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{ الـــــــريــــــاض (أ ف ب) - دعت
الـسعـودية لـيل السـبت إلى عقد
" خــلـيــجــيّـة قــمّــتَــ "طـارئــتــ
وعـربيّـة للـبحث في االعـتداءات
التي حصـلت في اآلونة األخيرة
في مـنطـقـة اخلـليج بـحـسب ما
أوردت وكالة األنباء السعوديّة.
ونـقـلت الــوكـالــة عن مـصـدر في
وزارة اخلـــارجــيّـــة أنّ الـــعـــاهل
ـلك سلـمان بن عـبد السـعودي ا
الـعـزيز وجّه دعـوة إلى "أشـقائه
قادة دول مجلس التعاون وقادة
الــدول الــعـربــيــة لـعــقــد قـمــتـ
خلـيـجـيـة وعـربـيـة طـارئـت في
كرمة" في  30 أيار/مايو مكة ا
لــــــبـــــحث "هــــــذه االعـــــتـــــداءات

نطقة". وتداعياتها على ا
W¹—U& sHÝ

ــصــدر نــفـسـه فـإنّ وبــحــسب ا
الــدعـوة تـأتي "في ظـلّ الـهـجـوم
ــيــاه عــلى ســـفن جتــاريّـــة في ا
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة لـــدولـــة اإلمــارات
تـحـدة ومـا قامت به الـعربـيـة ا
مـيـلـيـشـيـات احلـوثي اإلرهـابـيّة
دعـومـة من إيران من الـهـجوم ا
عــلى مــحـطّــتَي ضخّ نـفــطـيــتـ
ـا لذلك من تـداعيات مـلكة و بـا
خـــطـــيـــرة عـــلى الـــســـلم واألمن
اإلقــــلـــــيـــــمي والـــــدولي وعـــــلى
إمـــدادات واســــتـــقـــرار أســـواق

ية". النفط العا
مـن جــهــتــهـــا رحّــبت اإلمــارات
امـس األحـــــد بــــــالـــــدّعــــــوة إلى
. وقــــــالت وزارة الــــــقــــــمّــــــتــــــ
اخلــارجــيــة والــتــعـاون الــدولي
اإلمــــــاراتـــــيــــــة في بــــــيـــــان إنّ
"الــظــروف الـــدقــيــقـــة احلــالــيــة
تتـطلب مـوقفـاً خلـيجـياً وعـربياً
مـــوحّــــداً في ظـلّ الـــتــــحـــدّيـــات
واألخـطـار احملـيـطـة وإنّ وحـدة

الصف ضروريّة".
إلى ذلك أعلنت السعودية امس
األحـد أنّـهـا ال تـسـعى إلى حـرب
مع إيران لكنّـها حذرت من أنها
سـتدافع عن نفـسها ومـصاحلها

"بكل قوة وحزم".

وقــال وزيــر الـدولــة الــســعـودي
للشؤون اخلارجية عادل اجلبير
في مؤتمـر صحافي في الرياض
إنّ بـالده "ال تــــريـــــد حــــربــــاً وال
تـــســـعى لــــذلك وســـتــــفـــعل مـــا
ـنع قيـام هذه احلرب بـوسعـها 
وفي الـــوقت ذاته تـــؤكّــد أنّه في
حـــال اخـــتـــيــار الـــطـــرف اآلخــر
مـلكـة ستـردّ على احلرب فـإنّ ا
ذلـك بـكلّ قــوّة وحــزم وســتـدافع

عن نفسها ومصاحلها".
ودعـــا اجلـــبــيـــر إلى "الـــتـــحــلي
بـاحلــكـمـة وأن يــبـتــعـد الــنـظـام
اإليــراني ووكالؤه عـن الــتــهــور
والـتـصرفـات اخلـرقـاء وجتـنيب

