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تــواصـــلت االحــتـــجــاجـــات في بــغــداد
واحملـافـظات االعـتـصامـات في سـاحات
الـتـظــاهـر في ظل تـصـاعـد الـتـوتـر بـ
طـهـران وواشـنـطن عقب غـارة امـريـكـية
بـالقـرب من مطار بـغداد الـدولي اسفرت
عن مـصـرع قـيـاديـ بـاحلـشـد الـشعـبي
وجـنـرال ايراني  ,فـيـما حـذر مـحتـجون
من جتـاهل مـطـالب االصالح الـسـياسي
الــتـي دعــا الـــيــهــا احلـــراك الــشـــعــبي
الـــغــاضـب او زج الــعـــراق بــصـــرعــات
اقـليـمـية دولـية تـكـون عاقـبتـهـا وخيـمة
عـلى الشعب. وقال احملتجون لـ(الزمان)
امس (نــرفض االقــتـتــال بــاإلنـابــة عـلى
أرض الــعــراق وخــلق األزمــات من قــبل
الـطــبـقـة الـسـيـاســيـة الـتي حتـاول جـر
الـبالد الـى اتـون الـصـرعـات االقـلـيـمـيـة
والــدولــيــة دون الـنــظــر الى مــصــلــحـة
ــــطـــالـب بـــأجــــراء اصالح الــــشـــعـب ا
سـيـاسيـة شـاملـة ومـحاسـبة الـفـاسدين
واخــتـيـار حــكـومــة حتـقق مـايــطـمح له
ـــنـــتـــفض) ,واضـــافـــوا ان الـــشـــعـب ا
(الـسيـاسي يـحاولون لـفت االنظار عن
ـطالب سـاحـات االحـتـجـاج لـتـسـويف ا
احلــقـة حتت ذريــعــة انـشــغـال الــعـراق
بالغارة االمريكية التي استهدفت موكبا
لـقياديـ باحلـشد الشـعبي وكان بـينهم
جـنـراالت ايـرانـيـة او انـتـهـاك الـسـيـادة
الـوطنيـة) على حد قولـهم . واستطردوا
بـالـقــول ان (احلـراك الـسـلـمي مـسـتـمـر
حتى حتقيق تطلعاته في العيش الكر
وتــوفـيــر فـرص عــمل لــلـعــاطــلـ بــعـد
اخـــتـــيــار رئـــيـس احلــكـــومـــة من رحم
ـــعــانـــاة لـــتـــفـــويت الـــفـــرصــة عـــلى ا
ـتربـص الـذين يحـاولون جـر العراق ا
الى اتـون الصراعات وويالت احلروب),
واكـدوا ان (ال احد يزايد على وطنيتنا ,
سار واصالح فنحن خرجنا لتصحيح ا
وافــسـدته الــطــبـقــة الـســيــاسـيــة الـتي
ـشروعة , تـتجاهـل بأستـمرار حقـوقنا ا
اذ نـدعـو الى ترشـيح شـخصـيـة وطنـية
فــاعـلــة يـقع عــلى عـاتــقـهــا اوال اخـراج
الـبالد من االزمة الراهـنة والنأي عن اي
صـراع قـد يــكـون عـاقـبـته وخـيـمـة عـلى
ـتظـاهرون الفـتات عدة الـشعب). ورفع ا
في ســاحــات االحـتــجـاج كــتب عــلـيــهـا
(سـالم ألرض الـــسالم) . فــــفي ســـاحـــة
ـعتـصمـون رفضهم الي الـتحـرير جدد ا
مـحــاولـة جتـر الـبالد الى خـوض حـرب
بـالـوكـالة ,مـؤكـدين ان الـتـصـعـيـد الذي
يـشـهده الـعراق سـيتـضـرر منه اجلـميع
ويـؤدي الى مسـتقـبل مجـهول  رافـض
تــبــني االحــزاب تــرشــيح شــخــصــيـات
ــقـبــلـة. وفـي الـنــاصـريـة لــلـحــكـومـة ا
ـواجهـات بـ احملـتجـ بـعد جتـددت ا
رفض دخـول مـسيـرة جنـائـزية لـتشـييع

