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من الـبـرنـامـج مـنـهـا عـائـلـة (ابـو
ـوصل الـتي منـحـها مـحمـد)من ا
12 مليون دينار العانتها على
ـعـيـشـة حيث تـلـبيـة مـتـطـلـبات ا
يــعــمل (ابــو مــحــمــد) حـمــاال في
ـوصل يـعيـل من عـمله اسـواق ا
عائلته الـتي تضم زوجته وثالثة
ويـسـكن في بـيت اوالد وابـنـت 
فيما يشكو احد ابنائه من ايجار
ــة بـعــد تـعـرضه اعــاقـة مـســتـد
حلــادث. كــمــا  مــنح الــعــائــلــة
بايعاز من البزاز عـجلة (ستوتة)
ليستخـدمها ابو مـحمد في عمله
بــــدال من عــــربــــته اخلــــشــــبــــيـــة
الـيدويـة.كـما اغـاث الـبزاز عـائـلة
ابــو عـــصـــمـــاء من االعـــظـــمـــيــة
ـنـحـها خـمـسـ مـلـيـون ديـنار

صابة بالسرطان لعالج زوجته ا
وتـأمـ مـعـيـشـته وعـائلـته الـتي
تـــضم ثـالث بــنـــات فـــضال عـــلى
الـزوجـة. كمـا مـنح الـبـزاز عـائـلة
من الـكـاظـمـية  50مـلـيـون ديـنار
ووفــر له اداء الــعــمــرة ونــفــقـات
الــعالج والــتــكــفـل بــبــدل ايــجـار
خــــــمس ســــــنـــــوات وذلـك خالل
مـداخلـة هـاتـفـية مع رب الـعـائـلة
ـواطن هـاشم عـلي (ابـو احـمد) ا
الذي زاره البرنامج  حيث يسكن
في شقـة ايجار مـع زوجته وابنه
 ومصدر رزقه الـوحيد هو راتب
الـرعايـة االجـتـمـاعيـة وشـكـر ابو
احــمــد اغــاثــة الــبــزاز لــعــائــلــته
واصفاً ايـاه بـ (رئيس جمـهورية

الفقراء).
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اغــاث رئــيس مــجــمـوعــة االعالم
ستـقل االستاذ سـعد البزاز في ا
خــامس ايــام الــشــهــر الــفــضــيل
ـبـلغ عـشرة عـائلـة من الـبـصرة 
مـاليـــ ديــــنـــار  خالل حــــلـــقـــة
جديـدة من برنـامج (عـلى نيـاتكم
تـــرزقــون) الـــذي تـــعــرضه قـــنــاة
(الــــشـــرقـــيـــة) حــــيث زار فـــريق
البرنامج عائـلة (ابو عقيل) الذي
يعـيل عائـلته الـتي تضم 6 أفراد
تعيش في غـرفة واحـدة متهـالكة
يـاه االسـنة تـغرق بـاسـتمـرار بـا
وبـرغـم من مــعـانــته من (نــزيــز) 
اعاقـة دائـمة تـسبب بـهـا انفـجار
لـغم عـلـيه ادى الى فـقـدان احـدى
عـيـنـيه وبـتر احـدى يـديه اال انه
يــحـاول تــأمـ مـعــيـشــة زوجـته
ـعـدنـيـة واطـفـالـه بـبـيع الـعــلب ا
الفارغة بعد جمعها من الشوارع

مستخدما دراجة هوائية.
ومنح البـرنامج العـائلة وبـايعاز
من الـبـزاز اثاثـاً جـديـداً مـتـكامالً
فضال على العشرة مالي دينار.
ووسـط دمـــوع الــــفـــرح شــــكـــرت
العـائـلة اغـاثة الـبـزاز متـمنـية له
كل اخلـيـر. وكـان الـبـزازقـد اغاث
عوائـل أخرى في حـلـقات سـابـقة
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يـستذكر العراقـيون اليوم السبت 
ــتـحـدة مــا خـلــفه غـزو الــواليـات ا
لــلـبالد عــــــــــــقب اجـتـيــاح بـغـداد

عـام 2003 ومــا تاله من فـضــيـحـة
ارتـكبـتهـا قواتـها في سـجنـي بوكا
واجملزرة التي اقدمت وابـي غريب 
عـليـها شـركة بالك ووتـر االمريـكية
في سـاحة النسـور  ما زالت عالقة

في الـذاكـرة االنـسـانيـة بـعـد مضي
 19عاما . وقال اللواء البحري

ــتــقـاعــد عــمــاد عـلــو لـ (الــزمـان) ا
امـس (يــــبــــدو ان االهـــــداف الــــتي
جــاءت بـهــا واشـنـطـن الى الـعـراق

بـحــثـا عن اســلـحـة قـبل 19 عــامـا 
الــــدمـــــار الــــشــــامل  فــــشـــــلت في
ايــجــادهــا بــحــسب مــا اعــلن عــنه
مـــســــؤولـــون كـــبـــار انــــهـــا كـــانت
مـعـلـومـات مـضـللـة  امـا الـتـجـربة

ـقراطـيـة التي كـانت الـواليات الـد
ــتـحـدة تـتـغــنى بـهـا في الـعـراق ا
انــعـــكــست ســلــبـــا عــلى اجملــتــمع
ومـزقت الـنـسيج االجـتـماعي وادت
الـى استـخـدام الـصـراع الـسـياسي
لالسـتـحـواذ عـلى السـلـطـة) ولفت
الـى ان (واشنـطن لم تـتـمـكن اعادة
الــــعـــراق الى وضــــعه االقـــلــــيـــمي
فـما تـزال تبـعات قرارات والـدولي 
الــــفـــصـل الـــســــابع جملــــلس االمن
الــــدولي  عـــلى عـالقـــات الـــعـــراق
حـيث فـشلت االقـلـيـمـية والـدولـيـة 
قراطي امـريكـا بحعل الـعراق الـد
مــــثـــاال يـــتــــحـــذى به فـي الـــشـــرق
االوسـط) وتــــــــابع ان (الــــــــقـــــــرار
ـصلحة الـسيادي غـير حاضر في ا
وهــنـاك تــهـديــد مـســتـمـر الــعـلــيـا 
وانـتهـاكات وقـصف تركي وايراني
لـــلــبالد الــذي يـــراه االخــرين بــانه
دولـة ضـعيـفة غـيـر قادرة عـلى منع
التدخالت بشؤونه) واشار الى ان
(العراقي يستذكرون في مثل هذا
الـســلـوك الـذي بــرز بـشـكل الــيـوم 
واضح والناجم عن انتهاكات بالك
كـمـا لم ووتــر في سـاحـة الـنــسـور 
يـستطـيعوا نـسيان الـفضائح التي
ارتــكــبـهــا اجلــنـود االمــريــكـان في
سـجـني بوكـا وابي غـريب وغيـرها
مـن اجلـــرائم الــــتي كــــان ابـــرزهـــا
اغـتـيال نـائب رئيـس هيـئة احلـشد
هندس وقائد الـشعبي ابو مهـدي ا
فــــيـــلـق الـــقــــدس االيـــرانـي قـــاسم
ســلـــيــمــاني قـــرب مــطــار بــغــداد)
مـضـيـفـا ان (الـقوات االمـريـكـيـة ما
زالـت موجودة داخـل العراق  وكل
مــا حتــدث به عن انــســحــابــهـا من
وان الـسيادة الـقواعـد ال صحـة له 
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جرحى الـتظاهـرات مع عوائـلهم.  وقـال بيان إن (الـكاظمـي هنأ الـشباب
ناسبة حلول شـهر رمضان  وأكد أن احلكومة قد اجلرحى وعـوائلهم 
ا عـاهـدتهم به ولـبت طـلـباتـهم بـالعالج خـارج الـعراق) مـشـيدا أوفت 
ـطــالب احلـقـة (بــتـضــحـيــاتـهم وتــصـديـهـم من أجل اإلصالح وتـلــبـيــة ا

للمواطن كما تمنى لهم الشفاء التام وسالمة السفر).  

محمد شياع السوداني

X∫ تـوجه جـرحى تظـاهـرات تـشـرين  الى الـعـاصـمة uý Èb?½ ≠ œ«b?G?Ð

ـانـيـة بـرلـ  لتـلـقي الـعالج ضـمن مـبـادرة رئـيس الـوزراء مـصـطفى اال
الكـاظمي. واظهـرت صورا تداولـتها مـواقع التواصل االجـتماعي (توديع
جرحى تـظاهـرات تشـرين فجـر امس  في مطـار بغـداد قبل الـتوجه الى
بـرلـ لــتـلـقي الـعالج).واســتـقـبل الـكـاظــمي في وقت سـابق  عـددا من
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ـنجزه ـوعد وتـخريج البـضائع ا
بـــكل االوقـــات  وكـــذلـك تــســـهـــيل
ـــعــــامالت الــــكـــمــــركـــيه تــــرويج ا
واعـفـاءها من الـرسوم  الـضـريبـية

اسوة باالقليم).
واتـخـذت دوائـر الـرقـابة في صالح
اجـراءات لـلـحد من الـدين وواسط 
ارتــــفــــاع االســــعــــار فـي االســـواق
احملــــلــــيـــة. وفـي االقــــلـــيـم قـــررت
احلــكـومـة إرسـال جلـنــة عـلـيـا إلى
بــغــداد لــلــتـبــاحث بــشــأن تــعــزيـز
الـتنسيق في مجال النفط والطاقة.
وقــال بـيـان ان (احلـكــومـة نـاقـشت
بــــرئــــاســــة مــــســـرور الــــبــــارزاني
وحـضـور نـائـبه قـوبـاد الـطـالـباني
ــســتــجــدات مــوقـف االقــلــيم من ا
والـتطـورات التي يـشهـدها الـعراق
ـنـطقـة والعـالم والسـيمـا فرص وا
تــعـزيــز قـطــاع الــطـاقــة إلى جـانب
احلــديث عن مـذكـرة الـتـفـاهم الـتي
أُبـــرمت بــ حـــكــومــة كـــردســتــان
ــهـارات لــبـنــاء ا ودولــة اإلمــارات 
ـؤسـسيـة واحلـكـومـية والـقـدرات ا
واالسـتفادة من التجـربة اإلماراتية
الــنـــاجــحــة في مـــجــال احلــوكــمــة
اإللــكـتـرونـيـة ورقــمـنـة اخلـدمـات)
واضـــــاف ان (احلــــكــــومــــة قــــررت
إرســـال جلــنــة عــلـــيــا إلى بــغــداد
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طـالب مـجـلـس الـنـواب  احلـكـومة
بــاعـــفــاء كــمــركي وضـــريــبي عــلى
ــدة ــواد الــغــذائــيــة واخلــضــار  ا
فـيــمـا تــشــهـد مــحـافــظـة شــهـريـن 
احتجاجات الـبصرة اليوم السبت 
ـواد التي تـطـالب بفـتح استـيراد ا
ال تــنـتج مـحـلـيــا وتـسـهـيل تـرويج
ـعـامالت الكـمـركيـة اسـوة باقـليم ا
كـردسـتـان الـذي قـرر تـمـديـد الـغـاء
ستوردة . الـرسوم على البضائع ا
واطـــلــعت (الــزمــان) عـــلى وثــيــقــة
ـان صــادرة عن نـائـب رئـيس الــبـر

حـاكم الـزاملي  جـاء فيـها (نـطالب
بــاعـفـاء الـبـضـائـع الـشـحـيـحـة من
واد الغذائية واخلضار والفواكه ا
من الـتـعرفـة الـكمـركـية والـضرائب
طالبة بإجازة ـدة شهرين وعدم ا
االسـتيـراد حل دخـول البـضائع)
وتـــــــابـع ان (بـــــــعـض الـــــــدوائـــــــر
احلــكــومـيــة ذات الـعـالقـة تــمـارس
ــــعــــامالت تــــأخــــيــــر في اجنــــاز ا
ُــعــطـل الــذي يــشــوبه والـــروتــ ا
شُـبـهـة االبـتـزاز والرشـا). في وقت
دعــــا الــــنـــائـب مــــحـــمــــد شــــيـــاع
يدفع الـسوادني الى ضغط شعبي 
احلــكــومـة نــحـو تــوقــيع اتــفـاقــيـة

شــراكـة ســتـراتــيـجــيـة مع الــصـ
واجنــــاز مـــيــــنــــاء الـــفــــاو . واكـــد
الـسوداني في بيان تـلقته (الزمان)
امـس ان (تـوقـيع اتــفـاقـيــة شـراكـة
سـتراتـيجـية اقتـصاديـة مع الص
وتـنفيذ مشروع ميـناء الفاو الكبير
ـواصـفاته االصـلـية سـيـمثل حال
واقــعـيـا النـقـاذ الـعـراق من وضـعه
ـــــاســــــاوي احلـــــالي ويــــــنـــــعش ا
االقــــتـــصــــاد ويـــوفــــر آالف فـــرص
الـعمل) مـطالبـا خالل تضـييفه في
نـدوة بـجـامـعـة بـغـداد حتت شـعار
طـريق احلـريـر خطـوات واثـقة من
بــأن (تـــكــون اجـل عــراق مـــزدهـــر 

هـــنــاك ارادة ســـيــاســـيــة وطـــنــيــة
ــــعـــــالم حلــــسم هــــذا واضــــحــــة ا
ـــــوضـــــوع احلـــــيـــــوي بـــــدالً من ا
ـسـوغـات غـير تـسـويـفه وتـمـيعه 

واقعية وغير مقبولة). 
وتنطلق اليوم السبت في البصرة
لـلـمـطـالـبـة فـتح تـظـاهـرة حـاشـدة 
ـواد الـغـذائـيـة الـتي ال اسـتــيـراد ا
تـنـتج محـلـيا بـوفـرة جيـدة. وقالت
الـلجـنة التـنسيـقيـة للتـظاهرات ان
(ابـرز مـطـالب احـتجـاجـات الـيوم 
هـي االكـــتــــفـــاء بــــفـــحص جــــهـــاز
الــســـونــار فــقط و فــتح اســتــيــراد
ـــواد الــغــذائــيـه دون حتــديــدهــا ا
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ال اعـتـقـد ان عـائـلـة عـراقـيـة سـلـمت من اذى الـغـزو االمـريـكي لـلـعـراق عـام
2003. كل العوائل عانت من قتل واحد او اثن او اكثر على يد

االمـريكـيـ واتبـاعهـم وحلـفائـهم لـكن هنـاك عوائل بـكـاملـها كـان مـصيـرها
ـرحـوم سمـيـر الوائـلي شـقيق الـقـتل دون ان يكـون لـها ذنب ومـنـها عـائـلة ا
زوجـتي ام عالء نوال الوائلي. صـاروح امريكي وجه في مـثل  هذا اليوم 8
نـيـسـان  2003قـبل يـوم واحـد من احـتالل بـغـداد الى دار كـانت امـنـة في
نصور بـبغداد فـافنت العائـلة بكامـلها وخـلفت لوعة وحـزنا ما يزال محلـة ا
جـمـيع افـراد الـعـائـلـة يـعـانـونه. االمـريـكـان عـلى لـسـان قـادتـهم قـالـوا انـهم
استـهدفوا الرئيس صدام حس زاعـم انه مختفي في احدى الدور قرب
مطعم الساعة في شارع 14 رمضان فقتلوه لكن سرعان ما اتضح الكذب

ورحنا جنمع اشالء ام وبنتها ووولديها من على سطوح اجليران.
 االم سلـمى كانت مع ابنائها الثالثة  البـنت الشابة شمس في ربيع العمر
والشـاب محمد الـذي كان يخطـط للزواج من شابـة قام بخـطبتهـا قبل اليوم
ـشـؤوم والـشاب سـيف الـذي كـان في سـوريا عـنـدمـا شـعر بـاخلـطـر على ا
بـغـداد فجـاء مـسرعـا لـعل عائـلـته حتتـاج مـساعـدته في تـلك الـظروف فـكان
مـصـيـره الـقتل مع امـه واخيه واخـته. وقـد عـثـرت في الـسجالت االمـريـكـية
وقع مـخصص الحصـاء الضحـايا الـعراقيـ اسماء افـراد العـائلة الـقتلى
وهي حتــمل االرقـام 58 و59 و60و61 من قـائـمــة طـويـلـة تــضم عـشـرات
االالف من القـتلى كانـوا يتلذذون بـقتلـهم ويفتـخرون بهـا. ووجدت خبرا في
ـدمـر وهو صـحـيفـة الـتـلـغراف الـبـريـطانـيـة عن ذلك الـهـجـوم الصـاروخي ا
بالـتاكيـد واحد من االف الصواريخ اسـتهدفت الـعراقيـ لتزرع الرعب في
سـبيل الـسيطـرة على الـعراق. في ذلـك اليوم 8 نـيسان 2003 كـنا انا وام
عالء (نوال الوائلي) قد تركنا بيتنا في حي العدل واقمنا في دار اهلها في

شـارع  14رمضـان وفي صـباح ذلك الـيـوم قررنـا ان نـعبـر الـشارع لـرؤية
عـائـلــة شـقـيـق ام عالء (سـمـيــر الـوائـلـي) في اجلـهـة االخــرى من الـشـارع
بالـقرب من مطعم (الساعة) ترددنا قلـيال حل انتهاء الغارات االمريكية ثم
عبـرنا الـشارع واذا بـنا امـام فاجـعة ال مثـيل لـها فـقد دمر مـنزل شـقيق ام
عـالء بـالـكــامل  واخـبــرنـا اجلــيـران ان جــثث الـعــائـلـة الــتي تـضـم الـزوجـة
وولديـها وابنتها منثورة عـلى سطوح اجليران. لو جئنا قبل  5دقائق لكانت
علـومات الـتي اعطـيت للـطيـار االمريكي اشالؤنا هـناك ايـضا واتـضح ان ا

غير صحيحة.. رحم الله شهداء العراق.

العراقية ال تزال منقوصة ومنتهكة
مـن قبل القوات االجـنبية). ودخلت
قــوات االحــتالل األمـريــكي بــغـداد
فـي مثل هـذه االيـام وقبل  19عـاما
 مـتباهـية بانـتصار الـذي حققته 
مــتـجـاوزة الـقــانـون الـدولي حتت
تلـك أسلحة دمار زعـم أن العراق 
شــامل ويــدعم الــقـاعــدة وهــو مـا
اتضح الحقاً أنها ادعاءات مضللة
هـدفت إلى الـتغطـية عـلى االحتالل
وأهــــدافـه في تـــــدمــــيــــر الــــعــــراق
والـسـطو عـلى مقـدراته في ح ال
تــدفع أمـريــكـا أي تــعـويــضـات عن
احـــتـالل قــامـت به ومـــا رافـــقه من
انــتـــهــاكــات بــحق الـــشــعب الــتي
بــدورهـا االن تـؤدي دوراً مـخــتـلـفـاً
بـــالـــنـــســبـــة لالزمـــة االوكـــرانـــيــة
ورفـضها التدخل الروسي واحلرب
الـقائمة. واشار صحفيون في وقت
سـابق الـى (االخـتالفـات بـ الدور
الـــذي تــؤديه واشــنـــطن وطــريــقــة
ـسـؤولـ االمـريـكـيـ مع تـعـامل ا
احلــربــ في الــعـراق وحــالــيـا في
اوكـرانـيـا). وكـان وزيـر اخلـارجـيـة
الــروسي سـيـرجي الفـروف قـد رأى
أن (األمـريكي قاموا بغزو العراق
الـبعـيد عنـهم بحجـة تهديـد أمنهم
الـقومي واآلن ينكرون على روسيا
تــدخــلــهــا في أوكــرانـيــا الــقــريــبـة
اعـلنت حكـومة إقليم مـنها).  فـيما 
كــردســتــان  تــعــطــيل دوام الــيـوم
بذكـرى سقوط الـنظام عام الـسبت 
.2003وذكرت احلكومة في بيان
وافق مـقتضب أن (اليـوم السبت ا
ــنـاســبـة الــتـاسـع من نـيــسـان و
الـذكرى الـسنـوية لـتحـرير الـعراق

سيكون عطلة رسمية). 

لــلـــتــبــاحث مع ــقــبل  األســبـــوع ا
ــعــنــيــة في احلــكــومــة اجلــهــات ا
االحتـاديـة بـشأن تـعـزيـز التـنـسيق
والـتعاون في مجال النفط والطاقة
عــلى أســاس الـدســتــور مع األخـذ
بـــنــــظـــر االعـــتـــبــــار الـــســـلـــطـــات
الــدســتــوريــة لإلقــلــيم) وتــابع ان
وافق عـلى (مـجـلس وزراء االقـلـيم 
ـعنية مـقترح الـوزارات واجلهات ا
األخـــرى بـــشـــأن إلـــغـــاء الـــرســـوم
واد دة شـهرين عـلى ا اجلـمـركيـة 
ــــســـتـــلــــزمـــات الـــغــــذائـــيـــة).  وا

ركـبات نتيجة حتـذيرات لسائقي ا
العواصف الترابية.

وتعرضت بغداد واحملافظات  الى
عـاصفـة ترابـية قادمـة من محـافظة
االنـبــار تـسـبـبت بـحـاالت اخـتـنـاق
وانـحسار مدى الرؤية فيما عطلت
اضي محافظة نينوى  اخلميس ا
الـدوام الرسمي  بسـبب العاصفة
الــتــرابـــيــة بــاســتــثــنــاء الــدوائــر
اخلـدمــيـة فـيـهـا. من جـهـة اخـرى 
ســــجـــلـت وزارة الـــصــــحـــة  261
اصــابـة بـفـايـروس كــورونـا مـقـابل
شــفـاء 608 حــالـة وبــواقع حـالـتي

وفاة في بابل وذي قار.

بـدوره  اكد معاون مدير مستشفى
طـــوزخـــورمــاتـــو شـــيــروان عـــبــد
الــرحـــيم  أن (خــمــســة أشــخــاص
تـوفـوا نتـيجـة لـلعـاصفـة الـغبـارية
ــديـنـة  وآخـرون الــتي اجـتـاحت ا
يـتـلـقـون الـعالج بـسـبب تـعـرضـهم
لــضــيق تـنــفس). وكــان مـديــر عـام
دائـرة صـحة كـركـوك نبـيل حـمدي
بـــوشـــنـــاق قـــد اشــار الـى أن عــدد
ـراجـعـ لـلـمؤسـسـات الـصـحـية ا
وصـل إلى نـــحــو 123 أشـــخــاص
غــالــبــيـــتــهم أعــمــارهم أقل من 15
عــامـــاً.  واصــدرت مــديــريــة مــرور
10 كـــــــركــــــوك فـي وقت ســـــــابق 

إلى وضـعـها الـطبـيعي في مـطاري
بـعـد تـوقف اربـيـل والـسـلـيـمـانـيـة 
جـزئي نتيجـة عاصفة غبـارية.فيما
افــــــادت دائـــــرة صـــــحــــــة أربـــــيل
بـتـسـجيل 222 حـالـة اخـتـنـاق إثر
الــعـاصـفـة الـتـرابــيـة الـتي جتـتـاح

البالد.
وقـــال مــصـــدر طـــبي في تـــصــريح
امـس إن (الدائـرة  استـقـبلت 222
حـــالــة اخـــتــنــاق إثـــر الــعـــاصــفــة
الـتـرابـيـة الـتى ضـربت احملـافـظة).
واعــلــنت دائــرة صــحـة مــحــافــظـة
الـسـلـيمـانـيـة (دخول  45شـخـصاً
ــســتــشــفـيــات بــاحملــافــظـة). الى ا

كـمــا يـتــصـاعـد قــطع من الــغـيــوم 
الـــغــبــار فـي أمــاكن مـــتــعــددة  في
ـنـطـقـتـ الـوسـطى واجلـنـوبـية ا
ـنــطــقـة بــيــنـمــا ســيـكــون طــقس ا
الـشـمـاليـة غـائـماً جـزئـيـاً الى غائم
مـع تساقط زخات مطر رعدية  أما
درجـات احلرارة فستـنخفض قليالً
عـن الــــيـــوم الــــســــابـق) واضـــاف
ــراصــد الــزلــزالــيــة الــبـــيــان ان (ا
ســجــلت هــزة قـوتــهـا  3.6 درجــة
قــرب قـضـاء كالر الـتــابع حملـافـظـة
الـسليـمانيـة) مؤكدا (عـدم الشعور
ـــواطـــنــ في بـــالـــهــزة من قـــبل ا
ـنطـقة). وعادت الـرحالت اجلوية ا
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اودت عـــاصــفـــة تــرابـــيــة جتـــتــاح
الــعــراق مــنــذ يــومــ  بــحــيـاة 5
اشـــــخــــاص فـي طــــوزخـــــرمــــاتــــو
واخـتـناقـات شديـدة في مـحافـظات
فيما تـوقعت الهيـئة العامة اخـرى 
لـالنواء اجلـويـة والرصـد الـزلزالي
اسـتـمـرار الــتـابـعـة لـوزارة الــنـقل 
تــــصــــاعــــد الـــغــــبــــار في الــــوسط
واجلـــنـــوب مع فـــرصــة لـــتـــســاقط
االمـطـار شمـاال.وذكـر بيـان لـلهـيـئة
تــلـــقــته (الــزمــان) امس ان (طــقس
الـيـوم الـسبـت سيـكـون صـحواً مع
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في وقـت سـابق عن اإلعـالم األمـني
تـفاصـيل القصف الـصاروخي على
أطـراف احملـافـظـة. وقـال بـيـان لـهـا
انـه (في الـــوقت الـــذي تــنـــعم فـــيه
ـــــان خالل األراضـي بـــــاألمن واإل
شــهـر رمـضـان  حتــاول جـمـاعـات
خـارجـة عن الـقانـون تـعـكيـر صـفو
ـبـاركـة حـيث أقـدمت هــذه األيـام ا
عناصر إرهابية على قصف قضاء
خــــبـــات بــــثالثــــة صــــواريخ نـــوع
كـــاتــيــوشـــا ســقــطت فـي مــنــاطق
مــتـــفــرقــة وفي مــســاحــات فــارغــة
وزراعــــيـــة بـــالــــقـــرب من مــــجـــمع
كـــوروسك ونـــهــر الـــزاب الــكـــبــيــر
ومصفى كوروكوسك دون تسجيل
خــســائـر بــشــريـة أو مــاديــة). لـكن
جـهـاز مـكـافـحـة االرهـاب في اقـلـيم
اكـــد ان (الـــصــواريخ كـــردســـتــان 
جـرى اطالقها من معـبر احلمدانية
ضمن محور اخلازر بـاجتاه اربيل 

وصل). .  قرب مدينة ا

مـديـنـة كبـيـسـة)بـحسب تـعـبـيرهم.
أكــد الـتــحـالـف الـدولي في بــدوره 
ـسـيّـر الـذي الـعـراق ان الـهـجـوم ا
تـعـرضت له القـاعدة لـنم ينـتج عنه
تـسـجـيل اضـرار او اصـابـات.وذكر
الـــتــحــالف في بـــيــان أن (أنــظــمــة
الـدفـاع اجلـوي األمريـكي أسـقطت
طــائـرة مـسـيـرة بــعـد دخـولـهـا إلى
ولـم يــتم اإلبالغ عن أي الـــقــاعــدة 
إصـابـات أو أضـرار كمـا  حـصر
جــمـيع أفـراد الـتــحـالف ومـا يـزال
احلـــادث قـــيـــد الـــتــحـــقـــيق). وفي
اربــيل رأى نــائـب رئـيـس مـحــلس
الـنـواب شـاخـوان عـبـداللـه بطالن
اإلدعـــاءات واإلتـــهـــامـــات من قـــبل
بـــعض اجلـــهـــات الـــتي وصـــفـــهــا
ـــغــرضــة الــتي تــتــدعي وجــود بــا
نــشـاطـات لـعـنـاصــر أجـنـبـيـة عـلى

أرض أربيل.
وذكــر في بـيــان امس ان (اإلعـتـداء
عــلى قــضــاء خـبــات قــرب مــصـفى
نـفطي وسبقه الـقصف الصاروخي
لــــبــــيت رجل أعــــمــــال في مــــجـــال
الــطــاقــة يــؤكــد بـطـالن اإلدعـاءات
واإلتـهامات من قبل بعض اجلهات
غـرضة الـتي تتدعي ـا وصفه بـا
بـوجود نـشاطات لـعنـاصر أجنـبية
عــلى أرض أربــيل) واشــار الى ان
ـتــكـررة ضـربـاً (هــذه اإلعـتـداءات ا
لـلـبـنى التـحـتيـة لـلـطاقـة في عـموم
الــبالد وأن بــنـاء الــطــاقـة يــسـبب
الـضـرر لـبـعض اجلهـات الـداخـلـية
واخلــــارجــــيــــة) واضــــاف (نــــدين
وبــــــشـــــدة اإلعــــــتـــــداء اإلرهــــــابي
بـصواريخ كاتيوشا الذي استهدف
مـنـاطق مـتـفـرقـة مـن قـضـاء خـبات
قـرب مـصطـفى نفط لـشركـة كار في
مــحـافـظــة أربـيل). وكـشــفت خـلـيـة
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تـعـرضت مجـددا قـاعدة عـ االسد
الـتي تضم غـرب مـحـافظـة االنـبـار 
مــدربـ من الـتــحـالف الـدولي الى
هـجوم بواسطة طائـرت مسيرت
سـبـقـها اعـتـداء علـى مصـفـاة نفط
قـــــرب اربــــيل قـــــبل يـــــومــــ  في
حذر منه خبراء في تـصعيد جديـد 
من تـصـاعـد وتـيرة الـشـأن االمـني 
االســــتـــهــــدافـــات الــــنـــاجــــمـــة عن
اخلالفـات الـسـيـاسـيـة الـتي تـخـيم
شهد منذ انـتخابات تشرين عـلى ا
ــاضي حـيث تــوقع الـلـواء االول ا
ــتــقـاعــد عــمـاد عــلـو لـ الــبــحـري ا
(الــزمـــان)  تــزايــد الــتــوتــر وعــدم
االســتــقــرار نــتــيــجــة عــدم تــوصل
ـتصـارعة عـلى الـسلـطة االحـزاب ا
الى حـلول تسهم بانفراجة الوضع
الـــقـــائم. وحــذر عـــلـــو من (تـــفــاقم
االزمـة الراهـنة واستـخدام السالح
الـذي سـيـعطي الغـراض سـيـاسـيـة
رسـائل سلبية بـعدم قدرة احلكومة
عــــلى ضــــبط االوضـــاع وضــــمـــان

االستقرار). 
وافــادت مـصـادر أمــنـيـة بــإسـقـاط
طـائـرة مـسـيرة قـرب مـحـيط قـاعدة
عــــ األســـــد غــــرب مــــحـــــافــــظــــة
األنـبار.وأشارت الى ان (الطائرت
كـانتـا حتلـقان من اجلـهة الـشرقـية
مـن الـقـاعـدة) مـؤكــدين (اسـتـمـرار
حــــالـــة اإلنــــذار الـــقــــصـــوى داخل
ـســيـرة الــقـاعــدة  عــقب إسـقــاط ا
األولـى  بـــالــــقــــرب من الــــســــيـــاج
اخلـارجي والثانية داخل القاعدة)
واشـــاروا الى ان (الــهـــجــوم الــذي
اسـتهـدف القـاعدة كـان من صحراء
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لـلصف السادس االعـدادي  وجتهيزها
من خـارج العراق في حال عـدم إمكانية
مــطــبــعــة وزارة الــداخـلــيــة تــوفــيــرهـا
ـطـلوبـة على ـواصفـات والـشروط ا بـا
أن يـتم الشـراء والتـجهـيز اسـتثـناء من
ـنصـوص علـيها في أسـاليب الـتعـاقد ا
تـعليمات تـنفيذ العـقود احلكومية  مع

ضمان تنافسية األسعار). 
وكـان وزير الـكهربـاء وكالـة عادل كر

قـــد اكــــد اســـتـــكــــمـــال أعـــمــــال الـــربط
الـكـهـربـائي مـع تركـيـا بـيـنـمـا تـواصل
الـوزارة الـعـمل عـلـى إجنـاز مـشـروعات

اثلة. أخرى 
وقــــال في تــــصـــريح امـس إن (خـــدمـــة

الـكـهربـاء سـتـكون أفـضل في الـصيف 
في حـال تـوفر الـغاز والـوقود لـلوزارة)
وأضاف ان (الوزارة لديها خطة ونأمل
ـالـيـة تـخـصـيـص األموال من الـلـجـنـة ا
شاريع والـنواقص وإنشاء السـتكمـال ا
اخلــطـوط واحملــطـات وشــراء احملـوالت
قــــريــــبــــاً) مــــشـــيــــراً إلـى أن (الـــوزارة
اســتـكــمـلت جـمــيع أعـمــال الـصــيـانـة)
مــؤكــدا ان (الــوزارة اسـتــكــمـلـت الـربط
الـكــهـربـائي مع تـركـيـا ويـجـري الـعـمل
لــــلـــربط الــــكـــهـــربــــائي مع األردن). في
دعت هيـئة النزاهـة العامة غـضون ذلك
ــالـيـة والـكــهـربـاء إلى إيـجـاد وزارتي ا
آلــــيــــات فــــعــــالـــــة تــــضــــمن تــــوفــــيــــر

الــوضع وزعــزعــة االســتــقــرار) واشـار
الـبـيـان الى ان (اجلـلسـة شـهـدت عرض
ـتعلقة بـالسيطرة اإلجـراءات الصحية ا
عــلى جــائــحــة كــورونــا واالنــخــفــاض
ساع التي احلاصل بعدد اإلصابات وا
تـتـخـذها الـصـحـة في مـتابـعـة تـطورات
اجلـائـحـة بالـعـراق والـعالم وجـهـودها
في تـأم الـعالجات واللـقاحات بـعموم
ـــؤســســات الــصـــحــيــة) مـــبــيــنــا ان ا
(اجملـلس وافق عـلى إضـافـة صالحـيات
شاريع لـوزير التـخطيط بشـأن تنفـيذ ا
ــوافـقـة عــلى اعـتـمــاد سـتـراتــيـجـيـة وا
سـداد الـدين الـعـام الـداخـلـي لـلـسـنوات
 2022الى  2024الـــتـي  إعــدادهـــا من
ـالية قـبل دائرة الـدين العام في وزارة ا
ـوازنة ضـمن مـسـودة مـشـروع قـانـون ا
واالعـوام التي تـليهـا) وتابع انه (جرى
اليـة صالحية التفاوض تـخويل وزير ا
والــتـوقــيع عـلى مــشـروعي اتــفـاقــيـتـ
لـــتـــجـــنب االزدواج الـــضــريـــبي ومـــنع
ـفـروضـة عـلى الـتــهـرب من الـضـرائب ا
الــدخل األولـى بـ الــعــراق وحــكــومـة
وأذربــيــجــان والــثـانــيــة مع كــرواتــيـا
ــعــدّلــة) ولــفت الى بــصــيــغــتــيــهــمــا ا
(مـوافقة اجمللس عـلى تعديل قرار حسم
ـتـراكمـة علـيهم سـتثـمرين ا مـوضـوع ا
فــوائـــد الــقــروض ومــتــعــســري الــدفع
بــســبب تــعــثـر مــشــروعــاتــهم ألســبـاب
خــارجـة عـن إرادتـهم) ومــضى الـبــيـان
الى الــقـول ان (اجلـلـسـة شـهـدت ايـضـا
ــديــريــة الــعــامــة لــلــتــقــو تــخــويـل ا
واالمـــتـــحــــانـــات في وزارة الـــتـــربـــيـــة
صالحــيــة طـبع الــدفـاتــر االمـتــحـانــيـة
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الـيـة لشـركـات توزيع الـتـخصـيـصـات ا
الــكـهـربــاء في عـمــوم الـعـراق. واوصت
دائـرة الـوقايـة بـالهـيـئة في بـيـان تلـقته
(الــزمـان) امس (بــقـيــام الـوزارة بــشـكلٍ
عـام والشـركة بـشكلٍ خـاص باسـتخدام
قاييس تطورة كا الـوسائل احلديثة وا
ـسـبق فـضالً عن نصب الـذكـيـة الدفع ا
ــغـــذّيــات الــرئــيــســة مــقـــايــيس عــلى ا
لـلـجـهـات ذات االسـتـهالك الـعـالي حلل
ـقـاييس مـشـاكل اجلـبايـة والـتالعب با
ومـا قـد يـشـوبـهـا من اخـتـالسـاتٍ وهدر
ـــال الـــعــــام وضـــيــــاع بـــالــــطـــاقـــة بــــا
الـكـهربـائيـة) وتابع ان (مـجمـوع الدين
ــا يــؤشــر تــهـاون تــرلــيــوني ديــنــارٍ 

ÊU e « ≠ œ«bG
بــــالـــتــــعـــاون وجـه مـــجــــلس الـــوزراء 
والــــتـــنــــســـيـق مع وزارة الــــكـــهــــربـــاء
لـتمـكيـنهـا من توفيـر متـطلـبات الـطاقة
فـيـمــا شـدد عـلى خـالل فـصل الـصــيف 
ضــــرورة حــــمــــايــــة ابــــراج الــــطــــاقـــة

والتصدي لالعمال التخريبية. 
وقــال بـــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(اجملـلس عقد جلـسته برائسـة مصطفى
الــذي وجه جـمـيع الـوزارات الــكـاظـمي 
لــلـعـمل بـوتــيـرة عـالـيــة من أجل تـقـد
افـضل اخلدمـات للمـواطنـ خالل شهر

رمضان).
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واشــار الـى ان (الـكــاظــمـي اســتــعـرض
األوضـــاع الـــعــــامـــة في الـــبالد وآخـــر
ـيـة تـطـورات األزمـة االقـتـصـاديـة الـعـا
وتـأثيراتها على العراق ومتابعة تنفيذ
اإلجـراءات التي اتخذتها احلكومة بهذا
الــشــأن لــلــتــخــفـيـف من حــدة األزمـة)
لـلوزارات بـ(الـتـعاون واوعـز الـكاظـمي 
والــتـــنــســيق مع الــكـــهــربــاء لــتــوفــيــر
مــتـطـلــبـات الــطـاقـة لــلـمــواطـنـ خالل
أشـهر الصيف  والسيما وزارات النفط
ـائـيـة ــوارد ا ــالـيـة والـصــنـاعـة وا وا
وكــذلك تـأكــيـد بـذل أقــصى اجلـهـود من
أجل زيــادة اإلنــتــاج والــقـيــام بــأعــمـال
الــصــيـانــة لــتالفي أي أزمــة مــحـتــمــلـة
لـلـكـهـرباء) مـجـددا دعـوته الى (حـمـاية
أبـراج الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة والـتـصـدي
لألعــــمـــال الـــتـــخـــريـــبـــيـــة ومالحـــقـــة
اجلـــمــاعـــات اإلرهــابـــيــة الـــتي حتــاول
اسـتـهـداف أبـراج الـطـاقـة بـهـدف إربـاك
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ازمة وقود غير مسبوقة  حيث تغلق احملطات االهلية صباحا تشهـد بغداد منذ ايام 
ـركبـات الراغـبـة باحلـصـول على بـالـبنـزين الـعادي او عـالي االوكـتان ابـوابـها امـام ا
ـواطن الـذين اعربوا عن خـشيتهم من عـودة االنتظـار لساعات ا اثـار امتعاض ا

داخل احملطات فيما طالبوا وزارة النفط بتوضيح اسباب شح الوقود.
وقالوا في احاديث لـ (الزمان) امس ان
(اغــلب احملـطـات االهـلـيــة الـقـريـبـة من
مـــنــاطـق الــعـــدل واجلــامـــعـــة وســريع
توصد ابوابها مـنطقة الشعلة وغيرها 
ـــركـــبــات الـــراغـــبــة صـــبـــاحــا امـــام ا
بــاحلـصــول عـلى الــبـنـزيـن الـعـادي او
عــــلى امل وصــــول عــــالـي االوكــــتــــان 
ــقـررة  وهــذا يــشــيـر الى حــصــتــهم ا
بـوادر ازمـة وقـود لم تـوضـح اسـبـابـها
الــــوزارة الـــتي عــــادة مـــا تــــؤكـــد ذلك

شتقات). وتنفي وجود شح با
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ـركـبات واضـافـوا  ان (اغـلب سـائـقي ا
يـواجهون صعوبة في التزود بالوقود
ـعـنيـة ارسـال جلانـها وعـلى اجلـهات ا
خشية وضوع  اخملـتصة للتحقق من ا
تـفـاقم االزمـة وعودة طـوابـير االنـتـظار
داخل احملطات) واشاروا الى ان (هذه
احملـطات وبـعد حصـولها عـلى احلصة
ركـبات التزود تلـزم اصحاب ا ـقررة  ا
بـنـحو  50لـتـرا فقط  وتـرفض تـصفـير
الــعـداد الكـمــال تـعــبـئـة خــزان الـوقـود
الـذي يختلف بطبـيعة احلال من مركبة
الـى اخــــــــرى) داعـــــــ الــــــــوزارة الى
والوقـوف علـى اسباب ـلف  (مـتابـعة ا
شـح الوقـود بنـوعـيه العـادي واحملسن
التـخاذ تدابيـر عاجلة من شـأنها تمنع
كـما حصل في مـحافظتي تـفاقم االزمة 
رجح خـبـير نـيـنـوى وكـركـوك). بـدوره 
نـفـطي  ان يـكـون لـتـداعـيـات االنـسداد
اثـرا عــلى شح الـوقـود في الــسـيـاسي 
احملـــــطــــات. وقــــال بــــيـــــوار خــــنس لـ
(الــزمـان) امـس انه (نـقص الــوقـود في

ـــا هي عـــلــيه اآلن لـــكــنـــهــا لـــيــست 
ووصــولــهـا الـى أكـثــر من مــئـة دوالر)
الية في داعـيا الى (استثمـار الوفرة  ا

االستثمار). 
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واكـــدت الــوزارة  ان مــوازنـــة الــدولــة
تــتــكــبــد خــسـائــر ســنــويــا جــراء عـدم
ـنـتـجـة من تـصـديـر جـمـيع الـكـمـيـات ا
زيـت الــوقــود أوبـــيــعه وفــقـــاً الســعــار
ـيــة. وقـالت الـوزارة في الــنـشـرة الــعـا

بـيـان امس ان (خسـائـرمالـية تـتـكبـدها
ـليـارات سنـويا تبـلغ ا مـوازنـة الدولـة 
جــراء عـدم تــصــديـر جــمـيع الــكـمــيـات
ـنتجة من زيت الـوقود النفط االسود ا
ـية أوبـيـعه وفقـاً السعـار النـشرة الـعا
فـضالً عن تخصـيص جزء منه لتـجهيز
ــعــامل بــســعــر الــتــجـــار واصــحــاب ا
مــــدعـــــوم). الى ذلك  وقـــــعت شــــركــــة
صـينية عقدا بقيمة  411.9مليون دوالر
مـع شـركـة كـويت إنـرجي في الـبـصـرة.

وقـال بيـان مقـتضب ان (العـقد يـتضمن
مــشـروع مـعـاجلـة الـغــاز الـطـبـيـعي في

العراق). 
ستوى فيما فاد مسؤول ايراني رفيع ا
أن طـاقـة إنـتاج الـنـفط في الـبالد عادت
ــسـتـوى نـفـسه الـذي كـانت عـلـيه الى ا
قـبل إعادة فرض العـقوبات العام 2018
في أعــقـاب انـسـحـاب واشــنـطن بـشـكل
أحـــادي مـن االتـــفـــاق الـــنـــووي. وقـــال
الــرئــيس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــنــفط

احملــطـــات يــكــون بــشــكل مــفــاجئ دون
ســــابـق انــــذار واعــــتــــقــــد ان يــــكــــون
لـتـداعـيـات اخلالفـات الـسـيـاسـيـة الـتي
تـشـهدهـا البالد اثـرا على ذلك) مـؤكدا
(يــجـب ان تــلــتــفت حــكــومــة تــصــريف
االعـمـال الى اخلدمـات الـتي لـها تـماس
ـواطـنـ  دون االنـشـغال مـبـاشـر مع ا
بـالصراعات الراهنـة فضال عن متابعة
ـشـتـقـات كأجـراء اسـتـبـاقي قبل مـلف ا
وقــوع االزمـة) وبـشــأن تـأرجح اسـعـار
ؤشرات الـنفط  قال خنس ان (جميع ا
تــؤكــد عـدم اســتـقــرار االســعـار في ظل
الـتهـديدات التي تـشهـدها منـابع النفط
ية) وطـرق امداداتهـا الى السوق الـعا
ولـفت الى ان (روسيـا من الدول الـكبرة
اذ يبلغ معدل انتاجها في انـتاج النفط 
 10مـاليـ بــرمــيل يــومـيــا وال تــوجـد
دولــة بـاســتــطـاعــتـهــا ســد الـعــجـر اذا
فـرضت عقـوبات عـلى الكرمـل وتـقليل
اعـــتــمـــاد اوربــا عـــلى الـــغــاز والـــنــفط
الــــروســـيـــ في ظـل تـــراجع اخملـــزون
الــــنــــفـــــطي) وتــــابع ان (دول حــــوض
اخلـليج تـتعرض الى ضـغوطات كـبيرة
عــلى وقع االزمـة الـروســيـة االوكـرانـيـة
ــا سـيـؤدي الى فـقـدان الـتـوازن بـ
الــعــرض والــطــلـب). وشــهــدت أسـواق
ــيـة ارتـفـاعــاً كـبـيـراً خالل الــنـفط الـعـا
ـاضـيـة تـزامـنـاً مع انـطالق األسـابـيع ا
الـعمـلـية الـعسـكريـة الروسـية اخلـاصة
حــيث جتـــاوزت ســقف فـي اوكــرانــيـــا 
الـــبــرمــيل الــواحـــد مــئــة دوالر.وتــوقع
اخلـبـيـر االقتـصـادي مصـطـفى أكرم في
تــصـريح امـس (ارتـفــاع أسـعـار الــنـفط

الـوطــنـيـة اإليـرانـيـة مـحـسن خـجـسـته
مـهـر إن (انـتـاج الـنفـط وصل الى أرقام
مـا قـبل الـعقـوبـات برغم من الـضـغوط
االقـتـصـاديـة) مـبـيـنـا ان (اإلنـتـاج عـاد
ـستوى نفسه الذي كان عليه قبل إلى ا
ـعـدل  3.8مـاليـ برمـيل الــعـقـوبــات 
يـومــيـا بـعـدمـا كـان تـراجع بـشـدة اثـر
فـرض الـعـقوبـات) واضـاف (نحن اآلن
ـــضـــاعـــفـــة فـي وضع يـــســـمح لـــنـــا 

صادراتنا).

بـيعات في رفـد خزينـة الشركة أقـسام ا
ـاليـة التي تـصب في حتس وارد ا بـا

واقع حال شبكات التوزيع).
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ولفت الى انه ( عدم قيام الشركة بإقامة
ـبـالغ دعــاوى قـضـائـيــة السـتــحـصـال ا
ـترتبة بـذمة شركـات التي يقدر ـالية ا ا
مــجــمـوعــهـا  113مــلــيـار ديــنــارٍ وعـدم
ــبـالغ أو اســتــجـابــة بــعــضـهــا لــدفع ا
تــوقـيع مالحق الــعـقـود بـشــأن األبـنـيـة
واآللـيات بل إن بـعضـها قام بـاستـثمار
ـمـهـا من مــبـالغ اجلـبــايـة الــتي  تـسـلـُّ
ــواطــنـ إضــافــة إلى أن جــمـيــعــهـا ا
مـــتــوقّــفــة عـن الــعــمـل مــنــذ عــام 2018
بـاستـثناء شـركت فـقط كما أن اثـنت
آخـري قامتا بتزوير خطابات الضمان
ـقـدمـة من قبـلـهمـا في مـا لم يـتم منح ا
ثالث شـركاتٍ إجازة استثماريةً من قبل
الـهيـئـة الوطـنيـة لالستـثمـار فضالً عن
إنــهـاء إجـازة شـركـة أخـرى بـعـد وجـود
حـاالت تـزويـر فـيـهـا وعـدم قـيـام بعض
ـقـايـيس الــشـركـات بـنـصب مـنــظـومـة ا
وقـرر الــذكــيــة لــلــمــغــذيـــات). الى ذلـك 
رئـيس حـكومـة إقلـيم كردسـتان مـسرور
ــئــة من الـــبــارزاني تــخــفــيض  50 بــا
أجـور الـكـهـربـاء لـلـمـخـابر واألفـران في
كــردسـتـان.وذكـر بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
ـــثــــلي امـس (الـــبــــارزانـي الـــتــــقـى  
اصــحــاب اخملـابــز واالفـران وعــرضـوا
عـليه مشاكلهم من بينها ارتفاع اسعار
ئة الطح حيث وجه بتخفيض  50با
من اجـــور الــكـــهــربـــاء اجملــهـــزة لــهــذه

االفران). Õö∫ مالكات الكهرباء تصلح أحد األبراج ≈

ــنـــطـــقــة. عـــلى الـــواقع اخلـــدمي فـي ا
واطـــلـع الـــغـــزي خالل اجلـــولـــة  عـــلى
نطقة اخلدمية موجهاً مـطالب اهالي ا
دينة اخلدمي  "بـتغيير مسؤول قسم ا
ـا ــديــنــة  ومــضــاعــفــة اجلــهــد في ا
يـتالئم مع حـجم الـسـكان فـيـهـا والذي
يـصل الى 85 الـف نـسـمـة.   كـمـا اطـلع
دينة احملـافظ على الـسوق القد فـي ا
 مــوجــهــاً بــاعــداد تــصــامــيم حــديــثـة
كـمـا تـابع ومــتـطـورة لـغـرض تـنــفـيـذه 
مؤكداً تلكـئة  دارس الوزاريـة ا مـلف ا
عـلى ضرورة تـسخيـر اجلهـد احلكومي
ـتـلكـئة. ـشاريع ا ـتـابعـة واستـكـمال ا
بـتـشـديد من جـهـة اخـرى وجـه الـغـزي 
االجــراءات االمـنــيــة ومـتــابـعــة تـعــزيـز
الـعمل  واالستـجابة السـريعة للـقضايا
تعلقة باألمن  وتوفير أقصى درجات ا
متلكات. وابدى احلـماية للمواطن وا
خالل جـولة تـفقديـة  للقـطاعات االمـنية
جـمـلة من ـدينـة وخـارجـها  في مـركـز ا
األوامـر اخلــاصـة بـاتـخـاذ سـلـسـلـة من
االجـراءات االحترازيـة والتي تسهم في
تـوفير احلماية للمواطن مشدداً على
 ضـرورة  تـفـعـيل اجلـهـد االسـتـخـباري
ـا يـكـفل احلـفـاظ عـلى ـعــلـومـاتي  وا

امن واستقرار احملافظة.

