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كـلمـته (عرفـنـاه منـذ سنـ طويـلة
كان ـاضي  في سـبـعـينـات الـقـرن ا
لـه مـجـلس كل يـوم جــمـعـة اعـتـقل
مــرات عـدة وجنـاه الـلـه كـنـا نـلـوذ
اليه في الظروف الـصعبة ومواقفه
البـطوليـة مشهـود لها  فـهو صلب
وشـــديــــد). وفي كــــلـــمــــة مـــوجـــزة
لـــلــصـــدرفي حـــفل تـــوقــيع
كتـابه قال (احـييـكم جمـيعا
وحـضـوركم هـو تـعـبـير عن
حـــبــكـم لــلـــوطن  وانـــا من
عــشـاق هــذا الــوطن وعـشق
الـــــذات مـن عـــــشـق الـــــوطن
وعــــشـق الــــوطن مـن عــــشق
وقف الذات) مضيـفا(اشكر ا
النبيل من امينة بغداد وكادر
االمـــــانـــــة وكل مـن تـــــفـــــضل
وسـاهـم  والـشــكــر مــوصـول
لكل االحـبة من عـشاق الـعراق
وكل مـا حتــدثـتم به هـو هـديـة
ليس لهـا ثمن ونعـلن عن حبنا
االول لــهــذا الــوطن وســيــبــقى
الــــعــــراق مــــرفــــوع الــــرأس ان
شـاءالـله). وفي نـهـايـة اجلـلـسة
قــدم عــضــو مـجــلس مــحــافــظـة
بــــغــــداد غـــــالب الـــــزامــــلي درع

االبداع للمحتفى به.

