
www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK

Issue  5990 Monday 19/3/2018
الزمان - السنة العشرون العدد 5990  االثن 29 من جمادى اآلخرة 1439 هـ 19 من اذار (مارس) 2018م

الـعــسـكـر ونـقــلـهـا الى دولــة غـنـيـة
مـــتــطـــورة صــنـــاعــيـــا ومــتـــقــدمــة
قـدمة ألب اقتـصاديا. سـقت هذه ا
ألبــنــاء شــعـــبي ولــلــمـــعــنــيــ من
هـنيـ والتكـنوقراط التـكنـوقراط ا
الـســيـاسـ جتــربـتي عــنـد ادارتي
ــلف الـكـهــربـاء من عـام   2006في
حكومة مـنتخبـة ضمت البعض من
ــهـــنـــيــ رجـــال الـــتــكـــنـــوقـــراط ا
والسياسيـ في ظل نظام سياسي
ينتـهج احملاصصة الـسياسية وما
ســأوضـحه فـي جتـربـتـي مع قـطـاع
الـــــكـــــهــــــربـــــاء وردودي عن ازمـــــة
الـكـهـربـاء قـائم عــلى تـقـيـيم عـلـمي
وفـني ولـيس كـما تـعـودوا سـماعه
من سياسي يتعاطفون مع معاناة
واطن كاسـقاط فرضٍ بعيدا عن ا
ـقـاالت احلــقـائق والـتي نـشـرتـهـا 
في موقع كتابات وبـتسلسل مهني
وأتــمــنـى عــلــيــكم اإلطالع عــلــيــهــا
لــــتـــتـــوضّـح لـــكـم هـــذه احلــــقـــائق
والـصورة الـكاملـة عن حـقيـقة ازمة
الــــكـــهــــربــــاء ومن يــــقـف وراءهـــا
ــعــانــاة وتـــتــعــرفــوا عــلـى حــجم ا
والـتـضـحـيـات الـتي قـدمـتـها وزارة
الـكـهـرباء وسط مـنـاخـات سيـاسـية
ناكـفات والصراعات غلبت علـيها ا
احلــزبـيــة الــبـعــيـدة كـل الـبــعـد عن
مصالح الـشعب. أن قطاع الـكهرباء
من أكـثر الـقـطاعـات الـتي عانت من
اإلرهــاب وبــلــــــــغت ذروتــهــا بــ
االعــــــــــــــــــوام 2005- 2008ومن
اكــثــر الــقــطــاعــات الــتي تــعــرضت
لــضـــغــوط ســيـــاســيــة داخـــلــيــة و
إقــلــيــمــيــة كــونه يــشـــكل مــحــورا
أسـاســيـا في تـقــيـيم إدارة الــنـظـام
السياسي للدولة لذلك بذلنا جهود

الى دولــة عــظــمى لــتــنـافـس الـدول
الــكـبــرى في كــافــة اجملــاالت. وبـرز
دور الــتــكـــنــوقــراط في دول اخــرى
نــــظــــراً الزديــــاد أهـــمــــيــــة الـــعــــلم
والتـكنلـوجيا لـبناء دول مـؤسسية
حـديـثـة بـسبب إخـفـاقـات انظـمـتـها
الــعـســكـريــة واحلـزبــيـة الــضـيــقـة
واخـــفــاقـــات نـــظـــام احملـــاصـــصــة
الـطـائـفـيـة كـمـا عنـدنـا فـي الـعراق.
وقد دعت حـركات الـتكـنوقـراط هذه
بــبــرامــجـــهــا االصالحــيــة اوال إلى
قـيــاس الـظـواهــر االجـتـمــاعـيـة في
بلدانـها ثم الغاء نـظمها الـسياسية
الهجـينة كـما عنـدنا في العراق. ان
هذا الـتغيـير او االنـقالب في النظم
السـياسـية لن يـتقبـلهـا البعض من
ـنـتـفـعة من القـيـادات الـسـيـاسيـة ا
هكذا انظمـة هجينة ولهذا اخفقت
هـــذه الـــقـــيــادات فـي ادارة الــنـــظم
االصالحــيــة في بــلــدانــهـا وكــانت
دعـوة حــركـة الـتـكــنـوقـراط بــتـبـني
بــرنـــامج اصالحي جـــريء يــرتــكــز
عـــــلى اسـس عــــلـــــمــــيـــــة واداريــــة
مؤسسـية نتيجـة طبيعـية ال نتشال
الـنـظم االقـتـصــاديـة الـشـاذة ضـمن
واقع التطور العلمي والتكنولوجي
ــيــا. وهــذا مــا الــذي يــتــســارع عــا
اعــتـمــدته الــصـ في بــرنــامـحــهـا
االصالحي في عـــهــد ديـــنج شــيــاو
بــيــنج فـي أواخـر الــســبــعــيــنــيـات
اضي في والثمانينيات من القرن ا
شاكل اعتماد التكنوقراط في حل ا
االقـتـصاديـة واالنـتـقال من مـجـتمع
زراعي بـحت إلى مـجـتـمع صـنـاعي
مـتــطـور. وتــبـنـتــهـا كـذلك حــكـومـة
الـرئيس الـتـركي تـوركت اوزال عام
التي تخلصت من هيمنة  1980

بـعــد اطالق الـسـيـد رئـيس الـوزراء
حيدر العبادي برنامجه االصالحي
وتبـنيه مـصطـلح التـكنـوقراط الذي
دعت الــيـه الــتــظــاهــرات األخــيــرة
نــشـرت مــقــاالت عــديـدة فـي مـواقع
اعالمــيــة وتــزاحــمت ايــضــا حــمى
الـلقـاءات في قنـوات فضـائيـة حول
مصطـلح التكـنوقراط  وقد سمـعنا
صطلح اجلديد القد مرارا بهذا ا
الــذي مـال الــدنــيــا وشـــغل الــنــاس
وتـــداولـه الـــعـــامـــون واخلـــاصــون
الـتـكـنـوقـراط مـنـهم والـسـيـاسـيون
الــذي يــخــشـى الــبــعض مــنــهم من
تـداوله ولــيس تـنــاوله كـونـه يـهـدد
بـقـاءهـم في الـســلـطـة وفق نــظـريـة
انـتـهـاج احملاصـصـة الطـائـفـية هي
احلـل االمــــثل فـي ادارة احلــــكم في
الـعـراق. ان مـصـطـلـح الـتـكـنـوقراط
كـلـمـة أصـلـها يـونـانـي من كـلـمـت

