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هذه الـرحلـة هي األكثـر إثارة". وفي
تعـليق على صـورة على مـ طائرة
قــال إنــهــا مــتّــجــهــة من األردن إلى
ـرة الـبــحــرين كــتب رافــيـد "إنــهــا ا
األولى التي يُسمح فيها لصحافي

إســرائـيــلــيــ بـدخــول الــبــحـرين".
ــنـامــة أطــلق ولــدى وصــوله إلـى ا
أريـــيـل كـــاهـــانـــا الــــصـــحـــافي في

"إسـرائيل هـايوم" الـيـوميـة تغـريدة
كتب فيها "مسار رحلة غير اعتيادي
لــصـحـافي إســرائـيـلـي... أنـا فـخـور
بـدخــولي بـجـواز سـفـر إسـرائـيـلي".
ــــؤتــــمــــر مــــراســــلـــون ودُعـي إلى ا
دبلـوماسيـون من ست وسائل إعالم
هي صــحف "هــآرتـس" و"جـيــروزالم
بـــــوسـت" و"إســـــرائــــــيل هــــــايـــــوم"

االثـنــ عن عــقــوبــات جــديــدة ضـد
طــهـــران. وكــان الـــرئــيـس الــروسي
ير بوتـ حذر من "كارثة" في فالد
حــال جلــأت واشــنـــطن الســتــخــدام
القوة ضـد ايران. ووصفت الـرئاسة
الـــروســـيـــة االثــــنـــ الـــعـــقـــوبـــات
االمــيــركـيــة اجلــديــدة بـانــهــا "غــيـر
سؤول الروسي قانونية". ويـلتقي ا
الــــثـالثــــاء نــــظـــــيــــريه االمـــــيــــركي
واالسرائيلي جون بولتون ومير بن

شابات.
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عـلى صعـيـد آخر تـوجّه صـحافـيون
إسـرائـيـلـيـون إلى الـبـحـرين اإلثـن
بعد أن حصلوا على تصريح خاص
ـؤتـمـر االقـتـصـادي الذي حلـضـور ا
دعت الـــيه واشـــنـــطن حـــول خـــطــة
الـــــسالم بـــــ اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيــــ
. وزيـارة الصحافي والفلسـطيني
اإلســرائـيــلــيـ لــلــبـحــرين تــعـتــبـر
ـتـحـدة ســابـقـة وتـلـعـب الـواليـات ا
دورا مــهـمـا في ذلك كـونــهـا حـلـيـفـة
ـمـلـكـة الـلـت ال الـدولـة الـعـبـرية وا
تقيمان عالقات دبلوماسية. وحتظر
غـــالــبـــيــة الــدول الـــعــربـــيــة دخــول
لكون اإلسرائيلي باسـتثناء من 
جــوازا اخـــر. وعــلى تـــويــتـــر أعــلن
بــاراك رافـيــد مــراسـل "الــقــنـاة "13
التـلفـزيونـية خلـاصة "أجـوب العالم
لـتـغطـيـة أحـداث مـنذ  13عـامـا لكن
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ومــحــطّــتي الــتــلــفــزة "الــقــنــاة "12
وقع اإللكتروني "ذا و"القناة  "13وا
ـز أوف إزرايــيل". لــكن "الـقــنـاة تــا
 "12أعــلـنت أنــهـا لن تــوفـد مـراسال
ــتـحـدة بــعـد أن رفــضت الــواليـات ا
إعـطـاء تـصـريـح لـصـحـافـيـتـهـا دانا
فـــايس ألســـبــاب لـم تــتّـــضح بـــعــد.
وسعى جيسون غريـنبالت مستشار

