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تعد إيـران موطنا ألكـثر من عشرين
مـــوقــعــا أثــريــا مـن مــواقع قــائــمــة
ـنــظـمـة ي الـتـابــعـة  الـتــراث الـعــا
الـيـونـسـكو وتـعـتـقد مـنـظـمة األ
عـالم حتتاج إلى تـحدة أن هـذه ا ا
احلـفاظ عـلى أهمـيتـها الـثقـافية أو
الــتــاريـــخــيــة أو الــعـــلــمــيــة.وكــان
الــرئـيس األمــريـكي دونــالـد تـرامب
قـال إن هنـاك قـائمـة تضم  52هدفا
إيـرانـيـا من بـيـنهـا مـواقع تـراثـية
قــد تـتــعـرض لــهــجـوم أمــريـكي إذا
أقدمت إيران على إحلاق ضرر بأي
أهــداف أمـــريـــكــيـــة.وفــيـــمـــا يــأتي
مــجــمــوعــة من أبــرز مــواقع إيــران
سجـلة ضمن الثـقافـية والتـراثيـة ا
ــنــظــمــة ي  مـــواقع الــتــراث الــعـــا

تحدة. اليونسكو التابعة لأل ا
fO u³OÝdÐ

بـــــرســـــيـــــبـــــولـــــيس عـــــاصـــــمـــــة
اإلمبـراطورية األخـمينـية الفـارسية
ة الـتي يـعـود تاريـخـها إلى الـقـد

يالد. القرن السادس قبل ا
ÊUNł gI½ WŠUÝ

ســـاحــة نـــقش جــهـــان في مـــديــنــة
أصـفــهــان بـنــيت في أوائل الــقـرن
السابع عشر وهي واحدة من أكبر

الساحات في العالم.
ÊU² uł dB

قصـر جولـستان في مـدينـة طهران

ومــقــر احلــكم والــســلــطــة لـسـاللـة
الــقـاجــار الـتي حـكـــــمت إيـران من

عام  1785إلى 1925.
WOM —_« …d¹œ_« WŽuL−

مــجـــمــوعـــة األديــرة الـــرهــبـــانــيــة
األرمــنــيـة فـي مـنــطــقـة أذربــيــجـان
اإليـرانـيـة تـتـألف في شـمـال غربي
إيـران حـالـيـا من ثـالث مـجـمـوعات
ــســيــحــيــة رهــبــانــيـــة لــلــديــانــة ا
األرمــنــيــة: ديــر الـقــديـس تـداوس
وديـــر الـــقـــديـس ســـتـــيـــفـــانـــوس
وكــنـيـسـة دزار دزار وأقـدمـهـا ديـر
الــقـديس تـداوس الــذي يـعـود إلى

يالدي. القرن السابع ا
w UI¦ « U¼bNA Ë ÂUÐ

تـقع بـام في بـيـئـة صـحـراويـة على
الــــطـــرف اجلـــنـــوبي لــــلـــهـــضـــبـــة
اإليــرانــيـــة وتــعــود جــذورهــا إلى
احلـقـبــة األخـيـمـيــنـيـة عـرفت أوج
ازدهـارهــا من الــقــرن الـســابع إلى
الـقـرن احلادي عـشـر. وتـشكل "أرق
ــديـنــة من الــقـرون إي بــام" مـثــاال 
الـوسـطى محـصّـنة ومـبنـيـة حسب
تـقنيـة محـليـة بواسـطة طـبقات من

التربة.
‘œU —«“UÐ

ـلـكـية بـازارقـادش هي الـعـاصـمـة ا
األولى لالمـبـراطـورية األخـيـميـنـية
الــتي أسـسـهـا في الـقـرن الـسـادس
ق.م. قورش الثـاني الكبـير في قلب

فارس وتشكل قصـورها وحدائقها
وضـريح قــورش أمــثـلــة رائــعـة من
ـــعــمــاري احلـــقــبـــة األولى لــلـــفن ا

