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وما سـهل الهـجـوم التـركي انسـحاب
تحدة الـعسكري من شمال الواليات ا
شـــرق ســــوريــــا في قــــرار مـــفــــاجىء
لـلـرئـيس دونـالـد تـرامب أثـار تـنـديـداً

. أميركياً ودولياً
ـدرعـات األمـيـركـية من ولدى خـروج ا
سـوريـا االثــنـ لــلـدخــول إلى قـاعـدة
عسـكريـة أميـركـية في شـمال الـعراق
ودعــهم واســـتــقـــبــلـــهم األكـــراد عــلى

جهتي احلدود بالطماطم والشتائم.
تقول النازحـة نفسها إن األوضاع في
رأس الــعــ "مــأســاويــة الــطــائــرات
اسـتـهـدفت مـنـزلـنـا اجلمـيـع خـرجوا
مـنـهـا هــنـاك الـعـديـد مـن الـقـتـلى في

الشوارع وال أحد يدفنهم".
من جـهــته يــؤكـد مــحــمـد عــلي الـذي
وصل مـــؤخــــراً من الـــقـــامــــشـــلي مع
أطــفــاله اخلــمــســة أنه يــجب إيــقــاف
"أردوغان الظالم والطاغية عند حده"
ـــتـــحـــدة والـــواليــات داعـــيـــاً "األ ا
ـتـحـدة الـعـظـمى" إلى وقف "الـفـتـنـة ا

والشر والقصف والدمار".
وتـتـواصل عـمـلــيـة وصـول الالجـئـ
السـوريـ األكـراد عـبـر معـبـر الـولـيد
غـيـر الـرسـمـي بـ سـوريـا والـعـراق
والذي تسـيطر عـليه قـوات البشـمركة

الكردية.
ومن هـنــاك يـنـقــلـون بـالــبـاصـات إلى
ـــحـــافـــظـــة دهــوك مـــخــيـم بــردرش 
الـتـابـعـة لإلقـلـيم الـذي يـتـمـتع بـحـكم

ذاتي.
ويــقــول مــديـر مــشــروع ل"أطــبــاء بال

ــــنــــطـــــقــــة مــــاريــــوس حــــدود" فـي ا
مـــارتــيـــنـــلـــلي إن "مـــعـــظم الـــذين 
فــحـــصـــهم من قـــبل فــريـق الــصـــحــة
الـنـفسـيـة لـديـنـا في أول يـوم لـهم في
وقع بـدت علـيهم عالمـات االكتـئاب ا

واحلزن والقلق".
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وبحـسب اجمللس الـنروجي لالجـئ
ـتـحدة ومـنـظمـات اإلغـاثة فإن األ ا
تتوقع عـبور نحو  50ألف سوري من
قبلة. سوريا إلى العراق في األشهر ا
وتــقـــول مــديــرة مـــكــتـب اجملــلس في
العـراق ريشـانـا هانـيفـا إلى أن هؤالء
لن يلـجأوا "فـقط بسـبب القـتال ولكن
ـا سـيـحـدث أيـضـاً بـسـبـب اخلـوف 

بعد ذلك".
وقال وزيـر اخلارجـيـة األميـركي مايك
ـبـكـر جدا بـومـبيـو الـثـالثاء إنـه من ا
مـعــرفـة مــا إذا كـانت االتــفـاق إلنــهـاء
الهـجوم التـركي في سـوريا سيـنجح
هلـة النهائية التي وذلك قبل انتهاء ا
ـقـاتـلـ حـددتـهـا انـقـرة النــسـحـاب ا

ناطق احلدودية. األكراد من ا
وصرح بومبـيو في كلمـة في مؤسسة
هـيـريـتـيج في واشـنـطن قـبل سـاعـات
ـهـلـة الـنـهـائـيـة الـسـاعة من انـتـهاء ا
 19,00ت غ النــــســـــحــــاب الـــــقــــوات
الكردية "لقد  احراز بعض التقدم".
إال أنه أضـاف "إنــهـا مــسـألــة مـعــقـدة
بالـتـأكـيد. جنـاح الـنتـائج هـنـاك ليس

مؤكدا بشكل كامل".
وشنت تـركـيـا هـجومـا عـلى مـسـلحي

"الــتـــحــالف الـــدولي خــانـــنــا بـــشــكل
مفاجئ وتركنا لوحدنا".

