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{ طهران (أ ف ب) - فـي تبدل كـبير
بعـد ثالثـة ايام عـلى حتـطم الطـائرة
األوكــرانــيــة قــدمـت إيــران الــســبت
اعتذاراتها إلسقاطها طائرة البوينغ
" 737بـاخلـطـأ" لـكـنـهـا أشـارت إلى
ـغامرة األمـيركية" مسؤولـية "نزعة ا
ــأســاة.وطـــالب الــرئــيس فـي هــذه ا
ـيـر زيــلـيـنـسـكي األوكـرانـي فـولـود
ـذنبـ وبدفع تعـويضات عـاقبة ا
من قــبل إيــران.وقـال عــلى صـفــحـته
على فيـسبوك "ننـتظر من إيران (...)
ــذنـبــ عـلى الــقـضـاء (...) إحــالـة ا
ودفـع تــعـويــضــات".وعــبــر أمــله في
"اســتــمــرار الــتــحــقــيق بال تــأخــيــر
مــتــعــمــد وبال عــراقــيل" مــؤكــدا أن
طخـبـراءنا ال 45يـجب أن يتـمـكـنوا
من احلـــصـــول" عـــلـى كل عـــنـــاصـــر
التحقيق.ووقعت الـكارثة التي أسفر
حتــطـمـهـا عن مـقـتـل جـمـيع ركـابـهـا
الـ ?176مــعــظــمــهم مـن االيــرانــيـ
الـكنـديـ ولـكن أيضـا بـينـهم افـغان
وبــــريـــــطــــانـــــيــــون وســـــويــــديــــون
واوكـرانيـون بـعد سـاعـات قلـيـلة من
اطالق طهـران صـواريخ على قـواعد
يـســتـخـدمـهــا اجلـيش االمـيـركي في
العراق.وقال الرئيس اإليراني حسن
روحـــاني الــســـبت أن بالده تـــشــعــر
بأسف "عميق" إلسقـاط طائرة مدنية
أوكرانية مـعتبرا ذلك "مـأساة كبرى
وخـطـأ ال يــغـتـفـر".كـتب روحـاني في
تــغــريــدة عــلى تــويــتــر "الــتــحــقــيق
سلحة خلص إلى الداخلي للقوات ا
أن صــــواريـخ أطــــلـــــقت لـألسف عن
طـــــريـق اخلـــــطــــــأ أدت إلى حتــــــطم
الــطــائــرة األوكـــرانــيــة ومــوت 176
شـــخـــصـــا بـــريـــئـــا" مـــوضـــحـــا أن
"الـتــحـقــيـقــات مـســتـمــرة لـتــحـديـد"
ــــســــؤولــــ "وإحـــــالــــتــــهـم عــــلى ا
الـــــقــــضــــاء".قـــــبل ذلـك قــــدّم وزيــــر
اخلــارجــيّــة اإليـرانـي مـحــمــد جـواد
ظريـف السـبت "اعـتذارات" بالده عن
الـكـارثـة طائـرة الـبـويـنغ األوكـرانـيّة
بـــــدون أن يـــــعـــــفـي واشـــــنـــــطن من
سؤولية. وكـتب ظريف في تغريدة ا
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وأضـاف أن "خــطـأ بـشــريّـاً في فـتـرة
األزمــة الـــتي تــســـبــبت بــهـــا نــزعــة
ــــغـــامــــرة األمـــيــــركـــيــــة أدّيـــا إلى ا
الــكــارثــة".ويــلــمح ظــريف بــذلك إلى
الـتـوتـر الـذي تـلى مـقـتل قـائـد فـيـلق
القدس في احلـرس الثوري اإليراني
اجلنـرال قـاسم سلـيـماني في ضـربة
أمـــيـــركـــيــة فـي بـــغــداد بـــقـــرار من
الــرئـيس األمــيــركي دونـالــد تـرامب
قـبل إطالق صــواريخ عـلى قـاعـدتـ
تـــضـــمـــان جـــنـــود أمـــيـــركـــيـــ في
الــعـراق.وصــدر االعــتـراف األول عن
ــسـلــحــة اإليـرانــيــة الـتي الـقــوات ا
حتــدثـت عن "خــطــأ بــشـري" تــســبّب
بــكـارثــة الــطـائــرة. وقـالت في بــيـان
نــشـــرته وكــالـــة األنــبــاء اإليـــرانــيّــة
الــرسـمــيّـة إن الــطـائــرة بـدت "هــدفـا
مـعاديـا (...) وأصـيبت بـطـريقـة غـير
مـقـصــودة".وأضـاف "في وضع أزمـة
ويتـسم باحلسـاسيـة اقلعت الـرحلة
األوكرانية رقم  752من مطار اإلمام
اخلـمــيــنـي (في طــهــران) الــطــائـرة
وعـنــد االنــعــطـاف دخــلت بــطــريــقـة
خاطئـة في دائرة هدف مـعاد بعد أن
اقـتـربت من مـركـز عـسـكـري حـساس

