
d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

sLO « w  w «b « Ÿ«eM « s   «uMÝ fLš

…uNIK  Âu¹Ë  «—UOÝ ÊËbÐ w Ëœ Âu¹ ÆÆ ‰uK¹√

Âö « …—œU³  v ≈ ¡UFM  ÕU ² ≈ s

واشنطن

{ صنعاء) ,أ ف ب) - يشهـد اليمن
أفــقـر دول شــبه اجلـزيــرة الـعــربـيـة
تـمردين نـزاعا دامـيا مـنـذ سيـطـرة ا
احلوثي على العاصمة صنعاء قبل
خـمس سنـوات مـا دفع بـالسـعـودية
وحلفائهـا الى التدخل ضمن حتالف
عـسـكـري في الـسـنـة الـتـالـية. فـي ما

يأتي أبرز محطات النزاع:
¡UFM  ◊uIÝ

في  8تــــــمـــــوز  ?2014ســــــيــــــطـــــر
ـتــمـردون احلـوثـيــون عـلى عـمـران ا
الـقـريبـة من صـنـعاء بـعـد مـعارك مع

القوات احلكومية.
وشن احلوثيون انطالقـا من معقلهم
في صـعـدة هـجومـا كـاسـحـا بـاجتاه
صـــنــــعـــاء مـــنـــددين بــــتـــعـــرضـــهم
لـلـتـهـمـيش مـنـذ االحـتـجـاجات الـتي
شـهــدتـهـا الـبالد ضــد حـكم الـرئـيس
الـــســابق عــلي عــبـــدالــله صــالح في

2011.
ـتـمـردون الـذين يـنـتـمـون وسـيـطــر ا
الى االقــلـيــة الــزيــديــة عـلـى مـعــظم
مــراكـز نـفـوذ الـقـوى الــتـقـلـيـديـة في
شـمال الـيـمن ثم دخـلوا صـنـعاء في
 21ايلول/سبتمـبر قبل ان يفرضوا
طل سيطرتهم على مـيناء احلديدة ا
عــلـى الــبــحـر االحــمــر غــربــا في 14

تشرين االول/اكتوبر.
وفي  20كـــانـــون الـــثــــاني/يـــنـــايـــر
 ?2015ســيـــطـــر احلــوثـــيـــون عــلى
القصر الرئـاسي في صنعاء ما أرغم
الرئيس عبد ربه مـنصور هادي على

الفرار الى مدينة عدن اجلنوبية.
 n U×² « qšbð 

في  26آذار/مـــــارس  2015نــــــفــــــذ
حتـالف تــقـوده الـسـعـوديـة ضـربـات
جــويـــة عـــلى مــواقـع لــلـــمــتـــمــردين
احلــوثــيــ بــعـــد ســتــة أشــهــر من
دخــولـهم الى صــنـعـاء في مــحـاولـة

لوقف تقدمهم.
وفي تــمــوز/يـولــيــو من الــعـام ذاته
أعلنت حكـومة هادي أنهـا استعادت
مـحـافـظـة عدن فـي اجلنـوب في أول
انتصار حتـققه منذ تـدخل التحالف.
ـؤقـتـة وأصــبـحت عـدن الــعـاصـمــة ا

عترف بها دوليا. للسلطة ا
ئات وعزز الـتحالف قـوته اجلويـة 
من عناصـر القوات الـبرية وبـحلول

مـــنـــتـــصـف آب/اغـــســـطس ?2015
ـوالـيــة خـمس اســتـعــادت الـقــوات ا

محافظات جنوبية.
وفـي تـــــشــــــريـن األول/اكـــــتــــــوبـــــر
اســـتـــعـــادت الــقـــوات احلـــكـــومـــيــة
ـندب الـسيـطـرة عـلى مضـيق بـاب ا
الحة في العالم. رات ا احد أبرز 
فـي آب/اغـــــســــــطس  ?2017اتـــــهم
ـتمـردون حلـيـفهم الـرئـيس الراحل ا
علي عبـدالله صالح بـاخليانـة بعدما
ــيــلــيــشــيــات. وتــطــور وصــفــهم بــا
اخلالف فـي نــــــهـــــــايــــــة تــــــشـــــــرين
الـثاني/نـوفـمبـر الى اشـتبـاكـات ب

