
 
متعط�سًا وم�ستاقًا ومتلهفًا نحو اال�ستقرار 
واالأم��ن واالأم��ان ل�س��ام دائ��م، بحل��م مل 
يتحق��ق وال ميكنه اأن يتحق��ق اإن ا�ستمرت 
االأم��ور عل��ى م��ا هي علي��ه، ك��ون بع�ض 
طريق��ا  وينهج��ون  نهج��وا  ال�سيا�سي��ن 
طائفي��ا لعين��ا وقومي��ا األيم��ا، ليتح��ول 
الع��راق اىل فو�س��ى عارم��ة وممار�س��ات 
مغيب��ة م���ردة مهج��رة ل�سعبن��ا العراقي 
وخ�سو�سًا تلك الق��وى امل�سلحية الذاتية 
الفا�سدة واملبتزة للمال العام على ح�ساب 
وال  حي��اء  ذرة  دون  واملواط��ن،  الوط��ن 
�سم��ر يذكر وال دين ينط��ق، وال اأح�سا�ض 
يح���ض وال نظ��ام يذك��ر، وب��ات املواط��ن 
العراق��ي النظي��ف والب�سي��ط يرتح��م على 
النظ��م الدكتاتوري��ة ال�سابق��ة وخ�سو�سًا 

النظام ال�سدامي البعثي االأرعن البائد.
ق��درات واإمكاني��ات الع��راق كب��رة ج��داً 
الطبيعي��ة  م��وارده  يف  لي���ض  ووا�سع��ة.. 
النفطية والكربيتية والفو�سفاتية ومياهه 
املنتج��ة  املنب�سط��ة  واأر�س��ه  الوف��رة 
وقدراته ال�سناعي��ة والزراعية والتجارية 
اجلّم��ة  اال�ستثماري��ة  اأموال��ه  وروؤو���ض 
فح�س��ب، ب��ل وقدرات��ه الب�ري��ة الهائل��ة 
وامل���ردة  الغائب��ة  املتع��ددة  وك��وادره 
يف �ست��ات الدني��ا ع��رب الق��ارات اخلم�سة 
احلا�سنة لها. كما والقدرات واالإمكانيات 
الب�ري��ة املتواج��دة يف الوط��ن، العاطلة 
ع��ن العمل يف غي��اب اال�ستثمار واالنتاج 
جم��االت  جمي��ع  يف  والكم��ي  النوع��ي 
احلي��اة ال�سناعي��ة والزراعي��ة والتجارية 
املفرت���ض تطورها لل�سالح العام، ناهيك 

عن اآفة البطال��ة امل�ستفحلة كما والبطالة 
املقنعة الناخرة يف اقت�ساد العراق.

وهن��ا البد من ال�راع القائم والدائم بن 
اخلر وال�ر، بن الفكر الظامي الطائفي 
اللعن املتحال��ف مع القوم��ي ال�سوفيني 
الرذي��ل م��ن جهة، وب��ن الفك��ر التنويري 

الدميقراط��ي  امل��دين  الوطن��ي  احلداث��ي 
املتط��ور وفقًا الف��رازات العق��ل واملنطق 
وامل�سال��ح العام��ة بالنقي���ض الدائم مع 

امل�سالح اخلا�سة باأنانية مفرطة.
وعلي��ه يتطل��ب ما يل��ي: 1.توحي��د القوى 
املدني��ة الدميقراطي��ة، والتن�سي��ق الدائ��م 

وامل�ستمر فيما بينها، وااللتقاء على قا�سم 
م�س��رتك اأ�سغ��ر وه��و الوط��ن واملواطن��ة 
ودول��ة قان��ون ود�ستور فاع��ل يف خدمة 

