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اجلسـيمـات الدقـيقـة واخلطـرة التي
ــــكن اســــتــــنــــشــــاقــــهــــا بــــلغ 42
مــيـكــروجـرامـا لــكل مـتـر مــكـعب في
ثل هـذا انخـفاضا اضي.و العـام ا
توسط ئة عن ا بنسبة  17.65في ا
الــبـالغ  51مــيــكــروجــرامــا لــلــمــتـر
ـكـعب في عـام  2018 لـكـنه مـازال ا
ــعـيــار الـرســمي جلـودة أعــلى من ا
الــــهــــواء في الــــصــــ الــــبــــالغ 35

كعب - وأعلى ميكـروجراما لـلمتـر ا
بــــأكـــثـــر مـن أربـــعـــة أمــــثـــال احلـــد
االســتـرشـادي الــسـنـوي لــتـركـيـزات
اجلــســيـــمــات الــبــالـغ قــطــرهــا 2.5
مــيــكــرومــتــر الــصــادر عن مــنــظــمـة
ـيــة والـذي يــبـلغ 10 الــصـحــة الـعــا
مـيـكـروجرامـا لـكل مـتـر مـكـعب.وقال
مــكــتب حـــمــايــة الــبــيــئــة في بــكــ
”التلوث في اخلريف والشتاء مازال

الذي بدأ فـي سبتـمبر أيـلول بلغ 23
شـــخــــصــــا مـــنــــهم  12في حــــرائق
ــاضي فــحــسب.وقــامت األســبـــوع ا
خــدمـــة إطــفــاء احلـــرائق الــريـــفــيــة
تعلقة بتحديث حتذيرات الطوار ا
بـــــاحلــــــرائق حـــــيـث كـــــررت نـــــفس
غادرة ن لم يتسن لـهم ا النصـيحـة 
وقــالت فـات أوان الــرحـيل. ابــحـثـوا
عن مأوى ألن احلرائق تقـترب ونشر
الـــســـكـــان عـــلى مـــواقع الـــتـــواصل
االجـتــمــاعي صــورا لـلــســمــاء الـتي
اكـتـست بـالـلـونـ األسـود واألحـمـر
ـشـتعـلة بـسبب الـدخـان واحلرائق ا
تـشـمل صورا في بـلـدة مـاالكـوتا في
والية فيكتوريا التي أجلي نحو مئة
من ســكـانـهـا عن طــريق الـبـحـر يـوم
اجلمعة.وأطلقت احلكومة االحتادية
اســتــغــاثـة غــيــر مــســبــوقــة لــقـوات
االحـتـيـاطي في اجلـيش لـدعم رجـال
ـوارد أخرى منها اإلطفاء وطالبت 
سفينة بحرية ثالثة مجهزة لعمليات
اإلغــاثـــة اإلنـــســانـــيــة واإلنـــقــاذ من

