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{ كـــابــول (أ ف ب) - بــيــنـــمــا يــأمل
األفـغـان في إبرام اتـفاق يـبـدو وشيـكا
تحـدة وحركة طـالبان بـ الواليـات ا
أســفـر هـجـوم نــفـذه انـتــحـاري مـسـاء
السبت عن مقتل 63 شخصا وجرح
 182آخـرين خالل احـتـفـاالت مرتـبـطة

بحفل زفاف في كابل.
وقــال الـنـاطـق بـاسم وزارة الـداخــلـيـة
األفــغــانــيـة نــصــرت رحــيــمي إن "بـ

الضحايا نساء وأطفاال".

وهـذا واحـد من االعـتـداءات الـتي أدت
إلى سـقـوط أكـبـر عدد من الـقـتـلى مـنذ

بداية العام في أفغانستان.
وكـان رحيمي أوضـح أن االنفجار وقع
عـــنــد الـــســاعــة  18,10) 22,40ت غ)
"فـي صـالـة شـار دبي حلـفالت الـزفـاف
فـي غرب كـابـول" بـدون أن يـتـمكن من
اإلعـالن عن أي حـصــيــلــة. وصـرح في
وقـت الحق أن "انـــــتـــــحـــــاريـــــا نـــــفــــذ

التفجير".
ـدعــوين الــذين أصـيــبـوا وقــال أحــد ا
ستشفى بـجروح من على سريره في ا
ـشــاركـ لــوكــالـة فــرانس بــرس إن "ا
كـانوا يرقصون ويحتفلون عندما وقع
االنــــفـــجــــار". وأضـــاف الــــرجل الـــذي
أصـيب بـجـروح في ذراعـيه وبـطنه "لم
أر االنـتـحاري بـنفـسي واالنفـجار وقع

خلفنا".
ودانـت حـركــة طـالــبــان صـبــاح األحـد
الــهـــجــوم ونــفت أي تــورط لــهــا فــيه.
وكــتب نـاطـقــان بـاسـمـهــا في تـغـريـدة
"اإلمـارة اإلسالمية (االسم الـذي تطلقه
احلــركــة عــلى نــفـســهــا) تــدين بــحـزم
االعــتـــداء عــلى مــدنــيــ في كــابــول".
وأضـافـا "ارتـكـاب مثـل عمـلـيـات الـقتل
ـتعـمدة والـوحشيـة هذه واسـتهداف ا

نساء وأطفال ليس له أي مبرر".

ولـم يـــصـــدر أي تــــعـــلـــيـق عن الـــفـــرع
األفــغـاني لــتـنــظـيم الــدولـة اإلسـالمـيـة

الذي ينفذ هجمات في أفغانستان.
كـتب الـرئيس األفـغاني أشـرف غني أن
كن أن تعفي نفسها "حـركة طالبان ال 
من أي لــوم ألنــهــا تــســتــخــدم مــنــصـة
". ووصـف االعـــــتـــــداء لـإلرهـــــابــــــيـــــ
ب"الــوحـشي" بــيـنــمـا تــسـتـعــد الـبالد

لالحتفال باستقاللها عن بريطانيا.
وتــتــمـيّــز حــفالت الــزفــاف األفـغــانــيـة

بـضـخـامـتـهـا إذ غـالـبـاً مـا يـنـاهـز عـدد
ـئات وأحـيـاناً كـثـيرة ـدعـوين فـيهـا ا ا
اآلالف وهـي تـقـام في قـاعــات ضـخـمـة
يُـفـصل فـيهـا عـادة الـرجال عن الـنـساء

واألطفال.
وقـال مـحـمـد فـرهج الـذي كـان حـاضـرا
فـي حفل الـزفاف لـوكـالة فـرانس برس
أنـه كان في الـقـسم اخملـصص لـلـنـساء
عــنــدمــا ســمع دوي انــفــجــار قــوي في

القسم اخملصص للرجال.
وأضـــاف "هــرع اجلـــمــيـع إلى اخلــارج
وهم يـصـرخون ويـبـكون" مـوضـحا أن
"الـدخـان مأل الـقـاعـة ألكـثـر من عـشرين
دقــيـقــة وكل شـخص تــقـريـبــا في قـسم

الرجال قتل أو جرح".
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مـن جـهــته قــال الـعــريس الــذي يـدعى
مــيـرويس لـلـتــلـفـزيـون احملــلي "قـلـبـوا
فــرحي حـزنــا. فـقـدت أخـي وأصـدقـائي
ـكن أن اشـعـر بـسـعـادة وعـائــلـتي. ال 

بعد اليوم".
دعوين دخـلوا بعـد ظهر وأضـاف أن "ا
أمـس إلى العـرس وهم مـبتـسـم وفي
ـسـاء كـنـا نـقـوم بـإخـراج جـثـثـهم من ا
قـاعـة" األعـراس. وأضـاف أن زوجته "ال

تتوقف عن اإلغماء".
وصــرح شــاهــد آخــر كــان حـاضــرا في

حــفل الـزفــاف لـلــتـلــفـزيــون احملـلي أن
نـحو  1200مـدعو كـانوا يـشاركون في

االحتفال.
وذكــر مـصـور من وكــالـة فـرانس بـرس
ــنــهـار لــلــقــاعــة وزجـاج أن الــســقف ا
ـكـان الـذي نـوافـذهـا الـذي تـنـاثـر في ا
تـغـطي أرضه الـدماء يـدالن عـلى عنف

