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العدد 2493 :

العيد الثاني لصوم
اإليزيدية يتشح بالسواد

نصر عراقي
وتقهقر تركي
جواد العطار
إس����قاط تركيا للطائرة الروسية في األجواء
الس����ورية ،واقتحام ق����وّة مُدرّعة لألراضي
العراقية  ،يثبت انته����اج المخططين األتراك
لسياس����ة المواجهة والتدخل المباش����ر ،بعد
تخليهم عن ستراتيجية المصالح واالستيطان
االقتصادي ،والعمل االس����تخباري ،لفش����لها
الذري����ع في تحقي����ق أمن الح����دود التركية،
والحفاظ على المصالح االستراتيجية في دول
ِ
الجوار ،وبالذات س����وريا والع����راق ولبنان،
طيلة السنوات الخمس الماضية.
بعي����داً عن دوافع وأس����باب ه����ذه التحركات
���ض م����ن الغرب في
 ،وه����ل ج����اءت بتحري� ٍ
إس����قاط الطائرة الروس����ية ،أو م����ن أطماع
ونزعات الم����وروث العثماني ال����ذي ما زال
ً
والية عثمانية ،ليدخل القوة
يعتب ُر الموصل،
وبشكل مفاجيءّ ،
إن
المُدرّعة لشمال العراق،
ٍ
م����ا يهمنا هو رد الفعل العراقي الذي تمخض
عن دخول تلك القوات ،بعي����داً عن المقارنة
م����ع رد الفعل الروس����ي الذي جاء س����ريعاً،
بعد اس����قاط الطائرة ،بتعزيز أنظمة الحماية
الج ّوية ،وزيادة التواجد البحري في المتوسط،
واتخاذ سلس����لة اجراءات عقابية ض ّد تركيا،
سياس����ية واقتصادي����ة ودبلوماس����ية ..فماذا
فعل العراق تجاه االعتداء الس����افر واالنتهاك
الواضح لسيادته؟؟ لقد جاء الموقف الرسمي
بداية ،ضعيفاً وضبابي����اً وواهناً مع تضارب
التصريحات السياس����ية ،حول حقيقة ووقت
تواجد الق����وات التركية  ،ث ّم تقلب وألكثر من
مرّة بين التهديد العس����كري ،بمهلة الثمانية
وأربعين س����اعة والتراجع عنه����ا ،ومن ث ّم
الذهاب بالشكوى الى مجلس األمن والتراجع
���فيري
عنها أيضاً ،بعد لقاء مباش����ر بين س�
ّ
البلدي����ن في المنظم����ة الدولي����ة ،بما أعطى
ً
مجاال لتركيا بالتمادي بوجودها العس����كري،
واعتبار ُه « ّ
حقًا « للدف����اع عن مُدرّبيها في
معسكر بعشيقة من تهديدات إرهابية محتملة
 ،وأخيراً ،عادت الدبلوماسية العراقية لسلوك
الشكوى على تركيا في المحافل الدولية ،بعد

س����حب جزء من تلك القوات ..وهو اإلجراء
الطبيع����ي الذي كان يفت� ُ
���رض أن يجري من
بداية األمر ،فما ال����ذي غيّر الموقف التركي
اذاً ،ودفع ُه الى س����حب تواجده العسكري ،إن
لم يكن الموقف الرس����مي العراقي هو السبب
في ذلك؟؟ إن ما لم يحسب ل ُه األتراك حساب
في مغامرتهم البرّية في ش����مال العراق  ،هو
التالي:
 الموق����ف الش����عبي ال����ذي ج����اء موحداًباالس����تنكار والش����جب والتظاهر الحاش����د،
قرب الس����فارة التركية ،وفي ساحة التحرير
وسط بغداد ..والذي أيّدتُه المرجعية الدينية،
وتوح����دت خلفه كاف����ة الطوائ����ف العراقية،
انتصاراً للسيادة المنتهكة.
الصل����ب ،الرافض
 الموق����ف السياس����ي ُللوجود األجنبي على األرض العراقية ،والذي
ج����اء مخيباً آلم����ال تركي����ا ،بالمراهنة على
االنقس����امات السياس����ية الداخلية  ،وال يُغفل
إن بعض األصوات النشاز ،كانت ُتغرّد خارج
السرب السياسي ،ولكن لم يكن لها تأثير هذه
المرّة ،كما في األزمات السابقة.
 التهديد االقتصادي والذي لم يأتي حكومياً،مثل الموقف الروس����ي ،أو كما اعتادت عليه
ال����دول  ،ب����ل ش����عبياً بمقاطع����ة المنتوجات
التركي����ة ،والتهدي����د باس����تهداف مصالحها
وش����ركاتها مس� ً
���تقبال  ،وإن كان هناك ع ّدة
تحفظات على التهديدات غير المنضبطة ،إلاّ
أنها كانت ،ش����ئنا أم ابين����ا ،بيضة القبان في
تغيير بوصلة الموقف التركي ميدانياً.
ّ
وبشكل
إن كان ما تقدم هو السبب الرئيسي،
ٍ
أكي����د في تقهقر القوات التركية ،وانس����حاب
جزء كبير منه����ا الى معب����ر ابراهيم الخليل
فأنُه رس� ٌ
الحدودي مع العراق ّ ،
���الة لكل من
يف ّكر مس� ً
���تقبال بانتهاك سيادتنا ،وبأن هنالك
شعباً ينتصر ويدافع عنها ،إن تلكأت حكومته
أو تقاعس����ت عن ذلك ..وما إع��ل�ان تركيا،
سحب جزء من ق ّواتها أو إعادة انتشارها إلاّ
تأكي ٌد لذلك النصر.