هما تكنو”تقني ”وكراتُس  ”حكم”
تـعـني حـرفيـا حـكومـة الـتقـنـي او
احلكومـة التكـنوقراطيـة تتشكل من
تخصصة هنية ا الطبقة العلميـة ا
ــؤسـسـات االقــتـصـاديـة في بـنـاء ا
والصـناعـية والـثقافـية وحـتى بناء
نظومـة االمنية والدفـاعية وتكون ا
غـيــر مـرتـبـطــة بـتـكــتل سـيـاسي او
انــتـــمـــاء حــزبي. والـــتـــكــنـــوقــراط
مـصـطـلح سـيـاسي نـشـأ مع اتـساع
الـــثـــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــتـــقــدم
الــتــكــنـــولــوجي في بـــدايــة الــقــرن
الــعـــشــرين وتـــطـــور كــحـــركــة في
ـتـحـدة االمـريـكـيـة بـعـد الـواليـات ا
حـالـة الـكـساد االقـتـصـادي وتـبنت
االدارة االمــــريــــكـــــيــــة ســـــيــــاســــة
الـتـكـنـوقـراط في ادارة احلـكم الـتي
قفـزت بها لـتتحـول في العام 1933
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مع بــــدء احلـــمــــلـــة الـــعــــدوانـــيـــة
والـعنـصـريـة لـلنـظـام الـتـركي على
(عفرين)  ‘عـاد شعـور الـكرد بـظلم
الـــعــالم  ‘كل الـــعــالم جتـــاه حــتى
احـالمـــهم الـى الـــظـــهـــور  ‘ولـــكن
الـغريب  ‘وكـكل مرة  ‘رأيـنـا نفس
الـغرابه في مـوقف وتـصرف الـكرد
اجملزأ على اربع دول عـندما توجه
الى اعالن مـوقفه  ‘فـكـان التـعـبـير
ـشحونة سـيطر  ‘هي العـاطفة ا ا
بـالـنـعـرات الـقـومـيـة الـتي تـتـخـيل
النصر احملتم دون ان يرى اي افق
في نهايـة النفق الذي وضـعه فيها
اوبــاش مــدعـي حــقــوق الــشــعـوب
ـتـسـاويـة من خالل هـيـكل رمـزي ا
في احــدى مـدن يـحــكـمــهـا اشـرس
اجتــاه فـكــري وحــشي  الــذي بـنى
اول جــدار وجــوده عـلـى عـظم ودم
مـجــمــوعـة بــشــر كـانــوا اصــحـاب
االرض  ‘وســــمـــوا الــــهـــيــــكل ذلك
ـــتــحــدة ) ويـــديــره رجل بـ(اال ا
ــــأتـــة اســــمـــة االمـــ كــــخـــيـــال ا

العام....!!
ولـكن   ‘بــعض من الـكــرد شـعـروا
ومنـذ البـداية  ‘أن الـنظـام الـتركي
ماكـان يتجـرأ على فعلـته لولم تكن
ــثل ( يــده مــلــيــان ) كــمـا يــقــول ا
العراقي القد  ‘وهؤالء البعض ‘
شـــعــروا ( واليـــزال وفي كـل مــرة)
بـحـزن شـديــد لـسـوء حظ شـعـبـهم
اليـتالئـهم ومـنـذ الـتـقـسـيم بـحـكام
دول عنصرين حلد العظم و ابتلوا
بـقـادة لـيـسـوا  بـاحـسن من حـكـام
بــلـدانــهم واذا ظـهـر بــيـنــهم هـكـذا
قائد  ‘توجـهوا الغتيـاله برصاص
ـحلـل او بـقـهر الـزمان وابـتاله 
حتت الطلب وبنـاء على توجيهات

االحـزاب مهـمـتهم االثـارة فقط من
اجل االثارة دون ان يـكونـوا حتى
ـــايـــجــري داخل عـــلى مـــعــرفـــة 
وطنهم ‘ولكن ذوالرؤيـا البعيدة ‘
كـانـوا يـعــرفـون ان الـهـجـوم عـلى
(عــفـــرين ) هــو ضـــمن لــعـــبــة في
جـــهــنم الــذي اوجـــده الــغــرب عن
ـــبــاركــة طــريق ( أمـــراء قــطــر و
تـــركـــيـــا  ومـــعـــهـم ادارة الـــبـــيت
االبـيض طـبـعـا{)  ‘وعـنـدمـا ادى
نتـيـجـة هذا الـتـخطـيط اجلـهـنمي
الى هـــذه احلـــرب الـــعـــبـــثـــيه في
ســوريــا  ‘كــان هــذا الـــبــعض من
الـكرد يـتـمنـون ان يكـون جزء  من
شـعـبـهم هــنـاك  يـتـخـذ عن طـريق
قـادتــهم مـوقـف لن يـكــونـوا جـزءا
مـن الـلـعـبـة الـتي أصـبح كل شيء
ـكـنا اال االخالق االنـسـانـية فـيه 
وحــقــوق االنــسـان  ‘رغم ان ارفع
صــوت ضــمن وخــلف دخــان هــذا
احلرب هو صوت : ( احلفاظ على
الدم وحـقوق االنـسان ) بـاالضافة
الى صــوت حـكــومـة بــشـار االسـد
التي التخجل تتحدث عن : سيادة
ســوريــا رغم ابــاحـة كـل شـبــر من
ارض سوريا إمام مجرمي احلرب
بــدا من مــافــيــا الــصــهــيــوني وال
ـــافــيـــا داعش والـــكل تـــنـــتـــهي 
مـــتــغــطـي بـ ( غــطــاء الـــشــرعــيــة
ـدعـومـة من تـشـكـيـلـة الـدولـيـة ) ا
روسيا غـريبـة : ( احتـاد اوروبا  ‘
وأمـريـكـا و صــديـقـهـمـا الـلـدودين
تــركــيـا وايــران ) ...ولــلــتـأريخ ان
وقف الـكردي في البـداية وحتى ا
تعقيد االمور كـان جديرا بالتقدير
واختيار ذكي في التصرف الى ان
اصــبـحـوا قـوة لـهم دور في حـسم

