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بغداد

ســـــراقب (ســـــوريــــا)) ,أ ف ب) -
دخل رتـل عـــســـكـــري تــــركي لـــيل
االثــنــ الــثالثــاء إلى مــحــافــظـة
ادلب في شمال غـرب سوريا بعد
أسبوع من اعالن مـوسكو وأنقرة
الــتـوصل الـى اتـفــاق عـلى إقــامـة
منطقة "منزوعة السالح" فيها ما
أبعـد هـجومـاً عـسكـريـاً لوحت به

دمشق.
وشــاهـــد مــراسل وكـــالــة فــرانس
بـرس لـيالً  35آلـيـة ونـاقـلـة جـنـد
عـــلى األقل قــرب مــديــنــة ســراقب
شـــرق حــلـب قــال إنـــهــا ســـلــكت
أتــوسـتــراد دمــشق حــلب الـدولي
الى جـنـوب مــحـافـظـة ادلب آخـر
ـــعـــارضــة مـــعـــقل لـــلـــفـــصـــائل ا

واجلهادية.
واكـبة مـن مقـاتلي وسـار الـرتل 
ؤلفة اجلبـهة الوطـنية للـتحريـر ا
من فـصائل عـدة قريـبة من أنـقرة
بـــيـــنـــهـــا حـــركـــة أحـــرار الـــشــام

االسالمية.
رصد السوري حلقوق وبحسب ا
االنـسـان تـوزع الـرتل عـلى نـقـاط
عـدة تـابـعــة لـتـركـيــا الـتي تـنـشـر
قـواتـها في  12نـقـطـة مـراقـبة في
إدلـب لـضــمـان االلــتــزام بـاتــفـاق
خــفـض الــتــصــعــيـــد الــنــاجم عن
محادثـات استانا برعـاية موسكو
وطهـران حـلـيفـتي دمـشق وأنـقرة

الداعمة للفصائل.
ويـــأتي دخـــول هـــذا الـــرتل بـــعــد
اتفاق موسـكو وأنقرة في السابع
عــشــر من الـــشــهــر اجلــاري عــلى
إنــشـاء مـنـطـقــة مـنـزوعـة الـسالح
عـلى خـطـوط الـتـمـاس بـ قـوات
الـنـظـام والــفـصـائل عـلى احلـدود
االداريــــة بــــ ادلـب واجــــزاء من

محافظات مجاورة.
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ـا أنهـا صاحـبة الـنفـوذ األكبر و
في إدلـب يـحــمّل االتـفــاق تـركــيـا
ــسـؤولـيـة األكـبــر لـتـنـفـيـذه من ا
ــعــارضــ ــقــاتــلــ ا تــســلــيم ا
لــسـالحــهم الـــثــقـــيل وصــوالً إلى
ـــقـــاتـــلــ ضـــمـــان انـــســـحـــاب ا
ــنـطــقـة اجلــهـاديــ تــمـامــاً من ا
العازلة بحلول  15تشرين األول.
وتــسـيــطـر هــيـئــة حتـريــر الـشـام
(جــبــهــة الــنـصــرة ســابــقــاً) عـلى
اجلـزء األكبـر مـن مـحافـظـة إدلب
بـينـمـا تـتواجـد فـصـائل إسالمـية
يــنـــضــوي مـــعــظـــمــهـــا في إطــار
"اجلـبـهـة الـوطنـيـة لـلـتـحـرير" في
ــنـاطق. وتــنــتـشــر قـوات بــقـيــة ا
الـــنـــظـــام في الــــريف اجلـــنـــوبي

الشرقي.
ويـنص االتـفـاق عـلى أن تـسـيـطـر
وحــــدات مـن اجلــــيـش الــــتـــــركي
والـشـرطـة الــعـسـكـريــة الـروسـيـة

