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الذين سيتم نقلهم عن طريق الدائـــرة
فــي الــــــوزارة حـــصــر بـــعـــد تـــزويــد
الـطـالب بـكـتــاب رسـمي من كـلـيـته أو
جـامـعـته اهـلـيـة الى دائـرة الـدراسات
حـــــال إعن نـــــــتــــــائـــج الــــــــدور اول
عــلــى أن يـــحـــدد الـــقــســـم والكـلـية
واجلامعـة التي يـرغب الطالب انـتقال

إليها) وتابع ان (أي طلب يرد بعد 30
قبل لـن يتم النظر به) ,منوها ايلول ا
الى ان (الـــضــــوابــط سـمــحت ايـضـا
لــلـــطــالب الـــــنــــاجــح من الـــــســــنــــة
الــــــــــــدراســــــــــــيـــــــــــــة اولــــــى الــــى
الــثــانـــيــة فـــقــط وغــيــر راســب في
رقنـة قيودهم السنـة السابقـة أو من ا

في الكلية  لعدم تطابق احكام البند /
أ من الفـقـرة ثانـيـا من قانـون الـتعـليم
االهـلي رقم  25لـسـنـة   2016بـسـبب
لـقــبه الـعــلـمـي مـدرس فــضال عن عـدم
أخــذه االحـتــيــاطــات الالزمــة  لــســيـر
االمــتـحــانــات الــتـنــافــسـيــة بــالــشـكل

طلوب). ا
ولـفت الى (احــالـة الــتـوجــيه اخلـاص
بحرمـان التدريـسي  في قسم الـقانون
دة محـمـد كاظم عـباس مـن التـدريس 
خمس سـنوات بـعد مـصادقـة السـهيل
ــــادة  39من اســـــتـــــنـــــادا الى نـص ا
الـقـانـون الرتـكـابـه أعـمـاالً تـتـنـافى مع
الـقــيم الـعـلــمـيــة والـتـربــويـة و اعـادة
ــادة الــقــانــون االمــتــحــان اخلــاص 
الدولي اخلـاص لـطـلـبة قـسم الـقـانون
ـقدم من ـقتـرح  ا وبحـسب مـا جاء بـا
قــبل الـــلــجــنــة بــتــصـــحــيح الــدفــاتــر
االمــتـــحــانـــيــة).وأصــــــــدرت الــوزارة
ضـوابط انـتـقـال الـطـلـبـة في الـكـلـيات
احلكـومـية واهـلـيـة . ونقل الـبـيان عن
ـــديــــر الـــعــــام لـــدائــــرة الـــدراســـات ا
ـتــابـعــة إيـهــاب نـاجي والـتــخـطــيط ا
عـبـاس الـقـول إن (الـضـوابط سـمـحت
لـلـطــالب انـتـقــال من الـكـلـيــات اهـلـيـة
سـائية الى للدراسـت الـصبـاحيـة وا
ـناظرة سـائية ا الكلـيات احلـكوميـة ا
وفق تــقـــديــر جــــيـــــد جــــد شــــرط أن
يـــكـــون حــــاصــ ومن الـنــاجـحـ من
الـصف اول الى الـصف الـثـاني وغـيـر
راسب في السنـة الدراسـية السـابقة),
مبيـنا  ان (الطـالب سيـخضع جراءات
قـاصة الـعلـمـية) واردف ان (الـطلـبة ا

WOK¼_«Ë WO uJ(«  UOKJK  ‰UI²½ù« w  5³ſ«d « W³KD « jÐ«u{ —«b ≈

◊U dA « w  ÃËœe  —U−H½SÐ jÐU{ rNMOÐ ’U ý√ ∂ WÐU ≈Ë œUNA²Ý≈

انــتــقــال من اجلــامــعــات احلــكــومــيـة
ــــســــائـــيــــة الى الــــصـــبــــاحــــيـــة أو ا
ـناظرين الـــدراســـة واخـــتــصــاص ا
فــي اجلامـعات والـكـليـات اهلـية). في
غـضـون ذلك  ,كـشـفت جلـنــة الـتـعـلـيم
العـالي في مجـلس النـواب عن إعــداد
ـركزي مقـترح لـتـعديل خـطة الـقـبول ا
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قررت وزارة الـتـعلـيم العـالي والـبحث
الـعــلـمي إنــهـاء تــكـلــيف عـمــيـد كــلـيـة
الـــــنــــســـــور اجلــــامـــــعــــة ومـــــعــــاونه
خملـالـفـتــهـمـا الـضــوابط الـصـادرة من
جــهـاز اإلشــراف والــتــقــو الــعـلــمي
اخلـاص بـالـلـجـان االمـتـحـانـيـة وعـدم
مـراعــاة إجـراءات ســيـر االمــتـحــانـات
الـــعـــامــة . واكـــدت دائـــرة الـــتـــعــلـــيم
اجلــامــعي االهــلـي في بــيــان امس إن
(الـوزيــر قـصي الــسـهـيـل صـادق عـلى
تـوصـيـات الـلـجـنـة الـتـحـقـيـقـيـة الـتي
تـضــمــنت تـوجــيه إنــذار الى الــكـلــيـة
ادة 38 استنـادا الى الفـقرة اوال من ا
من قــانــون الــتــعــلــيم االهــلي رقم 25
لـسـنـة   2016خملـالـفــتـهــا الـضـوابط
الصادرة من جهـاز اإلشراف والتقو
العـلمي اخلـاص بالـلجـان االمتـحانـية
وعــدم مـراعــاتــهــا اإلجــراءات الالزمـة

