
اخــراج  ناقشــت  التــي  البرلمــان  جلســة 
ــر مــن  ــارت الكثي ــاد اث ــة مــن الب ــوات االجنبي الق
ــن  ــر م ــاب الكثي ــاذا غ ــل: لم ــن قبي ــاؤالت م التس
ــل  ــر كت ــم تحض ــاذا ل ــور؟ ولم ــن الحض ــواب ع الن
تمثــل مكونــات البلــد.. هــل الموضــوع ال يخصهــم 
ام انهــم ال ينتمــون الــى العــراق: وان كان لهــم 
وتثبيــت  الحضــور  عليهــم  فــكان  مخالــف  رأي 

فلمــاذا  العراقــي...  العــام  الــرأي  امــام  موقفهــم 
حــدث مــا حــدث؟.

مــن الصعوبــة بمــكان تحليــل ســبل نجــاح 
عمــل البرلمــان فــي الوقــت الحالــي ، وذلــك يعــود 

لعــدة اســباب اهمهــا: 

البرلمان وااللتزام بالدستور 
علــى  القائمــة  التقليديــة  البرلمــان  1.بنيــة 

والطائفيــة. القوميــة  المحاصصــة 
2. الخافــات الحــادة بيــن المكونــات حــول 
مختلــف القضايــا الفرعيــة والوطنيــة ، واخرهــا مــا 
ــوات  ــى انســحاب الق ــت عل ــي التصوي شــهدناه ف
خــاف  ال  التــي  القضايــا  مــن  وهــو  االجنبيــة 
عليهــا فــي اي بلــد بالعالــم ورغــم ذلــك غــاب 
والكتــل  القــوى  تحالــف 
عــن  الكردســتانية 

. لجلســة ا
داخــل  الصــراع   .3
المكــون الواحــد وبالــذات 
الــذي  االكبــر  المكــون 
يشــكل اكثــر مــن نصــف 
اضــاف   ، النــواب  عــدد 
تحديــا جديــدا امــام عمــل 

ومســتقبله. البرلمــان 
وبعــد هــذه التحديات 
المتأصلــة فــي بنيــة البرلمــان وســلوك القــوى 
السياســية المكونــة لــه علــى اختــاف توجهاتهــا 
ــارات  ــدة خي ــل لع ــتقبل قاب ــان المس ــاربها ف ومش
يحتكــم فيهــا الواقــع الــى نتائــج صناديــق االقتــراع 
، فالبرلمــان الحالــي بحاجــة الــى خطــوات جديــة 

للنهــوض بواقعــه وتفعيــل آلياتــه ، ومنهــا علــى 
ــال ال الحصــر :  ســبيل المث

ــرار  ــي اق ــدل الخــاف ف ــاون ب ــاق والتع -االتف
التشــريعات والقوانيــن الملحــة وهــو مــا اكــدت 
ــة. ــة الماضي ــي الجمع ــة ف ــة المرجعي ــه خطب علي
بــدل  العليــا  الوطنيــة  المصلحــة  تقديــم   -
فــي  وبالــذات   ، والحزبيــة  الفئويــة  المصالــح 
اختيــار رئيــس وزراء مناســب يمكنــه النهــوض 

المرحلــة. بمتطلبــات 
واالســتجابة  المعطلــة  القوانيــن  اقــرار   -
الجمهــور  مــع  والتناغــم  المشــروعة  للمطالــب 
والتواصــل معــه عبــر مختلــف الســبل علــى اعتبــار 
للشــعب  الشــرعي  الممثــل  هــو  البرلمــان  ان 

الســلطات. الــذي يعتبــر مصــدر 
للتغييــر  الضامنــة  للقواعــد  بالنســبة  امــا 
فانــه   ، الحالــي  البرلمــان  عمــل  فــي  الجــذري 
الكتــل  تغييــر  غيــر  للتغييــر  ضامنــة  قواعــد  ال 
تفكيرهــا  مــن  للبرلمــان  المكونــة  السياســية 
ــم مصلحــة  ــواب مــن ســلوكهم وتقدي ــر الن وتغيي
 ، البلــد والمواطــن علــى غيرهــا مــن المصالــح 
وتبقــى مســألة التــداول الســلمي حاضــرة فــي 
المشــهد العراقــي مــا دام هنــاك التــزام بالدســتور 

وآلياتــه وتجنــب خرقــه تحــت اي ظــرف.

