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أعلى بكثير.الى ذلك دعا قرقاش الى
احــيـاء جـهــد "دبـلــومـاسي جــمـاعي"
حـيـال ايـران بـهـدف وقف الـتـصـعـيد
ـنطقـة منذ اشـهر عدة ستـمر في ا ا
وخـصوصـا بـعـد انسـحـاب الـواليات
ــتــحــدة من االتــفــاق الـدولـي حـول ا
الــــبـــرنـــامـج الـــنـــووي االيــــراني في
ايـار/مـايـو .2018وقـال "تــسـتـوجب
هــذه الــلــحـظــة جــهــدا دبـلــومــاســيـا
متجددا صلبا وواقعيا للتوصل الى
اتفاق دائم".ورغم تنديـده ب"الطبيعة
الـعــدوانـيــة لــلـســيــاسـة االقــلــيـمــيـة
اليران" اعـتبـر ان "التـصعـيد الراهن
ال يـخـدم احـدا" وثـمـة "مـكـان لـنـجـاح
الـدبــلـومـاسـيـة اجلــمـاعـيـة".واضـاف
ــــرة يــــجب ان تــــكـــون دول "هــــذه ا
ــفــاوضــات" اخلــلـــيج الى طــاولـــة ا
مشددا على "اهمية ان يكون اجملتمع

وجة نفسها". الدولي على ا
وقال قرقاش إن عـلى إيران اجللوس
إلـى مــائـــدة الـــتــفـــاوض مع الـــقــوى
ــيــة ودول اخلــلــيج لــلــتــوصل الــعــا
التــفــاق جــديـد يــخــفض من الــتــوتـر
ــنـــطــقــة ويــنــعش ـــتــصــاعــد في ا ا
اقــتــصــادهــا.وتــصــاعــد الــتـوتــر في
مـنـطقـة اخلـلـيج مـنذ وقـوع هـجـمات
ــائي ــمــر ا عــلـى نــاقالت نــفط فـي ا
ـية هذا احليوي حلـركة الشـحن العا
الــصــيف بــيــنـــهــا هــجــمــات قــبــالــة
الساحل اإلماراتي وهجوم كبير على
.وألــقت مــنــشــأتي نــفط ســعــوديــتـ

ـسـؤولـيـة تلك الـهـجـمات واشـنطن 
عـلى إيـران التي تـنـفي ضـلـوعـها في
أي منـهـا.وقـالت إيران يـوم اخلـميس
إنـهــا اسـتـأنـفـت عـمـلـيــات تـخـصـيب
الــيــورانـيــوم في مــنــشــأة فـوردو في
وجب تـقـليـص جديـد اللـتـزامـاتـهـا 
وقع في  2015مع االتفاق النووي ا
ــيـــة بـــعــد أن انـــســـحــبت قــوى عـــا
ـتـحـدة مـنه.وقـال قـرقاش الـواليـات ا
ـزيد من في خـطاب في أبـوظـبي إن ا
ـرحـلـة ال يـخـدم الـتـصـعـيـد في تـلك ا
أحدا مشـيرا إلى أن بالده تعـتقد بأن

ــتــمــردون مــســتــقــبــلــهــا".ويــقــاتل ا
ــعـتـرف بـهـا احلـوثــيـون احلـكـومـة ا
دولياً وحـلفـائها مـنذ أكـثر من خمس
ســــنــــوات في نــــزاع دفع الــــبالد إلى
حـافـة اجملـاعـة مع تـفـاقـمه في 2015
حـ تــدخـلت الــسـعــوديـة عـلى رأس
حتــــالف عــــســــكــــري لــــوقـف تــــمـــدد
ــدعـومـ من إيـران.لـكن ـتـمـردين ا ا
ــســـؤول اإلمــاراتي الـــذي تــشــارك ا
بالده في قيـادة التـحالف الـعسـكري
اعــتــبـر أن اتــفــاقـا  الــتــوصل إلـيه
ـــاضي بـــ احلـــكـــومــة االســـبـــوع ا
ومـجـمـوعــة نـافـذة من االنـفـصـالـيـ
ــكن أن يــدفع الــبالد اجلــنــوبــيــ 
نــــــحــــــو احلـل الــــــشــــــامل.وجــــــاءت
تـــصــريـــحــات قـــرقــاش غـــداة جتــمّع
ـتـمـردون احلـوثـيـون حـاشـد نـظـمّه ا
ناسبة مولد النبي محمد وقد جذب
مـــــئــــات اآلالف مـن األشــــخـــــاص في
العـاصمة صـنعـاء. وكان احلـشد هذا
العام أكبر من العام السابق بحسب
مـصـور وكـالـة فرانـس برس.وخـاطب
ـلك احلـوثي ــتـمـردين عـبــد ا زعـيم ا

