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زياد الشيخلي

االفتتاحية

املزايدة عىل االنتخابات 
القادمة!

االجتماعي التواصل  وسائل  خالل  من  كثيرا   سمعنا 
الشعب أن قطاعات كبيرة من  المرئي،   وعبر اإلعالم 
البرلمانية االنتخابات  عن  العزوف  نيتها  في   العراقي 
 القادمة، وذلك لألسباب المعروفة للعالم أجمع وليست
 العراق فقط. والرأي اآلخر يدعو الجماهير للمشاركة
للتغير المرة تحديدا، سعيا  بكثافة هذه  االنتخابات   في 
وطرد الفاسدين من العملية السياسية وبحسب وصفهم.
 من خالل قرأة الواقع السياسي في هذه المرحلة، التي
 تشهد تجاذبات وتناقضات بين القوى السياسية بسبب
 المعركة االنتخابية القادمة، بدون أدنى شك أن النتائج
 القادمة معروفة سلفا والتي ستبقى على نفس موازين
يتبجح لكي  جدا،  خجولة  تغييرات  بعض  مع   القوى، 
باكذوبة السياسية  واألحزاب  الكتل  وزعماء  قادة   بها 
السياسية. العملية  في  جديدة  شبابية  وجوه   إشراك 
كوميديا من  حالة  يشهد  اليوم  العراق  الحقيقة   في 
لضخامة وذلك  سابقتها،  من  أكثر   االنتخابات صاخبة 
أما والشباب.  والرجال  النساء  من  المرشحين   عدد 
 بالنسبة للقنوات الفضائية والمملوكة لبعض السياسين
الحكومة في  المتنفذة  والشخصيات   البرلمانيين 
الترويج اخرى؟ حيث  بائسة  لها قصة   العراقية، هذه 
أيقونة فيها  اإلعالميون  وبات  القنوات  هذه   ألصحاب 
الصناديق معركة  في  المشاركة  إلى  للزحف   الدعوة 
منهم البعض  إلى  األمر  وصل  قد   سيما   االنتخابية، 
 بمناشدة الشعب متوسال وبكل صراحة بدون أي حياء

بانتخاب المرشح )فالن ابن فالن( صاحب القناة؟؟
 مما ال شك فيه، قد يرى البعض في كالمي هذا يأس! مع
 أننا في عراق مابعد 2003 نعيش حالة من التدهور في
 كل مجاالت الحياة، انقسام مجتمعي، انهيار اقتصادي
 وعملية سياسية عرجاء، تكون كلمة )يأس( قليلة جدا

بواقعنا المشوه.
في المشاركة  لنا سوى  يتبقى  لم  اذا  النهاية  في   لكن 
التغيير، في  أمل  نجد بصيص  لعلنا   انتخابات 2018، 
العملية كل  من  يأخذ  لم  والشعب  كدولة  العراق   ألن 
حتى االنحطاط،  سوى  السابقة  وانتخاباتها   السياسية 

أصبحنا في مصاف الدول األولى فسادا في العالم.
 السؤال..إلى متى يبقى الشعب العراقي المسكين يدفع

ثمن أخطاء لم يرتكبها؟؟؟

الحدث االسبوعي

تنفيذ سالح  الخميس، عن  العبادي، يوم  العراقي، حيدر  الوزراء  أعلن مكتب رئيس 
الجو العراقي ضربات “مميتة” ضد مواقع تعود لتنظيم “داعش” في سوريا.

وأوضح بيان نشر على الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي على “فيسبوك”، 
أن الضربات تم تنفيذها بناء على أوامر أصدرها العبادي.

وأشار البيان إلى “أن تنفيذ ضربات ضد عصابات داعش في األراضي السورية هو 
لوجود خطر من هذه العصابات على األراضي العراقية ، ويدل على زيادة قدرات قواتنا 

المسلحة الباسلة في مالحقة اإلرهاب والقضاء عليه”.
مع  بالتنسيق  تنفيذها  تم  الضربات  أن  وكالة “رويترز” عن مسؤول عراقي  ونقلت 

الحكومة السورية.
وال تعد هذه المرة األولى، التي يقصف فيها سالح الجو العراقي أهدافا تابعة لتنظيم 

“داعش” اإلرهابي داخل األراضي السورية، بالتنسيق مع دمشق.

الحدث االسبوعي

وافق البرلمان المصري،  على مشروع القانون المقدّم من الحكومة بتنظيم إجراءات 
التحفظ واإلدارة والتصّرف في أموال الجماعات اإلرهابية والداعمين لها.

ويأتي القانون، في سياق محاوالت الحكومة تضييق الخناق على اإلرهابيين والدول 
الداعمة لهم.

وقال خالد عكاشة عضو المجلس األعلى لمكافحة اإلرهاب، إن وقف تحايل التنظيمات 
اإلرهابية لتلقي تمويالت خارجية عملية صعبة، مستدركا بأن مواجهتها يمكن أن تتم 
من خالل اتفاقيات أمنية مع الدول الشريكة في الحرب ضد اإلرهاب، على غرار المعمول 

به بين مصر والسعودية واإلمارات والبحرين، ضد دعم وتمويل قطر لإلرهاب.
باتخاذ  ذات طبيعة قضائية، تختص  لجنة مستقلة  إنشاء  الجديد على  القانون  وينّص 
أو  كيان  أو  جماعة  باعتبار  الصادرة  القضائية  األحكام  بتنفيذ  المتعلقة  اإلجراءات 

شخص، منتميا لجماعة أو جماعات إرهابية.
ويأتي التشريع الجديد مكّمال لقانون مكافحة اإلرهاب الذي أُقّر عام 2015.

وقال طارق الخولي وكيل لجنة التضامن االجتماعي بمجلس النواب،  إن تولّي لجنة 
جماعة  على  الطريق  يقطع  اإلرهابية،  التنظيمات  أموال  وإدارة  مهمة حصر  قضائية 
أموالها  على  التحفظ  قرارات  على  للطعن  وأنصارها  إرهابية(  )مصنّفة  اإلخوان 

وممتلكاتها.
للطعن  تعّرضت  قراراتها  لكن  األموال،  وإدارة  لحصر  لجنة  شكلت  الحكومة  وكانت 
أموال  على  بالتحفظ  قرار  من  أكثر  إبطال  وتم  إدارية  لجنة  باعتبارها  المحاكم،  أمام 

اإلرهابيين، وهي ميزة استفادت منها جماعة اإلخوان لمواجهة حصارها اقتصاديا.
مالية  يحول دون وصول مساعدات  لجنة قضائية  أن وجود  الخولي،  وأضاف طارق 
للعناصر المتطرفة والتكفيرية، ألن التحويالت البنكية للشركات والمستشفيات وغيرها 

سوف تكون تحت رقابة صارمة.
وتتولّى اللجنة حصر األموال الخاصة بجميع الكيانات اإلرهابية، مهما كانت صورتها 
بالحبس والغرامة والعزل من  الالزمة في سبيل ذلك، ويعاقب  اتخاذ اإلجراءات  ولها 

الوظيفة كل من امتنع عن إمدادها بالمعلومات والوثائق.