الـدبـاغ ان (هـذا االصدار الـ  46من
سلسلة موسوعة العراق حاول من
خالله ايقاد الشموع ورسم احللول
انـه بـتـغيـيـر الـواقع الـعـامـة مـع ا
الفاسد  وفي هذا كتاب  28عنوانا
تـدور حــول الـواقع الـعـراقي).وقـال
حكيم عبد الزهرة في
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لم أتردد حلظة في االعالن عن احتـفالي بعيد احلب كـما تردد كثيرون
تنورين الذين يفـترض بهم مقارعة أعداء احلب بعضهم يُحسب عـلى ا
الـذين ال يـعـرفـون له سـوى مـعـنى واحـد ذاك الـذي أتـرفع عن ذكـره 
ولكي يـسـمع به ويراه اجلـميع  أعـلـنته في حـفل بـهيج حـضره األبـناء
واألحفاد ونشرته على مواقع الـتواصل االجتماعي  بل وجعلت احلب
ـبدع عبد يستـعيد بعـضا من صوره بـحسب تعبـير الشـاعر والكاتب ا
دن التي الزهرة زكي . أعـلنته وحال نـفسي يقـول كم هي بائسـة تلك ا
ال حتـتفـل باحلب  وكـم هو حـالك ذاك الـظالم الـذي يـخـيم عـلى عـقول
ـعاني في الكون  وال تستقيم ا ال يليق به ? مع انه أسمى ا تفسره 
حـياة بـدونه . العـالم يـبنى لـلحـب مدنـا تنـتشـر الـبهـجة فـي نسـائمـها 
وتشع األنوار في أزقتها  ونحن نبني للكراهية قالعا  وللموت أنفاقا
هابة  ويا ويل  وللتقاليد البالية سواتر نطليـها بالقداسة ونعجنها با
ن يدنـو من أبوابـها أو نـوافذهـا  فيـطأطىء كـثيـرون الرؤوس خـانع
خـاضـعـ  وبـعـد ح قـد يـطـول او يـقـصـر  نـدرك انـنـا ارتـكـبنـا من
األخطاء أعـظمها  ومن الـذنوب أقبـحها  وكسـرنا من القـلوب أرقها 
شاعر أنبـلها  ومن التجـارب عفيفها  وهـل ينفع بعد كل الذي ومن ا
فعلنا عض األصـابع  ولوم النفس على تـماديها  والعـقول على قصر
نـظرهـا ?.ألـيس غـريبـا ان يُـنسب عـيـد احلب لـغيـرنـا ويـنأون بـنـا عنه 
ا يـسيء له  وكأن احلب حكـر عليهم  وقـلوبنا صم ويثقفـون األبناء 
ال تـعرف لـلـحب معـنى  مع ان الـعـراقيـ كـتبـوا وغـنوا وعـزفـوا له مذ
وطـئت أقدامـهم  الـبـسيـطـة . فـكيف يـريـد من وصـفوا أنـفـسـهم بحـمـلة
الـراية ان نـحب األوطـان من دون ان نـشـيع لـلحـب أجواء زاهـيـة ? فـما
الوطنية اال شعور بحب الوطن  ومن ال يحب وطنه ويشعر باالنتماء له
لن يجود بـالنـفس دفاعا عـنه  وما لم تكـن احملبة قـيمة عـليا لن تـتوحد
وتُـنبت الـصـفوف  فـبـدونـهـا تـتصـدع اجملـتـمـعات ويـتـمـزق نـسيـجـهـا 
الـضغـائن مـخـالـبهـا بـاألجـساد  وقـد ذقـنـا هـول مرارتـهـا في سـنوات
عجاف خبـرناها  لـكننا لم نـتعلم من الـدرس شيئا  ولم نـرسم للقادم
من األيــام رؤيــة  ومــا زال أعــداء احلب يــطــاردونه ايــنـمــا حل  عــلى
الــوجـوه او عــلى رفــوف احملـال او فـي الـشــوارع واحلـدائـق الـعــامـة 
وتـرقبه عـيـون يـتطـايـر مـنـها شـرر  ومع كل ذلك بـقي احلب حـيـا على
مـدى الـتـاريخ  بـيـنـمـا أكـلت الـديـدان عـيـونـا كـثـيـرة . يـشتـمـون احلب
ويصفونه بأبشع النعوت  وتثيرهم دمية او وردة أو لون  وال يتأملون
بوقـائع تـقشـعـر لهـا األبـدان  وليس لـهـا من سبب سـوى عـوز القـلوب
ـاذا نـفـسـر حدوث 270 مئـتـ وسـبعـ حـالة طالق في للـحب واال 
حـافـظـة واحـدة  أعـرف ان لـذلك أسـبـابـا شتـى  لكن شـهـر واحـد و
أولها غياب احلب الذي يُنسى بفقـدانه مصير األبناء وسنوات العشرة
وبريـق الذكـرى . صـدقوني لن تـرتـقي األوطان بال مـحـبة  ومـا جـوهر
األديان اال مـحـبة  والـله تـعالى مـحـبة ان كـنتـم تعـرفون  فـاحـتضـنوا
احلب ومـدوا له األذرع  وسمـوا الـشوارع والـسـاحـات باسـمه   فـما
هو اال ذخيرة ليوم تدلـهم فيه اخلطوب  فال تبخـسوه قيمته  فقد ربط
أجدادنا الـبابلـيون قـبل آالف السنـ ب احلب واجلمـال والتضـحية 
وهـذه عـشـتـار  وتـلك إنـانا عـنـد الـسـومـريـ  وصـارت لـلـحب آلـهة 
وقيثـارة تتغـنى بها  بـينمـا أضحى احلب لدى بـعضنـا مرادفا لـلرذيلة
وعارا يستوجب الـغسل والتطهيـر  وصار الغاسلـون ابطاال صناديد
وما هم في احلـقيـقة اال نـفر جـاهل حتركه األوهـام وما أكـثرها
في بالدنـا  فــاذا لم نـدع احلـب يُـعـلـن حـضـوره في
سالك النور  فسيظل يراوغ في الظالم  وله من ا
مــا نـعــرف ومــا ال نـعــرف   ولن يــنــفع مـعـه غـلق

األبواب مهما بلغت صالدة األقفال.