االنفجار.
وتـظهر لـقطات بثـها التلـفزيون احمللي
مـراسم تشييع نظمت صباح األحد في

ديـنة. ومن بـ هذه الـلقـطات مـقابـر ا
واحـدة ألقـربـاء عـائـلـة واحـدة قـتل 14

من أفرادها.
وكـتب جواد هميم كـاكار رئيس حترير
وكـالـة "بـاجـورك" األفغـانـيـة لألنـباء "ال

حق لنا في احلياة هنا".
كـتب لـطـف الـله جنـفـيـزاده مـديـر قـناة
"تـولو نيوز" أن "كابول تنزف. يجب أن
يــتــوقف ذلك. نــرجــوكم ســاعــدونـا إذا

كنتم تستطيعون ذلك".
ـــــســــــؤول في ووصـف رافي فــــــضـل ا
االسـتخـبارات األفـغانـية االعـتداء بأنه
ــة ضـد اإلنــسـانــيــة". وكـتب في "جــر
ؤلم أن نرى تـغريـدة على تـويتـر "من ا
ـعـاناة الـعـالم يـغض الـنظـر عن هـذه ا
الـــتي ال حتـــتــمـل لــشـــعـــبــنـــا بـــأيــدي
إرهـــابـــيــ ويـــتم جتـــاهل ذلـك خــارج

احلدود".
أمـا رئيس السـلطة التـنفيذيـة عبد الله
عـبد الله فقد دان في تغريدة "االعتداء
اإلرهــابي" وعـبـر عن تــعـازيه لـعـائالت

الضحايا. 
وقــــال إن "هـــذا الـــهــــجـــوم الـــشــــنـــيع
ة ضد والالإنـساني هو بـالتأكيـد جر

اإلنسانية".
وجـاء هذا الـهجـوم االنتـحاري الـسبت
بــيـنــمـا يــأمل الـشــعب األفـغــاني الـذي

ارجاء العالم".
وأصـر غـراهام الـذي ينـسب له الـفضل
في إقـناع ترامـب بإبقاء بـعض القوات
في سـوريا بعد إعالنه انسحابا كامال
أنّ أفــغـانــسـتـان بــحـاجــة إلى "تـواجـد
امــيـركي مـتـواصل" وأن بالده نـحـتـاج
ـكــافـحــة االرهـاب" إلى "قــوة مــجـديــة 

هناك.
ووعـد ترامب فـقط بـتواجد قـوي جلمع
ــعـلــومـات االسـتــخـبــاراتـيــة. ويـريـد ا
الـــبــعض في إدارتـه أن يــتم إطالق أي
ـكـافحـة اإلرهاب عـمـليـات مـستـقبـلـية 

من بلدان أخرى.
وكـتب بـترايـوس في مـقال مـشـترك مع
اخلـبـيـر في شؤون أفـغـانسـتـان فانس
ســـيــرشــوك أن "عــمـــلــيــات مـــكــافــحــة
اإلرهـاب الفعالة في أفـغانستان وعلى
ــنـاطق نــفس الـقــدر من األهـمــيـة في ا
الـقـبلـيـة اجملاورة لـبـاكسـتان سـتـثبت
أنـها شـبه مسـتحيـلة في غـياب بـصمة
أمــــيــــركــــيــــة دائـــــمــــة عــــلى األراضي

األفغانية".
لّـحـة هي اجلدول والـقـضيـة األخـرى ا

الزمني النسحاب القوات األميركية.
ويــريــد تـــرامب الــذي يــســعى لــلــفــوز
بــــواليـــــة حــــكم ثــــانــــيـــــة اإلعالن عن
االنـسحـاب قبل االنـتخـابات الـرئاسـية
ــقـررة في تــشـريـن الـثـانـي/نـوفــمـبـر ا
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ـــــؤشــــرات فـي األيــــام لـــــكن بـــــعض ا
األخـيرة تـوحي بأن االنـسحـاب قد يتم
فــــعـــلـــيــــا في وقـت قـــريب مـن مـــوعـــد

االنتخابات.
وكــتــبت مــيـلــر في مــجــلــة الـســيــاسـة
الـــدولــيـــة أنّ وضع جـــدول زمــني اآلن
"يـعـني أن طـالـبـان سـتـدخل مـحـادثات
الحـقـة مع األفغـان وقـد حقـقـوا بالـفعل
هـدفـهم الـرئـيـسي مع تـعزيـز مـكـانـتهم

ساومة". وقدرتهم على ا
وقــــالت إنه "يــــجب أن يـــكــــون هـــنـــاك
انسحاب أميركي مرحلي مرتبط بتقدم
مـحدد في عملية الـسالم األفغانية مثل
تـبني دسـتور منـقح ينص عـلى تقاسم

السلطة وانتخابات الحقة".
وقـالت النائـبة اجلمهـورية ليـز تشيني
إنّـه بــدون تــعــهــد واضح من طــالــبــان
بـالتـنصل من تـنظيم الـقاعـدة واحترام
رأة ضمن أمور مهمة أخرى/ حـقوق ا
وبــدون آلــيــات لــلــتــحــقق من تــنــفــيـذ

تعهداتها "لن ننتهي من احلرب".
وآلـيات أنه بـذلك "سـننسـحب ونـتنازل
ا في عــــــــركـة ألعدائنا  عن سـاحة ا
ذلـك الـتــنــظـيـم الـذي آوى اإلرهــابــيـ
ــســـــــــؤولــ عن قـتل مــا يـقـرب من ا
ثــالث آالف أمــــــــــــــــيــــــــــــــــركــي فـي 11

ايلول/سبتمبر".
وقـال مصدر عسـكريّ في وزارة الدفاع
األمـيـركـيـة (الـبـنـتـاغـون) اشـتـرط عـدم
ذكـــر اســــمه إنـــهــــا "حـــرب قـــبــــيـــحـــة
وفـــوضــويــة وبال نـــهــايــة. قـــد يــكــون

اخلروج (من أفغانستان) فوضويا".

