
الأمريكي  للجي�ش  حتركات  من  اأ�سبوعني  نحو  بعد 
واملو�سل  والقائم  وهيت  وال��رم��ادي  الفلوجة  يف 
بغداد،  يف  واأخ���رياً  ال��ع��راق  و�سمال  غ��رب  وتكريت 
راجلة  دوري��ات  عرب  بع�سها  بال�ستفزازية،  ُو�سفت 
"احل�سد  للجنود الأمريكيني يف حميط مقرات ف�سائل 
ال�سعبي" يف تلك املناطق، جاءت ت�رصيحات الرئي�ش 
الأمريكي دونالد ترامب، عن اأن بالده حتتفظ بوجود 
ع�سكري يف العراق ملراقبة اإيران، لتفّجر اأزمة جديدة 

يف العراق.
اإىل  �سيا�سي  من  ال�رصاع  بانتقال  "تهدد  الأزمة  هذه 
بغداد  يف  رفيع  عراقي  م�سوؤول  بح�سب  ع�سكري"، 
حتّدث ل�"العربي اجلديد"، م�سرياً اإىل اأن طريف ال�رصاع 
�سيكونان القوات الأمريكية، والف�سائل امل�سلحة ، ومن 
اأبرزها "الع�سائب" و"الطفوف" و"النجباء" و"الإمام 
التي هددت يف  علي"، و"كتائب حزب اهلل" العراقية، 

بيان القوات الأمريكية باأنها اأهداف م�رصوعة لها.
حتركات اأمريكية وارتباك ر�سمي

القوات  ن��ّف��ذت  املا�سي،  ال�سهر  م��ن  الع�رصين  منذ 
ال��دوري��ات  م��ن  �سل�سلة  م���رة،  ولأول  الأم��ريك��ي��ة، 
تتبع  راجلة  قوات  اأو  مدرعة  اأرت��ال  عرب  والتحركات 
قوات املارينز، يف الفلوجة والرمادي وهيت والقائم 
واملو�سل  وبيجي  والتاجي  دجلة  ذراع  ومنطقة 
بح�سب  بلغت،  وتكريت،  وال�رصقاط  والقيارة  والبعاج 
 38 اجلديد"،  ل�"العربي  حتدث  رفيع  عراقي  م�سوؤول 
دورية، قامت بالتجوال بني املحالت والأ�سواق ويف 

حميط مقرات ف�سائل م�سلحة يف "احل�سد ال�سعبي".
العراقي  ال��وزراء  رئي�ش  اأن  نف�سه،  امل�سوؤول  وك�سف 
�سخ�سيات  عرب  يتوا�سل  "كان  املهدي  عبد  ع��ادل 
ارتباطًا  الأك��ر  الف�سائل  قادة  مع  و�سيا�سية  دينية 
اأو  بالأمريكيني  الحتكاك  عدم  منهم  ويطلب  باإيران 
اأن ت�رصيحات ترامب  حماولة التعر�ش لهم"، معترباً 
مطالبة  باتت  التي  احلكومة  على  كال�ساعقة  وقعت 
لفتًا  الأمريكية،  القوات  من  و�رصيح  وا�سح  مبوقف 
اإىل اأن "ال�سغط الآن على رئي�ش احلكومة قد يدفعه اإىل 
اأخذ موقف حمدد، ويف كل الأحوال لن يكون يف �سالح 
الو�سع العراقي"، وفقًا لقوله. واأ�ساف اأن "الربط بني 

الوجود الأمريكي يف العراق ومراقبة اإيران، يعني اأن 
املو�سوع بات معلنًا، وعلى احلكومة العراقية اتخاذ 
اأن  مرجحًا  له"،  راف�ش  اأو  الإعالن  لهذا  موؤيد  موقف 

يحاول رئي�ش الوزراء امت�سا�ش الأزمة.
برهم  العراقي  الرئي�ش  على  وا�سحًا  الرتباك  وبدا 
�سالح يف كيفية �سياغة رد على �سوؤال ُوّجه له خالل 
باأن  ترامب، فذّكر  موؤمتر بحثي يف بغداد حول كالم 
اتفاق  مبوجب  العراق  يف  موجودة  الأمريكية  القوات 
اإذنًا  "ترامب مل يطلب  اأن  اأ�ساف  اأنه  اإل  البلدين،  بني 
اإيران".  ملراقبة  اأمريكي  ع�سكري  لوجود  العراق  من 
اأع��داد  ب�ساأن  تو�سيح  ورود  ينتظر  اأن��ه  واأ���س��اف 
رف�ش  موؤكداً  العراق،  يف  الأمريكية  القوات  ومهمات 
اأخرى،  دول  على  لالعتداء  منطلقًا  ا�ستخدامها  بالده 

