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طبعة العراق 
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فـنّـد خبـير قـانـوني صحـة ادعاءات
مـــجــلـس الــنـــواب بــشـــأن  قــانــون
امـتـيـازات أعـضـاء مـجـلس الـنواب
مــــؤكـــداً ان اجملـــلس مــــصـــر عـــلى
احلــصـــول عــلى رواتب تــقــاعــديــة
العــضـائه بــإمـتــيـازات وبـال خـدمـة
ـــذكــور. واثــار وفـــقــا لـــلــقـــانــون ا
ـذكــور غـلــيـان الــشـارع الــقـانــون ا
الـعراقي بـعد االعالن عنـه متضـمنًا
ــانـيـ إمــتـيــازات خـاصــة بـالــبـر

السـيـمـا وان االعالن عـنه جـاء بـعد
االنــتــهـاء من االنــتــخـابــات مــاعـزز
ـطالبات بـالغائه ومعـاملة النواب ا
وظف في احلصول على مـعاملة ا
الـراتب الـتـقـاعـدي طـبـقـا لـسـنـوات
اخلـــدمـــة. واوضح طـــارق حــرب لـ
(الــزمـان) امس ان (قـانــون مـجـلس
الــــنـــواب رقم  13الــــذي نـــشـــر في
جـريدة الـوقائع الـعراقـية الـرسمـية
في  16مـن الـشهـر اجلـاري تـضـمن
ـادة 13 امــتــيــازات عـدة ومــنــهــا ا
الــتي نــصت عـلى ان تــكـون خــدمـة
النائب  15سنة تقاعدية او اقل من
ذلـك حتى وان كـانت يـومـا واحدا),
ــوظــفـ في واضــاف ان (جــمـيع ا
ــــنــــحــــون  الــــراتب الــــعـــــراق ال 
الـتـقـاعدي  اال بـعـد بـلوغ  50عـامـا
ـادة  13نــصـت ايـضــا عــلى لــكـن ا
حـصول الـنائب عـلى نصف الراتب
ـدة وبـعـد بلـوغـها قـبل بـلـوغ تلك ا
ـبـلغ كامال). ـتـقاعـد ا يـسـتـحصل ا
ادة وتـساءل ان(الفـقرة  ثالـثا من ا
نـفسهـا تقرر صـرف نصف احلقوق
الــتــقــاعــديــة لــلــنــائب اذا لم يــبــلغ
خـمس سنة من العمر في ح ان
ـتقـاعـدين يـشتـرط لـصرف جـمـيع ا
حـقوقـهم اكمال خـمس سـنة حتى
الـــــوزراء الســــتـــــحــــقـــــاق الــــراتب
الـتـقـاعـدي الـيس امـتـيـازا لـلـنائب
بــان يـصـرف له الـراتـب الـتـقـاعـدي
? في حــ قــبـل بــلــوغه اخلــمــســ
ـتــقـاعــدين ال يـســتـلــمـون جــمـيـع ا
الــراتب اال بــعـد اكــمـال اخلــمـسـ
حـتى الوزراء وهـكذا فـقد اسـتثنى
الـقـانـون الـنـائب مـن شـرط اخلـدمة
والـعـمـر لـصرف الـراتب الـتـقـاعدي
ـقـدار مـا يـسـتـلـمه وال عالقـة لـنـا 
الـــنـــائب مـن راتب تـــقـــاعـــدي امــا
االمــتــيـازات االخــرى فـلن نــخـوض
بــهـا).واثـار هــذا الـقـانــون سـخـطـا
واســـتــيــاء شـــديــدين بـــ شــرائح
اجملــتـمـع في ظل تـراجـع اخلـدمـات
. وعـدم توفـير فـرص عمل لـلعـاطل
ـوضـوع وتــابع ان (تـطــبـيق هــذا ا
يـعــد اسـتـغالال لـلـحـقـوق وجتـاهال
طالـبة بـالغاء ـواطنـ ا لـدعوات ا

نصب وفي ـاننا الـعميق بـأنّ ا إل
أي مــكـان ســواء كــان تـنــفـيــذيـاً أم
تــشـريــعــيـاً أم رقــابـيــا فــإنَّه مـوقع
لـلـخـدمـة الـعامـة ولـيس لـلـمـكاسب
اخلـــاصــة  ,فـــإنــنــا نـــحث الــقــوى
الـوطنـية اخملـلصـة على مـسانـدتنا
في مــهـمــة الـطــعن بــهـذا الــقـانـون
مــراعـاة لإلنـصــاف وأداءً لـلـواجب
مـثليه). وتـلبـية لتـفويض الـشعب 
وكـــان رئــيس اجلـــمــهـــوريــة فــؤاد
مـــعـــصـــوم قـــد اصـــدر مـــرســـومــا
جــمــهــوريــا بــاحــالـة  328 نــائــبـا

سابقا الى التقاعد . 