احلوثي ومؤيدي صالح.
وقــتل صـــالح عـــلى أيـــدي حــلـــفــائه
الـــــســــــابـــــقـــــ مـــــطـــــلـع كـــــانـــــون
االول/ديسـمـبر  ?2017بـعيـد اعالن
استعـداده لـ"فتح صفـحة جديدة" مع

السعودية.
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في  13حــــزيـــران/يـــونـــيـــو ?2018
ــوالــيـة لــلــحـكــومـة بـدأت الــقـوات ا
الــيــمـــنــيــة بــإســنــاد مـن الــتــحــالف
الـعـسـكري الـذي تـقـوده الـسـعـودية
ـتـمرّدين في احلُـديدة هجـومـاً ضد ا
عـلى سـاحل البـحـر األحـمـر في غرب

اليمن.
فـي الــــــــــســــــــــادس مـن كــــــــــانـــــــــون
األول/ديــســمــبــر بــدأت مــحــادثــات
الــسالم الــيـمــنـيــة في الــسـويــد بـ
احلــكــومــة والــتــمــرد بــرعــايـة األ
ــتــحــدة. وجـــرت احملــادثــات بــعــد ا
تـمردين إلى اجالء  50مصـابـا من ا

سلطنة عمان وتبادل لألسرى.
وفـي الــــثــــالـث عــــشــــر مـن كــــانــــون
األول/ديـســمـبـر أعــلن األمـ الـعـام
ـتـحـدة أنطـونـيـو غـوتـيريش لأل ا
ّّ التـوصل إلـيـها سـلـسلـة اتـفـاقـات 
بـ اجلـانـبـ بـعـد مـحـادثـات سالم
في الـســويــد بـيــنــهـا اتــفــاق لـوقف

اطالق النار في محافظة احلديدة.
فـي الـــــثـــــامن عـــــشـــــر مـن كـــــانــــون
ـعـارك في األول/ديـسـمــبـر تـوقـفت ا
احلــديــدة بـــيــنــمــا تـــواصل تــبــادل

اطالق النار بشكل متقطع.
في  14من أيار/مايو  ?2019أعلنت
ـتـحــدة انـسـحـاب احلـوثـيـ األ ا
من ثالثــــة مـــوانىء فـي مـــحـــافـــظـــة
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في ايلول /سبتمبر  14يوما دوليا
تحدة منها نقلتها من موقع اال ا
. مـا له صـلـه مـبـاشـرة بــالـعـراقـيـ
ـيـة هي تلك االيـام الـدوليـة او الـعا
تحدة التي تقررها منظمات اال ا
وتـدعو الـدول الى االحتـفال بـها او
تنفيذ ما يتصل بها في كل دولة.اط
ــيــة يـوم 22 رف هــذه االيــام الــعــا
ايــلــول وهـــو يــوم بــدون ســيــارات
ي ويـوم  29 ايــلــول الـــيــوم الــعــا
لـلـقـهـوة.  وسـاقـدم نـبذة عـن بعض
هـذه االيـام في مـوعـدهـا والـيـكــــــم

ية لهذا الشهر: قائمة بااليام العا
ي حملــو  8 ايـــلــول : الـــيــوم الــعـــا

األمية.
ي  9 ايـــــلـــــول : الــــــيـــــوم الــــــعـــــا

لإلسعافات األولية.
 10 ايلول : اليوم

ي حملاربة االنتحار.  العا
ي للقانون.  13 ايلول : اليوم العا
ي للـحفاظ  16 ايلـول : اليـوم العـا

على طبقة األوزون.
ي للسالم  21 ايلول : اليوم العا

ر. ي للزها اليوم العا
 22 ايلول : يوم بدون سيارات.

