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كشف وزيـر الـداخلـيـة االيراني عن تـفـاصيـل مذكـرة الـتفـاهم الـتي وقعت مع
الـعـراق موضـحـا انـهـا تـتـضـمن فـتح مـنـفـذ خـسـروي احلـدودي بـ الـبلـدين

والغاء تأشيرات الدخول ب البلدين.
وقـال عـبـد الرضـا رحـمـاني فـضلي
خالل لقـائه نظيـره العـراقي ياس
الياسري إنه (وفق مـذكرة التفاهم
وقـعة فإن تـأشيرات الـدخول ب ا
البـلدين قـد الغيت كـما إن مـستوى
قـدمة في اخلدمـات والتـسهـيالت ا
اجملـاالت االخــرى سـيـزداد السـيـمـا
لـزوار اربــعـيــنـيــة االمـام احلــسـ

عليه السالم).
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وأضـاف أنه (وفق مـذكـرة الـتـفـاهم
ناطق ذكورة سيتعزز االمن في ا ا
احلدوديـة أيضا) واصـفاً الـتعاون
بــ وزارتي الــداخــلــيــة في ايــران
والعراق بأنـها (تتحـسن باستمرار
ـاضــيــة شــهــدنـا وخالل االعــوام ا
تـعاونـا مـنـاسبـاً في مـجاالت االمن
والـتـبادل الـتـجـاري احلدودي وفي
مـــوسم الـــزيـــارة االربـــعـــيـــنـــيـــة).
وأوضح أن (رئــيس اجلـــمــهــوريــة
تـابـع الـعـديـد من الـقـضـايـا ومـنـها
الـزيــارة االربـعـيـنـيـة خالل زيـارته
لــبــغــداد وســنــشــهــد فــتح مــنــفــذ
خــســروي احلـدودي وكــذلك الــغـاء
تـــأشــــيـــرات الــــدخـــول وتــــعـــزيـــز
اخلــــدمــــات والـــــتــــســــهـــــيالت في
اجملــــاالت االخــــرى) ولــــفت الى أن
(مــذكــرة الــتــفــاهم شــمــلت جــمــيع
ـسـائـل مـثل الـعالقــات الـثـنــائـيـة ا
واألمـن واحلــدود والـــعالقـــات بــ
الــشـرطـة).من جـهــتـهـا قـالت وزارة
الــــداخـــلـــيـــة أن وزيــــرهـــا وقع مع

الــبــاديـة واخلــنـدق األمــني وقـاطع
ــديــنــة ـــراقــبــة احملــيـط  ابــراج ا
النجف االشرف بعمق 35 كيلومترا
وبــــامــــتـــداد يــــصل اكــــثـــر من 100
كيـلومـتر في عـمق الصـحراء).. في
ـرجع الـديني هـذه االثـنـاء وصف ا
جـواد اخلـالـصي يـوم الـغـديـر بأنه
(تــتــويج لـــلــقــرار األول في حــركــة
اإلسـالم وهـــو تـــطـــبـــيق ألحـــكـــام
ــــقـــدســــة من خالل الـــشــــريـــعــــة ا
استـمـرار الدولـة اإلسالميـة). ونقل
ـــــــكــــــتـب اخلــــــالـــــــصي بـــــــيــــــان 
تـلقـته(الزمـان) امس عنه  مـطالـبته

الشـعب العراقي خالل كـلمة الـقاها
فـي الــلـــقـــاء احلـــواري مع طـــلـــبــة
العـلوم الديـنية في مـكتبه بـالنجف
األشرف بأن(يكون االحتفال في كل
مـنـاسـبـة بـالعـودة إلى األصل وان
لـم يــــــفــــــعل او لـم يــــــقـم بــــــواجب
الــتــحــدي فــســيــكــون هــذا مــبـرراً
لتـسلّط االعداء وتـمكـنهم من فرض

ارادتهم على الشعب العراقي).
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وفي اجلــــانـب الــــســــيـــــاسي دعــــا
اخلــالـصي إلـى (انـقـاذ الــعـراق من
ارتـــــبــــــاطـه بــــــقـــــوى الــــــضـاللـــــة

