
و رفــض هيمنــة االجانــب و 
ان  و  االجنبــي  االحتــال 
لامــن  االعلــى  المجلــس 
يحــدد  الــذي  هــو  القومــي 
المجموعــات  و  االشــخاص 
االرهابيــة  المنظمــات  و 
فقــرة  فــي  اليهــم  المشــار 
مــن  االول  البنــد  مــن  'ب' 
المــادة الثانيــة مــن معاهــدة 
CFT علــى أن يحيلهــا الــى 
فــي  القانونيــة  الســلطات 

لتنفيذهــا. ايــران 
-ان الحكومــة تعلــن وفقــا لفقــرة 'الــف' مــن البنــد 
الثانــي والمــادة الثانيــة مــن المعاهــدة بانهــا ال تعتبــر 
المعاهــدات و البرتوكــوالت التــي لــم تنضــم اليهــا ملزمــة 
كمــا ان حــل الخــاف المــدرج فــي البنــد االول مــن المــادة 
العــدل  محكمــة  او  التحكيــم  الــى  الرجــوع  بشــان   24

ــران. ــزم الي ــر مل ــة غي الدولي
ــي  ــى هــذه المعاهــدة ال يعن ــران ال -إن انضمــام اي
اقامــة  و  المحتــل  الصهيونــي  بالكيــان  االعتــراف 

معــه. العاقــات 
اســترداد  معاهــدة  تجــاه  الحكومــة  موقــف  -ان 
المجرميــن ســيكون قائمــا علــى الدســتور االيرانــي و 

قوانينهــا.

فيينا: إنشاء قنوات التحويالت المالية مع إيران 
أولوية الدول االوروبية

 اراك-إرنــا:- قــال الســفير النمســاوي لــدى طهــران ' اســتيفن شــولتز: إن إنشــاء قنــوات موثوقــة 
مــع  الماليــة  للتحويــات 
ايــران هــي إحــدى البرامــج 
لاتحــاد  األولويــة  ذات 

األوروبــي.
ســتيفن  وأضــاف 
شــولتز فــي اجتمــاع مــع 
اقتصادييــن  ناشــطين 
ــزي أن  ــن محافظــة مرك م
مــع  الماليــة  التحويــات 
طهــران هــي أكبــر معضلــة 
يواجههــا االتحــاد األوروبــي 

المشــكلة. لحــل  مكثــف  بشــكل  يســعى  األخيــر  أن  مبينــا  الراهــن؛  الوقــت  فــي 
واوضــح ســفير النمســا فــي ايــران الــذي ســافر أمــس الــى محافظــة مركــزي فــي رحلــة تســتغرق يومــا 
واحــدا، قائــا : إننــا أجرينــا محادثــات فــي األســبوع الماضــي مــع البنــوك اإليرانيــة مــن أجــل إنشــاء قنــوات 

للتحويــات الماليــة بيــن الجانبيــن.
وتابــع شــولتز، لقــد قمنــا خــال العاميــن الماضييــن بتبــادل الزيــارات بيــن البلديــن علــى شــكل لجــان 
تجاريــة ومســؤوليين اقتصادييــن ممــا وفــرت أساسًــا جيــدًا لزيــادة العاقــات التجاريــة بيــن محافظــة 

مركــزي والنمســا الســفلى.
بــدوره، قــال رئيــس غرفــة التجــارة والصناعــة والمناجــم والزراعــة فــي محافظــة مركــزي 'منوجهــر 
توســطي': إن الناشــطين االقتصادييــن فــي الجمهوريــة اإلســامية يأملــون بزيــادة قــدرات البــاد مــن خــال 

العاقــات االقتصاديــة مــع الــدول األوروبيــة فــي مرحلــة مــا بعــد االتفــاق النــووي.