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

ليبيا :األيام حبلى
وتل ُد كل عجيب
عبد الخالق الفالح
م���رت عليه���ا ع���ام ،بين
تجاذب���ات
ّ
حكومتي ليبيا المتنافس���تين في طبرق
ّ
وطرابلس ،يبدو أن المجهود المدعوم
من األمم المتحدة ،لتحويل ليبيا من بل ٍد
ُقسم إلى بل ٍد واحد ،تحت سلطة إدارة
م ّ
موحدة ،أتى أكل��� ُه أخيراً ،ولعلُّه تجلى
بالتف���اؤل الدول���ي على إث���ر تصريح
المبع���وث األممي إلى ليبي���ا  -مارتن
كوبلر ..في الحادي عشر من ديسمبر،
إن « الحكومتي���ن المتصارعتي���ن في
الب�ل�اد( ،المؤتمر الوطن���ي العام ذو
الغالبية اإلسالمية في الغرب ومجلس
النواب المعترف به دولياً في الشرق)،
مس���تعدتان إلمضاء اتفاقية لتقاس���م
السلطة ،وهذا ما حدث في السابع عشر
من ديسمبر ..في مدينة الصخيرات في
المملكة المغربية .
ظه���رت ب���وادر لالتفاق عل���ى توقيع
أط���راف الصراع الليبي ،اتفاقاً نهائياً،
لتش���كيل حكوم���ة وفاق وطن���ي ُ
منذ
اس���بوعينُ ،
حيث ت��� ّم عق���د اجتماع
وزاري مخصص لبحث األزمة الليبية
في روما ،ش���ارك فيه وزير الخارجية
األميركي ،جون كيري ،والممثلة العليا
لسياس���ة األمن والش���ؤون الخارجية
باالتحاد األوروبي  -فدريكا موغريني،
وع���دد م���ن وزراء الخارجية العرب
واألوروبيين ،واتفق المش���اركون في
المؤتمر..عل���ى دع���م حكومة الوحدة
الوطنية الليبية المرتقبة ،لكن  -يبقى
هذا التفاؤل حذراً وتش���وب ُه الكثير من
ً
س���ؤاال مطروحاً
ويعكس
الش���كوك،
ُ
بقوة في هذا الس���ياق ،وهو  :كم يبلغ
ّ
يتمتع به اتفاق األمم
حجم التأييد الذي
ُ
المتحدة ؟ ويجمع االتفاق الليبي-الليبي،
السلطة في أيادي الفاعلين السياسيين
 ..ف���ي كل من طب���رق وطرابلس ،إذ
ً
ُ
هيكال تمثيلياً جديداً ،س���يتولى
يعرض
اختيار لجنة تعيّ���ن رئيس وزراء في
ظرف خمسة عش���ر يوماً ،بينما تقوم
لجنة أخرى ،بمراجعة الدستور الليبي،
ويكون لكل حكومة تمثيلية متس���اوية
في اللجنتين المذكورتين ،وينقل مركز
س���تراتفور عن احد المش���اركين في
مفاوضات االتفاق األممي ،بأنهما قاما
رئيسي
بتس���مية الرئيس المؤقت مع
ّ
وزراء بالنيابة ،وهم���ا اآلن يحاوالن
جمع ما يكفي من الدعم الدولي ،لجعل
ً
االتفاق الليبي -الليبي ،منافس���اً
قابال
ً
مقاال حوله
للحياة ،حتى أنهما نش���را
في صحيفة أمريكي���ة ،فعلى القيادات
الوطني���ة الليبي���ة التالق���ي وتوحي���د
الص���ف من أجل بناء ليبيا المس���تقبل
ُ
تحق���ق أماني الش���عب الليبي،
الت���ي
وطموحات���ه في الحري���ة وبناء نظام
سياسي ديموقراطي ،يعبّر عن اإلرادة
الحرة الوطنية ،بحيث يحفظ اس���تقالل
ليبيا ووحدتها وأمنها واس���تقرارها،
والمطلوب من الساس���ة في هذا البلد
المنك���وب ،فه���م الوالء ال���ذي يجب
أن يك���ون للوط���ن
ال للس���لطة ،ألن
الوطن ،ه���و الذي
يجم���ع االف���راد
ُ
واجب،
والوالء له
ٌ
بحك���م الش���عور
باالنتم���اء ،إمّ���ا
السلطة فهي زائلة
 ،وعندم���ا تتجاوز
حدوده���ا ،فإنه���ا