اجلميع.
اللع��ن  الطائف��ي  الفك��ر  وقل��ع  2.نب��ذ 
والعن���ري القوم��ي املقي��ت، وااللتق��اء 
عل��ى روح الوط��ن واملواطن��ة م��ن اأج��ل 
ع��ن  بعي��داً  وال�سام��ل،  الكام��ل  التغي��ر 
اإدخ��ال الدين يف حيثيات الدولة العراقية 
ونظامه��ا املدين الدميقراط��ي ود�ستورها 

الدائم.
االإقليمي��ة  اخلارجي��ة  التدخ��ات  3.نب��ذ 
والدولي��ة، واح��رتام الق��رار العراقي احلر، 
واإنه��اء املعان��اة واإزال��ة الدم��اء املراقة 
املتوا�سل��ة  واالآالم  ال�ساكب��ة  والدم��وع 

للعراقين.
وف��ق  الدميقراطي��ة  املب��ادئ  4.اح��رتام 
نظام قانوين ع��ادل وم�ستقر، مع معاجلة 
مبحتوي��ات  والتناق�س��ات  االإخفاق��ات 
الد�ست��ور ومراجعت��ه الكامل��ة وال�سامل��ة 
بجمي��ع فقرات��ه، م��ع ف�س��ل الدي��ن ع��ن 
احلياة املدنية وعدم تدخل الدين ورجاله 
يف اأمور الدول��ة املدنية، وف�سل ال�سلطات 
الثاثة واإعطاء دور اإعامي فاعل ك�سلطة 

رابعة تراقب اأداء ال�سلطات الثاثة.
امل��ايل  للف�س��اد  جذري��ة  معاجل��ة   .5
واالإداري بااللتزام التام بالقانون املدين 

العادل.
ال�س��ادرة من  القوان��ن  6.الغ��اء جمي��ع 
واإج��راء   ،2003 قب��ل  ال�ساب��ق  النظ��ام 
القوان��ن  جلمي��ع  الكامل��ة  التعدي��ات 
ال�س��ادرة واملعدل��ة ما بع��د 2003 وحلد 

االآن.
احل��ايل  االنتخاب��ي  القان��ون  7.الغ��اء 

وتعدياته ما بع��د 2003، وجعل العراق 
ع�س��و  ك��ون  واح��دة،  انتخابي��ة  دائ��رة 

الربملان الفدرايل هو للعراق الواحد.
م�ستقل��ة  تكنوق��راط  حكوم��ة  8.ت�سكي��ل 
غ��ر �سيا�سية مدتها �سن��ة واحدة، لتحرير 
وت�سي��ر  وماع���ض،  داع���ض  م��ن  الع��راق 
اأم��ور البلد ب�س��كل الئق ومن�س��ف وعادل 

وقانوين مدين دميقراطي.
ونزيه��ة  �سليم��ة  انتخاب��ات  9.اإج��راء 
و�سفاف��ة م��ن خ��ال مفو�سي��ة م�ستقل��ة 
فعلي��ًا وعملي��ًا وغ��ر مرتبط��ة باأية جهة 
اإ���راف  حت��ت  م�سي�س��ة،  وغ��ر  كان��ت 
مبا���ر من قب��ل االأمم املتح��دة يف اإدارة 

االنتخابات.
10.يت��م ت�سكيل حكومة تنفيذية منتخبة 
م��ع حكوم��ة  الربملاني��ة،  االأغلبي��ة  م��ن 
الظل االأقلية ملراقب��ة احلكومة التنفيذية، 
الجن��از البن��اء الوطن��ي الدميقراط��ي يف 

العراق.
الرعاية  لنظ��ام  ت��ام  اهتم��ام  11.اإي��اء 
واإ�س��دار  كم��ا  و�سمانه��ا،  االجتماعي��ة 
والتعليم��ي  ال�سح��ي  ال�سم��ان  قان��ون 