≈ÂUB²Ž∫ مواطنون من ديالى في إعتصام مفتوح

ـنـصرم  بـدأت كـتابـة عـمود صـحفي في مـنتـصف تـسعـينـات الـقرن ا
حتت عنوان ( فم مفـتوح .. فم مغلق ) بـجريدة " االحتاد " الـبغدادية 
كان رئيس  حتريـرها العزيـز د. احمد عبـد اجمليد  وهو عـنوان يحمل
في طـياته  تـضادا وتـنـاقضـا مـقصـودا ب ثـنـائيـة (الـفتح والـغلق) ..
وظل هـذا العـنـوان يـرافقـني  حـتى االن .. أي ان عـمـره زاد على ربع
ـا يــشـبه األضــداد أيـضــا قـولـهم قـرن . الـم يـقل ابن األنــبـاري : " و
للعاقل : يا عاقل ولـلجاهل يا عاقل إذا استهـزأوا به  فاالستهزاء هنا
أدى إلى تغـير الـداللة إلى الـضديـة وهو أمـر أيده الـكثـير من الـلغـوي
قـابلة في الـلغة  أسـلوب تـعبيـري يقوم عـلى مبدأ اذاً ان التقـابل أو ا
ــعــاني واأللــفــاظ واألفـكــار والــصــور من أجل غــايـات الــتــضــاد بـ ا
ــعـاني عـرفـت بـالـطــبـاق في بالغـة مـقــصـودة  وهي طــريـقـة في اداء ا
العرب وإبراز تضـادها وتناقضـها. وتعود إلى مقـابلة الشيء بالشيء
قـابلـة فن من فنون واجـهة.. وا إذا واجهه من ذلك يـصبح لهـا معـنى ا
البالغة العربية  ولـهذا الفن عدة تعريفات تـشترك في التأكيد على أن
ـا ــعـنـيـ مـتــوافـقـ أو مـعـان مــتـوافـقـة  ثم  ـقــابـلـة هي اإلتـيـان  ا
قابلة في األضداد يقابلهما أو يقـابلها على الترتيب وأكـثر ما جتيء ا
فإذا جاوز الـطبـاق ضدين كان مـقابلـة وتكـون غالبـاً باجلمع بـ أربعة
ـقـابـلـة إلى اجلـمع بـ عـشـرة أضـداد أو أكـثـر!! أضـداد وقـد تـصل ا
وهنـا  استـحضـر لألمانة الـتاريـخيـة   قول الـصديق رئـيس التـحرير
في بـدء الـنشـر ( اكـتب كل مـا يـعـتمل فـي صدرك وقـلـبك  فـاجلـريدة
تعيـش حرية الـتعبـير الـبناء)  وهـنا  اقول : نـحن عنـدما نكـتب ال نكتب
بحبر القلم....بل نـكتب بدماء القلـوب...فعذرا ان ظهرت بعض اجلراح
عــلى الـســطــور. وعـنــدمـا اخــتـرت عــنـوان ( فم مــفــتـوح .. فم مــغـلق "
خليـمتـي الصـحفـية  ال يـعني بـالـضرورة سـذاجتـنا أو أنـنا ال نـعي ما
يـدور من حــولـنـا .. بل ان  في ذلك إرضــاء لـرغـبـتـنــا في اسـتـكـشـاف
اآلخـر و الـعمق فـي أغوار شـخـصـيـته إلدراك خـفايـاهـا  فـحـ يـكون
الزمـــان ليس زمانـنـــا  واالشـياء التي من حـولنـــا لم تعد تـشبـهنــا 
وكـلمـاتـنـــا لِا تـصــل  وأن مـدن أحالمـنـــا ما عـادت تـتـسع .. فعـلـيـنا
عندئذ فتح فمنا وغلقه في الوقت ذاته! لم اجد أجمل  فـي احلـياة من
 انسان   يــقرأ دواخـلك  دون حـروف  ويـفهـمك دون كالم ...ويحبك
دون مــقابل  السـيـما حـيـنمـا تـعـجز كـلـماتـنـا عن وصف احسـاسـنا 
فـعـنـد ذاك  يـصـبـح صـمـتـنـا اصـدق تـعـبـيـر عن مـا
بداخلنا. شكرا صديقي رئيس التحرير ألنك اب 
وراعي عمود ( فم مفتوح .. فم مغلق ) منذ والدته