لسير االمتحانات العامة).
bOLŽ ¡UHŽ«

واضاف انه (تـقـرر انهـاء تـكلـيف عـبد
جواد كاظم العامـري من منصب عميد
الــكـلــيــة لــتــقـصــيــره بــاداء واجــبـاته
ــؤسـسـة لــتـرشـيح وتـكـلــيف اجلـهـة ا
ثالثة اسـاتـذة الختـيـار احدهم عـمـيدا
للـكـلـية) ,واوضح الـبيـان ان (الـلـجـنة
اوصت بـإنــهــاء تـكــلـيف عــبـد الــرضـا
جــواد جــاسم من مــنــصــبه كــمــعــاون
ـارسة دوره في عمـيـد الـكـليـة لـعـدم 
مــراقـبــة ســيـر االمــتــحــانـات الــعــامـة
اضافة الى إنـهاء تـكليف عـادل حس
سبع من منصبه كرئيس قسم القانون

w Ëb « Êu½UI « ÊU×² ≈ …œUŽ≈Ë —u M « ÊËUF Ë bOLŽ nOKJð ¡UN½≈ ∫rOKF² «

dBM « …œ«—≈ WOKLŽ s  W¦ U¦ « W×HB « ‚öD½≈
ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠  œ«bGÐ

أعـلـنت خلـيـة اإلعالم األمـني عن انـطالق الصـفـحة الـثـالـثة من عـمـلـية إرادة الـنـصر.
وقالت في بـيان امس إنه (بعد أن حـققت الصـفحتان األولى والـثانية من عـملية إرادة
ـرسـومـة انـطـلقـت علـى بركـة الـله صـبـاح امس الـصـفـحـة الـثـالـثة النـصـر أهـدافـهـا ا

شتركة). بإشراف قيادة العمليات ا
وأضافت أن (القطعات شرعت ضمن
قاطع عمليات صالح الدين بالعملية
من خــمـسـة مــحـاور  اشـتــرك فـيـهـا
األلوية 6  25  24 احلشد الشعبي
والــفـوجـ الــتـكــتـيــكي وسـوات من
مــديــريــة شــرطــة صالح الــديـن وقـد
عـثـرت الـقـوات األمـنـيـة ضـمن قـاطع
فــوج ســـوات عــلى مــعــمـل تــفــخــيخ
يـحـتـوي 11 عـبــوة ضـد الـدروع و4
صـمـامــات هـاون عـيـار 120 ملم و5
كيـلـو غرامـات من الـكـرات احلديـدية
مـخـتلـفـة األنـواع وقـد  تفـجـيـرها
حتت الـســيـطـرة دون حــادث يـذكـر).
وتابـعت (امـا قيـادة عمـليـات نيـنوى
ــشـاة فــقــد شـرعـت قـطــعــات فـرقــة ا
الـــعـــشــريـن واحلــشـــدين الـــشـــعــبي
والعشائري بـالصفحة الـثالثة أيضا
من عـمــلـيـة إرادة الـنـصــر لـتـطـهـيـر
صــــــحــــــراء اجلـــــــزيــــــرة ومـن ثالث
مــحــاور) وقـــالت (وقــد اشــتــرك في
هــذه الــعــمـلــيــة ضــمن هــذا الــقـاطع
الــــلــــواء 60 والــــلــــواء 43 وقــــوات
احلشد الشعبي والتي تمكن طيران
اجلـيش ضـمن مــحـورهـا من تـدمـيـر
حفارة وعـجلـة وحرق خيـمة وقتل 4
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وقــتـلت قــوات احلـشــد الـشـعــبي مـا
يـسـمى بــوالـي اجلـزيـرة في تـنـظـيم
داعش خالل عـمـليـات إرادة الـنـصر.
وذكر بـيان امس ان (قـوة من احلشد
الـشـعبي تـمـكـنت من قـتل مـا يـسمى
بـــوالي اجلـزيــرة في تــنــظـيم داعش
ـدعــو حـامـد عـبـد مـحل). اإلرهـابي ا
وكانت قيادة عمليـات االنبار للحشد
الــشــعــبـي أعــلــنت مــســاء امس عن
انتـهـاء الصـفحـة الثـانـية من عـملـية
ـــشــتـــركــة مـع قــيــادة ارادة نـــصــر ا
عمـلـيات اجلـزيرة بـتـطهـير  15قرية
ومــنـطـقــة والـتـي امـتـدت مـن شـمـال
حاذاة الفرات الى محافظة نينوى 
احلـدود الـعـراقــيـة الـسـوريـة فـضال
عن تـدمــيـر  14مـعــسـكــرا ومـضــافـة