تــابع لـلـحـرس الـثــوري" بـيـنـمـا كـان
"اجليش في تـلك اللحـظات في أعلى
مــسـتــويـات الــتـأهب".كــانت طـهـران
نـفت حتى اآلن بـشـكل قاطع فـرضـية
رجحتـها دول عدة وخصـوصا كندا
بأن الطـائرة أصيـبت بصاروخ.وقال
ــدني رئــيس مـــنــظـــمــة الــطـــيــران ا
اإليرانـيـة علي عـابـد زاده "هنـاك أمر
واحـد مـؤكد هـو أن هـذه الـطـائرة لم
تـــــصـب بــــــصـــــاروخ". واضـــــاف أن
الـتـحـقـيق "سيـتـطـلب وقـتـا" مـحذرا
من كل تكـهنات ال تـأخذ في االعـتبار
نتائج حتـليل الصـندوق االسودين
لــلـــطــائــرة الــلــذين عـــثــر عــلــيــهــمــا
االربـــعــاء.كــمــا حض حــســام الــدين
آشــنـا مــســتـشــار الـرئــيس اإليـراني
حــسن روحـــاني في تـــغــريـــدة عــلى
تــويـــتـــر اجلــمـــعــة وســـائل اإلعالم
النـاطـقة بـالفـارسيـة في اخلارج إلى
ـشـاركة في احلـرب النـفسـية" "عدم ا
على إيران في هذه القضية.ورجحت
ـتـحدة أن تـكـون الطـائرة الـواليات ا

أسقطت بصاروخ. 
قال وزيـر اخلـارجيـة األميـركي مايك
بومـبيو إنّ بـالده تعتـبر أنّ الـطائرة
تـــعــرضـت "عــلى األرجـح" لــصــاروخ
إيـــرانـي.من جــــهـــتـه صـــرح رئــــيس
الــوزراء الـــكـــنــدي جـــاســـ تــرودو
اخلـــــــمـــــــيـس أن عـــــــدة مـــــــصــــــادر
اســــتـــخـــبــــاراتـــيــــة أشـــارت إلى أن
صــاروخــا إيـــرانــيــا أســـقط طــائــرة
اخلــطــوط األوكــرانــيــة الــدولـيــة في
رحلـتـها "بي إس "752بعـد إقالعـها
من طـهـران مـضـيـفـا ان االمـر "قـد ال
يـكـون مــتـعــمـدا".وانـتــشـر تــسـجـيل
فـيـديـو من عـشـرين ثـانـيـة يـظـهـر ما
يـبـدو أنـهـا حلـظـة إصـابـة الـطـائـرة.
ويـظــهـر الـتـسـجـيل جـسـمًـا يـتـحـرّك
بشكل سريع ويرتفع في السماء قبل

أن يـظـهـر ومـيض سـاطع ثم يـخـفت
ويـواصـل حتـرّكه إلى األمــام. وبـعـد
عدة ثوان سـمع دوي انفجار.بـينما
تـــضـــاعــــفت الـــدعــــوات إلى كـــشف
احلــقـــيــقـــة وعــدت إيـــران بــإجــراء
حتـقـيـق "شـفـاف" وبـذل كل اجلـهـود
لــتـسـهـيـل مـهـمـة الــدول الـتي كـانت
الـطـائـرة تـقل رعـايـا لـهـا.وأكـد وزير
اخلــــــارجــــــيــــــة األوكـــــرانـي فـــــاد
بريستايكو أن احملقق األوكراني
يــحـصــلـون عــلى "تـعــاون كـامل" من
قبل طهران. وقال "ننوي البدء قريبا
سـجلة بإعـادة تركـيب االتصـاالت" ا
في الـصـنـدوقـ األسـودين.وأعـلنت
طـــهــران الـــتي قـــطـــعت عالقـــاتـــهــا
بــأوتـاوا في  ?2012أنــهــا تـنــتــظـر
وصول فريق كـندي مكـلف "االهتمام
ــتــعـلــقــة بــالـضــحــايـا بــالـشــؤون ا
".لــكن وزيــر اخلــارجــيــة الــكــنــديــ
الـكـنـدي فـرنـسـوا فـيـلـيب شـامبـاني
أعـــلن أن إيــران مــنــحت تــأشــيــرتي
دخول إلثـنـ فقط مـن أعضـاء فريق
ــثـال كــنـــديــا يـــنــتـــظــر يــضم  12
وصولـهم غلى أراضـيهـا معـبرا عن
أمله في "تسـوية مسـألة التـأشيرات
الـعــشـر األخـرى بــسـرعـة".وأعـلن أن
عـدد الـضـحايـا الـكـنـديـ في حتطم
طائرة الـبوينغ األوكـرانية في إيران
يـبلغ  57قـتـيال ولـيس  63كـما ورد
ســـابــقـــا من اصل  176مـــســـافــرا
موضحا أن الفارق يـفسر خصوصا
علومات جديـدة  التوصل إليها
بــــــعــــــد فـــــــحص وثــــــائـق ســــــفــــــر
الـضــحــايــا.وكــانت حــصــيـلــة أولى
لـلـخــارجـيـة األوكـرانـيـة حتـدثت عن
مقتل  82إيرانيا و 63كنديا وعشرة
ان سويدي وأربعة أفغان وثالثة أ
. وكـان هـناك 11 وثالثـة بريـطـانـي
أوكـــرانــيـــا بــيـــنــهـم أفــراد الـــطــاقم