الربملان املصري يقر قانونا للتحفظ على 
أموال وممتلكات اإلرهابيني

سالح اجلو العراقي يشن غارات على مواقع لـ”داعش” يف سوريا

أخبار الرياضةأراءأخبار العراق

ص11ص5ص2

الريال من  كعب رونالدو ينقذ 
فخ بلباو

عن أي قمة عربية تتحدثون؟

سلم نفسك لرتمب أخي!
الصــدر يعلــن موقفــه جتاه 

الضربة الثالثية لسوريا

الحدث االسبوعي

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الرياض عرضت إرسال قوات من التحالف 
التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة،  اإلسالمي ضد اإلرهاب إلى سورية، في إطار 

وذلك في حال تم بتوسيعه.
وأوضح الجبير في مؤتمر صحافي في الرياض مع األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
سورية،  إلى  قوات  إرسال  شأن  في  المتحدة  الواليات  مع  نقاشاً  »نجري  غوتيريش: 

ونفعل هذا منذ بداية األزمة السورية«.
وأضاف أن »السعودية سبق وأن اقترحت الفكرة على الرئيس السابق باراك أوباما«، 
المتحدة بأنه »إذا كانت سترسل قوات إلى سورية،  أنه تم إبالغ الواليات  إلى  مشيراً 
فإن المملكة ستفكر مع بعض الدول األخرى في إرسال قوات كجزء من هذا التحالف«.

في  إجراءات  تتخذ  لم  أوباما،  إدارة  تحت  المتحدة،  الواليات  أن  إلى  الجبير  وأشار 
خصوص هذا المقترح.

اجلبري: الســعودية عرضت إرسال قوات 
من »التحالف اإلسالمي« إىل سورية

الحدث االسبوعي

قتلوا  مواطنًا   33 إن  غزة  في  الصحة  وزارة  قالت 
وأصيب 4279 آخرين برصاص االحتالل اإلسرائيلي 
منذ بدء مسيرة العودة الكبرى في 30 مارس الماضي 
اللحظة  وحتى  غزة  لقطاع  الشرقية  الحدود  على 
من  أطفال   3 أن  لها،  إحصائية  في  الوزارة  وذكرت 
من ضمن  سيدة  طفاًل و243  الضحايا، و642  ضمن 

اإلصابات.
بالرصاص  أصيبوا  مواطناً   1539 أن  إلى  وأشارت 
بالمطاط،  المغلف  المعدني  بالرصاص   388 الحي، 
منها  غاز  استنشاق  و1878  أخرى،  إصابات   478
459 حالة اختناق أدت إلى دخولها للمستشفى وحول 
الوزارة  بينت  اإلصابات،  مجمل  في  الخطوة  درجة 
متوسطة،  بالخطيرة، 1183  إصابة وصفت  أن 134 

و2962 طفيفة.

إصابة   196 بأن  أفادت  اإلصابات،  أماكن  وبشأن 
 96 العلوية،  األطراف  في   384 والرأس،  الرقبة  في 
بالبطن والحوض، 1496 في  بالظهر والصدر، 116 

األطراف السفلية، و113 في أماكن متعددة.
مباشر  بشكل  استهدفت  االحتالل  قوات  أن  وأضافت 
الطواقم الطبية والصحفية، مما أدى إلى إصابة 44 من 
المسعفين والدفاع المدني بالرصاص الحي واالختناق 
بالغاز، واستهداف مباشر أدى إلى ضرر جزئي في 19 

سيارة إسعاف ودفاع مدني وإعاقة حركتها.
ما  الصحفية،  الطواقم  استهداف  إلى  الوزارة  ولفت 
أدى لمقتل الصحفي ياسر مرتجى وإصابة 66 آخرين 
بالرصاص الحي واالختناق وذكرت أن هناك إصابات 
مباشرة أدت إلى بتر 4 مصابين في األطراف العلوية، 

و13 في األطراف السفلية.

ــا منذ بدء مســرية 
ً
33 قتيــال و4279 جرحي

العودة يف فلسطني

الحدث االسبوعي
يعكس تعهد تركيا بالمضّي قُدما في تحالف مشكوك 
في متانته مع الجانبين اإليراني والروسي في سوريا، 
حجم التناقضات التي تدير بها أنقرة عالقاتها، فهي 
الغربية  للضربة  المؤيدين  جبهة  تصدرت  جهة  من 
ومن  الماضي،  السبت  السوري  للنظام  مواقع  على 
هذا  ضمن  البقاء  على  حرصها  تُبدي  ثانية  جهة 

التحالف.
وترى أوساط سياسية أن استمرار غموض 

االستراتيجية األميركية في ما يتعلق باألزمة 
السورية، والخالف بشأن المسألة الكردية يضطر 

أنقرة إلى الحفاظ على عالقة جيدة مع روسيا، وفي 
ذات الوقت هي تسعى إلى إيجاد تفاهمات مع الغرب 
في ظل تالقيهما على رفض النظام السوري القائم، 

وهذا يجعل مواقفها متناقضة حد التنافر.
في المقابل فإن روسيا في حاجة لإلبقاء على التنسيق 
مع الجانب التركي، رغم مراوغاته وانعدام الثقة به، 
المشهد  في  األوراق  من  مهم  بعدد  تحتفظ  فأنقرة 
السوري أبرزها سيطرتها على محافظة إدلب )شمال 
تدعمها، فضال  التي  اإلسالمية  الفصائل  غرب( عبر 
عن حضورها المباشر في ريف حلب )شمال سوريا(.
على  تضغط  موسكو  أن  إلى  األوساط  هذه  وتشير 
الملتبسة  العالقة  هذه  على  للحفاظ  اإليراني  الجانب 
مع الطرف التركي، التي أثمرت جملة من التسويات 

لصالحهما سواء في حلب بالعام 2016 وحتى في 

الغوطة الشرقية حينما تولت إقناع الفصائل القريبة، 
منها فيلق الرحمن وحركة أحرار الشام، بالرحيل إلى 