وتابعت بـحسـرة وهي تعدل مـنديـلها
ذات اللون األزرق الـداكن "ال نسـتطيع
إال أن نـــقـــول حـــســـبـــنـــا الـــله ونـــعم
الــوكــيـل نــدعــو الـــله أن يــنـــتــقم من
تــرامب وأردوغــان عــلى تــســبــبــهــمـا

أساة شعبنا".
وتريد تركيا التي تخشى حكماً ذاتياً
كــرديــاً قـــرب حــدودهــا يــثـــيــر نــزعــة
انفصالـية لديهـا إنشاء منـطقة عازلة
يـبــلغ طـولــهـا أكــثـر من 440 كـلم اي
كــــامل مــــنــــاطـق ســــيــــطــــرة األكـــراد
احلدوديـة لتـعـيد إلـيهـا قـسمـاً كبـيراً

من  3,6مالي الجئ سوري لديها.
وفي مـرحــلــة أولى سـتــقــتـصــر هـذه
ـنـطـقـة عـلى طـول  120كـيـلـومـتـراً ا
وتــمــتــد من مــديــنــة تل أبــيض الــتي
ســيــطــرت عــلــيـهــا أنــقــرة فـي بــدايـة
هجومـها حتـى بلدة رأس الـع التي
ـقـاتـلـ األكراد انسـحب مـنـهـا آخر ا

األحد.
وتنتهي الثالثاء مهلة حددتها أنقــرة
لــلــمــقــاتــلــ األكــراد من أجل اتــمــام
ــنــطــقــة الــعــازلــة انــســحــابــهم مـن ا

وجب اتفاق انتزعته واشنطن.
سـوريــون اكــراد فـروا مـن احلـرب في
شـمــال ســوريـا ووصــلــوا الى مــخـيم
بردرش لالجـئـ قرب مـديـنة الـدهوك
الـــكــــرديــــة في شــــمــــال الـــعــــراق في
الـعـشــرين من تـشـريـن االول/اكـتـوبـر
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الــهـنـد حـيث ال تــزال مـوجـودة حـتى
اليوم.

حـتـى أنـهـا كـانت الـديـانـة الـرسـمـيـة
ـة حـتـى اغـتـيـال لــبالد فـارس الـقــد

آخر ملك زرادشتي في العام .650
لـــــــكن أســـــــراوان قــــــادروك أعـــــــلى
شـخصـية ديـنية زرادشـتيـة في إقليم
كـردستان العراق يشدد على أنه "إذا
وصــــــلت الــــــزرادشــــــتــــــيـــــة إلـى كل
اإلنـسانية فزرادشت هو نبي األكراد

الذي سرقه الفرس".
وبـالـنـسـبـة ألكراد عـراقـيـ كـثـيرين

{  دربــــــنـــــدخــــــان (أ ف ب) - داخل
مـعــبـد أثـري مـتـهـالك جـزئـيـاً تـؤدي
فـايـزة فـؤاد الـيـمـ أمـام كـهـنـة عـلى
غـرار أكراد عراقي كـثيرين توجهوا
إلى اعـتناق الـديانة الـزرادشتيـة بعد
االضـطهـاد الذي تعـرضوا له من قبل
تـنظـيم الدولة اإلسالمـية وبـحثاً عن

جذورهم األصلية.
كـانت هـذه الـديانـة الـتـوحيـديـة التي
نــشـــأت في إيــران قــبل نــحــو 3500
عـام إحـدى أهم الـديانـات في الـعالم
ـــا يـــقــارب ألف عـــام وامـــتــدت إلى

بغداد
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وحدات حـمـاية الـشـعب الـكرديـة بـعد
أن سـحب الـرئـيس األمــيـركي دونـالـد
ـنطـقة ترامب الـقوات األمـيركـية من ا
في خـطـوة اعــتـبـرت "ضــوءا اخـضـر"

لبدء الهجوم.
وفي مـواجــهـة االنــتـقـادات الــعـنــيـفـة
الـــتي تـــعـــرض لـــهـــا فـــرض تـــرامب
عقـوبـات على تـركـيـا وأرسل بومـبـيو
ونـائــبه مـايك بــنس إلى أنـقــرة حـيث
توصال إلى اتـفاق اخلـميس تـنسحب
نـطقة وجبه الـقوات الـكرديـة من "ا

اآلمنة" خالل خمسة أيام.
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بـحـسب والء الـفـرد. لـلـدولـة أم لـلـحـزب والـعـشـيـرة والطـائـفـة? فـي حلـظةٍ
تاريخية تشتَّتَ الوالء للدولـة وذاب في والءات فرعيَّة حققت تدهوراً أمنياً
. بحـسب ابن خلـدون (للـدولة خـمسـة أطوار: االسـتيالء عـليه واقتـصاديـاً
ـال. القـنوع ن سـبقـهم. االسـتبـداد والـقهـر. الـفراغ وجـمع ا وانتـزاعه 
ة. الـطور اخلامس: طـور اإلسراف والتبـذير/ مقـدمة ابن خلدون سا وا
الـبــاب الــثـالث فص17). ونـحـن بِـقــوة االحــتالل قــفـزة زانــة إلى الــطـور
اخلـامس واألخـيـر مـبـاشـرةً. والـدولـة تــتم بـاجـتـمـاع األيـدي عـلى الـعـمل
والتعاون (فانظر كيـف تقتدر دولة على بناءٍ ال تـستطيع أخرى على هدمه
مع بـونِ مـا بــ الـهـدم والــبـنـاء في الــسـهـولــة... انـظـر إلى بـالط الـولـيـد
ـصـر/ فص18). قال بـدمـشق وجـامع بـني أمـيـة بـقـرطـبـة... واألهـرام 
ـنـفذي اإلعـدام: لن تقـدروا علـى صبغ الـبنـايات الطـاغيـة تـشاوشـيسـكو 