الكوارث.
وأظهـرت بيـانات صـادرة عن الهـيئة
ــعــنــيــة بـالــبــيــئــة في الــعــاصــمـة ا
الـصـيــنـيــة بـكـ اجلــمـعــة أن بـكـ
خـــفـــضت مـــســـتـــويـــات الـــضـــبــاب
الــدخـاني في مـنـطـقــتـهـا احلـضـريـة
ئة في عام 2019 بأكثر من  17في ا
بـــعـــد خـــمس ســـنـــوات من حـــمـــلــة
كافـحة التلـوث. وقال مكـتب حماية
البيئة في بك إن متوسط تركيزات
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شـــديـــدا نــــســـبـــيـــا إذ أن مـــتـــوسط
تـركيـزات اجلسـيـمات الـبـالغ قطـرها
 2.5مـيـكـرومتـر أعـلى بـنـسـبة 33.3
ـــــــــئـــــــــة مـن الـــــــــفـــــــــتـــــــــرات فـي ا
األخــرى.“وكــانت بــكــ في صــدارة
ستهدفة في احلرب الصينية دن ا ا
ضــد الــتـــلــوث الــتـي بــدأت في عــام
 2014 وأدت إلـى اغـالق ونــــــــــــــقـل
صـناعـات مسـببـة لـلتـلوث وحتـس
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قـالت السـلـطـات إن حرائق الـغـابات
خــرجت عن نــطـاق الــسـيــطـرة امس
عــلى الــشـاطـئ الـشــرقي ألســتـرالــيـا
بفـعل ارتـفـاع درجات احلـرارة وقوة
الـــريــــاح وحـــذرت من أن األســـوأ لم
يــحــدث بــعــد فــيــمــا يــحــارب رجـال
ـمتـلـكات. اإلطـفاء إلنـقـاذ األرواح وا
ـــســاء ظل  16حــريـــقــا وبـــحــلــول ا
ــسـتـوى مـشـتــعال في فــيـكـتــوريـا 
حــــالــــة الــــطــــوار أو اإلجالء و12
حــــريــــقـــا فـي نـــيــــو ســـاوث ويــــلـــز
ستوى حالـة الطوار إضافة إلى
 100حــــــريق فـي واليــــــات أخـــــرى.
وبدأت حـرائق جديـدة في االشتـعال
بــيـــنــمــا خـــرجت أخــرى عـن نــطــاق
الــــــســــــيـــــطــــــرة. وقــــــالت جـالديس
بـريــجـيــكــلـيــان رئـيــسـة وزراء نــيـو
ســاوث ويـلـز في إفــادة بـعـد الــظـهـر
نـتــأهب لــلــيـلــة طــويــلـة ولـم نـواجه
األسـوأ بـعد. الـوضع شـديـد الـتـقلب
وتـــخــشـى الــســـلـــطـــات أن يــصـــبح
ـا كـان عـلـيه عـشـية الـوضع أسـوأ 
الـعـام اجلـديـد عـنـدمـا أتت احلـرائق
على مسـاحات شـاسعة من األراضي
الـــعـــشـــبـــيــــة وأجـــبـــرت الـــســـكـــان
والــــســــائــــحـــ عــــلـى الـــفــــرار إلى
الــشــواطئ.وقــد ال يـــتــســنى حــصــر
األضـرار قـبـل يـوم األحـد عـلى أقـرب
تـــــقـــــديــــر. وقـــــال رئــــيـس الــــوزراء
األسترالي سكوت موريسون إن عدد
الـقـتـلـى في مـوسم احلـرائق الـراهن
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هنـأت الـرئاسـات الـثالث بذكـرى تـأسيس اجلـيش الـعراقي 99 مـشـددة على تـوحـيد
الصـفوف للحـفاظ على امن وسـيادة العـراق في ظل االوضاع الراهـنة التي تـشهدها

البالد .
وقال رئيس اجلمـهورية برهم صالح
في بـيان تـلـقـته (الـزمـان) امس (تـمر
الـيـوم عــلـيـنـا ذكــرى الـتـأسـيس  99
ليـستـذكـر العـراقيـون بفـخر واعـتزاز
ــآثـــر الــبــطــولــيـــة الــتي خــاضــهــا ا
اجلــــيش ورجــــاله اخملــــلـــصــــون من
احلشد الـشعبي والبـيشمـركة وأبناء
الـــعـــشـــائــــر من أجل دحـــر اإلرهـــاب
واالنـتـصـار علـيه) ,واضـاف (نعـيش
اليوم ظروفـا عصيبـة وبالغة الـتعقـد
وهـذا يــدعـونـا جــمـيـعـا الـى تـوحـيـد
صلحـة الوطنية الصفوف وتغـليب ا
الـعــلـيـا لـلــحـفـاظ عــلى أمن وسـيـادة
دن واستقرار العراق وإعادة إعمار ا
احملـــــررة والـــــنـــــهـــــوض بـــــالـــــواقع
االقتصـادي لتأمـ مستـقبل أجيـالنا

قبلة).  ا
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ـسـتـقيل بـدوره اكد رئـيس الـوزراء ا
ــكن ان يـكـون ـهـدي ال عـادل عـبــد ا
اجلــــيش أداةً لـــلــــقـــمع او الــــتـــدخل
بــالـشــؤون الــسـيــاســيـة. وقــال عــبـد
ـنـاســبـة ان (اجلـيش ـهـدي خـالل ا ا
الـــــعــــراقـي تــــأسـس في عــــام 1921
لـيــكـون ســدا مـنــيـعـا فـي الـدفـاع عن
ارض وحــــدود الــــعــــراق وســـيــــادته