اضاءات
3 الخميس 28 ربيع االول، 1440 هـ ق 15 آذر 1397 هـ ش، 6 كانون األول 2018مشؤون محلية العدد )10011( السنة التاسعة والثاثون

الشــورى  نــواب مجلــس  طهران-العالــم:- صــادق 
ــا مجلــس  ــب به ــى التعديــات التــي طال االســامي عل
إلــى  ايــران  انضمــام  الئحــة  علــى  الدســتور  صيانــة 

.)CFT( االرهــاب  تمويــل  مكافحــة  معاهــدة 
وقــد وافــق 125 نائبــا مــن مجمــوع 206 نــواب حضــروا 
ــامي  ــورى االس ــس الش ــاء لمجل ــس االربع ــاع ام اجتم
علــى تعديــل الائحــة فيمــا رفضهــا 59 نائبــا اخــر و امتنــع 

ســتة اخريــن عــن التصويــت .
وكان مجلــس الشــورى االســامي، منــح الحكومــة 
الدوليــة  المعاهــدة  الــى  باإلنضمــام  القبــول  فرصــة 
لمكافحــة تمويــل االرهــاب التــي تمــت المصادقــة عليهــا 
فــي التاســع مــن ديســمبر عــام 1999 فــي الجمعيــة العامــة 

لامــم المتحــدة علــى اســاس الشــروط التاليــة :
كيفيــة  بمناقشــة  الحكومــة  يكلــف  المجلــس   -
التعاطــي مــع مجموعــة العمــل المالــي )FATF ( خاصــة 
ــة  ــن قائم ــي م ــران النهائ ــة خــروج اي ــق بقضي ــا يتعل فيم
الــدول غيــر المتعاونــة علــى أن تقــوم باعــادة النظــر فــي 
االنضمــام الــى معاهــدة مكافحــة تمويــل االرهــاب فــي 

ــة. ــذه المجموع ــاء ه ــة اعض ــال مماطل ح
-إن مفــاد المعاهــدة بشــأن الحــاالت التــي تتعــارض 
مــع دســتور الجمهوريــة االســامية ســتبقى غيــر ملزمــة 

بالنســبة اليــران.
-التاكيــد علــى حــق تقريــر المصيــر لجميــع الشــعوب 

بعد ازالة اشكاليات مجلس صيانة الدستور..

مجلس الشورى االسالمي يصادق على تعديل الئحة )CFT( بشروط

منظمــة  رئيــس  اعلــن  طهران-فــارس:- 
ــر  ــد باق ــة محم ــي الحكوم ــة ف ــط والميزاني التخطي
فــي  يرتفــع  لــن  البنزيــن  ســعر  بــان  نوبخــت 
ميزانيــة البــاد للعــام االيرانــي القــادم )يبــدا فــي 21 
ــه 1000  ــر الواحــد من ــارس( وســيبقى ســعر اللت اذار/م

تومــان.
وقــال نوبخــت فــي تصريــح للصحفييــن امــس 
الحكومــة، حــول  االربعــاء علــى هامــش اجتمــاع 
ــادم،  ــام الق ــة الع ــي ميزاني ــة ف ــة االجنبي ســعر العمل
انــه تــم تخصيــص 14 مليــار دوالر بســعر 4200 تومــان 
للــدوالر الواحــد لــواردات الســلع االساســية واالدويــة 

ــاج الزراعــي. وعوامــل االنت
الحكومــة  جهــود  ظــل  وفــي  انــه  واضــاف، 
اليــوم  ســيتم  والميزانيــة  التخطيــط  ومنظمــة 
للعــام  البــاد  ميزانيــة  تقديــم الئحــة  الخميــس 

االســامي. الشــورى  مجلــس  الــى  القــادم 

واوضــح بــان الميزانيــة 
نمــوا  ستشــهد  القادمــة 
بنســبة 12 بالمائــة بالعملــة 
الوطنيــة )الريــال( مقارنــة 
مــع العــام الماضــي وقــال، 
بعــض  شــطبنا  لقــد 
علــى  وعملنــا  النفقــات 
ــة بصــورة  ــم الميزاني تنظي
واقعيــة كــي نعبــر بســهولة 
مــن هــذا العــام الصعــب.
انــه  الــى  ونــوّه 

الموظفيــن  رواتــب  فــي  زيــادة  هنالــك  ســتكون 
الزيــادة  تكــون  ان  اقترحــوا  النــواب  ان  واضــاف، 
متدرجــة بصــورة عكســية اي ان تكــون اعلــى زيــادة 
الدنــى الرواتــب وادنــى زيــادة العلــى الرواتــب علــى 
ان تكــون الزيــادة لمســتوى 20 بالمائــة وفــي بعــض 

ذلــك. مــن  اكثــر  االعمــال 
وصــرح نوبخــت بــان الئحــة ميزانيــة البــاد 
للعــام االيرانــي القــادم )يبــدا فــي 21 اذار/مــارس( 
ــى مجلــس  ــوم الخميــس وترســل إل ســتعرض الي

االســامي. الشــورى 

معلنا عرض الميزانية الى المجلس..