! َ بوخارست بعده مستشفىً حكوميَّاً واحداً التي تركتها لكم! ولم ت
قـبل االحـتالل هـدَّدَ األمـريـكــان بـإعـادة الـعـراق إلى الـوراء لِـعِـدَّة قـرون
استـناداً إلى نـظـرية شـترايـر (إمـكانـية إعـادة الـدولة إلى مـرحـلة هـمجـية
القرون الوسطى) باعـتبار أنَّ (الدولة موجودة بـصورة أساسية في قلب
ارسة منطقية وروح وعقل مواطنيها فإذا لم يؤمنوا بوجودها فما من 
كـنـها أنْ تـعـطيـهـا حـياة/ جـوزيف شـترايـر األصـول الوسـيـطة لـلـدولة

2005  ص9). احلديثة ترجمة محمد عيتاني دار التنوير ط2
ـكن للـبـدو وال الـرُّعاع أنْ يـنـشئـوا دولـة. لم تُـسهِم يخـبـرنا الـتـاريخ: ال 
بـية وال قـصور الـشيـوخ وال األبنـية في تـأسيس دولـة أثيـنا األلعـاب األو
بل مـجـلس الـشــيـوخ الـذي ضـمن الـتـوازن بــ الـعـدالـة واحلـريـة وحـقق
َّا فـسـد مجـلس الـشـيوخ انـهـارت أثيـنـا ولم يبقَ اللـحـمة االجـتـماعـيـة و

منها غير أطالل البارثينون. 
هولندا القرن الـسابع عشر بعد حرب (-1568-1648) عقدت معاهدة
مونسـتر فصارت جـمهوريـة مستـقلة عن نـفوذ وفسـاد الفاتـيكان والبالط
ــلــكي الــلــذين كــانــا يــســتــأثــران بــواردات وأمــوال الــدولــة واهــتــمَّت ا
بـاقـتــصـادهـا وشـؤونــهـا الـداخـلــيـة ازدهـرت الــتـجـارة وتـقــدمت الـعـلـوم
والـفـنـون. رَسَم جـيـراردو (1613-1675) لـوحـة بـائــعـة حلم الـدجـاج
تفاخراً عـلى شعوب أوربـا الذين كانـوا يشترون الـدجاج حيًّـا ويذبحونه
في بيوتهم. أيَّة دولة خضراء في أوربا العصور الوسطى? والوالء للنبالء
ـقـاطـعـات وزعـمـاء الـعـشـائـر ورؤساء الـعـائـالت الـكـبـيرة و(إنَّ ام ا وحُـكـَّ
رجالً بال عائلة وال سـيد وال ينتـسب إلى جماعـة محليـة أو إلى جماعة
دينية ذات أكـثرية لم يكن بـاستطـاعته أنْ يعيش إال أنْ يـصبح خادماً أو
رء يقوم فيه بالتضـحية القصوى بحياتهِ أو بأموالهِ باسم ... وكان ا عبداً
الـعائـلـة والـسـيـد واجلـماعـة أو الـدين ولـيس بـاسم الـدولـة/ شـتـراير
ـكن لـعـددٍ كـبـيــرٍ من األشـخـاص االسـتـمـرار في عـملٍ ص .(7حـيث ال 

دة زمنية طويلة.  مشترك كفريق واحدة و
- مـهـما كـانت درجـته الـعـلـمـيـة أو كـفاءته أو ـقدور أحـد الـعـراقـيـ هل 
نزاهته أو علمه أو ذكاؤه- أنْ يعيش حياةً عادية بدون االنتماء إلى حزب

