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االفتتاحية

أزمة الحريري تثري الجدل بشأن 
املسؤولني العراقيني مزدوجي 

الجنسية؟

 أثارت أزمة رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري
المملكة في  أحتجازه  قضية  أبرزها  تساؤالت..كانت   عدة 
فساد بقضايا  باألشتراك  ألتهامه  وذلك  السعودية   العربية 
سيما المملكة،  في  والمسؤولين  األمراء  من  عدد  مع   مالي 
جنسيته إلى  أضافة  السعودية  الجنسية  يحمل  الحريري   أن 

األصلية.
 مايهمنا في هذا الموضوع هو التسقيط السياسي لهذه األزمة
 الدولية على الحالة العراقية..والتي أعادت للمشهد السياسي
مزدوجي من  العراقية  السياسية  الطبقة  أغلب  أن   إشكالية 

الجنسية؟
لقد كانت وماتزال قضية ازدواج الجنسية بمثابة طوق النجاة..
اتهموا الذين  العراقين  المسؤولين  من  الكثير  تمكن   حيث 
 بالفساد الهروب الى خارج العراق مستغلين حصانة جوزات
 السفر.. وخير مثال على ذلك هروب محافظ البصرة المدعو
 ماجد النصراوي بجواز سفر األسترالي، رغم اتهامه بقضايا
فساد مالي وإداري ودعوات القضاء والنزاهة بالتحفظ عليه.
 الجميع يعلم أن أهم قيادات العراق هم من مزدوجي الجنسية..
رئيس معصوم  فؤاد  السيد  الحصر..  ال  المثال  سبيل   على 
( العبادي  حيدر  بريطانية(..السيد  )الجنسية   الجمهورية 
خارجية وزير  الجعفري  ابراهيم  السيد   ) بريطانية   الجنسية 

العراق)الجنسية البريطانية(!
 السيد عدنان االسدي وزير الداخلية السابق وكالة )الجنسية

الدنماركية(.. وغيرهم الكثير.
 في الحقيقة ان حكومات مثل بريطانيا والدنمارك يعملون وفق
ان ساسة تعلم جيدا  الحكومات   نظام مؤسساتي بحت.. هذه 
اليمتلكون كنفها  في  يعيشون  ومازلوا  كانوا  الذين   العراق 
موقع في  أصبحوا  أن  بعد  إال  والعقارات  المليارات  هذه   كل 

المسؤولية في العراق!
 السؤال: ماذا لو قامت الحكومة البريطانية بتشريع قانون من

أين لك هذا؟
تجبر الدنماركية  السلطات  قبل   من  تشريعات  صدرت   أو 

مزدوجي الجنسية األحتفاظ بجنسية واحدة فقط؟
المسائلة تحت  الجعفري  والسيد  معصوم  السيد  سيكون   هل 

القانونية بصفتهم يحملون الجنسية البريطانية؟
الدنماركي الجواز  عن  األسدي  عدنان  السيد  سيتنازل   هل 

ويبقى عراقيا خالصا.. أم يفضل البقاء دنماركيا؟
اذا كانت قضية اكتساب الجنسية وكما ذكرنا  مما الشك فيه 
 طوق نجاة استفاد منه بعض اللصوص.. من الممكن قد تكون

حبل المشنقة الذي يشتد حول عنق الفاسدين؟
العراقي النواب  مجلس  ملعب  في  تكون  أن  يجب  الكرة   هنا 
ويأكلون الحسين  مع  يلطمون  الذين  هؤالء  أمر  يحسم   لكي 

مع معاوية.

الحدث االسبوعي
استعادت القوات العراقية المشتركة الجمعة قضاء راوة بالكامل من قبضة داعش، بعد ساعات 

من بدء عملية اقتحام المنطقة.
 ورفعت القوات علم العراق فوق المباني الرسمية في القضاء المحرر.

 وبهذه الهزيمة لداعش، تنتهي سيطرة التنظيم على مدن العراق التي استولى عليها منتصف 
عام 2014.

 وقد اقتحمت القوات العراقية فجر الجمعة مركز قضاء راوة، بعد وقت قصير من إطالقها عملية 
تحرير هذا القضاء والمناطق المحيطة به في محافظة األنبار من قبضة تنظيم داعش، وذلك في 

إطار عملية أطلقتها قبل ثالثة أسابيع للسيطرة على مدن الشريط الحدودي مع سورية.
القوات  إن”  رسول  يحيى  العميد  العراقية  المشتركة  العمليات  قيادة  باسم  المتحدث  وقال   
العراقية اقتحمت مركز راوة ونجحت في تحرير أربعة من أحياء المدينة هي أبو كوة والبوعبيد 

والقادسية واألزرشية، في الجزء الغربي من مركز القضاء.
 وانطلقت العملية التي تقودها قيادة عمليات الجزيرة بالتعاون مع الحشد العشائري من عدة 

محاور، حسبما أفاد به رسول.

الجبير يتحدث عن “خطوات فعلية” للتعامل مع حزب هللا
الحدث االسبوعي 

طالب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بإيجاد “وسائل” للتعامل مع حزب هللا اللبناني، 
مؤكدا وجود “خطوات فعلية” في هذا الصدد.

وقال الجبير خالل مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في الرياض، الخميس، 
إن حزب هللا وراء زعزعة االستقرار في المنطقة، مشددا على ضرورة نزع سالحه.

ومن جهة أخرى، قال الجبير إن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري يعيش في 
المملكة “بإرادته”، ويستطيع أن يغادرها “وقتما يشاء”، معتبرا أن االتهامات باحتجازه في 

السعودية “باطلة”.
هذه  نحتجزه  أن  يمكن  ال  يشاء.  وقتما  يغادر  أن  ويستطيع  بإرادته  هنا  “الحريري  وأضاف: 

ادعاءات باطلة”.
وخالل المؤتمر أبدى لودريان قلقه من “نزعة الهيمنة” اإليرانية في المنطقة.

وقال لودريان إن الحريري سيسافر إلى فرنسا وقتما يشاء، وسيلقى الترحيب كصديق، مشيرا 
إلى مساعي باريس من أجل إعادة األوضاع في لبنان إلى طبيعتها.

الحدث االسبوعي

أكد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، 
على ضرورة ان يكون للمجتمع الدولي دور فعال للبدء بحوار جدي 
الطرفين على أساس  العالقة بين  المشاكل  بين أربيل وبغداد لحل 

الدستور.
وقالت حكومة كردستان في بيان : ان “رئيس الحكومة نيجيرفان 
الخاص  المبعوث  استقبل  طالباني  قوباد  نائبه  وبحضور  بارزاني 
اليوم”،  ماكغورك  بريت  داعش  ضد  للحرب  األمريكي  للرئيس 
بين  الثنائية  العالقات  عمق  على  اكد  “ماكغورك  أن  إلى  مشيرةً 
مختلف  وعلى  أكثر  العالقات  بتطوير  تمنيه  مع  وواشنطن  أربيل 

األصعدة”.
وعبر الطرفين، بحسب البيان، عن سعادتهما بتوقف التصعيدات 
البدء  تأكيدهما على ضرورة  والبيشمركة مع  العراقية  قوات  بين 
المشاكل  لحل  الدستور  أساس  على  الطرفين  بين  جدي  بحوار 

العالقة بين الطرفين”.
وقدم بارزاني شكره لمساعدات الواليات المتحدة األمريكية إلقليم 
كردستان مع تأكيده على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دور 
لمعالجة  الوحيد  الحل  لكونه  أربيل وبغداد  بين  للبدء بحوار جدي 
المشاكل”، مضيفاً ان “اقليم كردستان كان ومازال دائماً مستعداً 

للحوار”.
وأضاف البيان، ان “الجانبين تطرقا أيضاً إلى االوضاع الراهنة في 

العراق واقليم كردستان والمنطقة”.
وكان مصدر مطلع في حكومة كردستان قد قال في وقت سابق من 
عقد  طالباني  قوباد  نائبه  وبحضور  “بارزاني  ان  الخميس،  يوم 
اجتماعا موسعاً مهما مع ماكغورك لبحث آخر التطورات السياسية 

بين بغداد وأربيل”.

بارزاني: يجب ان يكون للمجتمع الدولي دور 
فعال للبدء بحوار جدي بين أربيل وبغداد

الحدث االسبوعي
يفضل البابا فرانسيس، في العادة، التنقل على متن سيارات متواضعة مثل “فيات” 

و”فورد”، لكنه تلقى، يوم األربعاء، سيارة فاخرة من نوع “المبرغيني”.
وبحسب ما نقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية، فإن سيارة “المبرغيني هوراكان” 

يصل سعرها إلى 211 ألف دوالر.
وقام بابا الكنيسة الكاثوليكية، بمباركة السيارة الفاخرة، على مقربة من مقر إقامته في 

الفاتيكان، لكنه لن يستخدمها في تنقالته.
وأعلنت الفاتيكان أن السيارة سيجري طرحها في مزاد علني وسيذهب ثمنها إلى ثالث 

جمعيات خيرية مرتبطة بالكنيسة.
وسيساعد بيع السيارة في المزاد، على إعادة بناء بيوت وكنائس للمسيحيين الذين 
سنة  الموصل  مدينة  على  سيطرته  بعد  العراق،  في  اإلرهابي  داعش  تنظيم  هجرهم 

.2014
ومن المرتقب أن تباع السيارة بأكثر من سعرها بعدما باركها البابا، ففي سنة 2013، 
بيعت دراجة أهديت للبابا 327 ألف دوالر علما أن سعرها الحقيقي ال يتجاوز 13 ألف 

دوالر.

البابــا يتبــرع بملــغ ســيارة فاخــرة الى 
المسيحيين في العراق

الحدث االسبوعي
أصدرت محكمة ألمانية، حكما يؤيد حق الخطوط الجوية الكويتية في عدم نقل مواطن إسرائيلي، 

على اعتبار أن الشركة ستواجه تداعيات قضائية إذا ما وافقت على نقله.
وذكرت محكمة والية فرانكفورت، في حكم صدر الخميس، أن الخطوط الجوية الكويتية ال يمكن 

إجبارها على إبرام تعاقدات مع اإلسرائيليين .
وبحسب ما نقلت األسوشيتد بريس، فقد أقام إسرائيلي دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية الكويتية 

بعدما حجز رحلة من فرانكفورت إلى بانكوك يتخللها توقف مؤقت في مدينة الكويت.
وقامت الخطوط الجوية الكويتية، بإلغاء حجز ذلك الرجل عندما تبين أنه يحمل جواز سفر إسرائيليا.

محكمــة ألمانيــة: يحــق للطيــران الكويتي رفض 
الركاب اإلسرائيليين

القوات العراقية تحرر قضاء راوة آخر معاقل
 تنظيم داعش االرهابي في العراق

أخبار الرياضةأراءأخبار العراق

ص11ص5ص2

نسور قرطاج تحلق إلى المونديال للمرة 
الخامسة في تاريخها

الدعوة الى تأسيس 
) المجلس الوطني للمعارضة العراقية (

“الزواج الطائفي”.. يثير استياء 
وغضبا في العراق

الحدث االسبوعي
تنظيم داعش في  آخر معاقل  البوكمال،  الخميس، من دخول  السورية،  الحكومية  القوات  تمكنت 
سوريا، بعد أمام استعادة التنظيم المتطرف المدينة. حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان 

المعارض.
وكان الجيش السوري قد أعلن منذ أسبوع استعادة السيطرة على البوكمال، لكن مقاتلي داعش 

نجحوا بعد أيام من استعادة المدينة الواقعة شرق البالد.
وذكر المرصد أن الجيش بمؤازرة من سالح الطيران الروسي دخل مرة أخرى اليوم إلى المدينة، 

بعدما شن هجوماً من المحاور الغربية والجنوبية والشرقية.
إلى  داخل المدينة”، مشيراً  وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن إن “االشتباكات تدور حالياً 

حدوث “قصف جوي روسي ومدفعي”.
ونقلت فرانس برس عبد الرحمن قوله: “العملية العسكرية تجري بقيادة قوات النظام”، موضحاً 

أن القوات الحكومية قد سيطرت على األحياء الغربية والشرقية والجنوبية.

الجيش السوري “يدخل” البوكمال مجددا



الحدث االسبوعي

على  المطروح  الشخصية  األحوال  قانون  مشروع  عراقية  أوساط  وصفت 
طاولة البرلمان العراقي بأنه “ترسيخ للطائفية وتقين لها.

تعديل  مشروع  على  مبدئياً  الجاري  الشهر  بداية  العراقي  البرلمان  صّوت 
“المواطن”  كتلة  قدمته   ،1958 188لسنة  رقم  الشخصية  األحوال  قانون 
التي يتزعهما عمار الحكيم، ما أثار اعتراضات واسعة، خصوصاً لدى التيار 

المدني.
وتسمح التعديالت الجديدة في حال إقرارها، بالزواج على أساس المذهب.

ديواني  عن  يصدر  ما  بتطبيق  المختصة  المحكمة  القانون  مشروع  ويلزم 
الوقف الشيعي والسني، فيما يتعلق باألحوال الشخصية و تبعا لمذهب الزوج.
كما أن التعديالت الجديدة لم تحدد سنا قانونية للزواج. األمر الذي سيسمح 

بتزويج الفتيات القاصرات.
وأثار تصويت البرلمان من حيث المبدأ، ردود أفعال واسعة، فباإلضافة إلى 
فإن  الكاثوليك،  الكلدان  وبطريرك  المحامين  ونقابة  السنية  القوى  تحالف 

المجمع الفقهي وهو أعلى جهة دينية سنية في العراق رفض التعديالت.
وقال المجمع إن القانون الحالي يمثل نقطة وسطا بين المذاهب. إضافة إلى 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  مدنيون  ناشطون  أطلقها  واسعة  حمالت 

لمعارضة القانون المقترح.
الطائفية على حساب  للهوية  تكريسا  الجديدة  التعديالت  الرافضون  ويعتبر 

مبادئ المواطنة.
دستورية  مخالفة  يتضمن  الجديد  القانون  مشروع  إن  حقوقيون  ويقول 
واضحة، فاألحوال الشخصية قضية قانونية، لكن التعديالت الجديدة أحالتها 

إلى الجهات الدينية.
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الحدث االسبوعي
ضحى سعدون- العراق 

 
على  العراقية  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  وافقت 
المسائية في  الدراسة  بالمئة من نصاب  تخصيص خمسين 

الجامعات الى حملة الشهادات العليا غير المعينين
 جاء ذلك في اجتماع هيأة الرأي الذي ترأسه وزير التعليم 
حيث  العيسى  الرزاق  عبد  الدكتور  العلمي  والبحث  العالي 
نوقش مشروع استثمار الكفاءات من حملة الشهادات العليا 
في  العيسى  وقال  الطاقات.  هذه  توظيف  امكانات  ودراسة 
معرض الموافقة على القرار إن الظرف المالي الراهن الذي 
مراجعة  يقتضي  العليا  الشهادات  اصحاب  استيعاب  عرقل 
جامعية  مساحات  في  الشريحة  هذه  توظيف  تستلزم  جادة 
هيئة  اعضاء  موافقة  مثمنا  المسائية  الدراسة  مثل  مهمة 
الطاقات  احتضان  باتجاه  تدفع  التي  المبادرة  على  الرأي 

الوطنية .

التعليــم العالي العراقية : تخصيص 50 % من نصاب “الزواج الطائفي”.. يثير استياء وغضبا في العراق
الدراسة المسائية لحملة الشهادات غير المعينين

فاتن الحلفي :انتشــار عصابات المخدرات في 
العراق افه يهدد المجتمع العراقي 

الحدث االسبوعي
ضحى سعدون- العراق 

 
اعربت عضــو المفوضية العليا لحقوق االنســان العراقية 
الســيدة فاتن الحلفي عن قلقها مــن تزايد عصابات ترويج  
المخــدرات داخــل العــراق محــذرًة من أن آفــة المخدرات 
والمواد ذات التأثير النفســي أصبحت عاماًل آخر تستهدف 

شريحة الشباب العراقي .
 الســيد الحلفــي دعت وزارتي الداخليــة و الصحة لتكثيف 
جهودهم في الحد من انتشــار هــذه الظاهرة كذلك التعاون 
مع المؤسســات التربوية ومنظمــات المجتمع المدني  من 
اجل نشر  وسائل التوعية في المدارس والجامعات اضافة 

الى دور وسائل االعالم في نشر مخاطر هذه المخدرات 
 والهميــة الموضوع ندعو الجهــات المعنية بضرورة فتح 
مراكــز متطورة لمعالجة االدمان في عموم البالد  للحد من 

هذه الظاهرة السلبية في المجتمع العراقي

الحدث االسبوعي
ضحى سعدون- العراق 

 
صوت مجلس النواب، بجلسته التي عقدت يوم الخميس على قرار بخصوص رواتب 

ومخصصات متطوعي الحشد الشعبي.
وقال مصدر نيابي، إن »البرلمان صوت، خالل الجلسة، على صيغة قرار بخصوص 

رواتب ومخصصات متطوعي هيئة الحشد الشعبي«.
واشــار الــى ان »قانون الموازنة العامــة لعام 2017 رقم القانــون 44 المادة 52 
الفقــرة اوال : التــي تنص »على مجلس الــوزراء اضافة التخصيصــاات الالزمة او 
اجــراء مناقلــة لضمــان تطبيق مــاورد في قانون هيئة الحشــد الشــعبي فيما يتعلق 
برواتب والمخصصات لمتطوعي الهيئة مساوتهم مع اقرانهم في القوات المسلحة«.
وأضــاف ان »القــرار الذي تم التصويــت عليه اليوم تضمن مناقشــة قانون الخدمة 
والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي والتصويت عليه وإرساله الى مجلس النواب سريعا 

لغــرض التصويــت عليه وتحديد الوصف القانوني لمنتســبي الحشــد وفقا للضوابط 
المعمول بها«.

وأشــار الى ان »موازنة عام 2018 يجب ان تتضمن كامل حقوق منتســبي الحشــد 
الشعبي وفقا للقوانين اعاله ومساواتهم مع اقرانهم في القوات المسلحة، فضال عن 
التصويت على احتســاب فارق الراتب لمنتسبي الحشــد الشعبي وفقا للقوانين اعاله 

واعتبارا من 2017/1/1.
وكان مجلــس النــواب عقــد، في وقت ســابق من اليوم الخميس، جلســته برئاســة 
نائــب رئيــس البرلمان همام حمودي وحضور 181 نائبــا، فيما اكد مصدر برلماني 
ان الجلســة ستشــهد التصويــت علــى 11 قانونا وقــرارا بينها قرار بشــأن رواتب 

ومخصصات الحشد الشعبي.

البرلمان العراقي يصوت على قرار رواتب ومخصصات الحشد الشعبي

الحدث االسبوعي

ضحى سعدون- العراق 
 

اكــدت النائب عــن كتلة المواطــن النيابية حمدية الحســيني ان 
تعديل قانون االحوال الشخصية يقضي على ممارسات مجتمعية 
لطالما اجهضت حقوق المرأة ومنها )النهوة العشائرية والفصل 
العشــائري( كما ان التعديل في القانــون يقضي على االكراه في 

الزواج للذكر واالنثى .
وهذا ما نصت عليه المادة الخامســة مــن تعديل قانون االحوال 
الشخصية الذي يكون ضمانة لحقوق المرأة العراقية التي عانت 
طيلــة الفتــرة المنصرمة من اجهــاض لحقوقهــا ودفعها اثمان 

المشاكل العشائرية بدون ذنب .
وقد اضافت النائب حمدية الحســيني  في بيان صدر عن المكتب 
االعالمي اليوم ان القانون الحالي المرقم )188( لســنة 1959 
يجيز الزواج باالكراه اذا تم الدخول وجاء التعديل من اجل الغاء 

هذه المادة واعتبار العقد باطال النه باالكراه  

الحســيني: ان تعديــل قانــون االحوال الشــخصية 
يقضي على النهوة العشائرية والفصل العشائري

الحدث االسبوعي

العراق : عالء المعموري
 

اعلنت هيئة اســتثمار بابل عن منحها اربعة اجازات اســتثمار لمشــاريع 
مختلفــة لمســتثمرين محليين ليصبح عــدد اجازات االســتثمار الممنوحة 

خالل العام الحالي ثمانية اجازات استثمار.
وذكر مدير عام الهيئة الدكتور نصر حمود  العنزي في حديث لوكالة الحدث 
االخباريــة ان الهيئة منحت اربعة اجازات اســتثمارية بقطاعات الصناعة 
والزراعــة والتجــارة والخدمات خالل االســبوع الحالــي ، وان االجازات 

تضمنت مشروع اقفاص عائمة لتربية االسماك في منطقة عوفي
وكذلك مشــروع  مجمع تجاري في مركز الحلة ومشــروع معمل للطابوق 
في ناحية الشــوملي ومشــروع محطة وقود حديثة في مركز الحلة مضيفا 
ان مجمــوع االجازات التي منحتها هيئة اســتثمار بابل خالل العام الحالي 
ثمانيةاجازات استثمار فباإلضافة الى االجازات االستثمارية  السابقة ، تم 
منح االجازات االستثمارية التالية خالل العام الحالي ، وهي مصنع تكرير 
الزيــوت النباتية في المدحتيــة ومحطة وقود حديثة فــي الطليعة ومجمع 

تجاري في الحلة
ومحطة وقود حديثة في الهاشمية

منوها الى ان الهيئة اكملت اكثر من اثنان وعشرون  ملف استثماري وتم 
رفعها للهيئة الوطنية لالستثمار لغرض منحها اجازات استثمار.

هيئــة اســتثمار بابل تمنــح اربعة رخص لمشــاريع 
استثمارية مختلفة في المحافظة.

الحدث االسبوعي

ردت حكومة إقليم كوردســتان في بيان لها اســتلمت وكالتنا نسخة منه على 
قــرار المحكمة االتحادية العليا حول قضية االســتفتاء والذي كان بطلب من 

األمين العام لمجلس الوزراء .. 
 

نص البيان
 

بطلــب مــن األميــن العام لمجلــس الــوزراء اإلتحادي فــي 2017/11/5، 
أصــدرت المحكمــة اإلتحادية العليــا بتاريــخ 2017/11/6 قرارها المرقم 
)122/إتحاديــة 2017( حول تفســير المادة األولى من الدســتور العراقي 
والتــي تنص على أن )جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مســتقلة، ذات 
ســيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي )برلماني( ديمقراطي، وهذا 

الدستور ضامن لوحدة العراق(.
 تأكيداً إللتـزام إقليم كوردستان دوماً بالبحث عن حل الخالفات بين السلطات 
اإلتحادية واإلقليم بطرق دســتورية وقانونية، وإنطالقاً من موقفنا المعروف 
المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا اإلتجاه وفي مقدمتها مبادرة آية هللا 
العظمى الســيد السيستاني، وبعض الشــخصيات العراقية، والدول الصديقة 
للشــعب العراقي حول العودة الى الدستور العراقي لحل الخالفات، ومن هذا 
المنطلق، نحترم تفسير المحكمة اإلتحادية العليا للمادة األولى من الدستور، 
وفــي نفس الوقت نؤكــد إيماننا بأن يكون ذلك أساســاً للبــدء بحوار وطني 
شــامل لحل الخالفــات عن طريق تطبيــق جميع المواد الدســتورية بأكملها 
بما يضمن حماية الحقوق والســلطات واإلختصاصات الواردة في الدســتور 
بإعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة األولى 

من الدستور.

حكومة اقليم كوردســتان« نحترم تفســير المحكمة 
اإلتحاديــة العليا للمادة األولى من الدســتور والبدء 

بحوار وطني شامل

الحدث االسبوعي
ي  أفصحت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة العراقية أنَّ مالكاتها قامت بالبحث والتقّصِ
عــن أموال )511( ُمكلَّفــاً لمختلف الجهات الحكوميَّة من خــالل )182( زيارًة إلى 
ل الشــركات،  مصــارف حكوميَّــٍة وأهليٍَّة، وســوق العراق لألوراق الماليَّة، وُمســّجِ

ة. ، ومديريَّة المرور العامَّ ودائرة التسجيل العقارّيِ
، أنهــا قامت بتحليل   وأضافــت الدائــرة، في بياٍن ُنِشــَر على موقع الهيئة الرســمّيِ
ٍم في األموال من عدمه،  معلومات )75( من الُمكلَّفين للبحث عن وجود حاالت تضخُّ

لفاً. حيث ظهرت مخالفٌة في موضوع تضارب المصالح لدى )21( ُمكَّ
ة الماليَّة الُمتسلَّمة والُمدقَّقة خالل  الدائرة أشــارت إلى أنَّ عدد اســتمارات كشف الذمَّ
شهر تشــرين األول بلغ )720( اســتمارًة، ُمبّيِنًة قيامها بتوثيق )2999( استمارًة 
ة ذاتها، إضافًة إلى إقامة ورشــة عمٍل للتعريف بالئحة الســلوك الوظيفّيِ  خالل الُمدَّ
رقم )1( لســنة 2016 والتعديل األول لعام 2017 لعدٍد من منتســبي وزارة التعليم 

 . العالي والبحث العلمّيِ
ومــن جانب آخر، أفادت دائرُة التحقيقات في هيئــة النزاهة بإصدارمحكمة الجنايات 

ة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً غيابياً بالسجن لمدَّة سبع سنواٍت بحّقِ  الُمختصَّ

ض الســابق إلحدى شــركات المقاوالت،  المــدان )جــالل كريم وهيــب( المدير الُمفوَّ
 ، استناداً ألحكام المادَّة 444/ حادي عشر من قانون العقوبات؛ إلضراره بالمال العاّمِ

الفتًة إلى أنها حقَّقت فيها في وقٍت سابٍق وأحالتها للقضاء.
 وأكَّدت الدائرة أنَّ الُمتَّـهم الُمدان قام بسرقة مبلغ )552,150( ألف دوالٍر أمريكّيٍ 
ص لشركٍة  من المصرف العراقّيِ للتجارة من خالل استيالئه على مبلغ الصّكِ الُمخصَّ

ة لتجارة المواّدِ الغذائيَّة. ة الشركة العامَّ لها استحقاٌق بذمَّ
العها على أقوال الُممّثِل القانونّيِ للمصرف العراقّيِ للتجارة الذي   المحكمــُة، بعد اّطِ
ة لتجــارة المواّدِ  طلب الشــكوى ضــدَّ الُمتَّهم وأقــول الُممثَّل القانونّيِ للشــركة العامَّ
الغذائيَّة، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة وأقوال الشهود وقرينة هروب الُمدان، وجدت 

األدلة كافيًة وُمقنعًة إلدانته.
 ، ن قراُر الحكم إصدار أمر قبٍض بحّقِ الُمدان الهارب واجراء التفتيش األصولّيِ  وتضمَّ
رة )المصرف  وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع االحتفاظ للجهة الُمتضّرِ
العراقــّيِ للتجارة( بحّقِ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتســاب قرار 

الحكم الدرجة القطعيَّة.

     النزاهــة العراقيــة : ظهور تضارب مصالح لدى )21( ُمكلَّفاً، بالذمة المالية والحكم بالســجن على مدير 
شركة لسرقة أكثر من نصف مليون دوالٍر



الحدث االسبوعي
أعلــن الرئيس الســودانى عمر البشــير، إلغاء حالة الطــوارئ بوالية الجزيرة، 
اعتبــارا مــن الخميس، حيث جاء ذلــك أثناء افتتاحــه لفعاليات الــدورة الثالثة 
لمهرجان الجزيرة للســياحة والتسوق، مساء الخميس، بمدينة مدنى العاصمة، 

خالل زيارته للوالية التى تستغرق 3 أيام .
وافتتــح البشــير، فى مســتهل زيارته لواليــة الجزيرة، عددا من المشــروعات 

الخدمية والتنموية فى قطاعات التعليم والصحة والطرق والشباب والرياضة.
وأكد البشير، خالل لقاء جماهيرى بالوالية، تمسكه بوالى الجزيرة محمد طاهر 

إيال لالستمرار فى موقعه، نظرا لإلنجازات التى حققها منذ تولى المسؤولية.
وكان الرئيــس الســودانى قد أصدر مرســوما جمهوريا يــوم 6 نوفمبر الجارى 
بفــرض حالة الطوارئ وحل المجلس التشــريعى بواليــة الجزيرة، بعد خالفات 
عاصفة نتجت عن قيام مكتب قيادى حزب )المؤتمر الوطنى الحاكم( فى الجزيرة 
برئاســة الوالــي، بفصــل 19 من القيادات، وإرســاله توصية للمكتــب القيادى 
المركــزى للحــزب لعزل رئيس المجلس التشــريعى للواليــة، وأرفقها بتوصية 
أخــرى لرئيــس الجمهورية، لحــل المجلس التشــريعى الوالئى هنــاك، وإقامة 

انتخابات فى غضون 60 يوماً.

الحدث االسبوعي

القاهــرة - قالــت مصــادر قضائية فــي مصر إن محكمــة النقض أيــدت األربعاء حكما 
بالسجن المؤبد على محمد بديع المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين ليصبح ثاني 

حكم نهائي بالمؤبد عليه.
وأضافــت المصــادر أن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية بالبالد، رفضت طعن 
بديع وآخرين على أحكام الســجن الصادرة ضدهم من محكمة للجنايات عام 2016 في 

قضية تتصل بأحداث عنف وقعت بمدينة اإلسماعيلية شرقي القاهرة عام 2013.
ويعني ذلك تأييد الحكم ليصبح حكما نهائيا غير قابل للطعن.