نزوعة السالح. نطقة ا على ا
وأبــدى وزيـر اخلـارجــيـة الــتـركي
مـــولــود تـــشــاويـش أوغــلـــو قــبل
أســبــوع اسـتــعــداد بالده إلرسـال
ـزيد من التـعزيـزات العسـكرية" "ا
الى إدلـب. وذكــــرت صــــحــــيــــفــــة
ــقــربــة من احلــكــومــة "صــبــاح" ا
الـتــركـيــة أن "كـتـيــبـة من خــمـسـة
آالف جـندي مـستـعدة للـتدخل في
إدلب إذا لـــــزم األمــــر حلـــــمــــايــــة
".وكـانت تــركـيــا أرسـلت ــدنـيــ ا
تـزامـناً مع انـعـقـاد قـمـة سـوتشي
بـشـأن ادلب تــعـزيـزات عـسـكـريـة
ـراقـبـة كـبـيــرة إلى إحـدى نـقـاط ا
الـتـابــعـة لـهــا شـمـلـت خـصـوصـاً
دبـابـات ومـعـدات عـسـكـريـة وفق

ما نقلت صحيفة "حرييت".
الى ذلك  هـيمـنت أجـواء مواجـهة
ــتـحـدة حـيث الـثالثـاء في األ ا
يـــســــتـــعـــد كـل من الـــرئــــيـــســـ
األمــــــيــــــركي دونــــــالــــــد تــــــرامب
واإليـراني حـسن روحــاني إللـقـاء
كلـمة أمام أكـبر جتمع دبـلوماسي

في العالم.
وفي افــتــتــاح أعــمــال اجلــمــعــيـة
الـــعــامـــة يــعـــتــلي كـل من تــرامب
تحدة بعد وروحاني منبر األ ا
أربـــعــة أشـــهـــر عــلى انـــســـحــاب
الــرئــيس األمــيـــركي من االتــفــاق

النووي اإليراني.
ـوقـعة والـدول اخلـمـس األخـرى ا
عـــلـى االتـــفـــاق -- بـــريـــطـــانـــيـــا
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ـــانـــيـــا والــــصـــ وفـــرنـــســــا وأ
وروسيا -- أعلنت اإلثن خططا
لإلبقـاء عـلى الـعالقـات التـجـارية
مـع إيـــــران وااللـــــتـــــفـــــاف عـــــلى

العقوبات األميركية.
ووسط تـرقب لـقـمـته الـثـانـيـة مع
الــزعـيم الــكــوري الــشــمـالـي كـيم
جـــونـغ أون ســـيـــســــعى تـــرامب
للـترويج لدبـلوماسيـته مع بيونغ
يانغ بوصـفها انـتصارا وإن كان
الشمال لم يقم بخطوات ملموسة
كـــافــيـــة لـــتــفـــكــيـك بــرنـــامـــجــيه

الصاروخي والنووي.
وانـــســـحب تـــرامب مـن االتـــفــاق
ـاضـي مـثـيـرا الـنــووي في أيـار ا
استياء حلـفاء أوروبي وروسيا
والصـ التي اسـتثمـرت سنوات
ـــفـــاوضــات لـــلــتـــوصل إلى من ا
اتــــفــــاق تــــاريــــخـي لــــلــــحــــد من

الطموحات النووية إليران.
من جــهــته ســيــؤكـد روحــاني في
خــــــطــــــابـه أن إيــــــران تـــــــواصل
ــوقع في الــتــزامــهــا بــاالتــفــاق ا
ـتحدة  2015ويـصور الـواليات ا
كدولـة مارقـة خلرقـهـا التـزاماتـها

الدولية.
واسـتـغل تـرامب كـلـمـته في األ
ـاضي لـلـتـنـديـد ـتـحـدة الـعـام ا ا
بــــاالتـــــفــــاق الــــنــــووي ووصــــفه
"بـــاحملـــرج" مــعـــلـــنــا اســـتـــعــداد
تحدة لالنسحاب منه. الواليات ا
ومنذ انسحابها من االتفاق تقول

واشــنــطـن إنــهــا تــســعى لــزيــادة
الـضغط عـلى إيران الـتي تتـهمـها
بـــنـــشـــر الـــفــــوضى في الـــعـــراق