التسـعة.من جـهة أخرى قـال الوزير
الــكــنـــدي أنه  في كــنــدا تـــشــكــيل
مــجــمــوعــة تــنــســيق مع أوكــرانــيــا
والـسـويد وأفـغـانسـتـان وبـريطـانـيا
سـتـتــحـدث "بـصـوت واحـد" من أجل
إجراء حتـقـيق "كامـل وشفـاف" حول

أسباب حتطم الطائرة.
ودعت إيــــران مـــجــــمـــوعـــة بــــويـــنغ
ـصـنــعـة لـلـطـائـرة إلى األمــيـركـيـة ا
ـــشــاركـــة في الـــتــحـــقــيـق وكــذلك ا
األمـيركـي والـكنـديـ والفـرنسـي
والــســـويــديـــ إلى اتــبـــاع وســائل
الـعمل الـتي يطـبـقهـا اإليرانـيون في

هذه القضية.
وأخيرا صرح رئـيس جلنة الشؤون
ــان الــروسي اخلــارجــيـــة في الــبـــر
كـونسـتـانتـيت كـوسـاتشـيف الـسبت
أنه على إيران التي اعترفت باسقاط
الــطـائــرة األوكـرانـيــة عن غـيــر عـمـد
أساة. "استخالص العبر" من هذه ا
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وقـال كـوســاتـشـيف في تـصـريـحـات
نــقــلـتــهــا وكــالــة األنـبــاء الــروســيـة
انــتــرفـــاكس "إذا لم يـــثــبت حتـــلــيل
الـــصــنـــدوقـــ األســـودين وأعـــمــال
الـتـحـقـيق أن اجلـيش اإليـراني فـعل
ذلك عـمدا ولـيس هـنـاك سـبب لذلك
يـــجب إغالق احلـــادث. عـــلى أمل أن
يـكـون قـد  اسـتـخالص الـعـبر وأن

تتخذ كل األطراف إجراءات".
وفي مــا يـلي تــذكـيـر بــأبـرز حـوادث
إســقـاط طـائــرات مـدنـيــة بـصـواريخ
حول العالم خالل نحو أربع عاماً
سؤولـيتها عن بعد اعتـراف إيران 
حتـطم طـائـرة بـويـنغ  737الـتـابـعـة
لــلـخـطــوط اجلـويـة األوكـرانــيـة قـبل
ثـالثــــة أيـــــام فــــوق طـــــهــــران:- 17
تمـوز/يـولـيو  :2014سقـوط طـائرة
بــويــنغ  777الــتــابــعـــة لــلــخــطــوط

أن الــــكـــارثــــة وقــــعت جــــراء إطالق
لـــصـــاروخ األوكـــرانـــيـــة عن طـــريق
اخلـطـأ.-  03تـمــوز/يـولــيـو :1988
حتـــطم طـــائـــرة ايـــربــاص ايه-300
تـابـعة لـلـخـطـوط اجلويـة اإليـرانـية
مـتـوجـهـة من بـنـدر عبـاس إلى دبي
بـــعـــيــد إقـالعــهـــا إثـــر إصــابـــتـــهــا
بــصـــاروخــ أطــلـــقــا من فـــرقــاطــة
أميركية في مـضيق هرمز. قتل 290
شــخــصــاً في الـــكــارثــة.وأكــد فــريق
" أنه الفـرقـاطة "يـو اس اس فـينـس
اعـتــقــد أن الـطــائــرة كــانت مـقــاتــلـة
إيــرانــيـــة حتــلق ألهـــداف عــدائــيــة.
وتلـقت إيران من الـواليات تـعويـضاً
بـقــيـمـة  101,8مـلــيـون دوالر.- لـيل
 31آب/أغــــــســـــــطـس إلـى األول من
أيــلــول/ســبـتــمــبـر  :1983مــقــاتــلـة
سوفييتيـة تسقط طائرة بوينغ 747
كـوريــة جـنــوبـيـة تــابـعــة لـلــخـطـوط
اجلـــويـــة الـــكـــوريـــة فـــوق جـــزيـــرة
ســـخـــالـــ بـــعـــدمـــا انـــحـــرفت عن
مــســـارهــا. قــتل  269شــخـــصــاً من
ركـاب وطــاقم كـانـوا عـلـى مـتـنـهـا.لم
ـسـؤولـيـتهـا عن تـعـتـرف مـوسـكـو 
حتطم الـطائـرة إال بعـد خمـسة أيام
وحتـت ضـــــــغـط دولـي وإدانــــــــة من
21 مـــــــــجــــــــلـس األمـن الـــــــــدولي.- 
شــبـــاط/فــبــرايــر  :1973الــطــيــران
احلـربي االسـرائــيـلي يـسـقط طـائـرة
بوينغ  727تابـعة للـخطـوط اجلوية
الــعـربــيــة الـلــيــبــيـة في رحــلــة بـ
طــرابــلس والــقــاهـرة فــوق صــحـراء
ســــيــــنـــــاء. قــــتل  108من ب 112
شـخــصــاً كــانـوا عــلى مــتــنــهـا. و
اعـــتـــراض الـــطـــائــــرة الـــتي ضـــلت
طــريـقـهـا فـوق شـبـه جـزيـرة سـيـنـاء
التي كانت حتـتلهـا إسرائيل. وقالت
الـســلــطــات اإلسـرائــيــلــيــة إن طـاقم

الطائرة رفض الهبوط.

