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توقيف نعومي كامبل بنيويورك
رومـــــا  :أوقـفـ ــت ال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرط ـ ـ ـ ـ ــة
األم ـي ـ ــرك ـي ـ ــة ع ـ ــارض ـ ــة األزي ـ ــاء
الـشهيرة نعومي كـامبل ،البالغة
من الـعمــر  35سنــة ،يف منــزلهـا
ب"بـ ـ ــارك أف ـن ـيـ ـ ــو" يف مـ ـ ــدي ـنـ ـ ــة
ن ـيـ ـ ــويـ ـ ــورك .وت ــتعـلق ال ــته ـمـ ـ ــة
املـ ــوجه ــة ال ــى ع ــارض ــة األزي ــاء
هــذه ،امللـقبــة بــالكــوجــر األســود
(األس ـ ـ ــد األم ـي ـ ـ ــركــي) ،ب ـ ـ ــأنـه ـ ـ ــا
أقــدمت علـى ضـرب مـسـاعـدتهـا
الـ ــشخ ـصـيـ ــة(اخلـ ــادم ـ ــة) علـ ــى
رأسهـ ــا أثـنـ ــاء مـ ـش ـ ــادة كالمـيـ ــة
بينهما.
ه ــذا وواكـبـت ش ــرك ــة نـي ــوي ــورك
الضحية(مع شق يف رأسها) الى
املــستــشف ــى بيـنمــا عـملـت علــى
اسـ ـتـجـ ـ ـ ــواب نـعـ ـ ـ ــوم ــي كـ ـ ـ ــامـ ـبـل
مبـاشــرة يف منـزلهـا .والـضحيـة
أسبــانيــة اجلنـسيــة وعمـرهـا 42
س ـن ـ ــة .عـالوة عل ـ ــى ذلـك ،أخ ـ ــذ
خـب ــراء ال ـش ــرط ــة بـصـم ــات ي ــد
كامبل والـتقطوا لهـا صوراً وفق
اإلجــراءات الــرسـميــة املعـتمــدة
ل ـ ـ ـ ـ ــدى اع ـ ـتـق ـ ـ ـ ـ ــال أي شـخـ ـ ــص
بـ ــأمـيـ ــركـ ــا .ومـ ــا زالـت عـ ــارضـ ــة
األزيـاء مـوجــودة ،حتـى اآلن ،يف
ثـكـنـ ــة الـ ـشـ ــرطـ ــة بـ"مـيـ ــدتـ ــاون
م ـ ــانهـ ــاتـن" بـ ــانـت ـظ ـ ــار جلـ ـسـ ــة
احملـكـمـ ــة الـتـي ســتحـ ــدد مـبـلغ
ال ـكـف ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ــالـ ـي ـ ـ ـ ــة إلطـالق
سراحها.

تفجري مكتبة (خالد) يف حي اجلامعة
بغداد  /املدى
بـعـ ـ ـ ـ ــد أن طـ ـ ـ ـ ــال ــت أيـ ـ ـ ـ ــادي الـقـ ـتـل
واجلـ ـ ـ ــرميـ ـ ـ ــة أرواح األبـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاء م ــن
العـ ـ ــراق ـيــني .فـ ــضالً ع ــن تخـ ـ ــريــب
الـبـن ـ ــى الــتحـتـي ـ ــة للــبالد ،ط ـ ــالـت
األي ـ ــادي ذاتهـ ــا هـ ــذه املـ ــرة ،إحـ ــدى
املكـتـبـ ــات الع ــامـ ــة يف بغ ــداد حـيـث
أقـدمت أمـس األول بتفجيـر مكتـبة
(خـالـد عطـا) ،وهي إحـدى املـكتبـات
العـ ـ ــريق ـ ــة يف ش ـ ــارع ال ـ ــرب ـيـع بحــي
اجل ـ ــامعـ ــة ،وقـ ــد أحـ ــدث االنـفجـ ــار
أضــراراً جـسـيم ــة يف املكـتبــة وحــول
كـل مقتنيـاتها مـن الكتب واملـؤلفات
واجملالت والق ــرط ــاسـي ــة والــصحف
إلــى ه ـشـيـم ورمــاد( .املــدى) ســألـت
ص ـ ـ ــاح ــب املـكـ ـتـ ـب ـ ـ ــة ح ـ ـ ــول ح ـ ـ ــادث
الـتفجـيــر ،فــأجــاب قــائـالً :تفجـيــر
املكـتبة وقع بعد اإلغـالق مساء ،ولو
كان بغير هذا الوقت حلصلت كارثة
يف سقـوط عـدد كبيـر مـن الضحـايـا
األب ـ ــري ـ ــاء ،طــبعـ ـ ـاً املـك ـت ـب ـ ــة دم ـ ــرت
بـ ــالـك ـ ــامل واحـت ـ ــرق كل مـ ــا فــيهـ ــا،
وتقــدر خـســائــري املــاديــة من جــراء
ه ـ ــذا احل ـ ــادث ب ـ ــأك ـث ـ ــر مــن ثالثــني
مـليــون دينـار وهـي عبـارة عـن أقيـام
مـب ـ ــالـغ محـت ـ ــوي ـ ــاته ـ ــا مـن الـكـتـب
وامل ــؤلف ــات والق ــرط ــاسـي ــة وأجه ــزة
االس ـت ـن ـ ـسـ ـ ــاخ ،فـ ــضالً عــن ذلـك إن
أغلـب ه ــذه املـبـ ــالغ دي ــون م ــا زالـت
مـ ـتـ ـ ـ ــرتـ ـبـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــذمـ ـت ــي وم ـ ـطـ ـ ـ ــال ــب
بتسديدها.