رمــزي لـقـاسم ســلـيـمـانـي وابـو مـهـدي
ـهنـدس إلى ساحة احلـبوبي  ما أدى ا
إلى إصـابـة ثالثـة مـتـظـاهـريـن بـجروح
شيّع وفقاً جراء إطالق نار من قبل ا
ـصادر طـبية في الـناصـرية. فيـما افاد
شـهود عيان بأقدام مـحتج على حرق
مـبنـى أمني بـعد انـسحـاب القـوات منه
بـــالـــنـــاصــــريـــة .وقـــال الـــشـــهـــود إن
(مـتظاهرين أحرقوا مـبنى هيئة احلشد
في الـنــاصـريـة بـعـد انـسـحـاب الـقـوات
االمــنـيــة مـنه) ,واضــافـوا ان (الــنـاشط
عـــدي اجلــابــري تـــعــرض إلـى هــجــوم
بـعبوة صوتـية استهـدفت منزله الواقع
في حـي الـشـمـوخ في الــنـاصـريـة  ولم
يــســفــر الــهــجــوم عن وقــوع خــســائــر
بـشرية). وكان مسلـحون قد اغتالوا في
وقت سـابق الـنـاشـطـ عـلي الـعـصمي
وعـلي اخلفـاجي .كما تـعرض نـاشطون
في بــغـداد ومـنـاطـق أخـرى في الـعـراق
لـلخـطف والقتل في مـحاوالت لـتخويف
ـشـاركة في ـتـظـاهـرين ومـنـعـهم من ا ا
االحـتـجـاجـات.ونددت تـظـاهـرة طالبـية
في مـحافظـة كربالء بالـتدخل اخلارجي
وخـرق سيادة العـراق وطالبت بإخراج
الـعـراق من سـاحة تـصـفـية احلـسـابات
اإلقـلـيمـية. واقـدمت جـهات مـسلـحة في
مــحـافــظـة الــبــصـرة عــلى حـرق خــيـام
ــعـتــصــمـ الــســلــمـيــ بــعـد رفض ا
الــتـــظــاهـــرات جــعـل الــعـــراق ســاحــة
لـلـصـراعات الـدولـيـة. في غـضون ذلك ,
بــحث رئـيـس مـجــلس الـنــواب مـحــمـد
ــثــلـة األمــ الــعـام احلــلـبــوسي مع 
ـــتــحـــدة في الـــعــراق جـــيــنــ لأل ا
بالسـخـارت الـتـطـورات الـسـيـاسـية في
ـكـتب احلــلـبـوسي الــبالد.وذكـر بـيــان 
امس ان (الـــلــقـــاء نـــاقش الــتـــطــورات
الــســيـاســيــة في الـبـالد واألوضـاع في
ــنــطـقــة كــمـا بــحث اجلــانــبــان مـلف ا
تـشكيل احلكومة وتأكيـد اختيار كابينة
حــكـومــيــة تـلــبي مــتـطــلـبــات الــشـعب
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أسـفر عن إصـابة أربـعة مـدني من
عـــائـــلـــة واحــدة بـــجـــروح.وأثــارت
الـضربـة اجلويـة االمريكـية إجـماعًا
ــتّــحــدة في نــادرًا ضــدّ الــواليــات ا
الــعــراق الـذي يــشــهــد مـنــذ أشــهـر
انـتـفـاضـة شـعبـيّـة احـتـجـاجـاً على
ـالي والـهـيـمـنة الـفـسـاد االداري وا
اإليـرانيّـة.واألحد استـقبـلت حشود
هــائـلــة في األهـواز (جــنـوب-غـرب)
وفـي زجنـــان (شــمـــال-شـــرق) وفي
مــــشـــهــــد (شـــمــــال-شــــرق) نـــعش
ـوت ســلـيــمـاني وسـط هـتــافـات (ا
ـاثل في المــريـكـا) غـداة تـشــيـيع 
الـــــعــــراق.ونـــــدّد رئــــيـس الــــوزراء
ـا ـهــدي  ــسـتــقـيل عــادل عـبــد ا ا
وصـفه (اغتيال سياسي) لسليماني
ـا ال يتـرك أمام بـغداد ـهـندس  وا
سـوى (خيـارين) فـإمّا (إنـهاء وجود
الــقـوّات بـإجــراءات عـاجـلـة ووضع
الــتـرتـيـبــات لـذلك) أو (الـعـودة إلى
مـسـوّدة قـرار كـانـت مـطـروحـة أمام