هل يحتاج انحـراف التظاهرات إلى دليل؟!
أحمد عبد السادة

بعــد كل مــا جــرى منــذ يــوم 25 تشــرين األول وحتــى أحــداث جامعــة واســط وكربــاء.. هــل مــا 
زال البعــض محتاجــًا لدليــل علــى انحـــراف التظاهــرات الشــعبية الســلمية عــن مســارها ودخولهــا فــي 
منطقــة الصراعــات السياســية والفوضــى والعنــــف والبلطجــــة واالنفــات األمنــي وتحقيــق األجنــدات 

المشبوهــــة كأجنــدة 
مقــرات  حــــرق 
وغلــق  الحشــد 
س  ر ا لمــد ا
بالقــوة  والجامعــات 
الطلبــة  وإجبــار 
مقاعــد  تــرك  علــى 

! ؟ ســة ا ر لد ا
العنــــف  منــذ 
الــذي شــهدته ليلــة 
األول  تشــرين   25

والــذي تمثــل باالعتــداءات علــى مقــرات الحشــد الشــعبي فــي ميســان وذي قــار والديوانيــة، فضــًا 
عن التفاصيل المؤلمة لحادثة مقتـــــل الشــهيد وســام العلياوي وشــقيقه وسحــــل جثتيهمــــا والتمثيل 
بهمــا، عــرف الكثيــر مــن النــاس بــأن التظاهــرات تــم اختطافهــــا مــن قبــل جهــة سياســية مسلحــــة 
وســتتحول إلــى "عصــا" بيــد هــذه الجهــة لتصفيــة حســاباتها مــع خصومهــا، وهــو مــا حــدث فعــًا الحقــًا.
وعلــى إثــر ذلــك انســحب العديــد مــن المتظاهريــن الســلميين "الواعيــن" - ومــن ضمنهــم أصدقــاء 
- وتركــوا الســاحات وعــادوا إلــى بيوتهــم ألنهــم لــم يرغبــوا بــأن يكونــوا أدوات - دون إرادتهــم - بيــد 

هــذه الجهــة.
هــذا الــكام بالطبــع ليــس موجهــًا ألتبــاع الجهــة الخاطفــــة للتظاهــرات وال للمنتفعيــن مــن 
ــل  ــواج ب ــي األم ــن وراكب ــي وال للمخربيــ ــال األهل ــى الفوضــى واالقتتــ ــن عل ــرات وال للمراهني التظاه
هــو موجــه للمخدوعيــن والمغــرر بهــم الذيــن مــا زالــوا يظنــون حتــى اآلن بــأن التظاهــرات مــا زالــت 

ــة!! ــعبية ومطلبي ش
لقد صدق المتنبي عندما قال:

إذا احتاجَ النهارُ إلى دليِل. وليس يصحّ في األفهام شيٌء    

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 االربعاء 19 جمادي االول ، 1441 هـ ق 25 دي 1398 هـ ش، 15 كانون الثاني 2020مشؤون سياسية العدد )10325( السنة االربعون

األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  تعــد 
بنيــت  دولــة  إجرامــًا،  الــدول  أكثــر 
علــى دمــاء األبريــاء، دولــة تنــادي علنــًا 
بالديمقراطيــة وترتكــب الجرائــم بإســمها 
أيضــًا. ومنــذ وجودهــا حتــى اليــوم توالــت 
جرائــم أميــركا فــي العالــم، مــن فيتنــام 
ــاد ال يمكــن  ــى ســوريا، ب ــراق إل ــى الع إل
إحصاءهــا وتعدادهــا، ومــا خفــي أعظــم. 