هـل وجهــت إل ـيـك رس ـ ــائـل ته ـ ــدي ـ ــد
تدعوك إلى غلق املكتبة؟
 لـم أتلق أيـة رســائل تـدعــوني إلـىذلـك ثم هـي مكـتب ــة تبـيع لقــرائهــا
الكـت ــاب والــصحـيفـ ــة واجملل ــة ،هـي
حـيـ ــز لـ ــزاد املعـ ــرفـ ــة وحــب اإلطالع
واخلبــر ومتــابعــة الـشــؤون العــامــة،

هي ليـست غيـر ذلـك ،لكنهـا مصـدر
رزقـي ومعــاشـي يف احليــاة مـن هنــا،
أناشـد املؤسسات واجلهـات الثقافية
واإلعـالميــة إلــى الــوقــوف معـي من
الن ــاحيــة املــاديــة واملـعنــويــة إلعــادة
احليــاة إل ــى مكـتبـتي الـتي حــولهــا
املفجرون إلى رماد.

حـتـ ــى ال أخلــط كل الـثـم ــار يف ال ــسل ــة  ،فـمـن ال ـض ــرورة
االش ــارة ال ــى انـي هـن ــا ال افـتح الـن ــار ع ـش ــوائـي ــا ب ــأجت ــاه
اجلميع  ،وال أعني بـكالمي كل رجال السيـاسة العراقيني
 ،فهـناك اسـماء نـزيهة  ،نـاصعة الـتاريخ وثـابتـة املواقف ،
لم حتـاول يـومـا ان تـسـئ لتــاريخهــا وملبــادئهـا ومــواقفهـا
الـنـ ــزيه ــة وارتـب ــاط عــمله ــا ونـضـ ــالهـ ــا بقـضـي ــة ال ــشعـب
العراقي ومستقبله الدميقراطي الفيدرالي .
امـا مـا يـدعــوني للحــديث بغـضب عـن البعـض من رجـال
الـسيـاسـة العـراقـيني  ،فهـو مـا اثـاره من تـداعيـات عنـدي
اخلـبـ ــر الـ ــذي تـن ـ ــاقلــته وكـ ــاالت االنـبـ ــاء مـ ــؤخـ ــرا  ،عـن
اسـتق ــال ــة ان ــدرو ك ــارد  ،كـبـي ــر مـ ــوظفـي الـبـيـت االبـيــض
االمــريـكي  ،ال ــذي همـس فـيهــا يف اذن جــورج ب ــوش االبن
بخـبر الـهجوم االرهـابي يف نـيويـورك يوم  11ايلـول ،لست
معنيا هنـا يف احلديث عن العمل االرهـابي البشع  ،الذي
صــار عالمــة تــأريـخيــة فــارقــة لعـصــرنــا احلــالـي  ،وال عن
نتائجه الدراماتيكية يف كل انحاء العالم.
مـا يهـمنـي هنـا يف هـذه الــسطـور هـو الـسيــرة التــاريخيـة
والفـريــدة التـي تنــاولتهـا الـصحـافـة للـسيـد انـدرو كـارد ،
وت ـشـي ــر الـ ــى حقـيقـ ــة انه وال ــرئـيــس ج ــورج ب ــوش االبـن
يتشـابهان يف خطوط كثيرة يف سيرة حياتهما  ،ولكن من
اهم مــا لفت انـتبـاهـي فيهـا هــو انهمـا كـانـا رجلـي اعمـال
قــبل ان يـ ــدخال عـ ــالـم الـ ـسـيـ ــاسـ ــة حتـت خـيـمـ ــة احلـ ــزب
اجلـمهــوري االم ــريكـي  ،ويحـتال ارفع املـنــاصـب لـيقــومــا
بعــملـي ــة " رد اجلـمـيـل لل ــوطـن " كـم ــا ش ــاع عــنهـم ــا مـن
تصـريحـات  .كـان بـوش االبـن رجل اعمـال بـارز يف مجـال
النفـط  ،بيـنمــا عمل كـارد يف مجــال صنـاعـة الـسيـارات ،
وصــار يف فتــرة رئيـسـا الحتـاد شـركــات صنـاعـة الـسيـارات
االمريكية.