إدلب.
وتعهد رئيسا تركيا وإيران  بالمضّي قُدما في تحالفهما 
إلى جانب روسيا في سوريا، وفق ما أفادت الرئاسة 
الرئاسة بعد اتصال هاتفي  التركية. وقال مصدر في 
اإليراني  ونظيره  أردوغان  طيب  رجب  الرئيس  بين 
أهمية  على  شدّدا  “الرئيسين  إن  روحاني  حسن 
مواصلة الجهود المشتركة التي تبذلها تركيا وإيران 
والتوّصل  سوريا  أراضي  وحدة  لحماية  وروسيا… 

إلى حل سلمي دائم لألزمة”.
الفرنسي  الرئيس  قال  أن  بعد  التعهد  هذا  ويأتي 
إلى  وّجهت  التي  الضربات  إن  ماكرون  إيمانويل 

سوريا السبت أحدثت شرخا بين تركيا وروسيا.
التي  بالضربات  رّحب  أردوغان  طيب  رجب  وكان 
نفذتها بريطانيا والواليات المتحدة وفرنسا ووصفها 
مفترض  كيمياوي  هجوم  على  ردا  “مناسبة”  بأنها 

في دوما قالت روسيا إنه “مختلق”.
إن  أردوغان  قال  روحاني،  مع  اتصاله  وخالل 
“أكثر  الكيمياوية  األسلحة  استخدام  تركيا  معارضة 

من واضحة” وحذّر من “تصعيد التوتر”.
وروسيا وإيران هما حليفتان رئيسيتان لنظام الرئيس 
بشار األسد وتدخلهما العسكري يعدّ أساسيا في بقائه 
في السلطة، بالمقابل تدعم تركيا المعارضة السورية، 

وخاصة المتطّرفة منها.

روسيا وإيــران حباجــــة لرتكيــا يف سوريا 
رغم مراوغات أردوغان



الحدث االسبوعي
استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى المبعوث الخاص 
العراق وإيران فى  بريت مكورك ومسؤول ملف شؤون  األمريكى  للرئيس 
خارجية الواليات المتحدة االمريكية أندرو بيك، والسفير األمريكى فى العراق 

دوجالس سيليمان.
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات بين البلدين والتطورات السياسية واألمنية 
المنطقة  فى  واألوضاع  العراق  فى  واإلعمار  البناء  ومرحلة  واالقتصادية 

والقضاء على ما تبقى من خاليا العصابات اإلرهابية .
وأكد الدكتور حيدر العبادى إصرار العراق على النجاح بتوحيد العراقيين نحو 
هدف اإلعمار وتوفير المناخ الجاذب لالستثمار. وأشار العبادى إلى أهمية 

استقرار المنطقة ومنع أسباب التوتر والتركيز على إنهاء اإلرهاب.
فيما أوضح بريت مكورك أن الواليات المتحدة ترى أن العراق اآلن يسير 
باالتجاه الصحيح، مؤكدا دعم بالده للعراق فى مرحلة اإلعمار والبناء وتعزيز 

األمن .
العراق  لموقف  ودعمها  المتحدة  الواليات  تأييد  عن  مكورك  أعرب  كما 
بضرورة إنهاء جيوب داعش المتبقية فى سوريا وتحصين الحدود العراقية 

من محاوالت اختراقها من قبل اإلرهابيين.
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صرف ثالث ماليين دينار للعمال المتقاعدين رئيس الوزراء العراقى يؤكد لمبعوث ترامب أهمية التركيز على إنهاء اإلرهاب

الحدث االسبوعي
صبيح ثعلب 

 
اعلــن مصرف الرافدين في العراق عــن صرف الدفعة االولى 
من سلف العمال المتقاعدين والمضمونين البالغة ثالث ماليين 

دينار.
وقــال المكتب اإلعالمــي للمصرف في بيان لــه انه تم صرف 
الدفعــة االولى من ســلفة العمــال المتقاعديــن والمضمونين 

البالغة ثالثة ماليين دينار لنحو 868 متقاعد.
وأوضــح البيــان ان صرف تلك الســلفة تم عــن طريق ابالغ 
المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك 
بعد ان استكمل كافة اإلجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها 
عن طريــق أدوات الدفع االلكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد 

المالي اليها . 

الحدث االسبوعي

عالء المعموري
 

اســتقبل الوكيــل االداري والمالي لوزارة االتصلــالت العراقية الدكتور كريم 
مزعل شــبي وفد من جمهورية ايران االســالمية ومدير شركة صا االيرانية 
للتباحث حول المشاريع الفنية االتصاالتية المشتركة بين البلدين فيما يخص 
مذكــرة التفاهــم العراقيــة االيرانية بحضور المــدراء العامين فــي الوزارة 

وتشكيالتها .
اكد شبي على رغبة العراق الدائمة في توسيع افق التعاون في كل المجاالت 
مع الجمهورية االســالمية االيرانية وخاصة الجانــب االتصاالتي وضرورة 
تنفيذ المحاورالرئيســية فــي مذكرة التفاهــم العراقية االيرانيــة وفتح افاق 
جديــدة للتعــاون في جميع المشــاريع االتصاالتية بين الجانبين واالســتفادة 
المتبادلة من تجارب البلدين ومناقشــة جميــع المعوقات الفنية واالقتصادية 

التي تحول دون تنفيذها .
وتحدث السيد الوكيل عن عدد من المشاريع المثبتة في مذكرة التفاهم منها 
تناقل البيانات عن طريق المنافذ البرية والبحرية بالربط البيني التي تتم عن 
طريق مشــروع بوابات النفاذ الدولية ومشــروع االمن االتصاالتي وحماية 
الحــدود العراقية االيرانية وتحضيرات الزيــارة االربعينية كما وجه المدراء 
العاميين في الوزارة وتشــكيالتها بدراســة جميع الفقرات المقترحة ووضع 
صيغة نهائية لجميع المشــاريع وامكانية اضافة مقترحات من شانها تطوير 
المشــاريع المشتركة منها اعادة تاهيل الهواتف االرضية الثابتة والمتحركة 

الوكيــل االداري والمالي لوزارة االتصــاالت العراقية 
يلتقي بوفد من جمهورية ايران االسالمية

الحدث االسبوعي
حصلــت صحيفــة الحدث على وثائق تؤكد هــدر مبالغ تصل الى اكثر من خمســون مليون 

دوالر بسبب اهمال وزيرة الصحة الدكتورة عديلة حمود التابعة الى حزب الدعوة .
والوثائــق المرفقــة صور منهــا صادرة من مكتب مفتــش عام الوزارة الســيد احمد رحيم 
الســاعدي والتــي تحتوي على هدر واهمــال مبلغ وقدره اكثر من ثالثة وخمســون مليون 
دوالر امريكي وذلك عن االهمال والهدر بالمال العام بخصوص مخالفات حصلت في عقود 