{ الـــقـــدس (أ ف ب) - قـــال رئـــيس
الـــوزراء االســـرائـــيـــلـي بـــنـــيـــامــ
نتانـياهو امس ان بالده سـتبذل كل
نع ايـران من حيازة ما في وسعـها 
سالح نــووي وذلك لــدى اجــتــمـاعه
ـسـؤول روسـي كـبـيـر وسط تـوتـر
شــــديـــــد في مــــنــــطـــــقــــة اخلــــلــــيج
االسـتـراتـيـجـيـة. وصـرح نـتـانـيـاهو
لــدى لـقــائه نــيــكــوالي بــاتــروشـيف
مـــســـؤول مـــجـــلـس االمن الـــقـــومي
الـــروسي ان "اســـرائــيل لن تـــســمح
اليـران الــتي تـدعــو لـتــدمـيــرنـا بـأن
تـتـمركـز عـلى حـدودنا وسـنـبذل كل
ــنـعــهـا من حــيـازة مـا في وســعــنـا 
نع سالح نووي". وتسعى تل ابيب 
اي تـــمــركـــز عـــســـكــري ايـــراني في
سوريـا. وتندد بـاستـمرار باالنـشطة
الـنـووية االيـرانـيـة التي تـقـول انـها
ـقابـل تؤكـد ايران تـستـهـدفهـا. في ا
بـاسـتـمــرار ان أنـشـطـتــهـا الـنـوويـة
ـسـؤول مــحض مـدنـيـة. ولـم يـشـر ا
الـروسي في تـصـريـحـاته الى ايـران
بــاالسم. وقــال "نــحن نــولي أهــمــيـة
كــبــيــرة المن اســرائــيل. وحلـل هـذه
شكـلة بشكل عـملي من الضروري ا
نطقة اعادة السلم واالستـقرار في ا
ــــا في ذلك االراضي الـــســـوريـــة".
ويـدعـو نــتـانـيــاهـو بـاســتـمـرار الى
الـتـشـدد في مـواجـهـة ايـران. وأعلن
الــرئــيس االمــيـركي دونــالــد تـرامب
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اكد وزير التـربية وكالـة قصي السهـيل ان الغاء نظـام التطبـيقي واالحيائي ال
ـقبـلة عـلى الرغم من تـصويت مـجلس كن تـطبـيقه خالل الـسنـة الدراسـية ا

النواب العراقي على الغائه.
وقـال الـســهـيل انه ( الـنـقـاش مع
جلـنـة الـتـربـيـة والـتعـلـيم الـنـيـابـية
حـــول الـــغــاء نـــظــام الـــتـــطــبـــيــقي
واالحـيـائـي في الـدراسـة االعـداديـة
وأكـــدنـــا بــان نـــظــام الـــتـــطــبـــيــقي
ــكن الــغــاؤه خالل واالحــيــائي ال 
الـســنـة الــدراسـيـة الــقـادمــة  عـلى
الـرغم من تـصويت مـجـلس الـنواب
عـلى الـغـائه). واضـاف الـسـهيل ان
(قــرار مــجــلس الــنــواب غــيــر كـافِ
ويــحـــتـــاج الى تــصـــويت مـــجــلس
الــــوزراء ايـــضـــاً  ”وســـيــــتم عـــمل
وضـوع بكل جوانبه دراسة حول ا
ــتــرتــبـــة عــلى الــغــائه). واالمــور ا
ـنهج الـعـلمي وتـابع ان (صعـوبـة ا
ـراحل مشـخص  ولكن في بعض ا
ـكن الـرجوع بـاجلـانب الـعـلمي ال 
لــلــمــنــهـــاج الــدراسي الى اجلــانب
ــا بـحــاجـة ــتـردي  وا اخلــدمي ا
الى االرتقـاء باجلانـب اخلدمي لكي

نهاج).  يتوازى مع ا
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نح كـتاب شكر كما وجه الـسهيل 
ـــراقــــبـــ اثــــنـــاء لـــلــــمـــدرســــ ا
االمـتــحـانــات الـوزاريــة الـنــهـائــيـة
ـتوسط والـسادس للـصف الـثالث ا
االعــــدادي وذكــــر بـــــيــــان امس ان
ـنح كــتـاب شــكـر (الــســهـيل وجـه 
للذين يتـمكنون مـن اكتشاف حاالت
الـغش والـذي يـعـتـبـر بـدوره ضـمن
ـفـاضلـة لـلتـقـد والقـبول فـقرات ا