نطقة اخملاطر". ا
وفي تــطـوّر آخــر ذكــرت وكــالـة
األنباء السـعودية أنّ وليّ العهد
الــســعــودي األمــيــر مــحــمــد بن
سلـمان تلـقّى اتصاالً هـاتفياً من
وزيـر اخلـارجيـة األميـركي مايك
بـومــبـيــو بـحـثــا فـيـه "تـطـوّرات
ـنـطـقـة واجلـهـود األحـداث في ا
الـرامـية لـتـعزيـز أمن واسـتـقرار
نـطـقة". وتـعـرّضت األحد أربع ا
سـفن بـيـنـها ثـالث ناقـالت نفط
حتــــمل اثــــنـــتـــان مــــنـــهــــا عـــلم
السـعـوديـة ألعـمـال "تـخـريـبـية"
قـبــالـة اإلمــارات. وبـعــدهـا شنّ
ـتــمـرّدون الـيـمـنــيّـون هـجـومـاً ا
ضـدّ محـطّتَي ضخّ خلط أنـابيب
نفط رئيسي في السعودية غرب
الــــريـــاض بــــطــــائـــرات من دون
طـيّــار مـا أدّى إلى إيــقـاف ضخ
الـــنــفط. واتّــهــمـت الــســعــوديــة
اخلـمـيس إيران بـإعطـاء األوامر
ـهـاجمـة مـنشـآتـها للـحـوثيّـ 

النفطيّة غرب الرياض.
وكــــتـب نــــائـب وزيــــر الـــــدفــــاع
الــســـعـــودي األمـــيـــر خــالـــد بن
سـلمان عـلى تويتـر "ما قامت به
دعـومة ـيلـيـشيـات احلوثـيّـة ا ا
مـن إيـــران من هـــجـــوم إرهـــابي
عـلى محـطّـتي الضخّ الـتـابعـت
لشركـة أرامكو السـعودية يؤكّد
عــلى أنّـــهــا لــيـــست ســوى أداة

{ فـــــيالدلـــــفـــــيــــا (الـــــواليــــات
ـــــتــــــــــحــــدة)(أ ف ب) - وجّه ا
نائب الرئيس األميركي السابق
جــو بــايــدن خالل أكــبــر جتــمّع
حلـملـته لالنتـخـابات الـرئاسـية
 2020انـتقـادات الذعة لـلرئيس
األمــــيــــركي دونـــــالــــد تــــرامب
واصفـا إيـاه بـأنه "رئـيس إثارة

االنقسامات".
وفي خطاب ألقاه في فيالدلفيا
دعــــا بــــايــــدن إلـى اإلنــــصــــاف
ـسـاواة فـي الـبالد مـطــالـبـا وا
الــــنـــاخــــبـــ بــــرفض احلــــقـــد
ـنـاكــفـات احلـزبـيـة واخلـبث وا
الـتي أثـارت غـضب األمـيـركـي

تهم. وأحبطت عز
وقــال أمـام حـشـد قـدّرته اجلـهـة
ــنــظّـــمــة بـــنــحـــو ســتــة آالف ا
شــخص إن "هـذه األمــة حتـتـاج
إلى الوحـدة". وأضاف "رئيـسنا

هو رئيس إثارة االنقسامات".
وتـابع بــايــدن "إن كـان الــشـعب
األمـيركي يـريد رئـيسـا يزيد من
انـقـســامـاتـنـا ويـقــود بـقـبـضـة
ـدودة مــحــكــمــة وبــيــد غــيــر 
وبـــقـــلب مـــتـــحــجـــر يـــشــيـــطن
خصـومه وينـشـر احلقـد فإنه ال
يـــحـــتـــاج إلي. لـــديه الـــرئـــيس

دونالد ترامب".
`ýd  “dÐ«

ويُعـتـبر بـادين الـبالغ  76عـاما
أبــــــــرز مـــــــرشّــــــــحـي احلـــــــزب
ـــوقــراطي لـالنــتـــخــابــات الــد

