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أكــد اخلـبــيــر الـعــسـكــري عــمـاد عــلـو
امـكـانـية تـغـلـغل مـجامـيع من عـنـاصر
نهزم في سوريا الى تنظيم داعش ا
الـــعـــمـق الـــعـــراقي بـــســـبب احلـــدود
الــشـاســعــة بـ الــبـلــدين داعــيـا الى
تـعـزيز اجلـانب االستـخبـاري ومراقـبة
واجهة تلك اجملاميع. الـعمق العراقي 
وقــال عـلـو ردًا عــلى سـؤال لـ(الـزمـان)
ـكـن اجلـزم بـعدم بـهـذا الـشـأن انه (ال
امـكانية دخـول مجاميع من داعش الى
ة الـتنظيم في سوريا الـعراق بعد هز
فــــمن خالل جتـــاربــــنـــا خالل احلـــرب
راقبة الـعراقية االيـرانية حيث كـانت ا
ــسـاحـات اتـاح كــبـيـرة لــكن اتـسـاع ا
عـملية الـتسلل في حيـنه وهناك ايضا
ــكن ان الـــعــديـــد من الـــطــرق الـــتي 
تـــــوصـل الى الـــــعـــــراق مـن اجلـــــانب
الـسوري. وعليه ينبـغي اتخاذ احليطة
واحلـذر لـيس عـلـى الشـريـط احلدودي
ـــا ايـــضـــا في الـــعـــمق فـــحـــسـب وا
اسكة العراقي) موضحا ان (القوات ا
ـــكن لـالرض ذات عـــمق ضــــعـــيـف و
اخـتراقها ولذلك البد من مراقبة العمق
الـعراقي بشـكل كبير والـقيام بعـمليات
اسـتـبـاقيـة واوكـد ان بـعض اجملـاميع
ســتـنـجح فـي الـتـغــلـغل وقـد تــتـجـاوز
ـرابـطـة الـســواتـر والـقـوات االمـنـيـة ا
لــتــصل الى الــعـمق الــعــراقي). وتـابع
(لــقــد كـانت ثــمــة مـحــاوالت في االيـام
االخـيـرة لـلـتسـلل الى الـعـمق الـعراقي
ـتـسلـلة وقـد تـمت مطـاردة الـعنـاصر ا
ومـن بــيـنــهم  13 عــنــصــرا من داعش
تـمـكـنت الـقـوات االمـنـيـة من قـتـلـهم )
مـوضحا ان (طريـقة التسـلل تتمثل في
تــدمــيــر الـســواتــر الــتــرابـيــة ومن ثم
الـعبـور الى االراضي العـراقيـة بالرغم
مـن ان هـــنــاك مـــراقـــبـــة مـن الـــقــوات
الـعــراقـيـة ومن جـانب طـيـران اجلـيش
واالجـهـزة االسـتخـبـاريـة ومن ثم منع
ايـة عناصر حتاول الـدخول باستخدام
دفـعية او طيـران اجليش كما الـقوة ا
ان الــقــوات الــعــراقــيــة تــقــوم ايــضــا
بـعـملـيات داخل الـعـمق السـوري  على
ان التـبقى هنـاك وذلك بهدف ضرب اي
وجـــــود لــــداعـش) مــــنـــــوهــــاً الى ان
(الـتقـارير االولـية تـشيـر الى انسـحاب
عـــنــاصـــر داعش مـن اجلــيب االخـــيــر
ـتـبـقي لـهم في سـوريا مـتـجـه الى ا
شـــرق نــــهـــر الـــفـــرات داخل االراضي
الـســوريـة وتـفـيـد بـأن عـمـلـيـة سـحب
عــوائل داعش اشـرفت عــلى نـهــايـتـهـا
ئات من نساء واطفال عناصر فـهناك ا
داعش من جنسيات مختلفة ومعظمهم