نوبخت: سعر البنزين لن يرتفع العام القادم

وزير النفط: لن نقوم بأّي حوار 
عن حصتنا في اوبك

ــة إجتمــاع أعضــاء  ــاء بشــأن إقام ــة  امــس االربع ــدار زنكن ــط بيجــن نام ــر النف ــد وزي ــا:- أّك  طهران-إرن
االوبــك االســبوع الجــاري علــى أّن ايــران مادامــت تحــت ظــل الحظــر لــن تقــوم بــأيّ حــوار مــع أحــد عــن 

حصتهــا فــي المنظمــة .
وقــال وزيــر النفــط فــي تصريــح للمراســلين بــأّن اإلجتمــاع ســيناقش هــذا االســبوع قضايــا منهــا إنتــاج 

الســعودية للنفــط أكثــر مــن الحصــة المخصصــة لهــا فــي المنظمــة.
ــة االيرانيــة بعــد رفــع تقريــر  ــي البورص ــدء المرحلــة الثالثــة مــن بيــع النفــط ف وأشــار زنكنــة الــى ب
نهائــي الــى المجلــس االعلــى للتنســيق االقتصــادي التابــع للســلطات الثــاث والــذي ســيقرّر فيــه رؤســاء 

ــه. الســلطات مــا يجــب فعل
من منفذ "مهران"..

تصدير ما يعادل 800 مليون دوالر من 
البضائع الى العراق

ــادل 800  ــا يع ــر م ــام روح اهلل غامــي عــن تصدي ــن مشــرف جمــارك محافظــة إي ــارس:- أعل طهران-ف
ــع لحــد االن. ــة الربي ــى العــراق منــذ بداي ــة مــن منفــذ "مهــران" ال مليــون دوالر مــن الســلع االيراني

ــث  ــرة، حي ــي االشــهر االخي ــام شــهدت تحســنا ف ــذ اي ــر منف ــر عب ــة التصدي ــي أن عملي وصــرح غام
تــم تصديــر 590 الــف طــن مــن الســلع بقيمــة 800 مليــون دوالر منــذ بدايــة العــام الجــاري )حســب التقويــم 

االيرانــي( لحــد االن مــن منفــذ "مهــران" الحــدودي الــى العــراق.
وأوضــح غامــي ان غالبيــة الســلع المصــدرة الــى العــراق عبــارة عــن المــواد االنشــائية، البولــي ايثيليــن، 
االثــاث المنزلــي ومــا الــى ذلــك، مضيفــا ان العراقيــل التــي تعيــق عمليــة التصديــر الــى العــراق حاليــا قيــد 

المتابعــة مــن أجــل الرفــع وتحســين عمليــة التصديــر.

انطالق ملتقى 'قلب ايران واوروبا' الدولي 
في مدينة مشهد المقدسة

عودة 28 الف نازح سوري 
من الحدود  االردنية

االردن  بيــن  الحــدودي  المعبــر  فتــح  منــذ 
وســورية عــاد اكثــر مــن 28 الــف نــازح ســوري مــن 
ــورية. ــي الس ــوا االراض ــب ودخل ــر ـ نصي ــر جاب معب
فــان  لانبــاء،  الفرنســية  الوكالــة  فحســب 
ــر  ــح معب ــذ فت ــه من ــال؛ ان ــد ق ــا ق ــا اردني مصــدرا امني
ــان  ــي ف ــر الماض ــط اكتوب ــي اواس ــب ف ــر ـ نصي جاب
ــازح ســوري ومــن بينهــم  ــف ن ــا يقــرب مــن 28 ال م
ــة  ــي قائم 3400 مهجــر ســوري مســجلة اســماؤهم ف
االمــم المتحــدة قــد عبــروا مــن هــذا المعبــر ليعــودوا 

للوطــن.
كمــا ان عــودة هــؤالء المهاجريــن طوعيــة وقــد 
شــؤون  مفوضيــة  قائمــة  فــي  اســماؤهم  ثبتــت 

الاجئيــن التابــع لامــم المتحــدة.