(الـــقــانــون شــرع وفـق الــســيــاقــات
ـتبـعة ألي قـانون اخر الـتشـريعـية ا
وجــمــيع اجلـلــسـات  بــثــهـا عــبـر
الـقـنـاة الرسـمـيـة و اليـوتـيوب  ,فال
صــحـة لـسن الـقــانـون بـشـكل سـري
كـما نؤكد أن القـانون ال يتضمن أية

امتيازات). 
 واشـار البـيان الى أن (العـدد الكلي
ــوظــفي اجملــلس هـو أقـل من الـفي
مــوظف وهـم يــتــقـاضــون رواتــبــهم
وفـق قـانـون رواتب مـوظـفي الـدولـة
والـقطاع العام رقم  22لـسنة 2008
ــعـدل اسـوة بــأقـرانـهـم في جـمـيع ا

.( ــانـيـ امــتـيـازات وتــقـاعــد الـبـر
وقـال مواطنون لـ (الزمان) امس ان
ــوظـفـ (الــقـانــون سـرق حــقـوق ا
وانعدام العدالة في تطبيقه السيما
وان حـصول النواب عـلى امتيازات
فـي قـانـون خـاص لم يــعـلن عـنه اال
بـعد انـتهـاء االنتـخابات) ,مـطالب
(بـالـغـاء هذه االمـتـيـازات ومعـامـلة
ــوظـــفــ في الـــنــواب مـــعــامــلـــة ا
احلــصـول عـلى الـراتـب الـتـقـاعـدي
طـبـقـأ لـسنـوات اخلـدمـة) مـشددين
عـــلـى (ضـــرورة قـــيـــام احلـــكـــومــة
بـنـقض الـقانـون من خالل احملـكـمة
االحتـادية ألنه يرتب امـتيازات غير
مـــســـتــحـــقــة) ,مـــؤكــديـن انه (كــان
االجـدر بـالـنـواب الـتفـكـيـر بـحـقوق
ـــتــقـــاعــدين الـــذين افـــنــوا زهــرة ا
شـبابـهم في العـمل الوظـيفي وعدم
سـرقة اخملصـصات وصرف مـكافأة
نــهــايــة اخلـدمــة لــهم الــتي مـا زال
ـتـقـاعـدين يـنـتـظـرهـا مـنـذ بـعـض ا
عـــــــــــــــــام) ,واشــــــــــــــــــاروا الـى ان
ــتــرتــبـة عــلى (الــتــخــصــيـصــات ا
الـقانـون كان باالمـكان تـخصيـصها
عاشي لـلفقراء لـتحس وضـعهم ا
نــــحــــو االفــــضل وبــــنــــاء مـــدارس
البـــنــائـــهم او مـــســاكن تـــؤويــهم),
ـاذا لم يـكشف الـنواب مـتـسائـل (
الذين يزعمون انهم متضامنون مع
احملـتـجـ عن خـفايـا الـقـانـون قبل
اقــراره ام يــعــد ذلك نــفــاقــا وكــذبـا
ة?). من وتـواطؤا في تـنفيـذ اجلر
جــهـته قــال مـجـلس الــنـواب أنه لم
يـقـر القـانون بـشكل سـري واكد انه
ال يــتـضـمـن أيـة امـتــيـازات. وقـالت
الــدائــرة اإلعالمــيــة لــلـمــجــلس في
بـــــيــــان امـس إن (بــــعـض وســــائل
االعالم تـناقلت تـصريحـ أحدهما
حلـرب الـذي ادعى فـيه بـأن مـجلس
الـــنــــواب شـــرع قـــانـــونـــا جـــديـــدا
المـتـيـازات النـواب لم يـتم ذكره في
االعـالم واالخـــر بـــاسـم الـــنــــائـــبـــة
الـسـابـقـة زيـنب الـطـائي الـتي نـفت
ادالءهــا بــتـصــريح كــهـذا بــأن عـدد
ان جتاوز أربعة االف مـوظفي البـر
مــــــوظـف يــــــتــــــقــــــاضــــــون رواتب
ومـخصصـات خياليـة يتم تعـيينهم
مـن قـــبل األحـــزاب الــــســـيـــاســـيـــة
ـشـاركة في الـعمـليـة السـياسـية). ا
واوضـح ان اجملـلس (شـرع قـانـوناً
خــــاصـــاً بــــكل وزارة وهـــيــــئـــة من
ــســتـقــلــة إضــافـة إلى الــهــيـئــات ا
ــؤســســات الــتي تــتــمــتع بــعـض ا
ــوجب الــدســتـور بــاســتــقاللــيــة 
لـغرض تنظيم تشكيالت ومهام تلك
الــوزارات والـهــيـئـات والســيـمـا ان
إقــرار قـانــون اجملـلس وتـشــكـيالته
جـاء في االطار نـفسه) ,واضـاف ان
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نـفى سفير العراق لدى الكويت عالء
الـهـاشمي صـحة مـاتـردد عن تسـليم
الـسلطات الـكويتية قـوائم الستقبال
عــشــرات االالف من الــبــدون. وكــتب
الــهـاشـمي في حـســابه عـلى تـويـتـر
(تـــــداخـل الــــكـــــثـــــيـــــر مـن اإلخــــوة
واالخـوات - البـدون - وشخـصياً ال
أحب هــذا الــتـعــبــيـر تــســاءلـوا عن
إشـاعـة تفـيد بـأن السـفارة الـعراقـية
قـد زودت السلطات الكويتية بقوائم
 43 الـف اسم من الـــبــدون أصـــلــهم
عـــراقي حــسـب االدعــاء) مــضـــيــفًــا
(أؤكـد هـا هـنا بـأن األمـر برمـته غـير
صــحـيح). وتـطـلق تــسـمـيـة الـبـدون
عـلى مواطن  يعـيشون في الكويت
ال يــحـمـلــون ايـة جـنـســيـة وال حـتى
اجلـنسـية الكـويتـية وترى احلـكومة
الـكويتيـة انهم يقيمـون بصورة غير
قــانــونـيــة. من جــهـة اخــرى حـذرت
الــنـائـبــة عن ائـتالف دولــة الـقـانـون