وفـي تغريـدات ومقـابالت ومقاالت رأي
فـي صحف عدة يحذّرون من إعادة 14
ألف جــنــدي أمـيــركي في أفـغــانـســتـان

سريعا إلى ديارهم.
وهـم يدعـون تـرامب لـلـتـعاطـي مع هذه
احلــرب كــمـــا تــعــامل مع مــلف كــوريــا
الـشـمــالـيـة واسـلـحـتـهـا الـنـوويـة حـ
أصــر عـلى اخلــروج بال اتـفــاق عـوضـا

عن إبرام اتفاق سيء.
وحـذّر اجلـنـرال ديـفـيـد بـتـريـوس الذي
قـاد الـقـوات األمـيـركـيـة في الـعـراق في
مــقــال في صــحــيــفــة "ذا وول سـتــريت
جـورنال" أنّه "حتـت أي ظرف ال ينـبغي
أن تــكـرر إدارة أمـيــركـيـة اخلــطـأ الـذي
ارتكبته اإلدارة السابقة لها في العراق
ــوافـقــة عـلـى سـحب كــامل لـلــقـوات وا

القتالية من أفغانستان".
وكـان بـتـريوس يـشـيـر إلى إدارة باراك
أوبـامـا وكيف سـاهم انسـحاب الـقوات
األمـيركية من العراق في إشعال النزاع
الطائفي ب السنة والشيعة الذي أدى
لـبـزوغ تنـظـيم الدولـة اإلسالمـية الحـقا

كقوة على األرض.
والـنقـاط الرئـيسيـة محل الـتفاوض مع
طـالبان هي انسحاب القوات األميركية
في مـقـابل تعـهد مـن احلركـة اجلهـادية
بــعـدم الــســمـاح لــتـنــظــيم الـقــاعـدة أو
الـدولـة اإلسالميـة بالـعمل في االراضي

التي تسيطر عليها طالبان.
قـترح وقف إطالق ويـتضـمن االتفـاق ا
نــار فـوري وبـدء مــبـاحــثـات سالم بـ
طــالــبـان واحلــكـومــة االفــغـانــيــة لـكنّ
احلــركــة اجلــهــاديــة تــرفـض أي حـوار

داخلي حتى اآلن.
وســــحـب الــــقــــوات األمــــيــــركــــيــــة من
أفـغانـستان مـطلب شعـبي في الواليات
ــتــحـــدة وعــد به تــرامب أيــضــا ومن ا
ـــطـــروحــــة من قــــبل عـــدة الــــنـــقــــاط ا
ــوقــراطــيــ يــطــمــحــون لـلــتــرشح د
لالنـتخابـات الرئاسـية. لكـنّ اخلطر هو
أنّ يــــؤدي االنــــســـحــــاب إلى إشــــعـــال

احلرب في أفغانستان.
ـسؤولـة السـابقة وقـالت الوريل ميـلر ا
كـلفة في وزارة اخلـارجيـة األميـركيـة ا
مـلـفي أفـغـانـسـتـان وبـاكـسـتـان إنّ ذلك

"سوف يعتمد على التفاصيل".
لـكنّ هناك كثير من تـكهنات حول ما قد

تتضمنه هذه التفاصيل.
ــثـال يــبـدو أن طــالـبـان عــلى سـبــيل ا
مـسـتـعدة لـوقف إطالق نـار مع الـقوات
األمـــيــــركـــيـــة لـــكنّ لـــيـس مع اجلـــيش
األفغاني.ولم تستبعد اإلدارة األميركية
عـلى اإلطالق انـسـحـابا كـامال ومـطـلـقا
وهـو خيار مـطروح على طـاولة احلوار
مع طـالـبـان.وقال الـسـنـاتور لـيـنـدساي
غــراهـام حملـطـة "فـوكس نـيـوز" إنه "إذا
غـادرنـا أفـغانـسـتـان بدون (إبـقـاء) قوة
ـكـافـحـة اإلرهـاب ومن دون أمـكـانـيات
جــمع مـعـلـومــات اسـتـخـبــاراتـيـة فـإنّ
تـنـظـيم الـدولـة اإلسالميـة سـيـظـهر من
جـديـد وتـنـظـيم الـقـاعـدة سـوف يـعـود
سـيـضربـون وطنـنا وسـيالحـقونـنا في

أنــهـكه الـعـنف األعــمى في اتـفـاق بـ
ــهـد ــتــحــدة وطــالــبــان  الــواليــات ا
ــــفــــاوضــــات سالم بــــ احلــــكــــومـــة

األفغانية وحركة التمرد.
وأحملـت مـصــادر أمـيــركــيـة عــديـدة في
األيـام األخـيـرة إلـى أن هـذا االتـفـاق قد
يكون وشيكا لكن ما زالت هناك بعض

النقاط التي يجب تسويتها.
ـــوفـــد اخلـــاص ـــكـن أن يـــتـــوجه ا و
اي خليل زاد الذي يقود ألفـغانستان ز
نطقة فـريق التفاوض األميـركي إلى ا
ـفـاوضات مـجـددا من أجل مـواصـلة ا