انشاء سبعة مستشفيات سعة الواحدة ٤٠٠ سرير .
وتؤكــد الوثائــق ان االهمــال والهــدر باالمــوال المذكورة فيهــا عن مشــروع احدى هذه 
المستشــفيات الســبعة والذي هو في محافظة ميسان والمحال بموجب عقد وزاري من قبل 

وزارة الصحة  العراقية الى الشركة التركية » يونفرسال اجارسان » .
وتوضح الوثائق ان مقدار الضرر والهدر بالمال العام والخاص بموقع  انشــاء مستشــفى 
سعة ٤٠٠ سرير في محافظة ميسان والمحال الى الشركة التركية المذكورة انفآ هو ثالثة 
وخمسون مليون وخمسمائة وثمانية عشر الف وثمانمائة وخمسة وثالثون دوالر امريكي 
وهذا كتقدير اولي وبســبب التعويضات الممنوحة عن فرق المساحات وعدم تجهيز اجهزة 
توموثرابــي وعن تغيير منشــأ المولــدات الكهربائية من امريكي الــى تركي !! وكذلك عن 
حذف فقرة عمل الســاللم الكهربائية وعدم تجهيز ســيارات اســعاف وكذلك عدم استقطاع 

الغرامات التاخيرية والتي تمثل نسبة ١٠% من قيمة العقد وعن امور فنية اخرى.
كما توضح الوثائق عن تدخل مكتب االمانة العامة لمجلس الوزراء حيث انه وجه كتاب الى 
وزارة الصحة ينص على حسم الخالفات مابين مكتب المفتش العام والوزارة وكذلك تجميد 

االجراءات القضائية المتخذة بحق ممثلي الشركات المنفذة كافة!!

عديلة حمود تقوم بهدر اكثر من ٥٠ مليون دوالر                      
بسبب االهمال

الحدث االسبوعي

اكد المرشــح عن تحالف ديالى التحدي الســيد ابراهيم الصميدعي من خالل مناشدة نشرها 
على صفحته الشخصية الفيس بوك عن صدور تبليغ بالحضور صادر عن محكمة استئناف 

الكرخ االتحادية.
وجاء هذا االســتدعاء بالحضور عن دعوى قضائيــة اقامها رئيس مجلس النواب العراقي 
الدكتور ســليم الجبوري بحــق الصميدعي مطالبا فيها التعويض بمبلــغ مائة مليون دينار 

عراقي لما اصابه من ضرر وتشويه لسمعته !!!
كمــا جاء في مناشــدة الصميدعي والتــي وجهها الى كل مواطن عراقي واعالمي شــريف 

بنصره امام هذا الظلم الذي تهتز له الجبال، حسب قوله.
كما اكد الصميدعي عن تعرضه لمحاولة اغتيال والتي كانت قاب قوسين او ادنى من رأسه 

واكد ان االجهزة االمنية قد احبطت العملية.

الحدث االسبوعي
أفادت مصادر امنية وشهود عيان يوم الخميس بتعرض منزلي 
كل من مرشــح عن التيــار الصدري، وصحفــي الى هجومين 

مسلحين في العاصمة بغداد.
وقالت المصادر والشــهود ان منزل المرشــح عن »سائرون« 
جــواد حمدان الســاعدي بغداد الحســينية تعــرض الى انفجار 

عبوة ناسفة مما أسفر عن اضرار مادية.
الــى ذلــك تعرض منزل الصحفي حســن جمعــة رئيس تحرير 
صحيفة النهار  الكائن في حي الصحفيين في بغداد الى مهاجمة 

بالرصاص من قبل مسلحين.

استهداف مرشح انتخابي وصحفي بهجومين 
في بغداد

رئيس البرلمان يرفع دعوى كيدية ضد المرشح عن    
ديالى ابراهيم الصميدعي

الحدث االسبوعي

رأى عضو المكتب السياســي للحزب الديمقراطي الكوردســتاني ووزير المالية العراقي 
الســابق هوشيار زيباري، ان تعدد القوائم الكوردية لالنتخابات النيابية العراقية المقبلة 

امر غير جيد، الفتا الى ان حزبه يسعى لجمع كل تلك القوائم تحت مظلة واحدة. 
وقال زيباري انهم يؤمنون بالديمقراطية وتعدد القوائم والتنافس الديمقراطي، مستدركا 
ان تعــدد القوائــم الكوردية في االوضاع الحالية ليســت ظاهرة صحية خصوصا بســبب 
التحديات التي تواجه الكورد، ومعربا عن تفاؤله بتوحيد البيت الكوردي بعد االنتخابات 

واالنخراط في قائمة موحدة. 
واكد زيباري ان الحزب الديمقراطي كاكبر االحزاب الكوردستانية يسعى بكل امكاناته ان 
تتوحــد جميع القوائم الكوردية بعد االنتخابــات، وان يكون للكورد مكانة قوية في بغداد 

داخل مجلس النواب والمؤسسات االخرى.
واضاف ان جميع الكوارث التي حلت بالكورد فيما مضى كانت بسبب الخالفات الداخلية 
الكوردية، التي انعكست على الكتل الكوردستانية في بغداد، وضعف الموقف الكوردي، 

معربا عن امله ان يكون ذلك درسا للجميع، حسب وصفه.

زيباري ينتقد تعدد القوائم الكوردية ويحدد هدف      
االحزاب بعد االنتخابات

الحدث االسبوعي
اســفر هجوم قام به عدد من المســلحين على قوات الشــرطة 

االتحادية،عن اصابة ثالثة اشخاص بجروح.
وقال مصدر امني  ان عددا من المسلحين بعد ان قاموا بمحالة 
الختطاف شــخص من حي بختياري في مدينة خانقين، حدثت 

مواجهة بينهم وبين قوات الشرطة االتحادية.
واضــاف ان المواجهــة حدثــت بعد ان تدخلت قوات الشــرطة 
لمطاردة هؤالء المســلحين، االمر الذي اسفر عن اصابة ثالثة 

من افراد الشرطة بجروح.
واوضــح ان انفجارا حدث في حدود قرية بلكانة بخانقين، ولم 

تتضح لحد االن الخسائر الناجمة عن االنفجار.

جرحى في هجوم مسلحين على الشرطة االتحادية 
في خانقين

الحدث االسبوعي

علق الزعيم الديني العراقي مقتدى الصدر على الضربة الغربية التي اســتهدفت سوريا 
معتبرا إياها إسهاما إضافيا في التنكيل بالشعب السوري.