تش���وه صورة الدولة ،وسيكون على
ّ
الدولة أن توقف السلطة عند ح ّدها من
أجل الحفاظ على االستقرار العام ،فكلما
تجس���د الخيار الديمقراطي وترسخ ،
كلما كان الوالء للدولة أعمق وأقوى،
وكلما كان العك���س  ،كلما ضعف هذا
الوالء ،بس���بب شيوع الظلم والطغيان
ومنطق الغلبة والمف ّكر الوحيد والقائد
األوحد ،الكثيرون يش���ككون في مقدار
السيطرة التي يملكها أعضاء الحكومة
الجدي���دة عل���ى المس���لّحين وعل���ى
المتشددين الذين سارعوا الستعراض
قوتهم المس���لّحة في الماضي ،بغرض
التأثي���ر عل���ى القرارات السياس���ية،
ويشير المحللون في مركز ستراتفور،
ُ
للدراس���ات األمنية واالس���تراتيجية،
إلى أن هنالك خوفاً رئيس���ياً في ملف
االتف���اق الليب���ي  -الليب���ي ،وهو إن
االتفاق األممي لي���س االتفاق الوحيد
على الطاولة ،ففي اليوم نفس���ه الذي
أعلن���ت فيه األمم المتح���دة مقترحها،
ٌ
فريق من النواب المنش���قين من
أعلن
اتف���اق منافس ،وهو
عن
الحكومتين
ٍ
ٌ
اتف���اق يه���دد بتقوي���ض المفاوضات
وتمديد عملية السالم ،وكانت األطراف
الليبية المتنازعة ق���د أعلنت منذ أيام
اتفاق
في مؤتمر صحفي ،توصلها إلى
ٍ
مبدئي إلنه���اء النزاع القائ���م بينها،
س���رية ج���رت مؤخراً
بعد مفاوضات
ّ
في تون���س ،وأفرزت هذه المفاوضات
التي جمعت ممثلين عن مجلس نواب
طبرق ،والمؤتمر الوطني العام ،إعالن
مبادئ اتفاق وطني ّ
لحل األزمة الليبية،
وقد ّ
ٌ
أطراف من الجانبين االتفاق،
وقع
ُ
ويشمل  3نقاط ،أهمها «تشكيل لجنة
من  10أعضاء م���ن البرلمانيين (5
من مجلس ن���واب طبرق ،ومثلهم من
المؤتم���ر الوطني الع���ام) ،تقوم خالل
أس���بوعين ،بالمس���اعدة على اختيار
رئيس حكومة وف���اق وطني ،ونائبين
ل���ه ،أحدهما من المجلس ،واآلخر من
المؤتمر» ،رغ���م كل ذلك فأن توقعات
الليبي،هاجس
الفشل لالتفاق الليبي -
ٌ
يراود الجميع ؟
األم���م المتح���دة و كل م���ن الواليات
المتحدة واالتح���اد األوروبي ،باركت
االتف���اق ،والعديد م���ن دول الجوار،
وكدليل على التوجس ،يقول المحللون
إن الرئيس التونسي في البداية ،أبدى
تصريحات مس���اندة لالتفاق الذي ّ
وقع
في بلده ،لكن ُه س���رعان ما أ ّكد دعمه
لالتفاق األممي بعد ذلك ،مشيرين إلى
ُفرط في تبسيط هيكلة
أن هذا االتفاق ي ّ
الس���لطة في ليبيا إلى درجة إن الكثير
من الميليش���يات والجماعات الجهوية
سترفض ُه رفضاً قاطعاً بكل تأكيد .
اليوم مطلوب من الساسة العمل على
ترس���يخ الديموقراطية عبر مفاهيمها
المتع���ارف عليها وفي الوالء لليبيا ،
ّ
وكل محاولة لخلق مفاهيم للتش���ويش
على المنطق الديموقراطي ،س���تؤدي
ُ
سيمثل
إلى العودة إلى الوراء ،وهو ما
ً
محقق���ة للدول���ة وللجميع ،
خس���ارة
كم���ا ّ
إن هنالك ض���رورة اتباع الطرق
السليمة والنموذجية في إدارة الحكم،
وأخذ اإليجابيات وترك الس���لبيات في
التطبيق العملي ،ألنه���ا هي البوصلة
للنجاح والخروج من عنق الزجاجة..
و عل���ى كل حال األي���ام حبلى وتل ُد كل
عجيب ..
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الع���ودة الى أحضان ش���نكا،
ه���ذا هو األمل ال���ذي ينتظر ُه
اإليزيدي���ون ،بعيدهم للس���نة
الثاني���ة عل���ى التوالي ،وهم
يحيون أيام الص���وم الثالث،
ويتوجوها بعيد صوم االيزي
ّ
ف���ي الي���وم الراب���ع ..عيدان
،والمحنة ما زالت مس���تمرة،
وه���م يتعاي���دون وأحبابه���م
وبناته���م وأخوته���م ،البعض
غيّبهم الموت ،والبعض اآلخر
ُخ ِطف���وا وما زال���ت أخبارهم
مجهولة ؟؟معب���د اللش ،ذلك
المعبد الذي يلتقي في رحبت ِه
هؤالء الن���اس الطيبون ،هم
وعوائلهم في يوم العيد ،بات
اآلن حزيناً ،ألن المحيين للعيد،
تس���بقهم دموعهم قبل السير
الى الجبل ،فيأب���ى الكثيرون
الذه���اب ،والبع���ض ممن ما
زال يرى في إن األمل اليمكن
إلاّ أن يكون معه ،وينتظ ُر أن
يك���ون العيد الق���ادم ،قد ّ
حل،
والجمي���ع ينعم���ون بالف���رح
وبتأدية ّ
كل المراسيم الجميلة
الت���ي ورثوه���ا ع���ن االباء
ومنهم عن االج���داد ،الثالثاء
واالربع���اء والخميس ،صام
ابن���اء هذه الطائف���ة األصيلة
الوج���ود ،وي���وم الجمعة هو
يوم العيد ،حسب كانون األول
الشرقي  ..في قضاء شيخان،

ُ
يتجمع
حيث األماكن المق ّدسة،
ُ
الن���اس هنال���ك ،ويتبادلون
التهاني واألماني ،ويضحكون
ويجتمع���ون وه���م ي���ؤدون
طقوس���هم ف���ي ذل���ك المعبد
المهيبّ ..
كل ع���ام هم كذلك،
و لك���ن الع���ام الماضي كان
العام االس���وأ ..عام الكارثة،
عندما دخلت عصابات داعش
ال���ى مدن اإليزيدية ،وس���بت
النس���اء وقتل���ت الرج���ال،

حمزة الجناحي

وصادرت األم���وال ،وهدمت
ي���أت بها
بحجج لم
البي���وت
ِ
ٍ
أحد من س���لطان ،واصبحت
م���دن اإليزيدية مس���تباحة،
بحج���ة أنهم غير مس���لمين،
ول���م يألو المجرم���ون جهداً،
وه���م يذبحون األطف���ال امام
عيون أمهاتهم وآبائهم ،معبد
اللش ،أقدم معب���د في للديانة
اإليزيدي���ة ،تعل���وه القب���اب
المهيب���ة والش���موخ ،وه���و

معب ٌد اس���تقرت فيه المالئكة،
ُ
خميرة الك���ون (خميرة
وهو
ُ
تحيط ب ِه أش���جار
األرض)،
الزيت���ون والبل���وط ،وبعض
أش���جار التوت التي ُ
تبلغ من
العمر،أكثر م���ن  150عاماً،
ُدفِن في ه���ذا المكان المق ّدس
الكثيرون ،ممن كانوا يوماً ما
من االولياء لهذا المكان الذي
يحت���وي عل���ى مجموعة من
الكهوف الدينية ..