املجاين يف كافة مراحله الدرا�سية.
امل�ستفحل��ة  ال�سك��ن  اأزم��ة  12.معاجل��ة 
يف الع��راق، ومعاجل��ة الفق��ر والع��وز مع 
اإزال��ة الف��وارق الطبقية بن اأبن��اء ال�سعب 
العراقي الواحد. 13.توفر االأمن واالأمان 
واال�ستقرار جلمي��ع العراقين، بعد حترير 
جمي��ع االأرا�سي العراقي��ة من دن�ض طغاة 
)داع���ض(،  ال�سلفي��ة  االإ�سامي��ة  الدول��ة 
واإنه��اء دور ماع���ض املتع�سع���ض وبق��وة 
داخل املجتمع العراقي، وخ�سو�سًا اأفعال 
ال�سلطة التنفيذي��ة وعموم اجلهاز االإداري 

واملايل الفا�سد.

تحالف القوى يطالب العبادي برئاسة جهاز المخابرات 

اكد اخلب��ر القانوين ط��ارق ح��رب، االربعاء، ان 
ا�رائي��ل ملزمة بقرار جمل�ض االم��ن الدويل رقم 
)486( لع��ام 1981 واملت�سمن تعوي�ض العراق 

جراء ق�سفه مفاعل )التويثة( النووي.
وق��ال ح��رب يف بي��ان تعقيب��ا عل��ى م��ا اعلن��ه 
رئي���ض جلنة ال�س��وؤون اخلارجية يف الربملان عن 
ع��زم الع��راق مقا�س��اة ا�رائي��ل ان "املو�سوع 
ال يحت��اج اىل مقا�س��اة او اقام��ة دع��وى ام��ام 
املحكم��ة الن قرار جمل�ض االم��ن الدويل )486( 
بتعوي���ض  ا�رائي��ل  ال��زم   1981/5/19 يف 
الع��راق ع��ن اال���رار الت��ي ا�سابت��ه ه��ذا اليوم 
1981/5/19 جراء ق�سف مفاعل متوز النووي 

املعروف مبفاعل )التويثة( جنوبي بغداد".
وا�س��اف "حيث انطلق��ت الطائ��رات اال�رائيلية 

بعد ظه��رة ذلك اليوم من مطاراتها يف ا�رائيل 
ومل تتج��ه يف الطريق العادي مرورا باالردن اىل 
بغداد وامنا اجتهت اىل االرا�سي ال�سعودية جنوبا 
وم��ن ث��م التوجه �سم��اال عرب طري��ق احلج الربي 
ومرورا ببحرة الرزازة يف كرباء املقد�سة وبعد 
ذل��ك دخ��ول بغ��داد واالنق�سا�ض عل��ى املفاعل 
الن��ووي وال��ذي ا�سب��ح اثرا بعد ع��ن لذلك �سدر 

قرار جمل�ض االمن الدويل بالتعوي�سات".
وا�س��ار اىل "توق��ف ب��ث التلفزيون طيل��ة الفرتة 
الت��ي كانت فيه��ا الطائ��رات اال�رائيلية تنق�ض 
عل��ى املفاع��ل الن��ووي يف بغداد وتدم��ره، حتى 
علمن��ا بعد ذل��ك ان توقف الب��ث التلفزيوين كان 
نتيجة الت�سوي�ض على االجهزة اخلا�سة بالرقابة 
الع�سكري��ة وعل��ى اال�سلح��ة التي م��ن املمكن ان 

توؤثر يف الطائرات اال�رائيلية".
وتابع قائ��ا "لذا فان املو�س��وع يتطلب ت�سكيل 

جلن��ة من اجلهات ذات العاقة كوزارة اخلارجية 
كونه��ا اجله��ة الت��ي تت��وىل متابع��ة املو�س��وع 
على ال�سعي��د الدويل ووزارة الدف��اع باعتبارها 
اجله��ة التي كان��ت م�سوؤولة ع��ن حماية املفاعل 
الن��ووي وال��وزارة الت��ي اآل اليه��ا مفاع��ل مت��وز 
بع��د 2003/4/9 واأية جهة اخ��رى ذات عاقة 
لتحدي��د مبل��غ التعوي���ض ال �سيم��ا وان املفاعل 
الن��ووي يف تلك الفرتة كان مفاعا نوويا �سلميا 
ومل يوؤ���ر علي��ه دولي��ا ان��ه مفاع��ل لاغرا���ض 
الع�سكري��ة وان بع�س��ا من العامل��ن يف املفاعل 

