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الــــقـــدس) ,أ ف ب) - أعــــلـن وزيـــر
اخلـارجــيـة اإلســرائــيـلي اســرائـيل
كــاتس في تـغـريــدة عـلى تـويـتـر أن
اســـرائـــيـل ســـتـــشــــارك في ورشـــة
الـبـحـرين الـتي سـتـبـحث اجلـوانب
االقــــتـــــصــــاديــــة خلــــطــــة الــــسالم
األمـيـركيـة حلل الـنزاع اإلسـرائـيلي

الفلسطيني.
وكـتب كـاتس في تـغريـدته في وقت
متأخر امس "سيتم تمثيل إسرائيل
في ورشــة الـبــحــرين االقــتـصــاديـة

بطريقة تتقرر الحقا".
وأضاف كـاتس أن "إسرائـيل لديـها
ـساهـمـة فـي تـطـوير الـقـدرة عـلـى ا
ــنــطــقــة من خالل الــتــكـنــلــوجــيـا ا

واالبتكار وغيرها من الطرق".
وردا عــــلـى ســـــؤال لـــــفـــــرانس لم
يـــــــــوضـح مـــــــــســــــــــؤول في وزارة
اخلـارجيـة اإلسـرائيـلـية مـا إذا كان
ـسـؤول سـيـتم تمـثـيل إسـرائيل 

." حكوم أو مسؤول اقتصادي
ويـفــتــرض أن تـكــشف ورشــة عـمل
ـنـامـة الـتي سـتـعـقـد يـومي  25و ا
 26حـزيــران/يـونـيـو عن اجلـوانب
االقتصـادية للـخطة األميـركية التي
وضعها مستشار الرئيس األميركي

وصهره جاريد كوشنر.
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ـح مـبــعـوث تــرامب إلى الــشـرق وأ
األوسط جـيـسـون غـريـنـبالت األحد
أن اإلعـالن عن خـــــــطــــــــة الـــــــسالم
األمـيـركــيـة قـد يـتــأخـر إلى تـشـرين

األول.
ويــقــاطع الــفــلــسـطــيــنــيــون ورشـة
الـــبـــحـــرين ويـــرفـــضـــون اخلـــطـــة
األمــيــركـيــة الـتـي يـعــتــقـدون أنــهـا

ستكون منحازة إلسرائيل.
وقـــال الـــبـــيت األبـــيـض األســـبــوع
ـغـرب واألردن ـاضي إن مـصـر وا ا
وافقت على احلضـور لكن لم تؤكد
أي من الــدول الــثالث مــشــاركــتــهـا
ـتحدة إرسالها بعد.وأعلنت األ ا
نائب منسق شؤون الشرق األوسط

ليمثلها في الورشة.
وشـهــدت الــعالقـات بــ واشــنـطن
والـفــلــســطـيــنــيــ تـوتــرا بــعـد أن
اعـــتـــرفت إدارة تـــرامـب بـــالـــقــدس
عــاصـمـة إلسـرائــيل في أواخـر عـام

2017.

وأرجىء اإلعـالن عن خــطـة الــسالم
األمـيــركـيــة الـتي يــحـاول الــرئـيس
األمـيركي دونـالد تـرامب صيـاغتـها
لـتـســويـة الـنــزاع مـرات عـدة. وهي
تــواجه تـشـكـيــكـا في فـرص تـوصل
تـــرامـب إلى مـــا أســـمـــاه "االتـــفــاق

األخير".
وحــذر وزيـر اخلـارجـيـة األمـيـركـيـة
مــايك بــومــبــيــو من أن اخلــطــة قـد
تـعـتـبر غـيـر قابـلـة لـلتـطـبيق وذلك
في اجتماع خاص بالزعماء اليهود
وفق مــــــا ســــــربـت وســــــائـل إعالم

أميركية.
واســتـشــهـدت صــحـيــفـة واشــنـطن
بوست بـتسجـيل صوتي لالجـتماع
حــصــلت عــلـيـه وورد فـيـه "قـد يــتم
رفضها قد تمـثل النهاية وسيقول
الـناس إنـها ليـست أصـليـة إنها ال

تناسبني".
 الى ذلك أفــاد مـصــدر في الــلـجــنـة
الــقــطــريــة إلعــمــار قــطــاع غــزة أنه