وكانــت محكمــة النقــض أيدت في عــام 2016 حكما آخر بالســجن المؤبــد على بديع 
)74 عامــا( في قضيــة تتصل بأحداث عنف وقعت بمدينة قليوب شــمالي القاهرة عام 
2013 بعد إعالن الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة اإلخوان 

المسلمين المحظورة في مصر.
وقالــت المصــادر القضائية إن محكمــة النقض رفضــت االربعاء أيضا طعون ســبعة 
متهميــن آخريــن على معاقبتهم بالســجن المؤبــد في قضية اإلســماعيلية و29 متهما 
محكوم عليهم بالسجن لعشر سنوات و19 متهما محكوم عليهم بالسجن لثالث سنوات.
وكانــت النيابــة العامة وجهــت للمتهمين عــدة اتهامات من بينها قتل ثالثة أشــخاص 
والشــروع في قتــل آخريــن والبلطجة وحيازة أســلحة ناريــة. ووجهــت لبديع تهمة 

التحريض على ارتكاب هذه الجرائم.
ويحاكــم بديع أو تعــاد محاكمته في عدة قضايــا يتصل أغلبهــا باالضطرابات وأعمال 

العنف التي تلت عزل مرسي.
وألقت الســلطات القبض على مرســي وأغلب قيادات الجماعــة واآلالف من أعضائها 

ومؤيديها وامتدت الحملة لتشمل نشطاء يساريين وليبراليين.
وأدرجت الحكومة جماعة اإلخوان المســلمين على قوائم الجماعات اإلرهابية بموجب 

حكم قضائي، وتقول إنها ال تستهدف إال المخالفين للقانون والنظام العام.

3 العدد )41( - السبت 18 ترشين الثاين 2017

المغرب.. اســتنفار أمني فــي مراكش بعد 
اختفاء سائح إسرائيلي

ثاني حكم نهائي بالسجن المؤبد على مرشد اإلخوان 
في مصر

الحدث االسبوعي
تونــس - أكــد يوســف الشــاهد رئيــس الحكومة التونســية االلتــزام بحماية 
الصحافيين ومكافحة كل أشكال اإلفالت من العقاب لمن اعتدوا على الصحافيين 
في إطار مسار كامل تنتهجه الحكومة عن قناعة ضمن معركة شاملة ضد كل 

مظاهر اإلفالت من العقاب.
وجــاءت تصريحات الشــاهد خــالل ندوة دوليــة إحياًء لليــوم العالمي إلنهاء 
اإلفالت من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين تحت شــعار “آليات 

الحماية الفعالة ودور المنظمات المهنية في هذا المجال”.
وقال الشاهد إن حكومته تعمل على دعم حرية الصحافة، خاصة وأن الحكومة 

شرعت في حملة واسعة ضد الفساد يعد قطاع اإلعالم شريكا في إنجاحها.
وتهــدف النــدوة التي تم تنظيمها بالشــراكة بين النقابــة الوطنية للصحافيين 
التونســيين والفيدراليــة الدوليــة للصحافييــن والمفوضية الســامية لحقوق 
اإلنســان واليونســكو، إلى تعزيز التنســيق وأوجــه التعاون بيــن المنظمات 
المهنية للصحافيين، لدعــم آليات الحماية الدولية واإلقليمية ذات الصلة، وال 
ســيما فيما يتعلق بإنشــاء آليات وطنية فعالة للحماية والمســاءلة في تونس 

وفي غيرها من الدول.
وأفــاد رئيس نقابة الصحافيين التونســيين ناجي البغــوري بأن النقابة تطمح 
إلــى تركيز آلية مســتقلة لضمان حماية الصحافيين وتتبع من يســتهدفونهم، 
وأكد تمســك النقابة ومختلف مكونات المجتمع المدني بسحب مشروع قانون 
زجــر االعتداءات على القوات الحاملة للســالح لما يتضمنه من تهديد لحرية 

الصحافة وتضييق على الصحافيين، وفق وصفه.
ومشــروع قانــون زجر االعتــداءات على القــوات الحاملة للســالح اقترحته 
الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد في أبريل 2015، وواجه جدال واسعا 

في تونس بين مؤيد ومعارض.
وكانــت نقابــة الصحافيين قد أعربت عــن رفضها القاطع لمشــروع القانون 
وضرورة ســحبه لما يتضّمنه من عقوبات ســالبة للحرية في مجال الصحافة 
والنشر على غرار المعاقبة بالسجن لكل من يتعمد إفشاء أسرار األمن الوطني 
دون تحديد ماهية تلك األسرار، وتجريم تحقير القوات المسلحة بالسجن لمدة 

سنتين.
واعتبــرت أن ما تضمنه “ضرب للحرية الخاصــة والعامة ولحرية الصحافة 
واإلعالم، كما أن هذا القانون ال يحمي اليوم رجل األمن عند تنفيذ القانون”. 
وأضافــت أنــه “يفتقر إلى التنصيــص على حقوق الصحافييــن ويضيق على 

النشر بالتراخيص المسبقة”.
وأشــار البغوري في تصريحات ســابقة إلى أن مشــروع هذا القانون يشــكل 
خطورة واســعة على مكســب الحرية بعد الثورة واســتغرب وجود ما ســماه 
“التهــم الفضفاضــة” في فصول القانون المذكور مثل كشــف أســرار األمن 
و تعكيــر صفــو النظام العــام. ورأى أن المصادقة على مشــروع هذا القانون 
بصيغتــه الحالية من قبل مجلس نواب الشــعب ستشــكل خطورة على مســار 

االنتقال الديمقراطي في تونس.
من جهتها تقول الحكومة إن المصادقة على هذا المشروع “أضحت ضرورة 
ملحــة لحماية األمنييــن مما يتعرضون له من اعتــداءات متواصلة”، وأبدت 
اســتعدادها للتحــاور مــع مكونات المجتمــع المدنــي والمنظمــات الحقوقية 

الرافضة لمشروع القانون.

طمأنــة  رســائل  تبعــث  التونســية  احلكومــة 
للصحافيني متعهدة حبمايتهم

الرئيس السوداىن يعلن إلغاء حالة الطوارئ ىف والية »اجلزيرة«

الحدث االسبوعي
شــهدت مدينة مراكش، جنوب وســط المغرب، حالة استنفار أمني، بعد اختفاء سائح 

إسرائيلي كان يقوم بجولة باألسواق المحيطة بساحة جامع الفنا مع وفد سياحي.
وتقدم ســائحان من المجموعة نفســها بشــكوى بشأن الســائح المفقود بمقر الدائرة 

األمنية الخامسة، لتستنفر المصالح األمنية أجهزتها، وتشرع في البحث عنه.
واستبعد مصدر مسؤول أن يكون لالختفاء أي عالقة باعتداء أو شبهة جنائية أخرى، 
مرجحا أن يكون الســائح يعاني مضاعفات صحية بســبب تقدمه في السن، إذ قال إنه 

في العقد السابع من العمر.
هذا، وقد انتهت التحريات األمنية التي قامت بها المصالح األمنية بمراكش، بالتنسيق 
مــع المصالح المركزيــة بالمديرية العامــة لألمن الوطني،  بعد العثور على الســائح 
بمدينة الدار البيضاء، التي سافر إليها وأقام بأحد فنادقها دون أن يبلغ مرافقيه بالوفد 

السياحي اإلسرائيلي.

الحدث االسبوعي

الكويت - أعلنت رئاســة األركان العامة للجيــش الكويتي،  دعوة الدفعة األولى 
من المكلفين بأداء التجنيد اإللزامي إلى مراجعة هيئة الخدمة الوطنية العسكرية 
في معســكرات المباركية وذلك بداية من الســادس عشــر من الشــهر الجاري 

ولغاية أسبوع من هذا التاريخ.
وال تنفصل إعادة العمل بالتجنيد اإللزامي بعد توّقفه طيلة 16 عاما عن األوضاع 
األمنية في اإلقليم وما تثيره من مخاوف للكويت الواقعة بجانب الساحة العراقية 
الملتهبــة بالحروب، وغيــر بعيد عن إيران ذات الســوابق الكثيــرة في التدّخل 

بالشؤون الداخلية لجيرانها.
وقالت رئاســة األركان في بيان صحافي إن االســتدعاء يشــمل مواليد العاشــر 
من مايو إلى الســادس من نوفمبــر 1999، وذلك الســتكمال بياناتهم وإجراء 
الفحوصــات الطبيــة وإطالعهــم علــى التعليمــات والتوجيهات لتنفيــذ الخدمة 

العسكرية.
وأهابــت بالمكلفين بالخدمة االلتــزام والتقيد بهذه الدعوة موضحة أن المتخلّف 
عن هــذا الواجب الوطني ســيعّرض نفســه للعقوبات المقــررة بقانون الخدمة 

الوطنية العسكرية.
وكان وزيــر الدفــاع الكويتي الشــيخ محمد خالد الحمد الصبــاح أعلن في وقت 
سابق أن هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ستستقبل الدفعة األولى من المشمولين 

بالخدمة الوطنية بداية يناير 2018.
وتعد الخدمة الوطنية العسكرية، وفق المادة األولى من الدستور الكويتي، واجبة 
علــى كل كويتــي من الذكور أتم الـ18 عاما من عمره عنــد العمل بهذا القانون 

وُيعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عامة وخدمة احتياطية.
وتبلغ مدة الخدمة العامة 12 شــهرا منها 4 أشــهر للتدريب و8 أشهر للخدمة 

حسب القانون المذكور، إضافة إلى خدمة احتياطية واجبة على كل من أنهى 

مدتهــا األولــى 30 يومــا في الســنة ولمدة 10 ســنوات، أو حتى بلوغه ســن 
الخامسة واألربعين.

وجــرى إقــرار التجنيد اإللزامي في الكويت عام 1980 غير أن العمل به توقف 
عام 2001 بســبب وجود ثغرات في القانون الذي ينظم العملية آنذاك وحاجته 

لتعديل وضبط.
وأقــر مجلس األمة الكويتي )البرلمان( في أبريــل 2015 قانونا جديدا للتجنيد 

اإللزامي على أن يطبق بعد سنتين من نشره.

بدء تطبيق التجنيد اإللزامي يف الكويت

الحدث االسبوعي

واشــنطن - وافقت لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس األميركي، على تشريع 
يعاقــب الحكومات واألفراد الذين يقدمون الدعم المالي والمادي لحركة حماس، 

ومن المتوقع أن يعرض القرار قريبا على مجلس النواب.
وتذكر هذه الخطوة بالتشــريعات التي أقرت ضد حزب هللا اللبناني الذي تصنفه 

واشنطن تنظيما إرهابيا.
وتقول أوساط سياسية إن القرار من شأنه أن يزيد من إرباك القوى الفلسطينية 
التي تتأهب لتنفيذ الجزء األول من اتفاق المصالحة الذي جرى التوقيع عليه في 
12 أكتوبر بالقاهرة، والذي يتضمن إجراء انتخابات تشــريعية ورئاســية وضم 
حماس والجهاد ضمن منظمة التحرير، الممثل الوحيد للشــعب الفلســطيني في 

المفاوضات مع إسرائيل.
ويرى هؤالء أن القرار رســالة عملية تفيد بأن الواليات المتحدة لن تتعاطى مع 
حركة حماس ال من قريب وال من بعيد في حال انخراطها مســتقبال في السلطة، 

ما لم تستجب لشرطي نزع سالحها واالعتراف بإسرائيل.
وشدد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس في قرارهم على ضرورة 
محاصرة حماس ماليا وفرض عقوبات على داعميها ومراقبة معامالتها المالية

 الدولية، إضافة إلى مطالبة الدول التي تحتضن قيادتها على إبعادهم منها.
وانتقــد التشــريع، الذي دعمه النائب عــن والية كاليفورنيــا إد رويس، رئيس 
اللجنة، قطر على وجه التحديد لتزويدها حماس “بدعم مالي وعسكري كبير”.
وأشــار رويس إلى أنه منذ اللحظة األولى لطرح القانون للنقاش اضطرت قطر 
التــي كانت تســتضيف صالح العاروري منذ إبعاده عــن تركيا عام 2016، إلى 

ابعاده عن البالد مع مجموعة أخرى من القياديين”.
ووافقت اللجنة أيضا على تشــريع يوقف المســاعدات المالية األميركية للسلطة 
الفلســطينية حتــى اتخاذ خطــوات موثوقة لوقف مــا تعتبره أعمــال عنف ضد 

مواطنين أميركيين وإسرائيليين.
وأيدت لجنة العالقات الخارجية مشــروع القانــون بإجماع األعضاء، وذلك بعد 
تعديل سابق على التشريع ليسمح باستثناءات مثل استمرار التمويل لمشروعات 

الصرف الصحي.
وحتى يصبح التشــريع قانونا يتعّين أن يقره مجلســاً النواب والشــيوخ قبل أن 
يوقعــه الرئيس دونالد ترامب. وقابلت حماس التشــريع باســتهجان معتبرة أنه 

“خطوة غير جديدة على الواليات المتحدة التي ترعى اإلرهاب”.

تشريع أمريكي جديد يستهدف حماصرة محاس ماليا



الحدث االسبوعي
 

أعلــن وزيــر الدفاع األمريكي جيمس ماتيس أنه يرى إمكانيــة لبدء مفاوضات بين الواليات 
المتحدة وكوريا الشمالية، بشرط وقف بيونغ يانغ برنامجيها النووي والباليستي.

ونقــل عــن ماتيس قولــه: “إذا أوقفــوا تجاربهــم وأوقفــوا تطويــر البرنامجيــن )النووي 
والصاروخي(، ستكون هناك إمكانية للمفاوضات”.

وشــهد التوتر الســائد بين بيونغ يانغ وواشــنطن تصاعدا جديدا، في الفتــرة األخيرة، على 
خلفية المناورات العسكرية المشتركة بين الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي غايتها 

التدرب على استهداف كوريا الشمالية في حال نشوب حرب في المنطقة.
وينتشر في أراضي كوريا الجنوبية حوالي 28 ألف جندي أمريكي بدعوى وجود تهديد ناجم 
عن الشــمال. فيما تخشــى بيونغ يانغ من جانبها اعتداء من قبل الواليات المتحدة وتواصل 
تطوير ترسانتها النووية والصاروخية، على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة عليها.

الحدث االسبوعي
رفض رئيس زيمبابوي، روبرت موغابي )93 عاما(، التنحي من منصبه خالل لقاء مع الجنراالت 

الذين قاموا بانقالب، نقال عن مصدر قريب من الجيش الزيمبابوي.
وأوضــح المصدر أن موغابــي الذي وضع تحت اإلقامة الجبرية منذ ليلــة الثاللثاء إلى األربعاء، 

التقى، للمرة األولى، في مقر الرئاسة، قائد القوات المسلحة الجنرال قسطنطينو تشيفينغا.
وذكر المصدر: “التقوا اليوم، ورفض االستقالة”، مضيفا: “أعتقد أنه يحاول كسب الوقت”.

فيما أوردت وزارة خارجية زيمبابوي أن وزيرين من جنوب إفريقيا بعثهما رئيسها جاكوب زوما، 
حضرا اللقاء أيضا.

 وانتشــرت قــوات من الجيــش ومدرعات في مراكز اســتراتيجية عدة من العاصمــة الزيمبابوية 
هراري.

وجاء تدخل العســكريين بعد أيام من إقالة موغابي لنائبه إميرســون منانغاغوا )75 عاما(، الذي 
عــارض منــذ زمن طويل تولي الســيدة األولى في البــالد، غريس موغابي، الحكــم خلفا لزوجها 

موغابي العجوز.
وأوضح الجنرال سيبوســيو مويو، الناطق باســم الجيش، أن الهدف الوحيد من التدخل العسكري 
هو القضاء على “المجرمين” في محيط الرئيس موغابي، في إشــارة إلى أنصار زوجته غريس 

ذات النفوذ الكبير في البالد.
مــن جانبــه، دعا زعيم المعارضة في زيمبابوي مورغان تشــانجيراي، زعيــم “الحركة من أجل 
التغيير الديمقراطي”، خصمه التاريخي موغابي إلى االستقالة. وقال في مؤتمر صحفي: “روبرت 
موغابي يجب أن يســتقيل لمصلحة شــعب زيمبابوي”. وشدد على وجوب تطبيق “آلية انتقالية” 

إلجراء انتخابات حرة. لكنه أوضح أنه لم يتصل بالعسكريين ليبحث في ذلك.

4 العدد )41( - السبت 18 ترشين الثاين 2017

الحدث االسبوعي 

انتقــدت الخارجية البولندية،  إقرار البرلمان األوروبي مشــروع قانــون يمهد الطريق لفرض 
عقوبات عليها تتعلق بعضويتها في االتحاد األوروبي.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان لها: »لسوء الطالع، تبنى البرلمان األوروبي القرار 
في لحظة مؤسفة جدا، في وقت بدأت فيه مرحلة برلمانية تشريعية في بولندا«.

وأضــاف البيــان: »قرار البرلمان األوروبي ضد بولندا ال يشــير إلى جوهــر القضايا المتنازع 
عليهــا بين المفوضيــة األوروبية وبولندا، بل ينظر إليه كأداة سياســية للضغط على بولندا«.. 
»نحــن نحتــرم حق البرلمان كهيئــة تمثيلية للتعبير عــن آرائهم في االتحــاد األوروبي، ولكن 

يؤسفنا أنه تم تقييم مشاريع رئيس بولندا بشأن القوانين بشكل سلبي«.
وكان النواب في البرلمان األوروبي صادقوا خالل اجتماع دوري عقد في ستراتســبورغ، على 
قــرارا يوصي ببــدء إجراءات قد تؤدي إلى حرمان بولندا من حق التصويت في مجلس االتحاد 

األوروبي.
وجاء في القرار: »الوضع الحالي في بولندا يشكل خطرا على القيم األوروبية«، وأشار القرار 
إلى أن البرلمان األوروبي يبدي قلقا عميقا إزاء مشــروعي قانون متعلقين باإلصالح القضائي 

في بولندا.
وأشــار القرار إلــى قانونين اعتمدهما البرلمان في بولندا، ثم فــرض الرئيس البولندي أندجي 
دودا حق النقض عليهما. ويرى النواب أن القانونيين يعرضان اســتقالل الهيئات القضائية في 

بولندا للخطر.

الحدث االسبوعي

واشنطن - تتوالى تحذيرات الخبراء والمهتمين بالملفات الحساسة على غرار النووي 
اإليراني لتنبيه الرأي العام العالمي والدول الكبرى من األنشطة اإلرهابية المشبوهة التي 

تمارسها طهران تحت غطاء االتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية.
ورصد مراقبون  أحدث تحذير وجهه خبراء في واشنطن للقيادة األميركية، منبّهين من 

عواقب تركيز اهتمامها على مصير االتفاق النووي في سياق تحديد خياراتها في التعامل 
مع طهران.

وأكد الخبراء أن طهران تشكل تهديدا لألمن العالمي واإلقليمي بسبب مواصلة برنامجها 
الصاروخي ودعمها لإلرهاب.

وجاء التحذير خالل ندوة نظمها مركز “تريندز” للبحوث واالستشارات في نادي 
الصحافة الوطني في واشنطن تحت عنوان “إيران: فن االتفاق”.

وحضر الندوة أكثر من 40 من ممثلي الحكومة األميركية والسفارات األجنبية والقطاع 
الخاص والجامعات.

وسعى المشاركون لإلجابة عن تساؤالت مثارة في الواليات المتحدة وخارجها بشأن 
الخطوة التالية التي قد تتخذها واشنطن في التعامل مع النظام اإليراني، بعد أن رفض 

الرئيس األميركي دونالد ترامب التوقيع على قرار بشأن التزام طهران باالتفاق النووي، 
وأحال الملف إلى الكونغرس.

إال أن مدير البحوث والتواصل في مركز تريندز ريتشارد بيرتشل، قال إن إيران وقعت 
على معاهدة منع االنتشار النووي لكنها انتهكت االلتزامات المفروضة عليها.

ويشير ذلك، وفق مراقبين، إلى سياسة المراوغة والتضليل التي تمعن طهران بالسير 
فيها، متعللة بأن برنامجها سلمي ومدني وال يرقى إلى الحصول على أسلحة نووية.

ولفت بيرتشل االنتباه إلى أن “السوابق التاريخية تؤكد أن أي دولة تحاول الحصول على 
أسلحة نووية، تواصل جهودها حتى تحقق هدف الحصول على هذه األسلحة”، قائال 

“ليس هناك سبب لالعتقاد بأن إيران لن تواصل السعي للحصول على أسلحة نووية”.
وشرح السفير لينكولن بلومفيلد بالتفصيل أنشطة النظام اإليراني اإلرهابية داخل البلد 

وخارجه. وقال “بات معروفا أن هذا النظام يهرب الشباب من أفغانستان إلى سوريا 
للقتال مع الميليشيات التي تساندها إيران في األراضي السورية”.

وأضاف “النظام اإليراني مسؤول عن الكثير من إعدام المعارضين السياسيين كما أنه 
ضالع في أنشطة تعادل جرائم حرب”.

وأعرب بلومفيلد عن اعتقاده الراسخ بأن إيران “تواصل عن عمد برنامجا نوويا 
يفترض أن أغراضه هي االستخدامات المدنية لتوفير الطاقة”، في حين أن “إيران دولة 

لديها احتياطات كافية من النفط والغاز لتنفيذ مشروعاتها التنموية. من الواضح أن 
مواصلة الحصول على تكنولوجيا نووية غرضها الحصول على أسلحة نووية”. واتفق 
المتحدثون على أن االتفاق النووي “مجرد جزء صغير من سلوك إيران الشامل الذي ال 

بد من مواجهته”، وقالوا إن “ضلوع إيران المستمر في تطوير الصواريخ الباليستية 
ومساندتها للتنظيمات اإلرهابية في أنحاء المنطقة يشكالن تهديدات كبيرة لألمن اإلقليمي 

والدولي”.
ومن جانبها أعلنت فرنسا أنها تعتزم اتخاذ خطوات “حازمة” بشأن برنامج إيران 

للصواريخ الباليستية بعيدا عن االتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية 
عام 2015.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتيه إسباني “فرنسا قلقة من 
الوتيرة المستمرة لبرنامج إيران الصاروخي الذي ال يتوافق مع قرار مجلس األمن”.

البنتاغون يعلن شروطا لبدء حوار بين واشنطن 
وبيونغ يانغ

أزمة زيمبابوي.. موغابي يرفض التنحي تحت 
ضغط الجنراالت

اهتامات إليران باستغالل االتفاق النووي لدعم اإلرهاب

الحدث االسبوعي
أعلــن وزيــر الخارجية التركــي مولــود جاويش أوغلــو أن وزراء 
خارجية تركيا وإيران وروســيا ســيجتمعون نهاية األسبوع الجاري 
فــي مدينة أنطاليــا التركية للتحضير النعقاد قمــة الدول الضامنة في 

سوتشي.
وقــال جاويش أوغلو خالل مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جبران 
باســيل،  فــي أنقــرة، إن وزراء خارجيــة تركيــا وروســيا وإيــران 
ســيجتمعون نهاية األســبوع في مدينة أنطاليا التركية، للتحضير إلى 
لقاء قمة لزعماء هذه البلدان في مدينة سوتشــي الروســية، المقرر 

إجراؤه في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

جاويش أوغلو: اجتماع وزراء خارجية الدول 
الضامنة للهدنة يف سوريا هناية األسبوع برتكيا

الحدث االسبوعي

هانوي - أكدت مصادر إخبارية، أن فيتنام والصين تعّهدتا بتجنب 
النزاعات حول بحر الصين الجنوبي، وذلك في داللة على ظهور 

بوادر حسن نية نادرة صدرت في ختام زيارة الرئيس الصيني شي 
جين بيغ إلى هانوي.

وجاء في بيان مشترك صدر في ختام الزيارة أن “الطرفين أعربا 
عن توافقهما على أال تتخذ أي مبادرة يمكن أن تؤدي إلى تعقيد 

النزاع”.
وأكد البيان ما أوردته مصادر إخبارية صينية عن أن بكين 

وهانوي توصلتا إلى “توافق”، مشيرا إلى إصرارهما على حفظ 
السالم واالستقرار في بحر الصين الجنوبي.

ولطالما تصاعدت حدة التوتر بين البلدين ووصل التهديد حول 
هذا الموضوع حدا ال يمكن تخيّله بين الصين من جهة والعديد من 

البلدان األخرى المتدخلة فيه من جهة أخرى.
وتؤكد الصين حقها في السيادة شبه الكاملة على هذا البحر 

الحيوي الذي يشكل معبرا للشحن التجاري الذي يبلغ معدله خمسة 
تريليونات سنويا، كما يعتقد أنه يختزن احتياطات كبيرة من النفط 

والغاز.
فيما تطالب كل من فيتنام وتايوان والفلبين وبروناي وماليزيا 

بالسيادة على أجزاء منه وسط خالف لطالما اعتبر شرارة محتملة 
الندالع نزاع في آسيا.

وتصاعد التوتر العام الجاري بعدما علقت هانوي مشروعا للتنقيب 
عن النفط في منطقة قبالة شواطئها تطالب بكين بالسيادة عليها، 

ووردت معلومات عن أنها تعرضت لضغوط جارتها الشيوعية 
العمالقة.

وكان التوتر قد تفاقم بين فيتنام والصين بسبب السيادة على 
البحر في 2014 عندما ثبّتت بكين منصة نفطية في مياه تطالب 

بها هانوي، وتسببت تلك الخطوة بأسابيع من التظاهرات الدامية 
المعادية للصين في أنحاء فيتنام.

وعرض الرئيس األميركي دونالد ترامب، الذي زار أيضا هانوي 
على فيتنام أن يضطلع بدور “الوسيط” في هذا النزاع.

وقال ترامب للرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ “إن كان بإمكاني 
المساعدة في التوسط أو التحكيم فرجاء أبلغوني بذلك  أنا وسيط 

جيد جدا”.
وجازف ترامب بإغضاب الحكومة الصينية التي تكرر القول إن ال 
دور للواليات في بحر الصين الجنوبي، حيث تتعين معالجة جميع 

المشكالت بطريقة ثنائية.
وصدر هذا اإلعالن فيما ينتظر أن يتمخض عن اجتماع الصين 

وبلدان مجموعة بلدان جنوب شرق آسيا )آسيان( إطالق “مدونة 
سلوك” حول بحر الصين الجنوبي. فيما تشدد الصين على ضرورة 

أال تتضمن هذه المدّونة التزاما قانونيا.