مـجـلس الـنـواب يـنصّ عـلـى شروط
لـوجود أيّ قـوّات أجنـبيّـة) بحسب
ـان. واكـد رســالـة بـعـثـهــا الى الـبـر
ـهـدي فـيــهـا  ضـرورة انـهـاء عــبـد ا
وجــود الـقـوات االجـنـبـيـة وقـال انه
(رغـم الـــصـــعــــوبـــات الـــداخــــلـــيـــة
واخلـارجية التي قد تـواجهنا لكنه
يــبــقى األفــضـل لــلــعــراق مــبــدئــيـا
وعــمـلـيـا) مـشــيـرا إلى أن (الـعـراق
كــان بال قـوات أجـنــبـيـة بـ 2011
و 2014 ولـم تتـضـرر الـعالقـات مع
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أعـلن اللواء الركن عبد الكر خلف
الـنـاطق باسم الـقائـد العـام للـقوات
ـسلحـة البدء بإعـداد آلية إلخراج ا
الـقـوات األجـنـبيـة من الـعـراق.وقال
خـــلف في تــصـــريح امس ان (عــمل
الــتـحـالف الـدولي سـيــقـتـصـر عـلى
ــشــورة والــتــســلــيح والــتــدريب) ا
مـشـيراً الى ان (احلـكومـة الـعراقـية
قـيـدت حركـة التـحـالف الدولي بـريا
وجــويــا).واوضح خــلف ان (اآللــيـة
الـــتي اعــدتــهـــا احلــكــومـــة تــشــمل
الــقـوات الـقـتــالـيـة وقــضـايـا الـدعم
اجلـــوي) مـــضـــيـــفـــا ان (قـــضـــايـــا
الـــتــجـــهــيـــز والــتـــســلـــيح والــدعم
الـلـوجـسـتي تـبـقى قـائـمـة). وسـقط
صـــاروخــان عــلى األقلّ مــســاء اول
امـس األحــد في مــحـــيط الــســفــارة
نـطـقة اخلـضراء االمـريـكيـة داخل ا
في بـغداد بـعد ساعـات من مطـالبة
ـان احلــكـومـة بــإنـهـاء وجـود الــبـر
الـقـوّات األجنـبـيّة  في ظـلّ تصـاعد
الـتوتّـر اإلقليـمي عقب اغتـيال نائب
رئـــيس هــيــئـــة احلــشــد الـــشــعــبي
واغـتيال قائد فيلق القدس االيراني
قــاسم ســلــيــمــاني جــراء الــضــربـة
اجلـويــة اجلـمـعـة ويـخـشى الـعـالم
تـدهور األوضاع بينـما تتصاعد في
طـهـران دعـوات إلـى االنـتـقـام والردّ
الـــعـــســكـــري وقــد هـــدّد الـــرئــيس
األمـريكي دونالد تـرامب باستهداف
 52 مـوقعًا إيرانيًّـا وفرض عقوبات
اقــتــصــاديـة شــديــدة عــلى الــعـراق
(تـفـاصيل ص4).وسـقـطت صواريخ
مــسـاء األحــد في مـحــيط الــسـفـارة
نـطقـة اخلضراء األمـريكـيّة داخل ا
بــعــد ســـاعــات من انــتــهــاء مــهــلــة
حـدّدتهـا كتائب حـزب الله العـراقية
بـــــعـــــدم الــــتـــــقـــــرب من الـــــقــــوّات
األمـريكيّة.ومنـذ نهاية تشرين األوّل
 استهدف  14 هجوماً بالصواريخ
مـــصــالـح أمــريـــكــيّـــة في الـــعــراق
وخــصــوصـاً قــواعــد عـســكــريّـة لم
تــتـبــنّــهـا أيّ جــهـة لــكنّ واشــنـطن
حـمّـلت مـسؤولـيـتـها لـكـتـائب حزب
الـــله الــتي دعت الـــقــوّات االمــنــيــة
الــعـراقــيّـة إلى االبــتـعــاد من أمـاكن
وجــود الـقـوات األمـريـكـيّـة بـدءاً من
الــســاعــة اخلــامــسـة ( 14,00ت غ)
بـعد ظـهر األحـد.وأفاد مـصدر أمني
بــســـقــوط صــاروخ ثــالث عــلى حيّ
نـطقة اخلضراء سـكني قريب من ا

