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{ كـابــول - أ ف ب - عـاش مـؤسس
ال عــمـر عــلى بـعـد حــركـة طـالــبـان ا
مـسـافـة قـصيـرة من قـاعـدة أمـريـكـية
في أفغـانـستـان وذلك بـحسب كـتاب
جـديد يـكـشف عن إخـفـاقات مـخـجـلة

لالستخبارات األمريكية.
وظنّت واشنـطن أن الزعيم الـذي فقد
إحــدى عــيـــنــيه كـــان مــخــتـــبــئــاً في
بـاكـسـتـان لـكن سـيـرة جـديـدة للـمال
عـمر بـينت أنـه كان يـعيـش على بـعد
حـوالى  4كــيــلــومــتــرات من قــاعــدة
عمليات عسكرية أمريكية متقدمة في
مــســقـط رأسه في واليــة زابــول إلى

ح وفاته عام .2013
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عـنون "البـحث عن العدو" والكتـاب ا
الــذي أعــده الــصـحــافي الــهــولــنـدي
بيتي دام يظهر أن زعيم طالبان كان
يــعــيـش كــراهب افــتــراضي يــرفض
اسـتقـبـال أفـراد عائـلـته ويـكـتب على

الدفاتر بلغة وهمية.
وأمــــضى الــــصــــحــــافي دام خــــمس

سنـوات من األبـحاث من أجل كـتابه
وقــابل احلــارس الـشــخـصـي لـعــمـر
جـــبــــار عـــمــــري الـــذي ســــاعـــده في
االختباء وقـام بحراسته بـعد إسقاط

نظام طالبان.
وبـحـسب الـكـتـاب اسـتـمع عـمـر إلى
نــشــرات أخــبــار شــبــكــة بي بي سي
ـساء لـكـنه لم بـلـغـة الـبـشـتـون في ا
يــعـلّـق إال نـادراً عــلى األحــداث الـتي
كـانت حتــصل في الـعــالم اخلـارجي
قـتل زعيم تـنظيم حتى عـندما عـلم 

القاعدة أسامة بن الدن.
وبـعـد هـجـمات  11أيـلـول/سـبـتـمـبر
 2001التي أدت إلى سقـوط طالبان
ـتــحـدة مــكـافـأة وضــعت الـواليــات ا
ن يعثر على بقيمة  10مليون دوالر 
عـمـر الـذي كــان مـخـتـبـئـاً في مـجـمع
صــغـيــر في قالت عــاصــمـة الــواليـة
بـــحــــسب مـــا كــــتب دام. ولم تــــعـــلم
العائلة التي كانت تعيش في اجملمع
هــــويـــة هــــذا الــــضــــيف اجملــــهـــول
وأوشــكت الــقــوات األمــريــكــيـة عــلى

{ حــلب (أ ف ب) - عــلـى سـطـح سـوق
الــسـقــطـيــة أحـد أشــهـر أســواق حـلب
ـهندس بـاسل الظاهر ة يـتنقل ا الـقد
بـحـماس بـ عمـال بـناء يـنـهمـكون في
ـعارك ـتضـررة جراء ا تـرمـيم األجزاء ا
دينة طيلة سنوات ولم الـتي عصفت با

عالم األثرية. تنج منها أبرز ا
وشــكّـلت حـلب (شــمـال) إحـدى خـطـوط
ـــواجــهــة الــرئـــيــســيـــة بــ الــقــوات ا
احلــكــومــيــة وفــصــائل مــعــارضــة بـ
صـــيـف الـــعــام  2012حـــتـى نـــهـــايــة
 ?2016تـاريخ اسـتعـادة دمـشق بدعم
ـديـنـة. روسي ســيـطـرتـهـا عــلى كـامل ا
وبـعد مـرور ثمـاني سنـوات على اندالع
ـــة ـــديـــنـــة الـــقـــد الـــنـــزاع ال تـــزال ا
واألحــيــاء الـشــرقـيــة الـتـي كـانت حتت
ســيــطــرة الــفــصــائل تــرزح حتـت دمـار

كبير.
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ويــعــدّ الـســقــطـيــة واحــدا من بـ 37
ســوقـــاً حتــيط بــقــلـــعــة حــلب األثــريــة
واستقطبت قبل اندالع النزاع في العام
ـتد  2011آالف الـتـجار والـسـياح. و
الــسـوق عـلى طــول نـحـو مــئـة مـتـر في
ـة التي أدرجـتـها مـنظـمة ـديـنة الـقد ا
ـتحدة للتربية والعلوم والثقافة األ ا
هدد (يـونسكـو) على قائـمتهـا للتـراث ا
بــــاخلـــطــــر جــــراء األضـــرار والــــدمـــار
والنيران التي حلقت بها خالل احلرب.
ويـجول الظاهر ( 42عاماً) وهو واحد
من سـتة مهندس يشرفون على عملية
الــتــرمــيم بــ عـشــرات الــعــمّــال عـلى
سـطح الـسـوق القـد ويـعـاين عن قرب
عـملهم. يـنهمك ثالثـة منهم في رفع ردم
األرضـية وتوضيبها في أكياس بيضاء
بـينما يكاد ينـتهي آخرون من كسو قبة