وجاء في بيان نشــره مكتب الصدر: »ال يخفى عليكم ما تعرضت له ســوريا  من ضربة 
أمريكية بمعونة بريطانيا وفرنســا، وهو أمر يســهم بالتنكيل بالشعب السوري الشقيق، 

إضافة إلى ما له من تداعيات كارثية على المنطقة عامة والعراق خاصة«.
ودعــا الصدر العراقييــن بكافة أطيافهم »عربا وكردا وســنة وشــيعة وباقي األديان«، 
للخروج في تظاهرة حاشــدة وســلمية »ليترجموا رفضهم للظلم والتعدي على الشعوب 
عامة والشــعب الســوري خاصة على أن ال يرفع فيها أي شــعار ســوى أعالم ســوريا 

والعراق فقط«.

الصدر يعلن موقفه تجاه الضربة الثالثية لسوريا



الحدث االسبوعي
صرحت وزارة الدفاع القطرية أن قواتها المسلحة شاركت في فعاليات تمرين 
»درع الخليج« المشــترك رقم 1 الذي انعقد بالسعودية، الفتا أن رئيس أركان 

جيش قطر حضر مراسم اختتام التدريب.
وقالت الدفاع القطرية، في بيان صدر عن مديرية التوجيه المعنوي بالوزارة: 
»شارك سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات 
المسلحة بحضور فعاليات اليوم الختامي لتمرين درع الخليج المشترك رقم 1 

والذي انعقد في المملكة العربية السعودية .
وأشــار البيــان إلى أن مشــاركة رئيــس أركان القوات المســلحة القطرية في 
مراســم اختتام التمرين جاء »تلبية لدعوة تلقاها من نظيره، الفريق أول ركن 
طيــار فايض بن حامد الرويلي، رئيس هيئــة األركان العامة بالمملكة العربية 

السعودية«.

الحدث االسبوعي
الربــاط - أعلنــت القيــادة العامــة للقوات المســلحة بالمغرب بــدء المناورات 
العســكرية المشــتركة، في إطــار الدورة الـــ15 لتمرين “األســد األفريقي”، 

بمشاركة جيوش 15 دولة.
وقالت القيادة إن هذه المناورات التي تعّد األكبر من نوعها أفريقيا، وتتواصل 
حتــى 29 من الشــهر الجاري، ســتجرى بمناطــق أغادير وطانطــان وتزنيت 

جنوبي المملكة، وفي مدينة القنيطرة شمال غرب البالد.
وأضافت أن هذه الدورة تشــهد مشــاركة وحدات ومراقبين عسكريين من 15 

بلدا يمثلون أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
وتشمل البلدان المشاركة، عالوة على المغرب، كال من ألمانيا وكندا وإسبانيا 

وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا وبوركينا فاسو وتشاد ومصر، إضافة

 إلى مالي وموريتانيا والسنغال وتونس، والواليات المتحدة.
ووفــق بيان صادر عن القيادة  فإن التمرين سيشــمل تدريبات أرضية وجوية 
ومحمولة جوا ومحاكاة تكتيكية، مضيفا أنه سيتضمن كذلك تكوينا في أنشطة 

القيادة وتدريبات حول عمليات مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة.
وستعرف هذه المناورة مشاركة، بالخصوص، فرقاطة محمد السادس وحاملة 
الطائرات األميركية “يو.إس.إس. هاري ترومان” التابعة للبحرية األميركية، 
باإلضافة إلى طائرات حربية من كال البلدين. وقال الشرقاوي الروداني الخبير 
المغربــي في الشــؤون االســتراتيجية واألمنية، إن مشــاركة جيوش كل هذه 
البلــدان تعكــس وجود تهديدات ومخاطر إرهابية في البحر األبيض المتوســط 

وشمال أفريقيا وشرقها.

الحدث االسبوعي

كشــف السفير الروسي السابق في الدوحة فالديمير تيتورينكو، عن الدور التحريضي 
الذي لعبه يوســف القرضاوي المقيم في قطر المدرج على قوائم اإلرهاب في عدد من 

الدول، إبان الفترة التي عرفت باسم “الربيع العربي”.
وقال تيتورينكو في مقابلة مع قناة “روســيا اليوم”، إن القرضاوي كان يوجه الحرب 
اإلعالمية عبر قناة “الجزيرة” القطرية، مشــيرا إلى أن الدوحة قدمت له كافة أشــكال 

الدعم أثناء “الثورات الملونة”.
والقرضاوي، الذي يعد زعيما روحيا لتنظيم اإلخوان، مدرج على قوائم اإلرهاب في كل 
من الســعودية واإلمارات والبحرين ومصر، وطالما تبنى لغة تحريضية خالل األحداث 

التي شهدها عدد من الدول العربية خالل السنوات الماضية.
وقال الدبلوماســي الروســي: “القرضاوي كان يتصل برئيس الديوان األميري ويأمر: 
قولوا للجزيرة أن تعرض المزيد من اللقطات الفظيعة واألحداث الدموية عن ســوريا. 

لقطات فيها الكثير من الدماء وقتل األطفال. كان يوجه الحرب اإلعالمية”.
وتابع تيتورينكو: “تواصلت مع هذا الشــخص وحضرت لقاءات معه. كان يقول مثال: 
أعطوا المعارضة مزيدا من المال وســوف تزداد نار الثورة اســتعارا”، في إشارة إلى 

مصر.
كما أوضح أن القرضاوي قال له شــخصيا: “على األمراء في قطر أن يقوموا بدورهم 

والشعب فيما بعد سيطيح بهم”.
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غريفيث: خارطة طريق جديدة للسالم يف 
اليمن خالل شهرين

سفري روسيا السابق بالدوحة: قطر والقرضاوي قادا “حربا حتريضية”

مناورات »األسد األفريقي« جتمع جيوش 15 دولة يف املغرب

الحدث االسبوعي
قال مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إنه ســيقدم خالل شــهرين خطة 
إلعــادة إحيــاء المفاوضــات الهادفة إلى إنهاء الحــرب في هذا البلد، محــذّرا من أن 

استهداف الحوثيين لألراضي السعودية بالصواريخ الباليستية يعرقل هذه الجهود.
وجاء كالم الدبلوماســي البريطاني ضمــن أول تقرير يرفعه إلى مجلس األمن الدولي 
عن مهمته في اليمن، وهو عبارة عن خالصة لجولته األولى في المنطقة واتصاالته 
بعدّة أطراف معنية بالملف اليمني هدفت باألساس إلى االطالع عن رؤى تلك األطراف 

وأمزجتها بشأن السالم.
وقال غريفيث إّن التصعيد في الهجمات الصاروخية على الســعودية واشــتداد القتال 

يمكن أن “يقضيا على أي مفاوضات سالم”.
وأضاف “خطتي هي أن أقدم خالل شهرين إلى المجلس إطارا للمفاوضات”.