االســـتــعــمـــاالت اخملــتـــلــفــة ال ســـيــمــا
اخلــدمــات الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة

ناطق اخلضراء).  وا
واعــلن الـغـزي  اطالق حـمــلـة خـدمـيـة
واســــعــــة فـي مــــديــــنــــة الــــصــــدر في
الـناصربة يشارك فيها عدد من الدوائر
احلـكـوميـة العـامـلة في احملـافظـة جاء
ذلك خـالل زيـارة تـفـقـديـة مـيـدانـيـة قام
بـها   الى مديـنة الصـدر  اطلع خاللها

وتـذلــيل الـصـعـوبـات وتـقـلـيل الـروتـ
كن). واطن بأقرب وقت  لتمليك ا
واسـتمع  احملافظ الى (مداخالت مدراء
الـدوائر  وبحث امكانية تنفيذ القرار 
ـتـجاوزين في كـافـة االقضـية وتـمـليك ا
والــنــواحي) مــؤكــدا (ضــرورة تـعــديل
الـتـصـامـيم الـقـطـاعيـة لـلـطـرق لـتـوفـير
كـــــامل اخلـــــدمــــات قـــــبـل مــــصـــــادقــــة
ومـــراعـــاة تـــوفـــيـــر تـــصـــامـــيــــمـــهـــا  
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عقد محافظ ذي قار محمد هادي الغزي
دراء دوائـر  البـلديات في  اجـتمـاعاً 
عــمــوم اقــضــيــة ونــواحي احملــافــظـة 
بــحـــضــور مــدراء بــلــديـــة الــنــاصــريــة
وعـــقــارات والـــبــلـــديــات  والـــزراعــة 
الــدولــة . وقـال احملــافظ ان (االجـتــمـاع
تــنــاول مــنـاقــشــة قـرار  418 واخلــاص
ـتــجـاوزيـن في احملـافــظـة  بــتـمــلــيك ا
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فاهيم اإلنسانية وطفى على مـوجه للعقالء فقط النها في زمن اختلطت فيـها ا
الـسطح الشـعبويـة واإلبتزاز واإلرتزاق والـسمسـرة في زمن الترنح األخالقي
ـأزومــ عـلى سـطح ال غـرابــة من بـروز الـســمـاسـرة وا
ا مـلـوث تسـتـخـدم أدوات إنـسانـيـة لإلسـاءة اآلخـرين 

يامخلوق بيتك من زجاج. فيهم من رذيلة
{ عبر مجموعة  واتساب

∫bIH
محافظ ذي قار
يتفقد أحد
شاريع ا
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تـبدأ بـعض قصص احلـياة بـداية طـيبـة صحـيحـة وتتـبنى مـشاريـعهـا  افكارا
غـاية في الروعة واجلمال وتخطـو خطوات في هذا االجتاه حتى تكاد تظن ان
ـنهـاج.. لـقد الـذي يحـدث هـو الصـواب بـعيـنه وفـجأة تـتـغيـر الـنبـرة ويـتبـدل ا
سار وهنا تتعدد احلاالت فبـ انحراف مبيّت من البداية قد يخفى انـحرف ا
ـر;  وب طغيـان النفس االنـسانية وغـرورها بعد ان ذاقت طـعم النجاح كي 
فـتبدلت الغايـة .. وب اخطاء مـنها مقـصود ومنهـا غير مقـصود ...لذا ليست
ـشاريـع السـيـئة سـيـئـة من البـدايـة; بل احـيـانا تـكـون البـدايـات قـمة في كل ا
سكـا نفسه الـنزاهة والـروعة ...وهكـذا يظل االنـسان في امتـحان مسـتمـر ;
هـالك واخلسـران....من هنا عن اي خـطأ او شـر يصدر عـنه  قد يـرديه الى ا
يـحدث االخـتالف والتـنافـر وحتى الـعداء وقـد تصل االمـور الى مسـار خطـير
;مـاذا لو تسـامحـنا مع بـعضـنا الـبعض وتـصارحـنا  وحـاولنـا تقبـل ماحصل
وصـححنـا االخطـاء  ..فالروابط كـثيـرة ب البـشر ونقـاط التالقي ال بـأس بها
حـتى اشـكالـنـا  فـيهـا شـبه ...لـيس شـرطا ان تـكـون طـريـقتك تـشـبه طـريـقتي
هـم اننـا ال نتـقـاطع او نضـر بعـضـنا الـبـعض..التـسامح ;فـلكل مـنا تـفـكيـره ا
رائع ومـردوده جـميل; يـعم اجلـمـيع سـتعـيش وانت مـرتـاح; سيـمـر من جـنبك
ذاك الـذي سامحته; سـتضحك في قلـبك ; او على االقل ستبـتسم; وهو كذلك
انـها فسحة للـروح; بدل الضغائن ومـا تخفي الصدور...والـله تعالى جعل لنا
ـشـاعـر الـسـيـئـة ..لـيس مـواسم كي نـطـهـر الـروح ونـهــذب اجلـوارح من كل ا
تـنـازال مـنك ان تـبحـث عن نـقاط الـتـقـاء مع الـغـيـر وتـنـبـذ اخلـصـومة وتـرفض
الـعداء بل هو سمـو للنفس الـبشرية وارتقـاء وان جئت الى احلقـيقة فهي ايام
مـهمـا طـالت سـتمـضي وتـنطـوي وهـو عـمر مـصـيره االنـتـهـاء فاجـعل الـطريق
مـاب نـقـطة بـدايتـك ونقـطـة النـهايـة مـعبـدا بـالود والـتـسامح ان لم تـتـمكن ان

حتب فال تكره; اياك ان تكره; فانت اول من سيلحقه األذى...
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ـوضـوع حتــدثت فـيـهـمـا عـن اهـمـيـة الـنـظـام كـنت قـد نـشـرت مـقــالـ بـهـذا ا
ـؤسسات الـرسمية الـداخلي ( الالئحة الـداخليـة) جمللس النـواب ولغيره من ا

وغير الرسمية.
قـبل ان حترر امريكا (وإسـرائيل) ومؤتمـرو مؤتمر لنـدن ارضنا السـليبة كان
الـضـابط عـنـدمـا يـلـتـحق الى كـتـيـبـة مـا يـعـطـوه نسـخـة مـن (سـياقـات الـعـمل
الثـابتة) للكـتيبة  ونسـخة من (االوامر الثابتـة) لنفس الكتـيبة .. األولى تتعلق
بـالقتال والثانية تـتعلق بالسلم  وهي تعادل ( الـنظام الداخلي) الذي وضعته
fire and ) األحـزاب احلاكـمـة والتـابـعة واحلـاكـمة الـتـابعـة علـى طريـقـــــــة

forget)  أرم وانسى.
نـظـمـة   وكـما ان ـؤسـسـة/ ا الـنـظام الـداخـلي هـو دسـتـور داخلي تـضـعه ا
ـواطن هـدفه األسـاس تـنـظـيم الـعالقـة الـدسـتـور يـوضع كـعـقـد بـ الـدولـة وا
بـينهـما   فإن الـنظام الداخـلي جمللس الـنواب او غيره يـوضع للغـرض نفسه

ويدخل الى تفاصيل دقيقة في مجال اآلليات والسلطات والصالحيات ..
اني خاطئ لـدور رئيس مـجلس النـواب ونائـبيه  ولعل هـناك فهم شـعبي وبـر
تمـثل بآن السـادة الثالث لديهم من يـتصفح الـدستور يسـتوعب ذلك اخلطـأ ا
مـهمـات خـطرة  وسـيـجـد ان احلقـيـقة تـقـول ان تـلك االهمـيـة لـيست لـلـرئيس
ونـائبيه حيث لم يشر الدستور لهم اصال بل (للـمجلس) فيقول للمجلس عمل
كـذا وال يعط للرئيس ونـائبيه شيـئا..  ففي صنع اي قرار يـتحولون الى نواب
صـوتهم ال يـزيد عن صـوت اي نائب بـشعـرة واحدة   وبـالتالـي فأن كل هذه
الـبهـرجـة حول الـرئـيس ونائـبـيه ومـعهـا اخلالفـات تشـكل امـرا غيـر مـبررا ..
وهـذا بـالـطـبع ال يــعـني انـهم بال واجـبـات فــمـثال (( رئـيس اجملـلس هـو الـذي
ـثله ويتـحدث باسـمه)) و (( العـمل على تطـبيق الـدستور والـقوان والـنظام
الـداخلي)) والـنـائب االول لديه مـثال مـهمـة (( مـتابـعة اعـمـال اللـجـان الدائـمة
وتـقـد الـتـقـاريــر بـشـأنـهـا)) أي لـديــهم مـهـمـات وصالحــيـات تـتـعـلق بـإدارة
اجملـلس فـقط .. غيـر ذلك كـاالسـتـدعاء واالسـتـضـافـة وتشـريع الـقـوانـ فهي

مهمة (نواب اجمللس).  
ان خرق النائب االول السيد حسن الكعبي النظام خالل الـدورة السابقة للبر
الـداخلي بتشكيله جلنة جديدة ووقـعها شخصيا باسم رئيس اجمللس ونصب
نـفسه عضوا فـيها  وفي الدورة احلـالية اسـتدعى النائب االول الـسيد حاكم
الـية خالفا لالئحة الداخـلية للمجـلس وأوعز للسلطات الـزاملي السيد وزير ا

نع سفره. رتبطة باجمللس )  األمنية (غير ا
الـدسـتور- الـقـوان  –االنـظـمـة الـداخلـيـة تـكـمل احـدهـا اآلخـر وال تـتـخـيـلوا
ر امـكانية قيام دولة حقيقية غير فـاشلة دونها .. لذلك جند ان حتى عمنا بر
وضع مـا يشـبه الـدستـور (قـانون ادارة الـدولـة العـراقـية  ان هـذه كـلهـا على
عالتـهـا ال بـد لـهـا ان تـقـيـد او تـخـفف من طـغـيـان الـطـغـاة ونـزواتهـم الـفـردية
وخـلفـياتـهم  وحتـد من الرغـبة في الـهـيمـنة والـتي هي غـريزة بـشريـة قبل ان
قـراطيـا فال يـعني ذلك انه تـخلص من تـكون ثـقافـة  وعنـدمـا جند حـاكمـا د
(غـريزة الـهـيمـنـة الفـرديـة) فالـغـريزة ال تـزول ولـكن ذلك احلاكم فـرضت عـليه
الـدساتيـر والقـوان واألنـظمة والـتي لهـا ضمـانات حـقيقـية ولـيس كدسـتورنا
سؤول وجـبها  وا سؤولـ كي يسيروا  وقـوانينا وأنظـمتنا التي تـتوسل با

حر في تنفيذها بعيدا عن احلساب وسأعطيكم مثال بسيطا.
نص الـدسـتـور عـلى (( وضع نـظام داخـلي جملـلس الـوزراء ))  وقـاد الـسـيد
كنـكم تصور كيف كانت ـالكي مجلس الـوزراء لدورت ولم يضع النـظام و ا
الكي خرق آلـية صنع القرار جتري في اعـلى سلطة في الدولة  اذا الـسيد ا
الـدسـتـور ولنـفـتـرض انـنـا اقـمـنـا الـدعـوى عـلـيه لـدى الـقـضـاء  فهـل سنـربح
ة وال الـدعوى ?? كال بـالتـأكـيد ألن الـدستـور والقـوانـ تؤكـد على (( ال جـر
عـقوبـة اال بنص...)) وال يـوجد نص يـعط ضـمانـة او يقـرر عقـوبة لـعدم تـنفـيذ
الـدسـتـور او (( ال يـجـوز سن قــانـون يـتـعـارض مع احـكـام هـذا الـدسـتـور))
ـثـال والذي ـسـاءلـة والـعدالـة عـلـى سـبيـل ا ـثـلـو الـشـعب قـانـون ا ويـشـرع 
ـي حلــقـوق تــعــارض مع الــدســتــور وثــوابت احــكــام االسالم واالعالن الــعــا
االنـسـان ووثــيـقـة الـعـهــد الـدولي  وكـأن شــيـئـا لم يـكن??
ـهم سن دستـور كـوثيـقة مـكة الـتي اكـلتـها وعـليه لـيس ا
صاحلـة في العـراق التي اكـلها األرضـة  او كوثـائق ا
ـهم ان يكون مـلزما قـبل ان يكون احلـقد األعمى  بل ا

عادال.
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الـعام  2001 مـيالديـة أي بـعد هـجـمات
ـتحـدة تناول  11 أيـلول في الـواليات ا

الــبـــاحث عــدة مــتــغـــيــرات ســيــاســيــة
واقـــتـــصـــاديــــة وامـــنـــيـــة الى جـــانب
الـــتــأثـــيـــرات الــدولـــيــة وأثـــرهـــا عــلى
الـــســـيـــاســـة اخلــارجـــيـــة الـــهـــنـــديــة
وعالقـاتـها الـدوليـة ودورهـا اإلقلـيمي.
وبـعد مـناقـشة مسـتفـيضـة تمت إجازة

االطروحة بتقدير جيد جدا.
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جــرت في مـعــهـد الــعـلــمـ لــلـدراسـات
الـعـلـيا في الـنـجف الـثالثـاء  منـاقـشة
أطــــروحـــة الــــدكـــتــــوراه في الــــعـــلـــوم
وسـومة  (سـياسـة الهـند الـسيـاسيـة ا
اإلقــلـيــمـيــة بـعــد الـعـام 2001) لــلـطـالب

جاسم طاهر جالب. 
ــتـغــيــرات الـتي تــنــاولت االطـروحــة ا
حـدثت جلـمـهـوريـة الهـنـد خـاصـة بـعد
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شـهداني ـتحـدث الـرسمي لـوزارة االتصـاالت رعـد ا اعـلن ا
ان  الـشركـة العـامة للـبريـد والتـوفير اصـدرت طوابع بـريدية
ـعـارف الـتـقـلـيـديـة. وقـال في بـيـان تلـقـته وبـطـاقـة  خـاص بـا
(الزمان) امس انه (حسب توجيهات وزير االتصاالت أركان
شـهاب احـمد الـشيبـاني ومديـر عام الـشركة الـعامـة للـبريد
والــتــوفـيــر إدريس خـالــد عــبـدالــرحـمـن  بـاشــرت الـشــركـة
بـاصـدار طـوابع بـريـديـة وبــطـاقـة وجـاء هـذا الصـدار ضـمن
اخلطـة  السنـوية لـلبريـد العـراقي لعام 2022 حـيث يتـضمن
االصدار أربـعة طوابع بـالفئات  250 و 500 و 750 و1000
ديـنـار وبـعدد  5 آالف طـابع لـكل فـئـة بـاالضـافـة الى بـطـاقـة
بـفئة 1500 ديـنار وبـعدد 3000 آالف بطـاقة   تـصمـيمـها
ـصـمم العـراقي سـعـد غـازي وطبـعت في مـطـبـعة من قـبل ا
الـبــريـد وســيـتم تــسـويـق اإلصـدار من قــبل مـكــاتب الـبــريـد

والتوفير ومكتب الهواة).
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بغداد  –فائز جواد
مـع إطاللــــة شــــهــــر رمــــضــــان شــــرع
ـسـلـمون في أنـحـاء الـعالم اإلسالمي ا
بـاداء فريـضة الـصيام.وعـلى الرغم من
الــفـوائـد الــصـحـيــة الـتي يــتـضـمــنـهـا
الـصـيام قـد يجـد البـعض صعـوبة في
الـتــأقـلم مع تـغـيّـر عــاداتـهم الـغـذائـيـة
خالل هذا الشهر أو الشعور بنوع من
الــتـعب واإلرهــاق جـراء االنــقـطـاع عن
الــطــعــام والــشــراب لــفــتــرات طــويــلـة
ا تـترافق لدى البعض مع نـسبيا ور
مـشاكل صحيـة كتلك التي يـعاني منها
ـصابون بارتفاع في السكر أو ضغط ا

الدم.
( الــــزمـــان ) تـــســــتـــطـــلـع بـــعض اراء
ـواطـن وتـسلط الـضوء عـلى بعض ا
ـهـمة الـتي يقـدمـها خـبراء الـنـصائح ا
الــــتـــغــــذيـــة من أجـل صـــيــــام صـــحي
أفــضل.اذ يـوصي خــبـيـر الـتــغـذيـة من
صـحة الـكرخ سـعدي طـارش بأن يـتبع
الــنـاس الـنـصــائح الـتـالــيـة الـتي يـرى
أنـهـا تكـفل صـيامـاً أسهـل وجفـافاً أقل
ويقول في اجلـسم وفائدة صحـية أكبر
طــارش (يـجب الــتـركــيـز في الــسـحـور
عـلى األطعمـة التي حتتوي عـلى نسبة
ــاء وتــنــاول ــئــة مـن ا نـــحــو  70 بـــا
الـــوجـــبــة عـــلى ثالث مـــراحل بـــفــارق
خــمس دقـائق بـ الـواحـدة واألخـرى
وتــبــدأ بــطـبـق من الــسَـلَــطــة (خــاصـة
اخلــــيـــار واخلـس والـــكــــرفس) ونـــوع
واحـــد فـــقط مـن الـــطـــعـــام بـــشــرط أال
يـحتوي عـلى نسبـة كبيرة من األمالح
كـمـا هي احلـال مع مـواد مـثل األجـبان
ـكسرات التي رغم فوائدها الغنية وا
إال أنـهـا سـتـتـسـبب في حـاجـة اجلـسم
ـاء بعـد ساعات إلى كـميـات أكبـر من ا
قـليـلة )ويـضيف ( تـأتي السـكريات في
ــرحــلـــة الــثــانــيــة ويــفــضل تــنــاول ا
ـاء قــطـعـتـ مـن الـفـاكـهــة الـغـنــيـة بـا
أيـضا (كالفـراولة والبطـيخ والبرتقال)
أو كـــوبــاً من الـــعــصـــيــر الـــطــازج ثم
اء) وتـنصح اخـتـتام الـوجبـة بشـرب ا
خـدمـة الـصـحة الـوطـنـيـة البـريـطـانـية
بـتـجنب شـرب الشـاي والـقهـوة ألنهـما
مـدران البول الحـتوائهـا على الكـافي
ن يعانون من مشكلة السلس (خـاصة 
الــــبــــولي). ويــــؤدي فــــقــــدان اجلــــسم
لـلسـوائل إلى احلـاجة إلى تـعويـضها
واإلصـــابـــة بــاجلـــفـــاف الـــذي يــخـــلق
مــــشــــاكل صــــحــــيــــة مــــثـل الــــصـــداع
وانــخـفــاض ضـغـط الـدم ومــشـاكل في

الكلى وغيرها).
وطن عبد الـله الونداوي (لقد ويـقول ا

حـرصت على الـصيام واحلـمد لـله منذ
ان كـان عمري  8سـنوات وانا االن على
اعــتـاب  70عــامــا ولم انـقــطع او اتـرك
الـصيام واحلمد لله ) ويضيف ( دائما
اكوالت اخلضراء مـاكنت اعتمد عـلى ا
مـثل الـسـلـطـات وااللـيـاف وابـتـعـد عن
الـدهـون واالطـعمـة الـتي حتـتـوي على
االمـالح  فكـنـت اعلـم اوالدي واحـفادي
عـلى مـثـل هذه الـتـغـذيـة وكـنت انـصح
عـلى االسـتـمـرار بـوجـبـة الـسـحـور الن
كــمـا قـال نـبـيـنـا صــلـوات عـلـيه وسـلم
تـسـحروا ان في الـسـحر بـركـة ويجب
ان تــــتـــضـــمـن الـــلــــ واخلـــضـــروات
والـفاكهة كـالبرتقال والـبطيخ واالكثار
ــاء و ان النــكــون شــرهـ مـن شــرب ا
بـتــنـاول الـطـعـام خالل وجـبـة االفـطـار
واالعـتماد على الشوربة والتمر والل
واالكـثـر من اخلـضـروات ويجـنـبـنا من
ــشــاكل الــصــحــيــة عــســر الـــهــضم وا
ــكـسـرات الحــتـوائـهـا واالبــتـعـاد عن ا
عـــلى االمالح واالقالل مـن احلــلــويــات
عـتـدلة مـنـها قـدر االمـكان بـاسـتثـنـاء ا

ليضمن لنا صيام اليوم التالي).
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ــوائـد الـرمـضــانـيـة - بـغض تــتـمـيـز ا
ادي لكل أسرة - سـتوى ا الـنظر عن ا
ـقــدمــة في كل يـوم بــتــعـدد األطــبــاق ا
جــراء عـادة تـبــادل األقـارب واجلـيـران
ألطــبــاقــهـم بــعــضــهم مع بــعض خالل
شـــهــر الــصــيـــام وبــالــتــالـي يــحــظى
اجلـميع بـتنوع األطـباق عـلى موائدهم
كل يـوم لـذى يـتـنـاول الـشـخص أكـثر

ا يجب وأكثر من حاجته. 
وال يــشـعـر بـأضـرار ذلـك إال بـعـد فـتـرة
وجـيـزة من االنـتهـاء من اإلفـطـار.حيث
ـــعـــدة تــــبـــدأ مـــشـــاكـل مـــثل آلـم في ا
وشـعـور بـالتـخـمـة واخلمـول والـرغـبة
فـي النوم وما إلى ذلك. لكن قد تصبح
ــــشـــــكــــلــــة لـــــدى الــــبــــعـض أكــــثــــر ا
عــنــدمـا تــتـســبب في ارتــفـاع خــطـورة
الـضغط أو السكـر في الدم.وتعد األيام
األولـى من الصـيـام هي األصـعب على
اإلطـالق ( ألن حـــــاجــــــة اجلـــــسـم إلى
الـدهون كمـصدر طاقـة تبدأ بـعد أربعة
أيـــام) من الــصــيـــام بــحــسـب طــبــيب

التغدية سعدي طارش .
ويـقـول إنه (يـجب تـنـاول اإلفـطـار على
ثـالث مـراحل وبـفــارق ست دقـائق بـ
الـوحدة واألخرى تماماً كما هي احلال
فـي السـحـور. والـسـبب بـحـسب قـوله
هـو أن الـدمـاغ يـحـتـاج إلى  18 دقـيـقـة

لتلقي إشارة الشبع.
ويــضـيف ) ويُــنـصح بــشـرب كـوب من
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في الـذكرى الـسـنويـة الـثانـيـة واألربعـ السـتشـهـاد االمام الـشـهيـد ايـة الله
ة الشهيدة ( بنت الهدى ) العظمى السيد محمد باقر الصدر وشقيقته العا

من قصيدة في رثاء االمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر 
الرجل  –األمة 

احلرفُ من هولِ ما عانيتَ يرجتِفُ 
وإن جُرحَكَ في التاريخ منعطفُ
شي الزمان جريئا في تنقله 
في احلادثات ولكنْ عنده يقفُ 
وفي ضمير الليالي منه خاطرة 

تضيقُ عن كُنهها األسفارُ والصحفُ 
إن راحَ يخطفُكَ الباغون في ( جسد ) 

فإنَّ ( نهجكَ ) باقٍ ليس يُختطَفُ 
يا أيها ( الصدر ) يا كوناً يُعانقُهُ 

فوحُ النبوة واألمجادُ والشرفُ 
لقد وقفتَ بوجه الظلم مدرعاً 

صَبَرَ ( احلس ) فطابَ النهجُ والهدف 
كفاكَ أنك في العلياء مدرسةً 

منها دروسُ اجلهادِ البكر تُقتطفُ
جئنا اليكَ وفي أرواحنا عطش

والشعرُ حيرانُ ال يدري الذي يَصِفُ 
شَبَّ احلن لظى في كل جانحةٍ 

إثر النوى وتشظى العاشِقَ الدَنِفُ 
ب الضلوعِ جوىً ما انفكَّ مستعراً 
وما انطفى في ضمير األمّةِ الَلَهفُ 

-2-
على ضفافك لألحرار مزدحم 
وفي رحابك لألبرار مُعتَكَفُ 

واجملد أن جتدَ األجيالُ أجمعُها 
أنْ ليس عن نهجكَ الوضّاء مُنصرفُ 
انت الضُحى أَطْلَعَتْهُ الشمسُ مُؤتلقاً 

لهمي على الشَمْسِ راحتْ وهي تنكِسفُ 
ضمَّتكَ ب حناياها ( القلوبُ ) كماً 
سَعَت أليك ( عقولُ ) اخلَلْقِ تختلفُ 

-3-
أين الدثار من االيثار إنْ ذُكِرا 

يوماً وأينَ امتشاقُ السيفِ والترفُ ?
ولو رفعناكَ فوقَ الشمسِ تكرمةً  

لكان البُدَّ بالتقصير نعترفْ 
سالما ايها الصدر العظيم

ذكــرى اســتـشــهـادك في 4/9/  1980 - عــلى يـد أعــتى اجلــبـابــرة الـذين
ـسـعور ثم عـرفـتهم الـبـشريـة  في تـاريـخهـا الـطويل  –فـأطـاحت بالـطـاغـية ا
قـادته الى حُـفـرة حـقـيـرة في جـوف األرض اخـتـارهـا مـخـبـأً له قـبل اعـتـقـاله

وسوقه الى القضاء  ثم تنفيذ احلكم الصادر باعدامه شنقا .
وهكذا انتصر الدم على السيف 

وكـانت ظالمتُكَ كظالمة جـدّك أبي االحرار االمام احلسـ (ع) الذي انتصر
نصراً مبيناً على الصعيدين العقائدي والسياسي .

ويـتوهج ذكرُك في شرق األرض وغـربها ... حتى أنَّ جـامعة موسـكو حتتفي
بنصب تذكاري أقامتْه لك

 ولـيس ثـمـة من جـامعـة أو مـعـهـد عـلميّ االّ ويـلـعـلع فـيه اسـمُك ويُـتـداول فيه
فكرُك  ويُشاد بنظراتك ونظرياتك .

لقد كنتَ فاحتاً بالقلم والدم أعلى الفتوحات اخلالدة .
واذا كـانت الـفجـائع تـتنـاقص آثـارهـا عبـر مـرور الزمـن يومـاً بـعد يـومٍ  فـقد

أل الفراغ الذي تركته . فقدناك أمةَ في رجل  ولم يستطيع أحد أنْ 
نعم 

نـاقب والسجايـا ما تفرق فـي عظماء أفذاذ واهب وا لـقد أجتمـعتْ فيكَ من ا
كثيرين...

وهنا تكمن العظمة . 
ـقـدور أحــد أنْ يُـطـفـأَ أنــوارَ عـلـمك انـهم قــضـوا عـلى جــسـدك ولـكن لــيس 

وفضلك وخلقك واجنازاتك  ...
ة ولئن جنت احلوراء زينب (ع) من سيف الطغيان األموي فان شقيقتك العا
اجملـاهـدة الــشـهـيــدة ( بـنت الـهــدى ) لم تـنجُ من ســيف الـطــغـيـان الـعــفـلـقي

سعور فهي معك وال يغيب ذِكْرُها عن ذِكْرَك . ا
واذا كنتَ  –يا سيدي  –قـدوة العظماء الفاحت بفكرهم ودمهم فانها قدوة

سلمة بشموخها الرسالي وعطائها الثر ومواقفها الرائدة. رأة ا ا
سالم عليكما في اخلالدين 

وأنّ الـعيون لـعبرى واالكـباد حلـرّى  ونيران االحـزان مستـعرة ب الـضلوع
الى يوم نلقاك .

انا لله وانا اليه راجعون .
في الذكرى الثانية واالربع الستشهاد رائدة الفكر واجلهاد

الشهيدة بنت الهدى 
لِبْنتِ الهْدى في كُل مَكرُمة يَدُ 
وراحتْ على طُول الزمانِ تُخَلَّدُ

كفاها شُموخاً أنْ تكونَ شهيدةً 
ؤثّل تُحمدُ على شفةِ اجملدِ ا

سالم عليها وهي ذات فريدة 
اها إلى خَيْرِ النبي مَحْتِدُ

وقد جاهدتْ في الله دُونَ هوادةٍ 
فباركها الهادي النبيُّ مُحَمَدُ

كما كَرُمَتْ نفساً وطابت شمائالً 
وإنَّ السجايا الغُر هيهات تُجحدُ

  # # #
وما جفَّ دمع قد ذرفناه ساخنا 
عليها وفي الذكرى األسى يَتَجَدَدُ
أطلّتْ بِأفْقِ الوعي شَمْساً منيرةً 
ُتَوَقِدُ ولم يَخبُ يوماً نورُها ا

لقد أَطْلَعتْ للجيلِ باقاتِ فِكْرها 
وروداً وَعِطْرُ الفِكْر يُهني ويُسعدُ
هنا خطبة عصماءُ هزّت نفوسَنا 
ُجدِدُ وينعشنا الفِكْرُ األصيل ا

ا حَوَت  وَثمَّ تآلِيف تروقُ 
وعنها غدونا في القراءاتِ ننشدُ
وأشعارُها نهر يفيضُ سالسةً 
وحسبَكَ ما نشدو به ونُغردُ

ومدرسةُ الصدر الشهيد عظيمة 
و ( آمنة ) فيها مَضاء وسؤددُ
بطوالتُها مِثْل النُجوم تألألتْ 
وَلَألَأ ذِكَر في األنام مَخلَّدُ
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بغداد

ـــرحـــلـــة األولى عـــلى ثالث ـــاء فـي ا ا
دفـعـات وفي وضـعـية اجلـلـوس. وبـعد
ست دقـائـق تـبـدأ بـتـنـاول الـسـكـريات
إلمــداد اجلـسم بـالــطـاقـة الــتي فـقـدهـا
خالل فـترة الصـوم على أن تـكون غير
مــصـنّـعـة بل طــبـيـعـيـة مــثل الـتـمـر أو
عـصـيـر الـفواكه الـطـازجـة) ويـضيف (
بــعـد انـتـظـار  6دقــائق أخـرى يُـنـصح
ـفــرومـة الــبــدء بـطــبق من الــسَـلَــطــة ا
ـــعــدة بـــشــكـل نــاعم لـــعــدم إجـــهــاد ا
ــــوجـــودة في وتــــعـــتــــبـــر األلــــيـــاف ا
اخلـــضـــروات ضـــروريـــة جـــداً إلمـــداد
ـنع اجلــسم بــالـفــيــتـامــيـنــات وكــذلك 
اإلمـسـاك) ويتـابع (بعـد طبق الـسَلَـطة
يــجب تـنـاول صــنف أو صـنــفـ كـحـد
أقـصى من األطعمة الـتي حتتوي على
الـبـروتـيـنـات والـكـربـوهـيدرات) وعـلى
ـــثــــال الـــبــــطـــاطــــا والـــرز ســــبـــيـل ا
ــعــجــنــات ــعـــكــرونــة و اخلــبــز وا وا
جـميعـها حتتـوي على الكـربوهيدرات
لـذا يـجب االكـتـفـاء بـتـقـد نـوع واحد
ــا ذكــر إلـى جـانـب نــوع واحـد فــقط 
فـــقـط من الـــبـــروتـــ (مـــثل الـــبـــقـــول
والـبيض واللحوم اخلـالية من الدهون
ضغ واأللـبان) مع مراعاة مدة عـملية ا
الـتي تسـتغرق من  30 ثـانيـة لألطـعمة
رنة إلى  60 ثـانية لألطعمـة القاسية ا

كسرات). (كاللحوم وا

وعـلى الرغم من حاجة اجلـسم الكبيرة
ـاء إال أن شرب كمـية كبـيرة منه إلى ا
دفـعة واحدة وبطـريقة خاطـئة قد يؤثر
عــلى عــمل األمــعـاء والــكــلـيــتــ لـذى
(يــجب اتـبــاع طـريــقـة صــحـيــة وعـدم
ــاء دفـعـة شــرب أكـثـر مـن كـوبـ من ا
واحــدة قـبل مــرور سـاعــة عـلـى تـنـاول
اإلفــطــار وال يـجب انــتــظـار الــشــعـور
بـالعطش بل ينبغي شربه كل ساعة أو
ســاعـة ونــصف حـتـى لـو تـطــلب األمـر
وعـد شرب مـنك تـعيـ مـنبه يُـذكـرك 
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لــيـس اجلــمــيع مــاهــرا في الــتــفــكــيــر
ــســبق لــهــذا الــشــهـر والــتــخــطــيط ا
فـالـبـعض يـعاني كـثـيـراً بسـبب تـغـير
الـعادات الـغذائيـة واالجتـماعيـة بشكل
مــفـاجئ لـذا يـواجـهــون مـتـاعب جـمـة
تـؤثــر عـلى تـواصـلـهم االجـتـمـاعي مع
من حـولـهم أو على جـودة عمـلهم كـما
هي احلـال مع الشقيقـ سليم وحبيب
 الـلـذين يعـمالن في أعـمال الـبـناء في
احـدى احملـافـظـات .يـقـول سـلـيم ( رغم
أنـني أعلم جيداً أنه يجب علي التحلي
بـالـصـبـر وسـعـة األفق في هـذا الـشـهر
الـفضيل إال أنـني أصبح رجالً عصبي
ـــزاج وســريع االنـــفــعــال مـع حــلــول ا
مـنـتصـف النـهـار وال أحتكم بـسـلوكي

وأصـرخ في وجه العمال و سرعان ما
أنـــدم عــلـى ذلك وأعـــتــذر مـــنــهـم لــكن
ــوقف يـتــكـرر كـثــيـراً مــعي ) ويـقـول ا
شـقيـقه حبيب (بـإمكـاني حتمل اجلوع
فـي األيــــام األولى لــــكن بــــعــــد مــــرور
أســبـوع أشــعـر بــعـطش شــديـد وهـذا
يـسبب لي الـصداع فـأصبح شـخصاً ال
يــطــاق لــكــنــني ال أســتــطـيـع الــتـحــكم

بعصبيتي ).
 وقــد ال تــقـتــصــر مــواجـهــة مــثل هـذه
ـشـكـلـة عـلى سـلـيم وحـبـيب فـقط بل ا
تــطـال كـثـيـرا من الــرجـال. لـذا يُـنـصح
بـاتباع نصائح خبـراء التغذية في هذا
الـصـدد ألن ما تـتنـاوله من أطعـمة له
دور كــبــيــر في ســلـوكك.ويــقــول بــهـذا
الـصـدد  خبـير عـلم األغـذية والـتغـذية
في مــسـتـشـفى الـدولي بـبـغـداد فـاضل
ـرأة بــشـكلٍ عـام أقـدر ــوسـوي إن ( ا ا
عـــلى حتــمـل الــصــيـــام من الــرجل ألن
ـرأة أعـلى نــسـبـة الـدهـون فـي جـسم ا
من نـسـبـتـها في جـسم الـرجل كـما أن
الـكتـلة العـضليـة لدى الرجـال أكبر من
الـكتلة العضلية لدى النساء) وبحسب
فـاضل  ثـمة أسـبـاب علـمـية وراء ذلك
وهـو أن ثـمـة هـرمـونـات تـكـون نـشـطـة
ـرأة; أكثـر من الرجل وبـعضـها لـدى ا
أكـــثــر نــشــاطـــاً لــدى الــرجـل يــســاعــد
ـرأة على حتمل هـرمون األسـتروج ا

اجلــوع والـــبــقــاء في حــالــة مــزاجــيــة
ـــا ـــكـــنـــة  هـــادئـــة أطـــول فـــتـــرة 
يــســـاعــدهــا عــلى حتــدي االنــفــعــاالت
والـشعور بـالقلق بيـنما يحـفز هرمون
الـتـسـتـوسـتيـرون لـدى الـرجـال شـعور
االنـفـعـال والـقـلق والـتـوتـر ) ويـضيف
ـرأة طعـاماً ـوسـوي (يحـتاج جـسم ا ا
ـا يـحـتــاجه الـرجل بــشـكل عـام أقـل 
كـــمــا أن تـــنــاول الـــلــحـــوم والــدواجن
واألجـــبـــان بــــكـــثـــرة يـــحـــفـــز إنـــتـــاج
الــهـرمــونـات الـتي تــؤثـر عــلى احلـالـة
الــعـــصــبــيــة لــلـــشــخص ألن هــرمــون
األســـــــتـــــــروجـــــــ يـــــــتـــــــقـــــــاطـع مع
الـكــولـيـسـتـرول فـاإلكـثـار من الـلـحـوم
يـؤدي إلى ارتفاع نسـبة الكولـيسترول
وبـالـتـالي إلى إثارة احلـالـة الـعصـبـية
ــيـل الــرجـــال إلى لـــدى الـــشــخـص و
احلـركة أكثر من النـساء بشكل عام في
الـدول الشـرقيـة بسبب طـبيـعة عـملهم
ـنـزل وهـذا أو مـســؤولـيـاتـهم خـارج ا
يـــعـــني أنـــهـم قـــد يـــخـــســـرون طـــاقــة
ـرأة لكن وسـعـرات حراريـة أكـثر من ا
رأة العاملة التي الـوضع يختلف مع ا
تـقع علـيهـا أعبـاء ومسـؤوليـات كبـيرة
ـنـزلي من رعــايـة األطـفـال والـتــدبـيـر ا
والــعـمل الــوظـيـفي. وفي هــذه احلـالـة
تــتـشـابـه مع الـرجل بل حــتى أنـهـا في

. بعض األحيان تبذل جهداً مضاعفاً
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ـنقولـة للمـتأخرين  مـقابل قيـامهم بـتسديد ا
صرف). وب مـابذمتهم من التـزامات جتاه ا
صرف ان (جـميع اإلجـراءات التـي يتـخذهـا ا
بـهــذا الـصـدد  تـسـتـنـد الى قـانـون حتـصـيل
األمـــوال احلــكـــومــيــة رقم  56لـــســنــة 1977 
ــوقـعـة بـ اضــافـة الى الـبــنـود الـرســمـيـة ا

  .( قترض صرف وا ا
وردت احملــكــمــة االحتــاديــة الــعــلــيــا دعـوى
الــطــعن  بــرفع ســعــر صــرف الــدوالر مـقــابل
الـدينار .وقال بيان امس ان (االحتادية عقدت
قامة ضد رفع سعر جـلستها للبت بالدعوى ا
الــدوالر) واشـار الى انه (تـقـرر رد الـدعـوى).
وكـانـت احملـكـمـة قـد قـررت  تـضـيـيف كل من
ـركزي بجـلسة الـية ومحـافظ البنك ا وزيـر ا
خـــاصــة بـــشــأن ســـعــر صـــرف الــدوالر أمــام
الـدينار  واالستـعانة باخلبـراء االقتصادي

حصل النائب هادي لـلبت بالقضية. الى ذلك 
حــــسن الــــسالمـي عــــلى امــــر والئي بــــشـــأن
ـنـاطق ـنـاطق اخلــضـراء قـرب ا اســتـرجـاع ا
حافـظة النجف. الـسكنـية في حي الشهـداء 
واكـد الـسالمي في تـصريح امس (اسـتـمراره
نـاطق اخلضـراء التي في اسـترجـاع جمـيع ا
ة اسـتولت عليها ما وصـفه بعصابات اجلر

نظمة). ا

ــالـيــة في تــقـويــة أواصـر ــؤســسـات ا دور ا
الـتـعـاون بـ الـبلـدان الـعـربـيـة). واضاف ان
الـيـة العـربيـة وصـندوق الـعربي (الـهـيئـات ا
ـــاء االقــتــصــادي واالجــتـــمــاعي تــعــقــد لال
اجـــتــمــاعــاتـــهــا  ســنـــويــاً  ويــتـم  خاللــهــا
ــوضــوعــات اســـتــعـراض أداء كل هــيــئــة وا

طروحـة علـى جـدول أعمالهـا). ا
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واكــد ان (هـذه  الــهـيــئـات تـســهم في تــوفـيـر
ـشــروعــات تـنــمــويـة ودعم الــتــمـويل الـالزم 
ـدفــوعـات والـتــصـحــيح الـهــيـكـلي مــوازين ا
وخـــدمــات ضـــمــان االســـتـــثــمـــار وائــتـــمــان
ـساهـمة نـطقـة إلى جانب ا الـصـادرات في ا
ا شـروعات التنـموية العـربية  في تـمويل ا
تــعــزز دورهـا في تــنــمـيــة عـجــلــة االقـتــصـاد
الـعـربي). ودعـا مـصـرف الـنهـرين اإلسالمي 
ـــالــــيـــة  جـــمـــيع احـــد تــــشـــكـــيالت وزارة ا
ـتلكـئ عن سـداد مابـذمتهم من ـقتـرض ا ا
ـصـرف ـصـرف. واوضح ا الــتـزامـات جتـاه ا
في بـيـان تـلقـته (الـزمـان) أمس (وجود جـمـلة
ـتـلـكـئ عن من اإلجـراءات الـرسـمـيـة بـحق ا
ـتضـمنـة إصدار الـسداد خالل شـهر آذار  وا
 10قـرارات حـجـز فيـمـا اشـار الى اصدار 16
ـنقـولة وغـير قـرار بـرفع احلجـز عن األموال ا

ـالــيــة  ومـديــر عـام عــام الــدائـرة اإلداريــة وا
دائــرة  الـدين الــعـام ومــديـر عــام الـصــنـدوق
ثل عن وزارة الـعراقي للتـنمية اخلـارجية و
ـركـزي الـعراقي. ـشـاركة الـبـنك ا الـزراعـة و
وقـال بـيـان تلـقـته (الـزمـان) امس انه (وجرى
خالل اإلجــتـمــاع إسـتــعـراض نــتـائـج أعـمـال
ــاضي وتـقـيـيم ـالـيــة لـلـعـام ا ــؤسـسـات ا ا
سـتقبليـة لتعزيز اإلجنـازات  وبحث اآلفاق ا
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ـالـيـة اخلـمــيس بـفـعـالـيـات شــاركت وزارة ا
الية العربية اإلجـتماعات السنوية للهيئات ا
الـيـة واالقتـصاد ـثـلي وزارات ا ـشـاركة   
ــمـلــكــة الـعــربــيـة ــنـعــقــد في ا الــعــربـيــة وا
الــسـعـوديــة . وحـضـر  االجــتـمـاع مــسـتـشـار
ـــالــــيـــة رئــــيس الــــوزراء و وفـــد مـن وزارة ا
بــرئـاسـة وكــيل الـوزارة طـيف ســامي ومـديـر
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ـنـاصب علـيـا   سعـوا إلشـغالـهـا بشـتى الـطرائق .. بـعض الـذين يكـلـفون 
ـتالزمة الـكرسي الـذي اليدوم   فـيـقبـلون عـلى أنفـسهم يـصابـون لألسف 
ـساهمة في تـردي حاضر ومسـتقبل مـؤسساتهم  نـتيجة اخلـضوع  حبا" ا

نصب وتمسكا"  بالكرسي   با
حو بعض البقع البيضاء التي كانت  تضيئ مسيرتهم  .  ما 

نـصب مـرغـم  وبـعد أن خـسارتـهم الـكبـيـرة يشـعـرون بهـا بـعد مَـغـادرة ا
يكون األوان قد فات ..

 وال يــنــفع  الـــنــدم أولــئك الــذين يـــصــحــون مــؤخــرا" رغم
االمتيازات التي حصلوا عليها  .
تخاذل   إنه التأريخ ال يرحم ا

 وذلك هــــو الـــوطـن  الـــذي اليــــبـــنــــيه الالهــــثـــون وراء
مصاحلهم الشخصية .

{ عن مجموعة واتساب
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دمشق

ؤسسة وشـهد احلفل توقيع االصدار الثالث 
ـة شــمل عـربي .. اجلــيل اجلـديــد لـلــثـقـافــة (
ريـحانة للشهيد )  ويتضمن ابداعات شعراء
عــرب. اعـداد االديــبـة الــسـوريـة رواء الــعـلي.
و تـوزيع الـشـهـادات الـتـقـديـريـة واالوسـمة
ـنـاسبـة. وبـعد انـتـهـاء احلفل  كـان الـوفد بـا
العراقي بضيافة السيدة رواء العلي  رئيسة
ـــؤســســـة  في نــادي الـــضــبــاط بـــحــمص. ا
وعـصرا كان الـوفد يعـود  بحصـيلة ثـقافية 
الى مــقـر اقـامـته بـحي الـسـيـدة زيـنب ( ع ) 
بـريف دمشق. وعـلى هامش االحـتفـال تعرفت
عـلى شخـصيـات ادبيـة واجتـماعـية سـورية 
مــنـهـا االديـبــة هـيـام جــابـر . حـمص : وداعـا

والى لقاء.
¥

واصل الـوفد الثقافي العـراقي نشاطاته. فقام
بـزيارة مقبرة الـشهداء  بجوار مـرقد السيدة
زيــنب ( ع ). وقـرا سـورة الــفـاحتـة عـلى روح
ـقبرة. رمـوز عراقـية راحلـة. ودفنت في هذه ا
مـنــهـا : الـشـاعـر مـحــمـد مـهـدي اجلـواهـري 
والــشـاعــر الــسـيــد مـصــطـفـى جـمــال الـدين 
والــكـــاتب هــادي الــعــلـــوي  والــفــنــان راسم

اجلميلي.
: مـجـمـوعـة وانـشـطـر الـوفـد الى مـجـمـوعـتـ
تــوجــهت الى بــلـودان والــزبـدانـي ومـضــايـا.
ــنــاطق مــصــايف جــبــلــيــة مــكــسـوة وهــذه ا
بـاجلـلـيـد. بـيـنـمـا تـوجـهت االخـرى الى مـركز
مـديـنـة دمـشق  وكنت ضـمن هـذه اجملـمـوعة.
ــــتـــحـف الـــوطــــني الــــســـوري حــــيث زارت ا
.وجتــولت في قـاعـاته. واســتـمـعت الى شـرح
مـفصل من دليـل يتكلـم اللهـجة السوريـة لكنه

ö
—W —u « W NK U  ÕdA  w «d  qO œ

©≥® ÆÆoA œ w  XM

ذكــر بـانه عـراقي من مــحـافـظـة واسط . وزرنـا
تـحف .حيث التـقيـنا اميـنها الـدكتور مـكتـبة ا
مــوريس خــوري . واغــتــنــمت الــزيــارة الهـدي
ـتـحف نـســخـة من كـتـابي : شـواطئ مـكــتـبـة ا
الـذاكــرة. وفي مـكـتـبــهـا  اسـتـقـبــلـتـنـا مـديـرة
ــتـحـف الـدكــتـورة ر اخلــوام. واسـتــمـعــنـا ا
الـيها  واستمـعت الينا . واهديـتها نسخة من

كتابي: اجراس الذاكرة. 
ـتـحف  اســتـيـقـظت  ذكـريـات ونــحن نـغـادر ا
كـانت نـائـمة. واتـذكـر : صـيف عام  2008 زرنـا
ـتـحف الـوطـني الـسوري ( الـصـحـفي الـرائد ا

الــصــديق زيــد احلــلـي.. و.. انـا ) وكــنــا عــلى
مـوعد مع خبير االثار الـسوري الدكتور عدنان

البني . 
ويــــوصف الــــدكـــتــــور الــــبـــنـي بـــانـه صـــديق
. توجهنا بعد ذلك الى محطة القطار الـعراقي
احلــجـازي. ثم زرنــا شـارع احلــلـبــوني  وهـو
ـتتبي. اثل لـدينـا شارع ا كـتبـات. و شـارع ا
تـوجـهـنـا بـعـد ذلك الى قـصـر الـعـظم  ويـشـبه
ـتحف الـبغـدادي . وكان لـوفد الـرابطـة زيارة ا

رقد السيدة رقية ومقابر الفاطميات.
 يتبع ... ... 5

تحف الوطني السوري وثالثنا كتابي اجراس الذاكرة d»”∫ مع الدكتورة ر اخلوام مديرة ا √

بسم الله الرحمن الرحيم

وت كل نفس ذائقة ا
صدق الله العظيم

…b «Ë UN — —«u  v ≈ XKI ≈

 —u b « –U _«

 ‰uJA  œu  s
WOK  w  W U B « r  fOz—

 WO «dF « WF U'U  Âö ù«

…d UD « UN Ë— vK  W%UH « ÂUI Ë

s  X «Ë ¡U  ∂≠≥ s  WFL'«

 ¡U  ∂ W U « v  ÕU B «

vIA  »d  r U  bO  W U  w

sz«b*«

…bOIH « WKzU  ÍeF  ©ÊU e «®
t UM  `O  UNMJ  Ê« tK « u b Ë

ÊuF «— tO « U «Ë tK  U «



d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

wšË—U  Âu−NÐ 5OJ¹d √ 5¹dJ Ž WFÐ—√ WÐU ≈

 U¹—uÝ ‚dý ‰ULý

VOÐ√ qð Âu−¼ cHM  q²Ið WOKOz«dÝô«  «uI «

‚«dF « w  w —u  Êu½U

(أ ف ب) - أعلـنت القيادة { واشنطن
ركـزية لـلجـيش األميـركي (سنـتكوم) ا
أنّ أربعة عسكـري أميركـي أصيبوا
بـجـروح طـفـيفـة فـي هجـوم صـاروخي
اســـتــهـــدف فـــجــر اخلـــمـــيس قـــاعــدة
ــنــاهض يــســتـــخــدمــهــا الــتـــحــالف ا
للـجـهـاديـ في منـطـقـة ديـر الزور في
شمـال شرق سـوريـا.وقالت "سـنتـكوم"
في بيـان نشـرت نسـخة مـنه بالـعربـية
عـلى مــوقـعـهــا اإللـكــتـروني إنّ "قـوات
الــتــحــالف في الــقــريــة اخلـضــراء في
شــرق ســوريــا تــعــرّضت لــهــجــمــتــ
بنيران غير مباشـرة استهدفت مبني
ّ قرابة للـدعم" موضـحة أنّ الـهجـوم 
الساعـة األولى فجـراً (األربعاء 22:00
ت غ).وأضـاف الـبـيان أنـه "يـتم حـالـياً
تـقــيـيم احلــالـة الــصـحــيـة ألربــعـة من
أفراد اخلـدمة الـعسـكرية مـن الواليات
تـحـدة من الذين تـعـرضوا إلصـابات ا
طـفــيـفــة والحـتــمـال إصــابـات الــدمـاغ
الرضحـية".و"الـقريـة اخلضـراء" قاعدة
كردية تضمّ قوات من التحالف ال تزال
مـنتـشـرة في سـوريـا للـقـتـال ضـد آخر
خاليا تنظيم الدولة اإلسالمية. وسبق

لهـذه القـاعدة أن استُـهدفت فـي كانون
الثاني/يـنايـر بصـواريخ في هجوم لم
يـسـفـر عن سـقـوط جـرحى ونُـسب إلى

جماعات مسلّحة موالية إليران.
وأعـلــنت أجــهـزة األمـن اإلسـرائــيـلــيـة
صباح أمس اجلـمعـة أنها قـتلت مـنفذ
الهجـوم الذي وقع اخلـميس في وسط
مدينـة تل أبيب بـعد مـطاردة اسـتمرت
عـــدة ســاعـــات.وقــال مـــســـؤولــون في

أجـهـزة األمن صـبــاح اجلـمـعـة إنه "
حتــديـــد مـــكــان اإلرهـــابي الــذي نـــفــذ
ــســلح أمس في تـل أبـيب الــهـجــوم ا
وحتيـيـده" مـوضحـ أن الـرجل وهو
فلسطيني من الضفـة الغربية احملتلة
قـــتل بـــالـــقـــرب مـن مـــســـجـــد في حي
ـفــتش الــعــام لــلــشــرطـة يــافــا.وقــال ا
االسرائـيليـة يعـقوب شـبتـاي في بيان
"بعد ليـلة صعبـة وبعد ساعـات طويلة
من الــعــمـل لــلــشــرطــة االســرائــيــلــيــة
وأجـــهــزة األمـن الــداخـــلي واجلـــيش
جنـحـنـا هـذا الـصبـاح (...) فـي إحـكام
اخلـنـاق عــلى اإلرهـابي الــذي قـتل في
تــبـــادل إلطالق الــنـــار".وأوضح أنه لم
يـــصب أي شـــرطي في تـــبـــادل إطالق

الـنـار.ولم تـكـشف أجـهـزة األمن هـوية
مــنــفــذ هــذا الــهـجــوم الــذي قــتل فــيه
شــخـــصــان عـــلى األقل وجـــرح نــحــو
عشرة آخرين مسـاء اخلميس في قلب

مدينة تل أبيب.
 لــكـن وســائل اإلعالم اإلســـرائــيـــلــيــة
ذكــــرت أنه يــــدعى رعــــد حــــازم وهـــو
فـلـسـطـيـني مـن مـنـطـقـة جـنـ شـمـال
الضفـة الغربـية احملتلـة.وكان اجليش
ــاضي االســرائــيـــلي شن األســـبــوع ا
نطقة سلسلة من عـمليات الـدهم في ا
التي يتحدر منها أيـضا منفذ الهجوم
الـذي أودى بـحـيـاة خـمـسـة أشـخاص
بـيـنـهم أوكــرانـيـان وشـرطي من عـرب
إسـرائـيل فـي حي بـني بـراك لــلـيـهـود
ـــتــشـــددين فـي إحــدى ضـــواحي تل ا
أبـيب.وقُـتل ثالثـة مـقـاتـلـ من حـركـة
اجلـــــهـــــاد اإلسـالمي ثـــــانـي حـــــركــــة
إسالمـيـة فـلــسـطـيـنـيـة مــسـلـحـة بـعـد
حماس في تبـادل إلطالق النار مرتبط

بعمليات الدهم.
وكــــانت حــــركـــــة اجلــــهــــاد اإلسالمي
"رحـبت" مـسـاء اخلــمـيس بـهـجـوم تل

أبيب.

ـطـلع على الـقـوان اخملـتـلفـة سوف يـجـد ان بعض الـقـوان سـمـيت باسـماء ا
اال ـبدأ الـعلمي  اشخـاص كان لـهم الدور في اكـتشـاف ذلك القـانون او ذلك ا
ان بـعض تـلك الـقـوانـ اصـبـحت تـرد باسم شـخص واحـد وبـصـورة مـتـعددة
ومن تلك رغم عدم مـشـاركـة صاحـب االسم في صيـاغـة جـميـع تلك الـقـوانـ 

القوان قانون مورفي .
وفي احلقـيقـة فان  هنـاك العشـرات من القـوان وردت حتت مسـمى قانون او
قـوان او امثولة مـورفي  و هو في واقع  األمر ( اي هـذه القوان ) خالصة
جتارب واخـتبـارات قامت بهـا مجـموعة أشـخاص أو شـخص واحد في ازمان
او ان هذه الـقوان عبارة عن انعـكاسات حلادثة ما و اماكن مـختلفة مخـتلفة 
وعلى اسـاسها قيل فيها امثـلة  من قبل اشخاص معينـ نتيجة تراكم اخلبرة
لفت لالمـر انها جـميعاً تـمت ادراجها  حتت اسم واحـد وهو (قانون لديـهم وا
مـورفي ) مـضـافـا الـيه تـسـلسـل رقمـي ليـتم تـمـيـز هـذه الـقـوانـ عن بـعـضـها
والتـاكيد على ان جميع هـذه القوان واالمثلة البـعض تبعا للتـسلسل الرقمي 

 ايرادها باسم نفس الشخصية وهو مورفي . 
فمن هو مورفي? 