احلـــشــود عــبــر رســـالــة مــصــورة 
عـرضـهـا عـلى شـاشـة كـبـيـرة بـيـنـما
هــتف الـكــثـيــرون بـشــعـارات مــؤيّـدة
له.وأوقعت احلـرب في اليـمن حوالى
 10آالف قـــتـــيل وأكـــثـــر من  56ألف
جـريح مــنـذ  2015بـحــسب مـنــظـمـة
يـة. ويعتـبر مـسؤولون الصـحة العـا
في اجملــال االنـســاني أن احلــصـيــلـة
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هــــــــنـــــــاك مــــــــجــــــــاال لــــــــنــــــــجـــــــاح
الدبلومـاسية.وحذر قـرقاش من خيار
”زائف “بــ احلـرب واتــفــاق نـووي
ــتــحـدة مــعــيب.وفــرضت الـواليــات ا
عقـوبـات على إيـران ثم شـددتـها مـنذ
انسحابها من االتفاق في إطار حملة
عــلى من ”الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى “
طــــهــــران.وقـــال قــــرقــــاش إن إجـــراء
مـحـادثـات جــديـدة مع إيـران ال يـجب
ـلف النووي فحسب أن يتطرق إلى ا
ـتعـلقة بل يجب أن يـعالج اخملاوف ا
بــبـرنـامـج الـصـواريـخ الـبـالــيـســتـيـة

{ ابـــوظــــبي - (أ ف ب): أكّـــد وزيـــر
الدولـة اإلماراتي لـلشـؤون اخلارجـية
أنــور قــرقـاش امـس أنّ لـلــمــتــمـردين
احلـوثيـ دورا في مـسـتـقـبل الـيمن
معـرباً عن تـفاؤله بـأن يتـحول اتـفاق
السـالم ب احلـكـومة واالنـفـصالـي
اجلـنــوبـيـ إلى نـقــطـة انـطالق حلل
شامل.وجاءت تصـريحات قرقاش في
أجواء مـن التـهدئـة في الـبـلد الـغارق
تمردون وقف في احلرب منذ اعلن ا
هــجـــمـــاتــهـم عــلـى الــســـعـــوديــة في
ـاضي في أعـقـاب أيـلـول/سـبـتـمـبـر ا
تـبنـيـهم ضـربات ضـد مـنشـآت شـركة
أرامكـو.وكـان مـسؤول سـعـودي أعلن
ـاضي عن "قـنـاة مفـتـوحة" األربـعاء ا
ـمـلــكـة ومـتــمـردي الـيــمن مـنـذ بــ ا
 2016لـــــــــدعـم إحـالل الـــــــــسـالم في
الــيــمـن.وفي كــلـــمــة ضـــمن مـــؤتــمــر
ســيــاسي في أبــوظــبي دعــا الــوزيـر
اإلمـــاراتي إلى الــبـــنــاء عـــلى "حــالــة
الــزخم" احلــالــيــة لــلــتــوصل إلى حل
سـيـاسي.وأوضح أمـام احلـضـور في
"مـــلــتــقى أبــوظــبـي االســتــراتــيــجي"
بـنـسخـته الـسـادسـة أنّ "هـذا االتـفاق
يجب أن يأخذ في االعتبار التطلعات
ــشـروعــة جلـمــيع شـرائح اجملــتـمع ا
ـن فـــــــــــيــــــــــهـم الـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــنـي 
احلـــوثــيــون".وأضــاف "لـــقــد أحلــقت
ــيــلــيـشــيــات احلـوثــيــة الــدمـار في ا
الـــبالد لـــكــنّـــهــا جـــزء من اجملـــتــمع
الـــيـــمـــني وســــيـــكـــون لـــهـــا دور في
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{ بيـروت - (أ ف ب): نـزل آالف اللـبـنانـيـ لألحد الـرابع عـلى الـتوالي الى
ارسـات الطبقة السـياسية في لبنان الشوارع تعبيرا عن احـتجاجهم على 
في وقت تـتـعــثـر مـحـاوالت تــكـلـيف شـخــصـيـة لـتــألـيف حـكـومــة جـديـدة بـعـد