المونيتور: التحالف األميركي السعودي سيواجه مخاطر عديدة
ــد الســعودي محمــد  ــي العه ــور« ان ول ــع »المونيت ــة نشــرها موق ــي مقال ــدل ف ــروس ري ــب ب رأى الكات
ــن ان الشــراكة  ــاده، محــذرًا م ــح شــخصية »اســتقطابية« تتســبب بالضــرر لســمعة ب ــن ســلمان أصب ب
ــي  ــن الديمقراط ــم الحزبي ــارة دع ــر خس ــتواجه خط ــرة وس ــوط كبي ــتتعرض لضغ ــعودية س ــة الس االميركي

والجمهــوري«.
وأضــاف ريــدل فــي مقالــه الــذي حمــل عنــوان :«نفــور الســعودية«، ان  االدلــة التــي تؤكــد تــورط ابــن 
ســلمان بمقتــل خاشــقجي »تــزداد قــوة يومــا بعــد يــوم«، وتابــع ان »االســوأ مــن ذلــك هــو ان جريمــة قتــل 
خاشــقجي ســلطت االنظــار علــى »حــرب الســعوديين الكارثيــة ضــد اليمــن«، وأكــد ان هــذه الحــرب تشــكل 

الكارثــة اإلنســانية االســوأ فــي العالــم.
وقــال الكاتــب إن »التحالــف االميركــي مــع الســعودية وضــع »تحــت المجهــر« أكثــر مــن اي وقــت 
ــي  ــن للســعودية ف ــن التقليديي ــا ان »تهــور ووحشــية ســلوك ابــن ســلمان يجعــل الداعمي مضــى«، مضيف
وســائل االعــام األميركيــة و«الكونغــرس« ينقلبــون ضدهــا. واعتبــر انــه »مــن الصعــب تخيــل تغييــر بهــذا 
ــر«. ــر فاكث ــى تشــويه ســمعته اكث ــؤدي ال ــة اخــرى ت االطــار، مرجحــًا ان يتخــذ ابــن ســلمان خطــوة خاطئ

ايــران  'قلــب  ملتقــى  انطلــق  مشــهد-ارنا:- 
واروبــا' الدولــي بمشــاركة اكثــر مــن 700 طبيــب 
وممــرض ايرانــي واجنبــي مــن عشــرين دولــة فــي 
العالــم فــي مستشــفى 'رضــوي' بمدينــة مشــهد 

المقدســة.
ويهــدف الملتقــى الــى تبــادل وجهــات النظــر 
ــات و  ــه حــول احــدث المعطي ــن المشــاركين في بي
االنجــازات العلميــة فــي مجــال تشــخيص امــراض 

ــا. ــب ومعالجته القل
وخــال مراســم افتتــاح الملتقــى اكــد ســادن 
العتبــة الرضويــة حجــة االســام ابراهيــم رئيســي 
علــى ضــرورة اجــراء دراســات علميــة علــى مســتوى 
الخبــراء و االخصائييــن واالهتمــام بالنشــاط القائــم 

علــى المعرفــة .
ــراض  ــة بأم ــاالت اإلصاب ــي ح ــى تنام ــت ال ولف
القلــب فــي المجتمــع داعيــا االخصائييــن والباحثيــن 
فــي هــذا المجــال الــى التعــرف علــى اســباب ذلــك.

أن  بامكانهــا  مشــهد  مدينــة  ان  الــى  ولفــت 

تكــون قطــب الســامة والطــب فــي البــاد لمــا 
ــة. ــات العلمي ــات و المقوم ــن االمكاني ــه م ــع ب تتمت

وفــي ســياق متصل اعلــن مدير عام مستشــفى 
رضــوي 'رضــا ســعيدي' ان 500 اخصائــي فــي القلــب 
ــذي  ــى ال ــي الملتق ــة يشــاركون ف ــة الدموي واالوعي
يســتمر لمــدة اربعــة ايــام و يعرضــون مقاالتهــم فــي 

مجــال تشــخيص االمــراض القلبيــة و معالجتهــا .
اوروبيــة  جمعيــات  اربــع  اعضــاء  ان  واوضــح 
كبيــرة بمــا فيهــا جمعيــة معالجــة االمــراض المزمنــة 
االمــراض  معالجــة  و   )CTO( القلــب  الوعيــة 
ــب )EBC( و  ــة )CSI( و امــراض صمــام القل الخلقي
 TOBI معالجــة االمــراض المعقــدة الوعيــة القلــب

يشــاركون فــي هــذا الملتقــى.