واجلـاهــلـيــة واعــادته إلى مــوقـعه
الطـبيـعي في قلب هـذه األمة وهذا
يــــنــــطــــبق عــــلـى كل دول الــــعــــالم
اإلسالمـي) مـــضــــيـــفـــاً انـه( ضـــمن
تـأكـيـدنــا عـلى هـذا الـبــرنـامج مـنـذ
الـــبــدايـــة إلى هــذا الـــيــوم نـــعــيــد
ـــرة انه البـــد من الـــتـــكــــرار هـــذه ا
ايــجـاد الــبــديل الــوطــني الــعـراقي
ــســـتــنــد إلى إرادة هـــذا الــشــعب ا
تابعة وهويته ونحن بصدد هذه ا
وسائـرون علـيهـا ونأمل ان نـتمكن
من فـــرضــهــا ومن تــطـــبــيــقــهــا في
ـرحلـة الـقريـبة الـقـادمة بـإذن الله ا

نــظـــيــره اإليــراني مـــذكــرة تــعــاون
إلجناح مراسيم لزيارة االربعينية .
من جــــهـــــة اخــــرى انــــتـــــهت امس
ـنـاسبـة عـيد احـتـفاالت الـزائـرين 
الــــغــــديـــر في الــــنــــجف االشـــرف .
ووصـل رئــــــيـس أركــــــان اجلـــــــيش
ي الـفريق أول الـركن عـثمـان الـغا
الى مـحـافـظة الـنـجف امس تـزامـناً
مع احــتـفـال  الـزائــرين في الـنـجف
األشـرف بــعــيــد الـغــديــر .وكـان في
ي قـائـد عـمـلـيـات إسـتـقـبـال الـغــا
الـفرات األوسط الـلـواء الـركن قيس
احملــــمـــداوي ومـــديـــر عـــام مـــطـــار
الــنــجـف االشــرف الــدولـي عــيــسى
الـشمـري.وتأتي الـزيـارة تزامـناً مع
االحـتـفـاالت  بــعـيـد الــغـديـر. وسط
إجراءات أمـنية وخـدمية.واسـتكمل
الـلواء الـثـاني في احلـشد الـشـعبي
خــطـــة تــأمـــ حــمـــايــة الـــزائــرين
ـنـاسـبــة عـيـد الـغــديـر في الـنـجف

األشرف.
وقــال آمـر الــلـواء طـاهــر اخلـاقـاني
في بـيــان امس ان (قـطـعـات الـلـواء
الثـاني باشرت صـباح امس بـخطة
نـاسبة عيد الغدير تأم الزائرين 
فـي مـحــافــظــة الــنـجف) ,الفــتـا الى
شـاركة ان(قـوات اللـواء انتـشـرت 
الـشــرطـة في ثالثـة مـحـاور لـتـأمـ
الـــزائـــريـن).وأضـــاف ان (الـــقـــوات
أمنت اخلط الستـراتيجي والطريق
احلـــولي ومـــقـــبـــرة وادي الـــسالم
فــضالً عن انـــتــشــارهــا في مــحــور

تــعــالى).  وتــابع ان(اجلــيــوش في
االمـة هي مـصـدر قـوتـهـا وعـزتـها 
بـشــرط ان تـكــون مـتـقــيـدةً بــهـويـة
األمــة من جـــانب ومــســـتــنــدةً إلى
عقيدتهـا من جانب آخر وان تكون
جــيــوشـــاً لــلــوطن كـــله تــدافع عن
وحــــدته واســــتـــقـالله وســــيـــادته)
مشددا عـلى (وجوب دعم العـناصر
ـنـحى اخلـيّــرة الـتي تـنـحى هـذا ا
وابـعـاد الــعـنــاصـر الـفــاسـدة الـتي
تريد تخريب هذا الـتوجه وتطهير
ـسلحة هذه اجليـوش وكل القوى ا
شبوهة والدخيلة). من العناصر ا