"جلوبــال  نشــر معهد   2018 آذار  فــي 
قيــام  فيــه  يوضــح  ريســيرش"تقريرًا 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة بقتــل أكثــر 
مــن 20 مليــون إنســان فــى 37 دولــة منــذ 
ــة، منهــم ماييــن  ــة الثاني الحــرب العالمي
ونســاء  أطفــال  معظمهــم  المســلمين 
ومرضــى ومدنييــن وكبــار ســن، كاشــفًا أن 
10 – 15 مليــون شــخص قتلــوا فــي العــراق 

وفيتنــام وكوريــا. 
ــة  ــى دراســة موثق ــر إل ويســتند التقري
العولمــة  أبحــاث  مركــز  مديــر  قدمهــا 

ــى  ــل إل ــل والمُحلِّ ــن المُتأمّ ــا بعي إذا نظرن
التــي  النّــار  إطــاق  وقــف  اتّفاقــات  جميــع 
توصّــل إليهــا الرئيســان التركــي والروســي فــي 
الحــرب الســوريّة، نجــد أّن القاســم المُشــترك 
فيهــا هــو إخــراج للمُســّلحين أوّاًل إلــى مناطــق 
للمعركــة  تمهيــدًا  مُؤّقتــة  آمنــة  تجمّــع 
الوقــت بمــا  النهائيّــة والّلعــب علــى عُنصــر 
يخــدم األهــداف الروســيّة فــي نهايــة المطــاف 

ــا. ثانيً
ولهــذا ال نَســتبعِد 
هــذه  تنطبــق  أن 
أو  جُزئيًّــا  القاعــدة، 
ُكلِّيًّــا، علــى اتّفــاق وقــف 
األخيــر  النّــار  إطــاق 
التوصّــل  جــرى  الــذي 
الرئيســين  بيــن  إليــه 
بوتيــن،  فاديميــر 
ــب أردوغــان  ورجــب طيّ
األربعــاء الماضــي وجــرى 

إعــان تطبيقــه فجــر يــوم األحــد فــي طرابلــس 
. لليبيّــة ا

ــا  ــح أّن الجانبيــن المُتحاربيــن التزَم صحي
عانيّــًة بــه، أيّ قــوّات حُكومــة الرئيــس فايــز 
الســراج المُعتــرف فيهــا دوليًّــا التــي تقــف فــي 
خنــدق الدّفــاع، فــي مُقابــل قــوّات الجنــرال 
ولكنّــه  للعاصمــة،  المُهاجمــة  حفتــر  خليفــة 
ضئيلــة  فــرص  يملــك  هشًّــا  اتّفاًقــا  يظــل 
للصّمــود تمامًــا مِثــل جميــع، إن لــم يُكــن ُكل، 
االتّفاقــات المُماثلــة السّــابقة فــي األزَمــات 

العربيّــة، والســوريّة تحديــدًا.
للقــوّات  تُتيــح  قصيــرة  هدنــة  إنّهــا 
ــة التقــاط األنفــاس اســتعدادًا للجولــة  المُتقاتل
القادِمــة مــن القِتــال، ومــن يقــول غيــر ذلــك ال 
يعــرف األزَمــة الليبيّــة، وال يقبــل بالنظريّــة 
ــيناريو الســوري  التــي تترسّــخ وتقــول إّن السّ

لماذا االعمار مقابل النفط يغضب اميركا؟
ضياء ابو معارج الدراجي 

تلــك الصفقــة التــي لــن يكــون الــدوالر حكــم فيهــا الن التعامــل ســيكون مقابــل برميــل النفــط وليــس 
ــل النفــط و يهبــط  ــه ســيرفع ســعر برمي ــا كون ــا ومــن يصفــق معه ــزع أميركي ــا اف ــدوالر األميركــي هــذا م ال
الــدوالر حتــى وان كانــت كميــة النفــط قليلــة لكنهــا ســتفتح المجــال امــام الــدول المصــدرة للنفــط ان تتعامــل 

بهــذه الطريقــة مــع الــدول الصناعيــة وشــركات االعمــار.
ــة  ــا وتــم طرحــه عــام 2013 لغــرض التصويــت علي ــر بهــذا المشــروع عــام 2011 عراقي ــة التفكي كانــت بداي
ــال  ــات وادخ ــم االعتصام ــي خي ــة ه ــت النتيج ــي وكان ــة المالك ــي حكوم ــة ف ــى التحتي ــون البن ــم قان باس

ــي. ــة المالك ــة بحكوم ــش واالطاح داع
تبعهــا اربــع ســنوات تقشــف مــع انبطــاح حكومــة العبــادي للسياســة األميركيــة وايقــاف كافــة مشــاريع االعمــار والعــذر 
هــو مقاتلــة داعــش بالرغــم مــن ان اميــركا وقــوى التحالــف لــم تكــن جــادة فــي محاربــة داعــش كونهــا صنيعتهــا باالضافــة 
ــي  ــة ف ــل االرهابي ــد الحــركات والفصائ ــق تزوي ــك عــن طري ــر مباشــرة وذل ــة غي ــاد والســاح بطريق ــا  بالعت ــى تزويده ال