 وال زلت حتبه  كما احبه !
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ـفـكـر الـكـبـيـر حـسـ الـسـيد وقع ا
مـــحــمــد هــادي الـــصــدر اخلــمــيس
ـاضي كـتـابه اجلديـد (بـ عـشاق ا
الـذات وعــشـاق الـوطن) في جـلـسـة
اقــيــمت في قــاعــة مــوتــيـل الـزوراء

بـبغـداد بـحضـور حـشد من
ــيــ واالعالمــيـ االكــاد
عـنيـ بشـؤون الثـقافة وا
واالدب. وتــــــخــــــلل حــــــفل
الــتـوقـيع مــداخالت مـنـهـا
مـداخـلـة لـلـدكـتـور عـدنـان
السراج قـال فيهـا(تعرفت
على مـعلمي االول عـندما
كـــان كــــنــــا في ســــوريــــا
الــعـراق دومــا في نـظـره
حــيث عـــمل عــلـى بــنــاء
مـراكـز ادبـية وثـقـافـية).
وشـــــهـــــادة اخـــــرى من
عبـدالـهادي صـادق قال
فيها ان (الصدر ترعرع
في بــــــيـت عــــــلم وادب
وثـــقــافـــة وهـــو كــاتب
له سـلسـلة من متـفرد 
الـــكـــتب عن الـــعـــراق
اجلــديــد ). وجــاء في
مـداخــلـة عـبـد الـكـر
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أكـد الـناطق بـاسم معـتـصمي مـحـافظـة ديالى اركـان احلـسيـني استـمـرار اعتـصام
االهالي أمام مبنى مجلس احملافظة وسط بعقوبة لليوم الثالث  على التوالي.

(االعــتـــصــام لم يــنـــته اال بــتـــحــقــيق
ـشــروعــة والـتي مـطــالــيب االهــالي ا
حددت بـ  13مـطـلـبًـا أبـرزهـا حـضور
رئـيس الـوزراء والـغـاء قـرار انـتـخاب
نائب مـحـافظ ديـالى للـشـؤون الفـنـية
مـحـمـد قـتـيــبـة الـبـيـاتي الـذي صـوت
عــلــيه مــجــلس احملــافــظــة االســبــوع

ــاضي في جــلــسه رســمــيـة  حــيث ا
حـصل عـلى  20صـوتــا من مـجــمـوع
 21عـضواً حـضـروا اجلـلـسـة). فـيـما
اكـد  عـضـو مـجـلـس مـحـافـظـة ديـالى
تركي الـعتـبي  ان اللـجنـة القـانونـية
في مــجـــلس احملــافــظـــة لم تــطــلع او
ــرشــحــ ولم نــعــلم تــدرس ســيــر ا

بـالـية حتـديـد مـوعـد جـلـسـة انـتـخاب
النائب الـفنــــي حملـافظ ديالى  مـحمد
قتـيبـة الـبيـاتي . واشـار العـتبي  في
تـــصــريـح تــلـــقـــته الـ (الـــزمــان)   ان
(الـــنــائـب الــذي  انـــتـــخـــابه عـــلــيه
شبـهـات فـساد سـابـقـة ومعـروفـة لدى