ُ
ويعيش اإليزيديون
تم ُر األيام،
بأنتظار أيام الصوم واألعياد،
وهم يرون أهليهم وقد رحلوا
بعي���داً ،وإن معبدهم خاو من
الزائرين الذين كانوا يرتادون
الم���كان ،لتأدي���ة لمراس���يم
والطقوس في أيام العيد ،لكن
بع���د الكارثة ،اصب���ح المعبد
بعيداً عن ّ
عش���اقه ومريديه،
ومحاط���اً بالق���وات األمني���ة
والمفارز العس���كرية ،لتأمين

العراق بني اإلرادة الوطنية ..ورسائل التقسيم األمريكية

وح ٌ
راك سياس���ي
فوضى أمنية ِ ،
ُ
تحمل
مضطرب  ،ونواي���ا خفية،
ف���ي طيّاتها الكثير م���ن عالمات
االس���تفهام  ،ح���ول ما ترس���م ُه
الوالي���ات المتح���دة األميركي���ة
وحلفائه���ا لمس���تقبل الع���راق
تفص���ح عنه���ا بين
والمنطق���ة ،
ُ
الحين واآلخر على ش���كل رسائل
مباش���رة وغير مباش���رةُ ،
تمثل
بالونات اختبار  ،لإلرادة الوطنية
العراقي���ة  ،ومدى قدرة الحكومة
العراقية على مواجهة مثل هكذا
أزم���ات والتعام���ل معه���ا .بدأت
هذه الرس���ائل بعودة أمريكا مرّة
أخ���رى إلى العراق من ُ
الش���باك،
ً
مرغم���ة من الباب
بعدما خرجت
 ،بعملية اس���تعراضية  ،مجهولة
األه���داف والنتائ���ج ..ف���ي بقع ٍة
م���ن أرض العراق ،ال تش��� ّكُل أي
بع ٍد س���تراتيجي أو تعبوي ..على
الحرب الدائرة اآلن في الرمادي،
واألط���راف الش���مالية لقض���اء
بيج���ي المح���رر  ،وه���ي عملية
الحويج���ة العس���كرية التي قامت
بها النخبة م���ن القوات األمريكية
المحمولة جوًّا ،بمس���اعدة قوّات

البيش���مركة  ،تعي��� ُد الى الواليات
المتحدة األميركية مرّة أخرى الى
الواجهة ..في المش���هد السياسي
والعسكري في العراق ،وتثي ُر ع ّدة
تساؤالت حول األسباب الرئيسية
له���ذه الع���ودة الغي���ر ميمونة ،
وتوقيته���ا  ،والهدف من وراءها
 ،والذي أشارت بعض التقاريرّ ،إنُه
يحمل في ثناياه اعتبارات إنسانية
 ،إلنقاذ مجموعة م���ن العراقيين
كان مُق��� ّدرًا له���م أن يُعدموا في
صبيحة اليوم التالي للعملية على
أي���دي داعش!! ال احد بأمكانه أن
يزايد على الدم العراقي  ،وال احد
يس���تطيع أن يعت���رض على مثل
ُ
الهدف
هك���ذا عمليات عس���كرية
منها ُ
إنقاذ أرواح عراقيين أبرياء
من معتقالت الجماعات اإلرهابية
 ..لك���ن الش���ارع العراقي ما زال
ُ
إطالق
يتس���ائل  ،من هم الذين ت ّم
سراحهم ؟ ولماذا اختارت أمريكا
ه���ذه المجموعة بال���ذات ،لتعمل
على إنقاذها ؟ بينما سجون داعش
مليئة بالعراقيين ُ
منذ عام ونصف
 ،ولم تخطو أمريكا خطوة واحدة
لمس���اعدتهم ومنحهم الحرية !؟

كما أنها ل���م تفعل ذلك مع الجنود
الذين حوصروا ف���ي الصقالوية،
ومن قبلهم ضحايا مجزرة سبايكر
 ،ولماذا اختارت أمريكا ان يكون
ش���ريكها في ه���ذه العملية قوّات
البيشمركة ،وليس القوات العراقية
ُ
تمتل���ك مؤهالت
الخاص���ة الت���ي
كبيرة من الخبرة والتسليح تفوق
قوات البيشمركة بكثير !؟الرسالة
الثانية دعوة الكونغرس األمريكي
لبع���ض الش���خصيات العراقي���ة
المطلوبة قضائياً والمتهمة بدعم
اإلره���اب ،للتباح���ث معها  ..في
أم���ور هي خارج���ة عن صالحية
ٍ
الطرفي���ن  ،وم���ن ث��� ّم اجتم���اع
السفير األمريكي ببعض القيادات
السياسية والعسكرية المحلية في
محافظة األنبار بصور ٍة رس���مية،
متج���اوزاً ف���ي فعلت ِه ه���ذهّ ،
كل
األعراف الدبلوماس���ية  ،ومهامه
كس���فير يرعى مصال���ح بلده في
ٍ
الع���راق  ..وبعدها جاء تأس���يس
اللجن���ة التنس���يقية للمحافظ���ات
(الس ّنية ) كما أطلق عليها
الستة ُ
ُ
والهدف
المجتمعون ف���ي عمان ،
المعلن لها ،ه���و دعم المحافظات

تحارب اإلره���اب ،ومن ث ّم
الت���ي
ُ
العم���ل على إعماره���ا  ،غير إن
هذا االجتماع واللجنة التي انبثقت
عنه ،ما ه���ي إلاّ الخطوة األولى
لمشروع تقسيم العراق الذي دعا
إليه نائب الرئي���س األمريكي ُ
منذ
أع���وام  ،والمدع���وم من بعض
الدول العربية ودول اإلقليم  ،لكن
تصب في
اخطر هذه الرسائل التي ُ
هذا السياق ،هو ما قامت به تركيا
مؤخراً ،بإدخال قوّاتها العسكرية،
بأس���لحتها الثقيلة إل���ى األراضي
العراقي���ة ،دون عل���م أو موافقة
الحكوم���ة االتحادي���ة العراقية ،
تح���ت ذرائ���ع وتبري���رات واهية
ومتضاربة  ،منها تدريب القوات
المخصصة لتحري���ر الموصل ..
غير إن دخولها الس���افر هذا ،ما
هو إلاّ محاولة منها لوضع موطئ
ق���دم له���ا عل���ى أرض العراق،
للحفاظ عل���ى مصالحها ،وإلحياء
ِ
مش���روعها العثماني القديم بض ّم
الموص���ل إليه���ا  ..وس���ط تباين
حاد في مواقف النخبة السياس���ية
العراقي���ة ،بين راف���ض وصامت
كل هذه الرس���ائل ُ
ومؤي���دّ ،
تمثل