كوريا الجنوبية تبحث مع واشنطن إعفائها بشأن 
استيراد النفط االيراني

بمشاركة شركات داخلية واجنبية..

انطالق المعرض الدولي للصناعات الكيمياوية واجهزة المختبرات بطهران

باحثونا يطوّرون بطاريات الليثيوم 
بالطحالب الضارة

طهران-مهــر:- اســتخدم باحثونــا قطبًــا نشــًطا 
أيونــات  بطاريــات  فــي  الموجــب  القطــب  مــن 
الليثيــوم عــن طريــق تعديــل مســتوى الرمــاد مــن 

ــزر. ــر الخ ــي بح ــارة ف ــب الض ــواع الطحال ــد أن أح
و مــن بيــن أجهــزة تخزيــن الطاقــة ، اســتحوذت 
بطاريــات الليثيــوم أيــون علــى اهتمــام الكثيريــن ، 
مــن  األنــواع  لهــذه  الرئيســي  االســتخدام  وإن 
اإللكترونيــة  المعــدات  فــي  يكمــن  البطاريــات 

الكهربائيــة. والســيارات  واألجهــزة   ، المحمولــة 
وقــد أشــارت الباحثــة وعضــو هيئــة التدريــس فــي 
جواديــان  "ســهيا  بطهــران  مــدرس  تربيــت  جامعــة 
فرزانــه" ، إلــى ظهــور ونمــو الطحالــب الضــارة فــي البحــر 
وذلــك نتيجــة لدخــول الملوثــات النفطيــة والمبيــدات 
الزراعيــة وميــاه الصــرف الصحــي المنزليــة إلــى البحــر.

وقالــت األســتاذة الجامعيــة ، إن أحــد اآلثــار المدمــرة 
لدخــول الملوثــات إلــى ميــاه البحــر ، يتمثــل فــي تقلــص 
نســبة األوكســجين فــي المــاء والوفيــات الناجمــة عــن 

النباتــات المائيــة ونفــوق الحيوانــات المائيــة.

فــي  معرفيــة  شــركة  أقدمــت  طهران-مهــر:- 
حســب  عضــوي  زعفــران  إنتــاج  علــى  ايــران 
ــة  ــات ملحوظ ــر كمي ــم تصدي ــة، وت ــر الدولي المعايي
منــه الــى الواليــات المتحــدة والــدول االوروبيــة.
وصرحــت المديــرة العامــة للشــركة المعرفيــة 
نــدى تقــوي ، بــأن هــذه الشــركة تمكنــت مــن إنتــاج 
الزعفــران العضــوي، قائلــة: أن الهــدف األساســي 
مــن هــذا المشــروع هــو حــذف جميــع العناصــر 
الكيميائيــة فــي سلســلة انتــاج الزعفــران، لذلــك 
لــم يتــم اســتخدام اي اســمدة كيميائيــة ومبيــدات 
أثنــاء  الكيميائيــة  المــواد  مــن  وغيرهــا  حشــرات 

ــران. ــذا الزعف ــة ه زراع
وأوضحــت تقــوي إنــه تــم تنفيــذ هــذا المشــروع 
ــة،  ــة لمحافظــة خراســان الرضوي ــرى التابع ــي الق ف
450 هكتــار مــن االراضــي  الـــ  فــي مســاحة تبلــغ 
الزراعيــة، كمــا وتــم االشــراف علــى عمليــة الزراعــة 
مــن خــال التحكــم بمجموعــات مــن المزارعيــن.

وأكــدت مديــرة الشــركة أن مجموعتهــا التزمــت 
بجميــع المعاييــر والمواصفــات التــي ينبغــي علــى 
ــا، مشــيرة أن هــذا  ــع به ــة التمت المنتجــات العضوي
الزعفــران العضــوي لديــه شــهادة ويصلــح للتصديــر، 
ــا  ــة فــي أوروب ــر الدولي ــم انتاجــه وفــق للمعايي إذ يت

والواليــات المتحــدة واليابــان.

إنتاج الزعفران العضوي بإيران وتصديره 
الى أوروبا واميركا

طهران-ارنــا:- انطلــق امــس االربعــاء المعــرض الدولــي الثانــي للصناعــات الكيماويــة 
واجهــزة المختبــرات بمشــاركة ممثليــن عــن تســع دول و 85 شــركة محليــة بطهــران.