ا إنهائها. ور
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تـحـدة خصـوصاً وتـسـعى الواليـات ا
إلـى إنـهـاء أطـول حـرب فـي تـاريـخـهـا
بـــدأت في 2001 وأنـــفــقت واشـــنــطن

خاللها أكثر من تريليون دوالر.
وعبر الرئيس األميركي دونالد ترامب
خالل اجـتماع عـقده اجلمـعة مع أقرب
مــــــســـــتـــــشــــــاريه ووزراء إدارتـه عن
ارتـياحه لالجـتماع "اجلـيد جدا" حول

أفغانستان.
وكـتب ترامب في تـغريدة "كـثيرون في
عـارض لـهذه احلـرب التي ـعـسكـر ا ا
يــــبـــلـغ عـــمــــرهـــا 19 عــــامــــا ونـــحن
شـخـصـيـا نـفـكـر في إبـرام اتـفـاق إذا

كنا". كان ذلك 
ويـتـعـلق االتفـاق بـانـسحـاب تـدريجي
ل14 ألـف جـــنـــدي أمــــيـــركي مــــقـــابل
تـعهدات أمنية من قـبل طالبان. وتريد
واشــنـــطن أن تــمــتــنـع احلــركــة الــتي
قــامت بـإيــواء زعـيم تـنــظـيم الــقـاعـدة
أســـــامــــة بـن الدن في الـــــســـــابق عن
حتـــــويل أفـــــغـــــانــــســـــتـــــان إلى مالذ

. للجهادي
الـى ذلك يــــثــــيـــر اتــــفــــاق الــــسالم في
أفــغـانــسـتـان الــذي يـبــدو أن الـواليـات
ـتــحـدة اقـتـربت من إبـرامه مع حـركـة ا
طــالــبــان مـخــاوف من أن تــؤدي رغــبـة
الـــرئـــيس دونـــالـــد تـــرامب في ســـحب
الـقوات األميركية سـريعا من هذا البلد

ضطرب إلى اندالع حرب أهلية. ا
وأعــرب تــرامب اجلــمـعــة عن ارتــيـاحه
باحثـات بخصوص إنهاء إزاء تـطور ا
احلــرب بـعـد 18 عــامـا من أحـداث 11
أيـلول/سـبتـمبر 2001 الـهجـمات التي
دفـعت واشنـطن في شكل رئيـسي لغزو

أفغانستان.
وخـالل األيـــــــام األخــــــــيـــــــرة كــــــــشف
مــسـؤولــون أمــيـركــيـون أنّ اتــفـاقــا قـد
ثلي باحـثات مع  يـكون وشيـكا في ا
ـتوقع أن يـعود طـالـبان في قـطر.ومن ا
اي خليل زاد إلى ـفاوض األميركي ز ا
ـنطقة قريبـا على أمل إنهاء اتفاق مع ا

سلحة. احلركة االفغانية اجلهادية ا
وأثـــار مــثل هـــذا االتــفــاق الـــتــاريــخي
احملــتـمل غـضب مــجـمـوعــة كـبـيـرة من
مـعـارضيه في واشـنطن من مـحافـظ
جـــــــدد إلى مـــــــســــــؤولـــــــ في اإلدارة
ــقــراطــيــة الــســابــقــة و األبــطــال الــد

. العسكري السابق
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ـا ال يتـقاطع مع سـبق للـمراكـز وحتقـيق النـتائج .. و بعـيدا عن نـظريـة احلجـز ا
انا بالعقل ومخرجاته من قبيل االدارة والتنظيم صادفات وا عنى ا فـاجئات  ا
وحـسن الـتـخـطـيط واالسـتراتـيج ..فـان اي عـاقل حـيـنـمـا يـرشح بـطال لـلـمـونـديال
انـيا االرجـنت القـادم سوف لن يسـتبـعد دوال محـددة بعـينهـا مثل (الـبرازيل ا

ـا اخــريـات مــثل هـولــنـدا االورغـواي .. انــكـلــتـرا ) وهـذه ايــطـالـيــا فـرنــسـا ور
التـرشيحات لم تـات اعتباطـا او مزاجا او ضـربا من تخت الرمل .. بل انـها نتاج
ـسـتنـد الى الـوقـائع والتـخـطيط واالدارة واالحـصـاء واالرقام واالمـكـانات الـفـكر ا
تطـورة.. وكذا اي عاقل ومـتابع علـمي لقارة أسيـا سيجد ان ستـمرة ا الظـاهرة ا
تـرشحـ لكـاس العالـم القادمـة تكـاد تكـون قد اغلـقت لدول مـعيـنة ..مثل دائرة ا
ـا حتدث (الـيـابان واسـتـراليـا وايران وكـوريـا اجلنـوبـية والـسـعوديـة وقـطر .. ور
مفـاجأة ما او تـغييـر طفـيف جدا ).. وهذه الـترشيـحات لـيست امنـيات او دعوات
بل جنـاح ادارات وعـمل عــقـول مـســتـمـر يــنـمي نـفــسه ويـتـجــاوز اخـطـاءه .. وقـد
ضحكـت كثيـرا حينـما خـسرنا بـطولـة غرب اسيـا في ارصنـا وامام جمـهورنا مع
منتـخب شقيق يـعد شاب وال يـتفوق عـلينا اال بـعقلـية التـنظيم االداري الواضح ..
قـطـعـا ضحـكـتي لم تـكن سـخـفا او مـجـرد هـلـوسة .. لـكن اشـداقي اتـسـعت وانا
اسـمع الـبـعض يـعـلق عـلى اخلـسـارة بـقـول الـقـادم افـضل وهـاردلك ولـيس نـهـاية
ـطـاف .. عـلـمـا ان عـلم كـرة الـقـدم ال يـعــتـمـد الـهـوسـة والـنـخـوة وهـا خـوتي هـا ا
ـوندياالت وعلـيهم وعـوجن ياكاع .. تـلك عنـاوين ولت واصبحت مـن ماض دف وا