اسبوع من استقالة احلكومة احلالية ويزداد تفاقم األزمة اإلقتصادية.
ومــنــذ الــســابع عـــشــر من تــشــرين
اضي يعيش لبنان االول/اكتوبر ا
عــلى وتــيـــرة حــركــة احــتــجــاجــيــة
واسـعـة غـيـر مـسـبـوقـة وخـصـوصا
ـعزل عن نـاطق  انـها شـمـلت كل ا
ــتـنــوعـة في األحــزاب والـطــوائف ا
الـــبالد. وهي تـــســـتـــهـــدف بـــشـــكل
أســاسي الـطـبـقـة الــسـيـاسـيـة الـتي
ــتـــظــاهــرون فــاســدة يــعـــتــبــرهــا ا
وأوصـــــــــلـت الـــــــــبـالد الـى أزمـــــــــة
اقــتــصــاديــة خـــانــقــة.ودفــعت هــذه
الـتـظـاهرات رئـيس احلـكـومـة سـعد
احلريري الى االسـتقالـة في التاسع
اضي ولم والـعشـرين من الـشـهـر ا
تــكـلف بــعـد أي شـخــصـيـة تــشـكـيل
احلـــكــومــة اجلــديــدة.وإضــافــة الى
بــــيــــروت شــــهــــد "أحــــد اإلصـــرار"
تظاهرات في مناطق لـبنانية عديدة
وخــصــوصــا طــرابـــلس في شــمــال
الــــــــبالد و صـــــــيــــــــدا وصـــــــور في
ـتــظــاهــرون عـلى اجلــنــوب.وركــز ا
ضرورة االسراع في تشكيل حكومة
تـكـنــوقـراط بـأسـرع وقت بـعـيـدا من
األحزاب.وهتـفت متـظاهرة من وراء
ـذيـاع "لن نـخـرج من الـشـارع قـبل ا
حتقـيق مطـالبنـا".وفي ساحـة النور
في طرابلس الـتي بات يطلق عـليها
اسم "عـــروس الــثـــورة" جتــمع آالف

ــــتـــظــــاهـــرين لــــلـــيــــوم اخلـــامس ا
والــعــشــريـن عــلى الــتـــوالي.وقــالت
ـتـظـاهـرة أمل ابـراهيم ( 37عـاما) ا
لــفــرانس بــرس "هــنـاك عــدم مــبـاالة
مــطـلـقــة من الـســلـطـة في الــتـعـاطي
مـــعــنــا وحــتـى اآلن لم يــدعِ رئــيس
اجلــمــهـوريــة الســتـشــارات من أجل
تــشـــكــيل احلـــكــومــة".وكـــان الــبــنك
الـدولي دعا االربـعـاء السـلـطات الى
تــشـكـيل حــكـومـة جــديـدة في اسـرع
وقت مــحــذرا من "إنـكــمـاش أخــطـر"
سيصيب اقـتصاد البالد في حال لم
يـــحــــصل ذلك.وعـن الـــتـــأخــــيـــر في
تـشــكـيل احلـكـومــة قـال الـنـائب أالن
عـون من الـتيـار الـوطـني احلـر وهو
احلــزب الـذي كـان يــتـرأسه مــيـشـال
عـون قـبل أن يـصـبح رئـيـسـا لـلـبالد
"احلكومـة عالقـة ب هواجس حزب
الله الذي يعـتبر أن ما يـجري حاليا
يــهــدف إلى إخــراجـه من الــســلــطـة
وشـــروط الــرئــيس احلــريــري الــذي
يـرفض أن يـتـرأس أي حـكـومـة غـيـر
حـكــومـة تــكـنــوقــراط".وفي انـتــظـار
تـشـكيل احلـكـومـة اجلديـدة تـتـزايد
اخملـاوف من أزمـة مـالـيـة بـعـد قـيـام
ـصارف بـفـرض قيـود عـلى إخراج ا
الــعـمالت االجـنــبـيـة.وكــان الـرئـيس
مـيشـال عـون عـقد اجـتـماعـا الـسبت