بحجارة بنية صغيرة.
وتــمـيـز الـقــبب نـصف الــدائـريـة سـقف
الــســوق. وبــاتت ثالث مــنــهـا مــطــلــيـة
بـاألبـيض بـينـمـا ال تـزال آثار الـشـظـايا
بــاديــة عــلى أخــرى لم تـصــلــهــا ورشـة

التأهيل بعد.
ويــشـرح لــفـرانس بــرس أن الـهـدف من
األشـــغــال في الـــدرجــة األولى "تـــرمــيم

الــــســــوق من آثــــار احلــــرب ... وإزالـــة
الـتـشـوّهـات والـتـجـاوزات" التـي حلقت

ة. به جراء مخالفات بناء قد
ويـتـابع "أما الـهـدف الكـبـير فـهـو إعادة
الـــتــــجـــار إلى مــــحالتـــهم" تــــمـــهـــيـــداً

الستئناف العمل فيها.
وبـدأ مشروع الـترميم قبل أربـعة أشهر
ــوجب هـبـة قــدّمـتـهـا مــؤسـسـة اآلغـا
خـان لـلـمـشـاريع الـثـقـافـيـة. ويُتـوقع أن

قبل. ينتهي في مطلع تموز/يوليو ا
وتـمـكن اجليش الـسوري من الـسيـطرة
ــديــنـة بــعــد ســنــوات من عــلى كــامـل ا
ــعــارك والــقــصف واحلــصـار وإجالء ا
ـدنـي ـقـاتلـ وا عـشـرات اآلالف من ا
ــــوجب اتـــفــــاق رعـــته كـل من إيـــران

وروســيـا الـداعـمــتـ لـدمــشق وتـركـيـا
ـا اشـتـهرت الـداعـمـة لـلـفصـائل. ولـطـا
ة التي حـلب بأسواقها التجارية القد
تـــعـــدّ من أقـــدم األســـواق في الـــعـــالم
وتــمـتـد من بــاب أنـطـاكـيــة غـربـا حـتى
مـدخل قـلعـة حـلب شرقـاً عـلى مسـاحة

. تفوق الـ 160ألف متر مربع تقريباً
فـي أيـلـول/سـبـتـمـبـر  2012احـتـرقت
هـذه األسواق بـسبب الـقصف وهُدمت
مــئـذنـة اجلـامع األمـوي الــقـريب مـنـهـا
ـعارك. وتـقدر مـنظـمة يـونسـكو خالل ا
ة ـديـنة الـقـد ـئة من ا أن سـتـ في ا
تـضـرر بـشدّة بـيـنمـا تـدمّـر ثالثون في

ئة منها بالكامل. ا
ويـبدو سـوق السقـطيـة أفضل حاالً من

األسـواق األخـرى إذ ال تـتـجـاوز نـسـبة
ــئــة وفق الـــدمــار فــيـــهــا ثالثــ فـي ا

الظاهر.
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ويـقـول الـظاهـر "ال أعـتـبر نـفـسي جزءاً
من مـشروع جتاري بقدر ما أعتبر أنني
أســــاهم فـي إعـــادة رسـم الـــتــــاريخ من

خالل ترميم مالمح هذا السوق".
ويــضــيف بــفــخـر "بــالــنــسـبــة إليّ إنه
مـشروع الـعمـر". ويطلّ سوق الـسقـطية
ــوذجـاً عــلى قــلـعــة حــلب الــتي تـعــدّ 
مـشهوراً لـلعمارة الـعسكـرية اإلسالمية
في الـقـرون الـوسـطـى وتسـبـب تـفـجـير
صـيـف الـعام  2015بـتـدمـيـر جـزء من

السور احمليط بها.

وجتـــاور كــذلـك اجلــامع األمـــوي الــذي
تـــقــوم مــؤســـســة اإلســـكــان الــتـــابــعــة
لإلنـشـاءات العـسكـرية بـأعمـال ترمـيمه

بهبة قدّمتها جمهورية الشيشان.
ـة مـشـاريـع إعادة وتـشـهـد حـلب الـقـد
تــأهــيل صـغــيــرة مـثل تــرمــيم مـديــريـة
ـــتــحف الــتـــقــالــيــد اآلثــار الـــســوريــة 
الـشعبية فيما ال تزال األحياء الشرقية
ــعــارك. عــلـى حــالــهـــا مــنــذ انــتـــهــاء ا
وتــقـتـصــر أعـمـال الـتــرمـيم فـيــهـا عـلى
مـبـادرات فـرديـة مـحدودة بـيـنـمـا تـعمل
الـسـلطـات عـلى تأهـيل الـبنى الـتـحتـية

. وإعادة اخلدمات تدريجياً
تـخـصص في تاريخ ويـشـير الـبـاحث ا
ة عالء السيد إلى أن بعض حلب القد

الـــدراســـات تُـــظـــهـــر أن أســواق حـــلب
ة يعود تاريخها "إلى  300سنة الـقد
ـيالد أي عـمـرهـا أكـثـر من ألـفي قـبـل ا

عام".
وعن إمــكــانــيــة إعــادة بـنــائــهــا يــقـول
ـشـرف الـسـيّـد وهـو ابن حـلب وأحـد ا
على مشروع يهتمّ بتوثيق تاريخها إن
ـدينـة تعـرضت لعـدد كبـير من الزالزل ا
والــغــزوات عــلى مــرّ الــعــصـور هــدّمت
أســواقـهــا لـكـن "أعـيــد بـنــاؤهـا في كل