ادورد مورفي شـخصية حـقيقة وليـست نتاج خيـالي  فقد كان ادوارد مورفي
ذات عقـليـة متـقدة وعمل مـهنـدساً   في اجلـيش االميـركي ضمن  سالح اجلو
يـة الثانـية وحتديـدًا في عام ١٩٤٩ وكان اخلاص بـهم وذلك  ابان احلرب الـعا
هو اول مـن اطلق مـصـطـلح ( قـانون مـورفي) وذلك  عـلى حـادثـة حـصـلت معه

باخلطأ لتجربة علمية كان يقوم بها مورفي والطاقم االختصاصي معه. 
ـورفي والـذي يقول ( قـال هو القـانون األول   ما نـحن بصـدده االن في هـذا ا

فإن ذلك اخلطأ سيحدث) . إذا تواجدت ارضية مناسبة حلدوث اخلطأ 
ـناسبـة لوقوع خطـأ ما فان ذلك ا يـعني انه لو تـهيأت األسـباب اخملتـلفة و ا

اخلطأ سوف يقع و يحصل سواءا شئنا ام ابينا . 
دير  والذي هو مثال عليه : لو لدينا مدير لشركة سيارات اجرة  فلو أعطى ا
نـاسبة للـخطا)احدى سـيارات األجرة  الى شخص ـثل ( األرضية ا في هذا ا
فـإن النتـيجـة احلتـمية ال يجـيد السـياقـة اي االجراء اخلـطا  ( وقوع  لـلخـطأ) 
هو حـصول اخلـطا عـند اخـتيـار الشـخص (السـائق) و نتـيجـة اخلطـا ستـكون
ة  وحتطم السـيارة واصابة الـشخص( السائق)  ومحـتمال ضحايا حادثـة مؤ

أخرى نتيجة حصول  احلادث و بالطبع خسارة مادية للشركة .
ماذا عن قانون مورفي في العراق

واضـيع هـنا كـثيـرة وكـثيـرة جـدًا ويكـفي ان نـحدد شـخص غيـر مـناسب في ا
مكـان غيـر مـناسب لـنجـد ان قـانون مـورفي يطـبق فـيه بابـهى صـوره وبالـتالي
جند الـكـثيـر من االخـطاء و االكـثـر من ذلك تلـك القـرارات االرجتالـيـة والتي ال
ـثل تـلـبث ان تـتـم تـغـيـيـرهـا او الــغـاءهـا بـقـرارات ارجتـالــيـة اخـرى . ويـكـون ا
ـال حـمل جـمـال ) حـاضـرًا في االذهـان وعـلى طـول الـوقت الــعـراقي ( من هـا
فيـكفـي ان يكـون هنـاك قـرارات باخـتيـار افـراد في ادارات الدولـة و مـرافقـها
هام التي هـمة و درجاتها العليا من غير ان يكون ذات كفاءة او دراية بتلك ا ا
قـد يــكـونـوا   لم يـسـمـعـوا عـنـهــا قـبل الـتـكـلـيف لـنـنــتج بـذلك اخـطـاء مـتـراكـبـة

ناسب ياتي باشخاص على شاكلته وهلم جراً . ومتراكمة فالشخص غير ا
فحـدوث الـفـواجع و احلوادث تـبـدا من خالل اخـتيـارات  خـاطئـة ألشـخاص و

ناسب . كان غير ا ناسب في ا بتعبير اخر الشخص غير ا
اذا مـا عـكـسـنا مـا تـكـلـمـنـا عـنه أعاله في حـيـاتـنـا الـيـومـيـة فـانـنـا سـوف جند
العـشرات من هكذا قـرارات خاطئة النهـا مبنيـة على أرضيات مـناسبة حلدوث
األخطـاء و جند مؤسسات كبيرة تقزمت و على حافة االنتهاء بسبب أشخاص
ال يـعـلـمـون الف بـاء الـقـيـادة و هم يـقـومـون بـحـوادث يـومـيـة صـغيـرة كـانت أم
ــا الشك فـــيه ان  حــالـــة االنــســداد كـــبــيــرة بـــدون رادع وبــدون اتــعـــاظ . و
الـسـيـاسـي ومع وجـود حـكـومـة تـصـريف االعـمـال وذات صالحـيـات مـحـدودة
ا يـعرقل عملـها في ان تمضي والتي عـليها تـقع تمشيـة االمور اليومـية فقط 
باسـاسيات الدولة من تـشريع القوانـ والقرارات ذات اجلدوى االستـراتيجية
ــشـهـد الـسـيـاسي قـد جـعــلت من الـظـرف احلـالي مـربـكـة  كـذلك تـعـقـيـدات ا
ولكنها اي للـساسة وفي نفس الوقت مخيفـة  للجميع  لضبابـية الوضع العام 
حالـة االنسـداد الـسيـاسي اتاحت فـي نفس الـوقت  للـكـتل السـيـاسيـة الفـائزة
فسـحة زمنـية وفـرصة كـبيرة الخـتيـار شخـصيات مـناسـبة في امـاكن منـاسبة
وعدم تـكـرار ما حـصل سابـقا من تـسـنم وتنـحي الجل هذا ام ذاك مع حتـديد
ـعـتـمة في الـدولـة اليـجـاد حـلـول واقعـيـة لـهـا . وعـليه الـزوايـا ا
نــتــامل من الـــقــائــمــ عــلـى االمــر قــرارات جــريــئــة و
اخـتيـارات اكـثـر جـراة الركـان احلـكـومـة الـقـادمة  في
انتـقاء  افـرادها في  احلكـومة والـدرجات الرفـيعة في

الدولة
{ عن مجموعة الواتساب
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وهـجـروا اليــ  سـكـنــوا قـصـور الــطـاغـيــة  وافـقـروا ا
...وتـراهم في رمـضـان حتى عـلى الـله يـنـافـقون. اليـ ا

اي صنف من البشر هؤالء!
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حـقوقيـة إن التـصويت عـلى تعـليق
عــضـويـة روسـيــا في مـجـلس األ
ـتحـدة حلقـوق اإلنـسان اخلـميس ا
يـعـزز هـذه الـهــيـئـة ويـوجه رسـالـة
قويـة تـفـيـد أن مـرتـكـبي انـتـهـاكات
ـــــكن أن عــــلـى نـــــطـــــاق واسع ال 
يــكـــونـــوا أعــضـــاء فــيـــهـــا.وكــانت
ـتحدة في اجلمـعيـة العـامة لأل ا
نـيويـورك صـوتت بأغـلبـيـة ساحـقة
ـشـاركة في عـلى منع مـوسـكو من ا
احلـــــكم عـــــلـى ســــجـالت حـــــقــــوق
اإلنـسان اخلـاصة بـدول أخرى بـعد
معـلومـات عن جرائم حـرب ارتكتب
ـستـمـر منـذ سـتة خالل هـجـومهـا ا
أسابيع عـلى أوكرانيا.وفـور تعليق
مـشـاركـتـهـا انـسـحـبت روسـيـا من
اجملــــلس الـــــذي تــــأسس في 2006
ويضم  47دولة تـنتخـبهم اجلمـعية
الـعامـة للـعمل عـلى تعـزيز وحـماية
كل حقوق اإلنسان في جميع أنحاء
الـعــالم.وشــغل مــقــعـد فـي اجملـلس
عايير سؤوليـة االلتزام  مرتبط 
عـــالــيـــة في هــذا اجملـــال. والــدولــة
الوحيدة الـتي علقت عـضويتها من

قبل كانت ليبيا في .2011
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وأثـارت أدلــة عـلى قـتل مـدنـيـ في
بوتـشا وبـلدات أخـرى حول كـييف
صدمة في العالم. وحمّلت أوكرانيا
روسـيا مـسؤولـية ذلك بـينـما تـنفي
.وقالت مـنظمة موسكـو قتل مدنـي
هــــــــــيـــــــــومـن رايـــــــــتـس ووتش إن
"اجلـمـعــيـة الـعـامــة وجـهت رسـالـة
شـــديـــدة الـــوضـــوح إلى الـــقـــيــادة
الروسـية مفـادها أن احلكـومة التي
يــرتــكب جـيــشــهـا بــشــكل روتــيـني
انـتهـاكـات مروعـة حلـقوق اإلنـسان
ـــجــــلس حـــقـــوق ال عالقـــة لــــهـــا 
اإلنــــــــــســــــــــان الــــــــــتــــــــــابـع لـأل
ـديـر ـتــحـدة".ورأى فـيـل لـيـنـش ا ا
التنفيذي ل"اخلدمة الدولية حلقوق
اإلنــسـان" أن هــذه اخلـطــوة "تـوجه
رســالـة قــويــة مــفـادهــا أن مــجـلس
حـقـوق اإلنسـان لـيس مـكانـا لـلدول
الـتي تــرتـكب انـتــهـاكـات جــسـيـمـة
ـــــا في ذلك حلــــقــــوق اإلنـــــســــان 
األعـــمـــال الـــتـي تـــرقى إلى جـــرائم
حـرب وجـرائم ضـد اإلنسـانـيـة".قال
ــيــر الــرئـــيس األوكــراني فـــولــود
زيـلـينـسكـي في تغـريـدة إنه "يشـعر

بــاالمـتــنـان لــتـضــامن الـشــركـاء ...
لــنـجــبـر روســيـا عــلى الــسـعي إلى
حتـقـيق الـسالم مـعـا!".وصـوتت 93
دولة على تعلـيق عضوية روسيا -
طلوبة - أكثر من أغلبية الـثلث ا
مـقابل  24دولـة ضـد الـقرار بـيـنـما
امتنعت  58دولة عن التصويت لكن
لم يـؤخـذ مـوقـفـهـا في االعـتـبار ألن
ؤيدين األغلبية تُـحسب بأصوات ا
ـعــارضــ فــقط.ولم تــشـارك 18 وا
دولــة في االقــتــراع بــيـنــهــا لــبــنـان
ـغـرب.وبـ الـدول الـتي صـوتت وا
ضــد الــقـرار الــصــ الـتي رأت أنه
"خـطــوة مـتــســرعـة" و"صب لــلـزيت
عـــلى الـــنــار" و"ســـابـــقـــة خـــطــرة"
وإيـــران وكــــازاخـــســـتــــان وكـــوبـــا
وبــــــيـالروس وســــــوريــــــا وكــــــذلك
روسـيــا.ووصـفت وزارة اخلـارجـيـة
الـروسـية "تـعلـيق" عـضـوية روسـيا
بــــأنه "غـــــيــــر قــــانــــوني ودوافــــعه
سيـاسيـة ويهدف إلى مـعاقـبة دولة
تحدة ذات سيادة عضو في األ ا
وتـتـبع سـيـاسـة داخلـيـة وخـارجـية
مـسـتـقـلــة". وأوضـحت أن مـوسـكـو
قـررت "االنـسحـاب مـسبـقـا" من هذا
اجمللس وتخـلت عن مجرد "تـعليق"
عضـويتـها.وقـال غينـادي غاتـيلوف
تحدة في سفير روسيا لدى األ ا
جــنـيف إن مـوسـكـو "اتـخـذت قـرارا
واعيا باالنسـحاب مقدما". وأضاف
أن تــصــويت اخلـمــيس "الــذي نـتج
ــبــدئي عن الــنــهـج الــوقح وغــيــر ا
لـلـدول الغـربـيـة (...) يضـر بـصورة
مــجـلـس حـقــوق اإلنــســان ويــلـحق
ـكن إصـالحه بـســمـعـته ضــررا ال 
ويقـوض مصـداقيـته".وأكد مـتحدث
بـــاسـم مــجـــلس حـــقـــوق اإلنـــســان
لــوكــالــة فــرانس بــرس أن روســيــا
انـسـحـبت بعـد ذلك من اجملـلس في
رسالة وجـهتهـا إلى رئيس اجمللس
بـــعــد فـــتـــرة وجــيـــزة من تـــعـــلــيق
عـــضـــويـــة مـــوســـكـــو.وفي خـــتـــام
اجللـسة رحبت الـسفـيرة األميـركية
ـتـحـدة لــيـنـدا تـومـاس لـدى األ ا
غـــريـــنـــفـــيـــلـــد بـــهـــذه "الـــلـــحـــظــة
الـتــاريـخـيـة". وقــالت "لـقــد وجـهـنـا
بــشــكـل جــمــاعي رســالــة واضــحــة
مــفـــادهــا أن مــعـــانــاة الــضـــحــايــا
والـنـاجـ لـن يـتم جتـاهــلـهـا".عـلى
الـــرغم مـن ضـــغـــوط مــوســـكـــو في
األيــــــام األخــــــيــــــرة عــــــلـى الـــــدول

لـلـتــصـويت ضـده الــقـرار اخـتـارت
دول إفريـقية بـينهـا جنوب إفـريقيا
والسـنغـال االمتـناع عن الـتصويت
معتبرة أن تعـليق عضوية موسكو
"يــســـتـــبق نــتـــائج أعـــمــال جلـــنــة
الـتــحـقــيق" الـتي شــكـلـهــا مـجـلس
حــــــــقـــــــوق اإلنـــــــســـــــان فـي أوائل
وقف نفسه اتخذته آذار/مارس.وا
كـسـيك والهـنـد بيـنـما الـبـرازيل وا
صـوتت تـشـيـلي مع اخلـطوة.ورأت
واشنطن أن تعليق عضوية روسيا
فـي اجملـلس يـزيـد "عــزلـة" مـوسـكـو
عـلى الـسـاحة الـدولـيـة منـذ غـزوها
أوكرانـيا في  24شبـاط/فبـراير.في
بروكـسل حيث يـشارك في اجـتماع
حللف شـمال األطـلسي (نـاتو) أكد
وزير اخلـارجيـة األميـركيـة أنتوني
بــلـيــنـكن أن "الــدولـة الــتي تــرتـكب
انـتــهــاكــات صــارخــة ومــنــهــجــيـة
حلــقـوق اإلنـســان يـجب أال جتـلس
عـلى هــيـئـة مـهـمـتــهـا حـمـايـة هـذه

احلــــقــــوق". وأضــــاف "الــــيــــوم 
تصـحيح خـطأ".ويـتم انتـخاب ثلث
كن لكل أعضاء اجمللس كل عام و
دولة أن تشغل مقعدا لواليت فقط
مــــــــــــدة كــل مـــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا ثـالث
سـنــوات.ومـوســكـو عــضـو تــشـغل
بـشـكل مـتـقـطع مـقـعـدا في اجملـلس
مــنــذ  .2006وكـــانت انــتـــخــبت مع
أوكـرانـيا في اجملـلس بـاعـتبـارهـما
من دول أوروبـا الشـرقـية من 2021
إلى  .2023وسـتــجـرى انــتـخــابـات
لــــشــــغل مــــقـــعــــد روســــيــــا بــــعـــد
انـسحـابهـا.تـعبـر اجلمـعيـة العـامة
تـحدة في قرارهـا اخلميس لأل ا
عن "الــقــلق الــعــمــيق" إزاء "األزمــة
اإلنـسـانـيـة وأزمـة حـقـوق اإلنـسـان
ستـمرة في أوكرانيـا ال سيما في ا
ـــتــعـــلــقــة مـــواجــهـــة الــتـــقــاريــر ا
بـــانــتــهــاكـــات وجتــاوزات حــقــوق
اإلنــســـان" و"انــتــهـــاكــات االحتــاد
الـــــروسي لـــــلــــــقـــــانـــــون الـــــدولي
اإلنــســانـي".مــنــذ الــغــزو الــروسي
ألوكرانيا حتدثت اجلـمعية العامة
ــــتـــحـــدة عن هـــذه احلـــرب لأل ا
ـــا فـــيـــهـــا جـــلـــســة ثالث مـــرات 
الـتــصــويت اخلــمــيس.وجـرى أول
تـصــويت تــاريـخـي في الـثــاني من
آذار/مـــارس أدانت فــيه  141دولــة
الـغزو الـذي شـنته روسـيـا العـضو
الـــدائم في مــجـــلس األمن الــدولي.

وصــوتت خــمس دول ضــد الــقــرار
(روســـيــا وبـــيالروســـيــا وســـوريــا
وكــوريـــا الــشـــمــالـــيــة وإريـــتــريــا)
وامـتــنـعت  35عن الـتــصـويت.وفي
 24آذار/مارس دعت اجلمعية
تـحـدة إلى السـماح الـعامـة لأل ا
ساعـدات اإلنسانية دون بوصول ا
ــــدنـــيـــ في عـــوائق وحــــمـــايـــة ا
أوكــــرانــــيـــا. وصــــوتت  140دولـــة
لــصـــالـح الـــنص وخـــمـــســـة ضــده
(الـدول نفـسهـا) وامتـنعت  38دولة
عن التـصويت.وتتـهم منظـمات غير
حـكــومـيــة اجملـمـوعــات اإلقـلـيــمـيـة
بتدبـير االنتـخابات عبـر تقد عدد
ـقاعد رشـح مـطابق لـعدد ا من ا
ــديـر الــتـنــفـيـذي الــشـاغــرة.وقـال ا
نـظمة "يـو ان ووتش" هيلـيل نوير

ــاضي إن عــمـلــيــة االنـتــخـاب في ا
تـــهـــدف إلى الـــتــخـــلص مـن أســوأ
مـنتـهكي احلـقوق في الـعالم لـكنـها
تــشــهـد بــشــكل روتــيـني اكــتــسـاب
أنظمة قـمعية شرعـية دولية.وقامت
نظمة غير احلكومية بحملة لطرد ا
روســيــا من اجملـــلس وقــالت إنــهــا
سـتــسـتــهــدف اآلن أعـضــاء آخـرين
ــفــتــرضـة بــســبب انــتــهــاكــاتــهم ا

للحقوق.
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وقـال نـوير إن الـدولـة "الـتالـيـة على
الئحـتنا: الصـ - مليـون مسلم في
مــــعـــســـكــــرات اعـــتـــقــــال كـــوبـــا -
االســتـــبـــداد - إريــتـــريـــا - الـــعــمل
القسري - ليبـيا - تعذيب مهاجرين
- موريتانيا - الـعبودية - باكستان

- تسـتضيف إرهـابيـ - فنزويال -
انـهيـار الـدولـة".وأكد فـيل لـينش من
جـهـته لـفـرانس بـرس أن الـتـصويت
عـلى التـعلـيق "سيـعزز بـشكل كـبير"
نزاهـة اجمللس وشـرعيـته ألنه أظهر
أنه "ال تـوجد دولـة بـغض النـظر عن
قــوتـهــا االقـتـصــاديـة والــسـيــاسـيـة
بـعــيــدة عن الـتــدقــيق".وقـال إن ذلك
"يـــؤكــد أن هـــنــاك عـــواقب تــتـــعــلق
بالعضوية للمتورط في انتهاكات
جـــســـيـــمــة ومـــنـــهـــجــيـــة حلـــقــوق
اإلنـسان".لـكن الـناشـطـة األويغـورية
روشان عباس قالت إن عزل موسكو
لن يؤدي إلى التصويت على تعليق
. وأضـافت لـفرانس عـضويـة الـص
بـرس أنه خالفـا لـروســيـا تـسـتـفـيـد
." دول عديدة "اقتصاديا من الص

اضي حول الغزو الروسي ألوكرانيا تحدة في  آذار ا  »ŸUL²ł ∫ اجتماع للجمعية العامة لأل ا
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اجلـــمــعــة عــنـــدمــا أصــاب صــاروخــان
مــــحـــطــــة لــــلــــقـــطــــارات في مــــديــــنـــة
كـراماتورسك بشرق أوكرانيا تستخدم
في عــمـلـيــات إجالء مـدنـيــ كـمـا ذكـر
مـــراسل لــوكــالـــة فــرانس بــرس. وقــال
ـــكــان إنه ـــوجـــود في ا الـــصـــحــافي ا
شـاهـد جثـث نحـو عـشرين شـخـصا في
أكــيـاس مـوتى. وكـان قـد ذكـر أن مـئـات
الـشــخـاص يـأمـلـون في الـصـعـود غـلى
ــديــنــة. وكــان رئــيس ــغــادرة ا قــطــار 
الــسـكك احلـديــد األوكـرانـيـة الــكـسـنـدر

كــامـيـشــ ذكـر عـلى مــواقع الـتـواصل
االجـــتــمــاعي "ســقـط صــاروخــان عــلى
مــحـطـة كـرامـاتــورسك لـسـكك احلـديـد.
أصــيب أشـخـاص. نـســعى إلى مـعـرفـة
الـتفـاصيل".و بـاتت الـقوات األوكـرانية
تــســيـطــر عــلى كــامل مــنـطــقــة سـومي
الــــواقــــعـــة فـي شـــمــــال شـــرق الــــبالد
واحملـاذية لروسيا حـسبما أعلن حاكم
ــنـطـقــة اجلـمـعـة مــحـذرا األهـالي من ا
الـعودة إليـها قبل أن يـتم تطهـيرها من
األلـغام.وكـتب دميـترو جيـفتـسكي على

ـنـطـقة مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي "ا
" في إشـارة إلى خــالــيـة من اخلــبـيــثــ
الـقـوات الروسـيـة الغـازيـة. وأضاف أن
ـنـطـقـة غـيـر آمـنـة. هـنـاك الـعـديـد من "ا
ـناطق التي زرعت فيها ألغام ولم يتم ا

تطهيرها بعد".
وأعـلـنت اليـابان اجلـمعـة أنهـا ستـطرد
ثـمانـية دبـلومـاسيـ ومسـؤول روس
مـعــتـبـرة أفـعـال مـوسـكـو في أوكـرانـيـا
"غـير مقـبولة إطالقا" وانـتهاكا لـلقانون
ـتــحـدثـة بـاسم وزارة الــدولي. وقـالت ا

اخلــارجـيـة هــيـكـاريــكـو أونـو "نــتـيـجـة
لـتقيـيم شامل أجرتـه بالدنا طلـبنا طرد
ثــمــانــيـة دبــلــومــاسـيــ من الــســفـارة
الـروسـيـة في الـيـابـان ومـسـؤولـ من
ــمـــثل الـــتـــجــاري لـــروســـيــا مـــكـــتب ا
االحتــاديــة". أتى الــقــرار الــيـابــاني في
ــاثــلــة في أوروبـا أعــقــاب إجـراءات 
ارس حـلفاء أوكرانـيا مزيدا من فـيما 
الـضغط عـلى مـوسكو إثـر تقـارير تـتهم
بـارتكاب جرائم حرب في محيط كييف.
تحـدثة أن السـفير الروسي وأضـافت ا
لــدى طـوكــيــو مـيــخـائــيل يــوريـيــفـيش
غـالوزين أُبلغ بالقرار خالل اجتماع مع
نــائب وزيـر اخلــارجـيــة تـاكــيـو مـوري.
وأُبـلغ السفيـر أن مقتل مدنـي "انتهاك
خـــطـــر لــلـــقــانـــون اإلنـــســانـي الــدولي
ــة حــرب" وفق أونــو. وأضــافت وجـــر
"ذلك غير مقبول إطالقا وندينه بشدة".
وال يـطـال قـرار الـطـرد غـالوزيـن حسب
. انـضــمت الـيـابـان إلى دول مــسـؤولـ
غـربـية في فـرض عقـوبـات مشـددة على
مــوســكـــو بــســبب غــزوهــا أوكــرانــيــا.
واخلـمـيس فـرضـت في إطـار مـجـمـوعة
الــدول الــصــنــاعــيــة الــســبع عــقــوبـات

جديدة.
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ــانـويل وأعــرب الـرئــيس الـفــرنـسي إ
مـاكـرون أمس اجلـمعـة عن مـخاوفه من
ـيــر بــوتـ أن نــظــيــره الـروسي فـالد
ســيــركـز هــجــمـاته فـي أوكـرانــيــا عـلى
ـناطق االنفصـالية في دونـباس سعيا ا
لـتحـقيق "نـصر" في 9أيـار/مايـو ذكرى
ــانــيـا الــنــازيــة في الــعـام اســتــسالم أ
.1945وقال ماكرون إلذاعة "ار تي ال"
الــفـرنــسـيـة "بــالـنــسـبــة إلى روسـيـا 9
أيـار/مـايو يـوم عطـلة وطـنيـة ومحـطة
ـؤكد أن 9 عـسـكريـة مهـمـة ومن شبه ا
أيــار/مــايــو بــالــنــســبــة إلى الــرئــيس

بـوت يـجب أن يكـون يوم نـصر".وقدّر
أنـهم "سيركزون جـهودهم في دونباس
ســنـــعــيش مــشــاهـــد صــعــبــة جــدا في
ـنــطــقـة ــقـبــلــة" في هــذه ا األســابــيع ا
الـواقـعة في شـرق أوكـرانيـا.وأشار إلى
أن فــرنـســا والـيـونــان وتـركــيـا حتـاول
تـنــظـيم عـمـلـيـات إنــسـانـيـة في مـديـنـة
مــاريـوبــول الـسـاحــلـيــة احملـاصـرة في
جـنوب أوكـرانيا لـكن "بصـعوبة كـبيرة"
بــسـبب "الــرفض الـروسي الــتـام".وكـان
ماكرون حتدث اخلميس عن حوار "غير
ـنـاقشـات" من جانب مـجـد" و"رياء في ا
بـوت مؤكدا أنه تلـقى "رفضا صريحا"
لـعـمـلـيـة إنـسـانـيـة في مـاريـوبـول.وردا
عــلى قــراء لــصــحــيـفــة "لــو بــاريــزيـان"
الـفـرنسـيـة قال "إن احلـوار مع الـرئيس
الروسي غير مجد أمضيت ساعات في
مـنـاقشـته ورأيت في كل منـاقشـة رياء
ـــتــعــا أبـــدا... لــكن هــذا االمـــر لــيس 
واجـبي".وأضاف أنه ال يتـوقع التوصل
إلـى "مخرج" لـلنـزاع الروسي األوكراني
قــــبل "مــــنــــتــــصف أيــــار/مــــايـــو".وأت
تــصـريــحـات مــاكـرون في الــوقت الـذي
وصـفت مـوسـكو اخلـمـيس تصـريـحات
لــلـنــاطق بــاسم احلـكــومــة الـفــرنـســيـة
غـابـريـال أتـال "بـشـأن مـا تـردد عن عدم
ـدني من مـوافقـة روسيـا على إجالء ا
مــاريـوبــول" بــأنـهــا "سـخــيـفــة".وأكـدت
وزارة الــــدفــــاع أن "اجلــــانب الــــروسي
رات إنـسانية في أي مـستعـد إلنشاء 
ــكن وضــمـان اجتــاه في أســرع وقت 
".لــكن بـحـسب اإلجـالء اآلمن لـلـمــدنـيـ
مــاكــرون فــإن "الــســلــطــات الــروســيــة
تــخــتــار األشــخــاص الــذين يــخــرجـون
القـتيادهم إلى روسيـا".وتابع "وبالتالي
فـهـذه لـيـست عمـلـيـة إنـسانـيـة. فـرنـسا
ــرا مع الـــصــلــيـب األحــمــر تـــقــتـــرح 

الدولي. روسيا ترفض ذلك".
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(أ ف ب) - أعـلنت مجـموعة { مـوسكو
ســـكك احلــديـــد الــروســيــة (آر زاد دي)
أنــهــا غــيـر قــادرة عــلى ســداد ســنـدات
بـــقــيــمــة  605مـاليـ دوالر اســتــحـقّت
الـثالثاء وذلك بـسبب مـشكالت مرتـبطة
بــالــعـقــوبــات الـبــريــطـانــيــة مـا يــهـدّد
ـالية بـتخـلفهـا عن السـداد.وأكّد وزير ا
الــــروسي أنــــطـــون ســــيـــلــــوانـــوف أنّ
ــــبـــلغ اجملــــمـــوعــــة ســـتــــســـدد هــــذا ا
بـالروبل.وقـال الوزير "لم تفِ آر زاد دي
بــالـتـزامـاتـهــا لم يُـسـمح لــهـا بـالـوفـاء
بـالــتـزامـاتـهـا. ومع ذلك سـيـتم الـوفـاء
بـهذه االلتزامات ألن آر زاد دي ستفعل

ذلك بالروبل".
Êu¹œ œ«bÝ

وأوضـحـت مجـمـوعـة "آر زاد دي" الـتي
شـملتـها العـقوبات الـتي فرضتـها لندن
إثــــر دخـــول الـــقــــوات الـــروســــيـــة إلى
أوكــرانـيـا أنّــهـا طـلــبت من الـســلـطـات
الـبـريـطـانـيـة استـثـنـاء لـسـداد الـديون
لــــــكـنّ ذلك قــــــد يــــــســــــتــــــغــــــرق عـــــدة
أسـابـيع.وفـشـلت اجملمـوعـة مـؤخراً في
ســــداد ســـنــــدات بـــالــــروبل والــــفـــرنك
الـسـويـسـري واجلنـيه اإلسـتـرلـيني في
الـــــوقت احملــــدّد وفـق لــــصــــحـــــيــــفــــة
"كـوميـرسانت" اليـومية.وإذا  اإلعالن
عـن تـخــلف الــشــركـة عن الــســداد فـإن
أصـولـهـا في اخلارج قـد تـصيـر عـرضة
لـلـمـصـادرة.من جـانـبـهـا أعـلـنت وزارة
ـالـيـة الـروسـية األربـعـاء أنّـهـا سدّدت ا
بـالروبل ديناً عـاماً مقوّمـاً بالدوالر بعد
رفـض بـــــنك أجـــــنـــــبي إجـــــراء الـــــدفع
بـالدوالر وقال محلّـلون إنه سيكون من
الــصـعب عـلى روسـيــا جتـنّب الـتـخـلّف

عن سداد ديونها.
كــرامــاتـورسـك (أوكـرانــيـا)) ,أ ف ب) -
قُــتل عـشـرون شـخـصـا عـلى األقل أمس
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ـان رئـيس ـان واجلــدل الـدائـر هل من يـقـود الـبـر احتـدث عن صالحـيـات رئـيس الـبـر
ان ام هيئة رئاسة . بر

ماب الدستـور الذي كُتبَّ على عـجل  واألعراف السائـدة في العملـية السيـاسية منذُ
انطالق عـملـية الـتـبشـير بـبنـاء عراق جـديد مـابعـد عام 2003   يحـفظ هيـبة الـدولة 
ذهـبية والقومية  على تقسيم ـواطن  االتفاق حينها ب االحزاب ا ويصون كرامة ا
ـسؤولـيات وفق الـكفاءة الرئاسـات وفق الكـثافـة السـكانـية وكم كنـا نتـمنى ان تُـقسم ا
واالنـتــمــاء  ومع ذلك تــوافق اجلـمــيع عــلى ان تــكـون   رئــاســة اجلـمــهـوريــة بــكـامل
صالحيـاتهـا من حصـة اهلـنا الـكرد  ورئـاسـة الوزراء ايـضاً بـكامل صالحـياتـها من
ـان ومن ــكـون الــسـني رئــاسـة الــبـر حـصــة االخ االكـبــر الـشـيــعي  وكـانـت حـصـة ا
ُفـترض  ان تـكون بـكامل صالحـياتهـا .اليوجـد شيء اسمهُ هـيئـة رئاسـة  إال رئاسة ا
اجلـمـهوريـة في الـدورة االولى  كـانت هـيـئـة رئـاسة بـكـامل الـصالحـيـات فـقط ولدورة
وبـعـدهـا عـادة االمـور الى نـصـابـهـا ـرحـلـة في بـدايـة الـتـشـكـيل  واحـدة حلـسـاسـيـة ا
ـان اليـوم تتـعـرض لصـراع الـصالحيـات ب االعـتيـادي .مـا الذي يـجعـل رئاسـة البـر
الـرئيـس ونائـبه  عـلمـاً انـها لم تـكن اسـتحـقـاق شخص دون غـيـره بل كانت وسـتـبقى
ثـلهم ـان من خالل من  استـحقـاق مكـون  واي جتـاوز على صالحـيات رئـاسة الـبر
ـكـون وفق ـنــصب وا ـكـون  كــون الـرئـيس يــتـغــيـر وا بـالــرئـاسـة فــهيَّ جتـاوز عــلى ا
سار نـحو النهوض التقسيم  بـاقيان  شريكـان اساسيان في بـناء البلد  وتـصحيح ا
وقـد حـسـمت احملـكـمـة االحتـاديـة امـر صالحـيـات رئـيس مـجـلس الـنـواب بـكـتـابـها87
احتـادي2010 بـقـرار حـاسم اليـقـبل الــشك انهُ اليـوجـد شيء اسـمه هـيـئـة رئـاسـة بل
يـوجد رئيس بـكامل الـصالحيات ونـائب اول ونائب ثـاني . عملـية الـتمدد عـلى حساب

الشريك السياسي يعطي رسائل خاطئة.
 تُفسر باكـثر من تفسيـرالبعض يذهب على ان الـتحالف الثالثي بـدء يضعف ويتفكك
ويتـأكل من الداخل كـونهم غـير مـتفـق حـتى على صالحـيات عـملـهم احملسـوم سلـفاً
بـقانـون احملـكـمـة االحتاديـة  والـرسـالـة االخرى ان ظـهـور صـراعـات جديـدة سـتـكون
ـثـابـة عـراقـيل جـديـدة امـام تـشـكـيل حـكـومـة مـنـتـظـرة من قـبل شـعب عـانى االمـرين
وجتـاوز صبرهُ صـبر سـيدنـا ايوب عـليه الـسالم كي يدب األمل من جـديد بـداخله علَّهُ
ـريـر   وبـذلـك سـيـاسـة فـرض يــحـصل عـلى حـكــومـة خـدمـات  تــنـتـشـله من واقــعه ا
ؤسسة التشريعيـة والرقابية التي ننتـظر منها الكثير االرادات اتمنى ان التنطـلق من ا
العادة الـعملـية الـسياسـية والبـلد بـرمته الى جادة الـصواب  ولـكي نتمـكن من إيقاف
ـتـردي والـنـهـوض من جديـد .حتـالـفـاتكم حالـة الـتـدهـور  ومحـاولـة انـعـاش الوضع ا
الـوطــنـيـة ظـاهـراً مـفـرحـة جـداً وصـراعـاتـهـا الـبـاطـنـيــة تـعـطي دالئل التـطـمـئن بـتـنـفـيـذ
ـرفوعـة .دعـوة لـسمـاحـة الـسـيد مـقـتـدى الـصدر ولـكل االخـوة حـمـلة هم الـشـعـارات ا
الــوطـن  لــلــتـــدخل وإنــهـــاء الــصــراعـــات واعــادة االمــور الى
كونـات في الشراكة نصابهـا وفق ما يعـز البلد ويـحفظ حق ا
ـشـاركـة احلـقـيـقـيـة لـقـيــادة الـوطن او  اذا عُـدنـا الى مـربع ا
فالخــيـر في الــعـمـلـيــة الـسـيــاسـيـة وقــادتـهـا وادعــوا الـسـيـد
احللبـوسي العادة النظر الف مـرة قبل ان يفرط باي حق من

حقوق اهله .
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الفلسطيني منفذ الهجوم



 CIAفي واشـنطن مع برقية سريعة خلص
علومات .  فيها هذه ا

- في الـساعة ( 1بـعد الظـهر ) دخل العراق
من الغرب والشمال  31فريقاً على األقل من
قـوات الـعـمـلـيـات اخلـاصـة . فـانـتحـى كارد
جــانــبـــاً بــالــرئـــيس وقــال له  " أنـــهم عــلى
األرض .. أنهم هناك "  فأجاب بوش " يجب
أن يـــكـــونـــوا هـــنـــاك " إال أن كل شـيء كــان
هــادئـاً . لــقــد كـان بــوش وكـارد مــتــلـهــفـ
شـاهدة فيمـا إذا التقطت قـناة اجلزيرة أو
 CNNأو أيـة شــبـكـة إخـبـاريـة بـعض هـذه

أل .  التحركات لتذيعها على ا
- في الـسـاعـة (   1.45بـعـد الـظـهـر ) تـكـلم
دة عـشريـن دقيـقة بوش هـاتفـيـاً مع أزنـار 
وقـاله له إن عـلـينـا أن نـتكـلم بـالشـفـرة على
اخلط اآلمن وأضـاف  " أن األمـور تــتـغـيـر 
ا ال ترى الـكثير ولكنها خطوة مختلفة . ر

"
- بـعـد الــسـاعـة (  2بــعـد الـظــهـر ) تــمـامـاً
عرفة األمور ثم وقف  اتصل كـارد بغرفة ا
نـــقـل آخـــر األخــــبــــار إلى الــــرئـــيس .(( إن
وقع البولندي هناك . وقد سيطروا على ا
"  ذلك أن فريق الـقوات الـبولـنديـة اخلاصة
قد دخل مـبكراً واستولى على أحد األهداف
الـرئـيـسـة  وهـو مـوقع نـفـطي في اجلـنوب
فـــتـــكــلـم بــوش بـــاخـــتـــصــار مـع الــرئـــيس

وضوع .  البولندي كواسنيوسكي عن ا
ثـم قـــدم كـــارد تـــقـــريـــراً قـــائالً " لـــقـــد دخل
اإلستـرالـيون " حـيث حترك فـريق من قوات
الكوماندوز االسترالية إلى غرب العراق . 
مــشـــاورات لـــقــصـف صــدام وعـــائــلـــته في

مزرعة الدورة 
ركض كل مـن تـــنـت ومـــكــــلــــوكـــلـن وســـول
وبــعض مــسـؤولي  CIAإلـى الـبــنــتــاغـون
وبيـدهم الـتقـريـر اخملابـراتي الـذي أرسله (
 ) ومـــعه صـــور من الـــقـــمـــر
الـصــنـاعي .

لــقــد كــان رامــســـفــيــلــد يــتـــابع الــتــقــاريــر
اخملــابـراتـيــة لـنــجم الـصــخـر وشـعــر أنـهـا
تــســتـــحق اهــتــمــام الـــرئــيس .  ثم حتــدث
رامـسـفــيـلــد مع  فـرانــكس الـذي أعــتـقـد أن
مزرعـة الـدورة هي هـدف جـيـد  فـطلـب منه
الــوزيــر أن يـــتــأكــد من أنـــهم مــســـتــعــدين

هاجمتها . 
- في الــســاعـة  3.15بــعــد الــظــهــر اتــصل
رامــســفـيــلــد بــكــارد قــائالً " لــديــنــا بــعض
التـطورات وأريد أن أأتي للتحدث بشأنها "
فـأبـلغ كــارد طـلب رامـسـفـيــلـد إلى الـرئـيس
الـــــذي اتــــصل بـــــرايس قــــائـالً لــــهــــا  " إن
رامسـفيـلـد اتصل لـلـتو  ويـود أن يأتي مع
جورج تـنت  الن هناك حسـبما يقـول شيئاً
هـامـاً يـريـدون الـتـحـدث بـشأنـه  وأنه قادم

اآلن .. فتعالى إلى هنا " . 
-  وصل كل من رامــسـفـيـلــد و مـكـلـوكـلن و
تـنت و سـول ورجـل آخـرين من  CIAإلى
ـكـتـب الـبـيــضـاوي وتــوجـهــوا إلى غـرفـة ا
طـعـام الــرئـيس . قـال تــنت " لـديــنـا رجـلـ
قريـب من صـدام " ثم قدم مـلخـصاً سـريعاً
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 -في يـوم  5شـباط 2001أي بـعد 17يـوما
فـــقط من تــــولي بـــوش االبن لـــلـــرئـــاســـة 
ترأست مـستشـارة االمن القومي كـونداليزا
رايس اجـتـمـاعــا لـلـجـنــة الـرؤسـاء حـضـره
نائب الـرئيس دك تشـيني ووزيـر اخلارجية
كولن بـاول ووزير الدفـاع رونالد رامسـفيلد
ومــسـاعــد رئــيـس اخملـابــرات جــورج تــنت
بــالــنـيــابـة عــنه .وكــان الــهـدف هــو دراسـة
كـيـفــيـة زيـادة االسـتــطالعـات اخملــابـراتـيـة
حـول أسـلـحـة الـدمـار الـشـامل في الـعراق .
واقــر االجـتـمـاع أن صــدام حـسـ قـد جنح
في إقنـاع اجملـموعـة الـدولـية بـان احلـصار
قد سـبب اجلوع لـشعـبه وان ذلك لن يوقفه

عن صرف األموال للحفاظ على سلطته.
- وخالل الــفــتــرة  31مــايس  26 –تــمــوز
 2001قـام وكــيل مـســتـشـار األمـن الـقـومي
هـادلـي بــاالجــتـمــاع أربـع مـرات مـع جلــنـة
الـوكالء لـصـيــاغـة سـيـاسـة حـول الـعـراق .
وفـي شـهـر آب قـدمت هـذه اجملـمـوعـة ورقـة
سـريـة لـلغـايـة حتت عـنـوان (إستـراتـيـجـية

التحرير )       
- في  يــوم األحـد  16أيــلـول  2001أخــبـر
بـــوش رايس أن الـــهـــدف األول فـي احلــرب
واضاف على اإلرهـاب سيكـون أفغانـستان 
: " إننـا لن نـتـناول الـعـراق أالن ... سـنضع
العـراق جانبا  ولكن بالنتيجة سنعود إلى

وضوع الحقاً ."  هذا ا
-  قبل يـوم واحد من عـيد الـشكـر وبعد 72
يـوما من أحـداث احلـادي عـشـر من أيـلول 
وبعـد انتهاء اجتـماع مجلس األمن القومي
في الـبـيت األبـيـض  وضع الـرئـيس بـوش
يــــده عــــلـى كــــتف وزيــــر دفـــــاعه رونــــالــــد
رامسـفيـلد قـائال :" احتـاج أن أراك " واخذه
جـانـبــاً وقـال  " مـا هـو شــكل خـطـة احلـرب
ـــوجــــودة لـــديك ? أجـــاب عـــلى الــــعـــراق ا
رامــســفـــيــلــد انــهـــا مــوجــودة حتت اسم (
عـاصفـة الـصـحراء  (+2وهي خـطـة مـعـدلة
بـــعـض الـــشيء حلــــرب والـــده بـــوش عـــام
 1991عـلى العـراق . وأجـابه بوش  " دعـنا
نــبـدأ مـن هـذه اخلــطــة  واطـلب مـن تـومي
ــنــطـقــة الــشـرق فـرانــكس (الــقــائــد الـعــام 
األوسط وجـــنــــوب شـــرق آســـيــــا والـــقـــرن
ــكن أن نـفــعـله األفـريــقي)أن يــدرس مـاذا 
ـتـحـدة بـإزاحـة صـدام حلـمـايـة الــواليـات ا
حـس من احلـكم إذا أردنـا أن نـفعل ذلك" .
وضوع وطلب مـنه أن ال يـتكلـم حول هـذا ا

مع اآلخرين. 
ـوافق األول من كـانون - في يـوم الـسـبت ا
األول  2001أرسل رامـسـفـيـلـد عـبـر رئـاسـة
ـشـتــركـة أمـرا سـريـا لــلـغـايـة إلى األركـان ا
اجلـنــرال فـرانـكس يـطــلب مـنه اجمليء إلـيه
مع ( تقـديرات قياديـة ) لوضع أسس خلطة
حـــرب جــديــدة لـــلــعــراق . وجـــاء في األمــر
ـكـون من ورقـتـ أن رامـسـفـيـلـد يـريـد أن ا
يــعـرف كـيف ســيـديـر فــرانـكس الـعــمـلـيـات
العـسكرية إلزاحة صدام حس من السلطة
وإنـهـاء تـهـديـده احملـتـمل بـأسـلـحـة الـدمـار
ـشـكـوك فـيـها الـشـامل وإيـقـاف مـسـانـدته ا

لإلرهاب . 
-  في  17كـــــانـــــون الــــثـــــاني  2002قــــدم
اجلـنـرال فـرانكس إلـى رامسـفـيلـد الـتـعديل
الرابع عـلى خطتـهم للـهجوم عـلى العراق .
واوضح أن العقوبات االقتصادية قد منعت
الـعــراقـيــ من حتــديث قـوتــهم وأضــعـفت
بشـكل أساس قدراتهم الهجومية.  وأضاف
ــا يـتــخـذ الـرئــيس قـراره فـرانــكس انه حـا
باحلـرب فـانه سـيـحـتـاج فقط إلى  45يـوما
لنـشر الـقوات الـضروريـة األوليـة  ثم يقوم
ـدة  45يـومـا بـتـنـظـيم عــمـلـيـات الـطـيـران 
أخـــــرى  وبـــــعـــــد ذلك وخالل  90يـــــومـــــاً
سـيــكـونــون مــسـتــعـدين لــبــدء الـعــمـلــيـات
الــعـســكـريــة األرضـيــة وســتـســتـغــرق هـذه
الـعمـليات  150يومـاً لتـبديل الـنظـام بشكل
حاسم ..  طـلب رامسفـيلد من فـرانكس بعد
سمـاعه للـتعديل الـرابع على خـطة الـهجوم
أن يـعــود إلـيه بـعــد حـوالي ثالثــة أسـابـيع
لـــلـــذهــاب إلى الـــرئـــيس لـــلــتـــحـــدث حــول
الـعـملـيـات التـحـضيـريـة الـتي يجب الـقـيام

بها مسبقاً .
-  في الـسـاعـة  8,45من صـبـاح اخلـمـيس
الـــســابع من شــبــاط  2002ألــقى الــرئــيس
خـطـاب إفــطـار الـصالة الـوطـني  في فـنـدق
أل الـهلـتـون بواشـنـطن  وكان  11أيـلول 

عقله . فقال :
" إن حتـــديـــات ضــخـــمــة تـــنـــتــظـــر األمــة .

وستكون أيامها صعبة " 
ثم انــتـقل بـعـد اخلــطـاب  هـو وفـريق األمن
القـومي إلى غـرفة أخـرى في الـفنـدق نـفسه
لــيـســتــعـرض فــرانـكس أمــامه خـطــة حـرب
العـراق بعد أن أجرى علـيها تعـديال ً طفيفا
ًفي ضوء لقائه مع رامسفيلد قبل أسبوع . 
-   وفي  16شـــبــاط   2002وقع الـــرئــيس
بوش اخلـطة اجلديـدة السريـة للغـاية التي
ــركــزيــة قــدمــتــهــا له  وكــالــة اخملــابــرات ا
األمـريــكــيـة   CIAلــقــلب نــظـام احلــكم في

العراق.
- بـعـد أربـعـة أيـام من تـوقـيع أمـر الـرئـيس
بـوش  وفي 20شـبـاط   2002دخل شـمـال
ــنـطـقــة الـكـرديــة فـريق مـسح الـعـراق في ا
لـلـتـحـضـيـر من اجـل نـشـر فرق   CIAشـبه
الـــعــســـكــريـــة والــتي أطـــلق عـــلــيـــهــا اسم
Northern Iraq) وهي مـخـتـصرNILE) )
 ( Liaison Elementsأي ( عـــــــنــــــاصــــــر

اتصال شمال العراق ) .
- إن نـدرة عــنـاصـر    CIAفي الــعـراق قـد
دفـعت إلى الـتـركـيـز على اسـتـخـدام األقـمار
الـصـناعـيـة األمـريـكـية لـلـتـجـسس وحتـديد
ـطـلـوبـة في خـطـة الـهـجوم عـلى األهـداف ا
الـعــراق واحـتاللـه . فـفي يـوم اجلــمـعـة 28
شـبـاط  2002وصل اجلـنـرال فـرانـكس إلى
مكـتب رامسفيلـد في البنتـاكون وهو يحمل
مـعـه مـجـلـدين ســريـ لـلـغـايــة يـتـضـمـنـان
 4000آالف هــدف داخل الــعـــراق تــتــعــلق
ـهــمــة ومـعــســكـرات ــنـاطـق الـقــيــادات ا
ـشـاة و اجلـيش واألمن وألـويــة الـدروع وا

مواضع وحدات الدفاع اجلوي.
-   قام تـشـيني بـزيارة مـصر واالردن وقـطر
في اذار  2002و فــوجئ أن الــقــادة الــعــرب
الـذين الـتـقـاهم لم يـتـطـرقـوا إلـى الـعراق أو
الــتــهــديــد الــذي يــشــكـلـه صــدام حــسـ أو
ا أحلوا بـاحلديث عن مـسالة اإلرهـاب  وإ
عـــمــلــيـــة الــسالم في الـــشــرق األوسط وحل
الــنـزاع الـفـلـسـطـيـني  –اإلسـرائـيـلي. وكـان
بــوش مــنــزعـجــا ً من عــدم اهــتــمــام الــقـادة
الـعـرب  بـالــقـضـيـة األسـاســيـة الـتي أرسـله

إليهم من اجلها وهي صدام حس  .
-  وخالل عطـلـة نهـايـة االسبـوع يومي – 6
 7نـيــسـان  2002اســتــضــاف بــوش رئـيس
الوزراء الـبريـطاني تـوني بـليـر وعائـلته في
مــزرعــته بــكــرفــورد  وخاللــهــا أجـرى مــعه
التـلـفزيـون الـبريـطاني  ITVمـقابـلـة أدارها
راسل تـريـفور مـاكدونـالد والـذي دفع احد ا
أسئلته بوش للتحدث عن العراق . فأجاب 
" لـــقـــد قـــررت انه من الـــضـــروري أن يــرحل

صدام " 
  فـقـال مــاكـدونـالــد " وكـيف سـيــتـحـقق ذلك
ســيــادة الـرئــيس ? فــأجــابه بـوش " انــتــظـر

وسترى ".
-  في يـــــــوم  11مـــــــايس  ? 2002حـــــــمل
فــرانــكـس خــريــطــته وايــجــازاته إلى كــامب
ديفـيد من اجل اجـتمـاع طويل مع الـرئيس .
وقــــد عـــرض فـــرانـــكس عـــلى بـــوش خـــطـــة
Generated Start Plan  ))  الـــــهـــــجـــــوم
بـطـريـقة مـخـتـلـفـة قـائال ً إنـهـا سـتتـألف من
خمس جـبهات : األولى هي اجلبهـة الغربية
الــتـي ســيــرسل إلـــيــهــا قــوات الـــعــمــلــيــات
نع إطالق صواريخ سـكود منها  اخلاصـة 
ـدخل والـثـانـيـة اجلـبـهـة  اجلـنـوبيـة وهي ا
الرئـيس للهجوم من الكويت وبواقع فرقت
زائـد واحد من اجلـيش وحـوالي فرقـت من
اريـنز . أما اجلبهـة الثالثة مشاة الـبحرية ا
علوماتية واإلعالمية فهي جبهة العمليات ا
 والرابعة هي الهجوم الرأسي على بغداد 
واخلـامـسة سـتـكون عـبـر تركـيـا إذا تمـكـنوا

من االتفاق مع األتراك.
CIA في مـطلع شـهـر آب  وعـنـدمـا كانت -
مــشـغــولـة عـلـى قـدم وســاق في عـمــلـيــاتـهـا
اخملابـراتـيـة شمـال الـعـراق  ذهب اجلـنرال
فـرانــكس إلى الــبــيت األبـيـض يـوم االثــنـ
اخلـامس من الــشـهــر في الـســاعـة الــرابـعـة
يرافـقه مسـاعده ريـنوارت والنـصف عصـراً 
ومـعـهــمـا آخـر اخلـطـط احلـربـيــة الـسـريـة 
لــيــقـــدم إيــجــازا ً لــلــرئـــيس وجملــلس األمن

القومي . وكان جدول األعمال كاآلتي:
Generated) 1اسـتعـراض سريع خلـطة – 

Start  ) .
Running Start  ) . ) 2حتديث خطة – 

 – 3تـقـد مــفـهـوم جـديـد أطــلق عـلـيه اسم
ــعــنى ( الــهــجـ ) . وهي ( ( Hybridأي 
عبـارة عن خطة فيها مزيج من اخلطت ((1

و ( ( 2أعاله .
 – 4إدارة اخملاطر الستراتيجية .
 – 5األهداف العراقية الرئيسة . 