طلبـية منتـشرة بعمـوم مدن العراق وان بدت ظاهـرات السلمـية ا بعد مـا بدأت ا
احملـافـظـات الـوســطى واجلـنـوبـيـة بـالـواجـهـة لـكـنــهـا بـالـتـاكـيـد تـعـبـر عن سـخط
ن تولى احلـكم والقوة والتنفيذ منذ 2003 العـراقي على كل السياسي ..( 
ومـا قـبـلـهـا ولم يـقـدمـوا شـيـئـاً يـذكـر)  جـراء مـا اصـابـهم من ويل وخـراب نـهب
واطن بـصورة جـعـلت غالـبيـة الشـعب مـتظـاهرين بـالـضرورة احلـتمـية لـلوطـن وا
وان لم يظهروا بساحة التحرير او غيرها السباب شتى .. وقد كانت التظاهرات
والسيـما في ايامهـا األولى قبل ان يدس السـياسيون انـفوهم ويركبـون موجاتها
س عـيشي واخلـدمي واألمني الذي  كل بطـريقـته اخلاصـة تطالب بـاإلصالح ا
هـدي من اول أيام حيـاة النـاس عامـة .. وقد اخـذت حكـومة الـسيـد عادل عـبد ا
الـتـظـاهـرات - ولم تـكن حـكـومة تـصـريف اعـمـال يـومـهـا - عـددا من اإلجراءات
واطن  –والسـيما الفقير منه  –وتمس شغاف الـتي كانت  فعال تصب بصالح ا
حيـاته ويومياته بشكل افضل  حتى راجت طرفة  تناولها من يجيدون فن قراءة
مــا وراء اخلـبـر .... فــقـد بـدات تــبث اغـلب الــقـنـوات عــبـر سـبــتـايـتالتــهـا بـعض
ـطالـب .. فكـان الـسـطر األعـلى يـتـحـدث عن تـوزيع قطع اإلصـالحات وحتـقـيق ا
ارض وبيـوت وشقق .. اما األسفل فـمنجزات حتـس الرواتب وتعـينات وبرامج
اصالحـات مـرتـقبـة .. بـعـد ثالث اشـهر وبـعـد تـدخالت واجـندات ومـلـفـات طفت
رئي على الـسطح اختفت تلك والـوعود اإلصالحية تمـاما من شاشات االعالم ا
كـتوب فضال عن التواصل االجتـماعي الذي انساق اغلبه  –لألسف الشديد وا

 –خلف اجندات وخطابات معينة نسي فيها ما خرجت الناس من اجله..
كـنـا نـنتـظـر اتـخـاذ اجراءات سـريـعـة تـمس واقـعنـا اخلـدمي واحلـيـاتي من قـبيل
ـوبـايالت واالنــتـرنت الــتي غـدت وبــاال يـكـســر ظـهـور خـفض أسـعــار كـارتــات ا
أصحـاب العـوائل .. كذلك تـخفـيض أجـور البـنزين في األقل لـلتـكسي وبـاصات
األجرة لـيلـحقه تـخفـيض أجور الـنقل بـالطـيران والـقطـارات والسيـارات .. كذلك
توزيع لكل اسـرة عبر التمـوينية مائـة لتر نفط وقنيـنت غاز شهـريا بسعر رمزي
ال يتعـدى دوالرين ليستفيدوا منه صيفا و شـتاء .. كذلك حتس مجمل منظومة
مفردات الـبطـاقة الـتمويـنيـة واليـاتهـا بشكل جـذري او الغـاء كل ملـفات فـسادها
ـواطـنـ بأجـر شـهري مـحـدد خاص لـلـشـرائح الفـقـيرة ـسـتشـري وتـعويض ا ا
ومتـوسطة الدخل .. كـذا اصدار تعلـيمات عاجـلة مشددة الى كـافة دوائر الدولة
ستفـيد منه من قبل بإلغـاء صحة الـصدور اخملزي الكـاسر لظهـور العراقيـ وا
مافـيات الفساد. وان يـصدر تعمـيم بضرورة عدم تـأخير أي معـاملة في الدوائر
اكثر من أسبوع واال يحال اخملتص الى مجلس حتقيقي كي يتخلص الناس من
حيـتان األحزاب او من يـدعي انتـسابهـم لها .. غـير ذلك الـكثيـر الذي لم يـتحقق
بل عــلى مـا يــبـدو ســيـتــأجل الى مـا بــعـد تــشـكــيل احلـكــومـة - اذا تـشــكـلت –
وسيـدخل اجندات وصراع الـسياسـي واالهتـمام بالكـرسي وحمايـته الذي يعد

اهم من كل فقراء العراق وإصالح حالهم .
هـنـاك مشـاكل يـوميـة مـتـنوعـة تـمس حيـاتـنا وتـدخل بـاالطـار اخلدمي ومـفـاسده
وآليـات عمله واصالحها ال يـتعلق بانـتخابات وال صالحـيات جديدة لـلحكومة او
جلس االمن ـفوضيـة او نسب التـمثـيل وال تتعـلق  موظـفيهـا وليس لهـا عالقة 
او بيع الـنفط واسعاره وال تعبر عن مـطلب مذهبي او إحساس ديني او قومي ..
ــثل اسـهل طـريـق لـكـسب الــنـاس وحتـسـ فـهي تـعــد شـانـاً داخـلــيـاً وادؤهـا 
ــنـهج احـوالــهم بـعــيـداً عن الــشـعــارات والـطــنـ اإلعالمي وا
سألة برمتها التضليلي الذي يتقمصه السياسيون  .. فا
واطنة والـنية احلسنة لصالح ال حتتـاج اال اإلحساس با
الفـقراء قـبل غيـرهم.. وهذا ما اظـنه عصي االتـيان جدا

جدا جدا.