وذلك ما مينعه الد�ستور العراقي.
احللبو�سي،  حممد  الربملان  رئي�ش  اأعلن  جهته،  من 
الربملان  رئا�سة  ت�سّلم  عن  ترامب،  ت�رصيحات  عقب 
من  الأجنبية  القوات  ب�سحب  قانون  م�رصوع  مقرتح 
الرئا�سة  اأن  اإىل  م�سرياً  نائبًا،   52 من  موّقعًا  العراق 
�ستبحث مترير القانون. وقال احللبو�سي، يف ت�رصيح 
له على هام�ش م�ساركته يف املوؤمتر البحثي يف بغداد، 

ت�سّلمت مقرتح اإن "رئا�سة جمل�ش النواب 

م�رصوع قانون موّقعًا من قبل 52 نائبًا من خمتلف 
وتنظيم  الأجنبية  القوات  ل�سحب  ال�سيا�سية  الكتل 
الوجود  "ملف  اأن  واأ���س��اف  العراق"،  يف  وجودها 
الأجنبي يف العراق بحاجة اإىل اإي�ساح من احلكومة، 
وجودهم  بتفا�سيل  يعلم  ل  ال��ن��واب  جمل�ش  ك��ون 

ومهامهم ب�سكل تف�سيلي".
موعد  حتديد  بهدف  هو  الربملان  اإىل  املقّدم  والطلب 
بقاء القواعد والوجود الأمريكي يف العراق، بالإ�سافة 
اإىل "توجيه ال�سوؤال اإىل القائد العام للقوات امل�سلحة 

عن عدد القوات الع�سكرية والقواعد يف العراق".
ت�سعيد �سيا�سي واأمني

�سيا�سي  ت�سعيد  اأك��رب  املا�سية،  ال�ساعات  �سهدت 
عراقي واأمني جتاه وجود القوات الأمريكية يف البالد 
منذ عام 2011. فقد ت�سابق م�سوؤولون عراقيون على 
"الوجود  اإن  فيه  قال  ال��ذي  ترامب،  ت�رصيح  �سجب 
الع�سكري الأمريكي يف العراق اأمر مهم، ملراقبة اإيران، 
لأنها متّثل م�سكلة حقيقية". وعرّبت غالبية الأحزاب 
"ا�ستهرت"  الذي  املنطق  لهذا  رف�سها  عن  ال�سيا�سية 
حتى  و�سدرت،  البلدان،  و�سيادة  الدولية  بالقوانني 
لقوى  ت�رصيحًا   30 ونحو  بيانات   10 م��ن  اأك��ر 
عراقية  �سيا�سية  و�سخ�سيات 
ت�رصيح  راف�����س��ة  خمتلفة، 

اأن  معتربة  العراق"،  "�سيادة  عن  ومدافعة  ترامب، 
الأمريكية  الع�سكرية  والتحركات  ال�سيا�سية  املواقف 
الأخرية يف الأرا�سي العراقية، متّثل "انتهاكًا لل�سيادة 
ال�سيا�سية احلرة  العراقية"، و"حتديًا �سارخًا لالإرادة 
اإقليمي،  ���رصاع  اأي  عن  العراق  حتييد  اإىل  الهادفة 
اإرادة  عن  بالوكالة  ح��رب  خو�ش  الدولة  وجتنيب 

وم�سالح من ل يريد بالعراق واملنطقة خرياً".
كذلك علمت "العربي اجلديد" اأن عدداً من 
قادة ف�سائل "احل�سد" البارزة ، �سيعقدون 
موقفًا  اع��ت��ب��اره  ميكن  م��ا  لبحث  ل��ق��اء، 
والوجود  ترامب  ت�رصيحات  من  موحداً 
الأمريكي، وت�سليم رئي�ش احلكومة مطلبهم 
م�سادر  وبح�سب  امللف.  حيال  النهائي 
بع�ش  فاإن  ال�سعبي"،  "احل�سد  من  مقربة 
جدول  حتديد  اقرتحت  "احل�سد"  قيادات 
الوجود  لإنهاء  احلكومة  به  تلتزم  زمني 
الأمريكي يف العراق قد يكون �سبياًل لوقف 
والتحركات  احل��ايل  الكالمي  الت�سعيد 
لف�سائل  بالن�سبة  الأر�ش  على  الع�سكرية 