ليست هدفا محتمال لالرجتال والعشوائية ..
 بل هي حصـيلة وعي مـبرمج وعمل دؤوب وخـدمة مخـلصة لـلعبـة والوطن قبل ان
ان تكون مغنم سفر او ايفادا او كسبا وحتصيال فرديا ..فضال عن ضرورة اال
بـثـقـافـة االستـقـالـة عـنـد االخفـاق واعـطـاء فـرص لالخـرين وهذا
ـقـراطي الــبـنـاء اذا مـا اردنـا بـنـاء وطن صـلـب الـفـهم الـد
ومن ثم تــغــيــيـر مــعــالم الــطــريق.. امــا اذا ظــلت دائـرة
الــلـهــاف والـلــحـاف مــنـغـلــقـة بــذات الـلــجـان والــعـقـول
وااللــيـات وبــنـفس الــديـدن والــطـاس واحلـمــام .. فـهل
ـكـن اسـتـسـاغـة مـفـردة هـاردلك او فـهم مـعـنى قـادم

افضل في ظل واقع اسوء..
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لقد كـان تكلـيف معالي الفـريق الدكتور الـسيد ياسـ الياسري -بـعد طول ترقب
ـراعـاة الـكـامـلة ـسـؤولـيـة عن وزارة الـداخـلـية - تـعـبـيـراً عن ا وانـتـظار لـيـتـولى ا

وضوعية الواجب مراعاتها في هذا الباب . للمعايير ا
فـهـو رجل وطـني مـهـني كـفـوء يـتـوقـد حـمـاسـاً ونـشـاطـا خلـدمـة الـدين والـشـعب

والوطن  
كمـا انه ذو خبرة طويلـة أمدها عقود أربعة (2019 – 1979) في وزارة الـداخلية

بحكم كونه من أبنائها الالمع .
ولـقـد أضــاف الى ذلك تـمـرسه بــاجلـانب الـقـانــوني الـذي حـصل فــيه عـلى أعـلى
هنية والقانونية بأخالقيّة عاليّة عتبرة وهو يُتوج جوانبه ا ية ا الشهادات االكاد

جتعله قريباً من القلوب ومُقدّراً من قبل اجلهات كلها.
ا ومن هنـا فقد أحـبته اجلمـاهير الـعراقيـة الخالصه وصدقه في اداء مهـماته و
لـلوقـوف بـنـفـسه عـلى مـا يـجـري في مـخـتـلف الـدوائر ـيـدانـيـة  رأت من جـوالته ا
ـواطن والتعرف على مشكالتهم واصدار ديـريات التابعة لوزارته  واللقاء با وا

األوامر الالزمة حللها دون ابطاء ..
يـداني) ذلك انّـه في حركـة دائـبـة آنـاء الـليل ولـقـد أطـلقـنـا عـلـيه وصف (الـوزيـر ا

واطراف النهار لالطمئنان على سير االمور بالشكل الصحيح .
-2-

ولقد قرأتُ قبل قليل خبراً دفعني الى كتابة هذه السطور :
فـهنـاك طـفل أصـيب بـكـسر فـي اجلمـجـمـة يرقـد في مـسـتـشـفى الكـاظـمـيـة اسمه
(يوسف أحـمد محمد) وقـد رغب أهله في عرضه على األطبـاء خارج العراق فما
كـان من الفريق اليـاسري وزير الـداخلية –حـفظه الله  –االّ أنْ أمَـرَ بارسال فريق
طلوب باشراف اللواء احلقوقي عملٍ الى مـستشفى الكاظمية  الصدار اجلواز ا
ـدنـية واجلـوازات واالقـامـة وقام نـشـأت ابـراهيـم اخلفـاجي مـديـر عام االحـوال ا

فريق العمل بتصويره ومنحه جواز السفر بشكل عاجل .
ان هـذه االسـتجـابة الـسريـعـة من الفـريق الـياسـري بطـلب عائـلـة الطـفل (يوسف)

تعكس :
واطن . من جهة اهتمامه العالي بشؤون ا

شـروعـة واالمـر بـاجنـازهـا عـلى جـناح ومن جـهـة اخـرى تـعـاطـفه مع احلـاجـات ا
السرعة .

هم : وا
واطن  انه ليس ثمة من حواجز بينه وب ا

واطن . سؤول با ثلى لعالقة ا وهذه هي الصيغة ا
وبصراحة :

لـقــد اســتـطــاع الــفـريـق الـيــاســري ان يـكــون الــقـدوة
الصاحلة لكل العامل في اجهزة الدولة ومؤسساتها

وبهذا استحق منا الشكر والثناء وخالص الدعاء .
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وهل اتاك حـديث الطشـة والطاشـ  الذين يتـصدرون الصف األمـامي من جهلة
وأميـ   فأصبحـوا على ح غـرة ..  منعـم مكرمـ .. ولسان حـالهم يقول :

غفل . هذا من فضل الشهرة في عراق ا
اقــول هـــذا .. بـــعـــد ان طـــاش  مـــا طـــاش  في هـــذا الـــزمن الـــرديء  بـــفـــضل
ن هب ودب الفـضائيات وعالـم  التواصل االلكتـروني  الذي ترك البـاب مفتوحا 
 ومن كـره وسب  واسـاء االخالق واالدب  و سـاوى في مسـاحـة الـنـشـر  ب

