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قوات «قادمون يانينوى» ت�ستعد للمعركة الأخرية غرب دجلة
بعد ق�ضم  80باملئة من ي�سار املو�صل
بغداد ـ مصطفى العاني
قلص�ت الق�وات العراقي�ة مناطق "داع�ش" يف رشق
املوص�ل اىل  20باملئة ،بعد تحريرها يوم أمس  3أحياء
جديدة ،من قبل جهاز مكافحة االرهاب.
وتس�تعد تل�ك الق�وات اىل املعرك�ة االخيرة يف املدينة
القديم�ة ،غربي املوصل ،بينم�ا تواصل االن تحرير ما
تبق�ى من مناطق تحت س�يطرة "داعش" يف الجانب
االيرس.
وأعلنت قوات جهاز مكافحة اإلرهاب ،أمس األربعاء،
الس�يطرة عىل أكثر م�ن  80باملئة م�ن رشق املوصل
شمال البالد ،بعد تحريرها من تنظيم "داعش".
وأف�اد صب�اح النعمان املتحدث باس�م الق�وات ،بأنه
"يمكننا القول إننا استعدنا  80إىل  ،"85%من الجانب
الرشق�ي للمدينة ،علما أن مكافح�ة اإلرهاب تعد من
أهم القوات التي تقاتل التنظيم الجهادي.
م�ن جهته ،أعلن قائ�د عمليات "قادم�ون يا نينوى"
عب�د األمري يارالل�ه ،أمس ،تحرير أحياء " 7نيس�ان"
و"املالية" و"الصديق" رشقي املوصل ،وبذلك تقلصت
املساحة التي يس�يطر عليها التنظيم رشق املدينة إىل

بضع مناطق.
ومن ش�أن تأمين أحياء الصدي�ق والهضبة ومناطق
أخ�رى قريبة ،أن تتمكن ق�وات مكافحة اإلرهاب من
التقدم باتجاه نهر دجلة ،الذي يمر باملدينة ،وستكون
السيطرة عىل ضفته الرشقية حاسمة يف شن هجمات
عىل غ�رب املوصل .وما زال تنظيم "داعش" يس�يطر
عىل جميع أحياء املوصل غربي النهر.
وأف�اد بيان عس�كري بأن القوات اش�تبكت كذلك مع
عن�ارص "داع�ش" يف منطق�ة أبعد باتج�اه الجنوب،
س�عيا للبناء عىل مكاس�ب حققتها عىل امتداد ضفة
النه�ر الذي وصلت القوات إليه األس�بوع املايض ألول
مرة يف الحملة املستمرة منذ ثالثة أشهر.
ويش�ارك يف الهج�وم الذي تدعم�ه الوالي�ات املتحدة
إلخراج تنظيم "داعش" من املوصل ـ أكرب معقل له يف
العراق ،نحو مئة ألف مقاتل من أفراد القوات العراقية
واملقاتلني األكراد والفصائل الشيعية املسلحة.
وتواص�ل الق�وات العراقية بدعم م�ن التحالف الدويل
عملي�ة اس�تعادة الس�يطرة على كام�ل املوصل من
"داع�ش" ،لكن املعارك أصبحت أكثر صعوبة بس�بب
وجود مئات آالف من املدنيني املحارصين داخل املدن.
وحقق�ت القوات العراقية خالل األس�بوعني املاضيني

متدد نفطي عراقي اىل قناة
ال�سوي�س خالل �أيام 20 :الف
برميل «لإنقاذ امل�صريني»