عـالية نصيف من مـغبة التنازل عن
ثالث آبـار نـفـطـيـة لـصـالح الـكويت
مـقـابل إقـراضه األمـوال في مـؤتـمر
ـانـحـ .وقـالت نـصـيف في بـيان ا
ـــؤسف ان يـــلـــحق امـس إنه (من ا
الـتـنفـيـذ األعمى لـلـقرارات الـدولـية
الـصادرة بخصوص الكويت ضرراً
قـادحا بالعراق وتسبب له بخسائر
ـلـيـارات الـدوالرات لـصالح تـقـدر 
الـكويت ومن بيـنها قنـاة خور عبد
الـــله واســـتـــحـــواذ الــكـــويت عـــلى
أراض عــراقــيــة وحــصــولــهـا عــلى
تـعويضات تعسفية كبيرة) محذرة
من (قـيام احلكومة بـإعطاء الكويت
ثـالث آبار نـفـطيـة مـقـابل قرض من
.( انح انحة في مؤتمر ا الـدول ا
وأضـافت أن (مواقف الـكويت جتاه

الـعـراق معـروفة لـدى اجلمـيع فهي
لم تــقـدم أيـة تـنــازالت فـيـمـا يـخص
الــعــقــوبــات الــدولــيــة الــتي تــدخل
ضــمن تـعـوضـيـات غـزوهـا في زمن
الــنــظــام الــسـابـق رغم أن الــشـعب
الـعراقي كان مـغلوبـاً على أمره ولم
تـــكن لـه يــد في غـــزوهـــا). وشــددت
عـــلى (ضـــرورة قـــيـــام مـــنـــظـــمــات
ـــدنـي واحلـــقـــوقـــيـــ اجملـــتــــمع ا
ــثــقـفــ وشــيـوخ والــنــاشـطــ وا
ووجـهـاء الـعـشـائـر بـرفع أصـواتهم
ـطـالـبة لـلـضـغط عـلى احلـكـومـة وا
لف ومراجـعته بالكامل بـفتح هذا ا
فــيــمــا لــو أردنــا إجـراء إصـالحـات
شــامــلــة مع ضــرورة الـتــراجع عن
ـتخـذة بـهذا الـكـثـير من الـقـرارات ا

الشأن).
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طالب زعيم عصائب أهل احلق قيس
اخلـــزعـــلي األطـــراف الـــســيـــاســـيــة
بـــاالســراع في تـــشــكــيل احلـــكــومــة
لــــلــــشــــروع بـــاالصـالحــــات . وقـــال
اخلــزعــلي في تــغـريــدة عــلى مـواقع
الــتــواصل االجــتــمــاعي امس (عــلى
جــــمـــيع األطــــراف أن تـــتــــنـــازل عن
تـشـددهـا وأنـانـيـتـهـا وإشـتـراطـاتـها
ـصـاحلـهـا عـلى مـصالح ـهـا  وتـقـد
الـبلـد) داعيا الى (االسـراع بتـشكيل
احلكومة لتبدأ اإلصالحات وإن كان
اإلصـالح احلــقــيـــقي ال يــتـــحــقق إال
بـإصـالح الدسـتـور).مـن جـهـة اخرى
ـسـتـقـلـة ـفـوضـيـة الـعـلــيـا ا قـالـت ا
لـالنتـخـابـات ان االعالن عن الـنـتائج
الــنـهـائــيـة يـكــون بـعـد االنــتـهـاء من
ــــراكـــــز واحملــــطــــات الــــتي وردت ا
بــشــأنــهــا شــكــاوى وطــعــون. وقــال
ـفـوضـية ـتـحـدث الـرسـمي بـاسم ا ا
لـيـث جـبـر في بـيـان امس (نـنـفي مـا
تـناقلته وسائل التواصل االجتماعي
من نــتـائج لــعـمــلـيــات الـعــد والـفـرز
الـيدوي غير الـدقيقة وال صـحة لها)
داعــيــا الى (تــوخي الــدقــة في نــشـر
ـعلومـات واعتمادهـا من مصادرها ا
ـا يـشـاع الــرئـيـسـة وعـدم الــتـرويج 
فوضية وينشر فيها) وأضاف أن (ا
لم تـعـلـن أيـة نـتائـج لـعـمـلـيـات الـعد
والـفـرز الـيـدوي لـلـمـراكـز واحملـطات
الـتي وردت بشأنـها شكـاوى وطعون
في احملـافـظات الـتي  الـعمـل فيـها
وهي مـحافظات كركوك والسليمانية
واربـــيل ودهــوك ونـــيــنــوى وصالح

الـديـن واالنبـار وواسـط والـديـوانـية
ـــــثـــــنـى وذي قـــــار ومـــــيـــــســـــان وا
والــبــصــرة)  واشــار جــبــر الى  أن
ــفــوضـــ من الــقــضــاة (مـــجــلس ا
ـنتـدبـ سيـعلن الـنتـائج النـهائـية ا
جملــمل الـعــمـلــيـة بــعـد االنـتــهـاء من
ــراكــز واحملــطــات في احملــافــظـات ا
الـتي وردت بشأنـها شكـاوى وطعون
ومـسـتـمر الـعـمل فـيـها حـالـيـا فضال
ـراكــز واحملـطــات النــتـخــابـات عـن ا