- في السـاعة الواحـدة والريع من بـعد ظهر
يـوم  2تــشـرين األول  2002ظـهــر بـوش في
حديقة البيت األبيض  أمام الصحفي  مع
مجـاميع من أعضاء الكونغرس من احلزب

كإعالن عن اتـفـاقهـمـا في مـوضوع الـعراق 
وقـال إن الـدعـم من الـكـونـغــرس  " سـيـظـهـر
ـتحدة" للـصديق والعـدو معاًعـزم الواليات ا
معـلنا ً  "إن النـظام العراقي هـو تهديد فائق
اخلطـورة"  قائال ً " إن الـدكتـاتور هـو تلـميذ
.. وان القـضيـة اآلن أمام الكـونغرس ستـال
األمريـكي وستشاهد مـناقشاته عن قرب من
قبل الـشعب األمـريكي وسـيذكـرها الـتاريخ..
إنـني أحـث جـمــيع أعــضـاء الــكـونــغـرس أن

يتعاملوا مع هذا القرار بعناية فائقة " 
- في األول من تــشـرين الــثـاني 2002جــلب
باول الشخص اللذين سيرأسان فرق األ
ـتــحــدة  لــلــتـفــتــيش عن أســلــحــة الــدمـار ا
الــشــامل في الــعـراق  لــكي يــلــتـقــيــا بـوش
وتـشـيـني و رايـس وحـضر كـذلـك ولـفـوتز .
كـــان الـــشـــخص األول هـــو هـــانـــزبـــلــيـــكس
الـسـويــدي. والـثـاني هــو مـحـمــد الـبـرادعي
مديـر الوكالة الدولـية للطـاقة الذرية. وكانت
ا فيهم ولفوتز ترى تشددين  وجهـة نظر ا
أن بلـيكس ضعـيف وان صدام سيـلعب عليه
. فـقـال بـوش لـبلـيـكس " إن عـلـيك يـا مـسـتر
بــلــيــكس أن تــفــهم إن لــديـك قــوة الــواليـات
ــتــحــدة تــقف خــلـــفك  و إنــني مــســتــعــد ا
الستـخـدامـها إذا دعت احلـاجـة لـوضع قرار
مـجــلس األمن مــوضع الــتــنـفــيــذ " وأضـاف
بـوش " إن قرار الذهـاب إلى احلرب سـيكون
ا قراري ... فال جتـعل نفسك مطلـقاً تشعر 

تقوله من انك تصنع القرار " .
- وفي  8تـشــرين الـثـاني  2002صـدر قـرار
ــوافــقــة جــمــيع مــجــلس األمن رقم  1441
ـا جـاء فيه انه األعضـاء اخلـمسـة عـشر. و
إذا اسـتـمر صـدام بـانـتهـاك الـتزامـاته بـنزع
الـسالح فــانه سـيـواجه   " نـتـائج وخـيـمـة "
وهــو الـــنص الــذي وضـــعه بـــاول بــدال ً من

النص " جميع الوسائل الضرورية ".
-  بدأ مـفتـشوا األسلـحة عـملـهم في العراق
في أواخر شـهـر تشـرين الـثانـي بعـد صدور
الـــقــرار  ?1441واجـــتـــازوا بـــســـيـــاراتـــهم
الــبــيــضــاء ضــواحي بــغــداد وفــتــشــوا ولم
ـفاجـئة يـجـدوا شيـئـا ً حتى عـنـد زيارتـهم ا
وبحـثهم في أحد الـقصور الـرئاسيـة لصدام

الذي استغرق ساعة ونصف .
 - وفي الـسابع من كانـون األول قدم العراق
ـدمـرة مــكـون من إيـضــاحـا ً عن أســلـحـتـه ا
تلك أسـلحة  11807صفـحة واثـبت انه ال 
دمار شـامل. ولكن نائب الرئيس تشيني قال
ألعـضــاء مــجــلس األمن الــقــومي األمــريـكي
يـجب ان ال نعـطي صـدام فرصـة أخرى .. إن

هذا يكفي .
-  في صـــبـــاح األربـــعــاء  18كـــانــون األول
 2002كــان لـبـوش لــقـاءً خـاصــا ً مع رئـيس
احلكـومة االسباني خوزيه ماريا أزنار الذي
أعلن دعـمه للمواجـهة العسـكرية مع العراق
. ويـظـهر مـحـضـر اللـقـاء إن بوش قـد سـخر

خـطـوة بــولـو ) مع عـنــوان عـلى الــصـفـحـة
األولى بـحــروف كــبـيــرة ( مــسـودة مــا قـبل
الــقــرار ) .  لــقــد وصل مــجــمــوع  الــقــوات
نـطـقـة إلى  208ألف وهي األمـريكـيـة فـي ا
تتـضمن القوات األرضيـة البالغة  137ألف
. أمـا عن رامـسـفـيـلد فـإن خـطـوط الـتـوقيت
لديه ال حتـدد يـومـاً معـيـنـاً  الن الـرئيس لم
يـحـدد يـوم الـبـدء بـاحلـرب  ولـكـنـهـا كـانت
تــرجح وقــتــاً أمــده إســبــوعــ .. لــقــد كـان
رامسـفيـلـد  يشـعـر بقـوة انه من الـضروري
أن يــنـــشــروا إنـــذاراً نـــهــائـــيـــاً إلى صــدام
بــإعـطــائه  48أو  72ســاعــة لــلــتــنــازل عن
احلـــكم  وقـــد أشـــيـــر إلى هـــذا اإلنــذار في
ركزية ) جدول تـوقيتاته بعبارة ( الـنقطة ا
 ولم يـظـهـر اجلــدول أي عـمـلـيــات قـتـالـيـة
رئـيــسـة خالل فـتــرة اإلنـذار عـدا نــشـاطـات

قوات العمليات اخلاصة . 
- في يــوم  11آذار  قــدمت رايس ألعــضـاء
مـجـلس األمن الـقـومي مـحـضـر اجـتـمـاعهم
ــصــنف ( ســـري ) وقــد جــاء في خالصــة ا
احملـضر كـيـفـية تـشـكـيل السـلـطـة العـراقـية
ـا يتم التحـرير وستضم هذه االنتـقالية حا
ـعارضـ في الـسـلـطـة عـراقـيـ وأكـراد وا
ــنـفـى  ثم  سـيــعـقــد مـؤتــمـر في بــغـداد " ا
لـتـوسـيـع هـذه الـقــاعـدة " كـمـا حــصل بـعـد
ؤقت و حرب أفـغانستان لتسمية القادة ا
" لـــلـــمـــســـاعـــدة في تـــأســـيس احلـــكـــومـــة
ـقراطية اجلـديدة " ثم خلصت الـوثيقة الد
( احملضر ) اإليجاز الذي قدم للرئيس حول
الـــعـــمـــلـــة الـــعـــراقــــيـــة والـــنـــفط وإصالح

البيروقراطية في العراق . 
- في يــــوم  17آذار 2003وفي الــــســــاعــــة
ـجلس األمن  8.55صبـاحـاً اجتـمع بوش 
الـقــومي  وقـدم بـاول تـقــريـراً يـقـول أنه لم
يـحــدث أي تـغــيـيـر في مــجـلس االمن خالل
ـاضـية  فـفـرنسـا لن تـنـحني . من الـلـيلـة ا
ـا جـانـب آخـر أخـبـر بـوش فـرانـكس أنه ر
Op ) سيـأمر بتنفيـذ ما تدعى اآلن باخلطة
 ( Plan 1003 vخالل  72سـاعـة " إنني لم
أصدر بـعد األمر إلـيك بالبـدء  ولكنك يجب
أن تكـون مـستـعداً " ووجـهه بـالقـول " أفعل
كل األمـــور الــتي حتـــتــاج إلى عــمـــلــهــا في

الدقيقة األخيرة " . 
- اســتــدعى بـــوش بــعــد ذلك الـــســكــرتــيــر
الـصـحـفـي أيـر فـلـيـتـشـر وقـال له اذهب في
الـسـاعـة  9.45دقــيـقـة وقل إن حـلـفـاءنـا قـد
تشـاوروا مـرة أخـرى هـذا الصـبـاح  وأنـنا
قد سـحبنا مـشروع قرارنا . ووجـهه بالقول
ـتحدة " لن يكـون هنـاك تصويت في األ ا
" . وفـي الـــوقت الـــذي حـــدده بـــوش ظـــهــر
ركز الصحفي وقال " إن األ فلـيتشر في ا
تحـدة قد فشـلت في تنـفيذ مـطالبـها بنزع ا
أسلـحـة العـراق حـاالً وأن الرئـيس سـيوجه
هذه الـليلة وفي الساعة الثامنة خطاباً إلى
األمـة يقـول فـيه أنه مـن أجل جتـنب الـنزاع
ـســلح فـإن عــلى صـدام حـســ أن يـغـادر ا
الــبالد " .  وبــعــد ذلك قــام بــوش بــاإليــفـاء
لك األسـباني بعـهده إلى أزنـار فـتكـلم مع ا
ـدة أربع دقـائق " يـا صاحـب اجلاللـة إليك
ما سـيحـدث إننـا سنـسحب مـشروع الـقرار
وسـأتـكـلـم مع الـشـعب األمـريـكي "  فـشـكـره

ته له .  لك بحرارة على مكا ا
 - وفي هـذا الــصـبـاح قــام بـوش بـتــجـربـة
رتـ  وقد قرأ القسم إلقـاء خطاب اإلنذار 
األول بـســهـولــة  ولــكـنه عــنــدمـا وصل إلى
اجلـمل األساسـيـة - يـجب أن يـغـادر صدام
حـس وولـديه الـعراق خالل 48سـاعة وأن
رفضـهم ذلك سيـؤدي إلى نـزاع مسلـح يبدأ
فـي الــوقت الـــذي نــخـــتــاره نـــحن ـ أصــيب

بحشرجة في حنجرته  
- أتصـل بوش برئـيس الوزراء اإلسـرائيلي
أريل شـارون وقال لـه    " أريل لقـد كـنت قد
ـــكــتـب الــبـــيــضـــاوي أنــني أخــبـــرتك في ا
سـأبلـغك قبل  72سـاعة أنـني أعطـيك إياها
اآلن "   فـقـال شـارون  " لــقـد اسـتـلـمـنـاهـا "
وشـكــر شـارون الــرئـيس . وقــد اسـتــغـرقت

ة ثالثة دقائق . كا ا
- في الــســاعـة  4.45عــصــراً أجــرى بـوش
كان ارسـة قراءته الثـانية لـلخطـاب في ا
الذي سـيلقيه فيه بعد حوالي ثالث ساعات
في كـروس هوك بـالـطـابق األول  من الـبيت

األبيض .  
- وفي حـوالي الـسـاعـة  6.15مـسـاءاً وسع
بوش اجـتـماعه مع اعـضـاء من الـكونـغرس
االمــريـــكي  لــيـــظم إلـــيه رئــيـــسي جلـــنــتي
اخلــارجــيـــة واخملــابــرات في الــكــونــغــرس
وأخبـرهم قـائالً  " إن اجلنـراالت الـعراقـي
هم مـجــرمــو حـرب " وأضــاف في الــتـفــاتـة
جـديــدة ومـهــمـة بــالـقــول " إذا غـادر صـدام
فإنـنا مع ذلك ذاهبون إلى العراق بأية حال

من األحوال . 
- وفي السـاعـة الثـامنـة ودقـيقـة واحدة من

من إيـضــاح الـعـراق حــول أسـلـحــة الـدمـار
الــشــامل حــ قــال " إن هـذا اإلعـالن هـو ال

شيء..انه فارغ..انه اضحوكة.
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 -بعـد  عـطـلـة رأس السـنـة اجلـديدة 2003
قــال الــرئــيس لــرايس إن الــضــغط لـم يـأت
بـــنــتــيــجــة وان اجلــهــود جلــعل عــمــلــيــات
تـحدة في التـفتـيش الـتي تقـوم بهـا األ ا
مسـار عدواني لـكي يتـصدع صـدام ال تعمل
شـيـئــاً . لـقـد أصـبح صــدام أكـثـر ذكـاءاً في
طريـقة الـتـعامل مع بـلـيكس  وان اإلجـماع
الدولي لـشهر تشرين الثـاني قد بدأ يتهرأ .
لـقــد بــدأت الـتــقـاريــر الــصـحــفـيــة تــغـيض
الـــرئـــيس وهـي تــتـــحـــدث عن الـــعـــرقـــيــ
فتش في أنحاء بـتسم وهم يقودون ا ا
البالد يـفتحـون لهم البـنايات ويـقولون لهم

(( انظروا  ال يوجد شيء هنا )).
   - في  9كـــــانــــون الـــــثــــاني  2003جــــاء
فرانـكس إلى واشنـطن ليـقدم لـلرئـيس آخر
مـا لــديـه عن خــطــة احلــرب عـلـى الــعـراق 
وبـعـد الـعـرض ســأل بـوش مـا هي الـنـقـطـة
التي أصـل فيـهـا إلى اتـخـاذ الـقـرار? أجابه
فرانـكس انه سيكون مستعدا للتنفيذ خالل
ثالثـة أسـابـيع تـقـريـبـا . وأضـاف " سـأكون
جاهزا للحرب في اوائل شباط ولكنني في
احلقيقة أرغب أن تكون في األول في آذار".
- في السـاعة الـثانـية والـربع من بعـد ظهر
الــعـاشــر من كـانــون الـثـاني   2003الـتـقى
بــوش وتـــشــيــني فـي اجــتــمــاع خــاص في
ــكــتب الــبـيــضــاوي مع ثالثــة مـعــارضـ ا
هم رند فرنك وكنعان مكية وحا عراقـي 
مـخلص  ودار حـوار طـويل . وبعـد ان قال
الـرئــيس انه سـيــعـمل عــلى ازاحـة صـدام 
اجـــابه احـــدهـم " إن الــشـــعـب في الـــعــراق
سـيـسـتـقـبل قـواتـكم وسـيـحـيـيـهـا بـالـورود
واحلـــلـــوى " . وأنــــهى بـــوش االجــــتـــمـــاع
بــإبـالغــهم " إنـــني أتــصــور إنـــكم و يــهــود
الـشـتـات (  (Diasporaشـركـاء فـيــمـا انـتم
عــلــيـه. ولــذلك فــأن واجــبـــكم أن جتــمــعــوا
ــســاعـدة  وان الــنــاس الــذين يــرغـبــون بــا
تــلــمـوا شــعــثـهـم وتـســتـجــمــعـوا قــلــوبـهم
وأنــفــســهـم . أمــا واجــبي فــهــو أن أحــشــد
ـا بـعـد سـنة الـعـالم واكـسـب احلـرب... ور
واحـدة من اآلن سـنـحتـفل بـالـنصـر ونـتـكلم

عن التحول إلى احلرية". 
- في يـوم اجلمعة  24كـانون الثاني 2003
م قـدم فـرانــكس إلى رامـسـفــيـلـد واجلـنـرال
مايـرز النسـخة النـهائية مـن خطة احلرب (
 ( Hybrid Planوالـــــــتـي اظـــــــهــــــرت  ان
مـسـتــوى مـجـمـوع الــقـوات األمـريــكـيـة في
ـنـطقـة سـيـصل في منـتـصف شهـر شـباط ا
إلى  140ألف بـضـمـها  78ألف من الـقوات
ارينز األرضيـة ( اجليش ومشاة البـحرية ا

وقوات العمليات اخلاصة ) . 
- قـدم رامـسـفـيـلـد لـلـرئـيس بـوش  اجلدول
ــؤرخ في  29كــانــون الــســري لــلــغــايــة وا
الـثاني  ? 2003وحـدد اليوم الـذي سيـتخذ
الـرئــيس فـيه قــراره بـاحلـرب وأطــلق عـلـيه
N-Day) ) أوNotification Day)  ) اسم
C-) وحــدد له يـوم  22شــبـاط  . 2003أمـا
 (Dayويـعــني بــدايــة تــدفق الــقــوات فـأنه
سـيــتـبع اتــخـاذ الــرئـيس قــراره بـاحلـرب 
علـمـا أن نشـر الـقـوات كان قـد بـدأ فعالً الن
رامسـفيلد كـان يعلم أن قـرار بوش باحلرب

قد اتخذ أصالً.
- في يـــوم   5شـــبــاط  2003م قـــدم وزيــر
اخلـارجــيـة االمــريـكي كــولن بـاول تــقـريـره
مـتهمـا العراق شـهور امام مـجلس االمن  ا
بـامـتالك مـعامل أسـلـحـة بـايـلوجـيـة تـسـير
عــلى عــجالت أو قــاطــرات ســكك احلــديـد 
وعرض عـلى الشـاشة مخـططـات تفـصيـلية
خملـتـبـرات مـتـنـقـلـة كـمـا أشار إلـى طـائرات
مسـيـرة بـدون طـيـار يـصل مـداها إلى 500
كـن العـراق إستـخدامـها ـا  كيـلو مـتر " 
لـنـقل الـعـنـاصـر الـبــايـلـوجـيـة إلى جـيـرانه
ــا فــيــهــا الــواليــات أوإلى بــلـــدان أخــرى 
تـحدة " . ووصف باول ارتبـاطات العراق ا
بالـقاعدة بـأنها " عالقـات أكثر شـراً وبشكل
كامـن " وقال الـوزيـر " نـحن نـعـلم إن صدام
حـسـ مـصـمم عـلى االحـتـفـاظ بـأسـلـحـته
أسـلـحـة الـدمار الـشـامل وهـو مـصـمم على
ـتـحـدة لن وليس زيادتـهـا.. وإن الـواليات ا
ثل بإمـكانـها إن تـعرض الـشعب األمريـكي 
هــذا اخلــطــر ." .لـقــد اســتـمــر عــرض وزيـر
اخلــارجــيــة األمــريــكي بــاول أمــام مـجــلس

دة  76دقيقة .  األمن 
- بعـد شهر واحد وفي صباح يوم األربعاء
 5آذار الـتــقى رامــســفـيــلــد و فـرانــكس مع
الـرئــيس ومـجـلس األمن الـقـومي في غـرفـة
ـلـفـات ـوقف بــالـبـيت األبـيـض  وكـانت ا ا
ذات األلـوان اخملــتـلـفــة ومـحـاضــر اإليـجـاز
كــلـهــا مـؤشــرة بـعــبـارة ( ســري لـلــغـايـة –
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مـسـاء ذلك الـيـوم االثـنـ  17آذار ? 2003
أعـلن بـوش إنـذاره لـصدام وولـديه  قـائالً "
مـواطـني األعــزاء ..إن األحـداث في الـعـراق
قــد وصــلت إلى األيــام الــنــهــائــيــة التــخــاذ

القرار "  
- وفي الـيـوم الـتـالي الـثالثـاء  18آذار بـدأ
الـرئـيس بـبعض االلـتـزامات الـدبـلومـاسـية
وفي هـذاالــيـوم أيــضـاً صــدر عن اجــتـمـاع
كبـار مـوظفي الـبيت األبـيض إعالن األول
يتعـلق بإيـقاف الزيـارات السيـاحية لـلعامة
إلـى الــبـــيت األبــيـض  وأن تــكـــون الــفــرق
ـكـتب البـيـضاوي الـطـبيـة مـتـأهبـة . وفي ا
أخبـر مدير اخلـزانة مـيتش دانيـال الرئيس
أنـهم سـيـحـتاجـون إلى  73.3بـلـيـون دوالر
ـوافـقـة الـكـونـغـرس لـلحـرب ولـدعم األمن

في البالد . 
 -بــدأ بــوش عــمــله يــوم األربــعــاء  19آذار
ة هاتفية مع بـلير عبر الهاتف كـا 2003 
ـأمـون الـسـاعـة (  7.40دقـيـقـة صـبـاحـاً ) ا
والـتي اسـتـمـرت عـشـرين دقـيـقـة . لـقـد كان
ـعنـويـات عـاليـة . وفي الـسـاعة ( االثـنـان 
 10.30صــبـاحــاً ) اجــتــمع بــوش بــرئـيس
بلـدية مدينة نيويورك  وقال له " نحن على
ـا كانـت مديـنـة نـيـويورك حـافـة احلـرب.. و
هدفـاً رئيـسـياً مـحـتمالً فـإنه من الـضروري
ـديـنة في أن نـتـفـقـدها " ثـم أشاد بـجـهـود ا
الـتـهـيـؤ  ولـكــنه نـصح رئـيس الـبـلـديـة أن
يـركـز عـلى األهــداف احملـتـمـلـة لإلرهـابـيـ
قـــائالً " راقب جـــيـــداً اإلنـــفـــاق واجلـــســور

واألقلية اليهودية. " 
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بـــيـــنـــاشـــيـــو .. بـــيـــتـــاشـــيـــو " هـــنــا " 
جونـستـاون " هـكذا جـاء النـداء إلى ضابط
اخملــابـــرات (  ) في قـــاعــدة اخملـــابــرات
االمـريكـية    CIAفي كالكـوالن في شـمال
الـعـراق . لقـد اسـتلـمت جـونسـتـاون للـتو
تـــقــريـــراً حــول مــزرعـــة الــدورة من جنم
الصـخر (احد افراد مـجموعـة التجسس
ـــســـؤول عن ـــرتـــبـــطـــة ب ? ( CIAا ا
اتـصـاالت جـهـاز األمن اخلـاص. وقـال
ـصدر من خالل هـاتف الـثريـا أنه قد ا
سمع لـلتو من جنم صخر آخر كان قد
ذهـب  لـــلــــمـــســــاعـــدة فـي مـــوضـــوع
ـــزرعــــة أنه الحظ االتـــصــــاالت في ا
وجود تـفاصـيل أمنـية مـهمـة . إنهم
يـخـزنــون الـطـعـام والــتـجـهـيـزات .
ويبـدو وكـأن عائـلـة صدام تـتـجمع
ــزرعــة . فـــأرسل (  ) هــذه فـي ا
ـعـلـومات إلـى ( سـول ) في مـقر ا
  .CIAوعـــنــــدمــــا اســـتــــعـــرض
(ســول) أخـر الــصـور عـن بـغـداد
توقف وهو ينظر متعجباً  ذلك
أنه يـوجـد حتت نــخـيل مـزرعـة
الـدورة  36عـجـلـة أمـنيـة . إنه
عـــدد كــبـــيـــر  إنـــهـــا لــيـــست
لــشــخص أو شــخــصــ . إن
ــزرعــة تــسـتــخــدم من قــبل ا
ســـاجــدة زوجــة صــدام  و(
سـول ) يــعـلم أن صــدام قـد

استخدمها .
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- بـعـد الـسـاعـة ( 12.30
بـــعــد الــظــهــر بــتــوقــيت
واشـــنـــطـن- الـــثـــامـــنـــة
والـــــنــــــصـف مــــــســـــاءاً
بـتوقـيت الـعـراق من يوم

 19آذار ( 2003اســتــلم (  ) تــقــريـر جنم
الـصــخـر الــذي يـقــول أن روكـان قــد شـاهـد
صــدام فـعالً الــذي غـادر ( بــيت الـقــصـاب )
قبل حـوالي ثمان ساعات لـيحضر عدداً من
االجتـماعـات وأنه سيـعود لـينـام في مزرعة
ـــؤكــد الــدورة مـع قــصي وعـــدي . أنه من ا

ائة أن صدام ( يجب ) أن يعود . مائة با
ـصـدر الــرئـيس هـاتـفـيـاً لـيـرسل - أتـصل ا
تــقــريـراً عــمـا أخــبـره مــصـدراه في مــزرعـة
الــــدورة من أن عــــدي وقــــصي مــــوجـــودان
ــزرعـة ويــتــوقع أن يــعـود بــالــتـأكــيــد في ا
صـــدام إلــيــهــا في حـــوالي الــســاعــة 2.30
صــبــاحـاً أو -. 3صــبــاحــاً حـسـب تـوقــيت
ـصــادر تـفــاصـيل الـعــراق . كـمــا أرسـلـت ا
ـزرعـة . إضـافـة إلى هـذا قـال حـول بـيـوت ا
كن الـتقـرير يـوجد (  .  ( manzulوالـتي 
لجأ " أو " غرفة محصنة حتت ترجمتها " ا
األرض " وقد أخـتار (  ) الترجمـة الثانية
. لــقـد قــدم الـتـقــريـر تــفـاصــيل عن الــغـرفـة
ـسـافـات بيـنـهـا وب الـبـيوت احملـصـنة وا
ـسـلح الـذي يـبلغ وسـمـكـهـا من األسـمـنت ا
عرضـه العديـد من األمتـار والذي يقع حتت
األرض بـــعــديـــد من األمــتـــار . فــقــام (  )
بــسـرعــة بـإرســال هـذه الــتـقــاريـر إلى مــقـر

حـول رجل األمن روكان في مـزرعة الدورة 
وعـن جنم الـــــصـــــخـــــر اآلخــــر الـــــذي ذهب
رزعة للـمساعدة في موضـوع االتصاالت با
. بــعــدهــا أطــلع تــنت الــرئــيس عــلى صـور
ـزرعة القـمر الـصـناعي الـتي تظـهـر موقع ا
قـرب بـغــداد عـلى ضـفـة نــهـر دجـلـة  حـيث
ـزرعـة  وقـال أن " تــوجـد عـدة بـيـوت  في ا
ا سيعودان صدام وولـديه قد كانا هنـا ور
CIA زرعة "   إن إن لم يـكونا مـا زاال في ا
ـصدرين . على اتـصـال مـبـاشـر مع هـذين ا
ـصدرين . من هـما فسـأل بـوش عن هذين ا
? وإلى أي درجــة هـــمــا جــيـــدان ? فــأوضح
ســــول أن مـــفـــتـــاح وأســـاس شـــبـــكـــة جنم
الصـخر هو ضابط جهاز األمن اخلاص في
االتصـاالت الذي يـعمل مع مـخبـرين سري
ـصدرين في مزرعـة الدورة  وأن اتصاالت
ضــابط جـــهــاز األمـن اخلــاص واجملـــنــدين
للـعمل قـد برهـنـوا على أنـهم جيـدين جداً .
ثـم أخــبـــر ســـول الـــرئـــيس أنـــهم قـــيـــاســاً
ـصادر العراقية فإننا نعتبره أحد أفضل با
ــصـادر واألكــثـر ثــقــة  أنه واحـد من أول ا
الذين أصـبحوا في مجموعة جنوم الصخر
الــذي جــاء إلى قــاعــدة  كــاالجــوالن . إنــهم
يشغلونه منذ أشهر وان الكثير من تقاريره
قــــد أثـــبـــتـت صـــحـــتــــهـــا خـــصــــوصـــاً من
خالل  SIGINTقـال الرئيس " إن هـذا جيد

حقاً .. إنه يبدو جيد "  
اتـصل اجلــنــرال مـايــرز بـفــرانــكس وسـأله
قـائـالً " مـا هــو رأيك بـقــصف هـدف مــزرعـة
الدورة ? " لـقـد كـان فرانـكس يـراقب تـوقيت
ضرب األهـداف احلـسـاسة بـدقـة  وكـان قد
ـــاضـــيــة أن  CIAقـــد عـــلم في الـــلـــيـــلـــة ا
ا فـي مزرعة ر أصبـحت قريـبة من صـدام 
زرعة تـبدو هدفاً الدورة . لـقد كانت هـذه  ا
لــصـاروخ تـومـا هــوك كـروز  ولـذلك أعـطى
فــرانــكس األوامـر إلى الــبــحـريــة لــبـرمــجـة
بعض الـصواريخ بـاجتاه هذا الـهدف قائالً
لهم   " لـيقوم الرجال بـتهيأتـها طول الليل"
ثم أخـبـرهم بـعدم إطـالقهـا . ذلك أن الـوقت
مـا زال ضمن وقـت اإلنذار الـبالغ  48سـاعة
والــذي وجـهـه الـرئــيس إلى صــدام وولـديه
ـغـادرة الـعـراق . لـقـد كـان فـرانـكس يـشـعر
بقـوة  وقـد تشـاور مع رامـسفـيـلد  في أنه
من الضـروري عدم الـقيام بـأي ضربة خالل

فترة اإلنذار . 
كنـك القيام ثم سأله مـايرز بعـد ذلك " هل 
بهـا خالل سـاعـتـ ? " فـأجـاب فـرانكس إن
بـإمـكـانـهم الـقـيـام بـذلك ألن صـواريخ تـوما

هوك جاهزة لالنطالق 
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بــعــد الــســاعـة (  ( 4.-00عــصــراً ـ وقـد
جتـاوز الــوقت في الــعـراق بــعــد مـنــتـصف
ـوقف في الـبـيت الــلـيل ـ وصل إلى غـرفــة ا
األبـيض آخـر تـقـاريـر جنم الـصـخـر  ونـقل
ــكـتب الــبـيـضــاوي . وقـال تـنت حـاالً إلى ا
للـرئيـس واجملتـمعـ مـعه  " يقـولـون أنهم
اآلن مـعه ! الـولـدان مـعـاً مـوجـودان هـنـاك "
كذلك تـوجد زوجاتهم ..العائالت موجودات
أيـضــاً  ويــتــوقع أن يـعــود صــدام مــا بـ
الـســاعـة  2.30ـ -. 3صـبــاحـاً  أي في أقل
من سـاعــتـ . يـوجــد مـلـجــأ وقـد قـام أحـد
جنـوم الـصــخـر بـقــيـاس مـكــانه ودخل فـيه
وأخذ له قـياسات تخمينية . فسأل هادلي (
ســول ) " هل بـإمــكـانك أن تــريــني أين يـقع
ـــلــجــأ ? ولم يــكـن ( ســول ) مــتــأكــداً  إال ا
ـأخـوذة من فوق أنهـمـا نظـرا إلى الـصور ا
وحـاول هـادلي رسم تـخـطـيط لـلـمـلـجـأ  ثم
قـام مـكـلوكـلن بـرسم تـخـطـيـطـات هـنـدسـية

أولية للملجأ 
- كان بـاول هو الشخص الرئـيسي الوحيد
غـير موجود . وفي الساعة (  5.15عصراً )
أخبر الرئيس رايس بالقول أنه من األفضل
أن تـتـصــلي بـكـولن " فــأتـصـلت بـه قـائـلـة "
كـولن ...تعـال إلى الـبـيت األبيض " دون
أن تـــــقـــــدم لـه أي إيـــــضـــــاح .
وعـــنــــدمــــا وصل بــــاول خالل
بـضعة دقائق قدموا له إيجازاً
ــوضــوع فــحــاول أن ال حــول ا
يـــقــحم نـــفــسـه ألنــهـــا أســاســاً
مسـألة عسكرية . وبعد أخذ ورد
قـــال بــــاول في الـــنــــهـــايـــة (( إن
واتـتـنــا الـفـرصـة لـقـطع رؤوسـهم
فإن الـعـملـيـة ستـكـون مجـزية )) .
أما عن رامسفيلد فقد أوصى بقوة
أن تـتـم الـضــربــة ووافــقه تــشــيـني
بــالــرغم من أنه لم يــكـن كــمــا يــبـدو

يريد إقحام نفسه . 
        - كــانت الـقـوة اجلــويـة تـتـابع
التـقـارير اخملـابراتـيـة وقد جـهزت في
F.117 اللـيلة الـسابقـة طائرة من نوع
 .فسـأل فـرانـكس مـا هي احتـمـالـية أن
F.117 تــــذهب طــــائــــرة واحــــدة نــــوع
لــتـسـقط الــقـنـبــلـتـ ? بـالــرغم من أنـهـا
متـخـفيـة وتـتجـنب الـرادار  ذلك أن على
طائرة   F.117أن ال تشغل أجهزة أإلنذار
بكر لتجنب الدفاعات اجلوية العراقية . ا
وقــــد جــــاء اجلـــواب أن الــــقـــوة اجلــــويـــة
بإمـكانـها أن تـقول أنه تـوجد فـرصة 50%
لـنــجـاح الـعـمـلـيـة . فـأمـر فـرانـكس بـتـهـيـأة
قـاذفـت مـقدراً أن جـعلـهـما اثـنتـ سيـزيد
من فرص الـنـجـاح . وكـان سـرب الـطـائرات
في قطـر قادر عـلى حتميل طـائرة ثـانية من
نـــوع  .  F.117وهــــكـــذا الـــغـي مـــوضـــوع

الهجوم بصواريخ توما هوك كروز.
ـكتب الـبـيـضاوي أنه من - أبلغ فـرانـكس ا
مـكن القيام بـالعمليـة . إال أنه يحتاج إلى ا
قــرار نـهـائي لــكي يـبـدأ بــالـعـمــلـيـة حـوالي
الــســاعــة  7.15مــســاءاً من أجل أن تــدخل
طــائـرتي   F.117اجملـال اجلــوي الــعـراقي

ة قبل الفجر.  وتخرج منه سا
CIA كـان رامــســفـيــلــد و مـايــرز ورجـال -
ــكـتب يـتــراكـضــون خـروجــاً ودخـوالً إلى ا
الـبـيـضاوي لـيـبـحثـوا عن هـواتف آمـنة في
مواقـع اجلناح الغـربي من البيت األبيض .
أما كـارد فكـان قلقـاً من أن تفـلت من أيديهم
هذه الـفرصة وكان يتساءل هل  فعالً فهم
الـتـقـاريـر اخملـابـراتـيـة وهل هـنـاك ضـرورة
لتـغيير األسـلحة الـتي سيتم بـها القصف [
الـطـائــرتـان بـدل الـصــواريخ ] بـيــنـمـا كـان
مايـرز يحـاول أن يعـرف كم سيـستـغرق من
الوقت لتـحميل الطـائرة الثانـية بالقـنبلت
أو كم هــو الـوقت إلقالعــهـا وطــيـرانــهـا من
الــدوحـة إلـى بـغــداد ومن ثم الــعـودة . وكم
هـمة ? ثم سأل ستـحتاج من الـوقود لـهذه ا
أحدهم  " مـتى ستشرق الشمس في العراق
?  ثم برز سـؤال آخر  فيما إذا اتخذ القرار
هل يجب أن يـظـهر الـرئيس فـي التـلفـزيون
في تـلك الـلـيـلـة لـيـلـقي خـطـابه مـعـلـنـاً بـدء

احلـرب . ألن اخلـطـاب مـقـرر أن يـلـقـيه يـوم
اجلمعة واليوم هو األربعاء ? 

 -طــلب الــرئــيس من اجلــمــيع اخلــروج من
كـتب البيضاوي باستثـناء تشيني فسأله ا
" مـاذا تـعـتـقــد يـا دك  ? " فـأجـاب تـشـيـني "
علومات اخملابراتية التي هذه هي أفـضل ا
حصـلنا عـليهـا حلد اآلن والتي حتـدد مكان
ـا صـدام .. إذا تــمـكـنــا من الـنــيل مـنـه فـر
سنـحافظ على حـياة الـكثيـرين ونقـصر أمد
احلرب . وحـتى لو أننا لم نتمكن من القيام
بذلك  فـإنـنا سـنـهز قـفـصه في األقل بـشكل
ا سـنـمـزق سـلسـلـة الـقـيادة " خـطـيـر  ور
لقـد أصبح تـشـيني اآلن حـاسمـاً بالـقول   "
أعتـقد أنـنا يـجب أن نقـوم بالـعملـية ".   ثم
عــاد اآلخــرون إلى الــغــرفــة . وأخـيــراً وفي
الـسـاعة  7.12مـساءاً قـال الرئـيس " لنـقوم
ـهــمــة " وكـان ذلك قــبل ثالث دقــائق من بــا
وعـد النـهائي الـذي حدده فـرانكس لـلبدء ا

بالهجوم على مزرعة الدورة .  
- وعـنـدمـا سـأل بـوش مـنـذ مـتى وطـائـرتي
 F117حتــلـقـان في اجلــو ومـتى سـتـصالن
إلى الـهــدف فـكـان جــواب الـتــقـريــر الـتـالي
أنـهـمـا قـد دخـلــتـا األجـواء الـعـراقـيـة . ولن
تـكـون هـنـاك أيـة تـقـاريـر أخـرى ألن أجـهـزة
اإلرسـال في الــطـائـرة ســوف يـتم إيـقــافـهـا

فوق العراق . 
 

لقـد كان يوماً طـويالً بالنسـبة لبوش  - 
و حـ يـتـذكـر ذلك في لـقـائه الـصـحـفي مع
ـؤلف ودورد يقول  " صـعدت إلى األعلى  ا
لـكـنـني لم أتـمـكن مـن الـنـوم الن لـدي سـاعة
ونـصف اآلن "  كان ال يريد أن يتكلم إلى أن
تـصـبح الـطائـرات الـقـاذفة فـوق أهـدافـها  "
لقـد حـاولت أن أغـفوا قـلـيالً "  ومـرة أخرى
أتـــصل بـــرايس  الـــتي قـــالت له ال تـــوجــد
أخبـار . فحاول النوم أو القراءة أو أن يجد
أي شيء يفعله ولم يتمكن  فأتصل برايس
مــرة أخـرى فــقــالت " الـســيـد الــرئـيس لــقـد
وجود استـلمنا للتو تـقريراً من الشخص ا
على األرض يقول أن موكباً قد دخل اجملمع
وكب  ذلك "  فسـأل بوش عن طبيـعة هذا ا
أنه لـم يــعـــد مــجــال لـــلــتـــراجع فــســـتــقــوم
الـطـائـرتان بـالـقـصف أوالً ثم يـتبـعـهـا حاالً
 36صاروخ كـروز  لقـد ضاعـفوا من حـزمة
وجهـة إلى مزرعة الـدورة منذ الصـواريخ ا
أكثـر من سـاعة . فـقـالت رايس " إنه يـعتـقد
ـــوكب هــو لــصـــدام حــســ " . وبــعــد أن ا
ـــكــتب ســـاعــة تـــقـــريــبـــاً نــزل بـــوش إلى ا
الــبـــيــضــاوي وذهب إلى غــرفــته اخلــاصــة

الصقة للمكتب .  بالقراءة ا
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جتـمـع رايس وكـارد وبــارتـلت وفـلــتـشـر
حـول الــتــلـفــزيــون في مـكــتب رايس . وفي
الــســاعـة  9.30مــســاءاً وصــلت الــتــقــاريـر
لتـقـول أن صـفارات اإلنـذار قـد انـطـلقت في
بـغـداد وتـبـعـهــا مـبـاشـرة نـيـران مـضـادات
الطـائرات . فقالت رايس إلى فلتشر " إذهب
" وفي الـساعة  9.45مـساء كان فلـتشر على
ؤتمرات الصحفية يعلن نـصة في غرفة ا ا
ـفـتـوحـة لنـزع سالح الـنـظام راحل ا " أن ا
الــعــراقي قــد بــدأت وأن الــرئــيس ســيـلــقي
خـطابـاً إلى األمة في الـساعة  10.15دقـيقة

ساء " .  من هذا ا
F117 أخـبر مايرز هادلي بان طائرتي - 
قد ألـقت بنـجـاح قنـابلـهـا  إال أن الطـيارين
ـعـادية . نـقـطة ا لم يخـرجـا حلد اآلن مـن ا
ـكتب فذهـب هادلي إلى غـرفـة القـراءة في ا
البـيـضـاوي  حيث كـان الـرئـيس يوضع له
ـكـياج قـبل إلـقـاء خطـابه  وسـلم التـقـرير ا
إلى بـوش و رايس . فـقـال بـوش " لـنـصـلي

من أجل الطيارين " 
- في الـسـاعة  10.16مـسـاء ظـهـر الرئـيس
فـي الــتــلــفــزيــون  وخـــلــفه األعالم وصــور
ـــــراحل األولى " عــــائــــلـــــته  وقــــال  " إن ا
لـلـحـمـلة الـعـسـكـريـة ضـد صـدام قـد بدأت 
بدون أن يـقـدم أية تـفاصـيل وقال " إن أكـثر
من  35بلـداً يقدمون دعماً حاسماً . إن هذه
لن تكـون حملة إلجراءات نصـفية "  وعندما
أكمـل خطابه سأل رايس كيف كان اخلطاب
 فأخبرته أنه واحد من أفضل خطاباته . 
- في الــســاعــة  11مـــســاءاً أتــصل هــادلي
ــايـــرز الــذي أخـــبـــره أن الــطـــيـــارين قــد
ــعــاديــة وهــمـا أصــبــحــا خــارج األجــواء ا
يـــقـــتـــربـــان من األرض . فـــأخـــبـــرت رايس
الرئـيس قـائلـة " إن الـطيـارين قـد أصبـحوا
خـارج طريق اخلطر " فـأجاب بوش  " طيب

 °sJ ËÆÆÂ«b  UMK² . شكراً لله على ذلك ". 
قبل الـساعة الثامنة صـباحاً بالتوقيت - 
مـنـتـصف الـليل احملـلي في شـمـال الـعـراق 
في واشـنطن  أرسل (  ) تقـريراً يقول أن
جنم الصـخـر الـرئـيـسي أخـبـرهم أن صدام
وولديـه كـانـا موجـوديـن في مـزرعـة الدورة
عنـدما ضربتـها القنابل والـصواريخ ولكنه
ــــوقـف . ولم يــــرغب (  ) أن ال يــــعــــرف ا
يــرسل تــقــريــراً مــرة أخــرى إلى أن يــتــأكـد
تمـاماً أنهم قد أصابوا صدام . وفي حوالي
الـظــهـيـرة ـ أي قــبل الـفــجـر في واشــنـطن ـ
أرسل (  ) برقـية ثـانية لـيقـول مرة أخرى
أن جنــوم الــصـخــر يـقــولـون  ولــكـنه غــيـر
متـأكد  ألنه قد وصلته للتو نتف من أخبار
ـكان بأن جنوم الـصخـر الذين هـربوا من ا
مصـدرهم  روكان  قد قتل بصواريخ كروز 
وأن أحـد ابنـاء صـدام  ولـيس واضـحاً من
خـرج مـنـهـمـا وهـو يـصـرخ " لـقـد خـانـونا "
وأطــلق الـرصــاص عــلى ركــبــة أحــد جنـوم
الـصــخـر  أمـا االبن اآلخـر فــقـد خـرج وهـو
مـلــطخ بـالـدمـاء من بـ األحـجـار إال أنه لم
يـــكن واضـــحــــاً فـــيـــمـــا إذا كـــان دمه أم دم
شــخص أخــر . أمــا عن صــدام فـإنـه جـريح
استـناداً إلى شاهد عيان من جنوم الصخر
 وقــد  انــتــشــاله من احلــطــام وأن لــونه
أزرق. إنـه رصــــــــاصـي  وقـــــــد أعــــــــطـي له
األوكسـج . لقد وضع على نقالة اجلرحى
ووضـع في ســـيــــارة اإلســــعـــاف والــــتي لم
ـدة حـوالي نــصف سـاعـة قـبل أن تـتــحـرك 

زرعة عبر اجلسر .  تغادر ا
وفي حـوالي الــسـاعـة  4.30صـبــاحـاً -  
ـوقف وأخبـر الـضابط أتصل تـنت بـغرفـة ا
اخلفـر قائالً " أخبر الـرئيس بأنـنا قد قـتلنا
ابن العـاهرة " إال أنـهم لم يـوقظوا الـرئيس
مـن نــومه . ومع مــرور الــوقت وصل بــوش
ــكـتـب الـبــيـضــاوي في حـوالي 6.30 إلى ا
صـباحـاً من يوم اخلـميس  20آذار  لـكنهم
اصبـحوا غير متأكدين من اخلبر  لقد جنا
صدام من مـحاولـة قتله وعـائلـته . و فشلت

عملية قصف مزرعة الدورة .
ادة على موقع (الزمان) { تكملة ا

»ŸUL²ł ∫ وزارة حرب بوش خالل االجتماع
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 وافق االحتاد اآلسـيوي للـمبارزة وبـاإلجماع عـلى تنظـيم بطولـة آسيا في الـعراق عام 2024. وقـال رئيس
االحتاد العـراقي اللعـبة زياد حـسن في تصريح صـحفي إن االحتاد االسـيوي للـمبارزة صـوت باإلجماع
بية دون سن  23 في عام 2024. وأضاف حسن نـافسات بطولة آسـيا للمنتـخبات االو على تـنظيم العراق 
أن القـرار يـعتـبـر إجنازاً كـبـيراً لـلـعراق سـيـما وان بـلـدنا سـيـحتـضن أكـبر بـطـولة آسـيـوية تـشـكل أغلب
مـنـتـخـبـات آسيـا. وأوضح حـسن أن االحتـاد سـيـبدأ خـطـواته الـتـنـظـيمـيـة مـنـذ اآلن لـيكـون الـتـنـظـيم على
مـستـوى عـالٍ مـشـدداً على أن نـكـون جـاهزين الكـبـر اسـتـحقـاق آسـيـوي. وكان رئـيس االحتـاد الـعراقي
ؤتمر االنتخابي الحتاد غرب اسيا ركزي للمبارزة زياد حسن فاز برئاسة احتاد غرب اسيا للعبة في ا ا

 والذي جرى على هامش البطولة العربية التي جرت مؤخراً في مدينة السليمانية.
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صرية القاهرة أقيم في العاصمـة ا
اليـوم مؤتـمرا صـحفـيا لإلعالن عن
تـنظـيم معـهد بـحوث اإللـكتـرونيات
فعاليات دورة رمضـانية لكرة القدم
اخلـمـاسيـة ألول مـرة على مـسـتوى
ـــراكـــز والـــهـــيـــئـــات ـــعـــاهـــد وا ا
البحثية فـي إطار توطيد العالقات
بـ أعـضـاء أسـرة الـبـحث الـعـلمي
وحتدد مـوعد في مـختـلف اجلـهـات
الدورة خالل الفترة من  11حتى 20
ـلـعب اخلـماسي أبـريل اجلـاري با
ـعـهـد بـحـوث الـبـتـرول و بـرعـاية
خـالــد عـبــد الـغـفــار وزيـر الـتــعـلـيم

العالي. ووجهت شيرين عبد القادر
مــــحـــرم رئــــيس مــــعـــهــــد بـــحـــوث
اإللكترونيات ومنظم احلدث الشكر
في بدايـة كلـمتهـا خالـد عبد الـغفار
وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث
الـعـلمـي و ياسـر رفـعت نـائب وزير
الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي
عـلـي رعـايـتــهـمــا لـلـفــكـرة واحلـدث
بـوجه عـام و مـحـمـود صـقـر رئـيس
ــــيــــة الــــبــــحـث الــــعــــلــــمي أكــــاد
والــــتــــكـــنــــولـــوجــــيــــا الـــذي رحب
ـشـاركـة ويـقـوم بـتـحـفيـز فـريـقه بـا
ــشـارك واالسـتـاذ الـدكـتـور يـاسـر ا
مــصـــطــفي رئــيس مــعــهــد بــحــوث

الـبـتـرول والـذي كـان له الـسـبق في
االهـتمـام بالـريـاضة حـيث كان أول
بـيـاد طـوكـيومن من كـرم أبـطـال او
كما قـدمت الشكر اجلهات الـبحثـية
ـعــهــد وكــافـة ــنـظـم من ا لــفــريق ا
ــشـــاركــة كـــمــا تـــوجــهت الــفـــرق ا
بالـشكـر لشـركة جي جـلوبال راعي
كـما أكـدت على الـدورة الرمـضانـية
أهــمـــيـــة الــتـــركــيـــز عــلـى اجلــانب
الـنـفسـي والبـدني لـلبـاحـث جـنـبا
الي جـنـب مع اجلـزء الـعـلـمي. ومن
جــانـــبه عــبــر مــحــمــد جــاد رئــيس
مــجـلس إدارة شـركــة جي جـلـوبـال
ومـوقع تــتـويج نــيـوز عن ســعـادته

بـهــذه الـشــراكـة مع مــعـهــد بـحـوث
وأن هـذه اخلـطـوة اإللــكـتـرونـيــات 
انا منه بدعم الرياضة على كافة ا
ستويات مـؤكدا أن هذه اخلطوة ا
تتضمن العديد من الرسائل الهامة
وعلى رأسهـا ربط العلم بـالرياضة.
ـؤتــمـر   تـوقـيع وعــلى هـامش ا
بروتوكول تعـاون ب معهد بحوث
اإللكـترونـيات وشـركة جي جـلوبال
لـلـتـسويق وإدارة األعـمـال بـرئـاسة
مــحـمــد جــاد رئــيس مــجـلس إدارة
الـــشـــركــة ومـــوقـع تـــتــويـج نـــيــوز
لألخـــبـــار الـــريـــاضـــيـــة. وأجـــريت
سابقة بحضور القرعة اخلاصة بـا
ياسر مصطفي رئيس معهد بحوث
ـنــسـقـ من مــخـتـلف الـبــتـرول وا
ـشاركـة. ولقـد  تقـسيم اجلـهات ا
الــفــرق إلى مــجــمــوعــتــ وضــمت
اجملـــمــوعـــة األولى كل مـن مــعـــهــد
بـحوث الـبتـرول و الـهيـئة الـقومـية
لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء
ـركـز الـقـومي لــلـبـحـوث وهـيـئـة وا
تــمــويـل الــعــلــوم ومــعــهــد بــحـوث
اإللـــكــتـــرونــيـــات. بــيـــنــمـــا ضــمت
ـيـة اجملـمـوعـة الـثـانـيـة فـرق أكـاد
ـعــهـد الـقـومي الـبـحث الــعـلـمي وا
ـعهد القومي عايرة وا للقيـاس وا
ـصـايـد ومـعـهـد لـعـلـوم الـبــحـار وا
بـحــوث الـفــلـزات ومــعـهــد تـيـودور
ـقـرر أن بـلــهـارس لألبـحـاث. ومن ا
تنطلق فـعاليات الدورة الـرمضانية
يـــوم  11أبـــريـل اجلـــاري عــــلى أن
تـكـون مـنـافـسـات الـنـهـائي يـوم 20

أبـريـل عـقـب حـفل إفــطــار جــمـاعي
راكـز البحـثية عاهـد وا لرؤسـاء ا
يتبـعه توزيع الدروع عـلى اجلهات
الــفـائــزة بــالــثالثــة مــراكـز األولى
بـــاإلضـــافــــة إلى جـــوائــــز ألفـــضل
حارس مرمى وهداف على مستوى
الـــــدورة. و اإلعالن عـن الئـــــحــــة
ــسـابـقـة وهي : قـائـمـة الـفـريق ال ا
تـقل عن سبـعـة وال تزيـد عن عـشرة
باراة  30دقيقة على العب  مدة ا
شــوطـ وفي حـالـة تــأخـر الـفـريق
ـبـاراة  15دقـيــقـة يـعـد عن مــوعـد ا
الفـريق منسـحبا وتـعتمـد النتـيجة
لـصــالح الـفــريق االخـر بــشـرط 2-0
وجــوده مـكــتــمال. ونــظــام الــتـأهل
كـــالــتـــالـي : يــتـم الــلـــعب بـــنـــظــام
اجملـــمـــوعــات ويـــتـــأهل أصـــحــاب
ــــركـــزين األول والــــثـــانـي من كل ا
مـــــجــــمــــوعـــــة إلى الـــــدور نــــصف
الــنــهــائـي. و اإلعالن عن الئــحــة
ــسـابـقـة وهي : قـائـمـة الـفـريق ال ا
تـقل عن سبـعـة وال تزيـد عن عـشرة
باراة  30دقيقة على العب  مدة ا
شــوطـ وفي حـالـة تــأخـر الـفـريق
ـبـاراة  15دقـيــقـة يـعـد عن مــوعـد ا
الفـريق منسـحبا وتـعتمـد النتـيجة
لـصــالح الـفــريق االخـر بــشـرط 2-0
وجــوده مـكــتــمال. ونــظــام الــتـأهل
كـــالــتـــالـي : يــتـم الــلـــعب بـــنـــظــام
اجملـــمـــوعــات ويـــتـــأهل أصـــحــاب
ــــركـــزين األول والــــثـــانـي من كل ا
مـــــجــــمــــوعـــــة إلى الـــــدور نــــصف

النهائي.
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والـنـاصـريـة عـنـد الـسـاعـة الـثـالـثة
والـنـصف عـصـرا في مـلعـب كربالء
الـقـد ومن دون جـمهـور ويـحـتاج
كـربالء للـتعـادل فـيمـا يتـوجب على
النـاصريـة اللـعب بطـموحـات الفوز
ــوسم ــمـــتــاز ا لـــغــرض الــتـــاهل ا

القادم.

ـــوقع الـــرابع بـــاخلـــســــــــــــارة وا
عشر.
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ـسابـقـات في احتاد حـددت جلنـة ا
ـقبل موعدا الجراء الكرة الثالثاء ا
ـمتـاز لـفرق لـقـاء الـتاهل لـلـدوري ا
الـــــــدرجـــــــة االولى بـــــــ كـــــــربالء

من اجـتـياز مـهـمة الـكـهربـاء بـهدف
ليؤكد دوره في أرض ملعبه وانهاء
مـهمـة لـيست بـالسـهـلة عـلى افضل
مـا يـرام ويـحسن مـكـانه فـيمـا تـأثر
الـكـهربـاء وفي تـراجع في الـتـرتيب
بـعدمـا حتـسن بـوضوح في االدوار
االخــيــرة قــبـل ان يــتــوقف ويــعــود

مــحــنــة الـكــرخ في انــقــاذ مــشـروع
البـقاء والـفشل في استـثمـار تقدمه
في اكــثـر مـن مــنـاســبــة لــيــســتــمـر
ـنـطـقـة احلـمراء ولم مـتـواجـد في ا
ــسـار في ظل يـتــمـكـن من تـعــديل ا

إهدار النقاط بعشوائية.
واستعاد اربيل توازنه بعدما تمكن

الــتـعــادل بـعــدمــا كـان أســعـد عــبـد
الـرزاق يسـعى لـتقـد االمـور التي
ـهـمـة امـام الـعـد الـتـنـازلي تـخـدم ا

للمنافسة.
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وعـاد من بـعـيـد وتـمـكن الـديـوانـيـة
مـن قـهـر زاخــو في عــقـر داره وبـ
جــمــهــوره بـالــفــوز عـلــيه بــهــدفـ
لواحد في افضل نتيجة بعد سلسة
هـزائم الزال يـعـاني مـنـهـا واسـتـمر
بسببـها التواجـد في دائرة الهبوط
لكن مهم ان تـاتي النتيـجة ذهابا و
التطلع مرة اخرى للخروج من نفق
ـضيف الـتـأخـر لكـنـها أثـرت عـلى ا
والزمته التراجع ثـامنا بعدما فشل
في حتـقيق رغـبـةجمـهـوره الرافض
ة كونها اتت في ميدانه ومن للهز
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ـيـناء تـعـقـيـدا اكـثر وزادت مـهـمـة ا
بــعـــد الــســـقــوط في مـــلــعـــبه أمــام
الـصـنـاعـة بهـدف امـام فـشل جـهود
ـــــدرب و الالعـــــبـــــ في االدارة وا
معاجلة االمور وانقـاذها كما ابتعد
ـــطـــلـــوب حـــتى في عـن حتـــقـــيق ا
مديـنته امام حـاجة الكـبيرة الـنقاط
ـنافـسـة في لـكـنـه بقـي بـعيـدا عـن ا
ـخـاطـر كـبـيـرة امـام مـوسم يـنـذر 
مـهمـة الـبقـاء مشـكـلته في الـبطـولة
الـتي استـعاد الـصـناعـة دوره فيـها
في الــفـتـرة احلــالـيــة بـعــدمـا حـقق
النـتيـجة وخـطف كامل الـنقـاط بعد
اال ولى عـلى الـكـرخ بثالثـيـة لـيأتي
يـناء ويعـود بالـفوائد الدور عـلى ا
ـــوقع من مـــلـــعـب الـــبـــصــــرة في ا
احلـــادي عـــشـــر واســـتـــمــر افـــضل
الـوافدين لـلـدوري وفشل الـكرخ في
احلــفـاظ عــلى تــقــدمه عــلى ضــيـفه
القـاسم بهـدف الـذي قلب االمور و
تــمــكن من ادراك الــتـعــادل في اخـر
الــوقت لــيـعــود بــنـقــطــة ابـقــته في
مكانه اخلامس عـشر امام استمرار
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اخــفق الــزوراء لــلــمــرة اخلــامــســة
تـواليـا في حتقـيق الفـوز وتسـجيل
االهـداف بــعـدمــا تـعـادل امــام نـفط
مــيــسـان بــدون اهــداف في الــلــقـاء
الـذي جــرى بـيــنـهــمـا ضــمن الـدور
الـسـادس والـعـشــرين من مـسـابـقـة
مـتاز ليستـمر ويفشل في الدوري ا
واجهات التي كل شيء خالل تلك ا
أشــــرت ضـــعــــفـــا و تــــراجــــعـــا في
ستويوانكماش العبي الفريق من ا
تــــقــــد االداء و الــــنــــتـــــائج قــــبل
التراجع خـامسا 40 في اسوء فترة
ــشــاركـة واالنــصـار لــعـدم تـواجه ا
الـقـدرة في ان يتـمـكن فـيهـا الـفريق
تـفــادي الـنـتـائج الــسـلـبـيــة عـنـدمـا
خسر من الـطالب وتعادل سـلبا مع
فـرق الــصف الــثــاني في الــتــرتـيب
الــعـــام حـــيـث الــقـــاسـم وســـامــراء
والـكـهـربـاء و نـفط مـيـسـان وافـتـقد
في اللقاء األخـير الى روح االندفاع
ل لم يـتــمـكن وفي اداء تـقــلـيــدي 
وافــتــقـدوا االعــبـ مـن خـلـق الـفــر
طلـوب و االندفاع ومـتابعة للـعب ا
االمــور الــتي كــادت ان تــذهب الهل
العمارة الذين جنحوا في تقد ما
مطـلوب مـنهم والـضغط طـيلة وقت
ــبـاراة بــاالعـتــمــاد عـلى الــلـيــاقـة ا
الــبـدنــيــة والــبـدائل وكــانــوا اقـرب
ـهمة في للـحسم قبل ان يـتجاوزا ا
قلب العاصمـة لكنها زادت من أزمة

الزوراء حتت انظار جمهوره.
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و تــوقــفت نــتــائج الــطالب بــعــدمـا
أنـــهـــوا اخــتـــبـــار نـــفط الـــبـــصــرة
بــالــتــعـادل الــســلــبـي لـيــبــقــوا في
الوصافة  53 قبل ان يواجـهوا مرة
العب اخـــرى حتـــديــــات اخلـــروج 
احملــــافـــــظــــات لـــــكن االهـم تــــدارك
الـنـتـيـجـة الـسـلـبـية الـتـي بيـت لـها
اصـحـاب االرض في حتـقـيق الـفوز
الــثـاني تــوالـيــا لـكــنــهم رضـوا في
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متاز d∫ الزوراء يتعثر من جديد امام نفط ميسان في ا F

كأس العراق
اجلديد

WO∫ بطولة خماسية في مصر للهيئات البحثية UL

لـتــحـقــيق االنـتــصـارِ في مــواجـهـة
الـــبــحـــرين. ووجــمـــعت مـــبــاريــاتُ
اجلولـة الثـالثـة لبنـان والسـعودية
ومــبـاراة عـمـان وفـلـسـطـ وضـمنَ
ـضيف احلصولَ منتـخبُ الكويت ا
ُـبــاشـر إلى عــلى بـطــاقـةِ الــتـأهـل ا
الــــنــــهــــائــــيــــات في حــــ تــــقــــام
الـتــصــفـيــات لــكل مــنـطــقــةٍ بــشـكلٍ
مـــنـــفـــصـلٍ وذلك في غـــرب آســـيـــا
وشــرق آســيــا إلى جــانبِ مــنــطــقـة
. أمـا الـوسط واجلــنـوب مـجــتـمــعـةً
تصفياتُ منطـقة آسيان فتكون عبر
بـــطــولـــةِ مـــنــطـــقــة آســـيــان لـــكــرةِ
الصـاالت ويـتأهل  15 مـنتـخـباً من
الـتـصــفـيـاتِ إلى الـنــهـائـيـاتِ الـتي

قبل. تقام خالل شهر أيلول ا

يــتــأهالن مــبـــاشــرةً لــلــنــهــائــيــاتِ
اآلســيــويــة فــيــمـا يــلــعبُ صــاحب
ــركـز الــثــالث مــبــاراةَ مُـلــحق مع ا
ثــالثِ اجملــمــوعــة األولى لــتــحــديـد
ُـتـأهل اخلـامس عـن مـنـطـقـةِ غرب ا
ــنـتـخـب الـوطـنيّ آسـيــا. وافـتــقـد ا
لكـرةِ الصـاالت في موقـعةِ الـبحرين
عـدداً مـن أعـمـدته األسـاسـيّـة بـفـعل
اإلصـــابــــة حـــيـث يـــغـــيـبُ كـــابـــ
ـنـتـخب الـوطنيّ مـصـطـفى بـجاي ا
بعـد إصابته بـقطعٍ في وتر الـرُّكبَة
و زمـيـله رافــد حـمـيــد إلصـابـته في
غَضروفِ الركبة لذلك اعتمد مدرب
مـنـتـخبـنـا الـوطني لـكـرةِ الـصاالت
اإليــراني مـحــمـد نــاظم الــشـريــعـة
عـــلى مـــا مـــتــــوافـــر من الالعـــبـــ

ÊU e « ≠œ«bG

ــنــتـــخب الــوطــنيّ لــكــرةِ ظــفــرَ مــا
الــصـــاالت بـــبــطـــاقـــةِ الــتـــأهُّل إلى
نــهــائـيــاتِ كــأس آســيــا وصـدارته
لـلـمـجـمـوعـة بـالرغم مـن تعـادله مع
الـــبــحـــرين وحـــصل الــعـــراقُ عــلى
إحدى بـطاقتي الـتأهُل بعـد خسارةِ
اإلمـارات مع الـبـحـريـن لـيـسـتـفـيـدَ
الـعـراق من هـذه الـنـتيـجـةِ لـيـضمن
تواجده في الكـويت التي ستضيّفُ
تـصـفيـاتَ نـهائـيـات آسيـا في شـهر

قبل.  أيلول ا
ــنـــتــخب الــوطـــني لــكــرة وتـــاهل ا
الصـاالت الى نهائـيات كـأس آسيا
بــطالً لــلــمــجــمــوعــة الــثــانــيـة (ب)
مـتـفوقـاً عـلى مـنتـخـبات اجملـمـوعة
بــخـتــام الـتـصــفـيــات الـتي اقــيـمت
دينة الفجيرة االماراتية مسجالً
فوزاً على نـظيره االمـاراتي بهدف
دون رد ثم بــتـــعــادلٍ بــهــدف واحــد
امــام نــظـــيــره الــبــحــريــني وجنحَ
الــعـــراق في تَــحــقــيـقِ الــفــوز عــلى
اإلمـارات بهـدفـ من دون ردٍ ضمن
اجلـــولــــةِ األولى من مــــنـــافــــســـاتِ
اجملـمـوعـة الثـانـيـة وسـجلَ أهداف
العراق الالعبان رافـد حميد وسالم
فـيصل وبـحسـبِ نِظـام التـصفـيات
ـنــتــخـبــ احلـاصــلــ عـلى فــإن ا
ــــــركــــــزيـن األول والــــــثــــــانـي من ا
اجملــمـــوعـــتــ األولـى والــثـــانـــيــة
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نتخب الوطني للصاالت بالتأهل الى نهائيات اسيا q∫ فرحة ا Q

عماد جبار و الكاب سهيل جنم و احمد
سـلــمـان و ولــيـد عــدنــان خـفــيف و امـ
حــسن وحــيــد عــزيــز وبــاشــراف الــكـادر
الــتــدريــبي طالل الــعــصــامي و حــمـودي
جــواد و عـمــاد جـبــار  فـيــمـا مــثل فـريق
اسـاتـذة كـلـيـة الـتـربـيـة وعـلـوم الـريـاضة
احـمد عـبـد االمـير و قـاسم مـحمـد عـباس
وريــاض جـمــعـة و عــلي مـهــدي و اسـعـد
علي سفـيح و علي بديوي و ثـامر حس
درب والكاب سعد ارشودي وباشراف ا
ــبــاراة تــقـد عـلي خــومــان و شــهـدت ا
حملــات ســـلـــويــة رائـــعــة اعـــادت ألذهــان
اجلميع زمـان السعـد السلـوي للمـحافظة
الـتي سـميت بـعـاصـمة الـعـراق السـلـوية
ـنصـرمة واسـتطـاع فريق خالل احلقـبة ا
االساتذة من انهاء الشوط االول للمباراة
لـصاحله بـ (9ـ (2نـقـطة  ,لـكن سـرعـان ما
انـــتــفـض العــبـــوا مــنـــتـــخب احملــافـــظــة
واستطاع تسجيل تسعة نقاط اال ان ذلك
ــبــاراة بــفــوز لم يــســعـــفــهم لــتــنــتــهي ا
مــســتــحق لـــفــريق األســاتــذة بـ (20ـ 18)
نقطـة وفي ختام احلـفل وزعت الشهادات

التقديرية للمشارك في احلفل.