دوتالد ترامب

الــــدولي  487لــــســــنـــة  1981مــــنح
الـــعــراق الـــتـــعــويـض عن حتـــطــيم
فـاعل النـووي ولم يطـالب العراق ا
بــالـتـعـويض الــذي قـرره له مـجـلس
وجب الفصل االمن الدولي بقـرار 
ــتـحـده الـسـابـع من مـيــثـاق اال ا
عـلى الرغم من مـضي أكـثر  38سنه
. ورأى حـــــــــــرب ان (الــــــــــوقـت االن
منـاسب للمـطالبـة بالتـعويض الذي
قـــــــرره مـــــــجـــــــلس االمـن الـــــــدولي
ـتضـررين عن احلرائق وتعـويض ا
اجلـــديــــده من اســـرائــــيل اذ أيـــدت
اللـجنـة التي شكـلهـا رئيس الوزراء
لـلـتـحـقـيق فـي انـفـجـارات مـعـسـكـر
الـــــــصـــــــقــــــر ان اســـــــرائـــــــيل وراء
االنــــفـــجـــارات كـــمـــا ذكـــرت بـــعض
وكــاالت االنـبــاء) وتـســاءل (ال نـعـلم
هل ان حـكومـتنا  تـتخـذ ما أتـخذته
حـلـفـاء بـغـداد اجلـدد مـصر واالردن
الـذيـن كـان لـهم اجـتـمـاع في بـغـداد
قـبـل اسـبـوع بـشـأن احلـصـول عـلى
تـعويـضات من اسـرائيل أم يـستـمر
االمــر عــلى مـــا كــان عــلــيه قــبل 38

سنة).

لـ(الــــزمــــان) امس انـه (اذا صــــحت
دير التقاعد نسوبة  التصريحات ا
ـكن تــطـبـيـقـة اال فــإن هـذا االمـر ال
بقانون يصدر عن جـهة تشريعية )
مـضـيـفـا ان(الـقـانـون واضح في مـا
يـــخص الـــراتب الـــتــقـــاعــدي فـــهــو
يــصــرف عـلى اســاس خـدمــة اداهـا
ـــعـــني بـــصــرف الـــنـــظـــر عن ايــة ا
كن ان يـكـون قـد ارتكـبـها ـة  جـر
او انه يــتـهـم بــهـا ). ومــضى قــائال
ان(الـــــراتب الـــــتـــــقـــــاعـــــدي في كل
ـتــقـاعـد االحــوال يـؤول الى ورثــة ا
حــــتى فـي حــــالـــة اعــــدامـه ألنه في
ــتــقــاعـد االصل يــعــد من مــلــكـيــة ا
لــكــونـه عــبــارة عن فـــروقــات كــانت
تـستـقطع من راتـبه اثـناء خـدمته )
مشيرا الى ان(الـراتب التقاعدي في
اي حـال من االحــوال اليـعـد مـنـة او
هـبـة من الــدولـة لـلـمـتــقـاعـد وعـلـيه
ـكن اسـتقـطـاعه من دون تـشريع ال
ملـزم). ولم يتـسن لـ(الـزمان) الـتأكد
ـنـسـوبة من صـحـة الـتـصـريـحـات ا
ديـر التـقاعـد . وفي شأن آخـر لفت
حـــرب الى ان قـــرار مــــجـــلس االمن

خـارج الـسـيـاقـات الـقـانـونـيـة فـهذا
ـعـني خـرق هـو من يـتـحـمـله النه ا
االول عن هــيــئــة الــتــقــاعــد امـا ان
كـانوا يـستـلـمون تـلك الرواتب وفق
اطر قانونية واستحقاق وليس منة
مـن احـد وهـي كــذلك فــان تـصــريح
رئـيس هـيئـة الـتقـاعـد هو مـعـارضة
لقوان حكومية وتمرد الغاية منه
الـتـسـتـر على فـشل ادارة سـابق من
ــنــصب خــاص شــخص يــتــصــدى 
وهــذا امــر خـــطــيــر جــدا ويــنــبــغي