اجلميع. 
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وكـان مـسـؤوًال عـن مـشـاريع مـتــلـكـئـة
ورديئـة تصل قـيمتـها الى  100مليار
ديـــنـــار كـــاشـــفــــا ان نـــائب احملـــافظ
ـــنــــتـــخب يــــســـعى مـن جـــديـــد الى ا
االسـتــفـادة مـن االمـوال الــتي صـرفت
يـزانـية احملـافظـة بـعد حـصـوله على
الـدعـم من جـهــات ســيـاســيــة .  واكـد
ـئة عـضو مـجـلس ديـالى   ان  80بـا
تلكئة في ديالى سببها شاريع ا من ا
نـتـخب. ومن نـائب احملـافظ  الـفنـي ا
جانبه حذر النائب عن محافظة ديالى
من تــكـرار احـداث  فـرات الــتـمـيــمي 
محافظـة البصرة في ديـالى فيما دعا
الى حــضـور رئــيس مــجــلس الـوزراء
ـهدي قـبل تـفـاقم االمور . عادل عـبـد ا
وقــــال الـــتــــمــــيــــمي لـ(الــــزمـــان ) إن
(شـرارة الــغـضب الــشـعــبي بـدأت في
بعقوبة ضـد الفساد من خالل انطالق
تظاهـرة سلـمية تـطورت الى اعـتصام
)  محذرا من  (تكـرار احداث البصرة
في ديالى الن الـغـضب الشـعبي وصل
الى مـــــديــــات كــــبــــيــــرة ) . واضــــاف
الي التـمـيـمي ان  (مـلفـات الـفـسـاد ا
ــــنــــاصب اثــــارت واالداري وشــــراء ا
غضب شعب ديـالى بشـكل كبـير وهذا
مــا دفــعـهــا لــلــتــظــاهــر )  مــؤكـدا ان
)الوضـع قد يـتـفـاقم بـاي حلـظـة وهذا
ما يـدفعـنا لـلقـلق ) . ودعا الـتمـيمي 
)رئــيس مــجــلس الــوزراء عــادل عــبــد

بـعـقوبـة مـسـتـمـر لـلـيـوم الـثانـي على
ـــنــــاخـــيـــة الـــتــــوالي رغم االجــــواء ا
الــســيــئــة).  واضـاف احلــســيــني أن

هـدي لـلـحضـور الى بـعـقوبـة وعـقد ا
اجتـماعـات تسـهم في طـمأنـة االهالي
ـالي والـعمل حـيال مـلـفـات الـفـسـاد ا
عــلى فــتــحــهــا امــام الــراي الــعـام ) 
مــبــيــنــا أن  )الـــفــاســدين يــحــاولــون
الهيـمنة عـلى مقدرات احملـافظة وهذا
ما قد يـدفع الى موجـة غضب تـقودنا
لــلــمــجـهــول ) .  الـى ذلك اكــد  مــديـر
مـكـتب حـقـوق االنـسـان في مـحـافـظـة
صالح مـهـدي لـ (الزمـان ) ان  (ثالث
مراحل اسهمت في خلق العشوائيات
بـبـعــقـوبــة اكـبـر مــدن ديـالى االولى
بــعـد  2003 والـثــانــيــة بــعـد  2006
والــثـــالــثـــة واالخــيـــرة بــعــد   2014
هـجـرة والنـازحة دفعت االف االسـر ا
الى اللجوء الى اطراف بعقوبة وبناء
ـوت والـبحث بيـوتـهم للـخالص من ا
عن االمـن).  واضـــــــاف مــــــهــــــدي ان
)العشوائيات في بعقوبة باتت تشكل
10 بالئة من سكانها وما يظهر حجم
الـكـارثـة الـتي تــعـيـشـهـا آالف االسـر
حـــيث  ان اغـــلب االســـر تـــعـــيش في
منـازل اشبه بـأقفـاص الدجـاج تنـعدم
فيها ابسط اخلدمات ووضع العوائل

في االغلب مأساوي).  
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واشار مـهدي الى ان  (الـعـشوائـيات
في بـعــقـوبــة وبـقــيـة مــدن ديـالى هي
قــنـابـل داخل اجملــتـمـع اذا لم تــعـالج
بشكل جـذري من خالل خطط تنـموية
إلنقـاذ العـوائل واعـطاء بـصيص امل
ألبــنــائـــهــا الــصــغـــار) الفــتــا الى ان
(العشوائـيات تعاني من مـشاكل جمة
ــا تـأخـذ في الـبــعـد االجـتــمـاعي ور
ابــعــاد اخــطــر في االطــار االمــني الن
الـفــقــر بـيــئــة خـصــبـة لــشــتى انـواع

اجلرائم ومنـــــها االرهابية).