م�سلحة خمتلفة.
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متابعة - الجورنال

المحكمة االتحادية: حق الدفاع القانوني ال يبيح المساس بحقوق اآلخرين الحلبوسي يتلقى دعوة من نظيره 
اإليراني لزيارة طهران

الحشد ينفي قيامه بعملية عسكرية داخل 
االراضي السورية

الديوانية : عمليات صيد جائر تتعرض لها 
الطيور النادرة بهور الدلمج

بغداد - اجلورنال: تلقى رئي�ش جمل�ش النواب حممد احللبو�سي، دعوة من 
نظريه اليراين ح�سني امرب عبد اللهيان لزيار طهران.

وذكر بيان ملكتب احللبو�سي ، ان "رئي�ش جمل�ش النواب اأ�ستقبل امل�ساعد 
اخلا�ش لرئي�ش الربملان الإيراين لل�سوؤون الدوليةح�سني اأمري عبد اللهيان 
اآفاق التعاون  والوفد املرافق له، وجرى خالل اللقاء بحث �سبل تو�سيع 

امل�سرتك يف املجالت كافة".
الربملانية؛  ال�سداقة  جل��اِن  دور  تفعيل  بحثا  "اجلانبني  ان  وا�ساف 
جمل�ش  رئي�ش  تلقَّى  كما  البلدين،  بني  الثنائية  العالقات  م�سار  لتطوير 
النواب دعوًة ر�سميًة من نظريه الإيراين علي لريجاين لزيارة اجلمهورية 

الإ�سالمية الإيرانية".

ال�سعبي،  العمليات املركزية يف احل�سد  – اجلورنال: نفت مديرية  بغداد 
النباء التي حتدثت عن قيام احل�سد بعملية ع�سكرية يف الأرا�سي ال�سورية.
مواقع  على  و�سفحات  اعالم  "و�سائل  اإن   ، بيان  يف  املديرية  وقالت 
التوا�سل الجتماعي تناقلت خالل ال�ساعات املا�سية انباء تفيد بقيام 
ال�سورية  الأرا�سي  داخل  ع�سكرية  عمليات  بتنفيذ  ال�سعبي  احل�سد  قوات 
ملالحقة داع�ش الإرهابي، ونود هنا الإعالن باأن هذه النباء عارية عن 
ال�سحة وفيها خلط فيما يتعلق بدور احل�سد ال�سعبي على احلدود العراقية 

ال�سورية".
مدفعي  بق�سف  واخ��رى  فرتة  بني  يقوم  ال�سعبي  "احل�سد  اأن  واأ�ساف: 
ملواقع وجتمعات داع�ش يف املناطق ال�سورية املحاذية للعراق بناء على 

معلومات ا�ستخبارية وبالتن�سيق مع قيادة العمليات امل�سرتكة".

الديوانية، عن عمليات �سيد  بغداد - اجلورنال: ك�سف جمل�ش حمافظة 
جائرة تتعر�ش لها الطيور النادرة يف هور الدملج ويتم تهريبها خلارج 
العراق، مبينة انه رفع تو�سيات للجهات الأمنية للحد من تلك العمليات.
“هور  ان  �سحفي،  ت�رصيح  يف  الق�سري  �سحى  املجل�ش  ع�سو  وقالت 
نادرة ذات  الديوانية ووا�سط يحوي طيور  الذي يربط حمافظتي  الدملج 

اأ�سعار باهظة ف�سال عن الروة ال�سمكية”.
واأ�سافت اأن “تلك الطيور تتعر�ش لعمليات �سيد جائر بع�سها من دون 
معرفة او �سوابط ويقوم الأهايل بطهيها والخرى ثمينة تهرب للخارج”، 

مبينة ان “تلك الطيور ثروة وطنية ل ينبغي التفريط بها”.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

وعلى عك�ش رئي�ش الربملان حممد احللبو�سي، 
عبد  ف��اإن  �سالح،  برهم  اجلمهورية  ورئي�ش 
املهدي مل يغادر البالد حتى الآن رغم دعوات 
وعربية خمتلفة،  غربية  دولة   24 له  وجهتها 
وبريطانيا  وفرن�سا  املتحدة  الوليات  اأبرزها 