مـن االجــــانب ولــــيس مـن الـــنــــســــيج
االجــــتـــمـــاعي الــــســـوري. وقـــد جـــاء
االنـسحاب بـعد مفاوضـات ب قيادات
ــــنــــطــــقــــة وقـــوات داعـش في تــــلك ا
الـتـحـالف ما يـسـتـدعي زيادة احلـيـطة
واحلـذر) . وتعليقـا على انتقادات قادة
مـن الـتـحـالف الــدولي لـعـدم زج قـوات
ـعركة قـال علـو ان (القوات بـرية في ا
االمــريـكـيــة اسـتـعـجــلت بـشـكـل كـبـيـر
فـرطـة في ضرب فـاسـتـخدمت الـقـوة ا
اهــدافــهـا مــثــلـمــا فــعـلت فـي اجلـانب
ـــوصل وأحلـــقت اضــرارا ـن من ا اال
ــدنـيـ وبــالـبـنى ودمــارا كـبـيــرين بـا
التحتية وحدث االمر نفسه اآلن  فكان
هـنـاك نـوع من االسـتـعـجـال فـي ضرب
مــاتـبـقى من عــنـاصـر داعش في شـرق
ديـر الزور السـورية) مضـيفا انه (كان
لـتصـريحات الـرئيس االمريـكي دونالد
تـرامب بـقرب انـتـهاء داعش تـأثـير في
اتــخــاذ قــرارات عــســكــريــة تــتــضــمن
فرطة من اجل سرعة استخدام القوة ا
الـقـضاء عـلى داعش ولـيتـسـنى سحب
الـقـوات االمـريكـيـة انـسجـامـا مع قرار
ــتـضــمن ســحب قـوات بالده تــرامب ا
من سـوريـا. وكـان لـهـذه الـتـصـريـحات
عالقــة واضــحـة بــتـصــعـيــد مـســتـوى
ــفــرط ازاء داعـش. وقــد اكـد الــعــنف ا
تـرامب انه سـيـعلن بـيـانا مـهـما بـشأن
سـوريا) مـوضحـا ان (هذه االنـتقادات
تــأتي ايــضــا من مــنــطــلق ان الــقـوات
ـدني كنـها ان تـتعامل مع ا الـبريـة 
ومـع جـــيــــوب داعش مـن دون احلـــاق
اضــرار كــبــيـــرة بــالــبــنى الــتــحــتــيــة
ـدنــيـ لـكن الـقـنـابل والـصـواريخ وا
الـتي تـلـقـيـهـا الطـائـرات  ال تـمـيـز ب
عـــنـــاصــر داعـش ومــا مـــوجـــود عــلى
االرض مـن نــــســــاء واطــــفــــال وبــــنى
حتــتـيـة). وكـان الــكـولـونــيل فـرنـسـوا
ــدفـعـيـة ريــجي لـيـغــريـيه قــائـد قـوة ا

