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{ حلـب (أ ف ب) - تنـتـصب لـوحة
كتب عـليهـا "مديـنة حلب الـصنـاعية
تـشـكـرك عــلى زيـارتك" بـ حـاجـزي
تفـتـيش للـجـيش وسط مـبان مـدمرة
لـــتــحــيــة الــزوار الـــقــادمــ إلى مــا
يــفــتــرض أن تــكــون واجــهــة إعــادة

دينة الثانية في سوريا. إعمار ا
وشهدت حلب الـتي كانت رئة البالد
االقــتـصــاديــة أسـوأ مــعـارك الــنـزاع
الــدامي الــذي انــدلع في عــام 2011
وأســفــر عن تــدمــيــر مــا يــقــارب من
ــديــنـة. وتــمــكــنت الــقـوات نــصف ا
ــنـاطق احلــكــومـيــة من اســتـعــادة ا
الـتـي تـســيــطــر عــلــيــهــا الــفـصــائل
ـديـنـة في نـهـايـة عـام ـقـاتـلـة فـي ا ا
ـسانـدة من 2016 إثـر هـجـوم دام 

القوات اجلوية الروسية.
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وترغب موسكو إلى جانب مساعدة
دمـــشق عــســـكــريــا ضــد الـــفــصــائل
شـاركة بـقوة قـاتلـة واجلـهاديـة ا ا

إلعادة اإلعمار في سوريا.
وتبـدو مديـنة حـلب الصـناعـية التي
عانت من القصف وكأنها تعود إلى
عجـلـة االنـتاج مع إعـادة فـتح بعض
صانع بـعد نحـو ثالث سنوات من ا

. قاتل خروج ا
وتعد مجـموعة قاطرجي لـلصناعات
ـيكـانيـكيـة إحدى هذه الهـندسـية وا
الــشـركـات والــتي ســمح بـزيــارتـهـا
لـفـريق إعالمـي ومـنه وكـالـة فـرانس
برس في إطار رحـلة نظـمها اجليش

الروسي.
ـــلـك الـــقـــسم األكـــبـــر من أســـهم و
مجموعة قاطرجي الشقيقان حسام
ـقربان من الـنظـام السوري وبراء ا
واللذين يخـضعان لعقـوبات فرضها

االحتاد األوروبي وواشنطن.
ـهـنـدس الـذي يـشرف عـلى ويـقـول ا

ـصنع "لـقـد استـأنـفنـا الـعمل إدارة ا
مـنـذ عـام ولـديـنـا اآلن أربـعـة عـنـابـر
تـقــوم بـاخلـدمـة ونــأمل في تـوسـيع
اإلنــتــاج لــنـصـل إلى إلى أحــد عــشـر
بـحــلــول عـام 2020 فــيـمــا يــنــشـغل
ــســـتــودع الـــعـــمــال من حـــوله فـي ا

الشاسع.
ويــعــمـل في اجملــمــوعــة الــتي كــانت
قـاتلة خاضـعة لسـيطـرة الفصـائل ا
وتوقف انـتاجـها خالل الـنزاع نـحو
ألف عـامل بـيـنـهم مـئـتـا الجئ عـادوا

إلى حلب.
ـصـنع بالـلـوم على ويلـقي مـسؤول ا
الـعقـوبـات الـغـربيـة الـتي تـمـنعه من
تطورة من اخلارج. استيراد اآلالت ا
وعـلـى الـرغم من ذلك يــقـول الــعـامل
خـالـد (38 عـامــا) وهـو أب خلــمـسـة
أطـفــال إنه يـحــصل عـلـى راتب جـيـد
مــنـــذ ثــمــانـــيــة أشـــهــر شــاكـــيــا من
دينة" رتفعة للغاية في ا "األسعار ا
فــيــمـا تــعــاني الـعــمــلـة احملــلــيـة من
اإلنــخــفـاض في ســعــر الــصـرف الى

جانب تفاقم التضخم.
ة ديـنة الـقد كمـا يعـد السـوق في ا
رمـزا آخـر جلـهـود إعـادة اإلعمـار في
ــديــنـــة الــواقــعـــة في شــمــال هـــذه ا
ـدرج في قــائـمــة الـتـراث سـوريــا وا

ي لليونسكو. العا
ــنـطـقـة بـ عـامي 2012 وشـكـلت ا
و2016 خط الـتــمـاس خـالل الـنـزاع.
وتــمت اســتــعــادة أجــزاء كــامـلــة من

ة بالتتالي. دينة القد ا
وفي بــعض األزقــة ال يــزال الــعــمـال
يــقـومــون بـإزالــة األنـقــاض في حـ
ـقــاهي مــرتـاديــهـا تــنــتـظــر بـعـض ا
ــــتـــاجــــر وصـــول أول دفــــعـــة من وا

البضائع.
وقال عبـد الرحمن مـحمود ( 59عام)
ـلـك مـتـجـرا لـبــيع الـصـابـون الـذي 

والتوابل منذ عام  1998في السوق
الـقد "الـزبـائن عـائدون أنـا مـتـأكد
من ذلك مــا عـلـيــنـا سـوى االنــتـظـار