ويقــام المعــرض برعايــة مؤسســة الصناعــات الصغيــرة و المــدن الصناعيــة 
فــي ايــران وصنــدوق االبــداع واالتحــادات الصناعيــة ويســتمر حتــى الثامــن مــن 

الشــهر الجــاري .
ويشــارك فــي المعــرض شــركات مــن تســع دول مــن ضمنهــا الهنــد و 

احــدث منتجاتهــا و خدمتهــا. لتعــرض  وامريــكا و ســنغافورة  بريطانيــا 

وفــي ســياق متصــل اعلــن احــد القائميــن على المعرض 'مســعود مســتوفي' 
فــي حديــث لمراســل ارنــا، ان مــا تتمتــع بــه ايــران مــن االمكانيــات فــي مجــال 
ــز هــذه الصناعــة المدرجــة ضمــن  ــي تعزي ــات ســاهمت ف صناعــة البتروكيماوي

اولويــات ايــران فــي مجــال االســتثمار الصناعــي.
وتابــع قائــا ان هــذا المعــرض يمهــد لعــرض منتجاتنــا و خدماتنــا فــي 
مجــال اجهــزة المختبــرات و التواصــل مــع الزبائــن و التعــرف علــى حاجاتهــم و 

ــي الســوق . ــات عــن الظــروف الســائدة ف ــي معلوم تلق

طهران-مهــر:- صرحــت 
الكوريــة  الخارجيــة  وزارة 
األربعــاء  امــس  الجنوبيــة 
الحكومــي  الوفــد  أن 
ناقــش  الجنوبــي  الكــوري 
ــب  ــع الجان ــي واشــنطن م ف
إجــراءات الحقــة  األمريكــي 
الجنوبيــة  كوريــا  الســتثناء 
االمريكيــة  العقوبــات  مــن 
يــوم  وذلــك  إيــران  علــى 
أمــس الثاثــاء، 4 ديســمبر 

واشــنطن. بتوقيــت 
و نقــًا عــن يونهــاب فــإن وزارة الخارجيــة الكوريــة 
الجنوبيــة ذكــرت أن الوفــد الحكومــي الكــوري الجنوبــي 
ناقــش فــي واشــنطن مــع الجانــب األمريكــي إجــراءات 
العقوبــات  مــن  الجنوبيــة  كوريــا  الســتثناء  الحقــة 

االمريكيــة علــى إيــران وذلــك يــوم أمــس الثاثــاء، 4 
ديســمبر بتوقيــت واشــنطن.

وطالــب هونــغ الجانــب األمريكــي بتزويــد الجانــب 
الكــوري بتعليمــات فنيــة أوضــح بمــا يتعلــق بالتعامــات 
ــاده  ــن ب ــى تتمك ــات حت ــل والتأمين ــوال والنق ــي األم ف
ــاة  ــي المجــاالت المعف ــران ف ــع اي مــن إجــراء التجــارة م

مــن العقوبــات .

البديل عن المسار الديمقراطي 
في العراق

مهدي منصوري
ــس  ــي مجل ــا حــدث اول امــس ف م
كتلــة  قبــل  مــن  العراقــي  النــواب 
سياســية لعرقلــة المســار الديمقراطــي 
بعــد  العراقيــون  عليــه  تعاهــد  الــذي 
امــر يدعــو  المقبــور  صــدام،  ســقوط 
ظاهــرة  شــكل  النــه  عنــده  للتوقــف 
جديــدة فــي مســير العلميــة السياســية 
التــي لــم يعهدهــا العراقيــون منــذ عقــد 
ونيــف مــن الزمــان، واليمكــن ان نغفــل 
المعــادي  الكبيــر  الــدور  نتناســى  او 
للعمليــة السياســية خاصــة مــن قبــل 
حاولتــا  واللتــان  والســعودية  اميــركا 
ومنــذ الوهلــة االولــى للتغييــر والتــي 
توجهاتمهــا  مــع  تتائــم  ال  جــاءت 
والمشــاريع  الخطــط  وضعــوا  بحيــث 
او  العمليــة  هــذه  افشــال  اجــل  مــن 