وجاءت إفادة المبعوث األممي األولى في أجواء من التصعيد غير المسبوق في القتال 
باليمن. وحذر التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين من أنه مستعد 
لرد موجع على هجمات جديدة بالصواريخ والطائرات المسيرة المهّربة من إيران ضد 

أهداف داخل األراضي السعودية.
وتحدث غريفيث عن تزايد عمليات إطالق الصواريخ الباليستية، والعمليات العسكرية 
المكثفة في شــمال غــرب محافظة صعــدة، والضربات الجوية المســتمرة وتحركات 
القــوات في منطقة الحديدة، ووصفها بأنها تطورات مثيرة للقلق. وقال “نحن قلقون 

من أن هذه التطورات قد تقضي على مفاوضات السالم. أنا مقتنع بمخاطر ذلك”.
وتبدي السعودية التي تقود التحالف العربي دعما لجهود السالم في اليمن، مطالبة في 
نفس الوقت بأن تكون على أســاس األطر الشــرعية ومن ضمنها قرار األمم المتحدة 

2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني.

الحدث االسبوعي
وافــق البرلمان المصري،  على مشــروع القانون المقّدم مــن الحكومة بتنظيم 
إجــراءات التحفظ واإلدارة والتصّرف في أموال الجماعات اإلرهابية والداعمين 

لها.
ويأتــي القانون، في ســياق محاوالت الحكومة تضييــق الخناق على اإلرهابيين 

والدول الداعمة لهم.
وقــال خالد عكاشــة عضو المجلــس األعلى لمكافحة اإلرهــاب، إن وقف تحايل 
التنظيمــات اإلرهابيــة لتلقــي تمويــالت خارجيــة عملية صعبة، مســتدركا بأن 
مواجهتها يمكن أن تتم من خالل اتفاقيات أمنية مع الدول الشــريكة في الحرب 
ضد اإلرهاب، على غرار المعمول به بين مصر والسعودية واإلمارات والبحرين، 

ضد دعم وتمويل قطر لإلرهاب.
وينــّص القانون الجديد على إنشــاء لجنة مســتقلة ذات طبيعة قضائية، تختص 
باتخــاذ اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو 

كيان أو شخص، منتميا لجماعة أو جماعات إرهابية.

ويأتي التشريع الجديد مكّمال لقانون مكافحة اإلرهاب الذي أُقّر عام 2015.
وقال طارق الخولي وكيل لجنة التضامن االجتماعي بمجلس النواب،  إن تولّي

 لجنــة قضائية مهمــة حصر وإدارة أموال التنظيمــات اإلرهابية، يقطع الطريق 
على جماعة اإلخــوان )مصّنفة إرهابية( وأنصارها للطعن على قرارات التحفظ 

على أموالها وممتلكاتها.
وكانــت الحكومة شــكلت لجنة لحصــر وإدارة األموال، لكــن قراراتها تعّرضت 
للطعــن أمــام المحاكم، باعتبارها لجنة إدارية وتم إبطــال أكثر من قرار بالتحفظ 
علــى أمــوال اإلرهابيين، وهي ميزة اســتفادت منها جماعــة اإلخوان لمواجهة 

حصارها اقتصاديا.
وأضــاف طارق الخولي، أن وجود لجنة قضائية يحول دون وصول مســاعدات 
ماليــة للعناصــر المتطرفــة والتكفيريــة، ألن التحويــالت البنكيــة للشــركات 

والمستشفيات وغيرها سوف تكون تحت رقابة صارمة.
وتتولّــى اللجنة حصر األمــوال الخاصة بجميع الكيانــات اإلرهابية، مهما كانت 
صورتها ولها اتخاذ اإلجراءات الالزمة في سبيل ذلك، ويعاقب بالحبس والغرامة 

والعزل من الوظيفة كل من امتنع عن إمدادها بالمعلومات والوثائق.

قطر: قواتنا شاركت يف مترين »درع 
اخلليج« بالسعودية

الربملان املصري يقر قانونا للتحفظ على أموال وممتلكات اإلرهابيني

الحدث االسبوعي
قالــت الدكتــورة بثينــة شــعبان المستشــارة اإلعالميــة للرئيس الســوري إن 
التســريبات اإلعالميــة عــن أن ترامب دعا الســتبدال القــوات األمريكية هناك 

بتحالف عربي أمر غاية في الغرابة.
وقالت شعبان  :” في حال صحة التسريبات فإنه أمر غريب جدا أن تقوم دولة 
احتالل غير شرعي بتوجيه دعوات ألطراف أخرى كي تأتي وتحتل البلد أيضا”.

وأكدت شعبان أن هذا األمر سيكون سابقة في العالقات الدولية.
وكانت صحيفة  كشفت عن نية إدارة ترامب إنهاء التواجد العسكري األمريكي 
في سوريا، واستبدال القوات األمريكية هناك بتحالف عربي يضمن “االستقرار 

شمال شرقي سوريا”.
وذكــر، أن اإلدارة األمريكية طلبت من اإلمارات والســعودية وقطر المســاهمة 
بمليارات الدوالرات، وإرســال قواتها إلى سوريا إلعادة االستقرار والسيما في 

المناطق الشمالية.
كمــا لفتــت  إلى أن مستشــار األمــن القومي جــون بولتون اتصل بمســؤولين 

مصريين وطرح عليهم المبادرة.
بــدوره أجــاب وزير الخارجية الســعودي عــادل الجبير، عن ســؤال حول قوة 
مــن الــدول العربية تســتبدل بالوجود العســكري للواليات المتحدة في ســوريا 
ومســاهمات مالية من دول الخليج، وقال: “هناك نقاشات مع الواليات المتحدة 
منــذ بدايــة هذه الســنة، وفيما يتعلق بإرســال القوات لســوريا قدمنــا مقترحا 
إلــى إدارة أوبامــا أنــه إذا كانت الواليات المتحدة سترســل قــوات فإن المملكة 
ســتفكر كذلك مع بعض الدول األخرى في إرســال قوات كجزء من هذا التحالف 
والفكرة ليست فكرة جديدة لدينا كذلك لدينا مقترحات ألعضاء من دول التحالف 

اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب.