وسوريا واليمن ولبنان.
وقــال جــون بــولـتــون مــســتــشـار
االمن الـقـومي لـتـرامب "كـمـا قـلت
مرارا تغيير في النظام في إيران
ال يشكل جزءا من سياسة اإلدارة"
األمـــيــركـــيــة. واضــاف "فـــرضــنــا
عقوبات مشددة للغاية على إيران
زيد وما نتوقعه من وسنفرض ا
إيران هو تغيير هائل لسلوكها".
وعقب اجتـماع في ساعـة متأخرة
اإلثــنــ أعـلــنت وزيــرة خـارجــيـة
االحتـــاد األوروبي فــــيـــديــــريـــكـــا
مــوغـــيـــريــنـي عن إنـــشــاء كـــيــان
قــانـوني جــديـد بــهـدف مــواصـلـة
التجارة مع إيران وال سيما شراء

النفط اإليراني.
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وقـالت مـوغـيـريـني لـلـصـحـافـيـ
وإلى جــانـبــهــا وزيـر اخلــارجــيـة
اإليـــراني جــــواد ظـــريف إن هـــذا
الــكـــيـــان "ســيـــتـــيح لـــلــشـــركــات
األوروبـيـة مـواصـلـة الـتـجـارة مع
إيــران وفـقــاً لــلـقــانـون األوروبي
مكن أن يـنضمّ إليه شركاء ومن ا

آخرون في العالم".
قال روحاني إن لـيس لديه خططا
لـــلــقــاء تـــرامب خالل وجــوده في
نــــيــــويــــورك حلــــضــــور أعــــمـــال
اجلـمـعـيـة الـعامـة ووصـف عرض

"بــالـــتـــدمــيـــر الـــكــامـل" لــكـــوريــا
الــشـمـالـيـة وشــتم زعـيـمـهـا الـذي
ــا وصــفـه "بــرجل الــصــواريخ" 
استـدعى ردا من كيم الذي وصف
الــرئــيس االمـيــركي بــأنه "مــخـتل

عقليا".
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لـكن تـرامب الـعـائد إلى نـيـويورك
أشاد ب"التقدم الهائل" نحو وقف
الــتـجـارب الـنـوويـة والـبـالـسـتـيـة
لــبـيـونغ يــانغ وقـال إنه بــعـد عـام

"الوقت مختلف جدا".
وقــال تـرامب بــعـد لــقـاء الــرئـيس
الـكـوري اجلـنـوبي مـون جـاي-إن
في نـيويـورك إن "الـزعيم كـيم كان
مـنفـتـحـاً جـدّاً ورائعـاً بـصـراحة
وأعـتــقـد أنّه يـريــد رؤيـة شيء مـا
يتحقّق". وتابع ترامب "أعتقد أنّه
في غـضـون فـتـرة زمـنـيـة قـصـيرة
إلى حـــدّ مـــا ســـيــــتمّ اإلعالن عن
(الــقـمّـة). ال يــزال يـتـعــيّن حتـديـد
مكان انعقادها لكنّنا نتطلع بشدّة

حلصولها".
ومن نـــاحـــيـــته يـــلـــقي الـــرئـــيس
ــانـــويل مـــاكــرون الـــفـــرنــسـي ا
خــطـابه الــثــاني أمــام اجلـمــعــيـة
ــتــحــدة يــتـوقع أن الــعــام لأل ا
يــــواجه فــــيه ســــيــــاســـة تــــرامب
"أميركا أوال" ويـركز على التفاوت
الذي يشكل أحد األسباب العميقة
لالنــقـســامــات في الـعــالم وأزمـة

التعددية.

تــتـبــاهى الــدول بــأصــالـتــهــا الــتي تــنـبــعث مـن رمـوزهــا وقــادتــهـا
ومواطـنيها واالمـثلة الـتي خلّدها الـتأريخ في التـضحية واالخالص
ـثل االنسـانـية واألمـانة واالسـتـقامـة والـوطنـيـة والتـمـسك بـالقـيم وا
واألخالقية والشرائع السماوية التي جاءت بها األديان التي عبرت
في جـوهرها عـن القيم األخالقـية كـأساس لـعالقات أفـراد اجملتمع