ُ
يحدث
فع���ل لِم���ا
انعكاس���اً ور ّدة
ٍ
خارج الح���دود العراقي���ة  ..من
خ�ل�ال متابعة ما يح���دث اآلن في
سوريا  ،واألثر الكبير الذي تركت ُه
الضربات الجوّي���ة والصاروخية
الروس���ية على طبيع���ة الصراع
هناك  ،وتغيير المعادلة العسكرية
ت���راوح ألربعة أعوام
التي ظلت
ُ
لصالح الحكومة الس���ورية ،بفعل
ه���ذا التدخل الذي قل���ب الطاولة
على الجميع ،وأوّله���م أمريكا ..
مما صعّب المهمة عليها في تنفيذ
مخططاتها في العراق والمنطقة،
كم���ا إن عملي���ة الحويج���ة هي
محاولة من الحزب الديموقراطي
لتلمي���ع صورته داخل الرأي العام
األميرك���ي  ،والذي انتقد أداء هذا
الحزب في إدارة األزمة في العراق
ٌ
محاولة استعراضية ..
وسوريا ،
ُ
الهدف منها ج���ذب األنظار اليها
م���رّة أخرى ،بعدما س���رقها منها
الدب الروسي ،القادم بثق ٍة وإصرار
كبيرين على دح���ر اإلرهاب التي
ظلت تغازل ُه لسنوات ،لكن الغريب
في هذه القضية ،هو ما حدث بعد
هذه العملية على الصعيد الداخلي

وزير فاشل يجعل العراق مسخر ًة لدول العالم
الضرب����ة القاضية التي قصمت
الجوية العراقية
ظهر الخط����وط ّ
 ,تح����ت القي����ادة الفاش����لة
لوزي����ر النق����ل الحال����ي ( باقر
الزبي����دي ) ،بوضعه����ا ف����ي
القائمة الس����وداء ،والمنع من
الطيران م����ن االتحاد األوروبي
ومنظمات����ه المختصة بالطيران
المدن����ي والتحليق والهبوط في
المط����ارات األوروبية  ,لتعود،
ألسباب كثيرة ،تتعلق بالصيانة
ٍ
والسالمة واألمن ،والخوف من
حوادث مأس����اوية مفجعة  ,قد
مواطن
تودي بحياة أكث����ر من
ٍ

أوروب����ي ،ل����ه قيم����ة ومنزلة
وثم����ن وكرامة واحت����رام لدى
دولت����ه وحكومته ،وليس كحال
العراقي الضائع ،والمنكوب في
ظل حكم الحرامية واللصوص،
لذا تكون حيات����ه مهملة ،بدون
قيمة وثم����ن وكرامة واحترام..
كأن ُه حش����رة أو جرثومة خبيثة
غي����ر صالحة للحي����اة  .اصدر
االتحاد األوروبي بياناً رس����مياً
الجوية
 ,بمنع تحليق خط����وط ّ
العراقية في االجواء األوروبية
 ,بس����بب عدم تزوي����د خطوط
الجوي����ة العراقي����ة  ,منظمات
ّ

الطي����ران المدن����ي األوروبية ,
بالوثائق الخاص����ة باالجراءات
األمنية داخ����ل الطائرة  ,وعدم
التزامها بتنفيذ شروط السالمة
والصيانة المعتم����دة والالزمة
التي يتبعها االتحاد األوروبي ،
وكانت منظمات الطيران المدني
األوروبية ،ق ّدمت ع ّدة شكاوي
وتحذيرات وانذارات ُ
منذ شهور
للحالة البائس����ة والمزرية ،بما
فيها عدم توفر األمن والصيانة
الجوية العراقية،
في الخط����وط ّ
لكن الوزير الفاشل لم يفعل شيئاً
في تحس����ين ص����ورة الخطوط

الجوي����ة العراقي����ة الس����وداء
ّ
والمزرية  ,بتحس����ين ش����روط
الصيان����ة واألم����ن والخدم����ة
والس��ل�امة المس����افرين  ,إن
اإلهمال المتعمد لهذه التحذيرات
والشكاويُ ،
يقف خلفها الفساد
المال����ي واإلداري ،والتناف����س
عل����ى النه����ب واللغ����ف  ,حتى
وصلنا الى الفشل الكامل  ,بمنع
الجوي����ة العراقية من
الخطوط
ّ
الطيران في البلدان األوروبية.
اثب����ت الواق����ع ع����دم جدارتهم
بالواجب والمس����ؤولية  ,وأنهم
ليس����وا جديرين بقيادة العراق

ُ
منذ ع����ام  2003م ،وبالتحديد
بع����د س����قوط النظ����ام ،برزت
الحاج����ة ال����ى االعتم����اد على
المولدات الكهربائية األهلية في
المناطق الس����كنية  ..في عموم
ٌ
زقاق
الع����راق  ،يكا ُد اليخل����و
من مولّد كهربائ����ي  ،واصبح
مشروع انش����اء مولّد في احد
االحياء السكنية من المشاريع
الرابح����ة ج ّدًا ،وتص� ُ
���ل أرباح ُه
أرقام خيالية  ،مستفيدين
الى
ٍ
التجهي����ز
م����ن س����اعات
بالتيارالكهربائي،عبر الش����بكة

الوطني����ة ،باإلضافة الى توفير
مادة “ال����كاز أويل” لهم مجاناً
وبأسعار
في موس����م الصيف،
ٍ
مدعومة في موسم الشتاء من
قبل وزارة النفط .
اس����تغاللهم كذلك ،لمس����احات
كبي����رة ومهمة م����ن األراضي
العامّة ،لنصب المولّدات فيها،
بدون أي مقابل كبدل إيجار ،و
تجاوزهم على ش����بكات إسالة
المي����اه ،الس����تخدامه في تبريد
المولدات وبكمي����ات كبيرة ج ّدًا
وعلى مدار ساعات التشغيل ،

يقارب ٢٥٠لتراً من الماء
بما
ُ
الصافي يومي����اً على ّ
أقل تقدير
 ،إضاف� ً
���ة ال����ى تجاوزهم على
الش����بكة الكهربائي����ة ،لغرض
تجهيز مق����ر المول����دة بالتيار
الكهربائ����ي إلن����ارة الم����كان،
وكذلك ،الس����تخدامات مُش����غل
المولّد ف����ي التبري����د والتدفئة
وغيره����ا م����ن االس����تخدامات
األخرى ،وتق ّدر نسبة استهالكهم
للكهرب����اء الوطنية ،بما ال يقل
عن( ١٠أمبير ) لكل مولّدّ ،
كل
هذا التجاوزات الغير مس����ؤولة