بـالـنــسـبـة لـهم في دورات االشـراف
الـتـربـوي او الـتـرشيـح الى مـنصب
مـــديـــر مــــدرســـة  بـــاإلضـــافـــة الى
الـدخول في ايـفـادات االشـراف على
االمـتـحـانـات خـارج الـقـطـر من اجل
القضاء على ظاهرة الغش نهائياً).
الى ذلـك وجـــهت وزارة الـــتــــعـــلـــيم
اجلامـعات العـالي الـبحـث العـلمي ,
والـكـليـات األهـليـة ومـعهـد الـعلـم
ــنع دخـول لــلــدراســات الــعــلــيـا ,
ستـثمرين وأصـحاب عقـود إيجار ا
األراضـي واألبـــــنـــــيـــــة إلى احلـــــرم
اجلامعي. وقال مديـر دائرة التعليم
اجلـــامــعـي األهـــلي إيـــهــاب نـــاجي
ــنع عــبــاس ,إن (الـــســهــيـل وجّه 
سـتثمرين وأصـحاب عقود دخول ا
إيـجـار األراضي واألبـنـيـة اخلـاصـة
بــاجلــامــعـات والــكــلــيــات األهــلــيـة
ومـعـهد الـعـلـم لـلـدراسـات العـلـيا
إلى احلـــرم اجلـــامـــعـي فـــضال عن
غلق وعدم فـتح إي مكتب لهم داخل
اجلـامعـات والـكلـيـات كافـة) مـشددا
عــلى (اتـخــاذ اإلجـراءات الــصـارمـة
بـحق الـكـليـات واجلـامـعـات التي ال
تـلتـزم بـهذا الـتوجـيه). فـيمـا اصدر
السهـيل امرا وزاريا بـانهاء تـكليف
ستشار الثقافي ياسر عبد الزهرة ا
ـلـحق الـثـقافي احلـجـاج من مـهام ا
في الــدائـرة الــثــقـافــيــة في طــهـران
والــعـودة الى مــكـان عـمــله الـسـابق

في كلية القانون جامعة البصرة .

الـرئـيس األمـيـركي وأحـد مـهـنـدسي
ـؤتـمــر إلى الـتـركــيـز عـلـى أهـمـيـة ا
. مشـاركة الصـحافيـ اإلسرائيـلي
وكتب فـي تغـريدة "هـناك دول تـعمل
لتحسـ ظروف حياة اإلسـرائيلي
نطقة والفلسطينـي وغيرهم في ا
ـكنا.... ولرؤية مـا إذا كان السالم 

والبحرين إحدى تلك الدول". 
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لكن أحـد الصـحافـي اإلسـرائيـلي
ـدعـوين سعى لـلـتـقلـيل من أهـمـية ا
ــشـاركــة. وقـال طــالـبـا عــدم كـشف ا
هــويــته "إن األمــر مــثــيـر جــدا عــلى
الصـعيـد الشـخصي لـكن يجب عدم
تــــضـــخـــيـم نـــطـــاق مــــشـــاركــــتـــنـــا
". وأضاف كـصحـافـي إسـرائـيلـيـ
أن األمر ليس "تطبيعا للعالقات ب
إســرائـــيل والــبـــحــرين إنـه مــجــرّد
دعوة من البيت األبـيض إلى مؤتمر
ـــتـــحـــدة في تـــنــــظّـــمه الـــواليـــات ا
الـــبـــحـــرين". وتـــتـــكـــتّم احلـــكـــومــة
اإلسرائـيلـية حـول مشـاركة رعـاياها
ؤتمـر. وأفادت تقـارير إعالمية في ا
ـــثـــلــة بـــأن إســـرائــيـل لن تـــكــون 
رســمــيــا بل عــلى مــســتــوى رجــال
األعـمـال والـفاعـلـيـات االجتـمـاعـية
كـمــا سـتُـمــثل بـجــنـرال ســابق بـقي
حــتى األشــهـــر األخــيــرة عــلى رأس
وكـالــة تـابـعـة لـوزارة الـدفـاع تـعـنى