ســوريا ممــن يقاتــل نظــام االســد بالســاح والعتــاد وهــذه الحــركات والفصائــل ترســله الــى داعــش العــراق .
بعــد النصــر علــى داعــش بفضــل الفتــوى والحشــد الشــعبي والقــوات االمنيــة ونهايــة واليــة العبــادي 
وبدايــة واليــة عبدالمهــدي وبعــد الحاجــة الماســة العمــار البلــد الــذي يحتــاج الــى امــوال طائلــة ال تتمكــن 
المــوارد الســنوية مــن توفيرهــا تزامنــا مــع الميزانيــة التشــغيلة للبلــد ظهــرت الــى الســطح مــن جديــد  فكــرة  
اعمــار البلــد مقابــل النفــط وتــم زيــارة الصيــن مــن قبــل رئيــس الحكومــة ووزراءه والتفاهــم علــى االعمــار 
مقابــل مائــة الــف برميــل نفــط يوميــا وهــذا مــا اعــاد شــبح الخســارة الميــركا واعوانهــا والتعامــل بالنفــط بــدل 
ــى اساســه تحــدد اســعار  ــة وعل ــة االعماري ــة التجاري ــة الدولي ــدوالر ممــا يجعــل برميــل النفــط هــو العمل ال
ــراق عــن  ــي الع ــاك الوضــع ف ــى ارب ــركا ال ــك لجــأت امي العمــات وليــس العمــات مــن تحــدد ســعره لذل
ــم اســتقالتها بحجــة الضغــط  ــى تقدي ــة عل ــار الحكومــة العراقي ــا فــي اجب ــا ونجحــت تقريب طريــق عمائه
الشــعبي لكــن خطأهــا فــي اغتيــال ســليماني وابــو مهــدي المهنــدس وقبلهــا قصــف مواقــع الحشــد الشــعبي 
واالعتــراف بقصفــه تعمــدا كســابقة اوليــة لهــا عكــس مــا كان يحــدث ســابقا مــن قصــف عــن طريــق الخطــأ 
او طائــرات مجهولــة والتشــيع المليونــي لجثاميــن الشــهداء فــي العــراق وايــران والمواقــف العراقيــة ضــد هــذا 
االعتــداء الســافر وقــرار البرلمــان العراقــي باخــراج القــوات االجنبيــة مــن العــراق شــجع الحكومــة العراقيــة 
ــك لجــأت  ــا لذل ــا وصيني ــا عراقي ــة واإلصــرار عليه ــة الصيني ــل االتفاقي ــى تفعي ــان عل ــن البرلم وبمســاندة م
ــراق  ــي الع ــا ف ــى اذرعه ــاز ال ــة وااليع ــي المحافظــات العراقي ــر الحــداث فوضــى ف ــا االخي ــى ورقته ــركا ال امي
ــر القمــع  ــى وت ــة والطــرق عل ــراق المظاهــرات الشــبابية واحــداث فوضــى امني ــة باخت وجيوشــها االلكتروني
ــة  ــع شــخصيات فــي ســاحات التظاهــر موالي ــران ورف ــة اي ــا الحالي وحقــوق االنســان ولصــق التهــم بعدوته
الميــركا لمنصــب رئيــس الــوزراء هدفهــا  بضغــط قمعــي واضــح هــو الغــاء تلــك االتفاقيــة اذا مــا تــم اختيــار 
احــد المواليــن لهــا كرئيــس وزراء عراقــي مؤقــت وحكومــة مواليــه لهــا كحكومــة العبــادي الســابقة المواليــة 

الميــركا تعمــل علــى نســف االتفاقيــة الصينيــة مــن االســاس .