والـنـهب عـلى أيـدي الـعـابـثـ فـلـكم
ـا كل الــتـحـيـة والـتــقـديـر بـعـيـدكم مـنَّ
ـيــمـون).  واكــد نـائب رئـيس األغـر ا
ــان بـشــيــر احلـداد ان الــعـراق الــبـر
بـحـاجـة إلى جــيش مـهـني بـعيـد عن
ـكتب الوالءات احلـزبيـة. وذكر بـيان 
احلداد امس ان (االخير قدم التهاني
ـختلف ـسلـحة  إلى أبنـاء القوات ا
ـــراتب والــضـــبــاط الـــصــنـــوف من ا
نـاسبـة ذكرى والقـادة العـسـكريـ 
الـتــأسـيس ) ,مـشــددًا عـلى (ضـرورة
إعـادة بـنـاء وتـأهــيل اجلـيش بـعـيـداً
عن الـوالءات احلـزبــيـة واإلنـتـمـاءات
طلوب ستوى ا السياسية ليكـون با
ـــواجــهـــة الــتـــحــديـــات واألزمــات).
واعرب رئـيس ائـتالف دولة الـقـانون
ــــالـــكي عن ثــــقـــته بـــقـــوات نـــوري ا
اجلـــيش الـــعـــراقـي في الـــدفـــاع عن
الـبالد من أي اعـتـداء خـارجي. وقـال
الكي فـي تغريـدة له على تـويتر ان ا
(هـذا الـعـيـد يـطل عـلـيـنـا وفيـه تزداد
الـتــحـديـات أمـام بــلـدنـا وكـلــنـا ثـقـة
بـجــيـشــنـا الــذي يـظـهــر في كل مـرة
ة وصالبـة وارادة قـويـة). فـيـما عـز
دعا وزيـر الدفـاع جناح الشـمري الى
جــعل الـذكــرى مــنـاســبـة لــلــتـضــافـر
والوحـدة بـ شـرائح الـشـعب. وقال
الـشـمـري في بـيـان امس ان (الـعـراق
ـر بـظــروف بـالـغـة الـتــعـقـيـد وفي
وسط هذه الظـروف تمر عـلينـا اليوم
الـــذكــرى  الـــتــاســـعــة والـــتــســـعــون

الــوطــنــيــة) ,مــشــيــرا الى ان (ذكــرى
الــتـأســيس حتل هــذا الـعــام وبـلــدنـا
الـــعــراق يــعـــيش ظــروفــا حـــســاســة
ويــواجـه حتــديــات جــســـيــمــة تــمس
واضاف حاضـره وتـهـدد مسـتـقـبله) ,
ان (االوضــاع الـــصــعــبــة تـــســتــدعي
ـــوقف وتـــغـــلـــيب وحـــدة الـــصـف وا
صالح العليا واحلرص على سالمة ا
وأمن واســتــقــرار الــعــراق واحلــفـاظ
علـى سيـادته الـوطنـيـة). من جـانبه ,
ان محمد احللبوسي هنأ رئيس البر
ـنــاسـبـة  ,وخـاطب احلــلـبـوسي , بـا
اجليش الـعراقي قـائال (أيهـا األبطال
أنـتم صـمـام أمـان هـذا الـبـلـد وحـمـاة
بـــوابـــاته ودرعـه احلـــصـــ وســوره
الـــعـــالـي بـــســـهـــركم تـــنـــام جـــفـــون
العراقي وبجـهدكم وجهادكم يتقدم
هـذا الـبــلـد ويـتـطـور فــقـد كـنـتم ومـا
هـمات الكبـيرة واألفعال زلتم رجال ا
الـعـظـيـمـة فـكـمـا كـنـتم وعـلى الـدوام
سورًا لـهـذا الوطن فـقد قـمـتم بأعـمال
إنسانية ومهنية عظيمة خالل مرحلة
النـزوح ومـساعـدتكم لـلـعوائل الـفارَّة
من جحيم داعش فضال عن حمايتكم
?للمـتظاهـرين السلـمي ومـؤسسات
الــدولــة ومــقـــدَّراتــهــا من الــتــخــريب

معايـير الوقود واالنـبعاثـات وتقليل
ـديـنـة اسـتـهالك الــفـحم في كل من ا
ـنـاطـق احملـيـطـة بـهـا. وانـخـفض وا
اجمالي تـركيزات اجلـسيمـات البالغ
قطرها  2.5ميكرومتر  في العاصمة
ــــئـــــة عــــام 2019 بــــواقع  53فـي ا
ا ذكره مقـارنة مع عام  2013وفقـا 