لداعش).
كما تـمكنت قـوة من احلشد الـشعبي

تــفــتــيش عــجــيل مــجــرود  عـجــيل
الفريض تل الـغائل خـربة عصـيلة
ـاحلـات جـلود عـصـيلـة مـحـراث ا
ـوالـي رجم الـعــيــال وصـوال كــور ا
الى جــنــوب غــرب وادي ســنــسـول).
واضـاف البـيـان انه (انـطـلـقت قوات
الــــلــــوائـــ 44 و 30 مـن مـــــجــــــمع
احلــمــدانـيــة وتــمـكــنت من تــفــتـيش
الـــقــــرى اجلـــواديــــة االعـــيــــجـــيـــة
الــكــرانــيــة عــيــسى تـل مــخــيــطـة 
وصــوال الى شــمــال وادي كــعــيــبــان
احملـاذي للـشـريط احلـدودي) مبـيـنا
ان (القوات الـتابعـة للواء  44والتي
انـطـلـقت من مـحـور احلـضـر وكـانت
بـرفـقــتـهـا قـوات الـلـواء  25لـلـحـشـد
الــشـــعــبـي قــامت بـــتـــدمــيـــر خــمس
مـضــافـات لـلـعــدو وطـهـرت عـددا من
ناطق وبذلك انهت مـحاور نينوى ا
صــفـحــتـهــا االولى من الـعــمـلــيـات).

وكــانت قــوات احلـشــد واجلــيش قـد
ـــاضي انــــطـــلـــقت صـــبـــاح االحـــد ا
الحقة عناصر بعملية ارادة النصر 
داعش فـي الـــصــحـــراء الـــتي تـــربط
وصل وصالح محـافظـات األنبـار وا
الدين وصوال للحدود. وعثرت قوات
احلـشــد الـشــعـبي امس عــلى خـمس
مــضــافــات لــداعش شــمــال بــحــيــرة

وصل. سنسول جنوب غرب ا
gO²Hð  UOKLŽ

وقالت مـديـرية احلـشـد في بيـان ثان
إن (قوات احلشد نـفذت صباح امس
عـملـيـات تـفتـيش دقـيـقـة في قرى تل
الوجـيب كبـيبـة حاج جـميل شـمال
وصل بحيرة سنسول جنوب غرب ا
ضمن عمليـات ارادة النصر اسفرت
عـن الــعـــثــور عـــلى اربع مـــضــافــات
لداعش). وأضاف البيان أن (احلشد
عــثــر كــذلك عــلى مــضـافــة لــتــنــظـيم

داعش في قرية ماحلات شمال قضاء
البعاج  كـانت تضم مواد لوجـستية

وعسكرية للعدو).
وتــمـــكــنـت مــفـــارز االســـتــخـــبــارات
الــعــكـســريــة ضــبط مـخــبــأ لــلـسالح
والـــقـــبـض عـــلى مـــســـؤول اخلـــطف
ديرية واالبتزاز باالنبار. وذكر بيان 
االســـــــتــــــخـــــــبــــــارات ان (مـــــــفــــــارز
االستـخبـارات الـعسـكريـة في الفـرقة
وبالـتعاون مع أسـتخـبارات لواء 10
ـــــشــــاة  40وأثـــــر مـــــعـــــلـــــومــــات ا
أستخبارية دقيقة تمكنت من القبض
ـسـؤول عن عـمـلـيـات اخلـطف عـلى ا
ـبــالغ مــالــيـة ـواطــنــ  وابــتــزاز ا
كبيرة في منطقة الكرمة باالنبار و

أحالته للقضاء لينال جزاءه العادل).
واضـــاف (كــــمــــا تـــمــــكــــنت مــــفـــارز
االستـخبـارات الـعسـكريـة في الفـرقة
ذاتـهـا وبـالــتـعـاون مع أسـتـخـبـارات

مـن قـــتـل عـــدد من عــــنــــاصـــر داعش
بــاشــتــبــاك جــنــوب غــرب نــيــنــوى .
وقالت مديـرية االعالم في احلشد في
بيان امس إن (قـطعات احلـشد ضمن
عمليـات نينوى تواصل تـطهير غرب
بـــحــيـــرة ســـنـــســـول جـــنـــوب غــرب
نيـنوى) مـبيـنا ان (قـواتنـا اشتـبكت
مع مـــجــمـــوعــة من عـــنــاصــر داعش
حـــاولت إعــاقـــة تــقــدم الـــقــطــعــات).
وأضـاف الـبـيـان أن (قـواتـنـا تـمكـنت
من قتل عـدد من عنـاصر داعش فـيما
الذ اآلخرون بالـفرار). يـذكر ان قوات
احلـشـد الـشـعـبي واجلـيش انـطـلـقت
صـبـاح االحـد بعـمـلـيـة إرادة الـنـصر
الحقة عناصر داعش في الصحراء.
وأفـــاد مــصــدر أمـــني بــاســـتــشــهــاد
وإصـابة  6أشـخـاص بـيـنـهم ضـابط
بانـفـجار مـزدوج في الـشرقـاط. وقال
ــــــصــــــدر في تــــــصــــــريـح امس إن ا
(عـبـوتـ انـفــجـرتـا امس بـالـتـعـاقب
بعـد زرعـهمـا من قـبل عنـاصر داعش
اإلرهــابي بــالــقــرب من مــشــروع مـاء
قــريـة شــاطي اجلــدر في الـشــرقـاط).
وأضـــاف أن (االنـــفـــجـــار أســفـــر عن
اســتـشــهـاد ثالثــة مـواطــنـ بـيــنـهم
عقـيـد متـقاعـد وإصـابة ثالثـة اخرين