محاسبته عليه) بحسب البيان. 
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وشـكـك اخلـبــيـر فـي الـقــانـون عــبـد
اخلـالق الـشـاهـر بصـحـة الـتـصريح
وقــال لـ(الــزمــان) امس ان(ال اتــوقع
صدور مثل هذا الـتصريح عن مدير
الــتــقـــاعــد) مــضـــيــفــا ان(الـــبــيــان
نسوب لـلدهلكي يتـضمن تناقضا ا
وغـيـر مـتـرابط وحـتى اشك بـصـحة
صــدوره عن الــدهــلــكي) من جــهــته
اوضح اخلـبـيـر الـقـانـوني ان مـديـر
ـتـلك صالحـيـة اصـدار الـتــقـاعـد ال
مــثل هـــذا الــقـــرار . واوضح حــرب

ان(التصريح غيـر صادر عن الهيئة
ومـن اخلــطــأ تــداوله). وكــان نــائب
رئــيـس كـــتـــله الـــتـــحــالـف الـــقــوى
ـانــيـة الـنـائب رعـد الـعـراقـيــة الـبـر
الــــــدهـــــلــــــكي قــــــد ابـــــدى رفــــــضه
ـديـر التـقـاعد لـتـصريـحـات نـسبت 
بـشـأن عـدم قـانـونـيـة صـرف رواتب
نـحلة مـتقـاعدي االجـهزة االمـنيـة ا
وبــعض ضــبــاط اجلــيش الــسـابق.
ونقل عن الدهلكي قوله في بيان ان
(التـصريـحات الـتي ادلى بهـا مدير
عـــام دائــرة الــتــقـــاعــد بــشــأن عــدم
قــانـونـيـة صــرف رواتب مـتـقـاعـدي
بـعـض ضــبــاط اجلـيـش واالجــهـزة
االمـــنــــيـــة الــــســـابــــقـــة ال تــــنم عن
ـلـقـاة عـلى ـسـؤولـيـة الـوطــنـيـة ا ا
عاتـقه كونـها تهـدف الى خلق فـتنة
مــجــتــمـــعــيــة بــ ابـــنــاء الــشــعب
العـراقي من جهـة وكسب ود بعض
ـطـبــلـة لـهـذا الـقـوى الــسـيـاســيـة ا
ـوضوع بـغـية ابـقائـه في منـصبه ا
احلالي من جهـة اخرى)واضاف ان
(منتسـبي االجهزة االمنيـة السابقة
إن كـانــوا يــحــصــلـون عــلى رواتب

بــعض ضــبــاط اجلــيش واالجــهــزة
االمـنيـة السـابـقة . وتـلقت (الـزمان)
امس من التـقاعد تـكذيـبا للـتصريح
جــاء فــيه ان(هــذا الــتــصـريـح غــيـر
صحـيح جمـلة وتـفصـيال ) مضـيفا
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نـفت هــيـئـة الـتــقـاعـد الــعـامـة امس
ديـرها نـسـوب  صـحة الـتـصريـح ا
احـــمــد عــبـــد اجلــلــيـل بــشــأن عــدم
قـانـونـيــة صـرف رواتب مــتـقـاعـدي
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ـلـيـشــيـات حـولـوا احلــشـد إلى مـغـا وأمــتـيـازات وجتـارة الــعـبـادي: زعـمــاء ا

وأصبحوا ملياديرية بالسحت احلرام.
العـنـوان مخـتـصر مـقابـلـة اجراهـا حـيدر الـعبـادي رئـيس حكـومة 2018-2014

العراقية.
ضافة للسحت ال داعي لها فالسحت اوال وقـبل اي تفاصيل فكلمة" حرام" ا

حرام وال يوجد سحت حالل.
ليشيات الذين يقول عنهم العبادي ثانيا العنوان لم يستثن احدا من زعماء ا
انــهـم حــولـــوا احلــشـــد الى: مـــغــا و وامـــتـــيــازات و جتـــارة و اصــبـــحــوا
ملـيارديـرية وجمع مـليـاردير جعـلهـا العبـادي جمـعا من الدارجـة العـراقية في
الـكالم لكن الغـريب ان العبـادي يظهر كـالمه عنهم و كـأنهم اغتـنوا- بحسب
ـاضية قـوله- في الفـترة التـي تلت عدم فـوزه بواليـة ثانـية اي خالل االشـهر ا
ـعنى اخر انهم- و بحـسب التفسـير- كانوا بال مـغا وال امتيازات و ال او 
جتـارة وماكانـوا " ملـيارديريـة" بحـسب جمعه و حـسب توصـيفه" اتـهامه لهم"