العراقي في اخلارج). 
واشــاد رئــيـس الــتــحــالف الــوطــني
عـــــمــــار احلــــكـــــيم ونــــائـب رئــــيس
ــالــكي خالل اجلـــمــهــوريــة نـــوري ا
ـفـوضـية  في لـقـائه امس  بـجـهود ا
سـياق تنفيذها العد والفرز اليدوي
والـتدقيق في النـتائج. وقال بيان ان
(اجلـانـبـ بـحـثـا مـلف الـتـظـاهـرات
دن الـعراقية ونتائج الـتي تشهدها ا
االنــتــخــابــات وتــشــكــيل احلــكــومـة
ـقبلـة) مشيرا الى ان (الـلقاء اشاد ا
بــاجلــهـود الــكــبـيــرة الــتي تـبــذلــهـا
ـفـوضيـة في سـيـاق تنـفـيذهـا الـعد ا
والفرز اليدوي والتدقيق في النتائج
ــفـــوضــ حتـت اشــراف مـــجــلـس ا
ـتـحدة ـنـتدب من الـقـضاة واال ا ا
ورقـابة وكالء الـكيانـات السيـاسية)
واضــاف ان (اجلـانــبـ اتــفـقــا عـلى
ضـرورة اسـتـكـمـال الـعـمل واالسراع
ـواطن بــإعالن الــنــتـائـج وطـمــأنــة ا
الــعـراقي وحـفظ اصــوات الـنـاخـبـ
وتــقـلـيص مـدة الـفــراغ في الـسـلـطـة
الـتشريـعية) واوضح الـبيان اما في
(مـلف تشـكيـل احلكـومة الـقادمـة فقد
كـانت وجـهـات الـنـظـر مـتـطـابـقـة في

نـهج االغلـبية ضـرورة فسح اجملـال 
ــثل حال واقـعــيـا الــوطـنــيـة كــونه 
لـكثـير من مـشاكل الـنظـام السـياسي
فـي الـعـراق اذا مـا تـوفـرت الـظـروف
ــنــاســبــة لــتــطــبــيــقه حــيـث يــجـد ا
الـطـرفـان فـيه بادرة مـهـمـة لـلحل من
ـعــارضـة خـالل تـأســيس جــنـاحـي ا
وحتـقـيق عنـصـر توازن في الـعـملـية
الـسياسـية). من جانـبه شدد احلكيم
عــلى (ضـرورة اسـتـجــابـة احلـكـومـة
تـظـاهـرين احلـقة ـطالـب ا الـفـوريـة 
ــمـكن من اخلـدمـات وتــوفـيـر احلـد ا
والــقـيـام بـاجـراءات جــديـة لـتـحـريك
عــجــلــة االقــتــصــاد وتــوفــيــر فـرص

العمل). 
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قـــالـت مـــصـــادر عـــربـــيـــة امس أن
إســـرائـــيل حـــددت الئــحـــة أهــداف
داخـل األراضي الـعـراقـيـة تـمـهـيـداً
لـــضــربــهـــا بــدعــوى أنـــهــا مــواقع

عـسـكـريـة إيـرانـيـة تـسـتـخـدم لنـقل
األسـلـحـة والـعتـاد والـعـنـاصر إلى
ســـوريــة. وأرفق تــقـــريــر صــحــفي
صـوراً جـويـة خـاصـة الـتُقـطت في
اضـي لـتلك األهداف الـشهـرين ا
الـــتي تــنــوي إســرائـــيل ضــربــهــا

وبـيـنهـا معـابـر حدوديـة مع إيران
مـثل مـهـران وبـاشـمـاق إلى جانب
الـشالمـجـة احلـدودي مع الـبـصرة
والـــقـــريب من الـــكـــويت. وأشــارت
ـصادر إلى أن (إسرائيل كثيراً ما ا
رصـدت خـالل الـسـنـوات األخـيرة

ــر احملـــاوالت اإليــرانــيـــة خلــلق 
بــري مـن طــهــران مــروراً بــبــغـداد
وصـــوالً إلى األراضي الــســوريــة)
ــواقع مــضــيـــفــة أن (بــعض تــلك ا
الــعـراقــيـة الــتي يــسـيــطـر عــلـيــهـا
احلـــــرس الــــثــــوري اإليــــراني اآلن
كــــانـت حتت ســــيـــــطــــرة اجلــــيش
األمــريــكي في الــعـراق مــثل مــطـار
 H3 ومــوقع الــرطـبــة الـعــسـكـري
فـضالً عن مـواقع عـلى طـرق مـهـمة
ـدن مـثل عـاشـقات قـرب الـقـرى وا
واقع وصـبا البـور وغيرهـما من ا
الـعراقيـة التابـعة إليران عـسكرياً)
بــحــسب الــتــقــريـر.ولــفــتت إلى أن
اضي (إسـرائيل قصفت األسبوع ا
مــــوقـــعـــاً فـي ســـوريـــة قــــالت إنه
لـــلــحـــرس الـــثــوري قـــرب احلــدود
الـعـراقيـة بعـيـداً جداً عن اخلـطوط
اإلسـرائــيـلـيـة احلـمـر في سـوريـة)
مــوضـحـة أن (هـذا الـتـطـور الالفت
يــأتي بـعـد أن أيــقـنت إسـرائـيل أن

طــهـران تـصــر عـلى نـقـل األسـلـحـة
إلـى ســوريــة مـن أجل الــتـــمــوضع
عــســكـريــاً رغم جــمـيـع الـضــغـوط
الـدبلـومـاسيـة والسـياسـية عـليـها
وأنــهـا حتــاول ســريـعــاً تـرمــيم مـا
تـــقــصـــفه إســرائـــيل لــبـــنــاء قــوة
عـــــســــكــــريـــــة في ســـــوريــــة بــــأي
ـثـل تـنـفـيـذ هـذا الـتـهـديد ثـمن).و
ا تـغـيـيـراً في قـواعـد الـلـعـبـة ور
يــــكــــون مــــحــــاولــــة مـن تل أبــــيب
ــواجـهــة مع لــتــوســيع خــريــطــة ا
إيـران بـعـد بدء سـيـطرة احلـكـومة
الـسـورية عـلى مـحافـظة الـقـنيـطرة
احلـدوديـة مع الـقـسم الـذي حتـتـله
إســرائــيل مـن اجلــوالن.كـمــا يــأتي
الـتهـديد وسط تـقاريـر عن إمكـانية
انـسحاب أمريـكي من قاعدة التنف
ـثــلث احلــدودي بـ الــعـراق فـي ا
وسـورية واألردن التي تؤدي دوراً
في مـــراقــبـــة وإبــقـــاء الــســـيــطــرة
األمـريـكيـة على احلـدود الـعراقـية-