ـتـحدة أمـريـكـا).وهـاجم الواليـات ا
قـائـال  إنـهـا (بـدأت اتـبـاع سـيـاسـة
امـا معـنا أو علـينـا بعد انـسحـابها
مـن االتــفـــاق الـــنـــووي مع إيــران)
ـتحـدة أدخلت قـائال إن (الـواليات ا
الــعــراق في صــراعــهــا مـع إيـران)
كـمـا استـعـرض القـاعدة الـقـانونـية
لـــوجــود الـــقــوات االمـــريــكـــيــة في
الــعـراق.وأضـاف أن بـغـداد رفـضت
االنـخراط في العـقوبات ضد إيران
ــــــا أدى إلى تــــــراجع الــــــثـــــقـــــة
األمـريكية في الـعراق مؤكدا رفض
بـــغـــداد لــلـــهـــجــوم عـــلى احلـــشــد
ـهـدي أن أبو الـشـعبي.وأكـد عـبد ا
ـهـنـدس (لـعب دورا كـبـيرا مـهـدي ا
فـي الــســـيـــطـــرة عـــلى الـــفــصـــائل
ــســلـــحــة ومــنــعــهــا من ارتــكــاب ا
انـتهاكات).وقال إن مـقتل سليماني
ـهـندس كـان (اغتـياال سـياسـيا) وا
كـــاشـــفـــا عن انـه كـــان ســيـــلـــتـــقي
سليماني في اليوم نفسه الذي قتل
فـيه. وأشـار إلى أن (أمريـكا أبـلغت
احلـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة بـــوقــوف
إسـرائيل وراء هجمات على مخازن
ذخـيرة تـابعـة لفصـائل مسـلحة في
ــان 2019). مـن جــهــته دعـــا الــبــر
احلـــكــومــة إلـى (إنــهــاء وجــود أيّ
قـوّات أجـنـبيّـة) عـلى أراضـيه عـبر
ـسـاعدة) ـبـاشـرة بـ(إلـغاء طـلب ا ا
ـقــدم إلى اجملـتـمع الـدولي لـقـتـال ا
تـــنـــظــيـم داعش.وخالل اجلـــلـــســة
ــان الــتي نــقــلت الــطــارئـــة لــلــبــر
مــبــاشـرة عــبــر الـقــنــاة الـرســمــيـة
ــهـدي لــلــدولــة بــحــضــور عــبــد ا
صـــادق الــنــواب عــلى قــرار (إلــزام
احلـكـومـة الـعـراقـيـة بـحـفظ سـيادة
الــــعــــراق مـن خالل إلــــغــــاء طــــلب
ـساعـدة) بحـسب ما أعـلن رئيس ا
ان محمـد احللبوسي. وتغيب الـبر
عـن اجلـلـسـة الــنـواب األكـراد وهم
نــحـو  50 نــائــبــا وكـذلـك غـالــبــيـة
الــنـواب الـسـنـة. وحــضـر اجلـلـسـة
 168 نـائـبا من اصل  329 يـتـألف
ـــان.ورحـــبـت ايــران مـــنـــهم الـــبـــر
صادقة بـالتصويت عـادةً انه (مع ا
عـلى هـذا الـقـرار فـإنّ االبـقـاء عـلى
الـــوجـــود األمــــريـــكي في الـــعـــراق
سـيُعد احـتالال). وبالتـزامن أعلنت
وزارة اخلــارجــيــة أنــهــا اسـتــدعت
الـسفير األمريكي للتنديد بـ(انتهاك
صــارخ لـسـيـادة الـبالد).وأوضـحت
الـــوزارة في بـــيـــان أنـــهـــا أبــلـــغت
الـسفـير مـاثيو تـولر أن (الـعمـليات
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نـشـرت صـحيـفـة آي الـبريـطـانـية امس
مـقاال حتليليا كتبته بل ترو تقول فيه
إن الــرئـيـس األمـريــكي دونـالــد تـرامب
جـعل من سليماني شـهيدا مشيرة إلى
أن احلـرس الـثـوري اإليراني لن يـنـهار
ـجرد قـتل أحد قـادته. وتـقول ترو إن
ـعـلـقـ سـارعـوا بـعـد تـأكـيد (بـعض ا
مـقتل قاسم سليماني في غارة أمريكية
عـــلى مــطـــار بــغــداد إلـى احلــديث عن
انــهــيــار وشـيـك لـفــيــلق الــقــدس الـذي
ـلــيــشـيــا الـتي يــقـوده وكــذا شــبـكــة ا
تـسيـرها إيـران عبر الـعالم). فـقد صور
شـهد بـأن كل هذه الـتنـظيـمات هـؤالء ا
الــتي دربـهـا احلـرس الـثـوري اإليـراني
ـجرد وسـلـحهـا في اخلـارج ستـنـهار 
مـقتل سـليمـاني الذي شـبهوه بـأسامة
ـقــال.لـكن ـا جــاء في ا بـن الدن وفـقــا 
الـكاتبـة ترى أنه من السذاجـة االعتقاد
بأن كل هذه التنظيمات ستنهار ومعها
احلـــرس الـــثــوري جملـــرد مـــقـــتل أحــد
ـثل هذا قـادته فـاإليـرانـيـون خـطـطـوا 
الـــيــوم.وتــقــول تـــرو (إن هــذا الــقــائــد
الـغـامض الـذي أشـرف عـلى قـتل مـئات
اجلـنـود األمـريـكـيـ في الـعـراق وعلى
عـمــلـيـات الـقـتل واحلـصـار في سـوريـا
هـو الوجه األبـرز للـمصـالح الـعسـكرية
نطقة وهو إنتاج حملة اإليـرانية في ا
إعالمـيـة مـتـقـنـة ومـوته لن يـؤثـر عـلى
احلــرس الـثـوري وقـدراته ألن هـيـكـلـته
أكـثر تـعقيـدا ولن تقـطع عالقات إيران