بغداد ـ العالم
تصل خالل أيام قليلة مقبلة أوىل ش�حنات البترول العراقي ،وقدرها مئتا ألف
برميل برتول ،إىل ميناء الس�ويس ،وسط احتفاء اعالمي مرصي عراقي ،اعترب
تلك الشحنة بأنها "املنقذ لألشقاء املرصيني".
وقال س�فري العراق يف القاه�رة ،ومندوبها الدائم لدى جامع�ة الدول العربية،
حبيب الصدر ،يف ترصيحات صحفية ،تابعتها "العالم" ،امس ،إن هناك مليون
برمي�ل ت�م االتفاق عىل تزويد مرص ش�هريا به�ا ،برشوط ميرسة يف الس�داد،
وذل�ك يف أثناء زي�ارة وزير البرتول املرصي طارق املال ،للعراق ،الش�هر املايض.
ونقلت وكالة أنباء الرشق األوس�ط ،املرصي�ة الحكومية ،عن الصدر ،قوله :إن
ه�ذا االتف�اق يعكس حجم التط�ور الهائل يف العالقات االستراتيجية املرصية
العراقية ،وليس نكاية يف أحد ،بل هي عالقة استراتيجية وخيار استراتيجي،
وفق وصفه .ويأتي هذا املدد البرتويل العراقي ،فيما ُيعد بديال للبرتول السعودي،
بع�د قطع رشك�ة "أرامكو" الس�عودية إمداداتها ملرص خالل الش�هور الثالثة
املاضي�ة .ويق�ول مراقبون ،إن هذا التط�ور يأتي يف إطار تق�ارب مرصي مع
العراق وإيران قد يدشن لتحالف واضح ،يضم إىل جانبه كال من سوريا ولبنان،
وذلك للضغط عىل الس�عودية والخليج .وكشف الصدر يف ترصيحاته أيضا عن
زيارة وفد من كبار رجال األعمال واملس�تثمرين العراقيني للقاهرة ،يضم نحو
مئة ش�خصية؛ لبحث تأس�يس مجل�س أعمال مرصي عراق�ي ،والتعرف عىل
الفرص االستثمارية ،واإلمكانات املتاحة للمشاركة مع الجانب املرصي.
وأك�د وج�ود تفاهمات بني وزي�ري التجارة يف البلدين لتوريد بعض الس�لع إىل
مصر الت�ي تدخل يف الحص�ة التموينية ،مشيرا إىل أن هناك مجاالت واس�عة
س�تتاح للعمالة والرشكات املرصية يف العراق خلال الفرتة املقبلة ،وتحديدا يف
مرشوعات إعادة إعمار العراق ،بعد انتهاء الحرب عىل تنظيم داعش ،حس�بما
قال .ودعا الس�فري العراقي يف ترصيحاته ،إىل تس�هيل إجراءات منح تأشريات
الدخول للمواطنني العراقيني إىل مرص ،يف ظل اس�تمرار بعض املعوقات يف هذا
الشأن ،مؤكدا أنهم يرغبون يف زيارة مرص بقوة.
وقال" :لو فتحت لهم األبواب فإن ذلك سوف يسهم يف تنشيط الحركة السياحية
ويف تدفق االستثمارات العراقية إىل مرص ،خاصة يف املجال العقاري" ،مؤكدا أنه
لي�س ب�وارد أي عراقي يأتي إىل مرص أن يبرش بفكر معين ،فكل ما يريده هو
قضاء عطلة صيفية أو زيارة األماكن األثرية ثم يعود إىل بالده مرة أخرى ،عىل
حد قوله.

"العالم" ..شجاعة النشر الحر في
وطن مستباح
األخ�وة األفاضل يف هيئ�ة تحرير جري�دة "العالم"
املحرتمني
تحية طيبة ..يس�عدني ان اتوجه بالتحية والتهنئة
الح�ارة لك�م ولكل العاملين والعاملات يف جريدة
"العالم" ،لكتاب الجريدة والقراء والقارئات الكرام،