الى ش����اطئ األمان والس��ل�امة
 ,ب����ل هم يفش����لون ف����ي إدارة
ول����و قطيع لألغن����ام  ,بارعون
فقط وبجدار ٍة رائعة ،بالس����رقة
واللصوصية ،والوزير الفاش����ل
ُ
منذ ش����هور ،اثب����ت ّ
بأنُه غير
كف����وء بواجبه ومس����ؤولياته ,
وهو يفتقد أبسط شروط الكفاءة
والخبرة  ,س����وى الدعم الكلّي
من عم����ار الحكيم ال����ذي هدد
رئيس ال����وزراء حيدر العبادي
 ,بالويل والثبور  ,اذا تجاس����ر
وأقال الوزي����ر من وزارة النقل
 ،رغم ّإنُه اثبت عجزه وفش����له

اصحاب المولّدات على الشبكة
���كل علني ،لذا
الكهربائية وبش� ٍ
���رح على أمان����ة العاصمة
نقت� ُ
ودوائر البلديات في المحافظات
 ،فرض بدل إيج����ار لألراضي
المُس����تغلة م����ن قب����ل أصحاب
المولّ����دات وف����رض رس����وم
تقديري����ة ،أو نص����ب العدادات
الخاص����ة باس����تهالك المي����اه،
ونقترح على وزارة الكهرباء،
الش����روع بنص����ب الع����دادات،
وإص����دار القوائ����م التقديري����ة
الخاصة بجباية أجور الكهرباء

أردوغان ..طخماخ عثماني لإليجار
تركي���ا العض���و ف���ي حل���ف
النات���و ،والمتباكية على بوابة
االس���تجداء لعضوي���ة االتحاد
األوروبي ,داعمة اإلرهاب في
أراض لدول ٍة
وتجتاح
سوريا،
ُ
ٍ
ُ
وترتبط
جارة ،لم تهدد أمنها،
معه���ا بعالقات حس���ن جوار
ُ
ً
طائ���رة لدولة
وتس���قط
طيبة،
عظم���ى ،لي���س له���ا امكانية
تطوق نفس���ها
لعدائه���ا !! و ّ
بع���داء جيرانه���ا  ,س���لوكية
عدائية وش���ريرة وسياس���ات
عنحهية ،ته���د ُد أمن المنطقة
ً
عارمة
بكاملها وتخلق فوضى
ُ
تتص���رف دون
فيه���ا ..فه���ل
علم الحل���ف؟ أم بعلمه؟ وماذا
يك���ون موقف الحلف في حال
استحسنت الحكومة العراقية
اللعب���ة بحرفية ؟ مس���تفيدة
ُ
وتس���تغل الغضب
من الفرص
الروس���ي على تركي���ا ،طالبة
المساعدة لطرد القوات التركية
م���ن األراض���ي العراقية ،وقد
حدث هذا من قبل ،عندما طلبت

المملك���ة العربية الس���عودية
ودول الخلي���ج العرب���ي م���ن
الواليات المتحدة ،المس���اعدة
إلخ���راج نظ���ام ص���دام م���ن
الكويت ،وقد وتوافدت القوات
األمريكية الى الخليج العربي،
تفويض
قبل الحصول على أي
ٍ
م���ن مجل���س األم���ن ،وطلب
الحكومة السورية من روسيا
 ،المساعدة على محاربة فلول
الظ�ل�ام والجريمة ،المدعومة
من حلف الناتو ،بحجة نش���ر
الديموقراطية.
علماًّ ،
إن لوائح وضوابط آلية
عم���ل الحل���ف ،وواجبات كل
عضو في���هُ ،تح ّت���م االنصياع
الكام���ل ال���ى قي���ادة الحلف (
الواليات المتح���دة وبريطانيا
وفرنس���ا وكن���دا )  -الجه���ة
المس���ؤولة ع���ن ت���دارس
األوضاع  ،وإص���دار األوامر
ومعرفته���ا المس���بقة ،بردود
الفعل لكل عضو ،حين يتعرض
الى اعت���داء ،قد يكون للحلف

الع���ذر ،ورؤى مختلف���ة في
الملف العراق���ي ،عمّا هو في
الملف السوري  ,بأن الجنود
األتراك ،متواجدون في شمال
وبطلب من الس���يد
الع���راق،
ٍ
مس���عود البارزان���ي ،بحج���ة
قوات البيشمركة وقد
تدريب ّ
أعيد انتشار القوات من جديد،
بطلب من السيد أثيل النجيفي،
المطل���وب للعدال���ة والمتهم
بالخيانة ،والذي ت ّم التصويت
على ط���رده م���ن المنصب..
م���ن قب���ل مجل���س المحافظة
المنتخ���ب  ,و ف���ي الحالتين،
علم للحكومة المركزية
بدون ٍ
قوة لها على
التي الح���ول وال ّ
مس���عود واثي���ل وأردوغان،
صلف الجانب التركي وتعنته،
و عدم االنصياع لنداءات العقل
من قب���ل الحكومة المركزية،
ُ
ي���دل عل���ى تواط���ئ الحلف،
وقبوله بأفعال أردوغان قطعاً
 ،فما يقو ُم به اردوغان ،وما
قام بهِ ،ه���و بعلم قيادة الحلف

الخمس���ة الكِب���ار ،وبتخطيط
وضوء أخضر كامل اإلضاءة،
لغايات وأهداف خطرة ،وأخطر
م���ا في ه���ذه األه���داف ،هو
استدراج روسيا لمعركة كرامة
وثأر ،وبالوكالة ،وفي الشرق
األوس���ط تحديداً ،الستعادتها
جزي���رة الق���رم ،وتمدده���ا
بأتجاه قلب أوروبا  ..الضربة
القاس���ية لحلفها العس���كري
الحام���ي لحدوده���ا  ،لذا عمد
الحلف على استرجاع سيناريو
افغانستان ..في انهاك االتحاد