ـليـشـيا الـتـابعـة لـها في بـالـكيـانـات وا
اخلارج). 

وتـضيف أنه قـد حتول اآلن إلى (شـهيد
رمـز عنـد أنصـاره ولذلك فـإن مقـتله قد
يـؤدي نـتـيـجـة عـكـسـيـة تـمـامـا ويجـلب
ــزيـد مـن الـتــأيـيــد لـتــلك اجلـمــاعـات ا
مـثلما حدث مع اغتـياالت مشابهة على
غـرار مقتل القيـادي في حزب الله عماد
مـغنية عام 2008 ) .وتـشير إلى خروج
مـسيرات تـعاطف في األحواز وفي غزة
والـعـراق ولـبـنان. وتـقـول إنه بـاغـتـيال
سـليماني والـتهديد على تـويتر بضرب
ـواقع الثقافـية في إيران أوقد ترامب ا
شـعلة االنسجـام القومي والتماسك في
اجملـتمع اإليراني بشكل لم يكن متوقعا
بــالـنـظــر إلى حـالـة الــغـلـيـان الــشـعـبي
ــــــســـــيـــــرات والــــــغـــــضـب من قــــــمع ا

ناوئة للحكومة. ظاهرات ا وا
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فالح كمونة 

ـشـروعــة الـتي الــعـســكـريــة غـيــر ا
ـتـحـدة اعـتـداء نـفـذتـهـا الـواليـات ا
وعــمل مــدان يــتــسـبـب بـتــصــعــيـد
نطقـة).كما أعـلنت تقد الـتوتر بـا
شـــكــوى إلى مـــجــلس األمن واأل
ـــتـــحـــدة فـي شـــأن (االعـــتــداءات ا
األمــريـكــيـة ضــد مـواقع عــسـكــريـة
عـراقـيـة والقـيـام بـاغتـيـال قـيادات
عــسـكـريـة عـراقــيـة وصـديـقـة).وفي
لـبنان  دعا األم العام حلزب الله
حــسن نـصـرالـله الــشـعب الـعـراقي
الـى طرد كل اجلنود األمريكي من
ـان الــعـراق قـائال ان (أضـعف اإل
ـة قـتل سـلـيـمـاني بـالـرد عـلى جـر
(هـو إخـراج الـقـوات األمـريـكـية من
الـــعــــراق وحتـــريـــره من االحـــتالل
ـــقــابل أعـــلن وزيــر اجلـــديــد).في ا
اخلـارجيـة األمريـكي مايـك بومـبيو
في تـصريـحات تلـفزيونـية أنّه يرى
(احـتـمـاالت حـقـيـقـيـة) إلقـدام إيران
عـلى استهداف جنود أمريكي ردّاً
عـلى اغتيال سـليماني.وقـال لشبكة
فــــوكس نــــيـــوز (نــــعـــد أنّ هــــنـــاك
احــتـمــاالت حــقـيــقـيــة بـأن تــرتـكب
إيـران خطـأ وتتّخـذ قرار اسـتهداف
بـعض قـواتـنـا قـوات عـسـكـرية في
الــعـراق أو جـنـود في شـمـال شـرق