النه ختمها ب" السحت احلرام".
ــاني و رئــيس وزراء 2014-2018 الــســابق الزال يــكــثــر من الــوزيــر و الــپــر
قابـلة الـتي جرت مع صـحيـفة غـربية استـخدام كـلمـة" البـعض" فخالل هـذه ا
هي" مـونيـتـور" االمريـكـيـة كرر اسـتـخـدام كلـمـة" الـبعض" كـلـمـا اراد مهـاجـمة
شـخص او طـرف وكانت تـلك عـادته في كل تـصـريـحاته والسـيـمـا في سـنواته
االربع الـتي شكل قـبل ختـامها ائـتالف" نصـره" فيـما سـمى جهـات بعـناويـنها
ا حتـدث عن اجتماعـاته السياسـية التي يبـحث فيهـا ماقال انها دون اسمـائها 

استكمال خدمة الوطن.
ـوضـوع تـناول جـانب عـادل عـبد ـقـابلـة تـنـاول جانـبـ ومر  الـعبـادي في ا
ـهدي وقال ان تـنصيـبه ليس دسـتوريا وتـناول جـانب احلشد وسـرد جهده ا
وضـوع الـذي مـر به فـقصـة ان الـعـودة لـلحـكم هي حق لـتنـظـيم عـمـله وامـا ا

مشروع.
قابلة لم يحمل اال اشارات هي : مختصر ا

كتب الذي يجلس فيه شهد وان لست في ا 1- انني" العبادي" ما زالت في ا

هدي. عبدا
قابلة". 2- لم اوقع على تشكيل احلكومة" هذا نص ورد في ا

وقفه دون تسمية المر اقصاء فالح الفياض بسبب الدمج ب 3- تذكير 

نتظرة من احلشد. العمل واالصوات ا
ا النه يعرف معنى الدخول 4- دفاع عن النفس من انه ليس ضد احلشد ر

في مواجهة مع احلشد.
ـقـابــلـة يـتــطـلب ردا من الــذين قـال عــنـهم انـهم ــهم في الـقــصـة ان عـنــوان ا ا
اصبـحوا ملـيارديرية فـأما ان تطـالبه احلكومـة و االدعاء العـام و الشعب الذي
ــثــلى له يــقــول عــنه" الــعــبــادي" انه مــســتــمـر بــخــدمــته ا
بـأسـمـائـهم وايـضـا ان يــتـذكـر هـو نـفـسه الـتـحـوالت في
الي فـراتب الوزيـر و الرئـيس ليـست ثروة من وضـعه ا
تازة لـتمكنه من االنفاق حـيث انه موظف وان بدرجة 

على الدعايات و التحالفات وسواها من امور.

رجـعـيـة الديـنـيـة الـعلـيـا في الـنـجف االشرف بـعـد سـنة 2003 تـتـبع لـشـأن ا ا
ـفصلي بدءاً من حتذيرها ولـيس تاريخها قبل ألف سـنة يلحظ دورها األبوي ا
ألي عـدوان على العراق وان كان بقصد تغييـر النظام السياسي والقابض على
ـوقـفـهـا من االحـتالل ثم مـوقـفـهـا من قـانـون ادارة الـدولة قـمـة هرمـه مرورا 
للـمـرحلـة االنتـقالـيـة وكذا مـوقفـها مـن مجـلس احلكم وبـيـاناتـها الـصادرة في
مـواجهة احملـتل ورسائـلها الى مـجلس االمن. ويـبدو ان من راح يـوجه سهامه
ـرجـعـيـة الديـنـيـة الـعـلـيـا وهو مـدفـوع بـأجـنـدات رخـيـصة سـمـومـة الى دور ا ا
تــنـاسى دورهــا احلـافظ لــلـعــراق وشـعـبـه  بـعـد ان خــطـطت اروقــة اخملـابـرات
األجنـبية لتـمزيق وحدة الشـعب ونسيجه االجـتماعي  بإثـارة النعرات الـطائفية
والقـومـيـة فـراح الـقـتـل والتـهـجـيـر يـقـوم عـلى أسـاس الـطـائـفـة  وتـوج اخملـطط
رجعية الدينية العليا لتحول باسـتهداف قباب ومراقد العسكري ولوال حكمة ا
رجعية الدينية العليا العـراق الى انهار من دم  فقبل هذا االستهداف اطلقت ا
ـقـولة ـدويـة ال تـقـولوا الـسـنـة اخـوانـنـا هم أنـفسـنـا فـوأدت بـهـذه ا صرخـتـهـا ا
اخلــالــدة اخملــطط اخلــارجي الــتــقــســيــمي من الــوريــد الى الــوريــد. ويــبـدو ان
رجـعـيـة الديـنـية دسـوس ذو الـقـلم الـرخيص الـذي نـصب نـفسه قـيـمـا علـى ا ا
الـعليـا وهو عاجـز عن ادارة شأن نفـسه تنـاسى دور فتوى الـعصر الـتي قلبت
الـسـحـر عـلى الـسـاحـر بعـد ان أصـبح ظـالميـو داعـش علـى أسـوار بغـداد بل
دسوس انه هو من حرر ـا يدعي ا راحت قـذائفهم تطال مرافـقها احليوية. ور