بــعض جــوانـب االزمـة  ‘حـتى ان
اسـلـوب تـعـامــلـهم مع كل اطـيـاف
ـنــاطق الــتي وقـعت سـوريــة في ا
حتت ســـيـــطـــرتـــهم كـــان تــعـــامال
حـضاريـا شـهـد لـهـا الـسـوريون ‘
عندها ولكن امـام ظهـور قوتهم   ‘
تـوجه اخلبث االمـريكي السـتغالل
ذلك وكـمـا هـو مـعـلـوم هـذه احدى
ظــــواهــــر االنــــحــــطــــاط االخالقي
لـالداره االمـريكـيـة السـتـغـالل قوة
االخـــرين لــيـس دعــمــا  لـــصــاحب
الـــقـــوة مــــهـــمـــا يــــكـــون له احلق
ــا لـصــالح الـهـدف ـشـروع   ‘ا ا
االساس لالدارة االمـريكـية  ‘وهو
اكـيـد تــخـريــبـيــة . فـهـذا الــتـدخل
االمـريـكي اسـتــغل من قـبل تـركـيـا
بــعــد ان شــعـــر بــأن خــلف دخــان
احلـرب اجلـنـوني فـي سـوريـا فأن
توجهاته االسالمـية و تدخلها في
عمق سوريا دفع االدارة االمريكية
و كـــــذلـك الـــــكـــــيـــــان الـــــعـــــبــــري
االسـتـيـطـاني يـتـامـرون بـشـكل او
اخـر لــتـقـويض دور تـركــيـا اثـنـاء
هـذه احلـرب وفي اي الــتـوجـهـات
يبحث عن احلصول  على مكاسب
ـن له دور عـــــلى االرض  ‘ولـــــكن
لــتـركــيـا جتــربـة فـي الـتــعـامل مع
هــكـــذا حتــركـــات بــاالضـــافــة الى
ضـمـانه لـدعـم الـطـرفـ االخـريـ

في الصراع وهم روسيا وايران .
بــاخـتــصـار  ‘بـعــيـدي الـنــظـر من
ــراقــبـ ــراقــبــ عــمــومــاً  ‘وا ا

الـــكـــرد عـــلى وجه اخلـــصــوص ‘
شـــــعــــــروا مـــــنـــــذ ادعـــــاء االدارة
االمـريـكـيـة بـانـهـا تـدعم تـطـلـعـات
الــــكــــرد  ‘وان حــــمــــاس الــــكــــرد
ـــوقف االمـــريـــكي الســـتـــجـــابـــة ا

سـيؤدي فـي النـهايـة الي اجـهاض
شروع وكـان عليهم ان طموحـهم ا
اليــسـيــروا بــحـمــاس في تــصـديق
الــدعم االمــريــكي و يــتــذكـروا دور
تــلك االدارة الـعــدوانــيـة في هــكـذا
اوضــاع و هــدفــهــا الــرئــيــسي في
نطقة التي ليس من ضمنها ابدا ا
اي حـصـة لـصـالح حـريـة اي طرف
ـنـطـقــة غـيـر الـكـيـان من شــعـوب ا

العبري االستيطاني العدواني .
…UÝQ*« —«dJð

عـنـدمـا بــدأ الـهـجـوم الـتـركي عـلى
(عفرين ) الحظـت احلماس الكردي
في االجــزاء االخـرى من كـردسـتـان
من مـنـطـلـق الـعـاطـفـة و شـعـورهم
واضح بأن الغـرب عموما واالدارة
االمـريكـيـة خصـوصا  ‘سـيدعـمون
الــكـــرد و صـــدقـــوا تـــصـــريـــحــات
(مــتـــنــفـــذي ومــخـــطــطي أشـــعــال
احلــروب بـــالــنـــيــابــة  فـي الــعــالم
عــــــمــــــومــــــا و الــــــشــــــرق االوسط
خــــصـــوصــــاً والــــعـــالـم االسالمي
حتـديـدا ) حـ يــوجـهـون تـهـديـدا
مـبـطـنـا احـيـانـا و عـلى اسـتـحـيـاء
احــيـانـا و يـســمـون الـتــجـمع هـنـا
وهـناك فـي اوروبا احـتجـاجـا على
ــــبـــادرة‘ الـــعــــدوان الــــتـــركـي بـــا
مـعتـقـدين ان الغـرب ونتـيجـة لذلك
سيتـحركون ضد تـركيا العـنصرية
( بـــأسالمـــهم و عـــلـــمـــانــيـــنـــهم )
يــــخــــافـــون مـن كل ذلـك ويـــحــــسم
الـقضـية لـصالح الـكرد ....!! هؤالء
نكوب ينسون حقائق العاطف ا
انـــحـــطــــاط االخالق عـــنـــد ادارات
الي ‘ الـغرب  ‘يـنـسـون كانـت  ا
ـــئــات من ولــيـس مــئـــة وبـــعض ا
الــــغـــرب وداخل امـــريـــكـــا كـــانـــوا
يتظـاهرون مطالـب بوقف احلرب
االمـريكـية العـدوانيـة في فيـتنام و
لـم يـســتــجــيــبــوا اال بـعــد ان ارغم
الــشـعب الــفـيــتـنــامي اجلـائع انف
اجلبروت االمريكي في تراب ارض
فـيـتـنـام  ‘ولــكن بـدون اي مـبـالـغـة
شـــعــرنــا مع كـل بــعــيـــدي الــنــظــر
والـــذين اليـــنــســون الـــتــأريخ  ‘ان
هـجـمة تـركـيـا الـتتـريـة عـلى الـكرد

فـي اجلـــزء الـــغـــربي من وطـــنه 
بـعـد ان ضـمـن احـفـاد اتـاتـورك ان
الغرب والشرق من اصحاب القرار
ـنـطقـة لم يـضعـوا ( االن على في ا
اقل تــقـديـر  –حـتى الحتـســبـونـنـا
متشائـم الى ابعد مدى - ) لدعم
مـــعــاجلـــة الــوضع الـــكــردي كـــمــا
يــتـمـنـاه الـكـرد  ‘وحلـد االن الـكـرد
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السليمانية