بالشؤون الفلسطينية. WIH∫ تظاهرة في األراضي الفلسطينية ضد صفقة القرن

على تنفـيذ وتسلم الـعمل). موضحا
ان (الـــعــمـل تــضـــمن فـــرش طــبـــقــة
السبيس ومد قالب جانبي بواسطة
االليـة التـابعـة للمـديريـة وتبـليط ما
يقارب  5350مترا مربعا). مؤكدا ان
ديـرية عـازمة على تـنفـيذ عدد من (ا
شـاريع خالل هـذا الـعام  2019من ا
ـشــاريع سـواء فــيـمـا قـبل شــعـبــة ا
يــتــعــلق بــانــشــاء طــرق جــديــدة او
ة). كـاشفا عن صيـانة الـطرق القـد
(وجود بـعض العـراقيل الـتي تعوق
ـشــاريـع في االحــيـاء عــمـل بـعـض ا
االخرى والـتي تـفتـقر الى اخلـدمات
كـأحـيــاء الـبــنـاء اجلـاهــز والـفـارس
وذلك لـعـدم تـمكن الـدوائـر اخلـدمـية
االخــرى من تـنــفـيــذ خـدمــات الـبـنى
الـتــحـتـيــة فـيـهــا حـيث  مــفـاحتـة
العديد من هذه الـدوائر بشأن تقد
خدمات تبليط الشوارع لها ولكن لم
ـوافــقـات الـرســمـيـة نـحـصل عــلى ا

لذلك).

طــولـهــمـا  20مــتــرآ يـفــصل بــيـنــهـا
ــرين خــاصــ مــتــرات لــيـــكــونــا 
). وأضــــــاف انـه (من لــــــلــــــطــــــوار
يـزات القاطع اإللـكتـروني اجلديد
أنـه يـــتـم الــــتـــحــــكم بـه عن بُــــعـــد 
والهدف منه توفيـر الراحة للزائرين
من الـرجــال والـنـسـاء ويـؤدي مـهـام
ـسـيـر في الــفـصل لـتـنـظــيم حـركـة ا

ليونية). الزيارات ا
كــمـا بــدأت مــديــريـة بــلــديــة كـربالء
اعمالها بانشاء  5شوارع فرعية في
حي االمـام عــلي (ع) ضـمن خـطـتـهـا
احلــالــيــة لــعــام  .2019وقــال مــديــر
ـار ــهــنــدس ا بــلـديــة احملــافــظـة ا
صالح الرفيـعي في تصريح صحفي
انه ( درج تـلك الـشـوارع الـفـرعـية
لــلـــمــديــريــة وااليــعـــاز الى شــعــبــة
ــــشـــاريـع لـــغــــرض الـــعـــمـل عـــلى ا
بـالغ اخملصـصة تـنفـيذهـا وضمـن ا
باشر للمديريـة وباسلوب التنـفيذ ا
ـشـرفة بـعـد ان  تشـكـيل الـلجـان ا

الـهـاتـفـيـة الـضــوئـيـة وصـيـانـتـهـا 
وإيـصــال الــكــابل الـضــوئي لــكــافـة
ــشـمــولـة في ـنــاطق ا ــنــازل في ا ا
الـعــقــد  وتــقـد خــدمــات الــهـاتف
األرضي وخـــــــدمــــــات االنــــــتـــــــرنت