قليالً".
وأضــاف هــذا األب الـــذي فــقــد ابــنه
خالل الـنــزاع "لـقـد تـغـيــرت حـيـاتـنـا
" الفـتا ـاضـيـ كـثـيـرا في الـعـامـ ا
إلى أن "الـوضع اآلن أفــضل بـكـثـيـر:

لدينا كهرباء ومياه جارية".
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وغــــــيــــــر الــــــتــــــدخل الــــــروسـي في
ايـلـول/سـبـتـمـبـر 2015 من موازين
الـقـوى لـصــالح الـسـلـطـة الـسـوريـة
وتـــمـــكـــنت دمـــشق من مـــضـــاعـــفـــة
االنتصـارات واستعـادة ما يقرب من

ئة من مساحة البالد. 60 با
وتسـلط الـسلـطات الـروسـية الـضوء
عــلى جــهــودهــا في إعــادة اإلعــمـار
حـيث مــكن تـزويــد آالف األطـنـان من
ـــعــدنــيــة ومــئــات ــيــاه ا أنـــابــيب ا
الــكـيـلــومـتـرات مـن خـطـوط الــتـوتـر
الـــعــالي من إعـــادة بــعض مـــظــاهــر
احلياة الطبيعية للسكان كما ساهم
وجود الـشرطـة الـعسـكريـة الروسـية

في وقف عمليات السرقة.
كــمــا اقــتــرح الــرئــيس الــشــيــشــاني
رمضان قـديروف من جانـبه تمويل
تـرمـيم اجلـامـع األمـوي الـشـهـيـر في
حـلب الـذي دمـره الـقـتـال وكـان يـعد

جوهرة معمارية منذ قرون.
ـبدئـية مـاتزال ورغم هذه الـنتـائج ا
األحياء الشرقية التي كانت خاضعة
ـعـارضـة عـلى لـسـيـطـرة الـفـصـائل ا
حــــالـــهــــا من خـــراب ودمــــار حـــيث
ــــبـــــاني الـــــتـي ســــويـت بــــاالرض ا
ـقـفــرة الـتي حتــيط بـهـا واألحـيــاء ا
حـواجــز الـتـفـتـيـش.ومـا يـزال خـطـر
دينـة التي يبعـد عنها القتال يـهدد ا

خط التماس بنحو  10كلم.

الــقــدس" الــتــابع لــلــحــرس الــثـوري
اإليــــــرانـي بــــــإطالق صــــــواريـخ من
ســوريــا جتـاه إســرائــيل من دون أن
تــبــلغ هــدفــهــا.وكــانت إســرائـيـل قـد
أعـــلــــنت في  25آب/أغـــســــطس عن
شـــنــهــا غــارة في ســـوريــا أحــبــطت
خاللها هجـوما كان يـخطط له "فيلق
الـــقـــدس". إال أن حـــزب الــلـه قــال إن
اثـــنــ من مـــقــاتــلـــيه قــتـال في تــلك
الغارة قرب دمـشق.وبعد ساعات من
تلك الغارة اتهم حزب الله إسرائيل
بشن هجوم بطائرت مسيرت ضد
مـعـقلـه في الضـاحـيـة اجلـنـوبـية في
بيروت متوعداً بالرد.ورد حزب الله
على الهجوم باستهدافه في األول
من أيـلـول/سـبـتـمـبـر آلـيـة عـسـكـريـة
إســــرائـــيـــلـــيـــة وردت إســـرائــــــــيل
بإطالق قـذائف على قـرى حـــــدودية

لبنانية.

يـــأتي ذلك وسـط تــوتـــر شــديـــد بــ
ـتـحـدة إيـران من جــهـة والـواليــات ا
وإســـرائـــيـل من جـــهـــة أخـــرى عـــلى
لف نـطقـة وا خلـفيـة الـنزاعـات في ا
الـــنــــووي اإليــــراني والــــعـــقــــوبـــات
ـفـروضــة عـلى طـهـران األمـيــركـيـة ا
والتـي دفعت اجلـمـهوريـة اإلسالمـية
إلى الـــتــخــلي عن الـــتــزامــات يــنص
ــبـرم في عــلـيــهـا االتــفـاق الــنـووي ا

العام 2015.
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وكـان نـصـرالـله قـد حـذّر في الـعـاشر
ـاضي بأن أي من أيـلـول/سبـتـمـبـر ا
حـرب عــلى حـلــيـفـته إيــران سـتـؤدي
ـنطـقة بكـاملهـا كما أن إلى إشعال ا
مـن شــأنــهــا أن تــســـفــر عن "نــهــايــة
إسرائـيل".وجـاء حتذيـر األم الـعام
حلــــزب الـــله غـــداة اتّــــهـــام اجلـــيش
اإلسرائيلي "ميـليشيا مرتـبطة بفيلق
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ـديـنــة بـالـقـرب من مـحـافـظـة وتـقع ا
إدلب آخـر مـعـقل رئـيـسي لـلـفصـائل
عارضة واجلهـادية في شمال غرب ا

البالد.
ويقول مـحافظ حلب حـس دياب إن
أكــثــر من 123 شـــخــصــا أصـــيــبــوا
ـعـارك في أيـلـول/سـبـتـمـبر بـسـبب ا

في احملافظة.
واقــامت الـســلـطــات اإليـرانــيـة امس
االثــنـ احــتـفـاال لــتـكــر "الـشــهـيـد
هـادي نـصـرالــله" االبن الـبـكـر ألمـ
عـام حـزب الـله والـذي قتـل في الـعام
1997 فـي مــــعـــــارك ضــــد الــــقــــوات