نكوبة على االرض dzUÞ…∫ جثث ركاب الطائرة االوكرانية ا

ــالـيـزيـة في رحـلــة بـ أمـسـتـردام ا
ـــبـــور وعــلى مـــتــنـــهــا 298 وكــواال
شخـصـاً بيـنهم  196هولـنديـاً قرب
منطقـة دونيتسك في شـرق أوكرانيا
الذي يشـهد نزاعـاً مسلـحاً ويسـيطر
والون لروسيا عليه االنفصاليون ا
بــــــــدون أن يــــــــنـــــــجــــــــو أحــــــــد من
التـحطم.تـوصل احملقـقون الـدوليون
في أيار/مايو  2018إلى أن الطائرة
أسـقطت بـصـاروخ بـوك السـوفـياتي
انـــطــــلـق من الــــلـــواء  53الـــروسي
لـــلـــدفــــاع اجلـــوي في كــــورسك في
جــــــــنــــــــوب غــــــــرب روســــــــيــــــــا.في
حـــزيــــران/يــــونــــيـــو  ?2019اتـــهم
احملققـون ثالثة روس وأوكـرانيا في
ــقــرر ان تــبـدأ هـذه الــقــضــيـة من ا
مــحـاكــمـتــهم في آذار/مـارس 2020
في هـــولـــنــــدا. ويـــتـــوقع أن جتـــري
محاكمتـهم غيابياً.-  23آذار/مارس
 :2007ســــقــــوط طــــائــــرة من نــــوع
إلـــيــــوشــــ تـــابــــعـــة لــــلـــخــــطـــوط
البيالروسية بصاروخ بعيد إقالعها
فوق العـاصمة الـصومالـية مقـديشو
الـتي كـانت تـشـهـد حـربـاً أهـلـيـة مـا
أسفـر عن مقتل  11شخـصاً. وكانت
الـــطــائـــرة تـــقل فـــريق مـــهــنـــدســ
وتــقــنــيــ بــيالروســيــ تــوجــهـوا
لــلــصـومــال إلصالح طــائــرة ضـربت
04 -. بـــصــــاروخ قـــبل أســــبـــوعـــ
تشرين األول/أكتوبر  :2004انفجار
طــائــرة تـوبــولــيف تـو  154تــابــعـة
لشـركـة سيـبيـر الروسـية الـتي تربط
بــ تل ابــيب ونــوفـوســبــيـرسك في
سـبيـريا الـغربـيـة في السـماء أثـناء
طـيـرانـهـا فـوق الـبـحـر األسود عـلى
بـــعـــد  300كـــلـم عن ســـواحل شـــبه
جــزيـــرة الــقــرم. قــتل  78شــخــصــاً
مــعــظــمــهم من اإلســرائــيــلــيــ في
الكارثة. وبعد أسـبوع أعلنت كييف
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كلمـا حاولت الـكتـابة عن مـوضوع يـخص العـراق وحيثـياته اخملـتلـفة يـتبادر إلى
ذهـني مـفـهـوم واحـد ال غـيـر ال أسـتـطـيع أن أجـد له تـفـسـيـر آخـر وهـو أن بـلدي
اجلمـيل بكل طوائـفه يعاني أشيـاء قاسيـة قسريـة أو من صنع اإلنسـان وبالتالي
نـكوبة  –بـكل ما تعـنيه هذه ـكن للمـراقب أن يطلق عـلى بلدي اسم  –الـدولة ا
ـقـدسه وما الـعـبـارة من مـعنى  –فـهل حـقـا أن هـذا الـبـلد اجلـمـيل بـأضـرحـته أ
ـكن أن نـطـلق عـليه مـنـحه الـله عـز وجل له من خـيـرات التـعد وال حتـصى فـهل 
ـنكـوب? ومـا هي نـوع النـكـبة الـتي يـرزح حتت طـائلـهـا هـذا البـلـد الذي بـالـبلـد ا
ـنـكـوبة – يـعـادل  –بنـظـري الـشـخـصي- كل بـلـدان الـعـالم . عـبارة  –الـدولـة ا
سمـعتـها من سـياسي مـعروف جـدا في الدولـة العـراقيـة أثناء حـواره في إحدى
ـا تـصل إلى ـرارة عن أشـيـاء مـنـطـقـيـة ر احملـطـات اإلعالمـيـة وكـان يـتـحــدث 
ـتـلـقي بــكل وضـوح . ظـلت تـلك الــعـبـارة تـرن في ذاكـرتي مـفـهـوم الـســامع أو ا
تواضع يحلل عـشرات القضايا رهـقة ساعات طويلـة وراح مفهومي الفكـري ا ا
الـتي نـسـمـعـهـا ونـقـرأهـا يـومـيـا فـي وسـائل األعالم اخملـتـلـفـة وبـالـتـالي أن هـذا
ـكن أن نـطلـقة بـجـدارة قصـوى على ـنكـوبة  –حقـاً تـعبـير  الـتـعبـير  –الـدولة ا
بـلـدنـا اجلـميل الـعـراق. في بـلـدنا رحـنـا نـخشـى كل شيء ونخـاف من كل شيء
وكــأنـنــا نـعــيش في عــصـر مــظـلم بــجـدارة  –شــرعـنــا نـخــاف من تــفـاقم خــطـر
سـتشـفيات ـرعب ونخـاف من عدم صالحـية األدويـة وشحـتهـا في ا اخملدرات ا
احلكومـية ونخاف من آفة الفسـاد الكبرى التي تنخـر بلدنا من أقصى نقطة إلى
ـرض الـفـتـاك أبـعـد نـقــطـة أخـرى وال أحـد يـفــكـر جـديـا في اخلالص مـن هـذا ا
يـادين ومن غياب األخالق في مجاالت ورحنـا أيضا نخـاف من الفشل في كل ا
ـطلـقة والـرزق احلالل اجلميل معـروفة للـجمـيع ونتـوق إلى النجـاح واإلنسـانية ا
وأحالم الـشـباب اجلـمـيـلة في احلـصـول على فـرص مـتـكافـئـة في كافـة مـجاالت
الـعـمل ونحـلم بسـلـطة قـانون عـادل حـد السـيف واستـقاللـية قـضاء نـزيه وإعادة
ركزي في الهيـبة العلمية اخلالصة للجامعات بال تكتالت طائفية وصدق البنك ا
التـعامل الدولي واحملـلي وصيانة احلـدود . وعلى حد قول
أحـدهـم " احلـرامــيـة اليــبـنــون دولـة" . أتــمـنى أن يــسـرق
سك ... 80 ئة ويتـركون للشـعب ا الـسارقون  20 بـا
ـئـة حـقـا أن بـلـدي اجلـمـيل يـحـمل بـجـدارة عـنـوان – بـا