واخلدمات التقنية األخرى). 
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وافتتح األم العام للـعتبة العلوية
ـــقـــدســـة يـــوسف الـــشـــيخ راضي ا
قواطع الـكترونـية جـديدة في رحاب
الـصحن احلـيـدري الـشريف يـتـحكم
بـهـا عن بُـعـد  بـغـية تـيـسـيـر حـركة
الــــزائــــرين والســــيــــمـــا فـي أوقـــات
ــلـــيــونـــيــة. الـــصالة و الــزيـــارات ا
وحضـر االفتـتاح نـائب األم الـعام
رضـــوان صــــاحب رضــــا وعـــدد من
أعـضاء مـجلس إدارة الـعـتبـة. وب
مــــســــؤول وحـــــدة الــــدعم الـــــفــــني
واالستشاري حسـ علي احلسيني
لـ (الـزمـان) ان (الـقـاطع اإللـكـتـروني
اجلــديــد يــتــكــون مـن جــزأين يــبــلغ

حـقـيـقـيـة تـصب في خـدمـة اجملـتمع
ــــواطن وتــــنــــهض بــــخــــدمـــات وا
االتصاالت وفي مـقدمتـها االنترنت
النها اصبحت جـزءا مهما من حياة
اجملــتـمع ويــجب ان تـكــون اخلـدمـة
ـتـوفرة فـي الدول تـوازي الـكـفـاءة ا
اجملـــــــــاورة). وقــــــــال احملــــــــافظ ان
(احلـكــومـة احملـلـيـة تـقـدم كل الـدعم
الالزم لــــــلـــــوزارة لــــــلـــــمـــــضـي في
مــــشـــاريـــعـــهــــا وفق االلـــتـــزامـــات
ــتـفق عـلــيـهـا بــيـنـهـا والـضـوابط ا
ـعنـية). وبـ الشـركـات واجلهـات ا
من جــــهـــته اوضـح الـــربــــيـــعي  ان
(الــوزارة لـــديــهــا مــشـــاريع مــهــمــة
ســتـــخــدم احملــافــظـــة  في تــطــويــر
ــواطـنـ ــقـدمــة إلى ا اخلــدمـات ا

وان الــشـبـكـات الـهــاتـفـيـة األرضـيـة
تـعــتـبـر الـركن األســاسي في الـبـنى
الـــتـــحـــتــيـــة لـــوزارة االتـــصــاالت).
واوضح ان (مشروع جـديد سيدخل
اخلـدمة يـتـضمن تـشغـيل الـشبـكات

مناقشة مـلف خدمات االتصاالت في
احملـافظـة ومشـاريع الـوزارة وسبل
دعم وتـــطــويـــر قـــطــاع االتـــصــاالت
وبــاخلـــصــوص االنـــتــرنـت. وطــلب
الـياسـري  ان (تكـون هـناك مـشاريع
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وفقـية والنجاح واتوسم ابارك لكمـا تسنمكمـا منصبيكـما اجلديدين  واتمـنى لكما ا

ؤسست العمل على اآلتي: بكما بوصفكما من ابناء ا
فتـرض ان وزارة الداخلية  هـمة احلقيـقية لكل وزارة من وزارتيـكم فمن ا - اعادة ا
ـواطـن في كل حـاالتـه فـحــتى وان اجـرم فــهـذا ال تـتــعـامل بــالــدرجـة االســاس مع ا
ـواطنة لـذلك ينـبغي ان تـكون الـفلـسفة الـعامـة لسـلوك الـشرطة انك يـخرجه من حق ا
تتعامل مع مـواطن مهما كان فعله وهذه الفلسفة تـرتب مصفوفة كبيرة من التعليمات

عمول على خالفها . راعاة االن بل ا وطرق التعامل غير ا
- واما وزارة الدفـاع فهدفهـا االساس ومحل تعـلقها عـدو خارجي او داخلي انخرط
ـهنيـة لالفراد تـختلف في خـدمة اخلـارجي او حتالف معه لـذلك فالـفلـسفة والـتربـية ا
ـسؤولـيـات ب الـوزارت ويـستـلم كل مـنهـما تمـامـا لهـذا ال بد من ان تـعـاد حدود ا
مـجال مـسؤولـيته كـمـا ان االمر يـحتـاج الى اعادة بـنـاء العـقل العـام ومزاج الـكوادر