الــفــرنــســـيــة في الــعــراق الــتي تــدعم
الـقوات الكرديـة ضد داعش في سوريا
ـكن حتـقـيق الـنـصر قـد اكـد أنه كـان 
عـلى التنـظيم بوقت أسـرع وبدمار أقل
لــــو أرسل الـــغــــربـــيـــون قــــوات عـــلى
األرض.وقــال لــيــغــريــيه في مــقــال في
نـشـرة (ريـفو ديـفـانس ناسـيـونال) أنه
( حتــقـيق الــنـصــر في آخـر مــعـركـة
جــرت ضـد داعش بـ أيـلـول وكـانـون
األول فـي جـيب هـجـ بـشـرق سـوريا
لـكن بـبطء شـديـد وبكـلـفـة باهـظـة جدا
وبـدمار كـبيـر) موضـحا ان (الـغربـي
تـمكنوا عبـر رفضهم إرسال قوات على
األرض مـن احلــــــــد مـن اخملــــــــاطــــــــر
وخـصـوصا اضـطرارهـم لتـوضيح ذلك
أمــام الـرأي الـعـام).وتــسـاءل الـضـابط
الــذي حتــدث بـحــريــة غــيـر مــعــهـودة
لـعسكـري في ميدان عـمليـات (لكن هذا
لك جيشا اذا  الـرفض يثير تسـاؤال: 
إذا كــنــا ال جنـرؤ عــلى اســتــخـدامه?)
ــلـكــون خـبـرة ورأى أن (ألـف مـقـاتل 
احلـرب كانوا سيكفون لـتسوية مصير
جــيـب هــجــ في أســابــيع وجتــنــيب
الـسـكان أشـهرا من احلـرب). وتابع أن
(احلــمــلــة احــتـاجت خلــمــســة أشــهـر
وتـراكم في الـدمـار لـلقـضـاء عـلى ألفي
ــلــكــون دعــمــا جــويــا وال مــقـــاتل ال 
وســائل حــرب الــكــتــرونــيــة وال قـوات
خـاصة وال أقمارا اصطناعية).ولم يعد
عـناصر التنظـيم يسيطرون سوى على
مـنطقة ال تتجاوز مساحـتها الكيلومتر
مـربع في مـحـافـظـة دير الـزور بـالـقرب
مـن احلدود الـعراقـيـة. وكان تـرامب قد
اكــــد اول امس اجلــــمـــعــــة أن إعالنـــا
ـقبـلة) سـيصدر (فـي الساعات الـ 24 ا
بـشـأن انـتـهاء (اخلـالفة) الـتي أعـلـنـها
داعـش.وجلـأ الـتـحـالف الـدولي بـشـكل
أســاسي إلـى عـمــلــيــات جــويــة دعــمـا
ـــوقـــراطـــيــة لـــقـــوات ســـوريـــا الـــد
بـاستثـناء بعض القـوات اخلاصة على
األرض وخــــصــــوصــــا أمــــريــــكــــيــــة
وفـرنـسـية.وقـال الـكـولونـيل الـفـرنسي
انـه (خالل سـتــة أشــهــر ســقـطت آالف
الـــقــــنـــابل عـــلى بــــضع عـــشـــرات من
ـربعـة كانت نـتيـجتـها الـكيـلومـترات ا
الــرئــيــسـة تــدمــيــر بــنى حتــتــيـة) من
مــــســـتـــشــــفـــيـــات وطــــرق وجـــســـور
ومـساكن.وأضـاف أن (التـحالف تـخلى
عـن حــــريــــته في احلــــركــــة وخــــســــر
الـــســيـــطــرة عـــلى وتـــيــرة حتـــركــاته
االســتـراتـيـجــيـة عـبــر تـفـويض قـوات
قراطـية القيام بـالعمليات سـوريا الد
عــلـى األرض). وعــبــرت هــيــئــة أركـان
اجلــيـوش الـفـرنـسـيــة عن اعـتـراضـهـا
عـلى مـا كـتـبه الـكـولـونـيل الـذي يـنهي

مــهـمـته في الـعـراق فـي نـهـايـة شـبـاط
ـــضـــمــون). اجلـــاري (فـي الــشـــكـل وا
وقــالت (إنــهــا لــيــست قــضــيــة حــريـة
تــعــبـيــر بل مــسـألــة واجب الــتــحـفظ
ـرتـبط بـالـعـمـلـيـات).وكـان والـسـريـة ا
لــيـغـريــيه قـد اســتـقـبل وزيــرة الـدفـاع
الـفـرنسـية فـلـورنس بارلي في الـتاسع
مـن شباط اجلـاري بالـقرب من احلدود
مـع سـوريــا. وأعــلـن جـنــرال أمــريــكي
يـخـدم في الـشرق األوسـط اختالفه مع
تـــرامب في قــرار انـــســحــاب الــقــوات
األمـريـكـيـة من سـوريـا. وقـال اجلـنرال
جـــوزيف فـــوتـــيل جملـــلس الـــشـــيــوخ
األمــريــكي إن (تــنــظـيـم داعش ال يـزال
نـاشـطـا في سـوريا ولن تـتـمـكن قوات
دعومـة أمريكيا قـراطية ا سـوريا الد
وحـدها من الـتعامل مـع هذا التـهديد)
مـضـيفـا إن (ترامب لم يـسـتشـرني قبل
إعـالن خـــــــطـط االنــــــــســـــــحــــــــاب من