األخيميني واحلضارة الفارسية.
w½UÝU « dEM*«

ـنـظـر الـسـاسـاني األثـري في يـقع ا
جــنــوب شـــرقي مــحــافــظــة فــارس
ويـتـألف من ثــمـانـيــة مـواقع أثـريـة
مـوزعـة في ثالث مـنـاطق جـغـرافـية
هي: فـــيـــروز آبـــاد وبـــيـــشـــابـــور
وسـرفـيـسـتـان وتـعـود إلى بـدايات
ونهايات اإلمـبراطورية الـساسانية
ــنـــطــــــــــــقــة بــ الـــتي حــكـــمت ا

عـامي  224و  658 ميالديا.
ÒwH  aOA « ÂdŠË WI½U)« WŽuL−

s¹b «

أنـشـئت مــجـمـوعــة اخلـانـقه وحـرم
الـشـيخ صفـيّ الدين فـي أردبيل في
الفترة ما ب بداية القرن السادس
عـشـر ونـهـايـة الـقـرن الـثـامن عـشر
ويـتـسم احلــرم بـزخـارف خــارجـيـة
وداخلـية ويضم مـجمـوعة متـميزة
ة ويعد مجموعة من التحف القد
نـادرة لـعـنـاصر مـعـمـاريـة إسالمـية
يــــرقى تـــاريــــخـــهـــا إلـى الـــعـــصـــر

الوسيط.
u²O'√ `¹d{

يـقع ضـريح أجلـيـتـو الـذي تـأسس
ب عامي  1302و 1312في مديـنة
الــســلـطــانــيــة عــاصــمــة الــقـبــائل

ـغــولـيـة اخلـانــديـة في مــقـاطـعـة ا
زجنـــان عـــلـى بـــعـــــد حـــوالي 240
كــيـلــومــتـرا مـن من طـهــران شــمـال
غربي إيران. ويـعلو الـنصب ثماني
الــــزوايــــا قـــبــــة مــــهـــيــــبــــة يـــبــــلغ
ارتفـاعها 50 مترا وتغطيها رسوم

خـزفــيـة بـالــلـون األزرق الــفـيـروزي
وحتيط بها ثماني مآذن رفيعة.

WÝuÝ Ë√ ÊUýuý WM¹b

مديـنة شـوشان أو سـوسة تقع في
جنوب غـربي إيران وتضم مـجمعا
أثـريـا بُــني عـلى الـضـفــة الـشـرقـيـة

لــنـهـر شـاور وقـصـر أردشـيـر عـلى
قابلة للنهر. الضفة ا

ـباني ديـنة سـلسـلة من ا  وتـضم ا
تداخلة التي بُنيت ب احلضرية ا
يالد والقرن األلفية اخلامسة قبل ا

الثالث عشر ميالديا.
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فـرهمـند في هـذا الصـدد إلى أمثـلة
ـوروث الـشـيـعي قـائـال: "رأيـنا من ا
ـنزل أثـناء زيـارة الرئـيس روحاني 
عـائـلة قـاسم سـلـيمـاني ثالثـة أبـناء
فـي عـــمـــر الــــشـــبـــاب هــــمـــا شـــاب
وصـبـيـتـان. لـكن زيـنب وحـدهـا هي
من حتدثت علنا. يبدو أن اختيارها
كــمـتـحــدثـة بــاسم الـعــائـلــة لم يـكن
صدفة لكنه على األرجح كان خيارا
مـدروسـا. فمن الـطـبـيعي أن كـلـمات
ابــنـة فــقــدت والـدهــا لــلـتــو تالمس
الـقـلوب لـكن األهم هـو أنـهـا - ولو
بــاسـمــهــا فـقط - قــد تــذكـر الــنـاس
بـالسـيدة زيـنب ابـنة اإلمـام علي بن
أبـي طـالب. حـيث يـحـتـفي الـشـيـعـة
ـا ورد في أدبــيــاتــهم من خــطـاب
جـريء للـسـيدة زيـنب عـندمـا أخذت
أســـيـــرة إلى دمـــشـق بــعـــد كـــربالء
ـــــواجـــــهــــة ووقـــــفت عـــــنـــــدهـــــا 
اخلـلـيـفة".كـمـا حتـدثت في تـسـجيل
مــصــور ابــنــة نــائب رئــيس هــيــئـة
احلـــشــد الــشـــعــبي الـــعــراقي أبــو
ــهـــنـــدس الــذي قـــتل مع مـــهـــدي ا
سـلـيـمـاني فـي الـضـربـة األمـريـكـيـة
الـتي نـفـذتـها طـائـرة بال طـيـار.ففي
الــتــســـجــيل الـــذي عــرضـــته قــنــاة