والــتـدخـل اإلقـلــيـمـي عـبــر جـمــاعـات
تعمل لصالح إيران بالوكالة.وأضاف
قـــرقــــاش خالل مــــلـــتــــقى أبــــوظـــبي
االسـتـراتيـجي الـسـادس أن مـنـاقـشة
ـنـطـقـة ــلـفـات تـعـنـي أن دول ا تـلك ا
حتــتــاج لــلــمــشــاركــة فــيــهـا.ودعــمت
اإلمــارات الــتي تــعــتــبــر إيــران قــوة
ـنطـقة حـملة تزعـزع االستـقرار في ا
الـضـغوط الـقـصـوى الـتي ينـتـهـجـها
الرئـيس األمـريكي دونـالـد ترامب مع
طهران لكـنها دعت خلفض الـتصعيد
بــعـــد الــهــجــمــات.وقــال قــرقــاش إنه
ــكــنــا يــعــتـــقــد أن هــنـــاك ســبــيـال 
لـلـتـوصل التـفـاق مع إيـران قـد تـكون
كل األطراف مستعدة للسير فيه لكنه
أشار إلى أن الـطـريق سيـكـون طويال
ا يتـطلب صـبرا وشجـاعة.وأضاف
هم أن يكون اجملتمع الدولي أن من ا
مــتـــفــقــا عــلى مــوقف واحــد خــاصــة
ـــتـــحـــدة ودول االحتـــاد الـــواليـــات ا
ـــنـــطــــقـــة.وتـــقـــول األوروبـي ودول ا
واشـنـطن إن الـعـقـوبـات الـتي تـهدف
إلى وقف كل صادرات إيران النـفطية
سـتجـبـرهـا عـلى التـفـاوض لـلـتوصل
التــفـــاق أوسع نــطــاقــا.لـــكن الــزعــيم
اإليــــرانـي األعـــــلى آيـــــة الـــــله عـــــلي
ـــســؤولــ خـــامــنـــئي حــظـــر عــلى ا
اإليـرانـيـ عـقـد أي مـحـادثات إال إذا
ــتـــحــدة لالتــفــاق عـــادت الــواليــات ا
الـــنـــووي ورفــــعت كل الــــعـــقـــوبـــات

فروضة على طهران. ا أنور قرقاش

مــعــامالت بـيـع الـعــقــارات و جـبــايــة أجـور
الــكــهـربــاء وآلــيـة صــرف وقــود الـســيـارات

ال العام).  احلكومية واإلضرار با
ـزيـد مـن مـلـفـات وتــوعّـد الـدخــيـلي بـفــتح ا
الفـساد الـسابـقة منـها واحلـاليـة ومحـاسبة
ــفــســـدين مــهـــمــا كـــان مــوقــعـــهم وبــحث ا
الــدخــيـلي مع وفــد شــركـة هــانــوا الـكــوريـة
لــلــهـــنــدســة واالنـــشــاءات عــرضـــاً ألنــشــاء
مــســتـــشــفى ســعــة  200ســريـــر في قــضــاء
الـرفـاعي بـطـريـقـة الـدفع االجل بـتـمـويل من
الــقــروض اخلــارجـيــة . والــتــقى الــدخــيـلي
ــديـر ــكــتــبه في ديــوان احملــافــظــة " مع ا
االقلـيـمي للـشركـة متـابـعاً  مع الـوفد الـزائر
مــراحل ادراج مــشــروع انـشــاء مــســتــشـفى
ـــمـــولـــة من الـــقـــروض ـــشـــاريع ا ضـــمن ا
ــقـبل  واخــطـار وزارة اخلــارجـيــة لـلــعـام ا
ـتطـلـبات الـتخـطـيط بـهـذا العـرض إلعـداد ا
الالزمـة له . وشــدد الـدخـيـلي عــلى (تـهـيـئـة
ــشـروع الئــمـة إلتــمـام إنــشـاء ا الــظـروف ا
ــكن) مــشــيــراً إلى (حــاجــة بــأقــرب وقـت 
ـــســـتــــشـــفـــيـــات ـــزيـــد مـن ا احملـــافــــظـــة ا
ؤسـسات الـصحـية السـيمـا في االقضـية وا
والــنــواحي الــتي تــبــعــد عن مــركــز مــديــنـة
الـناصـريـة). وتـدير شـركـة هـانوا الـكـورية 
مشـاريع عـدة في العـراق من بـينـها مـشروع

بسمايا السكني في بغداد.