تقدما ملحوظا حيث استعادت السيطرة عىل مناطق
جدي�دة والوص�ول ألول مرة إىل نهر دجل�ة ،الذي يقع
يف وس�ط املدينة ويقسمها إىل ش�طرين ،ومن املنتظر
استعادة السيطرة عىل منطقة جامعة املوصل.
وال يزال القسم الغربي من املوصل ،حيث توجد املدينة
القديم�ة ،تحت س�يطرة التنظيم بش�كل كامل ومن
املتوق�ع أن تواج�ه الق�وات العراقية صعوب�ات أكرب
هناك.
ويق�ول املتح�دث باس�م متطوع�ي نين�وى ،إح�دى
الفصائل املس�اندة للجيش العراقي يف مهمة استعادة
املوصل ،محمود السورجي ،أن القوات العراقية حررت
حيا استراتيجيا ووصلت إىل جامع�ة املوصل ،وكبدت
تنظيم "داعش" هزيمة فادحة يف شمال العراق.
واكد السورجي ،أن تلك القوات تخوض االن اشتباكات
متواصل�ة يف أحي�اء رشق املدينة للقض�اء عىل داعش
بالكامل هناك.
ويح�ث منش�ور أس�قط م�ن الس�ماء ف�وق املوصل
متشددي تنظيم "داعش" عىل االستسالم.
ويقول املنش�ور الذي عث�ر عليه عىل األرض يف مجمع
س�كني عىل املشارف الشمالية للمدينة "من سيعتني
بعائالتكم إذا قتلتم؟".

ويب�دو أن املنش�ور الذي أرس�لته الحكوم�ة العراقية
قوبل بالتجاهل.
فف�ي أس�فل ال�درج بأحد املجمع�ات الس�كنية ترقد
جثث ثالثة متش�ددين ال بد وأنه�م كانوا قبل مقتلهم
عىل علم بأنهم سيخرسون يف مواجهة األعداد الهائلة
لخصومهم وقوة نريانهم.
واس�تعادت القوات العراقية بدع�م من التحالف الذي
تقوده الواليات املتحدة الس�يطرة عىل مجمع الحدباء
الس�كني قبل بضع�ة أيام م�ع اكتس�اب حملة طرد
التنظيم من املوصل قوة دفع يف رشق املدينة.
وأظهرت جولة ج�رى ترتيبها لرويرتز ،لعرض أحدث
مكاس�ب قوات الحكومة كيف أن املسلحني ال يزالون
يخوض�ون معارك من أجل أكرب معقل حرضي لهم يف
العراق عىل الرغم من أن قوات الحكومة تفوقهم عددا
وقوة.
وتحت بطاطني ألقيت عىل جثثهم يبدو أن املتش�ددين
قاتلوا حتى بعد إصابتهم بجروح خطرية.
وكان أحد القتىل يضع جبرية مؤقتة عىل ساقه وتشري
عالم�ة احتكاك ملطخ�ة بالدم�اء إىل أن أحدهم ربما
سحب نفسه لالحتماء أو سحبه آخرون.
ُ
ونس�ف النصف الس�فيل ألحد املقاتلني قبل أن تسنح

ل�ه الفرصة لتفجري حزام ناس�ف ال ي�زال يلتف حول
خرصه.
وق�ال جن�دي عراق�ي وه�و يع�ود أدراجه عبر املمر
الخارجي الذي كانوا يستخدمونه ملهاجمة املتشددين
من الخلف "جئنا من هنا ورضبناه بصاروخ".
واملجمع مؤلف من أكثر من  160مبنى س�كنيا يتألف
كل منه�ا م�ن ثالث�ة طوابق وهو م�ا يمن�ح القوات
العراقي�ة اآلن مي�زة إضافية عىل الع�دو الذي تقهقر
صوب نهر دجلة الذي يقس�م املوصل من الش�مال إىل
الجنوب.
وتظهر عىل املباني الباهت�ة األلوان عالمات عىل قتال
عني�ف وكان باإلمكان س�ماع أصوات إطلاق النار يف
مكان قريب.
ومن ش�أن االنتصار يف املوصل أن يوجه رضبة رمزية
وربما قاتل�ة لدولة "الخالف�ة" التي أعلنه�ا التنظيم
املتشدد.
لك�ن الجماع�ة أظه�رت يف اآلون�ة األخيرة تكتيكات
املتشددين التي ستعود إليها عىل األرجح مع خسارتها
للأرايض .وقتل عرشات املدنيين يف تفجريات يف بغداد
من�ذ بداية الع�ام وهاجم املتش�ددون ق�وات األمن يف
املناطق التي استعادتها منهم.