ورغم كل اجلهـود التي بـذلت لـبناء
مــؤســسـة كــهـربــاء مـســتـقــلـة غــيـر
خــاضـــعـــة لـــشــروط احملـــاصـــصــة
الـطــائـفــيـة وبــعـيـدة عـن جتـاذبـات
الكتل السـياسية ومعـتمدة إعتمادا
كـليـا على قـيـادات من التـكنـوقراط
إال أن صراعات هذه الـكتل ما لبثت
إن إنــعـكـست وبـشــكل ضـاغط عـلى
سيـر عمل الوزارة وأثـرّ ذلك بشكل
واضح على تأخـير تمـويل مشاريع
الكهرباء خاصـة بعد توقيع العقود
االســتـراتــيـجــيــة في نـهــايـة الــعـام
لم تتمكن احلكومة من . 2008
تنـفيـذ إلتزامـاتهـا بسبب إنـخفاض
ــيــا في الــعــام أســـعــار الــنــفط عـــا
وإقتصرت تخصصيات 2009
وازنـة العـامة لـلعام  2009بشكل ا
ـوازنـة الــتـشـغــيـلـيـة رئـيس عــلى ا
ــعـنــيــة بـرواتب وأجــور مــوظـفي ا
الـــدولــة وعـــلى حــســـاب تــقـــلــيص
وازنة اإلستثـمارية وبشكل قاس ا
ــــــا أدى الـى الــــــتــــــضــــــحــــــيــــــة
بـالتخـصيـصات االسـتثـماريـة لتلك
ــشــاريع وتــأخــر تــنــفــيــذ خــطــة ا
الـوزارة الــتي  اسـتـعـراضـهـا في
مـجــلس الـنـواب وبــالـتــالي إفـشـال
الـوزارة فـي اإليـفـاء بـالـوعـود الـتي
قـطــعـتــهـا. وإضـطــرت الـوزارة الى
تــقــد مــقــتــرح بــاصــدار حــواالت
خزينة وبسبب عـدم موافقـة البنك
ـركزي الـعراقـي واعتـراض بعض ا
الــكـــتل الــســـيــاســـيــة في مـــجــلس
الـنـواب عــلى اصـدارهـا إســتـغـرق
ــراسالت بــحـدود هــذا الــصـراع وا
ــالـــيــة والــبــنك ســـنــة بــ وزارة ا
ركـزي ومجـلس النواب لـلمـوافقة ا
بـشأن اقـتراض حـواالت خزيـنة من
ــــتــــحــــركــــة من االرصــــدة غــــيــــر ا
ــصــارف احلــكــومــيــة الــعــراقــيــة ا
بــقـيــــمـة  2 مــلـيــار دوالر وهـو مـا
تـسـبب بـتــأخـيـر خـطـطـنـا بـتـوفـيـر
الـكـهربـاء لـسنـة أخـرى عن اجلدول
ـعاناة الزمـني. وبالـرغم من حجم ا
والـتـضـحـيـات الـتي قـدمـتـها وزارة
الـكـهـرباء وسط مـنـاخـات سيـاسـية
ناكـفات والصراعات غلبت علـيها ا
احلــزبـيــة الــبـعــيـدة كـل الـبــعـد عن
مــصـالح الــشـعب كــمـا بــيـنــا آنـفـا
واحلقيقة التي نـود أن يطلع عليها
واطن أن الفترة التي تولينا فيها ا
إدارة الـــقـــطـــاع اوصــــلت نـــســـبـــة
الــــزيـــــادة في انـــــتـــــاج الــــطـــــاقــــة
ـئة  في ـقدار 47 بـا الـكـهـربائـيـة 
الـــــعــــام  2010 عــــــــــــــن الـــــعــــام

2006 ــواطن الـعـراقي  س ا  وقـد 
التحسن فى جتهـيز ساعات الطاقة
الـكـهـربـائـية فـي األشهـر االولى من
الـعام  2010حـيث وصل الـتـجـهـيز
الى مـــعــدالت تــصل  18ســاعــة في
اليوم في معظم مناطق العراق مع
ـبـاشــرة بـتـنـفـيــذ عـقـود مـشـاريع ا
الـــطـــاقــــة االســـتــــراتـــيــــجـــيـــة. ان
ـشاريع الـتـأخـيرفي تـنـفـيذ عـقـود ا
االسـتـراتـيـجـيــة كـان بـسـبب تـأخـر
تسديـد الدفعة االولى لـها في العام
وازنة 2009 وذلك بسبب عجز ا
الـية بعـد انخـفاض اسعـار النفط ا
ـيـة. يـضـاف الى كـل مـا تـقدم الـعـا
كـانت هنـاك سـلسـلـة من اإلجراءات
ستندة الى الرقابيـة و القضائيـة ا
إخبارات كيـدية حتولت الى أحدى
أدوات تعطيل اإلجراءات التعاقدية
لــلـمــشـاريـع االسـتــراتـيــجـيــة لـيس
لـســبب رقـابي بــحتْ بـقــدر مـا هي
مرتبطة بـأهداف سياسيـة تنافسية

قد تخفي.
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نيات مبيتة إلبقاء العراق متراجعا
مـن هــذا الـــتـــوجـه أصــبـح قـــطــاع
الــــكــــهـــــربــــاء مـن بــــ أهم أدوات
ـــــنــــــاكــــــفـــــات الــــــصــــــراعــــــات وا
والـتـسـقـيـطات الـسـيـاسـيـة حتى ال
يـسـجل الـنـجـاح بإسم هـذه الـكـتـلة
الـسـيـاسـيـة أو تـلك وال يـهمـهم في
واطن ولم ذلك مصـلـحة الـوطن وا
نـسـتـغـرب أن تــتـطـور الـتـقـاطـعـات
لتصل الى الـتعرض لقـياديي قطاع
الــكــهــربـــاء من عــدد من مــحــاوالت
االغتيـال لهم ولعوائـلهم واستمرار
اسـتـهـدافـهم واقـصـاءهم بـأسـالـيب
كيديـة رخيصـة. اضافة الى مـشكلة
عـدم الــتـزام وزارة الـنــفط بـتــوفـيـر
كــامل كـمــيـات وانــواع الـوقـود الى
مـحطـات انتـاج الطـاقة الـكهـربائـية
بـسـبب سـيـاســتـهـا الـنـفـطـيـة والى
يومنا هذا. بعد إستعراض ما تقدم
يـحـق لـنــا أن نــتـســائل : هل بــهـذه
الـسيـاسات وبـهـذا التـعامل ووسط
هــذه الــظــروف كــان يــنــتــظــر مــنــا
مـواطــنـونــا أن نـنـجــز مـهــامـنـا في
ـواعـيـد اخملـطـط لـهـا? هـنـاك أكـثر ا
مـن تـــســاؤل يـــدور ومـــنـــهـــا حــول
الـتـظـاهـرة الـتي خـرجت في صـيف
عـــام    2010 في الـــبــــصـــرة حتت
ــطــالـبــة بـتــحــسـ واقع عــنـوان ا
الــــــكـــــهــــــربــــــاء هل كــــــانت تــــــلك
اإلحتـجاجـات عفـوية ومـعنـية بحل
نــهــائي لألزمـــة? وإذا كــانت كــذلك