بثينة شعبان: دعوة ترامب إن صحت فهي 
ظاهرة غريبة يف العالقات الدولية

الحدث االسبوعي
تشــير أوســاط سياســية جزائريــة إلــى أن البالد مقبلــة على فتــرة غامضة 
فــي ضوء األزمة السياســية التي تعيشــها والصراع الذي لم يعــد خافيا بين 
مكونات الســلطة لخالفة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، فضال عن توّسع دائرة 

االحتجاجات االجتماعية التي تكتفي السلطات بالصمت تجاهها.
ويعتــزم تكتــل للنقابات المســتقلة في الجزائــر، تصعيد الحركــة االحتجاجية 
بمناسبة أول مايو، من أجل الضغط على الحكومة لتلبية المطالب االجتماعية 
المرفوعة منذ أشهر، واستغالل رمزية اليوم العالمي للعمال، للتنديد بالوضع 

الصعب الذي يعيشه الجزائريون خاصة المنتسبين للقطاع العام.
وكشــفت مصادر نقابية عن أن النقابات المنضوية تحت لواء التكتل المستقل 
ستعقد، السبت القادم، لقاء لتحديد الموقف النهائي من األزمة االجتماعية في 
ضوء محدودية التجاوب الحكومي، والكشــف عن الخطوات االحتجاجية التي 

يعتزم التكتل القيام بها في المستقبل.
ويحظــى تنظيم وقفــة احتجاجية كبيــرة بالعاصمــة، في أول مايــو، بإجماع 
النقابات المســتقلة، التي تنوي استغالل رمزية العيد العالمي للعمال، لتصعيد 
لهجة الحراك والتنديد بما تصفه بـ”التعســف الحكومي تجاه العمل النقابي”، 

والتردد في تلبية المطالب المرفوعة.
ولم يســتبعد متابعون للشــأن االجتماعي اللجوء إلى سلســلة من اإلضرابات 
واالحتجاجات خالل األســابيع القليلة المقبلة، من أجل شــّل قطاعات الوظيفة 
العموميــة في التربيــة والتكوين المهنــي والتعليم العالي والبريــد واإلدارة، 

ورفض الرضوخ للضغوط الممارسة على الناشطين النقابيين.
وكانــت الحكومة قد أقرت في اآلونــة األخيرة إجراءات إدارية، تجاه النقابات 
المستقلة من أجل سحب الشرعية منها، مثل مطالبتها بلوائح الهياكل المحلية 
وهوية المنخرطين، بدعوى المطابقة مع النصوص القانونية التي تســتوجب 
الحصول على 20 بالمئة من المنخرطين الكتســاب شــرعية التمثيل النقابي، 

في مقدمة لقطع التمويل عنها ومحاصرتها.
واعتبر وزير العمل والضمان االجتماعي مراد زمالي أن “الكثير من النقابات 
تعاطــت إيجابيــا مع طلب الوزارة، في حين طلبت نقابــات أخرى وقتا إضافيا 
لجــرد لوائحهــا التنظيمية والبشــرية، بينما لــم تتجاوب بعــض النقابات مع 

الطلب”.

الحدث االسبوعي
أثــار قرار دولة اإلمــارات العربية المتّحدة إنهاء مشــاركتها العســكرية والمالية في 
مهمة إعادة بناء القوات الصومالية، مخاوف داخل البلد الذي يعيش أوضاعا سياسية 
واقتصادية وأمنية بالغة الهشاشــة، من أن يســاهم غياب الدور اإلماراتي في حدوث 
انتكاســة كبرى تنســف جهود إخراج الصومال من واقع الصراع واالحتراب الداخلي 

الذي تردّى فيه منذ مطلع تسعينات القرن الماضي.
وقــّررت اإلمارات قبل أيــام إنهاء مهمة قواتها التدريبية للجيش الصومالي الناشــئ 
ضمن البرنامج الذي انطلق سنة 2014، وذلك على إثر تعّرض بعثة عسكرية إماراتية 
للمضايقــة في مطار مقديشــو، ما اعتبر وجها من وجوه اســتهداف الدور اإلماراتي 
في الصومال من قبل جهات إقليمية مضادّة لجهود بســط االســتقرار في المنطقة ككل 

وللدول المنخرطة في تلك الجهود وفي مقدّمتها مصر والمملكة العربية السعودية.
وعبّرت حكومة إقليم بونت الند )بالد بنط( شبه المستقل في الصومال عن القلق من 
تراجــع الدور اإلماراتــي، حاثّة اإلمارات على عدم إنهاء عملياتها األمنية في اإلقليم، 

معتبرة أّن أبوظبي حليف مهم في التصدّي لإلرهاب والقرصنة البحرية.
ويصف مراقبون مســاهمة اإلمارات في اســتعادة الصومال الســتقراره وإعادة بناء 
دولته بأنّه عمل استراتيجي في صميم حماية األمن القومي العربي، حيث يشرف هذا 
البلد األفريقي العضو في جامعة الدول العربية على مســارات شحن بحرية مهمة في 

الجهة المقابلة لليمن.
وقــال محلّلون إّن األزمة التي فجرتها حكومة مقديشــو بدفع مــن تركيا وقطر، تنذر 
بالمزيد من التدهور في وضع أمني مشــتعل بالفعل على جانبي خليج عدن حيث تنفذ 

جماعات متشددة هجمات مستمرة.
ويشّكك خبراء عسكريون في إعالن الحكومة المركزية في الصومال عن نيّتها تولّي 
مســؤولية برنامج تدريب القوات بدال عن اإلمارات، منبهين إلى أّن الوضع في البلد، 
وتربّص الجماعات المتشــدّدة به ال تســمح باالنتظار ريثما يكتســب الصومال الخبرة 
والقــدرة على تكوين قّواتــه ذاتيا، فيما ال يمكن لكّل من قطر وتركيا أن تتوليا المهّمة 
بــدال عن اإلمارات نظــرا لكون أنقرة والدوحة غير معنيتيــن أصال بمحاربة اإلرهاب 

والتشدّد بل هما على العكس من ذلك مهتّمتان بالتمكين لجماعاته.