ثـقف و اجلـاهل  وب االسـطة والـعامل  .. حـتى اصـبح اجملتـمع التـواصلي  ا
سـاحة مـفتـوحة  اخـتلط فـيهـا اخليـر بالشـر .. والبـحر بـالبـر  فألـغيت مـسافات
قـام  وال من رقيب و ال معاتب  وال االحـترام .. وكثر  هـتك األعراض من اهل ا
من قــضــاء يـحــاسب .ان كـنـت تـريــد ان تـكــون شـهــيــرا ومـشــهـورا   وطــاشـا 
ومـطشـوشـا..فـما عـلـيك اال تـقـد ورقة اعـتـمـاد للـسـيـد مارك  لـتـفـوز باقـطـاعـية
الكتـرونيـة من بركـاته    و تتـلمـذ بعـدها عـلى يد  احلـاج ( ميـكافـيلي ) وتـتعرف
ال (  غـوبلـز ) لتـتثـقف على تـضلـيله ـرور با على وسـائله و غـاياته  وال تـنسى ا
وأكاذيـبه .. بـعدهـا ال يهم  بـأي لغـة تكـتب   وبـأي ارقام حتـسب  ومن اي عمل
ـهم ان تــكـون بـارعـا في الـتـدلـيس واالحــتـيـال  والـتـطـاول عـلى اهل تـكـسب .. ا
الشأن واحلـال  و عارفا بلـغة التـنكيت والتـبكيت  و مـلما بالـفذلكة والـتبخيت ..
ـا  ان لـظـهرك حـزام  ولك في احلـكـومة واعـلم انك سـتـطش بـسرعـة الـبـرق  طا
سرور ـغرور  واحلـالم وا قدم ومـقام .وطـرائق الطش كثـيرة  مـنهـا الضارب وا
ـثلـة مـتواضـعة  ضـجـرت من اداء األدوار الـثانـوية .. فـاشـتكت .. ويحـكى ان 
الى احـد اخملـرجـ الـكبـار من هـذه الـقـضـيـة  فضـحك مـنـهـا وقـال : ال بـأس يا
عزيـزتي .. غدا ستكون مشهورة قوية  ويـكفيك الذهاب الى حفلة توزيع جوائز
األوســكـار  وسـيـحـضــر  مـعك الـنــجـوم الـكـبـار  ومــا عـلـيك اال اخـتــيـار الـنـجم
الـسـاطع   والـطـول الـفـارع  فـانـقضـي عـليـه بـقطـعـة من الـكـيك   وعـنـفـيه عـلى
رؤوس األشـهــاد  وامـام كــامـيــرات االصـدقــاء واألوغـاد .. وفي الــيـوم الــتـالي 
ستجدين صورتك في كل اجملالت والصحف  وستطش كما طش حجي حمزة
مـثـلة الـبـائسـة .. تقـتـرب في جوهـرها في مـحـافل السـلف .وارى ان حـالة هـذه ا
تـسلـق  الـذين طـشوا وطـاشوا في وفحـواها .. من حـال سيـاسـيي البـلد مـن ا
الــبالد  وكــانــوا  حـــديث  الــعــبــاد  و ســار خــلــفــهـم جــيش جــرّار  من الــذين
يـركـضون وراء الـكـامـيـرات في احلفالت  صـعـالـيك ومـتزلـفـ .. تـتبـعـهم مـوجة
طشطش ) الـذين ما تَرَكُوا مناسـبة اال وحضورها  وال موجة اال جديـدة من (ا
وركوبهـا .. فتراهم وعلى (صـفحاتهم الفـيسبوكـية ) اليتركون امـرا في السياسة
اال وناقـشوه .. وال وعظا  في الدين اال وسـخروه  يتوسلون الـقنوات في الظهور
.. وفي أحاديـثهم كم هائل من التـدليس والفـجور  .الغريب.. ان ادارة الـفيسبوك
تركت احلـبل على الغارب.. وسـاوت في حق النشر ب الـصادق والكاذب  وب
اجلــاد واخلــائب   مع انـهــا  جنــحت في الـغــاء الــتـمــايـز الــطـبــقي في الــصـورة
ت روح الذكـاء اجلماعي بـ الشعـوب والبلدان والعـنوان  و
 لكـنها لالسف ..  أطلقت للجحوش االلكترونية العنان 
وهي  االن مسـتنفرة خلف سيـاسي زعران  ال ضمير
لـهم وال وجدان .غريب  امر  هذا الطش  رغم انه مثل
الـقش.. لكنه مدمر لالخالق واالنـسان .. ويصنع قادة
بـال قـيـادة  ويـخـرج مـعــمـمـ بال حـوزة وال شـهـادة 

وينتج عنه سياسيون بال ارادة .
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بـعـد سـاعات قـال اجلـيش االسـرائـيلي
ــــســـــلـــــحــــ إنـه "رصــــد عـــــددا مـن ا
ـــشــبـــوهــ بـــالــقـــرب من الــســـيــاج ا
احلــــدودي في شــــمـــال قــــطـــاع غـــزة".
وأضـاف أن"مروحـية هـجومـية ودبـابة

