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ــــتــــحـــدة في شـــاركـت مع الــــواليـــات ا
نـقـاشـات عدة بـشـأن اغـتيـال سـلـيـماني
لـكن أجـهزة االسـتخـبـارات اإلسرائـيلـية
عـبّرت عن خشيتها من اغتيال شخصية
كــبـيــرة كـهــذه. وبـحــسب مــا نُـشــر فـإن
الــنـــقـــاشــات بـــدأت بـــ األمــريـــكـــيــ
واإلسـرائــيــلـيــ عـنــد اغــتـيــال الـقــائـد
الـعسـكـري حلزب الـله عـماد مـغنـية إذ
كــان ســلــيــمـــاني بــرفــقــتـه فــاقــتــرحت
إسرائيل اغتيالهما معاً إال أن الواليات

ــتــحـــدة مــنــعـت ذلك.واتــهم اخلـــبــيــر ا
الـعــسـكــري عـامــوس هـرئـيـل إسـرائـيل
ـسـاهـمــة في تـصـعـيـد االحـتـكـاك من بـا
خالل الـهجمات الـعسكريـة التي نُسبت
إلى سـالح اجلـــو اإلســــرائــــيــــلـي ضـــد
سـلحـة العـراقيـة وبعـضها اجلـماعـات ا
في غــــرب الــــعــــراق وأخـــرى فـي شـــرق
سـوريــا. حـيث صـعّـدت هــذه الـهـجـمـات
الـــتـــوتـــر بـــ احلـــكــــومـــة في بـــغـــداد
.وعــدّ هـــرئـــيل اغــتـــيــال واألمــيـــركــيـــ

انـطالقـاً من سـوريـا وكـثّف نـشـر قـواته
عـلى طـول حـدوده الـشـمـالـيـة مع لـبـنان
وسـوريـا وحـدوده اجلنـوبـيـة مع قـطاع
غـزة. كـمـا رفع حالـة الـتـأهب واحلـراسة
مثـليـات اإلسرائيـلية ـشددة عـلى كل ا ا
والــــســــفــــارات في دول الــــعــــالم.ودعت
اخلـارجيـة اإلسرائيـليـة كل العـامل في
اخلــارج إلـى عــدم الـــتــجـــول في بــعض
الـدول التي تعدها إسرائيل هدفاً سهالً

لالنتقام من جانب إيران.
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وفـي الـــــشـــــأن نـــــفـــــسه رأت جـــــهـــــات
اســتـخــبــاريـة أن االنــتــقـام اإليــراني لن
يـأتي عــلى الـفـور  وان إيـران سـتـخـطط
لـتــوجـيـه ضـربــة مـوجــعـة تــتـطــلب دقـة
وجمع معلومات مهمة ومع ذلك صدرت
الـتـعـليـمـات بـرفع حـالة الـتـأهب خـشـية
االنـتـقـام من تـنـظـيـمـات وجـهـات داعـمة
إليـــــران ومـــــنــــتـــــشــــرة قـــــرب احلــــدود
اإلســرائـيــلـيــة.وبـعــد إعالن اجلـيش عن
إغالق مــنـطــقـة جـبـل الـشـيـخ دعـا وزيـر
األمن نــفـتـالـي بـيـنت رؤســاء األجـهـزة
األمـنية واالستـخبارية إلى بـحث تبعات
ـشاركـة رئيس أركان عـملـية االغتـيال 
اجلــــيـش أفــــيـف كــــوخـــــافي. وضـــــمن
الـتوقعات اإلسرائيلية رد إيراني عنيف
ــتــد عـلى ــدة طــويـلــة و قــد يـســتــمـر 
مــخــتــلف اجلــبــهــات.وكــشـفـت مــصـادر
إعالمــيــة في تل أبــيب عـن أن إسـرائــيل
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سـلـيــمـاني رهـانـاً عـلى مــنـطـقـة الـشـرق
األوسط ورصـــيــدهــا وبـــرأيه فــإن هــذا
تحدة االغـتيال يقرّب إيـران والواليات ا
إلى احلــرب والى صــدام وجــهــاً لــوجه