الرئاسية .2020
لـكن ال شيء محسـوما بالـنسبة
إلـى الـــرجل الـــثـــاني في عـــهـــد
ـوقراطي الـسابق الـرئـيس الد
بــاراك أوبـامـا والــذي يـخـوض
الـسباق الرئـاسي للمرة الـثالثة

في غضون ثالثة عقود.
ويـسـتــعـد الــسـنـاتــور الـسـابق
وقراطي البارز في احلزب الد
ــا يُــتـــوقع أن تــكـــون مــعــركــة

شرسة ضد ترامب.
ويشارك بايدن منذ شهر تقريبا
في مـــنـــاســبـــات صـــغـــيــرة في
قاعـات نقـابيـة أو مطـاعم بيـتزا
مـتـواضــعـة في الــواليـات الـتي
تـصـوّت مـبكـرا مـثل آيـوا لـكنّه

يـأمل أن يـعـطـي زخمـا حلـمـلـته
من خالل خـطابه في فيالدلـفيا
أكبر مدن والية بـنسلفانيا التي
يكتسي الفوز فيها أهمية بالغة
بــعــد أن انــتـــزعــهــا تــرامب من
وقراطي في عام .2016 الد
واتّــخــذ بــايــدن من فــيالدلــفــيـا
مـقـرا حلـمـلـته مـا يـعـطي داللـة

إضافية على أهميتها لديه.
وُلـــــد بــــــايـــــدن وتــــــرعـــــرع في
بـنــســلــفـانــيــا ويُــشـكّـل جتـمّع
الـــــســـــبت عـــــودةً إلـى جــــذوره

تواضعة. ا
ويــســـعى بـــايــدن إلـى تــعـــزيــز
مــوقـــعه كـــمــقـــرّب من نـــاخــبي
الـطبـقـة العـاملـة وكـمرشّح يُـعدّ

ة ترامب. األوفر حظا لهز
واعتـبر مـراقـبون أنّ تـأخّره في
دخــول الـــســـبــاق االنـــتـــخــابي
يـــؤشّــــر إلى عـــدم جــــهـــوزيّـــته
خلــوض حـمــلـة تــتـطـلّـب زخـمـا
كــــــبــــــيــــــرا لــــــكـن يــــــبـــــدو أن

اسـتـراتيـجـية الـهـدوء والثـبات
تؤتي ثمارها.

وتشـير االستـطالعات إلى تقدّم
ــرشــحـ بــايــدن عـلـى بــاقي ا

وقراطي الـ.22 الد
ويـشـيـر آخر جتـمـيع لـلبـيـانات
وقع "ريل كلير واالستطالعات 
بــولـيــتــيــكس" إلى أنـه يـحــظى
ــئــة بــدعـم نــســـبــته  39,1بـــا
مقـارنة بـنسـبة دعم تـبلغ 16,4
ـــئـــة ألقــرب مـــنـــافس وهــو بــا
الـســنـاتــور الـلـيــبـرالي بــيـرني

ساندرز.
وال يــــحــــظى أي مــــرشـح آخـــر

بنسبة دعم بأرقام عشرية.
وبــعـد انـتــخـابـات  2016الـتي
أثـارت انـقــسـامـات عـمـيـقـة قـد
يــــــــكــــــــون الـــــــنــــــــاخــــــــبـــــــون
ـوقـراطيـون يـبـحـثـون عن الـد
ــلــيــارديــر نـــقــيض لــتــرامب ا
ــنـدفع الــذي كـان يــفـتــقـد إلى ا
اخلـــبـــرة الـــســـيـــاســـيـــة عـــنــد

تــــرشــــحه.وقــــالـت الرا بـــروان
مـديـرة كلـيـة الـدراسـات الـعـلـيا
في اإلدارة الـسـيـاسيـة الـتـابـعة
جلـــامـــعــــة جـــورج واشـــنـــطن
لـوكالة فـرانس برس "ما يـهمهم
اآلن هـو خـيـار آمن وشـخـصـيـة
معـروفة يـعتـقدون أنه قـد يكون
ة الرئيس ترامب بإمكانها هز