ؤسست على اساس هذا التقسيم. وا
- ان وزارة الدفاع ارتـبطت باجليش الـعراقي سمعـة ومكانة وهـو جيش تعرض الى
عقدة التي مر بها  لذلك اضرار فادحـة في بنيته ومكانته وطريقة ادارته والـظروف ا
ـشـتـركة ـفـهـوم الـعـمـلـيـات ا من الـضـروري جـدا ان يـتم الـعـمل عـلى اعـادة الـنـظـر 
وقيـادات الـعـمـلـيات  ويـتم تـفـعـيل مـسؤولـيـات الـصـنوف والـتـخـصـصات الـقـتـالـية 
واجـهة والقتـال وتستعـاد الثقة والـهيبة واالحـترام ويكون ذلك من وتقسيم سـاحات ا
تـعـزيـز ثـقـة اجلنـدي فـاعـلى بـنـفسه ويـتم االهـتـمـام الـعالـي بالـثـقـافـة العـامـة لـلـمـقاتل
ويـستـشـعـر بـشـكل واضـح حـرص مـؤسسـتـه واهـتمـامـهـا بـشـانه  كـمـا يـنـبـغي مـنع

همة. ؤسسة ا ومواجهة اي مساس مغرض ينال من هذه ا
- ينـبـغي اعادة الـنـظر في مـهمـة وفـلسـفـة الشـرطـة االحتاديـة في ضوء تـوزيع مـهني

مختص للمسؤوليات.
- فـتح ملف الـتسـلـيح والتـجهـيز الـذي ذهبت بـه ملـيارات الـدوالرات ولم يتم الـوقوف
ت ـصـائب عـظـيـمـة أ عـلى سـراقه بـشـكل دقــيق وقـد تـسـبب هـذا الـهـدر والـفــسـاد 

بالبالد.
- ينبغي ان يـشعر الناس عمليا ان مركز الشرطة ونقطة التفتيش محل امان وحماية
لهم وليس سيـفا مسلـطا على رقابهم او مـكان تبتذل بـه كرامتهم ويتم ابـتزازهم فيها
بحيث يـتمتـون لها الـزوال واخلراب وال بـد ان يشعـر كما هـو احلال الكـثير من دول
راة واخلائف باالمان عندما يرى الشرطة او سيارة النجدة او مركز العالم الـطفل وا

الشرطة وليس العكس بحيث يخشاه ويخشى طريقة تعامله او ابتزازه.
فـاصل الوسـطى والـدنيـا على اسـاس مـسطـرة االجناز بـعد ان - اعـادة النـظر فـي ا
يتم حتديد مقاييس حقيقية يتم االعتماد عليها وجتنب تقيمات مقدمة من اطراف في

فترات سابقة على اسس غير موضوعية.
ـؤسسة الـى جانبه وردع اي هـنيـة ووقوف ا نـسوب عـند ادائه الـواجب  - حـمايـة ا
اطـراف او جهـات مهـما كانـت سطـوتها مـن التـطاول علـيه او معـاقبـته بسـبب ما اداه
من واجب  ولـيـعـرف اجلـمـيع انـهم اقـويـاء مـحـمـيـون ومـحـتـرمـون مـازالـوا يـخـدمون

القانون.
ـؤسسـت من خالل فـترات سـابقة - تـصحـيح الصـورة النمـطيـة التي تـكرست عن ا
وظروف مـعقـدة جعلت الـكثـير من السـلبـيات تعـلق بصـورتهمـا ومكـانتهـما في اذهان

اجملتمع.
ر بها اجملتمع ال - ينبغي الـتاكيد ان التحوالت الثقافية والفكرية واالجتماعية التي 
بـد ان تـوازيهـا عـقـلـية مـنـاظـرة لـها فـي مؤسـسـتي الـدفـاع والداخـلـيـة لـذلك ال بد من