يادين اللبنانية  ا
”bMN*« WMÐ«

ـهنـدس: "أسـأل الله أن قـالت ابنـة ا
يــســـتــمــر هـــذا الــطــريق وحـــتــمــا
سـيـسـتمـر ألن بـابا وأخـاه وحـبـيبه

وعــزيـزه احلــاج قــاسم ســلــيــمـاني
بـنوا جـيوشـا. بنـوا مؤسـسات ولم
يــبــنــوا أشــخــاصــا فــقط. أســســوا
عقيدة".ويضيف الصحفي أن زينب
سلـيمـاني كانت نشـيطـة على موقع
انـسـتـغرام الـذي أغـلق حـسابـا لـها
فـي شــهـــر نــيــســـان/أبــريـل الــعــام
ــــــاضـي وآخــــــر فـي في شــــــهــــــر ا

أيلول/سبتمبر من العام ذاته.
¢Íb «u  «Ë—QŁ«¢

وفي كلمـتها أمام احلـشود توعدت
ـتحـدة وإسـرائيل زيـنب الواليـات ا
واجـهة "يوم أسود" نـتيجـة قتله
وفـقــا لـوكــالـة أنـبــاء رويـتــرز. كـمـا
الـــتــمــست دعـم من أســمـــتــهم بــالـ
"أعــمـام" في دول اجلــوار.هـذه أبـرز
رسائل زيـنب سلـيماني لـلعـالم بعد
قـــتـل والـــدهــــا:وصــــفت الــــرئـــيس
األمــريــكي دونــالـد تــرامب بـ "العب
الـقـمـار" كـمـا كـان يـسـمـيه والـدها
وخـــاطـــبـــتـه قـــائـــلـــة: "إن خـــطـــتك
الـشــطـانيـة في إراقـة دمـاء الـرجلـن
العـظـمـن من العـراق وإيران لم تؤد
إال إلى اخـــــتالط الـــــدم الـــــعـــــراقي
بـاإليـراني وتـرسـيخ هـذه الـعالقات
. كما جعلتهم يكرهون ب الشعب
أمــريـكــا لألبـد".وقــالت: "إن عـائالت
اجلـنـود األمريـكـي في غـرب آسـيا
الـــذين شـــهــدوا إذالل أمـــريـــكــا في
ـــــعــــارك في ســــوريــــا ســــاحــــات ا
والعـراق ولبنان والـيمن وفـلسط

سـيـمضـون أيامـهم يـنـتظـرون موت
عتوه أنت رمز أبنائهم. يا ترامب ا
اجلـــــــهـل ولـــــــعـــــــبــــــــة في أيـــــــدي
الـصـهـيـونيـة".كـمـا أضـافت: "الـيوم
قاومـة رسالتهم. يرفع سلـيمانـيو ا
عمي العزيز السيد حسن نصر الله
رفع رسالته. إسماعـل هنية (رئيس
ـكـتب السـيـاسي حلركـة حـماس) ا
وزيــاد نـخـالـة (األمـ الـعـام حلـرــة
اجلـهـاد اإلسالمي الـفـلـسـطـيـنـيـة)
و(الـرئـيس الـسـوري) بـشـار األسـد;
وأبــــو حـــسن (هــــادي) الـــعـــامـــري
(الـقـائـد الـبــارز في كـتـائب احلـشـد
الـــشـــعـــبـي الـــعـــراقـــيـــة); و(زعـــيم
ــلك احلــوثــيــ في الــيــمن) عــبـد ا
احلـوثي.. كل واحـد من هـؤالء مـثل
والــدي قـادر وحـده عــلى تـدمـيـرك.
كــلـهم ســيـرفــعـون رســائــلـهم".وفي
ـنــار الــتـابــعـة مــقــابـلــة مع قــنــاة ا
حلـزب الــله الـلـبـنـاني قـالت: "اسـلم
قاومـة عمـنا الـذي أعلم عـلـ سيـد ا
أنه سـيــثـأر لــوالـدي. كل جــمـاعـات
قاومة يجب أن تـثأر للحاج قاسم ا
(سلـيمـاني). كان والـدي يأخـذ بثأر
كل مـظــلــوم سـال دمـه. خـذوا بــثـأر
الـشـهـيـد الــذي كـان يـأخـذ بـثـأر كل
شـهدائـكم. يـجب على الـقـذر ترامب
أن يـعـلم أنه بـقـتـله والـدي فـإنه في
الــواقع يــعـطي حــيــاة جـديــدة لــنـا
جميعا. لم تكن ندا لوالدي ولم تكن
لديك جرأة مواجهته وجها لوجه".