 ? حاكم أو عشيرة قوية أو جماعة أو أحد السياسي
ـعـاديـة إلـى إظـهـار الـدولــة غـيـر قــادرة عـلى حـفظ األمن عـمـلت الــدول ا
بانـقالبـات موهـومـة أو حقـيـقيـة وبث اجلـواسيس والـعـمالء وبدالً مِنْ أنْ
يسألَ السَّاسة: أين اخللل? أين احلل? سوف يسألون: مَنْ فَعلَ هذا بِنا?
ـنـهـجي في ـا يـدفـعـهم إلـى استـخـدام الـقـمع ا ويـا لـثـارات الـبسـوس! 
كـارثية ؤامـرة ا الداخل زعمـاً منـهم لدرء اخلـطر اخلـارجي ونظريـات ا
ا يزيـد اهتـزاز صورة الـدولة داخل وعي اجلمـهور. وهـذ القـمع يشغل
الدولة عن توفير اخلدمات فيزداد عجزها وتقصيرها
وارد البـشرية والطبيـعية االستخدام عن استخدام ا
األمثل لـتحـقـيق مسـتـوىً معـيشي مـرضٍ لـلجـميع
وشــرُّ الـــبالد بـــلــد ال ســـلــطـــان بـــهــا ويـــزعُ الــله

بالسلطان ما ال يَزَعُ بالقرآن.

كافحة الفساد ركزية  »ŸUL²ł∫  رئيس مجلس القضاء االعلى فائق زيدان خالل اجتماعه باعضاء احملكمة ا
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اعــلن مـــجــلس الـــقــضـــاء االعــلى عن
ــــئـــــة من الــــدعــــاوى اجنـــاز 75 بــــا
عروضـة على احملـاكم من قبل هـيئة ا

النزاهة بشأن ملفات فساد . 
وقـال بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
(رئــيـس اجملــلـس فــائق زيـــدان عـــقــد
ركزية اجتماعـا مع أعضاء احملكـمة ا
ـكــافـحــة الــفـســاد االداري بـحــضـور
رئـــيـــسـي االدعـــاء الـــعــــام و هـــيـــئـــة
ـشــرف عــلى االشــراف الـقــضــائـي وا
ـركـز االعالمي نـاقــشـوا خالله سـبل ا
اجنـــاح عـــمل احملــــكـــمـــة في مـــجـــال
اختصاصها كون دور القضاء ينهض
عـنـد عـرض قــضـايـا الـفــسـاد من قـبل
النـزاهـة على احملـاكم اخملـتصـة بـتلك

القضايا).
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ــركـــزيــة واشــار الى ان (احملـــكــمـــة ا
اخملتصـة بالـنظـر في قضايـا مكـافحة
الفساد الكبـرى الزالت بانتظار عرض
النـزاهـة لـلقـضـايا اخلـاصـة بـعدد من
ـتـقـدمـة الـتي الـعـنـاوين الـوظـيـفـيـة ا

.( اعلن عنها رئيس الوزراء مؤخراً
مبينا ان (عدد القضايا احملسومة من
ـعـروضـة من الـنـزاهة قبل احملـاكم وا
كـبــيــر جــداً حـيث  شــمــول مــعـظم
تـهمـ فيـها بـقانـون العـفو بـعد ان ا
ــبــالغ الــتي قــدمت بــشــأن تــســديــد ا
القـضيـة و تنـازل الوزارات واجلـهات
تهم بها رتبطة بـوزارة عن ا غير ا
 ,اذ بــلــغت  نــســبــة حــسم الــدعــاوى

الــقــادســيــة قــام بـــضــبط مــوظف في
مالحــظـيــة الــتــسـجــيل الــعــقـاري في
ة الـرشا أثناء الدغارة متـلبسـا بجر
واطن تسلمه مبلغا ماليا من أحد ا
ـطـلوب لقـاء وعـده بـتغـيـيـر الكـشف ا

من محكمة بداءة الدغارة).
WKBHM  WOKLŽ

واكـد ان (الــفــريق تــمـكـن في عـمــلــيـة
مـنـفــصـلـة من ضــبط مـتـهــمـ اثـنـ
ــشــهـود أثــنـاء مـتــلــبـســ بــاجلـرم ا
ـــواطـــنــ احـــتــيـــالـــهم عـــلى أحـــد ا
واالدعـاء بـأنــهم مـوظــفـون عـلى مالك
وزارة اإلعـمـار واإلسـكـان والـبـلـديـات
واألشغـال العـامة وإيـهـامه بقـدرتهـما
عـلى تـمـلـيـكه شـقـة سـكـنـية لـقـاء دفع

ال). مبلغ من ا
وتـابع الـبــيـان ان (الـفــريق تـمـكن من
,( ـتهـم ضبط مـبلغ الـرشا بـحوزة ا
مشـيـرا الى (تـنـظـيم مـحـضـري ضبط
ضبـوطات في العمليت أصولي با
ــوجب مـــذكــرتــ الــلــتـــ نــفـــذتــا 
تـهم قضائـيتـ وعرضـهمـا رفقـة ا
على قاضي محكمـة حتقيق الديوانية
اخملتـصـة بقـضـايا الـنـزاهة الـذي قرر
تهم في العملية األولى وفق توقيف ا