ابيض  اسود

{ طـــــــهـــــــران) ,أ ف ب) - أعــــــــلن
ـنـظــمـة اإليـرانـيـة الـنـاطق بــاسم ا
لــلــطــاقــة الــذريــة امس اإلثــنـ أن
احـتـيـاطـات الـيـورانـيـوم اخملـصب
لـدى إيـران سـتـتـجـاوز اعـتـبارا من
 27حـزيـران/يـونـيـو احلـدود الـتي
يـنص علـيـها االتـفاق الـدولي حول
وقع الـبـرنـامج الـنـووي اإليرانـي ا

في .2015
وقـال بهـروز كمـالونـدي في مؤتـمر
صـحـافـي بثـه الـتـلفـزيـون اإليـراني
مـبـاشرة "الـيـوم بدأ الـعد الـعـكسي
لـــتـــجــاوز ال 300كـــلغ خملـــزونــات
الـــيــــورانـــيــــوم اخملــــصب وخالل
27 عــــــــــــشـــــــــــــرة أيــــــــــــام أي فـي 
حـزيـران/يـونـيــو سـنـتـجـاوز هـذه

احلدود".
وكـــــــانت ايـــــــران أعــــــلــــــنـت في 8
ايار/مايو انها قررت وقف االلتزام
باثن من الـتعهدات التي قـطعتها
ـبرم مع وجب االتـفاق الـنووي ا
الــــقـــــوى الـــــكـــــبـــــرى عــــام 2015
بــخـصـوص بــرنـامــجـهــا الـنـووي.
وكـان الـبـنـدان يـحـددان احـتـيـاطي
الــيـورانــيـوم اخملـصب ب 300كـلغ
يـاه الـثقـيـلة ب 130 واحـتـياطـي ا

طنا.
ويـــأتي هــذا الـــقــرار في فـــتــرة من
الـــتـــوتـــر الـــشـــديــد مـع الـــواليــات

تحدة. ا
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وفي  8ايـــار/مــايـــو اعـــطت ايــران
الــدول الــتي ال تــزال مــوقــعـة عــلى
االتـفـاق مـهـلـة  60يـومـا لاللـتـفـاف
عــلى الـعــقـوبــات االمـيــركـيــة الـتي
أعادت واشنطن فرضها عليها بعد
قــــرار الــــرئـــيـس دونــــالـــد تــــرامب
االنـــســحـــاب من جــانـب واحــد من

االتفاق في ايار/مايو .2018
وهـددت ايـران في حـال عدم تـلـبـية
مطالـبها خالل مـهلة السـت يوما
بــــتـــــجــــاوز بـــــنـــــدين آخـــــرين من
تــعـهـداتــهـا الـتي قــطـعـتــهـا بـشـأن

برنامجها النووي.
وابـرم االتـفـاق الـنــووي في فـيـيـنـا
في  14تــمــوز/يـــولــيــو  2015ب
ايـــران والــدول اخلـــمس الــدائـــمــة
الـــعــضــــــــويـــة في مـــجــلس االمن
تحـدة والص الدولي (الواليـات ا
وروسـيا وفـرنـسا وبـريـطانـيا) الى

انيا. جانب ا
وأتـــاح انــهـــاء ســنــوات مـن عــزلــة
ايــران ورفع قــسـم من الــعــقــوبــات
االقـتــصـاديـة الــدولـيـة الــتي كـانت
مــفـروضــة عــلـيــهـا مــقـابل الــتـزام

طـــهـــران بــاحلـــد من أنـــشــطـــتـــهــا
الــنــوويـة لــضــمــان عــدم ســعــيــهـا

المتالك سالح ذري.
الى ذلـك  اتّـــــــهم ولـي الــــــعـــــــهــــــد
السـعودي األميـر محمد بـن سلمان
في مقـابلـة صحافـية نـشرت األحد
ـهاجـمـة نـاقالت الـنفط في إيـران 
مـلكة بحـر عمـان مشدّداً عـلى أنّ ا
ـنـطقـة لـكـنّـها " في ا "ال تريـد حـربـاً
"لن تـــتـــردّد في الـــتــعـــامل" مع "أي

تهديد".
وكـانت إيــران نـفت أي مــسـؤولــيـة
لـهـا عن الهـجـمـات التي اسـتـهدفت
خـمس ناقالت نـفط وسفـينـة شحن
فـي غــضــون شــهـــر قــرب مــضــيف
هــرمــز االســتـراتــيــجي في خــضم
تـوتــر وحـرب كالمــيـة بــ طـهـران
وواشــــنـــــطن إال أن مـــــســــؤولــــ
أمـيـركــيـ في مـقـدمــتـهم الـرئـيس
دونـــالـــد تـــرامب وجّـــهــوا أصـــابع