ائتالف املالكي يهاجم الأردن� :أنتم «مرتع �أزالم �صدام»
بغداد ـ العالم
ش�ن ائتالف دول�ة القان�ون بزعامة
رئيس الوزراء السابق نوري املالكي،
أمس األربعاء ،هجوما غري مس�بوق
على األردن .وفيم�ا وصف�ه بأن�ه
"مص� ّدر للتكفرييني" ،فق�د قال إن
حكوم�ة األردن وش�عبه ل�م يكونوا
يف ي�وم م�ن األي�ام أصدقاء للش�عب
العراقي.
وقالت النائبة ع�ن االئتالف فردوس
الع�وادي ،يف بي�ان ورد لـ"العال�م"،
امس إن "اتفاق الحكومة العراقية مع
نظريتها األردنية بإعف�اء الصادرات
األردني�ة للع�راق من الجم�ارك ،يعد
خطأ كبريا يف وقت تتداعى فيه أسعار
النفط ،ومحاوالت العراق بالتعويض
والبح�ث ع�ن إي�رادات أخ�رى تعني
الخزينة العراقية".
وأضاف�ت ،أن "الحكوم�ة والش�عب
األردني ل�م يكونوا يف ي�وم من األيام
أصدق�اء للش�عب العراقي ،ال س�يما
أن أرض األردن تعد أكرب مرتع لعائلة
وأزالم ص�دام املج�رم ،وأكبر مص ّدر
للتكفرييين يف تنظيم�ي القاع�دة

وداع�ش اإلرهابيين للع�راق ،فضال
عن أنها أكثر دولة تتم فيها مراس�يم
االحتفاالت التأبيني�ة للمجرم صدام
وأوالده".
وتس�اءلت الع�وادي" :بع�د كل هذه
األس�باب واملنطلق�ات األردني�ة
االس�تفزازية الخالية من أي مشاعر
أخوية أو حس�ن ظن منه�ا بالعراق،
ه�ل تس�تحق أن تمن�ح االمتياز من

الع�راق وتق�وم حكومت�ه بإعف�اء
صادراته�ا م�ن الرضائب ويب�اع لها
النفط بأسعار مخفضة؟".
وش�ددت على أن�ه "يف ظ�ل الظرف
االقتص�ادي الصع�ب ال�ذي يم�ر به
العراق ،يج�ب أن ال تك�ون القرارات
االقتصادية االستراتيجية الش�بيهة
بقضي�ة إعف�اء األردن من الرس�وم
الجمركي�ة لبضائعه�ا ،خاص�ة

بالحكومة وحده�ا ،إذ يجب عرضها
عىل الربمل�ان ليكون لصوت الش�عب
الق�ول الفص�ل في�ه" .وتابع�ت
الع�وادي" ،من الواضح وجود ضعف
كبير يف بعض القرارات التي تتخذها
الحكومة ،تجاه بع�ض الدول ،فهذه
الق�رارات ال تخض�ع إىل تقييم�ات
سياس�ية دقيقة ،مث�ل قضية إعفاء
األردن من الرسوم الجمركية ،وكذلك
عدم حصول العراق عىل جدول زمني
لخروج الق�وات الرتكية م�ن العراق
خلال زي�ارة رئي�س وزراء تركي�ا
األخرية".
وأردف�ت ب�أن "الحكوم�ة العراقي�ة
تتعام�ل بك�رم كبير مقاب�ل عطاء
زهي�د بل مع�دوم ،كان األوىل واألحق
ب�ه الش�عب العراق�ي ال�ذي تفرض
عليه الرضائب بس�خاء ،وكان األحق
بواردات ه�ذه الرضائب هم موظفي
العقود الذين ال تفي رواتبهم بأبسط
متطلبات الحياة".
ورأت أن "ه�ذا يعط�ي انطباع�ا بأن
الحكوم�ة العراقي�ة ومؤسس�اتها
املختص�ة يف هذه املجاملات تتعامل
بخجل شخيص كبري إلرضاء ضيوفها
(من باب حسن الضيافة وإن جارت