سـوريا).ويـنضم فـوتيل إلى الئـحة من
ـسـؤولـ األمريـكـي الـذين وجـهوا ا
انتقادات لقرار ترامب بشأن سياساته
فـي سوريـا. وشـدد فوتـيل عـلى الـقول
إن (داعـش لــديه قـــادة ومـــقــاتـــلــون
ومــتـعــاونـون ومــوارد أخـرى لـذا من
الـــضــروري أن يـــســتــمـــر ضــغـــطــنــا
الحـقــة هـذه الــشـبــكـة). الــعـســكــري 
وأضـاف (عـندمـا أقـول إنني هـزمـتهم
فـالبـد أن يـتـحـقق لي  انـهـاء قـدراتـهم
على التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد
تـحدة وحلـفائهـا).  وتعيق الـواليات ا
األلــغـام الـكــثـيـفــة واخلاليـا الـنــائـمـة
واألنـفاق التي حفرها داعش في شرق
ســـوريــا اســـتــكـــمــال قـــوات ســوريــا
ـقـراطــيـة تــقـدمـهــا إلى الـبــقـعـة الــد
األخــيــرة الـتـي التـزال حتت ســيــطـرة
الــتــنــظـــيم تــمــهــيــداً العالن انــتــهــاء
(اخلـالفـة).وأفـاد قــادة مـيــدانـيـون في

ــــوقـــراطــــيـــة قــــوات ســــوريـــا الــــد
بــاســتـشــراس من تــبـقى من مــقــاتـلي
داعـش في الدفـاع عن البـقـعة األخـيرة
حتت سـيـطرتـهم مع استـمرار مـعارك
ـتـحـدث .وقـال ا كـر وفــر بـ الـطـرفـ
قراطية بـاسم حملة قوات سوريا الد
فـي ديـــر الـــزور عــــدنـــان عــــفـــرين ان
(مـقـاتـلي داعش يـرفضـون االسـتسالم
ومـا زالـوا يـقـاتلـون وال نـعـرف مـا هو
ـقـاومـة). وجلـأ الـتـنـظـيم هـدف هـذه ا
ـاضـيـ وفق عـفرين خـالل اليـومـ ا
الـى (اسـتـخــدام اخلاليـا الــتي زرعـهـا
خـلفه باإلضافة إلى الدراجات النارية
مـا دفعنا  الى القيام بـعمليات تمشيط
لــلـمـنـاطق الــتي سـيـطـرت عــلـيـهـا مع
ـارس الـضغط مـحـاولـة التـنـظيم أن 
عـلى قـواتـنـا عـبـر حتـريك اخلاليـا في

ناطق احملررة). ا
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أعـلـنت الـهـيـئـة العـامـة لـلـكـمارك عن
تـنفيذ اتفاقية إلغـاء النقاط الكمركية
الـتي أنشـأت على احلـدود االحتادية
ـــبــاشــرة مـع إقــلــيم كـــردســتــان وا
بــتـوحـيــد اإلجـراءات الـكـمــركـيـة في
ـنـافـذ احلـدوديـة ابـتداء من جـمـيع ا
يـوم امس الـسـبت. وأشـادت الـهـيـئة
في بـيان امـس إنهـا تشيـد (بتـرحيب
ـيـة لـلـعـراق ورئـيـسة ـبـعـوثـة األ ا
بــعــثــة يــونــامي جــيــنــ هــيــنــيس
بـالســـخــــارت أمــــام مــــجــــلس األمن
الـدولي بـاالتـفـاقيـة الـتي أبـرمت ب
احلـكومة االحتادية وإقليم كردستان
بــشــأن تــوحــيـد الــكــمــارك في كــافـة
ـــنــافــذ احلـــدوديــة وذكـــرت أثــنــاء ا
ـها إيـجـازاً أمـام مـجلس األمن تـقـد
الــدولي بـشــأن تـقــريـر األمــ الـعـام
حـول آخر التطـورات في العراق أننا
نـــرحب بــهــذا االتــفـــاق ونــلــفت إلى
ضـرورة أن يكون تنفـيذ األتفاقية من
األولـويـات). وجـاء في بـيـان الـهـيـئة
(أنـها مـاضية بـتنـفيذ هـذه االتفـاقية
بـإلغاء النقاط الكـمركية التي انشأت
عــلى احلـدود االحتــاديـة مع اإلقــلـيم
وســـتــبــاشــر بـــتــوحــيــد اإلجــراءات
ـــنـــافــذ اجلـــمـــركـــيـــة في جـــمـــيـع ا