االتهام للجمهورية االسالمية.
وقــال األمــيــر مــحــمــد لــصــحــيــفـة
"الــشــرق االوسـط" الــســعــوديــة إنّ
"الـنـظام اإليـراني لم يـحـتـرم وجود
رئــيس الـوزراء الـيـابـاني (شـيـنـزو
آبي) ضـيفـاً في طـهـران وقام أثـناء
وجـوده بـالـردّ عـملـيـاً عـلى جـهوده
بـالـهـجـوم عـلى نـاقـلـتـ إحـداهـما

عائدة لليابان".
وأضاف "النـظام اإليراني ووكالؤه
(...) قامـوا بأعـمال تـخريـبية ألربع
ناقالت بالـقرب من مينـاء الفجيرة
ّا يؤكّد منها ناقلتان سعوديتان 
الـنهج الـذي يتّـبعه هـذا النـظام في

نطقة والعالم أجمع". ا
وتــعـرّضت نــاقـلــتـا نــفط نـروجــيـة
ويابانـية اخلمـيس لهجومـ فيما
كـانـتا تـبـحران قـرب مضـيق هـرمز
ــرّ اســتــراتــيــجـي يــعــبـره وهــو 
يـومـيـاً نـحــو ثـلث إمـدادات الـنـفط
. ووقع ــنــقــولــة بـحــراً ــيــة ا الـعــا
الــهــجــومــان بــيــنـمــا كــان آبي في

زيارة لطهران.
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وجـاء الـهـجـومـان بـعـد شـهـر عـلى
تـعـرّض نـاقـلــتي نـفط سـعـوديـتـ
وثـالـثــة نـروجـيـة وســفـيـنـة شـحن
إمـاراتيـة لـعـمـليـات "تـخـريـبـية" لم

يكشف عمن يقف خلفها.
وتـــزامـــنـت هـــذه الـــهـــجـــمـــات مع
ــتــمــردين الــيــمــنــيـ تــصــعــيـد ا
هجـماتهم بـالصواريخ والـطائرات
سيّرة على الـسعودية التي تقود ا
حتـالـفـا عـسـكريـا فـي الـيمـن دعـما
ـعتـرف بهـا دوليا وفي لـلحكـومة ا
. ـتــمــردين احلــوثــيـ مــواجــهــة ا
وشـمـلت الهـجـمـات مطـار أيـها في
ــمـلــكــة ومــحــطـات ضخ جــنــوب ا

للنفط غرب الرياض.
وتـقــول الـريــاض إنّ إيــران أعـطت

هاجمتها. األوامر للمتمرّدين 
ومـسـاء الــسـبت أسـقــطت الـقـوات
الـسـعــوديـة طـائــرة من دون طـيـار

ــتــمــردون الــيــمــنــيـون أطــلــقــهـا ا
بــاجتـاه مـديــنـة أبــهـا بــحـسب مـا
أعــلن الـتــحــالف الـعــسـكــري الـذي

تقوده الرياض ضدّ في اليمن.
ـــتـــمـــردون من جـــهـــتــــهم أعـــلن ا
ـســيـرة" احلــوثــيـون عــبـر قــنــاة "ا
الـنـاطقـة بـاسمـهم أنّـهم اسـتهـدفوا
مـطــاري أبـهــا وجـازان في جــنـوب
السعودية بـطائرات من دون طيار
إال أنّ التحالف لم يـؤكّد وقوع هذه

الهجمات.
وقـال األمــيـر مــحـمــد الـذي يــشـغل
قابلة إنّ أيضاً حقيبة الدفاع في ا
نـطـقة ـمـلكـة ال تـريد حـربـاً في ا "ا
(...) لـكـنّـنـا لن نـتـردّد في الـتـعـامل
مع أي تـهـديد لـشـعـبـنـا وسـيـادتـنا

ومصاحلنا احليوية".
وتـــابع "مـــا شـــهـــدنــاه مـن أحــداث
ــا فــيــهــا ـــنــطــقــة  أخــيــرة في ا
ــضــخّــات الــتــابــعــة اســتــهــداف ا
لشركـة +أرامكو+ من قـبل ميلـيشيا
ــدعـــومــة من إيــران احلـــوثــيــ ا
يـؤكّـد أهـمـيـة مـطـالـبـنـا لـلـمـجـتـمع
الـدولي بـاتّـخـاذ مـوقف حـازم أمـام
نـــظـــام تــــوسّـــعي يــــدعم اإلرهـــاب