ـــنــافع اجلـــهــويــة الـــصــراعــات وا
الـــضــيــقــة عــلـى حــســاب مــصــالح
واطن هو الوطن والتي كان فيها ا
اخلـاســر األكـبــر. لـقــد إمـتـد عــمـلي
ـا يقارب الطـويل في قطاع الـطاقة 
من األربــعـ عــامـا تــبــوأت فـيــهـا
مــنـــاصب إداريـــة وفــنـــيـــة مــهـــمــة
وعـديدة  تـدرجت فيـها بـالتسـلسل
الوظيفي عبر دورات عـلمية ومالية
واقتصادية وإدارية وحصلت على
ــيــة من أرفع الـــشــهــادات ا ألكـــاد
تـميزة  يـة ا أبرز اجلـامعـات العـا
ــيـا في وشــاركت وحـاضــرت أكـاد
كـله تراكم اخلـبـرة االدارية والـعمل
ــيــداني وتـــوّج ذلك بــإنــتــخــابي ا
رئــيــســا لــلــدورة الــوزاريــة لـوزراء
الــطـاقــة والــكـهــربـاء فـي اجلـامــعـة
الـعربيـة ونائـبا لـلرئيس الـتنـفيذي
لـوزراء الـطـاقـة والـكـهـربـاء الـعرب.
ـهنـية ولم تـسـعفـني هـذه اخلبـرة ا
ــيـة واالداريــة الــطــويــلــة واالكــاد
ــتـخـصـصــة اضـافـة الى عالقـاتي ا
ــهــنـــيــة في حـــمــايــتي الــدولــيـــة ا
وحمـاية قطـاع الكـهرباء وبـرنامجه
الـواعـد بـانـهـاء ازمـة الـكـهـربـاء في
عـــام    2013من تـــدخـالت الـــكـــتل
والكيـانات السياسـية الالهثة وراء
مـصـاحلـها الـضـيـقة فـهل يـسـتطع
الـــســــيـــد رئـــيـس الـــوزراء حـــيـــدر
الـعــبـادي وهــو شـخـصــيـة عـلــمـيـة
كن تـعـريفه ـية سـياسـيـة و أكـاد
ضمن فئة التكنوقراط السياسي ان
يــــــحــــــمي مــــــشــــــروعه االصـالحي
ــنــقــذة وكــابــيــنــة الــتــكــنــوقــراط ا
الواعدة وهل يستـطع األخذ بهكذا
جتــارب اداريـــة مــهــنـــيــة وطـــنــيــة
مــسـتــقــلــة كـمــعــايــيـر ويــقــدم لــهـا
الــــضـــــمــــانــــات من الــــصــــراعــــات
ناكفات والتسقيطات السياسية وا
عـنــدمـا يـبــدأ الـبـحث عن مــكـونـات
كــابـيــنــته الــوزاريـة بــســبب فـرض
النظام الـسياسي آليته في تـشكيلة
الـــكــابـــيــنـــة من مـــكــونـــات الـــكــتل
ـشـاركـة في الـعمـلـيـة السـيـاسـية. ا
ــــكـن الي حــــكـــــومــــة ولـــــهـــــذا ال 
تكنوقـراط مهنية كـانت ام سياسية
ان تـــنـــجح فـي أدائــهـــا مـــالم تـــكن
مـتــكــئـة عــلى قــاعــدة جــمـاهــيــريـة
ـثـلـة تـؤيـدهـا وتـوظف طــاقـاتـهـا 
ـان مسـاند الجل تـنفيـذ خطـطها بر
ومــشـاريـعــهـا لــتـنـمــيـة انـفــجـاريـة
واطن بعد تغيير واعدة ينتظرها ا

النظام في عام   2003.
{ وزير الكهرباء األسبق
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ـســؤولــيـة كـبــيــرة مـنــذ تــولـيــنــا ا
إلخـراج قــطـاع الــكـهــربـاء من آلــيـة
احملـاصـصة الـتي أصـبـحت تقـلـيدا
ـتـعـاقـبـة في تـشـكـيل احلــكـومـات ا
بعـــــــد عام  2003لنتـمكن من بناء
مـؤسسـة كـهـربـاء مـسـتقـلـة تـعـتـمد
ـهـنيـة والتـخـصص كـأساس لـها ا
بعيدا عن تدخالت الكتل والكيانات
السـياسية الـالهثة وراء مـصاحلها
ــتـوقع أن ال الــضـيــقــة. وكــان من ا
يـــرضى الــــســـيـــاســــيـــون من هـــذا
الــــتــــوجـه لــــذلـك أصــــبح قــــطــــاع
الــــكــــهـــــربــــاء مـن بــــ أهم أدوات
ـــــنــــــاكــــــفـــــات الــــــصــــــراعــــــات وا
والـتـسـقـيـطــات الـسـيـاسـيـة لـكي ال
يـسـجل الـنـجـاح بإسم هـذه الـكـتـلة
الـسـيـاسـيـة أو تـلك وال يـهمـهم في
واطن. ولم ذلك مصـلـحة الـوطن وا
يـكن تـخـطـيـطـنـا لـقـطـاع الـكـهـربـاء
مـتـوقـفـا عـلى تـغـطـيـة الـطـلب عـلى
الــطــاقـة الــكـهــربــائـيــة بل تــضـمن
ايــضـا مــواجـهــة الــنـمــو الـســنـوي
سـتقـبلي فوضـعنـا خطة عـشرية ا
للسنوات  2006- 2015 وبدعم من
مــــؤســـســــات دولــــيـــة وبــــإشـــراف
ـتـحدة. ـائي لأل ا الـبـرنـامج اإل
وتـــضــمت اخلــطــة مـــقــدار الــطــلب
ـتـوقع عـلى الــطـاقـة الـكـهـربـائـيـة ا
الـــذي ســـيـــكـــون بـــحـــدود  20ألف
مــيــكـاواط في الــعـام  2015مــقـابل
قــدرة إنـــتــاجــيـــة بـــحــدود  28ألف
مـيـكــاواط من انـشـاء بــنى حتـتـيـة
جديدة من محطـات إنتاج وشبكات
نـقل وتـوزيع. وقـد تـوسـعت اخلـطة
ـــركــزيـــة الى الـــعــام  2030بـــعــد ا
تــــكــــلـــيـف مـــؤســــســــة بــــارســــنـــز
ية في العام 2009 برنكرهوف العا
متضمنة توقعات االحمال السنوية
ــطــلــوبــة والــقــدرات االنــتــاجــيــة ا
وانـــواعــهـــا واخلـــطـــة الـــوقـــوديــة
واعـــداد الــتـــصــامــيـم والــدراســات
اخلـاصة بـقطـاعات اإلنـتاج والـنقل
والــــــتــــــوزيـع.  إصــــــدارهــــــا في
شـــــــــهر كانون أول  2010بخمس