وتنظيم شؤون الدولة ومسؤولية احلاكم ورجل الدولة.
ومـادمنـا نحن قد دمـرنا الـعهـد البائـد بكل ظـلمه وجبـروته وحطـمنا
بأذرعنا القوية هـيكل البغي والعدوان نصب اللـقاء وتنفسنا نسائم
قراطية الـتي جعلت (كلمن إيدو إلو) وأصبح احلرية وتمتعـنا بالد
درسة والطـبيب واألستاذ ـعلم ومديـرة ا مـكن االعتداء على ا من ا
ـرور أثـناء تـأديـتـهم لـواجـبـاتهم اجلـامـعي والـتـجاوز عـلى شـرطـة ا
وبسـبـبهـا ألن ذلك ال يـرضي ذوي من يـتعـرض لـلـمحـاسـبة بل إن
ـا يــطـالــبـون بـالــفـصل الـعــشـائـري من بـعض أفــراد الـعـشــيـرة ر
نضبط وظف الرسمي الذين يتـخذون اجراءات رادعة لغير ا ا
ــقـراطــيــة مــصـدر رزق لــهم من .. وهــكــذا جـاءت الــد ــســيـئــ وا

السماء.
ـفـسـدين ـقـراطـيـة حـريـة احلـديث عن الـفـسـاد وا لـقـد أتـاحـت الـد
ـتهم بالفـساد يهاجم ـسؤول احلكومي ا والفاسـدين حيث أصبح ا
الـفـسـاد بـكـل جـرأة وتـرتـفع أصـوات الـسـيـاسـيـ الـذين يـديـرون
ــنـتـهى ــفـسـدين و شـؤون الــبـلـد جتــدهم يـهـاجــمـون الــفـسـاد وا
ـقراطـية احلمـاس الى حـد اتهـام انفـسـهم بالـفـساد ألن زمن الـد
ستغرب ان تـصرح إحدى النائبات منـوعات ولم يكن من ا يبيح ا
في وسـائل االعالم بـشيء من التـحدي والـغـرور من أنهـا وأقرانـها
قـد اقتسـموا الـكعكـة وأخذ كل مـنهم حصـته وحديث الـنائب الذي
صــرح في حــوار تــلــفـــزيــوني بــأن اجلــمــيـع اســتــفــادوا من عــقــد
ال الـعام وتقـاضي العموالت من خالل الصـفقات والتـجاوز على ا
عملهم ومسؤولـياتهم الوظيفيـة وعندما سأله احملاور هل كنت أنت
واحـــد مـــنــهم فـــأجــاب بـــااليـــجــاب دون تـــردد ألنه ال يــخـــشى من
احلسـاب الـذي ال يطـال الـفـاسديـن ولم يتـوانى في اتـهـام اآلخرين
بــالــفــســاد والـلــصــوصــيــة والــرشى والــذين لم يــصــدر عـنــهم أي

اعتراض او استنكار لتصريحاته.
ـسـؤول مـدافـعـاً عن مـوقـفه الـسـلـبي فـي عـدم مـكـافـحة واذا كـان ا
الــفـسـاد قـائالً اعـطـونـي الـدلـيل حملـاسـبـة الــفـاسـدين أوَلـيس تـلك

التصريحات أبلغ دليل.
وإذا كـان الــكل يـتـحـدث عن الــفـسـاد من دون تـشــخـيص الـفـاسـد
ـفسد ومن دون مـحاسبـة من ينـطبق علـيه هذا الـوصف فقد آن وا
األوان لـلـتـحـول مـن مـرحـلـة الـفــسـاد الى مـرحـلــة االنـحـطـاط الـتي
تـسـقط مـعــهـا كل االعـتـبــارات والـسـعي اليـجــاد آلـيـات واسـالـيب
رحـلة اجلديـدة بعد ان أصبح الـفساد عـلى ما يبدو واجـهة هذه ا
مــسـألــة اعــتــيــاديـة خــارج مــرمى مــؤســســات الـنــزاهــة والــرقــابـة
واحملاسبة وقد آن األوان لتبديل اسم وآلية عمل هيئة النزاهة الى
(هـيـئـة مــكـافـحـة االنـحــطـاط) وأن تـكـون مــهـمـتـهـا
(إعـادة الــتـأهـيل الـوطـني واألخالقي) وتـرسـيخ
تــربــيــة (الـنــجــاة في الــصـدق) بــدالً من بــدعـة

(النجاة في الفساد).