 . تتورط فيه إسرائيل أيضاً
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وقـال ان (عمـلية االغـتيـال أصابت نـقطة
إيـرانـيــة حـسـاسـة فــسـلـيـمــاني يـشـكل
ــكــانـــة الــثــانــيـــة من حــيث أهـــمــيــته ا
ورمـزيـته بالـنـسبـة إلى الـنظـام اإليراني
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دخـلت إســرائـيل حـالــة طـوار داخـلـيـة
واســتــنــفــارا دولــيــا خــشــيــة االنــتــقــام
ـقتل قـائـد فـيلق الـقـدس قاسم اإليـراني 
سـلـيـمـاني فيـمـا قـطع رئـيس احلـكـومة
ـنـتــهـيـة واليــته بـنـيــامـ نـتــنـيـاهـو ا
اجـتـماع الـقمـة في الـيونـان. وتأتي ودة
نــتــنــيـاهــو إلـى إسـرائــيـل عـلـى الــفـور
بــهــدف الــتــداول مع األجــهــزة األمــنــيـة
واالسـتـخـباريـة والـعـسـكريـة في كـيـفـية
مـواجــهـة تــقـديــرات أن يـكــون االنـتــقـام
األسـهـل إليـران هـو عــبـر عــمـلــيـات ضـد
أهـداف إسـرائـيلـيـة. وأصـدر أوامره إلى
وزراء ونـواب حزب الليكود بعدم اإلدالء
بـأي تصـريحـات بشأن عـملـية االغـتيال.
تحدة وعـبحسب مصادر فأن الواليات ا
أبـلغت إسرائيل بقرار اغتيال سليماني.
وقـبيل مـغادرتـه اليـونان أعـلن نتـنيـاهو
دعم بـالده لــــكـل خــــطـــــوات الــــواليــــات
ـتحدة وحقها بـالدفاع عن نفسها وعن ا
مـواطــنـيــهـا. وبـحــسب نـتــنـيــاهـو فـإن
مــنـــطـــقـــة الـــشـــرق األوسط (صـــاخـــبــة
بـاألحـداث الـدرامـاتيـكـيـة) وقـال (نـتابع
عن كـثب الـتطـورات ونبـقى على اتـصال
دائم مع صــديـقــتـنـا الــكـبــرى الـواليـات
ــتـحــدة وتـنــسـيـق اخلـطــوات).وأغـلق ا
اجلــيش اإلســرائـيــلي مــنــذ صــبـاح اول
امس اجلـــمــــعـــة جـــبل الــــشـــيخ أمـــام
اإلسـرائـيـلـيـ خـشـيـة تـنـفـيـذ عـمـلـيـات
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كشف احلـرس الثوري اإليرانـي امس السبت عن مضـمون رسالـة (رسمية) أمـريكية
بعد اغتيال قائد فيلق القدس في احلرس اجلنرال قاسم سليماني.

ونـقلت وكالـة (مهر) اإليـرانية عن نائب
قـائـد احلـرس الثـوري عـلي فـدوي قوله
إن (الـرسالة الـرسميـة األمريكـية طلبت
أال يـتـجـاوز حـجم الـرد اإليـراني سـقف
االنـتقـام لسـليـماني فـقط) مشـددا على
ـكن لـواشـنـطن أن حتـدد شكل أنه (ال 
وطــبـيــعــة وسـقـف الـرد اإليــراني بــعـد
اغــتــيـالــهــا ســلــيــمــاني) مــشـيــرا الى
ـة أمريـكا ان(اخلـبراء يـعرفـون أن جر
تــفـتــقـر ألي قــيــمـة أمــنـيــة فــتـحــركـات
سـليمـاني لم تكن سرا).واوضح فدوي
إن (سـلـيــمـاني وصل إلى مـطـار بـغـداد
قـادما من سـوريا بـطائـرة ركاب عـادية
ـالحـة ــكن تــتــبــعــهــا عــبــر مــواقع ا
اجلـويـة) مضـيـفا أن (زيـارة سلـيـماني
ـسؤول إلى الـعراق تـمت بدعوة من ا
الـعـراقـيـ الذين كـانـوا دومـا يـدعونه
لـزيارة الـعـراق لعـقد اجـتمـاعات بـشأن
قـضــايـا مــخـتــلـفـة ولــهـذا كــان يـتـردد
بـــشــــكل دائم عــــلى الـــعــــراق وزيـــارته
ــسـؤولـ االخــيـرة كـانت بــدعـوة من ا
الـعراقي إلى بغداد).وأكد أنه (ال قيمة
عـسـكـريـة لـعــمـلـيـة اغـتـيـال سـلـيـمـاني
وهـيـال تـعـبـر عـن قـدرات تـكـنــولـوجـيـة
تلكها األمريكيون) مشددا وعسكرية 
ـكن إليـران (ضـرب أي هدف عـلى أنـه 
مـتـحــرك بـاسـتـخـدام صـواريخ لـيـزريـة
تـطـلق من طائـرات استـطالع) مـضيـفا
ان (الـهدف من الرحلـة كان هو ما الذي
يـجب فعـله إزاء مسـاعي أمريـكا إلعادة
إحــيـــاء تــنـــظــيـــمي داعش والـــقــاعــدة

 .( اإلرهابي
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في غـــــضــــون ذلك قـــــال مــــســــؤولــــون
أمـريكيون سابقون وحاليون أن أجهزة
األمن األمـريكـية رصدت سـليـماني على
مــدى أعـــوام وبــحــثت في مـــنــاســبــات
عديدة التخلص منه لكنها ترددت دوما
في الـتـحـرك.واوضحـوا إن (األمـر الذي
أصـــدره الــرئـــيس األمـــريـــكي دونـــالــد