وتضحي من
تح���ب الوط���ن،
ّ
ُ
أج���ل الس�ل�ام ،وال تري���د ان
تكون مظلومة الى أبد اآلبدين
 ،فبأي عيد عدت ياعي ُد ؟ هل
جئت باألحباب وبالراحلين الى
اللش ،أم تركتهم في التواءات
الطرق الوعرة تحت س���طوة
الظالم الدامس؟ هل يتذكرون
تل���ك األي���ام وأش���جار التين
والطاووس أم نسوا األمهات
وكه���وف الجب���ل العتيقة ،أنا
أنتظ��� ُر أيها العيد ،وس���أبقى
أنتظ ُر ال���ى العام القادم ،لكني
أح���ب قدومك وأنت تس���ي ُر
ال
ُ
وحدك نحو سنجار ،بل سأدي ُر
وجهي عن���ك اذا جئت وحيداً
ُ
ترس���ل
 ..أنا انتظ ُر وعيوني
الضحكات ال���ى أعلى الجبل،
وقلبي ُ
بقوة ،وهو يرس ُم
يدق ّ
على أشجار الزيتون حروفنا
األول���ى الت���ي كتبناه���ا على
جدران المعبد السميكة ،وفي
كهف (ش���كفتا مي���ر ابراهيم
وش���كفتا نوم���ر خ���اال ) ،أنا
انتظ ُر رغم���اً عن كل الحزن،
وس���ابقى منتظراً هاهنا ،ولن
أغادر الى العام القادم .

احمد عواد الخزاعي
العراقي..الحكوم���ة العراقي���ة
ُ
يعرف الش���عب
بقيت صامتة ،وال
علمها م���ن عدمه به���ذه العملية
!! ووزارة الدف���اع تنف���ي علمها
باألمر  ،واإلقلي���م الكردي يُرحب
 ،ورئي���س البرلم���ان االتح���ادي
يش���كر وي ّ
ّ
..وبغض النظر عن
ُهنأ
تفاصيل ما ج���رى وحقيقته  ،فإن
تعكس جزءاً مهماً
هذه الفوض���ى
ُ
م���ن الواق���ع السياس���ي العراقي
يترنح تح���ت وطأة القومية
الذي
ُ
والطائفية والفئوية لألثنتي عشر
ُ
التخبط في
س���نة الماضية  ،وهذا
المواقف السياس���ية ،هو ما جعل
تركيا تتج���رأ ،لتدخ���ل األراضي
العراقية ،وتقي ُم معس���كراً لها في
بعش���يقة ،التابعة لمدينة الموصل
 ،دون علم الحكومة المركزية أو
وبضوء أخضر أمريكي
موافقتها،
ٍ
 ..وق���د أوصلت أمريكا رس���ائلها
إل���ى الحكومة العراقية والش���عب
العراق���ي  ،والت���ي مفا ُده���ا ..إن
ُ
تمث���ل رقماً صعباً
أمريكا مازالت
في المعادلة السياس���ية العراقية
،مس���تغلة الخالف���ات وتباي���ن
المواق���ف بين مكونات النس���يج

السياسي العراقي  ،وإنها تتعامل
م���ع العراق م���ن مب���دأ التبضيع
واالنتقائية على أساس القوميات
والطوائ���ف والمناط���ق ال عل���ى
ّإنُه بل ٌد موحد ذو س���يادة  ،وعلى
من يريد أن يذه���ب الى تحالفات
واصطفاف���ات جدي���دة  ،تتقاط���ع
مع توجهات أمري���كا الخبيثة في
المنطقة  ،ويح���اول الخروج من
تح���ت عباءته���ا ،كالتحال���ف مع
روسيا وإيران ..أن يذهب لوحده
بعنوانه الطائف���ي والمناطقي ،ال
عنوانه الكبير وهو العراق !! لكن
هذه الرسائل والمخططات ،سوف
بكثير م���ن اإلرادات التي
تصطد ُم
ٍ
ُ
ستعمل على إفشالها  ،منها وطنية
داخلية ،متمثلة بالحش���د الشعبي
وفصائ���ل المقاوم���ة ،وأخ���رى
خارجية كالحضور الروسي القوي
في المنطقة.

جمعة عبدالله

أموال الكهرباء واملاء في بطون اصحاب املولدات
للخدم����ات العامّةُ ،تع���� ّد هدراً
غير منظم ،يق����و ُم ب ِه أصحاب
بمسمع
المولدات بدون مقابل،
ٍ
وم����رأى الجهات الرس����مية..
ونخص بالذكر
صاحبة العالقة،
ُ
منه����ا  ،أمانة العاصمة ودوائر
البلدي����ات ف����ي المحافظ����ات،
بخصوص األراضي المستغلة،
وعن مياه اإلسالة التي تستخد ُم
بشكل مفرط ،بدون مقابل يُذكر،
ٍ
تش����اركها المس����ؤولية وزارة
الكهرباء ،فهي األخرى لم تضع
أيّة حلول للح���� ّد من تجاوزات

الحماية له���ذا الصرح الكبير
الذي ه���و بمثاب���ة الحاضرة
الديني���ة المق ّدس���ة للجالي���ة
ُ
تق���ول بعض
اإليزيدي���ة التي
ُ
تتكون من
االحص���اءات ،أنها
أكثر م���ن  600ألف مواطن
مدينتي
عراقي ،يعيش���ون في
ّ
الموص���ل ودهوك ،والى اآلن
ما زالت مأس���اة سنجار ،تلك
المدينة العتيق���ة التي دخلتها
العصاب���ات الظالمية ،وعاثت
بها فس���اداً ،ورمّل���ت وقتلت
وس���رقت ..م���ا زال���ت هذه
المدينة الى هذا اليوم ،خاوية
من بيوتها وقصورها وأهليها
الذين غادروها هرباً من فتك
تل���ك العصاب���ات اإلجرامية،
اذاً ،ربّم���ا يك���ون العيد غداً
حزيناً مثل عيد العام الماضي،
وربّما س���يبكي ابن���اء الديانة
اإليزيدية االص�ل�اء على أيام
األمس ،وهم يتذكرون أهلهم
ومدنهم وقصباتهم المذبوحة،
وس���يتذكرون ابنائه���م الذين
هج���روا الع���راق ،وس���كنوا
بعيداً عن الدي���ار وعن معبد
اللش وعن س���نجار وشيخان
وبعش���يقة وده���وك ،وه���م
يوم يأتي ،وقد
يتطلعون ال���ى ٍ
عاد كل شيء الى ماكان عليه،
وتنتهي المآساة ،وتعا ُد البسمة
الى تلك الوجوه الجميلة التي