افتتاح احلفل الـذي استهل بقراءة سورة
من الــذكــر احلــكــيم والــنــشــيـد الــوطــني
الــعــراقي وقــراءة ســورة الــفــاحتــة عــلى
ارواح شهـداء العـراق و تقـد سلّاتٍ من
. و القى كـلـمة عن رواد الـورود للـراحـلـ
اللعبة للمحـاضر االسيوي الكاب حميد
مــخـيف سـردَ خاللـهـا مــسـيـرة الـراحـلـ
فعـمة باإلجنازات الـرياضية الرياضـية ا
الــعـديــدة الـتـي صـبت خلــدمـة الــريـاضـة
ريـاضة محـافظة العـراقية وعـلى اخلصو
الديوانـية  تلتـها كلـمة احمد عـبد االمير
عميد كلية التـربية وعلوم الرياضة رحب
من خاللـهــا بــالـضــيـوف الــكـرام و شــكـر
ـســاهــمـ فـي إجنـاح احلــفل. بــعــدهـا ا
جــرت مــبـاراة وديــة لــلـرواد بــ فــريـقي
منتخب احملافـظة و اساتذة كلـية التربية
وعــلـوم الــريــاضـة  ,قــام بـإدارتــهــا طـاقم
حتــكــيـمي دولـي مـؤلف مـن احلـكــام رعـد
عبد االمـير و نائل طـالب و سعد مـحمود
وبــاسم مــحــمــد عــبــاس واحــســان عــبــد
الــهـادي فــيـمــا مـثل فــريق رواد مـنــتـخب
احملـافـظة الالعـبـون الـدولي مـوفق جـبار
وكـر الـقصـاب و لـيث عـبـد الـصاحب و

وبحضور والتضامن ومنـتخب احملافظة 
نخبة من رواد اللعبة ومنهم رقيب محمد
رشيد مدير شباب ورياضة محافظة بابل
واحلـكم الـدولي الـسـابق صـالح عـطـشان
رور رور رحمن قحط و عـميد ا وعميـد ا
ـقــدم عــلي عـبــد االمــيـر جـعــفــر كـامـل وا
الـركابـي والرائـد جـودت شـن واخلـبـير
الرياضي زيـد حميد و حـميد عـبد اجمليد
والــكــابــ مــحـمــد جــاسـم واسـتــطــاعت
الـلــجــنـة االعالمــيــة لالحـتــفــال بـرئــاسـة
مــحـــمــد مـــنــعـــثــر ان تـــقـــدم جــمـــلــة من
ــشــاركــات الــريــاضــيـة الــرائــعــة خالل ا
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اقـامت كـلـية في اجـواء ريـاضيـة شـفـافة 
التربية وعلوم الرياضة جامعة القادسية
حـفالً ريــاضـيـاً ســلـويـاً ضــيـفـته الــقـاعـة
ـغـلـقـة للـكـلـيـة استـذكـاراً لـلـخـالدين من ا
الراحل الدكتور الزم محمد عباس العب
مـنـتـخب شبـاب الـعـراق ونـادي الـرافدين
ومـنـتـخب احملـافـظـة بكـرة الـسـلـة سـابـقاً
ــرور زيــد فــيــصل الــعـصــامي وعــمـيــد ا
رئـيس الــهـيـئـة االداريـة لـنـادي الـرافـدين
والعب مــنـــتــخب احملــافـــظــة و الــكــابــ
مــنـتــظــر عــنــاوي العب انــديــة الـرافــدين

العب الشـرطة عـدي الربيـعي من دخول ا
خلـمس مـباريـات مع فـرض غـرامةٍ مـالـيةٍ
قــدرهـا ثالثــة ماليـ ديــنـار ومـنح احلق
إلدارة مـــلــعب الـــنــجف الــدولـي بــحــصــر
ـــطـــالـــبـــة بـــهـــا من اجلـــهـــة األضـــرار وا
تـسبـبة. وذلك عـلى خلفـية أعـمال شغب ا
شهدهـا ملعب الـنجف الدولي أثـناء وبعد
مــبــاراة فــريــقيّ الــشــرطـة ونــفط الــوسط
ضـــمن مــنـــافــســـات اجلــولـــة الــســـادســة
ـمـتـاز والـعـشـرين من الــدوري الـعـراقي ا
لــكــرة الــقــدم والــتي انــتــهت بــفــوز نــفط
الوسط بـهدفـ لهدف عـلى الشـرطة الذي
ــوسم مُــنيّ بـــأول خــســارة له فـي هــذا ا
حـيـث قـام جــمــهــور الـشــرطــة بــتـكــســيـر
كراسي مـلعب الـنجف فـضالً عن حصول
اعـتـداءات بـ جـمـهـور الـفـريـقـ وكذلك
اعـتداء عـضو الـنـادي عدي الـربيـعي على
ــلـعب ــتـواجــدين بـا احــد الـصــحـفــيـ ا

بالضرب والشتم.

حق نــاديـنــا وجــمـاهــيـره الــتي تــعـرضت
ـبـاراة وبعـدهـا فضالً لالسـتـفزاز خالل ا
عـن الــــضــــرب الـــــذي تــــعــــرضـــــوا له من
ـــلــعب امـــام مــرأى قــوات داخل ا أشـــخــا
لعب التي اكتفت بالتفرج بل إن حماية ا
أحـدهم سـاهم بـشــكل سـافـر بـضـرب أحـد
مـشـجـعي فـريـقـنـا وهـذا مـوثق فـيـديـويـاً.
وأضافت نشيـر الى أن القرارات الصادرة
أغفـلت بشكل كـبير احلـقيقـةَ والعدل الذي
يـنـشـده اجلــمـيع من أجل الــتـأسـيس إلى
مـرحلـة مـتـزنـة غـير مـتـأرجـحـة تـميل إلى
الكفـة األقرب وهذا مـا ال نرتضيه مـطلقاً.
وفي وقت سابق أصدرت جلـنة االنضباط
في االحتـاد الـعــراقي لـكـرة الــقـدم حـزمـة
عــقـــوبـــات عــلى جـــمـــهــور وفـــريق نــادي
الــشــرطــة الــريــاضي تــمــثــلت بــحــرمــان
ـلعب جـمـهـور نـادي الشـرطـة من دخـول ا
ـفـتــرضـة خلـمس مـبـاريـات عـلى أرضه ا
وحـرمــان عـضــو الـهـيــئـة اإلداريــة لـنـادي
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وصــفت ادارة نــادي الــشــرطــة الـريــاضي
الـعقـوبة الـتي أصـدرتهـا جلنـة االنضـباط
في االحتــاد الــعــراقي لــكــرة الــقــدم بــحق
فريقها الكروي بأنـها عوراء وغير مهنية
مؤكدة أنها ستلجأ إلى القانون السترداد
حــقـهــا. وقـالت االدارة في بــيـان تــابـعــنـا
بـأسفٍ شـديـدٍ الـقـراراتَ التـي صدرت من
جلـــنـــة انــضـــبـــاط احتــاد الـــكـــرة فــيـــمــا
مـبـاراة فـريقـنـا أمـام فـريق نـادي نـفط يـخ
مـتاز والـتي أقل ما الوسط في الـدوري ا
نــقــول عــنــهــا إنــهــا عــوراء ونــظــرت إلى
ٍ ال مـهــنـيــة. وأشـارت إلى الــقـضــيـة بـعــ
الــســـرعـــة في اتــخـــاذ الـــقــرارات مـــقــابل
ــطـبق ألشــهـر جتــاه قـضــايـا ســكـوتــهـا ا
ا كـانت أكثـر حسـاسيـة من تلك أخـرى ر
الـتي حــدثت في مــلـعـب الـنــجف الـدولي.
وتـــابــــعت اإلدارة نــــحن إذ نـــؤكــــد أنـــنـــا
سـنـسـلك الـطـرقَ الـقـانـونيـة فـي اسـترداد
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ؤتـمر الصحـفي لالحتادِ العـراقيّ لكرة القـدم في وزارةِ الشباب عقدَ ا
ؤتـمر وزير الشباب والرياضة قاعة دائـرة العالقات واإلعالم وحضر ا
والريـاضـة رئـيس االحتـاد الـعـراقي لـكـرة القـدم عـدنـان درجـال وعـضو
ـؤتمر ـوسوي والـنحـات أحمد الـبحـراني. وفي بـدايةِ ا االحتاد أحـمد ا
وسوي إن اجتـماعات احتاد الكرة مستمرة قالَ عضو االحتاد أحمد ا
وهناك قرارات سيخرج بها من االجـتماعِ وسيتم اإلعالن عنها. ومن ثم

وسوي للحديثِ عن محور انتقلَ ا
ـتـعــلق بـتــصـمـيم ـؤتـمــر ا ا

كأس الـعراق والـتحـفة
الــفــنـــيــة لـــنــمــوذج

الــكــأس الـذي 
تـــصـــمـــيـــمه من
قـــبـل الـــنــــحـــاتِ
ي العراقـي العا
أحمـد الـبـحراني
الــــذي أوضحَ إن
مشروعه بتصميم
كـأس الـعـراق يـعـد
واحـــــداً من األحالم
الــتـي كــانـت تــراوده
وحتقـقت أخيـراً مبـيناً
إن التـصـمـيم مـسـتوحى
من أرض الـعـراق وعـمق
تـــأريـــخه وإنه فـي قـــمــة
السعادة إن اسمه أخيرا
ســيـــدون عــلـى مــنـــجــزٍ
ريــــاضـي عـــــراقي.وفي
مداخـلـةٍ لـوزير الـشـباب
والــــــريـــــاضــــــة رئــــــيس
االحتاد عـدنان درجال
قــالَ إن الـــعـــمل الـــفــني
الــكـــبـــيـــر الـــذي أجنــزه
الـــبـــحـــرانـي لن يـــكـــون
األخير وهـناك أعمال
أخـــــرى مــــــثل درع
الـــــــدوري الـــــــذي
سيـصمم بـشكل
يــلـــيقُ بـــالـــكــرة

العراقية.



AZZAMAN SPORT

{ مانشستر - وكاالت:  أثار كـريستيانو رونالـدو جنم مانشستر يونـايتد حالة من القلق قبل
واجـهـة الـقويـة أمـام إيفـرتـون. ويـلتـقي مـانـشسـتـر يونـايـتـد إيفـرتـون اليـوم الـسـبت في إطار ا
متـاز. وذكرت صحيـفة مانشسـتر إيفيـنينج نيوز أن األسبوع  32 من عمر الدوري اإلجنلـيزي ا
رونالدو لم يشارك في تدريبات الفـريق التي أجراها اليوم اخلميس ليـثير القلق حول مشاركته.
ـعـروف مـا إذا كـان الـدون البـرتـغـالي قـد قـام بأعـمـال فـرديـة في صـالة وأضـافت أنه من غـير ا

األلعاب الرياضية من عدمه.

7 q «œ oKI « dÒ H  Ëb U Ë—
b U u  d A U

wJ d _« WK « Í—Ëb  WO UOI « ÂU —_« WKO  w  Ÿb  XO

{ موسكو- وكاالت: سحب االحتاد
الــروسي لـكــرة الــقـدم االحــتــجـاج
الــذي قــدمـه ســابــقــا عــلى تــعــلــيق
عـضـويته في االحتـاد الـدولي لـكرة
القدم الفيفا والذي فرض عقوبات
عـدة عـلى روسـيا في أعـقـاب الـغزو
الـــروسي ألوكـــرانــيـــا. وتــضـــمــنت
الــعــقــوبــات اســـتــبــعــاد مــشــاركــة
ــنـتــخب الــروسي في تــصــفــيـات ا
بــطــولـــة كــأس الــعــالم عــام  2022.
وقـدم االحتـاد الـروسي لـكـرة الـقـدم
احــتـجـاجه لــلـمـحــكـمـة الــريـاضـيـة
الـدولـية "كـاس" لكـنـها قـالت الـيوم
إن االحتــــاد الــــروسـي قــــد ســــحب
نـتـخب الروسي االحـتجـاج.وكـان ا
ـنـتخـب الـبـولـندي ـالقـاة ا تـأهل 
ــبــاريــات اإلقــصــائــيــة في ضــمن ا
الـتصـفيـات األوروبـية لـكن بولـندا
التـقت الحقـا السـويد إثـر استـبعاد
روسـيـا وتـأهـلت لـلـنـهـائـيـات بـعـد
. وســوف تـســتــمـر الــفــوز بـهــدفــ
روسـيـا عـلى الـرغم من قـرار سـحب
االحـــتــجـــاج في االعــتـــراض عــلى
العـقوبـات التي تـفرضهـا الكـيانات
الـريـاضيـة الـدولـية عـلـيهـا.ويـشمل

ذلك الــعــقـــوبــات الــتي يـــفــرضــهــا
االحتــــاد األوروبي لــــكـــرة الــــقـــدم
"الـيـويــفـا" عـلى األنـديــة الـروسـيـة
ـشـاركـة في الـبـطـوالت األوروبـيـة ا
اخملـتـلـفـة مـثل سـبـارتـاك مـوسـكو
الــذي اسـتـبـعـد من بـطـولـة الـدوري
األوروبي.وحـظـر االحتـاد األوروبي
أيضا الفريق الروسي للفتيات من
ــنــافـســة في بــطــولــة يـورو 2022 ا
التي تـستضـيفهـا اجنلتـرا الصيف
اجلـاري وذلـك بـعـدمـا رفـضت عـدة
ـنـتـخب الـروسي أو دول مالقـاة ا
الــتـــنــافـس مــعه.و إثـــر ذلك نــقل
ـبــاراة الـنـهــائـيـة لــبـطـولـة دوري ا
أبـــــطــــال أوروبــــا لـــــكــــرة الــــقــــدم
"التشـامبيونـز ليغ" إلى باريس بدال
قرر أن من موسكو حيث كان من ا
جتـــــرى قـــــبل الـــــغـــــزو الـــــروسي
ألوكـرانـيـا.وتـقــدمت روسـيـا أيـضـا
ـفـروض بــاحـتـجـاج لـرفع احلـظـر ا
عـلـيـهـا من قـبل االحتـادات الـدولـية
لـكل من ألــعـاب الــقـوى والــرغـبي
والـتجـديف والـتزلج.وكـان االحتاد
الدولي لـلجـودو أعلن تـعليق وضع
ـير بـوت الـرئيس الـروسي فالد

بـوصفه رئـيسـا فـخريـا لالحتاد في
أعــــــــقــــــــاب الــــــــغــــــــزو الــــــــروسي
ألوكـرانــيـا.وقــال االحتـاد في بــيـان
"فـي ضــــوء الــــصـــراع الــــدائــــر في
أوكــرانــيــا يـعــلـن االحتـاد الــدولي
لــلــجـــودو تــعـــلــيق وضع الـــســيــد
ــيــر بـوتــ كــرئــيس فــخـري فالد
وسـفـيـر لالحتـاد الـدولي لـلـجودو".
وكان بـوت قـد حصل عـلى احلزام
األســود في اجلــودو وعـلى جــائـزة
دان الـثامـنـة وهي واحدة من أرفع
اجلـــوائـــز الــــريـــاضـــيــــة من قـــبل
االحتــاد الـدولـي لــلـجــودو فـي عـام
2012. كـمـا شـارك في تـألـيف كـتـاب
بــــعـــــنــــوان "اجلــــودو: الـــــتــــاريخ
ــمــارســة".كــمــا أعــلن الــنــظــريــة ا
االحتـاد الـدولي لـلـمـالكـمـة ورابـطة
ـيـة وهــيـئـات أخـرى الكـمـة الــعـا ا
الكـــمــة عن حــاكـــمـــة لــريـــاضـــة ا
: "مـثـلـمـا وضـعت حتـركـهم قـائـلـ
هـــذه احلــرب حـــداً لــلـــمالكـــمــة في
أوكرانيا فإن منظماتنا لن تصادق
ـنـافـسـات الـتي تـقـام في في عـلى ا
روســـيــــا حـــتى إجـــراء مـــزيـــد من

التقييم للوضع".
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ـيـدالـيـة الـذهـبـيـة وحـطـمت الـرقم بـا
ـاراثـون بـاريس بـقـطـعـها الـقـيـاسي 
مـسافـة الـسبـاق في أقل من سـاعـت
و 20 دقـيــقـة وحتـديـدا فـي سـاعـتـ
و 19دقــيــقــة و 48 ثــانــيــة. واحــتــلت
ركـز الثـاني اإلثيوبـية أيـضا فـانتو ا
جيـما تـليـها مـواطنـتهـا بيـسو سادو

ثالثة.
وأبـــــدت العـــــبـــــة الـــــوثب الـــــعـــــالي
األوكــرانــيـــة يــاروسالفــا مــاهــوكــيخ
فـخـرهـا بـإحـراز مـيـدالـيـة ذهـبيـة في
بـطــولـة الـعـالم أللــعـاب الـقـوى داخل
الـــصــاالت. وقــطـــعت مــاهـــوكــيخ 20
ـدة  3 أيـام عــامـا رحــلـة بــالـســيـارة 
لـتـنـتـقل من دنـيـبـرو إلى صـربـيـا من
شاركة في البطولة في أواخر أجل ا
ــاضي. وســجــلت شــبــاط/فــبــرايــر ا
ــيـدالــيـة مــاهــوكـيخ الــتي أحــرزت ا
بـياد طـوكيو 2020 البـرونزيـة في أو
ــاضي 02ر 2 مــتـــر في في الـــعـــام ا
محـاولـتهـا األخـيرة ضـمن مـنافـسات

بــزمن قــدره ســاعــتــان و 5دقـائق و7
ثـوان يـلـيه مــواطـنه سـيـفـو تـورا ثم
الـفـرنـسي مــراد أمـدوني ثـالـثـا. وفي
فـــئـــة الــســـيـــدات فـــازت جـــيـــبـــتــوم

{ بــاريس - وكــاالت: فــاز اإلثــيــوبي
ديلسـو جيلـميسا  24 عاما والكـينية
اراثون جوديث جيبتوم  26 عاما  
ـاراثون باريس. وتـوج جـيلـميـسـا با
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أنس جــابـر في الـدور ربـع الـنـهـائي األوكــرانـيـة أنـيــلـيـنـا
ـيـا والـتـي تـغـلـبت في ثـمن ـصـنـفـة  42 عـا كــالـيـنـيـنــا ا
جـموعـت دون النـهائي عـلى الـفرنـسيـة إلـيزا كـورنيـه 
رد بواقع  6-7 و5-7. وتسـعى أنس جابر للذهاب بعيدا
ي اجلديد في البطولـة لتحـقيق قفزة في الـتصنيف الـعا
ـصــنـفـة األولى في ــراهـنـة عــلى الـلــقب بـعـد خــروج ا وا

البطولة البيالروسية أرينا سابالينكا.
كما ودّع الكـندي فيليكس أوجيه ألياسيم بطولة مراكش
لـلـتنـس بعـدمـا سـقط أمـام الـسلـوفـاكي ألـيـكس مـولـكان
بـواقع  4-6 و 6-2 و 9-7 6-7 فـي ثمن نـهـائي الـبـطـولة.
ـيـا سـاعـت ـصـنف رقم  65 عا واسـتـغـرق مـولـكـان ا
ونــصف الــســاعــة إلقـصــاء الــكــنــدي الــذي كـان
ــرشح األول حلـــصــد الــلـــقب في الــبـــطــولــة ا

ــغــربــيــة بــعــدمــا ا
حـــــــصــــــد لـــــــقب
روتــــــــردام. وفي
ربع الـــنـــهـــائي
ســـــــــيــــــــــواجه

السلوفكي.

- وكاالت: تأهل التـشيلي كريـستيان جارين { هيوسـ
إلى ربع نـهــائي بـطـولــة هـيــوسـ لـلــتـنس بــتـغـلــبه عـلى
الـنـيوزيـلـنـدي جوردان تـومـبـسون  6-3و 3-6 و3-6  في
سـاعــتـ و 11دقــيــقـــة. وســيــواجـه الالعب الــتـــشــيــلي
ـيـا مـنـافـسه األمـريـكي تـيـلـور فـريـتـز ـصـنف  29 عـا ا
ــيـا وبــطل إنـديــان ويـلــز عـلى حــسـاب ــصـنف  13عـا ا
رافـائــيل نـادال. وفـاز فـريـتـز عـلى الــتـشـيـلي ألـيـخـانـدرو
توبـيـو في ثـمن الـنـهـائي بـنـتـيـجة  1-6 و 4-6 في سـاعـة
واحـدة. وفـي مـبـاراة أخــرى فـاز األمــريـكي فــرانـسـيس
تـيـافوي عـلى بـابـلو كـويـباس  7-5و 5-7و4-7 6-7  بـعد

مباراة قوية استغرقت ساعت و 40 دقيقة. 
يا ـصنفـة العـاشرة عـا وتأهـلت التـونسـية أنس جـابر ا
أمس اجلــــمـــعـــة إلـى الـــدور ربع الــــنـــهــــائي لـــبــــطـــولـــة
تشارلـستون األمـريكيـة للتنس  500 نقـطة. وتـغلبت أنس
ـيا ـصنـفة  66 عـا جابـر عـلى الرومـانيـة أيـرينـا بـيجـو ا

جـمـوعتـ دون رد بواقع  3-6 و2-6  بـعـد سـاعة و9
دقـائـق من الـلـعب. وفـرضت الـبـطــلـة الـتـونـسـيـة سـيـطـرة
مطـلـقـة عـلى مـجرى الـلـعب والـذي كـان في طـريق واحد
لـفائـدة أنس جـابر الـتي قـدمت مبـاراة رائـعة.  وسـتواجه

أخبار النجوم

وسم عـدد انـتـصـاراته بـذلك هـذا ا
ـة بـيـنـمـا إلى  50 مـقابل  30 هـز
خسر سـلتيـكس بعد  3 انتصارات
ة متتالية وقد كانت الهز
هي الـ 31 لـــــلـــــفـــــريق
50 مــــــــــــــقــــــــــــــابـل 
انــــتـــصـــارا. وكـــان
ماركـوزس سـمارت
أبـــــرز عـــــنـــــاصـــــر
ســـلـــتـــيـــكس خالل
ـــــبــــاراة وســــجل ا
لـلـفريق  29 نـقـطة
مـحــقـقــا بـذلك أفـضل
وسم كما رقم له هذا ا
ســـجل زمـــيــــله جـــايـــلن
بـراون  22 نــقــطـة و11
تمـريـرة حاسـمة و10
مـــتـــابــعـــات. وســجل
كــريس مـيــدلـتـون 22
نقـطة و 9 تمـريرات
و 8مـــــتــــابـــــعــــات
ليـساهم في فوز
ميـلـواكي بكس
وقــــــــد ســـــــــجل
الـــــــــــــنــــــــــــــجـم
ـبو أنتـيتـوكو
 11مـتــابـعـة و5
تــــــمـــــــريــــــرات
حـاسـمـة أيـضا
ـــبــاراة خالل ا
وســـــــــــــــــــــــجــل
هــــولـــــيــــداي 8
مـــتـــابـــعـــات و8
تــــــــمــــــــريــــــــرات
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كـــــــــذلـك قـــــــــطع
تــــــــورونـــــــتـــــــو
رابـــــــــتــــــــورز 3
انـــــتـــــصـــــارات
مـــــتـــــتــــالـــــيــــة
لـــفـــيالدلـــفـــيـــا
ســـــيـــــفـــــنـــــتي
ســـــيــــكـــــســــرز
وتــغـــلب عــلــيه

.119-114
وسجل بـاسكال
سياكام  37نقطة
و 12تــــــمــــــريـــــرة
حـــــــاســـــــمـــــــة و11
مـــتــابــعــة وأضــاف جــاري
ترينت جـونيور  30 نقطة
لــيـحــقق رابــتـورز الــفـوز
ــــــوسم الـ 47 له هـــــــذا ا
ــة وقـد مـقـابل  33 هـز
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{ بوسطن - وكاالت: سجل كل من
ـبـو وجـرو جــيـانـيس أنـتـيـتـوكـو
هـولـيداي  29نـقـطـة لـيـقـودا حـامل
الــلـقب مـيــلـواكي بــكس إلى الـفـوز

عـلى بـوسطن سـلـتـيكس -127
121  ضمن منافسات دوري
كـــرة الـــســــلـــة األمـــريـــكي
. ورفع لــــلــــمــــحــــتــــرفــــ
مـيـلـواكي
بــكس

WBM∫ الالعبان جيلميسا وجيبتوم على منصة التتويج

الـوثب الــعـالي. وحتـدثت مــاهـوكـيخ
ــعـــانــاة الـــنــفـــســيـــة الــتي بــشـــأن ا
واجهتها لدى مغادرة بالدها للتوجه
إلى صــربـيــا لـكــنـهــا أشـارت إلى أن
ــا يـــشــكل الـــفــوز الـــذي حــقــقـــته ر
اســتــعـــراضــا لــقــوة بالدهــا. وقــالت
مـاهـوكـيخ في تـصـريـحـات صـحـفـيـة
(تــلـقــيت الــعــديـد من الــرســائل كـان
مـفـادهـا تـقــد الـشـكـر لي عـلى رسم
االبــتــسـامــة). وأضــافت (يــواجــهـون
الــعــديـد من األخــبــار الــسـيــئــة لـكن
عــنــدمــا رأوني أحــقـق الــفــوز وأفـوز
ـيـدالـيـة الـذهـبـيـة من أجل بالدي بـا
ـثـابـة من أجل أوكـرانــيـا كـان ذلـك 
إشـــارة بــأن األوكـــرانــيـــ أقــويــاء).
وأتــمت (لـــقــد مـــنــحــتـــهم الـــفــرصــة
لالبتـسام شـيـئا مـا. كان من الـصعب
علي التركيز لكن كان يجب علي ذلك
كي أظـهـر لـلــعـالم بـأن أوكـرانـيـا أمـة
قوية.. نـحن شعب قـوي وال نسـتسلم

أبدا).
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VFK∫ إحتفالية مباراة في ملعب قطري
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كريستيان
جارين

وسم { ليفـربول= وكاالت: يتأهب ليفربول ألهم مبارياته في ا
ـمتـاز عـنـدمـا يـحل ضـيـفا اجلـاري في الـدوري اإلجنـلـيـزي ا
على منـافسه على اللقب مـانشستـر سيتي  غداً األحد في
ـيـرلــيج. ويـتـصـدر مـانـشـسـتـر قـمـة اجلـولـة  32 من الـبـر
ـسابقـة برصيد  73 نقـطة متـقدما سيتي جـدول ترتيب ا
قبلة واجـهة ا بنقطـة واحدة على ليفـربول ومن ثم تعد ا
مـحــوريـة في صــراع الـفــريـقـ عــلى الـلــقب. ويـتــسـلح
اني يـورجن كلوب بثالثي الـهجوم التـقليدي درب األ ا
لــلـريــدز: مـحــمــد صالح وسـاديــو مــاني وروبـيــرتـو
فــيـرمـيـنــو وهم األكـثـر تــسـجـيال في شــبـاك سـيـتي
ــســابــقــات خالل الــســنــوات جــوارديــوال فـي كل ا
ـصـري مـحـمد ـاضـيـة. وسـجل النـجم ا الـقـلـيلـة ا
صالح  7 أهـداف في شـبـاك الـسـيـتي مـقابل 4
أحـرزهـا الـسـنـغـالي سـاديـو مـاني و 3 أهـداف
لـلـبـرازيـلي فـيـرمـيـنـو إضـافـة إلى هـدفـ عـبر
لك كـلـوب أسـلـحة . و أوكـسـلـيـد تشـامـبـرلـ
ــوسم قـــادرة عــلى مــبــاغــتــة جــديــدة هــذا ا
جـــوارديـــوال في مـــلـــعب االحتـــاد بـــالـــذات
أبرزهـم الثـنـائي الـبـرتـغـالي ديـوجـو جـوتا

والكولومبي لويس دياز.
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{ فـرانكفورت - وكـاالت:  أبدى سيـرجيو بـوسكيتس قـائد برشـلونة رضـاه عن التعادل
 1-1 أمام مـضيـفه آينـتراخت فـرانكفـورت مسـاء اخلمـيس في ذهاب ربع نـهائي الدوري
األوروبي. تـقدم فـرانـكـفـورت بهـدف في الـدقـيـقة  48 عـن طريق أنـسـجـار كـنـاوف قبل أن
صلـحة برشلونـة في الدقيقة  66. وقال بـوسكيتس في تـصريحات يتعادل فـيران توريس 
نـقلـتـها صـحيـفـة مونـدو ديـبورتـيفـو كـان من الصـعب عـليـنا الـتـفوق عـلى آيـنتـراخت ألنهم
باراة اإليـاب على أرضنا وسط جماهـيرنا. وأضاف ركلة كانوا منظـم تنافسنـا ونتطلع 
ـست الــكـرة قـبل االلـتـحــام لم تـكن ركـلـة جـزاء اجلـزاء الــتي تـراجع عـنـهــا احلـكم? لـقـد 
ـنحنا الكثير من احلياة تفاجأت بـسرعة احلكم في إطالق صافرته. وتابع هدف توريس 
ألنـنا كـنا نـريد الـفوز كـانت األمور صـعـبة لـدينـا أشيـاء يجب حتـسيـنهـا في اإلياب وسط
رشح جماهيرنـا وملعبنا الذي يتـمتع بعشب أفضل. وبسؤاله عمـا إذا كان برشلونة هو ا

للـتتويـج أجاب يجب أن يـكون الـبارسا مـرشحًـا لكل األلـقاب مررنـا بفـترة لم تكن
األفـضل لـكـنـنــا اآلن نـقـوم بـأشـيـاء جـيــدة. وأ ال زال لـديـنـا الـكـثـيـر

ـكن أن يـحـدث أي شيء لـلـتـحـسن نــحـتـرم جـمـيع الــفـرق و
لكننا سنحاول الفوز باللقب.
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{ ميونخ - وكاالت: اقـترب بايرن ميـونخ من إبرام صفقـت جديدت لـتدعيم صفوفه
وسم الـقـادم عـبر الـتـعاقـد مع ثـنـائي أياكس أمـسـتـردام. وحسب تـقـاريـر صحـفـية ا
انـيـة فإن الـثـنائـي نصـيـر مزراوي وريـان جـرافيـنـبيـرش أعـطى مـسئـولي بـايرن أ
وسم. وجنح حـسن صالح وعدًا شـفهـيًا بـاالنتـقال إلى صـفوف الـبافـاري بنـهايـة ا
دير الـرياضي لبـايرن في إقنـاع الثـنائي بارتـداء قميص الـبافاري حمـيديتـش ا
ـتوقع انـتقـال مزراوي إلى بطل درب جـوليان نـاجلـسمان. ومن ا تنـفيذًا لـرغبـة ا
ـجـرد انـتــهـاء عـقـده مع أيـاكس في الـبـونـدســلـيـجـا في صـفـقــة انـتـقـال حـر 
قـبل. أمـا جـرافـيـنـبـيـرش فـإن بـايـرن بـات عـلى مـقربـة من يـونـيـو/حـزيـران ا
قابل ال يقل عن  20 مليون يورو. التوصل التفاق مع أياكس بشأن ضمه 
واتـفق بـايـرن مـيـونخ مع الـالعـبـ علـى الـتـوقـيع عـلى عـقـود طـويـلـة األمد

لعب أليانز أرينا لسنوات قادمة. بحيث يضمن البافاري تواجدهما 

يورغن كلوب

إجنــاز دواين وايــد. وســجل هــيت
ة انـتـصاره الـ 52 مـقابل  28 هـز
مـــتـــفـــوقــا عـــلـى أقــرب مـالحــقـــيه
بـوسـطن سـيـلـتـكس الـذي حقق 49
ـــة. انـــتـــصــــارا مـــقـــابل  30 هـــز
واقــتـنص تـورنـتــو رابـتـرز بـطـاقـة
التأهل للمـلحق الفاصل عن القسم
الشرقي بفوزه على أتالنتا هوكس
108/ 118. وسجل بـاسكـال سيـاكام
 31 نــقــطـة و 13 مــتــابــعــة لــفــريق
رابترز. وتزامن انتصار رابترز مع
خـسـارة كـلـيـفالند كـافـالـيـيـرز أمام
أورالندو ماجيك بنتيجة 120/ 115.
وتقدم رابترز للـمركز اخلامس بعد
خـــســـارة شــيـــكـــاغــو بـــولـــز أمــام
مـــيـــلــواكـي بــكس  127/ 106 كـــمــا
وسم في ضمن الـفـريق أن ينـهي ا
ـركـز السـادس عـلى أدنى تـقـدير. ا
وســـــجـل ســـــكـــــوتي بـــــارنس

وكــــريس بـــاوتـــشـــر  19و18

كان االنـتـصار هـو السـابع للـفريق
خالل آخــــر  8مــــبـــاريــــات. وعــــلى
اجلانب اآلخـر سجل جويل إمـبيد
 30 نـقـطة و 10 مـتابـعـات وأضاف
جـــيـــمـس هــاردن  13 نـــقـــطــة و15
تمريرة حاسمة لسيفنتي سيكسرز
ة الـ 31 له لكن الفـريق تلقى الـهز
انـتـصـارا. ــوسم مـقـابل  49  هـذا ا
فيس وتغلب دنـفر ناجـتس على 
جريـزليس  109-122 مـستـفـيدا من
تألق نيـكوال جوكـيتش الذي سجل
 35نقطة كما تـغلب جولدن ستيت
واريورز على لوس أجنليس ليكرز
112-1128. وتــغــلب مـــيــنــيــســوتــا
تـيـمـبـروولـفز عـلى سـان أنـطـونـيو
ســــبــــيـــرز  121-127وتــــشــــارلـــوت
هـوريـنــتس عـلى أورالنـدو مـاجـيك
101-128ونــيـو أورلـيـانـز بــلـيـكـانـز
عـلى بــورتالنـد تـريل بـلـيـزرز -127
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نــقــطــة عـــلى الــتــرتــيب لــرابــتــرز.
وأضاف جاري تريـنت جونيور 14
نقطـة لرابترز مـقابل تسـجيل فريد
فـان فـليت  12 نـقـطة وبـريـسـيوس
اشـيـوا  11 نــقـطــة. وفــاز فـيــنـكس
صــنـز عـلى لـوس أجنــلـيس لـيـكـرز
 110/ 121 حيث سـجل ديفـ بوكر
 32 نـقــطـة من بـيـنـهـا أربع رمـيـات
باريات ثالثية لـصنز. وفي بـاقي ا
فاز نيور اوليانز على ساكرامينتو
كـيـنـجز  109/ 123وسـان أنـطـونـيو
سبـيرز عـلى دنفـر جنتس  97/ 116
فيس جريزليس ويوتا جاز على 
 115/ 121وأوكالهوما سيتي ثاندر
عـلى بـورتالند  94/ 98. كـمـا تـغلب
واشنـطن ويزاردز عـلى ميـنسـيوتا
تــيــمــبــرولــفــز  114/ 132وبــروكــلن
نتـس على هـيـوس

روكتس 118
 ./105

وأصـبـح فـريق مـيــامي هـيت عـلى
بـعــد انــتــصـار وحــيــد من ضــمـان
صدارة القسم الـشرقي بدوري كرة
الـسلـة األمـريكي لـلـمحـتـرف بـعد
فــوزه الــســـاحق عــلـى تــشــارلــوت

هورنتس  115/ 144. 
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وبـــعـــد أن جنح هــيـت ثالث مــرات
ـوسم في مـعـادلـة مـنـفـصـلـة هـذا ا
الرقم القيـاسي له في عدد الرميات
ــسـجــلـة خالل مــبـاراة الـثالثــيـة ا
واحـدة حطـم الفـريق أخـيـرا الرقم
الــقــيـاسـي بــتــسـجــيــله  23 رمــيـة
ثـالثـــيــــة من أصل  42 مــــحـــاولـــة.
وســجل تـيـلـر هــيـرو ثـمـان رمـيـات
ثالثــيـة من أصل  14مــحـاولــة كـمـا
عـادل الرقم الـقـياسي لـعـدد النـقاط
سـجلـة خالل مبـاراة واحدة بـعد ا
ـشـاركـة من عـلى مـقـاعـد الـبـدالء ا
بتـسجـيله  35 نقـطة لـيتـساوى مع

Í—Ëœ∫ إحدى مباريات الدوري األمريكي بكرة السلة
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هـنـاك جـدل واسع حـول محـاولـة إقرار
الي الطار قـانون يتحدث عن الدعم ا
لألمـن الغـذائي والـتـنـمـيـةِ ونحـن ندعم
هـــذا الــتــوجه ولــكن بـــامــتالك سالسلَ
التجهيزِ لـ (اخلبز الرز التمر السكر
ــوسـمــيـة) زيت الــطــعـام احملــاصـيل ا
حــيث إنَّ الــعــالم بــدأ يــبــحث بــصـورة
جـادة عن امتالك سالسل التـجهيز لكل
ـواد واحملـاصيل االسـتراتـيجـية بـعد ا
الـصـراع بـ روسيـا وأوكـرانيـا فـوجد
الـعــالم نـفـسه أمـام حتـدٍ كــبـيـرٍ لـتـبـني
قــــــــــرارات وإجــراءات عــقــابــيـة عــلى
دولــة مــعــيــنــة ولــكــنــهــا ال تــسـتــطــيع
االسـتـغـنـاء عن منـتـجـاتـها وخـدمـاتـها
سـواءً كانت كاملـة الصنع أو تدخل في
صــنـاعـة مــنـتـجـات أخــرى لـذلك بـدأت
دول الـعالم بـاعتـماد فـلسـفةٍ وإجراءاتٍ
جــديـــدةٍ تــعــمل عــلـى ســد حــاجــاتــهــا
بــالـكـاملِ داخــلـيـاً أو بـتــنـويعِ مـصـادر
الـتجهيـز اخلارجي ليكـون لها أكثر من

خيار.
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وهـــنــــا لـــســـنـــا بـــصــــدد احلـــديث عن
إجـــراءات هــذه الــدول بــقـــدر مــا نــحن
مــعـنـيــون بـطـرح اســتـراتـيــجـيـة األمن
الـغـذائي الـعـراقي الـتي تـؤمن كامل أو
أغــلـب حــاجــة الــعــراق من احملــاصــيل
االستراتيجية داخلياً دونَ احلاجة إلى
اسـتيـرادها وامـتالك سالسل الـتجـهيز
لـ (احلـنطة الشَّعـير الرز الذُّرة زهرة
ـمـر الــســمـسم الــشــمس الـقــطن الــتـَّ
ـــهـــمـــة األخـــرى) وهـــذا احملـــاصــــيل ا
يـؤسس لبناء الركـيزة األهم باالقتصاد
وهي (الــزراعـة) والـتــأسـيس لــلـركـيـزة
الـثــانـيـة (الـصـنـاعـة) وصـوالً لـلـركـيـزة
الــثـالـثـة (اخلـدمـات); ألنَّ أي َّ اقـتـصـادٍ
آمـنٍ يجب أن يـرتـكـز على هـذه األعـمدة
الــثالثــــــــة لــيــكــون مــســتــقــراً وقــويـاً
وواعـداً ومعـتمداً بـالكامل عـلى اإلنتاج

احمللي.
هـنا ال بدَّ من التـأكيد أن األمن الغذائي
ــوادِ الــغــذائــيـة أو ال يــتمُّ بــتــكــديسِ ا
تــأمــيـنــهـا مـن اخلـارج ولــكن بــامـتالكِ

سـالسلَ جتـهـيـزهــا ابـتـداءً من الـبـذور
وصوالً إلى تصنيعها كمنتجات وهذا
يـنعش االقتصاد ويقضي على البطالة
ويــحـفـز االســتـثـمــار الـداخــلي (يـعـني
) فضالً عن جلب ستثمرين العراقي ا

االستثمار اخلارجي. 
امـــتالك سالسـل جتــهـــيــز احملـــاصــيل
ــهــمـــة يــتــطــلب االســتـــراتــيــجــيـــة وا
مـجـمـوعة مـن السـيـاسـات والعـمـلـيات
واإلجــراءات تـضــعـهــا اسـتــراتـيــجـيـة
شــامــلــة تــشــتــرك في صــيــاغــتــهــا كل
ـــعــنـــيـــة (وزارة الـــعـــلــوم اجلـــهـــات ا
والــتــكـنــولــوجــيـا وزارة الــتــخــطـيط
وزارة الـتعـليم الـعالـي وزارة الزراعة
ــعــنــيـة ــنــظــمــات ا وزارة الــبــيــئــة ا
عـنـيـة بحـمـاية نـظـمـات ا بـالـزراعـة ا
ـستـهلك جتار الـتجـهيزات الـزراعية ا
والـبـذور اجلـهات ذات الـعالقـة) تـأخذ
عــلى عـاتـقـهـا الــبـدء من اآلن بـتـحـديـد
األراضي الــصـاحلـة لـلـزراعـة ونـوعـيـة
احملــاصــيل الــتي تــتالئم مـع كل تــربـة
واسـتـصالح أراضٍ جـديدة صـحـرواية
وغــيــرهــا وحتـدد ضــوابط وأدوار كل
مـرحـلـة من مراحـل السـلـسلـة (تـشـكيل
غـرفة عمليات (األمانة العامة للمجلس
ـــــذكــــورة الـــــوزارء) مــن اجلـــــهـــــات ا
ـعنية للـبدء بصياغة االسـتراتيجية وا
ويــكـون الــبـاب مــفـتــوح لـكل اخلــبـراء
ـــشـــــــــهـــود لـــهم بـــابـــداء الـــرأي أو ا
ــشــاركـة بــصـنــاعـة الــقـرار االطالع وا
ووضع األهـداف وآليات التنفيذ) وكما

يأتي: 
1- تـخصيص مـوازنة مستـقلة لتـنفيذ
ـحددات اسـتـراجتـيـة األمن الـغـذائي 
تـقـنـيـة وعـلـميـة ومـوضـوعـيـة رصـيـنة
تـــضــمـن الــتـــنــفـــيــذ وحتـــفظ األمــوال
ـوارد من الهـدر أو السـرقة أو سوء وا

اإلدارة أو الفساد.
ــســمـوح 2- حتــديــد أنــواع الــبــذور ا
بـاستـيرادهـا للـخمس سـنوات الـقادمة
ــــعـــــايـــــيــــر ويـــــتم ذلـك وفق أعـــــلـى ا
واصفات وعدم السماح بتداول أو وا
اســـتــيــراد أي أنــواع غـــيــر مــرخــصــة

ـسـاعدة (إنـشـاء مـختـبـرات مـتطـورة 
الــتـعــلـيـم الـعــالي والـزراعــة والـعــلـوم

والتكنولوجيا).
3- الــبـدء بـانـتــاج الـبـذور مــحـلـيـاً عن
طـريق وزراة الزراعة والتعليم والعلوم
والـتـكنـولوجـيا والـقطـاع اخلاص وفق
مـعايـير ومـواصفـات حتدد وتراقب من

عنية. قبل اجلهات ا
نـشطات 4- حتـديد أنـواع األسمـدة وا
عايير ـبيدات الزراعيـة وفق أعلى ا وا
ـواصفـات وعدم الـسمـاح بتداول أو وا
اســـتــيــراد أي أنـــواع غــيــر مـــرخــصــة
ـسـاعدة (إنـشـاء مـختـبـرات مـتطـورة 
الــتـعــلـيـم الـعــالي والـزراعــة والـعــلـوم

والتكنولوجيا).
5- الـــبــــــدء بـــإنـــتـــاج جـــمـــيـع أنــواع
ـــبـــيــدات ـــنــشـــطـــات وا األســـمـــدة وا
الـــزراعــيـــة مــحـــلــيـــاً عن طــريق وزراة
الــــزراعـــــة والــــتــــعـــــلــــيم والـــــعــــلــــوم
والـتـكنـولوجـيا والـقطـاع اخلاص وفق
مـعايـير ومـواصفـات حتدد وتراقب من

عنية. قبل اجلهات ا
6- حتــديــد األراضي ونـوع احملــصـول
ودعـم الــفالح الــذي يـــلــتــزم بـــاخلــطــة
احملــدده له من قــبل الــدولـة ومــكــافـأته

كلما حقق الهدف احملدد.
ـعـدات ـكـائن وا 7- تـوفــيـر الـبـذور وا
الــزراعـيـة وبـأسـعــار مـدعـومـة من قـبل
وزارة الـــزراعــــة والـــتـــجـــارة وتـــكـــون
ـســتــثـمــر الـذي األولــويــة لـلــفالح أو ا

يلتزم باخلطة ويحقق الهدف.
8- تــقـــــد الـنـصح واإلرشـاد لـلـفالح
ـــســتـــثــمـــر حــول تـــهــيــاة األرض أو ا
وعــمـلـيـة االبـذار والــسـقي واسـتـخـدام
ا يؤمن بـيدات الزراعـية  األسـمدة وا
الـــنــمـــو الــصـــحــيح واآلمـن واالنــتــاج

الوفير.
9- شـراء احملصول من الـدولة بأسعار
عــادلـة حتــفـز الـفـالح عـلى االســتـمـرار

وتؤمن استمرار السلسلة.
10- حتـفيز االستثمـار بانشاء مصانع
النـــتـــاج الـــطـــحـــ والــزيـــوت وبـــاقي
ـنتجات التي تكون احملاصيل مادتها ا
ــسـتـقـر األســاسـيـة وضـمــان الـتـدفق ا

ستمر للسلسة. وا
يـتم البـدء بهذه االسـتراتيـجية من اآلن
والـعمل عـلى حتديـثهـا وتعـديلـها كـلما
دعت احلـاجة والـسوق والـسلـسلة إلى
ذلـك. (إعداد نفس االستراتـيجية لألمن
الـــغـــذائي فـــيـــمــا يـــتـــعـــلق بـــالـــثــروة

احليوانية ومنتجاتها). 
ــكـن أن يــتــحــقق # األمـن الــغــذائي ال
بـاالستيراد وتـأم االحتيـاجات; ألنها
في تـزايد وخـاضعة لـلمنـافسة الـدولية
ولــكن امــتالك سالسل جتـهــيـز الــغـذاء
الـنـبــاتي واحلـيـواني يـحـقق الـتـنـمـيـة
االقـتـصـاديـة ويـعـزز الـسـيـادة ويـرسخ

مفهوم الدولة.
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تـعــد ادارة االمــتـحــانـات بــاجلـامــعــات جـزء اليــتـجــزأ من مــنـظــومـة
ـهـمة الـتي يـعتـمد مؤسـسـات التـعـليم الـعـالي بل هي من الوسـائل ا
علـيـهـا في قـيـاس وتـقو قـدرات الـطـلـبـة وجودة عـمـلـيـات الـتدريس
وكـفـاءة أعـضـاء هـيـئـات الـتـدريس بـاجلـامـعـات وقـوة طـرائق الـتـعـلم
ي لـلـجـامـعـات والـكـلـيات والـتـعلـيم وتـصـنـيف جـودة االداء االكـاد
ناخ التـنظيمي اجلامعي وجودة وجودة ا وجودة القيادات اجلامعـية
نـاهج الـتـعـلـيمـيـة وجـودة الـبنـى التـحـتـيـة وجودة عـمـلـيـات االبداع ا
واالبتكار الـعلمي وحتقـيق الرضا الـتام عن واقع التعـليم العالي في

العراق.
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فـهم الـتــحـديـات الـتي تـواجـه الـعـمـلـيــة االمـتـحـانــيـة وحتـديـد أمـاكن
ـستـمـرة للـنهـوض بـجودة الـعـملـية الفـجـوات وأماكن الـتـحسـينـات ا
االمتـحانـية وفـهم الـواقع احلالي لـلتـعلـيمـات االمـتحـانيـة وتشـخيص
ـسـاهـمة نـواحي الـقـوة والـضـعف في اداء اجلـامـعـات والـكـلـيـات وا
الـفـاعـلـة في وضع الــيـات فـاعـلـة لـتـعـزيــز اجلـودة في اداء الـعـمـلـيـة

االمتحانية.
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هي العملـية التي حتتوي عـلى مقومات وعـناصر اجلودة االمـتحانية
والتي يقوم بها أعضاء اللجان االمتحانية بهدف التواصل مع منهج
ـسـتـمـرة وتـطويـر االداء الـذي يـلـبي حـاجـات الـطـلـبة الـتحـسـيـنـات ا

بشكل متميز وفريد.
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اخلصوصية
فهم ادوار أعضاء اللجنة االمتحانية

النزاهة واالمانة
حتمل ضغوط العمل

تنسيق االعمال
الشفافية

توافر جلنة اخلبراء
ستلزمات اإلدارية والبشرية والتكنولوجية الفاعلة توافر ا

ي والوظيفي  مقومات االبداع االكاد
ية فاعلة ومؤثرة قيادة أكاد

فن ادارة الوقت
قوة نظام االتصاالت االداري ب أعضاء جلان االمتحانات

سؤوليات داخل اللجان االمتحانية هام وا العدالة في توزيع ا
اجلودة التـكنوقراطـية:قابـلية الـلجان االمـتحانـية في إجناز رسـالتها

اجتاه اجملتمع
ية  جودة القيم األكاد

حتقيق الكفاءة والفاعلية التنظيمية 
آهمية ضمان اجلودة في اعمال اللجان االمتحانية :

حتقيق الرصانة العلمية للجامعات
زيادة تصنيف اجلامعات احمللي والعربي والعلمي

إرجاع هيبة التعليم
جودة اخلريج

االستثمار األمثل للموارد البشرية
حتقيق رسالة اجلامعة
تمك الكوادر اجلامعية

عرفي حتقيق التكامل العلمي وا
مهام ادارة العملية االمتحانية:

رسم الهيكل التنظيمي للعملية االمتحانية
إصدار أوامر تشكيل اللجان االمتحانية 
حتديد قنوات االتصال للجان االمتحانية

سن األمانة الوظيفية بكل مكان من اللجان االمتحانية
راقب مخطط القاعات االمتحانية جداول ا

جداول االمتحانات
سجل الغياب

سجل اإلرسال للجان الطبية
جدول االسالم والتسليم للدفاتر االمتحانية

جداول الدور االول والثاني
تقييم وتقو النتائج

اليات وضع األسئلة االمتحانية:
اذج من األسـئلة مع إجـاباتها ادة تقـد ثالثة  يطلب من مـدرس ا

وذج وحفظ الباقي للدور الثاني وتقوم اللجنة باختيار 
وجب سجل منتظم  ركزية  يتم حفظ األسئلة في قاصة اللجنة ا
ادة التدرج باألسئلة سهلة فمتوسطة فصعبة درس ا يطلب من ا

ـنـهج الـدراسي دون الـتـركـيـز عـلى فـصول شـمولـيـة األسـئـلـة لـكل ا
محددة 

السؤال الترك
ادة سرية واستنساخ األسئلة مسؤولية استاذ ا

راقبة االمتحانية: نظام ا
ـاجــسـتــيـر مـديــر الــقـاعــة من حــمـلــة الـدكــتــوراه ومـســاعـدوه مـن ا

والبكالوريوس 
كان باليوم التالي منع تكرار تواجد مدير القاعة بنفس ا

وضع خارطة اجللوس على باب القاعة االمتحانية
ــمــتــحــنــ عـــلى الــرحالت الــطالبــيــة لــلــدور االول وضع اســمــاء ا
والـثـاني(تـكـون مـتــغـيـرة) النه كل يـوم خـارطـة بــسـبب تـغـيـر اسـمـاء