�سنة 1981 ما زالوا على قيد احلياة".
التعوي���ض  اكم��ال وحتدي��د مبل��غ  "وبع��د  وزاد 
نطل��ب من االمن الع��ام لامم املتح��دة التو�سط 
ل��دى ا�رائي��ل لتحوي��ل مبال��غ التعوي�سات اىل 
احلكوم��ة العراقي��ة وال يوؤثر يف ذل��ك عدم وجود 
عاق��ات دبلوما�سي��ة بن الطرف��ن او االعرتاف 

الدبلوما�سي او �سوى ذل��ك وال نعتقد ان ا�رائيل 
�ستمتن��ع ع��ن دف��ع التعوي�سات مع وج��ود قرار 
جمل���ض االم��ن الدويل ال��ذي يلزمه��ا بالتعوي�ض 
وان كان��ت �ستن��اور بالن�سب��ة للمبل��غ املطل��وب 
كتعوي���ض ال �سيم��ا وان ا�رائي��ل ح�سل��ت على 
ماين الدوالرات من العراق تعوي�سا عن وجود 
ا���رار يف البيئة اال�رائيلية نتيجة غزو العراق 

للكويت".
واردف بالقول "وفعا تولت جلنة االمم املتحدة 
اخلا�س��ة بالتعوي�سات ا�ستقط��اع هذا املبلغ من 
ن�سبة ال���)%5( الت��ي ت�ستقطع م��ن مبالغ النفط 
العراق��ي وتدف��ع كتعوي�س��ات وح�سل��ت كذل��ك 
على مبالغ ع��ن وفاة امراأة م�سن��ة واحدة مقابل 
39 �ساروخا اطلقها �سدام على ا�رائيل بحيث 
كان��ت تل��ك ال�سواري��خ ب��ا اث��ر �سوى ه��ذا االثر 

الب�سيط".
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حسين فالح

خبير: إسرائيل ملزمة وفق القوانين الدولية بتعويض العراق مدربون عسكريون تشيك إلى العراق قريبًا

  6 آالف مقاتل من عشائر األنبار ينفذون 
متطلبات مرحلة ما بعد تحرير الفلوجة   

أزمة بين الحشد الشعبي ومحافظ األنبار بسبب 
تصريحاته ودعوات  نيابية إلقرار قانونه 

 اعت��رب حتالف الق��وى العراقي��ة، ان من�سب رئي�ض 
جه��از املخابرات من حق التحالف ح�را، مطالبا 
العب��ادي باح��رتام الد�ست��ور يف تعي��ن قي��ادات 

االجهزة االمنية. 
وق��ال التحال��ف يف بي��ان، اإن��ه "يطال��ب رئي���ض 
الد�ست��ور  باح��رتام  العب��ادي  حي��در  احلكوم��ة 
وااللت��زام بال�سياق��ات القانوني��ة يف تعين رئي�ض 
جه��از املخابرات الوطني وباق��ي قيادات االأجهزة 
االأمني��ة"، م�س��ددا عل��ى اأن "اأح��كام الد�ست��ور يف 
مادته "80/خام�سا" اأعطت ل مجل�ض الوزراء ولي�ض 
لرئي���ض ال��وزراء ح��ق التو�سية اىل جمل���ض النواب 
بتعين رئي���ض جهاز املخاب��رات الوطني، وهو ما 
اأك��ده ن�ض املادة "61/خام�س��ا/ ج" والتي اأعطت 
احلق ملجل�ض النواب ح���را باملوافقة على تعين 