كيف قدّم بوتين طوق الّنجاة ألردوغان في ليبيا؟
الوجــوه تقريبًــا،  يتكــرّر فــي ليبيــا وبنفــس 
ــة، النّفــط والغــاز  ومــن أجــل مكاســب اقتصاديّ
وعُقــود صفقــات إعــادة اإلعمــار للبُنــى التحتيّــة 
هــو جوهرهــا، ومصالــح الشّــعب الليبــي تحتــل 
ذيْــل أولويّــات الجهــات المُتصارعــة، والدوليّــة 

ــًة. ــا خاصّ منه
فــي  النّــار  إطــاق  وقــف  إعــان  تزامــن 
ُكل مــن إدلــب الســوريّة وطرابلــس الليبيّــة 

ــد، مســألة الرّبــط المذكــورة  يُوحِــي، بــل يُؤكِّ
آنًفــا، وال نُبالــغ إذا ُقلنــا إّن ُكل مــا قيــل عــن 
جــرى  التــي  التركيّــة  الروســيّة  المُقايضــة 
التوصّــل إليهــا فــي المُكالمــة الهاتفيّــة األربعــاء 
إلــى  الماضــي بيــن بوتيــن وأردوغــان وأدّت 
التوصّــل إلــى وقــفٍ إلطــاق النّــار صحيــح.

هــو  المُقايضــة  لهــذه  األبــرز  العُنــوان 
تقديــم السّــلم المطلــوب للرئيــس التركــي 
للنّــزول عــن شــجرة إدلــب العاليــة جــدًّا التــي 
ــزول، ونحــنُ  ــف النّ ــرف كي ــا وال يع ــد إليه صع
نتحــدّث هُنــا عــن توفيــر ممــر خُــروج جــويّ 
الذيــن  المُتطرّفيــن"  "للمُســّلحين  آمــن 
إدلــب، ومــن  قلــب مدنيــة  يســيطرون علــى 
ارهابيــي هيئــة تحريــر الشــام )النّصــرة ســابًقا( 
جانــب  إلــى  للقِتــال  الغــرب  طرابلــس  إلــى 
لون العمود  زُمائهــم السّــلفيين الذيــن يُشَــكِّ

الفِقــري لجيــش الرئيــس الســراج وحُكومتــه، 
وبــدون تذكــرة عــودة، تمامًــا مِثــل اتّفاقــات 

الخُــروج مــن شــرق حلــب، والغوطــة.
الذيــن  المُرتزقــة  الــروس  المُقاتلــون 
ــا  ــال دَعمً ــة للقِت ــة الليبيّ ــى العاصم ــوا إل وصل
وإماراتيًّــا  مِصريًّــا  المدعــوم  حفتــر  لجيــش 
وسَــعوديًّا، ويُقــدّرون بــاآلالف ســيعود األحيــاء 
أّن  نعتقــد  ال  ولكنّنــا  موســكو،  إلــى  منهــم 
المُســلحين السّــوريين “المُرتزقــة” اآلخريــن 
الذيــن جــرى شــحنهم بــاآلالف عبــر جســر 
جــوي إلــى مصراتــه وطرابلــس ســيجدون مــن 
ــيّ  ــاك لك ــوا هُن ــد ذهب ــم، فق ــب بعودته يُرحِّ
تكــون العاصمــة الليبيّــة محّطتهــم األخيــرة، 
أو  نَصــرًا  المُواجهــة  نتيجــة  كانــت  ســواًء 
هزيمــًة، طالمــا أنّهــم بعيــدون عــن ســورية 
ــس  ــيُعفِي الرئي ــذي س ــر ال ــا، األم ــا معً وتركي
أردوغــان مــن حــرٍج كبيــٍر ســواًء كان داخليًّــا 
أو خارجيًّــا، فالــروس أعطــوه المُهلــة والمخــرج 
الصِّــدام  وتجنّــب  إدلــب،  فــي  ورطتــه  مــن 
مــع  أو  الســوري  العربــي  والجيــش  معهــم 
جبهــة “النصــرة” االرهابيــة فــي معــارك تصفويــة 
ــات اآلالف  ــق مِئ ــى تدّف ــؤدِّي إل ــد تُ ــة ق دمويّ
مــن الّاجئيــن الســوريين فــي المدينــة إلــى 
ــر  ــا للسّــامة، بعــد تعّث األراضــي التركيّــة َطلبً
خُطــط إعــادة توطينهــم فــي المِنطقــة اآلمنــة 