وينشر القتل والدمار".
ورأى أنّ "اخلــــــيـــــار واضـح أمـــــام
إيـــران. هل تـــريـــد أن تــكـــون دولــة
طـبيـعيـة لها دور بـنّاء في اجملـتمع

الـــدولي أم تــريـــد أن تــبـــقى دولــة
مـارقــة? نــحن نـأمـل في أن يـخــتـار
الــنــظـــام اإليــراني أن يــكــون دولــة

طبيعية".
وعـــــلـى وقع الـــــهـــــجــــمـــــات دعت
الـسعـودية أكـبر مصـدّر للـنفط في
تحدة العالم واإلمارات العربية ا
اجملــــتــــمـع الــــدولي الــــســـــبت إلى
ـــســاهــمــة فـي حــمــايــة إمــدادات ا

الطاقة.
وقال وزيـر الطاقـة السعـودي خالد
الفالح بحـسب ما نقلت وزارته إنّه
"ال بــدّ من االســتــجــابـة الــســريــعـة
واحلاسمـة لتهديـد إمدادات الطاقة
واســـــتـــــقــــــرار األســـــواق وثـــــقـــــة
ـستـهـلكـ الذي تـشـكله األعـمال ا
اإلرهـابـية األخـيـرة في كل من بـحر
الـــعــرب واخلـــلــيـج الــعـــربي ضــد
حــلــقـات ســلــســلــة إمــداد الــطــاقـة

ية الرئيسة". العا
وفي أبـوظـبي نـقلت وكـالـة األنـباء
اإلمـــــــاراتـــــــيــــــــة (وام) عن وزيـــــــر
اخلارجية الشـيخ عبد الله بن زايد
آل نهيـان قوله في مؤتـمر صحافي
في الـعـاصـمـة الـبـلـغـاريـة صـوفـيـا
"عـلى اجملـتـمع الـدولـي أن يـتـعاون
الحـــة الــدولــيــة من أجـل تــأمــ ا

وتأم وصول الطاقة".
ـاضي قال وحـول هجـوم الـشهـر ا

الــوزيــر اإلمـــاراتي "هــذه عــمـــلــيــة
مـنـضـبـطـة تقـوم بـهـا دولـة ...ولكن
إلى اآلن لـم نـــقـــرّر أنّ هـــنـــاك أدلّــة

كافية تشير إلى دولة بالذات".
توقّع أن تـرسو ناقـلة النفط ومن ا
الـيـابـانـيـة في مـرفـأ إمـاراتي خالل
ـقـبـلـة بـحـسب مـا قال السـاعـات ا
مـــتــحـــدث بـــاسم شــركـــة "كـــوكــوا
شغلـة للناقـلة "كوكوكا ساجنيـو" ا

كوراجيس".
من جـهــتـهـا غــادرت نـاقـلــة الـنـفط
الــنــروجــيـة "فــرونت ألــتــيــر" الـتي
ـلـكـهـا قبـرصي من أصـل نروجي
ـياه اإليـرانيـة بحـسب ما أعـلنت ا
الكة للسفينة "فرونتالين الشركة ا
مانـاجمـنت".ولدى وقـوع الهـجمات
الـغــامــضـة نــقل بــحــارة الـنــاقــلـة
النروجية الـ 23إلى ميناء إيراني
بينـما نقل بحارة الـناقلة الـيابانية
وعددهم  21إلى م مـدمّرة تـابعة

للقوات االميركية.
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ووصل أفــراد طــاقم نــاقــلــة الـنــفط
الـنــروجــيـة إلى دبي الــســبت عـلى
م طائرة كانت انـطلقت من مطار
بندر عباس االيراني حسبما أعلن

مالكو الناقلة في بيان.
تحدة وإيران وتخوض الواليـات ا
مـنـذ أسـابـيع حربـا كالمـيـة تـعكس
ـنطـقة تـصاعـد في هذه ا الـتوتـر ا
احليـوية مـع اتهام تـرامب لـطهران

بالوقوف خلف الهجمات.
واســـــتــــدعـت وزارة اخلــــارجـــــيــــة
اإليـــرانــــيـــة الــــســـبـت الـــســــفـــيـــر
الـبــريــطـاني لــدى طـهــران وابـدت
"احتجـاجها الشـديد" ازاء اتهامات
لــنـــدن لــلــجـــمــهــوريـــة اإلسالمــيــة
هـاجمـة ناقلـتي النـفط اخلميس