فتحت النار باجتاههم".
وقـالت وزارة الصحـة الفلـسطيـنية في
غـزة إن "مـحـمـد الـتـرامـسي ( 26عـامـا)
ومـــحـــمـــد أبـــو نـــامــوس (27 عـــامـــا)
ومـحمـود الواليدة (24 عـاما)" سـقطوا
"بـرصـاص اجليش االسـرائيـلي الـليـلة
ـاضـية في شـمال قـطاع غـزة" بشـمال ا

بيت الهيا.
WłdŠ WÐU «

وحتـدثت عن جرح فـلسـطيني رابع في
احلـادثة نفـسها موضـحة أن "أصابته

حرجة".
وكــان فـلـسـطــيـنـيـون من غــزة أطـلـقـوا
اجلـمعة صاروخا على سديروت. وقال
اجلـيش اإلسرائـيلي إنه الـهجوم األول

من نوعه منذ  12تموز/يوليو.
وقـــال مــصــدر أمــنـي فــلــســـطــيــني إن
الـطــائـرات اإلسـرائـيـلـيـة شـنت غـارات
عــلى أهــداف في قــطــاع غــزة ردا عـلى
ذلـك. وأوضح أن الـغــارات اســتــهـدفت
مـركز مـراقبـة تابعـا حلركـة حماس في
بـيت حـانون شـمال الـقـطاع وهـدفا لم

{ غـزة (االراضــــــي الـفلـســـطـينـية) 
(أ ف ب) - أعــــلـــنت اســـرائــــيل أنـــهـــا
أطلقت النار على فلسطيني مسلح
لـــيل الـــســـبـت األحـــد قـــرب الـــســـيــاج
احلـــدودي لــغــزة حــيـث أعــلــنت وزارة
الـصـحة الـتـابعـة حلـماس األحـد مـقتل
ثالث شـبـان في الـقطـاع الـذي تسـيـطر

عليه احلركة منذ 2007.
وكـان اجليش االسرائيلي أكد في بيان
أنـه أطلق في سـاعة مـتأخرة مـن مساء
الــســبت الــنــار مـن مــروحــيــة ودبــابـة
" أمـام بــاجتـاه "مـســلـحــ مـشـبــوهـ
الـســيـاج الـذي يـفـصل بـ قـطـاع غـزة

واسرائيل .
وجــــاء ذلك بــــعــــدمــــا أطـــلــــقت ثـالثـــة
صـواريخ من قطاع غزة باجتاه جنوب
اســرائــيل مــســاء الــســبت كــمـا أعــلن
اجلـيش االسـرائـيـلي في ثـاني هـجوم

من هذا النوع خالل  24ساعة.
وقــال اجلـيش اإلسـرائـيــلي إن أنـظـمـة
الــدفـاع اجلــوي اعـتــرضت صـاروخـ
دون اإلفــصـاح عن مــعـلــومـات تـتــعـلق

بالصاروخ الثالث.
وقــال مــسـعــفـون إســرائــيـلــيــون إنـهم
عـاجلـوا سـتـة أشـخـاص بـيـنـهم اثـنان
أصـيبا بجـروح طفيفة وأربـعة بنوبات

هلع.

حتـدد طبيـعته بالـقرب من مـدينة غزة
بـاإلضافة إلى أرض مـفتوحـة قرب دير

البلح وسط القطاع.
وقـال اجليش اإلسـرائيـلي في بيان إن
الــغـارتــ كـانـتــا "ضـد أهــداف سـريـة
تــابـعـة حلــركـة حـمـاس اإلرهــابـيـة في

شمال ووسط قطاع غزة".
ونـعت حركة اجلهـاد اإلسالمي القتلى
الــــثـالثــــة ووصــــفت اســـــتــــهــــدافــــهم
ـة". وقـالت احلـركـة فـي بـيان "بـاجلـر
"نــــحـــــمل االحــــتـالل الــــصــــهـــــيــــوني
ـسؤولية الكاملة عن جرائمه البشعة ا

بحق الشعب الفلسطيني".
يــأتي إطالق الــصــواريخ من الــقــطـاع
احملــاصـر بـعـد سـلــسـلـة من احلـوادث
الـتي شـهـدتـها احلـدود مع قـطـاع غزة

منذ مطلع الشهر اجلاري.
وأعـــلن اجلــيش اإلســـرائــيــلي ووزارة
الـصحـة التـابعـة حلمـاس قبل أسـبوع
مـقتل فلسطيني بـنيران اجلنود بعدما
أطـلـق الـنـار عـلى جـنـود إسـرائـيـلـيـ

على احلدود.
وقــــبـــــلــــهــــا بــــيــــوم أعــــلـن اجلــــيش
اإلســرائــيــلي أن قــواتـه قـتــلـت أربــعـة
فـلسـطينـي كانـوا مدججـ بالسالح
عـلى احلدود مشيرا إلى تمكن أحدهم

من إلقاء قنبلة يدوية على اجلنود.

وخـــــاضت إســـــرائــــيـل والــــفـــــصــــائل
الـفلسطـينية في غـزة ثالث حروب منذ
ـــظـــاهـــرات عـــام 2008 . وانـــدلــــعت ا
ــنـــتـــظـــمـــة مـــنــذ واالحـــتـــجـــاجـــات ا
آذار/مـــارس 2018 عـــلـى طـــول حــدود
القطاع احملاصر.ومنذ ذلك احلـــــــــ

وفـي األول من آب/أغــســطس اجلــاري
فـتح اجلـنود اإلسـرائيـليـون النـار على
فلسطيني تسلل إلى إسرائيل وقتلوه.
وقــال اجلــيش إن الــفــلــســطــيـنـي كـان
ــقــتل شــقــيــقه يــســعى إلـى االنـتــقــام 

بنيران إسرائيلية في وقت سابق.