ن يدفع األكثر.  العراق بقلمه الرخيص ولسانه الذي يهلل لكل من يدفع بل 
ـرجعيـة الدينـية الـعليـا التوجـيهـية النـاصحة لم تخـلو خـطبة واحـدة من خطب ا
مـنـذ سـنة 2003 وحـتى سـنـة 2016 من الـتـحـذيـر من الـفـسـاد الـذي راح يـنـخر
ا جـسـد الـدولة وآذان صـاحب الـقـرار صـمـاء ال تـسـمع وال تـريـد ان تـرعـوي 
س يـخـرج عن االب الـنـاصح. ويــقـيـنـا انه عـلى حق الن مــا يـخـرج عـنـهـا قـد 
بـعض مراكز الـقوى لكـن الالفت لإلنتبـاه ومع كل خطـبة تشـخيـصية حتـذيرية
دسـوس الـذي نصب نـفسه ـرجعـية الـديـنيـة العـلـيا تـنبـري اقالم ا تخـرج عن ا
ـرجعـية ودورهـا التـوجيـهي. وهو ناصـحا ومـرشدا وواعـظا ومـوجهـا لتـهاجم ا
ـدسوس راح مـكـشـوفا ن يـوجـهه وينـصـحه ويـذكـره بان قـلـمه ا بـذاته يحـتـاج 
ال للـجـميع فـهو يـنبـري في مـواجهـة السـاسة لـيبـتـزهم بدافع احلـصول عـلى ا
ـكسب فـهو الـفاسـد قبل الـفـاسد من اصـحاب الـقرار واالقـتصـاد. اذ جتده وا
في كل يـوم بوجه ومـوقف يـرفع من يشـاء وفق مـقايـيسه الـوضـيعـة ويضع من
يـشاء. وليس اللوم على صـاحب القلم الرخيص لـكن اللوم على من راح يشايع
ـواطنـة. ويقـينـا ان رجاالت الـعراق هي من عـلمت بـحسن نـية وبـدافع الوطن وا