في ملعبه".
—UE½« XH

لـكن في وقت بــدأ بـلــفت أنـظـار
الـنـاخبـ سـيـكون عـلى بـايدن
الـذي عـرض حتـى اآلن خطـوطا
عـريضـة حتـديـد مواقـفه حـيال
ــســـائل انــطالقــا من جــمــيع ا
الـــرعــايــة الــصــحــيــة واألجــور

وصوال إلى الهجرة.
وقـبـل نـحــو تــسـعــة أشــهـر من
اإلدالء بـــأولى األصــوات يُـــعــدّ
ـوقـراطي الـوحـيـد بـايـدن الـد
ا عدا ساندرز الذي يحظى لر
بـشهـرة قد تـقترب مـن تلك التي

يتـمتع بـها تـرامب. وأقرّ بـايدن
ـوقـراطـي بـأن لـيس علـى الد
أن يـعــتــمـدوا ســيــاسـة "الــعـ
" مع اجلمهوري في كل بالعـ
ــسـائل مــؤكـدا أن الــتـســويـة ا
"ليست كلمة بذيئة" لكنّه هاجم
تـــرامـب بـــســـبـب "احـــتـــضـــانه
دكــــتـــاتـــوريــــ وطـــغــــاة مـــثل
ــيـر) (الــرئــيس الــروسي فـالد
بــــوتــــ و(الــــزعـــيـم الــــكـــوري

الشمالي) كيم جونغ أون".
وقــال إن "تـــرامب ورث الــوضع
االقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي عـن إدارة
أوبـــامــا/بــايــدن كــمــا ورث كل

شيء آخر في حياته".
وغــيّـرت هـيـمـنــة بـايـدن مـشـهـد
الـــســبـــاق الـــرئـــاسي ودفـــعت
وقـراطيـ آخرين مـرشّحـ د
عـــلـى غـــرار ســـانـــدرز وكـــمـــاال
هــاريس وإلــيــزابــيث وارن إلى
مـــحـــاولـــة الـــلـــحـــاق به وَكَـــيل

تصدر. االنتقادات للمرشح ا

ويُـــــــتــــــوقع أن يُـــــــكــــــثّف وارن
وســــانـــدرز الــــلــــذان يــــؤكّـــدان
ـساواة ضـرورة تقـلـيص عـدم ا
مـن الـنــاحـيــة االقــتـصــاديـة في
الــبالد انــتـقــاداتـهــمــا لـبــايـدن
مــعـتــبــرين أنه يــجـسّــد الــنـهج

التقليدي في إدارة البالد.
وبيـنمـا يـحافظ مـرشحـون على
غرار عـضو الكونـغرس السابق
بيتـو أوروك على جداول أعمال
مثـقلـة ويحـملـون رسائـلهم إلى
مــبـاني الـبــلـديـات ومــنـاسـبـات
الـتـعـارف اخـتـار بـايـدن مواقع

أكثر رسمية.
وقــالت بـراون "عــلــيـنــا أن نـرى
مـاذا سـيـحــصل عـنـدمـا يـجـيب
عــلى أســئـلــة لم يــتمّ الــتــدقـيق

فيها مسبقا".
WO «d³O   «œUI²½«

وتــعـــرّض بـــايــدن النـــتـــقــادات
مجموعات ليـبرالية على خلفية
تـقـارير بـأنه يـنـوي الـكشف عن
سيـاسة "وسطية" فـي ما يتعلّق

ناخي. بالتغيّر ا
لـكنّ بــادين قــال في خــطـابه إن
"اخلــــــــطــــــــة األولـى واألهـم في
ـنـاخي هي: التـغلّب برنـامجه ا
عــلـى تــرامب" مــرددا ذلك ثالث
مـــرات. وقـــد مــــنـــحه قــــربه من
أوباما دعما كبيرا من الناخب
األمـيركـي من أصـول إفريـقية
الـــذين يــعـــدّون فــئـــة غــايــة في