فسدين . وقال الـدخيلي في تصريح امس ا
إن (قـضايـا فـسـاد مالـي وإداري في عدد من
دوائــر احملــافـظــة يـجــري الــتـحــقــيق فـيــهـا
ديـرية الـعامـة للـتحـقيـقات بالـتنـسـيق مع ا
في هــيــأة الــنـــزاهــة  تــتــعــلـق بــاســتــغالل

صلحة العامة).  السلطة خالف ا
وأشـــار إلى ان (مــخـــالــفـــات قــانــونـــيــة في
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كــشف مـحــافظ ذي قـار عــادل الـدخــيـلي عن
ــالي إحــالـــة عـــدد من مـــلـــفــات الـــفـــســـاد ا
واإلداري في دوائـــر احملــافــظــة إلـى هــيــئــة
الــنـزاهـة واإلدعـاء الــعـام لـلــتـحـقـيـق فـيـهـا
ـرجـعـيـة الـديـنـية تـمـاشـيـاً مع تـوجـيهـات ا
ـتـظـاهـرين في مـحـاسـبة الـعـلـيـا ومطـالب ا
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برغم كل الـفروق بـ النـظـام الثـوري لروح الـله اخلمـيني وبـ النـظام الـعراقي
وذجا يـتحـاشى فيه ان يكـون مرشدا ـثل  احلالي فـأن اية الله الـسيـستاني 

اعلى كما كان اخلميني ومن بعده خامه نئي.
لم يبدِ السيستاني يوما رضاه عن احلكومات العراقية السابقة التي تلت 2003
حتى ان مـكتـبه صرح قـبل سنـوات انه لن يلـتقـي سيـاسيـ عراقـي ومـسؤول
حكـومي مـحلـي في تعـليل واضح انـهم لم يخيـبوا املـه فحسب بل يـسوقون
للـناس انهم يعملون مايـعملون برضاه ولذا فـقد اغلق بابه امام هؤالء ولم يغلق

باب السماع لشكوى الناس من سلوك السلطة.
قد تـكون شـخصـيـة رئيس ايـران "علي رجـايي"الـذي جرى اغـتيـاله بعـد ايام من
فوزه بـالتكليف لقيادة سياسة الدولـة حتت اشراف اخلميني شخصية اكتسبت
ثل الطبـقة الفقيرة واليد الـعاملة والتي انخرطت في جو تبـجيال بسبب كونه 

الثورة على نظام بهلوي وزاد التبجيل بعد اغتيال" رجايي".
بـاستثـناء ايـاد عالوي فكل رؤوسـاء وزارت العـراق هم من الفـصيل االسالمي
وذج معاصر الذي تـأثر بالثورة االسالمية االيرانـية وكان متوقعا مـنهم تقد 
لـلـقيـادة يـخفف اوجـاع الـنـاس فاذا به يـزيـدها  ويـتـسبـب بسـمـعة غـيـر محـبـبة
ـشـروع الـسـيـاسي االسالمي في الـعـراق حـتى بـاتت كـلـفـة الـدفاع عن طـالت ا
سـؤول تفوق الـفائدة مـنه اضعافـا مضاعـفة حيث ان الـسيسـتاني يعـلم جيدا ا
ومــتــأكـد من ان الــتــفـاوت الــطــبـقي احلــالي احلــاد مـرده نــهم رجــال الــسـلــطـة
رجـعية غير ناصب لالثـراء وبالتالي فـأن منصب ا وبطـاناتهم لالستـفادة من ا
رجـعية لـتمرير صـفقات الـسرقة حيث مسـتعد لدفع ثـمن شائعـات القرب من ا
واجه ذلك بـردود ذكـيـة تـبـدو عامـة لـكـنـهـا تـعنـي اشحـاصـا بـذاتـهم فـهـو مثال
ـا يـعني انه فـقـد صبـره على مـسـك بـالسـلـطة" وال يـقول" احلـكـومة"  يـقـول" ا
ـرجع غير مـستعد لـقبول الـتجاوز على مسـؤول يفسـرون غضبه لـصاحلهم فا
رجعية ألجل عيـون ناقلي االموال العراقيـة حلساباتهم اخلاصة رصيـد تاريخ ا
والتي ومـع فورة الـشارع سـارعت اجلـهـات القـضائـيـة الصدار مـذكـرات قبض
واستـقدام بـحق كثـيـرين بعـضم كان يـطرح نـفسـه انه ابن لتـيارات ديـنيـة" تذوب

رجعية! عشقا" با
كـل تـوصـيـات الـســيـسـتـاني كــانت تـدور حـول شيء واحـد
ـســؤول هي عـفــة يـد تـوصل يــجب ان يـظــهـر في عــمل ا
ا احلق بـالتـساوي لـلـناس وذاك كـان طمـوح اخلـميـني 
الـتقى "رجايي" و هذا ما يريـده السيستاني االن ولكن

على ان ال يغتاله ال الفاسدون.