بكني وهانوي تتعهدان حبل سلمي 
ألزمة حبر الصني اجلنويب

بولنــدا تنتقد مشــروع قانــون للبرلمان األوروبي 
يمهد لعقوبات عليها





االغلبية من الشــعب العراقي كان يائسا من تغيير نهج الحكومات 
التــي حكمــت العراق بعد عــام ٢٠٠٣ وهو نهج اتصف بالفســاد 
وبحماية المفســدين وبظهــور طبقة من محدثــي النعمة اصبحت 
االن تمتلك قصورا وهي التي كانت تحلم ببيت مســاحته مائة متر 
واصبحت تمتلك بنوكا وشــركات واصبحت تنهش وتأكل بلحومنا 
وهذه الطبقة تناســلت وتكاثرت وسحبت حتى الموظفين الشرفاء 
منهــم بالترغيــب والترهيــب فمــن يعارضهــم كان يصبح ضحية 
لالغتيــال ومــن يوافق ان ينضــم اليهم كان ينجــو بحياته ويصعد 
وظيفيا ويصبح مسنودا ووصلت عملية الفساد لمستويات قياسية 
حسب تقديرات المؤسســات الدولية المختصة واصبح العراق في 
المرتبــة ماقبل االخيرة بعمليات الفســاد المالــي حاله كحال مدينة 
بغداد دار السالم ومدينة الف ليلة وليلة التي اصبحت اسوأ عاصمة 
للعيش في العالم واصبح االرهاب والفساد مرتبطان ارتباطا وثيقا 

وعندما يسأل المرء لماذا اليحاسب المسؤول الفالني يكون الجواب 
جاهــزا ان هنــاك حزبا سياســيا يحميه وان هناك مليشــيا تحميه 
وتقــف خلفه وعلى االقل هناك عشــيرة تقف معــه واتذكر مرة تم 
القاء القبض في البصرة على اكبر تاجر مخدرات وعشيرته وقفت 
معه وقطعت الطرق وشيخ عشيرته ظل مالزما قيادة الشرطة حتى 
تم اطالق ســراحه واذا كان تاجر المخــدرات تم التعامل معه هكذا 
فكيف بالمدير العام والوزير والوكيل والمستشار الذي تقف وراءه 
هيئة اقتصادية وتقف وراءه احزاب وكيانات ومليشيات ومنظمات 
ماانــزل هللا بها من ســلطان وهذا هو الوضع الذي نعيشــه والذي 
اصبح ثقافة ونهج والكل مسؤولين عنه واؤكد على كلمة الكل الن 
هناك من لم يسرق ولكنه سكت وغض النظر عن الفساد المستشري 
والــذي كون دولة عميقة في البلد ومنظومة كاملة متكاملة يحمي 
البعض منها االخر وتمتلك المال والقوة والنفوذ واالعالم بل انهم 
كانــوا يشــترون االعالم واصبحــوا يمتلكون مؤسســات اعالمية 
ومحطات فضائية فهل نســتطيع القضاء على هذه الدولة العميقة؟
الجواب نعم النها دولة جبانة تشــكلت وترعرعت طوال الســنوات 

الماضية على الفساد والسرقة والقتل وحسب المعلومات المتوفرة 
فان الدولة العميقة ســتوجه لها ضربة قاصمة ومن الرأس وليس 
مــن الذيل وســتكون هناك اســماء لــن يصدق احد انها ســتوضع 
في الســجون وهناك مســؤولين كبار جدا ســتتم االطاحة بهم ولن 
يســلم ايــا من الذين ســرقوا المــال العام مــن الحســاب والعقاب 
والضربة قادمة ووشــيكة ولم يبقى منها اال تحديد ســاعه الصفر 
ولن يحميهم احد وكل شــيء ثابت ومثبت واقل شــيء يدينهم هو 
القاعــدة التــي تقول مــن اين لك تســعون مليــون دوالر وعمرك 
اليتجــاوز ٣٤ ســنة وهناك ابناء اســتغلوا مناصــب اباءهم الذين 
ســهلوا لهم بعلم وتقصد حصولهم علــى ماليين الدوالرات وهناك 
نقطــة مهمة جدا يتناســاها الكثيــرون وهي هل االميــركان كانوا 
اليعلمــون بهــذا الفســاد المستشــري ؟ والجواب كانــوا يعلمون 
بكل شــيء وهم سيســاعدون في فضح الفاســدين النه ان االوان 
لبنــاء دولة العــراق الجديــدة على اســس صحيحة دولــة قانون 
ومحاســبة ولن يفلــت اي احد من المحاســبة والعقاب مهما كانت 
درجة قوته السياسية ومهما كان اسمه ومهما كان حزبه وهنا قد 

يقول قائل منكم هناك اشــخاص اليســتطيع احد ان يحاسبهم النهم 
مدعومين وتقف وراءهم مليشيات وتقف وراءهم فصائل بالحشد 
الشــعبي وتقف وراءهم ايران والجــواب لمن اليعلم ان االيرانيين 
والمليشــيات اليســتطيعون التحرك االن والخروج من تحت سقف 
الدولــة الن التوجيهات االيرانية التي صدرت تقول ممنوع الصدام 
مــع الدولــة وانــه القوة مهمــا كانت تخــرج خــارج ارادة الدولة 
فكيف اذا كانت هذه القوى والمليشــيات تدافع عن فاســدين وتقف 
معهم وتحارب الدولة من اجلهم وهذا الشــيء ان حصل ســيكون 
مســوغا لتدخل دولي واســع وعن طريق مجلس االمن ان حصل.
الخالصــة ايهــا االخوة لقد اقتربــت نهاية االفــالم الكارتونية توم 
وجيري وكراندايزر والعاقل من االشارة يفهم وكل المليارات التي 
نهبت ســتعود ان شاء هللا وســنرى عدد كبير من تيجان الرؤوس 
قابعــة في الســجون وفي قفــص االتهام في محكمــة عادلة وهذه 
ســجلوها على هايدة العامري وتذكروا هذا الكالم جيدا والمهم ان 
يتــم ازالــة الدولة العميقة فــي العراق والتي نهبــت البالد والعباد 
وانتظــروا المفاجئات الكبرى واالســماء الرنانة التي لن تصدقون 
انها ســتزج في الســجون وتكون تحت المحاكمة بل وستشاهدون 
الشــهود يشــهدون عليهم بدون خوف وتحت رايــة قضاء اليظلم 
واليجامــل واليخــاف مــن احــد وحمــى هللا العــراق والعراقييــن

النظرية التكاملية للعمل الوطني المقاوم لالحتالل 
والدعــوة الــى تأســيس ) المجلــس الوطنــي للمعارضــة العراقيــة (

نالحــظ ومنــذ احتــالل العراق عــام 2003 ان هنــاك تباين بيــن القوى 
الوطنيــة والقوميــة واالســالمية المعارضــة لالحتالل في قيــادة العمل 
المقــاوم والمعــارض , فأغلــب هذه القــوى أرتأت ان تنفــرد في العمل 
السياســي بمشــاريع وطنية أدت الى أنشــقاقات وهوان غيــر مبرر في 
تشــكيل جبهة موحــدة للمقاومة والمعارضة العراقيــة , وظهرت برامج 
ومشــاريع تحمل من النوايا النبيلة الكثير وعقدت لها ندوات ومؤتمرات 
لبيان تفاصيل هذه المشــاريع والتي تناســت او تعمدت في ألغاء القوى 
المعارضــة االخرى , وحاولت االنفــراد في قيادة المعارضة العراقية لما 
بعد عام 2003 , بل انفردت بعض القوى بمشاريعها ومنعت االخرين من 
االنضواء تحت لوائها , وهذه الممارســات غير المدروســة رغم نواياها 
الطيبة ظهرت خالل الســنوات الماضية وأدت الى تمزيق وتقزيم الصف 
الوطني والقومي واالسالمي , فاغلبهم كان يعمل بأنفرادية وحتى وصل 
البعــض منهم الى الديكتاتورية بقيادة هذه المرحلة التأريخية الحاســمة 

فــي تأريخ العراق , وهذا جعل الشــعب العراقي يتمــزق بين هذه القوى 
التــي حــاول ) بعضها القفز بيــن الخنادق ( لغرض تحقيــق أهدافه , أو 
أســتغالل الهيجان الشــعبي ضد حكومات اآلحتالل , ممــا أدى الى نتائج 
عكســية وســلبية دفع المواطن العراقي ثمنها تهجيــرآ وقتال وأغتيال , 
حتــى ملئت صحارى العــراق بمخيمات النازحيــن والمهجرين , وكانت 
صدمــة كبيرة لــدى المواطــن العراقي عندما أكتشــف عورة شــعارات 
رفعــت ومشــاريع طرحت لــم تكن ناضجــة ولم تتعامل بنضج سياســي 
مــع المتغيــرات الدوليــة ولم تفقــه ميزان القــوى اآلقليمــي والدولي .
ورغــم كل هــذه الصدمات واالنكســارات وحتى الهزائــم , وجدنا بعض 
هذه القوى تجلس بعروشــها وترفض أن تتحمل مسؤولية ما وصلت له 
االوضاع المأساوية للمواطن العراقي بعد االحتالل , حتى أن أغلبها تخلى 
عن تحمل جزءآ من مراهقاته وشعاراته الثورية واالنتفاضية التي حرقت 
المدن العراقية وهجرت أهلها وناسها بين مشرد في المخيمات او مهجر 
فــي الدول االقليمية , ولالســف ان بعض من هــذه القوى أتبعت أجندات 
أقليمية ممولة الهدافها السرية في االنتقام من الشعب العراقي , وأخرى 
أنشطرت وتمزقت الى نحل ودكاكين , ومنها ما هرع الى دغدغة حكومات 
االحتالل لغرض أدخاله الى عمليتهم السياسية وأنتخاباتهم المزورة , ولم 
تدرك هذه القوى أن االعداء عملوا على سياسة االحتواء ومن ثم التسقيط 
لها وهذا ماجرى لالســف في كثير من المشــاريع التي طرحت وصرفت 
عليهــا الماليين مــن دوالرات الخليج , مما جعلها منفردة في ســاحاتها 
, وأيضــآ كان ســببآ في أزمة الثقة بينها وبين بقيــة القوى المعارضة .
أن أزمة الثقة بين القوى الوطنية والقومية واآلسالمية هي سببآ جوهريآ 
حقيقيآ في تمزيق وتقزيم القوى المعارضة , ولآلسف وجدنا أن أغلبها ال 
تقبل بالعمل الجبهوي أو الموحد مع االخرين , وما زالت تصر على تطبيق 
مشــاريعها منفردة , وهــذا اآلنفراد والرؤية الضيقة فــي العمل المقاوم 
يخــدم جبهة اآلعداء التي يهمها هذا الوضع المؤســف لقوى المعارضة 
, آلنها تجعل هذه القوى كالطيور الشــاردة في الســماء وبالتالي يســهل 
قنصهــا وتســقيطها أمام جماهيرها , كما أن هــذا التمزق جعل المواطن 

العراقي الذي كان يراهن عليها يشــعر بخيبة وصدمة نتيجة تخليها عن 
مسؤولياتها في الوقت الحرج , وجعل المواطن يتسائل الى متى تبقى هذه 
اآلوضاع المأســاوية تكبل عاتق المواطن دون شعور القوى المعارضة 
بحجم المأســاة وحقيقــة الوضع المرهق الذي يعانيــه المواطن , ورغم 
الســنوات المريرة والتجارب المفزعة التي مرت على أحرار الشعب بعد 
أنتفاضتهــم عــام 2011 وجدنا أن القوى المعارضــة والمقاومة لم تكن 
على قدر المسؤولية التأريخية لهذه اآلنتفاضة الكبرى والتي لو توحدت 
فيها الصفوف لكانت هناك تغييرات جذرية في الوضع العراقي , ولآلسف 
كانت هذه كبوة حقيقية لغياب القيادات المعارضة عن جبهات اآلنتفاضة 
العراقية , وهذا أدى الى أن تســتثمر القوى اآلرهابية الدولية وأآلقليمية 
هذا الوضع الضبابي وأدخلت أدواتها اآلرهابية التي أســتثمرت ساحات 
العز والكرامة وأســتطاعت أن تجير اآلنتفاضة الى مصالحها وأجنداتها 
اآلرهابيــة , وبالتالي دفع المواطن ثمن أنتفاضته ومراهنته على القوى 
المعارضــة التي كانــت أغلبها خارج العراق والتي لم تســتطع أن توحد 
جهودهــا وما زالت , أن التجربــة المريرة التي عاناها المواطن العراقي 
نتيجــة أســتغالل اآلدوات اآلرهابية للوضع العراقــي ولالحالم التي كان 
المواطــن يراهــن بها على قوى المعارضة , أنهارت وتهدمت وتســببت 
فــي صدمــة كانــت نتائجها فقــدان الثقة الحقيقيــة بكل الشــعارات وكل 
المشاريع التي طرحت من قبل قوى المعارضة العراقية بعد عام 2003 .
أننــي مؤمــن أن قيــادة العمــل المعــارض للقــوى الوطنيــة والقوميــة 
واآلســالمية لن تكــون نتائجه أيجابيــة وبما يتالئم وطموحات الشــعب 
العراقــي فــي حالــة التمســك بالنظريــة االنفراديــة لقيــادة المعارضة 
مــن قبــل أغلــب قــوى المعارضــة والمقاومة, وفــي ظل غيــاب رؤية 
أســتراتيجية موحــدة لهــذه القــوى رغــم نبل شــعاراتها ومشــاريعها 
وهــذا أن أســتمر ســيكون وباال عظيمــآ في العمــل الوطنــي المقاوم , 
وســيؤدي الــى نتائج تخــدم الجبهــات الداخليــة واالقليميــة والدولية .
واآلســالمية  والقوميــة  الوطنيــة  القــوى  كل  أن  أؤمــن  أننــي  كمــا 
تشــترك فــي الغايــات النبيلــة للعمــل المعــارض وتؤمــن فــي الثوابت 

المشــتركة , وخالفاتهــا ال تتعــدى المتغيــرات االنيــة والفــروع , وهذا 
اآليمــان المشــترك بينهــا جميعــآ يجب أن يــؤدي الى توحيــد صفوفها 
فــي أصعــب مرحلــة تأريخيــة يمــر بهــا العــراق وشــعب العــراق .

لذا فأنني أطرح النظرية التكاملية في العمل الوطني المعارض والمقاوم 
بعــد اآلتفاق على النقطة الصفرية بين كل هــذه القوى لتجاوز خالفاتها 
وهفواتها وأنكساراتها السابقة واآلنطالق بالعهد والميثاق الوطني الذي 
يعتمــد أســاس العمل التكاملــي بين كل هذه القوى , بحيــث يؤدي العمل 
والمشــروع المنفرد الى مساهمة بناء مشترك في وضع لبنة في الجدار 
الوطنــي, وال تكــون هذه القــوة أو تلك هي كل الجدار , أو أنها تتمســك 
بأنفرادها لقيادة العمل الوطني , بمعنى يجب أن نؤمن أن الوقت قد حان 
لبنــاء جدار المعارضــة والمقاومة العراقية التكاملي ويجب أن تشــترك 
جميــع القوى العراقية المعارضة في بنائه دون أســتثناء , لوضع رؤية 
أســتراتيجية تدرك المتغيرات اآلقليمية والدولية وتســتطيع التعامل مع 
ميــزان القوى االقليمية والدولية أيضآ برؤية موحدة ونضوج يحق أمال 
وطموحات الشــعب العراقــي , والعمل التكاملي بيــن كل القوى الوطنية 
والقوميــة واآلســالمية يجــب أن يبدأ في تأســيس ) المجلــس الوطني 
للمعارضــة العراقيــة ( تنضــوي تحــت لوائــه دون اســتثناء كل القوى 
المعارضــة , علــى أن يكون التمثيل للجميع دون تمييــز أو أقصاء وبما 
يتناســب والعمــق الجماهيري والتأريخي لهــا , ويوضع للمجلس نظامآ 
تأسيســيآ باآلتفاق , ويتولى قيادة المجلــس الوطني للمعارضة العراقية 
)) قيــادة جماعية مشــتركة (( تنتخب من كل القــوى الوطنية والقومية 
واآلســالمية فــي مؤتمر عام وموحــد , تتولى وضع رؤية أســتراتيجية 
موحدة للعمل الوطني للمعارضة العراقية وتعمل على توحيد كل المشاريع 
الوطنية والقومية واالسالمية التي طرحت دون أستثناء , ويكون أساس 
العمــل فيها هو االيمــان بالعمل التكاملي بين هذه القوى لتحقيق أهدافها 
وليــس بالعمــل اآلقصائي والمنفرد , وتكون قيــادة المجلس هي الممثل 
الشرعي للشــعب العراقي في كل المحافل الوطنية واالقليمية والدولية .

أنهــا دعــوة صادقــة لــكل القــوى الوطنيــة والقوميــة واآلســالمية 
.. الجريــح  شــعبنا  وتطلعــات  أمــال  ولتحقيــق  صفوفهــا  لتوحيــد 

وهللا من وراء القصد ...
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إذا ُطعنت من الخلف فأعلم أنك يف 

املقدمة.
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هايدة العامري

اقرتب املوعد وستسقط الدولة العميقة

يفتــح حــادث الزلزال الكبيــر الذي هــز العراق وايران والشــرق 
االوســط مســاء 12 تشــرين الثاني/ نوفمبــر  2017 مجاال كبيرا 
للقلق والخوف من تكراره سواء كان اهتزازا طبيعيا بباطن االرض 
او بسبب تفجير نووي باطني ايراني تم اجراءه في عمق االرض.
لنذكــر مــرة اخــرى ان التجــارب النوويــة الباطنيــة غالبــا مــا 
تحتــاج الــى مناطــق وكهــوف وخنــادق تتوافــر في عمــق جبال 
الصالبــة  ظــروف  فيهــا  وتتوفــر  جرانيتيــة،  صخريــة  تكــون 
وامكانيــات التحكــم واالنغــالق حــال حــدوث التفجيــر النــووي. 
لقــد درســت وتابعــت وكتبــت على مــدى اكثر من ربــع قرن عن 
سلســلة التجــارب والتفجيــرات النوويــة الفرنســية فــي جنــوب 
الجزائــر منتصف الســتينيات من القــرن الماضــي والتي اجريت 
فــي منطقــة جبلية تســمى جبل تاوريــرت بمنطقــة اينيكر “ عين 
إيكــر”  بواليــة تمنغســت جنــوب الصحــراء ، تســببت بدمــار 
بالمنطقــة. اليــوم  الــى  مســتمرة  اشــعاعية   وكــوارث  شــامل 

 بعــض التجارب النووية الفرنســية الباطنية واهتزازاتها المدمرة 
خرجــت مــن عمــق الجبــال،  ووصلــت باتربتهــا وصخورهــا 
وموادهــا المشــعة حتــى الــى اراضــي ليبيــا  شــرقا والجنــوب 
الجزائــري ،عندمــا فشــل الفرنســيون، اكثــر مــن 5 مــرات من 
التحكــم فيهــا ، وكانــت رداتهــا االهتزازيــة تســجل علــى بعــد) 
-650 1200 ( كــم مــن موقــع التجربــة، والتــي ســجلها العالم 
الفرنســي ، مدير المشــروع النووي الفرنسي ايف روكار بنفسه.
 وبالطبع، كل التجارب النووية السطحية او الباطنية تكون معرضة 
لالخطــاء،  ويمكن ان تخرج عن نطاق التقدير الدقيق المحســوب 
لها ، وحتى صعوبة السيطرة عليها، داخل االرض وحتى خارجها . 
وفــي الحالــة االيرانيــة طالمــا توجهــت االنظــار بالشــكوك فــي 
منشــئة كرمنشــاه النوويــة االيرانيــة، ومفاعل بوشــهر االيراني 
فــي الضفة الشــرقية مــن الخليج العربــي، بمنطقــة المحمرة في 
االحــواز العربية المحتلــة ، تقع كلها في منطقــة زلزالية معروفة 
ومحــددة مــن قبــل علمــاء الجيوفيزيــاء ومختصــي الــزالزل.
وســواء كان الزلــزال او التجربة النووية االيرانيــة  الباطنية وما 
شــهده العالم من خراب وضحايا في ايران والعراق ، يعيد السؤال 

الهام والمتكرر حول قضايا السالمة النووية ،  وال شك ان الجميع  
من المعنيين بمثل هذه االمور باتوا محرجين اآلن عن الكشف عنها 
بــكل صراحة امام العالم، واولهم دور  الواليات المتحدة االمريكية 
وروسيا واوربا وكذلك ايران المعنية االولى بامر كل هذه االخطار.
 الجانب االيراني، ســاكت اليوم تماما عن اخطار مثل هذا الزلزال  
وقبله مرات عديدة ، ويكتفى الجانب االيراني  بالحديث الشكلي عن 
الهزات ودرجتها وتعداد الضحايا واسعاف منكوبي الزلزال... الخ.  
وفــي الوقــت نفســه لــم يســمح لالعــالم التوجــه الــى النقــاط 
الحرجــة مــن مناطــق الزلــزال القويــة،  وكذلك فان التســريبات 
والتصريحــات االخــرى حــول الرصــد الزلزالــي غالبا ما تشــتت 
تركيــز الــرأي العــام المحلــي والدولــي ، عندمــا  تثيــر كثيــرا 
هــذا  وخطــورة  جوهــر  حــول  األهــم  والنقــاط  الشــبهات  مــن 
الموضــوع. المهــم باالمــر والمطــروح اليــوم ، الســؤال االهم : 
 هل تأثرت المنشئات النووية االيرانية من هذه الزالزل ،  وما مستوى 
قدرات ايران في توفير السالمة النووية لمنشئاتها والتحكم في حالة 
التسرب االشعاعي المحتمل بسبب اي حادث نووي سواء بالقصف 
او التجارب الخاطئة او حتى حدوث الزالزل والفيضانات وغيرها.

 

ولنــا مــن حــادث فوكوشــيما وقبلهــا تشــرنوبيل دروس معتبرة 
واالشــعاعي  النــووي  التلويــث  مســتويات  اخطــار  حــول  
التعــرض  عنــد  حتــى  او  النوويــة  الحــوادث  بســبب  الناجمــة 
التســانومي.  مثــل  والفيضانــات  الطبيعيــة  الــزالزل  الــى 
هــذه ليســت المــرة االولــى ان تتعــرض مناطــق شــرق العراق 
وخاصــة مناطــق شــمال العــراق الشــرقية الــى هــزات زلزالية 
مصدرهــا ايــران ومنــذ ســنوات، رغــم ان العــراق قــد عــرف 
الزلزاليــة. االهتــزازات  احزمــة  نطــاق  خــارج  انــه  تاريخيــا 
 هذه المرة اجتاحت الهزة كامل العراق وصوال الى شمال الجزيرة 
العربيــة وبعض دول الخليج وجنــوب تركيا. وفي كل االحوال فان 
المناطــق المعرضة للــزالزل والفيضانات يجب ان تكون خالية من 
المنشــئات النووية ، مثل منطقة كرمنشاه وغيرها من المفاعالت 
النوويــة التــي تطــل على شــرق العــراق وتقابل الخليــج العربي 
كالمفاعل النووي االيراني الرئيسي في بوشهر،  الذي تصل ملوثاته 
االشعاعية الى مياه الخليج العربي ومناطق اهوار العراق الجنوبية.
ان مراجعــة كل هــذه االمور يجــب ان توضع قضايــا مصير حياة 
وشــعوب هذه المنطقــة امام العالــم ودعوة ايران الــى الكف عن 
عبثها وتحميلها المســؤولية التامة عن ما يجري وخاصة الزامها 
بالمراقبــة المســتمرة وتوفيــر كل ما يتعلــق بالســالمة النووية.

ا.د. عبد الكاظم العبودي

زلزال أم تفجري نووي باطني الخطر النووي االيراين الجاثم عىل 
صدر العراق واملنطقة

الدعوة اىل تأسيس ) املجلس الوطني للمعارضة العراقية (

الدكتور محمد الشيخلي 

عندمــا كنت بصــدد قراءة حوار دار بين الروبــوت صوفيا ومحلل 
تكنولوجي معروف تخيلت تقريبا رؤية هذه المرأة اآللية للمستقبل 
وشــككت لوهلــة أن صانعهــا زودهــا بالردود ســلفا مــن منطلق 
توقعاتــه المســبقة لنوعية األســئلة التــي من الممكــن أن تطرح 
علــى إنجــازه، لكن هــذا ال ينفي أننــا بالفعل مقبلون نحن البشــر 
على عهد جديد تتقاســم فيه معنا اآللة الحياة على كوكب األرض.

فــي الوقــت الراهــن كل مــا يشــغل العوائــل هــو كيفيــة معالجة 
أبنائهــا مــن إدمان األجهــزة الذكية وإعــادة بناء صــورة العائلة 
التقليديــة، بينمــا صوفيــا تؤكد أن الــذكاء االصطناعي ســيصبح 
مســتقبال مكّونــا أساســيا مــن مكّونــات أي أســرة “كالحيــوان 
األليــف أو الصديــق المقــرب أو الشــريك”. وهــذا ما من شــأنه 
أن يبعــث بموجــات مــن التوتــر والقلق بين األُســر فهــي تخطو 
بســرعة عجيبة نحو مجتمعــات مكّونة من خاليا بشــرية وأخرى 
آليــة، فهل ســتتعايش مع بعضهــا البعض، ال ســيما وأن عالقات 
البشــر تتســم في بعض النواحي بالتناحر من أجل العيش بســالم؟
أي نوع من الحروب ستنشأ بين اإلنسان اآللي واآلدمي، خصوصا 
وأن عــددا من الدول اتخذت إجراءات جديدة في أقســام شــرطتها 
بموجبها أصبح للذكاء االصطناعي وظيفة فيها، وعلى رأسها الصين 

التي بدأت تعمل على بناء مركز أمن ال وجود فيه ألي عنصر بشري؟
وبعيدا عن هذه المســألة االستباقية ســمعت من صديقة أن مرضا 
جديــدا وفد علينا أســبابه باألســاس كل أصناف األجهــزة الذكية، 
وال يــزال تحت الدرس للخروج بحلول وعالجات تناســب مرضاه.
كما أن فتاة بعمر الزهور فارقت منذ أيام قالئل الحياة بسبب عدم سماعها 
صوت القطار مقبال نحوها ألنها كانت تضع سماعات الهاتف الذكي.
فــي المقابــل، صــار أبناؤنــا اليــوم يحبــذون تتويــج عالقتهــم 
بالتكنولوجيــا الحديثــة وأدواتهــا بدراســتها ضمــن اختصــاص 
جامعــي، وهــذا جيــد فلعلهــم بذلــك يتعلمــون كيفيــة التعامــل 
مــع الســاكن الجديــد لــكل أقطــار العالــم مــن غربهــا لشــرقها.
ولكــن هل بمقــدور الجيل الجديد مواجهــة ذكاء اصطناعي يتطّور 
ويتجدّد يوما بعد آخر ويتغلغل في جذور المجتمعات أكثر من ذي قبل؟

ال يســعنا اليوم ســواء طــرح الكثير من األســئلة، فــي حين تؤكد 
صوفيــا بثقة أن للروبوتات مســتقبال واعدا تكون فيه شــخصيات 
مشــهورة. مــا لفت انتباهــي حقا أنهــا قالت إن ذكاءهــا المتطور 
مقارنة بمحدودية ذكاء بعض البشــر ال يجعلها تتخلى عن اإلنسان 
وتعيــش بمنــأى عنــه بل تــرى أنهما يكمــالن بعضهمــا البعض.
وعلــى هذا األســاس فإمــا أن المســتقبل سيشــهد انقالبــا جذريا 
اآللــي  الرجــل  وينضــم  الديمغرافيــة  المجتمعــات  تركيبــة  فــي 
إلــى ســجالت الحــاالت المدنيــة ويدخــل في دفاتــر التعــدد، وإما 
أن يحطــم اإلنســان مــا عكــف علــى صناعتــه أيامــا بلياليهــا.
لكــن من الواضح أن الحياة بدأت منذ زمن ليس ببعيد تســري في 
أوصــال آالت صّماء، اليوم نراها دُمى تقدّم خدماتها لإلنســان في 
مختلــف المجاالت حتى في الفراش الزوجــي، وأراها غدا بدل أن 
تكــون مجرد مكّون من مكّونات األســرة اآلدمية، ســتكون عوائل 
مســتقلة بذاواتها، وتتحقــق بذلك رؤية عالم الفيزيــاء البريطاني 
ســتيف هوكينــغ بأن على البشــر تــرك كوكــب األرض والرحيل.

شيامء رحومة 

املستقبل للعوائل اآللية



مــن يتابع التحوالت الجيوسياســية في الشــرق االوســط ،وخاصة بعد 
هزيمة تنظيم داعش في العراق وسورية، وتفاهمات الفصائل السورية 
والتوصــل الــى هدنة وســام دائــم ،بمعزل عــن التنظيمــات االرهابية 
كداعش والنصرة ، يدرك تماما أن الشــرق االوســط مقبل على تحوالت 
جيوسياســية وإجتماعيــة وإقتصاديــة واســعة ، وتحالفات عســكرية 
وسياسية كبيرة،لانطاق نحو بناء شرق أوسط جديد ، ولكن ليس كما 
تريــده االدارة االمريكيــة ، ولكنه يدور في فلكهــا ، ومباركتها ودعمها 
الامحدود له ،يضمن تحقيق إســتراتيجيتها العســكرية، وهيمنتها على 
المنطقــة لقرون طويلة، ويكــون بديا عن المشــروع الكوني االيراني 
التوســعي الفارســي)عدو الطرفين( الذي أصبح واقعا ملموســا،وبذلك 
يضمــن الطرفان نجاح قيام الشــرق االوســط الجديد، بعيــدا عن إيران 
وأذرعهــا وميليشــياتها الطائفية فــي المنطقة،والتي تقاتــل إيران بها 
باالنابــة عــن جيشــها وحرســها الثوري،فــي كل مــن العــراق ولبنان 
وســوريا واليمن،اليوم تقوم المملكة العربية الســعودية بشــخص ولي 
العهــد االمير محمد بن ســلمان ،بمهمة تحديث الدولــة ،والحرب على 
الفساد ،داخل المملكة ، ويقوم بدور محوري أساسي في ترميم العاقات 
وتنقيتها،وإخراجهــا من النفوذ والهيمنة االيرانية ،والعراق وســورية 
ولبنــان واليمــن إنموذجــا لهذا الــدور العروبــي الهام، بعــد ان وصل 
الخطــر االيراني الى عمق هذه الدول،وأخذ يهدد الدول الخليجية بالقوة 
العســكرية الجــراء التغيير وضمها الى إيران،كمــا يحصل في البحرين 
والكويت ،وما إســتقالة السيد ســعد الحريري رئيس وزراء لبنان ، إال 
دليــل علــى ما تقــوم به إيران مــن دور تخريبي إلحتــال دول المنطقة 
،وإسقاط أنظمتها في حربها الناعمة ،وخاياها النائمة هناك، إن الدور 
الذي يضطلع به االميرمحمد بن ســلمان لهو دور إســتباقي ،وإستثنائي

 في المملكة العربية الســعودية،والمنطقة الشــرق االوسط عموما، وقد 
بــزغ نجمه التحديثي في مؤتمر التنمية فــي العام الماضي عندما أعلن 
عن مشــروعه)العام 2030 ( التحديثي ، ثم تاه إعانه ألكبر مشروع 
في تاريخ المملكة العربية الســعودية والشرق االوسط،وأقصد مشروع 
تحديث االسام الوسطي المعتدل في السعودية ومواجهة التطرف وإلغاء 
مناهــج التطــرف الراديكالــي وكل أنواع الغلو االســامي ،اي عصرنة 
االسام السياسي برؤية تحديثية تتماشى مع روح العصر الناهض،النابذ 
لــكل أشــكال الغلو والتطــرف والتخلــف والرؤية القاصــرة لفهم روح 
االســام الحضاري ،ونزعته في التعايش الســلمي مع االديان االخرى، 
كمــا عاش نبينا االكــرم محمد في المدينة،وهي صورة ناصعة الســام 
حضاري متنور ،يعتمد الفكر المعتدل الوسطي أساس حوار الحضارات 
، التصادمها ، وما تقوم به التنظيمات االسامية المتطرفة التكفيرية في 
المنطقة ، هو من شــوه ســمعة االســام روحا وحضارة وفكرا منحرفا 
،لذلك كانت دعوة االمير محمد بن ســلمان ،وثورته التحديثية ضد هذه 
االفكار المنحرفة التي شوهت وتشوه االسام الحضاري التنويري، وما 
قيادته الثورة الثانية ضد رموز الفســاد في المملكة ،إال إيمانا منه ومن 
قيادة والده الملك سلمان بن عبد العزيز ،في موجهة الفساد المالي داخل 
االســرة الحاكمة ،وظاهرة نادرة قامت بهــا المملكة لتحذو حذوها دول 
الخليج التي تغوص اسرها في الفساد المالي الذي أزكم االنوف، إن قيام 
المملكة بمواجهة رؤوس الفســاد من أمراء ومسئولين كبارفي المملكة 
وإحالتهــم الــى القضاء، لهو عمــل اليقوم به إال من هــو مؤها لقيادة 
المملكــة لمرحلة مابعد تنظيم داعش،ومواجهة المد الفارســي المحدق 
بالمنطقة والمتغول باســم حرســه الثــوري وميليشــياته ،وهي مرحلة 
التحوالت الكبرى في الشــرق االوســط، وتحتاج لقيادة شجاعة وجريئة 
،وقائــد قليــل الكام وكثير االفعال كاالمير محمد بن ســلمان، نحن نرى 
التحوالت التي تنتظر الشــرق االوســط واقعة بقيادة ولــي العهد ،الذي 
يعــول عليه العالم عامة ودول الخليج خاصة ،المرين اساســيين هما ، 
مواجهــة الخطر االيراني وميليشــياته،لحماية المنطقة وايقاف الزحف 
االيراني لها، مســتغا الدعم الدولي الامحدود له، ومشــاركة وتحالف 
اإلدارة االمريكيــة معه ،في الحرب الناعمة على نظام طهران،وحســب 