ي لليونسكو ساحة نقش جهان في مدينة أصفهان من ب مواقع أثرية عديدة في إيران مدرجة على قائمة التراث العا

بسم الله الرحمن الرحيم
تــتـقــدم جــريـدة (الــزمــان) بـالــتــعـازي
V U?ſ ـواسـاة الى الـسـيـد احلـارة وا
Ê«dLŽ االعالمي في الهـيئة الـوطنية

?tðb. واقـيـمت «Ë لالسـتـثــمـار بـوفـاة
الفاحتـة على روحها الطاهرة بدءا من
امس في جـامع اخلضيـري ببغداد من

الساعة ٢- ٥ مساء.
تـغمـد الـله الفـقيـدة بـرحمـته الواسـعة

واسكنها فسيح جناته.

dHÝ “«uł Ê«bI

فقـد مـني جواز الـسـفر الـصـــــادر
مـن جــمــهــــــوريــة تـــركـــــــــــــــــيــا
ـــــــــرقم  U22203085 بـــــــــأسم ا
(umut kocak) ن  الــــرجــــاء 
يعثر عليه تسليمه لسفارة تركيا.

.

dHÝ “«uł Ê«bI

فـقد مـني جواز الـســــــفـر الصادر
مـن جــمــهـــــــــــــــــــوريــة تـــركــــيــا
ـــــــــرقم  U22203058بــــــــــاسم ا
(BURHAN KOSIK) الرجاء
ـن يعـثر عـلـيه تـسلـيمـه لسـفارة

.
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اجستير بعنوان: طالبتان جزائريتان تقدمتا برسالة لنيل شهادة ا
"تسول الالجئات السوريات في اجلزائر".

وكتبت لهات الطالبت ما يلي:
ا ـتـسول مـتسـوال  وإ من أخالقـنا -نـحن في سـورية- أال نـسمي ا

نسميه محتاجا.
أما في باقي أصقاع األرض فيسمونه متسوال أو شحادا… 

شيء طـبيـعي ان يـكـون الـتـشـرد والـغـربـة والـفـقـر والـنـفي… كـلهـا من
مخرجات احلروب. .

ولـكن الـشيء غـيـر الـطــبـيـعي أن يـعـامل من هُــجـر من ديـاره مـعـامـلـة
ا… ! الذليل وقد كان في بلده عزيزا كر

اجسـتير ـتسـوّلة التي تـتحـدث عنهـا رسالـة ا رأة الـسّوريّة ا فهـذه ا
كـانت ســيـدة في بالدهـا ثم صـارت مـتــسـولـة في بالدكم كـانت ربـة

اجستير نفسها…  ا حتمل شهادة ا منزل لها أسرة وجيران ور
أو قـد تكـون معـلمـة أو مهـندسـة أو كاتـبة… وهي اآلن تـكتب عـنكم في

اجستير…! الوقت الذي تظنون فيه أنكم تكتبون عنها رسائل ا
ــرأة الـســوريـة الــتي كــانت تـطــبخ ألوالدكم (أصــدقـاء ولــدهـا) هـذه ا
الـقـادمـ من اجلزائـر لـلـدراسـة في سوريـة مـجـانا وكـانت تـعـامـلهم

كأوالدها…
ـرأة السـوريـة الـتي كـانت تـدفع ولدهـا لـيـدافع عن شـرف االمة هـذه ا

هدور بأمثالكم… ا
رأة السورية التي كانت تضمّ أزهـار الياسم الشامي لتجعل هذه ا
منـها طوقـا تهديه ألحـبتـها ولكـنها اآلن بال يـاسم وبال أحـبة… هذه

فلسفة ال يدرك معانيها إال أهل الشام…
تسولة جارت عليها األيام فطرق أمثالها أبواب رأة السورية ا هذه ا