على أه�ل بيته�ا) ،بش�كل يتقاطع
تماما مع أدبيات السياسة واملصالح
املشرتكة للبلدان".
وكان رئي�س وزراء األردن هان�ي
امللق�ي ،زار بغ�داد على رأس وف�د
حكومي ،االثنين املايض ،لبحث عدد
م�ن القضايا املشتركة بين البلدين
وعىل رأسها االقتصاد واألمن.
وعق�د الوف�دان العراق�ي واألردن�ي
اجتماعا ثنائيا ،يف ذات اليوم ،ترأس�ه
رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي
ورئي�س وزراء اململك�ة األردني�ة
الهاش�مية هان�ي امللق�ي ،وف�ق ما
أعلن�همكت�بالعب�ادي.
وتم خلال االجتم�اع بح�ث امللفات
والقضاي�ا الت�ي تس�اهم بتعزي�ز
العالق�ات الثنائية بين البلدين حيث
تم مباركة االنتصارات املتحققة من
قبل القوات املس�لحة العراقية بكافة
تش�كيالتها ،ودع�م األردن للعراق يف
حربه ضد اإلرهاب.
وجرى بحث ملفات األمن واالقتصاد
والتجارة والطاقة والزراعة والجمارك
واملعابر الحدودية ومحاربة اإلرهاب
والجهد االستخباري وتجفيف منابع
تمويل اإلرهاب.

لوموند« :داع�ش» يدخل طائرات مفخخة في حرب المو�صل
بغداد ـ العالم

كش�ف تقري�ر فرنيس ع�ن نتائ�ج التحقيق يف
مالبس�ات الطائ�رة بدون طيار الت�ي انفجرت
قبل ثالث�ة أش�هر ،مصيبة جنديني فرنس�يني
بج�روح خطرة ،بالق�رب من مدين�ة املوصل،
فيم�ا تبني الحقا أنها "سلاح جدي�د للتنظيم
الجهادي".
ونشرت صحيفة "لوموند" تقريرا؛ قالت فيه:
إن "الطائ�رة دون طيار التابع�ة لتنظيم دولة
س�قطت نتيج�ة لعطب مفاج�ئ يف الثاني من
ترشين األول /أكتوبر  ،2016يف شمال العراق،
بالقرب من خطوط قوات البش�مركة ،العاملة
ضمن التحالف الدويل ملحاربة تنظيم داعش".
وأضاف�ت الصحيفة ،أن�ه تم نق�ل الطائرة إىل
مبن�ى صغير ملعاينته�ا والتأكد م�ن هويتها،
لكن هذه الطائرة انفجرت وأدت إىل مقتل رجل
ك�ردي ،وإصاب�ة جنديني فرنس�يني من قوات
"الكومان�دوز" الخاصة بج�روح خطرية ،وإىل

بمناسبة ذكرى تأس�يس الجريدة ،راجيا لها ولكم
دوام التق�دم واملزيد من الكتاب والقراء والقارئات،
كما ارجو لكم الصحة املوفورة والعافية والسالمة
يف بل�د ما يزال يتهدد ش�عبه اإلرهاب من كل حدب
وصوب!
من�ذ أن ب�دأت بق�راءة الجري�دة والكتاب�ة على
صفحاته�ا ،تيق�ن يل حقيق�ة وص�واب انفتاحها
على ال�رأي وال�رأي االخ�ر ،واس�تعدادها للنرش يف
موضوع�ات أساس�ية ومهم�ة ج�دا ً تم�س حياة
ومعيش�ة وعم�ل اإلنس�ان العراق�ي حالي�ا ً ويف
املس�تقبل ،ال ترتدد هيئ�ة تحري�ر الجريدة يف نرش
ما يس�اهم يف فضح الفساد والفاس�دين ،اإلرهاب
واإلرهابيين والطائفي�ة السياس�ية ،باعتباره�ا
األساس والقاعدة املادية لإلرهاب والفساد بالبالد.
أتمنى ان تس�تمر ش�جاعة النرش الح�ر واملخلص
لهذا الوطن املستباح بالطائفية والفساد واألطماع
الش�خصية والحزبية واإلرهاب لدى هيئة التحرير
املوقرة.
ان جريدتك�م والكثير م�ن كتابها يتبن�ون إقامة
دولة مدنية ديمقراطية اتحادية علمانية مس�تقلة