فــي شِــمال وشِــمال شــرق ســورية.
ــا  ــول م ــؤاٍل ح ــن س ــة ع ــر دّق ــة األكث االجاب
بعــد وقــف إطــاق النّــار فــي ليبيــا، هــي المزيــد 
االتّفاقــات  مــن  والمزيــد  االنتِهــاكات،  مــن 
النّــار، ألّن االتّفــاق  المُؤّقتــة بوقــف إطــاق 
األخيــر بيــن أردوغــان وبوتيــن ليــس هَشًّــا 
فقــط، وإنّمــا كان ارتجاليًّــا، ال يملــك ُفــرص 
مُراقبــة  آليّــات  أيّ  وجــود  لعــدم  الصّمــود، 
دوليّــة أو إقليميّــة لتطبيقــه وتوجيــه الّلــوم إلــى 

الِجهــات التــي تخترقــه.

عندمــا ال يُرســل الرئيــس أردوغــان اآلالف 
ــة  ــس الليبيّ ــى طرابل ــراك إل ــود األت ــن الجُن م
ــًذا اللتِزاماتــه لحُكومــة الســراج الحليفــة،  تنفي
ويســعى إلــى وقــفٍ إلطــاق النّــار مــع حليفــة 
بوتيــن، فهــذا يعنــي أّن المســألة هــي مُحاولــة 
كســب الوقــت ال غيــر، وإطــاق التّهديــدات 

ــا عــن المخــارج. بَحًث
المُعادلــة الرّاهنــة فــي ليبيــا تقــوم علــى 
قاعدتيــن أساســيتين: قــوّات تُحاصــر وتُهاجم 
)حفتــر( تُريــد السّــيطرة على العاصمــة وتوحيد 
جناحــيّ الدولــة الليبيّــة الشــرقيّ والغربــيّ 
ــع عــن العاصمــة  ــوّات تُداف ــا، وق تحــت خيمته
ــاًء  ــك غِط ــن، وتمل ــزم المُهاجمي ــد أن ته وتُري
دوليًّــا، وال توجــد حُلــول وســط، فــا يُمكــن 
أن يتنــازل طــرفٌ لآلخــر، وال يُوجــد البديــل 
تدخّلــت  إذا  إال  اللهــمّ  اآلن،  حتــى  الّثالــث 
 2011 الناتــو مِثَلمــا فعلــت عــام  قــوّات حِلــف 
ــاد وإنهــاء  ــيطرة علــى الِب ــا للسّ ــا وأرضيًّ جَويًّ
القِتــال بالقــوّة، وال يُوجــد أيّ مُؤشِّــر يُوحِــي 
أرضــي  تدخّــل  أيّ  ألّن  اآلن،  حتــى  بذلــك 
للنّاتــو ســيعني غــزوًا واحتِــااًل علــى غِــرار مــا 
حــدث فــي ُكل مــن العِــراق وأفغانســتان، وهــذا 
ــن  ــاع برلي ــد أّن اجتم ــب، ونعتق ــيناريو مُرع س
المُقبــل حــول ليبيــا بحُضــور الــدّول العُظمــى 
ــال، ســيتردّد  ــيّ القِت ــدون طرف ــة، وب واإلقليميّ

ــه. ــي اتّخــاذه لخُطورت ــرًا ف كثي
هــو  بــات  بوتيــن  الروســي  الرئيــس 
ــراع فــي ليبيــا  الكاســب األكبــر فــي حلبــة الصّ
حتّــى اآلن، كمــا هــو حالــه فــي ســورية، وبــات 
قصــره فــي موســكو قبلــة الحجيــج لزُعمــاء 
ميــركل،  أنجيــا  حُجّاجــه  وآخِــر  العالــم، 
ــا  ــاح مُؤتمره ــعيًا إلنج ــا، س ــارة ألماني مُستش
انعقــاده  موعــد  يتحــدّد  لــم  الــذي  المُقبــل 

أعلــم. والُل  السّــطور..  هــذه  كتابــة  حتّــى 
“رأي اليوم” - بتصرف

أميركا »إمبراطورية الجرائم«.. 20 مليون إنسان قتلتهم منذ الحرب العالمية الثانية
شوسودوفســكي،  ميشــيل  البروفيســور 
عــن  لــوكاس  أ.  جيمــس  إعــداد  مــن 