ي للقلب.  26 ايلول : اليوم العا
الــيـــوم الــدولي لـإلزالــة الـــكــامـــلــة

لألسلحة النووية
ـقـاومة ي   27 ايـلـول :الـيـوم الـعـا

احلروب واالحتالل.
ي للسياحة اليوم العا

ي للقهوة.  29 ايلول : اليوم العا
 30 ايــــــلـــــول : الــــــيـــــوم الــــــدولي

للترجمة.
وعلى ذكـر السـيارات فـان االرشيف
ــروري يـسـجل ابــرز االرقـام الـتي ا

يتمـلكها وجـهاء وسياسـيو احلقبة
لكية وعلى النحو االتي: ا

االرقـام االولى لـسـيارات الـعـاصـمة
احلبيبة بغداد والتي كانت مقرونة

باصحابها
1- بــغــداد/ تــعــود لــلــحــاج سـلــيم

خورشيد مدير الشرطو
2- بـغداد/ تـعود لـلتـاجر الـلبـناني
جــورج عـابـديـني وكــيل الـسـيـارات

انية اال
3- بــغـداد/ تـعــود لـرئـيس الـوزراء

علي جودت االيوبي
4- بـغـداد/ تـعـود المـ الـعـاصـمـة

السيد نشأت السنوي
5- بـغــداد/ تـعــود لـلــسـيــد فـخـري

الطبقجلي
6- بــغـداد/ تـعــود لـرئـيس الـوزراء

دفعي جميل ا
7 - بـغـداد/ تـعـود لــلـسـيـد شـهـاب

الدين الكيالني
8- بغداد/ للوزير جالل بابان

9- بـغـداد/ لـرئـيس الـوزراء رشـيـد
عالي الكيالني

10- بـغـداد/ لـلـسـيـد حـسـام الـدين
جمعة متصرف بغداد

11- بـغداد/ لـلسـيد نـاجي االصيل
مدير االثار العام

12- بغداد/ للسيد انطوان نحاس
ــنـعم 13- بــغـداد/ لــلـســيـد عــبـد ا

اخلضيري
14- بـــــغــــداد/ لـــــلــــســـــيــــد رؤوف

اجليبجي
15- بغـداد/ لرئـيس الوزراء ناجي

شوكت
16- بـغداد/ تـعـود لرئـيس الوزراء

نوري السعيد

احلـديـدة وهي احلــديـدة والـصـلـيف
ـوالـية ورأس عـيسى. لـكنّ الـقوات ا
لهادي قالت إنّ ما جرى "خدعة" وإنّ
ـتمـرّدين مـا زالوا يـسيـطـرون على ا
ـــوانئ ألنّــــهم ســـلّـــمـــوهـــا خلـــفـــر ا

وال لهم. السواحل ا
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ـتمـردون في األشهـر األخيرة كثف ا
هـجـمــاتـهم بـالـطـائـرات بـدون طـيـار
والصواريخ على مـطارات ومحطات
ـيـاه وغـيــرهـا من الـبـنى لــتـحـلـيــة ا

التحتية السعودية.
وكثف التـحالف غاراته اجلـوية ضد
ــتــمــردين في مــحــافــظــتي مــواقع ا

حجة (شمال) وصنعاء.
في العام  ?2018خلُـصت مـجمـوعة
ـــتّـــحـــدة إلى أنّ مـن خـــبـــراء األ ا
جــمـــيع أطـــراف الـــنــزاع ارتـــكـــبــوا

"جرائم حرب".
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أوقعت احلرب حوالى  10آالف قتيل
وأكثر من  56ألف جريح منذ 2015
ـيـة. بـحــسب مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
ويـــعــتـــبـــر مـــســـؤولــون فـي اجملــال
االنساني أن احلصيلة أعلى بكثير.
وال يـــزال هـــنـــاك  3,3ماليــ نـازح
فـيمـا يـحـتاج  24,1ملـيـون شخص
أي أكـــــثــــر من ثـــــلــــثـي الــــســــكــــان
ـتـحـدة لـلــمـسـاعـدة بــحـسب األ ا
الــتي تــصف األزمــة اإلنــســانــيـة في
الــيـــمن بــأنـــهــا األســـوأ في الـــعــالم

حالياً.
ـستشـفيات. ودمر وتضـرر عدد من ا
وواجـهت الــبالد وبـاء الـكــولـيـرا مع
أكـــــــــــثـــــــــــر مـن  2500وفــــــاة بـــــ
نـــــــيـــــــســـــــان/ابــــــــريل وكـــــــانـــــــون