جانب عنارص من البشمركة .تجدر اإلشارة إىل
أن منظمة "سهان" لألبحاث ،التي يقع مقرها
يف نريوبي واملتخصصة يف الرصاعات ،هي التي
تولت عملية التحقيق يف حيثيات وأس�باب هذا
االنفج�ار ،اس�تنادا اىل فح�ص وتحلي�ل بقايا
مكونات هذه الطائرة املتفجرة.
ونقلت الصحيفة ع�ن غريك كولني ،الباحث يف
املنظم�ة ،قول�ه إن "مقاتيل البش�مركة أفادوا
بأن ص�وت االنفجار كان يش�به الصوت الذي
يحدث�ه تفجير قذائف ه�اون من عي�ار 120
مليمرتا" ،مضيفا أن "املكونات املتفجرة كانت
تختفي داخل األسالك والبطاريات املجمعة".
وأف�ادت الصحيفة بأن املحققين يؤكدون أن
"الطائ�رة الصغيرة املفخخة ال تش�كل خطرا
كبيرا على املس�توى العس�كري التكتيكي"،
لكنه�ا "قد تثير مخاوف وتوت�رات يف صفوف
ق�وات التحال�ف ،فضال عن أنها ق�د تكون لها
تأثريات نفسية خطرية عىل التحالف".
وأضاف�ت الصحيف�ة أن�ه باإلضاف�ة إىل أن
محققي س�هان كانوا قادرين عىل املقارنة بني

تحترم س�يدة الش�عب والوطن ،دول�ة تفصل بني
الدي�ن والدولة والسياس�ية ،وتحترم اتباع جميع
الديان�ات واملذاه�ب ،دول�ة تلتزم بأن الدي�ن للفرد
والوط�ن للجمي�ع ،وه�و م�ا يفترض ان يحت�ل
ص�دارة النض�ال يف املرحل�ة الراهن�ة لصالح طرد
العصاب�ات الت�ي تحتل ج�زءا ً من وطنن�ا الحبيب
وإعادة النازحين اىل ديارهم وتعويضهم ومعالجة
اوضاعه�م النفس�ية والعصبي�ة واملالي�ة ،لصالح
التغيري الجذري بما يس�اعد العراق عىل التحرر من
قي�ود االحتلال والتدخل األجنبي يف ش�ؤون البالد،
والخالص مما يعيق حرية الشعب وتقدمه والتمتع
بحقوقه االساس�ية ،حق�وق االنس�ان والقوميات
واتباع الديانات واملذاهب وح�ق التظاهر والتجمع
واإلرضاب والنشر وتش�كيل األح�زاب عىل أس�س
مدنية وديمقراطية ،بعيدا ً عن الشوفينية والتعصب
والطائفية السياسية ..الخ.
لك�م من�ي خال�ص التقدي�ر وامل�ودة والتمني�ات
بالصحة والسالمة.
د .كاظم حبيب

الطائ�رات دون طي�ار التي انفج�رت بنموذج
مماث�ل ،فقد تمكنوا من الكش�ف عن أن "هذه
الطائ�رة هي م�ن ط�راز إك�س  ،8ومصدرها
الرشك�ة التجاري�ة الصيني�ة س�كايووكر،
ويب�اع هيكلها عىل ش�بكات اإلنرتنت بأقل من
 150ي�ورو .أم�ا إذا كان�ت مجه�زة بكامريات
املراقب�ة وبنظ�ام املالحة ،فس�يصل س�عرها
إىل  1500ي�ورو" .وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن
املص�ور الخ�اص بصحيفة "لومون�د" ،لوران
فان دير س�توكت ،تمك�ن من رصد إحدى هذه
الطائرات املقاتلة الصغرية عند مدخل املوصل،
أثن�اء تقدم وحدات الق�وات الخاصة العراقية،
وق�د بلغ ط�ول جناحيها قرابة ال�ـ 1.20مرت.
ورصدت عدس�ة هذا املصور إح�دى الطائرات
وهي تخرتق س�يارة إحدى الوح�دات القتالية،
ثم انفجرت داخلها.
وأضافت الصحيفة ،أن هذه الطائرات التي يتم
التحكم فيها عن بعد ،لها تأثري نفيس وتكتيكي
عىل املقاتلني الذين يختبئون وراء املباني.
ويف هذا الصدد ،يقول لوران فان دير س�توكت،