نكوبة – الدولة ا
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عـندمـا تـسـيـر السـنـة بـ ضجـيج األيـام وسـكـونـها  تـكـون حـتمـا رتـيـبـة ضمن
ـطبـوعـة بـآلـة من حـديـد . تنـزف الـلـيـالي ظالمـاً وتـسري مـفـهوم أوراقـالـتـقـو ا
العـتمةُ بـ وديانِ اآلمـال تتـحمل احلصـيات ثـرثرة الـرمال أثنـاء عبـور احلوافر
إلـى جـهــة الــعـمــرِ احملــدودة ( بـعــمــرواحــد ) ال زيـادة في الــطــول والــعـرض بل
الـشـمس هي نـفس الـشمس عـنـد اخملـاض وعـندالـرفـاة . الـروح تنـاغم الـضـلوع
وخافق السـالم لن يحملها الـسحب وال ينقلهـا السرابعلى محـمل اجلد فالشفاه

اء .  تتوهم بخيال ا
احلراك  الـهتاف  الالفـتة  الريـع لثورة األمل تـعبء جيوب الـتقاة قـد تزيد من
نـعـمةالـبالء  يـغـطي زغـب اليـأسِ جـنـاحـات الـفـجـر  تـعـانـد الـنـجـمـاتِ فـسـات
الـفـضـاء  تـبقـيـشـبه عـاريـة في عـيـونِ الـغـبشِ  الـنـعـاس رداءُ الـرموش فـي تلك
الـلحـظـة احلاسـمـة مثـلـمااعـلـنهـا لـلمإل تـلـفاز كـانـون األول والثـاني  حـينـمـا قال
ندس البـيان األول في برنامج تشريناجلاري عـلى مساكن الدعاة  لكن يكحل ا
ـعـدّ أنَّ هنـاك منْ ينـقل األرجلَ واجلراح ذيع والـنص مـكتـوب كمـا قالـها رتابـة ا
على حـد سواء يُقال عـنه أنّه يفتـهم السياسـةأكثر من مـبتد يعـاني فهم القراءة
اخلـلـدونـية في بـدايـة مـنـهج الـعيش وهـي سنّـةاحلـيـاة  لم تـشر يـومـاً أنَّ تـمـديد

العمر قد يحلّ على طالب الدّنيا . 
ظـلتْ في الـبـال أنّهـا ال تـمـيز رائـحـة الـبـشر عـنـدمـا يتـدجّنُ اخلـدج في احلـديـقة
قـراطية. من اخللـفية مـنوطن مسـيج بأسالك شـائكة بـألفِ محنـة في عصـر الد
هنـا سـتـأكـلـنـيـاألعوامِ بـأسـنـانـهـا الـلـبنـيـة قـبلَ أن تـرمي ضـرسـهـا اخملـلوع ب (
ـتـحدة من جالبتـ ) احلـداد إليـوجهِ احلـرية. يـتنـاسل الـعواء فـي خيـمة األ ا
بيـنما تـتوحم السيـاسة العاهـرة بخاطرة دخـانية قبل أن حيوانـات منوية سـائبة 