مـتـعــاقـدا أمـريـكـيــا في قـاعـدة بـشـمـال
الـعــراق وهـو مـا أدى لـضـربـات جـويـة
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ــســؤول الــســابق انه(مــنــحــنـا وقــال ا
ذريـعـة التخـاذ القـرار).وقـال مسـؤولون
طـلـبـوا عـدم نـشـر أسـمـائـهم إن (قـرار
الــتـخــلص من ســلــيـمــاني اتــخـذ بــعـد
االجــتــمـاع الــذي  الــتــرتـيب لـه عـلى
عـجل لـترامب في مـار االجو يـوم األحد
ـــاضي مـع وزيـــر اخلـــارجـــيـــة مـــايك ا
بــومــبـيــو ووزيــر الــدفـاع مــارك إســبـر
ومـــســـتـــشـــار األمـن الـــقـــومي روبـــرت
أوبــــريــــان ورئــــيس هــــيــــئــــة األركـــان

ــشــتـركــة اجلـنــرال مـارك األمــريـكــيـة ا
ــســـؤولــ إن مـــيــلـي).واوضح أحـــد ا
(األمـر الـنـهـائي لـتـصـفـيـة الـهـدف جـاء
بـعــد اقـتـحــام مـقـاتـلــ مـوالـ إليـران
الــســفــارة األمــريــكــيــة في بــغــداد يـوم
ـــــــاضـي). وأضــــــاف أن الـــــــثالثـــــــاء ا
(اخلـيارات كانت تشـمل استهداف قادة
قــوات احلـــشــد الـــشــعـــبي وهـــجــمــات
إلــكــتــرونــيــة لــكن الــقــرار اســتــقــر في
الـنهايـة على استـهداف سلـيماني). من
جـهته قـال أوبريـان لصـحفـي انه(كان
حتركا دفاعيا وقد اتخذ الرئيس قرارا
واضــحــا ال لــبس فــيه).وقــال مــسـؤول
أمـريكي آخـر إن (سلـيمـاني كان يـسافر

ـنـطقـة لتـوجيه أوامـر بشن في أنـحاء ا
هـجـمات تـسـتـهدف األمـريـكـي تـعـتـقد
اخملــابـرات األمــريـكــيــة أنـهــا كـانت في
ـراحل النـهـائيـة من التـخطـيط). وقال ا
مـسؤولون أمريكيـون إن (سليماني كان
دائـما ما يعـد عدوا تلطـخت يديه بدماء
ئات من اجلنود الذين أمريكي منهم ا
قـتـلـوا في حرب الـعـراق الـتي بدأت في
بـعبـوات نـاسفـة إيرانـية الـصنع 2003
ـيـلــون لـعـدم لـكـن األمـريـكــيـ ظـلــوا 
الــتــخـــلص مــنه).وركــزت إدارة تــرامب
عـلى سليماني قبيل أحدث موجة عنف.
ويـقول مسؤولون أمريكيون إن التفكير
في تــنـفــيــذ ضـربــة تــسـتــهــدفه بـدأ في

تـرامب بقتل سليماني جـاء بعد سلسلة
ـســتـوى عـلى ــنـاقـشــات رفـيـعــة ا من ا
اضي شمـلت اجتـماعا مـدى األسبـوع ا
مع أهـم أعـضــاء فــريـقـه لألمن الــقـومي
ـاضي أثنـاء قـضـاء ترامب يـوم األحـد ا
الــعــطـــلــة في مــنــتـــجع مــار االجــو في
فـــلــوريـــدا). وقــرار تـــوجــيـه الــضـــربــة
اجلـــويــة بـــعـــد اخــتـــيـــار مــســـؤولــ
أمريكي في اوقات سابقة االمتناع عن
ا وصفه مسؤولون بارزون ذلك نـبع 
من مـعــلـومـات مـخـابــراتـيـة تـسـتـوجب
الـتحرك بـأن سليمـاني يخطط لـهجمات
وشـيـكـة ضــد دبـلـومـاسـيـ أمـريـكـيـ
ـسـلـحـة في الـعـراق ولـبـنان والـقـوات ا
وســوريـــا وأنــحــاء أخـــرى من الــشــرق
األوسط. ولـم يـذكـروا سـوى الـقـلـيل من
الـتفاصـيل بشأن األهداف احملـتملة.ولم
يـتـضح كـيف تـغلب تـرامب ومـسـاعدوه
ــثل هــذا ـــعــارضــة الــســابـــقــة  عــلى ا
الــهـــجــوم بــدعـــوى أنه يــهـــدد بــتــورط
ـــتــحــدة في حــرب جــديــدة الــواليــات ا
بـالــشـرق األوسط قــد تـمـتــد لـلـمــنـطـقـة
بـأسـرهـا.ويـأتي مـقـتل سـلـيـمـاني بـعد
مــــدة وجــــيـــزة مـن عــــودته من دمــــشق
حـسبمـا أفاد الـبيت األبيض في نـهاية
تـصاعد عـلى نحو أسـبوع من الـعداء ا
ـــــتـــــحـــــدة ســـــريع بـــــ الـــــواليـــــات ا
وإيــــران.وعــــلـى مــــدى أعــــوام ســــافــــر
ــنـطــقـة وكـان ســلـيـمــاني في أنــحـاء ا
غــالــبــا حتـت نــظــر اجلــيش األمــريــكي
وأجـهـزة اخملـابرات دون أن يـعـبـأ على
مـا يـبـدو بـاحـتـمـال أن يـنتـهي بـه األمر
في مــرمــاهم بـيــنــمـا يــســاهم في بــنـاء
جـماعات مسلحـة حتارب بالوكالة وهو
ـتـحدة مـا أثـار قـلق حـلـفـاء لـلـواليـات ا
ومــــنــــهم إســــرائـــــيل والــــســــعــــوديــــة
ومـصر.وقـال مسـؤول سابق في اإلدارة
األمريكية إن سليماني أبدى ثقة مفرطة
(بـشكل فج) خاصة بعـد أن قتلت كتائب
ـدعومـة من إيران حـزب الله الـعراقـية ا