دن اإلسـرائـيلـيـة ما سـكـود عـلى ا
أســفـر عن مـقـتل شــخـصـ بـشـكلٍ
مـباشر بـاإلضافة إلى  11شـخصا
آخـرين يُعتَقَـد أنهم ماتـوا بسكتات
قـــــلــــبـــــيــــة أو اخـــــتــــنـــــاق جــــراء
الـهـجمـات.وأظهـرت الـوثائق نـيات
وزيــر الـدفـاع آنــذاك مـوشـيه آرنـز
ورئــــيس األركــــان دان شـــومـــرون
قـــصـف الـــعـــراق بـــســـلـــســـلـــةٍ من
الــهــجــمـات الــصــاروخــيـة إذ ورد
عـــلـى لـــســـان االول فـي مـــقـــابـــلـــة
شــمــلــتــهــا الــوثــائق قــوله انـه(قـد
يـؤدي الصاروخ التالي إلى سقوط
ـمكن أن ضـحـايـا بـاجلـمـلـة ومن ا
يـكـون الـصـاروخ الـتـالـي صـاروخا
كـــيــمـــيــاويـــا وهـــو مــا ال يـــنــجح
األمـريـكـيون في إيـقـافه لـذا علـيـنا
أن نــقـوم نـحن بـذلك).وخـشي قـادة
اجلـــــــيش والـــــــســــــيـــــــاســــــيــــــون
اإلســـــــــرائــــــــيـــــــــلــــــــيـــــــــون من أن
تـكـون إسـرائيل هي الـتـاليـة كـما

كـان احلـال عنـدمـا استـخـدم صدام
حــسـ الـسالح الــكـيـمــيـاوي ضـد
أكــراد الـعــراق في الـثـمــانـيــنـيـات
فــــخـــاطـب أريـــنــــز وزيـــر الــــدفـــاع
األمـريـكي آنـذاك ديك تشـيـني قائالً
لـه(نــحن بـــصــدد الـــهــجـــوم حــرّك
طـائراتك).وعـبَّر رئـيس األركان دان
شـومرون عن مخاوفه إزاء اجتياح
صــــدام الـــــشــــرق األوسط بــــغــــزوٍ
أوسـع مـــــــــحـــــــــاوال غـــــــــزواألردن
وســـوريــــا وهـــو مـــا اســـتـــعـــد له
اإلسـرائيليون أيـضا وطور خططا
لــشن هــجــوم عــلى الــعــراق لـكــنه
أوقـف هـــــــذه اخلـــــــطـــــــوة. وقــــــال
شـومرون (إذا رأت احلكومـة تنفيذ
الـهجوم فإننا سننفّذ لكني أوصي

بأنه ينبغي أال نفعل. 
وإذا حـدث في وقت الحـقٍ أن سقط
صـــاروخ مـــعــبـــأ بـــغــازات ســـامــة
وتـــســــبَّب في إســــقـــاطِ ضـــحـــايـــا
ــمــكن وقــتــئـذ أن بــاجلــمــلــة من ا

أوصي بتنفيذ الهجوم فأنا لم أقل
نــســتـبــعـد الــهــجـوم من اآلن وإلى
األبـد).لكن أرينز قال في حديثه إنه
ال يـذكر أن شـومرون عـارض خطط
الــهـجــوم االنـتــقـامي الــذي لم يـكن
يـــقــتـــصــر عـــلى ضـــربــات جـــويــة
فــحــسب بل انــزال قـوات بــريـة في
غـــرب الــعــراق وأضـــاف: (لم يــقل
حـقـا إنه ال يـوصي بـالهـجـوم على
الــعـكس تــمـامـا! لــقـد قــدم اخلـطـة

ووافقت عليها). 
ومـن بــــ األهــــداف الــــتـي كــــانت
إسـرائـيل تـخـطّط لـضـربـهـا قـصور
صـدام حس ومقر القيادة العامة
ألركــــان اجلــــيش الــــعـــراقـي. لـــكن
تحـدة عارضت مشاركة الـواليات ا
إسـرائيل في احلـرب العتبارات أن
أعـــضـــاء الـــتـــحـــالـف الـــعـــربي لن
قاتل ظـهر ا يـرغبوا في الـظهور 
فـي ذات الــصف الــذي تـــقــاتل فــيه