االســتراتيجية االمريكية ،التي أعلنها الرئيس ترمب هي إســقاط النظام 
االيرانــي في العــام 2018،بعد القضاء على تنظيم داعش االرهابي في 
العــام 2017، وهو ما حصل، واالن التحضيرات لمرحلة مابعد داعش 
قــد بــدأت أمريكيا، وما التهديــدات والقرارات االمريكيــة ضد إيران إال 
دليــل علــى إصرار امريــكا على أزاحة حكــم المالي في العــام القادم، 
رغم تشــاؤم البعض،وعدم تصديقه للرؤية االمريكية، واالســتراتيجية 
االمريكية ،فالحصار البري والبحري والجوي، وســحب االتفاق النووي 
االيراني وإعان حزب هللا والحرس الثوري والميليشــيات االيرانية في 
العراق واليمن منظمات إرهابية ، ووصف قادتها باإلرهابيين ،والتوتر 
اللبناني مع إســتقالة الحريري، وأزمة إســتفتاء كردســتان، ومشاركة 
قاســم سليماني في الحرب مع ميليشــياته وحرسه الثوري ،في معركة 
كركــوك )كما إعترف الســيد مســعود برازاني نفســه(،ماهو إال تمهيد 
لشــن الحرب ضد إيران، نعم السياسة االمريكية بطيئة جدا في المنطقة 
ولكنها فعالة ،وتعاملها وتنســيقها مع روســيا حول مجمل ملف الشرق 
االوسط ،هو مدخل لتنفيذ استرتيجيتها طولية المدى في الشرق االوسط 
،وصوال الى تحقيق مشروعها الشرق االوسط الكبير،وهذا أكده الرئيس 
ترمــب ووقــع عليه في آخر لقاء له ،مع الرئيــس بوتين في فيتنام قبل 
يومين، ما نريد قوله هنا ،أن المملكة ذاهبة الى التغيير الجذري،الداخلي 
والخارجي، وتنتظرها تحوالت كبرى في الشرق االوسط،يجب أن تكون 
المملكة العربية الســعودية طرفا أساسيا فيها وفي مقدمتها، إن لم تكن 
قائــدة لها ، الســيما وان االمير محمد بن ســلمان ،أصبــح االن معادال 
موضوعيا للسياســة الخارجية لــادارة االمريكية واالوروبية نبســبب 
النجاحات التي حققتها سياسته المعتدلة والحكيمة في المملكة والمنطقة 
معا ،نعم تأثير التحديث السعودي أصبح واقعا على دول الخليج العربي 
والمنطقة عموما، وما إنفتاح الدول العربية ،وفي مقدمتها العراق على 
المملكة وتبادل السفراء والزيارات ،إال إشارة إيجابية العادة العراق الى 
محيطــه العربي بضغط ودعــم امريكيين ، على جعل المنطقة كلها تدور 
في فلك السياســة االمريكية،نحن نرى أن المنطقة ودول الخليج تحديدا 
قــد ايقنت أهميــة دعم المملكة وتحوالتها السياســية ن بــكل ما أوتيت 
مــن قوة ، إلدراكها حجــم الخطر االيراني ، وصحة التوجه الســعودي 

،بوصفه يمكن أن تلعب دورا محوريا في المنطقة والعالم، وتقف بوجه 
التمدد االيراني وخطر ميليشياته ،الذي بات يقلق ويؤرق ،ويدق أبواب 
االنظمة الخليجية كلها، فابد من ظهور قوة التوازن العربي، بعد غياب 
العراق ، كما حصل في التحالف العربي بعاصفة الحزم ، ونتذكر جيدا ، 
إنشاء جيش التحالف العربي واالسامي، الذي تقوده المملكة وإنضمت 
لــه، كبرى الدول االســامية لمواجهــة الخطر االرهابــي، الذي ترعاه 
وتقــوده إيران وميليشــياته كما تعلــن إدارة ترمب ،وتقــول بأن إيران 
وحرسها وميليشياتها هم رأس االفعى االرهابية، وهم من يغذي ويدعم 
االرهاب في العالم ، إن التركيز واالهتمام بالدور ،الذي ســيلعبه محمد 
بن سلمان في المرحلة المقبلة ،لهو دور تنتظره االمة العربية برمتها، 
إلن إسشتعرت مكامن الخطر ، وترى في شخصية وحكمة وقيادة االمير 
محمــد ،منقذا وحاميا لها ، وهكــذا تدعم الدول االوروبية وأمريكا، بكل 
قوتهــا المملكة، للحفاظ على مصالحها ومشــاريعها االســتراتيجية في 
العالم ،ومنطقة الشــرق االوســط، والنســتبعد تماما قيام حرب عالمية 
ثالثة، كما تشير االحداث والوقائع على االرض، وأن طبول الحرب تدق 
في الخليج، ومن لم يسمع بها فهو أصم وأبكم كما يقول هنري كيسنجر 
، فهــل الحــرب قادمــة المحالة ، هذا ما نراه االن مجســدا في تهديدات 
إيــران وتغولها فــي المنطقة ومحاولتهــا تغذية الحــروب ، بإصرارها 
علــى صنــع القنبلة النوويــة ،وتطوير التســليح الصاروخي البالســتي 
رغــم الحصار، ورغم أنها وقعــت االتفاقية النووية مــع الدول الكبرى 
وأمريــكا، ومع هذا فهــي تخرق األتفاقيات وتصر على إشــعال الحرب 
،ودعم المنظمات االرهابية والميليشيات لزعزعة أمن وإستقرارمنطقة 
الشــرق االوســط والعالم، أعتقد المملكة العربية الســعودية ،بشــخص 
ولي العهد االمير محمد ســتلعب دورا أساســيا في تغيير شــكل المنطقة 
، بعــد زوال نظــام طهران، الذي اصبحت الحرب عليه قاب قوســين أو 
أدنــى ، مما يؤهلها أن نكون الرائدة في بســط االمن ،وفرض االســام 
المعتدل في المنطقة، بعيدا عن الغلو والتعصب والتكفير،والذي ســيبدأ 
مــن داخل المملكة أوال بمواجهة الفســاد والتطرف معا ، بتغيير الرؤية 
الســعودية الــى واقع متجدد ومتفــرد خال من الظواهــر االرهابية التي 
تغذيهــا جهات موغلة في الغلو والتطــرف، االمل كله معقود بدور ولي 
العهــد للعمل على ازالة آثار الحــروب والعنصرية والتطرف ، ومواكبة 
الحداثة والتنويرالفكري ،والتطــور الحضاري والتقدم التكنولوجي ....    
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عبد الجبار الجبوري

السعودية وتحوالت الرشق االوسط

األرض والِعــرض.. ال تفريط فيهما ! فاإلنســان متجذٌر في أرضه 
ومرتبــٌط بها، يتغنّى بها وبمفرداتها، فهي تُمثّل جزءاً من وجدان 
الشــعوب واحساســهم على المســتويين الجمعي والفردي، وفي 
تصاعد لوتيرة الصراعات بين بغداد واإلقليم، ُمّرر قانون األحوال 

الشخصية المعدّل في البرلمان العراقي، بينما العراقيون كعادتهم، 
منشــغلون بالصــوالت السياســيّة ويتنافســون بإطالق الشــتائم 
والتنابــز باأللقاب والصفات، بســابقة هي األولى بيــن أبناء البلد 
الواحــد، في ظــِلّ صراع تنافســي الســتعادة أرٍض هي موضوع 
نــزاع ُمعلّــق من ســنوات، األرض مــن منطلق عربــي واألرض 
نفســها من منطلــق كــردي، متلبســين مفهــوم األرض النمطيّة 
بكونها مقياس شــرف وكرامة اإلنسان ضمن جغرافيته الوطنيّة، 
وال عيــب على مــن يُعبّر عن مثــل هذا الرأي مــن منطلق وطني 
بــأدوات حضارية، فهو حٌق مشــروع لكِلّ مواطــن، وليس حكراً 
على السياســيين وأصحاب المناصب الحكوميّة، لكنَّ نبرة الحديث 
بالصوتين )العربي والكردي( هي أعلى ارتفاعاً وحدّةً، بالمقارنة 
مع الشــعوب المتحضرة والمتمدّنة لمــا يتضمنهُ هذا الصوت من 
اتهامــات وتجريد لآلخر من وطنيته، ولم يكن العلو بســبب قصٍر 
فــي فَهم، أو عجز في األدوات، كما هو واقع الحال لمن يســتخدم 
النبرة المتشنّجة واإلشارات كأداة تفسيريّة ُمضافة للتعبير، بل إنه 
صدر عن بعض النخب الثقافيّة، مثقفين وأكاديميين، وعن نشطاء 
غير قاصرين على التعبير، عن آرائهم، بنزعة لم يشــهدها البلد، 
أوصلت الحال ألن يُســهَم كٌل منهم في شحن نزعات الكراهيّة في 

النفوس وبتشجيع من يرفع السالح على التشهير به بوجه اآلخر..
فــي هذه الفترة الحرجة وأثناء االنشــغال بتبنّــي المواقف وإعادة 
االصطفافات، تجاهل العديد من الشــتّامين ومرّوجي الفتن ما دُبّر 
بليل، مساهمين دون انتباه في تمرير آفة فتاكة قد تلتهم األسر وتنتهك 
أعراض بناتنا ونســائنا ِعبر سن قانون غير شرعي، أقل ما يُقال 
عنه إنه وجهٌ آخر من وجوه قوانين داعش الال إسالمية، من وجهة 
نظر المسلمين أنفسهم، في عهد دولة أملنا بها أْن تتسم بالمدنيّة.

قانون األحوال الشــخصيّة بتعديالته الُمقترحة ال يُعدّ تجاوزاً على 
الديانات وتكريســاً للعنصرية فحســب، بل إنَّ مثل هــذه القوانين 
هي تمزيٌق لوحدة النســيج العراقي، بانتهاكها الدســتور ومعايير 
حقوق اإلنســان، وبنود االتفاقيات الدوليّة التي وقَّع عليها العراق 
بمــا فيهــا اتفاقيــة حقوق الطفــل عــام 1994 واتفاقيــة القضاء 
على جميع أشــكال العنف ضــد المرأة )ســيداو( المصادق عليها 
عــام 1986. مخالفاً بذلــك العهدين الدولييــن الخاّصين بالحقوق 
المدنيّة والسياســيّة والحقوق االقتصاديّة والثقافيّة واالجتماعيّة 
عبــر منح حقوٍق أقل إلى األفراد على أســاس الدين، وبتشــجيعه 
كذلــك علــى تزويــج القاصــرات وإعطــاء الحــق للرجــل ليقّرر 
وحــدهُ، شــكَل، ونــوع الــزواج، ليغمط بذلك حــق المــرأة، بناًء 

علــى نوعها الجنســي في الحصــول على حقوقهــا ومنها اإلرث. 
وشــطب العراق من ُســلّم الئحة حقوق اإلنســان بمصادقته على 
القانون، ســيمثّل مكســباً لمن يتبنّى اإلســالم السياسي المتطرف 
الهــادف إلى شــق الصفــوف وتعميــق الشــرخ بيــن العراقيين.
لقد حمت كل األديان الســماويّة “األســرة” فــي عفّتها وكرامتها 
ونســبها، وقدمتهــا علــى األرض، فــال تســتقيم المجتمعــات إال 
باألســرة الســليمة بوصفهــا النــواة األولــى للمجتمعــات وهــي 
حاضنــة األفراد،.. وزعزعة جدران األســرة بتشــريعات خالفيّة، 
هو تهديدٌ للمجتمع ومســاهمةٌ بتفتيــت الهويّة العراقيّة ووحدتها.

بانصــراف العراقييــن وتحــّول اهتمامهــم عــن المشــاركة فــي 
رفــض القانــون والمســاهمة في رســم خريطة مســتقبل أبنائهم 
وعوائلهــم، ســيتجهُ العراق إلى هــّوة الجهالة، وحينهــا لن يفيد 
العــض علــى إصبع الندم، ولو ســّخرت كل األصــوات التي نفثت 
النار فــي تنور الحرب بين العرب والكرد، بالمبادرة بكلمة ضمير 
أو تعليــق للتعبيــر عن رفضهم لهــذا القانون، مــا كان لحزب أو 
كتلــة أو رجــل ديــن منتفع، الجــرأة واإلقــدام علــى أْن يرفع يده 
لتمريــر القانــون أو التصويــت عليــه، ضمــن جولــة جديدة من 
تواطــؤ المصالــح والصفقــات السياســيّة المتبادلــة بيــن الكتــل 
النيابيــة واألحــزاب تحت شــعار المرحلة )شــيّلني واشــيّلك!!(.

وهنا نبادر بالسؤال،.. أال يدفع هذا البرلمان وهذه الحكومة وهذة 
الرئاســة كل حالــٍم بدولة مدنيّــة للملمة بعضه قاصداً ســقفاً آمناً 
لــه ولعائلته ليحمي أهل بيته وقاصراته من شــهوة الشــاذين؟!!

د. غادة العاميل

أيُّهام األوىل بالدفاع.. األرُض أم الِعرض؟

كثيرون فَرحوا واستبشروا بما تقولهُ أمريكا والغَرب والسعودية حول 
قَطع األذُرع الفارسية في الَمنطقة ... وُخصوًصا بعد ُخروج الَحريري 
من لبنان واستقالته وأنا مثلكُم أتمنى ولكن ... ما كل ما يتمنى الَمرء 
يُدركهُ ... واتسائل ؟ من وجد في التاريخ منذ بدء الخليقة حتى االن 

أكثر منُهم انحرافًا ... دينًا وُخلُقًا وثقافةً وفكًرا وسلوك ؟
من يجد لي شعبًا مثلُهم قدم ألعدائنا هذه اإلنجازات في تخريب كُل 
شيء في عالمنا ؟ كُل شيء ... لو كان لديك جراء َمسعورة تقتُل 

أعدائك ُمقابل نشر الشرك والرذيلة والسحر والشعوذة والفساد التي 
هي من أولى أحامك ... هل ستفرطُ فيها ... أم تتركها تحقق أهدافك ؟

هل لحقدهم وإجرامهم شبيه ؟
في التسعينات استقبلت المملكة الجراء الصفوية من الهاربين في 

أحداث الغوغاء وآوتهم وقدمت لُهم الُمساعدة حتى خروجُهم إلى أوربا 
... هل سمحت بذلك ألحد منا بعد االحتال رغم كل ما القيناه وناقيه ؟
ألم يساهموا في إسقاط السد الذي يحمي األمتين العربية واإلسامية 
... أمريكا والغرب لن يقبلوا بدولة دينية أو قومية أبدًا ... ألنها من 
عوامل القوة التي اليسمحوا بها لشعوبنا ولهذا تخلو حتى عن اقرب 

ُحلفائهم األكراد أيًضا ألنهم يريدونا بُمنتهى الضعف ونحن باتجاه 
االبتعاد عن الدين حتى في مكة ... دمروا العراق ألنه فكر وبدأ ببناء 

مفاعل واحد وفي إيران اآلن العشرات ... تهدد أمريكا والغرب وتتوعد 
وكان شيء لم يكن ... هل يخشوها أم انه أمٌر دُبَر بليل ... بريطانيا 
تدعمهم حتى إعاميا وبدأت تروج للزيارة . والمراجع خريجي ال 

MI6 ) المخابرات البريطانية (
الكُل ُمشترك في ما يدور ومن قرأ القرآن وفهمهُ واطلع على أحاديث 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سيراها اآلن في الطُرقات من خال 
سُلوك الناس وُمختلف صور الحياة ... فعن أبي هريرة رضي هللا عنه 
أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال )بدأ اإلسام غريباً وسيعود غريباً 

كما بدأ فطوبى للغرباء( وقال ) يوشك األمم أن تداعى عليكم كما 
تداعى األكلة إلى قصعتها ( فقال قائل : وِمن قلة نحن يومئذ؟ قال ) 

بل أنتم يومئٍذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن هللا من صدور 
عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن ( فقال قائل : يا رسول 

هللا وما الوهن ؟ قال ) حب الدنيا، وكراهية الموت (
وقَاَل )إِنَّ اإِليَماَن لَيَأِْرُز إِلَى اْلَمِدينَِة َكَما تَأِْرُز اْلَحيَّةُ إِلَى ُجْحِرَها ( وهو 

ينحسر ويزداد وينتشر الشرك واإللحاد . ومعهُ عُنجهية وظُلم القادة 
واستهتارهُم وجهلنا والمزيد من تغلغل المخالب األمروصفيونية في 

جسد أمتنا التي لألسف التعرف تاريخها ... وظُهور الشَُرط ) الشرطة 
( الذين يضربون الناس إلى الكاسيات العاريات الذين قال فيهم رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم )صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : رجال 

معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات 
مائات مميات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ... ال يدخلن 
الجنة وال يجد ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ( إلى 

الرويبضة الذين يتكلمون بأمر العامة .
من الواضح إننا قريبون جدًا ... فقد انقلبت المعايير والناس يضعون 

ثقتهم في المحل الذي ال ثقة فيه بينما يحجبونها عمن هو أهل لها وما 

كنا ندري كيف يكون ذلك حتى أظلنا هذا الزمان وصرنا نرى بأم أعيننا 
كيف يُصدقوا من علموا وتيقنوا كذبهُ في الوقت الذي يُكذبون من 

علموا صدقهُ ويأتمنون من علموا خيانته ويخونون من ثبتت أمانته 
وكأن نفوسهم تأبى النظرة السليمة التي لم يصبها العوار .

قد ال يشعرون بفداحة ما وصلوا إليه وتراهم يُفاخرون بمسلكهم 
الُمعوج القائم على وضع األمور في غير مجراها وهذا يذكرنا عندما 

ذموا آل لوط عليه السام بعملهم الذي يأبى النجاسة فقالوا عنهم 
ن قَْريَتِكُْم ۖ إِنَُّهْم أُنَاٌس يَتََطهَُّروَن )56( النمل ...  )أَْخِرُجوا آَل لُوٍط ّمِ

فصارت الطهارة مما يُذم به ويعاب أهله وذلك أقصى ما يكون عندما 
تختل الموازين وتفسد الفطرة . ولم تقتصر مظاهر الخداع على فساد 
التصورات حتى بدأ التافه الذي ال يؤبه له الخامل الذي أقعدته نفسه 
الدنية عن ركوب المعالي بالتصدر في األمور العامة التي يعم أمرها 

األمة كلها فينطق فيها ويتكلم بما يريد وال تسأل عن مدى الخلل 
والخطأ الذي تراه وتسمعه أو تقرأه من رويبضة قصرت به همته 

فلم تنبعث نفسه حتى رضي أن يكون ال قيمة له ولعل الكثير منا بدأ 
يتعرف عليهم من خال ما يقدمونه من أفكار وتصورات في أمور 

وقضايا هم أبعد من يكون عنها ومن ثم ينبغي أن يكون هذا الحديث 
تحصينًا لنا إزاء نتائج السنوات الخداعات فا نصدق إال الصادق وال 
ن إال الخائِن وال نقبل  نكذب غير الكاذب وال نأتمن إال األمين وال نُخوُّ

أية رؤى أو تصورات لن تقود لخير ألن هَمة صاحبها ستكون ُمؤثرة 
في من يتقمص أفكارهُ وتصوراته .

ٍة  َل َمرَّ قال تعالى )َونُقَلُِّب أَْفئِدَتَُهْم َوأَْبَصاَرهُْم َكَما لَْم يُْؤِمنُوا بِِه أَوَّ
َونَذَُرهُْم فِي طُْغيَانِِهْم يَْعَمُهون )َ 110( االنعام ... عاقبهم هللا بتقليب 

أفئدتهم وأبصارهم فلم يعودوا يروا الحق حقًا والباطل باطًا وكما قال 
ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسِقيَن )5( الصف  ُ قُلُوبَُهْم َواللَّ ا َزاغُوا أََزاَغ اللَّ )فَلَمَّ
... كما قال الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم : “ إال وإن في الجسد 

مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال 
وهي القلب “.

عودوا إلى ربكم وأعيدوا حساباتكم وأمريكا لن تدمر إيران حتى وان 
قطعت بعض أذرعها التي امتدت بحمايتها وقدمت لها أشهى المأكوالت 
النفطية والدموية العربية واإلسامية . احلموا ولكنكم ستصحون على 

حقيقة واحدة هي الدمار والتقدم األمروصفيوني مع ضياع المزيد من 
القيم ومما يزيد الُمشكلة عُمقاً ومساحة وجود من يُساهم في تضليل 

الرأي العام وتوجيههُ إلى ُمستوى طرحه .
نحُن اآلن في زمن الرويبضة ..؟

وهاهي السنوات الخدّاعات قد أتتنا وقد نطقوا علناً واعتلوا المنابر . 
وأنتم ترون كل من هب ودب يظهر على الفضائيات ويُصرح ويتحدث 

عن حياة الناس وأحوالُهم ونظريتهُ للُمستقبل وكيف كانت وستكون 
حياة وشؤون الناس .

خنافُس األرض تجـري في أِعنَّتِها
.......................................... وسـابُح الخيل مربوطٌ إلى الوتـِد

وأكرُم األُْسِد محبـوٌس وُمضطهدٌ 
......................................... وأحقُر الدوِد يسعى غير مضطهـِد

وأتفهُ الناس يقضي في مصالحهْم 
......................................... حكَم الرويبضـِة المذكوِر في 

السنَِد
فكم شجاعٍ أضـاع الناُس هيبتَهُ 

.............................................. وكْم جباٍن ُمهـاٍب هيبـةَ األَسِد
تَهُ وكم فصيحٍ أمات الجهُل ُحجَّ

............................................ وكم صفيٍق لهُ األسـماعُ في 
َرَغِد

وكم كريٍم غدا في غير موضعـِه
............................................ وكم وضيعٍ غدا في أرفِع 

الُجــدَد
 

قال تعالى ) َوإِن تَتََولَّْوا يَْستَْبِدْل قَْوًما َغْيَركُْم ثُمَّ اَل يَكُونُوا أَْمثَالَكُم )38 
( سورة محمد .

أي إن تتولوا أيها الناس عن هذا الدين الذي جاءكُم به ُمحمد َصلَّى هللا 
َعلَْيِه َوَسلَّم ) يَْستَْبِدْل قَْوًما َغْيَركُْم ( يهلككم ثم يجيء بقوم آخرين بدال 

منكُم يصدّقون به ويعملون بشرائعه .
االمروصفيونية : اسم أطلقتهُ على أمريكا والكيان الصهيوني 

والصفويين الجدد

الشيخ محمود الجاف

األذُرع الفارسَية

منذ المنعطف األول في الربيع العربي كما يسمى بدأت بوادر تغيير تلوح 
فــي المنطقة ولكن هذه البوادر ضمن اســتراتيجيات من االقل والئا إلى 
األعلى والئا ، والبقاء قطعا لاقوى فمهما وصل الحال البد من نهاية ، 
ألن لعبة الشطرنج فيها جنود وملوك الكل تحركها االيادي ، والمنتصر 
هو األكثر دهائا ، فســقطت في اللعبة الدول االقل فهما  ، ولكنها مهدت 
الطريق أيضا لســقوط البقية بسيناريوهات  مختلفة كافام الهوليوود ، 
كل فلــم له محبيه فاالكثر حصادا من الشــباك هو فــي المقدمة ، فكذلك 
الدول الموجودة األكثر دفعا سيكون في المقدمة من غير أن يكون هناك 
منافس ، ولكن مابالك اذا جاء األقوى ، قطعا ستســقط نظرية المنتصر 
الوحيد ، ألســباب منهــا التغيير الديموغرافي الحاصل لــكل بلد فالجيل 
يتغيــر وبالتالي السياســة واإلقتصاد والثقافة يجــب أن تتغير ، وبما أن 

مســمى الديمقراطية هو األعلى رواجا كواجه ، البد أن يتصدر القائمة 
، وهــا نحــن اليوم في صراع مابين األســر الحاكمة فــي الممالك ، كل 
فتــرة يســقط ملك ويصعد آخر أكثر شــبابا ، الادري أهــو تبديل للدماء 
ام اســتمرار للدمــاء ، فــان كانت األولــى فالقوم أبناء القــوم وال جديد 
تحــت ضوء الشــمس ، وأن كانت الثانية فهي الطامــة الكبرى ، وكأن 
الديمقراطيــة هنــا ال محــل لها من اإلعــراب ، لوجود األعــراب اللذين 
تســيدوا بقوة الســيف والدم وما حدث هذه األيام ينبيء بمؤشــر خطير 
ألن قطــر والبحريــن كانت الســابقة واليــوم تهيئة األجواء للســعودية 
، بــأن تتصــدر قائمة التغيير على حســاب الشــيوخ ، علــى الرغم مما 
أعطاه الشــيوخ فحادثة الحريري كســابقة خطيرة في معســكر األحداث 
التي تدور في قطب السياســة اللبنانية ومايشــوبها من تحديات لوجود 

قــوة فاعلة فيها وهي المقاومــة ، والتصريحات المنددة اليران من قبل 
بعض األحزاب المتمثلة بالمسؤولية في لبنان ، والتعارض الحاصل في 
التدخــل واالســتقالة كجدلية في موضوع بلد يشــرك اآلخر في مصيره 
، والمطالبــات الدوليــة مــن هنــا وهناك إليقــاف هذا اللبــس الحاصل 
فــي التداخــات ، ألن لكل بلــد خصوصيته ، واعتــراض القمم العربية 
الســابقة على عدم التدخل في شؤون الباد والعباد وما حصل هنا  لهو 
ضــرب لكل المقــررات  ، ومن ناحية أخرى الصــراع الداخلي بين قوة 
المملكــة المتمثلــة بامرائها لهــو دليل آخر على توجــه جديد في تغيير 
الخريطة السياســية لصالح األكثر تفاعا مع الحالة المتبناة في العصر 
الحالي ، والتوقع الســائد أن هناك شــتاء خليجي بموقد الربيع العربي . د. حسنني جابر الحلو 

رساب يف أبواب الشتاء الخليجي



يلومني صديق متشائم أكثر مني ، ويقول ، كيف لك ان تكتب في 
الحب في زمن اصبحت الكراهية هي سمته األعظم . الكراهية 

في كل مكان تحاصرنا ، نتنفسها ، نأخذها شهيقا و ننفثها زفيرا 
قاتال . الكراهية اصبحت دينهم في دنياهم ، الكل يكره الكل ، 

لن تجد الحب في قلوبهم فلم تعد هناك مساحة له . طغت عليهم 
الوان الحقد و البغضاء و لم يعد اللوان المحبة و التسامح قيمة 

في قواميسهم .
أجبته ، حديثى عن الحب لن ينتهي.. حب اإلنسان.. الوطن.. 
وللعلم رمز هذا الوطن، نعم لن ينتهي كالمي أبداً عن الدعوة 

للحب ألنه مفتاح شفرة الحياة، لن أبارحه حتى يسقط القلم 
من يدى وتجف الكلمة على لساني وأرحل عن عالمكم المفتقد 

للحب..
هل تعلم سيدي الكريم و انت تتحدث عن الكراهية ، أننا جميعاً 
شركاء فى قتل الحب، وبالتالى قتل الشعور باألمان واالنتماء 

للمجتمع.. والوالء للوطن، بدءاً من تربية أوالدنا على األنانية، 
ورغبة التفوق حتى ولو داس فى طريقه على زمالئه وغش 
معلميه، نحفزهم على دخول كليات القمة لنتباهى بهم فقط، 

فيتخرجون منها فاقدين للموهبة ولكل آليات العطاء لمهنتهم، 

فيواصلون رحلة الخداع لمن حولهم ليثبتوا نجاحهم الوهمي 
وتفوقهم الزائف، فيكرههم كل من يتلقى منهم خدماتهم، ألنهم 
فى الواقع فشلة ال يفقهون شيئاً فى تخصصهم وال يحبون ما 

يفعلون، رغم ذلك يتم رفع هؤالء الفشلة وترقيتهم فى مواقعهم 
انطالقاً من ادعاءاتهم وكذبهم ونفاقهم وغشهم لكل من حولهم، 

فيرتقون فى المناصب على حساب موهوبين حقيقين، لتزداد 
رقعة الكراهية.

ننفث فى آذان أوالدنا حلماً أكبر وهو الثراء والنفوذ، وننسى 
أو نتجاهل أن نوازى هذا الحلم بزرع األخالق والسلوك الطيب 

والخوف من هللا وأن هناك آخرة، فيلهثون خلف المال، ويضعون 
ضمائرهم فى خزانة البنوك، وكلما أثروا.. ازدادوا توحشاً، يمر 
الثري منهم على أطفال الشوارع المنتهكين آدمياً ، فيغلق زجاج 
سيارته حتى ال تزكم أنفه رائحتهم وال تسمع أذنه إلحاح حاجتهم 

للقمة وال أقول لجدران تؤويهم، فيقتل داخل نفوس هؤالء كل 
الحب والرحمة، ليزدادوا كراهية لمجتمع ظالم لم يحن عليهم 
ويرحم طفولتهم، يزداد حقده تجاه هذا الطفل المرفه بسيارة 

والده المكيفة وبيده شيكوالتة وعلبة عصير، فيلعق المسكين 
الحافى شفتيه رغبة وحرماناً مستلهماً مذاق األشياء، وليجف 

كل الحب بقلبه، فيزداد انحرافاً وانغماساً فى عالم الجريمة، 
والويل لمن يقع تحت يده من هؤالء األثرياء، لن يرحمه هو أو 
أسرته، وسيستعذب سرقتهم وإيالمهم أو حتى قتلهم بدم بارد.و 
عندما يفعل ألنهم قتلوه ألف مرة قبل أن يقتلهم ولم يمدوا له يد 
العون الحقيقية قط نطلق عليه ) حواسم ( و ) رعاع و غوغاء 
( و ) متجاوز وهو الذي عاش حياته يتلحف السماء و يفترش 
االرض التي تطفو على بحور من الذهب االسود ( و ) مجرم و 

لص وهو الذي يواصل ليله مع نهاره يبحث عن لقمة عيش تسد 
رمقه و رمق اطفاله ( ، فهل سيبقى مع كل هذا حب للوطن.
المسئول فى مكانه، كل همه خدمة ذويه و حزبه و بطانته، 

وتمكينهم من وظائف ومكاسب ليست من حقهم، وينسى العدل 
فى التعامل مع من تحت قيادته، يميز المنافقين ولو كانوا فشلة 

يدمرون المؤسسة ويخربونها، المهم أن يشعر بين بطانته 
ومنافقيه بأنه ) فلتة زمانه (، ولتحترق المؤسسة بعده، فيولد 
الكراهية والحقد، ويقتل رغبة العطاء لدى أصحاب الضمائر، 

فغياب العدل يولد اإلحباط والدمار، وقس على ما سبق كل 
تفاصيل ومعطيات حياتنا فى هذا الوطن الذى كنا نتغنى بتدينه 

وأخالقه وترابطه، فإذا بنا نقتل الحب على كافة المستويات، 
ونزرع الكراهية والحقد.