الــصــيف بــعــد سـلــســلــة هــجـمــات في
ــسـؤولــيـة ــنـطــقـة اتــهــمت إيـران بــا ا
ــقـراطــيـ في عــنـهــا.وقـال كــبـار الــد
مـجـلـس الـنـواب األمـريـكي إنه لم يـجـر
إطالعـهـم عـلى األمـر كـمـا جـرت الـعـادة
من قـبل مثل هذه الـتحركـات العسـكرية

همة.  ا
قراطي ترامب وينتقد الكثير من الد
ويـصـفـونه بـالـطـيش مـشـيـرين إلى أنه
عـزز احتمال تـصاعد العـنف في منطقة
محفوفة باخملاطر.لكن ترامب أصر أول
امس اجلـــمـــعـــة عـــلـى أنه أمـــر يـــقـــتل
ســــلـــيــــمـــانـي (لـــوقـف حـــرب) ولــــيس

إلشعالها.

بـــــــعـــــــد الـــــــزعـــــــيم الـــــــروحـي عـــــــلي
خـامنـئي).ويعد مـسؤولـون إسرائيـليون
و احلــسـاب بـ ســلـيــمـاني وإســرائـيل
طـويـالً فـهــو بــالـنــسـبــة لــهـا (اخلــطـر
ركزي واألكبر) بكل ما يتعلق في بناء ا
جـبهة شيـعية ضد إسـرائيل في سوريا
مـنـذ عـام  2017 وكـان أكـبـر اخملـطـطـ
ـشروع حتس دقـة الصواريخ التي 
تـزويد حـزب الله بـها لـضمـان جاهـزيته
ضــد أي مـواجــهـات مع إســرائـيل. كــمـا
ركـزي لعـملـية تـعده إسـرائيل اخملـطط ا
تـفــجـيـر مــبـنى اجلـالــيـة الـيــهـوديـة في
بــويــنس آيــرس عــام  1994 وعــمــلــيـة
حــافـلــة الــسـيــاح في مــديـنــة بــورغـاس
الـبلـغاريـة عام  2012 وفـي ثالث حاالت
عــلى األقل تـمّت فــيـهــا مـحــاولـة إلطالق
صـواريخ من األراضي السـورية. وتوقع
الـعـديد مـن احمللـلـ األمـريكـيـ أن ترد
إيـران على مـقتل سـليـماني وقـالوا إنـها
سـتستغرق وقتا على األرجح لتحديد ما
سـتـقـوم بـه وانـهـا لن تـرد بـنـفس الـقـدر
ـــــا ســـــيـــــحـــــول دون انـــــدالع حــــرب
شـامـلة.ورغم إقـراره بـأن قـتل سلـيـماني
قــد يـــفـــجــر دائـــرة عــنـف جــديـــدة قــال
مـسؤول أمـريكـي كبـير إن الـعمـليـة على
األقل حرمت طهران من أحد أكثر قادتها
دهـاء.وقـال مـسـؤول أمـريـكي آخـر إنه ال
يـتـوقع ردا إيرانـيـا (ألنـنا نـتـحدث بـلـغة