متحن وإعداد ا
راقب باستمرار  تبديل ا

ساعدين على اجزاء القاعة االمتحانية توزيع ا
عدم السـماح للـمساعـدات بالـتقرب مت الـطلبـة والهمس او الـتحدث

او اإليحاء للطلبة باي إيحاء 
متحن جميعا هويات الطلبة  أهمية امتالك الطلبة ا

تدقيق اعداد الطلبة قبل وبعد توزيع األسئلة
ـســاعـدين تـوزيع الـدفــاتـر عـلى الـطـلــبـة بـدون إذن مـديـر ـنع من ا

القاعة
ـصاحـبـة رئـيس او احد ـادة بـدخول الـقـاعـة اال  ـدرس ا اليسـمح 

أعضاء اللجنة االمتحانية
ـادة تتـحول الـدرجة 49 تلـقائـيا بعـد تصـحيح الـدفاتـر من اسـتاذ ا

الى 50 
يتم مـنح الـقـرار لـتحـويل حـالـة الـطالـب من راسب الى مـكمل او من

مكمل الى ناجح
عـنــد جنــاح الـطــالب بــالــدرس احملـمل بـه يـنــقص من درجــته عــشـر

درجات
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بيروت

ــيــر بــوتــ ــا بــاغـت الــرئــيس فالد
الـعـالم به محـرجـاُ أشد اإلحـراج الدول
األوروبـيـة قبل غـيرهـا. وباإلضـافة إلى
ـــكـــثـف من جـــانب وســـائل الـــشـــحن ا
اإلعالم بـكـافة مـطبـوعـاته وقنـواته فإن
احلـكـومة الـتي إرتاحت لـبضـعة أشـهر
تـــلت خــروج بـــريــطــانـــيــا من اإلحتــاد
األوروبـي من وطـــأة عــشـــرات األلــوف
األوروبـي الشرقـي عمومـاً الباحث
ـا فــيــهــا عن وظــائف وفــرص عــمل و
يـساهم فـي حالة نـضوب مـالي متـقطع
في جـزئـيـة مـن مـيزانـيـة الـدولـة فـضالً
عن خــلل في مــوجـبــات ومـســتـلــزمـات
الـطـبـابـة لـهـؤالء وجـدت نـفـسـهـا أمـام
حــالـة مــخـيـفــة من الـلــجـوء األوكـراني
إلـيها. فقـد بدأت عائالت بكـاملها تصل
إلى الـكنف البريطانـي وبطبيعة احلال
ـكن صدْهـا. بهذا عـاشت بريطـانيا ال 
وال تـــــزال الــــظــــروف الــــتـي ســــبق أن
عـاشـتهـا بـعض الـدول العـربـية عـنـدما
بـدأ تـدفُّق الـلـجـوء الـفلـسـطـيـني إلـيـها
نـتيـجة أفـعال الـعصـابات الـصهـيونـية
الـتي قـوننت إجـرامـها من خالل قـاعدة
"لـم نــســمع لم نــر" سُــلــطــات اإلحــتالل

. البريطاني لفلسط
w½UM  –ö

تــمــامـــاً كــالــذي يــحــدث مــنــذ أيــام في
بـريطانيا حدث في لبنان قبل 72 سنة.
عـلى مـ قوارب وسـفن صـغـيرة وعـبْر
احلــــدود تــــمت عــــمــــلــــيــــة الــــلــــجـــوء
الذ اللبناني. وحيث الـفلسطيني إلى ا
ــشــاعــر اإلنــســانــيــة والــوطــنــيــة أن ا
والـــقــــومـــيـــة كـــانت فـي أحـــسن حـــال
زمـنـذاك فـإن الفـلـسـطيـنـيـ اآلت من
الـوطـن الـذي بـدأت عـمـلـيـة وضْع الـيـد
عــلـيه بــفـعل الــوعـد الــبـريـطــاني إيـاه

في صـياغة الرسـالة البلـفورية نرى أن
ـا فــعـله غـيـر صــاحب الـوعـد فــخـور 
ـكن أن يسـتـتبع ذلك من ـا  مـكـترث 
خــــطــــوات أو إنه كــــان يــــدري وتــــلك
مـصيبة أعظم ستـبقى ندبة في اجلب
ـــلـــكــة الـــبـــريـــطـــاني.. إالَّ إذا كـــانت ا
الـيزابيت الثانـية سترى وهي ما زالت
في كـامل صفاء الذهن في شيخوختها
الـوقورة واحلكيمـة وفي ضوء معاناة
ـاثلة للمـعاناة الفلـسطينيـة الناشئة
عن وعــد بـلـفـور ونـعـني بـذلك مـعـانـاة
الـــلــجــوء األوكـــراني صــفــو الـــلــجــوء
الــفــلــســطــيـنـي عـام 1949 إلـى بـعض
الـــدول الــعـــربــيـــة وغــيـــرهــا ســـتــرى
تـصـحيـحـا ًللـوعـد البـلـفوري من خالل
الــرئـيس بـوريس جــونـسـون أو غـيـره
فـي مـوقع صــيــاغــة الـقــرار احلــكـومي

وإتخاذه.
مــنـاسـبـة إســتـحـضــار هـذه احملـنـة أن
احلـكـومـة البـريـطانـيـة الـتي يتـرأسـها
بـوريس جـونسـون تصـطف إلى جانب
إدارة الـرئيس جـو بايـدن في الـتصدي

مـا تــسـبـبت به بـريـطـانـيـا من أذى في
األربـعـينـيـات في فلـسـط جلـهة غضْ
الــطـرْف عن أفـعــال عـصـابــات احلـركـة
الـــصـــهـــيــــونـــيـــة أمـــثـــال "شـــتـــيـــرن"
و"الــــهــــاغــــانــــاه" فـي حق الــــعــــائالت
الـفــلـسـطـيـنـيـة هـا هي في هـذه األيـام
الـروسـية  _األوكـرانـيـة تـعيش في ظل

متاعب مثل ذلك األذى.
 فـي الـــزمن الــــذي مـــضى إعــــتـــبـــرت
بـريطانيا ذلك األذى عـنباً قطف دواليه
الـلـورد آرثر روتـشيـلد في صـيغـة وعد
ــلك جــورج اخلـامس. أقــنع بــجـدواه ا
ـلكة وهـا هي بريـطانيـا في ظل إبنته ا
الـيزابـيت الثانـية تدفـع ثمنه أو فـلنقل

تأكل حصْرمه.
زيـــادة في الــتــوضــيـح نــشــيــر إلى أن
بـريـطـانـيـا وهـبت أرضـاً حتـتـلـها وفي
صـيغـة وعْد ضـــــــــــمن رسالـة بتاريخ
2 نـوفمبر/تشرين الثاني 1917 نـقلها
أرثـر البريطاني (أرثـر بلفور) إلى أرثر
الـصهـيوني زعيم احلـركة الـصهيـونية
(الـلورد أرثر روتـشيلـد). وعند الـتمعن

قراطـية أي تغـيير الـنظام أكـذوبة الـد
الشمولي في العراق الذي اتهموه بأنه
ــيــ كــان يــهـــدد األمن والــســلم الــعــا
وتـربطه عالقـة بتـنظـيم القـاعدة بـنظام
ـــقـــراطي يـــكــون مـــثـــاالً لألنـــظـــمــة د
ـنــطـقــة لــكن هـذه ــقـراطــيـة فـي ا الــد
الـتـهـمـة هي األخرى لـم تصـمـد بـعد ان
كـشـرت أمـريكـا عن أنـيـابهـا وأفـصحت
عن نـــوايــاه احلــقــيــقــيــة بــعــد الــغــزو

واالحتالل.
ان األسـباب احلـقيـقيـة  للـحرب الـقذرة
والـغزو الـبربري األمـريكي لـلعراق هي
إيــقـاف  بـل وإنـهــاء اخلـطــر الـذي كـان
يـشـكله الـعراق ونـظـام احلكم فـيه على
أمـن إســرائــيل ومــصـــالح أمــريــكــا في
ـنـطقـة بـعد أن أصـبح الـعراق مـصدر ا
لـهذا اخلطـر الكبيـر ومعه بعض الدول
الــعـــربــيــة الــتي غــيــروا أو حــالــوا أن
يـغـيـروا أنـظـمة احلـكم فـيـهـا بـعـد غزو
ــهـــزلــة الــربع ــا يــســـمى  الـــعــراق 
الــعـربي مــثل سـوريـا ولــيـبـيــا ومـصـر
فـاألسبـاب احلقـيقـية لـلغـزو هي تدمـير
الـعـراق أرضـاً وشـعبـاً وتـدمـيـر قدراته
الـعـسـكريـة والـعـلـميـة والـتـكنـولـوجـية
والـــصـــنــــاعـــيـــة وإشـــاعـــة الـــفـــوضى
والــصــراعــات الــطــائــفــيــة والــعــرقــيـة

ومـــــســــــاعـــــديـه  من عـــــرابـي الـــــغـــــز
ويـعرفـونها  جـيدا فـمن خالل عمالئهم
في جلــان الـتــفـتــيش الــدولـيــة  كـانـوا
ـتـلك مــتـأكـدين بــان الـعـراق لم يــعـد 
أسـلـحـة دمار شـامل وفـتش األمـريـكان
وحــلـفـائـهم كـل مـكـان بـعــد الـغـزو فـلم
ـزعـومـة التي يـجـدوا  هـذه األسـلحـة ا
ـســوغ  والـذريـعــة األمـريــكـيـة كــانت ا

دمرة . لشن هذه احلرب ا
وبــعــد أن ثــبـت لــلــعــالم بــطالن كــذبــة
أسـلـحـة الـدمـار الشـامل فـقـد اخـتـلـقوا
كـذبة أخرى كمبـرر آخر للغزو أال وهي

عــديــدة هي األكــاذيب الــتي سـوقــتــهـا
إدارة الـرئيس األمـريكي األسـبق بوش
االبـن لـتـبـريـر غـزو الـعـراق عام 2003
وإســقــاط نــظـام احلــكم فــيه والــتي لم
تـــصـــمــد هـــذه األكـــاذيب طـــويالً أمــام
األهـــداف احلــقــيــقـــيــة لــلـــغــزو وثــبت
بــطالنــهــا وعـدم صــحــتـهــا  وســقـطت
الـواحـدة تـلـو األخـرى خـصـوصـاً بـعـد
الــغـزو واالحـتالل وأول هـذه األكـاذيب
أكـذوبـة أسـلـحـة الـدمـار الـشامـل حيث
كـان الـعـالم كـله قد عـرف تـلك األكـذوبة
وقــــبـــــله كــــان الـــــرئــــيس األمـــــريــــكي

عـلى الـعـكس أصـبح العـراق أكـثـر قوة
بــــعــــد ان  تــــمــــكن من زيــــادة قــــدراته
ــســلــحــة الــعــســـكــريــة ورفــد قــواته ا
بــقــيـادات وصــنــوف وفــرق عـســكــريـة
جـديـدة وبنـاء صـناعـته احلـربيـة التي
تـــطــورت بـــشــكل كـــبــيــر خـالل وبــعــد
ـــا أفـــقـــد اإلســـرائـــيـــلـــيــ احلـــرب 
واألمـريكان صوابهم  فـراحوا يبحثون
عـن وسيـلـة أخـرى إلضـعـاف وحتـجـيم
قـدرات الـعـراق الـعـسـكـريـة والـعـلـمـيـة
والــفــنـيــة الـتـي بـاتت تــشــكل تـهــديـداً
جـــديـــدا ًوحــقـــيـــقـــيــا ألمـن إســرائـــيل

ومصالح األمريكان.
فــكــانت مــحـاولــتــهم الــثـانــيــة تـوريط
الـعـراق في عـمـلـيـة غـزو الـكويـت التي
حـيكت خـيوطهـا في دهاليـز اخملابرات
األمــريــكــيــة واإلســـرائــيــلــيــة وكــلــفت
الـعـراق الكـثيـر من اخلسـائر الـبشـرية

ادية. وا
صـحـيح ان الـعراق كـان يـخـرج منـهـكاً
بــعــد تــلك احلــروب لــكــنه ســرعــان مـا
ــتــلك زمـام يــســتــعـيــد عــافــيــته ألنه 
ـتـلك كل مـقـومـات الـنـهوض أمـوره و
والــتـجـديـد وعــنـاصـر الـقــوة وأهـمـهـا
االقـتـصـاد الـقـوي والـثـروات واألمـوال
ــــوارد الـــــكـــــبـــــيــــرة واالهـم من ذلـك ا

وتـدمير بنية اجملـتمع العراقي وتفكيك
عـرى وحـدته وتـدمـيـر روحـه الـوطـنـية
هـذه هي األسبـاب احلقيـقية لـلغزو فال
أكــذوبــة أســلـحــة الــدمــار الــشـامل وال
تطرف عالقـة النظام بتنظيم القاعدة ا
ـقـراطـيـة واألمـريـكان وال حتـقـيق الـد
وحــلـفـائـهم واغـلـب دول الـعـالم كـانـوا

. يعرفون ذلك جيداً
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إذن ان أحد أهم أهداف الغزو البربري
هـو حماية أمن إسرائيل وعدم اإلخالل
ــيــزان الـــقــوة في مــنــطــقــة الــشــرق
األوسـط بــحــيث تــبــقـى إســرائــيل هي
ـنطقـة والبـعيدة عن األقـوى دوما في ا
أي خـطـر يهـدد كـيانـها وأمـنـها وهـكذا
جـاء الـغزوة األمـريكي لـلـعراق بـعد أن
أصـبح الـعـراق يـشـكل خـطراً عـلى أمن
إســرائـيل ويـهـدد مـصــالح أمـريـكـا في
ــنــطــقـة ولـم تـنــفع مــحــاوالت دوائـر ا
اخملـابرات األمريـكية واإلسرائـيلية في
إضــعــاف الــعــراق أو حتــجــيم قــدراته
الـعـسـكـريـة  والـعـلـمـيـة واالقـتـصـاديـة
الـــتـي كــانـت أولـــهـــا إشـــعـــال احلــرب
اإليـرانية العراقيـة التي استمرت ثمان
سـنوات وكلفت الـعراق خسائـر بشرية
ومـاديــة كـبـيـرة لـكـنــهـا لم تـضـعـفه بل

الـبـشـريـة وبـالـذات الـعـلـمـيـة والـفـنـيـة
ية اخلالقة والوطـنية يضاف واألكـاد
ــة الـقـويـة الـى كل ذلك اإلرادة والـعـز
لـقيادته ولشعبه فـسرعان ما كان يعيد
تــرتـيب أوراقه ويــعـيـد تــنـظــيم وبـنـاء
قـــدراته الـــعــســـكــريـــة والــصـــنــاعـــيــة
والـعــلـمـيـة الـتي تـقــلق اإلسـرائـيـلـيـ
واألمـريـكان وتـقض مضـاجـعهم  فـكان
عـلـيهم الـتفـكيـر بـأمر جـديد يـنهي الى
األبــــد قــــدرات الـــعــــراق وإمــــكـــانــــاته
الـعـسكـريـة والصـنـاعيـة واالقـتصـادية
والـبشـريـة التي تـشكل الـتهـديد األكـبر
ألمـن إسـرائـيل فـكـان الـقـرار األمـريـكي
ـرة لـيس حتـجـيـم هـذه الـقدرات هـذه ا
الـتي كانت سـرعان ما تـعاد وتتـصاعد
بـل الــقـــضـــاء عــلـى نــظـــام احلـــكم في
الــعـراق نــهـائــيـا وإبــعـاد هــذا اخلـطـر
ــتــجــدد عن أمن الــدائم  والــكــبــيــر وا
إسـرائيل ومـصالح أمريـكا فكـان الغزو
الـهـمـجي األمـريـكي لـلـعـراق واحـتالله
ــعـروفــة الـتي عـام 2003 بـــــذرائـعه ا
ثــبـت بــطالنـــــهــا والــذي جــاء بــتــحــدِ
صـــارخ لـــلــعـــالـم كـــله وبـــاســتـــهـــانــة
بـالقـانون الـدولي وبدون أيـة موافـقات
مـن مـــجــــلس األمن ومــــنـــظــــمـــة األ

ـــــتـــــحـــــدة.                                 ا

حــلـوا فـي الـبــدايـة ضــيـوفــاً عـلى أهل
وأنـــســـاب ثم بــدأت عـــمـــلــيـــة إنـــشــاء
اخملـيمـات لـهم في منـاطق مخـتلـفة من
الــــعــــاصـــمــــة والـــضــــواحي وبــــعض
احملــافـظـات. وهـذا إلى أن يُـحـسم أمـر
عـودتهم على أسـاس أن دول العالم لن
تــرتـــضي أســلــوب إغــتــصــاب أوطــان

اآلخرين. 
طـال اإلنتظار وكثرت الوعود. ثم شيئاً
ستوطِن فـشيئـاً بدأت حالـة الالجىء ا
ــــســــلح ثم ــــتــــحــــزب ثـم الالجـىء ا ا
ـتـدخل في شـؤون داخـلـيـة. الـالجىء ا
بـقية فـصول احملنة مـأساوية بـإمتياز
بـل إن بـعـضــهـا يُــدمي الـقــلب ويُـدمع.
ـشـهد الـلـبنـاني مـنذ عـنـد التـأمل في ا
فــلــسـطــيــنـيــة احلــال سالحــاً وتـدخالً
ـوجب إتفاقـية أمكـن إلغاءهـا ماضياً
ــوجب أمـر واقع ثـم إيـرانــيـة احلــال 
يـصعب حـتى إشعار آخـر ترويضه إذا
إسـتحـال اإللغـاء.. إننـا عنـد التأمل في
ــشـهــد الـلــبـنــاني تــتـضح لــنـا أكــثـر ا

أساوية. مالمح احملنة ا
اآلن تـعـيش بـريـطـانـيـا وسـائـر الـدول
نـة األوروبــيـة كل مـنـهــا بـنـسـبــة مـعـيـَّ
ـشـابـهـة لـتـلك الـتي بـدايــة لـلـظـروف ا
أشـرنا إليـها. حاولت أن تقـونن مسألة
الـلـجوء األوكـراني إليـهـا لكن األحـمال
ثــقــيـلــة. وبــدأ الـتــفــكـيــر في أكــثـر من
صــيــغــة لـلــجــوء. لم يــكن هــنـالـك قـبل
ســبـعــة عـقـود فـي لـبـنــان أي تـردد في
إســتــيـعــاب أولـئـك الـذين يــتم إنــتـزاع
مـنازلـهم وإغتصـاب وطنـهم وإجبارهم
عـلى الـهـجـرة. اإلسـتـضافـة واجب إلى
أن يـغير الله من حال إلى حال. أما في
بـريـطانـيا فـبـدأ التـفـكيـر بصـيـغة غـير
مــسـبــوقــة إزاء ظـاهــرة الـلــجـوء وهي

عــــبـــارة عـن حـــمــــلـــة هــــنـــالـك تـــوجُّه
لتسميتها "منازل من أجْل أوكرانيا".
لـــيـس واضــحـــاً مـــا إذا كـــانـت األزمــة
الـراهنة ستتعاظم وينضم إلى عشرات
ألــوف الالجـئـ الــذين قـصـدوا الـدول
األوروبـية وبـالذات بريـطانيـا عشرات
ألـوف آخرين وهذا يـعني أن بريـطانيا
ســـتــعــيش الــوضـع الــذي عــاشه وطن
ـساحـة مـثل لبـنـان وإلى حد مـحـدود ا
ـوذجـاً لـلـدولـة الـتي هـاجـر أنه بــات 
إلـيها الـفلسطـيني ثم إستـوطنها تاله
الـسوري الـذي مضت عـشر سـن على
ــئـات ثم بـاآلالف ثم هــجـرته إلـيــهـا بـا
بـــعـــشــــرات اآلالف بـــفـــعل الـــتـــكـــاثـــر

والتناسل.
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ــــنــــطــــقي لــــعالج هــــذه وأمــــا احلـل ا
الــظــاهــرة.. ظــاهــرة أوطــان صــغــيــرة
داخـل الـوطن الـكـبـيــر فـإنه في الـعالج
الــواقـعي الـذي يـحــتـاج قـبل أي خـطـة
ي يــحـــمــيه وهــو إعالن إلـى قــرار أ
ــغـامـرات ــهـددة  ـلــتـبــسـة ا الــدول ا
اإلسـتيالء عـليهـا دوالً محـايدة وخارج
الـصراعات. ولقـد كان لبنـان دائماً منذ
ثـالثـــة عـــقـــود من اإلقـــتـــدار اإليـــراني
وحــالـيـاً أبـرز مَن يــحـتـاج إلى احلـيـاد
احلـل. وها هـي أوكـرانيـا الـتي تـعـاني
من الـسـطو الـبـوتيـني علـيـها تـصطف
إلـى جــانب األوطــان الـــتي يــنـــجــيــهــا
حتـيـيـدهـا من طـوفـان الـسـطـو عـلـيـهـا
صادرة سـواء كان الـسطـو لألرض أو 
اإلرادة. وأمـا فـلـسـط فـإنـهـا سـتـبقى
جـرحـاً يـنزف هـمـومـاً وإهتـمـامات إلى
أن يــفيء الــعـالـم إلى صـواب. وبــدايـة
هـــذا الـــفيء تـــصـــحــيـح بــريـــطـــانـــيــا
الـيزابـيت الثـانيـة خلطـأ حول إرتـكابه

فـي زمن بـريـطــانـيــا جـورج اخلـامس..
والـــدهـــا. وهــا هي مـــحـــنــة الـــلـــجــوء
تـعب نهاية قلق بـداية وا األوكـراني ا
لـهـا توجب طـرح فكـرة ذلك الـتصـحيح
ـنـاقـشــة فـضالً عن أن سـلـوك بــرسم ا
تـعقل كـفيل سـار ا رغـبة الـتـصحـيح ا
ـتـدرجـة بــتـنـشـيط بـلــورة اخلـطـوات ا
نـحـو سالم صـامـد وإسـتـقرار دائم في

العالم العربي.
ونــفـتــرض أن وليَ الـعــهـد الــسـعـودي
األمـير مـحمـد بن سلـمان وصـنوه وليّ
الـعهد اإلماراتي الشيخ محمد بن زايد
آل نـهيان ال بد وهما في إطار سعيهما
احملــسـوب بـدقـة وطــنـيـاً ومـجــتـمـعـيـاً
سـتقر قي سـعيـهمـا لتحـقيق الـسالم ا
ـــا يــرضي تــراث الـــعــالم الـــعــربي و
األجـداد واآلبـاء لـفـتـا إنـتـبـاه زائـرهـما
الــرئـيس جـونــسـون يـوم األربـعـاء 16
مـــــارس/آذار اجلـــــاري إلى أن خـــــيــــر
فــرصـة لـوضع األزمـات الــتي تـسـبـبت
مـاضـياً وإنـضمت إلـيهـا أزمات طـارئة
عـــلـى طــاولـــة الـــبـــحـث اجلـــدي الــذي
يـوصل إلى خـارطة مـستقـرة للـعالقات
ـصـالح هي ما يـعـيشه الـتي تـصون ا
الـعالم حالـياً حيث اخلـشية  واردة من
مــا قــد يـنــتــهي أعــظم. وبــهـذا تــنــجـو
الـسفـينة الـدولية بـعدما أبـهتت األزمة
الـروسـيـة  _األطـلـسـيـة ورقـة "الـفـيـتو"
ذلـك السـالح الـسيـاسـي الظـالـم ما دام
لك اإلثـنان الكبيران أمـيركا وروسيا 
كل مــنــهــمـا فــيــتــاه غـيــر الــقــادر عـلى
إســـتــعـــمــاله. وفـي ضــوء ذلك تـــبــحــر
َن على ـية بإفـتراض  الـسفـينة الـعا
مـتنـهـا شرقـاً وغربـاً بتـفاهم الـربابـنة
وحُــسْن تــقـديــرهم لألمـور والــعـواقب.

نقذ. والله ا
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بغداد

فـهم الهـبة يـعـد الشـباب ركـيـزة أي أمة
االلــهــيــة الي تــهـتـم بـهــا اجملــتــمــعـات
وتـضمن من خاللـها رقـيها االقـتصادي
واالجــتـــمــاع وحــيـــويــة مــجــتـــمــعــهــا
ا تـمثله هذه الفئة من نظرا  وتـطلعاته
دور مـــــؤثــــر اجـــــتـــــمــــاعـي وثــــقـــــافي

واقتصادي.
هـــنـــاك اكـــثـــر مـن مـــفـــصل قـــرآني عن
حـيث يذكر الـشبـاب ودورهم في البـناء

الله عزوجل:
(سَـمِعْنَـا فًَتى يَذْكُرُهُمْ يُـقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ)

(األنبياء: 60).
ــعـنـى ان هـنــاك شـاب صــغـيــر هـو وا
إســمـاعـيل يــعـمل مع والـده عــلى بـنـاء
ـكان الـذي غير ذلك ا بـيت اللـه احلرام 

سلوك العالم وروحانيته.
وحديث قدسي عن الرسول االكرم:

(مـا بعث اللهُ نبيًّا إلَّا وهو شابٌّ  وال
.( أُوتيَ العلمَ عالم إلَّا وهو شابٌّ

وعن االمام علي(ع):
(شــيــئــان ال يــعــرف فــضــلــهــمــا إال من

فقدهما: الشباب والعافية).
وفـق قول الـله تعـالى ومن اكرمـهم الله
مـــنـــزلــة فـــان اســـاس حــركـــة احلـــيــاة
واالصـالح الـــــروحي واالجـــــتـــــمـــــاعي
واالقـتصادي والقيمي فيها ينهض بها

الشباب.
ولـيس غريـبا ان يـنتظـر العـراقيون من
ـبهـر الـذي ينـحدر ذلك الـشـاب التـقي ا
مـن ساللـة اهل الــبـيت عــلـيــهم الـسالم
والـــذي يــــنـــادي بـــاالصالح الـــعـــام ان
يـضـمن اصالح الـشـبـاب واالرض التي
يــعـــيــشــون عــلــيـــهــا لــضــمــان اصالح

اجملتمع.
ان الـفـئة الـشبـابيـة وفاعـلـيتـها تـعكس
(حـيـويـة اجملـتـمع)ومـنـذ الـتـغـيـيـر عام
 2003حــتى الــيــوم ظــلت هــذه الــفــئـة
بـعــيـدة عن اهـتـمـامـات الـدولـة او عـلى
االقل لـم تـمـنح اهـمـيــة تـتـنـاسب وثـقل
دورهــــا فـي رقي اجملــــتــــمـع وتــــقــــدمه
لذلك سـجل على شبـابنا بانه وتـطوره 
جـيل مرتبك ومضطـرب ومشوه الثقافة
ـعرفة العلمية يـقدس الفشل ويبتعد وا

وهذا عن الـنجاح لكي يـضمن الهروب 
لــيس بـسـبب طـبــيـعـتـهم االجــتـمـاعـيـة
ـــا بــســـبب ارتـــبــاك والـــعــائـــلـــيــة وا
واضــــطـــراب مـــنــــظـــومــــة الـــتــــربـــيـــة
فاجملـتمـعات التي انـحصرت والـتعـليم
فـيـهـا (الـطـبـقـة الـشـبـابيـة حتـولت الى

مجتمعات كسولة).
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وقــاعــدة اصالح الــشـبــاب لــيس درسـا
ـــنــاهج الـــدراســيــة في يـــقــدم ضــمن ا
ــدارس واجلـامـعـات رغـم اهـمـيـة ذلك ا
ولـكنـهـا بـنـاء سـلوكي وتـوصـيـتـنـا به 
واجـتـمـاعي وثـقـافي كبـيـر يـحـتاج الى
اسـتراتيجات عـمل وتنقية جتارب دول
وسـيـناريـوهـات تنـفـيذ تـتـفق وطبـيـعة
مـجـتــمـعـنـا الـذي نـعـيش فـيه تـبـدا من
ــــدرســـــة وتــــنـــــتــــهي الــــعـــــائــــلـــــة وا
بــاجلـامـعــة ولـيــكـون االعالم احـد اهم

طلوبة. مفاصل االصالح ا
 وبـدراسـة واقع تـلك الـسـتـراتـيـجـيات
نــقـف عــلى حــزمــة من الــبــدائل وبــعــد
فــحص وتــقــلــيب حــدود تــلك الــبــدائل
وبــســبب طــبــيــعــة اجملــتـمـع الـعــراقي
وجــدنــا ان تــكــون بـدايــة ذلك االصالح
بـــتـــفــعـــيل و تـــكــريـس مــعـــنى احلالل
واحلرام اوال باعتبارها حزام االصالح
وهم يــفــســران ظــاهــرة الــفــسـاد الــتي
تـعـصف في مجـتـمعـنـا العـراقي والتي
والـتي شاعت اليـتـجـرا احـد بنـكـرانـهـا
فــيــهــا ثــقــافــته بــعــد ان انــكـســرت في
اجملـتمع الـعديـد من القيم االجـتمـاعية
ـســبـبـات الـتى لـو بــسـبب حـزمـة من ا
حـــــــدثـت في دولـــــــة اخـــــــرى الدت الى

زوالها.
 لـقـد اصبح احلـرام (الـفسـاد) جزء من
واصبح الـثـقافـة اجملـتمـعـية االعالمـيـة
احلـديث عن ذلك ليس معـيبا ال من قبل
ــتـــكــلم عــنه وال من قـــبل الــســامع له ا
ـــــفـــــردة في ولـــــذلـك جتــــذرت هـــــذه ا
ـخـتـلف طـبـقاته سـلـوكـيـات اجملتـمع 
واصــبـحت جــزء من مـفــردات الـثــقـافـة
الـعامـة ونوع من انـواع "بدع " الـتطور
االجـــتــمــاعي واالخـالقي يــتــكـــلم بــهــا

الـكبير والصغير  انـعكست تاثيراتها
بـشكل اكـثر قـوة على الشـباب لـكونهم
اي ان اكـثر قدرة على التلقي االعالمي
اكــــثـــر من اســــاء الى الـــشــــبـــاب هـــو
ــــدروس االنـــــفالت االعـالمي غـــــيــــر ا
ـــارس مـن بـــعض ــــعــــيب الــــذي  وا
الـــــــقــــــنـــــــوات االعالمـــــــيــــــة غـــــــيــــــر
نضبط راسليها غير ا نضبطة  ا
كـيف تسـمح الدولـة واجهـزتها ايـضا 
االمــنـيـة حملــطـة اعالمــيـة ومـراســلـهـا
الــغـيــر مـهـذب بــسـؤال شــبـاب بــعـمـر
الـزهور عـن الطـريقـة التي يـفضـلونـها
فـي اجــــراء اجلـــــنـس واخــــتـــــيـــــارهم

لفريستهم?.
تـهور ان وكـيف يـسمح لـذلك الشـاب ا
يــــقف فـي الـــشــــارع وحـــولـه عـــدد من

الفتية الصغار?
واين الـرقابـة االجتـماعـية والـقانـونية

على االعالم?
ـشهـد الذي يـنقـله الى دراما لـينـقلب ا
ــســؤولــيــة رغم مـن الــضــحك وعــدم ا

خطورته.
ان فـــكــرة اصالح الـــشــبــاب تـــبــدا من
ـدرسة وان يتعـلم الصغير الـعائلة وا
والـكـبـير فـيـها مـعـنى احلالل واحلرام

اوال
واذا مــــا فــــهم اجلــــمــــيـع هــــذه االيـــة

القرآنية:
يبَـاتِ وَيُـحَـرمُ عَـلَـيْـهِمُ (وَيُـحِلُّ لَـهُـمُ الـطـَّ

الْخَبَائِث) (االعراف 157) 
عــنـد ذلك نـسـتــطـيع الـقـول ان اصالح

كن. الشباب 
ومفردة احلالل واحلرام منهج قراءني
مـحـدد ذكـرها الـله عـزوجل في الـقران
وبــتــفــســيـر الــكــر بــحـدود  88مــرة
فردات نستطيع القول مـضمون هذه ا
ان احلـرام هو نـقيض احلالل يـشكالن
ثـنـائيـة لـلـعالقة في سـلـوكيـة اجملـتمع

وتغيره اجلمعي.
ا ال العام وا فـاحلرام ليس بسرقة ا
ايـضا اي تصرف يـقود التخاذ قرارات
مــؤذيــة يــدخل فــيــهــا عــنــصــر الــغـدر
واحلـقد واالنانيـة ال لشيء سوى رغبة
ــارسه. واحلالل ان تــشـعـر عــنـد من 
االخـــرين بـــالـــرضــا ان كـــانـــو اهال له

وعكسه احلرام.
واحلـالل ان تعترف ان جنـاحك يسبب

جناح االخرين واحلرام عكس ذلك.
واحلـالل ان تبـتـسم لـلجـمـيع واحلرام

عكس ذلك.
واحلـالل ان التــبـــخس عـــلى االخـــرين
عــمــلـــــــــهم الــســابق واحلــرام عــكس

ذلك.
ــطـلـوب من احلـكـومـة اجلـديـدة  اذا ا
تــرصـــ الــشــبــاب بــتـــوفــيــر الــعــمل
الصالح سـلوكـهم والقـضاء عـلى القيم
ــشــوه في اجملـتــمع من اجل ضــمـان ا

ستقبل. ا
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و السويدية وقفت سيدة وقورة تبدو عليها مالمح اجلدية في أمسية ثقافـية عراقية في مدينة ما
اخمللوطة بالصـرامة وحسم األمور لصاحلها إن دخلت في معركـة فكرية تعرف نفسها بأنها لن
لمـوس ويعشق اجملرد وهي تـخوضها خـاسرة كشخـص متعنت بـرأيه مثل أوسايرس× يـكره ا
تسألني بعـد أن حركت شفتاها وكأنهـا تفكر فيما ستـقوله بصوت ثاقب واضح ال يقبل إال الرد

عليه بذات النضج فأرجعتنا إلى أرض الواقع وأجواء القاعة بعد أن أصاب البعض الفتور:
- كــثـر احلـديث فـي اآلونـة األخـيــرة عن ألـقـاب  مــنـحـهـا دون تــفـكـيــر أو إعـادة نـظــر وقـتـمـا
يطلقـونها على أشخاص لم نعـرفهم وال نعد نثق بهم ومـن تلك األلقاب أديبة وأديب. ترى من
كن حساب زمنها الذي يستحق تلـك التسمية وما هـي شروطها?! ثم ألتفـتت ورائها للحظـة ال 
لقصـرها وكأنـها تريد الـتأكد بـأن ما من أحد يـضطرب من خلـفها أو بـجانبهـا لسؤلـها. هذا ما
ـكن أن يكـون الـسبب شيء آخـر أجـهله والـعـلم عنـد سـبحـانه تـعالى شعـرت به وقـتهـا لـكن 

بعدها جلست تنتظر مني جواباً يشفي غليلها..
شكرتها بابـتسامة وادعة متعود على رسمها في أوقـات كهذه! ثم لبسني شيطان األدب بسرعة
خارقة استـعمرني أحسست وكأنه يـخنقني يهمس في أذني الـتي ال أسمع بها جيداً رد ما
الذي تنتـظره? سؤالها رائع وجوابك يجب أن يكون أروع ثم سمعت أصوات وكأنها قادمة من
جـهـنم ورأيت أشـبـاح مـطويـة في أحـقـاب الـدهور تـرفـرف أمـامي حتـاول أن تـلهـيـني عـمـا كنت
مـتورط فـيه وأكـاد أجـزم بـإدراك خـفي بـأن لـلـجـمـهور في تـلك الـلـحـظـة نـظـرات تـعـكس مـعاني

عرفة اإلجابة..  الشوق والقلق 
كـنت قد تعلـمت شيئـاً درسته على يـد أستاذي الذي أجـلّه العالمة الـدكتور عـلي حس الوردي
رحمـه الله عندمـا قال: عندما تـكون مواجهـاً للجمـهور وجهاً لـوجه ال تنظر لـهم بل ركز على ما
ـيـكـرفون مـن فـمي بـعد أن تـريـد بـثه وقـوله. وهـكـذا فـعـلت كـمن يـوقـظه صـداع الـرأس; قـرّبت ا
حسـمت أمري بـدمج مسـتوى اإلقـناع الـعقـلي بالـعمـلي من أجل أن أجعل اجلـمهـور في صفي
فشرحت بصـوت رص ما يجول بخاطري عن لقب األديـبة واألديب وما اعتقده بأنه الصواب

بنبرة ال تخلو من حتدٍ أو تباهي! 
بـدع عن غيـره هي تلك الـصفة الـرقيـقة الـتي ال يكون قـطرهـا أكبـر من قطر ـيز ا نـعلم بـأن ما 
ـبدع بنـفسه وال كـان له يفكـر بأن يبـدع تلك التي ـا اعتز ا الشعـرة لرهافـتها ودقـتهـا ولوالها 
تـسـمى التـشـوف الرقـيق غـيـر احملسـوس; هـذا األخيـر هـو في الـغالب مـا يـحبـه الفـنـان ليـشـعر
يكرفـون من فمي وشرحت وجهـة نظري نابراً بـنشوة التـميز عن أقرانه! ما عـلينا قـلت قرّبت ا
كشـخص يـعرف بـأن لـلقـلب أسبـاب يـجهـلهـا الـعقل وكـأني في أرض واسـعة كـبـحر من الـرمال

: كيال أشعر بالرعب أو اخلجل أو التوتر كما أخبرني العالمة الوردي تماماً
اط هي الـتي تقدر سـلوك اإلنسان مع بـيئته وتـعامله مع - نـحن نعرف بـأن في احلياة أربـعة أ
ـكن أن نصل إلى التعريف اآلخـرين: الهيمـنة التأثيـر اخلضوع والقدرة الـتحليلـية.. من هنا 
ظهر اخلارجي ـطلوب لنعلم من هي األديبـة ومن هو األديب وكما يقال لو أبـعدنا ا والتحديد ا
ـا تـعـرفـنـا عـلى ديـنه!   فـاألدب ال يـعـني غـيـر اخلـلق وجـمـعـهـمـا آداب ـعـادلـة  لإلنـسـان مـن ا
وأخالق.لكن ليس كل من يتمتع باخللق أديباً فالبد من توفر شروط ومقومات أخرى يتمتع بها
وهبـة الربانيـة التي إما أن تولد الفـرد ليستـكمل نضوجه احلـسي وبالتالي الـفني ونقصد بـها ا
مع اإلنـسان أو ال تـلـد والسـؤال هـنا هـل تكـفي هـذه الشـروط لـلحـصـول على لـقب األديـبة أو
واهب مع الـسيـرة احلـسنـة مع العـمل الدءوب من األديب? اجلـواب كال! فالبد من تـنـوع في ا
أجل وصالح اإلنسان واجملتمع بال اعوجاج أو ميل. وقتها فقط نستطيع احلكم ومنح اللقب. 
نأتي هنا لنـشرح معنى التنوع بعد أن عرفنا بأن السيرة احلسنة هي احملرك األول الذي يسبق
اإلبداع. فـالتنـوع ال نقصـد به أن يكون الشـخص رساماً ونـحاتاً ومـوسيقـياً وشاعـراً وكاتباً
يـاً مهنياً في نوع له وال أعرف بعد ماذا.. لـكن يتوجب عليه أن يكـون متمرساً مـحترفاً أكاد

عدة أوجه وأركان ويجيدها جميعاً كما يجيد تذوق أنواع الشراب والطعام على اختالفها.
ـقالـة ويـكتب الـقـصة الـقـصيـرة ويبـدع في الـرواية ثم فـالـكاتب مـثالً عـليه أن يـجـيد صـنـعة ا
يتذوق الشعر يـفسره وبوسعه حتلـيل النصوص األدبية وإعـطاء فكرة وافيه عنـها عندما يطلب
وسـيـقي وتسـحره فـنـون األلوان األخـرى تمـامـاً كالـكتـابة مـنه ذلك ناهـيك عن تـذوقه اللـحن ا
ن يتـمـتع بـهذا وعـلى هـذا النـسق تـسـاق بقـيـة األنـواع والفـروع الـفـنيـة األخـرى بـعدهـا نـقـول 
بـدع أديب. هذا ـبـدعة أديـبة وعـلى ا احلـسن ومن تـستـوفي فيه تـلك الـشروط بـأن نقـول على ا

بحياد خالص كحياد ديانا×.    
وتى. ثل العالم السفلي الذي يصدر األحكام على ا × أوسايرس/ إله مصري قد 

× ديانا/ إلهة العيد عند اإلغريق القدماء.

صدرت في الـعـاصمـة األردنـية عـمـان قبل أيـام مـجمـوعـة شعـريـة جديـدة لـلشـاعـر العـراقي الـكبـير
.( حميد سعيد بعنوان (جنمة.. بعد ح

ضمت اجملـمـوعـة الـتي صـدرت عن (دار دجلـة نـاشـرون ومـوزعون)  18قصـيـدة من أواخـر مـا كتب
الشاعر بـ العام  2019و ?2021من بيـنها (رؤى بـغداد) الـتي تتـرجم حنـ الشـاعر إلى مـدينـته األثيرة
و(صباح اخلير.. أصـدقائي شعراء السـودان) التي أبدى فيهـا الشاعر  دعمه لـلثورة السودانـية ونخلة الله
التـي كانت صـحـيـفة الـزمـان قـد نشـرتـهـا في وقت سـابق وهي مـهداة إلى الـشـاعـر حـسب الشـيخ جـعـفر
وصل من دمار وخراب وقصيدة ا شهدته مدينة ا وقصيدة (رقيم موصلي) التي عبرت عن وجع الشاعر 
(من حمـيـد سعـيد إلـى سعـدي يوسف) الـتي كـانت في رثـاء األخيـر فضالً عـن قصـائد أخـرى أعـرب فيـها

الشاعر عن حنينه إلى العراق وانشغاله بهموم البالد.

رسالة عمان
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ا يشـبه التجـهيز عـبر طقوس رور  بعـد ا
ـاضي واحلــاضـر شـوقي  الــتي تــتـنــاول ا
ـسـتــقـبل!"مــنـذ دبت خـطــواتك بـ طـ وا
الــشط وزفـر الــسـوق وأنت تــكـره األرقـام
وال تــقــيم لــهـا وزنــا جتــدهـا مــجــرد خـدع
تـســور الـعــقل بـأســئـلـة غــريـبـة"ص 7هـنـا
يتعرف القار عـلى حكايات داخل حكايات
لـيـصل الى الـثـيمـة الـتي يـريـد شوقي ان ال
ـتلـقي قبل عمـلية (االحـماء) التي يدخـلها ا
تسبق كل الرياضات العنيفة "يضحك اجلد
بـهــوس مـاجن ألنه يــعـرف مــا الـذي حـدث
لــعـــلــوان اجلــاسم يــحــاول إقــنــاع جــدتي
ـدن الـتي ال أعـرف كـيف بـالــرحـيل صـوب ا
مــنـحــهـا وجـودا فـي مـخــيـلـتـه..- مـا الـذي
دن حـياة تخـتلف تـنتظـر? خذهـم وارحل? ا
عن قـــدرنــا الــذي نــعــيـش فــيه...قــحط وذل
وسـوالف ســاقـطــة الى حــد الـنــخـاع...هـذا
ا حتلم به أنت"ص 10 الولد يحلم بأكثر 

مـــاذا عــلي ان أقـــرأ وأنــا اشــعـــر بــااللم 
صباح هـذا اليوم  سألت نـفسي  اجلميع
ـدارس اال أنا! ذهب لـلـعـمل واجلـامـعـة وا
كم هــو الــعــمل جــمــيـل ومـفــيــد! وكـم هـو
ـرض مــزعج وكــئــيب? !قــلت مع نــفـسي ا
سـوف أقرأ (زوربـا الـعراق) شـوقي كر 
فــهــو الــقـادر عــلـى اخـراجـي من الــوحـدة
ـي عـلـى االخص وهــو يـكــتب ويـخــفف ا
ـــــــــــرض روايــــــــــــتـه عـن جتــــــــــــربـــــــــــة ا
والعـملـيةاجلراحـية لـقلبه و(جتـربة موت)
اول مـا اثارنـي هو مـا يـطلق عـلـيه شوقي
(اجـتـيـاز حـواجـز األسـئـلـة) ويـطـاردك في
البـوابة االولى  –كـمـا يطـلق عـلى فـصول
روايـته الـصـادرة من دار الـعرب  –دمشق
ودار الـصـحـيفـة الـعـربـية  –بـغـداد والتي
ـتوسط تقع في  163صـفحـة من الـقطع ا
سـنـة االصدار  – 2022نـعم في الـبـوابـة
تـلـقي ال يقـتـحم النص اال االولى يـجـعل ا

اننا امـام نص مفتوح  –كما يقـول أمبرتو
إيكو- شـوقي يطلب من الـقار ان يشاركه
في تــكــمــلــة الــنص ال ان يــلــجــأ لــلــقـراءة
ـــبــاشــرة انـــهــا دعــوة الى الــتـــداولــيــة ا
(أجراءات الـقراءة  احلديـثة التي يـتطلـبها

النص التجريبي)
"أنت تـفلش كل سـنوات االنـتظـار ما ادراك
ان ليس ثمة أشياء هناك عند البعيد? أريد
ما يوقف نزف القلب وهدير الروح"ص 11

رجعي للرواية *االنفتاح ا
وانا ابدأ بقرائة الرواية استذكرت قصيدة
 الـراحل مـحـمـود درويش ( غـرفـة الـعـنـاية
الـفـائقـة) الـتي جسـد فـيهـا درويش جتـربة
ــدة  3دقـــائق وعــودتـه لــلـــحــيــاة مـــوته 
ـوت (ابـيض) وال والـغــريب هـو انه يـرى ا
كمـا نتـصور ظالم في ظالم "يـا ايهـا القلب
كــيف كـــذبت عــلى فـــرس\ ال حتل الــريــاح

تمهل لنكمل هذا العناق االخير"
ــانـي الــعــظــيم كــمــا تــذكـــرت الــروائي اال
"تـومـاس مان" وهـو يـصف اعـراض مرضه
بحـمى التـيفـوئيـد في رواية (آل بـودنبرك)
وكــــذلـك يـــصـف مـــرض الــــسل فـي روايـــة
(اجلبل الـسحري) حـينـما يضـعون مرضى
ــمـيت في ذلك الــوقت في مــصـحـة الـسل ا
تقع على قـمة اجلبل وفي الروايـة يتحدث
عن احلياة من وجهات نظر متنوعة لثالثة
نـــــزالء وهي روايـــــة تــــدعـــــو الى جتـــــنب

االمــراض بـــالــوعـي!كــذلك تـــذكــرت وصف
ديــســـتــوفــســكي فـي روايــة (االبــله) وهــو
ـوت عـنــدمـا كـان يـصف مــشـاعـره جتــاه ا
وت ـمـر الى االعـدام  بإنـتـظـار ا يـسـيـر با
قـبل ان يـصدر عـليـه عفـو القـيـصر بـدقائق
قـبل الـتنـفـيـذ! كـمـا تـذكـرت جتـربـة اخملرج

يــوسف شـاهــ الـذي خــضع لـعــمـلــيـة
الـــقــلب في لــنــدن  جـــســدهــا في فــيــلم
(االسـكـنـدريـة لـيه) فـانـتـازيـة الـذكـريات

حتت تأثير اخملدر!
W¹bI½ W¹ƒd  bONL² «

ــلك فـلـســفـة زوربـا الـم اقل ان شـوقي 
ــثــقف بــاسـيل الـعــبــثـيــة +  مــوهــبـة ا
لـنـتـوقف عـنـد بعـض العـبـارات لـتـكون
مدخال لـطرح رؤيـة نقـدية  –الحقا- عن
ــارس من الــروايـــة "الــضــحـك إدمــان 
خالله الـفـوضى واخلـديـعـة"ص" ?23ال
أدري كــيف جيء ب هــامــلت لــيـقف الى
جـواري مـواسـيـا قـال- اشـتقـت اليك?\
قــلت   –بل اشـــتـــقت الـى الـــدم\ قــال-
افـكارك الـغريـبة عـني هي الـتي قربـتني
مـنك\قـلت- حـ لـبـست رداءك االمـيري
احـسـست اني ارتـدي كـلـك الـذي يـشـعر
بــالـفــجــيــعـة واالنــتــقـام"ص" 18كـانت
(فـطيم وحـيـلي) هي من يـراقبـني وأنا
ــوت مــتـمــنــيــا لــو كـانت ألج كــهــوف ا
طـبـيـبـة الـتـخـديـر تـصحـبـني فـي رحـلة
االكتـشاف تلـك التي ما ال ادري الى أين

تصل بي"ص 19
وت في لـنـكون مـع شوقي وهـو يـهـزم ا
ـثـيرة لـلـجـدل (نهـر الـرمان) – روايـته ا
جتـربة مـوت-كي يـساعـدني حـتى اهزم

ي! ا

وصل لـلدكـتور فاضل الوردي ومـشكـلة ا
ثـال.   لكن الـهامش حـس عـلى سبـيل ا
ـتـفق عــلـيه مـازال ـدون أو غـيــر ا غـيــر ا
مطروحا واألسئلـة تتوالى هنا...هل مات
نـوري الـسعـيد بـاشـا العـراق مـنتـحرا أو
مقتوال? وما دور العقيد وصفي طاهر في
ـؤلفات عن األمر?! )لـقد كـتب الكثـير من ا
قــضـيـة مــصـرع الـبــاشـا نـوري الــسـعـيـد
ـكتـبـات بعـشرات الـكـتب التي وامـتألت ا
حتــمـل اســمه ونــهــايــة حــكــمه وســقــوط
ـلـكـيـة ــلـكي ومـقـتل الـعــائـلـة ا الـعـرش ا
بـجـميع أفـرادهـا...وبهـذا الصـدد يـضيف
الـباحـث الكـبيـر بـاسم حمـودي في كـتابه
فـصال حتت عنـوان( وفـاة نوري الـسعـيد
في روايـات مـتعـددة ) أن مـتابـعـة أحداث
الـتـأريخ العـراقي احلـديث الدمـويـة تثـير
احلـزن واألسى الذي ال دخـل للـمـتابع به
فنحن إزاء صـحائف مطـوية نكـشف فيها
عــنـد تـمـحـيــصـهـا حـقـائق جــديـدة تـثـيـر
الــنـقـاش والــتـســاؤل ومـنـهــا مـا يــتـعـلق
وضوع الذي نطـرحه للنقاش والبحث با
وهو هل قتل نوري السـعيد باشا العراق
ورئــيس الــوزراء االحتــادي بــيــد جــنــود
االنـقالبـ بـقـيـادة العـقـيـد وصـفي طـاهر
كـبــيــر مـرافــقــيه ســابـقــا? أم انه انــتــحـر
بـطـلـقـات مـسـدس كـان يـحـملـه?لـقـد هرب
نــوري الـســعـيـد صــبـيــحـة ١٤ تــمـوز من
البيت الـذي تملكه زوجـته السيدة نـعيمة
الـعـسكـري قـبل أن يـهاجم ويـقـبض عـليه
فــمــا الــذي جــرى?! ..وحتت عــنــوان( هل
صيره وحيدا?! ترك عبد الكر السـعيد 

كـثـيرة هي الـوقـائع الـتي نشـرت بـشأن
حوادث مهمة وتـأريخية مرت في حقب
مـاضـيـة حتـدث اصـحـابـهـا عن قـصص
وروايــــات كــــان البــــطــــالــــهــــا ودورهم
اخلـطـيـر فـي تـسـجـيل وتـغــيـيـر مـعـالم
كـثـيـرة من الـتاريخ ونـشـأته مـنـذ قرون
عـــديـــدة..ولم تـــقـف تـــلك الـــســـرديـــات
االجـتـمـاعـيـة عـنـد حـد مـعـ من حدود
احلكاية والتعمق في تفصيالتها الغير
ـلـة والـتـي حتمـل بـ طـياتـهـا حـقب
وتــواريـخ الحــداث غــيـــرت من مــجــرى
التـأريخ ورسمت أبـعادا واسـعة اآلفاق
فـي حــتــمـــيــة الــقــدر الـــذي عــصف في
حـيـنهـا ودارت دوائره لـتـطيـح بأسـماء
كـان لـهـا الـدور الـكـبـير فـي رسم مـعالم
احلـيـاة وتـسـجـيل مـفـردات جـديـدة في
قــامــوســهــا الــســيــاسي واالجــتـمــاعي

والفقهي...
وفي كــــنـــاب( فـي تـــفــــاصــــيل احلـــدث
الهامش في التأريخ العراقي ) للباحث
الكبير باسم عـبد احلميد حمودي نقف
مـبـهـورين عـنـد حقـائق جـديـدة ومـهـمة

فـي عـــــلـم الـــــتــــــأريـخ وتـــــفــــــصـــــيـالته
وتـشعـباته...وهـذا الـشيء اكده الـباحث

في مقدمة الكتاب بالقول
( يقوم عـلم التأريخ بـشكل أساسي على
إيراد الوقائع التأريخـية وحتليلها على
ذهب الـفكري الذي أساس النـظرية أو ا
ــؤرخ..ومن الــطــبـيــعي إال يــنــتــهي له ا
يـــصـــلح هـــذا الـــرأي لـــكل مـــؤرخ عـــلى
مـــخـــتـــلف الـــعـــصـــور فـــقـــد تــداخـــلت
ـبــالـغـات في األسـاطـيــر واخلـرافـات وا
ـؤرخـ األوائل الـذين اعـتـاد كــتـابـات ا
ـــادة ) الــــكـــثـــيـــر مـــنـــهـم نـــقل قـــوام( ا
الــتـــأريـــخـــيـــة عن ســـواه أو مـن أفــواه
االخـبــاريـ دون تـمــحـيص...ويــضـيف
الـبـاحث حمـودي وهـذا األمـر دفع الذين
قارنة ب تلوهم إلى االحتكـام للشك وا
ـتـعــددة عن قـضــيـة واحـدة الـروايــات ا

للوصول الى( احلقيقة) ...
ومـن هـنــا يـفــسـر لــنــا الـبــاحث اهـمــيـة
تـوخي الدقـة واحليـطـة في نقل الـوقائع
أية وقـائع سيـاسيـة كانت أم إجـتمـاعية
قـد يتـخـلـلـهـا قـاسم مـشـتـرك في الـرؤية

والسـردية وبناء الـفكرة الـتسلـسلية في
كـتـابــة الـواقـعـة والـتـمــحـيص في نـشـر
ـــيل لــلــواقع أكــثــر مــاهــو حــقــيــقي و
ويــبــتــعــد عن حتـــلــيالت خــارجــيــة قــد
يــنــتـابــهــا الـشك والــريــبـة فـي الـوصف
والدقة... وهذا ما يؤكده الباحث الكبير
دارس باسم حمـودي بالقـول( ان قيام ا
التـأريـخـيـة الـكالسـيـكـيـة في أوربـا كان
درسة احلولية أو يتم اما على أساس ا
ــاركـــســـيــة أو تـــأريخ يـــونك إضـــافــة ا
ـدرسة لالسـتـبـصـارات الـتي تـتم وفـق ا
االقــتــصــاديــة الـــتــأريــخــيــة أو أســاس
اجلـغــرافـيــة تـوجـه الـتــأريخ ثم دخـول
ـعتـمـدة عـلى علم درسـة الـتحـلـيـليـة ا ا
النفس إضافـة إلى وجود مدارس النوع
التأريخي.. مثل تـأريخ الفيزياء وتأريخ
ـالبس وتـــأريخ كــــرة الـــقـــدم وتـــأريخ ا
الــســيــنـــمــا...الخ في الــبـالد الــعــربــيــة
اإلسالمية قام علم الـتأريخ على األخبار
ــؤرخــون تـأريخ األ أوال..حــيث دون ا
ـــصــحـــوبـــة بــاخلـــرافــات الـــســـالــفـــة ا
ـبـالـغات فـي إيراد كـثـيـر من الـوقائع وا
كـــالـــوارد في كـــتـــاب( وقـــائع الـــدهــور)
مـثـاال...ويــشـيـر الـبـاحـث حـمـودي..لـقـد
ـلـكي صـدرت عـبــر سـنـوات احلـكــمـ ا
ـــذكــرات واجلــمـــهـــوري الــكـــثــيـــر من ا
اخلــاصـــة بــالــســـاســة والــعـــســكــريــ
الـعراقـي حـول وقائع تـأسيس الـعراق
احلـديث إضـافة لـدراسـات مـعتـبـرة مثل
تـأريخ الـوزارات لـعبـد الـرزاق احلـسني
والــتــأريخ اإلجـتــمــاعي لــلـدكــتــور عـلي

يــقـول الـبـاحث أن هـذا الـسـؤال يـخـالف
ـصادر التأريـخية التي أكدت أن معظم ا
رجال االنقالب كانوا يـبحثون عن نوري
الكة بعد السعيد لتصـفيته مع األسرة ا
أن بـــات لـــيـــلــة ١٤- ١٥ دون أن يـــعـــثــر
االنقالبـيون علـيه وقد دعت اذاعـة بغداد
إلى الـقـبض عـليـه وخصـصت احلـكـومة
ن اجلـديـدة جـائـزة مـالـيـة كـبـرى تسـلم 

يدل عليه..
ومن هـنـا يــتـبـ لــلـقـاريء والـدارس أن
نـهـايـة البـاشـا نـوري السـعـيـد ظلت إلى
يومنا هذا حتكمها األقاويل واألحاديث
والـــقـــصـص والـــســـرديـــات الـــفـــرديـــة
واجلـمـاعيـة..ونـوري سـعيـد الـذي كان
يتجول حافيا في أزقة البتاوي يريد
اللجوء إلى من يعينه على صد رجال
االنقالب كثـرت احلكايات عن كـيفية
ـسدس قـتله أو انـتـحاره.انـتـحاره ا
كان يـحمـله في جيـبه..لكن الـباحث
بـاسم عبـد احلـميـد حـمودي وضح
في كــتــابـه االخــيــر في ( تــفــاصل
احلـــدث الــــهـــامش فـي الـــتـــاريخ
الــعـراقي ) عن مـجــمـوعـة أخـبـار
مــنـقــولــة عن أشـخــاص ومــنـهم
أطـبـاء في الـطب الـعـدلي الـذين
اكــدوا بــانه وصـلـت إلى الـطب
الـــــعــــدلـي ثالث جـــــثث االولى
لــنــوري الــســعــيــد والــثــانــيــة
لصباح نوري السعيد والثالثة

لـسـيـدة كـبـيــرة الـسن مـغـطـاة بـشـرشف
اضـافة الى أبـيض الـلـون ماعـدا الـوجه 
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بغداد

غالف الكتاب

روايـة أخرى أفـاد بهـا العـقيـد الركن
ـتـقـاعـد قـاسم حـمودي ا
عبد الله الـذي يشير إلى
نقل جـثة نـوري السـعيد
ـة إلى وزارة الــدفـاع ســا
وتـــلك الـــروايــة وردت في
كتـاب( الذاكـرة التـأريخـية
لــثـورة ١٤ تــمـوز ) وهــنـاك
الــــكــــثـــيــــر مـن الــــروايـــات
واالنباء التي تناقلها الناس
عن مــصــيــر الــبــاشــا نــوري
الـــســـعــــيـــد ومـــنـــهـــا روايـــة
الــدكـتـورة ســانـحـة امـ زكي
والـسويـدي وعصـمت الـسعـيد
هــارولــد بــيــلي ومــيــر بــصـري
ؤرخ وغـيرهم...بـينـما يـدركنـا ا
عـبـد الـرزاق احلـسنـي في مـطلع
مـــوســـوعــتـه ( تــأريـخ الــوزارات
الـــعــراقــيــة) أن نـــوري الــســعــيــد
انــتــحـــر في ١٥ تــمــوز بــعــد زوال
ـلكي ومـحـاولة قـتله نـظام احلـكم ا

دون أن يزيد ...  
ــا تـقــدم فـأن هــنـاك الــكـثــيـر من و
وثقة باسماء احلقائق والشهادات ا
شـخــصـيــات عـاصــروا حـكم الــبـاشـا
تــــؤكــــد صــــحــــة مـــــا ورد من وقــــائع
وتـفــصـيالت فـي كـتــاب( في تـفــاصـيل
احلدث الـهامش في الـتأريخ الـعراقي )
لـلـباحـث الـكـبيـر بـاسـم حمـودي والـتي
ــوسـوم والـقــيم بـكل احـتــواهـا كــاتـبه ا

فصوله.