ورو�سيا.
الذي  احلكومي  املهدي  عبد  برنامج  وي�سم 
خمتلفة،  ف��ق��رة   48 ال��ربمل��ان،  عليه  واف���ق 
ثم  اأ�سهر،  تبداأ بثالثة  وحددها بجداول زمنية 
دورته  مدة  �سهراً   48 اإىل  و�سوًل  اأ�سهر،  �ستة 

احلكومية.
ل  اإذ  الآن،  حتى  حكومته  اكتمال  عدم  ورغم 
اأهم الوزارات ال�سيادية �ساغرة  تزال ثالث من 
الدفاع  وه��ي  الكتل،  ب��ني  اخل��الف��ات  ب�سبب 
اإل  والداخلية والعدل، وتعمل حاليًا بالوكالة، 
اأن احلكومة اأجنزت اأول وعودها، وهو فتح طرق 
للعراق  الأمريكي  الحتالل  منذ  املغلقة  بغداد 
اخل�رصاء،  املنطقة  فتح  ومنها   ،2003 عام 
وهو  للف�ساد،  اأعلى  اإطالقه جمل�سًا  اإىل  اإ�سافة 
وجلان  ت�سكيالت  �سل�سلة  اإىل  ي�ساف  ت�سكيل 
وهيئات �سابقة �سكلت لهذا الغر�ش، مثل هيئة 
النزاهة وديوان الرقابة املالية وجلنة النزاهة 
املفت�سني  ومكاتب  ال���وزراء،  جمل�ش  باأمانة 
العاّمني يف الوزارات، وعددهم حتى الآن 41 

مكتبًا ب�سالحيات وا�سعة. 
تليني  يف  امل��ه��دي  عبد  حكومة  جنحت  كما 
نفطي  لتفاق  والتو�سل  اإربيل،  مع  العالقات 
اإىل  الإقليم  اأنبوب  الت�سدير عرب  باإعادة  �سمح 

داخلي  نظام  واعتماد  الرتكي،  جيهان  ميناء 
بع�ش  واإل��غ��اء  ال����وزراء،  ملجل�ش  م��رة  لأول 
التجاري  التبادل  بقطاع  ال��زائ��دة  احللقات 
وجوه  اأحد  كانت  التي  وجريانه،  العراق  بني 
الف�ساد و�سببًا مبا�رصاً يف ارتفاع اأ�سعار املواّد 

امل�ستوردة على امل�ستهلك، واإلغاء مكتب القائد 
العام للقوات امل�سلحة، واإقالة �سباط ع�سكريني 
عرف عنهم الف�ساد والتدخل باجلانب ال�سيا�سي 

والولء حلزب الدعوة الإ�سالمية. 
والبطالة  الفقر  موؤ�رص  ي��زال  ل  ذل��ك،  مقابل 

يف  الأ�سا�سية  اخل��دم��ات  اأن  كما  مرتفعًا، 
اأي  دون  البالد  وغرب  �سمال  املحررة  املدن 
تقدم، وتعتمد ب�سكل مبا�رص على منح وبرامج 
واأممية،  دولية  منظمات  بها  تقوم  م�ساعدة 
اأبرزها  عربية،  اإن�سانية  جمعيات  اإىل  اإ�سافة 

كويتية وقطرية.
ال�سيوعي  احل���زب  ع�سو  ق��ال  ذل��ك  وب�����س��اأن 
العراقي، الذي ي�سارك يف الربملان عرب حتالف 
اجلديد"،  ل�"العربي  الهاليل،  "�سائرون" ماجد 
حتقق  مل  اجل��دي��دة  العراقية  "احلكومة  اإن 
الكثري حتى الآن، لكن اخلطوات التي اتخذتها 
امل��وؤاخ��ذات  رغ��م  جيدة  ب�سيطة،  كانت  واإن 
م�سلحة  ف�سائل  حماباة  ومنها  عليها،  التي 

واحلر�ش الوا�سح على عدم ال�سطدام بها".
واأ�ساف الهاليل اأن "احلكومة ينتظرها الكثري، 
معوقاتها،  اأب��رز  تعترب  ال�سيا�سية  الكتل  لكن 
والف�ساد  الإره���اب  ثالثي  اإن  القول  وميكن 
ال�سيا�سية هو من يعوق عمل احلكومة  والكتل 

العراقية احلالية". 
تيار  ع�سو  احل�سني،  ح�سام  اأو���س��ح  ب���دوره، 
"املائة يوم  اأن  احلكمة بزعامة عمار احلكيم، 
لأن  مو�سوعيًا،  تقييمًا  تعطي  اأن  ميكن  ل 
احلكومة غري مكتملة، لكن هناك موؤ�رصات على 