يفهمها النظام). هندس nB∫ آثار الضربة األمريكية التي إستهدفت سليماني وا

ـــر فـي مــــطــــار بــــغــــداد الــــدولي ولـم 
ــنـافــذ الــرسـمــيـة في سـلــيـمــاني عــبـر ا
ـــطـــار بـل كــانـت في انـــتـــظـــاره عـــنــد ا
الـــــطــــائـــــرة ســــيـــــارتــــان األولـى نــــوع
سـتـاريــكس والـثـانــيـة أفـيــلـون وصـعـد
بـــإحـــداهــمـــا وانـــطــلـق لــلـــخـــروج قــبل
ــســافــرين).وتــابـع أنه (عــنــدمــا حــدث ا
الـقـصـف سـألت الـسـلــطـات األمـنـيـة في
ـسافرين بـشكل غـير رسمي هل ـطار ا ا
هـنــاك شــخـصــيــة مــهـمــة في الــطــائـرة
فـــأجــاب بــعـــضــهم بـــنــعم رأيـــنــا قــاسم
سـلـيـمـانـي) مـشـيـرا إلى أن (الـسـلـطـات
ـطــار بـدأت الـتــحـقـيق مع األمـنــيـة في ا
ـسـافــرين في الـسـاعـة  نـفـسـهـا بـعض ا
كن أن ـثل الـشركـة الذي قـال ال  ومع 
سـافريـن فهم مـسافـرون مثـلهم أعـرف ا
ــصـــدر قــائال مــثل غـــيـــرهم). ومــضـى ا
انه(بـعـد العـودة لـكامـيـرات مطـار بـغداد
ظـهرت السـيارتـان اللتـان كانـتا بانـتظار
سـليـماني) مـشيـرا الى (عدم اعـتقال أي
شـخص على خـلفـية احلـادثة لـكن هناك

حتقيقات على مستوى عال).

ـدني الـعـراقيـة امس الـسبت الـطـيران ا
عن ارسـال  تطـميـنات لـشركـات الطـيران
بــاســتــقــرار األوضـــاع في بــغــداد.وقــال
ـصـدر في تـصـريح إن (الـشـركـات التي ا
عــلـــقـت رحالتـــهـــا بـــشـــكل رســـمي هي
لكية األردنية وهناك شركات اخلطوط ا
تـنـاقش وتبـحث األوضـاع مع السـلـطات
ـا تـتـخذ بـعـضـهـا قرارات الـعـراقيـة ور

بالتعليق). 
وكــشـف مــصـــدر عـــراقي مـــطــلـع بــعض
تـفاصيل الزيـارة األخيرة لسـليماني إلى
ــصــدر في تــصـريح إن الــعـراق. وقــال ا
(الـطــائـرة الــتي اقــلت سـلــيـمــاني كـانت
تـابـعـة لـشـركـة أجـنـحـة الـشـام ولم يـكن
لـلــسـلــطـات الــعــراقـيــة أي عـلم بــوجـود
شـخــصــيـة رفــيـعــة أو مــهـمــة عــلى مـ
الــــطـــائــــرة). وأوضح أن (وقـت وصـــول
الـطـائـرة كـان في الـسـاعة  11:30مـسـاء
اضي لكنها وصلت بعد يوم اخلميس ا
ـوعـد احملـدد بـسـبب تـأخـير سـاعـة من ا
من مــكـان إقالعـهــا في سـوريـا).وأضـاف
أن (الـطـائرة تـوقفت فـي البـوابة رقم 21

ومـواساته) الى الـشعب الـعراقي وهـيئة
احلـشــد الــشـعــبي . وقــال بـيــان أصـدره
ــكـــتب االعالمي لـــلــحـــزب أنه (ال أحــد ا
يـســتـطــيع أن يـنــكـر الـدور الــذي قـام به
ـــهــنــدس في ــغــفــور لـه أبــو مــهــدي ا ا
ة بهم في مـواجهة داعش وإحلاق الهز
مـحافظـات عدة وحتريـرها من االرهاب)
مـؤكـدا إن (مـا حصـل ينـذر بـخـطـر كـبـير
ويــشــكل اعــتــداء عــلى ســيــادة الــعــراق
وانـتـهـاكـاً صـارخـاً لـلـمـواثـيق والـعـهود
الـدوليـة)  وأضاف ( نـحن نقف ضـد اية
مـحـاولة من شـأنـهـا تأجـيج الـصراع في
ـنطـقـة يدفع ضـريـبته الـعـراق من أمنه ا
واســـتـــقـــراره). ودعـــا الـــبـــيــان جـــمـــيع
األطـراف إلـى (تـغــلــيب مــنـطق احلــكــمـة
واتـبــاع الــســبل الــقــانـونــيــة لــردع هـذا
الــعــدوان والــتــكـاتـف وجتــاوز األزمـات
وعــــدم اإلجنـــــرار وراء خــــوض حــــروب
سـتؤدي إلى مزيـد من الضحـايا والدمار