شارك في مهرجان البايسكالت الذي اقيم في بغداد امس ÊUłdN∫ جانب من ا
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ي ـــؤرخ واالكــاد نـــفت عـــائــلـــة ا
الـدكـتـور كمـال مـظـهر احـمـد وفاته
رض. انـيـا بـعـد صـراع مع ا فـي ا
وقـال الدكـتور عـادل تقي الـبلداوي
الـــذي يـــعـــد احـــد طـــلـــبـــة احـــمـــد
لـ(الـــــــزمـــــــان) امـس (انـه اتـــــــصل
بــالــســيــدة زوجـة الــدكــتــور كــمـال
مـظـهـر ونـفت صـحـة ابـنـاء وفاته).
وكـان أحمد قد ولد في قـرية أغجلر
وهي نــاحـيـة تـابـعـة لـلـواء كـركـوك
ســـــنـــــة 1937. وأنـــــهـى دراســـــته
الــثـانــويـة ســنـة  1955 ودخل دار
علم العالية (كلية التربية فيما ا
بــعـد) بـبــغـداد وتـخــرج فـيـــــــــــهـا
ســــنــــة 1959. وقــــد حــــصل عــــلى
ـرتبة الـبكـالوريـوس في التـاريخ 
الــشـرف ســنـة 1959. وســافـر إلى
االحتـاد السوفيتي السابق ,إلكمال
دراسته العليا وحصل على شهادة
الـدكـتـوراه سـنـة  1963 مـن مـعـهد
ــيــة االســـتــشــراق الـــتــابع ألكـــاد
الـعـلـوم السـوفـيتـيـة. وحـصل على

ـعـهد دكـتـوراه (الـكـانـديـدات) من ا
ذاتـه ســــــنـــــة  1969 وهـي أعــــــلى
شــــهــــادة مــــعــــروفــــة فـي االحتـــاد
الـسوفيتي آنـذاك . عاد إلى العراق
وعــمـل مــدرســاً في قــسم الــتــاريخ
بـكليـة اآلداب جامعـة بغداد وتمت
تــرقـيــته إلى مـرتــبـة األســتــــــاذيـة
سـنـة 1981. وأُعـيـرت خـدماته إلى
اجملــمـع الــعــلــمي الــكــردي وشــغل
مــنـــصب األمــ الــعــام ومــســاعــد
رئــيس اجملـمع لـلـشــؤون الـعـلـمـيـة
ب سنتي  1971و1975. وأشرف
الـدكــتـور كـمـال مـظـهـر احـمـد عـلى
ــاجــســتــيـر الــعــديــد من رســائـل ا
وأطــروحــات الـدكــتــوراه كــمـا انه
شــــارك في مــــنــــاقــــشــــة عــــشـــرات
الـرسـائل واالطـروحـات اجلامـعـية.
والقى عشرات احملاضرات العلمية
ـؤسـسـات الـثـقـافـية في مـخـتـلف ا
داخـل الـعـراق وخــارجه. وصـدر له
اكــثــر من  50 كــتــابــاً. وأحــيل إلى
الـتـقـاعـد سـنـة 2008- 2009 بـعـد
بــلـوغه سن الــسـبـعــ وهي الـسن
الـقـانونـية لـلتـقاعـد وهو في ذروة

عــطــائـه الــعــلــمي فــآثــر اإلنــتــقــال
مـــجــدداً إلى مــوطـــنه األول إقــلــيم
جـنوب كردستـان للعمل في اجملمع
الـعلمي الكردي في أربيل والتفرغ
لـكتابـة مذكراته الـشخصـية فضالً
عـن كتابـته اجلزء الثـالث من كتابه
الــكـــبــيــر (الــكـــرد وكــردســتــان في

الوثائق السرية البريطانية).