الروائي شوقي كر 
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ـا فـيـها ـؤسـسـات التـربـويـة والـتـعـليـمـيـة  ا
الدراسات اجلامـعية والتـخصصية  ,وعزاؤهم
في ذلك ان تـعلـيم الـلـغـة في مـدارسنـا مـشـكـلة
ومشكلة كبيرة لها أسباب أهمها االختالف في
ـادة إلى مـنـاهج الـتـعـلــيم وطـرائق تـوصـيل ا
ـعلم والطـالب والكتاب , تعـلم كذلك ضعف ا ا
هذه كـلهـا مشكالت مـتشابـكة متـرابطة يـحتاج
األمـر فـيهـا إلى دراسة مـتكـامـلة عـميـقة تـعالج
ذلك . وإذا أردنــــا أن نــــتـــــحــــدث عن الــــدرس
الــنـحــوي بـشــطــريه اإلعـراب والــصـرف فــهـو
ظاهـرة علـمية وعـمليـة تتـفاعل وما حـولها من
عرفة وتـتبادل وإياه ثمرات ميادين الثـقافة وا
اجلــهـد ونـتـائج الــبـحث واخلـبـرة واألداء ذلك
ألنــهــا عــنــصـــر جــوهــري في تــزويــد الــفــكــر
وتوجيـهه وآلة نظـرية وعملـية لسائـر العلوم ,
وسبيل قو لتـسديد اللسان والـبيان وتوطيد
لـلعالقـات اإلنسـانيـة في التـواصل ونقل الـفكر
والشعور والعـواطف واخلبرة والتجارب ,وقد
نشأ هذا الدرس في حياة الـعرب ايحاءً وتلقياً
قــبل ان يــكــون تــلــقــيــنــاً وتــدريــبــاً وكــان في

اقـام قـسم الـلـغـة العـربـيـة في كـلـيـة الـتـربـية
واقف األساسية/جامعة الكوفة يوم االثن ا
التاسع من تشرين الثاني احلالي ورشة عمل
مـفيدة عـنوانـها (مشـكلة تـدريس مادة الـنحو
ـساعـد الدكـتور الـعربي) قـدم فيـها األسـتاذ ا
مـيــثم احلـمـامي ورقــة نـاقش فـيـهــا مـشـكـلـة
صـعوبـة مـادة الـنـحو عـنـد الـطـلبـة بـحـضور
تع أسـاتذة الـقـسم كـافة  ,وفي جـو عـملـي 
نـاقش احلـاضـرون الورقـة لـلمـقـدمة الـدكـتور
شـكلة احلـمامي مـقرونة بـتوصـيات تـخص ا

ذاتها..
ـوضـوع بـعض األفـكـار عن فــأثـار لـدي هـذا ا

ادة عند الطلبة : صعوبة هذه ا
ـعنـيون بـالثـقافة       يـتحـدث التربـويون وا
هـذه األيام عن تـدني مـستـوى اللـغة الـعربـية
ـدارس واجلامعات الفصـيحة لـدى خريجي ا
 ,ويضـربون أمثـاال عجيـبة عن تعـبير الـطلبة
ـهارات الـقرائـية الشـفـوي والكـتابي  ,وعن ا
لـدى هـؤالء الـطـلـبة  ,ويـؤكـدون ان  الـضعف
وصـل إلى أقسـام الـلـغة الـعـربـية في غـالـبـية

رحـلت يـتبادل ومـا في واقعه ألوان الـتأثر ا
والتأثير..

       واذا نـظـرنـا إلى تـراثـنا الـعـربي سـنـجد
فــيه افــكــارا ومــبــاد عــمــيــقـة نــحــتــاج إلى
استخـراجها من هـذا التراث ونـدرسها دراسة
عصرية شـائقة يسـهل على الناس استـيعابها
واالخذ مـنها واالنـتفـاع بها  ,كذلك اسـتخراج
كـنـون من لـغتـنـا وثـقافـتـنا حـتى نـسـير في ا
الطريق الصحيح لتعلم اللغة  ,فمتى حرصنا
عـلى اســتـخـدام الـلـغـة الـفــصـحى نـطـقـاً فـقـد
أسـهـمـنـا بـصورة مـبـاشـرة في إصـالح الـلـغة
العربية  ,وقد تكون خطوتنا هذه صعبة ولكن
كن ان نشير إلى عليـنا أن نبـدأ ونحاول  ,و
ـهــمـة الـتي تـسـاعـدنـا عـلى بـعض الـعـوامل ا
اســتـخــدام الـفــصــحى نـطــقـاً  ,وهي وسـائل
نـطوقة وأعـني اإلذاعة والتـلفاز فهي اإلعالم ا
مــنـتـشــرة في كل مـكــان يـسـمــعـهـا الــصـغـيـر
رأة فـاذا استخـدمت هذه والـكبـير والرجـل وا
الـوسـائـل لـغـة صـحـيـحـة فــصـيـحـة فـلـسـوف
يـقلـدهـا النـاس ويتـبعـونهـا ويأخـذون منـها ,
ومن هنـا وجـبت الـعنـايـة الفـائـقـة في الكـلـمة
, ـنـطـوقـة في وسـائـل اإلعالم مـبـنىً ومـعـنىً ا
ـا يؤسف له حـقـا غيـاب الـتربـية في وكـذلك 
الـقـراءة األدبـية احلـقـيـقـية والـتي تـتـجلى في
طــلــبـة االدب عــنــدمـا يــقــفـون عــاجــزين امـام
الـنــصـوص النـهم لم يــكـتـسـبــوا الـدربـة عـلى
قــراءتــهـا وفــتح مــغــالـيــقــهـا  ,واذا اردنـا ان
نوضح قواعد النحو فـانها ثمرة جلهد صادق
بــذله الــنــحـويــون في ســبــيل اســتــقـراء كالم

ــسـائـل الـفــلـســفـيــة الـتـي يـصــعب عـلى ا
تعلم اإلحاطة بها. ا

-تــخـلــيص الـقــواعـد الــنـحــويـة من ب 
تـشعبة التي ال يستطيع سائل الكثيرة ا ا

تعلمون تتبعها والتمكن منها.  ا
-الـتوصـل إلى مجـمـوعة من الـقـواعد ت
النحوية الواضحة  ,يضمها كتاب مدرسي
تـعلـم فـهمه وال يـسبب ال يـصعب عـلى ا
لهم نـوعاً من الرهـبة وال نوعـاً من اإلحباط
ــلــون قــراءته ومن ثم  ال يــهــجــرونه وال 

وفهم مافيه.
ومن اجل جـعل مـادة النـحـو سهـلـة شائـقة
ـقـتـرحـات لـدى تالمـيــذنـا  االعـزاء نـقــدم ا

اآلتية:
-1اإلعـتمـاد على الـنحـو الوظيـفي وهو
الـنـحو الـذي له صـلة  وثـيـقة بـاالسـتعـمال
ـعـنى آخـر يـنـبـغي ان  نـبـسط الـيـومي و
النحو وندرس منه ماله وظيفة في حياتنا.
-2إستغالل دوافع الـتالميذ ,فإذا كانت
الـقــواعـد بـطـبــيـعـتـهــا مـادة جـافـة  –كـمـا
ـعلـم أن نـبني يقـولون  –فـعلـينـا نحن ا
أهميـة دراسة القواعـد في حياتـنـا لطالبنا

.
ـقـطـوعـات التي -3اإلتـيـان بـاألمـثلـة وا
تــمـثل حــاجـة لــلـمــتـعــلم وال تــكـون خـارج

قاموسه اللغوي.
-4الـتـركــيـز عـلى تـطـبـيــقـات الـعـمـلـيـة

مارسات العقلية في تدريس القواعد. وا
ــواقف الــتـعــلــيــمــيـة -5االهـتــمــام بــا

واستغاللها في تعليم القواعد النحوية.
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الـعرب  ,ومـشـافـهـة الـفـصـحـاء بـهـدف دراسة
اجلملـة وحتليـلها إلى مكـوناتها  ,اضافة إلى
مـعـرفـة بــنـيـة الـكـلـمـات الـداخـلـة في اجلـمـلـة
والعالقـات التـركيـبية  ,وقد وضع الـنحـويون
صـنـاعـة الـكالم حلـفظ كالم الـعـرب من الـلـحن
وصـيانته من الـتغـييـر فبلـغوا من ذلك الـغاية
التي قـصدوها  ,اما الـهدف من دراسة الـنحو

فيتلخص بالنقاط اآلتية:
١- أن يتـمـكن الـتـلمـيـذ من اسـتعـمـال األلـفاظ

والتراكيب استعماالً سليماً نطقاً وكتابة.
2- يــتـمــكن الـتــلـمــيـذ من الــدقـة في صــيـاغـة
األســالــيب حــتى تــكــون خــالــيــة من اخلــطــأ

عنى . النحوي الذي يفسد ا
 3-تنمية مقدرتهم على التعبير السليم .

4-تــكــوين عــادات لـــغــويــة صــحــيــحــة لــدى
الـتالمـيذ.                                            ٥
تــدريب الـتـالمـيـذ عــلى نــقـد الـتــراكـيـب نـقـداً
صـــحــيــحــاً وذلك عن طــريـق تــدريــبــهم عــلى

التمييز ب اخلطأ والصواب .
-٦  تــدريـب الــتالمــيــذ عــلى فــهم الــتــراكــيب
ـقـعدة والـغامـضـة عن طريق مـعـرفة أسـباب ا

غموضها . 
وأدت صـعوبـة الدرس الـنـحوي لـدى التالمـيذ
إلى كـــثـــرة شـــكــواهـم من الـــنـــحــو وضـــعف
مسـتـوياتـهم فيه  ,ومن هـنا ظـهرت مـحاوالت
تـيـســيـر الـنـحــو الـعـربي  ,وهي مـحـاوالت ال
تـبـغـي ان جتـعل الـقـواعـد الـنــحـويـة نـفـسـهـا
سهلة  ,ولكنها  في احلقـيقة محاوالت تنصب

على أمور ثالثة هي :
-تـخلـيص القـواعد الـنحويـة من كثـير من أ

التفاصيل عند باسم عبداحلميد حمودي
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يقال إن اجلروح تشفى مع مرور األيام لكن
ة جرح الـعراق يُـنكـأ كلـما مـرت ذكرى جـر
االحـتـالل األمـريـكي الـبـريـطـاني وهي عـلى
هـــــذه احلـــــال مـــــنـــــذ  2003الـى الـــــيــــوم

وستستمر إلى نهاية التاريخ!.
ــوضـــوع مـــبـــاشــرة من دون ســـأدخل فـي ا
مــقــدمــات وسـيــكــون حــديــثي مــسـنــداً من
مـصـادر لم تـكن مـوجـودة خـالل الـتـحـضـير
الحــتالل الـعـراق ثم احـتـالله وتـدمـيـره ثم
تركه يـواجه مصـيره اجملهـول منذ  19عـاماً
مـضت إلى اليوم ويـبدو أن قراءة احلوادث
ر بـهـا إلى الـيـوم تـكشف ـسـتـمـرة التـي  ا

دة أطول. أنه سيبقى يعاني 
ظهـرت خالل الـسـنـوات الـتي تـلت االحتالل
ـتـحـالـفـة األمـريـكي الـبـريـطـاني والـقـوات ا
مــعــهــمــا الــعــديــد من مــذكــرات الــرؤوسـاء
والـقـادة السـيـاسيـ والـعسـكـري إضـافة
الى الـــكـــثـــيـــر مـن الـــكـــتب الـــتي تـــنـــاولت
ـوضـوع من زوايـا مخـتـلـفـة وظهـر مـعـها ا
الـكـثـيــر من احلـقـائق الـتـي أثـبـتت تـعـرض
ـــة في الـــعـــصــر الـــعـــراق إلى أكـــبـــر جـــر
احلديث انـتهت بتـدميره شـبه التام نـتيجة
تهم بـاطلة باعتراف القائم أنفسهم بهذه

روعة. ة ا اجلر
ســأقــدم خالل هــذه الــسـطــور مــا اســمــيـته
(كـوالــيس االحـتالل األمــريـكـي الـبـريــطـاني
للـعـراق) مالـذي كـان يجـري وكـيف جرى?
ـــجـــمـــوعـــة من ـــقـــال الحق  ثـم اتـــبـــعه 
اإلعـتــرافـات الــتي أدلى بـهــا قـادة االحـتالل
األمريكي البريطاني وأرجو أن تصبح هذه
الـكـلـمــات وثـائق جتـمـع مع غـيـرهــا لـتـقـوم
ـــتــعــاقـــبــة بــقـــراءتــهــا أجــيـــال الــعــراق ا
ـزيد مـنـها عـبر واسـتـعراضـها ومـطـالعـة ا
دراسـات وابـحـاث ونـدوات مـسـتـمـرة تـمـثل
شـهـادات حـيــة عـلى مـا تـعـرض له وطـنـهم
ـــطــالــبــة وأدلــة دامـــغــة تــســـيــر بــاجتــاه ا
بحـقوقهم وحقوق األجـيال الالحقة حقوق
ال يـســقـطــهـا الــتـقـادم وال تــنـســيـهــا كـثـرة

آسي وظلم القريب والبعيد. ا
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بـعــد إخـراج الـعـراق من الــكـويت في الـعـام
 1990سيـطر التفكير بإطاحة صدام حس
-ال نزع اسـلحة الـدمار الشـامل- على خطط
العـديد من الساسـة األمريكيـ تدفعهم في
ذلك دوافـع شــــتى وقـــــد بــــدأت بــــوادرهــــا
بـالـرسـالـة الـتي رفـعـهـا عـدد من احملـافـظ
اجلـدد (من ذوي الـنـزعـة الـصـهـيـونـيـة) إلى
الـرئـيس األمـريـكي بـيـل كلـنـتـون في  19من
شـبـاط/ فـبـرايـر  ?1998يـحـرضـونـه فـيـهـا
عــلى احــتالل الــعــراق وضــرورة (إخــضــاع
صـدام) من دون الـلـجوء إلـى مجـلس األمن
وذلـك لــفـــشـل ســيـــاســـة احـــتـــواء الـــعــراق
باحلـصار اإلقتـصادي واحلاجـة إلى اتخاذ
تــدابــيـر أكــثـر قــسـوة وشــدة لـضــمـان أمن
ــتــحــدة األمـريــكــيـة. ومــصــالح الــواليـات ا
وحضوا البيت األبيض على (توفير القيادة
الـالزمـة إلنــقــاذ أنــفــســنـا والــعــالم من بالء
صدام وأسـلحة الدمار الشامل التي يرفض
التـخلي عـنهـا) وقد وقع عـلى هذه الـرسالة
مـجـمـوعـة مـن احملـافـظـ اجلـدد (الـصـقـور
الحقـاً) أبرزهم:"ريتشـارد. ل. آرميتاج جون
ـاي خليل بولـتون فـرانسيس فـوكويـاما ز
زاد ريتـشارد بيرل دونـالد رامسفـيلد بول
وولـــــــــفــــــــويـــــــــتــــــــز روبـــــــــرت زولـــــــــيك"
ـــتــحـــدة (الــصـــقــور وآخــرون.[الـــواليــات ا
ــقــراطــيـة) ?109 الــكـاســرة في وجه الــد
حـــلف مع الـــشـــيـــطـــان  ?78-77الـــتـــفـــرد

األمريكي .[265-266
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وقد سُـمّيَ هؤالء بآلهة احلـديد والنار وهو
"اسم شهـرة أطلق عـلى الـفريق اإلسـتشاري
حول الـسيـاسة اخلـارجيـة الذي كـان يرافق
ـرشح اجلــمــهــوري جـورج دبــلــيــو بـوش ا
لتـقد النـصح له أثنـاء حمـلته اإلنـتخـابية
الـرئاسية عام  ?2000وكـان الفريق برئاسة
كــونــدلــيــزا رايس وضم كالً مـن ريــتــشـارد
أرمــيـــتـــاج وروبــرت بـالكــويل وســـتـــيــفن
هــادلي وريـتـشــارد بـيــرل ودوف زاكـهـا

وروبرت زولـيك وبول وولـفويـتز وسـكوتر
لـيـبي. كـذلك شـارك مع الـفـريـق شـخـصـيات
رئـيـسـيـة من بــيـنـهم ديك تـشـيـني وجـورج
شولـتز وكـولـ باول وإن لم يـكونـوا فعالً
أعــضــاء فـي الــفــريق. ويــشــيــر اسم (آلــهــة
احلـديـد والـنـار) إلى تـمـثـال رومـاني ضـخم
عـدنية في مسقط ثل إله الـنار واألعمال ا
ـديـنـة برمـنـجـهام رأس كـونـدولـيزا رايس 
في واليـة االبــامـا. وكـانـوا كـذلك حـقـاً ألنـهم
صــبـوا جــحــيم نــيـران وحــديــد الـتــرســانـة
العـسكرية األمريكية على كل من أفغانستان
والعـراق. وبـعد جنـاح بـوش في انتـخـابات
عـــام  2000أســــنـــد إلـى هـــؤالء األعــــضـــاء
ـــنــــاصب الـــعـــلـــيـــا في إدارته". [الـــرمـــال ا

تحركة  ?962باختصار]. ا
ــقــتــرح لــكــنه وجّه رفض كــلــنــتــون هــذا ا
الكونغرس إلصدار (قانون حترير العراق). 
ـــوقف يـــقـــول د. إيـــاد عـالوي:"تـــصـــاعـــد ا
األمريـكي فصـدرت موافـقة الـكونـغرس على
قانـون حتـريـر الـعـراق الـذي أدى فـيه الدور
ـرحـوم أحـمـد الـچـلبـي وكان لـذلك األكـبـر ا
الـــقــانـــون جــانـــبــان: اجلـــانب الــســـيــاسي
القـاضي باستبدال نـظام احلكم في العراق
تعلق بـتسليح ودعم واجلانب الـعمليـاتي ا
قـوى مـعــارضـة كـقــوى مـؤهـلــة لـذلك" [بـ

النيران .[255 /1
هذا الـقانـون لم يكن سـوى مجـرد حبـر على
ورق يقـول ديفيد فروم وريتشارد بيرل:"في

عـام  1998قـام الـكـونـغرس -
بـــعـــد أن أرهـــقه عـــجـــز إدارة
كـــلــيـــنـــتـــون عن الـــتـــحــرك -
بـــإصــــدار مـــرســــوم حتـــريـــر
ــوجـبه الــعـراق الــذي خـوّل 
حتـــويل  100مــــلـــيـــون دوالر
كـــمـــســــاعـــدة إلى مـــعـــارضي

صدام. بـعدها قامت وزارة اخلارجية ووكالة
ـركــزيـة بــالـضــغط بـشــدة ضـد اخملــابــرات ا
انـفاق هـذه األمـوال وجنـحت في ذلك إذ قام
ـرسوم بـعد أن كلـينـون بـرفع توقـيعه عـلى ا
أثنى عـلـيه ووقعه وحـتى بـعد أن قـام جوج
دبلـيو بوش باستبدال كلـينتون بقي مرسوم
حتـريـر الـعراق دون تـطـبـيق" [نهـايـة الـشر
: ضـــريــبــة الــدم ?49  ?211يــنـــظــر أيــضــاً
لإلطالع على نص القانون كامالً: العراق من

حرب إلى حرب .[524-529
بـــعــد وصـــول جـــورج بـــوش اإلبن لـــلــبـــيت
األبــــيض في مــــطـــلع الـــعـــام  ?2001شـــغل
ـذكـورون مــنـاصب عـديـدة في احملـافــظـون ا
حـكـومـته وهي مــنـاصب عـسـكـريـة وأمـنـيـة
رفــيـعــة لـتــرجـمــة طــمـوحــات غـزو الــعـراق
واحـتالله ونــهب خـيـراته وتـغــيـيـر نـظـامه

على أرض الواقع.
ø‰Ë_« ŸUL²łô«

تطـرق اإلجـتمـاع األول جمللس األمن الـقومي
األمريـكي الـذي عـقد بـرئـاسـة بوش (في أول
جلـسة حكوميـة بعد انتخابه) في  31كانون
الـثاني/ يـناير  2001إلى مـوضوع اإلطـاحة
بــصــدام حــســ وحـضــر اإلجــتــمــاع نـائب
بوش ديك تـشـيـني ووزيـر اخلـارجـيـة كولن
باول ووزيـر الدفاع دونالد رامسـفيلد وبقية
ـهـام أعـضـاء اإلدارة األمـريـكـيـة و بـحث ا
ُـلـحـة واخملـطـطـات الـواجب تـنـفـيـذهـا في ا
األعــوام الـقــادمــة فــيــمـا يــخص الــســيــاسـة

اخلارجية والدفاعية ومنها: 
وضع ســيـــنــاريـــو احلــرب اخملـــطــطـــة عــلى

العراق وأفغانستان.
بـحـث سـبل الــوصــول إلى الـنــفط الــعـراقي
ـــصــادر الـــطــاقـــة تــصب في ووضـع بــدائل 

مصلحة اإلقتصاد األمريكي.
وضوع أيـضاً محـور اإلجتماع وشكل هـذا ا

الثاني (الالحق). 
أيضـاً "أوصى وولفـويتـز الرئـيس بوش في
اإلجــتــمــاعـــات الــتي أعــقـــبت هــجــمــات 11
ســـبــتـــمــبـــر بــأن يـــقــحم الـــعــراق في أي رد
ـتحـدة. وكـان قد امـتدح عسـكري لـلـواليات ا
عن طـيب خـاطــر كـتـابـاً سـخــيـفـاً لـواحـد من
أكثـر احملـافظـ اجلـدد حقـداً في عام 2000
ي عام زعم فيه أن تفجير مركز التجارة العا
 1993وقـع بــتـــحـــريض من صـــدام حـــســ

ـكتملـة ضد أمريكا)". كجـزء من (حربه غير ا
تحركة .[806 [الرمال ا

وفي يـوم الـثالثـاء  11من أيـلـول/ سـبـتـمـبر
 ?2001أي بـعـد واليـة بـوش اإلبن بـنـحـو 8
ـتحـدة جملمـوعة اشهـر تعـرضت الـواليات ا
هـجـمـات اسـتـهــدفت بـرجي مـركـز الـتـجـارة
ومـقـر وزارة الـدفـاع (الـبـنـتـاغـون) وأحـدثت
ــمــتــلــكــات خــســائــر هــائــلــة في األرواح وا

والبنية التحتية.
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يقـول ريتـشارك كالرك رئـيس جهـاز مكـافحة
اإلرهـاب في إدارة الرئيس بوش (في شهادة
أدالها حتـت القَسَم):" إستدعاني الرئيس مع
بضـعـة أشـخاص إلى إحـدى الـغـرف واغلق
الــبـاب وقــال: (أريــدكم أن تــعــرفــوا إذا كـان
الــعــراق هــو من قــام بــذلك) فــقــلت: ســيـدي
الــرئــيس لــقــد فــعــلــنــا ذلك من قــبـل وكــنـا
نـفـحص هـذا األمـر بدقـة وبـعـقل مـتـفـتح فلم
تكن هـناك أي صلة سيدي الرئيس فرد علي
قائالً: (الـعراق صدام إكتـشف إن كان هناك
صـلـة) جـمـعـنـا كل خـبـراء مـكتـب الـتحـقـيق
الـفـيـدرالي  FBIوكل خـبـراء اإلسـتـخـبـارات
ــركــزيـة  CIAفــأعــدوا جــمـيــعــاً الـتــقــريـر ا
بــوضـــوح وأرســلـــنـــاه إلى الــرئـــيس فـــعــاد
هـوراً بالرفض من مـستشار األمن التـقرير 
القـومي ونائبه عاد يحـمل تأشيرة بالرفض
تــقـول: (إجـابــة خـاطــئـة تـعــاد كـتــابـته مـرة
أخــرى) وال أظن أن الــرئـيـس يـرى مــذكـرات
كن أن يـكون بها إجابة ال تعجبه". [هجوم

على العقل .[162-163
ـدة "وضع اخملطـطون الـعسـكريون في تلك ا
أمام بوش ثالثة أهداف للحرب في العراق:
األول: اإلنــــتـــصـــار عـــلـى اإلرهـــاب من خالل
إزاحة صـدام حس وهي الورقـة األساسية
في لـعـبـة بـوش وبـالتـالي اإلنـتـقـام ألمـريـكا
نتـيجـة اإلذالل الذي حلق بـها بـسبب أحداث
 11ايلـول والتي ليس لصدام عالقة بها بكل

تأكيد.
قراطي الثـاني: يرغب بوش بإنـشاء حكم د
في الـعــراق وجـواره بـحـيـث يـكـون الـعـراق
ــوذجــاً يــحــتــذى به مـع أن هــذه الــقــصـة
اخلرافـية حيكت بـشكل سيّء وال تتوافق مع
الواقع وال مع العادات السياسية للمنطقة.
الــــثـــالـث: إحـــيــــاء عـــمــــلـــيــــة الــــسالم بـــ
". [إمبراطور كل اإلسرائـيلي والفـسطينـي

األرض .[8
وفي مـستهل تـشرين األول/ أكـتوبر ?2001
ولتـحقيق مقتـضيات (قانـون حترير العراق)
تـبـنت وزارة اخلـارجـيـة األمريـكـيـة (مـشروع
مسـتقـبل العـراق) وهـو التـخطـيط لعـراق ما
بـــعــد احلـــرب وقــد عــكـــفت عـــلى تــنـــفــيــذه
مـــجـــمـــوعـــات عـــمـل تـــضم مـــســـؤولـــ في
احلــكـومـة األمــريـكـيــة ومـنــفـيـ عــراقـيـ

وخــبـراء حــكـومـيــ السـتــكـشــاف مـشـكالت
. [لــلـــمــزيــد عـــراق مــا بـــعــد صـــدام حــســـ
ــشــروع يــنــظــر: وصــمـة بــتــفـصــيل حــول ا

االحتالل وصناعة الفشل .[508-510 /2
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وفي تــشـرين الـثـانـي/ نـوفـمـبـر  2001طـلب
بــوش اإلبن من رامــسـفــيـلــد خـطــة مـفــصـلـة
الجـتـيـاح عـسـكـري أمـريـكي لـلـعـراق وأمـره
بعـدم إطـالع أي مـسؤول فـي احلـكومـة عـلى
هـذا الـطـلب وإقـنـاع الــضـبـاط الـعـسـكـريـ
ستوى الـذي سيشاركون في وضع رفيـعي ا
شورة بأن ذلك مجرد طلب اخلطـة أو إبداء ا
اعتـيادي "وهـكـذا انتـقلت أمـريـكا إلى خـطة
مفـصلـة لإلطـاحة بـصدام عـلم بـأمرهـا ثالثة
رجال فـقط بوش ورامـسفـيلـد وتشـيني أما
ـعالم. أسـبـاب عـدم اإلفصـاح فـكـانت جلـيـة ا
ولـكن سؤال واحد شـائك بقي: كيف
نـحـبِك قـصـة (احلـرب ضـد اإلرهـاب)
."? حـــول اإلطــاحـــة بــصـــدام حــســ
[نـظــريـة الــواحـد في
35-36? ـــــــــائــــــــة  ا

باختصار].
يــقــول آل جــور:"لــقـد
أخـبــرنـا الــرئـيس أن

ضمـهم للحرب لكـنهم كانوا مـستغرب من
الـطـريـقـة الـعـاجـلـة الـتي يـسـعى بـهـا نـحـو
ن فـيهم حليفه الـوثيق بلير الذي احلرب 
اشتـرط للحصول على دعم بريطانيا أن يتم
اســتــصـــدار قــرار من مــجــلس األمن لــكــنه
رضخ فـيمـا بعـد وسار مـعه إلى احلرب من

دون ذلك القرار!.
¡UHK(« WOIÐ U √

وجه الرئـيس الروسي بوتـ لبلـير في لقاء
جمعهما لبحث هذه القضية سؤاالً هو:

اذا يـعمد بـوش إلى تبديـد وقته وموارده  "
? أتـعتـقد فعالً أن في مطـاردة صدام حـس
."? العراق أكثر خطراً من هؤالء األصولي

هز بلير رأسه:" ال بطبيعة احلال".
أما الـرئيس الفرنسي جـاك شيراك فقد قال
لـهـانـز بـلـيـكس رئـيس جلـنـة الـتـفـتـيش عن
أسـلـحــة الـعـراق بـحـضــور الـبـرادعي الـذي
وصـل مــــعه فــــرنــــســــا في  17من كــــانـــون
الـثاني/ يناير  ":2003لم خيار احلرب? لم
يــفــكــر األمــريـكــيــون -أو اي جــهــة أخـرى-
بالـعمل الـعسـكري عـندمـا تكـون أدلة وجود

تــهــديـد أكــثــر قــلــيـالً من مــجــرد شــائــعـات
واهـــيـــة?" واضـــاف: "احلـــرب هي اخلـــيــار
األســوأ سـتـشـعـل احلـرب احلـقـد اإلسالمي
عــــلى الـــــغــــرب. وســــوف تـــــزيــــد من عــــدد
اإلرهـابـيـ أمـا فـرنـسـا فـلـيـست مـسـتـعدة

لإلجنرار إلى حرب كهذه".
كـمـا قــال الـرئــيس الـفــرنـسي جــاك شـيـراك
ـنـاقـشـة احلرب: لـبـوش في حـديث هـاتـفـي 
"إنــني غــيــر مـقــتـنـع أن الـوضع مــلح لــهـذه
الــدرجــة أو أن األســلــحــة مــوجــودة. إنــنــا
بــحـاجــة إلى أن نـتــأكـد من قــنـاعــاتـنــا قـبل

كننا الرجوع عنها". اتخاذ خطوات ال 
وبــعـد أن رد بــوش أن الـتــأخـيــر يـؤدي إلى
تـــقــويـــة صـــدام وأنه لــكـي يــذعـن البــد من
مــشــاركـة اجلــمــيع في الــضـغط عــلــيه قـال

ــانـاً لــشـيــراك:" إنــنــا نــتـقــاسم يــا جــاك إ
واحـــداً. أنت من الـــروم الــكـــاثــولـــيك وأنــا
مـيــثـودي لـكـنـنـا مـســيـحـيـون ومـلـتـزمـون
بــتــعــالــيم اإلجنــيل. إنــنــا نـتــشــارك في إله
واحـد" إلى أن قـال:" بـدأ يـأجـوج ومـأجـوج
الـــعــمـل في الـــشــرق األوسـط إن تــنـــبــؤات
اإلجنيل تتحقق" مدعياً أنهما مختبئان اآلن

ة!. قرب مدينة بابل القد
ــواجــهـة الــتي وأضــاف بــوش: "هــذه هي ا
أرادهـــا الــلـه الـــذي يـــريــد اســـتـــغـالل هــذا
الصـراع حملو أعـداء شعبه قـبل بدء احلـقبة

اجلديدة".
الحـقــاً وفي حـديث لـشـيــراك مع الـصـحـافي
الــفـــرنـــسـي جــان كـــلـــود مـــوريس مـــراسل
ـانش) الـذي صـحــيـفـة (لــو جـورنــال دو د
ألف كتـاب (لو كررت ذلك على مـسامعي فلن
ـة:" هـذه ـكــا اصــدقه) تـعــقـيــبـاً عــلى تـلـك ا
ليـست مزحة فقد كـنت متحيـراً جداً بعدما
صــعــقــتــني هــذه اخلــزعــبـالت واخلــرافـات
السـخيفة التي يـؤمن بها رئيس أعظم دولة
في العـالم ولم أصدق حينها أن هذا الرجل
ـسـتـوى من الـســطـحـيـة والـتـفـاهـة بـهـذا ا
تخلـفة ويؤمن بهذه ويحـمل هذه العقلـية ا
ـتعصـبة التـي سيحرق األفكار الـكهنـوتية ا
بهـا الشرق األوسط ويدمر مهد احلضارات
ــعـولم اإلنـســانــيـة" [اإلرهــاب األمـريــكي ا
 ?247نــــقالً عن: دور احملــــافـــظـــ اجلـــدد

158-159].
في  22من كــانـون الــثـاني/ يــنـايـر ?2003
ـاني الـتـقى الـرئـيـس الـفـرنـسي نـظـيـره األ
كـان هـذا الـيـوم مـنـاسـبـة الـذكـرى األربـعـ

لــلــصـداقــة بـ الــبــلـديـن وبـحــضـور 603
أشــخـاص أكــد شــيــراك "إن احلــرب لـيــست
أمراً حـتمـياً وهي في نـظرنـا وعلى الدوام
برهـان عـلى اإلخـفـاق وعـلى أسـوأ احلـلول
لذا يـجب أن نبذل مـا في وسعنـا لتجـنبها"
ـانـيـا وأكـد في خـتـام حــديـثه أن فـرنـسـا وا
ـنع سـتـسـتـخـدمـان حق الـنـقض (الـفـيـتـو) 
ــتـحــدة من الــضــغط عـلى األ الـواليــات ا
ـتـحـدة السـتـصـدار قـرار غـزو الـعراق في ا
اني غيرهارد شرودر ستشار األ ح قـال ا
انيا على "ال أريد أن يتوقع أحد أن توافق أ

حل يشرع احلرب. ال تتوقعوا ذلك".
بعـد ذلك شن وزير الـدفاع األمريـكي دونالد
رامــسـفـيـلـد هــجـومـاً إعالمـيــاً عـلى فـرنـسـا

احلــرب هي خــيـاره األخــيــر لـكـن الـواضح
اآلن أنهـا كـانت دوماً خـيـاره األول فقـد أكد
وزيـــر خـــزانـــته الــــســـابق بـــول أونـــيل أن
الــعــراق كـــان (يــتــصــدر) مــوضــوعــات أول
جلس األمن القومي بعد اجتماعات بوش 
عشـرة أيام من تـوليه الـسلـطة (وكـان األمر
هـو إيـجـاد طـريـقـة لـتـحـقيـق ذلك)". [هـجوم
عـلـى الـعـقل  ?158يــنـظــر أيـضــاً: الـتــفـرد

األمريكي .[202
ويبـدو أن األمـر لم يكن مـجـرد خطـة توضع
من دون أن يكـون لها تنفـيذ دقيق حتى قبل
إيجـاد عذر الغـزو إذ شرعت بعض قـطعات
اجلـيـش بـالـفــعل في الـتــدريب عـلى أهـداف
عراقية "فقد قال طيار لطائرة هليكوبتر من
طراز لـيتل بيـرد (حينـما عادت وحـدتنا إلى
قاعـدة فورت كـامـبل في نـهايـة شـهر كـانون
األول من عـام  ?2001كـانت كل الـتـدريـبـات
التي قـمنا بـها والسـيناريـوهات التي لـدينا
بنـيت على سيناريو غزو عراقي)". [التاريخ
الـسـري لـلـعمـلـيـات األمـريـكـيـة اخلـاصة في

العراق .[23
وفي كـلـمـته الـتي ألـقاهـا في  31من كـانـون
ُـعَدَّة على خلفية تلك الثاني/ يناير  2002ا
األحـــــداث ســــمّـى بــــوش ثـالث دول تــــرعى
اإلرهاب: كـوريا الـشمالـية إيـران والعراق.
لقـد وصف تلك الدول ومن يـنتمي إلـيها من
إرهابـيـ بـ (مـحور الـشـر) وهـؤالء يـترتب
علـيهم أن يدفعوا ثمناً غالياً جداً مؤكداً أن
من أهم أولـويـاته في مــجـال األمن والـدفـاع
عن أمـــريـــكـــا هـــو الـــوقــــوف في وجه تـــلك
األنظـمـة الـتي تسـعى إلى امـتالك األسـلـحة
الـكــيـمــيـائــيـة والـبــيـولــوجـيــة أو تـصــنـيع
األسـلــحـة الــذريـة ووجه نــقـداً الذعــاً لـدول

محور الشر التي تهدد العالم أجمع.
وأعلن بـوش أن إستـراتيجـية ضـبط النفس
الــتي كـــان مــعــمــوالً بــهــا في مــدة (احلــرب
البـاردة) لـيس لهـا قـيـمة اآلن. لـذا ال مـخرج
ألمريـكا إال أن تكون جـاهزة (إلنزال ضربات
إستـباقية عندما يكون ذلك ضرورياً حلماية

أرواح الناس). [ضريبة الدم .[47
وقــال بـــوش فـي خـــتــام كـــلـــمـــته تـــلك: (إن
محـاربة اإلرهـاب ال تكـون عن طريـق حصار
ــارقـة ألن تـلك األنـظـمـة غـيـر وعـزل الـدول ا
مــسـتـقـرة وتــمـتـلك أســلـحـة تــدمـيـر شـامل
ـكن اسـتــخـدام تـلك األسـلــحـة بـواسـطـة و
الصـواريخ أو عبر تسليـمها إلى مجموعات
إرهـابـيـة) وهـذا تـلــمـيح آخـر عـلى احـتـمـال
تـــوجــيـه ضـــربـــة إلى الـــعـــراق أو كـــوريــا

الشمالية أو إيران. 
وإمعـانـاً مـنه في تضـخـيم اخملاوف من دور
الـعــراق قـال في تـلك الــكـلـمــة: (إن الـعـراق
يــسـتــمــر بــإظــهــار عــدائه ألمــريــكـا ويــدعم
اإلرهـــاب. إن الــنـــظـــام في الـــعـــراق ومـــنــذ
عـشــرات الـســنـوات كــان يـنــفق األمـوال من
أجل احلـصـول عـلى األسـلحـة الـبـيولـوجـية
والكـيمـيائـية والـذريـة هذا الـنظـام الذي لم
يـتـورع عن استـخـدام االسلـحـة الكـيـميـائـية
ضد شـعبه والـذي ترك األطـفال أمـواتاً فوق
جثث أمـهاتهم. هـذا النظـام الذي وافق على
ـفتش إن التـفتيش الـدولي ثم قام بطرد ا
هــذا الــنــظـام لــديـه مـا يــخــفــيه عـن الـعــالم

تحضر). ا
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فتش استفزازياً وعبثياً يقول كان عـمل ا
د. محـمد الـبـرادعي:"استـمـر بعض مـفـتشي
(األنسـكوم) في استـخدام سـلطتـهم بصورة
مفرطـة تفتقر للحـساسية الثقـافية والدينية
ـساجد والكنائس الالزمة. اقـتحم بعضهم ا
للـبـحث عن أسـلـحة الـدمـار الـشامل دون أن
تكـون هنـاك أي دالئل تفيـد بوجـودها فـيها.
وكـان مـنـهم من يـقـوم بـعـمـلـيـات الـتـفـتـيش
خالل األعـيـاد واإلجـازات الـديـنـيـة دون داع
مُـلِح لـذلك. وفـي مـرحلـة تـالـيـة أصـروا عـلى
تفتيش قصور صدام حس ليس ألن لديهم
معـلومات جدية على وجود ما يستوجب أو
يسـتدعي الـتفـتيش في هـذه القـصور ولكن
جملرد إظـهار قـدرتهـم على تـفتـيش القـصور
الـرئـاسـيــة ولم أتـمـالك نـفــسي أحـيـانـاً من
التـساؤل حول ما سيكون عليه شعورهم لو
أنهم كـانـوا هم في مكـان الـعراقـي في ذلك

الوقت" [زمن اخلداع .[29
"لم تــكن في حــسـابــات الـبــيت األبـيض في
ـلـكـهـا تـلك الـلـحـظـة أسـلـحـة دمـار شـامل 
الـنـظـام في الـعـراق ويـراد نـزعـهـا مـنه ولم
يــكن في احلــسـابــات ديــكـتــاتــوريـة تــخـنق
شــعب الــعـراق ويــراد كــسـر قــبـضــتــهـا عن
ـقـراطـيـة وحـريـة رقـبـته ولم تـكن هـنـاك د
غـابت عن أرض العـراق فجـأة ويراد لـها أن
تـشــرق مع الـربـيع اجلـديــد ولم تـكن هـنـاك
صِالت بتـنظيم القاعـدة وخالياها اإلرهابية
نـتـشرة فـوق سطح الـكـرة األرضيـة ويراد ا
ــيـة عـلى تـصــفـيــتـهـا ضــمن احلـمــلـة الــعـا

اإلرهاب.
ـا كل ذلـك لم يــكن في احلــســاب وال كــان 
ـــكن أو يـــصح انـــتـــظـــاره ألنه مـــخـــالف
لـــطــــبــــائع وحــــقـــائق األشــــيــــاء والـــواقع
والصـحيح أنه كانت هناك أحـوال إنسانية
وصراعـات سياسيـة ومطالب إمـبراطورية
وضرورات بـترولية ولوزام إنتخابية وكله
يــتــداخل ويــخــتــلط في وعــاء طــبخ الــقـرار
األمريـكي وكل طـبق يحـتاج إلى مـحسـنات
ـسـات جـمـال عـلى الـشكـل ترضي لـلـطـعم و
الذوق وتفتح الشهية وعندها جتيء حلظة
ـغـريـات من نـوع (أسـلـحـة الـدمـار إضـافـة ا
الشـامل) و (إبعـاد الـديكـتاتـورية) و(ضـمان
قراطية!)". حقـوق اإلنسان) و(مستقبل الد
[اإلمــبــراطــوريـة األمــريــكـيــة واإلغــارة عـلى

العراق .[240
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ـــدة كــــان بـــوش في تــــلك ا
يـلـتــقي بـحـلـفـائه ويـحـاول
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الشارقة

احلرب وضـمـن بـذلك إمـكـانيـة شـن احلرب
عـلى الـعـراق بدون قـرار من مـجـلس األمن".
[وصـــمــة االحــتالل وصـــنــاعـــة الــفــشل /2
Hiro, Dilip. Secrets :525نــــــقـالً عن? 
and Lies: The True Story of the
Iraq War. Arlington, Verginnia:

Politico, 2005, P 81-82.
"فـي كـــــانــــــون األول من عـــــام  2002كـــــان
يـتـواجد مـوظفـو قـيادة الـعمـلـيات اخلـاصة
ـشاركة الـداخلية شـتركة في قطـر لبحث ا ا
ــركـزيـة األمــريـكـيـة فـي لـعـبـة مـع الـقـيـادة ا
احلـــرب لــغــزو الــعــراق فـي غــضــون ثالثــة
أشــهـر وبــدأ اجلــنــرال ديل دايــلـي - قــائـد
ـشـتـركـة- بـتـأسـيس الـعـمـلـيـات اخلـاصـة ا
شـتركـة بالقـرب من منـطقة مركز عـملـياته ا
ـطـار نـفـسه الـذي عـرعـر غـرب الـعـراق في ا
اسـتــخــدمــته قــيــادة الــعـمــلــيــات اخلــاصـة
ــشـتـركــة في مـعــركـة عــاصـفـة الــصـحـراء ا
بــعـيـداً عن أنــظـار وســائل اإلعالم ولم يـتم
اإلعـــتـــراف به بـــشـــكل رســـمي". (الـــتـــاريخ
الـسـري لـلـعمـلـيـات األمـريـكـيـة اخلـاصة في

العراق .(23
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(مــذهب أو مـبـدأ بـوش) كــمـا سـمـاه اإلعالم
كـان الـعـنـوان األبـرز لـلـحـمـلـة تـضـمن هـذا
ـضـاد لــلـصـواريخ ـذهب إنــشـاء الــدرع ا ا
وهـو هــدف بـوش قـبل تـسـلـمه احلـكم وفي
 17كانون األول  2002وعـد أنه بحلول عام
ـتـحدة من  2004سوف تـتـمـكن الـواليـات ا
نشر مـنظومات دفاعية مـحددة الغاية منها
تـــأمـــ حـــمـــايـــة الـــبـــلـــد من الـــصـــواريخ
البالستية ورافق هذا الهدف هدف آخر هو
توجـيه الضربات اإلسـتباقيـة وكان العراق

مرشحاً بارزاً لهذه الضربة.
نُشـر مبـدأ بوش في سـبتـمبر  ?2002ولكن
بدأ قواعـده طرحت في افغانسـتان ويرى ا
"أن عــلى واشــنــطـن أن تــســتــخــدم قــوتــهــا
العـسكريـة التي ال مـثيل لهـا لإلطاحـة بنظم
ـتـحدة احلـكم الـشـمـولـيـة" "وأن الـواليـات ا
سـوف تــعـامل أي نــظـام يـؤوي اإلرهــابـيـ
بـاعــتـبــاره إرهـابــيــاً وأن واشـنــطن سـوف
ـتلك أسلـحة دمار تغـزو وتسقط أي نـظام 
شـامل قـد تـمثل تـهـديـداً بشن هـجـمـات على
أمريـكا وأن البيض األبيض لن يـقيد نفسه
تـحدة إذا داوالت النـهـاية لـهـا في األ ا
كان األمن القومي األمريكي معرضاً للخطر
وأن إدارة بـوش ســتــشــجع إجـراء تــغــيــيـر
ـدافع ـوقــراطي -حــتى ولــو بـفــوهــات ا د
األمـريـكــيـة- بـاعــتـبـار ذلـك الـعالج األفـضل
ـارقة ـا أسـمـاهـا بـوش الـدول ا لإلرهاب و
وأصبـحت استراتـيجيـة احلرب اإلستـباقية
ــفـهـوم -الـتي تــنـصل مــنـهــا بـوش األب- ا
تـحركة نـظم لدى بـوش االبن". (الرمـال ا ا

 ?793و  829-828على التوالي).
كمـا تضـمن مذهب بـوش مبـدأ جديـداً يقول
نح ـبـدأ  (الهـدف يـحدد احلـلـيف). وهذا ا
نـظمات الدولية أمريـكا حرية اخلروج من ا
في أي وقت تـــشـــاء ومن أجـل أي قـــضـــيــة
تشـاء ضاربة القوان التي ادعت حمايتها

واحملافظة عليها عرض احلائط.
و"كــــشــــفت وثــــيــــقــــة ســــريّـــة نــــشــــرت في
آب/أغـسـطس  2011أن بــريـطـانــيـا اتـفـقت
ضـي قدماً في شن سـراً مع واشنطـن على ا
احلـرب ضـد الــعـراق قــبل الـغــزو بـخــمـسـة
ي ثانٍ [بعد أشهر دون احلاجة إلى قرار أ
الـــقـــرار األول بـــرقم  1441الـــصـــادر في 8
تـشرين الثاني/نوفمبر  ?[2002حيث جرى
اجــتـمــاع بـ بــوش وبـلــيـر في  31كــانـون
الـثـاني/ يـنـايـر  2003في الـبــيت األبـيض
إتـفـقا فـيه عـلى تـنـفـيـذ الغـزو بـغض الـنـظر
عـمـا إذا كـان قــد  اكـتـشـاف أسـلـحـة دمـار
شــامل في الــعــراق من قــبل مــفــتــشي األ
ــــــتــــــحــــــدة أو ال فـي تــــــنــــــاقـض واضح ا
لتـصريحات بـلير التي أدلى بـها في مجلس
العـموم الـبـريطـاني بعـد ذلك بـشأن إعـطائه
الـــنــظـــام الــعـــراقي فـــرصــة أخـــيــرة لـــنــزع
السالح". [إسـتراتيـجية الـتدمـير األمريـكية
 ?170-169عن: مـوسوعـة اجلـزيرة (الـغزو
األمـريـكي لـلـعـراق مـبـررات واهـيـة ونتـائج
كارثيـة) منـشور الكـترونـياً للـمزيـد: وصمة

االحتالل وصناعة الفشل .[550-551 /2
"في  9من كـــانــــون الـــثـــاني  2003حتـــرك
الــبــنــتــاغــون إلى مــرحــلــة جــديــدة في شن
ـئات ـرئيـة حـيث  إرسـال ا احلرب غـيـر ا
من الرسـائل إلى البـريد اإللكـتروني لـزعماء
ومنـتـسـبي حزب الـبـعث واجلـيش الـعراقي
يـحـثـهم فـيـهـا عـلى تـرك الـنـظـام واإلتـصـال
ـتـحـدة وفي حـقـيـقـة االمـر فـإن كل بـاأل ا
ــتــلك بــريــداً إلــكــتــرونــيــاً داخل شــخص 
. وفي 11 العـراق قـد  اإلتصـال به تـقريـباً
كـــانــون الـــثــاني  2003بــدأت الـــســلـــطــات
نع هـذه الرسائـل وأوقف العمل العـراقيـة 
ــدة أسـبـوع". بــنـظــام الـبـريــد اإللـكــتـروني 
[وصـــمــة االحــتالل وصـــنــاعـــة الــفــشل /2

567].
في  6من شـــبــاط/فـــبــرايــر  ?2003حتــدث
وزير اخلـارجـيـة األمريـكي كـولن بـاول أمام
ــتـحـدة من أجل الـدول األعـضـاء في األ ا
التـرويج حلـرب العـراق محـاوالً تأمـ قرار
يجـيز الـعـمل الـعسـكري ضـده واسـتدل في
ـا قـاله:" ـعـلــومـات إسـتـخــبـاريـة و ذلك 
أيـــهــا الـــســيـــدات والــســـادة هــذه لـــيــست

إفتراضات إنها وقائع".
و"بعد مرور شهر على خطاب باول الحظت
ز) مورين احملررة بـصحيـفة (نـيويورك تـا
داود أنه ال عــجـب في وجــود تــشــوش لــدى
ـتـحـدة على وشك األمـريـكـيـ فالـواليـات ا
الذهـاب إلى حرب ضـد بلـد لم يهـاجمـها في
 11أيـلـول/ سبـتمـبر مـثلـمـا فعـلت القـاعدة

ولم يـعتـرض طائـراتها
مــثـلــمــا فــعــلت كــوريـا

انـيا بسـبب موقفـيهـما الرافض لـلحرب وأ
يـقـول الـكـاتـب األمـريـكي كـورت آيـكـنـوالـد:"
كــانت تـلك نــظـرة صــبـيـانــيـة وكــأن الـبـيت
األبــيض يــطــبق عــقـلــيــة (إمّــا مــعــنــا وإمـا
ــنع أي بــلــد من الــتــوصل إلى ضــدَّنــا) و
قـرار مسـتقل حـول العراق". [ 500يوم ص
 ?510وحـول لــقــاء بــوش وبـلــيــر وبــوتـ

وشيراك وشرويدر ينظر الصفحات: ?436
ـــــــصــــــدر  ?508-505 ?502-501 ?438ا

نفسه].
في أعـقـاب أحداث  11من سـبتـمـبـر وبـداية
احلــرب عـلى اإلرهــاب تــقـلــصت احلــريـات
ـكنهم أن دنـية للـمواطـن األمـريكـي " ا
يتـهموا أي شخص بخرق القانون الفدرالي
األمريـكي من خالل قانون (الوطنية) أو من
خالل تــوجــيـه إتــهــام بـعــدم حـب أمــريــكـا".