اإلسرائيلية في لبنان.
ــقــدســة لــدى وذلك فـي مــديــنــة قـم ا
الشيعة والـواقعة على بعـد نحو مئة
كــيـلـومــتـر إلـى اجلـنـوب مـن طـهـران
"بـحــضـور (أفـراد) عـائـلــة" نـصـرالـله

وشبان من 60 بلدا.
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{ مــــــوســـــكـــــو (أ ف ب)  –ســـــلــــــطت
األضـواء في بـاريـس امس اإلثـنـ عـلى
ـيـر بـوتـ لدى الـرئـيس الـروسي فالد
مــشــاركــته في مــراسم تــكــر الـرئــيس
الفـرنسي األسـبق جاك شـيراك إذ يـذكر
حــضـوره بـحــقـبــة أفـضل في الــعالقـات
الفرنسية الروسية يسعى قصر اإلليزيه

حاليا إلحيائها.
وبـ وصــول بـوتــ إلى الـسـلــطـة عـام
1999 ورحيل شيراك عنها عام 2007
قــامـت عالقـــات وديــة بـــيـــنـــهــمـــا خالل
اجــتــمـاعــات قـادة الــعــالم تـكــلــلت عـام
انيا في عهد 2003 مع وقوفهما مع ا
ستـشار غيـرهارد شرودر صـفا واحدا ا

بوجه االجتياح األميركي للعراق.
وفي حـــ كــــان نـــيـــكــــوال ســـاركـــوزي
الــرئـيس الــفـرنـسـي "األمـيـركـي الـهـوى"
ـوحدة الذي أعـاد بـاريس إلى الـقيـادة ا
لـــلــحـــلـف األطــلـــسي يـــنـــتـــقـــد ســلـــفه
لـ"مصافحـته" بوت كان شـيراك يندرج
في تقـليد ديـغولي مـعارض لالصـطفاف

األطلسي.
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وعند إعالن وفاة الرئيس األسبق أثنى
بوتـ على قيـادي "حكـيم ورؤيوي" كان

معجبا بـ"ذكائه ومعرفته الواسعة".
وقــال في حـزيــران/يـونــيـو في مــقـابــلـة
ز أجرتـهـا معه صـحـيفـة فايـنـانشل تـا
"إنه مــثـقف حــقـيــقي أسـتــاذ حـقــيـقي"
مؤكـدا أن رئـيس بلـديـة باريس الـسابق
هــو الــقـيــادي الــذي "طـبــعه األكــثـر" في

مساره السياسي.
ـرصـد الـفـرنسي وفـسـر مـساعـد مـديـر ا
الـروسـي في مـوســكـو إيـغــور دوالنـويه
ـمـيـزة مـشـيـرا إلى مـقـام هـذه الـعالقـة ا
"الــرجـل احملــنك" الــذي كــان يـــتــمــتع به
شــيـــراك آنــذاك إزاء الــرئـــيس الــروسي
الشاب الذي كان يفتقر إلى اخلبرة ح
وضعه الرئيس األسبق بوريس يلتس

في السلطة.
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ومــنـــشـــرحــا. وفـي خــطـــابه الـــســـنــوي
لـــلــســفــراء دعــا مـــاكــرون بــإحلــاح إلى
تـقــارب مع روسـيــا في تـبــاين جـلي مع
خط ســلـفه فـرنــسـوا هـوالنــد الـذي أخـذ

مسافة عن موسكو.
وبــعـد جنــاح عــمـلــيــة تـبــادل اسـرى في
أوكرانيا جـرت في أيلول/سبـتمبر بدعم
فاوضات نشط من قصر اإلليزيه تركز ا
اآلن على تنظـيم "قمة نورمـاندي" جديدة
هــذا اخلــريف تــضم بــاريس ومــوســكـو
وبــرلــ وكــيـيـف لـدفع عــمــلــيــة الـسالم
تعثرة منذ 2015 في شرق أوكرانيا. ا
ح وفي حــال الـتــهــدئـة في أوكــرانــيـا أ
مــــاكــــرون إلـى أنه لـن يــــعــــارض عـــودة
روسـيــا إلى مـجـمــوعـة الـثــمـاني. وعـلى
صــعــيــد دبـلــومــاسي لم يــعــد الــرئـيس

الفرنسي يذكر ضم موسكو للقرم.
وفـي ظل هـــذه الـــظــــروف تـــأتي زيـــارة
بـــوتــ في حلـــظــة مــنـــاســبــة. وأوضح
إيغور دوالنويه أن "سياق التكر جلاك
شيراك لـيس مؤاتيا لـعقد اجـتماع عمل

درس وعمل فيها ببداية اخلمسينات من
اضي. القرن ا

واضـاف وزيــر اخلـارجـيــة االمـيـركي "لن
نـنسى أبـدا أن (شـيـراك) كـان أول رئيس
ـــتـــحـــدة بـــعــد دولـــة يــزور الـــواليـــات ا
ـروعـة الــتي وقـعت في 11 الـهــجـمــات ا