وقـال احلـسـيـني لـ(الـزمـان) امس إن
(االعتصام الـسلمي لـكل أهالي ديالى
امـام مــبـنى مــجـلس احملــافـظـة وسط

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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ــدارس الــتي عــراقــيــة اخــرى غـيــر ان هــذه ا
قصدوها اشترطت القبول بانتهاء الطالب من
ـــدارســهم اداء امــتـــحــانـت نــصف الـــســـنــة 
فارقات األصلية) . واضافوا (في واحدة من ا
ان مـدرســة عـراقـيــة اخـرى ايــضـا  تــشـمـيع
ابوابهـا من قبل الـسلـطات الـتركـية اخملـتصة
شرفة مكانا اخر فاستأجرت هيئتها االدارية ا
نهاج ـقرّرة في ا وقامت باجراء االمـتحانات ا
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أغـلقت مـدرسـة احلـيـاة بـأوامـر من الـسـلـطات
ـاضي وخـتم الـتـركـيـة في  6كـانـون الـثــاني ا
عـلى ابـوابـهـا بـالـشـمع األحـمـر لـكـونـهـا غـيـر
مـطـابــقـة لــلـمـواصــفـات فــضال عن مـخــالـفـات
أخـرى. . وعـلى الـرغم مـن احملـاوالت الـعـديـدة
الـتي قـام أهـالي الــطـلـبـة لإلتـصــال بـالـهـيـئـة
ـدرسـة اال انهم لم شـرفـة على ا التـدريـسيـة ا
يــصــلــوا الى نــتــيــجــة !! واألدهى من ذلك ان
ــدرســة قــامت بـــفــتح األبــواب عــنــوة ادارة ا
وإزالــة الـــشـــمع األحـــمــر فـــيـــهــا واالتـــصــال
بـــالـــطالب والـــطـــلـب مـــنـــهم الـــدوام وإجـــراء
امـتــحـانــات نـصف الــسـنــويـة.. وحـ عــلـمت
السلـطات الـتركيـة باالجراء اخملـالف للـقانون
ـدرسـة ثـانــيـة وأخـرجت الـطالب من داهـمت ا
الـصــفـوف وعــادت الى وضع الــشـمع األحــمـر
ــدرســة. وقــال اولــيــاء امــور عــلى مــنــشــآت ا
ـشـكلـة لـيـست الـطـلـبـة لـ (الزمـان) امـس ان (ا
مشـكـلة فـتح او غـلق مـدرسة او قـضـية هـيـئة
ستقبل طالب اشرافية غير مـسؤولة ومهمـلة 
عراقي اجبرتهـم ظروف الوطن على الهجرة
ــراحل لــكــنـــهــا تــكــمـن ان هــنــاك طالبـــا في ا
احلاسـمـة من الـدراسـة ويـنـتـظـمون فـي صفيّ
ــتـوسط والــسـادس االعـدادي) األمـر الـثـالث ا
الـذي حــدا بـاألهــالي الى الــبــحث عن مـدارس
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ÊöłË√ ‰UI²Ž≈
مـن إعــــتــــقــــال أوجالن. بـل إن رئــــيس أركــــان
اجلـيش التركي الـسابق إيلكـر باشبوغ قال إن
ـتحدة سـلمت عمـليا تـركيا أوجالن الـواليات ا
وذلك بـهـدف حتـييـده والـسـيطـرة عـلى احلزب
ـــتـــحـــدة حـــسـب رأيه. ومـــارست الـــواليـــات ا
ضـغوطـا دبلومـاسيـة هائلـة على جـميع الدول
الـتي حـطت طـائـرة أوجالن فـيـهـا وفي نـهـاية
ـكن أن يلـجأ ـطـاف لم يعـد أمامه مالذ آمن  ا
إلـيه. غـادر أوجالن سـوريـا بـعـد تهـديـد تـركـيا
بـشـن حـرب عـلـيـهـا مـا لـم تـنه إقـامـته وتـوقف
دعــمــهــا حلــزبه. رضــخت ســوريــا في نــهــايـة
ـطاف للـضغط التـركي وغادر أوجالن سوريا ا
فـي شـــــهـــــر تــــــشـــــرين األول  .1998وكــــــانت
ــوســـاد تــرصــد اخملـــابــرات االســرائـــيــلـــيــة ا
حتــركــات أوجالن فـي سـوريــا. تــوجه أوجالن
في الــبـدايـة إلى إيـطـالــيـا وبـعـدهـا تـوجه إلى
طاف روسـيا ومنـها إلى اليـونان وفي نهـاية ا
تــوجه إلى كـيــنـيـا لــكي يـتـوارى فـي الـسـفـارة
الـيونانية هناك. وحذرت واشنطن روسيا وكل
أوى ألوجالن الدول األوروبية من مغبة منح ا
ـا أجـبـر احلـكـومـة اليـونـانـيـة عـلى الـلـجوء