أمثالكم…
ـتسولـة من نسل األميـر عبد الـقادر اجلزائري رأة ا وقد تكـون هذه ا
الـذي اختـار أن تكـون الشـام و دمشق مـنفـاه األخيـر فاسـتقـبله أهل
الشام بالتكبير والتهليل فأنزلوه منازل األمراء التي تليق به وأغدقوا
عـلــيه وعــلى جــمـاعــته االمــوال واالراضي واالوقــاف  ألن الـعــظــمـاء

يعرفون قدر بعضهم بعضا… 
حـتى عـنـدمـا مـات دفـنـوه إلى جـوار قـطـبهـم محـيي الـدين بـن عربي

فأكرموه حيا وميتا…
تسـولة هي نفسـها التي خـاطت علم اجلزائر بـيديها وقد تكـون هذه ا
ـظاهرات خالل حرب الـتحرير ثم بـاعت ذهبها وأرسلت لترفعه في ا

ستعمر الفرنسي… ال لتشتروا به سالحا تدحرون به ا ا
قد تكون مـتسولة نعم ولـكن الشيء األكثر أهمـية من التوصيف ومن

اجستير هو : نيل شهادة ا
اذا أجلأتموها إلى التسول?

أليس في اجلزائر بيوت?!
أليس في اجلزائر طعام?!
أليس في اجلزائر ثياب?!

ألـيس في اجلــزائـر من يــقـرأ قـولـه تـعـالى (يــطـعم الــطّـعـام عــلى حـبّه
مسكينا ويتيما وأسيرا) ?

أليس في فلسفتكم شيء اسمه ضيف?
لهوف? أليس في فلسفتكم شيء اسمه إغاثة ا

أليس في فلسفتكم شيء اسمه اإلنسانية? 
أال يوجد على وجه األرض شعب كالشعب في بالد الشام ?

تـعـلـمون مـاذا فـعل الـسوريـون بـأشـقائـهم الـهـاربـ من احلروب? من
فلسط واجلزائر ولبنان والعراق?

نـاطق وفي دمشق أرقى كنـا نسـميـهم ضيـوفا" وسـكنوا في أفـضل ا
هاجرين . حي يسمى حي ا

دارس واخملـيـمات أو حتت مـشمّع مـطري لم نـرضَ أن يسـكنـوا في ا
ــا نــأكل … بل أســكــنــاهم بــيــوتــنــا وأطــعــمــنــاهم  مــا بــ دولــتـــ
ا نـلـبس… حـتى عادوا إلى ديـارهم من غـير أن يـفـقدوا وألـبسـنـاهم 

ذرة واحدة من كرامتهم…
ماذا نفعل والكرام والكرامة واألنفة تُوَرّث وال تُكتسب… ?!

يطلق احملللون على الثورة في سورية اسم (الفاضحة) ألنها فضحت
اجلميع… فضحت األشقاء قبل األعداء…

ومـن أجل اإلنـــصـــاف هــــذا الـــكالم ال يـــنـــطــــبق عـــلى كـل الـــشـــعب
اجلــزائـري ألن فــيه من الـعــظـمـاء مــا فـيه…........... حــكـمت ظـروف
احلرب عـلى أهل سوريا بـاللجـوء الى بلـد عربي رغبـة باألمن واألمان
ـهـاجرين عـلهم يـجـدوا اخوانـا لـهم ناصـرين كـما فـعل االنـصار مع ا
ولكن لو ذهبوا الى دولة اوربية مسـيحية لكان أشرف لهم وسيجدون
الـعــون واألمـان كـمــا وجـده الـصــحـابـة عــنـد هـجــرتـهم الى احلــبـشـة
سيحية فعاشوا عند النجاشي  15سنة بأمن وأمان حتى عادوا بعد ا

فتح خيبر .......
دمشق شقـيقة بـغداد اللدودة ومـصيدة بـيروت حسد الـقاهرة وحلم
ـدن وعكازة عمّـان ضمـير مكـة غيـرة قرطـبة مقـلة الـقدس مغـناج ا

التاريخ .....
إنها دمشق 

امرأة بسبعـة مستحيالت وخـمسة أسماء وعـشرة ألقاب مثوى ألف
ولـي ومــدرســـة عــشـــرين نـــبي وفــكـــرة خــمـــســة عـــشــر إلـه خــرافي