سوريا). 
وكــشــفت طــهــران اول امـس األحـد
ـرحـلـة اخلـامـسـة واألخـيرة) عـن (ا
من بــرنـامــجـهــا الـقـاضـي بـخـفض
الــتــزامــاتــهــا الــدولــيــة الــتي نص
عــلــيـهــا االتـفــاق الــنـووي مــؤكـدة
ـتـعـلّـقـة الـتــخـلّي عن (كل الـقـيـود ا
ـركـزي).في بــعـدد أجـهــزة الـطــرد ا
ظل هـذه التطورات يبدو التصعيد
ال مـفر مـنه. فمن جهـة تُعـلن طهران
أنّـها (ستـنتقم) وتـشير إلى أنّ الرد
ســيــكــون (عـســكــريــا) فـيــمــا هـدد
تـرامب بتـدمير  52 مـوقعـا ايرانـيا
(عــلى مــسـتــوى عـال جــدّاً ومـهــمّـة
إليــران والــثــقـافــة اإليــرانــيّـة).وفي
حـ أعلن وزير اخلارجية اإليراني
مـحـمد جـواد ظـريف أنّ (استـهداف
ـة حـرب) مـواقع ثـقـافـيـة هـو جـر
قــال بـومــبـيــو (سـنــتـصــرف ضـمن

إطار القانون). 
ـانـيـا فـي غـضـون ذلك اتـفق قـادة أ
وفــرنـــســا وبــريــطــانــيــا اول امس
األحـــد عــلى الـــعــمل مـــعــاً من أجل
احـتـواء التـوتر في الـشرق االوسط
ــتـــحــدث بـــاسم احلــكـــومــة وفـق ا
ـانـية الـذي أشار الى أن الـقادة اال

الـعـاصـمـة الـبـلـجـيـكـيـة حـيث مـقـار
ــــؤســــســــات األوربــــيــــة من دون ا

حتديد موعد لذلك. 
وذكّـرت فـرنسـا مسـاء االحد الـعراق
بــاهـمــيـة مــكـافـحــة تـنــظـيم داعش
بـحسب وزارة اخلـارجية الـفرنـسية
الـــــتي قــــالـت في بـــــيــــان ان وزيــــر

اخلـــارجــــيـــة جـــان ايف لـــو دريـــان
ــهـدي حتــادث هــاتــفــيــا مع عــبــد ا
و(اكــد اهـمــيــة اسـتــمـرار مــكـافــحـة
داعـش في العراق وسوريا في اطار
الــتــحــالف الــدولي ضــد داعش مع
االحــــتــــرام الــــكــــامل لــــلــــســــيــــادة