واطنة.  العالم معنى الوطنية وا
قـامها وتـاريخهـا ومواقفـها عن إساءات ـرجعـية الديـنية الـعليـا  لقـد تسامت ا
من أراد الـنـيل مـنـهـا وهي ارفع من ان تـبـني مـواقـفـهـا وحتـدد مـسـاراتهـا  في
كانة التي عليها رجـعية با ا كانت ا ضوء مـا يكتب هذا او يستهدف ذاك وإال 
مـذ وجـدت مـنــذ اكـثـر من الـف سـنـة  فـهي لـم تـقف ولن تـهــادن ولم تـلـ ولن
ــومـتــهـا وعــزتـهــا واحـتــرامـهــا من الـقــاصي والـداني  تــتـراجع وهــذا سـر د
ـذهب والـطائـفـة لكـنـها فمـرجـعـية الـنـجف لم تـكن في يوم من االيـام مـرجـعيـة ا
ساس مرجـعيـة كل من يعـتقد بـابويـتها ومـظلـتها  امـا من راح ينـتقد بـقصـد ا
ـرجعية بغية ثنيها عن أبويتها فهو جاهل مدسوس  فهي باقية وغيرها زائل با
وإال لـزالت وانحـنت مع اسـتهـداف اجلبـابرة عـلى مـر العـصور واخـرهم الزائل
ـراجع بعد ان والـذي ناصبـها وحـزبه العـداء حتى خشـينـا على من تـبقى من ا
راح االسـتهـداف والـتـصفـيـات اجلـسديـة تـتـوالى وتـترى وراح الـبـعض يـسدد
سمـومة مدعـيا ان مرجعـية النـجف تشخص دون ان تـعالج  وتطالب سـهامه ا
دون ان تـتخـذ وهـو يتـغافـل  ان ليس لـهـا سلـطة دنـيـوية او سالح سـلـطوي في
ــا مـا أغـاظ من راح مـواجـهــة من انـحـرف من رجــال الـسـلــطـة واحلـكـام  ور
يـنتـقدهـا انـها في صـمـتهـا ترعـب وفِي حديـثهـا تـسقط عـروشـاً فهي من مألت
الدنـيا وشغلت الناس وأسقطت مخططات احملـتل واجلبار  ويقينا انها ستبقى
راصـدة مشـخـصـة مطـالـبـة حـتى تصـحح مـا انـحرف من
مـسـار  وتــصـوب مـا وقع من اخــطـاء  فـالـرعــيـة امـانـة
وحـفظ حــقـوقــهـا الـتــزام  واحلـاكم وكــيل مـؤتــمن عـلى
حقوق الشعب  فأما وكيل ام او بديل يحمي ويذود.
{ استاذ دكتور 
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مبنى دائرة التقاعد

"انه أمـر حتدثـنـا عـنه". وأضاف أن
"الـفـكـرة طـرحـت وقلـت إنـهـا مـهـمة
اسـتـراتيـجـيـا بـالـتـأكـيـد وسـنـكون
مهتم بذلك لكننا سنتحدث (إلى
ارك) قـليال" مـشـيرا إلى أنـها الـد
"لـــيـــست الـــقـــضـــيـــة األولى" لـــدى
إدارته.  وردا عــلى ســؤال عــمـا إذا
ـكن أن يــوافق عـلى مــبـادلـة كــان 

أراض أمــيـركــيــة بــغـريــنالنــد قـال
تــرامب "هـنــاك الــكـثــيــر من األمـور
ــكن فــعـلــهـا". وأثــارت هـذه الـتي 
الـفـكـرة سـخريـة الـبـعض لـكن هذه
احلـادثــة اجلـديــدة تـكـشـف مـجـددا
قـدرة الــرئـيس اخلـامس واألربـعـ
ـتــحـدة عــلى كــسـر كل لــلـواليــات ا
قـواعـد الـدبـلــومـاسـيـة الـتـقـلـيـديـة.

بقـولهـا ذلك مباشـرة. أشكـرها على
ذلك وأنـتـظـر بـفارغ الـصـبـر حتـديد
ستقبل" لعقد هذا موعد جديد في ا
الــــلــــقـــــاء. ويــــأتي ذلـك في فــــتــــرة
دبلوماسية مهمة للرئيس األميركي
الذي يـفترض أن يـتوجه قـريبا إلى
فــرنــســا حلـضــور قــمــة مـجــمــوعـة
الدول الصناعية السبع الكبرى في
بـيــاريـتس في  24و 26آب. وتـعــقـد
هذه القمة وسط خالفات كبيرة ب