ـان ومجـلس القـضاء االعلى في بغـداد اجتـمع رؤساء اجلـمهـورية والوزراء الـبر
ـسـؤولون لـيـصدروا بـيـانـا مطـوال اخـر ينـضم لـقـائمـة الـبـيانـات الـتي اصـدرها ا
الـعـراقـيون مـنـذ بـدء الـتـظاهـرات الـواسـعـة الـنطـاق في بـغـداد وجـنـوبي الـعراق.
كالـعادة يؤيد الـبيان التـظاهرات وكانـها جتري ضد سـلطات وجهـات اخرى غير
كـافـحة ـثلـهـا اصحـاب الـبيـان. كـمـا ويجـزل الـبيـان واصـحابه الـوعـود  الـتي 
الـفـساد وفـتح مـلـفاته وتـشـريع قانـون انـتخـابـات جـديد تـصـحيح مـسـارات عمل
احلـكـومــة واجـراء تـعـديـل وزراء واجـراء حـوار لـتــعـديل الـدسـتــور. يـبـدو اخلـلط
تظاهرين ببنود ونقاط تريد القوى السياسية العراقية اجراءها طالب ا مستـمرا 
ـفـيـد هـنـا ان نـنـظر الى او تـعـتـقـد بأن فـي اجرائـهـا مـصـلـحـة من نـوع ما. من ا
تـلكـها الـرؤساء اصـحاب الـبيـان وتأثـير تـلك السـلطات طـبيـعة الـسلـطات الـتي 
على الـوضع واالزمة احلـاليـة. على الـعمـوم بني الـنظـام السـياسي الـعراقـي بعد
عام الـف وثالثة على اساس تقاسم السلطـات وتوزيعها الى درجة التشتت لكن
ناصب تلعب دورا مهما في ن يشغل اي مـنصب من تلك ا الطـبيعة الشخصية 
اداءه وتــأثــيــره. والـتــأثــيــر هــنــا هـو تــأثــيــر اعالمي بــالــدرجــة االسـاس. رئــيس
واهـبه ـنـصب الـرئـاسـة  اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح وكـما كـتـبـنـا سـابـقـا حـلق 
ـتـعـددة كـسيـاسي جـذاب. امـا في االزمـة احلـاليـة فـهـو يـقف في مـوقع مهم اذ ا
امـتـدح االمـيـركـيـون دوره في تـقد االقـتـراحـات حلل االزمـة لـكـنه حـظي ايـضا
باتـهامات خطيره من حـلفاء ايران الصـريح في العراق الذين قـالوا بانه يتامر
مع الـتـظـاهرات. الـتـظاهـرات طـبـعا مـنـزهـة من تلك االتـهـامـات اذا انهـا لـو كانت
تـحدة لـكانت جنحت فـعال في اسقاط متـامرة مع اي طـرف قوي مثل الـواليات ا
تـظـاهـرون الـعـزل يواجـهـون الـرصـاص احلي واسـاليب ـا تـرك ا نـظـام احلـكم و
ـئات وجرح االالف. القـمع االخرى الـتي ادت حتى االن الى سقـوط الضحـايا با
ـلك اي مصـلحة في الرئـيس صالح هـو جزء من الطـبقـة السيـاسيـة العـراقية ال
اي خسـارة تصيـبهـا بل هو يـعمل على الـعبـور بهـا من هذه االزمة بـطريـقة يأمل
ا حـتى االيـرانيـون ان تكـون نـاجحـة. امـا رئيس مـجلس ويأمل االمـيـركيـون ور
الـنـواب مـحـمـد احللـبـوسي فـقـد اعـطـته صـيغ احملـاصـصـة الـطـائـفـيـة واحلـزبـية
مــنــصــبــا لم يـكـن لـيــبــلــغه في اي زمن او وضع اخــر. وضع طــابــعه الــشــبـابي
ـنصب ,فـتصـالح مع مـؤسـسـات االعالم واالوسـاط السـيـاسـية واحلـيـوي عـلى ا
التي كـان يتعارك معهـا ويتصايح عندمـا كان نائبا في الدورة الـسابقة. كما وقد
ـتحـدة قبل اشهـر. اما في االزمة قام بـزيارة ناجـحة له شـخصيـا الى الواليات ا
احلالـية فـقد كـان يـصدر الـتصـريحـات قبـل ايام حـول وجوب ان يـحضـر رئيس
ـــهـــدي حـــاال وبــســـرعـــة الى مـــجــلـس الــنـــواب من اجل الــوزراء عـــادل عـــبــد ا
االسـتـجـواب ,لـيـعـود ويـحـضــر هـو اي احلـلـبـوسي الكـثـر من اجـتـمـاع مع عـبـد
هـدي بعـد ان تعزز مـوقع رئيس الـوزراء وبات يـعمل بـثقة اكـبر اذ ابـتعـد خطر ا
ازاحـته بـعد الـتـفـاف القـوى الـسيـاسـيـة علـنـا او سرا حـوله. تـبـدو سلـطـة رئيس
ـوظف الـوزراء الـســلـطـة االكــبـر بـحــسب الـنــظـام الـســيـاسي الـعــراقي اذا انه ا
ـسـلـحة. لـكن الـقائـد الـعام عـادل عـبد الـتنـفـيـذي االكبـر والـقائـد الـعام لـلـقوات ا
ـتظاهرين هـدي ال يعتـرف باصداره الي اوامر بـاطالق الرصاص احلي على ا ا
او قتـلهـم باي طـريقـة وقد اكـد بـيان الـرؤساء ذلك وصـادق عـليه. اذن فـحتى من
تلك الـسلطة نظريا يتبرأ مـنها ومن استخدامها فيمـا تسود قناعة لدى كثيرين
ـهدي يتم االلتفـاف عليهـا او اخضاعها في قـنوات ايرانية او بان سـلطات عبد ا
مـتـحـالـفـة مع ايـران. نـشـيـر هـنـا الى ان رؤسـاء الـوزراء الـسـابـقـ كـانـوا دومـا
يشـيرون الى انهم في الواقع يـتقاسمـون السلطـات مع الكتل السـياسية االخرى
هم ان نـتذكـر انعـهد العـبادي شـهد ايـضا قتل وبان صالحـياتـهم مقيـدة. ومن ا
ـالـكي في ـتـظـاهـرين فـي الـبـصـرة حتـديـدا كــمـا وقـتل مـتـظـاهــرون في عـهـد ا ا
احلـويـجــة وبـغــداد وامـاكن اخـرى. يــبـرز رئـيـس مـجـلس الــقـضــاء االعـلى فـالح
الزيـدان ويبرز دوره في االجتـماعات احلـكومية االخـيرة . مشاركـة الزيدان وهو
عـ في مـنـصبه مـثل االخـرين وفق نـظـام احملاصـصـة الـطائـفـية ,مـهـمة اذ ان ا
ـكن ان يـأتي. فـالـبـيـان يـقـول ـا  مـجـلس الـقـضـاء اصـدر بـيـانـا فـيه مـؤشـرات 
ـتظاهرين الذي يهاجمـون القوات العراقية على بوضـوح بانه سيتم التعامل مع ا
ة طبعا ال يدافع انهم ارهـابيون. مهاجمة القوات االمنية او اي شخص هي جر
ـتظاهرين هم الـذين يتعـرضون للهـجوم والقتل مـنذ اسابيع ولم عنـها احد لكن ا
ن ارتـكب اعـمال يـتـحرك مـجـلس القـضـاء وال غـيره من اجل مـحـاسبـة حـقيـقـية 