األهمية في االنتخابات.
وفي الـوقـت ذاته يـقــدّم نــفـسه
عــلى غـرار تـرامـب كـمـدافع عن
األميـركيـ من الطـبقـة العـاملة
وكـــشـــخـص قـــادر عـــلى كـــسب
تـأيــيــد الـنــاخـبــ الــبـيض من
أصـحاب اليـاقات الـزرقاء الذين
اخـتـاروا الــرئـيس اجلــمـهـوري

في .2016
وأكـد ترامب مـرارا أنه ال يعـتبر

بايدن منافسا قويا.
وقــد لـقّــبـه الـرئــيـس األمـيــركي
بـ"جـو الـنـعسـان" وقـرر تـنـظيم
حــمـلــة انـتــخـابــيـة اإلثــنـ في
شمال بنسلفانيا على بعد نحو
 80كـيـلـومتـرا مـن سـكـرانـتون

مسقط رأس بايدن.

لإلطـاحـة بــالـرئــيس الـسـوداني
ـاضي عـمــر الـبــشــيـر الــشـهــر ا
ـجـلس "نـؤكــد عـلى تـمـســكـنـا 
سـيادي مـدني بـتمـثيـل عسـكري

محدود ورئاسة مدنية".
WDK « rOK ð

وبدأ اعـتصـام أمام مـقر الـقيادة
الـعـامـة لـلـجـيش الـسـوداني في
وسط اخلرطوم في السادس من
نيسان/أبريل اسـتمرارا للحركة
االحـتـجاجـيـة الـتي انـطـلقت في
كـانون األول/ديسـمبر لـلمطـالبة
بــرحـــيل الــبــشـــيــر الــذي أزاحه

اجليش بعد خمسة أيام.
ـــتــظــاهــرون ومــذّاك يـــطــالب ا
اجملــلس الــعــســكــري بــتــسـلــيم
الـسـلطـة حلـكـومة مـدنـيـة. وكان
اجملـلس الـعـسـكـري أعـلن مـساء
ـفـاوضات الـسـبت اسـتـئـنـاف ا
بينـما تـظاهـر مئـات اإلسالمي
أمـام حدائق الـقصـر اجلمـهوري
باخلـرطوم رفـضـا لالتفـاق الذي

أعــمــال عــنف وقــعت فـي الــيـوم
نـــــفــــــسه فـي مـــــحــــــيط مــــــوقع
االعـتـصام أمـام الـقـيادة الـعـامة
لــــلــــجــــيـش أودت بــــخــــمــــســــة

متظاهرين وضابط جيش.
واالثـنـ  االتـفـاق عـلى فـترة
انـتـقـالـيـة مـدتـهـا ثالث سـنـوات
وتشكيل ثالثـة مجالس للسيادة
والوزراء والتشريع حلكم البالد
خالل هـذه الـفـتـرة. إال أن رئيس
اجمللس العسـكري علّق األربعاء
ـــبـــاحـــثـــات مــدة  72ســـاعــة ا
مــعـــتــبـــرا أن األمن تـــدهــور في
تظاهرون العاصمة حيث أقام ا
مـتـاريس في شـوارع عـدة ودعا
الـى إزالــتـــهــا. واالربـــعــاء وقع
اطالق نـــار مــجــددا فـي مــحــيط
مـــوقع االعـــتــصـــام مــا أدى إلى
إصـــابـــة ثـــمـــانـــيـــة أشـــخـــاص
بـجـروح بـحـسب جلـنـة األطـباء
ـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة حلـــركـــة ا

االحتجاج.