الثاني/ديسمبر .2017
ـــتــــحـــدة ووصف صـــنــــدوق اال ا

في مـنــشـأتــ نـفــطـيــتـ تــابـعــتـ
لشركة "أرامكو" الـسعودية العمالقة
في ثالث هجـوم من هذا النوع خالل
خـمـســة أشـهـر عـلى مـنـشـآت تـابـعـة
ـناسبة للشـركة. وفي خطـاب ألقاه 
الذكرى الـسنويّة اخلـامسة لـسيطرة
ــــ عـــــلى صــــنـــــعــــاء في احلـــــوثــــيّ
أيـلول/سـبـتـمـبر  ?2014قـال مـهدي
ــشّـاط رئـيـس "اجملـلس الــسـيـاسي ا
األعــلى" الـسـلــطـة الـسـيــاسـيّـة لـدى
ــتـمــردين "نـعــلن وقف اســتـهـداف ا
ـملـكـة الـعربـيـة السـعـودية أراضي ا
ــســـيّــر والـــصــواريخ بــالـــطــيـــران ا
الـبالـسـتيـة واجملـنّحـة وكـافة أشـكال
االسـتــهــداف ونـنــتــظــر ردّ الـتــحــيـة
ـثلـها أو بـأحـسن منـهـا" من جانب

الرياض.
وأضـــاف أن "اســـتـــمــرار احلـــرب لن

يكون في مصلحة أحد".

الحة غلق امام ا »öſ‚∫ جانب من مطار صنعاء الدولي ا

لـرعــايــة الــطـفــولــة (يــونـيــسف) في
تــشــرين الــثــاني/نــوفــمــبــر ?2018
الـيــمن بـأنه "جـحــيم حي" مع وجـود
 1,8مـلــيـون طـفل تــقل اعـمـارهم عن
خــمس ســنــوات يــعــانـون مـن "سـوء

التغذية احلاد".
ÂöÝ …—œU³  

في  20أيـــلـــول/ســـبـــتــمـــبـــر أطـــلق
ــتــمــرّدون احلــوثــيّــون في الــيــمن ا
بــشـكـل غـيــر مـتــوقع "مــبـادرة سالم"
عــبـر إعالنـهم وقـف الـهـجــمـات عـلى
السعوديّة في وقت تُواجه حليفتهم
إيـران ضـغـوطـاً هـائـلـة عـلى خـلـفـيّـة
اتّهـامها بـالتـورّط في الهجـمات ضدّ