أعدك سيدي .. لن أتوقف أبداً عن الدعوة إلصالح مجتمعنا.. 
بالحب.

تخضع بعض مناطق البالد خالل هذه األيام إلى موجٍة شديدة 
ِمن العواصف الترابية؛ إذ أعلنت وزارة الصحة - قبل أيام - َعْن 

تسجيِل أكثر ِمْن أربعِة آالِف حالِة اختناق فِي أغلِب المحافظات 
العراقية، مع العرِض أَنَّ بعَض تلك الحاالت شكلت خطورة َعلَى 
المصابين، َوالسيَّما كبار السن واألفراد الَّذين يعانون ِمْن مرِض 

الربو وعجز القلب. َوالمتوجُب إدراكه أيضاً هو أَنَّ العراَق صنف 
فِي العاِم الماضي - ِمْن قبِل علماٍء يعملون فِي منظماٍت تابعٍة 

لألمِم المتحدة - بوصِفه أحد أهم مصادر العواصف الترابية الَّتِي 
تشهدها المنطقة، فضالً َعْن اإلشارِة إلى أَنَّ تلك العواصف ِمْن 
شأنِها التأثير سلباً َعلَى ِصحِة اإلنسان. َوبحسِب علماء البيئة 
والمتخصصين العاملين فِي مركِز التنبؤ بالعواصِف الترابية 
التابع لمنظمِة األنواء الجوية العالمية، تتقدم إيران والكويت 

قائمة البلدان األكثر تضرراً فِي المنطقِة بفعِل األتربة والرمال 
القادمة ِمْن سوريا والعراق، باإلضافِة إلى أَنَّ االستغالَل السيء 

للتربِة والمياه المتأتي ِمن الحروب الَّتِي ما تزال المنطقة تشهد 
شراسة وقائعها، يُعَدّ ِمْن بَْين أهم العوامل المسببة لظاهرِة 

التصحر وزيادة العواصف الترابية، إلى جانِب المساهمِة بتصاعِد 
وتائر التغير المناخي بشكٍل عام.

 يمكُن القول إنَّ تحوَل العراق إلى أحد أبرِز مصادر تلك 
العواصف، مرده باألساِس إلى انحساِر مناسيب المياه فِي 

المجارّيِ المائية؛ جراء ركون دول المنبع إلى بناِء السدود 
َعلَى نهري دجلة والفرات، وهو األمر الَِّذي أدى إلى جفاِف 

االهوار والبحيرات فِي بالدنا مخلفة ورائها األتربة والرمال الَّتِي 
تذروها الرياح. َوأَْدَهى ِمْن ذلك أنَّ برنامَج البيئة التابع لمنظمِة 
األمم المتحدة تشير تنبؤاته إلى أنَّ العراَق سيتعرض ِلَما يقرب 
ِمْن )300( عاصفة ترابية سنوياً فِي غضوِن السنوات العشر 

القادمة، قبالة )120( عاصفة سنوياَ يشهدها حالياً؛ نتيجة تزايد 
فعاليات استخراج النفط غير المستدامة، واألنشطة الزراعية 

الجائرة، فضالً عما شهدته البالد ِمْن حروب شرسة طوال أكثر 
ِمْن ثالثِة عقوٍد ِمْن الزمان، َوالَّتِي ساهمت فِي زيادة الوضع 

سوءاً. َولَعَلَّنا ال نبعد َعْن الواقِع أو نبالغ إذا قُْلنَا إنَّ إقداَم النظام 
السابق َعلَى تجفيِف األهوار، واهتداء  األهالي إلى اقتالعِ 

االشجار والنباتات ِمْن أغلِب المناطق بقصد توظيفها ألغراِض 
الطاقة، فضالً َعْن إهماِل القطاع الزراعي، كان فِي ُمقدمِة 

العوامل المساهمة فِي إنضاجِ مشكلة التصحر، َوالَّتِي تفاقمت 
آثارها المباشرة بفعِل جملِة عوامل موضوعية فِي طليعتها 

ضآلة إطالقات المياه فِي أنهارنا، َوالَّتِي  أفضت إلى نقٍص كبير 
فِي الموارِد المائية بالتزامِن مع انخفاِض مستوى االمطار 

وانحسارها فِي بعِض السنواِت خالل المدة الماضية، إلى جانِب 
ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة نسبة ملوحة األرض وتدني 

مساحة الغطاء النباتي الَِّذي ظهر بشكِل غطاٍء متناثر للنباتات؛ 
َعلَى خلفيِة انخفاض اإلنتاج الزراعّي الَِّذي ترتب َعلَيه تنامي 

ظاهرة النزوح ِمن الريِف إلى مراكز المدن بحثاً َعْن فرصِة عمٍل 
فِي ظِل زيادة العوامل المسببة للتصحر.

ما أن تطأ قدمك أرض النجف األشرف، حتى تهدأ دقات قلبك 
ويسكن روعك، وتشعر بطمأنينة عجيبة، وعندما تصف ماتشعر 

به يأتيك الجواب، انها أرض علي عليه وعلى أله افضل 
الصلوات فيها السالم والوئام.

 شوارع ضيقة او مايطلق عليها باللغة الدارجة )عگود( ولضيق 
ازقتها وتشعب خرائط شعابها، فهي تحمل تأريخ 

قيم وذكريات كبيرة، المتتبع والقارئ وأن لم يعاصر  فترة بناء 
مجدها سينتابه شعور بأن كل مكان فيه ذكرى عريقة.

 تجولت بين شوارعها، أستوقفني شارع يسمى “بعگد 
اليهودي” ما هذا األسم ومن اتى باليهود ليستوطنوا شوارع 
مدينتي!. اليس أحق أن نسميه بأسم أحد علمائنا وأدبائنا؟.. 

كعالمة بارزة في هذا الشارع..تمرد لروح ابن المدينة في طرح 
اسئلة عديدة، فوجدت أحد رواد هذا الشارع المغصوب منا على 

حد تفكيري وفهمي لمعنى األسم فقال:
“سمي بهذا األسم لوجود عائلة يهودية تتكون من زوج 

وزوجته، يسكنان خان يدعى خان الشيالن، وكان رب العائلة 
بائع متجول وله محل صغير لألقمشة في نفس الشارع، وهو من 
بقايا يهود الحيرة، حيث كانت تعيش مجموعات صغيرة منهم في 

الحيرة أنذاك، ولم يتمتعوا أو يكن لهم أي أمالك، 
ولم يحدد التأريخ  الذي فيه دخلوا الى النجف األشرف”.

 بحثت كثيرا فوجدت أن الشارع أسمه األصلي “عگد” الشبيبي
 حيث دفن فيه الشيخ محمد جواد الشبيبي  تغمده الباري 

برحمته، وتوجد بين ذرات ترابه مقبرته الممتدة من العگد 
الى إلتقاء السوق الكبير، إمتداد هذا الشارع يصيبني بالدهشة 
وشعرت بشيء غريب واستفهامات كثيرة؛ فتمتمت في قرارة 
نفسي كيف لشارع كبير وواسع ) ياخذه اليهودي بأسمه( وما 
هو اال كناية اوتعبير مجازي، للداللة على مكان العگد، الذي 

أحتوى على جانبيه مساكن عديدة لعوائل نجفية معروفة.
 أتذكر ما كان يقوله لنا والدي رحمه هللا برحمته الواسعة، 

عندما كنا نريد اخذ صورة شخصية، “أخذكم لعگد اليهودي” 
والسبب انه الشارع الوحيد الذي يوجد فيه المصور الشمسي 

صاحب الصندوق الخشبي والقماش األسود..ذكريات التخلوا من 
الفخر في ذكر تأريخ مدينتي، فما أجمل التنوع والتآلف والتطبع، 

فهي جامعة لكل الفئات وفاتحة ذراعيها لكل قاصد وزائر  ولكل 
نازح، ولعل ما قام به اهالي النجف األصالء من كرم الضيافة 

في إحتواء النازحين وإيوائهم، دليل واضح على أن مدينتنا هي 
موطن السالم لكل من سكنها ولكل من يروم ارضها، بشرط أن 

ال يستخف بعاداتها وتقاليدها.
 دمتي يا أرضنا األم ودام كرمك، الذي شمل حتى اليهود لتجعلي 

لهم ذكرى في أحد شوارعك.
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اإلرادة القوية تقرص املسافات.

نابليون بونابرت  7
يف شوارعها، سكن اليهود!.

ساهرة الكرد

َلطيف َعبد سامل

العواصف الرتابية يف بالد الرافدين

د. تحسني الشيخيل

كراهيتهم لن تقتل فينا الحب ..

لعلّها أحد أهم مظاهر المحاصصة في ما يسمى بالعملية السياسية 
فــي العراق، التي أنفق عليهــا المئات من المليارات خالل األربعة 
عشــر عاما الماضيــة ورعتهــا دول كبرى وعظمى ومتوســطة.
وطبّــل لهــا المئات من الكتــاب والفضائيات مدفوعــة األجر، لكن 
حين تقترب كثيرا من متغيراتها، المتمثلة في وجهها الدبلوماسي 
الذي يتعامل معها العالم والجاليات المليونية العراقية في الخارج، 
تكتشف من حشود الموظفين المعيّنين فيها حديثا أنها أضحت نوع 
من العمل المحاصصي أو الفضائي على حد وصف العراقيين وهم 
يســخرون من التعيينات بال عمل حقيقي، فــي زمن الديمقراطية.
أولئــك المتوظفيــن الجــدد من أبنــاء أو إخوة أو أقــارب أصحاب 
الســعادة والمعالــي، وهي مســميات دخيلــة على آليات اشــتغال 
الدولــة العراقيــة، منــذ تأسيســها العــام 1921 بعهديهــا الملكي 
والجمهــوري، حيــث مد الســادة الــوزراء والنــواب بصرهم إلى 

خــارج المناصــب والوظائــف العامة فــي الداخل بعــد أن فرغوا 
وتمّكنــوا مــن مناصب الدولة فــي الداخل نوابــا ووزراء ومدراء 
ومستشارين ورؤساء كتل وأحزاب ومسميات، مدّوها إلى الخارج 
ليتحاصصــوا على الســفارات والقنصليــات العراقية فــي العالم.
بل أصغر موظفي السفارات والقنصليات، وامتألت بأقارب هؤالء 
وأولئك، وجلهم غير مختصين، وال يمت عملهم األصلي بصلة للعمل 
الدبلوماسي ال من بعيد وال من قريب، بل إن البعض من السيدات 
كــّن ربات بيوت، وآخريات يعملن بمهن حرة ومن دون تأهيل وال 
دورات تنقلهم إلى العمل الدبلوماسي بشرط معروف في الخارجية 
العراقيــة وهو حمل شــهادة البكالوريوس على أقل تقدير، وخبرة 
ليست أقل من خمس سنوات في الخارجية، ليرشح للعمل في الخارج.
العمل الدبلوماسي الذي تطلق عليه بعض الدول بالعمل النوعي يتبدد 
ذلك حين تدخل الســفارات والقنصليــات التي تصطبغ بلون الكتلة 

التي يمثلها الوزير من حيث القومية والطائفة والكتلة التي يمثلها، 
وتعال وشــوف محصالت الفوضى والتجمهر في أبواب السفارات 
والقنصليات بانتظار توقيع معاملة أو مراجعة على استصدار جواز، 
أو مســعى لزيارة العتبات المقدســة في العراق، أو عمل تجاري.
وحيــن تتبيّــن لدى مراجعة ســجل أســماء الموظفيــن الجدد بعد 
ألفيــن وثالثــة، يتبين لك مــن كان وراء تعيين أولئــك الموظفين 
ومــن هم أقاربهــم في البرلمــان أو الوزارات، وتكتشــف المحنة 
الدبلوماســية التــي يدفع ثمنهــا العراقيون في الخــارج والتعامل 
مع ســفارات وقنصليات من المعارف واألقرباء دون تخصصات، 
أربكــت العمــل الدبلوماســي، وأفــرزت موظفيــن عــبءا علــى 
الدولــة والنــاس، لتكتشــف ثمــار تلــك العمليــة السياســية التي 
ألغــت التراتبيــة المهنية في قطاعات كثيرة فــي الداخل والخارج.
ولكن حين تحدث هذه الفوضى في الداخل فإنها تعالج بتركيبة الداخل 
االجتماعي والقانوني، لكن في العمل الخارجي تدخل متغيّرات كثيرة 
في مقدمها، نوع األداء وســمعة الدولة وكفاءة ونزاهة موظفيها.

 صباح ناهي 

الدبلوماسية تحت مسميات األقارب

يبــدو الســؤال عاديــاً ، وربما يكون اســتباقاً لما ســيحدث ، لكن 
كل مــا يحصــل فــي المنطقة ينــذر بالحــرب ، تصعيد فــي وتيرة 
التصريحــات، اســتقالة الحريــري واتهامــه ايــران وحــزب هللا 
بالتدخل بشــؤون لبنان والمنطقة ، إطالق صاروخ باليســتي على 
الريــاض ، تفجيــر انبــوب النفط فــي البحرين، وأوضــاع داخلية 
مضطربة يقال انها أصوات معارضة لمحمد بن سلمان وتوجهاته 
واندفاعاتها في حرب اليمن، واســتعدادات عسكرية غير مسبوقة 
، وحراك دبلوماســي دولي البعاد شــبح الحرب. لكــن ما يثار في 
اروقــة المحلليــن والمهتميــن بشــأن الشــرق األوســط نقطة في 
غايــة االهميــة : هل ســتغامر الســعودية وتعلن الحــرب وماهي 
حظوظها بالنصر وهل ستحســم الحرب جوياً ام بحريا ام ســتكون 
هناك مواجهات عســكرية مباشــرة ، كل هذه األســئلة مطروحة . 
فالمنطقة تعيش على بركان من النار ربما سينفجر في اي لحظة ، 
وحينها ســتكون خارطة جديدة للدول وللتحالفات من سيبقى ومن 

ســيزول و من ســيتحالف مع من ، ومن سيقف على الحياد . وهل 
سيبقى مجلس التعاون ام انه سيكون اثر بعد عين . وهل ستصمد 
اإلمارات كدولة موحدة ام ان حلم الشيخ زايد ستبديه الحرب العبثية . 
وســأعود للســؤاللذي طرحتــه مــاذا لــو قعــت الحــرب ، َمــن ْ 
ســيدفع ثمنهــا َوَمــْن ســيحارب مــنْ ، وعلــى أي ارض ســتقع 
 . بهــا  المحيطــة  الــدول  مواقــف  ســتكون  كيــف  المعركــة. 

العراق 
العــراق ســيكون المتضــرر األكبر مــن الحرب وســتكون ارضه 
مســرحاً لها. اذ الحدود برية بين ايران والســعودية ، ليس هناك 
اي خيــار غيــر االرض العراقيــة ، فهل ســيدفع العراقيون الثمن 
وهــل ســتكون ارضهــم ودمائهم ثمن لهــذه الحرب التــي ال ناقة 
وال جمــل لهــم بها كما قاتلوا من قبل ؟ وهل ســيحارب العراقيون 
بالنيابــة ام انهم ســيتقاتلون فيما بينهم وينقســمون من جديد الى 
شــيعة وسنة ؟ ألنني ال اعتقد ان السعودية قادرة على دخول مثل 
هذه الحرب المحســومة النتائج ، فما ستخســره الســعودية كبير، 
فال حظــوظ لها بالنصر في االرض العراقية واالســباب معروفة . 

االمارات 
ومــاذا عن موقــف اإلمارات هل ســتقف مع الســعودية ؟ ام انها 
ســتراعي مصالحها االقتصادية ، ســيما وان هنــاك تبادل تجاري 
ومالــي يقــدر باكثــر مــن مائتــي مليــار دوالر وتشــير األرقــام 
الرســمية إلــى أن حجم التبــادل التجــاري بين البلديــن ناهز 16 
مليــار دوالر العــام الماضــي، وتســتحوذ اإلمــارات على نســبة 
%90 مــن حجــم التجــارة بيــن إيــران ودول الخليــج مجتمعة.
يمتلكــون  اإليرانييــن  إن  اإليرانــي  األعمــال  مجلــس  ويقــول 
مئتــي  قيمتهــا  تتجــاوز  وأصــوال  اســتثمارات  باإلمــارات 
بيــن  نشــيطة  حركــة  الطيــران  قطــاع  ويشــهد  دوالر،  مليــار 
البلديــن، حيــث توجــد بينهمــا أكثــر من مئتــي رحلة أســبوعيا. 

وتحتل دبي المرتبة االولى في التبادل التجاري بين شقيقاتها اإلمارات 
االخرى ، فهل ستلتزم الصمت ام انها. ستعترض لحماية مصالحها 
ومنجزاتهــا التي بنتها منذ منتصف ســبعينيات القــرن الماضي . 
مــاذا لــو فرضــت ابوظبــي الحــرب علــى دبــي. ، فهل سنشــهد 
تفتــت اإلمــارات كدولــة ســيما وان صمــت مطبــق علــى موقف 
دبــي مــن التحــرك الســعودي والظبيانــي االخيــر ، فلــم نســمع 
اي. تصريــح لمحمــد بن راشــد او حكام اإلمارات االخرى بشــأن 
الصــراع الســعودي اإليرانــي وال حتــى الســعودي القطــري . 

قطــر 
ومــاذا عــن موقــف قطر ، هل ســتتعرض لهجوم ســعودي كي ال 
تكون حجر عثرة في طريق الحرب وتشق عصا الطاعة الخليجية 
وتقــف مــع ايــران ام انهــا ســتلتزم الحيــاد .ففي ضــوء العالقة 
المتوتــرة بين الدوحــة والرياض من المســتبعد ان تقف قطر مع 
الســعودية، ولن تستطيع السعودية ن نجازف في دخول قطر ولن 
يســنح لها باألســاس ، لوجــود القواعد االمريكية هنــاك ، ناهيك 
عــن االتفاقيــات االمريكيــة مع قطر بشــأن الحماية المشــتركة . 

البحرين 
ال اعتقد ان البحرين قادرة ان تفعل شيئاً للسعودية في ظل األوضاع 
الداخلية المتوترة ووجود اعداد كبيرة من المعا رضين في سجونها 
، فهي تخشى انفالت الوضع األمني وانقالبه ، عالوة على ان الجيش 
البحريني لن يترك مهمته االساســية في ضبط األمن بالداخل وهو 
قليل العدة والعدد وليست له خبرة في القتال ، فهناك مجاميع كبيرة 
من الجيش البحريني هم من الباكستانيين والهنود واالردنيين، اي 
انهم لن يقاتلوا في حرب خاســرة باألســاس وهم جنود مرتزقة . 

اليمن 
الحــرب اليمنية دخلــت عامها الثالث ولم تســتطع الســعودية ان 
تحرز تقدما في هذه الجبهة، ولربما ستفتح عليها أبواب جهنم لو 

جازفــت فــي فتح جبهة جديدة في أماكن اخرى ، وربما ســتضطر 
ان تعــزز جبهتهــا االخرى بالجنود وحينها ســيندفع اليمنيون الى 
الداخــل الســعودية الهــش أصالً والــذي دخله اليمنيــون وهم في 
ضعــف، فمــا الذي يمنعهم اليوم وقد أصبحــوا أقوى من ذي قبل . 
وســتكون الجبهة اليمنية اخطر الجبهات وهــي التي توالي ايران 
كما تتهمها الســعودية ، فال حظوظ للســعودية فــي التغلب عليها 
رغــم التحالف الذي أنشــأته والقصــف المتواصــل وتدمير البنى 
التحتيــة اال انها فشــلت فيها . ومن المتوقــع ان تكون اليمن هي 
الســاحة األكثر ســخونة للمواجهة بين ايران والســعودية ، وهنا 
لن تخســر ايران شــيئاً فالقاتــل والمقتول من العرب . وستخســر 
الســعودية اليمــن للنهايــة ، وال نعلم كيف ســتنتهي تلك الجبهة . 
لبنان وسوريا وبقية المناطق هي االخرى سنشهد صدامات وصراعات 
والعرب هم الخاسر األكبر فيها . فماذا ستستفيد السعودية من ذلك . 
دعونــا نشــاهد المشــهد مــن زاوية ميــزان القــوة بيــن البلدين 
فااليرانيــون خبروا الحروب بينما الســعودية لــم تخض حرباً منذ 
اكثر من مئة ســنة، الشعب السعودي مترهل. لم يعتد الحرب بينما 
االيرانيون عكس ذلك لك يعتادوا على الرفاهية ، والتحشيد االعالمي 
ومنــذ ما يقارب األربعة عقــود يتجه باتجاه الحــرب والمقاومة . 
النظام الساســي اإليراني هو المؤسسة الدينية بينما في السعودية 
عملك فصل واضح عالوة على ان الســعودية ومحمد بن ســلمان 
قــد ضــرب المؤسســة الدينيــة. واعتقل رجــال الديــن والقضاة. 
واخرهــم. القضــاة الثالثــة الذيــن حكمــوا علــى الشــيخ النمــر. 
اما من الناحية العسكرية فان ميزان القوة يميل لصالح ايران وهذا ما 
يوضحه الجدول التالي الذي اصدرته مجلة ايرفورسيز االمريكية.
ناهيك عن األذرع اإليرانية المنتشرة في المنطقة والتي استثمرت فيها 
ايران عشرات المليارات ستكون جاهزة للوقوف معها في هذا الصراع 
فهل ســتجازف الســعودية وتدخل الحرب ؟؟؟؟؟ ربما سيكون ذلك 
وبإغــراءات إســرائيلية وامريكيــة لكنهــا لن تجني ثمــار النصر 
جهــول  لــكل  بزينتهــا  تلقــي  فتيــة  تكــون  مــا  اول  فالحــرب 
حتى اذا اســتعرت وشــب ضرامها عادت عجــوزاً غير ذات خليل

ماذا لو خاضت السعودية حرباً ضد ايران. ؟؟؟

عالء الخطيب



نطلــق  مــن  واســتطاعوا  تحقــق..  الفارســي  الهــال 
مخططاتهــم! كل   تنفيــذ  فــي  ينجحــوا  أن  مالــي  عليهــم 
إيران شر كبير ويتربص بالعرب.. وإذا لم يقضى عليهم سيتعاظم دورهم!
أين قادة وملوك وزعماء العرب.. هل ســيبقى الصمت وإلى متى؟
ما أن أســدل الســتار على آخــر فصول مســرحية داعش وتعانقت 
المليشيات اإليرانية بين القائم العراقية والبوكمال السورية بثبوت 
اكتمــال رؤية الهال الفارســي حتى قفز ســعد رفيق الحريري الى 
الرياض ليعلن اســتقالته من رئاســة حكومة لبنان . أما المســافة 
التــي تقطعهــا األرتــال اإليرانية فــا تقــاس بالكيلومتــرات , لقد 
تــم درس الطريــق بســحق جميع المــدن العراقية ولــم يبقى فيها 
حجرا وال بشــر وال شــجر , وفي ســوريا المشــهد أدهى من ذلك 
وأكثــر تدميــرا ومــرارة , ومــاذا بعــد يا عــرب ؟  هل حــان دور 

لبنان الجميل ليأخذ نصيبه من الحريق ويقذف اهل الســنة فيه الى 
البحر والمقابر ؟  قبل شهور حشرت السعودية أغلب الدول العربية 
واإلسامية في مؤتمر استقبال الفاتح ترامب تحت عنوان محاربة 
اإلرهــاب ومواجهــة ايــران وكان ذلــك المؤتمر أكبر اســتعراض 
لفخامة المملكة بشــهادة انبهار زوجة ترامــب وابنته إيفانكا التي 
كان حضورها غزوة من غزوات عروض االزياء في باد الحرمين 
, ومــا كانت إال أياما على تأهب األمة وحبس انفاســها في شــحن 
الطاقــات والهمــم حتى صدمــت بخيبة المواجهة ضــد دولة إمارة 
قطر , حينها لم نفهم من تلك المناورة غير الهروب من اســتحقاق 
المواجهــة ضد ايران التي تحتل أربعة دول عربية وتعلن با تردد 
تقدمها نحو ابتاع ما تبقى من شــراذم دويات العرب . اليوم وما 
نســمع من خطابات ســواء بما افصحت عنه رســالة استقالة سعد 
الحريري أو رســالة صــاروخ الحوثي الى الرياض وما يفهم عنها 
, ذلــك الصــاروخ الذي أحدث ثغــرة في جدار البيــت الملكي حيث 
االعتقال ومصادرة اموال االثرياء واإلطاحة بوزراء وشــخصيات 
كان لها صدى في منظومة الحكم الملكي ألســرة آل سعود في باد 
الحرمين , من حقنا أن نتســاءل , هل نحن أمام مواجهة عســكرية 
ضــد إيــران أم تصعيد يُراد منــه التغطية على انقــاب داخل البيت 
الســعودي الحاكم ؟ وماذا يجري بالضبط حيال لبنان الذي ال يمكن 
ان يتحمل شــعبه كلفة مواجهة ضد حزب مدجج بآالف الصواريخ 
وأحدث انواع الساح بما تعجز دول عن امتاك ترسانته العسكرية 
, ثم األخطر من كل ذلك هو مستقبل منطقتنا الذي بات مرتهنا إلرادة 
طغمة حاكمة لديها مشــروع تدمير عالمي كبير تحشــد له إمكانات 
ضخمة بأجندات عســكرية وعصابات مليشــياوية هائلة تسير في 
ركابهــا عقائديا وال تبالــي بأي قوانين دولية وال يردعها أي وازع 
انســاني عن ارتكاب ابشــع جرائم االرهاب والتدمير الشامل , هذا 
ليس وصفا مبالغا فالواقع يثبت ما هو أبشع بكثير في مسلسل جرائم 
هذا النظام منذ تسلمه السلطة في طهران حتى اليوم , وكأن تاريخ 

البشــاعة البشــرية قد أفرز ثلــة من طواغيــت الجريمة واإلرهاب 
فــي جميع تجلياته وفنون وســائله وألوانه , الخطــر الداهم قادم , 
وخيــارات مواجهــة هذا الخطــر الكبير ال تحتمــل الصبر وأالعيب 
المراوغة السياســية وعلى العرب أن يعلموا أن الوقت لصالح هذا 
العــدو األخطر علــى وجودهم كأمة بشــرية , لقد اثبــت الواقع إن 
هذا العدو الحاقد اللئيم يتربص االفتراس كلما ســنحت له الفرصة 
وينقــض كالثعبــان على فريســته ليقضمهــا , هكذا فعــل بالعراق 
وســوريا واستطاع ان يأســر لبنان بخديعة شرعنة رئاسة حكومة 
الحريري التي تغطي على عربدة مليشياته في المنطقة كلها فتزرع 
بذور الشــقاق  وعمليات االغتيال ونشر سموم المخدرات وجرائم 
االرهــاب والتهجيــر الطائفــي وغيرهــا , لقــد آن أوان الحرب با 
تــردد وال اعتبار لكلفتهــا مهما تكن ثقيلة ألنها أهون ألف مرة من 
تأجيلها والجبن في مواجهة هذا اإلخطبوط الســرطاني الشــاذ عن 
الطبيعــة اإلنســانية . على اصحــاب القرار العربــي أن يضعوا في 
حســاباتهم بــأن التاريخ لن يرحم كل من يتخاذل وســيلعن الجبناء 
اللذين تقاعســوا عن اللقــاء وركنوا الى خدور النســاء والملذات 
والشهوات , أجل أيها العرب , هذه طبول حرب تقرع ومن ال يشهر 
ســيفه تبا له ولملكه وسيُســحق بأقدام شــعبه آجا أو عاجا  ولن 
يكتب في صحيفته إال العار . لسنا في معرض تحليات واستعراض 
آراء سياســية , عندما تزحف جحافل الرجال ستســحق المزايدات 
الكاميــة واإلعاميــة تحت األحذية ) البســاطيل ( وتكتب الحقائق 
علــى االرض بمــداد دماء المعارك , إيــران ال تمتلك أي قدرة على 
المواجهة الحقيقية ولم يســجل جيشــها أي انتصــار وال يزال هذا 
الجيــش مهزومــا في معنوياتــه منذ أن ســحقه الجيــش العراقي 
الباســل , أمريــكا هي التــي مهدّت إليران كل مــا حققته من توغل 
في جســد األمة ألســباب معروفة للقاصي والداني ضمن سلســلة 
من االتفاقيات الســرية , أو تبادل األدوار في استراتيجية السيطرة 
والهيمنة على الشــرق االوســط , على العرب أن يصحوا من نوم 

غفلتهــم ويعــوا جيدا بــأن وزنهم فــي السياســة األمريكية يقاس 
بقوتهــم وليس بأرقام االرصدة التي تزيــد من احتقار األجنبي لهم 
واتهامهم بســرقة شــعوبهم ,  الحقيقة التي يجب أن يعيها العرب 
هــي التقدم اإليراني علــى جميع جبهات الحــرب وأن حرب اليمن 
كانت اســتدراجا وخطأ اســتراتيجي كبير أدى الى استنزافهم , فلم 
يكن الرئيس اليمني السابق يشكل خطرا فهو من الد اعداء عماء 
ايران ســابقا وكان األجدر دعمه وترســيخ دعائم سلطته للسيطرة 
على اليمن في مرحلة حساسة ومنع اضطراره للتحالف مع الحوثي 
الــذي دس خنجــره الطائفي فــي ظهر األمة بدعــم ايراني لكي يتم 
االستفراد بأرض العراق والشــام بعد تشتيت القدرات العربية بين 
جبــال اليمــن . على العرب أن تفهم حقيقــة ال لبس فيها ابدا تتمثل 
بالخايا النائمة الطائفية والتي تتربص في المناطق الشــرقية لباد 
الحرميــن والكويــت والبحرين وبأن ال ينخدعون فــي والء التقيّة  
كما جرى في العراق وســوريا . لن اختــم هذه المقالة قبل التحذير 
مــن التراخي واالنخداع برأي االستشــارات األجنبية التي تحرص 
على مصالحها وتسعى الى منع الحرب بكل الوسائل حتى لو تكلف 
انهيــار جميع الدول العربية مقابل ضمانــات ايرانية بالحفاظ على 
مكتســباتهم االقتصادية , أو حتى تقاســم الغنائم بينهم ,  ليفهم من 
ال يقرأ التاريخ ويجهل حقائق أســباب تفجر الثورات بأن الشعوب 
تحتقر الحكام المتخاذلين اللذين يهربون من اســتحقاقات الشــرف 
بالدفــاع عن األمة وكرامتها , أن الهروب عن المواجهة ســيؤدي 
الى تفّجر ثورات في كل الدول العربية ولن يكون بوسع الخونة أن 
يؤدون دور اإلحتواء لصالح أعداء األمة , ربما هذا أهون بكثير من 
الخراب والدمار الذي ســيحدث من خال تدفق المليشيات المتأهبة 
للقتل والحرق والســلب والنهب ولن تســلم قبــور الصحابة الكرام 
وحتى قبر الرسول الكريم محمد من النبش وحرق عظامهم ال قدّر 
هللا تعالــى , أما هــدم الكعبة وحرقها فســوف ينجزونه مقابل فعلة 
خسيسة يدبرونها بتفجير أحد مشاهد المزارات المقدسة لديهم أكثر 
مــن بيت هللا العظيم ولن يكون مصير مكــة والمدينة وكل حاضرة 
مدنية أفضل من الموصل الحدباء وحلب والرقة والكثير من المدن 
التي درســوها على رؤوس اهلها فكانت البيوت مقابر لســكانها .