أيلول/سبتمبر ."2001
تـحـدة وفـرنـسـا كـانـتا وقـال "الـواليـات ا
ـقـراطـيـة جـنـبــا إلى جـنب لـتـعــزيـز الـد
والـسـالم في الـعــالم وهي عالقــة دائـمـة

مستمرة حتى اليوم".
ولم يـتــطـرّق وزيـر اخلـارجــيـة األمـيـركي
الى موضوع معارضـة الرئيس الفرنسي
األسبق لـلصـراع في العـراق عام 2003.
ــشــاركـة فـي احلـرب الــتي وكــان رفضُ ا
أرادتـهــا واشـنـطن قـد أثــارَ تـوتّـرات بـ

البلدين لسنوات عدة.
وأعلن البـيت األبيض األحد أن الـسفيرة
ي مـاكـورت األمـيـركــيـة في فـرنـســا جـا
ستـمـثل بالدهـا خالل احتـفـاالت التـكر

قررة اإلثن في فرنسا. الرسمية ا

لـكن في الـظــروف احلـالـيـة يـبـقى األمـر
جـــيـــدا".غـــيـــر أنـه لـــفت إلى أن الـــوضع
احلـالي يـخـتــلف عن حـقـبـة شـيـراك بـأن
"روسـيـا كـانت فـي تـلك الـفـتـرة أُضـعـفت
نـــســبــيــا ولم يــكـن بــوتــ أرسى بــعــد
مــشــروعـه لــلــسـلــطــة. أمــا الــيــوم فــمن
األجدى الـتقـدم خطـوة خطـوة في اجتاه

ما بدون تعليق الكثير من اآلمال".
‰uK¹√  UL−¼

تحدة امس بشيراك وأشادت الواليات ا
الــذي تـــوفي اخلــمــيـس في بــاريس في
تــعـزيــة مـتـأخــرة جـاءت بــعـد تــلك الـتي

قدمها زعماء دوليون آخرون.
وقــال وزيـر اخلــارجـيــة األمـيــركي مـايك
بـومـبيـو في بـيـان "بـعد تـكـريـسه حـياته
لـلـخـدمـة الـعـامة عـمـل الرئـيس األسـبق
ثل شيراك بال كلل للحفاظ على القيم وا

العليا التي نتشاركها مع فرنسا".
واسـتـذكـر بـومـبـيو كـيـف وصف شـيراك
ـتـحـدة بـأنــهـا "دولـة أحـبـهـا الـواليــات ا
وأحترمـها وأعرفـها جيـدا" نظرا الى انه

وفي مـؤشــر إلى عالقـة الـثــقـة تـلك دعـا
بـوتـ شـيـراك عـام 2004 إلى مـنـشـآت
عسـكرية سـرية قرب مـوسكـو في تكر

نادر للغاية لقيادي أجنبي.
ومن خــلــفــيـات هــذه الــعالقــات اجلــيـدة
أيـضـا أن شـيـراك كـان مـولـعـا بـالـثـقـافـة
الروسية ويتباهى بأنه ترجم في شبابه
أعــمــاال لــلـــشــاعــر الــروسـي ألــكــســنــدر

بوشك إلى الفرنسية.
وقال مـدير مـركز األبـحاث الـفرنـسية في
معـهـد أوروبا في مـوسكـو الـدبلـوماسي
الـســابق يـوري روبــيـنـســكي إن "بـوتـ
كان يـقدره عـلى الصـعيـد الشـخصي ألن
شيـراك لم يـبد يـومـا تلك الـعـجرفـة التي

يعرف بها الفرنسيون".
وقـلــد شـيـراك بــوتـ عـام  2006وسـام

جوقة الشرف.
وأكــثــر مــا طــبع الــعـالقــات بــ بــوتـ
وشيـراك حلظة تـقارب في غـاية األهـمية
ـعـارضـة احلرب بـ بـاريس ومـوسـكـو 
عــلى الــعــراق. ويــقــول الــبــاحث إيــغـور
دوالنـويه بهـذا الـصـدد إن "محـور بـرل
وبـــاريس ومــوســـكــو كـــان له وقع قــوي
للغاية". وشبه اخلبير يوري روبينسكي
مـوقف بـاريس حـول الـعـراق عام 2003
انـويل مـاكرون حـيـال إيران. وقـف إ
فــالــرئــيس الــفــرنـسـي يـتــصــدر حــالــيـا
ــلف اجلـــهـــود إلنــقـــاذ االتــفـــاق حـــول ا
ـهـدد بـعـد انـسـحاب الـنـووي اإليـراني ا
واشـــنـــطن مــــنه تـــدعـــمـه في جـــهـــوده

موسكو.
ـاضية وضاعف مـاكرون خالل األشـهر ا
بادرات جتاه موسكو فأيد على سبيل ا
ثـال عودة روسـيـا في حزيـران/يونـيو ا
ـانيـة جمللس أوروبا. إلى اجلمـعية الـبر
وفي نهاية آب/أغسطس استقبل بوت
بــــــحــــــفــــــاوة في مــــــقــــــره فـي فـــــور دو
بريغانسون بجنوب فرنسا حيث قضى
ـا كـان الـرئــيس الـروسي وقـتــا أطـول 
مــــقـــــررا بــــاألســـــاس وبــــدا مـــــســــرورا
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في اخملــيم الــعــشـوائي فـي مـنــطــقـة
ـحاذاة احلـدود التركـية قال أطمة 
جـــابــــر كـــيـــروان ( 31عـــامــــاً) قـــبل
االنـــطـالق لـــوكـــالـــة فـــرانس بـــرس
"الوضـع هنـا سيء جـداً انـظروا من
حـولـكم إلى اخملــيـمـات هـذه لـيـست