العراقية).
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اخـتــارت الـهــيـئــة االداريـة اجلــديـدة
ـؤلـفـة مـن تـسـعـة لـنـادي الــعـلـويــة ا
اعـضــاء فالح كــمـونــة رئـيــسـا لــهـا.
وكـانت انـتـخــابـات الـنـادي قـد جـرت
ــاضي وسط تــوتــر يــوم اجلــمــعـــة ا
عـاشـته بـغـداد بــاغـتـيـال قـائـد فـيـلق
القـدس في احلـرس الثـوري االيراني
قاسم سليماني ونائب رئيس احلشد
ـهـنـدس وعدد الـشعـبي ابـو مـهـدي ا
من مسـاعـديهـما بـطـائرات امـريكـية.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(االنـتـخـابـات جـرت بـحضـور مـكـثف
من اعضـاء الهيـئة الـعامـة وباشراف
ثل عن القاضي صالح منصور و
ـدنـي). واضاف مـنـظـمات اجملـتـمع ا
ـؤتـمـر االنـتـخـابي شـهد الـبيـان ان ا
ـيـزانـيـة الـعـامـة لـلـنـادي (مـنـاقـشـة ا
ؤتـمر صـادقة عـليـهـا وتمـخض ا وا
عن انـــتـــخــاب كـل من فالح كـــمـــونــة
وشــامل غــاوي الــعــاني ومــصــطــفى
اجلـبــوري ومـصــطــفى سـعــيـد عــطـا
الــعــاني وعــدي الــغــريــري ومــحــمــد
الــشـهــواني وعــلي اخملــتــار واحــمـد
راهي الــــشــــبــــلـي وهــــاني الــــشــــيخ
راضي). وفي جـلـسـة الحـقـة لـلـهـيـئة
االداريــة اجلــديــدة اخـــتــيــر كــمــونــة
رئيسا والعاني نائبا اول واجلبوري
نائـبا ثـانـيا ومـصطـفى سـعيـد اميـنا
للـسـر). واشـار الـبيـان الى ان (بـقـية
االعضـاء سـيصـار الى تـوزيعـهم ب
جلـــان الــــنـــادي لالرتــــقـــاء بـــعــــمـــله

وحتـــقـــيـق طـــمـــوحـــات اعـــضـــائه).
ـــنــــظـــمـــات غـــيـــر وكـــانـت جلـــنـــة ا
احلـكــومـيـة فـي مـجـلـس الـوزراء قـد
اسـتـبــعـدت رئـيس الــنـادي الـسـابق
فـارس احـمـد عــبـد الـرحـمن الـدوري
من الــتــرشــيح الســبــاب وصــفــتــهــا
بـ(االمنية) وتـسبب القرار بـاستياء
اعضـاء الهيـئة الـعامـة للـنادي الذي
ستشارة تأسس عام 1924 على يد ا
س بيل. وقـال اعضاء البريـطانـية ا
مخضرمون ان الهـيئة اجلديدة تكاد
تــكـــون ذاتــهــا بـــصــورة الــهـــيــئــات
االداريـة الــســابـقــة بـالــنـظــر لـتــكـرر
االسـمـاء ووضــوح االسـتـقــطـابـات 
وتنموا على الـفائزين اجلدد بـتنفيذ
وعـودهم اخلـاصــة بـتـطــويـر مـرافق
النادي والشروع باستكمال ما تأخر

منها. 
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قاسم سليماني

الــثالثــة (مــتـوافــقــون عــلى أن نـزع
( فــتــيل الــتــصــعــيــد هــو أمــر مــلِحّ
مـضـيـفاً أنّ (إيـران مـطـالبـة بـإحلاح
بـاظـهـار ضـبط الـنـفس في الـظروف
الــراهـنـة).وفي بـروكـسل دعـا وزيـر
اخلــارجـيـة األوربـي جـوزيب بـوريل
وزيـر اخلارجـية اإليـراني إلى زيارة

ـفهـوم القـانوني النـها تـعـد اتفـاقيـة با
لـم تتضمن أية التـزامات على الطرف
ـا مـجـرد أهـداف وتـوجـهـات عـامة وإ
لــلــتـعــاون في مــجـاالت مــحـددة وهي
قـابـلـة لإلنهـاء بـطـلب من اي واحد من
. وخـــلـص الى الــــقـــول ان الــــطــــرفــــ
ـطالبات بـإلغاء االتفاقـية األمنية او (ا
إصـــــدار قـــــانــــون إلخـــــراج الـــــقــــوات
االمـريكيـة من العراق لـيس له سند من
الـقـانون  النـه أصال ال توجـد اتـفاقـية
أمـنية كما أشرنا سـابقا كما لم يصدر
قــانـون من مـجـلس الـنـواب بـالـسـمـاح
لــلــقــوات االمــريــكــيــة بــالــوجـود عــلى
االراضـي العراقـية حـتى يصـدر قانون
بـإخراج القوات االمـريكية  وان كل ما
هــو مـوجــود هي تـرتـيــبـات حـكــومـيـة
عــراقـيـة واالمـر يـعـود لـهـا في الـطـلب
وفِـي اي وقت تشـاء بـانهـاء وجـود أية
قــوات أمــريــكــيــة او غــيــرهـا ســبق ان
طـــلـــبت او ســـمـــحت بـــدخـــولــهـــا الى