البنية التحتيّة النفطيّة السعوديّة.
ويــــأتي ذلك بــــعــــدمـــا أدى هــــجـــوم
بـواســطـة طــائــرات مـســيّــرة تـبــنّـاه
ــتــمــردون احلــوثــيــون في الــيــمن ا
ـاضي إلى إشـعـال حـرائق الـسـبت ا
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أحرص عـلى مخالـطة السـعداء لعلـه يصيبك شـيء من سعادتهـم وجمال روحهم
ـاً : من جـاور الـسـعـيـد سُــعِـد .سـافـر وسـتـجـد ان بالدك فـقـد قـال الـعـرب قــد
صفـراء وليـست خضـراء ..سافـر وستـعـرف انك تعـيش وسط مجـتمع  مـتحـجر
يـسـبح في بـركـة الـنـفـاق واألنــتـقـاد واالسـتـهالك بـدل حـسن الـظن والـتـسـامح
اذا ال نُصاب بِلغيرة من الدول واإلنتـاج  .. ثم تسأل نَفسك وال جتدُ لها جواب 
اجملـاورة فـي احـتـرامــهـا لألنــسـان وأسـتــغالل  الـطــبـيـعــة وتـســخـيـرهــا خلـدمـة
وكـيف اسـتــغـلت كل مـواردهـا الـبــسـيـطـة في انـعــاش اقـتـصـاد الـبـلـد شـعــوبـهـا
ســتـسـتــغـرب من لـطف الــكـائـنـات الــتي تـعـيش عــلى اجلـهـة الــثـانـيه من االرض
وسترى كل الـنباتات شاهقه وعانقة الطبيعة بجمالها. فيما اغلبية اراضيك تبدو
مقـفرة . لم يسبق لي أن سافرت براً في سيـارة إلى اجلارة ايران فكثيراً ماقيل
ناظر الطـبيعة اكـثر  جماالً ومـتعة من الرحـلة في طائرة  .و نحن لي إن جمـال ا
ـنـفـذ احلـدودي مـهـران  من مـحـافـظـة كـربالء ..كـان يـجب أن في طـريـقـنـا الى ا
نسـلكُ  طريق محطة (كـهرباء الدبوني) وصـوالً بناحية (جـصان)  حيث  تتوسط
الـشـارع حفـر كبـيـرة ومطـبـات خطـرة  بألضافـة الى ظـلمـة  الـشارع وكـأن تلك
.حـتى اغلبية الزائرين شعـروا بلخوف  من تعرض الباص نطـقة مهجورة تماماً ا
لـلـتسـليـب والسـطو   .دخـلـنا نـاحـية  بـدرة وللـله احلـمد ووجـدنـا شيءً من دبيب
سافرين . جدار احليـاة حتى وصلنا منفذ "مهران" وكانت صدمتنا كبيرة انا وا
كــونـكــريـتي فــاصل بــ الـدولــتـ وانت تالحـظ فـارق كــبـيــر حـتى الــسـيــطـرات
نفذ احلدودي..حيث يخلو من ابسط الداخلـية للمحافظات اكثر ترتـيباً من ذلك ا
ا فيـها مياه شـرب ودورة مياه واليـوجد مكـان استراحـة للزائر ين اخلدمـات 
فقط صـوت  ضجيج الزائرين يتعـالى  وهم يبحثون لهم عن مالذ آمن من احلر
ـغادرة بـلـدنـا احلـبيب لم ـقفـر . ثم تـقـدمـنـا خلتم جـوازتـنـا   ـكـان ا .. في ذلك ا
ـواساتـنا بـقوله:" اكو واحـد يسـافر بـهذا احلر مـتوازين".طـبعا يتـردد الضابط 
واطن هـو من يقع علـيه اللـوم وكنت قـد سألت الضـابط من افتى بـحرمة دائمـاً ا
. بـعـد ذلك  عـبـرنـا احلـاجـز الـكـونـكـريـتي ودخـلـنـا الى بـنـاية خـتم الـسفـر ظـهـراً
اجلوازات فى لـألراضي األيرانية ولو كنت أنت  عزيزي القارىء من شاهد  تلك
ـناظـر لـتوافـقني الـرأي فـرق شاسع  بـلتـرتيـب ونظـافة الـبنـايـة وبرادات لـلمـياه ا
كـان وحدائق مزهرة .. تسـتقبـلك خضرة ا ومقـاعد مخصـصة لستـراحة الزوار
يجـعلك تشـعر بـأنك فعال  أنسـان .وتالحظ إن أهتـمام  احلكـومة بـلخدمـات يبدأ
واطن ولـيظـهر بـلدهم بـأحلى حُـلة امام من ابعـد نقطـة في البـالد لتوفـير راحـة ا
ـواطـن الـعـراقي وحـقـه في تـوفـيـر الـزائـريــ . بـعـيـدا عـن احلـرص عن  راحـة ا
ـؤكد نـافـذ اآلخرى والـتي من ا ـنفـذ وبـقيـة ا ابسط انـواع اخلـدمات تـلك .ذلك ا
ـثل واجـهـة الـعـراق ابـو اخلـيـرات الاخـفي التـقل عن اهـمـال مـنـفـذ مـهـران هـو 
نظر البائس .فهل علـيكم انني راودني اخلجل من بعض الزوار األجانب لذالك ا
ـركـزيـة واحملـلـيـة لـم يـدخل في حـسـابـاتـهـا اهـمـال تـلك ـعـقـول احلـكـومـة ا من ا
ـنـافـذ! ولم تـشـعـر بلـخـجل من الـدول اجملـاورة بالهـتـمـام بـنـوافـذهـا احلـدودية ا
ـطـارات وكراجـات الـسـيـارات .فـيمـا اظن كل ?.نـاهـيك عن اهـمـالـها لـسـاحـات ا
مواطن  غـيور  عـلى وطنه ..  يـسافـر ويطـلع على نـظافـة واالهتمـام في  األماكن
السيـاحية في البـلدان األخرى  يتمـنى أن تكون نظيـرتها في بلدنـا فهناك اماكن
سياحـية وأثرية كثيرة مهملة وفي كل محافظات العراق يوجد منها أما  اثرية او
طبيـعية لم تولي اهتـمام وزارة السياحة ووزارة الـثقافة .فلمـا لم توظف السياحة
في بـلـد يزخـر بـلـتراث وجـمـال الـطبـيـعـة من جنـوبه حـتى شـمـاله!? ..كونـهـا تـعد
مصـدراً تنموياً لألقـتصاد بدالً من ان تصـرف مالي الدوالرات في الهجرة من
سؤول العـراق الى الدول األخرى  للـسياحة واألصـطياف .الم يصـاب بعض ا
لي عـليه ضـميـره .وبدالً ـا  بلـعدوى عـند سـفرهم الى بـعض البـلدان .ويـعمل 
مـن اصالح األراضي واألهـتـمـام بـهـا طـغـى عـلى األراضي الـزراعـيـة في األونـة
األخيـرة   تغـير في طـبيـعة األراضـي الزراعـية فـمنـها جُـرف وحتول الى مـناطق
سـكـانيـة والـبـعض اآلخـر أُهـمل فـلم يبـقى من الـنـخـيل سـوى شـمـوخهـا ولـكـنـها
خاوية من الـثَمر .اهمـلنا الزراعة بـلكامل حتى مـاتت اغلبية أراضـينا التي كانت
بـعـدمـا مـنـا دولة مـنـتـجـة . وفي الـنـهـايـة تقع وأصـبـحـنـا دولـة مـسـتهـلـكـة زاهرة
سـؤولية عـلى اجلميع وتـبدا من احلكـومة باخـذ إجراءات مشـددة على جتريف ا
دن األهتمام األراضي واألهتـمام بتشجـير األراضي الصحـراوية والقريبـة من ا
ـنافذ احلـدودية ألنـها تـمثل واجهـة العـراق اذ يجب الـقيام بلـطرق اخلارجـية وا
ـنفذ  عـمرانيـاً وحتويـله إلى منفـذ مكتـمل اخلدمات بأعمـال صيانـية   تـطوير ا
رافق يـحوي مبانٍي حديـثة للجهـات احلكومية من جـوازات  ومركز إسعاف وا
ومـنــطـقـة سـكــنـيـة خـاصــةً لـلـمـوظــفـ الـذين هم فـي األغـلب بـعـيــدين عن مـكـان