. وارد البشرية بكل مستوياتها في كال الوزارت اعتماد مسار جديد في بناء ا
ـنـطقـة اخلضـراء ووضـعهـا في مـكان مـناسب - الـسعي الخـراج وزارة الـدفاع من ا

كان الذي فيه وال حتتمي باالخرين. يليق بها تكون مصدرآ حلماية ا
سـتجدات ام بـا - اتخاذ مـشاورين لـهم من الدرايـة والوعي االمني والـعسـكري واال
ـستـحدثـات من التـحديـات االمنـية بـحيث يـوسعـوا امامـكم خيـارات العمل ومواكـبة ا

والقرار ويختصروا اخلطوات في الوصول الى الهدف.
ن لـديه صلة بالـوزيرين احملتـرم ايصـال رسالتي لـهما وتـمنيـاتي  لهما - اتمنى 

بالنجاح.

شتـركة  اللهم صـالح وال االهداف ا هي مرحلة مـؤقتة  بـ حليفـ  الجتمعهـما ا
سوى التقـائهما حول نـقطة واحدة  وهي اسقاط الـنظام السابق  وحـتى تلك النقطة
 عليـها الكثيـر من االشكاالت  والعديـد من االجتهادات  كان الـعراق حريصا على
تــطــويـر الــعالقــات مع االمــريـكــان  خـاصــة في اجملــاالت االقـتــصــاديـة والــتــنـمــويـة
والتسلـيحيـة  لكن االمريـكان انكمـشوا  فلم يـتحقق مـايذكر في اجملـال االقتصادي
والتنمـوي  وفي مجال التسليح  تعاملـوا مع العراق اشبه مايكون مثل مرشح نقاط
ـواجهـة  ولـكن ـيـاه  وعـلى مـسـتـوى مـكـافـحـة االرهـاب  اشـتـرك الـطـرفان فـي ا  ا
عادالت  اجلميع يـعرف  الكثير من االرهاب مر من حتت ضغط الصـفقات لتغيير ا
واقع  والـدماء الـغزيـرة التي ويعـرفـون ايضـا لوال شـجاعـة العـراقيـ في مـختـلف ا
ـا انـدحـر االرهاب . مـعـادلة سالت دفـاعـا عن الـعراق بـعـد وقـبل اجلهـاد الـكـفائي  
اجلـهـاد الـكـفـائي لم تـكن في حـسـابـات االخـرين  هي صـدمـة لـلـمـخـطـطـ بـتـغـيـيـر
واجـهـة ب تـصـميم وارادة شـعب من جـهة  وبـ ارهاب ـعادالت  وهـي فرصـة ا ا
حمل كل اجلنـسيات ومشروع الـتدمير  لكـنه انكسر وانهـزم . بعد ذلك صار  لزاما
ة االرهاب . الوضع الراهن راهـن االنخراط في رسم سـياسات مابعد هـز على  ا
بدأ يتكشف  ويكشف ضعف العالقة  واحتمالية التناقض  عمليات عسكرية اشبه
بـاالرهـابيـة ضـربت اكـثـر من مكـان  وشـركـات نفـطـيـة امريـكـيـة انسـحب الـعـديد من
عمالهـا  ومواقع عسكرية خصصت للتدريب كما يقال  بدأت باالنسحاب  بدواعي
ـتـحـدة ـتـنـاقـضــة من االزمـة بـ الــواليـات ا ـواقـف ا الـتـهـديـدات  وخــلل واضح بـا
االمريـكيـة وايران  وحتـركات امـريكـية غـير مـحسـوبة لـلسـلطـات العـراقيـة في بعض
ـنــاطق الـغـربـيـة الــعـراقـيـة  تـشـنــجـات وتـسـويـات بــ الـطـرفـ  هـدوء في وقت  ا
وامتعـاض في اوقات اكثر  كل هذا وغيره يعبر عن عدم االنسجام تارة  واحتمالية
االفـتـراق تـارة أخــرى . الـعـراق رغم وسـطــيـة سـيـاســاته  لـيس مـقــبـوال لـدى بـعض