[إمبراطور كل األرض .[15
بوش يصادر الرأي العام األمريكي

وخالل الـتـحشـيـد للـحـمـلة الـعـسكـريـة كان
هـنـاك حتــشـيـد مـن نـوع آخـر لــلـرأي الـعـام

ـتـحدة فـحواه أن أي يجـري في الـواليات ا
ـــــواطـــــنـــــ رافض لـــــتـــــلـك احلـــــرب من ا
األمـريــكـيـ هــو شـخص ضـد الــقـانـون ألن
بـدأ الذي سـاد آنذاك اسـتمـد عبـارة بوش ا
الشـهيرة (من ال يكـون معنا فـهو ضدنا) أو
تحدة في حربها "(من لم يكن مع الواليات ا
)" وهي على اإلرهـابيـ فهو مع اإلرهـابي
ـفـضلـة لدى بـوش في الـكثـير من العـبارة ا
خطـاباته احلربيـة. (أمريكا الـكتاب األسود

138-139).
يقـول آل جور: "كـان هؤالء الذين بـحثوا في
اإلفتـراضات اخلـاطئـة التي سـوغت للـحرب
. يتعـرضون للـهجوم بـصفتـهم غيـر وطني
أمـــــا من أشــــــاروا إلى األدلــــــة الـــــزائـــــفـــــة
والــتــنــاقـــضــات الــصــارخــة فــقــد اتــهــمــوا

بـــاإلرهــاب.. أمــا من كـــانــوا يــدقــون جــرس
اإلنذار من داخل اإلدارة األمـريكـية لـلتـنبيه
ـتعـلـقة تـزايـدة ا زعـجـة ا عـلى الـعالمـات ا
بـسـيـر بالدنـا بـثـقـة عـمـيـاء نحـو مـسـتـنـقع
اسـتـراتيـجي فـقـد  تخـويـفهم وتـهـديدهم

ومراقبتهم...
ويــضــيف آل جــور:"قــبل بــدء احلــرب وجــد
محـلـلـو سي آي إيه -الذيـن عارضـوا بـشدة
تأكـيد البيض األبيض عـلى وجود صلة ب
أســامـة بن الدن وصــدام حـســ -أنـفــسـهم
يـتـعــرضـون لـضـغــوط في الـعـمل وصـاروا
يخـشـون فقـدان تـرقيـاتـهم وعالواتهم. ومن
ؤسف أن وكـالة اإلسـتخبـارات أخفقت في ا
تـصـحــيح الـرأي الـقـائل بــوجـود صـلـة بـ
تنـظيم القاعـدة وحكومة الـعراق الذي ثبت
كذبه بـصـورة واضحـة جلـيـة". (هجـوم على

العقل  ?192-191باختصار)
W¹—U³ ²Ýù« d¹—UI² « rO²Fð

ـزايـا "وبــدالً من إجـراء جـرد حــسـاب نــزيه 
ومـسـاو احلـمـلة الـعـسـكـريـة شنّت اإلدارة
[األمـريـكــيـة] هـجـوم عالقــات عـامـة عـتـمت
على الـتقاريـر اإلستـخبـارية لدعم قـضيـتها
وقلـلت إلى حد معيب من متطـلبات النفقات
والقـوة البـشريـة الالزمـة للـعمل الـعسـكري
ورفـعت شـبح سـحـابة الـفـطر (الـنـاجـمة عن
األســـــلــــحـــــة الـــــنـــــوويــــة). وقـــــد جنـــــحت
اسـتـراتـيـجـيـة الـعالقـات الـعـامـة فـبـحـلـول
خريف عام  ?2002إقتنع غالبية األمريكي
بامـتالك صـدام حسـ أسلـحة دمـار شامل
واعـتـقـد  %66مـنـهم عــلى األقل (وهم عـلى
) أنه متورط شخصياً بهجمات  11من خطـأً
سـبتـمـبر أمـا نسـبـة التـأييـد لـغزو الـعراق.
والتـأييـد لبـوش فقـد بلغت  ?%60وفي 11
من تـشرين األول/ أكـتوبر  2002إنـضم 28
قراطي عضواً من أعضاء الكونغرس الد
اخلمـسـ إلى األعضـاء اجلمـهـوري كـلهم
(بــاســتــثــنـاء واحــد) فـي تـســلــيم الــرئــيس
الـسلـطـة الـتي أرادهـا". (جرأة األمل ?299

: ضريبة الدم .(50 أيضاً
في  10تـشرين األول/ أكـتوبر  2002نـاقش
ثم صـوّت الــكـونــغـرس عـلـى مـنح ســلـطـات
احلـرب إلى بوش وفـاز بوش في الـتصويت
الـالحق في  11أكـــــتـــــوبــــر  2002بـ: 296
صوتاً مقابل  133صـوتاً ومجلس الشيوخ
بـ:  77صـوتــاً مــقــابل  23صــوتـاً وحــصل
بـوش بـذلك عـلى مـعـظم الـسـلـطـات اخملـولة
من الـكــونـغــرس ومـجــلس الـشــيـوخ إلعالن

ـول الـقاعـدة مثـلـما فـعلت الـشـمالـية ولم 
ـسـاعـدي أسـامـة بن بـلـدان.. ولـيـس مـقـراً 
الدن مـثـلـمـا هي بـاكـسـتـان ولـيس مـضـيـفاً
لإلرهـابــيـ مـثل إيـران وســوريـا". [الـتـفـرد

األمريكي .[275
ـعـارضة الـعراقـيـة للـقاء اسـتـدعاء أقـطاب ا
بــهم في أمــريــكـــا كــان من بــ أهم أهــداف
احلمـلة العسكرية عـلى العراق كانت لديهم
خــطــطــهم اجلــاهـزة الــتي وضــعــوهــا أمـام
ــعـارضـة الــعـراقـيــة لـتـوافـق عـلـيــهـا بـكل ا
رحــابــة صـدر فــلم يــكن خــيـار احلــكــومـات
العراقية وطنياً بل كان إمالءً صِرفاً ينسجم
ـتـحــدة األمـريــكـيـة مع مـصــالح الـواليــات ا

وحلفائها.
ــفــضل لـدى كــان أحــمــد الـچــلــبي الــرجل ا
وولـفــويـتـز نــائب وزيـر الـدفــاع األمـريـكي
ـعارضـة قصص أخـرى يقول وكان لـبقـية ا
جالل طــالــبـاني:" فـي نـيــســان عـام ?2002
دعـيـنـا أنا ومـسـعـود البـارزاني إلى أمـريـكا
ستوى والتقينا هناك بوفد أمريكي عالي ا
ؤسسات الـرسمية ثـلي العديـد من ا ضم 
من البـيت األبيض والـبنتـاغون واخلـارجية
ركزية وأبـلغونـا استعدادهم واخملابـرات ا
للـتـعـاون على شـرط أن يـؤسس في الـعراق
ــقــراطي احتـادي بــحـثــنـا مــعـهم نــظـام د
الفيـدرالية فوافقوا على تثبيتها في دستور
العـراق وبعـد هذا اللـقاء ذهـبنـا مرة أخرى
في آب من ذلك الـعام بـرفـقة وفـد عراقي إلى
ـواضـيع واشـنـطن وبـحـثـنـا مـعـهم نـفس ا
الــســابــقـــة وأبــلــغــنــاهم بــاســتــعــداد قــوى
عـارضة العراقية للعمل معهم على إسقاط ا
الــنـظـام وأيـدنـا جـاهـزيـتــنـا لـلـمـشـاركـة في
انـتفـاضـة العـراقيـ وقلـنا لـهم بأن عـملـية
حتـريـر الــعـراق سـهـلــة ألن صـدام ضـعـيف
حالـياً وسيسقط بسـرعة ولكن حكم العراق
بـعـد سـقوطه أصـعب وال تـسـتطـيع أمـريـكا
وحــــدهــــا احلــــكم فــــيه وعــــلــــيه يــــجب أن
عارضـة الفاعلة على األرض تتـعاونوا مع ا
العـراقية". [مذكرات الرئيس جالل طالباني

550].
"وفي  12من مــارس تـقــدم (تـوني بــلـيـر) و
ــســودة قــرار إلى مــجـلس (جــاك سـتــرو) 
األمن في محـاولة يبدو أنـها تهدف إلى منع
شروع أن يـقوم صدام احلرب. وقـد تطـلب ا
حـســ بـتــسـلــيم مـا يــعـتــقـد األمــريـكــيـون
ـواد والـبــريــطــانــيـون أنه فـي حـوزتـه من ا
ـسـتـخـدمة فـي تطـويـر األسـلـحـة الـنـووية ا
والــبــيــولــوجـــيــة والــكــيــمـــيــائــيــة وكــذلك
الصـواريخ احملظـورة حتى يتـفادى احلرب
ويــتـمــكن من الــبــقـاء في مــنــصـبـه رئـيــسـاً
لـلــعــراق إضــافــة إلى الــســمـاح لــلــعــلــمـاء
الـعـراقــيـ بـاخلــضـوع السـتــجـواب خـارج

العراق.
وقـد مـنـحت مسـودة الـقـرار العـراق خـمـسة
طـالب ستـة صاغـتهـا أمريـكا أيام لإلذعـان 
ا سبق اعترافاً وبريطانيا شملت إضافة 
عـلـنـيـا من صـدام حـسـ عـلى الـهـواء بـأنه
ـتـلك أسـلحـة لـلدمـار الـشامل وأنه يـلـتزم

بالتخلص من هذه األسلحة.
ولم يـتـم تـبـني هـذا الـقـرار من قـبل مـجـلس
األمن وحــــتى لـــو  ذلك فــــســـيـــكـــون من
ا ـسـتـحـيل عـلى صدام حـسـ االلـتـزام  ا
جـــاء فــيه ألنـه لم يــكـن بــوســعـه االعــتــراف
ــلــكــيــة أسـلــحــة دمــار شــامل لم تــكن في
حــوزته كــمــا لم يــكن في وســعه أن يــســلّم
مـواداً لم تـكن في حـوزته لـتـصـنـيع أسـلـحة
ـا في ذلك اآلنــثــراكس الـتي دمــار شـامـل 

كانت بريطانيا تعتقد أنه موجود لديه.
ـشروع ويتـعـارض بـشدة مـا جـاء في هـذا ا
من إمكـانيـة بقاء صـدام حسـ في السـلطة
مع مـا قـال به تـوني بـلـيـر فـيـمـا بـعد من أن
اإلطـاحـة بـنــظـام صـدام حـســ كـان سـبـبـاً
كــافـــيــاً لــشـن احلــرب عــلـى الــعــراق". [زمن

اخلداع .[76-77
"في  18آذار  2003وصــلت فــاكـســات غـيـر
مـتـوقـعـة إلى الـدوائر احلـكـومـيـة الـعـراقـية
بـالـلـغة الـعـربـيـة حتث العـراقـيـ عـلى عدم
علومات) قـاومة وزودت ترددات (إذاعة ا ا
ـرسلـة] لإلستـمـاع إليـها". [في الفـاكسـات ا
[وصـــمــة االحــتالل وصـــنــاعـــة الــفــشل /2

591].
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في صــبـاح يـوم  20من آذار/ مـارس 2003
انـطـلقت الـعلـميـات الـعسـكريـة على الـعراق
ـتحـدة ورئـيسـهـا جورج بـقـيادة الـواليـات ا
بـوش االبن وبــريـطــانـيـا ورئــيس وزرائـهـا
تـــونـي بـــلـــيـــر من دون الـــرجـــوع إلى األ
تـحدة وانتهت بـاحتالل العراق في  9من ا
نيـسان/ إبـريل من العـام نفـسه وقد أقامت
تحدة سلطة سـياسية وعسكرية الواليـات ا
ـؤقـتـة) التي حتت اسـم (سلـطـة الـتـحـالف ا
ـتحدة بـالقرار رقم  1483في أيدتـها األ ا
 22من آيــار/ مــايـو  2003وتـرأســهــا بـول
تقاعد جي ـر خلفاً عن سلفه اجلـنرال ا بر
غـارنـر واسـتــمـرت حـتى  30من حـزيـران/
يـونــيـو  2004لـيــتم تـســلـيم الــسـلــطـة إلى
ـرقم ـوجـب قـرار مـجــلس األمن ا الــعـراق 
ـذكـور وهـنـاك حتـولت  1546فـي الـشـهـر ا
ـتــحـدة من قـوات إحـتالل قــوات الـواليـات ا
إلى قــوات مـــتــعــددة اجلـــنــســيـــة وبــقــيت
مـتــصـرفــة بـشـؤون الــعـراق كــافـة من خالل
ـسـتـشارين سـفـيـرها في الـعـراق وجـميع ا

عيته. الذين يعملون 
يــقــول روبـــرت غــيــتـس:"بــعــد نـــحــو ســبع
سنـوات من غزونا للعراق كانت احلرب في
الــعـــراق قـــد انــتـــهت أخـــيـــراً بـــالــنـــســـبــة
. ومـنــذ بـدء الــغـزو في  20من لألمـريــكـيــ
آذار/ مـــارس  ?2003قُـــتِل  4427جـــنـــديـــاً
أمـريكياً وجُرِح .. ?34275وخالل الـسنت
الـسابـقت [ [2009-2008سـحبـنـا حوالي
مــئـــة الف جــنـــدي وأغــلــقـــنــا أو ســلـــمــنــا
الـعـراقـيـ مـئـات الـقـواعـد ونـقلـنـا مـالي
ـعدات خارج الـبلـد" (.الواجب القـطع من ا

 ?560باختصار).
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كــانت ذريـعــة شن احلــرب عـلى الــعـراق في
بـاد األمــر امــتالكه أســلـحــة دمــار شـامل
لكـنها تالشت بعد فـشل العثور عـليها برغم
مضي عام من اإلحتالل األمريكي للعراق
وذلك بــإعالن مـجــمـوعــة (مـسح الــعـراق) -
اخلـاصـة بأسـلـحـة التـدمـير الـشـامل والتي
تـشــكـلت في أعـقـاب احـتالل الـعـراق في 30
من آيــار/ مـايـو  2003وتــألـفت من -1300
 1400مــفــتش- خــلـو الــعــراق مـنــهــا وقـد
أصـدر رئـيـس اجملـمـوعــة تـشــارلـز ديــولـفـر
تـقـريراً في  30من أيـلول/ سـبـتـمـبر 2004
فتش أكـد فيه النتـائج نفسها حول عـمل ا
التي تـوصل إليـهـا الرئـيس السـابق للـجان
التـفتـيش عن األسـلحـة احملـرمة في الـعراق
ديـفــيـد كـاي في تـشــرين األول/ اكـتـوبـر من

العام .2003
بـعـد هـذا الـفـشل حـاولت األجـهـزة األمـنـيـة
األمريكـية والبريطانية إقحام معلومات غير
صـحــيـحــة في الــتـقــريـر وهــو مـا أدى إلى
اسـتـقـالـة رود بـارتـوف الـعـضـو األسـتـرالي
الـكــبــيــر في
 22مـــــــــن
آذار/ مـارس

2004?

وانـــتــهى األمـــر -بــعـــد تــفـــاصــيل كـــثــيــرة
وضجـيج إعالمي كبير فـي العالم حول هذه
الــقــضــيـــة الــتي أضــاعـت شــعــبــاً وأبــادت
مقـدراته بحـجج زائفـة- إلى إصدار مـجلس
األمن لقـرار في بدايـة تموز/ يـوليو ?2007
يقـضي بتـعلـيق كل أنشـطة هـذه اللـجنة في
العـراق لعـدم وجود دليل عـلى أسلـحة دمار

شامل.
هنـا لم يقدم أحد ولو مجـرد اعتذار للعراق
والـعـراقـيـ عـمـا حلـقـهم من األذى نـتـيـجـة
بررة بل هذه احلـرب غير الشـرعية وغـير ا
اتـخـذت الـتبـريـرات لـشـنهـا مـسـارات أخرى
ـتعلقة جديـدة بعد فشل احلجـة األساسية ا
بــأســلـحــة الــدمـار الــشــامل ومــا تالهـا من
حــجـة صـلــة الـعــراق بـالـقــاعـدة وبــالـتـالي
بـتـفـجـيرات  11من أيـلـول/ سـبـتمـبـر الـتي

تحدة األمريكية. حدثت في الواليات ا
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ورافق هـذا الـفـشل مـحـاولة لـتـرقـيع سـمـعة
تـحـدة وبريـطانـيـا التي سـقطت الواليـات ا
في الـوحل حيث بدأ ظهور حمالت إعالمية
فـي أوروبـــا تـــدعـي بـــأن شن احلــــرب عـــلى
ـقـراطـية الـعـراق كـان من أجل حتـقـيق الـد
للـشعب الـعراقي وتخـليـصه من ربقـة نظام

دموي جائر.
لـكن األدهـى من كل ذلك أن "صــدام حــسـ
كـان يـعتـقـد أن بـقاءه [في الـسـلـطة] يـعـتـمد
ـتـلك أسـلـحة عـلى إقـنـاع اإليـرانـيـ بـأنه 
ــفــارقـة دمــار شــامل وقــد جنح في ذلك. وا
هي أنه لم يـكن يخـشى عثـور مفـتشي جلـنة
تـحدة لـلرصـد والتـحقق والـتفـتيش األ ا
على مـخزونـات من أسلـحة الـدمار الـشامل
بل كــان أكــثــر مــا يـخــشــاه هــو أن تــخـلص
ـتــلك شــيــئـاً مـن تـلك الــلــجـنــة إلى أنـه ال 
ثل ظل صام حـس مـقتـنعاً األسلـحة. وبـا
حتى الـلحظة األخيرة أن قوات التحالف لن
تــغــزو الـعــراق وتـغــيــر الـنــظــام فـيه وذلك
نـتـيـجة الفـتـراضـاته اخلـاطئـة بـشـأن خوف
تحدة من ارتفـاع عدد الضحايا الواليـات ا
وتفـسيراته اخلـاطئة لـلصـراعات السـابقة".

(تفسير حرب العراق (446
ــقـابـلـة كـان الــشـعب الـعـراقي في اجلـهـة ا
يذوق ويالت فقدان األمن وضياع الثروات
وتـدهـور األوضـاع إلى درجـة أن اجلـيـوش
ــقــراطــيـة هي الــتي جــاءت لـتــحــقــيق الـد
نـفـسهـا الـتي فـاحت مـنـهـا رائحـة فـضـيـحة
ســجن ابي غـــريب وجــرائم مـــرتــزقــة بالك
ـداهـمـات الـتي قـامت ووتـر والـفـلـوجـة وا
ـدنـيـ واألطـفـال والـنـسوة بـهـا العـتـقال ا
وخـصـخـصـة اإلقتـصـاد الـعـراقي واخـتـفاء
ـلـيارات مـن الـدوالرات اخملـصـصـة إلعادة ا
إعـمــار الــعــراق وعـدد مــثل هــذه الــكـوارث
مــــــاشــــــئت بـل وأفــــــجـع!. (مــــــوســــــوعـــــة
ــصــطـلــحــات الــسـيــاســيــة والــفـلــســفــيـة ا
والــدولــيـة  267-266و 469-466و -544
 546و 569-568مــرجع ومــنــجــد أسـاسي

194(.
"في آب/ أغـــســطس  2010بــدأت الــقــوات
األمريـكيـة الغـازية بـاإلنسـحاب من الـعراق
واســتــكــمل اإلنــسـحــاب في  18من كــانـون
األول/ ديـــســــمــــبـــر  2011حــــيث أعــــلـــنت
تحدة أن جيشها أكمل انسحابه الواليـات ا
من الـعراق ذلك الـيوم وأن اإلنـسحـاب جاء
وقعة مع حكومة تطبيقاُ لإلتفاقية األمنية ا
بـغـداد عام  ?2008بـعد أن رفـضت األخـيرة
مــنح آالف اجلــنــود األمــريــكــيــ حــصــانـة

قانونية. 
وكـانت بـريـطـانـيـا بـدأت سـحب قـواتـهـا من
جــنــوبي الـــعــراق مــطــلع نـــيــســان/ إبــريل
 ?2009وأكــمـــلــته بــشــكل نــهــائي يــوم 22
آيـار/ مايو ] ."2011إستـراتيجـية التـدمير
األمـريـكـية  ?188عن: مـوسـوعـة اجلـزيرة
بـحث:  (الـغـزو األمـريـكي لـلـعـراق مـبـررات

واهية ونتائج كارثية) منشور الكترونياً].
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يـذكــر أحـمـد اجلـلـبـي: "اجلـيش الـعـراقي لم
.. ولو يقـاتل بجديـة عند وصـول األمريكـي
قـــاتل كـــمـــا حـــصـل بــعـــد االحـــتـالل لـــكــان
األمـريـكـيـون تـكـبـدوا خـسـائـر كـبـيـرة. أذكر
عندمـا التقـينا مع رامـسفيـلد كمـعارضة في
الــشــهــر الـــثــامن من عــام  2002كــان هــمه
الكـبير هـو ومايرز مـعرفة إذا كـانت بغداد
محـصنة وهل سيـقاوم سكـانها األمـيركي
في الشـوارع? نحن كنا دائمـاً محق بأن ال
اجلـــيش الـــعـــراقي وال الـــشـــعب الـــعـــراقي
ســيـدافـعـون عن صـدام". [الـعـراق من حـرب

إلى حرب .]450
ـاذا لم يقـاتل العـراقيـون? أظن أن لكل لكن 
عـراقـي سـبــبــاً مـا ولن أحــلل أو اذكــر هـذا
ا أسوق مـا وقفت عليه السـبب أو ذاك وإ
خـالل الــبـــحث ومـــنـــهـــا مــا ذكـــره الـــلــواء
ـتـقاعـد قـحـطـان حـسن جـبـر مـبـيـنـاً أنـها ا
أسـبـاب "تــاريـخـيـة ولــيـست ولــيـدة الـيـوم.

[أوراق تساقطت .[139-152
ويـــعــــزو مـــصــــدر آخـــر أن عــــدم الـــقــــتـــال
وانـسـحاب الـقـوات الـعراقـيـة وتـفرقـهـا كان
العداد مواجهة جديدة مع القوات األمريكية

دن وهو قرار مباشر من صدام. داخل ا
ينـقل جاك أوكونيل عن صديـقه عبد الهادي
اجملــالي نــائب الـــرئــيس الــســابق لــهــيــئــة
سلحة األردنية وقد األركان الـعام للقوات ا
كـان آنذاك رئـيـسـاً جملـلس الـنـواب االردني
أنه الـتـقى قـبل ثـالثـة أيـام من اإلحـتالل مع
رجلـ عراقيـ برتبـة فريق وهمـا صديقان

له وقد قاال له خالل ذلك اللقاء: 
ــتـحـدة سـوف تــنـتـصـر في "(إن الـواليـات ا
حرب تـقليـدية مع العـراق. ولذلك قرر صدام
ــبــاشـرة وكــانت ــواجــهــة ا أن يــتــجــنب ا
اخلـطـة أن تـنـسـحب الـقـوات الـعـراقـيـة إلى
بـغــداد وتـقـوم بــإعـداد دفـاع رمــزي هـنـاك
ومن ثم تخـتـفي مشـتتـة في مـساقط رأسـها
مـن مـــدن وبــــلـــدات وقــــرى حــــيث  وضع
األسلـحة بشكـل مسبق) وعنـدما ذكرت هذه
احلقيـقة لـلمسـؤول األمريـكيـ فيمـا بعد
نـفـوا بـشدة أن يـكـون الـعـراقيـون قـد تـركوا
بـغـداد بــصـورة طـوعـيـة مــصـرين عـلى أنه

كان قد  طردهم. 
وفي احلقـيقة أن العراقـي لم يخوضوا
مـعـركـة فـي بـغـداد. ونـشـرت الـواشـنـطن
بــوست مــقــالــة قــصــيــرة تــشـيــر إلى أن
قــوات اإلحـتالل عــثــرت عـلى رســالـة في
مــكـتب الـبـصــرة لـلـمـخـابــرات الـعـراقـيـة
تـأمـر فـيهـا األفـراد أن يـضعـوا األسـلـحة
ويـــعـــودوا إلى مـــنــازلـــهم حتـــقـــقتُ من
اخلـــبــــر مع الــــواشـــنــــطن بــــوست ومن
مصـادر أخرى في البـنتاغـون ولكني لم
أعرف شـيئـاً إضـافيـاً. وأعتـقد أن اخلـبر
حـقـيــقي ولـكن اإلدارة األمـريـكـيـة كـانت
مـغـرورة جـداً أو غيـر حـصـيـفة لـلـغـاية
حتى تـعتـرف أنه قد  وضعـها من قبل
ـــــلك 236 صـــــدام ". [مـــــســــــتـــــشــــــار ا

باختصار.]
ولم يـــتـــحـــقـق ذلك بـــالـــطـــبع فـــبـــقـــيت

األســـــــــــبــــــــــاب
احلـــقـــيــقـــة في
عـلم الله تعالى
وأصـــــــــحــــــــاب

القرار آنذاك.
وللحديث

صلة..
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ي العراقي صـدر له عن دار الشـؤون الثقـافية االكـاد
العـامة كتاب (أثر التراث في الشعر العراقي احلديث)
وهي الـطـبـعـة الـثـانـيـة لـلـكـتـاب التـي  تأتـي بـعد خـمس
وثالثـ سنـة من طبـعته األولى الـتي صدرت عن الدار

في سنة 1986.

 włdš«u  ·öÝ
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عـمـيـــــــد كــلـيـة الـتـمـــــريض في جــامـعـة بـابل ضـيـفه
الـبــــيـت الـثـــــــقـافي الـبـابـــلي اخلـمـيس لـلـحـديث عن
(الـــنـــمـــط الــصـــحي فـي صـــــــيـــام شـــهــر رمـــضــان

بارك). ا
f¹dN « tK « b³Ž n¹U½

W½dI « vHDB

الـشـاعر والـروائي االردني صـدرت له عن دار الـرواية
العـربيـة مـجمـوعة قـصـصيـة بعـنـوان (ذئب)  تتـضمن

صفحة. 84 قصة تقع في 26

ـواجـهة مـشـكالت جديـدة فـاألمور يجـب أن تسـتـعد 
ليست جيدة في العمل .

qL(«

ـنـدفع الـذي قـد تـنـدم عـلـيه تـمـيل إلى الـسـلـوك ا
فيما بعد.

Ê«eO*«

استعن أنت ال تستـطيع إجناز سوى القليل ال تخاف
باالخرين.

—u¦ «

ستلقى ترحاب عارم من قبل  أنت مهووس بالنجاح 
كل من تقابلهم.

»dIF «

مـراحل جتيء ثم تذهب في حيـاتك اخلاصة أنت
بحاجة إلى دافع جديد.

¡«“u'«

ــطـلــوب عــلى أنك عــلى اســتــعــداد إلجنــاز الــهــدف ا
حساب اآلخرين. 

”uI «

تشعر أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.يوم 
السعد االربعاء.

ÊUÞd «

احـرص على أن تـقابل الـود بنـفس القـدر وسوف
تكسب أصدقاء العمر.

Íb'«

اكـسـر قـيود الـروتـ وافعل شـيـئًـا غيـر تـقلـيـدي.يوم 
السعد الثالثاء.

bÝô«

قد يـحـالفـك احلظ وتلـتـقي بشـريك حـياتك فـي امسـية
اجتماعية.رقم احلظ.9

Ë«b «

يـجب أن تــفـكـر مـرتــ في جـمـيـع قـراراتك اخلـاصـة
بالعمل او بحياتك اخلاصة. 

¡«—cF «

جتـنب النـقاش في الـعمل ريـثـما تـتمـكن من استـعادة
توازنك النفسي .

 u(«
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أوجـد مـفــردات ومـعـاني الــكـلـمـات
الـتي تـشـتـرك مع بـعـضـهـا بـعـضـا

بأخر حرف من كل كلمة:
دولة آسيوية =1-5

نفاجيء =5-9
مادة تدريسية =9-13

مدينة فلسطينية =13-19
دولة عربية =19-23

شقيق = 23-24

عــضـــــــو مــجــلس الــنــواب الـعـــــــــراقـي الـســابق 
تـكــلــيــفه  مــســتـشــــــاراً لــرئــيس مــجــــــــلس الـوزراء

للشؤون الفنية.

…d¼e « b³Ž rOJŠ

ـمـثـلـة الـسـوريـة اعـلـنت انـفـصـالـهـا عن زوجـهـا وائل ا
رمضـان عبـر حسـابـها الـشخـصي على (أنـستـغرام)

مؤكدة أن حبهما سيدوم حتى بعد طالقهما.

واحللي لم يـسـتفـد من فرصـة النتـشاره
عــبــر االذاعــة مــنــذ الــبــدء فــهــو حــاول
التـسجيل فـيها ولـكن  لم يجـد من يهتم
به كــانــــت االبـواب مــوصـده بــوجـهه
لــكن جـهــود الـفــــــنــان الـكـبــيـر الـراحل
حــقي الــشـــــبــلي هـي الــتي انــتــشــلــته
ودفـعـته الى امـام من خالل تـعـييـنه في
الــفـرقـة الـقـومــــــــيـة الــشـعـبـيـة لـيـأخـذ
ــــــســيـــرة الــغــنـــائــيــة دوره في هــذه ا
ـبـدع ولـيــــــــحـذو حـذو الفـنـــــان ا
ــتـلك صـوت في تــلك الـفـتــرة  لـكـونه 
جـديـر بـالـغـــــــنـاء  سـيـمـا وقـد تـعامل
مــنــذ الــبـــدء مع كــبــار الـــشــعــراء غــنى
ال مـحــمــد عـلي قــصــائـد مال مــنــفي وا
الـــقـــصــــاب وكـــاظم الـــرويــــعي ونـــاظم
الــســمــاوي وابــوذيــات عــبــد احلــســ
ابـوشبع وعـبـد الصـاحب عـبيـد احللي
وتــألق فـي ســمــاء االحلـــان اجلــمـــيــلــة
ـلـحـنـ في لـيـطـربـنـا من أنـامل كـبـار ا
ـاضي فكـان نصـيبه سبـعـينـات القـرن ا
ـته الـكـاك) من مـحـمــد جـواد امـوري (
ومن مـحـمـد نـوشي (لـيـلـة ويوم وعـشك
اخــضـــر) ومن مـــحـــمــد عـــبـــد احملــسن

(مسـافات الـسفـر) واســتـمر مـعه كثـير
ــلــحــنــ امــثــال: جــابــر مــحــمــد من ا
الــعـتــابي وصـبــاح زيـاره وغــيـرهم من

بدع . ا
WK UJ²  WÝ—b

فــاحلـــــــلـي فــنــان كـــبــيــر غـــنى أحــلى
ــــيل الى ـــقــــامـــات كـــان  األطـــوار وا
طرب الشـــــجن واخذ عنه كـثير من ا
حــتى اصـــــبح رائــدا لـــهم فــهـــو يــعــد
مـدرســة مـتـكـامـلــة اليـضـاهـيه احـد في

غنائه.
احـتـلت أغــانـيه شـهـرة عـربـيـة واسـعـة
ونالت اعجاب كبار الفنان العرب في
ــوســيـقــار الـكــبــيـر فــريـد مـقــدمــتـهم ا
ــطــربــة ســـمــيــرة تــوفــيق األطــرش وا
والـشـاعـر الــعـربي نـزار قـبـاني عـنـدمـا
ســمـعه يــغـني وقـف احـتـرامــا لـلــغـنـاء
الــــعــــراقي األصــــيـل وقــــال بــــاحلـــرف
الواحـد: (هذا الـغنـاء يقـام له واليقـعد)
فـهـو فنـان قـديـر  يعـرف كـيف يـتـعامل
مع افـضل شـعـراء األغـنـيـة والـقـصـيدة
الـشعـبـيـة ويـختـار الـنص الـذي يتالءم
طرب مع قدرته األدائية  فكان أكثر ا

ــضـامــ األغـنــيـة فــمن هـذا اعــتــنـاءً 
اسـتـهــوى الـعـشـاق أغـانـيه اجلـمـيـلـة 
واحلب الـذي غمـروه به من خالل ادائه
لـلــون الـغـنـائي الـفــريـد من نـوعه حـتى
اصبح رائدا لألغنية الشـعبية العراقية
وأشهـر صوت عـرفه الـعراق من شـماله
حـتى جـنوبه واشـتـهـر وذاع صـيته في
ارجــاء الــوطـن الـكــبــيــر حــتى احــتــلت
أغـنــيــاته مــكـانه مــهــمــة بـ مــطــربـيه
واجلمـهـور الـعربي من خالل مـشـاركته
هرجـانات الغنائية في في العديد من ا
سـوريا ومـصـر وبيـروت وعـمان  ودول

اخلليج.
واخــيـرا البــد من الـقــول : رغم كل األلم
عاناة واألزمـة النفسيـة التي تمثلت وا
بــفـقـدان زوجــته وابـنـه الـبـكــر (خـالـد )
وبـتـر سـاقه بـقي احلـلي سـعـدي يـنـشد
أجـمل األغـاني وبـنـفس الـروحـيـة ال بل
اكـثر حالوة وحـزن عـما كـان علـيـها في

بداية مشواره .
احلــلـي رحل لــكـــنه حـــاضــر بـــيــنـــنــا .
وأغــانــيه الــشـجــيـة لـم تـرحل ســتــبـقى

الشاهد الذي اليكذب . 

االعالمــــــــي الـعــراقي اعــاده الــقـضــاء الى مــنــصـبه
مــديــرًا عــامــــــًــا لـدائــــرة الــعالقــات واإلعـــــــالم في

أمانة بغداد.

الشاعر الفلسطيني نعته االوساط الثقافية العربية بعد
وت في الثالث من الشهر اجلاري والراحل ان غيبه ا

من مواليد  مدينة بيسان بفلسط عام 1942.
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الــقـصــاب احلــلي تـألـق جنـمه بــعـد ان
اخـتط  لـنـفـسه أسـلـوبـا صـادقا  حـتى
شـد الـرحــال ورسـا في مـرسـاه األخـيـر
في الــعـــاصــمـــة بــغـــداد  اذ انــصــرف
لـتـسـجـيل الـكـاسـيت واحـياء احلـفالت
ناسبات العائلية من خالل اخلاصة وا
أغــنـيــات يــقــوم بــتـلــحــيــنـهــا بــنــفـسه
ـا وبــتــعـاون مع الــشــاعـر الــقـصــاب 
جــعـــله يـــســتـــعــ بـــاحلــان مـــعــروفه
ـضام جديدة  لكونه يخضـــــــــعها 
لم يـــحـــصل عـــلـى حلن فـــاضـــطـــر الى
تــلــحـ  بــعــــــــــض االغــاني بــنــفـسه
ال وهــــذا االبــــداع مــــعـــــروف عــــنــــد ا
الـــــقــــصـــــــــــــاب وقـــــد جنح فـي هــــذه
احملــاولـــة فــتـــألق احلــلـي عــنـــد اغــلب

االغاني مثل:
االحـبه راح مــاجـاني / حــبـيـبي امك /
النـار النـار ولله يـاعلي / يـعيـني عاين
اركـــاب /   غـــيــــبي يـــاشـــمـس غـــيـــبي
/ابتلينا بالـيروحون ويردون / تانيتك
شـومـاجـيت / اطـلب االنـصاف /بـوسه
من وجنتك انته ومروتك / شافنه وسد

بابه والقائمة تطول . 
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لــلــمـشي فــوائــد صــحـيــة مــهــمّـة عــلى اجلــسم خــصــوصــاً قـبل
اإلفــطــار.وعن ذلك تــقــول اخــتـــصــاصــيــة الــتــغــذيــة عــبــيــر أبــو
ــشي قــبل اإلفــطــار في تــخـلص اجلــسم من رجـيــلي(يــســاعـد ا
ــكـدســة نـاهـيـك عن تـأثـيــر الـريــاضـة اإليـجــابي عـلى الـدهـون ا
شي العـضالت وزيـادة نـسـبة األيـض في اجلسم.كـمـا يـسـاهم ا
ــنـــاعي وزيــادة قــدرة اجلـــسم عــلى في رفع أداء اجلـــهــاز ا
محـاربة أمراض متعددة. ومن فوائده االخرى محاربة الكسل
واخلـمــول كــمـا إنَّ الــريــاضـة عــلى مــعـدة فــارغــة تـســهم في
مسـاعدة الـعضالت عـلى امتـصاص الـغلـوكوز وذلك يـساهم

في السيطرة على مستوى األنسول في الدم.

ÊU e « ≠ …d¼UI «

? ـصـرية ?نيـلـلي كر ـمـثلـة ا كشـفت ا
أن (مسـلـسل ?فاتن أمـل حربي ??جاء
من أحداث حقيقية باجملتمع والعديد من
ـــتـــواجـــدة أمـــام ســـاحــات الـــنــمـــاذج ا
ــســلـسل الـقــضـاء) مــشــيـرة إلى أن (ا
ـرأة ويقـدم لـهـا الدعم لـتـكون ينـصف ا
أقــــوى في مــــواجــــهــــة صــــعــــوبــــاتــــهـــا
ــوقع الــفن بــاحلــيــاة).وأضــافت وفـــقــا 
(أنـــهــا تـــرى الـــعـــديـــد من األشـــخــاص
يـقــدمــون عــلى مــشــروع الـزواج وهم ال
ـسـؤولـيـة يـصـلـحـون له ولـيـس لـديـهم ا
الـكـافـيـة لـبـنـاء وحتـمل أسـرة بـأكـمـلـهـا
وهـو مـا تــسـبب فـي زيـادة مـعــدل نـسب
الـطالق في وقــتـنـا احلــالي).وأوضـحت
أن (مع مرور األحداث سـيرى اجلـمهور
كــيف انــتـصــرت فــاتن لــقــضــيــتـهــا; بل
وتعاطف معها القـاضي باحملكمة ليكون
زوجـهـا عـبــرة ألمـثـاله) الفــتـة إلى أنـهـا
(تـتـمـنى ان يــتم تـغـيــيـر قـانـون األحـوال

الشخصية بهذا العمل).
مسـلـسل فـاتن أمل حـربي بـطولـة نـيـللي
كــر شــريـف سالمــة هـــالــة صــدقي
خالد سـرحان محـمد ثروت فـادية عبد
الـغــني جــيالن عالء مــحـمــد الــتـاجي
تـألـيف إبـراهـيم عـيـسى إخـراج مـحـمـد

العدل.

ـبـادرات االنـسـانـيـة ومـنـها تـكـثـر خالل شـهـر رمـضـان ا
حمالت العـداد سالل تضم متطلبات غذائـية يومية تفتقر
لـهـا الـعـوائل الـتي تـشـكـو الـعـوز و مـنـهـا حـمـلـة قـام بـها

شــبـاب مــنـطــقـة الــوزيـريــة في بـغــداد. فـيــمـا تـكــفل احـد
واطـن من الديوانيـة  باجور اداء مناسك الـعمرة لعدد ا

سن في الديوانية وكذلك كادر الدار. من نزالء دار ا
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ضمن فعاليات مهرجان الواسطي لدورته 14 زار وفد من منظمة
الـهجـرة الـدولـيـة متـمـثالً بـالـسـيدة مـاتـيـا رئـيسـاً لـلـوفـد من قسم
ـرافق لها .قاعة فائق حسن وكان االنـتعاش االقتصادي والوفد ا
دير الـعام لدائرة الفنون العـامة  فاخر محمد حسن بـستقبالهم ا
.وابـدى الوفد اعجابه بالقاعـة واجلهود اجلبارة التي اجنز العمل
وبـوقت قياسي. ثم اكملوا جولتهم بزيارة متحف احلرف والفنون
الـشـعـبـيـة الـتـابع لـدائـرة الـفـنـون لالطالع عـلى الـتـراث الـشـعـبي

العراقي.

قـال رسول الـله صـلى الـله عـلـيه وسـلم: (رُب صـائم لـيس له من
صــيـامه إال اجلــوع ورُب قـائـم لـيس له مـن قـيــامه إال الـســهـر)

(رواه ابن ماجه وصححه األلباني).
وقـال (ص) (من لم يدع قـول الـزور والعـمل به فـليس لـله حـاجة

في أن يدع طعامه وشرابه) (رواه البخاري).

الفـــتـــ الى ان (تــــلك الـــلـــعـــبـــة
تـتـخـلـلـهـا مـجـمـوعة مـن األغاني
الـشـعبـية تـيـمنـا بالـفـريق الفـائز
بـاإلضـافة الى تـوزيع احلـلـويات
كــــالـــبــــقالوة والــــزالبـــيــــة عـــلى

الفريق ) .
وذكــروا ان ( احملــيــبس تــعـد من
ـــة الــتي اعـــتــاد الــلـــعب الــقـــد
الـــشـــبـــاب عــــلى تـــنــــظـــيـــمـــهـــا
وخصـــــوصا بعد وقت اإلفطار).
مضيـف ان (الشـباب يتـجمعون
مارسة اللعبة التي كانت بينهم 

وال زالت تـذكـرنا بـاالجـيـال التي
مضت ). 

مــبـيــنـ ان (الــهـدف مــنـهــا هـو
تـقـويـة اواصـر الـعالقـة واحملـبـة
بـ نـفـوس الشـبـاب و ان الـفوز
او اخلسارة في هذه اللـعبة غير
ــــــا جـــــاءت من بـــــاب مـــــهم وا

تمضية وقت جميل). 
مــشـيـرين الى ان (الـلـعـبـة تـبـقى
عــــلى مـــر الــــدوام حـــاضـــرة في
اذهان اجلميع في ليالي رمضان

اجلميلة ).
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ـبــارك هـو الــذي أنــزل فـيه الــقـرآن الــكـر شــهـر احملــبـة شـهــر رمـضــان ا
ـودة شهـر الـسـؤال عن والـسالم شـهـر الـصـيـام والـتـراحم واإلنـسـانـيـة وا
ـسـاك وكـبـار الـسن وذوي االحتـيـاجات احملتـاجـ والـفقـراء و الـيتـامى وا

اخلاصة شهر اإلكثار من أعمال اخلير والتسامح والصفح والغفران..
يـتم االسـتـعـداد لهـذا الـشـهـر الـكـر عن طـريق تـوفـيـر الـسـلع الـرمـضـانـية
واعيد نزلـية األخرى و ترتيب ا الالزمة لهذا الشهر الكـر بجانب السلع ا
الدراسـية بـالـنسـبة ألبـنـائنـا الطـالب وتنـظيم أوقـاتـنا مـا ب الـعـمل والعـبادة
وواجبـاتـنـا األسريـة بـاإلضـافة إلـى تركـيب الـزيـنة الـرمـضـانيـة و الـفـوانيس
ـيـادين إلثراء الـبـهـجة بـأرواح وأفـئـدة اجلمـيع أبـناء ـنـازل و الـشوارع و ا با

وشباب وكبار .. 
نزلية خالل الشهر التجمع األسري على مائدة اإلفطار من عاداتنا اليومية ا
ـسـاجد مع و مائـدة الـسـحـور والقـيـام بِـصالة الـتـراويح والتـهـجـد جـمعـا بـا
اتباع اإلجراءات االحترازية ايضا ختم القرآن الكر مع مشاهدة ومتابعة

تنوعة.. سلسالت  الرمضانية ا البرامج و ا
ــبــارك بـ األهل الـلــمــة هي شيء أســاسي ورئــيـسي فـي شـهــر رمــضـان ا

ودة والسؤال واالطمئنان واحملبة والترابط..  واألصدقاء واجليران با
رمضان الـيوم يـختـلف عن رمضـان األمس من ناحـية الـكورونـا واحلرب ب
الدول و مغاالة األسعار نسبيا وجشع واحتكار التجار للسلع باإلضافة إلى
الطمع و السـيطرة عـلى حقوق األرامل والـيتامى في بـعض األسر أي غياب
ا يـؤدي النـخـفاض الـتـواصل الـرمضـاني مـقـارنة الضـمـيـر عنـد الـبـعض 

برمضان السابق بيت األهل واألصدقاء..
احملبـة و السـؤال عن االطفـال باألخص األيـتام وكـبار السـن التـجمع والـلمة
ب جميع أفراد األسرة حتت سقف واحد باحملـبة والرضا واحلمد والقناعة

عاملة احلسنة مع اآلباء و اآلخرين ... بجانب الطاعة والعبادة وا
التـواصل االجتـماعي عـن طريق (الـسوشـيال مـيديـا) أتـاح للـغالـبيـة العـظمى
عـدم الــشـعــور الـوِحـدة أو بــالـعــزلـة عن مــجـتــمع الـتــواصل اإلنـســاني بـأن
اإلنـسـان الوحـيـد مـا زال عـلى قـيـد احلـيـاة يـجـد من يـتـواصل مـعه بـالـكـلـمة

الطيبة وبالسؤال...
نعم رمضان في بيـتنا أحال باحملبـة و التراحم والتواضع
واألمان واحلـنان و الـعبـادة و الـصيـام وقراءة الـقرآن و
باإلحـسان والـبر للـوالديـن بإكرام الـضيـف و السؤال
ـريض وتلبيـة احتياجات عن الصديق واجلار وزيارة ا

ستطاع..  واطن واحملتاج على قدر ا ا

 اسـتاذ عـلم االجتـماع الـعراقي
وعـمــيـد كـلــيـة الــتـربـيــة لـلــبـنـات
االســـــــبـق نــــــــعـــــــتـه االوســـــــاط
وت ـية بـعـد ان  غـيـبه ا االكـاد
ســــائـــلـــ ـــاضي  االربـــعــــاء ا

الرحمة لروحه الطاهرة.
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ونـصف. لـقــد غـيـرت حــيـاتي تـمــامًـا. أنـا
أكثر سعادة  أنا أكثر حضورا  أتواصل
أكــثـر مع الــنـاس وهــذا يـجــعـلـنـي أشـعـر
بـــــأنــــني طـــــبــــيـــــعــــيـــــة) . وأضــــافت أن
(تـشخـيـصـها بـاالضـطراب ثـنـائي الـقطب
سـاعد بـشـكل كـبـيـر أيـضًـا. لـقـد كـان حـقًا
علومات من شـيئاً جيداً أن نحصل على ا
الـتـشخـيص بـاالضـطـراب ثـنـائي الـقطب.

لقد جعلني ذلك سعيدة حقًا).

{ لـوس اجنـلـوس  —وكـاالت - أحـتـفـلت
ية سيـلينا اضي النـجمة العـا الثـالثاء ا
غــومــيـــز بــإطالق مــنــصـــتــهــا اخلــاصــة
بـالصـحـة العـقـليـة وقـالت في مقـابـلة مع
بـرنـامج تـلـفـازي أنـهـا بـقـيت بـعـيدة عن
اإلنـترنت ألكثـر من أربع سنـوات وتنسب
ذلك إلى جـعلها تشعر بأنها طبيعية على
الـرغم من شــهـرتـهـا. وبــدأت بـالـقـول (لم
أتـــصــفح اإلنــتـــرنت مــنـــذ أربع ســنــوات
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ــنــون يــوم 22 بــعــد ان  قــطــفــته يــد ا
ــطـرب نــيــسـان 2005 ســكت صــوت ا
الكـبيـر سعدي احلـلي .. هجع قـلبه من

رض .. ا
فبعد عاناة الذي عانى منها طويال  وا
أيــام حتل الــذكــرى 17 لــرحــيل فــارس
األغـنيـة الـشـعبـيـة وحـاديهـا ..الـصوت
الـذي عـشـقه كل الـنـاس وأشـهـر صوت

يعرفه القاصي والداني .
بدأ سعدي جابر حمزة الشمري احللي
 رحلـته مـنتـصف اخلمـسـينـات عنـدما
كــانت احلـلـة حــافـلـة بــالـنـشــاط الـفـني
بـــالـــرغم من طـــابـــعـــهـــا االجـــتــمـــاعي
والــديـــني بـــرز ذلك الـــشــاب الـــهــاوي
لــلـغــنـاء وأكــثـر شـهــرة من زمالئه أهل
الـــطـــرب فـي تـــلك احلــــقـــبـــة بـــعـــدهـــا
ثـابـرته وذكـائه انتـقل إلى احـتراف و
الـغــنـاء من خالل تـسـجــيـله اجلـلـسـات
اخلـاصة في سـراديب وبـساتـ احلـلة
اخلالبه عــلى أشــرطــة الــكـاســيت  من
خالل صديقيه احلميـم عباس مهدي
ال مــحــمــد عــلي الـــوادي والــشــاعــر  ا
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اعـتــاد شـبــاب كــربالئـيــون عـلى
تنظيم لعبة (احمليبس)
وعدوها من األلعاب
احملـــــبــــــبـــــة في
نــفــوســهم خالل
شــهـــر رمـــضــان
مـشـيـرين الى ان
(هـذه الـلـعـبة هي
ثابة مباراة ب
مجمـوعت من خالل
احملـــــــــــــــبـس ) .

صري أبو احلسن اجلزارالذي بـيعتبربطعـمها ومـنهم الشـاعر ا
ـمــلـوكي من شـعــراء الــعـصــر ا
حينما تكـلم في أبياته الفكاهية
ـسـقــيـة بـالــقِـطْـر عن الــكـنـافــة ا

(الشيرة) .
وقال: سـقى اللـهُ أكنـافَ الكـنافةِ
هــا سُـكّـر بـالــقِـطْــرِ … وجـادَ وَلــيـُّ
.. وتـبًّـا ألوقـاتِ اخملللِ دائمَ الـدُرِّ
إنها …تمـرُّ بال نفعٍ وتُحسَبُ من

عمري
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تـــعــد الـــكــنـــافــة

والــــقـــطـــايف
مـن أكــــثـــر احلــــلــــويـــات
الشرقيـة التي استطاعت
الـــــتـــــربـع عـــــلى عـــــرش
احلــلـويـات الـرمــضـانـيـة
ـا في الــشـهـر الــكـر 
جعل العديد من الشعراء
كــتـــابــة أجــمـل قــصــائــد
الـــغـــزل بـــهـــا وتـــغـــنّــوا
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طـمـسـوا في حـيص بـيص وبـانت ضـحـالـة ارتـباطـهم
بـالــتـراب كــمــصـيــر أبــدي وتـراهم ســكــارى ومـا هم
بـسكارى ويـا ليتـهم سكارى لـعذرنـاهم وهم يتنـقلون
ـنـازل مجـتـمعـ وعـيونـهم في سـقـوف رؤوسهم ب ا
عرفة من دون تدبر ألمر ومن دون وضوح في األفق 

ما اخلطوة التالية.
ــواعــيـد الــدســتـوريــة وتـفــوت وال أحــد يـقف  تـأتي ا
عنـدها مـكتـرثا وكـأنّهـا مواعـيد نـشرة أخـبار بـائتة ال

تهم أحداً.
ــلـــمــوس أنّ الــدســتـــور هــو أســهل ثـــبتَ بــالــدلـــيل ا
الـضـحايـا وأكـثـرهـا خـضوعـا وخـنـوعـا واسـتـسالما
فهو مجرد بـنود ال تصمد امام الـذين نقضوا العهود
ــظـــلــوم الــذي ــرّات مـع الــشــعـب ا ــواثـــيق آالف ا وا
انتخبهم مراراً على أمل أن يكون فيهم أمل وظهرَ انّ

ذلك من العبث.
رؤوس كبيرة يفترض انها تمرست في احلكم بالرغم
من انّ البالد لم يكن فـيها يوما حـكم مستقل من دون
تـلك الـيـد اخلارجـيـة التي حتـرك وتـرفع وتخـفض كـما

تشاء.
حـركـة من مـفـردات سـيـاسـيـة لـفـظـيـة بـسـيـطـة جـديدة
ـاءة خـربطـت وجودهم وجـعـلـتهم يـتـبـاكون تشـبه اال
عـلى أمـجـاد لم تـكن يـومـا سـوى انـقـاض ولـكن شُـبه
لــهم. فـكـيف اذا كــانت هـنـاك حــركـة تـغـيــيـر جـوهـريـة
ـــزورين وجـــذريـــة جتـــتـث الـــفـــاســـديـن والـــقـــتـــلـــة وا
ــشـــهــد وتــرمـي بــهم في والــلـــصــوص من صـــدارة ا
ــظــلــومـ اقـفــاص احملــاكم امــام ماليــ اجلــيــاع وا

قهورين في بالد الرافدين. تعب وا نكوب وا وا
صب يعني انّ نبع وا أيّ حل مقبل ال يكون وطنيَ ا
الـبنـاء قـائم عـلى رمـال مـتحـركـة وسـيـهوي بـالـقـصور
والعـمارات والـرايات واالوثـان والصـوامع التي بـنوها
ظـنّـاً مـنـهم انــهـا أبـديـة وهم مـاكـثـون فـيـهـا الى االزل

على الرغم من تقلب األحوال واالزمان والرؤوس.
انـهم ال يـدركــون انـهم مـحـاصــرون في ربع الـسـاعـة
األخيـر بعـد أن أهدروا الفـرصَ سنـوات وسنوات في

ضياع وتبديد وتفليش.
 فـيـا ترى هـل سيـدركـون أمرهم فـي الدقـائق األخـيرة
الباقية فتُكتب لـهم حياة أخرى أم انّ حياة العراقي
الـتي ظـنـوا انـهـا انـدرست ومـحـيت سـتـنـتـصـر بـرغم
جــراحـاتـهـا وتـكـون كـالـطــوفـان الـذي سـيـهـدر مـرعـبـاً
وقـاسـياً لـكـنّه بـالـنتـيـجـة سـينـظف األراضي ويـتـركـها

خصبة لنبات جديد?
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