تتفسخ  في جمجمة حية . 
ــعـهـودِ أمـام الـنــبـوءة فـشـنــاشـيل الـرغـائب هي تـتــعـرى الـعـرافـة عـن حـديـثـهـا ا
ـنطقِ والطرح واجلمع أيقـونةأفالطون في زمن يتعـهد الفالسفـة أن يتركوا علم ا
ألصحابالعقول الرياضية بينما القسمة والضرب بيد جالد السلطان العادل . 
واقف  ابـجـدية الـثورة هي مـوثـقة عـند شـبـاب مارسـوا العـصيـان في مـرحلـة ا
واألخــبـارالـعـاجـلـة مـوقـعــهـا دائـمـاً في أسـفل الـشـاشــة والـسـيـجـارة تـعـاني من
أصبعـ وشفت ونارمـستعرة وتنـتشي الرئتـان ببياض نيـكوتينهـا والكل يذمها
ـهم هو نقص على أنـها سبب الـسرطانـوتناسـوا السبب ا
الــفــيــتــامــ وارتــفــاع األســـعــار  في عــلب الــتــغــلــيف .
جاءنـيـالتـأريخِ يـحـملُ آخـر صفـحـِة يسـألـني لِمَ ال يـكون
تـــشــرين هـــو األول من كلّ عـــام وكــفــيـــالــشـــبــاب  شــر

. { مـــــســـــقط (أ ف ب) - أدى وزيـــــرالسن
الـتراث والـثـقافـة الـعمـاني هـيثم بن
طــارق الـسـبت الـيـمــ الـدسـتـوريـة
بـعـد تـعـييـنه سـلـطـانـاً لعـمـان خـلـفا
البن عـمه الراحل قـابـوس بن سعـيد
الـذي تــوفي مـسـاء اجلــمـعـة عن 79
عاما.وقابوس الذي تولّى احلكم في
 23تـــمّــوز/يـــولــيــو  1970بـــعــدمــا
انـقلب عـلى أبـيه كـان يتـلـقّى العالج
مـن ســرطــان في الــقــولـون بــحــسب
.وكـانت وكـالـة األنـباء ـ دبـلـومـاسـيّ
الـعــمـانــيّـة الــرسـمـيّــة اعـلــنت وفـاة
الــسـلـطــان قـابـوس نــقال عن الـبالط
الـسـلــطـانـي. وقـالت عــلى مـوقــعـهـا
وحـسابـهـا في تـويتـر "يـنـعي ديوان
ـغـفـور له بإذن الـبالط الـسـلـطـاني ا
الـله تـعـالى مـوالنـا حـضـرة صـاحب
اجلاللة الـسلطـان قابوس بن سـعيد
عظم" الـذي توفي مساء بن تيمـور ا
اجلــــــــــمـــــــــــعــــــــــة  10كــــــــــانــــــــــون
الــثــاني/يــنــايــر.وقــد عــقـدَ مــجــلس
الدفاع العُماني جـلسةً له بُعيد وفاة
قابوس وفق الوكـالة التي ذكرت أن
ديـــوان الـــســـلـــطــان أعـــلـن "احلــداد
وتـعطـيل الـعمل الـرسميّ لـلـقطـاعَ
ـــدّة ثالثـــة أيّـــام الـــعـــام واخلـــاص 
وتنـكـيس األعالم في األيّام األربـع

القادمة".
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وكـان اإلعالم العـمـاني نـقل الـثالثاء
عن ديوان البالط السلطاني قوله إنّ
" منذ "حال السـلطان قابـوس مستـقرّ
ستشفى مؤخّرًا.وأشارت نقله إلى ا
وكالة األنباء العُمـانيّة الرسميّة إلى
أنّ وفاة السلطان جاءت "بعد نهضة
شامخـة أرساها خالل  50عامـا منذ
أن تقلّد زمام احلكم في  23من شهر
تــمـــوز/يــولـــيــو عــام  1970وبــعــد
مــســيــرة حـكــيــمــةٍ مــظـفــرةٍ حــافــلـةٍ
بـالـعطـاء شـمـلت عُمـان من أقـصـاها
إلى أقـصاهـا وطـالت العـالم الـعربي
واإلسالمي والدولي قاطبة وأسفرت

عن سـيـاسةٍ مـتّـزنةٍ وقـف لهـا الـعالم
أجـمع إجالالً واحتـرامًـا".والسـلـطان
قــابـوس غـيــر مـتــزوج وال ابـنـاء وال
اشقـاء له. وتـكثـفت الشـائعـات حول
وضــــعه الــــصــــحـي في األســــابــــيع
األخـيــرة مــنـذ عــودته من بــلــجـيــكـا
حـيث خضع لـفحـوص طـبّيّـة.وكانت
ــانــيـــا بــدافع ــتــكـــرّرة أل زيــاراتـه ا
العالج قد أثارت القلق حول خالفته
واســــتــــقــــرار الــــبالد الــــتـي تـــؤدّي
بــانـــتــظــام دور الــوســيـط لــلــحــفــاء
الغربي خصوصا في العالقات مع
إيـران.وأعـلـنت احلـكـومـة الـعـمـانـية
في تــــغـــريـــدة صـــبـــاح الـــســـبت أن