وفقا للوكالة الرسمية "ارنا".
ـتـحـدة في وقـد أرسـلت الـواليـات ا
مطلع أيار/مايو تعزيزات عسكرية
إلى الــشـرق األوسط مع تـشـديـدهـا
الـعـقـوبـات الـنـفـطـية عـلـى طـهران
متّـهمـة إيران بالـتحضـير لهـجمات

"آنية" على مصالح أميركية.
واتّهـمت واشنطـن طهران بـالسعي
ـيـة لــبـلــبـلـة إمــدادات الـنــفط الـعــا
بــإغـالق مــضــيق هــرمــز وهــو مــا

اضي. هدّدت به إيران في ا
غــيـر أن تــرامب قـلّل مـن شـأن هـذه
الــتــهــديــدات مــؤكــدا اجلــمــعــة أن
اإليرانـي "لن يـقومـوا باغالقه لن
يـغلق لن يـغلق لـفتـرة طويـلة وهم
يـعـلــمـون ذلك. ولـقـد أبــلـغـوا بـذلك

بأشد العبارات".

سيـتم بدء صـرف مسـاعدات نـقدية
ألكثـر من مئـة ألف أسرة فـقيرة في
الــقــطــاع امـس اإلثــنــ ذلك بــعــد
وصـــول الــســـفـــيـــر الـــقــطـــري الى

القطاع ليل األحد.
ـسـاعـدات في إطـار وتـنـدرج هـذه ا
تـفـاهـمـات لـلـتـهـدئـة ب الـفـصـائل
الـفــلــســطــيــنــيــة وإسـرائــيل تــمت
ــيــة عــام بـــوســاطــة مــصــريــة وأ

2018.
ـصـدر الـذي فـضل عـدم ذكر وقـال ا
اسمه لفـرانس برس "سيـتم اإلثن
الــبـدء بــصـرف مــسـاعــدات نـقــديـة
تـســتــفـيــد مـنــهـا  108آالف أسـرة

فقيرة في قطاع غزة".
ــصــدر "ســيـتـم صـرف وبــحــسب ا
مــبــلغ  100دوالر لــكل أســرة وهي
ـالـيــة الـقـطـريـة جـزء من الـدفــعـة ا
ـــســـاعـــدة أهـــلـــنـــا في اجلـــديـــدة 

القطاع".
ـصـدر نــفـسه "وصل في وأضــاف ا

ـاضـية سـاعـة متـأخـرة من اللـيـلة ا
الــسـفــيـر مـحــمـد الــعـمــادي رئـيس
الـلـجـنـة الـقــطـريـة إلعـمـار غـزة إلى
غزة (عبر معبر بيت حانون إيريز)
برفقة زوجته ونائبه خالد احلردان
ــــالـــيـــة ومــــعه أمــــوال الـــدفــــعـــة ا

اجلديدة".
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وبـــيّـن أنه "ســـيـــتم دفع  10مالي
للـكهـرباء في قـطاع غزة و 5مالي
لـدفع أجــرة الـعــامـلـ فـي بـرنـامج
ــــؤقت عــــبـــر األ الــــتــــشــــغـــيـل ا

تحدة". ا
ووفـقـا للـمصـدر عـقد الـسـفيـر عدة
ـــــســــؤولــــ اجــــتــــمـــــاعــــات مع ا
اإلســرائــيــلــيــ بــعــد ظــهــر األحــد
"تـركزت علـى بحث تـثبـيت التـهدئة
(ب حـماس واسـرائيل) وحل أزمة
الـكـهربـاء من خالل تـغـطيـة فـاتورة
خط  161اإلســـرائـــيـــلـي لـــتـــزويــد
القطاع بـ  100ميغاواط إضافية".