اء). بينهم مشغل مشروع ا
كــمـا انــهت قــوات احلـشــد الـشــعـبي
صفـحـتهـا االولى من مـحـاور نيـنوى
بتـفـتيش اكـثر من  28قريـة ومـنطـقة
وتدمير خمس مضافات للعدو ضمن
عـمــلـيـات ارادة الــنـصـر. وقــال بـيـان
امس اليوم ان (القوات التي انطلقت
من مــحـاور عـمــلـيــات قـاطع نــيـنـوى
لــلــحـشــد الـشــعــبي والـتـي تـتــضـمن
الــلـــواء األول واالربــعــ واخلــامس
عــشـر اجنـزت تــفـتــيش الـقــرى الـبـو
ــويـســيـة خـشم حــيـة اخلـشــمـات ا
جـرضـيـة ثـلـمـود الـرادين االكـيـبـة
امـصــيـر خـفـيــة  ام قـصب وصـوال
الى جـنـوب غـرب بـحـيـرة سـنـسول).
وتـابع الـبـيـان انه (في احملـور اآلخـر
انطلق اللواء  33باحلشد الشعبي و
وصل الفوج األول التابع لـعمليات ا
من مـجـمع الـرسـالة اذ انـه تمـكن من

لواء  39من الوصـول إلى الى مخـبأ
لالســلـحــة في مــنـطــقـة ألــبـو طــيـبـة
بـــالــــرمـــادي وتـــضــــبط بــــداخـــله 6
رشاشات نوع بي كي سي والتعامل
ضـبوطة وفق الـسياقات واد ا مع ا
ــعـــمـــول بـــهـــا). وتـــمـــكن طـــيــران ا
الـتحـالف الـدولي مـن قتل  3دواعش

داخل وكر في كركوك.
وذكــر بــيــان خلــلــيــة اإلعالم األمــني
ـعـلـومـات الـشـرطـة امس انه (وفـقـا 
االحتادية ضمن عمليات كركوك نفذ
طـــيــران الــتـــحــالف الـــدولي ضــربــة
جـــويـــة اســـتــهـــدفت وكـــرا بـــداخــله
عـنـاصـر إرهــابـيـة في مـنـطـقـة وادي
زغـيـتـون). واضـاف (بـعـدهـا شـرعت
قوة من الـشرطـة االحتاديـة لتـفتيش
ـنـطـقـة وقـد كـانت الـنـتـائج قـتل 3 ا
من الــعــنــاصــر اإلرهـابــيــة وتــدمــيـر

الوكر بالكامل).

لــهــذا الـــعـــام مشيرة الى ان الهدف
ـــــقــــــاعـــــد مـن ذلك هــــــو لـــــتــــــوزيـع ا
الــــدراســـــيــــة فــــي الــــجـــــامــــعــــات
بــــصــــورة عــــادلــــة بـ الـــطـــلـــبــة
وفــقــ ستحقـاقهم. وقال عضـو اللجنة
محـمد الـبـلداوي في تـصريح امس إن
ـركزي (مقـتـرح تعـديل خـطة الـقـبول ا
ـكن أن يـعـود بـالـفـائـدة عـلى جـمـيع
الطـلبـة الـــذيــن سيـنـتقـلون من وزارة
التـربـية الــى الـتـعـليم الـعـالي بــد من
عاناة التي تسببت بذبح آف الطلبة ا

اضي).  وعوائلهم بالقبول العام ا
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ــقـتـرح في ولـفت الى  (ســريـان هـذا ا
حــال مــوافــقــة الــكــتل الــســيــاســيــة),
واوضح الــبــلـداوي (مــقــتــرح اخلــطـة
لــتــعــديل الـــــقـــــبـــــول تـــتــــلــــخــص
بــتــقـــديــر عـــــدد الــطــلـــبــة الــذيــن
ـكن قـبـولهـم فــي كـلـيات الـــطــب أو
الهـنـدسـة بـعد احـتـسـاب درجـــاتــهــم
ـتحان الــتــي دخــلـــوا على أسـاسها 
ـــرحـــلـــة اخـــيـــرة من الـــنـــهـــائي في ا
الـدراسـة اعـداديـة) مــضـيـفـا (من اجل
ـوجـودة في كل ـقــاعـد ا تـقـو عـدد ا
من تـلك الـكــلـيـات واحلـاجـة الــفـعـلـيـة
ضافة مقاعد أخرى) واكد ان (نــجــاح
هـــذه الـــخـــطـــة مـــضــمـــون بـنـسـبة
ــئــة إذا عــمـلـت الــوزارة بــهـذا  90بــا
اجتـاه رغم حــداثـة تــلك الـتــجـربـة من
خل اســتــخـدام الــعــمل احــصــائي في
ـركـزي وهـي طـريـقـة سـهـلـة الـقـبـول ا
ـكن لـلـوزارة أن تـطــبـقـهـا في الـعـام