تظاهرين. القمع ضد ا
امــا الــشـارع في وقـت االجـتــمـاع فــقــد كـان يــغـلـي في بـغــداد وفي الــنـاصــريـة
تظـاهرون في ساحة ـا في مناطق اخـرى. فبعد ان صـمد ا والبـصرة ايضا ور
التـحريـر منـذ اخلامس والعـشرين من اكـتوبـر تشـرين االول في ساحـة التـحرير
فقـد حاولوا بعد ذلك ان يعبروا نهر دجلـة الى جانب الكرخ حيث مراكز السلطة
وابرزهـا مكـتب رئيس الـوزراء في منـطقـة عالوي احللـة و مقـر محـطة الـتلـفزيون
ـنـطقـة اخلـضراء الـرسمـية  ,قـنـاة العـراقـية ,وكذلك الـسـفارة االيـرانـية وطـبـعا ا
احملصـنة الـتي تضم مـقار احلـكومة الـعراقـية والـسفارات
االجـنبية. جنحت بعض مـحاوالت العبور لكن قوات االمن
ـتـظاهـرين ثم عـادت بعـد الـتوافـقات الـسـياسـية قاومت ا
االخيـرة لـتنـقض علـيـهم وتبـعدهم عن اجلـسـور وتعـيدهم