خنقهــا فــي مهدهــا منــذ اللحظــة.
والزالــوا  العراقيــون  عــاش  وقــد 
العمليــة  رافقــت  التــي  المعانــاة 
السياســية وعلــى يــد كل من واشــنطن 
والريــاض وعمائهمــا مــن السياســيين 
ان  حاولــوا  والذيــن  الداخــل  فــي 
ــع  ــن جمي ــا م ــد متخلف ــذا البل ــى ه يبق
المطلــوب  االهتمــام  وعــدم  النواحــي 
فــي تحســين وضعــه مــن خــال عرقلــة 
ــدم  ــواب وع ــس الن ــي مجل ــن ف القواني

للنــور. ظهورهــا 
حــدث  الــذي  ان  مراقبــون  واشــار 
نتيجــة  ســوى  يكــن  لــم  باالمــس 
منــي  الــذي  الفشــل  لحالــة  طبيعيــة 
مــن  والعراقييــن  العــراق  اعــداء  بــه 
بســط ســيطرة الدواعــش او غيرهــم 
واال  البلــد.  ادارة  فــي  التحكــم  فــي 
مــاذا يعنــي ان يوقــف عمليــة تشــكيل 
الحكومــة باســتخدام اســلوب التهديــد 
والضجيــج والزعيــق ومحاولــة فــرض 
ــعب ان  ــى ارادة الش ــدرات عل االرادة مق
لــم يكــن هنــاك امــر مــا يدعــو للوقــوف  
ــد  ــن ق ــة ان العراقيي ــع ماحظ ــده م عن
ارادتــا  شــهدوا ان اميــركا والســعودية 
ايصــال االوضــاع فــي العــراق الــى حالــة 
الفــراغ الدســتوري مــن اجــل ان تتدخل 
ــاذ  ــة انق ــي تشــكيل حكوم واشــنطن ف
كمــا يدعــون وعلــى مقاســاتهم للقضــاء 
برمتهــا  السياســية  العمليــة  علــى 
ــن  ــك وتمك ــم ذل ــق له ــم يتحق ــا ل ولم
وثباتهــم  وبصمودهــم  العراقيــون 
االقتــراع   صناديــق  الــى  يذهبــوا  ان 
مــا  اســقط  ممــا  ممثليهــم  وانتخــاب 
فــي ايــدي االعــداء. لذلــك حاولــوا اتبــاع 
الــى هدفهــم  للوصــول  آخــر  اســلوب 
اول  حادثــة  كانــت  وقــد  المشــؤوم، 
امــس  بمجلــس النــواب خيــر دليــل 
علــى ذلــك. النــه وفــي حالــة عجــز عبــد 
ــة  المهــدي عــن اكمــال تشــكيل حكوم
ــراق  ــررة ســيدخل الع ــدة المق ــي الم وف
فــي فــراغ دســتوري يفســح المجــال 
ــم المتحــدة  ــق االم ــن طري ــركا وع المي
بالتدخــل فــي ادخــال البــاد فــي نفــق 
مظلــم وهــو حكومــة االنقــاذ )االذالل(.
ومشــرعون  مراقبــون  واشــار 
الــذي  االســلوب  ان  مــن  عراقيــون 
ــا  ــرض رأيه ــي ف ــة ف ــة معين ــه كتل ابتعت
علــى االغلبيــة بعيــد كل البعــد عــن 
الحالــة الديمقراطيــة بعــد مــا ادركــت 
انهــا قــد عجــزت عــن ايقــاف مســير 
ــس  ــو لي ــر يدع ــية ام ــة السياس العملي
فقــط لاســف بــل البــد مــن اتخــاذ 
مــن  كل  تجــاه  حــازم  قــرار  البرلمــان 
الــى  الوصــول  عرقلــة  فــي  ســبب 
تكميــل الكابينــة الوزاريــة والتــي لــم 
تكــن مقبولــة للجميــع. كمــا ينبغــي ان 
تفــرض  الحادثــة علــى رئيــس الــوزراء 
المنتخــب عــادل عبدالمهــدي والــذي 
ال  ان  مباشــرة  االهانــة  اليــه  وجهــت 
يتنــازل وال يخضــع للضغــوط وفــرض 
ــوزراء  االرادات والمضــي فــي تعريــف ال
الذيــن يــرى انهــم قــادرون علــى ادارة 
ــك يفشــل المخطــط  ــه وبذل ــاد مع الب
ــراق  ــد للع ــذي اليري ــر ال ــري الكبي التآم

يزدهــر. أو  ان يســتقر 
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