مرة".
ويــتــحـدّث الــسـيــد عن أهــمـيــة أسـواق
حـــلب كـــونـــهــا "أطـــول وأقـــدم أســواق
مـسـقـوفـة في الـعـالم" وهي تـضمّ مـئات
الـــدكـــاكـــ واخلـــانـــات واحلـــمـــامـــات
ــســـاجــد والـــفــعـــالــيــات ـــدارس وا وا

االجتماعية.
) الذي ويـقول ضياء العيسى ( 38عاماً
يـشـرف عـلى عـمـلـيـة إعـادة تـأهـيل أحد
أبـواب الـسوق الـضـخمـة وهـو من ب
نـــحـــو ســـتــــ عـــامالً يـــشـــاركـــون في
الـترمـيم إن "عمـليـات التـرميـم اليوم ال
تــــشـــبـه تـــلـك الـــتـي كـــانـت جتـــري في

اضي أبداً". ا
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ويـــضــيف الــرجـل الــذي ارتــدى خــوذة
بـيضاء "كنّا نعـالج قشرة احلجر جراء
الـزمن والـرطـوبـة والـهـواء. أمـا الـيـوم
فــنـحن نـعـالـج احلـجـر بـســبب شـظـايـا
الــقـذائف وآثـار احلــرائق ونـعــيـد بـنـاء

قبب دُمّرت بالكامل".
ويـبدو العيسى متفائالً بإمكانية إعادة
الـسـوق إلى مـا كـان عـلـيه قـبـل احلرب
الفـتاً إلى أن عـملـيات التـرميم سـتجري
"من دون الـتدخل في مراحله التاريخية
ــــكن من هــــدر اخلـــشب وبــــأقل قـــدر 
واحلـجـر". ويـبـدو زمـيـله مـحـمـد بـاقـية
( 47 ســــنـــة) واثـــقــــاً من أن "احلـــجـــر
سـيـعـود لكن األهـم هو عـودة أصـحاب
احملـالت وعــــــودة احلــــــيــــــاة مـن خالل

الناس التي تنعش السوق".
ويـقـول "مـهـمـا كـان الـسـوق جـمـيالً لن
يــكــون كــذلك فـي حــال كـان خــالــيــاً من

الناس".

. وفي مـرحلة ما العثور عـليه مرت
اقـتــربت دوريـة أمـريـكــيـة فـيـمـا كـان
عــمـر وعــمـري يـســيـران في الــفـنـاء.
واخــتــبــأ الــرجالن خــلف كــومــة من
اخلـــشب بــعــد رؤيـــة الــدوريــة لــكن
العسكري األمريكي مروا من أمام

كان بدون أن يدخلوا إلــيه. ا
ـرة الــثـانـيـة فــتـشت الـقـوات وفي ا
ـنـزل الـذي كـان يـعـيش األمـريـكــيـة ا
دخل فيه لكن أخفقت في اكتشاف ا
الـسـري إلى غـرفـته. ولـيس واضـحـاً
ما إذا كان ذلك الـتفتيش روتـينيا أو
جـاء نـتـيـجـة مـعـلـومـات وصـلت إلى

. األمريكي
ـــغــادرة بـــعــدمـــا بــدأ وقــرر عـــمــر ا
األمــريــكــيــون بــنــاء قــاعــدة لــغــمـان
األمـريـكــيـة لـلــعـمـلــيـات الـعــسـكـريـة
ـتـقدمـة في  2004عـلى بـعـد أمـتار ا

قليلة من مخبئه.
وانـتـقل الحــقـاً إلى مـبـنى آخـر لـكن
سـرعـان مـا شـيّـد الـبـنـتـاغـون قـاعدة
وولـفـرين الـعـسـكـريـة الـقـريـبـة الـتي

تــضم ألف عــنــصــر أمــريـكـي وحـيث
تــمـــركـــزت أحــيـــانـــاً قــوات خـــاصــة

أمريكية وبريطانية.
وعـلى الـرغم مـن خـشـيـته من أن يـتم
اإلمــســـاك به لـم يــجـــرأ عـــمــر عـــلى
تغـييـر مكـانه مرة جـديدة ولم يـخرج
من مــخـــبــئه إال نـــادراً وغــالـــبــاً مــا
احــتــمـى داخل أنــفــاق لــدى حتــلــيق

الطائرات األمريكية.
.b  nðU¼

وبحسب دام كان عمر يتحدّث غالباً
إلـى حــارسه وطـــبــاخه واســـتــخــدم
ـاً من نـوع نـوكـيـا ال خطّ هـاتـفـاً قـد
فــيه لــيــســجـل صــوته وهــو يــنــشــد

مقاطع من القرآن.
وحــكـمت طــالـبــان الـبالد بــ عـامي
 1996و  2001وأطـــــلــــقـت تــــمــــرداً
مــنــاهــضـاً لــلــســلــطــة مــنــذ ســقـوط

حكـمها.
ومنـذ تسلـيمه قـيادة احلـركة في عام
ثابة قائد روحي  ?2001بات عمر 
لـــهــا وأبــقــيت وفـــاته ســراً في عــام