ولــو حتــدثـت االن عـن ال ــذي يجـمع بعـض مـن ســاسـتـنــا
العـراقـيني  ،مع الـسيـد جـورج بــوش االبن والـسيـد انـدرو
كــارد  ،فــانـي ال اعنـي هنــا غــزو العــراق وتـشجـيع احـتالل
البالد حتت ذريعة اخلالص من الديكتاتورية واالستهانة
بقـدرات الشعـب العراقي لـلقيام بهـذه املهمة  ،وال تـسويق
الطـائفـية مـن اجل مصـالح طبقـية وحـزبيـة ضيـقة  ،وال
اللعـب حتـت الـط ــاول ــة والك ــوالـيــس واجـت ــرار الــشع ــارات
وخ ــداع ب ـسـط ــاء الـن ــاس ب ــاحل ــديـث عـن ال ــدميق ــراطـي ــة
والشفافية واليات طبخ الباميا وتوزيع املراكز .
لن نتوقف عند تفاصيل كثيرة يف سيرة حياة جورج بوش
االبـن وال ـسـيــد انــدرو كــارد  ،النـي مـن كل م ــا تقــدم اريــد
الـوصـول الـى حقيقـة بسـيطـة هـو ان السـادة جـورج بـوش
وان ــدرو كـ ــارد دخال ال ـسـي ــاس ــة وارصـ ــدتهـم ــا يف الـبـن ــوك
تتناطح كما يقال  ،والكشف املالي الذي قدمه كل منهما
ملــؤسسـات الـدولـة قبل تـسلـمه منــاصبه يكـشف عن هـذا ،
وقسـائم دائرة الـضرائب املنـشورة التي يـدفعها كل مـنهما
ملؤسـسات الـدولة تكـشف ذلك ايضـا  ،وفوق كـل ذلك فان
م ـس ــاهـمـ ــاتهـم ــا الغـ ــراض مخــتلف ــة  ،مـنه ــا ب ــالـت ــاكـي ــد
االغراض الدعائيـة  ،يف متويل نشاطات خيرية متنوعة .
كل ذلـك يبني لـنا ثـراءهمـا قبل دخـول معـترك الـسيـاسة
لتنـفيذ بـرامجهمـا التي جـلبت لهمـا ثراء اكثـر والكوارث
لبالدنــا وللعـالـم اجمـع .البعـض من رجـال الــسيـاسـة يف
العراق  ،ومن كل االقاليم  ،شمـاال ووسطا وجنوبا  ،ومن
كل الطـوائف والقـوميـات  ،االمـر عنــدهم معكـوس متـامـا
مقـارنـة مع سيـرة حيـاة السـادة جـورج بـوش وانـدرو كـارد .
بعض من ساستنا العراقيني تسـلقوا الى املراكز القيادية
وتـربعـوا عليهـا حتت ستـار شعـارات براقـة وبرامـج حزبـية
توزع الـوعود بـالرفـاه والرخـاء يسـارا وميينـا  .راح البعض
مـن هؤالء يـشفطـون وينهـبون كل مـا يقع حتت ايـاديهم ،
هـكذا راحت تفـوح روائح كريهـة للكثيـر من االسمـاء التي
يفتــرض ان تكـون حـريـصــة علـى مــستقـبل ابنــاء العـراق
وخيـرات البالد وثرواتهـا  ،وهنا نعنـي اولئك الذين راحت
ارصــدتـهم تـكبــر يف الـبن ــوك االوربيــة وعـينــوا لهـم وكالء
ملتـابـعتهـا ـ أسـوة بـرجــاالت نظـام الـديـكتـاتــور املقبـور ـ . ،
اخ ــر م ــا سـمعـت مـن مـص ــادر مــطلع ــة هـ ــو حك ــايـ ــة ذلك
ال ـسـي ــاسـي املـت ــذاكـي  ،ال ــذي لـم يــضع شـيـئ ــا يف ح ـس ــابه
الـبنكي واكـتفى بـالقليل الـشرعـي  ،خوفـا من حلـول يوم
يـصــدر فـيه قــان ــون "من ايـن لك هــذا ؟ "  ،فــراح يــسجل
االراضـي واالطيـان ويفتـح احلسـابــات املصـرفيـة بـأسمـاء
اف ــراد ع ــائلـته ن ـس ــاءا ورج ــاال  ،ومـن مخــتلف االعـم ــار ،
بحـيث ان حـفي ــده االخي ــر البــالـغ من الـعمــر عــدة شهــور
فقط هو االن نصف مليونير كما يقال !