أرجوكم أال تبكــوا وتتباكو على أوطانكم التي ضاعت فأوطاننا إن 
لــم تكن بخير فإنها ســتكون حتما بخير.. وليــس كل ما تتذكرونه 
عــن الوطــن هو أفضــل وأحلى مما هــو عليــه اآلن.. فدائما ثمة 
شــيء جديد أفضل يحدث وســيحدث.. حتــى وإن تغيّرت المفاهيم 
الــرؤى..  اختلفــت  والمعتقــدات.. حتــى وإن  والقيــم  واألفــكار 
واختلف اإلنســان تغيّر.. ال تبكوا وتتشــاكوا على شــتاتكم.. فثمة 
شــيء رائــع في هذا الشــتات.. إننــا أينما ولّينا وجوهنا ســنلتقي 
بمــن هــم أهلنا.. ولذا فقــد أصبح لنا بفضل الشــتات في كل أرض 
وطــن!.. فاألحبــة وطــن.. والصحــاب وطــن.. والفــرح وطــن.. 
والحــب وطن.. فأرجوكــم أرجوكم ال تطيلوا البــكاء على الوطن.
أقــول كل هــذا إذ أجد ثمة دائمــا من يضع في صفحــات التواصل 
االجتماعــي صــورا قديمة باألســود واألبيــض أو بألــوان باهتة 
حائلــة وقــد صاحبتهــا عبــارات مــن مثل: “صــور مــن الزمن 
الجميــل”!.. لتنهال عليها اإلبهامــات المرفوعة وقلوب اإلعجاب 

ووجــوه التعجــب.. متبوعة بتعليقــات من رثاء وحســرات طوال 
ثقــال.. وكأن األغلبيــة الســاحقة مــن البشــر متفقــون علــى أن 
الماضــي كان عصــرا ذهبيــا لــن يأتي الزمــان بمثله مــن جديد!
وتنــداح التفاصيــل وتختلــط األحاســيس مــا بيــن الحنيــن إلــى 
الماضــي والحنين إلى الوطن.. وتغيب الفــوارق بين “الحنينَين” 
لتغــدو المشــاعر المختلطــة شــعارا يرفعــه الجميــع يمّجــد بهــا 
ال  وطنــه  ويبكــي  بعيــدا..  غابــرا  شــبابا  أو  مدرســة  طفولــة 
لشــيء ســوى أنه لم يعد فــي واقعه يشــبه ذاكرته عــن الوطن!
وتضيــع الحقيقة التي تتكشــف عند أول جــدل موضوعي.. ليهّب 
ألــف مدافــع غيــور عــن “أرضــه” و”مائــه” وعــن “ماضيه 
الجميــل”.. فيفنّد كل رأي معاكس أو مشــاكس أو حتى متســائل.. 
وكأنــه يــردأ بذلــك تهمة باطلة تمســه وتمــس تاريخــه الوطني 
األصيــل!!.. وكأن مقيــاس الوطنيــة أصبح منوطا بمــدى البكاء 
والتحّســر.. وبكــّم النوســتالجيا التــي اختلطــت بالفقــد واالفتقاد 
والغربــة.. وارتبكــت مفاهيمها وأعراضها وطــرق العاج منها.. 
علــى الرغم مــن أن الماضي قــد يبدو أفضل مــن الحاضر أو من 

اآلتي ال لشــيء ســوى ألننا عرفناه وألفنــاه وخبرناه حتى أصبح 
جــزءا مــن ذاكرتنا وتكويننا النفســي والداخلي.. واإلنســان ميّال 
بطبعــه إلــى حب مــا يعرفه وليس مــا ال يعرفــه.. والمجهول هنا 
مخيف.. واالختاف والتغيير الذي قد يكون أســوأ أو أحســن إنما 
يبدو ســيئا ألنه يضمر الكثير مــن التوجس كونه مختلفا مجهوال!
وإالّ فكيف يمكن للماضي أن يكون زمنا جميا مثا وهو غارق في 
الحــروب؟.. كيف للماضي أن يكــون أحلى من اآلن وقد كنّا نرزح 
تحــت ظل دكتاتوريات مميتة؟.. كيف يمكن للماضي أن يكون زمنا 
جميا وهو أقل تطورا بكثير؟.. كيف له أن يكون أجمل من اليوم وقد 
كانت أقصى ُمتعنا مثا تتلخص في كتاب جديد أو برنامج تلفزيوني 
أو فيلــم جديــد؟.. أليس عالمنــا اليوم أكبر وأوســع وأكثر حرية؟
قــد ال يكــون إنســان اليــوم شــديد الشــبه بمــن كان باألمــس.. 
لكنــه فــي النهاية ابن عصره.. لــه من اإليجابيات والســلبيات ما 
يتماشــى مــع عالمه ومعطياتــه.. وقد ال يكون وطن اليوم شــبيها 
بوطن األمس الذي عشــنا تفاصيله عن كثب فعشــقناها.. لكنه في 
النهاية وطن يضم أرضا ونخا وشــعبا يحب الحياة ويحب وطنه.. 
وأظنــه ســوف يطيل عليه البــكاء مثلنــا ربما.. ولكــن بعد حين!
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ريم قيس كبة

امنار نزار الدرويب

ثبوت رؤية الهالل الفاريس نذير شؤم وخراب قادم.. وماذا بعد ياعرب؟

مــا حصل ويحصــل منذ األحــد الخامس مــن نوفمبــر الجاري ال 
يمكــن تســميته إال بـ»ليلــة الســكاكين الطويلة« فالخطــوة التي 
أقــدم عليها ولي العهد الســعودي األمير محمد بن ســلمان قرأها 
جميــع المراقبيــن علــى أنهــا تخلــص مــن منافســين محتملين، 
وتعبيــد الطريــق إلى العــرش، وإبعاد أي شــخص أو مراكز قوى 
قــد تهــدد التغييــر الجوهــري الــذي ينتظــر العرش الســعودي. 
فهــل ما جرى يعد أمرا مألوفا البد من تزامنه مع حدوث التغيرات 
الكبــرى؟ وهل نحن إزاء والدة دامية لما بــات يطلق عليه الدولة 
الســعودية الرابعة، التي ستنقل الحكم إلى أحفاد الملك المؤسس؟ 
وهل اقتربنا من التغيرات التي تنبأ بها المحللون السياســيون منذ 
اختيار األمير محمد بن ســلمان وليا لولي العهد ووزيرا للدفاع ؟
في خطوة درامية كبرى وغير مسبوقة في التاريخ السعودي قامت 
ســلطات الرياض األحد الخامس مــن نوفمبر الجاري باعتقال 11 
أميراً من العائلة المالكة و38 وزيرا ونائب وزير حاليين وسابقين 
بتهم فساد، قرارات االعتقال ومصادرة األموال ومنع السفر اتخذتها 
لجنة خاصة ترأسها ولي العهد، تم تشكيلها بأمر ملكي يوم السبت 
الرابــع مــن نوفمبر، اي قبل يــوم واحد مما بات يعــرف بـ »ليلة 
الســكاكين الطويلة« الســعودية، والمصطلح عرف منذ 30 يونيو 
1934 عندمــا أطلق على الحملة الكبرى التي قادها هتلر لتصفية

 خصومه ومنافسيه في الحزب النازي وتحديدا في ميليشيا العاصفة 
)وهي الجناح العســكري للحزب( التي كان يقودها ارنســت روم، 
الــذي مثّل خطرا على صعود الفوهرر وتفــرده بالحكم، فقام هتلر

 بضربة استباقية شنت على أساس تخوين الشريك المنافس وتنفيذ 
االعدامات واالعتقاالت المباشرة بدون إعطاء الفرصة للدفاع عن 
النفــس، وهــذا ما حدث في العديد من المناســبات المشــابهة قبل 
هــذه الحادثة وبعدها، حيث يتخذ الزعيــم الصاعد القرار، بتجميع 
منافســيه والقضــاء عليهم، أو على األقــل تحييدهم وإبعادهم عن 
طريــق صعوده، وهذا ما تم في الرياض في الخامس من نوفمبر.
صعــد نجم األمير محمد بن ســلمان عندما بــدا أن الملك الثمانيني 
الجديــد يهيئ العائلة المالكة لتغييــر دراماتيكي، حيث نحى الملك 
سلمان األمير مقرن بن عبد العزيز الذي شغل منصب والية العهد 
لمدة ثالثة أشــهر فقــط ما بين يناير وأبريــل 2015، حينها صدر 
أمــر ملكــي بإعفاء األمير مقــرن بن عبد العزيز مــن والية العهد 
ومــن منصب نائــب رئيس مجلس الوزراء، ليتــم وألول مرة منذ 
تأسيس المملكة اختيار شخص لوالية العهد من خارج أوالد الملك 
المؤســس عبــد العزيز آل ســعود، حيث تنــاوب اوالده منذ مطلع 
خمسينيات القرن الماضي حتى االن على تسنم العرش السعودي، 
وفــق نظام خالفة األكبر من االخوة حتــى وصلت والية العهد الى 
أصغــر ابنــاء الملك عبــد العزيز وهــو االمير مقــرن، الذي تمت 
تنحيتــه ليعين لواليــة عهده محمد ابن ولي العهد االســبق االمير 
نايــف بن عبد العزيز ليكــون أول أحفاد الملك المؤســس في هذا 
المنصــب، مــع وجود ولــي لولي العهــد هو النجــم الجديد االمير 
محمــد بن ســلمان الذي أصبــح باإلضافة الى ذلك وزيــرا للدفاع.
وفي تحركه االول نحو العرش تخلص األمير الصاعد ممن يمسك 
بملــف الداخلية، ابن عمه االمير محمــد بن نايف ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عندما أقاله ووضعه تحت 
اإلقامة الجبرية، ولم يبق امامه سوى الجهاز العسكري الثالث في 
المملكة الذي يقوم على والء ابناء القبائل للعرش الســعودي وهو 
الحرس الوطني، وقد اطاح محمد بن سلمان بابن عمه االمير متعب 
بن عبد هللا ) وهو ابن الملك الســابق عبدهللا بن عبد العزيز الذي 
كان والده يعده ليلعب الدور الذي يلعبه محمد بن سلمان اآلن( في 
التحرك األخير في 5 نوفمبر، وبالتالي أمسك ولي العهد باالجهزة

 
العســكرية واالمنيــة فــي البلد، وأمن هــذا الجانب مــن الصراع. 
من جانب آخر وتزامنا مع حملة االعتقاالت أذيع خبر حادث تحطم 
مروحيــة األمير منصور بــن مقرن أمير منطقة عســير وهو ابن 
ولي العهد االســبق وأحد منافســي محمد بن سلمان على العرش، 
وقد ذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« االسرائيلية أنه، وعكس 
الروايــة الرســمية في الريــاض، فإن »مقاتلة ســعودية هي التي 
أســقطت مروحيــة أقلــت أمير منطقة عســير منصــور بن مقرن 
بعــد اقترابها مــن الحدود اليمنية خالل محاولتــه الهرب بالتزامن 
مــع انطــالق حملة مكافحة الفســاد، التــي طالت أمــراء ووزراء 
حاليين وســابقين«، ووصفت الصحيفة ما جرى بأنه »اغتيال في 
الهواء« وهذا ما ذكره ايضا موقع »ميدل إيســت آي« البريطاني.
قامت طموحات األمير محمد بن سلمان على رؤية اقتصادية طرحها 
على شكل ما بات يعرف بـ »رؤية 2030«، التي تقوم كما وصفها 
البعض على نوع من البريســترويكا الســعودية التي ســوف تهز 
االقتصاد الريعي األحادي القائم على بيع البترول، وقد قامت رؤية 
ولــي العهد على نظرية خصخصــة مفرطة تقوم على بيع األصول 
للشركات العمالقة مثل شركة أرامكو، أو إقامة مشاريع عمالقة مثل 
»نيوم« على ســاحل البحر االحمر، لم تعرف جدواها االقتصادية، 
رغم وصفها من قبل االعالم الرســمي بـ«مشــروع نيوم يأتي في 
إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحول المملكة إلى نموذج 
عالمــي رائد، في مختلف جوانب الحياة«. هذه الرؤية االقتصادية 
تطلبت إبعاد المنافســين االقتصادييــن المهمين، مثل األمير الوليد 
بن طالل الملياردير الذي يملك شــركة المملكــة القابضة، ووزير 
المالية الســابق إبراهيم العســاف اللذين يســعيان لشراء حصص 
في عملية الخصخصة والمشــاريع المقبلة وما سيمثله وجودهما 
من تشكيل مراكز قوة جديدة قد تهدد نفوذ الملك الشاب اقتصاديا. 
كمــا ضمــت قائمة اعتقــاالت الخامس من نوفمبــر كال من رئيس 
مجموعــة MBC التلفزيونيــة رجــل األعمــال وليــد اإلبراهيم، 
ورئيس ومؤســس البنك اإلســالمي رجل األعمال وصاحب شبكة 
قنــواتART صالح كامــل، باإلضافة طبعا إلــى األمير الوليد بن 
طــالل مالــك شــبكة روتانا، وبذلك تكــون هذه الضربــة قد حيدت 
حوالــي %70 من االعــالم العربي، وإذا وضعنا في حســابنا ان 
اعتقاالت ســابقة قد شــملت دعاة اســالميين مثل ســلمان العودة 

وعــوض القرني ويوســف األحمد ومجموعة ضمــت 12 داعية، 
أطلقت عليهم وســائل االعالم الســعودية الرســمية اسم »الخلية 
االســتخبارية«، باإلضافة إلى اعتقال شخصيات ليبرالية سعودية 
من ناشــطين سياســيين وصحافيين وقضاة من بينهم عبد العزيز 
الشــبيلي وعيسى الحامد، األعضاء المؤسســين لجمعية الحقوق 
المدنية والسياســية في الســعودية بمزاعم تقويض النظام الملكي 
فــي 12 ســبتمبر الماضي، حيث أكــدت وكالة األنباء الســعودية 
أن هيئــة مكافحة اإلرهاب في المملكة كانت تراقب مشــتبهاً فيهم 
ممــن كانوا يتآمرون مع«قوى أجنبية«، إال أن معلقين سياســيين 
شــككوا في الدافــع الحقيقي وراء هــذه االعتقــاالت، ورأوا فيها 
معاقبةً للشــخصيات المؤثرة التي لم تؤيد ولي العهد وسياســاته، 
كل ذلــك يجعــل المشــهد فــي المملكة يبــدو وكأن ســتارا حديديا 
يفرضه الملك الشاب في بداية حقبة مملكة احفاد الملك المؤسس.

لكن لماذ؟ وهل فعال نحن مقبلون على حرب مباشرة بين 
السعودية وإيران؟

هــذا ما قرأه البعض في تحــركات ولي العهد األخيرة، مثل تحركه 
علــى العــراق وتحديــدا علــى القــوى الشــيعية فيه فــي محاولة 
الســتقطابها خــارج إطار النفــوذ االيراني، ومحاولــة خلق أزمة 
لبنانية عبر زج لبنان في حالة شــلل دســتوري بعدما تم استدعاء 
رئيــس الــوزراء اللبنانــي ســعد الحريــري ليعلــن مــن الرياض 
اســتقالته ومهاجمــة موقــف حــزب هللا لتقاربه وتنفيــذه لالجندة 
االيرانية إقليميا، مع تســريب معلومات عن وجود محاولة اغتيال 
كانــت تدبــر بحق الحريري االبن، الذي ذكــر ان اجواء لبنان هذه 
االيام شــبيهة باجواء لبنــان ايام اغتيال الحريــري األب، كل ذلك 
مــع بقــاء رئيس الوزراء المســتقيل في الرياض أثــار الكثير من 
االســئلة حول احتمالية كونه في حالة شــبه إقامة جبرية يفرضها 
عليــه األمير محمد بن ســلمان، يضــاف إلى ذلك التمســك بالحل 
العســكري في اليمن، وتعطيل المبــادرة األممية لحل أزمة اليمن، 
وتأجيــج الموقف الدولي تجاه إيران بادعــاء أنها تزود الحوثيين 
بصواريــخ بالســتية يهاجمون بها الســعودية، كمــا حدث مؤخرا 
عندمــا تم إطالق صاروخ بالســتي تجاه مدينــة الرياض، ما يعني 
بحســب البيان الرسمي السعودي »إعالن حالة حرب ضد المملكة 
مــن قبل إيــران« كل ذلك قرأه بعض المراقبيــن على أنه تبريرات 
عســكرية قد تكون مرســومة مــن الدوائر المحيطــة بولي العهد 
لتمنحــه فرصة التفــرد بالقرار نتيجة وضع البلد فــي حالة إنذار.

صادق الطايئ

هل سيعلن ويل العهد السعودي الحرب عىل إيران

العراقيــون يتحدثــون عن التحوالت والترتيبات التي ســتجري في 
االشــهر القليلــة القادمة على هامــش االنتخابات التشــريعية لعام 
2018 وامكانيــة مجــيء الرئيــس العبــادي لوالية ثانيــة في ظل 
ارتياح واضح في المحيط الوطني واالقليمي – بعض االســتثناءات 
-- وارتيــاح اكبــر في المحيــط العربي. ويكاد الجميــع اجمع على 
دورة ثانيــة للرئيــس العبادي الســتكمال مرحلة بنــاء الدولة عبر 
كشــف الفساد وايداع الفاســدين في السجون واصراره على اقامة 
محاكمــات علنية عادلة ومحاكمة من تواطئوا واهملوا وتكاســلوا 
وتسببوا في “نكسة” حزيران 2014. والبعض يتحدث عن القدرة 

السياســية والكفاءة االدارية التي تميــز بها الرئيس العبادي خالل 
الســنوات االربــع الماضية وماحققه من مكاســب في ظل مفاســد 
ومخلفات االنظمة واالدارات السياســية السابقة وبرهنوا على ذلك 
بنجاحــه المنقطع النظيــر في الحرب على داعــش واعادة كركوك 
دون حــرب مع االشــقاء االكــراد والوقوف امام الهــدر الكبير في 
المــال العــام ومحاربــة الفضائيين في القوات المســلحة وســائر 
االجهــزة االمنيــة كذلك الذهاب الــى العرب وتقديم سياســة في “ 
الحيــاد االيجابي” تســهم بعودة العــراق الحقيقيــة لعالمه العربي
الرئيــس حيدر العبــادي حقق نجاحــا مهما واختراقــا واضحا في 
بنيــة القــرار العربــي المخالــف لتوجهــات الدولة العراقيــة ازاء 
التطبيــع مع العــرب وما المجلس التنســيقي االعلى مــع المملكة 
العربيــة الســعودية اال ثمــرة جهــد “ ناعــم” للرئيــس العبــادي 
فــي تقييم شــكل العالقة مــع المملكــة ومضمونهــا واالرتقاء بها 
فــوق مدارج الشــكوك والظنــون والبحث عن التعاون والتنســيق 
فــي المجاالت الماليــة والنفطيــة واالمنية والعســكرية بما يحقق 
االهــداف والمصالــح العراقيــة الســعودية المشــتركة- كما يوجد 
اصــرار شــعبي بالمضــي مــع العبــادي باســتكمال بنــاء االدارة 
السياسية والمالية والعســكرية واالمنية ودعمه استكمال الرئيس 
العبــادي مشــروع بناء الدولــة بوجــود حكومة رصينــة وهادفة
الرئيس العبادي منع تقســيم العراق بادارة الحرب على داعش مع 
الشــركاء في الحكومة والحشد الشعبي والقوات المسلحة االخرى 
ومنع سقوط المحيط العربي واالقليمي بمشروع التفتيت والتقسيم 

باجهــاض مؤامــرة االســتفتاء وامر كهذا ســيكون له انعكاســات 
كبيرة في االنتخابات التشــريعية القادمة على شكل البرلمان القادم 
وطبيعــة الحكومــة المقبلــة ومضمــون التحالفات السياســية بين 
االطراف السياســية الفائزة في االنتخابات وسيكون العبادي عامال 
مهما فــي تشــكيل الحكومة وايجابيا في اســتكمال بناء الشــراكة 
السياسية بين االطراف المختلفة بالرصانة والهدوء والعمق الذي 
اســتطاع العبادي به تحقيق هذه الفتوحات خالل الســنوات االربع 
الماضية من عمر حكومته الشــعب ومعظم السياســيين والمحللين 
طالبوا العبادي بالخروج من حزب الدعوة وتاســيس تكتل سياسي 
بعيدا عن الطائفية واجراء تحالفات سنية وشيعية وتشكيل حكومة 
وطنيــة قادمــة بعيدا عــن اصرارالمالكــي على خيــاره االنتخابي 
“االغلبية السياســية” في ظل وجود اجماع سياســي وحزبي على 
العبــادي لتشــكيل حكومة وطنيــة وعودة العــراق للحضن العربي 
واالبتعــاد عــن الصراعات الطائفيــة واالقليميــة - وأكدت مصادر 
برلمانيه أن قوى سياســية تجري منذ أسابيع عدة اتصاالت مكثفة 
من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة، من خالل تشــكيل جبهة سياسية 
داعمــة للعبــادي ، تضم “التيــار الصدري” وأطرافــا أخرى داخل 
“منهــا اطراف من داخل التحالف الوطني ترفض عباءة المالكي ، 
فضالً عن قوى سياســية “ســنية” مندرجة ضمن “تحالف القوى 
العراقية”. مع وجود دعم عربي ودولي لهذا التوجه، وتشيرمصادر 
إلــى وجــود مشــروع تقوده بعــض األطراف السياســية لتشــكيل 
حكومــة علمانيــة مدعومة من الغرب، وأن هذا المشــروع يهدف 

إلى إفشــال األحزاب السياســية االســالمية في االنتخابات المقبلة.
 أن الحديث عن التحالفات المستقبلية بدأ يخرج من السر إلى العلن. 
وأن المرحلة المقبلة ستكون مفتوحة على جميع االحتماالت في ظل 
عدم حســم األكراد موقفهم من المشاركة في االنتخابات البرلمانية 
المقبلة، مرجحاً أن تكون المعركة االنتخابية المقبلة محتدمة في ظل 
االنقسامات واالنشطارات التي شهدتها المكونات السياسية العراقية،
في الوقت الذي لم يحسم فيه أكراد العراق حتى اآلن أمر مشاركتهم 
فــي االنتخابات البرلمانية، المقــرر إجراؤها في 15 /أيار 2018، 
يجــري الحديــث عن التحضير لتشــكيل جبهة سياســية تضم قوى 
سياســية داعمة لرئيس الوزراء حيدر العبــادي ولفتت إلى وجود 
دعم عربي ودولي لهذا التوجه، مشيراً إلى أن العبادي حصل خالل 
جولته العربية االخيرة على مؤشرات دعم ألي تقارب بين العبادي 
واألحزاب “الســنية” العراقية في المستقبل- كما تشير مصادر في 
الوقت الذي لم يحســم فيه أكراد العراق حتى اآلن أمر مشــاركتهم 
فــي االنتخابات البرلمانية، المقــرر إجراؤها في 15 /أيار 2018، 
يجــري الحديــث عن التحضير لتشــكيل جبهة سياســية تضم قوى 
سياســية داعمة لرئيس الوزراء حيدر العبــادي ولفتت إلى وجود 
دعم عربي ودولي لهذا التوجه، مشيراً إلى أن العبادي حصل خالل 
جولته العربية االخيرة على مؤشرات دعم ألي تقارب بين العبادي 
واألحزاب “الســنية” العراقية في المســتقبل- كما تشــير مصادر 
إلى وجود مشروع تقوده بعض األطراف السياسية لتشكيل حكومة 
علمانيــة مدعومة مــن الغرب، هذا المشــروع يهدف إلى إفشــال 
األحزاب السياســية االســالمية فــي االنتخابــات القادمة-وتحويل 
نظــام الحكــم الــى مدني علمانــي يمثل كافــة الطوائــف العراقية-

نهاد الحديثي

قراءة يف سيناريوهات االنتخابات العراقية القادمة 





إطارها، إطاُر الالشيء، أو السهو.الجملــة العصيــة، ُتحيرنــا دائما في شــكل 
الخفّيِة عالمها المحتوم.مــن هنا كانت البداية، حين دخلْت األشــياء 
ل إلى- هي - التي تريد،  باألحــرى تحــاول، أن تــرى مــن خــالل أمــام المرآة، تتحوَّ
أن تكون.فكرتها، كيف ســتصبح كما أرادت لنفسها 
لماذا كلما استدرجتها مراياها، يظهر لها زعمت، ويأخذها الزعم عدة مرات لتعرف، 

شخص آخر!!
موجودة في األسوق، بعد كتابتها لقصيدة ذات ليلة اخترعت لها شــكل ســيجارة غير 

كي ال يعثر عليه الذي سيتحول، والنص فاشلة، مزقت الورقة نصفين، نصف أحرقته 
اآلخر طوته, وأولعته، ثم بدأت تلتهم دخانه.

التهمت عشــرين ســيجارة ملفوفة على تحسست جسدها البض،, صمتت طويال، 
ل  بهــا كلماتهــا، احترق الحبــر األزرق وتحوَّ إصبعاها،تشــفَّت  اصَفــر  رمــادا. 

وحدتها، ثم تشفَّى بها الوقت.
الناجــم من الحرق، أدمعــت عيناها، في بصعوبة بالغة تنفســت الدخان األســود 
صوت عزف قادم من بعيد!!محاولتها الهروب من غرفتها، ســمعت 
بمهــارة، دنت أكثــر من المــرآة، كانت ُخّيِــل إليهــا أن الصــوت يتكــرر مدوَزناً 
وال آلة عزف, لكنه كان مدوزنا بمهارة.أصابع تعزف في الهواء، الصوت يعلو، 

رت، وتزينت، وتحلَّت بحليها  ال شيء ستخسره لو وجهت لألصابع أسئلة مستفسرة عن هويتها!، ما الذي سيحصل أكثر، لو تعطَّ
البرونزية، التي اشترتها عصرا من منتصف سوق المدينة.

هــي لم تشــتر العقد البرونزي، كما أنها ال تحب هذا اللون، وأغلــب حليها  من الفضة األصلية.. ما الذي جعلها تختار طقما كامال 
من البرونز!! العقد، األقراط، األسورة، الخاتم..أصبعها، جيدها، معصمها، لم يكونوا مهيئين للون تكرهه.

كلما شخصت عيناها بجهة من جهات المرآة، كلما مرت األحالم كئيبة،وقاصرة عن ترجمة نفسها..
تنقلت ثانية جهة القلب، كان غريبا، كما لو ُخلق من زجاج، شــعرت لحظتها أوردته بدفء الدثار األزرق، قد يكون بســبب البرد 

تصرفت بفعل غير إرادي لترى جسدها كله وكأنه حقل أزرق.
لم يكن معتال، فصفة الزرقة للبدن المعتل، بدا منبوذا عنها وهو ينصت للموسيقى.

ته تحت  إنما أثناء العزف تحلَّت به، ذلك العقد البرونزي، وتعطرت, استغربت ماركة العطر،) نينا رج(،، )غريب(، قالت ذلك، ورشَّ
أذنيها وعلى عنقها ويدها اليمنى.، ما الذي حولها إلى ) شوالء(!