ان الـتي اعلن انـها قبل كل شيء كـنت انتـظر كـعاشق مـتـيم انعـقاد جـلسـة البـر
ـنـاقشـة ملـف الفـسـاد.وح تـابعـت ما جـرى في اجلـلسـة تـاكدت انـنا سـتـكون 
امام حالـة مرضيـة مستـعصية.ولـم تكن كلمـة السيـد رئيس الوزراء الـواقعية وال
كلـمات النـواب الذين حتدثـوا اال دليال على ان الـعراق يواجه شـبحا غـامضا,او
مرضـا خطيـرا ال يعرف احـد كيف نتـخلص مـنه. كل ما قيل هـو جيد.اقـتراحات
دقـيقة,واليـات وتشخيص ال غبار عـليه.اخلطير في كل ما سـمعت هو ان الفساد
مـحمـي.وهنـا يـبدأ الـكالم الـغامض الـذي يـشبـه نصـا فـلسـفـيا غـيـر مفـهـوم.لكن
للفلسفة متخصصون يفكون رموزها الصعبة.اما الفساد فمن سيفكك هيكله او
رئي. احيانا اتسـاءل كيف سيفكر مواطن يـسمع يوميا ان الفساد شبحـه غير ا
ال يـنــكـسـر النه قــوي ومـحـاط بـالـف عـمـر وارادة.?وكـيـف سـيـعـيش,ويــأمن عـلى
عائـلتـه? هل من الواقـعي ان نـظل نتـحـدث عن الفـسـاد دون ان نكـتـشف اسلـوبا
نظـومة اخللقية والتربوية,وكذلك مواجهة قـاومته.لقد اشار اكثر من نائب الى ا
الفسـاد عبـر التحـقيق في مـلفـات يعـلوها الـتراب عـلى حد تـعبيـر الشـيخ صباح
واجـهة ومـتى تبـدأ وباي فـاسد. الـساعـدي.قيل هـذا وغيره,لكن كـيف سـتكـون ا
ـهـمــة.اظن ان لـديـنـا هل نــحن بـحـاجـة الـى اشـخـاص نـزيـهــ لـيـقـومــوا بـهـذه ا
ن يـريــدون ان يـتـحــمـلــوا عبء الـعــمل وكـشف مــلـفــات من افـسـد الــعـشــرات 
ـقال.ذلك ه للـعدالـة.ولهـذا فانـا اعني جـيدا الـعنـوان الذي وضـعته لـهذا ا وتقـد
النني وانا استمع للرؤى التي حتدث بها اجلميع كنت اتساءل مع نفسي كم من
ـشكلة النواب كـان يفكـر مثال باعادة الـعكيلي الى عـمله في النـزاهة مثال.?وما ا
في هـذا.?عـلى االقل سـنـكـون واثـقـ من انـنـا وضـعـنـا شـخـصـا مـوثـوقـا به في
ــكـان الــصـحـيـح? فـكـرت كـم من الـنــواب الـتـابــعـ لــهـذا احلــزب او ذاك فـكـر ا
بـشـخص الـقـاضي الـعـكـيـلي.اقـول هـذا النـني اريـد ان ارى واقـعـا اخـر يـفـرض
نـفـسه.وال بــد ان تـكـون رسـالـة الـعـكــيـلي حـاضـرة وبـقـوة في اي
حديث عن الـفساد.النهـا رسالة القضـاء العراقي ورسالة
ـــواجـــهــة حـــاســـمـــة مع الـــفـــقـــراء الـــذين يـــحـــلـــمـــون 
الـفــاسـدين.هــذا مـا قــصـدته بــحـضــور رئـيس الــنـزاهـة
ـان.انه حـضـور معـنـوي قـوي مثل ظل االسـبق الى البـر

شجرة جوز عالية.
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{ بـك (أ ف ب) - طلبت الص امس
اإلثـن من شـركات الطـيران الداخـلية
تـــعــلــيق رحالت طــائــراتــهــا من طــراز
بــــويــــنغ  737مــــاكس  ?8وذلـك بــــعـــد
حتـطّم طـائـرة من الـطّـراز نفـسه تـابـعة
لــلــخــطـوط اجلــوّيــة اإلثـيــوبــيّــة كـانت

متّجهة من أديس أبابا إلى نيروبي.
دني ـكتب الـصـيني لـلـطيـران ا وقـال ا
فـي بيـان إنّ اسـتـخدام تـلك الـطـائرات
قــد يُــســتــأنف بــعــد تــأكـيــد من جــانب
الـسُلطـات األميركـيّة وشركـة بوينغ في
تّخذة لضمان ما يتعلّق بـ"اإلجراءات ا

سالمة الرّحالت بشكل فعّال".
ولــلــمـرّة الــثـانــيـة في غــضـون أشــهـر
تــتـحـطّم طــائـرة بـويـنغ  737مـاكس 8

بعد دقائق من إقالعها.
ـكـتب الـصـيـني ولـتـبـريـر قـراره قـال ا
ـــدنـي إنّه "في ضـــوء أنّ لــــلـــطـــيـــران ا
احلـادثـ اجلّويَـ يتـعـلّقـان بطـائرتَي
ّ بـــــويــــنغ  737مـــــاكس  8كـــــان قــــد 
تـسليمـهما حديثـاً وأنّ احلادث وقعا
خـالل مـرحــلـة اإلقالع فــهـنــاك قـدر من