حياة".
رات الـتي حـاولت فـيـها في إحـدى ا
الـعـائلـة الـعـبور كـسـر الـوالـد ساقه
بـــيــــنـــمـــا كــــان يـــقـــفــــز من اجلـــدار
اإلسمنتي الذي يفصل ب البلدين.
قـــبل ثالثــة أشـــهــر نـــزح جــابــر من
مديـنته خـان شيـخون في ريف إدلب
اجلنوبي التي سيطـرت عليها قوات

(أ ف ب) - ارتدى { اطمة (سوريا) 
جابر ثياباً نظـيفة حلق ذقنه صعد
علـى دراجته الـنـارية وخـلـفه زوجته
وطـفاله وانـطـلق خـارجـاً من مـخـيم
لــلـنــازحـ في شــمـال غــرب سـوريـا
لـلــمـرة اخلـامــسـة عـلـى الـتـوالي في
مـحـاولـة لــلـعـبـور إلى تـركـيـا سـعـيـا
لـــعالج ابــــنــــته الــــتي حتــــتـــاج الى

جراحة في عينيها.
اكــتـفى جـابــر وزوجـته بــحـقـيــبـتـ
صغيرت حمالهما معهما بحثاً عن
حـــيــاة جــديــدة بــعـــيــدا عن الــوضع
ـعـيشي تـدهـور والـوضع ا األمـني ا
الــصــعب فـي إدلب في شــمــال غــرب
ســـوريــا احملــافــظـــة احلــدوديــة مع

النـظـام بعـد هجـوم بـدأته في نهـاية
نـيــسـان/أبـريل في عــدد من مـنـاطق
ــعـظـمـهـا إدلب واحملـيـط الـواقـعـة 
حتت سـيـطــرة هـيـئـة حتـريـر الـشـام

(جبهة النصرة سابقاً).
…dOG  WLOš

وهـو يـعـيش في خـيـمـة صـغيـرة مع
عائلته وأقارب آخرين له.

والـتــقت وكـالـة فــرانس بـرس جـابـر
فـور عـودته إلى اخملـيم من مـحـاولـة
لبلوغ تركيا بطـريقة غير قانونية لم
يـكـتب لــهـا الـنـجـاح. فـبـعـد سـاعـات
طــويــلــة أمــضــاهــا أفــراد الــعــائــلــة
للـعبـور من سوريـا إلى تركـيا سـيراً
عـــلى األقـــدام ألــقت قـــوات تــركـــيــة

آب/أغــسـطـس وقف إلطالق الــنـار ال
يخلو من اخلروقات.

عـلـى غـرار زوجــهـا تــصـر والء (25
عــامــاً) عـــلى ضــرورة االنــتــقــال إلى

تركيا.
ــنــقــبــة "الـســبب وتــقــول الــشــابــة ا
الــرئــيــسي خلــروجي هــو طــمــوحي
لــعالج ابــنــتي (...) عــدا عن اخلـوف
والـــــرعـب مـن الـــــقــــــصـف وأجـــــواء

احلرب".
وتضيف "نخاطر بـحياتنا وأرواحنا
مــــقـــابل أن نـــصـل إلى تـــركـــيـــا وال

نتمكن من الدخول".
بعـد ساعـات قلـيلة في اخملـيم كانت
انـطالقــة الـعـائـلـة مــجـدداً تـرافـقـهم
أصـــــوات أقــــاربــــهـم "إن شــــاء الــــله

تصلون بالسالمة".
¡u−K « »«uÐ«

وتستقـبل تركيـا ب الدول اجملاورة
لـسوريـا الـعدد األكـبـر من الالجـئ

السوري ويقـدر عددهم بنحو 3,6
مـاليـــ شـــخص. وأغـــلـــقت أنـــقـــرة
أبـواب الــلــجــوء فــيــمــا اتــهــمــتــهـا
ـاضي مـنـظـمــات حـقـوقـيـة الـشـهـر ا
بـترحـيل مـئـات الـسـوري إلى إدلب
بــحـجــة عـدم حــيــازتـهم مــسـتــنـدات
إقـامـة في اسـطـنـبـول. وتـصـر أنـقرة

على أنها تدعم العودة "الطوعية".
وأعـرب الـرئيـس التـركي رجـب طيب
أردوغـان الـشـهـر احلالـي مجـدداً عن
رغـبـته بـإعـادة ثالثـة ماليـ سـوري
إلى "مـــنـــطــقـــة آمـــنـــة" يـــســـعى الى
إقامتهـا بالتعـاون مع األميركي في

القبض عـليهم ثم نـقلتـهم إلى معبر
بـاب الـهـوى احلـدودي ومـنه عـادوا

أدراجهم.
فـور عـودتــهم اسـتـقـبــلـهم أقـاربـهم
دخـــلــــوا جـــمــــيـــعــــاً إلى اخلــــيـــمـــة
الـصغـيـرة جلـسـواً أرضاً احـتـسوا
الــشـــاي فــيـــمــا كـــان جــابـــر يــروي
احملاولة الـفاشلة فـيما ابـنته ميرال
الـتي تـعاني مـن مرض في عـيـنـيـها