واجهات مستمرة.  الى منطقة ساحة التحرير. لكن ا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6504 Tuesday 12/11/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6504 الثالثاء 14 من ربيع األول 1441 هـ 12 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 م

≈U³I²Ý‰∫ محافظ ذي قار يستقبل شركة هانوا الكورية

الية واالقتصاد وحاكم مع وزيري ا
مــصـرف لــبــنــان ورئــيس جــمــعــيـة
ــصــارف وصـدر بــيــان في خــتـام ا
االجـتـماع دعـا الـلـبنـانـيـ الى عدم
االستسالم حلـالة الذعر مع الـتأكيد

صارف بأمان. أن ودائعهم في ا
عــلى صــعــيــد آخــر  رحّـلـت تــركــيـا
عـنصـرا أميـركـيا من تـنـظيم الـدولة
االسالميـة على أن يتم ابـعاد سـبعة
ـاني" اخلـمـيس آخـرين من "أصل أ

كـــمـــا أفـــاد مـــتـــحـــدث بـــاسم وزارة
ـتــحـدث .وقــال ا الـداخــلـيــة اإلثــنـ
إسماعيل كاتاكلي وفقا لوكالة أنباء
األنـــاضـــول إن "مـــقـــاتال إرهـــابـــيـــا
أمـيـركيـا رحل من تـركـيا بـعـد إتـمام

االجراءات" مضيـفا " أيضا إجناز
بـرنــامج تــرحــيل سـبــعــة مـقــاتــلـ
ــاني إرهــابــيــ أجــانب من أصل أ
في مراكز الـترحيل. وسـيبعدون في

 14تشرين الثاني

تظاهرات لبنان تتضاعف في الشوارع والساحات

وزمالئــهـــا. ومن جــهــته اكــد الـــصــحــفي مــحــمــد
هـداوي. واشار الى الـفيصـل صحة عـدم اطالق ا
ان (انبـاء تسربت عن اطالقها تسـببت بفرح غامر
الهـلـهــا واصـدقـائــهـا لـكن ســرعـان مـا تــبـ عـدم
صـحـتهـا). وكـانت وكالـة الـصحـافـة الفـرنـسيـة قد
نـــقــــلت عن نــــاشـــطـــ واطــــبـــاء يـــشــــاركـــون في
الـتـظـاهـرات طـالـبـ عـدم الـكـشف عن اسـمـائـهم
(انـهم يــشـعــرون بـان اخلـنــاق يـضــيق عـلــيـهم مع
مالحـقـتـهم وتـلقـيـهم تـهـديدات بـالـقـتل عـبـر مواقع

التواصل االجتماعي او في قلب التظاهرات).  
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نفت نـاشطـات في ساحـة التـحريـر تقـارير حتدثت
هداوي عن اطالق سراح الطبيبة الناشطة صبا ا
التي اخـتطفـت عند ذهـابهـا الى منزل عـائلـتها في
مــنــطـقــة الــبــيـاع بــبــغــداد. واكـدوا ان اخلــاطــفـ
ـهـداوي الـتي كـانت تـتولى مـازالـوا يـحـتـفظـون بـا
ـتـظـاهـرين تـضـمـيـد ومـعـاجلـة جـراح واصـابـات ا
. ودع في اتصال هـاتفي مع (الزمان) السـلميـ
احلـكـومـة واالجـهــزة االمـنـيـة الى مـتــابـعـة قـضـيـة
ــهــداوي وانــهــاء مــعــانــاة عــائــلــتــهــا اخــتــطــاف ا
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