التشابه بينهما".
WOMO  ◊uDš

دني كتب الصيـني للطيران ا وأشـار ا
إلـى أنّ إجراء تعلـيق رحالت الطائرات
مـن طراز بوينغ  737ماكس  8سيدخل
حـيّـز الـتـنـفيـذ اإلثـنـ الـسـاعة 18,00

بالتوقيت الصيني ( 10,00ت غ).
وقـالت هـيـئـة الطـيـران الـصـينـيـة إنـها
ســتـتــصل بـإدارة الـطــيـران الـفــدرالـيـة

األميركية وبوينغ.
هـمـة لصـنـاعة والـصـ من األسـواق ا
الـطـائـرات األمـيركـيـة وتـبلغ حـصـتـها
نـحو خمس عدد طائرات البوينغ طراز
-737مــاكس الـتـي يـتم تـســلـيــمـهـا في

العالم.
وسلمت الشركة  76طائرة بوينغ طراز
-737مـاكس إلى خطوط صيـنية طلبت
 104طــائــرات أخـرى وفــقـا لــبـيــانـات
مـنـشـورة على مـوقع مـصنّع الـطـائرات
األمـيـركي والذي  حتـديثه في كـانون

الثاني/يناير.
وتـــقـــوم بـــويـــنغ وشـــريــكـــهـــا شـــركــة
الــطــائــرات الــصــيــنــيــة (كــومــيــرشـال
ايـــركــرافت كــوربـــوريــشن) بــتـــشــغــيل
مــصــنع في مــديـنــة تـشــوشـان بــشـرق
الـصـ لوضع الـلمـسـات األخيـرة على
األقــسـام الـداخـلــيـة من طـائـرات -737

ماكس لشركات صينية.

صـنع بتسـليم أول طـائرة طراز وقـام ا
مــاكس- 8لــلــخــطــوط الــصــيــنــيــة ايـر
تــشــايـنــا في كــانـون األول/ديــسـمــبـر.
ويــتم جتـمــيع الـطــائـرات في ريــنـتـون
بـواليـة واشنـطن األمـيركـية قـبل نـقلـها
إلـى تشوشان لوضع اللمسات األخيرة

على االعمال الداخلية وفقا لبوينغ.
الـى ذلك تـتـواصـل الـتـحـقــيـقـات  امس
االثــنـ لـتــحـديـد سـبـب حتـطّم طـائـرة
بـويـنغ  737احلـديـثـة الـصنع الـتـابـعة
لـلـخـطـوط اإلثـيوبـيـة األحـد في جـنوب
أديـس أبــابـــا في مــأســـاة تــعــيـــشــهــا

إثيوبيا في يوم حداد وطني.
وكــيـنـيــا أكـثـر الــدول تـضـرراً من هـذه
ــأسـاة فــقـد كـان  32مـن مـواطـنــيـهـا ا
عــلى مـ الـطـائـرة عـلـمـاً بـأن نـيـروبي
ـتحـدة التي قـر اإلقلـيمي لأل ا هـي ا

تأثرت أيضاً بشدّة بهذه الكارثة.
ـتحـدة للـمناخ ويـفتـتح بـرنامج األ ا
ومــقــره في نــيـروبي االثــنــ صـبــاحـاً
ـئات مـؤتـمـره الـسـنـوي الـذي يـجـمع ا
ـــبــــعـــوثـــ مـن الـــعـــالـم أجـــمع مـن ا
ــأســاة وبـــالــتــأكـــيــد ســتــكـــون هــذه ا
ـنظمة ديـر العام  حـاضرة. وبحـسب ا
الـهـجرة الـدوليـة أنـطونـيو فـيـتوريـنو
تـحدة قتلوا فإن  19مـوظفاً في األ ا
فـي احلادث. ومن ب الضـحايا عضو
ــتــحــدة لــلــمــنـاخ فـي بــرنــامج األ ا
وآخــــر من بـــرنــــامج الـــغــــذاء الـــدولي
ـفـوضـيـة والــعـديـد من الـعـامـلـ في ا
ـــتــحـــدة لـــشــؤون الـــســـامـــيــة لـأل ا
. وبــعـــد ظــهـــر األحــد نــزل الـالجــئـــ
مــحـقـقـو الـوكـالـة اإلثـيـوبـيـة لـلـطـيـران
ــدني إلـى مـوقع حتــطّم الــطــائـرة من ا
أجـل جمع مـا أمكن من احلـطام واألدلة
والـــعـــثـــور عــلـى الــصـــنـــدوق األســود
لـلـطائـرة الـذي ال يزال مـفـقوداً بـحسب

مصدر من الوكالة.
وسـيـنـضـم إلى هـؤالء احملـقـقـ فـريـقاً

تقنياً من شركة بوينغ.
دير التنفيـذي للخطوط اجلوية وأكـد ا
ــر أن اإلثــيــوبــيــة تــيــوولــد غــيــبــر
الـتحقـيق سيتمّ بالـشراكة ب مـحقق
. وأعـلن اجلـهاز إثـيـوبـيـ وأمـيـركـيـ
األمــيـركي اخلـاص بـأمن الـنـقل إرسـال
ـسـاعـدة في فــريق مـحـقـقـ مـكـلـفـ ا