األشــخاص  عــدد 
ــوا بســبب  ــن قتل الذي
الحــروب  سلســلة 
ت  بــا نقا ال ا و
وغيــر  المســتمرة 
المنقطعــة والعمليــات 
األخــرى  التخريبيــة 
نفذتهــا  التــي 
المتحــدة  الواليــات 
الحــرب  نهايــة  منــذ 

الثانيــة.  العالميــة 
الضحايــا، هنــاك عــدد  وإلــى جانــب 
مــا  غالبــًا  الذيــن  الجرحــى  مــن  هائــل 
يجــدون أنفســهم شــلًا مــدى الحيــاة، 
ويقــول بعــض الخبــراء إنــه بالنســبة لــكل 
شــخص ُقتــل فــي الحــرب أصيــب عشــرة 
آخــرون. وهــذا يعنــي أن عــدد األشــخاص 

الذيــن أصيبــوا بحــروق الواليــات المتحــدة 
يجــب أن يُحســب بمئــات الماييــن.

ــات  توثــق الدراســة الحــروب واالنقاب
فــي  المتحــدة  الواليــات  نفذتهــا  التــي 
وأوروبيــة  وأفريقيــة  آســيوية  دولــة   30
بــأن  تكشــف  كمــا  التينيــة.  وأمريكيــة 
األمريكيــة مســؤولة  العســكرية  القــوات 
بشــكل مباشــر عــن وفــاة مــا بيــن 10 و 

الحــروب  بســبب  شــخص،  مليــون   15
الكبــرى ضــد كوريــا وفيتنــام والحربيــن 

ضــد العــراق. 
مــا بيــن 10 و 14 مليــون وفــاة أخــرى هــو 
العــدد الناجــم عــن الحــروب بالوكالــة التي 
المتحالفــة  المســلحة  القــوات  خاضتهــا 
التــي تدربهــا وتديرهــا الواليــات المتحــدة 
والكونغــو  وأنغــوال  أفغانســتان  فــي 

والســودان وغواتيمــاال وبلــدان أخــرى.
التــي  فيتنــام  حــرب  إلــى  وبالعــودة 
امتــدت إلــى كمبوديــا والوس، تســببت 
باإلضافــة  مليــون،   7.8 بمقتــل  أميــركا 
ــر مــن الجرحــى، واألضــرار  ــى عــدد كبي إل
األجيــال  علــى  تؤثــر  التــي  الجينيــة 
بســبب الديوكســين الــذي تــم رشــه مــن 

قبــل الطائــرات األمريكيــة. 
ــر  ــى أكث ــد أن نشــير إل ــرًا ال ب أخي
فــي عــام 1965  الدمويــة  االنقابــات 
وكالــة  ســلمت  حيــث  بإندونيســيا 
 "CIA" المركزيــة  االســتخبارات 
قائمــة أول 5 آالف شــيوعي إلــى فــرق 
عــدد  ويقــدر  اإلندونيســية،  القتــل 
اغتيالهــم  يتــم  الذيــن  األشــخاص 

500000 و 3 ماييــن. بمــا بيــن 

ــى الوضــع  ــون ال ــف ينظــر المســؤولون الغربي ــدري كي ال ن
الداخلــي فــي ايــران، فهــم صــم بكــم عمــي ازاء كل مــا يؤكــد قــوة 
وصابــة النظــام االســامي ووحــدة وتاحــم الشــعب االيرانــي، 
بينمــا كلهــم آذان صاغيــة وعيــون مفتوحــة ولســان يهــذر، اذا مــا 
ــو كانــت "ميكروســكوبية" تحصــل  تعلــق االمــر باحــداث حتــى ل
فــي اي زاويــة مــن ايــران اذا اشــتمّوا منهــا رائحــة فتنــة او اعمــال 
شــغب او اضطرابــات او اي شــيء آخــر يمكــن ان يتخــذوه ذريعــة 

للنيــل مــن ايــران ونظامهــا وشــعبها.
ــان  هــؤالء المســؤولون مــروا كالطرشــان والخرســان والعمي
ــران بعــد تشــييع االمــام  ــر مــوج بشــري شــهدته اي مــن امــام اكب
الخمينــي الراحــل رضــوان الل تعالــى عليــه عــام 1989، وذلــك 
عندمــا شــيعت أكثــر مــن 7 ماييــن ايرانــي جثمــان الشــهيد 
القائــد الفريــق قاســم ســليماني ورفاقــه االبــرار فــي العاصمــة 
طهــران فقــط، وهنــاك مــن اكــد ان عــدد المشــيعين وصــل الــى 10 
ماييــن، فيمــا خرجــت جميــع مــدن ايــران عــن بكــرة ابيهــا وفــاء 
لرمزهــا المقــاوم وبطلهــا الشــهيد ســليماني، ورغــم كل ذلــك لــم 
يتجــرأ وال ســفير غربــي مــن االشــارة الــى هــذه االمــواج البشــرية 