تحدة وحلفائها. الواليات ا
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ذكرت وسـائل اإلعالم األميـركية في
ـاضي أن دونـالد نـهـاية األسـبـوع ا
ترامب طـلب معـلومـات عن إمكـانية
ـتحـدة لـغريـنالند شـراء الواليـات ا
اجلزيرة التي يبلغ عدد سكانها 56
ألف نــســمـة وتــتــمــتع بـحــكم ذاتي
ــارك. وأكــد تــرامب وتــابــعــة لــلــد
األحــــد أنه مــــهــــتم فــــعـال بــــشـــراء
غـرينالنـد لكن هـذه الـقضـية لـيست
من أولويـات إدارته مشـيرا إلى أن
ـارك "لـيـسـت لـهذا زيـارته إلى الـد
الـسـبب إطالقـا". وقـال لـصـحـافـي
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وبـذلك لن يـتـوجه تـرامب في بـداية
ــارك الـتي كـان قـد أيــلـول إلى الـد
وافق عــلى تــلـبــيـة دعــوة مـلــكـتــهـا
مارغريـتي الثانيـة إلى زيارتها مع
أنـه أكــــد األحـــد أن هــــذه الــــزيـــارة
لـيست مـرتـبطـة "إطالقا" بـتـطلـعاته
إلـى أرضـهـا. ولم تـنـظـر الـسـلـطـات
احملـلـيـة بـارتــيـاح إلى تـصـريـحـات

{ واشــــنـــــطن - (أ ف ب) - أعـــــلن
الــرئـيس األمــيـركي دونــالـد تـرامب
امس إرجـاء لـقـاء مـقـرر مع رئـيـسة
ـــــاركــــيــــة مـــــيــــتي الــــوزراء الــــد
فـريـديـريـكـسن بـسـبب رفـضـهـا بيع
ـتــحـدة في غـريــنالنـد لــلـواليــات ا
فـصل جــديـد من مــسـلــسل يـتــعـلق
ـاركـيـة الــغـنـيـة بـهـذه األرض الــد
ـوارد الــطـبــيـعــيـة. وقــال نـاطق بــا
باسم البيت األبيض لوكالة فرانس
بــرس بــعــد حلــظــات من ســلــســلــة
تـغريـدات كتـبـها الـرئيس األمـيركي
ـقــررة في بـدايـة إن زيــارة تـرامب ا

أيلول "ألغيت حاليا".
ـــارك بــلــد وكـــتب تــرامـب أن "الــد
يتـسم بخـصوصـية وأهـله رائعون
لكن بسبب تعليقات رئيسة الوزراء
ميتي فـريديريكسن الـتي قالت إنها
نـاقشـة شراء غـير مـهتـمـة إطالق 
قرر بعد غرينالند سأرجئ لقاءنا ا
أسـبـوعـ إلى وقت آخـر". وأضاف
ـلـيـارديـر اجلـمـهـوري أن "رئـيـسة ا
الــوزراء تـمـكـنت من تـوفـيـر اجلـهـد
ـــتـــحـــدة ـــال عـــلى الـــواليـــات ا وا
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قــطب الــعــقــارات الـســابق. وقــالت
وزارة خـارجـيـة غـريـنالنـد اجلـمـعة
إن "غــريــنالنـــد غــنــيـــة بــالــثــروات
الـطـبـيـعـيـة نـحن مـسـتـعـدون لـعـقد
صــفــقــات ولـــكن لــيس لــبــيع" هــذه

األرض. 
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وغـرينالنـد جـزيرة تـبلـغ مسـاحتـها
مـليـوني كيـلـومتـر مربع في الـقطب
ـوارد الطـبيـعية الـشمالـي غنيـة با
ــــــاس من نـــــــفـط وغــــــاز وذهـب وأ
ويــورانــيــوم وزنـك ورصــاص. وقـد
ـارك مـنـذ الـقرن اسـتـعـمـرتـهـا الـد
ـرة الـثــانـيـة الـثــامن عـشـر. وهـي ا
الـــتـي يـــطــــرح فــــيــــهــــا الـــرئــــيس
اجلمهـوري مسألة شـراء غرينالند.
وكـــان الـــرئــــيس األمـــيــــركي كـــتب
اإلثــنــ "اعـدكم بــأال أبــني هـذا في
غريـنالند" مـرفقا تـغريـدته بصورة
مركبة ألحد فنادقه في الس فيغاس
وسـط أرض تــــــقـع في اجلــــــزيــــــرة
اركيـة. وكانت تغريدته األولى الد
اخلــمـيس أرفــقت بـصــورة وعـبـارة

"غرينالند بعد عشر سنوات!". ميتي فريديريكسن