واخلراب).
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من جـهـة اخـرى اعـلن مـصـدر في سـلـطة
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نفذت هيئة احلشد الشعبي وصية نائب
ــهــنــدس رئــيس احلــشــد أبـــو مــهــدي ا
ــتـــضــمــنــة كــتــابـــة عــبــارة (مــتــطــوع ا
بــاحلــشــد) في شـــهــادة وفــاته.  ونــشــر
مـوقع احلشد عـلى صفـحته على تـويتر
ــهـنــدس الـذي صـورة لــشــهـادة وفــاة ا
اســتــشــهــد في عــمــلــيــة اغــتــيـال قــاسم
سـلـيـمـانـي قـائـد فـيـلق الـقـدس اإليـراني
فـــــجــــــر اول امس اجلـــــمــــــعـــــة.وكـــــتب
ـا ـوقع(هـذه لـيـست شـهـادة وفـاة وإ ا
بـداية جديدة كان يـتمناهـا حلياة أبدية
مـكتوب عـليـها مـتطوع بـاحلشـد بحسب
وصيته). واستهدفت مروحيات أمريكية
هـنـدس وضيـفه سلـيمـاني قرب مـوكب ا
مــــطــــار بـــــغــــداد الــــدولي مــــا أدى إلى

 . رافق استشهادهما وعدد من ا
…UÝ«u Ë b¹bMð

وفي اطـار الـتـنـديـد بـاالعـتـداء االمريـكي
ـهــنـدس اعــرب حـزب عـمل واالشـادة بــا
ـان الـسـابق الـذي يـتـزعـمـه رئـيس الـبـر
سـلــيم اجلـبــوري عن (تـعـازيـه الـقـلــبـيـة
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ال يـخـفى مـا لـثـورة تـشـرين االول من تـأثـيـر كـبـيـر وواسع قـد تـكـون اكـله بـسـيـطة
وبطـيئة اال انـها جـعلت الـوعي جتاه الـوطن هو الهـم االكبر لـكل متـظاهـر . غير ان
ـفـتـوحـة لـكل من هب ودب ـسـار بـدأ يـنـحـرف بـوجـود اعـالم مـأجـور والـنـافـذة ا ا
نـسـتـطـيع ان نـقـول ان الـثـورة حـقـيـقـيـة لــكن مع االسف جـزء مـنـهـا فـيس بـوكـيـا?
شروعـة وسلمـيتيـها احلقـيقيـة  ال يختـلف عليـها اثنان ظـاهرات بكل مـطالبـها ا فا
سـارات والى أي اجتاه تتجه الـبوصلة  والى ماذا مهـما كانت االسبـاب فما هي ا
تـظـاهـرون عـلى ـة? فـكـلـمـا وصل وحـافـظ ا ـؤ سـتـؤول الـيه فـبـعـد حـادثـة الـوثبـة ا
ـسار منها مـا يسمى باجلـوكر الذي حرق احملال سلمـيتهم تظـهر مجاميع لـتغير ا
هنـا حادثة مفجعة ال سكات صور احمد ا تـظاهرين بالسكاك فـمقتل ا وطعن  ا

صداقية?. االعالم احلر سواء كان عبر الكلمة او الصورة او أي حقيقة  تنقل 
اجلـوكـر او أي مـسـمى اخـر كـان عـمـله في بـغـداد ابـتـداءا اال انه بـيدو انـتـقل الى
ـظـاهـرات وهي احملـافـظـات االخـرى بل نـقل الـى احملـافـظـات االكـثـر سـلـمـيـة في ا
كـربالء الـتي تـعـرض ناشـطـوهـا الى االسـتهـداف  اخـرهم شـهـيد احلـريـة الـناشط
ـة وهــنـا الف سـؤال ـديـنـة الــقـد ـدني فـاهـم الـطـائي الــذي قـتل داخل اســوار ا ا

وسؤال حول مقتله?
حتى ظـهر مؤخرا كروب اسمه فوج مكافـحة الدوام في صفحات التواصل الفيس
دارس بل لـهم مـتـابعـة لـلـمدارس الـتي تـفـتح ابوابـهـا لـلطـلـبة بـوك يهـددون بـغـلق ا
درسة فوجـهوا برسائل عدة منها مغلق بأمر الشعب او وضع قفل ثان فوق قفل ا
ا او ضع رسالـة تهديـد بل وصل احلد بوضع اطـالقة في ظرف داللـة التصـفية 
حدا بـاإلدارات باحلفـاظ على ارواح الطـلبة ان ال تـستقبـل الطلـبة واكتفـائهم بدوام
ــنـتـمـون لــهـذا الـكــروب او اجملـمـوعـة الـكــوادر الـتـدريــسـيـة  . قـراءة لــهـذا االمـر ا
معـروفون باألسماء والصـور ومن خالل التعليقـات التي تدعو الى االضراب وعدم
ن يـداوم في دائـرته وحجـتـهم واحدة اكـثر الدوام فـهم مـحرضـون ال بل مـهددون 
من غيـرها وفـاء لـدم الشـهداء ; امـام هـذه الفـوضى ال نر دورا واضـحـا للـحكـومة
احملـلـيـة سـوى حـلـول تـرقـيـعـيه مـنـهـا حـظر الـتـجـوال انـذار (ج) حـتى ان مـن باب
السـخرية عـلى صفـحات التـواصل كربالء تـعلن انذار جـيم  لكن لم نـرى سيارات