اضي واندلعت في نيـسان/ابريل ا
مـواجهـة عسـكريـة هي األعنف مـنذ
حرب  2014ب إسرائيل وفصائل
فــلــســطــيــنــيــة في غــزة اســتــمــرت

. ليوم
ـــــواجـــــهــــة 25 وقـــــتل فـي هــــذه ا
فـلسـطـيـنـيا بـيـنـهم تـسعـة عـنـاصر
فصائل مـسلحـة في ح قتل  4في

اجلانب اإلسرائيلي.
وتـــســود الـــقـــطــاع مـــنـــذ تـــشــرين
اضي تهدئة هشة الثاني/نوفمبر ا
 تـثــبـيـتــهـا عـدة مــرات بـوسـاطـة

ية. مصرية وأ
وتــفــرض اســرائــيل حــصــارا عــلى
قــطــاع غــزة مـــنــذ أكــثـــر من عــشــر
سـنوات تـقول أن هـدفه عزل حـركة
حـماس الـتي تسـيطـر على الـقطاع.
وخـاض الطـرفـان ثالث حروب مـنذ
 .2008لكن منتقدي اسرائيل يرون
ليوني في احلصار عقابا جـماعيا 

شخص يعيشون في غزة

ساعدة القطرية في غزة . rK∫ فلسطينيون ينتظرون تسلم ا ð
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وتـطـرقت االجــتـمـاعــات أيـضـا إلى
ــشــاريع الــقــطـريــة في "تــســهــيل ا

القطاع".
وجتمع مـئـات الـفـلـسطـيـنـيـ مـنذ
ساعـات الصـباح األولى أمـام فروع
نتشرة في القطاع في بنك البريد ا
ـسـاعدات بـحسب انـتظـار صرف ا

ما أفاد مراسل فرانس برس.
ـسـاعـدات جـزءا من وتـشــكل هـذه ا
ـالـيـة القـطـرية الـتي تـبلغ الـدفـعة ا
 30مـلـيون دوالر شـهـريـا في إطار
تـفاهـمـات التـهدئـة الـتي أبرمت في
تشـرين الثـاني/نوفـمبر  2018ب
اسـرائيل والـفلـسـطيـنيـ بوسـاطة
ــتـــحــدة مـــصــر ومـــبــعـــوث األ ا
لعملية السالم نيكوالي مالدينوف.
ــقـرر أن يـزور هـذا األسـبـوع ومن ا
وفـد أمـني مـصـري الــقـطـاع بـهـدف
تـثـبـيت تـفـاهـمـات الـتـهـدئـة مـقـابل
تخفـيف احلصار اإلسـرائيلي وفق