قرمشة. منهمكة بأكل البطاطس ا
ويــســـجل جــابـــر رســالـــة صــوتـــيــة
ألحــدهم يــطــمــأنـه. وكــان اســتــخـدم
مــبـــلــغــاً وضـــعه جـــانــبـــاً واضــطــر
لالســــتــــدانــــة مـن أقــــاربه لــــيــــدفع

للمهرب  1200دوالر.
ويــقــول جـــابــر "أريــد الــدخــول (إلى
تــركـيــا) ألتـمــكن من الــعـمل وتــأمـ

لقمة عيشي ألوالدي ولعالج ابنتي".
وبـرغم مـحـاوالته اخلـمس الـفـاشـلة
يـؤكـد أنه سـيـحاول "50 و60 ومـئة

مرة حتى أتمكن من الدخول".
ومنذ بـدء قوات النـظام بدعم روسي
هـجـومـهـا في جـنوب إدلـب ومنـاطق
مــحــيــطــة في شــمــال حــمــاة وغــرب
الالذقــيـــة نــزح أكــثــر من 400 ألف
شـــخـص إلى مـــنـــاطق أكـــثـــر أمـــنـــاً
وخـــصــوصـــاً بــالــقـــرب من احلــدود

تحدة. التركية وفق األ ا
وأســـفـــرت الـــضـــربـــات الـــســـوريـــة
والـــروســيـــة الــتـي مــهـــدت ورافــقت
الــهــجـوم عن مــقــتل مــا يــقـارب ألف
رصد الـسوري حلقوق مدني وفق ا
اإلنـــســان. ويـــســـري مـــنـــذ نـــهـــايــة

مــنـــاطق في شــمـــال وشــمــال شــرق
سوريا.

قبل شهرين فـرّ أبو سلوم الـنعسان
( 45عــــامــــاً) مع زوجــــتــــيه وأوالده
الثـمانـية من بـلدة لـطمـ في شمال
حـماة إلى مـنـطـقة مـحـاذية لـلـحدود
تبـعـد نـحو 50 مـتراً فـقط عـن جدار
إســمــنـــتي بــنــته أنــقــرة عــلى طــول

احلدود.
اشـــتــرى أبــو ســلـــوم أرضــاً وبــنى
مـنـزالً صـغـيـراً لـعـائـلـته إال أن حـلم
الذهاب إلى تركيا لم يغب عن باله.
ـتــواضع يـدخن ـنــزل ا في بــاحـة ا
أبــو ســلــوم ســيــجــارته ويــحــتــسي
الشاي فيما تـنهمك زوجته بإضافة
األخـــشـــاب إلى نــيـــران أحـــاطــتـــهــا
بحجـارة إسمنـتية لتـبقيـها مشـتعلة
حتت قـــــدر مألتـه بـــــالـــــبـــــاذجنــــان
احملشي. تعـيش العائـلة اليوم حتت
نظـر جنـديـ تركـي مـوجودين في
ــــراقــــبــــة فــــوق الــــســــور غــــرفــــة ا
اإلســمـنــتي ويـقــول أبـو ســلـوم إنه
شــاهـدهـمــا يـطــلـقـان نــيـرانــهـمـا أو
يوجهـان إهانـات لكل من يـقترب من
اجلـــدار. واخــتــار أبـــو ســلــوم هــذه
ـنـطـقة كـونـهـا بـرأيه "األكـثـر أمـناً" ا
لقربها من تركـيا التي يأمل أن يعبر
إلــيـــهــا لـــكن تــكـــالــيـف الــتـــهــريب

"الباهظة" حتول دون ذلك.
ويــــــقـــــول الــــــرجـل الـــــذي رســــــمت
الــتــجــاعــيــد مالمح وجــهـه األســمـر
"أدخـلــونـا إلى تــركـيـا أو جــدوا لـنـا

حالً (...) احلياة هنا ال تطاق". WE∫ جابر كروان مع زوجته والء وابنية  في أطمة في محافظة ادلب السورية بالقرب من احلدود التركية U×