إسرائيل.
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ـفـوضــيـة الـعـلــيـا حلـقـوق أعــلـنت ا
االنــــســــان عن وفــــاة وإصــــابـــة 47
شـخـصـا في تـظـاهـرات اجلـمـعة في
مـحـافـظـات الـوسـط واجلـنـوب.وقال
بـيان للمفوضية امس ان (فرق رصد
ــنــتــشــرة في بــغــداد ــفــوضـــيــة ا ا
واحملــــافـــظــــات واصـــلـت رصـــدهـــا
لــلــتـظــاهــرات الـتي نــظــمـهــا ابــنـاء
مـحافظـات البصرة والـديوانية وذي
قـــــار وواسط  ومـــــيــــســـــان وبــــابل
والـنـجف  بـاالضـافة الى الـعـاصـمة
بــغــداد). وأضــاف ان (فــرق الــرصـد
وثـقت سـلـسلـة مـطالـيب لـلـجمـاهـير
احملـتـشدة والـتي تـمثـلت بـحـاجتـها
شاريع اخلدمية الجنـاز العديد من ا
في مــنــاطــقـهـم اضـافــة الى تــوفــيـر
ــســتـوى فــرص الــعــمل وحتــسـ ا
ـعاشي ومطـالبة احلـكومة بـايجاد ا
حـــلـــول جـــذريـــة من اجـل حتـــســ
مــســـتــوى الــطـــاقــة الــكــهـــربــائــيــة
واالنـــصــــاف في جتـــهـــيـــزهـــا بـــ
احملـافـظـات جمـيـعا) ,وتـابع الـبـيان
فوضية استخدام (كما اشرت فرق ا
ــــتـــبــــادل بـــ ـــفــــرط ا الــــعـــنـف ا
ــتـظــاهـرين والــقـوات األمـنــيـة من ا
خـالل استـخدام احلـجارة والـغازات

ـسـيـلة لـلـدموع واالطالقـات احلـية ا
اء في محافظات ذي قار وخراطيم ا
ـا و الـنـجف وبـغـداد والـديـوانـيـة 
ادى الـى وفــاة مـتــظــاهــريـن اثــنـ

احــدهـمـا في الـديـوانـيـة واالخـر في
الــنــجف واصــابـة 45 اغــلــبــهم من
القوات األمنية) ,وأشار الى انه (في
مـحـافظـات البـصرة ومـيسـان وبابل
ـفوضية اي وواسـط لم تؤشر فرق ا
حـاالت عـنف او استـخـدام للـقوة من
ـتـظـاهـرين او قــبل رجـال االمن او ا
اي حـــاالت اعـــتـــداء عـــلى الـــدوائــر
احلـكـومـيـة واخلـاصـة مع احملـافـظة

على سلمية التظاهرات). 
ـفـوضـيـة رئـيس الـوزراء وطــالـبت ا
حــيــدر الـعــبــادي بـ(دعـوة الــقــضـاء
لـــغــرض االفـــراج عن مــا تـــبــقى من
ـفـوضـيـة ــتـظـاهـرين وان تـكــون ا ا
حــاضــرة خالل جـلــســات احملـاكــمـة
فـــيــمـــا لــو عــرضـــوا عــلى مـــجــلس
الـقضاء). على صعـيد متصل اعلنت
مـصـادر في الـشـرطـة إن حارس أمن
نظمـة بدر قتل بالرصاص عـند فرع 
مــتــظــاهــرا أثــنــاء مــحــاوالت لــصـد

 . حشود من احملتج
وقـــال بــــيـــان امس ان (شـــخـــصـــ
اصــيــبــا عــنــدمــا جتــمــعت حــشــود
ـقر احمللي للـمنظمة غـاضبة خارج ا
ورشـــــقـــــته بـــــاحلـــــجــــارة وهـــــتف

ــتـظـاهـرون الـشــعب يـريـد إسـقـاط ا
األحــزاب  فـي شــعــار مــشــابه آلخــر
شــــعـــار  فـي وقت ثـــورات الــــربـــيع
الـعـربي في  2011يـطـالـب بـإسـقاط
األنــظــمــة احلــاكــمــة).ورأى الـنــائب
ـســتـقل عـزت الــسـابق الـســيـاسي ا
الــشـــابــنــدر ان الــتـــظــاهــرات الــتي
تـشــهـدهـا احملـافـظـات تــعـد نـتـيـجـة
وفق طـبـيعـيـة للـمـسار الـعام غـيـر ا
لـلـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة بـعـد 2003 .
وقـــال في تــصــريـح امس أنه (طــلب
مـن نائـب رئـيس اجلـمـهـوريـة نوري
ـالـكي ابـان تـولـيـه رئـاسـة الوزراء ا
ــسـاءلــة والـعــدالـة رئــاسـة هــيــئـة ا
حـصــرا لـتـحـقـيق الـسـلم االهـلي في
الـــبالد ) مــشـــيــرا الـى ان (صــقــور
ـالكي عدم حـزب الدعوة طـلبوا من ا
مــنـحي مـقـعـده فـي مـجـلس الـنـواب
عــام 2010)  واضـــاف ان (الــقــوى
الــســيــاســيــة تــتـطــلـع الى مــشـروع
جــديــد وال يــوجــد فـرق كــبــيــر بـ
مـشروع االغلبـية الوطنيـة واالغلبية
الـسياسيـة). وأكد مسؤول تنـسيقية
تـظاهرات البصـرة علي احلريشاوي
ان احلـكومة احمللية في احملافظة لم
تـلتـزم بوعودهـا  مشيـرا الى التزام
ـتظاهـرين بسلمـية التـظاهر. وقال ا
فـي بيان امس ان (تظاهرات خرجت
تـطـالب بحـقوق الـبصـرة تتـعلق 25
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مـؤسسات ودوائر الدولة وال توجد
أيـة مخصـصات اضافـية ألي درجة
وظـيفيـة في مجلس النـواب بتاتا),
ـستـشاري وتـابع ان (الـعدد الـكلي 
اجملــلـس هـو  11مــســتــشــارا فــقط
ـتـبـعة وآلـيـة الـتـعـيـ هي االلـيـة ا
نـــفــســـهــا في جـــمــيع مـــؤســســات
الـــدولـــة) ,ودعـــا الـــبـــيــان وســـائل
ــســـؤولــ الـى (تــوخي االعـالم وا
الــدقـة قـبل االدالء بــاي تـصـريح او
نـــــشــــر اي مــــوضــــوع) ,مـــــبــــديــــا
اســــتــــغــــرابه  مـن (االســــتــــهـــداف
ـمنهج للمجلس بهذه الطريقة في ا