التحقيق.
وأعــلـنت اخلـطــوط اإلثـيـوبــيـة االثـنـ
أنـها ستـوقف استخدام جـميع طائرات
بوينغ  737ماكس بعد احلادث. وقالت

الـشركة في بيان نـشرته على تويتر إن
"اخلـطوط اإلثيـوبية قـررت وقف العمل
بــأســطـولــهــا الـكــامل من بــويـنغ 737
مـاكس منـذ يوم أمس  10آذار/مـارس

حتى إشعار آخر".
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وطـلبت بـك امس االثنـ من شركات
الــطـيـران الـصـيـنـيــة تـعـلـيق رحالتـهـا
بـطائـرات بوينغ  737ماكس  .8وأعلن
ـدني أن ــكـتب الـصــيـني لـلــطـيـران ا ا
ــكن أن اســـتــخــدام تــلك الــطــائــرات 
يـــســتــأنـف بــعــد تـــأكــيــد الـــســلــطــات
األمـيركية وبـوينغ عن "اتخاذ إجراءات

لضمان أمن الرحالت بشكل فاعل".
وأقـلعت الـرحلة "إي تي  "302الـساعة
 8,38صـباحًا ( 06,38ت غ) األحد من
أديـس أبـابـا وفـقـد االتــصـال بـهـا بـعـد

ست دقائق من اإلقالع.
وكــان يـقــود طـائــرة بـويـنغ 737-800
مــاكس الـتي تــسـلـمــتـهـا الــشـركـة عـام
 2018الـقـبطـان يارد غـتشـاو الذي في

سجله  8آالف سـاعة طيران. وخضعت
هــذه الــطــائــرة ألعـمــال صــيــانـة في 4

شباط/فبراير.
وخـلـفت الـطـائرة لـدى حتـطـمهـا حـفرة
كـبـيـرة بعـمق عـشـرات األمتـار. وتـفتت
الـطـائرة إلى أجـزاء جـراء التـحطم ولم
يـعـد بـاإلمـكـان تـمـيـيـز شـكـلهـا بل فـقط

تناثرة. بعض القطع من أجنحتها ا
وبــحـسب تـغـيـغـن ديـشـاسـا وهـو أحـد
شـهـود الـعيـان "كـانت الـنيـران تـشـتعل
فـي الطائـرة عندمـا وقعت على األرض
الــطــائــرة كـانـت أصالً مــشـتــعــلــة قـبل

التحطم بقليل".
وقـــال ســيــســاي غــيــمــشــو وهــو فالح
شـاهد أيضـاً التحطّم إن "الـطائرة بدت
وكـأنهـا حتاول الـهبـوط في حقل قريب

لكنها حتطمت قبل أن تصل إليه".
ضــحـايـا الـتـحـطم هم من  35جـنـسـيـة
مـختلفـة بحسب أرقـام تقريبـية لشركة
اخلــطـوط اجلـويـة. وقـالت إن الـطـائـرة
كـان عـلى مـتنـها  32كـينـياً و 18كـندي

و 9إثيوبي و 8إيطالي و 8صيني
و 8أمــــيـــركـــيـــ و 7فــــرنـــســـيـــ و7
ـان و4 بـريـطـانـي و 6مـصـري و 5أ
هـنـود. وأحد الـركـاب كان يـحـمل جواز

تحدة. سفر تابع لأل ا
وأُبـلغت احلكومة الفرنسية عن مصرع
 8فـرنسي وفـتحت النيـابة العامة في
. وتـــدفــقـت رســائل بـــاريس حتـــقــيـــقــاً
الـتـعـزيـة بـالضـحـايـا األحـد من رئيس
الـوزراء اإلثـيوبي إلى الـرئـيس الكـيني
واالحتـاد اإلفريقي واألمـ العام لأل
ـــتــحـــدة وكــذلك من رئـــيس الــوزراء ا
ـانويل الـكـنـدي والرئـيس الـفرنـسي إ
مـاكرون الذي يـقوم بزيـارة رسمية إلى
إثـيوبيا الثالثاء واألربعاء ومن ثم إلى

كينيا األربعاء واخلميس.
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تـعلـقة بـالضـحايا عـلومـات ا وبـدأت ا
تــتــضـح. وفــقـد الــنــائـب الـســلــوفــاكي
أنــطــون هـرنــكـو زوجــته وولـديه. ومن
بـ الصينيـ الثمانيـة بعض السياح

ومـــوظـــفــ فـي شــركـــات وعـــضــو في
تحدة للمناخ. برنامج األ ا

وكـان مـهنـدس مـعمـاري إيـطالي أيـضاً
من ب ركاب الطائرة.