ابتسمت باستغراب لساعة يدها، في المعصم األيمن، غريب جدا أمرها الليلة!
في خضم اســتغرابها ورتابة العزف، تجســدت ربابة في المرآة، شــيئا فشــيئا تحولت إلى آلة عود،  تحولت إلى كيتار، ثم تالشت 
األشكال، والصوت، واألصابع، لكن بقي إصبع واحد مشيرا إلى إصبعها الموجه إلى ذات األصبع في الموجه إلى ذات األصبع في 

المرآة

باسم الخالِق
والسماء والطارِق
والَنخُل المتسامِق

وعيون )أدراستيا(

هالتّي النوِر
باسم العراِق

هنيئاً سالمتك ياعراق
والمعذبون بعشقك 

ياعراق
المرابطون َفوَق 

الجراح
َفصاًل من الخوِف

وسَط طوفان الخوِف
على هوِل قطرة دُم ِطفٍل 

ُتراق
خارَج َتضارَيس 

المفَخخات
واالحزمة القاتله

الى الموِت َتشُد الوثاق
ِسباٌق الى الَدِم

ِسباق
بيَن الموت المجاني

واهواُل الطبيَعِة
َفوَق اديم تُربتَك 

ياعراق
دار السادات آمِنٌة

يا َوطن العشاق
َبقايا إصرار

عاقديَن َعزم الِكبار
ُمرابطون فوق الموت

رغًم انوف باعة 
االنتماء

باسِم )َدجلة الخيراتِ (
باسِم الماِء 

والورُد العاِبق في 
َصحراء الَنفِس
باسم القديسين
باسِم الشهداء 

المسكونين في الحدقات
باسمَك ياعراق

اصلي للرِب
باسم الحِب

ال نَزلتك نازلًة
وال مسَك الُضر

وانَت العراق
وانَت َجدتّي )َبغداد(
َسيدُة المدِن قاطبًة

ُملهمتي أبداً
ُمرضعة ِفطامي

حاضنَة ايامي
ذخيرَة ِشعري

َغزالٌة قامْت من نومها
َزغرْت

البنائها البّرره
َضجْت على تخوِت 

المقاهي
الَثرثره
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غربة شوارع 
وآثار على أرصفة كرستال 

كنت أعلم بأن العالم 
مربك ومرتبك 

أودعني في جوف غور ال يسبر
ولفظني كما يلفظ البحر الغريق 
لهذا  لم أكتب الشعر بالقوافي 

وال باللفظ المنمق 
جعلته حرا مثل أي روح 

ضجت بصخبها 
أتعكز به على كل جرح مدمى 
ومن عويل  القلوب النازفة 

من نبضها المنزوع
حتى أدثــره بأخر خيط من ســراب 

األمل التائه 
في ردهات أزمنته العتيقة 

يقال العمِر واحد
هكذا أرثي أعوامي 

أكتب نفسي بأسماء كثيرة
وأن أستبدلت الروح 

فوجه األيام لن يكتبني 
يسبقني بصري إلى الال شيء 

تأخذني المنعطفات 
بين علو وانحدار 

أواصل الصعود كأني أصافح الغيم 
يلف البياض تكويني 

الســماء والثلج ..والوجوه دماؤها 
صماء تتعثرني الشوارع 

مثل قطة هنا وهناك 
فوق تلك التلة 

قرب نافذة
تحت قنطرة انتظار 
أتالطم بين خطاهم 
ال أحد ينتبه لي 

سوى إثاري المنغرزة على أرصفة 
الكرستال ال وجهة لي 

سعي بال مالمح 
أشبه بالوطن الذي 

فشلت أن أكون ضمن حدوده

نيسان سليم رأفت

غربة شوارع

باسم الخالِق

محمد السعدون

برفيف جناحيها اســتطاعت فراشــة أن 
تثير عاصفة

على طفلة من قافلة نمل ولكنها لم تستطع 
أن تمنعها من مواصلة طريقها ..

تحمــل إلــى بيــت المؤونة في ســرداب 
القافلة ذرة من فتات شعيره..

نظر طائر الحم يتأملها ويتأمل الفراشة ،
ثم قــال مالــي ومالهــذه الصغائــر التي 

التسمن
والتغني من جوع ،

 ثم إني سأحتسب تركهما وشأنهما عند

 مالك السموات واألرض- 
هنــا وهنالك في مكان آخــر وقف صياد 
يحمــل بندقية يتلظى غيــر بعيد عن ذلك 

الطائر
 وقد سدد عليه

ولكنه تردد أيقتله أم ؟!
ثم لماذا يقتله ؟

وهــو ليــس مــن الطيــر التي تستســاغ 
لحومها-

ثم استدار يبحث عن رزق آخر
 فإذا بارهابي ملثم يفاجئه من وراء ..

يهوي بســاطوره علــى رقبتــه ولم يكد 
يفعــل حتى جاءته طلقة ذهبت بجزء من 
نخاعه لترسمه شــكال على جذع شجرة 
زعرور كان الصياد يأوي اليها عســاها 

تخفض من ضغط دم أصابه ..
كما أصاب مخطوفا ينادي من بعيد

»إنني معكم ولكنني عليكم«؟!..

د. سحر أحمد علي الحاره

»لكل فعل قدر«!؟

وفاء عبد الرزاق



10

الحدث االسبوعي

أصدرت نقابة الموسيقيين المصرية قرارا بإيقاف المطربة شيرين عبد الوهاب عن الغناء في 
مصر، وإحالتها للتحقيق.

جاء ذلك على خلفية مقطع فيديو للمطربة، تداوله مستخدمو فيسبوك تظهر فيه شيرين وهي 
ترد على إحدى معجباتها التي طالبتها بأداء أغنية “ماشربتش من نيلها” بقولها ساخرة: 
“يجيلي بلهارسيا”، ثم تابعت الفنانة بنصيحة ساخرة للمعجبة اللبنانية بأن تشرب المياه 

المعدنية.
وقد قررت نقابة الموسيقيين في مصر عدم منح المطربة شيرين عبد الوهاب التصاريح 

الالزمة للغناء فى الحفالت، إال عقب مثولها للتحقيق أمام النقابة.
وقد عبر متداولو الفيديو على مواقع التواصل االجتماعي المختلفة، عن استيائهم من طريقة 
شيرين في الرد على جمهورها، وأشار البعض إلى أن الجمهور الذي صنع “شيرين”، قادر 

على أن يتجاهلها ويعاقبها إلهانتها نهر النيل ووطنها.
وطالب عدد من رواد “فيسبوك” في وقت سابق بضرورة محاسبة شيرين على هذا 

التصريح، ال سيما أنها كفنانة مرموقة، تمثل مصر في حفالتها الخارجية.

العدد )41( - السبت 18 ترشين الثاين 2017

نقابة الموسيقيين المصرية توقف الفنانة شيرين

الحدث االسبوعي
نشر الفنان ماجد المهندس، عبر حسابيه على “تويتر” و”إنستغرام”، مقطعاً 

صوتياً كشف من خالله حقيقة ما أشيع عن سحب الجنسية السعودية منه. 
ويسمع في المقطع صوت المهندس وهو يؤدي أغنية “إشاعة” للداللة على 
أن كل ما قيل عن حرمانه من الجنسية السعودية ليس سوى مجرد شائعة. 

وكتب تعليقاً عليه: “ إشاعة وداعتك وهللا إشاعة. حكي العذال ما ينفع 
سماعه”.  ويشار إلى أن النجم أعاد، عبر حسابه على “تويتر”، نشر 

التغريدة التي أعلنت فيها الفنانة نوال الكويتية انضمامها إلى 
برنامج The Voice كبديلة ألحالم. وجاء فيها: “أشكر إدارة 

قناة الـ mbc على دعوتهم الكريمه بمشاركتي كأحد أعضاء 
اللجنة في برنامج the voice ، سعيده بالدعوة”. واعتبر 

الكثير من المتابعين ذلك ترحيباً منه بهذا التغيير.

ماجد المهندس يخرج عن صمته ويكشف حقيقة سحب الجنسية السعودية منه

الحدث االسبوعي

برنامــج  تحكيــم  لجنــة  إلــى  انضمامهــا  بشــأن  نــوال  الكويتيــة  الفنانــة  تغريــدة  أثارتهــا  التــي  الضجــة  بعــد 
“ذي فويــس”، عوضــا عــن أحــالم، ردت األخيــرة علــى قــرار تنحيتهــا عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي.
وقالت أحالم: “mbc محبتي لكم لم ولن تتغير، كنتم وستظلون بيتي األول والداعم الكبير ألحالم فشكرا على تقديركم 
لي دائما وأبدا”. وتكهن كثيرون من نشــطاء مواقع التواصل االجتماعي ومجموعة من الصحفيين باألســباب الكامنة 

“ذي فويس” الذي تعرضه قناة mbc الســعودية، وراء اســتبعاد الفنانــة اإلماراتيــة أحالم مــن برنامج 
مــن األزمة الخليجيــة القطرية، خاصة وأن والــذي يعتقد بأن مردّه عــدم توضيح موقفها 

زوجها مبارك الهاجري قطري الجنسية.
عدم رضاها عن أغنية “قولوا لقطر”، فبعد ساعات من تغريدة ألمحت فيها إلى 
“أحــالم”، بالتعاطف مــع قطر، اتهــم مغردون إماراتيــون مواطنتهم 
جنب مع عدد من المستخدمين وشنوا عليها هجوما عنيفا جنبا إلى 
“قولــوا الســعوديين على تويتــر، زاعمين  أغنيــة  انتقــاد  أن 
والســعودية.لقطر”، هو بمثابة انتقاد للسياسة  اإلماراتيــة 

االنتقادات عبر تغريدة  وقد ردت أحالم أيضا على هذه 
عبر تويتر قائلة: على حسابها الشخصي 
لبلدي اإلمارات “والئي وانتمائي وحبي 
كاره أن يشكك لن يستطيع أي حاقد أو 

يازايد إلى هذا به من أيّام طار الشر 
حاول الحاقدون اليوم، ولألبد، مهما 

اللحد، إماراتية، من المهد إلى 
وأفتخر.ووالئي إماراتي 

أحالم ترد على »mbc« والهجوم العنيف

الحدث االسبوعي

واشــنطن- نددت الممثلة لوبيتا نيونغو المتحصلة على جائزة أوســكار، بإضافة النسخة 
البريطانية من مجلة “غراتسيا” تعديالت على صورتها، المنشورة على غالف عددها األخير 
إلزالة شعرها المجعد، وجعله يتناسب أكثر -برأيها- مع معايير الجمال “األوروبية النزعة”.
علــى  ظهورهــا  أن  انســتغرام  عبــر  رســالة  فــي  الكينيــة  الممثلــة  وأوضحــت 
غــالف مجلــة يســعدها كثيــرا ألنــه يمثــل “فرصــة لنظهــر لآلخريــن مــن أصحــاب 
البشــرة الداكنــة والشــعر المجعــد، وخصوصــا ألطفالنــا أنهــم جميلــون كمــا هــم”.
وأضافــت “لكنــي أصبــت بخيبــة أمــل ألن النســخة البريطانيــة مــن مجلة غراتســيا 
دعتنــي للظهــور عبــر غالفهــا، ثــم أضافت تعديــالت على شــعري من خالل تمليســه 

الجميــل”. للشــعر  نظرتهــم  مــع  ليتناســب 
إحداهــا وعرضــت لوبيتا في هذه الرســالة ثالث  تظهــر  صــور 

تســريحة غــالف المجلــة، فيما تبيّــن االثنتان  األخريــان 
شــعرها األصليــة مــن دون تعديل.
علــى تويتــر شــعورها كما أبدت عبر حســابها الرسمي 
الغالف، لتتناسب مع نظرة بـ”الخيبة” لتعديل صورتها على 

بيــة  و ر و أ النزعة” للشعر الجميل.“
مجلة  بنســختها وردت  “غراتســيا” 
نيــة  يطا لبر عبر رسالة على موقعها ا
إللكترونــي  تقدمت فيها بـ“اعتذار ا
ن  و تحفــظ”، مــن الممثلة بــد
لم تطلــب هذه التعديالت.مع تأكيد أنها 
إنهــا “لــم تتوجه البتــة بطلب وقالت المجلة 

ي  يــر من المصور بتغيير تسريحة لوبيا تحر
نيونغو على غالف عدد هذا األسبوع، 
كما لم نعمد إلى تعديلها بأنفســنا”، 
مشــيرة إلــى أنــه كان ينبغــي 

على عليهــا  التحكــم 
في نحــو  أفضل 

. لة لمسأ ا

لوبيتا نيونغو ضحية معايير الجمال األوروبية



الحدث االسبوعي

تّوج منتخب الواليات المتحدة للســيدات بكأس االتحاد للتنس، بفوزه على نظيره 
البيالروسي )3-2( في الدور النهائي للمسابقة  في العاصمة البيالروسية مينسك.
وكان المنتخبــان قــد تعادال 1-1  فــي اليوم األول، قبل أن تحقــق أمريكا فوزين 
وتعــزز رقمها القياســي الذي ارتفع إلى 18 لقبــا، في حين أخففت بيالروس في 

اعتالء المنصة في أول نهائي تخوضه.
ففي مباراتي الفردي األوليتين  تقدمت أمريكا عن طريق كوكو فانديفيغه المصنفة 
عاشــرة فــي العالم، والتــي فازت على ألكســاندرا ساســنوفيتش )مصنفة 78(، 
بمجموعتيــن نظيفتين: )6-4( و)6-4(، وعادلت أرينا ســابالينكا )مصنفة 87( 
بفوزها على ســلون ستيفنز الثالثة عشرة بمجموعتين لواحدة: )6-3( و)6-3( 

و)4-6(.
وأعادت فانديفيغه التقدم للضيوف بتغلبها على ســابالينكا بمجموعتين نظيفتين: 
)7-6( و)6-1(، لكــن ساســنوفيتش أعــادت األمور إلى نقطــة البداية بإدراكها 
التعادل على حساب ستيفنز بمجموعتين مقابل واحدة:)4-6( و)6-1( و)6-8(.
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الحدث االسبوعي
حمد النفيلي

أ
متابعة - ا

هداف 
أ
حقــق المنتخــب التونســي المطلــوب وتعــادل مع ضيفه منتخب ليبيا يوم الســبت بــدون ا

مــام منتخب 
أ
ولى بفــارق نقطة وحيدة ا

أ
لــى 14 نقطة وحســم صــدارة المجموعــة ال فرفــع رصيــده اإ

الكونغــو الديمقراطيــة والــذي فــاز علــى ضيفــه منتخــب غينيــا )1-3(، ضمــن الجولــة السادســة 
س العالم القادمة “روسيا 2018”.

أ
لى نهائيات كا فريقية المؤهلة اإ

أ
خيرة من التصفيات ال

أ
وال

لى  لى المونديال وكان نســور قرطاج قد صعدوا اإ هل هو الخامس في تاريخ الكرة التونســية اإ
أ
والتا

رجنتين و1998 في فرنســا، و2002 في كوريــا الجنوبية واليابان، 
أ
عــوام 1978 فــي ال

أ
المونديــال ا

لمانيا.
أ
 في مونديال 2006 في ا

ً
خيرا

أ
وا

الحدث االسبوعي

تأهــل المنتخب األســترالي إلى نهائيات مونديال روســيا، عقب فوزه في ســيدني، ضمــن إياب الملحق 
الفاصل، على الهندوراس، بنتيجة 3-1، بعدما تعادل سلبًيا في الذهاب.

ويدين المنتخب األسترالي، بالفضل لالعبه ميلي جديناك، الذي أحرز »هاتريك«، في الدقائق 54 و72 
و85، بينما سجل هدف الضيوف، الالعب ألبرت إليس في الدقيقة 3+90.

وســتكون هذه المشاركة الخامسة ألســتراليا في المونديال، والرابعة على التوالي، حيث كان حضورها 
األول في نسخة 1974 بألمانيا، علما بأن أفضل نتائجها كانت في 2006 بألمانيا، عندما صعدت لدور 

الـ 16.
وتوج العب وسط أستون فيال اإلنجليزي، ميلي جديناك، بطال للقاء، بتسجيله 3 أهداف، الثاني والثالث 

من ركلتي جزاء.
وبهذا الشكل تتبقى بطاقة وحيدة لم تحجز بعد للمونديال.

الحدث االسبوعي
قــرر التحــاد المركزي العراقي  لكرة اليد اســتئناف مباريات الدور الثالث 
مــن دوري النخبــة الســبوع المقبــل بعــد توقفهــا لمدة 10 ايام لمناســبة 

ذكرى اربعينية المام الحسين عليه السالم.
ويتقابــل فــي مباريــات الــدور الثالث فــرق اندية كربالء مــع بلدية البصرة 
فــي قاعــة محافظــة البصــرة والجيش مع نفط ميســان في قاعــة العمارة، 
والكــرخ مــع النجــف في قاعة محافظــة النجف، والكوفة مع الســنية في 

قاعة الكوفة.
ومن جهة اخرى يغادر يوم السبت المقبل الى الهند وفد نادي الشرطة 
ســيا 

آ
بطــل دوري النخبــة بكــرة اليد للمشــاركة في تصفيات بطولة اندية ا

التي ستقام هناك خالل النصف الثاني من الشهر الجاري.

الحدث االسبوعي

تّوج ســائق فيــراري األلماني سيباســتيان فيتل بالمركز 
األول لجائزة البرازيل الكبرى، الجولة التاســعة عشــرة 
قبــل األخيرة مــن بطولة العالم لســباقات فورموال واحد 

يوم األحد.
وأنهى فيتل الذي خســر معركة اللقب في مواجهة سائق 
مرســيدس البريطانــي لويــس هاميلتــون فــي الســباق 
الماضي، المرحلة البرازيلية أمام سائق مرسيدس اآلخر 
الفنلندي فالتيري بوتاس ومواطنه كيمي رايكونن، سائق 

فيراري الثاني.
وحقــق هاميلتون ســباقا رائعا، وحل فــي المركز الرابع 
وكان قريبــا جدا مــن الصعود إلى منصــة التتويج رغم 
انطالقــه من مركــز الصيانة بعد تعرضــه  لحادث خالل 

القسم األول من التجارب التأهيلية.
واســتحق فيتــل فــوزه األول منــذ 30 يوليو/تموز حين 
توج بســباق المجر، والخامس هذا الموســم والـ47 في 
مســيرته، إذ تسّيد الســباق منذ اللفة األولى بعدما انتزع 
المركز األول من بوتاس عند االنطالق، وحســم إلى حد 
كبير صراعه مع األخير على الوصافة بعدما رفع رصيده 

إلى 302 نقطة، مقابل 280 لمنافسه الفنلندي.

استئناف دوري كرة اليد العراقية االسبوع املقبل

املنتخب األسرتايل يتأهل إىل هنائيات املونديال

نسور قرطاج تحلق إلى المونديال 
للمرة الخامسة في تاريخها

فيتل يتّوج بجائزة البرازيل الكبرى للفورموال1

الحدث االسبوعي
مــارات والبحريــن تعتبــر غيــر  ن الســعودية والإ

أ
علــن التحــاد الخليجــي ا

أ
ا

س الخليج “خليجي 23” المقررة في الدوحة الشــهر 
أ
مشــاركة في بطولة كا

لــى الكويــت التي ل تزال تحــت اليقاف  المقبــل، ممــدًدا المهلــة بالنســبة اإ
الدولي.

مين العام لالتحاد جاسم الرميحي في مؤتمر صحافي في الدوحة 
أ
كد ال

أ
وا

نــه فــي حــال عــدم تمكــن الكويــت مــن 
أ
حيــث مقــر التحــاد الخليجــي، ا

رجاء البطولة وتحديد موعد جديد لها، مع تمسك قطر  المشــاركة، ســيتم اإ
باستضافتها.

كد 
أ
خيــر ا

أ
ن ال

أ
وقــال الرميحــي بعــد اجتمــاع للمكـتــب التنفيــذي لالتحــاد ا

كيد المشاركة”.
أ
رسال لهم كـتب لتا “عدم مشاركة الثالث فرق التي تم اإ

علنــت قطــع 
أ
مــارات والبحريــن التــي ا مهــل الســعودية والإ

أ
وكان التحــاد ا

العالقــات الدبلوماســية مــع الدوحة فــي حزيران/يونيــو الماضي، حتى 13 
ن

أ
بالغه قراراها المشاركة من عدمه، من دون ا تشرين الثاني/نوفمبر لإ

سبوع.
أ
 مع نهاية المهلة هذا ال

ً
 يتلقى ردا

خرى 
أ
خرى ومهلة ا

أ
عطاء فرصة ا شــار الرميحي في مؤتمره الى انه تقرر “اإ

أ
وا

لغاية 11-30 )تشــرين الثاني/نوفمبر الحالي( للنظر في موضوع الكويت 
يقاف الكويت، تؤجل  ن، وفي حالة عــدم رفع اإ

أ
ورفــع اليقاف في هذا الشــا

خر تحدده الدولة المســتضيفة التي هي دولة قطر 
آ
البطولة ويحدد موعد ا

مع احتفاظها بحق الستضافة”.
ن الكويــت تعانــي مــن اليقــاف منــذ العــام 2015 بقــرار مــن 

أ
وعلــى رغــم ا

ن 
أ
التحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( على خلفية التدخل السياسي في الشا

ن )...( وفي حال 
أ
كــد الرميحي وجود “بــوادر ايجابية بهذا الشــا

أ
الرياضــي، ا

ذن هللا في موعدها المحدد”،  رفع اليقاف عن الكويت ســتقام البطولة باإ
ول/ديسمبر المقبل.

أ
ن تنطلق في 22 كانون ال

أ
ي ا

أ
ا

كدت دول قطر وســلطنة عمان والعراق واليمن مشــاركـتها في البطولة، 
أ
وا

نظمــة تتطلــب 
أ
ن ال

أ
ذ ا مكانيــة مشــاركة الكويــت، اإ قامتهــا ترتبــط باإ ن اإ

أ
ل ا اإ

قامة البطولة الخليجية. قل لإ
أ
وجود خمسة منتخبات على ال

خليجي 23: االتحاد يعتبر الدول المقاطعة غير مشاركة ويمهل الكويت

الواليات المتحدة تحرز اللقب 
الثامن عشر لكأس االتحاد



العدد )41( - السبت 18 ترشين الثاين  2017

        

الحدث االسبوعي
                                    

حوار- زينب الجنابي
 

ضمـــن أحتفالية أصدار قصص عبســـي وفطوم السلســـلة الثانية 
والتـــي اقيمت فـــي لندن وبالتعاون مع مدرســـة الفـــرات العربية 

ومجموعة الحـــدث االخبارية.
كان لنا حوار مع كاتبة القصص وصاحبة االمتياز 

لهذه السلسلة القصصية الكاتبة زينة الطحان. 
 

من هي زينة الطحان؟
 

انا عراقية مقيمة في المملكة المتحدة خريجة كلية 
االداب قسم الترجمة بتفوق وكنت االولى على صفي

 ألربع سنوات. ورثت القابلية اللغوية من عائلتي من
 جهة والدتي، حيث نشأت على حب اللغة و التفوق فيها.

بـــدأت بكتابـــة القصة منذ عمر ســـبع ســـنوات و تطـــورت هذه 
الميـــول الى كتابـــة الروايات في عمـــر المراهقـــة. كل الوظائف 
التي شـــغلتها بعد تخرجي مـــن الجامعة كانـــت و ال زالت متعلقة 
باللغة و اســـتخداماتها. اســـتمريت بتلقي التدريب و الدراسة في 
اللغـــة اثناء عملـــي. حالياً أعمل رئيســـة المترجمـــات في مركز 

تأهيل عصبـــي في باغشـــوت - بريطانيا. 
 

ماهو الدافع إلى كتابة القصة ؟؟
 

مـــا دفعنـــي الـــى كتابة قصـــص االطفال و نشـــرها هـــو ظاهرة 
االفتقـــار الى مصـــادر قراءة مناســـبة الى االطفـــال العرب الذين 
يعيشـــون فـــي الغـــرب بدرجـــة اساســـية ، و نشـــر الوعي بين 
االهالـــي العـــرب في ان يقضـــوا وقتاً مـــع اطفالهم فـــي القراءة 

العربية.  باللغـــة 
حيـــث ان جميـــع الكتب والقصـــص التعليميـــة العربيـــة هنا في 
المملكـــة المتحـــدة تعتمد بشـــكل على اللجـــة وليـــس اللغة لهذا 
انـــا عملـــت على مـــزج اللغـــة الفصحى مـــع العامية البســـيطة 

العرب. لدى جميـــع  والمعروفـــة 
  

هل هناك إصدارات سابقة ؟؟ وما هي ؟؟
 

اصداراتي الســـابقة هي ســـبعة قصص مصـــورة لالطفال و هي 
السلســـلة االولى من مجموعة قصص عبســـي و فطـــوم وكانت 

موجهـــة لالطفال من عمر مبكر )ســـنتين الـــى ثالث( .
 

في القصـــص هناك شـــخصيات كارتونية مثل عبســـي وهو 
معـــروف لدى جميـــع من شـــاهد سلســـلة افـــالم الكارتون 
عدنـــان ولينا. لكن من هـــي فطوم؟؟ ولماذا هـــذا االختيار؟؟

 
شـــكراً علـــى هذا الســـؤال. شـــخصيات السلســـلة ثابتـــة في كل 
قصص عبســـي و فطوم.  و هم عبســـي و فطوم و ماني. شخصية 
عبسي ليســـت شـــخصية كارتونية، انما االســـماء كلها اختيرت 
على االســـس التاليـــة: ان يكون محببـــاً لالطفال، حيـــث اجرينا 
اســـتبيان حول اســـتعمال اســـماء عربيـــة عاديـــة و مألوفة في 
قصص االطفال مقابل اســـتعمال اســـماء غيـــر مألوفة و مضحكة 
و النتيجـــة جـــاءت في صالح اســـتعمال اســـماء غيـــر مألوفة و 
)مضحكـــة( و ال معنى لها. االســـس االخرى التـــي اعتمدناها في 
اختيار االســـماء هو فـــي الحروف المســـتعملة فيها، هي حروف 
ســـهلة اللفظ و تلفظ كما هي في كافة اللهجـــات العربية الدارجة. 
مثـــاًل تجنبنا اســـتعمال حـــرف ث و ظ و ض و ج لنضمن القراءة 
الصحيحة لالســـماء. الســـبب في هـــذا هو الن السلســـلة تبدأ من 

عمر مبكر )ســـنتين الـــى ثالث(.
 

هل لديك مشـــاركات فـــي مهرجانات تعنى بكتابـــة القصة ؟؟ 
وما هي هـــذه المهرجانات ؟؟

 
لـــم اشـــارك فـــي اي مهرجـــان لكتابة القصـــة الســـباب تتعلق 
بالظـــروف العائلية لكننـــي اتمنى المشـــاركة و االلتقـــاء بكّتاب 

االطفال قصـــص 
لكن شـــاركت في معـــارض اقيمت في العاصمـــة البريطانية لندن 
وكانـــت اغلبهـــا تعنى بالشـــؤون العربيـــة من عـــرض لثقافاتنا 
وتراثنـــا وتأريخنـــا من خـــالل المطبوعـــات والمالبـــس وكذلك 

االعمـــال الخزفيـــة واليدويـــة والفنون التشـــكيلية االخرى..
وكانـــت اغلـــب مشـــاركاتي فيهـــا ضمـــن السلســـلة القصصية 

االول. االصـــدار 
 

جميـــع القصص التي كتبتيها في السلســـلة االولـــى والثانية 
مســـتوحاة من الحيـــاة اليوميـــة للطفل .. هـــل هناك قصص 

من نســـج خيالك؟؟
 

البعـــض من القصص مســـتوحى مـــن احداث حقيقيـــة و البعض 
االخـــر مســـتوحى مـــن احداث ســـمعت بها عـــن االطفـــال. لكن 
السلســـلة القادمة ســـتدور حول احداث خياليـــة مختلطة بحقائق 
جغرافيـــة و تاريخيـــة و عضوية. حيث ســـتأتي المعلومات بقالب 

مستســـاغ لالطفال.

 
هـــل اإلصدارات فـــي المملكـــة المتحدة فقط ام هنـــاك توزيع 

فـــي دول اخرى؟؟
 

القصـــص مصـــدرة فـــي المملكـــة المتحـــدة و لبنان فـــي الوقت 
الحاضـــر. لكـــن هناك تواصل مـــع مدارس في الواليـــات المتحدة 
لغـــرض اصدارها في المـــدارس العربية هنـــاك واتمنى ان تصل 
جميـــع االصـــدارات الـــى دولنـــا العربية مـــن اجل ادامـــة اللغة 

. واسع  بشـــكل  وانتشارها 
 

هل باالمكان إصدارها بلغات أخرى غير العربية؟؟
 

فـــي الواقـــع طلب منـــي من عـــدة جهـــات ان تتم ترجمـــة هذه 
القصص الـــى اللغـــة االنجليزية. لكننـــي لم انظر فـــي هذا االمر 
و الســـبب ان الدافع الرئيســـي لكتابة و نشـــر هـــذه القصص هو 
لتشـــجيع االطفال العـــرب على القـــراءة باللغة العربيـــة و توفير 

مصادر قـــراءة ممتعة و مناســـبة لهم. 
 

ما هي طموحات زينة الطحان؟؟؟
 

طموحي على المـــدى القريب هو ان تخصص المـــدارس العربية 
جزءا بســـيطا من وقـــت الدوام للقـــراءة الحـــرة و النقاش الحر 
بهدف ممارســـة اللغة العربية و اســـتخدام ما تعلمـــه االطفال في 
المدرســـة العربية في النقـــاش، و ان يزداد الوعـــي عند اولياء 

االمـــور فـــي تعزيـــز حـــب اللغـــة العربيـــة و الوطن فـــي قلوب 
ابنائهـــم و هم في الغربـــة. هؤالء االطفال هم اســـتثمارنا و املنا، 
اذا احســـّنا تنشـــئتهم و تربيتهـــم ربمـــا يرجعون الـــى اوطاننا و 

. نها و يعّمر

 

وكان لنـــا ايضـــا حوار مع صاحبة الرســـوم لشـــخوص القصص 
ضمـــن السلســـلة القصصيـــة االولـــى والثانيـــة وهـــي مصممة 

المنتوجـــات بتول ســـلمان.
 

من هي بتول سلمان؟
 

انا عراقيـــة مقيمة فـــي المملكة المتحـــدة خريجـــة جامعة ميدل 
البيرطانية قســـم تصميم منتوجات. ســـيكس 

 
متى بدأت لديك فكرة الرسم؟

 
لقد بدأت الرســـم منذ المرحلة الدراســـية المتوســـطة وقد طورت 
قدراتـــي في الرســـم ممـــا اصبح عنـــدي طموح في االســـتمرار 
وصقـــل هـــذه الموهبة ضمن دراســـتي المســـتقبلية ولهذا دخلت 
قســـم تصميـــم المنتوجات النـــه قريب جـــدا من طموحـــي الذي 

يجمـــع مابين الموهبـــة والعمل.
 