كن لـبعض األشـخاص أن يـلعبـوا دورا قد ال يـتاح لـغيرهم
بل وحـتى لهم أنـفسـهم إن اخـتلـفت الظـروف واألزمنـة.. وهذا
ـؤثــرات احملـيـطــة بـاحلـدث يـعــود ألمـور تـتــعـلق بــالـعــوامل وا
يزات يتلكونها. رغم الوالدة العسيرة للنظام والشخصية أو 
اجلـديد في الـعراق ومـا رافقـهـا من عيـوب "تـأسيـسـية" وما
ـنصب وضـعه الدسـتـور من مـهام تـكـاد تـكون "بـروتـوكـوليـة" 
رئـيس اجلـمـهـوريـة في مـنـظـومـة الـدولة إال أن الراحل جالل
طـالبـاني جنح في صـنع دور حـقـيقي لـنـفسه كـاد أن يـنافس
ـناصب التنـفيذية من حـيث أثره في السـاحة السيـاسية أهم ا
بـكـل مـا تـمـتــلـكه من سـلــطـات ونـفـوذ. شــخـصـيـة الــطـالـبـاني
عتدلة اجلامعـة والوسطية وطنيا وإقـليميا ومواقفه وأراءه ا
ــثل هـذا الــدور.. نـاهــيك عن رغــبـة وقـدرة ـا ســمـحت له  ر
شـخــصــيـة في عــدم الــقـبــول بــوضع "شــكـلي" دفــعه لــلــعـمل
ــتــيــنـة مـع أهم أقــطـاب والــتــدخل مــســتــفــيـدا مـن عالقــاته ا
السـيـاسة واجملـتـمع حـينـها فنـجح في حل وتـهـدئة كـثـير من
ـشـاكل.. فـصـار مـقـبـوال بل ومـحـبـوبـا لـدى غـالـبـية الـشـعب ا
الـعراقي. بـالـرغم من كل تـلك الـهالـة والـكاريـزمـا الـشخـصـية
ـتلـكهـا الـطالـباني إال أن الـرجل الثـاني بـعده في التي كـان 
حـزبـه  اإلحتـاد الــوطـني الـســيـد بــرهم صـالح والــذي شـغل
يـز نفسه مـنصب نـائب رئيس الـوزراء حيـنها  جنح في أن 
ا بشكل داعم للتوجه وبطريقة ال بشكل إختالف وتضاد وإ
منحته شـخصيـة مستقـلة لهـا أراءها التي ال تعـارض قائدها
لـكنـها تـنفـرد عنـها بـطريـقة مـا! من تابع مـواقف الـرأي العام
وخـصـوصـا في مـواقع الــتـواصل اإلجـتـمـاعي  وبـالـرغم من
وضــوح حـمالت " اجلــيـوش اإللــكـتـرونــيـة" لــبـعض الــتـيـارات
واألحزاب خالل فـترة تشكـيل احلكـومة األخيرة وما سبـقها
من إخـتـيـار لـرئـيس اجلـمـهـورية سـيـرى بـوضـوح أن الـسـيد
ـتـلك مـقـبولـيـة عـالـية وخـصـوصـا لـدى الـعرب صـالح كـان 
ورضى واضـحـا عنه من الـتركـمان وتـرحـيبـا من شطـر كبـير
.. فـتم إنـتـخـابه بـطـريـقة ـرشـحـ من الـكـرد مـقـارنـة بـبـقـيـة ا
ـعـتاد وبـعـيـدا عن قـبـول األقـوى سـيـاسـيا في مـخـتـلـفـة عن ا
الـساحـة الـكرديـة السـيد مـسـعود بـارزاني.. في خطـوة حتمل
أكــثـر من مــعـنى ورســالـة! مــسـتــفـيــدا من الــدعم الـســيـاسي
قبولية الشعـبية التي رافقت إنتخابه إستثمر عنوي ومن ا وا
الرئـيس اجلديد كل هـذا الزخم الـسياسي وأستـهل رئاسته
ؤثرة في بجولـة شملت أهم دول اإلقليم وبعض دول العالم ا
ــواقف والـرؤى مع ــلف الــعـراقي مـعــتـمــدا ومـتــشــاركـا ا ا
ــهـدي الـذي كــلف هــو األخـر صـديــقــة الـقــد عــادل عـبــد ا
بــتـشــكـيل احلــكـومـة في مــفـاجــأة لم تـقل غــرابـة عن طــريـقـة
إخـتيـار الرئـاسة.. حـققت تـلك اجلولـة الرئـاسيـة إنفـتاحـا غير
مسـبوق عـلى العراق فاق كل الـتوقعـات.. ورغم أن الرئيس "
يـفتـرض أو يـراد له" أن يـكون بـعـيـدا عن السـاحـة الـسيـاسـية
ويـكتـفي بـإكمـال سنـواته األربع.. لـكن السـيـد صالح وفق في
ــعـادلـة وجنح في صــنع دور له وسط  هــذا الـكم قـلـب تـلك ا
واقف والشـخصيـات وطنيـا وإقليـميا. رغم أن " الهائل مـن ا
ام جالل" له كاريزما بطعم خاص فهو قائد تاريخي لشطر ا
وهو كـبـيـر مـن الـكرد وأحـد قـادة مـعـارضـة الـنـظـام الـبـعثي 
وذج إشتراكي معتدل جنح في بناء عالقات متينة سياسية
أو شـخصـية مـع كثـير من قـادة الـعراق والـعالم وهذا صنع
ن وذجا فريدا وخلق  "عباءة" ال يـسهل اخلروج منها  منه 
يخـلفه كرئـيس لـلعـراق أو كزعـيم كـردي.. لكن بـرهم صالح
ثال " ا لـديه فرصة كبـيرة في أن يكون زعيمـا للعراق و ر
تـلكه من مواصفات وقـدرات شخصية ا  صاحلا" للكرد 
ثل إن أستطـاع يستمر بـتحركه السياسي كرئيس جامع و
ـوذج جـديـدا حـقـيـقي لـلـعراق كـله ويـقـدم 
من القـادة الـكـرد العـراقـي بـعـيـدا عن ما