تسكع السفير البريطاني في طهران ودموع ترامب
 ابراهيم علي

الهــادرة، ألنهــا ببســاطة يعتبرونهــا بمثالــة الركلــة التــي وجههــا 
الشــعب االيرانــي علــى أفــواه االنظمــة التــي ال تريــد وحــدة محــور 

ــز النظــام االســامي. ــة وتعزي المقاوم
ــي  ــا تجمــع عشــرات االشــخاص ف ــل وعندم ــي المقاب ف
زاويــة او شــارع فــي طهــران، نــرى بعــض الســفارات الغربيــة 
ــى وصــل  ــل"، حت ــد عناصرهــا لرصــد هــذا "التجمــع الجل تجن
االمــر ببعــض كوادرهــا الــى ان يتركــوا جانبــا كل القوانيــن 
ــون  ــم ينزل ــية، ونراه ــد الدبلوماس ــة والقواع ــراف الدولي واالع
وســط المتظاهريــن الذيــن تحرضهــا الفضائيــات االجنبيــة 
فتنويــة  شــعارات  واطــاق  شــغب  أعمــال  علــى  المعاديــة 
والتقــاط صــور وافــام، وهــو مــا رأينــاه عندمــا شــارك الســفير 
البريطانــي فــي طهــران روبــرت ماكيــر فــي تجمع غيــر قانوني 
لبعــض االشــخاص امــام جامعــة أميــر كبيــر الصناعيــة وســط 
طهــران بذريعــة االحتجــاج علــى حــادث اســقاط طائــرة الــركاب 
االوكرانيــة، وعندمــا وصلــت قــوات الشــرطة لــم تتعــرف عليــه 
ــن  ــا ع ــى ان كشــف له ــة ال ــدة 15 دقيق ــت باحتجــازه لم وقام

شــخصيته فقامــت باطــاق ســراحه.

ــه شــارك  ــي ان ــال الســفير البريطان ــر ق ــادىء االم ــي ب ف
لتأبيــن ضحايــا حــادث  انــه جــاء  منــه  التجمــع ظنــا  فــي 
الطائــرة، وعندمــا تبيــن انــه تجمــع غيــر قانونــي حيــث بــدات 
ترفــع الشــعارات الفتنويــة انســحب، وفــي تصريــح اخــر بــرر 
ــد كان  ــة فق ــه جــاء صدف ــع بأن الســفير تواجــده وســط التجم
ــم. ــط به ــن ويختل ــه المعترضي ــه يواج ــاذا ب ــذا ف يمشــي هك

رغــم اننــا نعلــم لمــاذا كان يتســكع الســفير البريطانــي 
فــي طهــران فــي تلــك الســاعة مــن الليــل، ونعلــم ايضــا 
غيــر  التجمــع  الــى  اال  ســعادته  قدمــاه  تأخــذ  لــم  لمــاذا 
ــر،  ــكان اخ ــى م ــس ال ــر ولي ــر كبي ــة امي ــام جامع ــي ام القانون
ــم  ــر، فمزاع ــدن بكثي ــن لن ــر مســاحة م ــران اكب ــم ان طه رغ
الســفير هــي ذات مزاعــم ترامــب الــذي اخــذ يبكــي علــى 
ــه  ــم ان ــر واالحتجــاج، رغ ــم للتظاه ــا ويدعوه ــن كذب االيرانيي
ــك  ــذاء، لذل ــدواء والغ ــم ال ــع عنه ــم ويحاصرهــم ويمن يحاربه
ــه  ــه ومقاومت ــى ان قوت ــي يحمــد الل عل ــان الشــعب االيران ف
جعلــت مــن يزعمــون بانهــم االقــوى علــى وجــه االرض كيــف 

يكذبــون بهــذا الشــكل البائــس والمخــزي.