احلـدوديـة ابتـداء من امس الـسبت).
وأضـاف أن (االتفاقية شـملت توحيد
كـــافــــة اإلجـــراءات وبـــنـــود قـــانـــون
الـتعرفة الكمركيـة واعتماد تصريحة
كـمركـية بـاللـغت الـعربـية والـكردية
ــنـــافــذ لـــلــعـــمل بـــهــا في جـــمـــيع ا
احلـــدوديــة).  وأشــار إلى (اهــتــمــام
ـيــة لـلـعـراق وحـرص ــبـعـوثـة األ ا
مـجلس األمن الدولي على تنفيذ هذه
االتــفـاقـيـة كـون االتــفـاق هـو خـطـوة
مـهمـة في تنشـيط االقتصـاد العراقي
ويـــدعم الــقــطـــاع اخلــاص ويــنــشط
حــركـة الـتــجـارة الــداخـلـيــة ويـخـلق
اسـتـقـرارا في الـتـكـالـيـف واألسـعار)
وكــانت الـهـيـئـة قــد أعـلـنت اجلـمـعـة
ـــبـــاشــرة ـــاضـــيـــة عـن الـــبـــدء وا ا
بــتــطــبــيق قــرار مــجــــــلـس الـوزراء
ــتــعــلق ــرقم  13 لــســنــة  2019 ا ا
بــتـوحــيـد الــتـعـرفــة واإلجـراءات مع
ــنــافــذ إقـــلــيم كــردســـتــان وكــافـــة ا
احلـدودية واعتماد تصريحة كمركية
مـوحدة بـاللـغتـ العـربيـة والكـردية
وإلـغــاء الـنـقـاط الـكـمـركـيـة احلـالـيـة
ابـتـداء من  16شــبـاط اجلـاري الـذي
يـعتبر خـطوة مهمـة لتنظـيم التجارة
وفـــــــعــــــالـــــــيـــــــات االســــــتـــــــيــــــراد
والـــتـــصــديـــر).وبـــدأ امس الـــســبت
تـطبـيق قرار الـغاء النـقاط الـكمـركية

بــ مــحــافــظــات اقــلــيم كــردســتـان
العراق ومحافظتي كركوك ونينوى .
 وكـانت الـهـيـئـة قد اعـلـنت اجلـمـعة
ــبـــرم بــ الـــتــزامـــهــا بـــاالتــفـــاق ا
احلـكـومـة االحتاديـة وحـكومـة اقـليم
كــردسـتــان بـشــأن تـوحــيـد الــرسـوم
ـــنـــافــذ الـــكـــمـــركـــيـــة في جـــمـــيع ا
احلـدوديـة. وقـالت الـهـيـئـة فـي بـيان
أنـهـا (مـاضـيـة بـتنـفـيـذ اتـفـاق إلـغاء
الـنـقـاط الـكـمركـيـة الـتي انـشـأت ب
مـحـافـظـة كـركـوك واقـلـيم كـردسـتـان
وســـتـــبـــاشـــر تـــوحـــيـــد األجــراءات
نافذ احلدودية الـكمركية في جميع ا
اعـــتـــبــاراً مـن يــوم امـس الــســـبت).
واضــافت الـهـيـئـة أن (األتـفـاق شـمل
تــوحــيــد جــمــيع االجــراءات وبــنـود
قـانـون الـتـعرفـة الـكـمـركيـة واعـتـماد
تـصريحات كمركية باللغت العربية
والــكــرديــة لــلــعـمـل بــهـا فـي جـمــيع

نافذ احلدودية). ا
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