القرار2/160 لسنة 1983).
وصــدقت مــحــكــمــة حتـقــيـق الــكـرادة
أقوال عصـابة مـكونة من  6أشخاص
متخـصصـة بالنـصب واالحتـيال على
ــواطـــنــ بـــعــد إيـــهــامـــهم بـــأنــهم ا

خليجيون .
ولــــفت الــــبــــيــــان الى ان (الــــقــــاضي

اخملـتص افــاد بـقــيـام عــصـابــة تـقـوم
بـارتـداء الـزي اخلـلــيـجي وتـسـتـخـدم
ــة ــمــارســة جــر ســيــارة حــديــثــة 
ـواطـنــ بـالـقـرب من الـنـصب عــلى ا
شركـات الـصـيرفـة من خالل إيـهـامهم
ـــتــبـــرعــ بــأنـــهم مـــجـــمــوعـــة من ا

اخلـلـيـجـيـ ولـديـهم أمـوال يـرغـبـون
بتحويلها إلى الدينار العراقي).

 مـبـيـنـا ان (الـعـمـلـة بال قـيـمـة وأفـراد
الــعـصــابــة يــطــلـبــون من الــضــحــايـا
االستـفسـار عن قـيمـة العـمـلة بـطريـقة
احــتـيــالــيــة وهي االتــفــاق مع شــركـة

كشفت االحتجاجات االخيرة في العراق ولبنان وقبلها في مصر وتونس
واجلزائر والسودان  ان الشعب يـريد شرعية مدنيـة ال طائفية وال حزبية

وهي اخلالص من الفساد والصراعات واالنقسامات.
ــطـالــيب واضــحـة ويــرفض اصـحــابـهــا  الــذين تـعــرضـوا الطالق هـذه ا
الـرصـاص واالعــتـقـال واالخــتـطـاف والــتـرهـيب كل ســيـاسـات االصالح
واطنـ وكانـهم قطيع من اليـ ا الوهمـية وعمـليـات الترقـيع التي تـنظر 
ـتـربـعـ في اجلـيـاع  بـاالمـكــان اسـتـمـالـتـهم بــقـلـيل من فـتـات مــوائـد  ا
ؤسـسات الـتي شـرعنت لـنـفسـها ـفوضـيـات  وا الرئـاسـات والهـيئـات وا
امتيازات يرفضهـا الشعب ويطالب باسـترجاعها بوصفـها امواال منهوبة
ولن يـتـحـقق ذلك اال بــايـجـاد شـرعـيـة جـديـد مـن خالل تـعـديل الـدسـتـور
ان بـنصف العدد والنظام االنـتخابي والتـاسيس لدولـة مدنية جـديدة وبر
احلـالي   وبـدون امـتـيـازات ومـخصـصـات وبـربع الـراتـب احلالـي ويـعود
اني  نـهاية دورته الصله الـوظيفي بـوصفه مواطن عراقي  مـثل بقية البر
الـبـشـر  وبطـبـق ذلك بـاثـر رجعـي ويـتم الـتـرشيـح بـوصف الـعـراق دائرة
ـنح الــفــرصـة لــصـاحب انـتــخـابــيــة واحـدة والــتـرشــيح الــفـردي الــذي 
االصوات االعـلى وحل كل الدوائـر االنتـقـاليـة وتصـفيـة اعمـالهـا وحتويل
مالكـاتـهـا  لـلـوزارات مع الـغـاء مــجـالس احملـافـظـات والـبـلـديـات بـعـد ان
اثبتت التجربة فشلها وفسادها والعودة للنظام االداري التقليدي ان هذه
االجراءات ستوفر ملـيارات الدوالرات  تعيل مالي الـعراقي وتوفر لهم

بنية حتتية تليق بدولة نفطية 
وحتاصر الفساد وهيمنة بعض القوى على مقدرات وثروات البالد.

ساواة والعدالة التي اقرها الدستور ولهذا يجب بدا ا  يطالب الشعب 
ان تـلـغـى االسـتـثــنـاءات في  الــتـعـلــيم الـعــالي والـتــوظـيف ووضع اسس
تضرر ن هو اكثـر كفاءة وقدرة ويعوض ا ومعايير مهنيـة تمنح الفرصة 
ا ا يـعوض ضـرره ماديا  ومـعنـويا  و تظـلم   من النـظام  الـسابق  وا