بغداد
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صـري مـنذ عـشـرينـات الـقرن اغنـيـة شعـبـية مـصـرية اشـتـهرت بـالـريف ا
العشرين.. غـنتها مـطربة شعـبية من الغـجر اسمها (وداد) والـغجر الذين
يسمون بالعـراق بـ (الكاولية) وفي لـبنان يطلق علـيهم  (النوّر) وفي مصر
ـغبـونة ظـهرت في ) وداد ابـنـة متـألقـة من ابنـاء هـذه الشـريحـة ا (الغـازي
اقـلـيم صـعـيـد مــصـر فـصـار لـهـا اسـمــهـا ومـوقـفـهـا الـرافض من االذالل
ـلكـية التـي انتهت في واخلضوع مـن قبل اشخـاص بارزين في الـسلـطة ا
23 تـمـوز 1952 في ثـورة ســلـمـيــة قـادهـا الــزعـيم الــعـربي جـمــال عـبـد
النـاصر ( 1970Æ1918) والتي اطـلق عـلى اجملتـمع اخملـملي الـذي كان
ئة ئة.. اي ان نصف با جتمع النصف با لكية  يتولى حكم مصر ايام ا
صري مرفه ويعـيش حياة باذخـة جدا بيـنما الـنصف االخر من الـشعب ا
كان يـعـاني الفـاقـة والظـلم والـتـهمـيش.. عـلى اية حـال فـان لوداد الـغـازية
لك فاروق ة عندمـا توله بـها االمير يـوسف كمال خـال ا قصة شـهيرة مـؤ
او خال ابـيه على وجه الـدقة وكـان شخـصا مـتجـبرا يـحاول اخـضاع كل
شيء لسلطـته ولرغبـاته الشخصـية كانت وداد شـابة في مطلع عـشرينات
عـمـرهـا فـارعـة الـطـول بـيـضـاء الـبـشـرة بـعيـنـ سـوداويـن واسـعـت ذات
صوت جميل شجي.. يخلب االرواح من قبل االسماع صوتها كان مفعما
بحب مـصر وشعب مـصر وارض مـصر ونـيل مصـر لذا اعـجب بابـداعها
الغـنـائي جـمهـور واسع جـدا. ومن بـينـهم االمـيـر يوسـف كمـال االقـطاعي
ـنيـفة الكـبـير وصـاحب االطيـان الـزراعيـة الـواسعـة وقصـور االسـتراحـة ا
على النيل ويظهر انه كان على النـيل في كل محافظة من محافظات مصر
قـصـر فــاره ضـخم مـؤثث بــافـخم االثـاث ومــزود بـاحـدث وســائل الـعـيش
الرغيـد عالوة على طواقم مـدربة عـلى اخلدمة من اخلـدم واحلشم ومدراء
الـقــصــور.. وكـان االمــيـر يــوسف مــثـقــفـا ومــغــرمـا جــدا بـجــمع الــتـحف
ـعاصرين التي كانت ال ورسومات كبار فـناني العالم من الـكالسيكي وا
تعددة تخلو من لوحات تقدر بثمن ولم تكن اية استراحة من استراحاته ا
ـية عـديدة كـالفـرنسـية يـ وكان يـتقن لـغات عـا مشـاهيـر الرسـام الـعـا
انية والتركية عالوة على الـلغة العربية كما انه كان يحتفظ وااليطالية واال
جموعـات ضخمـة من االسطوانـات لسيمـفونيـات بتهـوفن وباخ وشوبان
وخاجـا دوريان وغـيرهم.. وعـلى الرغـم من كل هذا االنـغمـاس في الفـنون
بيد انه كـان عنجـهيـا متسـلطا شـديد التـكبـر لكن غرامه بـ (وداد) الـغازية
ـرات دعـا الـتي لم تـخـضع لــنـزواته مـرغ كـبـريــاءه في الـوحل وفي احـد ا
ـنيف ـطـربـة وداد القامـة حـفل سـاهر في قـصـره ا االميـر يـوسف كـمال ا
الواقع في مـنطـقة (جنع حـمادي) بـصعـيد مـصر مع فـرقتهـا واغلـبهم من
ابناء اسرتـها وعنـدما بدأت وداد بتـشنيف االسمـاع باحلى مـا عندها من
غناء واحلان استبد الطرب باالمير اخملمور فيترك وقاره الظاهري ويتقدم
ـن قـبـلـة اشــتـهـاء ظـاهـرة فــصـدته بـقـوة من وداد لـيـطــبع عـلى خـدهـا اال
صافعة وجنته اليمنى بـ (علقـة) قوية ايقظت كل مكامن الغضب والشرور
هـان في عـقر داره امـام جـمع غـفيـر من اصـحابه من في دخيـله االمـيـر ا
نـطقة فأخذ يـصرخ ويولول باعـلى صوته.. ايها احلرس االمراء ووجهاء ا
اقـبـضـوا عـلى هـذه الـغازيـة الـعـاهـرة وارمـوهـا في الـسـجن. لـكن قـبل ان
يستطيع احلرس وجماعة حمايته من القاء القبض عليها القت كلمة مؤثرة

مجملها..
 صحيح اني غازية من طبقة منبوذة مسحـوقة ومهمشة اجتماعيا لكني ال
اقبل ببيع جـسدي الن اعيش بشـرف من صوتي واغنيـاتي وبان ال االمير
وال غيره يـستطيـع ان ينال منـي.. ويجعلـني (محظـية) فلن اعـطي قلبي اال
ؤثـرة القي الـشرطـة بامر ن احـبه فعال.. وبـعد هـذه الكـلمـات ا باحلالل و
من االميـر الـقـبض علـى وداد الغـازيـة والقـوهـا وافـراد فرقـتـهـا في سجن
ـا اثـار مـوجه عـارمـة من االستـهـجـان واالسـتـنكـار لـفـعـلة جنع حـمادي 
االمـيـر االقطـاعي يـوسف كـمـال فـانـطـلـقت الـتـظـاهـرات في الـنـجع تـأيـيدا
لوداد الغـازية وفـرقتهـا مطـالب بـاالفراج عـنها بـاسرع وقت لـينتـشر هذا
اخلبـر في النـجوع والـكفـور والـدساكـر واحلواضـر في كل صعـيد مـصر
وتـنـطـلق اغـنـيـة عـلى حـزب وداد كـلـبي يـا بـوي اسـنـادا لـلـمـطـربـة الـثـائرة