مجلدات تفصيلية. 
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وعــلى ضـوء ذلك  تـوقــيع عـقـودا
ـشاريع انـتـاج ونقل اسـتـراتيـجيـة 
وتوزيع الطـاقة الكـهربائـية ومراكز
ســيـطــرة ومــراكــز تــدريب وبــشـكل
ــيــة مــبــاشــر مع الـــشــركــات الــعــا
ـصـنـعـة وحسـب اخـتـصـاصـاتـها ا
وليس من خالل وسطـاء قد يكونوا

ول لكتل واحزاب سياسية.

Í√d «  U¼U&≈ 8

فـلــمـاذا تــوقـفت? هل كــان تـوقــفـهـا
نـاجت عن حتقـيق مـطالـبهـا? لقـد مر
عـلى تلك الـتـظاهـرة مـا يقـارب على
ـطـالب ست سـنـوات دون حتـقـيق ا
الـتي خـرجت من أجـلهـا مـا يـجعل
ـهـتـمـ من ذوي الـشـان يـوقـنـون ا
تـمـامـا أنـها خـرجت بـنـيـات أخرى
والـدليل عـلى ذلك أنـها تـسـببت في
ـــــشــــاريع تـــــأخــــيـــــر تــــنــــفـــــيــــذ ا
االســتــراتــيــحــيــة وإنــحــرافـهــا عن
ــثــبت في بــرنــامــجـــهــا الــزمــنـي ا
ــركــزيــة من خالل تــبــني اخلــطــة ا
ــشــاريع الــوزارة بـــعــد مــغــادرتـي 
تــرقـيــعـيـة وإعــتـمــاد شـركــات غـيـر
مــؤهــلــة إتــضح فــيــمــا بــعــد أنــهـا
وهـمـية!!. والـكل يـعـلم انه ال تـوجد
شـركــات رصـيـنــة في الـعــالم تـقـوم
بــتــوفـيــر عــقـدي مــحــطـات الــديـزل
بــــســــــــــعـــات   5000 مــــيـــكـــاواط
لــنـــصــبــهــا وتــشـــغــيــلــهــا واعــداد
كـوادرهــا الـفـنـيــة في فـتــرة زمـنـيـة
التــتـجـاوز سـتـة اشـهـر اضـافـة الى
تـوفيـر وقودهـا الثـقيل من مـصافي
بـعـيـدة عن مـواقـعـهـا. مع الـعـلم ان
الـعـمـر االفـتـراضي لـهـذا الـنوع من
احملـــطــات وبــاســلــوب الـــتــشــغــيل
ـــزمع عـــلـــيه اليـــزيـــد عـع اربـــعــة ا
سـنــوات وحـسب جتـارب الـوزارة 
واالستـنتـاج واجلواب لـديكم ولدى

واطن.  ا
لـــقـــد وضـــعت قـــيـــادة الـــوزارة في
الـعــام    2006 األسس الــســلـيــمـة
لــــبـــنـــاء قـــطـــاع كــــهـــربـــاء حـــديث
بــاإلعــتـمــاد عــلى الــتــكــنــولــوجــيـا
ــشــاريـع اجلــديـدة ــتــقــدمــة في ا ا
اجملـهـزة من أرقى شـركـات صـنـاعة
الــكــهــربــاء في الــعــالم لــكـي نــبـدأ
بــقـطـف ثـمــارهــا في أواخــر الــعـام
 ولينتهي العراق من أزمته  2011
نـــهــائـــيـــا في الـــعــام  2013. كـــنــا
صـادقــ أمـام الـله وأمــام شـعــبـنـا
وعـمـلـنـا بـكـل جـد ومـثـابـرة وبروح
ــســؤولـيــة الـوطــنــيـة بــعــيـدا عن ا
التحزب والـوالءات ألي جهة كانت
كـــان والؤنــــا الـــوحـــيــــد لـــلـــعـــراق
وحــسب غـادرنـا الـوزارة لـتـلـتـحق
ـؤسسة العـريقة مـن بعدنا – هذه ا
ؤسسات وبكل أسف  –الى قافلـة ا
ـلـحـقـة بــاحملـاصـصـة الـطـائـفـيـة ا
ــســـؤولـــون في فـــيـــمــا تـــســـابـق ا
تـتابعـة في مباراة قص الوزارات ا
الـشـريط للـمـشاريع االسـتـراتيـجـية
التي بـاشرنـا نحن بـها ولـكن . بعد
تــأخـــيــر إمــتـــد لــعــامــ نـــتــيــجــة

وقـضـيــتـهم من احـتــيـاطي ( الـكـر
والفـر لعبـتهم اخلبـيثة )  ‘و انهم
ســيـحـسـبــون لـلـكـرد فــقط عـنـدمـا
يــكـونــوا لـهم ارادة قــيـاديــة ذكـيـة
يـستـطيع وبـشجـاعة ابـعاد شـعبه
من الـــــــعــــــيب هــــــؤالء االوبــــــاش
احلـقـراء اخملــتـفــ خـلف اكـاذيب
ـة وحـقـوق االنـسان ونـفـاق الـعـو
هـناك   ‘والن تـركـيـا اوردوغـانـيـة
بدأت هجومهـا العدواني بحماس
اسـالمي واضح سـيـمـنـعونـهـا من