تفرضه قيود منصبه من شكلية.
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اعـتـبـروا أنه "جتـاهل الـشـريـعـة
االسالمـــــــيـــــــة".  وال يـــــــشـــــــكل
اإلسالمـــيــون جــزءا مـن الــقــوى
الـسـياسـيـة الـتي جتـتـمع ضمن
حتـــالـف "قـــوى إعالن احلــــريـــة
والـتـغـيـيــر" الـذي يـتـفـاوض مع
ـــرحـــلــة الــعـــســـكـــريــ عـــلى ا

االنتقالية.
وقـال األم الـعـام لـتيـار نـصرة
الـشريـعة محـمد عـلى اجليزولي
اثـــنـــاء تـــظــاهـــرة االسـالمـــيــ
الـسـبـت "نـوجه رسـالـة (لـرئـيس
اجمللس الـعـسكـري الـفريق عـبد
الــفــتــاح) بــرهــان ونــقــول له إن
االنـحيـاز لـلنـاس يـعـني ان تقف
عــلى مـسـافــة واحـدة من جـمـيع

فصائـل اجملتمع (...) لكن إذا 
تـسـليم الـسـلـطـة لـفـصـيل مـع

فذلك يعني االنقالب".
وأحـــــرزت مـــــفـــــاوضـــــات بــــ
الـعـســكـريـ وقــادة االحـتـجـاج
تـقـدّمـاً مـهـمـاً مـنـذ اإلثـنـ لـكنّ