ومـن الضـحـايا الـ 32الـكيـنيـ األم
الــعـام األسـبق لالحتــاد الـوطـني لـكـرة

القدم حس صوالح متيتو.
وعــــرفت شـــركــــة اخلـــطـــوط اجلـــويـــة
ملوكة بأكملها من الدولة اإلثـيوبية ا
توسعاً ملحوظاً في السنوات األخيرة.
ويــتـضـمن أسـطـولـهـا  100طـائـرة مـا

يجعلها أكبر ناقل جوي في إفريقيا.
وفي  29تـشـرين األول  2018حتـطـمت
طـائـرة بـوينغ  800-737مـاكس تـابـعة
لـلخـطوط اجلـوية اإلنـدونيـسيـة "اليون
ايـر" في إندونيسيا ما أدى إلى مصرع
. وبـ أحـد الــصـنـاديق  189شــخـصــاً
الــسـوداء لــلـطــائـرة وجـود أعــطـال في
عـداد السرعة األمر الـذي يشكل ضربة
قـاسيـة لهـذه الطـائرة الـتي هي نـسخة

محدثة من طائرة  737األكثر مبيعاً.
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رتبط ببعض الدول اجملاورة أن يسوق أشياء غير صحيحة عن يحاول اإلعالم ا
وضع احلـكـومة الـعـراقيـة وحتديـداً أن عـندمـا يـرتبط األمـر بسـيـاسيـات ال تروق
هذه الـدول الـتي تـرعى وتـمـول هذا اإلعـالم .واليـوم يـحـاول هـذا اإلعالم إحراج
احلكـومة العراقية أمـام شارعها بتـرويج قضية على أن الـعراق يستلم الدواعش
القـادم من سوريا تنفيـذاً ل أوامر غربية و أمريكـية حتديداً !!!! وبدون مراعاة
ـصـالح العـراقـية . ولـيس دفـاعاً هـنـا عن احلكـومـة العـراقـية بـقدر مـا تـوضيح ا
لــلــحــقـــائق وفــضح اجلــيــوش االعـالمــيــة الــكــاذبـــة ا أن اســتالم الــدواعش من
األراضي الــســوريـة جــاء رغــبــة من احلـكــومــة الــعـراقــيــة خـصــوصــاً أن هـؤالء
ـقـراطيـة ( قصـد ) وليس الدواعش كـانوا قـد اسـروا من قبل قـوات سوريـا الد
من قبل احلـكومة السورية و الن اغلـبهم مطلوب للـقضاء العراقي و هارب من
دن الـعراقية وصل وغيرهـا عندمـا كانت هذه ا جرائم إرهـابية قامـوا فيهـا في ا
حتت سـيـطـرة هـذا الـتـنــظـيم اإلرهـابي و تـفـادي ألي صـفــقـة قـد تـعـقـدهـا قـوات
قراطية إلطالق سراحـهم حتركت احلكومة العـراقية وبسرعة إلبرام سوريـا الد
اتـفـاق من هـذه الـقـوات عـلى اسـتالم كـافـة األسـرى الـدواعـش لـديـهـا والـذي قد
يـصل عددهم الى  1000أو  1500أسـير داعـشي كمـا يجـري أالن عمل شاق
من قبل احلـكومة العراقية و بالتعـاون مع مجلس القضاء األعلى على تدقيق كل
أسماء ومـعلـومات األسرى وفـقاً لـقاعدة بـيانـات دقيقـة جداً بعـدها أحـالتهم الى
احملاكم الـعراقية لينـالوا جزائهم العادل آمـا بخصوص اجلنسـيات السورية فلم
تقـرر احلكومة الـعراقية بعـد تسليم الـدواعش السوري الـى دمشق أم ال فهناك
إصـرار عـراقي كـبـيـر عـلى مــحـاكـمـة جـمـيع الـدواعش في الـعـراق سـواء كـانـوا
ــوقف الـعــراقي يــبــدوا قـويــاً في اإلصــرار عـلى عـراقــيـ أم عــرب أم أجــانب ا
مـحـاكمـة جـمـيع اجلنـسـيـات بعـد رفض احلـكـومات األوربـيـة اسـتالم مـواطنـيـها
الذين انـتموا لداعش وأصـبحوا ضمن الـتنظيم حيـث هناك رأي أوربي شبه عام
عـلى عـدم استالمـهم و محـاكمـتهم في الـبلـدان الـتي يلـقون الـقبض فـيهـا علـيهم
ول ومرتبط ببعض دول وعودة الى بـعض األعالم العراقي والذي قلنا عنه أنة 
اجلوار ويـعبر في عـملة عن وجهـة نظر تـلك الدول التي تـمولة ولـيس العراق فأن
ـقراطية قوات هذا اإلعالم ومن ورائه الـدول التي تمولـة يعتبر قـوات سوريا الد
أمريـكية وألن العراق قد ابـرم اتفاق مع هذه القوات فـأنه قد قام بعمل مع طرف
تابع الى أمـريكـا ( حسب وجهـة نظرهم) وبـالتـالي يجب إحراج الـعراق في هذه
الـصـفـقـة وإظـهـار ان الـعـراق يــسـتـلم دواعش لـيـتم إعـدادهم مـرة أخـرى ولـيس
محـاكمتهم كما يجري أالن لـيهددوا امن العراق والعراقـي .. هذا هو التضليل
ـا سـنشـهـد تـصـعـيداً ـارسه هـذا اإلعالم وهـذا هـو الهـدف مـنه أمـا ور الـذي 
اكبـر من قـبل دول اجلوار هـذه نـفسـهـا جراء هـذه الـصفـقـة كون
احلكـومة العراقـية تعـاملت مع من تعتـبر هذه الدول ذراع
ـنطـقـة و يقـصـدون قوات سـوريا أمريـكي عـسكـري في ا
ـقراطية وان هذه الـصفقة سـتعتبر بـوابة تقارب ب الد
بغـداد و ب هذه الـقوات ينتج عـنه تعاون عـسكري قادم