حلضارات شنقت نفسها على أبوابها .
إنها دمشق األقدم واأليتم ملتقى احلـلم ونهايته بداية الفتح وقوافله

 شرود القصيدة ومصيدة الشعراء .
دمشـق التي تـتقن كل الـلغـات وال أحد يـفهم عـليـها إال الـله جل شأنه

ومالئكة عرشه .
دمــرَّ هـوالكـو بـغـداد وصــار مـسـلـمـاً فـي دمـشق حـرر صالح الـدين

القدس وطاب موتاً في دمشق
لديهـا من العشـاق ما يكفي حـبر العـالم . من األزرق ما يكـفي لتغرق

القارات اخلمس .
الئكة   آذن ما يكفي ليتنفس ملحدوها عبق ا لديها من ا

داخن ما يكفي "لتشحير" وجه الكون . ومن ا
لـديـهـا من الـصـبــر مـا يـكـفي لـتـنـتــشي بـهـزة أرضـيـة  ومن األحـذيـة
عـلقة في سـوق احلميديـة ما يكـفي لالحتفـال بجميع و"الشحـاحيط" ا

قادات العالم .
لديها مـن احلبال ما يكـفي لنشر الـغسيل الوسخ لـلعالم أجمع  ومن
الشرفات ما يكفي سكـان آسيا ليحتسوا قهـوتها ويدخنوا سجائرهم

على مهل .
دمـشق هي العـاصمـة الوحـيدة في الـعالم الـتي ال تقـبل القـسمـة على
اثـن في أرقى أحـيائـها تـسمع وجع "الـطبـالة"  وفي ظـلمـة "حجـرها
األسـود" يتـسـلق كشّـاشـو احلمـام كتف قـاسـيون لـيصـطـادوا حمـامة

هاجرين" . شاردة من "ا
دمـشق ...ال تُقـسم إلى محـورين  فلـيـست كبـيروت غـربيـة وشرقـية 
وال كما الـقاهرة أهلـي وزملكاوي وال كـما باريس ديـغولي وفيشي وال
ـز ولن تـكـون كـعمّـان فـدائـيون هي مـثل لـنـدن شـرق وغرب نـهـر الـتا

وأردنيون  وال كبغداد منطقة خضراء وأخرى بلون الدم .
دمشق مـكان واحـد فإذا طـرقت باب تـوما سـتنـفتح نافـذة لك من باب

اجلابية 
وإذا أقفل باب مصلى فلديك مفاتيح باب السريجة 

وإن أضعت طريق اجلامع األموي 
ستدلك عليه " كنيسة السيدة " .

ال تـتعـب نفـسك مع دمـشق وال حتـتار فـهي تـسـخر مـن كل من يدعي
أنه يحميـها ومن يهدد بتـرويضها  فتـود أن تعانقهـا أو تهرب منها 

وتقول جملة واحدة للجميع :
( إنها سورية )
وفي القلب غصة

{ عن مواقع التواصل االجتماعي

دمشق
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تـعـرضـت قـاعـدتــان تـوجـد بــهـمـا
قوات أمريـكية في العـراق لهجوم
بـصــواريخ بـالـيـســتـيـة من إيـران
لــــيل اول أمـس الـــثـالثــــاء وقـــال
اإليـــرانـــيـــون إن الـــهـــجـــوم جــاء
قـتل قـائـد فيـلق الـقدس انـتقـامـا 
قـاسم سلـيمـاني.وال يزال من غـير
الــــواضح مــــا إذا كــــانت هــــنــــاك
إصــابــات قــد وقــعت في صــفـوف
الـــــقـــــوات األمــــريـــــكــــيـــــة جــــراء
الـهجـوم.وعلق الـرئيس األمـريكي
تـرامب بـتـغـريدة قـائال: (كل شيء