ة. يستحق  من  حياة حرة كر
وخالصـة الـقــول ان احلل الـوحـيــد هـو الـشـرعــيـة الـدسـتــوريـة اجلـديـدة
واسقـاط الرمـوز  التـي اكدت  الـتجـربة فـشلـهـا وفسـادها ودمـرت البالد
وانتهكت حـقوق العبـاد ولن تنطلي عـلى الناس منـاوراتهم حتت شعارات
ثـلون حلم وشحم وعظم ـعارضه وهم  االصالح واالدعاء بلبس اقـنعة ا
ـرفـوض من فـئـات الشـعب الـعـراقي كـلـها هذا الـنـظـام االيل لـلـسقـوط وا
بدون اسـتـثنـاء حـتى لو ركب بـعـضهم مـوجـة التـظـاهرات وانـدسـوا فيـها
وقمعـوها فـالشـعب حطم االغالل ولـبس االكفـان من  اجل انتـزاع حريته
وقـرر خــلع ومـحــاكـمــة رمــوز الـفــسـاد الــتي سـرقت اعــمـارنــا وثـرواتــنـا
دنية وحطمت مستقبل اجيالنا وانها ثورة حتى النصر. وحتقيق الدولة ا
واطـنة ولـيس احملاصـصة الـتي زعمت اجلاهل دولة ا
وحــقـــرت الـــعـــالم واحـــتــرمـت احلــرامـي وهــمـــشت
الـشــريف وعــزلت الــنــزيه. وحــان الــوقت ان نــقـلب
الهرم  لـتعـود االمور لنـصابهـا الصـحيح وال يصح

نتظرة. اال  الصحيح بالشرعية اجلديدة ا

لــوكــالــة فـرانس بــرس إنــهــا أغـريت
بفلسفة "جتعل احلياة أسهل".

وتــؤكـد أن "األمــر يـتـعــلق بـاحلــكـمـة
والـــفـــلــســـفـــة خلــدمـــة اإلنـــســانـــيــة
والـطـبـيعـة" وذلك لـدى خـروجـها من
احـتفـال حيث ربط لهـا الكـهنة قـطعة
بـيـضـاء بـثالث عـقـد حـول خـصـرهـا
كـعالمة على النـقاء مع قراءة مقاطع
قـدس لدى من "األبـسـتاق" الـكتـاب ا

أتباع الديانة الزرادشتية.
وتــمـثل الـعــقـد الــثالث تـلك "الـكــلـمـة
الــطـــيــبــة والــفـــكــر الــنـــيّــر والــفــعل
ــــبــــاد الــــثالثــــة احلــــسـن" وهي ا
األســاسـيــة لـلـزرادشــتـيـة الــتي تـعظ

باحترام العناصر وكل ما هو حي.
تـقـول فـايـزة فـؤاد محـاطـة بـأصـدقاء
وأقــــارب يـــنـــاظـــرون الــــقالدة الـــتي
تـــرتـــديــهـــا "أنـــا ســـعــيـــدة وأشـــعــر

باالنتعاش".
`M−  dzUÞ

والـــــقالدة هي "فـــــارافــــاهــــار" رمــــز
زرادشت على شكل طائر مجنح.

حتـت حكم صـدام حس الـذي أطيح
في العام  2003بـعد الغزو االميركي
ــنـوعــا ارتــداء رمـوز لــلــبالد كــان 
ـنزل بـحسب ـاثـلة خـارج ا ديـنـية 
ــــثـــلـــة مــــا تـــتــــذكـــر أوات طــــيب 
الـــزرادشــــتـــيـــ في وزارة األوقـــاف
الدينية لدى حكومة إقليم كردستان.
ـرأة الـوحـيدة وتـتـذكـر طـيب وهي ا
ـاثالً كـيف الــتي تـتـولى مــنـصـبــاً 
ارس الـزرادشتـية في كـان والدهـا "

الـــســـر كـــيف ال يـــعـــرف أحـــد ال من
الـــدولــة وال مـن اجلــيـــران وال حــتى

األقارب".
لم يـعتـرف إقلـيم كـردستـان الذي نال
حــــكـــمه الـــذاتـي في الـــعـــام ?1991
بــالـزرادشـتــيـة كـديـانــة إال في الـعـام
 ?2015حــــ ســــمح تــــصــــويت في
ــان بـــإضـــافـــته غـــلى الئـــحــة الـــبـــر
ــعــتــرف بـــهــا رســمــيــاً الــطـــوائف ا

ومحمية من قبل السلطات احمللية.
ومـذ ذاك احلـ أعـيـد افـتـتـاح ثالثة
مـعابد بال دعم مادي رسمي ويشير
قــــادروك إلى أنـه يـــرأس جــــلــــســـات

. اعتناق أسبوعياً
ولــــكن رغم ذلـك تـــشـــيــــر طـــيب إلى
حتـديـات أخـرى ال تزال قـائـمة إذ أن
ـلك "الــدولـة لـم تـ أي مــعـبــد وال 
حــتى اآلن مـقـبـرة زرادشـتـيـة. بـعض