حــــ ان الــــوصـــــول الى جــــمــــيع
ــذكــورة في اعـاله امـر احلــقــائق ا

في غاية اليسر والسهولة). 
فـي غــــــضـــــون ذلـك رفض رئــــــيس
الــتـحـالف الــوطـني عـمــار احلـكـيم
تـشـريع امتـيـازات ألعضـاء مـجلس
ــكــتــبه عن الــنــواب. ونـــقل بــيــان 
احلــكــيم الــقـول (نــبــدي حتـفــظــنـا
الـكــبـيـر ورفـضـنـا الـقـاطع لـقـانـون
امـتـيـازات أعـضاء مـجـلس الـنواب
الـذي أقره لـنفـسه بعـيدا عـن عيون
ــــرهـق جــــراء نـــــقص الـــــشــــعـب ا
اخلــدمــات) ,وأضــاف أنـه (ونــظـراً

الـسـورية.وتـرددت أنبـاء في اوقات
ســـابــقــة عن إمـــكــانــيـــة أن تــبــادر
واشـنطن إلى انسحاب تكتيكي من
ـهـمة سـوريـة ومن مـعظم الـنـقاط ا
فـي الـعــراق مـقــابل إخــراج إيـران
مـن سوريـة وذلك في حـال تـشـكيل
حـكـومـة في بـغـداد حتـفظ الـتوازن
بــ أمـــريــكــا وإيــران وهــو األمــر
الـذي يبدو بديهـياً نظراً إلى نتائج
االنـتـخـابات الـتـشـريعـيـة االخـيرة.
وكـانت وزارة الـدفـاع اإلسـرائـيـلـية
قــــد افـــرجت فـي كـــانـــون الــــثـــاني
ــاضي عن وثـائق كـانت مـخـفـيـة ا
حــــــتـى وقت قــــــريـب في أرشــــــيف
اجلـيش اإلسـرائـيـلي بـشأن تـنـفـيذ
هــجـوم عـلى الـعــراق ابـان الـنـظـام
الــسـابق. وتـزامن اإلفـراج عن هـذه
الـــوثــائق مع الـــذكــرى الــســـابــعــة
والـعـشـرين حلـرب اخلـليج األولى
الــتي أطــلــقـت الــقــوات الــعــراقــيـة
أثـــنــاءهــا  38صـــاروخًــا من طــراز

قيس اخلزعلي

مــطــلـبــا وبــدأت في االول من شــهـر
ـاضي مـطـالــبـة بـتـشـغـيل نــيـسـان ا
الـعـاطلـ عن الـعمـل  وقد  الـغاء
ـكتب التشـغيلي وارتـأينا ان تكون ا
ـطالب ـطـالب فرادى و ايـصال ا ا
لـلعـبادي واسـتجـاب لذلك) ,واضاف
(لــكـن لالسف هــنــاك عــدم ثــقــة بــ
احلــكــومــتــ االحتـاديــة واحملــلــيـة
وجلــنــتــنــا بــدأت بــالـشــرارة االولى
ــــطـــــالب لــــغــــايــــة وهـي تــــتــــابع ا
حتـقيقـها) مشيـرا الى ان (احلكومة
احملــلــيــة لم تــلــتــزم بــوعـودهــا رغم
االوامـــر االداريـــة الـــتي صـــدرت من
احملـافظة). فيما اعـلنت قيادة شرطة
الـــبـــصـــرة ان الـــتـــظــاهـــرات الـــتي
ـــاضي لم انـــطـــلـــقت مـــنــذ االحـــد ا
ـوافـقـة االمـنـية . تـسـتـحـصل عـلى ا
وقــال قـائــد الـشــرطـة الـلــواء جـاسم
السعدي في تصريح ان (التظاهرات
لم تــسـتـحـصل عـلى مـوافـقـة امـنـيـة
لــتـــنــظــيــمــهـــا ورغم ذلك ان قــيــادة
الـشــرطـة مـلـزمـة بـتــوفـيـر احلـمـايـة
لـلـمتـظاهـرين). واستـخدمت الـقوات
ــســيـل لــلــدمــوع األمـــنــيــة الــغـــاز ا
والـهراوات لتفـريق احملتج الذين
حــاولـوا عــبـور جـســر اجلـمــهـوريـة
نطقة اخلضراء التي تضم بـاجتاه ا
ــهـمــة وبـعض ــقــار احلـكــومـيــة ا ا

دونالد ترامبالبعثات الدبلوماسية األجنبية.
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ســجّل احملــامي الـســابق لـلــرئـيس
دونـالد ترامب مايـكل كوه سرا
حــديـثـا لـتــرامب بـشـأن دفع أمـوال
لــعـارضــة سـابـقــة في مـجــلـة بالي
بــوي مــقـابـل سـكــوتــهـا عـن عالقـة
جـــنــســـيـــة مــزعـــومــة مـع تــرامب
بــــحـــسـب تـــقـــــــــــاريـــر إعالمــــيـــة

أمريكية.
وذكـرت الــتـقـاريـر أن الـتـسـجـيالت
عــثــر عـلــيــهــا في مـداهــمــة مــكـتب
الـتحقيـقات الفيدرالي (إف بي آي)
ــنــزل كــوهــ في وقت ســابق من

هذا العام في نيويورك.
ز إن وقـالت صحيـفة نيـويورك تا
تـــــرامب وكــــوهـــــ نــــاقـــــشــــا في
الــتــســجــيل دفـع أمــوال لــعــارضـة
بـالي بوي كـارين مـكـدوغـال التي
تقول إنها أقامت عالقة مع ترامب.
وذكـرت التـقارير أن الـشريط سُجل

قبل شهرين من االنتخابات.
وحتـقق وزارة العدل األمـريكية في
مـزاعم بـدفع أمـوال لـنـسـاء يـدع
إقــامـة عالقــة جـنـســيـة مع تـرامب

مقابل صمتهن.