على ما يرام).
bÝô« …bŽU

وتـتـسم قـاعـدة األسـد اجلـوية في
العراق باتساعها; فبعد االجتياح
األمريـكي لـلـبالد ضـمت الـقـاعدة
عددا من دور العرض الـسينمائي
وحــمــامـات الــســبــاحــة ومــطـاعم
الـوجـبــات الـسـريـعـة واثـنـ من
خــــــــــــــــطــــــــــــــــوط احلــــــــــــــــافـالت
الـــداخــلــيــة.وكــانت الــقــاعــدة قــد
شـيـدت في حـقـبـة الــثـمـانـيـنـيـات
لـلــجـيش الـعـراقـي في الـصـحـراء
عـلـى مـسـافـة نـحــو مـئـة مـيل إلى
الـغـرب من الـعـاصـمـة بـغـداد.لـكن
بـــعــد االجــتــيـــاح األمــريــكي عــام
باتت قاعدة األسد إحدى ?2003
أكــبــر الــقــواعــد الــتي تــتــخــذهــا
القوات األمريـكية - ثم سرعان ما
 حتـــــويــــــلـــــهــــــا إلى الــــــوضع
الـــــراهن.وفـي عــــام  ?2006قــــال
مــراسل بي بي سي أولـيـفـر بـول:
"إنـها في قـلب الـصحـراء محـاطة
مـن كـل اجلــــــــوانب بــــــــاألدغـــــــال
والـرمال والصـخور ... لـكن ما أن
تأتي إلى اجلانب األمريكي حتى
جتد تخطيطا أفضل بكثير ... لقد
حــاولــوا بـــشــتى الــطــرق إنــشــاء

ضــــــــاحـــــــيـــــــة أمــــــــريـــــــكـــــــيـــــــة
معـاصرة".وضمت الـقاعدة مرافق
مـــدهــشـــة حــتـى أن كــثـــيــرين في
القـوات األمريـكـية أطـلقـوا عـليـها

اسم "كامب كابكيك". 
ـتحدة من وبانـسحـاب الواليات ا
الــــقـــاعـــدة عـــامي  2009و2010
سُــــــلّــــــمت قــــــاعــــــدة األســــــد إلى
الـــعــراقــيـــ لــكـــنــهــا تـــعــرضت
لــلـهــجـوم بــعــد أن بـسط تــنــظـيم
الـدولـة اإلسالمـيـة سـيـطـرته عـلى
ـتـاخمـة. وفي مـحـافـظـة األنـبـار ا
 وبينما كان تنظيم الدولة 2014
يـطـوّق الـقاعـدة تـمـكّن مراسل بي
بي سـي كــويـــنــ ســـمــرفـــيل من
دخــولـهــا عـبــر طــائـرة عــسـكــريـة
عـراقـيـة ووصفـهـا قـائال: "عوامل
الـتـذكـير بـاالحـتالل األمـريـكي في
ـــدفـــعـــيـــة كل مـــكـــان - قـــذائف ا
الــفـــارغــة وأمــاكن اإلقـــامــة الــتي
يعلوها الـغبار وحصص اإلعاشة
الـتي لم تـؤكـل وقـد تـنـاثـرت عـلى
األرضــيـة".وبــعـد عــودة الـواليـات
ــكــافــحــة ــتــحــدة إلى الــعــراق  ا

تنظـيم الدولة في الـعام نفسه 
تــــأمــــ الــــقــــاعــــدة وبــــنــــاؤهــــا
مـجــددا.ولـكن الـعــودة األمـريـكـيـة
كـانت بـعـدد قـوات أقلّ وقـال أحد
الـطـيـارين عام  2017إن الـقـاعدة
لم تــعـد تــقـدم من عــوامل الـراحـة
سـوى بعض مـا كانت تـقدمه ذات
يـوم".وفي  26ديــســمـبــر/كــانـون
األول  ?2018قـــــــام الــــــــرئـــــــيس
األمـريكي تـرامب بزيـارة للـقاعدة
وقــــال إن "الــــرجــــال والــــنــــســــاء
تمركزين في قاعدة األسد لعبوا ا
ــة تـنــظـيم دورا حــيـويــا في هـز
داعش عــــســـكــــريـــا فـي الـــعـــراق
وســوريـا".لــكــنـه صـرح بــعــد ذلك
لــلـــصــحــفــيــ بــأنه خــشي عــلى