ؤمن دفنوا في منازلهم". ا
لـكن رغم ذلك يؤكـد قادروك أن أعداد
الــزرادشــتــيــ الــذي ال يــوجـد لــهم
إحـصاء رسـمي حتى اآلن سـيسـتمر
بـالتزايد في منطقة شهدت اجتياحا
مـن تــنــظـــيم الــدولــة اإلسـالمــيــة في
الــعــام  ?2014الــذي ارتــكـب "إبـادة"

محتملة بحق األقلية األيزيدية.
ويـشيـر قادروك إلى أنه "بـعدمـا شهد
األكـراد وحـشـية داعـش بدأ كـثـيرون
عـتقـدهم. كثـيرون بـإعادة الـتفـكيـر 
يـفكرون بأن قيم داعش معاكسة لقيم
األكــراد ولــهــذا تــخـلـى الـبــعض عن

معتقده" اإلسالمي.
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{ مخـيم بردرش لالجـئ - (أ ف ب)
- تخـيم خـيـبـة أمل كـبـيـرة عـلى أكـثر
من 7500 كـــردي ســـوري جلـــأوا إلى
الـعــراق بـعــد "اخلـيــانـة" األمــيـركــيـة"
و"مأساة" العملـية العسكـرية التركية
داعـــ الـــله أن "يـــنـــتـــقـم من تـــرامب

وأردوغان".
ومـذ بــدأت تـركــيـا وفــصـائل ســوريـة
مـوالــيـة لــهـا عــمـلــيـة عــسـكــريـة ضـد
وحـدات حـمـايـة الــشـعب الـكـرديـة في
التـاسع من تـشرين األول/أكـتـوبر في
شمـال شرق سوريـا لم تتـوقف أعداد

الالجئ عن االزدياد.
ويـبــدو االســتــيـاء كــبــيــراً في مــخـيم
ــحـافــظـة دهــوك في إقــلـيم بـردرش 
كردستـان العراق الـذي استـقبل على
ــاضــيــة نــازحــ مــدار الــســنـــوات ا
عراقـي فروا مـن حكم تـنظيـم الدولة
اإلسالمـيــة واسـتـحــال الـيـوم مــلـجـأ
ألكـراد سـوريـا الـهـاربـ من الـقـصف

التركي.
»«uÐ« ‚öſ«

تقــــــــول إحـدى الـنازحـات الـكـرديات
من مـــديــنـــة رأس الـــعــ الـــســـوريــة
احلدوديـة مع تـركيـا رافضـة الـكشف
عن اســــــــمـهـا لـوكـالة فـرانـس برس
إن الــــرئــــيـس الــــتــــركي رجـب طــــيب
"أردوغــــــان دفـع بـــــــاجلــــــيـش احلــــــر
ـــهـــاجــــــــــــمـــتـــنـــا وأغــــلق أبـــوابه

بوجهنا".
ـرأة اآلتــيـة من أولى وتـضـيـف هـذه ا
ــنـــاطق الــتـي طــالـــهــا الـــقــصف إن 'u¡∫ اكراد سوريون يلجأون خمليم بردرش شمال العراقا

ولـكن مع ذلك يقـول إنه حتى لو كان
األكـراد مسلمون أو زرادشتيون فهم
يـلتقـون عند نـقطة يـعتبـرونها األهم
وهي حــمـايـة ووحــدة شـعـبــهم هـنـا

وعبر احلدود.
…ö  Âu¹

ثال يوم فـيوم اجلمـعة على سبـيل ا
ـسلم شارك صالة اجلـماعة لدى ا
قـادروك بـالـصالة الـتـي أمهـا الـشـيخ
مال سـامـان لـتـوجـيـه إدانـة مـشـتـركة
لــلـهـجـوم الـذي بــدأته أنـقـرة مـؤخـراً

ضد أكراد سوريا.
ومـع وصــــــول وفـــــــد الــــــكـــــــهــــــنــــــة
الــــزرادشــــتـــيــــ قــــال ســــامـــان إن
"الــزرادشــتـيــون إخــوتــنـا ولــيــسـوا
أعـداءنا. أعداؤنا هم الذين يقتلوننا
كــــالــــرئـــــيس الــــتــــركـي رجب طــــيب

أردوغان".
ذلـك أن األكــراد هـم شــعـب بال دولــة
ويـقـولـون إنـهم يـعيـشـون في تـهـديد
دائم حــيـثــمـا كــانـوا في تــركـيـا في

العراق في سوريا أو في إيران.
ويـرى آزاد ســيـد مـحـمـد من مـنـظـمـة
"يـاسنا" لتطوير الفلسفة الزرادشتية
أن مــعــتــقــده و"نـبــيّه الــكــردي" هــمـا