سكناهم .
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ـهدي صحـيحا في ان نظـريا يبـدو ما يقـوله رئيس الـوزراء العراقي عـادل عبد ا
رة اذ هدي يقع في مشـكلة كبيرة هذه ا على الـضابط تنفيذ االوامر. لـكن عبد ا
انه كـان يـتحـدث عن الفـريق الـركن عبـد الوهـاب الـساعـدي قائـد عـملـيات جـهاز
مكافـحة االرهاب الذي يتمـتع بشعبية كـبيرة وسيرة محـمودة. وقد كان االستياء
الـشـعـبي قد عـم بعـد تـصـريـحـات الـسـاعدي واعـالنه بان الـقـائـد الـعـام لـلـقوات
ـسـلـحـة رئـيس الـوزراء قـد امـر بـنـقلـه من مـنصـبه الـى دائرة االمـرة في وزارة ا
عروف ان تـلك الدائـرة تعني الـتجمـيد واالبـعاد عن اي مسـؤولية الدفـاع ومن ا
فـاعـلـة. كـان الـسـاعـدي رمـزا من رمـوز اعـادة االعــتـبـار لـلـقـوات الـعـراقـيـة بـعـد
تـهـا السـاحـقة امـام التـنـظيم الـذي يـسمي نـفـسه بالـدولـة االسالميـة. كذلك هـز
حصل الـساعدي على االعجـاب واالحترام نظرا لـتعامله االنسانـي غير الطائفي
ناطق التي كان يحتلها تنـظيم داعش. لذلك يأتي عزله بهذه الطريقة مع سكـان ا
واصـرار رئـيس الـوزراء عــلى الـتـمـسك بــهـذا الـقـرار لـيـشــكل ازمـة جـديـدة بـ
احلـكـومة الـعـراقيـة والـرأي العـام ويـطرح اسـئـلة جـديـدة حول مـسـتقـبل الـعراق
وتعـافيه من اثـار الكـوارث التي تـعرض لـها في الـسنـوات االخيـرة. بعـد ان كان
عارك تمت ترقـيته بعدها الى يداني االبـرز في ا عبـد الوهاب الساعدي الـقائد ا
مـنـصب قـائـد عمـلـيـات جـهـاز مـكـافحـة االرهـاب وهـو اجلـهـاز االفـضل جتـهـيزا
ـسلـحـة العـراقيـة والـذي يتـمتع بـعالقـة وثيـقة مع الـواليات وتـدريبـا في الـقوات ا
ـهدي ـتحـدة سدد عـبد ا تـحدة االمـريكـية. وحـول نقـطة الـعالقة مع الـواليات ا ا
ضــربـته الـثـانــيـة في مـعــرض حـديـثه عن الــسـاعـدي حــيـنـمـا قــال بـانه ال يـجـوز
لـلـضــبـاط ان تـكـون لــهم عالقـات مع ســفـارات اجـنــبـيـة ويــبـدو من الـواضح انه
يتحـدث عن السفـارات الغربـية واهمـها طبعـا السفـارة االمريكـية. وهنـا يقع عبد
هـدي في اشكال اخر اذ ان حـديثه يأتي بعـد ايام من حديث السـفير االيراني ا
هاجمـة االهداف االمريكـية في العراق اذا تـمت مهاجمـة ايران كما الذي هـدد 
ودعـا الى انـسـحاب الـقـوات االمـريـكـية من الـعـراق .يـعـرف العـراقـيـون ان نـفوذ
ايران وسـفارتـهـا وحرسـها الـثـوري على حـكـامهم والـوضع في بـلدهم اكـبر من
ـتـحـدة. شـكل االمـريـكـيـون جــهـاز مـكـافـحـة االرهـاب بـعـد احـتاللـهم الـواليـات ا
لـلـعراق واشـرفـوا على جتـهـيزه واعـداده واسـتقـدموا الـى صفـوفه مـجمـوعة من
الضـباط البارزين من اجلـيش العراقي الـسابق الذي  حله وحـمتهم من سيف
تعاقـبة. وقد اصبح اجتثـاث البعث الـذي كانت تستـخدمه احلكومـات العراقيـة ا