إن "الطائرات دون طيار التابعة لتنظيم الدولة،
أو ملجموع�ات مختلف�ة من الجي�ش العراقي
أو لحلفائه�م ،أو حت�ى التابع�ة للصحفيين،
تغزو س�احة املعركة يف املوصل ،ما يثري ارتباك
الجيوش نظ�را للضجيج املتواصل الذي تحدثه
فوق رؤوسهم".
وأوضحت الصحيفة ،أن القوات العراقية دمرت
العدي�د من طائراته�ا ،ألنها كان�ت غري قادرة
على التمييز بينه�ا .وعثرت قوات البش�مركة
عىل عبوات ناس�فة ومتفجرات محلية الصنع،
فضال عن جثث مقاتيل تنظيم داعش ،وهو ما
أثار مخاوف الباحث كولني.
وبيّن�ت الصحيف�ة ،أن كولين اس�تخلص بعد
بحوث طويلة أنه "يف املدن التي يس�يطر عليها
تنظي�م الدول�ة ،يق�وم عن�ارصه بإنت�اج هذه
األجهزة واملتفجرات عن طريق تجهيز سلسلة
لوجستية من ورش العمل املدروسة بشكل جيد
للغاية ،والتي يعمل فيها بعض من عنارصه أو
من األرسى" ،مشيرا إىل أنه�م "يتبعون منهج
تايلور لضمان إنتاج هذه األجهزة املتفجرة".

يسرني مشاركتكم مولد فرحكم
وفرحنا

"ال تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه"
هذا ما ينطبق عىل جريدة (العالم) ..فبعد ان ش�اع الفساد
ال�ذي كان يع�د خزيا واقب�ح باطل ،وبع�د ان كثر اصحابه
وخاف اه�ل الحق من ق�ول الحقيقة ،ف�ان (العالم) ظلت
تنط�ق به ول�م تستوحش�ه .كان�ت عىل يقني م�ن وجود
مفكرين ومثقفين يقولون الحق وبينه�م من يضع كفنه
عىل راحت�ي يديه ..فمنحتهم س�احة يتظاه�رون بها عىل
صفحاتها كل يوم ،تاركة الجمعة لس�احة التحرير لتغطي
احداثها بصورة املحنة ورصخة الكلمة.
ان اف�دح كوارثن�ا االخالقي�ة واالجتماعي�ة ه�و ما حصل
للضمري العراقي يف الس�نوات الس�ت والثالثني االخرية .وما
ال يدرك�ه كثريون ان الضمري هو الق�وة الفاعلة واملؤثرة يف
الس�لوك واملواقف ،وانه حني يخفت او يغيب صوته يس�ود
املجتم�ع قانون الغابة ،وينقس�م اىل جماعتين اقلية قوية
تمتلك السلطة والثروة ووسائل االستبداد تمارسها بضمري
ق�اس متحج�ر مي�ت ،واكثرية فق�راء وضعف�اء ومغلوب
على امرهم تضط�ر اىل االذعان وممارس�ة الرسقة والغش

والحيلة ،بضمري يربر ممارس�ة كل رذيل�ة ،تؤمن لصاحبه
ان يعي�ش ..وقل�ة ت�درك ان الوط�ن س�يغرق بالرذيل�ة ان
مات الضمري فتنتخي له ،وتحش�م الغي�ارى إلنقاذه .وتلك
ه�ي رس�الة دين وضعته�ا (العالم) يف عنقه�ا ..مؤمنة ان
احي�اء الضمير يضمن لطريق الحق كثرة س�الكيه .تحية
لـ(العال�م) وهي ترص ،رغم قس�وة املح�ن واملخاطر ،عىل
مواصل�ة طري�ق الحق من اجل ع�راق بهي يلي�ق بتاريخه
واهله.
أ.د .قاسم حسني صالح ـ رئيس الجمعية النفسية العراقية