قبل). الدراسي ا نصور مبنى كلية النسور في منطقة ا

الــطـــرق الــرئـــيــســة واجلـــســور في
بــغـــداد. وقـــالت الـــوزارة في بـــيــان
امس إنه ( اصالح وصيـانة انارة
اخلط الــسـريع من جــسـر الـغــزالـيـة
وصــــوال الـى قــــضــــاء ابـــــو غــــريب
باالضـافة الى اصالح وانـارة طريق
مـعسـكـر الرشـيد وطـريق مـستـشفى
الـكــنــدي  فـضـال عن صـيــانــة انـارة
مـــداخل مـــديـــنـــة الـــصـــدر وبـــعض
الشوارع وطريق الشعب الرئيسي),
مـــبــــيـــنـــا ان (ذلـك جـــاء تـــنــــفـــيـــذاً
لــتــوجــيـهــات اخلــطـيب) ,وتـابع ان
(اغـلب هــذه الـطـرق لم تـتم إنـارتـهـا
مــنــذ عـام   2004كــمــا واســتــمــرت
تابعة شرفة على العمل با اللجان ا
مع مـســؤولي االنـارة حلـ االجنـاز

الكلي). 

ـعـتديـن من قبل اعـتـقال اثـنـ من ا
الـقوات االمـنـيـة) وتابع ان (احلـمـلة
اســتـمـرت وتــمت إزالـة الــتـجـاوزات
ـعـتدين الى عن الـشارع  وتـسـيـير ا
الـقـضــاء). واعـلـنت االمـانـة عن رفع
الـكـتل الكـونـكريـتـية وفـتح شـارع
. واوضح الـبيان انه (بـجهد مغـلق
مـشـتـرك ضم قـيـادة عـمـلـيـات بـغداد
ومــــكـــــتـب امــــ بـــــغـــــداد ودائــــرة
الـوحـدات االنــتـاجـيـة  رفع الـكـتل
الكـونكـريتـية وفـتح شارع  4 ضمن
احمللة  407 في الكاظمية وشارع 3
ضـمن احملـلـة  314 في االعـظــمـيـة)
مـؤكـدا ان (الـشـارعـ مـغـلـقـ مـنـذ
ســـنـــة  .(2005فـــيـــمــــا وجه وزيـــر
الـكــهـربـاء لـؤي اخلـطـيب مـديـريـات
الـتـوزيع بـصــيـانـة ومـتــابـعـة إنـارة

بــــــدورهـــــا اشــــــادت اجلــــــمـــــيــــــلي
بـ(دوراحملافظ وحـرصه الكـبيـر على
دعم جـــمـــيـع اجلـــوانب والســـيـــمـــا
اخلـدمـيـة والـزراعـيـة واالقـتـصـاديـة
ضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا),
مـؤكـدة (ضــرورة تـواصل احلـكـومـة
ركزية مع احملافظة خدمة للصالح ا
الــعــام). الـى ذلك تــعــرضت مالكــات
أمــانـة بــغـداد العــتـداء خالل حــمـلـة
الزالة التجاوزات. وقالت األمانة في
بـيـان امس ان (مالكـاتـهـا في بـلـديـة
الـكــرادة قـامت بـحـمـلـة لـرفع وإزالـة
الــتـجـاوزات عـن شـارع اجلـمــعـيـات
الفالحـية في احملـلة 910 ولفت الى
الكات أنه (خالل احلملـة تعرضت ا
الـى اعــــتــــداء وإطالق نــــار من دون
حــدوث اي إصـابـات لـيــتم بـعـد ذلك
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وجه محـافظ بغـداد فالح اجلزائري
بــأزالــة الــتــجـاوزات عــلى االراضي
الــزراعـيـة فـي مـنـطــقـتي هـور رجب
وكـويـريش بـنـاحـيـة الـرشـيـد. وقـال
بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
(اجلزائري نـاقش مع عضـو مجلس
ثل عن النواب  وحدة اجلـميلي و
احتـــاد اجلـــمــــعـــيـــات الــــفالحـــيـــة
ـاء الصـالح للـشرب موضـوع شح ا
في الناحية وكـذلك التجاوزات على
ـياه بـحـيـرات الـري وعـدم وصـول ا
,( الى االراضي الزراعية والـبسات
ووجه اجلــــزائــــري بـ (ازالــــة هــــذه
الـتـجـاوزات بالـتـعـاون مع االجـهزة
ـوارد االمـنـيـة ووزارتي الـزراعـة وا