هو ما ترفضه دول اجلوار هذه رفضاً قاطعاً ..
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 قيل أن الـسـكـوت من الـرضـا.. هل سكـوت الـذين اجـلـهم واخـشـاهم هو رضى
عمـا تشـهده البالد مـن فساد احلـاكمـ وكل احلاكـم واتـباعـهم يظـهرون على
شـاشـة الـتـلـفزيـون وكل وسـائل االعالم يـتـهـجـمـون عـلى الـفـسـاد.. تـرى من هو
الفاسد..? والعجيب ان هذه الدولة بكل اجهزتها االمنية واالستخبارية لم تعرف
الفـاسد وحتدد هويته وتـقدمه امام العدالـة خالل ستة عشر عـاما احلاكمون هم
ـراكز فـي الدولـة وهل يـعـقل لـم يعـرفـوا من هم ـنـاصب وا انـفـسـهم يـتـبـادلـون ا
الفـاسد عـجيب امـر هؤالء واالمـر من هذا كـله عـلمـا انهم اصـحاب دين وتـقالـيد
ـعسـول فـهـو ديـني اجـتـماعي واعـراف وعـندمـا تـتـحـدث مـعهم تـعـجب لـقـولـهم ا
مـطـعم بـآيـات قـرآنـيـة واقـوال الـرسل واالنــبـيـاء واالولـيـاء والـصـحـابـة والـعـلـمـاء
والفالسـفة الكبار انهم بالشك يـعرفون الكثـير ولكنهم ساكـتون وسبب سكوتهم
دعــني اقــول ال اعــرفه وان عــامــة الــنــاس من ابــنــاء الــشــعب تــتــهـجـم وحتـارب
الفـاسدين وتقول ما تريـد فهذا شيء حسن الخوف من احلـاكم وقلنا ان زمن
اخلـوف من الـكالم انـتـهى ولـكن عـتـبي عـلى مـن يـكـون كالمـهم مـؤثـر ومـسـموع
ومــخـيف اليــنـطــقـون الــلـهم أني اخــشـاك في الــظـاهــر والـبـاطـن ولـكن قـرأت ان
الـسـاكت عن احلق شـيـطـان اخـرس ولكـن من الشـيـطـان الـنـاطق!. انه من يـدعو
الى البـاطل والفساد والفسوق والضالالت.. واخطر الشياط –االخرس منهما

والناطق- ليس هو الفصيح ذا اللسان الطلق في جميع االحوال.
فما اسـهل ان يتب الناس احابـيل الشيطان الناطق الـذي يغري الناس بالباطل

كن على كل حال. ويدفعهم الى الظالل وان لم يكن ذلك سهال دائما فهو 
اما الـشيطان االخـرس اما الساكت عـن احلق فهو اخبث الـشياط واعـونهما

على الباطل والفساد.
ومتى ان هـناك باطل يجهر به انصاره والدعاة اليه وزور يروجه ويزوقه اولياؤه
فاحلـاجة شديدة الى كل من يعرف احلق ويتبـ وجهه في تلك اللحظة ان يجره
يـدان فيـعقـد له لواء ـيزان واليـنـفرد الـباطل بـا باحلق الـذي يعـرفه كي يعـتدل ا
النـصر النه لم يجد من يـقف في وجهه ويصـد تياره ولو بـكلمـة صدق مستـقيمة

ال جمجمة فيها وال تلعثم.
ان صاحـب الضاللـة الـذي اليـعرف احلـق له عذر اجلـهل بـاحلق. ولـكن مـا عذر
ا هي من يـعرف احلق وينـكص عن نصـرته واجلهـر به? العذر وال شـبه عذر. ا
اخلـســاسـة الـتي جتــعل لـصـاحــبـهـا ظـالــعـا مـتـواطــئـا مع الـزور والــبـاطل. فـهـو
ديـنـة خلـسـة جليـوش االعـداء ويتـغافل "الـطـابور اخلـامس" الـذي يفـتخ ابـواب ا
عـامـدا كي يـدخـلـوهـا وفي يـده سالح اليشـهـره ومـتـاريس اليـسـد بـهـا امـامهم

الطريق!.
النامت اعـ اجلـبنـاء!. اخـتم قـولي هذا واسـأله تـعـالت قدرتـه ان يسـامـحني ان
اخـطـأ فـهـو اعـلم ان نـيـتي خـالـصــة لـله فـعـنـدمـا ارى هـذه الـبـطـون اخلـاويـة من
اجلــوع وهـذا الـفــقـر يـنــتـشـر هــنـا وهـنـاك وتــذهب خـيــرات الـبـلـد
الشـخاص بـاحلرام في وضح الـنهـار.. والمن رادع لهم..
? ابن االخالص? ايـن الــصـدق? ــبــاد اين الــدين? اين ا
اين الـسمـعـة الـطـيـبـة.. واني ارى اجـمل مـافي االنـسان
سمـعـته الطـيبـة وعـفته ونـزاهتـه وصدقه.. وان الـله يحب

. الصادق