قـــتل مـا ال يـقل عن 305 فـلـسـطـيـنـيـ
بــنــيـران إســرائــيــلـيــة في قــطــاع غـزة
ــنـــطــقــة احلــدوديــة مع إســرائــيل وا
غـالبيتهم خالل "مسيرات العودة" في
حـ قتل خالل الفترة ذاتها سبعة في

اجلانب اإلسرائيلي.

œËbŠ∫ محتجون فلسطينيون أمام السياج احلدودي ب غزة واسرائيل في شرقي القطاع
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ـــــتـــــمـــــردون { دبـي (أ ف ب) - أعـــــلـن ا
احلــوثـــيــون في الــيـــمن تــعــيـــ "ســفــيــر
لــلـجــمـهــوريـة الــيــمـنــيـة" في طــهـران في
عترف خـطوة اعتبرت احلـكومة اليمـنية ا
بـهـا دولــيـا أنـهـا تـشـكّل "انـتـهـاكـا سـافـراً"

للقوان الدولية.
ولـم يــصــدر عن طــهــران أي إعالن رســمي
حـول مـسألـة القـبـول بوجـود "سـفيـر" على
ــثّل سـلــطــة احلـوثــيـ غــيـر أراضــيـهــا 

عترف بها. ا
ــتـحــدثـة بـاسم ـســيـرة" ا ونــقـلت قــنـاة "ا
ـتـمردين عن بـيان مـسـاء السـبت "صدور ا
قـرار جــمـهـوري بـتـعـيــ إبـراهـيم مـحـمـد
مــحــمــد الـــديــلــمي ســفــيــرا فــوق الــعــادة
ومــفــوضـا لــلــجــمـهــوريــة الــيـمــنــيــة لـدى

اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية".
وكــان الـرئـيس الـيــمـني عـبــدربه مـنـصـور
هـادي قطع الـعالقات مع إيـران في تشرين
األول/اكـــــتـــــوبـــــر 2015 وأمــــــر بـــــاغالق
الـــســـفـــارة فـي عـــاصـــمـــة اجلـــمـــهـــوريـــة
االسالمـــيــة بــعــدمــا اتّـــهم طــهــران بــدعم

تمردين عسكريا. ا
وتـنفي إيران هذا االتهام لكنّها تؤكد أنّها

تؤيد احلوثي سياسيا.
عترف بها واسـتنكرت احلكـومة اليمنيـة ا

. تمردين احلوثي اعالن ا
وكتبت في تغريدة أنّها "تعتبر اإلعالن عن
إقـامة تـبادل دبـلومـاسي ب نـظام طـهران

إيـران اللـدود في آذار/مارس 2015 دعـمًا
للحكومة.

ـــقـــتل عـــشــرات آالف وتـــســـبّب الـــنــزاع 

يـحـتاج 24,1 مـلـيون شـخص أي أكـثر من
ثـلثي الـسكـان الى مسـاعدة بـحسب األ
ـتـحـدة الـتي تصف األزمـة اإلنـسـانـية في ا

ـدني األشـخاص بـينـهم عدد كـبيـر من ا
بحسب منظمات إنسانية مختلفة.

وال يــزال هــنــاك 3,3 مـاليـ نــازح فــيــمـا

ومــلــيــشـــيــات احلــوثي انــتــهــاكــا ســافــراً
لـــلــقــوانــ واألعـــراف الــدولــيــة وقــرارات
مجلس األمن ذات الصلة باألزمة اليمنية".
ورأت أن "ذلك لـم يـكن مـفـاجـئـا فهـو يـنـقل
الـعالقـة ب الـطرفـ من الـتنـسيق وتـلقى

الدعم من حتت الطاولة إلى العلن".
وجـاء االعالن عن تعي "سفير" في طهران
ــرشـد االعـلى لـلــجـمـهـوريـة بــعـدمـا عـقـد ا
االسالمـية االيـرانية آيـة الله علي خـامئني
ـتــحـدث بـاسم احلـوثـيـ مــبـاحـثـات مع ا
ـاضي في مــحـمــد عـبـد الــسالم الـثالثــاء ا

طهران.
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وجـــدّد خـــامــــئـــني دعـــمه لــــلـــمـــتـــمـــردين
احلـوثي الذين يسيطرون على العاصمة
صــنــعــاء ومــسـاحــات واســعــة من شــمـال
الــبالد واتـهم خــصـوم طــهـران "بـالــتـآمـر"
لـتـقـسـيم الـيمـن أفقـر بـلـدان شـبه اجلـزيرة

العربية.
بـاحثات "أعلن وقـال في بيان صـدر عقب ا
دعــمـي لــلــمــجــاهــدين فـي الــيــمن" واتــهم
"الـسعودية واإلمارات وأنـصارهم بارتكاب

جرائم كبرى في اليمن".
ويـــشــهـــد الــيــمـن مــنــذ 2014 نــزاعــاً بـ
ــوالـيـة ــتـمــرّدين احلـوثــيـ والــقـوّات ا ا
ـعترف بهـا دولياً. وقد لـلحكـومة اليمـنية ا
تـــصــاعـــدت حــدّة هـــذا الــنـــزاع مع تــدخّل
حتـالف عسـكري بـقيادة الـسعـودية خصم

تحدث باسم احلوثي في اليمن محمد عبد السالم في مقر إقامة رشد األعلى للجمهورية اإلسالمية علي خامئني في لقاء مع ا UI¡∫ ا

خامئني في طهران