الشرطة?
قدسة قـبل عام مضى اقام فصال عشـائريا بسبب احد احملافظ احلـالي لكربالء ا
الشـخوص الذي كان قـد تهجم علـيه في كتاباته عـبر وسائل التـواصل االجتماعي
ـنتمي لـها واجلهة ليجـلب ما يقـارب مئتي شخـصية عـشائريـة من كلتـا القبيـلت ا
دارس ولو في هذه الفترة االخرى لـكن لم يستطع ان يأمر قائد الشرطـة بحماية ا
لكي يعـود الدوام وانتـظام  الطـلبة في دراسـتهم قـد يكون قـائد الشـرطة غيـر منفذ

سؤول بصورة حقيقة وواضحة ? وقف ا لألوامر لكن لم يكن احملافظ با
هم في كل هـذه القضـية دائمـا ما تتهـم الهيـئة التدريـسية بـعدم تأديـتهم الواجب ا
وهذا الـكالم كثيرا ما سـمعناه ونسـمعه لكن لم نسمع من يـقف بوجه توجهات من

دينة التي ترفض كل ما يسيئ اليها . يقوم بها بالتأكيد ليس من خارج هذه ا
ـستـفيد من سـميات من ا ـسميـات منـها الطـرف الثـالث وغيرهـا من ا فبعـد هذه ا
تعطيل الدوام وخصوصا احملافظات اجلنوبية ? بالتأكيد الكل لديه اجلواب ... هو

ستفيد مهما كان موقعه حزبا ; جماعات احللم بالسلطة  الطرف ا
فاألحـزاب دورها واضح في ان بـقاءهـا ببـقاء جـهل ناخـبيـها النـهمـا يتـناغـمان في

كاسب  الهدف  وا
عالم معروفة دون - اما اجلـوكر االمريكي او طالب السلطة في اخلفاء وهي لها ا

شك. 
ـان واحلــكـومـة  بـوزرائـهـا فـكـانـت االزمـة من صـاحلـهم جـدا حـيث  - امـا الـبـر
توقـيع الكثير من العقود سواء في وزارة النفط او الكهرباء حسب ما بينت وسائل
االعـالم .  وهذا كـله بـسـبب الفـوضى احلـاصـلة في الـبـلـد اخيـرا  وصـلـنا الى ان
نتج احمللي وهو شيء جيد جـدا ونساند كل هذا اجلهد فالكل الكل يـنادي بدعم ا
يريـد وطنا ويـريد سـياسيـا مسـتقال ووطنـيا ووو لـكن مع االسف نحن بـحاجة الى
بنـاء مواطن انسان لكي ال نصل الى ما نحن علـيه كيف سنبني وطنا بدون انسان
ا يدور حوله . فهـوالكو احرق بغداد ورمى بالـكتب  في نهر جلة حتى متـعلم واع 
تغـير لونه فما لون حياتنا نحن الـيوم? اما هذا اجلهل احلاصل بسبب غلق مراكز

عرفة ? فالكل مسؤول اما م هذه القضية. العلم وا

ـنصرمة  2019 ومـثلهما من الـسنة اجلديدة  2020 الـيومان االخيـران من السنة ا
ة.. انـطـلقـنـا من بـغداد قـضـيتـهـمـا في اربيل في سـفـرة سـياحـيـة مع عـوائل كـر
فجرا.. الـهدوء عم جو احلافلة بقـيادة اخلبير السياحي " ابـو مصطفى" فالنعاس
ــوقف.. ومـا ان دخــلـنــا مـديــنـة اخلـالـص حـتى دبت اصــوات بـعض كـان ســيـد ا
سافـرين تعـلو شيـئا وشـيئا تـعلن عن انـزعاجهـا من االخاديـد والتعـرجات التي ا
تـوجهـ اليهـا فقد حفل بـهما الـشارع احليـوي الذي يـربط بغداد  بـاحملافـظات ا
الحظنـا مرارا ان حافـلتنـا اصبحت وجـهًا لوجه مع شاحـنة ضخـمة ترك سـائقها
مسـار الرجوع اخملصص له بسبب تلف الشـارع وعدم صالحيته للسير وحتول
شـهـد إال بـانحـراف أحـد الـسـائقـ مع تـخـفيف إلى مـسـار الـذهاب وال يـنـتـهي ا
السـرعة قـدر اإلمكـان لـتجـنب االصطـدام أو االنـقالب نتـيجـة الـنزول إلى الـطريق
التـرابي وهي حلظات  حرجة عشـناها اثناء الـسفرة  لكن نبـاهة سائق احلافلة "