وقفها الرافض لالستغالل واالمتهان.  وتأييدا 
رحوم جليل البغدادي ان سكان جنع صري الشهير ا ويقول الصحفي ا
ـلكيـة الفاسدة ـا تفاجـأوا ان يقتـرن نضالهم ضـد االقطاع وا حمادي لر
بغضبة غازية رفـضت ان تستغل جنسيـا من قبل امير متجبـر لكننا نقول
انها انسانة مظـلومة صار لرفضهـا االسطوري للمال واجلاه
ظلوم مثلها والرفاهية صداه االبعد في نفوس الناس ا
واحملـكــومـ بــطـغــاة فـاســدين مــتـجــبـرين ويــقـال ان
يوسـف كمـال اغـراهـا ايـــــــــضـا بـالـزواج الـشرعي
لـكـنــهـا قـالت: لـن ابـيع ريع شــبـابي بـخــريف عـمـره
ـن احب ومــتى مـا ـتــهــاوي فــانــا ســوف اتـزوج  ا

اشاء.   
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ال نذيع سراً اذ قلنا :
انّ ثمـة (فوضى) عـارمة تـلف مـختـلف األوضاع الـعـراقيـة  وال ينـجو من

تداعياتها أحد ..!!
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هناك مثال :
لفقة .. فوضى الشائعات الكاذبة  واالخبار ا

واالتهامات الـباطلة  حتـى انك تقرأ خبـر وفاة انسان معـيّن أكثر من مرة
وهو مازال على قيد احلياة ..!!

وهناك فوضى الترهل والـكسل واألداء الكسيح في مخـتلف اجهزة الدولة
ومؤسساتها ...

ا يـجب ان توفره احلكومة لـلمواطن من خدمات وهناك فوضى االهمال 
ضرورية من ماء وكهرباء وخدمات صحية وتعليميّة وما شابه ذلك ..

ن اشتهروا همـة لغير الـكفوئـ بل  نـاصب ا وهناك فوضى في إسـناد ا
بالفساد ..!!

ناسب في مكان ا تقـتضيه االصول يوضع الرجل غـير ا وعلى العكس 
ناسب . وضع ا ناسب في ا ال يناسبه بدالً من أنْ يُوضع الرجلُ ا

ـهـام الـكـبـرى النـصاف واذا كـان النـظـام الـدكـتـاتـوري الـبـائـد قد اسـنـد ا
األمـيـ فــان الـعـراق اجلــديـد قـدّم الـكــثـيـر من اشــبـاهـهم عــلى اصـحـاب
الـكـفــاءة والـنـزاهــة  واخلـبـرة انــطالقـا من تــبـنـيه احملــاصـصـات الــفـئـويـة
نـسوبـيات ـناطـقـية واحملـسوبـيـات وا ذهـبيـة والـقومـية  والـعـشائـرية وا وا

التي ما انزل الله بها من سلطان .
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لقـد ارتفـعت االصـوات هنـا وهنـاك محـتـجةً عـلى تفـريق حـملـة الشـهادات
يـاه .. وأدلى من أدلى برأيه بكل حـرية ودون خوف من العلـيا بخـراطيم ا

السلطة ...
كمـا ارتـفعت االصـوات مـستـغـربةً ومـحتـجـةً على نـقل الـفريـق الركن عـبد
ا ه دو الوهاب الـساعدي الـى إمرة وزارة الدفـاع بدالً من ترقـيته وتـكر

خوف من السلطة .
والسؤال اآلن :

من الذي كـان يـجـرؤ ان يعـتـرض عـلى اي قرار رسـميّ ايـام الـدكتـاتـورية
البائدة ?

ان مجرد االمتعاض من صورة (القائد الضرورة) يكفي لالعدام ..!!
ومن العدل واالنصاف :

ان نُذكر بهذه احلقيقة بعد أنْ حاول الالمنصفون طمسها بل وصلت بهم
احلمـاقة الـى حد احلـن الى االيـام الـسود الـتي عـاشهـا الـعراقـيون وهم
يـرزحـون حتت وطــأة األجـهـزة الـقـمــعـيـة الـتي تُــحـصى عـلـيــهم أنـفـاسـهم
وتقتلهم وتطالب أهلهم بثمن الرصاص الذي قتلتهم به ..!!

-4-
ان ذاكرة العراق قوّية 

وهذه هي فـرصـة الـسـلـطويـ لـدخـول الـتاريخ من
أوسع بــوابـــاته عــبـــر اخلــدمــة الـــصــادقـــة لــلــدين
دروسة والشعب والـوطن وعبر اتـخاذ القـرارات ا

النافعة .
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مجلس القضاء االعلى
رئاسة استئناف بغداد الرصافة االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في بغداد اجلديدة

ÊöŽ«

ـقدم من قبل السـيدة بشرى صـابر حميـد وتروم نصبـها قيمـة عليك وذلك خلروجك من  بنـاءا على الطلب ا
الدار بتاريخ ٩ / ٦ / ٢٠١٩ ولم تعـد حلد االن وجملهـولية محـل اقامتك اقتـضى تبلـيغك اعالنـا وبالصحف

احمللية وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف تنصب قيمة عليك.
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