مصدر في حماس.
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ــهـدي في أيـار  2003 في اول مـقـابــلـة لي مع الــسـيـد عــادل عـبـد ا
ـتـلك  الـدرايـة  في إدارة مـا خـرجت بــانـطـبـاع  جـوهـري ان الـرجل 
وصفه  ب(احلقائق عـلى األرض) وخالل عملي  في  صحيـفة العدالة
باشر  به  ترسخت عندي هذه القناعة  وح كنت اقرأ واالحتكاك ا
مقاالته االفتتاحيـة في صحيفة العدالـة بعد حوالي العقد  من األعوام
 لم تـغـادرني  تــلك الـقـنــاعـة بـالـرجل حــتى يـوم وقـوفه عــلى مـنـصـة
ـطلوب تـنفيـذها  من قبل مجـلس النواب وهـو يقرأ بـرنامج حـكومته  ا
ـفترض ان  رئـيس الوزراء  يـعرف ( احلـقائق على األرض) مجـتمع ا
وله الـدرايـة في إدارة دفـة احلـكم  وتلك مـسـالـة فـيهـا اكـثـر من وجـهة
ـرجعـيـة الديـنيـة الذي وظـف  ذكرى فـتوى اجلـهاد انـتـهت برد ا نـظر 
قلدين لها الكفائي ليعكس احلالة االتصالية عند جهور عريض من ا
 ومن غالبيـة شرائح اجملتمع العـراقي بان العملـية السياسـية متعثرة
وان الـقـائـمـ عـلـيـهـا  لـيـسـوا عـلى درايـة بـوسـائل  الـنـهـوض بـهـا !!
هدي ـكن حلكومـة السيـد عادل عبـد ا طرح الـيوم : كيف  السـؤال ا
اخلـروج من عــنق الـزجـاجــة وهـنـاك مــجـمـوعـة مــنـهـا  وكــأنـهـا اواني
مـسـتـطـرقـة  اخلـروج من أي مـنـهـا يــعـني الـغـرق في عـنق الـزجـاجـة
ـهـمـة سـهـلـة واغـلب فـرقـاء الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـية األخـرى ?? لـيـست ا
يتنادون الـيوم جهارا برفض احملـاصصة ومفاسدهـا ويتحاورن على
طاوالت الـتفـاوض السـياسي بـذات معـاييـرها واعـتى أنواع فـسادها
انـتـهت الى عـدم اكـتـمـال الـكـابـينـة الـوزاريـة وتـوقف مـحـتـمل ألعـمال
مـؤسـسـات احلـكومـة الـتي تـدار بـالـوكالـة اال في حـالـة تـوصل فـرقاء
مجلس الـنواب الى رأي جامع مـانع بتأجيل او الـغاء الفـقرة اخلاصة
بـانـتـهاء اعـمـال الـدرجـات اخلاصـة بـالـوكـالة في الـثالثـ من الـشـهر
ـوذج للمـعارضة اجلاري. وحـ يواجه مجـلس الوزراء اليـوم ظهور 
ـناداة بـتشـكـيل (حكـومة ـانيـة اال ان أبـرز اخملاوف تـتمـثل في ا الـبر
ـانـيـة والن الـشـيـطـان يـكـمن في ـعـارضـة الـبـر ظـل) من داخل هـذه ا
الـتفـاصيل كـما يـقال فـان واقع احلال يـطرح الـتسـاؤل: كيف سـتدار
(حـكومـة الـظل) وهل ستـكـون حال عراقـيـا مبـتـكرا لـنـموذج جـديد في
مفاسد احملاصصة ومصروفات أكـبر لوزير احلكومة ووزير حكومة
ـعضلة سـتطرقة  ـكن االعتماد عـليه  في هذه االواني ا الظل !!! ما 
هدي  لعدة تلكها  عبد ا إدارة احلكم   هي التجربة  الكبيرة الـتي 
أسباب  ابرزها  انه عـلى دراية بتفاصيل الـعملية السـياسية واليات
التـعامل مع مـصفـوفة احلـلول الـتي  تبـدأ دائمـا  من حاضـرة النجف
ـرجـعـيـات الـديـنـيـة في قم االشـرف   وان مـرت  مـن بـعض مـكـاتب ا
كتب الولي الفقيه في طهران اإليرانية  لكنها  خارج سياق الـتأثير 
 مـقـابل تـأثـيـرات أمـريكـيـة تـبـدو الـيـوم اكثـر صـخـبـا في عـهد  إدارة
لفات الرئيس ترامب  فضال عن النموذج البريـطاني األكثر معرفة با
وقـف الفـرنـسي  األكـثـر  مـعرفـة بـشـخـصـية الـعـراقـيـة  نـاهيـك عن ا
ـهـدي  نـفـسه .  كل ذلك يـعـني ان الـكـثـيـر من مـفـاتـيح الـسـيـد عـبـد ا
ـكن طـرحه لـلـمـرحـلة احللـول بـيـده لـذلك هـنـاك اكـثـر من سـينـاريـو 
ـهدي جملـلس الوزراء األول الـذهاب الى قـبـلة من عـهد إدارة عـبد ا ا
منـصة مجـلس النواب او عـلى األقل القاعـة الدستـورية فيه لالجـتماع
ـانـيــة عـنـدهـا تـرفع األقالم وجتف الـصـحف مـع زعـمـاء الـكـتل الـبـر
ويكون كالمه اكثـر صراحة واقوى تـأثيرا السيـما وان طلب ان تكون
اجللسة علنية داخل قبة مجلس النواب في مقر عمله كما حصل ألول
ـؤتـمـرات. مـرة بـان يـجـتـمع مـجـلس الـنـواب خـارج مـقـره في قـصـر ا
الـسيـنـاريو الـثاني ان تـبـاشر الـزعامـات الـسيـاسيـة الـعراقـية شـتات
نـفـســهـا  وتـبـدأ  إعـادة صــيـاغـة لـتـوقــيـتـات بـرنـامـج عـمل احلـكـومـة
اء ـوذج اخلـروج من ازمة اخلـدمـات العـامـة السـيمـا الـكهـربـاء وا و
ا يـحقق نفاذ القانون وحصر السالح بيد الـدولة فعال وليس قوال  
الذي يجب االستثمارات األجنبـية النعاش شراكة القطاع اخلاص مع
الـدولة  وهذا الـسيـناريـو بحـادة الى مواقف إقـليـميـة  تشـجع بعض
القوى الـسياسيـة الى اخلروج من منطق احلـرب بالنيـابة  الى  منطق
كونات السياسية الهوية الوطنية العراقية  وهذا ينـطبق على غالبية ا
ـا تـبـدأ كـرديـا  وال تـنـته عـند ـكـون بـعـيـنه  ور ولـيس هـذا او ذاك ا
محافـظات اجلنوب مـرورا باحملافظـات الغربيـة. السينـاريو الثالث ان
تـذهب القـوى الـسيـاسـية الى حـالـة االنغالق الـسـياسي ولـيس هـناك
ـوذج لــلـدعـوة الى حل مـجــلس الـنـواب والـدعـوة أي 
حلكومة تصـريف اعمال وانتخـابات مبكرة اال إذا
أعــلــنت هــذه الــدعــوة من داخـل مـجــلـس الـوزراء