ركبات التركية تدخل الى ادلب السورية —qð∫ جانب من ا

تـــرامب بـــأنه "لـــيـس صـــادقــا وال
نزيها".

وكــشــرط مـســبــقـا ألي حــوار قـال
روحــــــانـي إن عــــــلـى تــــــرامب أن
يــصــلح الــضــرر الــذي تـســبب به
بـاالنـسحـاب من االتـفاق الـنووي.
وقـــال لـــشـــبـــكـــة "إن بي سي" إنه

"يتع إعادة بناء ذلك اجلسر".
واألربعـاء سيـترأس ترامب لـلمرة
األولى اجـــتــمـــاعــا جملـــلس األمن
حـول منع انـتشـار أسلـحة الـدمار
الــشــامل ســـيــســمح لـه بــتــأكــيــد
ـــوقف دولي أكـــثــر مـــطـــالــبـــته 

تشددا مع إيران.
وقـــــــال روبــــــرت مــــــالـي رئــــــيس
مجـمـوعة األزمـات الـدوليـة "يـبدو
أن مـــــوقـف إدارة تـــــرامب جتـــــاه
ــكن اخـتـصــاره بـالـقـول: إيـران 
لــنـضــغط ونــرى مــا ســيــحـصل".
وحــــذر مـــــالي من أن "الـــــتــــوتــــر
ـتـحدة تـصـاعـد بـ الواليـات ا ا
وإيــــــران في غــــــيــــــاب قــــــنـــــوات
دبلوماسية وصفة لصدام قد يبدأ

عرضا ومحفوف باخملاطر".
مع اقـتـراب انــتـخـابـات مـنـتـصف
ـتحـدة بعد الـوالية في الـواليات ا
ســتـــة أســابــيع فــقـط ســيــســعى
تـرامب السـتـمـالـة قـاعـدة نـاخبـيه
ــتـشــدد من مـنــصـة من الـيــمـ ا