سلمان " كانت حاضرة واحلمد لله.
واستـمرت االصوات الشـاكية من حالـة الطريق الـذي يذكرك بأطالل مـدن بائسة 
حتى دخـلنا حدود مدينة اربيل فـتغيرت االحاديث  لتشيـد بالطرق احلديثة التي
ضمـتها شـبكـة من االنفـاق واجملسرات ذوات الـهنـدسة الرائـعة واالنـارة ولوحات

الداللة واالرصفة.. باختصار كأننا دخلنا حدود دولة اجنبية!          
ولوال فكـاهات وتعـليـقات رفيق الـسفرة الـعزيز (ابـو طيـبة) لتـحولت اجواء احلـافلة
ـعانـاة التي تـعيـشهـا نواحي وقـرى مررنا الى آهات مـسمـوعة تـشيـر الى حجم ا

بها قبل ان ندخل مدينة اربيل.  
وبعـيدا عن اجواء سفرتـنا  اجد نفسي مرغـما على  توجيه عـتب الى امانة بغداد
ودوائر الـطرق في احملافظات التي مررنا بها عتب مقرون بعدد من االسئلة  آمل
ـعـنـية امـامـها السـيـمـا نحن في بـدايـة  سـنة جـديـدة فمن ان تـضـعهـا  الـدوائر ا
ـعـيب ان تكـون شـوارعنـا ومـدنـنا احملـاذيـة الى الطـرق الـدوليـة بـحالـة مـزرية ال ا

تليق باسم العراق وتاريخه..
اذا تـقوم الـدوائر الـبلـدية بـأعمـال ترقـيعـية  وهي تـعرف  وأبـدأ بهـذه االسـئلـة :  
مـسـبـقـا ان عـمرهـا ال يـدوم اكـثـر من شـهـرين عـلى اقـصى مـدى ? ثم تـتـحول الى

اذا? واطن  يلعن يومه ...  ركام بصري مقزز جتعل ا
اين االرصفـة التي تـتـيح للـمـواطن السـير اآلمن? ايـن الدوائـر الصـحـية من بـائعي
ـتـربـة  وماشـيـتهـم ومخـلـفاتـهـا? اين الـتنـسـيق في مـجال الـلحـوم في الـفـضاءات ا
تكـدس حافالت النقل الصغـيرة والكبيـرة في الشوارع  حتى اصبح في كل زاوية
ـياه الـتي كـنـا نراهـا يـومـيا في سـالف الـزمان ومـنـطقـة (مـرأب)? اين حـوضيـات ا
ارة وكما شـاهدناها في اربيل ? وهي تقـوم بتنظيف الـشوارع في ساعات خـلو ا
ا رور ب مدن واقضية احملافظات بالعكس تماما  اذا تختفي مظاهر شرطة ا
سـناه بـ نـواحي واقضـية اربـيل? ألم يـكن من الـضروري انـشاء مـسـتوصـفات
صحيـة متنقـلة تقوم بـإسعافات اولـية حيث تكـثر احلوادث في الشـوارع البائسة..
وهــنـاك مــئـات مـن االسـئــلـة الــتي يــنـبــغي الــتـوقـف عـنــدهـا  فــقــد زادت عالمـات
االستـفهام حول اسبـاب الرقي في اربيل والسـليمانـية ودهوك  فيـما زادت مناظر

اذا?    دن االخرى..  اخلراب في ا
لن احسـدكم احبـتي في اربيل ودهـوك والسـليـمانـية عـلى مدنـكم اجلمـيلـة وحركة
سـتـهـا لكـني ارثي حـال مـحافـظـات اخـرى في وطني االعـمـار التـي شاهـدتـهـا و
زادت فقـرا وخرابا.. وصح القول : توجد مـدن نسكنها  واخرى تـسكننا.. ومثال
ذلك وجـدت في  مـديـنــة اربـيل كـثـافـة سـكــانـيـة  وحـركـة دائـبــة  لـكـني لم اسـمع
ظاهر الراقية  فاحلركة ضجـيجا وازعاجا مروريا.. وتلك اهم ا
الفـاعلة في احلـياة والبـناء الى جانب نـعمة الـهدوء احدى
اهم  مستلزمات  احلياة  في مدينة فيها هندسة التناسق

ودقة التنظيم..
واخـيرا.. اقول: ان العراق  بكل ارضه هو أجمل قصيدة

شعر في ديوان الكون.. فهل انتبهنا الى هذه احلقيقة?

فم مفتوح .. فم مغلق
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