للجمي����ع  ,كح����ال أ ّي����ة وزارة
يس����تلمها ..تتح� ُ
���ول الى كارثة
وأخرها استالم
وخراب وفسادِ ،
وزارة النقل والمواصالت  ,فقد
حوله����ا الى ملكي ٍة خاصة ،حتى
ّ
وصلنا الى النتيجة المأساوية ,
الجوية
بمنع طي����ران الخطوط ّ
العراقية في البلدان األوروبية ,
مما يعني تكبيد العراق ،خسائراً
مالية كبيرة  ,ألن العراق ُ
يملك
ً
أسطوال من الطيران المدني في
نقل المسافرين  ,يتكون من 28
طائرة  ,وكما هو حال القطارات
يلعب بها الخراب
العراقية التي ُ

 ,وأيضاً وس����ائل النقل األخرى
 ,والتي تحول����ت مواردها الى
األمبراطورية المالية العظمى لـ
( )..الذي ّ
حل محل سلفه المقبور
المجرم عدي صدام حسين  ,إن
هؤالء  ,جلبوا المصائب والبالء
للع����راق  ,ويظنون واهمين كما
ّ
ظن س����لفهم الطواغيت  ,بأنهم
ضمنوا الخلود والجنة األبدية ..
على جحيم العراق والعراقيين.

حيدر عباس الطاهر
ل����كل موق����ع مولّدة ،لحس����اب
اس����تهالك التي����ار الكهربائي،
مم����ا يع����ود بالنف����ع الم����ادي
والمعنوي ،ويزيد من إيرادات
الدولة ،ووضع حد للتجاوزات
عل����ى الخدم����ات العامّة ،بدون
رادع أو قواني����ن ُت ّ
نظم عملهم،
وخصوص����اً إن أعداد المولدات
فاقت كل التصوراتُ ،
حيث يُق ّدر
عدد المولدات في بغداد وحدها
بـ (  ١٥ألف مولّدة ) ..فما بال
باقي المحافظات !! وعليه يجب
على تلك المؤسس����ات مراجعة

حس����اباتها ،وف����ق المعطي����ات
عل����ى األرض ،العتم����اد خطة
مدروسة ،لألستفادة من المبالغ
التي ُتجب����ى مقاب����ل الخدمات
المق ّدمة الصح����اب المولّدات،
واعتبارهم مس����تهلكين كباقي
المواطنين  ،مما يسه ُم في رفد
ميزانية الدولة ،وكذلك للحد من
التجاوزات على الخدمات العامّة
بدون موافق����ات أصولية ّ ،
كل
هذا يبقى ف����ي دائرة األمنيات،
بانتظار تنفيذها من قبل السادة
المسؤولين.

عادل عزارة

الس���وفييتي  ,وعلى أن تكون
الحرب خارج ح���دود أوروبا،
لتجني���ب ش���عوبها الويالت،
وس���يناريو المس���نقع وحرب
االس���تنزاف ،أفضل بكثير من
حروب
المواجه���ة الحقيقية ..
ُ
الوكالة تحقق للغرب وحلفائه
في المنطق���ة ،المتطلعين الى
خارطة ش���رق أوسطي جديد
 ،وتعي���د رس���م المنطقة بما
يتالئ���م مع مصالحه���م وأمن
أنظمته���م ،وانهاك روس���يا
آن
الصاع���دة وحلفائه���ا في ٍ

واحد !! الغ���رب المتآمر على
الشعوب بأس���م الديموقراطية
المفروضة بالمدفعية وقذائف
الدبابات وصورايخ الطائرات،
وعصاب���ات الجريم���ة وبالك
ووت���ر ,ديموقراطي���ة تكت���ب
دس���اتيرها بدم���اء األطف���ال
والش���يوخ ،رأت في شخصية
اردوغ���ان ونظامه اإلخواني،
س���ليل رحم الوهابي���ة وتوأم
القاعدة والنص���رة وداعش ،
خير مطية وخير طخماخ لمثل
يع
هكذا
ٍ
عم���ل كارث���ي ،ولم ِ
مخاطر ُه على الش���عب التركي
ومستقبل اتحادها الهش ،وقد
أغرت ُه خزائ���ن ُح ّكام المملكة
العربية السعودية وإمارة قطر
ً
بدي�ل�ا مطيعاً عن
 ,وجدت��� ُه
المملكة ..ف���ي اللعب بالورقة
الطائفي���ة والقومي���ة ف���ي
ّ
لش���ق قراره ،لكي ال
العراق،
بش���كل
الرباعي
ينضم للحلف
ٍ
أوس���ع ،بعد فشل المملكة في
إيجاد الت���وازن الطائفي ،طيلة

اثني عشر عاماً ،لصعوبة نيله
ثقة الكرد (بصفتهم المذهبية)،
ألنه���م ال يثق���ون ف���ي العرب
إطالقاً.
ُكلّف���ت تركي���ا لم���ا لديها من
ق���وة -أكث���ر بكثير
عناص���ر ّ
ألس���باب
من نظ���ام الرياض
ٍ
كثي���رة  ،التأثي���ر عل���ى (
األربعيي���ن – المذاهب األربع
اإلس�ل�امية) بش���قيهم العربي
نصب
والكردي،اردوغان الذي ّ
نفس��� ُه والياً بال طربوش على
العراق ،حامياً لـ ( األربعيين)
الع���رب ،وراعياً للك���رد ،كما
ّ
إن السيد مس���عود البارزاني،
يحل��� ُم بإم���ارة صغيرة ،حتى
وإن كانت على وادي بهدنان،
وأثيل النجيفي بمختارية على
حدود الموصل.
 الطخماخ (تسمية تركية) :آلة تتكون من ذراع خش���بي،
ٌ
قطعة من
توضع في رأس���ها
الخش���ب وزنها خمس���ة كغم
ُ
وتستعمل للهرس -