حتقيق هدفها .
اوال ان  مــوقف االدارة االمـريـكـيـة
واضح انـهـا تـعـمل لـكل مـا يـؤدي
الى ادامة االزمة السـورية لغايات
ـصـلـحـة حـرية لـيس لـهـا عالقـة 
ـنـطـقـة وفي اي فـئـة وطـنـيـة في ا
سـوريـا  سـوى الـكـيـان الـعـبـري ‘
من هـنا ان مـوقفـها حـول الهـجوم
الـتركي واضح في تـصـريح  وزير
الــدفـاع األمــريـكي "جــيم مــاتـيس"
األحد  21يناير ?2018عنـدما اكد
ـتحدة أن تركـيا أبلـغت الواليات ا
قبل حتركها في عـفرين كما يؤكد
الـطـرفـان وجـود تـواصل بـيـنـهـما
بشأن تطـورات األوضاع. وتكشف
الــتــصــريــحــات األمــريــكــيــة عــدم
ـــتـــحــدة مـــعـــارضـــة الـــواليـــات ا
للـهجوم التـركي لكنهـا تؤكد على
ضـرورة أال تـتـجـاوز حـدود نـطـاق
عــــفــــريـن واخــــر مــــوقف مــــزدوج
لالداره االمـريـكـيه يـؤكـد مانـقـوله
حـيث اعـلن قـبل ايـام اتـفـاقـهـا مع
الـنــظـام الــتـركي لـتــقـويض وضع
مـديـنــة  مـنـبج فـي سـوريـا والـتي
اهـمـيتـهـا التقل عن اهـمـية عـفرين

بالنسبه للشعب الكردي .
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وهـذه احلقـيقـة كانت واضـحة من
اول يــوم لــلــهـجــوم الــتـركـي عـلى
عــفــرين حــيث أعــلن أردوغــان أنه
نـاقش وضع عــفـرين مع الــرئـيس
ـــــيــــر بـــــوتــــ  الــــروسـي فالد
والرئيس اإليراني حسن روحاني
سالة محسومة    ‘وقال أن ا
وحتى ادعـاء ارسال قـوات مواليه
للـنظام الـسوري لـدعم اهل عفرين
لم يـكن اال تــمـثـيـلـيـة ضـمن لـعـبـة
احلـرب بـالـنـيـابة  ‘النه ظـهـر مـنذ
الــيـــوم االول لــتـــحــركـــهم حــرص
الـــــنــــظــــام أن  ال يـــــتــــرتـب عــــلى
تـمثـيلـتهم  هـذه مواجـهة مـباشرة
بــ أنــقــرة ودمـشق  ‘وهــذا كــان
واضـــحـــا في بـــيـــان اخلـــارجـــيــة

الـروسـيـة حـول عفـرين حـيث عـبر
ــــصــــالح عن قــــنـــــاعــــته بــــأن »ا
ـشــروعــة لــضـمــان أ من تــركــيـا ا
ــــكـن أن تــــتــــحــــقـق عن طــــريق
ـــبـــاشـــر مع حـــكـــومـــة احلــــوار ا
اجلــمـهــوريـة الـعــربـيـة الــسـوريـة
ويـتـضمن الـبـيان إشـارة واضـحة
إلى أن عفرين قد تكون جسراً إلى
استـئنـاف العالقـات الرسمـية ب
دمـشق وأنقـرة واعتـراف أردوغان
شروعية الرئيس األسد   ‘وإلى
ذلك  ‘كـانت اجلـهـات ذات الـعالقة
فـي الـوضع الـسـوري يـعـرفـون أن
تعاظم التـوتر حول عفرين  يؤدي
إلى زيــادة الـضــغط الــتــركي عـلى
األراضي الــكــرديــة األخــرى الــتي
تسيطر عليها »القوات الكردية و
ســـيــدفـــعه  عـــلى الـــتـــفــاوض مع
ــا يـــقـــوض اجلـــهــود دمــشـق  
األميركية لبناء »سورية البديلة«
ساعي في شرق البالد   ‘وتعثر ا
األمــيـركــيــة يــصب في مــصــلــحـة
روســيــا ‘وتــمــلـك دمــشق فــرصــة
لتـعـزيـز قـوة مؤيـديـهـا في عـفرين
بأسرع وقت   ‘وعـليـهـا تفـادي ما
يـؤدي إلى مــواجـهـة مــبـاشـرة مع
اجلـيش الـتركي   ‘وبـعد ذلك من
ــمــكن االتــفـاق مـع األتـراك عــلى ا
تـقـسـيم اجلـيب الـكـردي. فـتسـعى
روسيـا أن تؤدي مـرة أخرى دور
الــوسـيـط.امــا بــقـدر تــعــلـق االمـر
بـــروســـيــا  ‘واضح أن وراء نـــأي
مــوســكــو بــنــفــســهــا عن الــوضع
ــربك احلــالي أســبــاب كــثــيـرة  ا
مــنـهــا عـدم الــرغـبـة فـي الـتـورط 
واخلــوف من افـســادالـعالقـات مع
احللفاء التكـتيكي وفقدان احلد
األدنـى من الـتـفــاعل مع اخلـصـوم
اإلستـراتيـجي  ‘واشار اكـثر من
مصدر معلوماتي الى ان محددات
ــواقف الــدولــيــة جتــاه الـتــدخل ا
العسكري التركي في عفرين تدور
بـشـكل رئـيـسـي حـول إدارة توازن
الـــــنــــفـــــوذ بــــ أطـــــراف األزمــــة
السورية وإعـادة رسم مساحاتها
من جــديــد   وهــو تــوازن شــديــد
احلـساسـيـة والـتـعـقـيـد وفي هذا
ـــكن اإلشـــارة إلى أبــرز اإلطــار 
مـواقف األطـراف الـفـاعـلـة من هذا
الـهجـوم كمـا يلي : أعـلنت روسـيا
عن تـبنـيـهـا سيـاسـة عـدم الـتدخل
جتـاه الـعـمـلـيـة الـتـركيـة  وقـامت
بـــســحب قـــواتـــهــا وفـــتح اجملــال
اجلـوي الـسـوري أمــام الـطـائـرات