لهذا اخليار.
تـزامن وصـول أوجالن إلى نـيـروبي مع وجود
نحو  100عنصر أمن ومخابرات أمريكي في
الـعاصـمة الكـينيـة كانـوا يعمـلون مع اجلانب
الــكـيـني في الــتـحـقـيق في الــهـجـوم اإلرهـابي
الـذي اسـتـهـدف الـسفـارة األمـريـكـيـة هـناك في

أغسطس/آب .1998
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قـبل أيـام قـلـيـلـة كـان أحـد مـذيـعي قـنـاة "خـبر"
والـيـة للـحكـومة يـقـول على الـهواء الـتـركيـة ا
مــبـاشــرة أثـنــاء تـعــلــيـقه عــلى حـادث ســقـوط
طـائرة هـيلـوكوبـتر تـركيـة ومقتل مـن كان على
مـتــنـهـا "كم كـنت أتـمـنـى لـو أن الـقـتـلى جـنـود

أمريكيون". 
ــوقف لــيس ســوى عـيــنــة صــغــيـرة من هــذا ا
ـوقف الـرسـمي احلـكومي والـشـعـبي الـتركي ا
تحدة. ويبدو أن األتراك نسوا ضـد الواليات ا
تحدة قبل 20 الـدور الذي قامت به الواليـات ا
عـاماً بـالضبط عـندما سـلمت عـمليـاً اخملابرات
الـتركـيـة زعيم حـزب العـمال الـكردسـتاني عـبد
الـــله أوجالن. وقـــبل أشـــهــر قـــلـــيــلـــة رصــدت
ن تـحدة نحـو عشرة مالي دوالر  الـواليات ا
ـعلـومات تـساعـد في إعـتقـال ثالثة من يـدلي 
قــادة احلــزب بــيــنــمــا اإلعالم الــتــركي يــحــفل
ـتـحـدة بــقـصص تـتــحـدث عن دعم الـواليــات ا
ـتـحـدة لــهـذا احلـزب. كـمــا ال تـزال الـواليــات ا
تـقـدم الدعم االسـتخـباراتي لـتـركيـا في حربـها
ضـد احلزب الذي يكافح منـذ نحو أربعة عقود
مـن أجل احلــــصــــول عــــلى بــــعـض احلــــقـــوق
الـقـوميـة مثل الـتـعلم بـالـلغـة الكـردية واإلدارة
ز بـعد الـذاتيـة. وقـالت صحـيفـة نيـويورك تـا
أيـام قـلـيـلـة من اعـتـقـال أوجالن في الـعـاصـمة
الــكـــيــنــيــة نــيــروبي في  15شــبــاط  1999إن
الـضـغط الـدبـلـومـاسي واألمـني الـذي مـارسته
دة  4أشـهر مكنت في النهاية تركيا واشنطن 

غالف
الكتاب

لـنصـف السـنـة) هـذه احملـنـة يـضـعـهـا األهالي
ــسـتـقـبل الـذين يـشــعـرون بـالـتــهـديـد اجلـدي 
أوالدهم أمــام وزارة الـــتــربـــيــة وأمــام وزارة
اخلارجـيـة بـسـفـارتهـا في تـركـيـا وكـذلك أمام
ــهـدي.. حـكــومـة رئــيس الــوزراء عـادل عــبـد ا
ـعقـول ان يـترك هـؤالء الـعراقـيون فلـيس من ا
ــصـــيــرهم اجملـــهــول من دون اجـــراء ســريع

وفاعل .