احلل.
ويـــؤكـــد أن "األكـــراد في حـــاجــة إلى
ديــانـتـهم اخلـاصــة عـلى غـرار الـدول
فـي الشرق األوسط حلـماية أنـفسهم

من االعتداءات والغزوات".
ويـضيف "علينا إعـادة إحياء ديانتنا
األصــلــيــة إلحــيــاء هــويــتــنــا وبــنــاء

ئة). عروضة على احملاكم  75با ا
وشــدد اجملـــتـــمــعـــون عـــلى (ضــرورة
تــوخـي الــدقـــة عــنـــد طــرح مـــوضــوع
مـنــاقــشـة دور الــقـضــاء في مــكـافــحـة
الفسـاد والتأكـيد أن دوره يعتـمد على
أداء احملــقـــقـــ في الــنـــزاهـــة في مــا
يــقــدمــوه من أدلـــة وفق الــقــانــون من
حـــيث كـــفـــايـــتــــهـــا من عـــدمه الدانـــة

.( تهم ا
ن يـنقل ودعا اجملـتـمـعـون الـبـعض 
ـعنية صورة غير صـحيحة لـلجهات ا
في اجملتمع سواء مرجعيات دينية او
سياسية او منظمات مجتمع مدني او
وســــائل اعالم الـى (مـــراعــــاة جــــانب
وضوعية في نقل االمانة والصدق وا
الصـورة احلقـيـقيـة وعـدم التـهرب من
ـسـؤولــيـة والـقــاء تـبـعــة الـفـشل في ا
مـكافـحـة الـفـسـاد عـلى عـاتق الـقـضاء
بـحـجـج واهـيـة وكــذلك عـلـى اجلـهـات
تلـقيـة للمـعلـومات الى تـوخي الدقة ا
عـما يـنـقل لـهم مـن خالل طـلب اسـماء
تهمـ ونوع القضايـا اخلاصة بهم ا
ومـصـيـر تـلك الـقـضـايـا حـتى تـتـضح
الصورة والـوقوف عـلى مكـامن اخللل
في موضوع مكافـحة الفساد).الى ذلك
 ,نفذت دائـرة التـحقيـقات في الـنزاهة
عـمـلــيـتي ضـبـط في الـديـوانــيـة بـحق
متهـم مـتلـبسـ باالحـتيـال والرشا
وانتحـال صفة مـوظف حكـومي في

احملافظة.
وقـــالـت الـــدائــــرة في بــــيـــان امس إن
(فــــريق عـــــمل مـن مــــكــــتـب حتــــقــــيق

صـــيـــرفـــة يــكـــون احـــد أفـــرادهـــا من
العصـابة ليـبلغ الـضحايـا بان القـيمة
الشـرائـيـة للـعـمـلة عـالـية) ,منـوها أن
الى (العصابة اعترفت قيامها بخمس
عمـلـيـات نـصب واحـتـيـال في مـناطق

بغداد). 
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ارسون الطقوس الدينية لطائفة الزردشتية داخل معبد في اقليم كردستان WHzUÞ∫  كهنة 

وقـال بـومـبــيـو "نـعـتــقـد أنـنـا اآلن في
مـــكـــان أفــــضل" من ذلـك الـــذي ســـبق

االتفاق.
واستـــــــــشهـد بـومبـيـو بقـول ترامب
ــتـحــدة كــان يــجب أن إن الــواليــات ا
تظـهـر بعـض "احملبـة الـقاسـيـة" جتاه
تـركــيـا حــلـيــفـتــهــا في حـلف شــمـال

األطلسي.
وحــذرت تـــركــيـــا الــثـالثــاء من أنـــهــا
ســتـــســـتــأنف الـــهـــجــوم فـي حــال لم
ـقاتلون األكـراد قبل انتهاء ينسحب ا

هلة. ا

فـــإن الــتــخـــلي عن اإلسـالم الــســني
ديـانـة غـالـبـية سـكـان مـنـطـقـة احلكم
الـــــذاتـي هـــــو عـــــودة إلى اجلـــــذور
وطـــريـــقـــة لـــتـــأكـــيـــد االخـــتالف عن
الــــعــــراق في مــــحـــافــــظـــة صــــوتت
لالنـفصـال في استـفتـاء مثـير لـلجدل

نهاية العام  2017 وباء بالفشل.
اعـــتــنـــقت فـــايــزة فــؤاد (40 عـــامــا)
الـــزرادشـــتـــيــة مـــؤخـــراً في مـــعـــبــد
دربــنـدخـان في شــمـال شـرق الـعـراق

على احلدود مع إيران.
بـــعــد ســـنــوات مـن الــقـــراءة تــقــول