التركيـة لشن هجومـها على عفرين
ـــوقف الــروسي  ويــأتـي تــطــور ا
عــقب جــهـودهــا الـتي بــذلـتــهـا من
أجل إقــنـاع األكــراد بـالــتــخـلي عن
الـسـيـطـرة عــلى أمـنـهم وحـدودهم
لصـالح النظـام السوري  ‘ولكن لم
يــفـــعـــلــوا خـــوفــا من وقـف الــدعم
االمــــــريـــــكي  . نـــــعـــــود الـى اصل
ـــوضــوع  ‘وهـــو لـــعب الـــكـــبــار ا
بــالــورقـــة الــكــرديــة طــوال الــقــرن
العشرين وبعـد مرور عشرين عاما
من الـفـيــة الـثـالـثـة  والـلـعب بـهـذه
الــورقـة ضـمن اصـرار الـغـرب ( كل
االدارات الــغـربــيـة دون اســتـثــنـاء
وحــتى النــتــهم بــعــدوانــيــة جتــاه
ارادات الـشـعـوب النقـول الـشـعوب
الـــغــرب الــذي لــيـس له قــرار امــام
استـراتيـجية ادارات الـغرب ) هذه
االدارات مصـرة علـى عدم الـسماح
ـنطقـة يقع الي اسـتقـرار في هذه ا
وطن الــــشـــعـب الـــكــــردي مــــجـــزء
ضمنها  ‘اال في حالة واحدة وهي
ان تضمن االستقرار االبدي (وهذه
ــســتـــحــيالت ) لـــلــكــيــان ضـــمن ا
االستيطـاني العبري  ‘وبعد مرور
ـعقدة في هذه الـفتـرة التاريـخية ا
ر نطقـة فيها( االمرالواقع ا هذه ا
) اصـبح شـبه ثـابت  ‘بـقـدر تـعـلق
بـ( الـقومـيـة الكـردية )  ‘كـما نـؤكد
كـل مـرة ونــســتــمــر نــكــرره في كل
حــديـث حــول مــا يـــحــصـل لــهــا و
لـقـضـيـتـهـا  ‘الاخـتـيـار امـامـهـا اال
انـدماج نـضالهـا بنـضال تـوجهات
تعايشه معها في ايران الشعوب ا
و تــركـــيــا و الــعـــراق و ســوريــا ‘
ولــكـي تــتــوقف ســلـــســلــة الــلــعب
ـــأســـاويـــة مع هـــذه الـــقـــومـــيـــة ا
ــنـطـقـة والـتي الـعــريـقـة في هـذه ا
بـدات مــنـذ سـقـوط االمــبـراطـوريـة
ـأسات الـعـثـمـانـيـة و لم تـنـتـهي 
الـــتـــقـــســــيم وذبح جتـــاربـــهـــا في
مهاباد  1946و جتاربها في تركيا
مـــنـــذ تـــاســـيـس دولـــة اتـــارتــورك
ومذابح  1975 وثمانينات العراق
الـــذي تــــكـــرر في فـــشل مـــغـــامـــرة
االســتــفـــتــاء الـــذي  لم يــؤيــده اي
طـرف اقـليـمي وال دولي  ‘عدا ذلك
هرج  الـصهويني (بـرنارد ليفي) ا
والــذي ادى الى االســاءه لــنــضــال
الـكرد   ‘واسـتـغل نـتـائـجـهـا حـكم
احملـاصـصـة الـتي تـبـنـتـهـا االداره
االمــريــكــيــة  في الــعــراق لــيــكــون
طـريـقا بـاجتـاه اجهـاض مـا حصل
عـلــيـة الـكـرد بـالــدم والـدمـوع مـنـذ

انـــتــفـــاضـــته عــام  1961  ولــكي
نـطقة اليـتكـرر استـغالل توتـرات ا
كـــاالزمــة الــســوريــة ويــحــدث ذبح
طــمــوحــاتــهم من خالل حتــالــفـات
ـعلـنـة واخرى بعض صـفـحاتـهـا ا
ســريــة  كــالـــهــجــوم عــلى عــفــرين
....ألخ  ‘نـــقـــول لـــتـــنــــتـــهي هـــذه
ـة عـلى الـكرد في ـؤ التـراجـيـديا ا
ايـران وتــركـيـا والــعـراق وسـوريـا
وربـط مــصــيــرهــا ســـتــراتــيــجــيــا
بــالـوضـع الـوطــني لـتــلك الـبــلـدان
جتــاه كـل اخملــاطــر مـن ضــمـــنــهــا
اخلـــــطـــــر االهـم تـــــوجه الـــــغـــــرب
السـتـغالل قـضـيـتـهم كـمـادة خلـلق
االزمـات ثبت تـاريـخيـا الكـرد فيـها
اخلـــاســر االول  ‘ان احلـــكـــومــات
وحـتى الـشـعــوب في تـلك الـبـلـدان
كن ان يتـوجهون الى بـناء ثقة ال
ـشــتــرك من اجل بــنـاء الــنــضــال ا
االرادات الـوطـنـيـة وبـعض الـقـادة
الـكــرد عـنـدمـا يــواجـهـون االزمـات
يــطـــلــقـــون االســتـــغــاثـــة جلــهــات
يــــعـــــرفـــــون انــــهـم ضــــد االرادات
الـوطـنيـة لـبلـدان هم جـزء االساس
في تــكـونـيه وبــنـائه .... غــيـر هـذا
االخــتــيــار ان ســلــســلــة مــاحــصل
لـــكــركــوك  2017ولـــعــفــرين 2018
يـستـمـر ويؤذي الـكرد كـشعب دون
ان يــصل الى (حـســابـات مــغـلــقـة)
للـقـادة في صـنـاديق بـنـوك سـرية.
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مـثل بـرازيلي يـقـول : للـنـهر عـقاب
ارسه دائـماً وهـو اغراق واحـد ال
الـذين يــدخـلـون قـبل ان يــتـعـلـمـوا

السباح.

..............................................
سؤول {  كشف حمد بن جاسم ا
القطري الرفيع السابق أن بالده
سلحة في قدمت الدعم للجماعات ا
سوريا عبر تركيا بالتنسيق مع
القوات األمريكية وأطراف أخرى الفتا
إلى أن "الصيدة" فلتت.وأكد رئيس
الوزراء ووزير اخلارجية القطري
لف السابق أن الدوحة أمسكت 
األزمة السورية بتفويض من السعودية
مشددا على أن بالده لديها "أدلة كاملة
على االستالم".وأوضح حمد بن
جاسم أن الدعم العسكري الذي
سلحة في قدمته بالده للجماعات ا
سوريا كان يذهب إلى تركيا بالتنسيق
تحدة و"كل شيء يرسل مع الواليات ا
يتم توزيعه عن طريق القوات األمريكية
." واألتراك والسعودي

oÐUÝ d¹“Ë WÐd& wŠË s

vLEF « ÈuIK  w öš_« ◊UD×½ù« qþ w