ائية).  ا
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o¹dŠ∫  الدخان يتصاعد من حريق في الشرقاط
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بغداد
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ـطـاردة ذيـول داعش .. بـرز ضـمن الـفـعــالـيـات الـعــسـكـريـة احلـالــيـة ( ارادة الـنـصــر ) 
احلــديث من جـديـد عن الــوضع الـقـانـوني لـفــصـائل احلـشـد الــشـعـبي .. ومـا اذا كـانت
ـهدي جادة لـهيكـلة احلشـد الشعـبي ..  وجعله حتت سـيطرة الـقائد حكـومة عـادل عبد ا
سلحة .. كما جاء في القرار  الديواني  خصوصا  وان التحرك االخير العام للـقوات ا
 لـقـوات احلـشــد قـد جتـاهل الـتـغــيـيـرات االخـيــرة إلعـادة هـيـكـلــته  وضـمه الى الـقـوات

سلحة . ا
ان احلشـد الشـعبي ..شـئنـا ام  ابيـنا  ومـا له من االمكـانات الـلوجـستـية   اصـبح قوة
حـقيـقـيـة  سـاهـمت  بشـكل فـعـال  في احلـد من حتـرك تـنظـيم داعش  لـكـنه كـثـيـرا ما

عزل عن سياسة احلكومة وعن التوجهات العامة للدولة العراقية .  يتحرك 
كـما ان الـشـعـبي بـرموزه  وتـشـعـباته  وارتـبـاطـاته اخلارجـيـة وهـنا تـكـمن (اخلـطورة)
صار يـجـسـد معـنى ( الـدولـة العـمـيقـة ) .. من نـفـوذ وسلـطـة ومال  واسـلـحـة ثقـيـلة 
وألـوية   و مقـار  ومصـالح   وعقـارات وبنوك ومـؤسسـات خدمـية ومهـنيـة .. اضافة

واطن . صائر ا سار السياسي واالقتصادي  و الى التحكم با
ـصـالح .. لـيس امـرا لـذا اجــد ان اسـتـغـنـاء قـادة احلـشــد  عن جـمـيع هـذه الـغـنــائم وا
ـا ستـلـجـأ  الحـتواء سهال النـه يعـني  نـهـايـة  درامـاتيـكـيـة  لـفصـائل احلـشـد الـتي ر
الـقرار وإفـراغه من محتـواه ومضمـونه  بعد االسـتقواء بـاحلرس الثـوري االيراني الذي
يشـرف على بـعض من تـشكـيالته .. وهنـا تتـبـلور بـشكل اقـوى فكـرة ( اجليش الـبديل )
ـدنـي الـعـراقي لـلــعـسـكـرة كـمـا هـي احلـال في ايـران و لـبــنـان .. وإخـضــاع اجملـتـمع  ا
ـدنـيـة  وابـقـاء العـراق بـحـالـة شلل سـتـدامـة  .. ويـعـني هذا و بـبـسـاطـة قـتل الروح  ا ا
سـيـاسـي واقـتـصـادي  و خـنق  جــمـيع مـبـادرات االســتـثـمـار .. والـتــخـبط في مـشـاكل

اجتماعية ال حصر لها. 
هدي عادل بـدا ضعيفـا  مرتبكـا   حائرا  النه  وببـساطة كان قد اعرف.. ان السيـد ا
اخـتـير  بـشـكل تـوافقي .. وَلم يـكن االخـتـيار يـتـماشى وفـقـرات  الدسـتـور / فال هو من
رونة اذا اختيـر بهذه ا كتلة كـبرى .. وال هو اصال كان مرشـحا في االنتخابـات ..واما 
ـتنـفـذة  حتاول ان ـسلـحـة ) ا ـعـهـودة  .. اجلواب / الن االحـزاب ( ا الـسـياسـيـة غـير ا

تختار من هو اضعف منها .. لكي  تبقي على  نفوذها و مصاحلها  .
لـكن .. الـسـؤال االهم / اذا كـان الـسيـد رئـيس الـوزراء .. ال يـسـتنـد الى قـوة داخـلـية (
كـتـلة كـبـيـرة ) .. وال قوة خـارجـيـة ( ايـران وامريـكـا ) فـمن اين  نـزلت علـيه هـذه الـقدرة
احق .. بـتصفية نفوذ احلشد الشعبي الذي الغريبة الـعجيبة . ليصدر قراره الصاعق ا