وقف الـعـراقي  وهي تضـغط سراً االنظـمـة العـربيـة احلـليـفة لـواشـنطن  التـرغب بـا
وفي االعالم على واشنـطن بغية تغيير مـوقفها من العراق  وبعـضها يحاول أن يعيد
تـنـشيـط احلركـة الـسـابـقـة في الـسـاحـة الـعراقـيـة لـكي يـكـون له تـأثـيـر ضـاغط اسوة
قـابل . في ظل هـذه االوضاع  وكـلـما تـتـزايد عـمـليـات الـضغط بالـضـغط االيـراني ا
الـسـيـاسي والـعـسـكـري بــ طـرفي الـصـراع امـريـكـا وايـران تـتـفـاعل االحـداث في
العراق  وفي مقـدمتها تنشيط العمليـات االرهابية  إن كانت من قبل اخلاليا النائمة
لداعش  أو عبـر مجموعات يتم حتـريكها متى ما ارادت االطـراف احملركة لها  كأن
تـكـون أجـهـزة مـخــابـراتـيـة أو جـمـاعـات الـضـغط االخـرى  وقـد كـنـا قـد نـبـهـنـا لـتـلك
تواضعة  بأن ؤشرات توحي بذلك.  بالرغم من تقديراتنا ا العمليات  لكون قراءة ا
احلـرب بـ طـرفي الـصـراع لن حتـدث  لـكـون الـطـرفـان يـدركـان مـاسـاويـتـهـا وعدم
ا التحـكم بزمانـها  وتوسع نيـرانها  وقـد التؤثر عـلى طرفي الصـراع فحسب  وإ
يـة  لكن رغم هذه الـتقديـرات  قد يكـون حادثا ـنطقـة برمتـها  وتشـمل اطرافـا عا ا
من مجنـون  على غرار طائـرة التجسس التي اسـقطتهـا ايران  يدفع باالحداث الى
ـهم فـالـعراق سـيـكون بـ نـارين  بـالرغم من وسـطـية مـقـدمات لـيـست مـنضـبـطة . ا
سياسـات القيادات االولى في الدولة  فاالحداث مهما كانت محد ودة فان خسارات
الـعراق النـفطـية سـتكـون فادحة جـدا  سيـما تـلك مع تلك الـشركـات التي تـدير حقل
ـهـمـة . إن عـلى كـافـة عـمـر فـي مـجـنـون بـالـبـصـرة وغـيـرهـا من مـنـاطق االسـتـثـمـار ا
صالح العراقية تناقضة معها  أن حتسب ا ؤيدة إليران وتلك ا االطراف العـراقية ا
عتمدة على الهدوء والوسطية في أوال  وان تكون عـنصرا مؤثرا من حركة الدولة  ا
ـوقف اليـعـني بـالـضـرورة االنـحـياز ـهـمـة  وبـالـطـبع مـثل هـذا ا مـعـاجلة الـقـضـايـا ا
ا يتوجب احلذر للضغط االمريكي االقتصادي والسياسي الالمبرر ضد ايران  وإ
ـا يجـري من خلـط االوراق والضـغط على الـعـراق بعـملـيـات ارهابـية تـارة وتراجع
عن مشاريع الـشركات تـارة أخرى .  امريـكا االن تضـغط عسكـريا واقتـصاديا على
ايـران ومن خاللـها عـلى جـمـيع االطـراف الـرافـضة لـصـفـقـة الـقرن 
فــهي تــدرك فــشل صــفــقــة الــقــرن يــعــني بــالــضــرورة فــشل
سيـاساتها في الشـرق االوسط  وان اسرائيل وبعض النظم
نطـقة ستكـون حتمـا مكشوفـة أمام جماهـيرها  وامام في ا
كن ان يـجعـلهـا طرفـا مقـبوال ـقاومـة  ولم يعـد مـا مـحور ا

ستسلمة لسياساتها . نطقة إال عند الدول ا في ا
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