يتفاخر أبـناء اخلليج والوطن العربي دومـا بقياداتهم احلكيمة
التي جعلت من بالدهم صاحبة الرقم القوي في الوصول الى
ـنـافـسـة مع الـدول الـعـضـمى في ـتـقـدمـة وا مـصـاف الـدول ا
احلـصـول على تـرتـيب يـتـيح لـهمـا احلـصـول عـلى لـقب الدول
الـسـعيـدة او الـنـظيـفـة او الصـاحلـة لـلعـيش. مـنـذ عام 2003
نافـسات وودعتـها األلقاب اجلـميلة  وبالدي غـابت عن هذه ا
ولـكـنـهـا حـاضـرة وبـقـوة في احلـصـول عـلى لـقـب افـسـد دولة
وأتعس شـعب واوسخ مدينة. صـفات تدمي قلوبـنا كما جترح
يوم كانت مشـاعرنا بـعد ان كان يـتغـنى بِنَا الـقاصي والـداني
بـغداد حـلـما لـزيـارة اقرب جـيـرانـنا وكـان الـعراق وجـامـعاته
محط اهـتمـام طالب العـالم. اليـوم من حقي ان أتـباهى بـبلدي
رتبـة التـاسعـة عشر في الذي نـافس دول العـالم وحاز علـى ا
اسـتـقصـاء اجـرته جـامـعـة بـنـسـلـفـانـيـا حول أعـظم الـدول في
ــرتــبـة وبــقــوة بــعــد ان حـازت الـعــالم واحــتل الــعــراق هــذه ا
ركز ـركز االول واحـتلت السـعوديـة ا تحـدة على ا الواليـات ا
الثالث  لكن هذا النصر الذي اعتبره كبيرا رغم انه معنوي ال
دخل لقياداتنا غير احلكـيمة فيه حيث اعتمد االستقصاء على
قوة البـلد العسكريـة واالقتصادية وحتالـفاته الدولية وكل هذه
عـايـيـر لم تكن مـن بنـات أفـكار قـادتـنا. الـفـضل كل الـفضل ا
يعود الى أبـناء جلدتي وأبطـالها من القوات االمنـية العسكرية
الـتي جـعـلت الـعـراق رقـمـا صـعـبـا وصـيرتـه عالمـة فارقـة في
تـاريخ القوى العظـمى القوة العسـكرية التي اطاح بـها ابطالنا
ي الشجاعة التي اكبر عدو في العالم جعلتـنا نفرح بلقب عا
ـتـلكـهـا الـعراقـي الغـيـور عـلى بلـده صـارت حـديث اكـثر من
عشرين الـف شخص من ثمـان دولـة  اختيـارهم ليـصوتوا
لصـالح القـوة العسـكريـة العراقـية. لن أقول مـثلـما يقـول أبناء
اخللـيج اننـا نافـسنـا العـالم بفـضل قيـادتنا
احلـكــيـمــة بل أقــول الـعــراق اكـثــر الـدول
فــسـادا  وبـغـداد أســوأ دولـة لـلـمــعـيـشـة

بفضل قيادتنا احلكيمة
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بغداد

لــــتــــنــــفــــيــــذ أجــــنــــدة إيــــران".
والسـعودية أكـبر مصـدّر للنفط
في الـــعــــالم تــــقـــود حتــــالـــفـــاً
تهم تمردين ا عسكرياً ضد ا
بتلقي دعم إيراني في اليمن.

الى ذلك أكـــد الـــتـــحــالـف الــذي
يـقـود احلـركة االحـتـجـاجـية في
الــــســــودان أنه ســــيــــســـتــــأنف
مـــــــفــــــاوضـــــــاتـه مع اجملـــــــلس
الــعــســكـري االنــتــقـالـي احلـاكم
بـشأن تسـليم السلـطة للـمدني
ـــطــلب مــعــربـــا عن تــمـــســكه 
تشكيل "مـجلس سيادي برئاسة

مدنية".
وأفـاد بيـان حتـالف "قوى إعالن
احلـريـة والـتـغـيـيـر" الـذي صـدر
ليل السبت أن جـلسة التفاوض
ستناقش "القضايا العالقة فيما
يــخــتص بــنـسـب الــتـمــثــيل في

اجمللس السيادي ورئاسته".
وقـــال الــــتـــحــــالف الــــذي نـــظّم
تـــــظــــاهـــــرات دفــــعـت اجملــــلس
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