. مكتب حماية البيئة في بك
وقــال وزيــر الــبــيــئــة الــتــركي مــراد
قـــوروم إن احلـــكـــومــة قـــررت إغالق
خمس مـحطات لـتولـيد الكـهرباء من
الـطاقـة احلـرارية بـسبـب عدم إكـمال
االسـتـثـمـارات الـبـيـئـيـة الـضـروريـة.
ونقـلت وكالة األنـاضول لألنـباء عنه
قوله في مؤتـمر صحـفي إن محطات
الــطـــاقــة اخلـــمس كــانـت ضــمن 13
محـطة أمـهلـتهـا السـلطـات حتى 31
ديـســمـبــر كــانـون األول الســتـكــمـال
االســتـثــمـارات. وذكــرت الـوكــالـة أن
الــدولــة قــررت إغالق مــحــطـتــ في
كـوتـاهيـا وثالث مـحـطـات أخرى في
كــــهـــــرمـــــان مــــاراس وســـــيـــــفــــاس
وزوجنــولــداك. وأفــادت الــوكــالـة أن
الـسلـطات أغـلـقت جزئـيـا محـطة في
إقـــلــيـم مــانـــيـــســـا. وحــصـــلت أربع
محـطـات على تـصاريح مـؤقتـة فيـما
حــصـلت احملــطـات الــثالث الـبــاقـيـة
عــــلى تــــصـــاريح لــــلـــعــــمل بــــشـــكل
كامل.ولـدى تركـيا  52 محـطة تـعمل
ـراقـبــة مـسـتـمـرة بــالـفـحم تــخـضع 
وجب وفـقا لـلوائـح البـيئـيـة وذلك 
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منـذ بـدء التـسـجيالت الـرسـميـة.وقال
ــتــحـدث بــاسم الــوكــالــة الـوطــنــيـة ا
للـتـعامل مع الـكـوارث والتـخـفيف من
آثـارها أجـوس ويـبـو ان(عـدد الـقـتلى
ارتــــفع إلى  53شــــخــــصــــا وهــــنـــاك

شخص واحد مفقود).
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وأظـهـرت بــيـانـات الـوكــالـة أن (نـحـو
 175ألـفـا من الـسـكـان الـبـاقـ جـرى
إجـالؤهم مـن مــــنـــــازلــــهـم) بــــعــــد أن
تسببت أعنف سـيول منذ سنوات في
حــدوث فـــوضى في أجـــزاء من أكــبــر
مديـنة بـجنـوب شرق آسـيا مع تـعطل
خطـوط القـطارات وانـقطـاع الكـهرباء
ــيــاه ــنـــاطق.وغــمـــرت ا في بـــعض ا
ـدن الـقـريـبة قـطـاعات مـن جاكـرتـا وا
بعد هطول أمطار غزيرة.وقالت وكالة
ــــنـــــاخـــــيــــة األرصــــاد اجلـــــويـــــة وا
واجليوفيزياء إن األمطار التي هطلت
في بـدايـة الــعـام احلـالي هي (واحـدة
من األشــد األمــطـار غــزارة) مــنــذ بـدء
التـسجـيالت في عام .1866وأضافت
ـنـاخي زاد من الـوكـالـة أن (الـتـغـيـر ا
خطـر الطقس الـسيء) وحذرت من أن
(هـطول األمـطـار الـغـزيرة قـد يـسـتـمر
حـتى مــنـتـصـف شـبـاط) مــتـوقـعـة أن
ـدة من  11إلى  15د كـانون (تـكون ا

الثاني اجلاري هي األشد وطأة).

عن الــشــمس). وتــابــعت ان(الــكــوكب
ـر بـأبــعـد نـقـطـة عـن الـشـمس الـتي
تـدعى األوج األرضي فـي أوائل شـهـر
تموز ليبـعد بأكثر من  152مليون كم
عن الـشـمس) مـشـيـرة الى ان( الـفرق
بـــ حـــجـم الـــشـــمس عـــنـــد هـــاتـــ
الــنــقـطــتــ غــيـر مــحــسـوس لــلــعـ
فالـتـغيـر في حـجم الـقرص الـشـمسي
ـدة ســتـة أشــهـر). يــحـدث بــسالســة 
وأشـــارت اخلـــبــيـــرة إلى أن (تـــغـــيــر
الــــفـــصــــول عـــلى األرض يــــرجع إلى
حـقيـقـة أن مـحـور دوران األرض لديه
ميل إلى مستوى مدار األرض وليس
ـسـافـة ب األرض عـلى اإلطالق ألن ا
والــشـمـس تـتــغــيـر). ويــحــدث كـوكب
االرض دورة كامـلـة حول الـشمس في
 365يـــومًــا و 6ســـاعــات و 9دقــائق
و 10ثـــوان. وتــتـــحـــرك األرض حــول
الـشــمس في مـدار بــيـضــاوي الـشـكل
ــــتـــوسـط ســـرعــــة يــــبـــلغ 29.765
كـم/ثـــانـــيـــة.وفي جــــاكـــرتـــا اعـــلـــنت
الـسلـطـات اإلندونـيـسـية إن مـا يـقرب
من  175ألـف شـــــــخص مـــــــا زالــــــوا
ـــدن مــــشــــردين في الــــعــــاصـــمــــة وا
اجملــــاورة بــــعــــد أن أدت الــــســــيــــول
اجلـارفــة واالنـهــيـارات األرضــيـة إلى
مقتـل ما ال يقل عن  53شخصا وسط
هــطـول أمــطـار مـن بـ األشــد غـزارة