هدي ?? ويبقى السؤال هل يفعلها عبد ا

VŠU  Ê“U

انـا سـجاد الـغـازي نائب نـقـيب الـصحـفـ سابـقـا واالم يسـرني
ـسـاعد الـعـام االسـبق الحتاد الـصـحـفـيـ الـعرب واالمـ الـعـام ا
للمكتب الـدائم للدفاع عن حقوق االنـسان واحلريات االساسية في
الـوطـن الـعـربي يــسـرني وانـا ادخل الــتـسـعــ ان ارسل في عـيـد
ائـة واخلـمسـون حتـيات الـتـقديـر والـتمـجـيد الـصـحافـة الـعراقـيـة ا
لشـهداء الصـحافـة االبرار نـقبـاء واعضـاء الذين ضـحوا بـانفـسهم
دفاعـا عن حرية الـتعبيـر وحرية الـوطن متحـدين العدوان واالرهاب
ـوهوب زيـد احلـلي الذي مسـتـعـينـا بـأمانـة ابـني الروحـي الزمـيل ا

انتقلت اليه الرعاية ليحملها مشيا على ذات الدرب الذي 
(( مشيناها خطى كتبت علينا ... ومن كتبت عليه خطى مشاها)) 
ئوي لـلصحـافة العـراقية وفي مـثل هذا اليـوم وقفت الفتـتح العيـد ا
عام 1969ولـهذا العـيد قـصة بـدأت في مؤتمـر النـقابـة التاسع في
نيسان  1968حيث تـقرر اعتـبار يـوم اخلامس عشـر من حزيران
 1869عيدا للصحافة العراقية يحتفل به كل عام وهو يوم صدور
صلح العدد االول من جريدة (زوراء) في بغداد على عهد الوالي ا
نـاسب ان نبدأ االحـتفـال بهذا الـعيد في مـدحت باشا. وكـان من ا
ئوية..وكان البد من السنة التالية  1969حيث تصادف الذكـرى ا
ـئويـة ولكن االمـكانـيات ان يكـون احتـفاال ضـخـما يـليق بـالذكـرى ا
الـية للـنقابـة لم تكن تسـاعد على ذلك فـلجأت الى رفـيق النضال ا
ـهــني االخ حــسن الــعـلــوي وكــان يـتــولى مــوقع مــديـر الــوطـنـي وا
الصـحافـة في وزارة االعالم فأبـدى كل االستعـداد لتـتولى الوزارة
ئوي باضخم احتـفالية في تاريخ النقابة حتى اليوم اخراج العيد ا
ـهنـة مع عوائـلهم حـتى الذين وطـلب دعوة كل من شـارك في هذه ا
ـهــنـة الى مـهن اخـرى او تـقـاعـدوا  ولـكـثـرة الـعـدد وعـدم تـركـوا ا
ـدعــوين نــشــرت الــوزارة اسـمــاءهم في مــعــرفـة عــنــاوين مــعــظم ا
الـصـحف واحـتلـت قرابـة الـصـفحـة..وكـانت لـيـلة حـافـلـة بالـكـلـمات
وائد وال شك ان الـزميل زيد احللي يـتذكرها وان كان واالغاني وا

يومها اصغر الصحفي عمرا .
اجملـد و اخلـلـود لشـهـداء الـصـحـافة والـتـقـديـر جلـهود الـزمالء في
فيـلق االعالم وفي مـقـدمتـهم مـعلـمي االسـتـاذ فيـصل حـسون ادام
ديد وحتـية لـكم ولكل الزمالء الـله علـيه الصحـة والعـافية والـعمـر ا
صداقية من جيل الشباب الصاعد داعيـا لهم التوفيق في حتري ا
ـعــرفـيـة والــثـوابت الــوطـنــيـة والـقــومـيــة وااللـتـزام وا
ـهنة الـتي جسدهـا شعارنـا شعار باخالقـيات ا

احتاد الصحفي العرب(حرية ومسؤلية)
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

بغداد
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