رئي�ض اجلهاز بناء على اقرتاح جمل�ض الوزراء".
واك��د بي��ان التحال��ف، اأن "رئي�ض جمل���ض الوزراء 
علي��ه االلتزام ببن��ود االتفاق ال�سيا�س��ي الذي �سكل 
حكومت��ه والذي من��ح حتالف الق��وى العراقية حق 
الرت�سيح ل�سغل ه��ذا املن�سب بق�سد حتقيق التوازن 
والتماث��ل بن مكونات ال�سع��ب العراقي دون متييز 
"، م�س��را اىل اأن  واإق�س��اء عم��ا بامل��ادة "9/اوالآ
اأخذ راأي حتالف القوى وم�ساركتهم بالقرار  "عدم 
يف التعي��ن يع��د اإ���رارا ممنهج��ا من��ه لانف��راد 
باحلك��م و���رب كل االتفاق��ات ال�سيا�سية امللزمة 

عر�ض احلائط". 
وا�س��اف التحال��ف، "يف الوقت ال��ذي ندعم حزمة 
التغير واالإ�ساح املوؤ�س�سي، اإال اأننا جندنا ملزمن 
لتذك��ر العب��ادي ب���رورة ع��دم جت��اوز ���ركاء 

الوطن يف اإجراءات االإقالة والتعين".

 وقع ممثلون عن وزارتي الدفاع، العراقية والت�سيكية ام�ض اتفاقية تق�سي بقيام خرباء 
.2018 عام  حتى  العراقية  واالأمنية  الع�سكرية  القوات  بتدريب  ت�سيك،  وخمت�سن 
االتفاقية  هذه  ان  بيان  يف  �سلتاغ،  حميد  وليد  براغ،  لدى  العراقي  ال�سفر  وقال 
البلدين، ودعم  التعاون املديدة بن  التي وقعت ام�ض تاأتي يف اطار م�سرة  اجلديدة، 
العراقية،  الع�سكرية  القوات  بها  تقوم  التي  البطولية  للمهمات  الت�سيكية  اجلمهورية 
االرهاب،  ملكافحة  االأمنية،  الت�سكيات  من  وغرها  والع�سائري،  ال�سعبي  واحل�سد 
وخا�سة تنظيم "داع�ض" وما تبقى من فلوله.واأ�ساف ان براغ توؤكد با�ستمرار مواقفها 
اي�سًا، وكيل  اأكد عليه ام�ض  الدعم للعراق يف املجاالت املختلفة، وذلك ما  يف تقدمي 
وزير الدفاع الت�سيكي، بيرت الندوف�سكي، خال مرا�سم توقيع االتفاقية بايفاد املدربن 

واالخت�سا�سين اىل العراق.

بغداد - عاء احل�سن :جددت حكومة  االنبار املحلية  رف�سها دخول ف�سائل احل�سد 
ال�سعب��ي اىل مرك��ز ق�ساء الفلوجة  فيما هي��اأت اآالف املتطوعن من ابناء الع�سائر  
ملرحل��ة ما بعد حتري��ر املدينة، للقي��ام باإزالة االلغام  وم�س��ك االر�ض،  وماحقة 
عنا���ر تنظيم داع���ض واملتعاونن معهم.  وقال ع�س��و جمل�ض املحافظة طه عبد 
الغن��ي ل�)اجلورن��ال( اإن: "اك��ر م��ن 6 اآالف مقاتل  من عنا�ر احل�س��د الع�سائري 
يف االنب��ار  ح��ددت واجباته��م يف مرحل��ة م��ا بعد حتري��ر ق�ساء الفلوج��ة مب�سك  
االر���ض وماحقة عنا�ر تنظي��م داع�ض واملتعاونن معهم  لتقدميهم اىل اجلهات 
الق�سائي��ة"، موؤكدا ان اتفاق��ا للقائد العام للقوات امل�سلح��ة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حي��در العب��ادي  مت موؤخرا مع حماف��ظ االنبار �سهيب ال��راوي يق�سي مبنع دخول 
ف�سائ��ل احل�س��د ال�سعبي اىل مرك��ز املدينة. وفيم��ا اعلنت حكومة االنب��ار املحلية  
تعر���ض مدنين اثناء خروجهم م��ن الفلوجة واملناطق املحيط��ة بها اىل عمليات 
اختطاف على يد عنا�ر يف احل�سد ال�سعبي،  اكد عبد الغني ان "تنظيم داع�ض  فقد 
خ��ال االي��ام املا�سية ب�ربات جوي��ة  ابرز قيادييه يف ق�س��اء الفلوجة ا�ستنادا 
اىل معلوم��ات  وفرته��ا م�س��ادر م��ن داخل  املدين��ة"، م�سرا اىل ان ه��ذه الوقائع 
"تك�سف عن تعاون معظم  ابناء الفلوجة مع القوات االمنية".   وي�سارك لواء  يعرف 
با�سم درع الفلوجة  ي�سم اآالف ملتطوعن من ابناء الع�سائر مع القوات االمنية يف 