هني وغير الطائفي ومعظمهم كانوا غالبـية قادة اجلهاز من الضباط الشيعة ا
اعضـاءا في حزب البعث الـذي حكم العراق لـثالثة عقود ونـصف. وهذا ال يعني
طـبعـا ان كل الضـبـاط البـعثـي الـسابـق كـانوا جـيدين ومـهنـي فـالقـادة الذين
وصل وخذلـوا جنـودهم وشعبـهم مثل مـهدي الغـراوي وعبود كـنبر هزمـوا في ا
كـانوا بـعـثـيـ ايـضا فـقـد كـان الـبـعث حزبـا كـبـيـرا حـاكمـا يـضم اجلـيـد وغـير
اجلـيـد جـاء تـشـكـيل جـهـاز مـكـافـحـة االرهـاب بـعـد الـسـنـوات االولى لالحـتالل
دمـرين للدولـة العراقيـة وهما حل االمريـكي التي ابتـدأت بالقـرارين الشهـيرين ا
اجليش واجـتثاث الـبعث. سار ضـباط اجلهـاز على نهج بـدا مهنـيا وغيـر طائفي
لكـنهم لم يسـتعدوا ايـران ال بل انهم نسـجوا عالقات جـيدة مع حلـفاء ايران في
العـراق فقد ظـهر عـبد الـوهاب الـساعـدي في صور ومـناسـبات مـتعـددة يناقش
ـهـنـدس نـائب رئـيس الـتـفـاصـيل الـعـسـكـريـة مع شـخـصــيـات مـثل ابـو مـهـدي ا
احلشـد الشـعبي وقـيس اخلزعلي االمـ العـام لعـصائب اهل احلق. لـكن جهاز
ـسـتـقل عن وزارتـي الـدفـاع والـداخــلـيـة وبـصالته مـكـافـحــة االرهـاب بـوضـعـه ا
الـوثيـقـة بـاالمريـكـيـ وبتـاريخ االنـتـماء الـسـيـاسي السـابق لـقـادته يشـكل طـبـعا
هاجسـا مقلقا للقوى احلليفـة اليران. عبد الوهاب الساعدي ضابط كفوء وذكي.
اذ كـان اسـتاذا في كـلـية االركـان الـعراقـيـة قبل الـغـزو االمريـكي لـذا فـهو يـذكر
ـعـايـيـر اعـلى في دولــتـهم يـفـتـقـدونـهـا الــيـوم مع صـعـود كـثـيـر من الـعـراقــيـ 
. كما ان ـتدرج بـطريقـة صحيـحة او الفـاسدين وغيـر الكفـوئ الضبـاط غير ا
عايير مهنية جهاز مـكافحة االرهاب الذي ينتمي له الساعدي يـتمتع هو االخر 
اكبـر وهو غير ملطخ باتهامات الفساد التي توجه على نطاق واسع الى االقسام
االخرى من الـقوات العراقية في وزارتي الدفـاع والداخلية. كما ان من الواضح
ان مدارك الـساعدي اكـبر من عـموم الضـباط اذ انه درس الـفيزيـاء قبل دراسته
ـاجسـتـير في الـعـلوم لـلعـلـوم العـسـكـرية الـتي تـقدم بـهـا وحـصل على شـهـادة ا
العـسكرية ثم درسها في كلية االركان. كما ان من الواضح انه يتحدر من عائلة
تهتم بـالعلم والتعليم اذ ان له شقيقا هو من ابـرز الصحفي العراقي العامل
ـيـة بـاللـغـة االنـكـلـيـزيـة. وقـد كـان عـبـد الـوهاب ؤسـسـات الـصـحـفـيـة الـعـا فـي ا
باشـرة مع وسائل االعالم وخصوصا وسائل السـاعدي مهتما دائـما بالعالقة ا
االعـالم اجلديـد اي وسـائل الـتـواصل االجتـمـاعي ومن هـنـا تعـرف عـلـيه الـناس
بطـريـقة اكـبر وتـوسعت شـهـرته. وعلى ذلك االعالم ايـضا
صارت عـاصفة االحتـجاج واالستنـكار لعمـلية عزله. اذا
لم يــتـعـامـل رئـيس الـوزراء الــعـراقي مـع هـذه الـقــضـيـة
بحـكمـة وتـفهم اكـبر فـسـوف تشـكل سبـبـا اخر لـتراجع