بـــتـــســـاقط زخـــات مـــطـــر ويـــتــشـــكل
الضباب صباحا كما يزول تدريجيا).
وفي مـا يــعـلق بــطـقس يـوم اجلــمـعـة
قبل قـال التقريـر انه(سيكـون غائما ا
جـزئـيـا الى غـائم مع فـرصـة لـتسـاقط
زخـــــات مـــــطـــــر في بـــــعض االمـــــاكن
نـطـقة الـوسـطى وضـباب صـبـاحا بـا
يزول تـدريجـيا  فـيمـا سيكـون طقس
ـنـطقـة الـشـمـالـية غـائـمـا مـصـحوب ا
بـتسـاقط امـطـار) مـضـيـفـا ان (طقس
ـنــطـقـة اجلـنــوبـيـة سـيــكـون غـائـمـا ا
جــزئــيـــا مع ضــبــاب صــبــاحــا يــزول
تـــدريــجـــيــا  وال تـــغــيـــر في درجــات

احلرارة). 
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ـــة فـــلك مـن جـــهـــة اخـــرى قـــالت عـــا
روســــــيــــــة ان االرض  كــــــان عــــــنــــــد
احلـضـيـض االحـد وهـو أقــرب نـقـطـة
تكون فيها من الـشمس. ونقلت وكالة
تاس الـروسـية عن لـيـدميـال كوشـمان
ـــســـافــة بـــ الـــشــمس قـــولـــهــا ان(ا
وكـــــوكب االرض كـــــانـت في حـــــدهــــا
األدنى  األحـــد ونـــتــيـــجـــة لـــذلك بــدا
قـــــرص اجلــــــسـم الــــــســــــمــــــاوي في
ئة) التـلسـكوب أكـبر بـنسـبة  3في ا
ر بـذلك مـوضـحـة ان(كوكـب االرض 
مرة واحـدة في الـسـنـة لتـبـعد األرض
في هذا الوقت  147ملـيون كـيـلومـتر

نطقة بعد غد اخلـميس سيكـون في ا
الـوسـطى غـائـمـا مع فـرصـة لـتسـاقط
زخات مـطر تـكون رعـدية خالل الـليل
ويـتــشـكل الـضــبـاب صـبــاحـا ويـزول
تدريجيا  ودرجات احلرارة تنخفض
قليال) مـوضحـة ان (الطقس سـيكون
نطقة الشمالية غائما مصحوبا في ا

واحـيـانـا غـائــمـا مع فـرصـة لـتـسـاقط
زخات مطـر خفـيفة فـيما سـيكون في
ـنطـقـة الـشـمالـيـة غـائـما مـصـحـوبا ا
بتساقط امطار متوسطة الشدة تكون
رعــديــة احــيــانــا وضــبــاب صــبــاحـا
وتـــنــخـــفض درجــات احلـــرارة بــضع
درجـات).واضــافت  ان (الـطــقس يـوم
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توقـعت هيـئة االنـواء اجلويـة تساقط
امطار تكون رعدية خالل الليل ابتداء
من يوم غـد االربعـاء.وقالت في تـقرير
اطــــلـــعـت عـــلــــيه(الــــزمـــان) امس  ان
(الــطـقس يــوم االربــعـاء ســيــكـون في
ــنــطــقــة الـوســطى غــائــمــا جــزئــيـا ا