اجلمعية العامة.
وفي خـطابه األول أمـام اجلـمعـية
العامة قبل  12شهرا هدد ترامب
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ـكـن لـسـلـطـة مـهـمـا ــشـروعـة دسـتـوريـا ال  ـطــالب الـشـعـبـيـة ا ان ا
امتـلكت من قـوة عسـكرية  أن تـقف أمام إرادة الـشعب الـذي  تلمس
من ان احلكومات التي تعاقبت بعد االحتالل عام  2003في العراق
لم تكن منصفـة مع عموم العراقيـ النها ببساطة مـحكومة بأجندات
طـائـفـية من كل االجتـاهـات دون تـميـيـز وال تمـتـلك أجـندات وطـنـية ..
ا خاصة ان  الشعوب احلرة هي التـي ال تصبر على الظلم الذي ر
تمـارسه ثـلـة من الـذين يـدعون في عـالم الـسـيـاسة حـكـامـا والـبعض
ـتلـكـونهـا مـهمـا كانت ال مـنـهم يتـنـاسى انه  بشـر وأن الـقوة  الـتي 
ـكنـهـا أن جتابه االصـرار الـسواد االعـظم من الـشعـب وهو يـطالب
بأبـسط حـقوقه وهي اخلـدمـات بـكافـة انـواعهـا ومـسمـيـاتهـا ..   لـقد
وضع احملتل االمـريكـي دستورا!!- الـذي لم يجـر علـيه الى حد االن
اي تعـديل لتـوضيح بنـوده بقانـون ولن يجـري!!- وفق تقسـيم طائفي
لكي تـبقى مؤسـسات الـدولة ووزاراتهـا ومديريـاتها تـدور في فلك ما
مـخـطط لـهـا االمر الـذي اوصل اوضـاع الـبالد الى مـرحلـة اليـحـسد
ـواطن ويـسـتـنـشق مـعـانـاتـها عـلـيـها من الـفـوضى الـتي يـعـيش مع ا
يـومـيا .. يـتـسـاءل الـعـراقـيـون اليس مـفـهـوم الـوطـنـيّـة يؤكـد إلى ذلك
االنـتـماء الـعـاطـفيّ والوجـدانيّ الـذي يحـمـله اإلنـسان في قـلـبه اجتاه
? وما يصنع وطنه ويعبّر عنه بـأشكال مختلفة من الـسّلوك اإلنساني
هـذا اإلحـسـاس الـوجــداني هـو مـيالد الــنّـاس في هـذه األرض الـتي
يـعدوهـا وطـنـاً لـهم ونـشأتـهم فـيـهـا بـكلّ ما حتـمـله هـذه الـنّـشأة من
معـاني جميـلة في احلـياة ففي هـذا الوطن ذكريـات اإلنسان األولى
وفـي هذا الـوطن يـسـتـشعـر اإلنـسـان كرامـته ويـبـني آمـاله وطـموحه
ويـحـقّق أحالمه ويـنـال حـقـوقه بـكل الـسـبل والـوسـائل الـتـي كـفـلـها
ا سلب منه الدستور ومن بيـنها حق التظاهـر واالحتجاج للمـطالبة 
من خيرات بلده خاصة اذا كان وطنه يطفو على بحيرة من اخليرات
الي النـفطـية ولكن افـواج العـاطل من اخلـريجـ وغيرهم تـعدت ا
ـتظاهرين تخـرج الى الساحات الـعامة في ساحـة التحرير وجموع ا
ـشروعة في طـايبهم ا واحملافـظات ولكن دون جـدوى دون استجـابة 
تـوفيـر فـرص عمل ومـاء صافي وخـدمات بـلـدية وصـحيـة وكهـرباء ..
ــانــات ــولــدات ..تــعـــاقــبت حــكـــومــات وبــر دون جــشع اصـــحــاب ا
ــشــكالت دون حل بل تــتــفــاقم عــام بــعـد اخــر ..ومــا ان تــنــجـلي وا
انيـة كل اربع سنوات حـتى تتسـابق الكتل جعـحعة االنـتخابـات البـر
ــنــاصب واحلــصص من واالحــزاب نــفــســهــا الــتي تــفــوز !! نـحــو ا
الـوزرات وحـسب احملاصـصـة ايضـا رغم ان الـشعـارات االنـتخـابـية
للجميع في االعالنات والبـوسترات والفضائيات فـي مرحلة التبشير
ناطقية الى (حب العراق وتوفير !! كانت بعبور الطائفية والعـرقية وا
فـرص للـعاطـل وخـدمات والـتاكـيد عـلى استـقالليـة القرار والـوطني
وسـيـادة الــعـراق وعـدم الـتـدخل فـي شـؤونه الـداخـلــيـة من ايـة جـهـة
اقلـيمية كـانت او دولية وحتت اي مـسميـات ).. ولكن بعـد انفضاض
ـوقف ووضـوح الـرؤية عـنـدهـا تـعود كل غـبـار االنـتـخابـات وإجنالء ا
ـربع االول من ان رئـيس الـوزارء يـجب ان يـكون كـتـلـة مـجـددا الى ا
ـــكـــون ( ص ) ورئـــيس ـــان من ا ـــكـــون (س ) ورئـــيس الـــبـــر من ا
كون الكـردي..اليس من حقنـا نحن السواد االعظم اجلمهوريـة من ا
ـانات واحلـكـومات مـن فقـراء الـوطن ان نتـسـاءل بـعد اخـفـاقات الـبـر
الـتي تعـاقـبت مـنذ  2003ان نـحـلم نـعم نحـلم !! ان يـكـون  الـطريق
مـعــبـدا في تـســلم عـنـاصــر نـزيـهـة وكــفـوء من الـشــبـاب إضـافـة إلى
أصــحـاب اخلــبــرة اخملـلــصـ الــوطـنــيـ بــعـيــدا عن احملـاصــــصـة
ــقـيـــتــه ?عـنــدهـا تـكـون اخلــطـوة األولى لـتــجـفـيف مـنــابع الـفـسـاد ا
والسراق ..أنـها أمنية يـقيننـا يحققـها شعب احلضارات
الـعــريق كـيف ال وحــمـورابي اول من وضع ألهل
بابل مسـلته في قوانـ تكرم اخملـلص وتقطع يد
الـسـارق ...نــعم انه الـعـــــــــــراق الـعـظـيم ...او

(..دك ..عيني ..دك ).. 
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