سالمـــة زوجـــته أثـــنــاء الـــزيــارة
قائـال: "ال تتـخـيـلوا مـا اضـطـررنا
ــــــرور بـه".وفي/تــــــشــــــرين إلى ا
ـاضي قـام نـائب الـثـاني الــعـام ا
الــرئــيـس األمــريــكي مـــايك بــنس
بـزيـارة لـلـقاعـدة لالحـتـفـال بـعـيد
الشـكـر. ويُـعـتقَـد أن قـاعـدة األسد
تــضـم نــحـو  1,500مـن عــنــاصـر
الـــقــــوات األمــــريــــكــــيــــة وقـــوات
الــتـحـالـف وأن إجـمـالـي الـقـوات

األمريكية في الـعراق يبلغ خمسة
آالف جــنــدي.وفي تــصــويت غــيـر
مــــلــــزم هــــذا األســــبــــوع صـــوّت
ــان الــعــراقي لــصــالح طـرد الــبـر
الـقـوات األمـريـكـية.وردًّا عـلى ذلك
الـــتــــصـــويـت حتـــدث الــــرئـــيس
األمـريـكي عن تـكـلـفـة بـنـاء قـاعـدة

األسد اجلوية.
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الــقـاعــدة األخـرى الــتي تــعـرضت

لـهجـوم توجـد في أربيل عـاصمة
ـــســــتـــقـــر إقــــلـــيم كــــردســـتــــان ا
نـسـبـيـا.وفي أيـلـول قـال اجلـيش
األمـريـكي إن هــذه الـقـاعـدة تـضم
"أكـــثــــر من  3,600من اجلــــنـــود
ـدنـي من  13دولـة ـوظـفـ ا وا

مختلفة". 
وتسـتخدم الـقاعدة لـتدريب قوات
اضي قالت محلية. وفي الشهر ا
ــركـزيــة األمـريــكـيـة إن الـقــيـادة ا

ـــعـــلـــمــات الـــدفــعـــة األولـى من ا
ـــنــطــقــة قــد الــعــســـكــريــات في ا

تخرجت من أربيل. 
ولـيس مـعـلومـا بـعـد إلى أي مدى
ســيــطـول الــوجــود األمـريــكي في
الــــعـــراق. وكــــان وزيــــر الــــدفـــاع
األمــريــكي مــارك إســبــر نــفى في
وقت سـابق من األسـبـوع اجلاري
عمل بالده على سـحب قواتها من

العراق.
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حـتى أيــام قـلـيــلـة لم تـكـن مـعـروفـة
خـــارج بــلــدهـــا إيــران ولـــكن بــعــد
خــطـابــهــا الـذي ألــقـتـه أمـام مــئـات
اآلالف من احملــتــشــدين في جــنــازة
والـدهـا اجلـنـرال قـاسم سـلـيـماني
يــوم  6يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــاني
أصــبـحـت زيـنب ســلــيـمــاني اســمـا
معـروفا.كـانت زينب تـتكـلم وحشود
من الـرجـال والـنـســاء تـسـتـمع لـهـا

وتـهــتف شـعــارات تـؤيـد كـالمـهـا.ال
تـتـوفر حـتى اآلن مـعـلومـات مـؤكدة
عن الــشـابـة الــتي بـدت مــتـمــاسـكـة
وقـويـة أثــنـاء إلـقـائـهـا كــلـمـة بـثـهـا
الــتـلــفــزيـون الــرسـمـي لـكن وكــالـة
اجلمهـورية اإليرانيـة لالنباء (ارنا)
قـالت إن ابـنـة سـلــيـمـاني "مـعـروفـة
بـنضـالهـا ونشـاطهـا الكـبير بـالرغم
من صـــغــر ســنــهـــا" دون تــوضــيح
مـــزيــــد من الـــتــــفـــاصـــيـل عن هـــذا

الـدور.وتـتـناقل تـقـاريـر إعالمـية أن
زيــنـب بــعــمـر الـ .28 ظــهــور ابــنــة
زعــيم بـارز في األوسـاط الــشـيـعـيـة
احملــافــظـــة لــيس بــاألمــر اجلــديــد;
فاللبنانية فاطـمة ابنة عماد مغنية
الــقـائــد الــعـســكــري في حــزب الـله
الـلـبـنـاني والـذي اغـتـيل في دمـشق
عـــام  2008 تــــلــــقى خــــطــــبــــا في
مناسبات عدة.ويشير الصحفي في
بي بـي سي الــفـــارســـيــة مـــهــرداد
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