…—«d(«  Uł—bÐ ÎUþu×K  ÎU{UH ½≈Ë W¹bŽ— Î«—UD √ lÒ u²ð ¡«u½_«

fLA « s  WDI½ »d √ v ≈ qB²  iOC(« mK³ð ÷—_« ∫WOÝË— …dO³š

كربالء

Èdš√ …d  ÊUJ¹d _«

—UDF « œ«uł

ديالى
Íœ«Ë qOKł

 ôUFH½ùUÐ —«bÔð ô  U “_«

ال تُدار األزمات باالنفعاالت والعواطف وردود األفـعال بل تقتضي مستوى
عالـيا من الـعقـالنيـة والواقـعيـة والـتروي ألن الـقرارات اخلـاطـئة لـها أثـمان
باهظة قد تمضي بالبلدان الى احلرب وما يترتب عليها من خسائر بشرية
واقتـصـاديـة ولـكي ال تـمـضي األزمـات الى نـتـائج غـيـر مـحـسـوبـة صارت
احلاجـة ماسـة لتـشكـيل فـرق إلدارتهـا والوصـول بهـا الى نـقطـة من شأنـها
صالح العليـا ويعني ذلك تأمل طبيعـة األزمة وارتباطاتها ودراسة حتقيق ا
ـقـارنـة اخلـسـائر مـا مطـروح مـن بـدائل وحـسـاب الـتـداعـيـات احملـتـمـلـة و
كاسب يُتخذ قرار األزمة هذا ما تقوله أدبيات ادارة األزمات التي غدت با
ـكن االستـغنـاء عنه لـكل من دخل مـجال الـسيـاسة وقد علمـا يُدرس وال 
أثبت االلـتزام بـحـقائق هـذا الـعلم صـدقـيته في الـكـثيـر من األزمـات الدولـية
اضي بدءا من أزمـة الصواريـخ الكـوبية الـتي حدثـت في ستـينـيات القـرن ا
والتي كادت ان تعصف بالعالم لوال حنكة السياسي وحسن ادارتهم لتلك

األزمة .
سؤول الـذي ارتكبته االدارة لقد تعامـل سياسيونـا مع أزمة العـدوان غير ا
االمريكية باغتيالها قائد فيلق القدس االيراني قاسم سليماني ونائب رئيس
هندس بانفـعالية وعشـوائية على العكس هيئة احلشد الـشعبي أبو مهـدي ا
تمامـا من التـعامـل األمريكـي وااليراني الـذي مازال حـتى ساعـة كتـابة هذا
ــا رافق األزمـة من تــصـعــيـد اعالمي ـقـال تــعـامـال رشـيــدا  فـبـالــرغم  ا
ـســتــوى الـعــســكـري مــازالت حتت الــسـيــطـرة وسـيــاسي اال انــهـا عــلى ا
وبخـاصة من اجلـانب االيراني الـذي لم يـستـعجل في اتـخاذ قـرار الرد اذ
ـتأنيـة وأبقى باب االتصـال مفتـوحا مع الطرف أخضع خياراته لـلدراسة ا
ــصـالح ــتــبـادلــة الـتي يــنــقـلــهـا الــقـائـم بـا األمـريــكي من خالل الــرسـائل ا

األمريكية في طهران السفير السويسري .
ومع ان الـعـراق لـيس طـرفـا في الـصـراع األمـيـركي االيـراني اال ان حـادث
االستهداف شـكل أزمة خـطيرة له بـحكم كونه مـنطقـة نفوذ لـلطرفـ يتعذر
ا حول العراق الى ساحة لهذا معها فك ارتباط فاعلـيه السياسي بهمـا 
سلـحة أدوات إلدارة هذه الصراع واتـخاذ بعض من أطـرافه السـياسيـة وا
األزمة وهـذا ما عـكـسته جـلـسة مـجـلس النـواب الـتي لم يحـضـرها الـنواب
الـكـرد والـسـنـة واقــتـصـرت بـالـدرجــة األسـاس عـلى الـنــواب الـشـيـعـة مـا
شـتـركـة لكـيـفيـة اخلـروج من األزمة من دون أن يكـشف عن غـياب الـرؤيـة ا