العراق).
ـالـية قـابل قـال رئـيس الـلـجـنـة ا فـي ا
ـانـيــة هـيـثم اجلــبـوري في بـيـان الــبـر

تــلــقـته (الــزمــان) ان (اتـفــاقـيــة اإلطـار
االسـتـراتـيجـي  العـراقـيـة - االمريـكـية
الـتي اقـرت سنة 2008 مـازالت سـارية
ـفعول ونحن مـلتزمون بـها وال تتأثر ا
ـان اول بــالـقــرار الـذي صــدر من الــبـر
امـس كـونـه ركـز عــلى إنــهــاء الــوجـود
الــعــسـكــري األجــنـبي فــقط و بــجـدول
زمــني تـعـده احلـكـومـة الـعـراقـيـة وفق
ـسـلحـة و تـقـديرات جـاهـزيـة قـواتنـا ا
الـقـيـادة الـعـامة و بـالـتـنـسيـق مع تلك
ا ال يوثـر في طبيعـة عالقاتنا الـدول 
مــعــهـا خــاصــة) مـضــيــفـا ان (مــهــمـة
وجــود هــذه الــقــوات قـد انــتــهى بــعـد
الـقضاء عـلى دولة اخلرافـة الداعشي).
ـسـتـقيل واسـتـعـرض رئـيس الوزراء ا
ـهـدي لـلـمـمـثـلـة اخلـاصـة عـادل عـبـد ا
ـتحدة في العراق لـألم العام لأل ا
جـــيــنــ هــيــنـــيس بالســخــارت خالل
اســتـقـبـاله لــهـا  امس االثـنـ (مـوقف
احلــكـومـة الــعـراقـيــة بـعـد الــتـطـورات
األمـنـية األخـيرة ورسـالته الى مـجلس
الـــنــواب وقــرار اجملــلـس بــإنــســحــاب

القوات األجنبية من العراق).
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ابـدى مستشار قانوني لرئيس الوزراء
اسـتـغرابه من الـدعوات اللـغاء الـعراق
تحدة االتـفاقيـة األمنيـة مع الواليـات ا
مـشيـرا الى ان بغـداد لم تـوقع اتفـاقية
ـا اتـفـاقـيـة أمــنـيـة مع واشـنـطـن  وإ
لــسـحب الــقـوات االمــريـكــيـة وتـنــظـيم
ــؤقت فــيـه. وكــتب فــاضل وجـــودهــا ا
مــحــمــد جــواد مــنــشــورا عــلى مــواقع
الــتـواصـل االجـتــمـاعي اطــلـعت عــلـيه
(الـزمـان) امس قـال فـيه ( بـصـفـتي من
فـــــاوض اجلــــانب االمـــــريــــكي إلبــــرام
االتــفــاقــيــة مــعه فــإني أودّ ان أوضح
اآلتـي  ان الــــــعــــــراق لم يــــــوقــع عـــــام
2008��عــــلى اتـــفــــاقـــيـــة أمــــنـــيـــة مع
ـا  ـتـحـدة االمـريـكـيـة وإ الــواليـات ا
تحدة اتـفاقيـة سحب قوات الواليـات ا
االمـريكية من العراق وتنظيم وجودها
مضيفا ان (هذه االتفاقية ـوقت فيه)  ا
ــغــادرة اخـر قــد انــتــهى مــفـعــولــهـا 
جــنـدي أمـريـكي لـلـعـراق في 31/ 12/
2011 وأصـبح الـعـراق يـحـتـفل بـيوم

الـــســـيـــادة من تـــاريـــخه  وبـــالــتـــالي
اســـــتــــغــــرب مـن مــــطــــالـــــبــــة بــــعض
انـي واالعـالمي الـسيـاسيـ والبـر
بـإلغاء االتفـاقية األمنـية التي ال وجود
لـهـا). واوضح ان (الـعـراق قـد وقع في
الـــوقت نــفــسه عــلى اتــفــاقــيــة اإلطــار
االســتـراتـيـجي لـلــتـعـاون بـ الـعـراق
تـحدة االمـريكـية وهي ال والـواليـات ا
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