جاء به الى سدة احلكم ..?
اغـلب الـظـن .. ان هـنـاك ارادة امـريـكـية مـلـحـة وقـويـة .. بـاخـالء  السـاحـة الـعـراقـيـة من
الـنـفوذ االيـراني .. عـلى اعتـبـار ان مسـؤولـية واشـنـطن باحـتالل الـعراق مـازالت سـارية
فعول  يـعززها اإلطار  االستراتيـجي لالتفاقية االمنيـة  حلماية العراق  من التدخالت ا
ـستـوى االقـتـصادي / نـفـذ الـوحيـد اليـران عـلى ا االخـرى .. مـقابل ان يـبـقى الـعـراق ا
تـمـاما كـمـا كان االردن مـنـفذا وحـيـدا للـعـراق في زمن احلصـار  االمـريكي الـظـالم على
العراق .  من نتائج االمر الديواني ..ان التيار الصدري سارع ورحب بالقرار احلكومي
وعلى لسان الـسيد مقتدى الصـدر .. وتبعة  الشيخ قيس اخلـزعلي لكن الشيخ اعترض
على  (احلل والدمج) ثم تـبعه السيـد عمار احلـكيم مؤيدا حلـصر السالح بـيد الدولة  ..
في حـ اصدرت (كـتـائب حـزب الـله )  بـيانـهـا وهي غـيـر مقـتـنـعـة تمـامـا  بـقـرار رئيس
هـندس / فـما زاال  في الـوزراء .. اما صـقور احلـشد /  هـادي الـعامـري وابو مـهـدي ا

حيرة من أمرهما.
هـدي  يـعـرف جيـدا صـعوبـة تـطـبيـق وتنـفـيذ خالصـة القـول  / ان الـسـيد عـادل عـبـد ا
قـراره هــذا  والـذي جـاء مــتـاخـرا جــدا .. لـكـنه جنـح ( اعالمـيـا ) في تــغـيـيــر الـصـورة
النمطـية عنه كشخصية ضعيفـة التصلح إلدارة الدولة .. وجنح ايضا في تصدير االزمة
ـسـتـمرة   بـ احلـكـومـة واحلـشـد  ونقـلـهـا الى الـراي الـعـام الـعراقي  النـه يعي ان ا
خـطواته في الـتـنفـيـذ ليـست سـهلـة ابـدا .. وكانه يـقـول : لقـد فـعلت مـا اسـتطـيع فـعله ..

وعليكم الباقي .
والى ان يـنـتـهي شـهـر تـمـوز اجلـاري .. سـنـرى مـا اذا كـان قـرار ضم احلـشـد لـلـقـوات
ـسلـحـة كـان قرارا جـديـا   يـنهـي سطـوة احلـشـد الشـعـبي عـلى احلكـومـة واجملـتمع  ا
ويلـغي امـتيـازات قـادته ..ام انه استـخـفاف سـيـاسي جديـد  وذر الـرماد فـي العـيون ..
وارى ان االلتـفاف على الـقرار وافراغه من مـضمونه.. سـيكون
اجلــواب  الـوحـيـد اليـران عـلى االمــر  الـديـواني .. واعـتـقـد ان
احلديث عن تغيير جذري في السياسات الداخلية  ازاء ايران
سـابق الوانه .. مـا لم يـحـدث شـيئ مـا داخل ايـران نـفـسـها 

يحد من نفوذها في العراق  وبشكل كامل.  

محافظ بغداد خالل لقائه النائبة وحدة اجلميلي
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يثير االمر الـديواني الصادر حول مأسسـة احلشد الشعبي الكثـير  من شجون التحليل
بـاركة لم تـذكر أصال السـياسـي  فهـناك  من يـقول ان اصل فـتوى اجلـهاد الـكفـائي  ا
ختلف اطيافهم وشرائح تشكيل هـذا احلشد  مقابل من يقول ان تضحيات العراقي 
اجملتـمع وحدت كـلمـتهم فـي مواجـهة عصـابات داعـش االجرامـية فيـما يـذهب رأي اخر
وذجـا  اقـرب الى تطـبـيقـات قـوات احلرس الـثـوري اإليراني الى اعتـبـار هذا احلـشـد 
األقـرب في التدريـبات  ومنـهجيـة العمل العـسكري ويـؤكد اخرون ان هـذا االمر قد منح
ـسـتـهـدفـة بـقرارات الـعـقـوبـات االمـريـكيـة من خالل احلـمـايـة  لـبـعض فـصـائل احلـشد ا
ـا تقدم يـبدو صحـيحا من وجـهة نظر سلـحة العـراقية .  دمجـها بالـكامل مع القـوات ا
أصحابهـا لكن يبقـى السؤال األهم: كيف يـسهم احلشد الـشعبي في بنـاء دولة قوية ??
طـروح عن قوات احلـشد كـان ا اإلجابـة على هـذا الـتسـاؤل ضيـقة في نـطاق الـزمـان وا
الـشـعـبي وفـصـائـله وواسـعة جـدا في مـسـاق مـنـهـجـية الـتـعـامل مع مـضـمـون مـأسـسة
ا يـفقـدها أي خـصوصـية عـقائـدية حتت أي احلـشد الـشـعبي بـوصفـها قـوات نظـاميـة 
ا ذلك يواجه عـنوان او مسـمى غيـر مسمى ((قـوات نظـامية حتت سـلطـة الدستـور)) ور
رفـضـا من بعـض الفـصـائل التي تـقـدم الـوالء العـقـائدي عـلى الـوالء لـلدولـة وتـسمح  من
ا تصل الى  احلد واقف والـتصريحات لآلخرين من اطالق فرضيات ر خالل  بعض ا
ا قاومة) ا الذي تريد ان تـصل اليه واشنطن وتل ابيب  بـان ما يطلق عليه ب( مـحور ا
ثل الباب اخلـلفي للسياسات اإليرانية في التـأثير اإلقليمي لصالح أهدافها وال جدال
بدأ (واليـة الفقيه) تـواجه مثل هذا االسـتحقاق والـية علنـا  فـي ان الكثيـر من األحزاب ا
السلبي سيـاسيا  اإليجابي عقائديـا وهنا تكمن  معضلـة دور احلشد الشعبي في بناء
ر بـظروف حرجـة ما ب مـطرقـة العقـوبات االمريـكية دولـة قوية في عـراق اليوم  وهـو 
والـسيـاسـات الـعـشوائـيـة لـلـرئيس تـرامب وبـ الـسـندان اإليـراني الـذي في الـكـثـير من
ـصلحة القـومية اإليرانيـة دون ان ينظر الى حلـفائه على طاولة مفاصل علمـه يستهدف ا
فـاوضات بأكـثر من أوراق للـمناورة االسـتراتيـجية الـتي يجيـد اللعب بـها بعـقليـة تاجر ا