يطول العراق شيئا من مخاطرها الكارثية التي تلوح باالفق .
وبصرف النظر عن صحة او خطأ القرار الذي طلب أعضاء مجلس النواب
من احلـكـومــة اتـخـاذه عــبـر تــرجـمـته الـى قـانـون يــقـضي بـإخــراج الـقـوات
األجـنـبــيـة من الـعــراق  فـانه بـذاتـه  شـكل أزمـة مــنـفـصــلـة وان كـانت ذات
طـالبـون بخروج ارتباط بـاألزمة االيـرانيـة األمريـكيـة وهنا نـقول: اذا كـان ا
القوات األجنـبية من العـراق راض بالـنتائج كيـفما كـانت فذلك بحث آخر
اما اذا أرادوا إلدارة األزمـة ان حتقق الـنـجاح بـإبـعاد الـعراقـيـ عن شبح
ـبـاديء األساسـيـة مـنـها : احلرب فالبـد من االسـتـنـاد الى  مـجمـوعـة من ا
ضرورة توسـيع قاعـدة دعم قرار األزمـة اذ تتوقف فـاعلـية هـذا القرار الى
حـد كـبـيـر عـلـى مـا يـتـوفـر له مـن دعم خـارجي وداخـلي فــاألبـعـاد احملـلـيـة
والدوليـة إلدارة األزمة تقـتضي حشـد التأيـيد السـياسي الالزم للـقرار لدى
يـة واالقليـمية فـضال عن حتقيق نظـمات العـا الدول احللـيفة والـصديقـة وا
اجماع وطنـي والسؤال ما حـدود الدعم الـذي يحظى به هـذا القرار مـحليا
ـرحـلـة الـراهـنـة الى مـطـلب شـعـبي يـحـظى بـقـبول ودوليـا وهل حتـول في ا
مخـتلف مـكونـات اجملتـمع العـراقي? واجلواب لـدى من يديـرون األزمة كـما
تستند ادارة األزمات الى مبدأ (عدم احـراج اخلصم) الذي يحظى بقدسية
كبـيـرة فيـهـا  لذلك يـجب احلـرص على عـدم احـراج الطـرف األمـريكي الى
احلد الـذي ال يـجـد أمـامه مـخـرجا اال بـاجلـوء الى الـعـنف وهـذا مـا نـتوقع
ـطـالـبة حدوثه خـالل األسابـيع واألشـهـر الـقـادمـة بخـاصـة وان األطـراف ا
بخـروج قـواته تـضـغط بـاجتـاهـ أحـدهمـا سـيـاسي واألخـر عـسـكـري عـبر
استـهداف سـفارته في بـغـداد بالـصواريخ األمـر الذي سـيـتخـذ منه ذريـعة
للقيام بـأعمال عسـكرية مبـاشرة او التغـاضي عن التحركات
توقع أن تقـوم بها التـنظيمات االرهـابية بعد التي من ا
ان أعـطى الـضـوء األخـضـر لــهـا من خالل الـتـصـريح
بـتـعــلـيق الـعــمـلــيـات ضـد داعش ان عــدم أخـذ هـذه
باديء وغـيرها بـاحلسبـان قد  تذهب بـاجلميع الى ا

اجملهول .

من الغريب عودة االمريكان الى العراق بهـذه الطريقة وبهذه السرعة  فمن
غـاب سـنـوات مـنذ  2011وخرج مـخـذوال يـعـود مـجـددا بـكـامل عـدده وعـدته
ـسؤول عراقي رفيع وينفذ عمـليات قصف جـوي لقوات عراقـية في القائم و
نطقـة اخلضراء وطائراته ستوى قرب مـطار بغداد وينـتشر بدبـاباته في ا ا
في سمـاء بـغداد... فـمـا هـو السـبب? هل هـو بسـبب قـصف قـاعدة كي وان
في كـركـوك ام حــادثـة االحــتـجـاج امــام سـفــارتـهـا فـي اخلـضـراء  ام هي
ذريعـة واضـحة لـلـعودة مـن جديـد الحـتالل البـالد!!. كان االعـتـقاد الـسـائد
عند االدارة االمريـكية قبل  2003 جليا بـان ازالة نظـام صدام هو الـضمانة
نطقة او احلقيقية لالستيالء على العـراق وضمه الى احملور االمريكي في ا
تنـصـيب حكـومـة موالـيـة لهم وعـودة قـواتـهم الى قواعـدهـا آمنـة خالل فـترة
وجيزة وباقل اخلسائر ... لكن االمور لم جتر على ما يشتهي ساسة البيت
االبـيض فـاخــتـاروا بـدائل مــثل الـعـهــد الـدولي مع الــعـراق وبـعـدهــا تـوقـيع
اتـفـاقــيـة االطـار الــسـتــراتـيـجي بــ الـبــلـدين عـام  2008 واخـيــرا اخـتـاروا
االنسـحاب الـكـامل عام  . 2011 ومنـذ ذلك العـام والـعراق يـبتـعـد تمـاما عن
نـطـقـة حـتى اصـبـح هـو نفـسـه هـدفا لـالمـريـكان شـاريـع االمـريكـيـة فـي ا ا
حيـنـمـا تـخـلـوا عـنه فـي ازمـة حـزيران  2014 وتركـوه مـنـفـردا فـي مـواجـهة
داعش خالفـا التـفـاقـيـة االطـار الـتي ارادهـا االمـريـكـان انـفسـهـم ورفـضـها
اغلب الـعـراقـيـ  وفي الـوقت الـذي كان الـعـراق يـبـتعـد عن صـفـقـة الـقرن
نطقة فانه كان يقـترب اكثر من محور آخر تشكل االمريكية وحلفائهـا في ا
حملاربـة داعش ومن الـتـحـالف الـرباعـي الذي ضم روسـيـا وايـران وسـوريا
والعراق واخـتار بـغداد مـقرا له  ومنـذ ذلك الوقت ادرك االمـريكـان اخلطر
وبان نـفـوذهم بـدأ يـتالشى في الـعـراق تـمامـا ولم يـبـقى لـهم سـوى الـتـفوق
سيـطر على اجـوائه نتيـجة التـطور التـكنلـوجي. وهذه هي النـتيجة اجلوي ا
الطبـيعيـة للسـياسة االمـريكيـة التي ال تسـتجيب إلرادة الـشعوب وتـطلعـاتها
في االمن واالستقـرار والتـطور بل تـقوم عـلى حمايـة حلـيفـتهـا اسرائيل في
نطقة وعلى استنزاف موارد الشعوب احلرة وخيراتها ألنها تختلف معها ا
واقف. لذلك لن يـنجح االمريكـان في العراق; والـعراقيون في التوجهـات وا
اضي على ان الـذي صوت االحد ا يطالبون بـرفض انتشارهم واولـهم البر
قرار نـيابي يـلزم احلـكومـة بـإخراج الـقوات االجـنبـية من
الـبالد وبـالـذات االمـريـكـان الن سـيـاسـتـهم يـرفـضـهـا
ــنـطق... مــثـلـمــا يـرفض كل وطــني شـريف الـعـقل وا
عـودة االحـتالل االمــريـكي الــبـغــيض الى ارضه مـرة