عمليات ا�ستعادة املدينة من �سيطرة تنظيم داع�ض.

خا���ض: اك��د ع�سو هيئ��ة ال��راأي يف احل�سد ال�سعب��ي ناظ��م االأ�سدي ام���ض اأن اأغلب 
الهجم��ات التي ح�سل��ت يف بغداد جاءت من الفلوجة. فيما طالب مبحا�سبة جمل�ض 
حمافظ��ة االأنب��ار وحمافظها  ل�"طعنه" بقوات احل�سد م��ن دون اأدلة. وقال اال�سدي 
ل�)اجلورنال(: "اإننا كح�سد �سعبي باقون يف اماكننا ومهمتنا االوىل حفظ املدنين 
وبعده��ا التحرير كما امر املجاهد ابو مه��دي املهند�ض"، مبينا اأن "ذلك دليل على 
اهمي��ة حياة املدنين لدينا". وا�ساف االأ�س��دي، اإنه "حن تطعن جهة ر�سمية مثل 
جمل���ض حمافظ��ة االنبار مبقاتل��ي احل�سد ال�سعبي م��ن دون ادلة ثابت��ة فذلك خطاأ 
كب��ر يج��ب ان حتا�س��ب عليه". واأك��د اأن "اغلب الهجم��ات التي ح�سل��ت يف بغداد 
ه��ي من الفلوجة".اىل ذل��ك دعت اللجنة القانونية النيابي��ة، احلكومة اىل اال�راع 
باكم��ال قانون احل�س��د ال�سعبي وار�ساله اىل جمل�ض النواب الإق��راره، فيما بينت ان 
احل�س��د ال�سعب��ي يتمتع حاليا ب�سفتن قانونيتن. وق��ال ع�سو اللجنة �سليم �سوقي 
يف ت�ري��ح �سحف��ي له ام�ض: اإنه “بات من ال�روري اقرار قانون للح�سد ال�سعبي 
ب�سب��ب تزايد اعداد منت�سبي هيئ��ة احل�سد، ول�سمان حقوق عوائ��ل ال�سهداء ورعاية 
اجلرح��ى واملعاقن يف ه��ذا الت�سكيل ال��ذي �ساهم يف �سد الهجم��ة الداع�سية على 

مدننا”.

منصور عجمايا 

تحليل سياسي ..

أزمة العراق مستمرة وحلول موضوعية 

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

من خالل متابعة 
الأحداث الدامية 

املوؤملة لكل ما هو حي 
يف العراق اجلديد قبل 

التغيري وبعده منذ 
2003 وحلد اللحظة، 

جنى العراقيون 
اخلراب والدمار 

ونزيف الدم ال�سيال 
والدموع اجلارية 

بال انقطاع لالإن�سان 
املتطلع لدميومة 
حياته وم�ستقبل 

اأجياله حمبًا للحياة، 