عروفة . لذلك اإلجابة على هذا التساؤل تتمثل في النقاط التالية: السجاد ا
  أوال : احتكـار العنف وامتالك الـسالح البد وان يكون حـصرا بيد الـدولة القوية ومن
عـوامل قـوة الدولـة التـحـالفـات  اجملتـمعـيـة التي تـدعم قـوتهـا  وهذا يـتـطلب من قـيادات
فـصائل احلـشد الـشعـبي التـفكـير بـعقـليـة رجال دولـة ال عقـليـة رجال مـقاومـة عقـائدية 
ـقراطي   ومثل فالـعقـائد  تبـقى حالـة معتـبرة ولـكن خارج نطـاق الدولـة في النظـام الد
ـا يجـعل الفـرقاء ـذجة اخلـطاب الـسيـاسي لهـذه الفـصائل  هذا الـتحـول يحـتاج الى ا

السياسي امام استحقاق اكبر لقوة احلشد في دعم بناء دولة قوية وليس العكس .
قـاومة ثـانيـا : تتـطلب عـمـليـة حصـر الـسالح بيـد الدولـة عمـلـية واسـعة لـتسـلـيم سالح ا
للـدولة  ومـؤسسـاتهـا العـسكـرية ودون ذلك يـبقى احلـديث عن مأسـسة احلـشد الشـعبي
مـجرد حـبر عـلى روق ولن تكـون ألي امر ديـواني او وزراي  اال قيـمة احلـبر الـذي كتب
ـا تصدر عن أي فصـيل وافق على ان يكون ضمن مـؤسسة احلشد به واي مخاوف ر
ـوافـقـة  وااللـتـزام بـفـتوى الـشـعـبي احلـكـومـيـة  عـلـيه إعـادة قـراءة  مـواقـفه  وفق هـذه ا
ؤسسة اجلهاد الكـفائي الداعية أصال لدعم القوات النظامية او اخلروج علنا عن هذه ا

الن مخاطر هدم اركان الدولة وجود سالح بعنوان اخر ليس عنوان الدولة حصرا.
ثالثا : هناك الكثير من اإلجراءات التفصيلية في الغاء الصورة النمطية لفصائل احلشد
الشعبي وحتـتاج من الزمالء في اعالم احلشد الـشعبي فعـليات اكبر للـتأثير في الرأي
العام احمللـي واإلقليمي والدولي من اجل  تعـزيز دور احلشد في بناء دولـة عراقية قوية
تـلـتــزم بـالـدســتـور ومـواقف الــدولـة في أي صـراع إقــلـيـمي ومــراقـبـة دقــيـقـة لــتـوحـيـد
ـؤسسة فـقط للناطق الـرسمي باسـمها دون غيـره واعتبار أي الـتصريـحات باسم هذه ا
ــوقف الـرسـمي ـثل بــالـضـرورة ا تـصــريح شـخـصـي  يـعـبــر عن من يـتـحــدث به  وال 
ؤسسة ؤسسة احلشـد الشعبي ناهيك عن الفعاليات اجملـتمعية التي تؤكد قدرة هذه ا

على دعم الدولة في شتى القطاعات اخلدمية.
مكن حتقيق ذلك ?? هل من ا

اإلجابة نعم حـينما تـختفي الغايـات الفرعيـة وتعلو هـوية وطنية
شــامـلــة لـبــنــاء دولـة قــويـة في عــراق واحــد وطن اجلـمــيع قـوال
وفـعال دون ذلك ســيــتـواصل الــتـحــلــيل الـســيـاسـي عن تـلك
الـغايـات الفـرعية ويـدلو كل مـا يحلـو له في هدم اركـان الدولة

العراقية ولله في خلقه شؤون.

أبيض  أسود