اخرى او انتشاره حتت اي مسمى او مبرر.
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لـتـأسـيس اجلـيش الـعراقـي البـاسل
الـذي نـحـتـفـل كل عـام بـهـذه الـذكـرى
لـنُـسـتـذكـر مـعـاني الـفـخـر واألعـتـزاز
والـعـرفـان لـتـاريخ ومـحـطـات وسِـفـر
اجلــيـش الــعــظـــيم وقــادتـه الــذين لم
يـــبــخــلـــوا بــدمـــائــهم عـــلى الــعــراق
واألراضي العـربية). مـن جهته  ,قال
رئـيـس أركـان اجلــيش الــفـريق األول
ي ان اجلـيش الـركـن عـثــمـان الــغــا
الــعـراقي صــمــام أمـان لــلــشـعب ولن
ي في بيان امس يخذله. وذكر الـغا
انه (في هذا اليوم اخلالد من كل عام
نــســـتــذكــر بــإجـالل واعــتــزاز ذكــرى
التـأسيس لـلجـيش الذي سـطر ومعه

ـسـلــحـة احـدى تـشــكـيالت الـقــوات ا
ـآثـر الـوطـنـيـة الـبـطولـيـة في أعـظم ا
عاصـر عنـدما اسـتطاع في التـاريخ ا
وقت قياسـي حتقيق انـتصـار مشرف
على اإلرهـابـي مـسـتعـيـداً بذلك ثـقة
الـشـعب واجملـتـمع الـدولي وسـمـعـته
ومــكـانــته الــتــاريـخــيــة بـ جــيـوش

تقدمة).  العالم ا
…—Ëœ Ãd ð

وكانت الـوزارة قد اعـتذرت عن اقـامة
حفل تخرج للدورة  79كلية االركان ,
نظرا لـلظروف الراهـنة التي تـمر بها
الــبالد.  وتــأسـس اجلــيش الــعــراقي
عـام  1921وأولى وحــداته تــأسـست

خالل االنـتـداب الـبـريـطـاني لـلـعراق
ــكـل فــوج (مــوسى الــكــاظم) حــيث شُ
ـسلحة مقرها واتخذت قيادة القوة ا
العـام في مـدينـة الكـاظـميـة تبع ذلك
تشـكـيل القـوة اجلـوية الـعـراقيـة عام
 1931ثم الـقـوة الـبـحـريـة الـعـراقـيـة
عام  1937وصل تـعداد اجلـيش إلى
ذروته في بداية حـقبة الـتسعـينيات
ليبلغ عدد أفراده مليون مقاتل وبعد
الـغـزو األمـريـكي لـلـعـراق عام 2003
ـدني لــلــعــراق بـول أصــدر احلـاكـم ا
ـر حـيـنـهـا قـراراً بـحل اجلـيش بـرا
فأعيـد تشكـيل اجليش وتسـليحه من

جديد.
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