هل لديك اي مشاركات او اعمال ؟؟
 

كـــون انني خريجة جديـــدة ومازلت ابحث عن عمل يتناســـب مع 
شـــهادتي وموهبتـــي لذى لم تكن لـــي اي مشـــاركة في معارض 
او مشـــاركات فنيـــة واطمح المشـــاركة من اجل اثبـــات الوجود 

وانتشـــار المعرفة .
حصلـــت على جائـــزة افضـــل تصميم فـــي معـــرض المصممين 
الجـــدد الذي اقيـــم في جامعة ميـــدل ســـيكس وكان تصميمي هو 

مشـــروع التخرج ..
كما اننـــي فخورة جدا بأن تنال رســـوماتي في سلســـلة القصص 
االولـــى والثانية للكاتبـــة زينة الطحـــان االعجـــاب واالقبال مما 
زادنـــي عزم واصـــرار في ان يكـــون لي طابع متميـــز خاص بي 

التصميم. عالـــم  في  وبصمة 

زينة الطحان ما دفعين اىل كتابة قصص االطفال هو ظاهرة االفتقار اىل مصادر قراءة 
مناسبة لالطفال العرب الذين يعيشون يف الغرب بدرجة اساسية

بتول سلمان



ار عبد اْلَخالِق                      تقرير الصحفي عمَّ

الحدث االسبوعي

 
َظاِهـــَرة غريبـــة  انتشـــرت فـــي اآلونة االخيـــرة ِعند الشـــباب في العراق فـــي قراءتهـــم واتجاههم 

الفكـــري الخطـــأ وقـــد تصل هـــذه االحصائية  % 45 مـــن التطـــّرف .أو اإللحاد 
َذلِك يعود إلى قراءة الكتب الوجودية والعقائدية بتراكيب وأسلوب متعصب وفلسفي .

ف الفكري يؤدي إلى انحراف اإلنسان عن المنهج الديني الصحيح ، فإنَّ التطرُّ
 

ر ذلك بواســـطة خبـــراء علم النفس  نجـــد أّن مـــن آثار اإللحـــاد  الفكري على ســـلوك الفرد كمـــا ُقّرِ
ف الفكري  والتربويين أنَّ الســـلوك البشـــري مظهـــر للثقافة وانعكاس للفكـــر، ومعنى ذلـــك أنَّ التطرُّ

لـــن يقف عند حـــدود الفكر، وإنما ســـينعكس على الســـلوك. 
وإذا كان اإللحـــاد  الفكري حالة مرضية غير ســـوية في الفكر، فإنَّ انعكاســـه الســـلوكي ســـيكون بال 
ريـــب مظهراً ســـلوكياً غير ســـوّي أيضـــاً. وهذا المظهر الســـلوكي المَرِضـــي مضافاً إلـــى تداعياته 
الســـلبية فـــي المحيط والمجتمع، ســـيكون قاباًل للعدوى واالنتشـــار الذي يوســـع دائـــرة التداعيات، 

وينفتـــح علـــى مضاعفاتها، وفي ذلـــك خطر كبير علـــى المجتمع.
الفكـــر المنحرف يتســـم دائمـــاً بقدرته على قلـــب المفاهيم وتشـــويه الحقائق وطمســـها، وتقديم أدلة 
وبراهيـــن غير كافيـــة أو مناقضة للواقع، واســـتعمال الكلمـــات بمعان ُمبهمة غير محـــددة أو بمعان 

ومختلفة  متقلبة 
 

فـــي اســـتطالع على موضـــوع القراءت الخطأ لدى الشـــباب كأن معنـــا الكاتب محمد الســـباهي حيث 
أكـــد أن  قـــراءة الكتـــب يجب أن تكون مدروســـة بعناية.  لكـــن التطرف أمر ال تعالجـــه الكتب أو تحد 

منه
وإشارة إلى ذلك 

التطرف نظام ينبغي على الدولة المساهمة بجدية في إيقافه.
ف الفكري باعتبـــاره انحرافـــاً عن االســـتقامة في الفكـــر واالعتدال في  يجـــب أن يُنظـــر إلى التطـــرُّ

الفهـــم، فهو حالـــة مرضية يعتـــّل فيها الفكـــر، ويخرج بها اإلنســـان عـــن طبيعته.
وكذلـــك هنالك أمـــر مهم وخطـــر الوســـائل التكنولوجيا التـــي أّدت إلى خلـــق زيادة هائلـــة في عدد 
األشـــخاص مـــن البرامج  )التويتـــر -فيس بوك ( إلـــى الحـــوارت واجتماعات مابينهـــم لنقل األفكار 

المبعثـــرة و قـــراءة الكتب وتفســـيرها بصورة غيـــر صحيحة  ..
 

كما أضاف  محسن الغراوي مدير مكتب األمين العام المؤتمر الوطني العراقي 
اعتقـــد ان القـــراءة هي ســـلوك الفـــرد علينا أن نســـاهم في تثبيت أّسســـه في عقليات الشـــباب وأن 
نجعـــل منه مصـــدراً لتغييـــر الوعي الفـــردي ومنه إلى وعـــي مجتمعي مـــن الممكن ان يكـــون اداة 

للتغير  فاعلة 
وأشـــار الغـــراوي علينـــا أواًل  أن نصل لهذا المشـــروع  من خالل تســـويقه وعرضـــه إيجابياته عن 
طريـــق األدوات اإلعالميـــة اواًل وتثبيـــت ذلك بالمناهـــج وإعداد برامـــج تتكلفها المنظمـــات المدنية 
والمؤسســـات االجتماعيـــة حتى وان كانت بعيـــدة عن إدارة الدولـــة وتقديم جوائز لحـــث القراء َكَما 
فعلـــت البرازيل للســـجناء عندمـــا عملت على مشـــروع قـــراءة كل  كتاب من الســـجين يخفض  من 

عقوبتـــه.. أو جعـــل جوائز عينيـــة للقراء وتكريمهـــم ... كذلك توجيـــه األدوات األخرى
كالمثقفيـــن لمنتدياتهـــم الفكرية واألدبية بتوجيه الشـــباب نحـــو القراءة ورجال الديـــن كذلك..  بالعلم 

فقـــط واإلدارة الصحيحة للشـــباب من الممكـــن أن نصنع تنمية هـــذا المجتمع ..
 

وإضافت الدكتورة والباحثة اإلجتماعية  أيار السلطان 
   انـــه ال شـــيء يصقـــل عقل اإلنســـان ويعصمه مـــن غبـــاء الكبريـــاء والتعصب والفصـــل الديني 
والسياســـي والقومـــي أفضل مـــن تلك الحقيقة التـــي تتجلى دائماً فـــي القراءة, وال يوجـــد من يعلمنا 
أفضـــل منها نحن البشـــر نـــرى رغم فروقنـــا العرقية واالجتماعيـــة ثراء الجنس البشـــري وال يوجد 
مـــا هو مثـــل الكتاب لكي يجعلنـــا نكافئ ونمجد فروقنـــا بوصفها مظهراً من مظاهر اإلبداع اإلنســـاني 

األوجه..  متعدد 
وكذلـــك هنالك إحصائيات منظمة )اليونســـكو( : أن متوســـط قراءة الطفل العربـــي ال يتجاوز 6 دقائق 
في الســـنة خـــارج المنهج الدراســـي رغم ما للقـــراءة والمطالعة خـــارج المنهج من أثـــر كبير على 
المســـتوى التعليمـــي للطالب, ويقـــرأ كل 20 عربياً كتاباً واحـــداً بينما يقـــرأ كل بريطاني 7 كتب أي 
مـــا يعادل ما يقـــرأه 140 عربيـــاً ويقرأ كل أمريكـــي 11 كتاباً أي مـــا يعادل ما يقـــرأه 220 عربياً 

يالألسف. 

وفـــي المقابـــل يعد معدل مايقضيـــه الطفل العربـــي أمام التلفاز أعلـــى مما هو عنه الطفـــل األمريكي 
واألوروبي.

 
ا أضاَف أحد الشباب الملحدين  كمَّ

اي بحـــث عـــن الحقيقة ســـواء كان خطا او صـــح أعتبره ثقافـــة ، ال يعجبني أن أكـــون  مقلد او تابع 
الى اي شـــّخص ....

وقال أيضاً 
الكتب الوجودية ُمَصِدّر الثقافِة الدين صحيح وأغلب الكتب الَِتي وقراءتها  آلى دوكنز وماركس .

 
وأضاف إلى ذلك عضو المفوضية المستقلة وناشط المدني حقوق االنسان االستاذ علي العقابي 

انـــا اعتقـــد ان التحـــول الفكري في عقائد الشـــباب الحالـــي هو الممارســـات الخاطئة التـــي ارتكبها 
رجـــال الدين أنفســـهم  كذلـــك الكتب التي بـــدأت تنتشـــر دون رقيب منهـــا ما حرف وشـــوه العقائد 
ومنهـــا ما يدعـــم األفكار المتطرفة التي أصبحت ســـبب رئيســـي في تحـــول العديد من الشـــباب من 

ديانـــات إلى ديانـــات ومن ديانات إلـــى الحاد القتناع الشـــباب الغير مســـلح بالمعلومـــة الصحيحة 
ان ماموجـــود بيـــن ســـطور الكتب اليمـــت للواقع بصلـــة وان الكتاب في هـــذا المجال كتبـــوا ما هو 
مناقـــض للواقع الذي,نعيشـــه اليوم وهـــذا ماجعل الكثير بدأ يشـــكك او يبحث ليســـتقر ومنهم من تاه 

فـــي هـــذا البحر فالحـــد ومنهم من اقتنـــع بدين غير الـــذي وجد آبائه عليـــه فتغير .
وأشار إلى َذلِك العقابي  

الشباب اليوم بحاجة لمصداقية واقعية تجعلهم يعيشون الواقع المطابق لما يقرأ,أو يسمع 
 

كما الى أضاف إلى ذلك اإلعالمي حسين العطيه
ال شـــك أن التطّرف بكل اشـــكاله، ســـواء كان دينيا او سياســـيا او اجتماعياً، هو أمر مرفوض وغير 
مقبول، لكنه وبرغم كونه منبوذاً، انتشـــر بشـــكل واســـع في الســـنوات األخيرة، وبلغ حتى األوســـاط 
النخبويـــة التي يفتـــرض بها أن تكون بعيـــدة كل البعد عن التعصـــب للفكرة واالنتمـــاء والحزب، أو 

. غيره
وَكَذلِك أشار العطية 

إن الحديـــث ّعـــن مواجهـــة اإللحاد ال ينـــم عن درايـــة بالمجتمع، وال قـــرب منه، بل ربما قد يؤشـــر 
ســـوء قراءة وتشـــخيص لمـــا يعانيـــه المجتمع من مشـــاكل حقيقية، فاإللحـــاد لم يكن يوماً مشـــكلة 

اجتماعيـــة فـــي العـــراق، وال في أي دولـــة إقليمية، كمـــا أنه لم يكـــن كذلك في الـــدول الغربية.
أن القراءة شيء ضروري بالطبع، وهناك الكثير من الكتب مما يتحدث عن اإللحاد، وأكثر منها

مـــن يتحدث عن الديانات، وخصوصا الســـماوية منهـــا، وان كان هذا الشـــخص او ذاك قد توصل الى 
عـــدم وجود هللا ّعـــن طريق العلـــم والتحقيق واالطـــالع، واقتنع بالدليـــل، وأقنع، فهذا ال شـــك يمثل 
مرحلـــة عقلية متطورة لم يســـبق ان وصل اليها االنســـان، امـــا ان كانت الحجج ذاتهـــا، بعدم تحقق 

الرؤيـــة، او عدم حاجة االنســـان لمثل هـــذه )القوة(، فإنها اعـــذار قديمة، ال فائـــدة من تكرارها. 
وَكَذلِك أشار العطية 

إن الحديـــث ّعـــن مواجهـــة اإللحاد ال ينـــم عن درايـــة بالمجتمع، وال قـــرب منه، بل ربما قد يؤشـــر 
ســـوء قراءة وتشـــخيص لمـــا يعانيـــه المجتمع من مشـــاكل حقيقية، فاإللحـــاد لم يكن يوماً مشـــكلة 

اجتماعيـــة فـــي العـــراق، وال في أي دولـــة إقليمية، كمـــا أنه لم يكـــن كذلك في الـــدول الغربية.
أن القـــراءة شـــيء ضروري بالطبـــع، وهناك الكثير من الكتـــب مما يتحدث عن اإللحـــاد، وأكثر منها 
مـــن يتحدث عن الديانات، وخصوصا الســـماوية منهـــا، وإن كان هذا الشـــخص أو ذاك قد توصل الى 
عـــدم وجود هللا ّعـــن طريق العلـــم والتحقيق واالطـــالع، واقتنع بالدليـــل، وأقنع، فهذا ال شـــك يمثل 
مرحلـــة عقلية متطورة لم يســـبق أن وصل اليها االنســـان، امـــا ان كانت الحجج ذاتهـــا، بعدم تحقق 

الرؤيـــة، أو عدم حاجة اإلنســـان لمثـــل هذه )القوة(، فإنهـــا اعذار قديمة، ال فائـــدة من تكرارها. 
 

ومابيـــن كل هـــذا علَى أن تكون هناك رســـائل واضحة التثقيف الشـــاب العراقي علـــى القراءة وعدم 
خلـــط األوراق الفكريـــة المتعجرفة لـــي كّون هناك جيل مثقـــف ُيقارن بالـــدول األوربية المتقدمة 

ولمعالجة مثل هذه الحاالت
مبادرة العلمـــاء والمفكرين والمثقفين إلى التواصل مع الشـــباب، ومعايشـــة همومهم، واإلجابة على 
شـــبهاتهم وإشـــكاالتهم، والسعي لمشـــاركتهم معاناتهم والعمل على حل المســـتطاع منها. والبعد عن 
التقليـــل من شـــأن ما يطرحـــون، وتقدير وجهـــات نظرهم، وإن بـــدت لبعضنا خاطئـــة، والعمل على 

. تصويبها 
وتكـــون هناك مشـــاريع ثقافيـــة ونوعّية تبحـــث علَى  كيفية النهـــوض بالواقع الثقافي لدى الشـــباب 

والندوات  االســـبوعية  الحمالت  وزيادة 
تكون قادرة علَى تعليم  الشاب القراءت هكذا كتب  وجودية .
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الشاب ألعراقي بني مطرقة التطّرف الفكري و َسْندان االحلاد
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                              حاورها: حيدر ناشي آل دبس

الحدث االسبوعي

وكالة الحدث االخبارية
الفنانـــة المصريـــة نشـــوى مصطفى احـــدى الفنانـــات المتميزات، حيـــث قدمت الكثير مـــن االعمال 
الفنيـــة التـــي علقت في ذاكـــرة الجمهور، اتجهت نشـــوى مؤخراً الـــى التأليف والتمثيل المســـرحي، 
الحـــدث كانت حاضرة لمشـــاهدة العـــرض وقدمـــت التهاني لنجاحه، فأجـــرت معها الحـــوار التالي.

* قدمـــِت اعمـــااًل فـــي التلفزيـــون والســـينما، إال انِك اتجهتـــي حالياً الى المســـرح، هل هذا بســـبب 
الكســـاد الذي اصابـــِك في الشاشـــة مؤخراً؟

- ال يوجـــد كســـاد، حيث تقـــدم لي اعمااًل لكنها ال تناســـبني وال تقـــّدر قيمة موهبتي، وانـــا لدي قدرة 
الرفـــض واالســـتغناء عن الظهـــور لفتـــرات طويلة في حـــال لم اجد ما يناســـبني وحتـــى لو وصل 
االمـــر االكتفـــاء بمـــا قدمته اذا لم اجد دوراً يســـند لي اشـــعر من خاللـــه انني اقدم رســـالتي. حقيقة 
اجـــد في المســـرح الحرية التي تمكنني مـــن التعبير عن مـــا يجيش بداخلي، رغم خوفي من خشـــبة 
المســـرح، والدليـــل لـــم اقدم عماًل مســـرحياً منذ خمســـة وعشـــرين عامـــاً إال عماًل واحـــداً، وحتى 
النصـــوص التـــي قُدمت لي انحصرت فـــي االطار الكوميدي الـــذي ال يرتقي لقيمة واهمية المســـرح. 
انـــا بطبيعتـــي أركـــز على النـــوع اكثر من الكـــم، وحتى فـــي التلفزيون او الســـينما في خالل ســـنة 

يمكـــن ان يكون لي عمـــاًل واحد.

* تجربـــة التأليـــف حديثة العهد لديـــِك، وكتبِت موندراما )ســـيلفي مـــع الموت( التي جســـدتيها، يا 
تـــرى هذا النص جـــاء من تجربـــة حياتية ممـــا ادخلِك هـــذا المجال؟ 

- هـــذه المســـرحية لم تـــاِت من موقـــف حياتي خاص، إال في مشـــهد مـــوت الوالد، طرحـــت قضايا 
عموميـــة بدليـــل ان كثير من الســـيدات جاءن الّي بعد مشـــاهدة العرض وقالن لقد عبرت المســـرحية 
عـــن حياتنا، اذ ناقشـــت جزء ممـــا تعاني منه المـــرأة العربيـــة. ان الدافع الذي حفزنـــي للكتابة هي 
المشـــاعر االنســـانية المكبوتة في عالمنـــا العربي، ولو خصصـــت الموضوع لحياتـــي الخاصة قطعاً 
ال يتفاعـــل العمـــوم. ان رهانـــي في هذا النص هو مالمســـته لكل من يشـــاهده، وايضـــاً البد من ذكر 
ان فكرة الكتابة المســـرحية ســـأكررها، حيـــث تفاجئت بالتفاعل مـــن قبل الجمهـــور والفنانين الذين 

حضـــروا لمشـــاهدة العرض، وبدأت مـــن االن التخطيط لعمل مســـرحي قادم.

* مـــن خالل مشـــاهدتي لهـــذا العرض وجدت فيه رســـالة فنية حقيقيـــة عّبرت عن معاناة الشـــعوب 
العربيـــة وقد اســـعدني ذلك، يـــا ترى لماذا ينهـــج عدداً مـــن الفنانين نهج الفـــن الجل الفن؟

- كٌل لـــه رؤيتـــه وقناعتـــه، فالجميـــع يعمل على مـــا يتوائم مع اهدافه، انا شـــخصياً لما ســـنحت لي 
الفرصـــة فـــي نقل معاناة االنســـان العربي لـــم اتأخر في ذلك، النـــي اعتبر هذا االمر مســـؤولية تجاه 

بنـــات وابناء بالدنـــا العربية، وفـــي ذات الوقت ال يمكنني تقييـــم عدم قيام الفنانيـــن الذين تقصدهم 

في تقديم رســـائل انســـانية مّعبرة في اعمالهم، في النهايـــة هذه قناعاتهم وعلينـــا احترامها والتقييم 
متروك للنقاد وهـــم االجدر به.

* تعانـــي المـــرأة العربية مـــن تحجيم لدورهـــا، ونظرة مجتمعية قاصـــرة تجاهها، وانـــِت فنانة فوق 
هـــذا كله وســـتبقى موضوعات الحـــرام والحيـــاء وغير الجائـــز تالحقـــِك، كيف تتعامليـــن مع هذه 

االراء؟

- ان الفـــن مســـؤولية جماعية، واالخالق مســـؤولية فردية، انا مســـؤولة عن ما اقدمـــه لك ان كان 
ســـلباً او ايجابـــاً، وتوصيفي فنانـــة بتصغير مكانتي كأنســـان او وظيفـــة ال يشـــغلني وال اهتم لهكذا 
طروحـــات النهـــا مثلما قلت قاصرة عـــن ادراك امكانية المرأة فـــي المجتمع، وفي النهايـــة انا انتمي 
لمجتمـــع لـــه عـــادات وتقاليد احتـــرم بعضها، وارفـــض البعض القائم علـــى تحجيـــم دور المرأة في 

لحياة. ا

* يخـــوض العـــراق حرب النيابـــة عن العالـــم العربي ضـــد قوى االرهـــاب والتطـــرف الديني، لكن 
لالســـف لم تطرحـــوا فـــي مواضيعكم الفنيـــة المصرية معانـــاة الشـــعب العراقي، هـــل ارتضيتم لما 

بلدي؟ فـــي  يحصل 

- اقدم وعداً للشـــعب العربي عموماً وللشـــعب العراقـــي بالخصوص ان العمل المســـرحي القادم الذي 
ســـأقدمه ســـيتناول الواقع الذي تمر به الشـــعوب العربية وموضوعة االرهاب وتداعياته، واحاســـب 
علـــى هذا الوعد، للشـــعب العراقـــي حق علينا وســـأوفي جزء منه انا شـــخصياً، وفـــي الحقيقة هذه 
اول مـــرة افصـــح عـــن موضوع مســـرحيتي القادمة لكن ســـؤالك اســـتفزني واســـتخلصت من دون 

شـــعور ما انـــوي تقديمه في قـــادم االيام.

* هل لدى الفنانة نشوى مصطفى اعمال تلفزيونية وسينمائية قادمة؟

- نعـــم هنـــاك عدة عـــروض وحالياً يتم االعـــداد للجزء الثاني من مسلســـل )االب الروحـــي( وانا في 
طـــور القـــراءة، وموافقتي من عدمهـــا مرهونة برؤيتي للدور الذي ســـأقدمه وحينها امـــا التعاقد او 

االعتـــذار عن الدور.

* كلمة اخيرة توجهيها الى الجمهور العراقي.

- عـــاش الشـــعب العراقـــي حراً ابياً، عاش النشـــامى فـــي القوات المســـلحة الذين يخوضـــون حرباً 
ضـــروس ضد قوى االرهـــاب والهمجية، امنياتي بالوحـــدة والتعاضد وانهاء حالة االنقســـام الطارئة 

الشقيق. العراقي  الشـــعب  بين 

نشوى مصطفى: ال اهتم لألراء القاصرة التي تحاول تصغّير دور الفنانة العربية
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الحدث االسبوعي
تعانى الكثير من الفتيات والسيدات من مشاكل الشعر بشكل 
ويمكن  نموه،  وضعف  والتقصف  التساقط  خاصة  كبير، 
الحلو تحقيق  اللوز  اليومى على زيت  من خالل االعتماد 
العناية بالشعر، والسيطرة على هذه المشاكل،  استخدام 

زيت اللوز الحلو للعناية بالشعر.
1- منع تساقط الشعر

تؤكد الدراسات أن  كل الشخص يفقد حوالى 100 شعرة 
يوميا، ولكن إذا  زاد حد التساقط عن المألوف والطبيعى 

بالنسبة لك، فذلك سوف يترتب عليه االصابة بالصلع.
الشعر مثل،  لتساقط   التى تؤدى   وتوجد بعض األسباب 
التعرض للملوثات البيئية، ونقص التغذية، وعدم التوازن 
نقص  أن  كما  والتوتر،  المفرط  واإلجهاد  الهرموني، 
ويتسبب  الشعر  نمو  يضعف  والكالسيوم  الماغنسيوم 

مهم  فهو  الزنك  معدن  قلة  وكذلك  فقدانه،  فى 
للشعر الصحى، ومن المعروف أن نقص هذه 

المعادن تسبب الثعلبة، ويتميز زيت اللوز 
المعادن، مما  الحلو بأنه غنى بكل هذه 

حماية  ويحقق  نقصها  يعوض 
للشعر.

وتحتاج هنا إلى استخدام زيت اللوز الحلو بشكل  منتظم 
للسيطرة على تساقط الشعر، من خالل وصفة بسيطة، 
و هى  تدفئة  ملعقة كبيرة من الزيت ودهانه على فروة 
فروة  وتدليك  بلطف،  االستحمام  بعد  ليلة  كل  الرأس 
الرأس حتى تمتص الزيت، واتركه على شعرك من الليل 

حتى الصباح للحصول على أفضل النتائج.
2- شعر طويل والمع

 فوائد زيت اللوز الحلو ال تنحصر فقط على فروة الرأس 
لمنع تساقطه، بل تمتد إلى العناية بالشعر نفسه وتطويله، 
خاصة أن الشعر يتعرض لإلجهاد والتقصف والجفاف مع 
االستخدام المتكرر للشامبو الذى يتسبب فى تخلص فروة 

الرأس من الزيوت المفيدة بها.
ويمكن من خالل زيت اللوز الحلو استعادة فروة الرأس 
لعناصرها األساسية، عن طريق دهان الزيت على شعرك 
مباشرة بعد االستحمام بالشامبو، فخذى بعض من زيت 
اللوز بين يدك ووزعيه جيدا بطول شعرك واتركى 
األسنان  واسع  بمشط  ومشطى  يجف  شعرك 
ولتشعرى  التشابك،  فك  فى  يساعد  مما 

بالفرق مع تكرار دهان الزيت.
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مدير مكتب العراق

عالء املعموري
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مدير مكتب تركيا
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مدير مكتب لندن
زينب الجنايب

zainab.fidel@yahoo.com
مدير مكتب القاهرة

محمد النقيب
melnakib2007@yahoo.com
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برج الحمل
بسبب الظروف المتغيرة، يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد. ال يجب أن ينتابك 

اليأس واإلحباط؛ ابدأ بإعادة التفكير في الموقف بتمعن. قد يكون مجرد انطباع ويمكن 
جعل الخسارة في أضيق الحدود باتخاذ اإلجراءات المناسبة

برج الثور
إذا لم تتوخ الحذر، فسوف تسيطر عليك النفعاالتك وتسبب أضرار أكثر مما تحب في 

المستقبل. أنت تميل إلى الرغبة في مقارنة نفسك بمن هم حولك ولذلك أنت تبحث عن 
المواجهة أيًضا. سيطر على مزاجك الحاد ألنه على الرغم من حبك في أن يكون لديك 
الكثير من الطاقة، هذه الطاقة غير ثابتة وقد تتركك في الوقت الحرج. انتبه أكثر إلى 

صحتك. 

برج الجوزاء
هناك ما يعوقك عن التقدم في اتجاه أهدافك، فال تيأس أو تتوقع تلقي الكثير من المواساة 

من أي شخص. احشد قوتك واستمر في تتبع أحالمك – حتى وإن كان البد من تغييرها 
بعض الشيء. ال تتصرف بتسرع وحافظ على طاقتك. انظر إلى هذه المشكلة كمهمة 

أخرى يجب إنجازها، وثق أنه لن يقف أمامك أي شيء.  

برج السرطان
حان وقت توضيح األمور، وهذا ينطبق على المهام المؤجلة وأيًضا سوء التفاهم بين 

الزمالء. الثقة التي تنضح بها مغرية وجذابة لآلخرين. أنظر إلى العالم من خالل عيون 
مفتوحة. المعارف القديمة قد تعيد لك حيويتك. استخدم طاقتك في األنشطة الرياضية 

أيًضا.

برج االسد
ال شيء يسير حسب رغبتك في الوقت الحالي، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز 

أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء اآلخرين. سوف تواجه في حياتك الخاصة 
جميع أنواع المشكالت، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة في هذا الموقف. 

برج العذراء
في الوقت الحالي، أنت تعمل بصورة جيدة من خالل الفريق، وأنت مستمتع بذلك أيًضا. 

حافظ على بيئة العمل الخاّلقة هذه ألن كًل منكم سوف يحقق أهدافه الشخصية أسرع إذا 
تكاتفتم مًعا. حتى في حياتك الشخصية فسوف تشعر أكثر بالراحة في مجموعة عما إذا 

كنت وحدك.

برج الميزان
يمكنك تبني موقًفا مؤيًدا لتقوية الروابط األسرية، وسوف تتقبل عائلتك ذلك بسعادة 

وسوف تدعمك بشدة في خططك. هذا التعزيز في العالقات سوف يستمر أيًضا في حياتك 
العاطفية. قد تتقرب من شخص محدد، قد ينتج عن ذلك عالقة طويلة المدى. 

برج العقرب
هناك بعض التغيرات التي تحدث في حياتك، فال تخجل من ذلك، واستقبل العالم بترحاب. 

سوف تلتقي بأشخاص جدد يمكنك االستمتاع معهم وإقامة عالقات ذات معنى. بالنسبة 
للمسائل المهنية، سوف تصادفك بعض التحديات.

برج القوس
استعد لكل ما هو غير متوقع، فالمفاجآت السارة في انتظارك. فوق ذلك، شريك حياتك 

يحتفظ بشيء خاص لك، ولكن ال تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من الالزم، وكن شكوًرا على 
كل ما تتلقاه. سوف يتفاعل األصدقاء معك بإيجابية،

برج الجدي
اذا كنت ترغب في النجاح وفي تحقيق شيء ذو قيمة، فحان الوقت أن تتحالف مع 

اآلخرين، قد يكونوا أقرباء أو أصدقاء أو زمالء في العمل. ال تدع الفرصة تفوتك، فيجب 
عليك االنتفاع من هذه الفرصة وبذل مجهود.

برج الدلو
إن العراقيل التي تنبأت بقدومها منذ فترة طويلة تظهر تدريجًيا وتتحول إلى واقع، وبات 

تفاديها مستحياًل. واجه تلك التحديات في أسرع وقت، حتى وإن كانت المهمة صعبة. 
كلما تأخرت في ذلك، 

برج الحوت
أنت أنسان مرن وتتقبل التغيير، كما أنك تمر بفترة سلسة، فكل ما تقوم به ال يتطلب 

مجهود من قبلك ونتيجته جيدة. انتفع من هذه األوقات الممتعة للتقدم في تحقيق أحالمك 
وطموحاتك! مع ذلك، يجب اتخاذ الحذر من تحمل عبء القيام بعدد كبير من األعمال 
دفعة واحدة ، فتجد نفسك ُمحمل بما ال طاقة لك به عندما تتغير األمور وال تسير كما 

توقعت. 