"صاحب اجلاللة الـسلطـان هيثم بن
طــارق بن تـيـمـور آل ســعـيـد حـفـظه
الــله يـؤدي الـقـسم سـلــطـانـا لـلـبالد
(...) إثـر انــعـقــاد مـجــلس الــعـائــلـة
ـالـكـة وتـقـريـره تثـبـيت من أوصى ا
به جاللـــة الــســـلـــطــان قـــابــوس بن
سـعـيــد".وأشـار مــعـلق الــتـلــفـزيـون
الـعام في الـسـلطـنـة إلى أن العـائـلة
ـالــكــة قـررت فــتح رســالــة تـركــهـا ا
الـسـلـطـان الـراحل وحـدد فـيهـا اسم
كن خـلـيـفـته.وبـحـسب الـدسـتـور 
ـالكـة خالل ثالثة جملـلس العـائلـة ا
أيـام من شـغـور مـنـصب الـسـلـطـان
حتــــديــــد من تـــنــــتــــقل إلــــيه واليـــة

احلـكم.والسـلـطـان اجلديـد هـيثم بن
) مـحب لـلـريـاضـة طارق ( 65عـامـاً
وتــــــولى مــــــنــــــصب نــــــائـب وزيـــــر
اخلارجـية للـشؤون الـسياسـية قبل
أن يـصـبح وزيـراً لـلـتـراث والـثـقـافـة
في الــتــســعـــيــنــات.وهــو كــذلك أول
رئيس لالحتـاد العـماني لـكرة الـقدم

في مطلع الثمانينات.
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وُلد السلطان قابوس في  18تشرين
الــثــاني/نــوفــمــبــر ســنـة  1940في
صاللــــة في اجلـــنــــوب حـــيـث تـــابع
ــدرسي إلـى أن الـتــحق تــعــلــيــمه ا
يـة ساندهـيرست الـعسـكرية بأكـاد

ــلــكـــيــة في بــريــطـــانــيــا وهــو في ا
العشرين من عمره.وتخرّج السلطان
مــنـهـا بـعـد عــامـ بـرتـبـة مالزم ثم
انـيا ضمن فـرقة عسـكرية خدم في ا
ـدة عـام.لـدى عودته إلى بـريـطانـيـة 
بالده سنة 1964اصطـدم الـسلـطان
بـسـيـاســة مـتـشـددة كـان يــعـتـمـدهـا
والـده الــرافض ألي حتـديث إلى أن
تـولـى احلـكم في  23تــمـوز/يــولـيـو
 1970بــعـــدمـــا انــقـــلب عــلـى أبــيه
لـيـطـلق مـرحـلـة من الـتـحـديـث بدأت
بتصدير النـفط.وأعلن قابوس نفسه
"ســلـطــان عــمــان" بـعــدمــا كــان لـقب
احلــاكم "ســلــطـان مــســقط وعــمـان"

وأصبح احلاكم الثامن في ساللة آل
ســعـــيـــد مــنـــذ أن تــولت احلـــكم في
 1749 فـقــام فـورا بــتـغــيــيـر الــعـلم
والـعـمـلة. اعـتـمـد الـسلـطـان قـابوس
ســيـاسـة تـقـارب مـع إيـران الـواقـعـة
عــلى الــضــفـــة االخــرى من مــضــيق
هرمز وذلك عـلى النقـيض من حكام
عــرب آخـــرين. وقــد اتـــخــذ مـــوقــفــا
مـــحــايـــدا خـالل حــرب الـــعـــراق مع
1980 إيـــــــــــــران بــــــــــــ عــــــــــــامـي 
و.1988وأتـاحت له عالقـته القـريـبة
من إيــران بــأن يـلــعب دور الــوسـيط
ـــــلف الــــنــــووي االمــــر الــــذي في ا
تـمــخّض عـنه اتـفــاق مـهم في الـعـام
 2015 بــ طــهــران وواشـنــطن في
عهـد باراك اوبـاما قـبل أن ينـسحب
مـــنه الـــرئـــيس األمـــيـــركـي دونـــالــد
ترامب.ومنذ مـقتل اجلنرال اإليراني
قاسم سليمـاني في العراق األسبوع
ـاضـي بـضـربـة أمـيـركـيّـة اشـتـدّت ا
األزمــة اإلقــلــيــمــيّــة حــدّة. وفــرضت
ـتـحدة اجلـمـعة عـقـوبات الـواليات ا
جــديــدة عــلـى ثــمــانــيــة مــســؤولــ
ايراني كـبار اتهمتـهم بالعمل على
نطقة وكذلك على زعزعة استقرار ا
كبـار مـنتـجي ومصـنعي الـصلب في
اجلــمــهـوريــة االسالمــيـة.وتــوجّـهت
الــدول الــغــربـيّــة مــرارًا إلى مــسـقط
لـتـطلب مـنـهـا العـمل كـوسـيط ليس
في النزاعات اإلقـليميّـة فحسب لكن
فـي الــــــقـــــــضـــــــايـــــــا الـــــــدولـــــــيــــــة
أيــضًـا.وتـوسّـطت عــمـان أيـضًـا بـ
طـــهــران وواشـــنــطـن إلطالق ســراح
ــا في ذلك إطالق سـراح سـجــنـاء 
ثالثـة أمـيـركـيـ سـجـنـوا في إيـران
لالشــتــبــاه في كـــونــهم جــواســيس
بـعـدما ضـلـوا طـريقـهم عـبـر احلدود
الـعام .2009وحـافـظت مـسقـط على
عالقات جيدة مع طهران وبقيت في
مــجــلس الــتـــعــاون اخلــلــيــجيّ رغم
الـعـداوة الـعــمـيـقـة بــ الـسـعـوديـة

وإيران.
¦Èu∫ جثمان السلطان قابوس محموال الى مثواه 
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