اأن عبد املهدي ي�سري يف الطريق ال�سحيح".
واأ�ساف احل�سني، يف ت�رصيحات اأوردتها 
را�سون  "نحن  عراقية:  حملية  �سحيفة 
يف  اخل��ارج��ي��ة  لل�سيا�سة  اإدارت�����ه  ع��ن 
فر�ش  وبحث  الإيجابي،  احلياد  التزام 
املجال  يف  خمتلفة  دول  مع  ال�ستثمار 
يف  لالأمن  اجليد  وامل�ستوى  القت�سادي، 
ا�ستكملت  "لو  اأنه  مبينًا  العراقية"،  املدن 
للف�ساد،  الأعلى  املجل�ش  وجنح  احلكومة 
املنا�سب  وانتهت  الإعمار،  و�سكل جمل�ش 
بالوكالة، فاإن هناك نقلة نوعية �ستحدث 

يف هذه احلكومة".

حكومة عادل عبدالمهدي خالل 100 يوم : اإلرهاب والفساد وصراع الكتل أبرز التحديات
متابعة - الجورنال

حق  ا�ستعمال  باأن  الثالثاء،  العليا،  الحتادية  املحكمة  ق�ست 
بحقوق  وامل�سا�ش  ح���دوده  جت��اوز  يكفل  ل  القانوين  ال��دف��اع 
الآخرين، ورّدت دعوى الطعن بعدم د�ستورية املادة )226( من 

قانون العقوبات رقم )111( ل�سنة 1969.
اإن   ، بيان  ال�ساموك يف  اإيا�ش  للمحكمة  الر�سمي  املتحدث  وقال 
"املدعي، وعلى ل�سان وكيله يف الدعوى، كان قد ترافع يف دعوى 
املركزية،  اجلنائية  املحكمة  اأم��ام  املتهم  عن  كمحام  جزائية 
تطبيقًا لأحكام الفقرة )رابعًا( من املادة )19( من الد�ستور التي 

كفلت حق الدفاع يف هذا املجال".
واأ�ساف ال�ساموك، اأن "املحكمة اجلنائية املركزية حركت دعوى 
جزائية �سد املدعي؛ لأنه تهجم على الهيئة خالل جل�سة املرافعة 
بكلمات تت�سمن اإهانة الهيئة، واتخذت الإجراءات اجلزائية �سده، 
واأحيل على املحكمة املخت�سة ملحاكمته وفق املادة )226( من 

قانون العقوبات".
الحتادية  املحكمة  اأم��ام  دع��واه  قدم  "املدعي  اأن  اإىل  واأ�سار، 
زمن  يف  �رصعت  لأنها  املادة  هذه  د�ستورية  بعدم  طاعنًا  العليا 
الدكتاتورية، وقد ا�ستند يف طعنه اإىل اأحكام املادة )19/رابعًا( 

من الد�ستور".
/19( امل��ادة  اأن  وجدت  العليا  الحتادية  "املحكمة  اأن  وب��نّي، 
مراحل  جميع  يف  ال��دف��اع  حق  كفلت  قد  الد�ستور  من  راب��ع��ًا( 
احلق،  هذا  حدود  جتاوز  تكفل  مل  ولكنها  واملحاكمة،  التحقيق 
الت�رصيعية  �سالحيته  وح�سب  امل�رصع  و�سع  فقد  جتاوزه  وعند 
على  ميلكه  من  جتاوز  عند  يقف  احلق  لأن  التجاوز؛  لهذا  جزاء 

حقوق الآخرين".
املادة  ت�رصيع  اإن  وجدت  العليا  الحتادية  "املحكمة  اأن  وتابع، 
ت�رصيعها  وقت  عن  النظر  ب�رصف  العقوبات  قانون  من   )226(
ل تخالف اأحكام الد�ستور، وبناء عليه قررت املحكمة رد دعوى 

املدعي لعدم ا�ستنادها اإىل �سند من الد�ستور".

بغداد – الجورنال 

أنهت الحكومة العراقية 
بنسختها السادسة، برئاسة 

عادل عبد المهدي أصغر 
أبناء وزير المعارف األبرز 

في العهد الملكي العراقي 
مطلع القرن الماضي عبد 
المهدي المنتفكي، مائة 

يوم من تاريخ منحها الثقة، 
وسط جدل واسع في الشارع 

العراقي عما أنجزته من 
وعود.

Wed.6 Feb. 2019 issue no 564
االربعاء 6 شباط 2019 العدد 564