وتـقـول تقـاريـر إن كوهـ الذي لم
تــــوجـه إلــــيه أي تــــهم حــــتى اآلن
يـخـضع لـلـتحـقـيق في تـهم تـتـعلق
بـاالحتيال الضـريبي والبنكي إلى
جـانب انـتهـاكـات محـتمـلـة لقـانون

االنتخابات.
وقبيل انتخابات  2016 الرئاسية
بـــاعت مـــكـــدوغــال قـــصـــتـــهــا إلى
صــحـــيــفــة "نــاشــونــال إنــكــويــرر"
ـتـلـكـهـا صديق األمـريـكـيـة الذي 

شخصي لترامب.
وتـقول الـعارضـة إن االتفـاق البالغ
قـــــيـــــمـــــته  150 ألـف دوالر مـــــنح
الـصـحـيـفـة حقـوقـا خـاصـة وحـظر
عـليها احلديث عالنـية عن عالقتها

زعومة. اجلنسية ا
لـكن الـصـحـيـفـة لم تـنـشـر قـصـتـها
عالقتها الغرامية وتقول مكدوغال

إنها تعرضت للخداع.
وقــال مــحــامٍ آخــر لــتــرامب رودي
جـولــيـاني في الـبـدايـة لـصـحـيـفـة
ـــز إن الــــرئـــيس نــــيـــويـــورك تــــا
وكـوه قد ناقـشا في الشريط دفع

أموال إلى مكدوغال.
لكنه قال لم حتول فعليا أي أموال
وشــدد عــلى أن الـتــسـجــيل نــفـسه

يــرقى إلى أن يــكــون "دلـيـل تـبــرئـة
قـــويــا". وقــال جــولـــيــاني في وقت
ز إن الـرجل الحق لـنيويـورك تا
حتـدثـا في احلقـيقـة عن دفع أموال
إلى إنــكـوريـر مــقـابل حــقـوق نـشـر
ـبـلغ الذي الـقـصة وبـالـتالي دفع ا

كدوكال. أعطته الصحيفة 
وذكـــرت صــحـــيــفــة وول ســـتــريت
جورنال أن احملادثة التي جرت في
أيــلـول  2016 جــرت وجـهــا لـوجه
ولـيس عبر الهـاتف وأن التسجيل

. قُطع بعد أقل من دقيقت
وتـــقــــول تـــقـــاريــــر إن احملـــقـــقـــ
الـفـيـدرالـيـ طـلـبـوا من نـاشـونـال
إنــكــويـرر الــتــسـجــيالت اخلــاصـة

بدفع أموال إلى مكدوغال.
وتـقول مكدوغـال إنها أقامت عالقة
ـــدة عــشـــرة أشـــهــر مع غـــرامـــيــة 
تـرامب في عام  2006 بـعد عام من

زواجه من ميالنيا ترامب.
زاعم أنكر وعـند سؤاله عن هـذه ا
تـرامب العالقـة مع مكـدوغال وقال
إنـه ال عـــــلم لـه عن دفـع أي أمــــوال

لها.
وفـي أيار اعـترف تـرامب بأنه دفع
أمــواال إلى كـوهـ كــان قـد دفـعـهـا

األخـــيــر إلى امــرأة أخـــرى مــقــابل
صـمتهـا حول مزاعم بـوجود عالقة

جنسية مع ترامب.
وفـي وقت ســــابق أنــــكـــر تــــرامب
مــعـرفـته بـدفع  130ألف دوالر إلى
جنـمـة األفالم اإلبـاحـيـة سـتـورمي
دانــيـيــلـز فـي إطـار اتــفـاق مــقـابل
ــزعــومـة صــمــتـهــا عن عالقــتــهـا ا

بترامب.
وتـقول دانيـيلز إنهـا وترامب أقاما
عالقـة جنـسية في غـرفة بـفندق في
بــحـيــرة تـاهـو وهــو مـنــتـجع بـ
كاليفورنيا ونيفادا عام 2006.

وتــعــد اتــفـاقــات الــصـمـت من هـذا
الــــنـــوع الــــذي وقــــعـــتـه دانـــيــــلـــز

وماكدوغال كما يزعم قانونية .
وتـعـد الــقـضـيـة مـشـكـلـة مـحـتـمـلـة
أخـرى لـتـرامب ألن دفع أمـوال غـير
مــعـلـنـة لـدفن قــصص مـحـرجـة عن
ـكن التعامل مـرشح سـياسي 
مـعـهـا عـلى أنـهـا انـتـهـاك لـقـوانـ
تــمـويل احلــمالت االنـتـخــابـيـة في

تحدة. الواليات ا
وتــعــهــد كــوهــ في وقت ســابق
بـــتــــحـــمل أي شـيء يـــتـــعـــرض له

ترامب.

لـكـنه قال لـشبـكة إيه بي سي نـيوز
اإلخـبـاريـة إن والءه ألسـرتـه وبـلده

وكله السابق. يأتي قبل والئه 
وأثــارت تـعـلــيـقــات تـكـهــنـات بـأنه
ـــا تــعـــاون مع احملــقـــقــ ضــد ر
تـرامب على الرغم من أنه ال توجد
تـأكيدات عـلى ذلك. وقال ترامب إن
مــايــكل كــوهــ لم يــعــد مــحـامــيه

الشخصي.
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