شعبيته والثقة به وبحكومته.    
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17- بــغـــداد/ تــعـــود لــلـــمـــحــامي
اسماعيل العامري

18- بــغـداد/ تـعـود لـلـسـيـد رؤوف
البحراني

19- بـــغــداد/ لـــلــتـــاجــر والـــوزيــر
محسن شالش

20- بغداد/ للسيد جالل خالد 

21- بـــغـــداد/ لـــلــدكـــتـــور مـــظـــفــر
الزهاوي

22- بغداد/ للسيد حتس علي
23- بــغـــداد/ لـــلــســـيـــد اســكـــنــدر

اسطيفان
24- حتس ناجي اخلضيري

25- بـغداد/ تـعـود لرئـيس الوزراء

صالح جبر
26- بـغــداد/ لـلـســيـد عــبـد الـرزاق

فتاح
27- بـــغــداد/ لـــلـــســـيــد مـــحـــمــود

الدفتري
28- بــــغـــداد/ لــــلـــوزيــــر تــــوفـــيق

السويدي

29- بغداد/ للسيد علوان حس
30- بغداد/للسيد محمد الصدر

31- بــغـداد/ لــلـســيـد جــمـيل عــبـد
الوهاب

وهــذه الــصـــور بــعض الــســيــارات
االصلية بنمرها وبعض النمر التي

انتقلت الى سيارات حديثة 

ـسـتـقـلـة ـفـوضـيـة الـعـلـيـا ا تـعـلن ا
لالنــتــخـــابــات عن الــبــدء بــاســتالم
قوائم مرشـحي االحزاب الـسيـاسية
والـتـحــالـفـات االنــتـخـابــيـة اجملـازة
ـرشح فردة (ا رسمـيا والقـوائم ا
) الـراغــبـ بـالــتـرشـيح ــسـتـقــلـ ا
النـتـخـابـات مـجـالس احملـافـظــــــات
ابـتــداء ـنتـظـمة بـأقـليم ٢٠٢٠  غـيـر ا
مـن تـــاريـخ ٢٠١٩/١٠/٨ ولــــغــــايـــة

. ٢٠١٩/١١/٥
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