وقف املساعدات اإلماراتية ينذر 
بانتكاس االستقرار اهلش يف الصومال

الغموض خيّيم على اجلزائر يف ظل أزمة 
اقتصادية وسياسية واسعة





خامنئي يحذر من “حرب االستخبارات” ويطالب ببرامج 
هجومية

الحدث االسبوعي
طالــب المرشــد األعلــى اإليراني علــي خامنئي، مســؤولي األمن فــي البالد، بـ”وضــع برنامج 

هجومي”، معترفا بوقوف إيران “وسط ساحة حرب كبيرة ومعقدة”.
وفي لقاء جمعه بوزير األمن وكبار قادة الوزارة، قال خامنئي إنه من الضروري “التصدي لحرب 
استخباراتية ووضع برنامج هجومي إللحاق الهزيمة باألعداء” حسب تعبيره، مطالبا بأن “يحدد 

جهازنا االستخباراتي قواعد اللعبة”.
وحــث خامنئي مســؤولي األمن على تكثيف العمليات االســتخباراتية إليــران، موضحا أن “أخذ 

قضية تغلغل واختراق العدو على محمل الجد يعد واحدا من سبل المواجهة”.
وفي كلمته أشــار إلى التطورات واألحداث التي يعيشــها العالم، والمنطقة وأكد أن “إيران اليوم 
في ســاحة حرب كبيرة ومعقــدة، أحد أطرافها إيران والطرف اآلخر هــو جبهة كبيرة وقوية من 

األعداء”.
ولمــح خامنئــي إلى أبعاد هــذه الحرب، قائال: “ في هــذه الحرب هناك الكثير من األســاليب مثل 
التغلل وســرقة المعلومات وتغيير محاسبات صناع القرار وتغيير معتقدات الشعوب، وكذلك خلق 

األزمات االقتصادية والتوترات األمنية”.
وأشــاد المرشد األعلى بالمؤسســة األمنية االســتخباراتية في إيران، مضيفا: “لقد كانت سليمة 

وخالصة منذ تأسيسها وال زالت كذلك حتى اليوم، وقد تخطت االمتحانات بصورة جيدة”.

الحدث االسبوعي
 

تتزايــد االحتجاجــات والضغوط ضــد الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، ويتســع نطاق 
التظاهرات الطالبية، وتبدأ جولة رابعة من اإلضرابات في قطاع الســكك الحديد في غضون 

شهر.  
وبات ماكرون )40 عاما( يواجه أكبر تحد منذ توليه الرئاســة في العام الماضي، يتمثل في 

احتجاجات سائقي القطارات والطالب وعمال القطاع العام على إصالحاته االقتصادية.
واستقبل ممثلو نقابتين من قطاع التجارة الكونفدرالية العامة، الرئيس الفرنسي خالل زيارة 
إلى مدينة “ســان دي ديه فوغ” بصيحات اســتهجان وصفير، وتترأس النقابتان تحركا من 

أجل التصدي للمشاريع اإلصالحية للرئيس.
وتم تســيير واحد من كل ثالثة قطارات فائقة الســرعة “تي جي في” وواحد من كل أربعة 
قطارات بين المدن، على أن يكون األمر مشابها يوم الخميس، مع الدعوة إلى جولة جديدة 

من التظاهرات الحاشدة واإلضرابات في مختلف أنحاء البالد.
ودُعــي موظفو القطاع العــام والعاملون في مراكز التقاعد والطــالب إلى التظاهر الخميس 

وذلك للمرة الثانية، بعد 22 مارس عندما نزل نحو 300 ألف شخص إلى الشوارع.
وخالفــا للمرة الســابقة، فان مترو باريس ســيواجه بلبلــة بعد أن أعلنــت النقابات عزمها 
اإلضــراب عن العمل، بينما حذر مســؤول نقابي من قطع “محــدد” للتيار الكهربائي ضمن 

حملة من أجل إنشاء شركة وطنية جديدة للكهرباء.
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الحدث االسبوعي

أكدت السفارة الروسية في لندن أن االتهامات ضد روسيا بالهجمات اإللكترونية )على 
بريطانيا( تعتبر مثاال على “سياسة لندن المتهورة واالستفزازية وغير المبررة” تجاه 

موسكو.
وقال مكتب السفارة الصحفي: “في األيام األخيرة، الحظنا مرارا وتكرارا تحذيرات مفادها 
أنه ينبغي على المملكة المتحدة االستعداد لهجوم إلكتروني وشيك من جانب روسيا انتقاما 
للغارات الجوية في سوريا وحادث سالزبوري”. وأضاف: “هذه البيانات استمرار لسلسلة 

خطيرة من التصريحات البريطانية”.
وتابع: “نعتبر هذه االتهامات والتكهنات مثاال حيا على السياسة المتهورة واالستفزازية 
وغير المبررة ضد روسيا.. نشعر بخيبة أمل من حقيقة أن مثل هذه التصريحات الجادة 

تنشر دون أي دليل ودون أي محاوالت من جانب المملكة المتحدة الستيضاح الوضع في 
المقام األول مع روسيا”.

وأكدت السفارة الروسية، أن موسكو اقترحت مرارا على لندن، إنشاء آليات ثنائية 
للتعاون في مجال أمن المعلومات، مشيرة إلى أن الجانب البريطاني تجاهلها.

تزايد موجة االحتجاجات والمظاهرات 
ضد ماكرون

موسكو: اتهامات لندن لنا بتنفيذ هجوم إلكتروني 
مثال على سياستها المتهورة

الحدث االسبوعي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه ستُجرى انتخابات 

مبكرة رئاسية وتشريعية في 24 حزيران )يونيو( المقبل، قبل أكثر 
من عام على موعدها المقرر، قائالً أن البالد في حاجة عاجلة إلى 

التحول للنظام الرئاسي التنفيذي.
وقال أردوغان أنه اتخذ القرار بعد التحدث إلى زعيم حزب 

»الحركة القومية« دولت بهجلي الذي أشار قبل يوم إلى احتمال 
إجراء انتخابات مبكرة. وكان من المقرر في السابق أن تُجرى 

االنتخابات البرلمانية والرئاسية في تشرين الثاني )نوفمبر( 
.2019

أردوغان يعلن إجراء انتخابات مبكرة 
يف 24 حزيران

إقالة حكومة قرغيزســتان بعد ســحب 
الثقة منها

الحدث االسبوعي
انتخب ميغيل دياز كانيل الرجل الثاني في النظام الكوبي رسميا 

رئيسا للبالد، الخميس، خلفا للرئيس المنتهية واليته راؤول 
كاسترو، منهيا نحو 6 عقود من سلطة األخوين كاسترو في 

الجزيرة.
وأفاد الموقع الكوبي اإللكتروني الرسمي “كوبا ديبايت” أن دياز 

كانيل، المدني البالغ من العمر 57 الذي كان المرشح الوحيد، ثبت 
النواب انتخابه لوالية من 5 سنوات قابلة للتجديد، بـ603 أصوات 

من أصل 604، أي بنسبة 99.83 بالمئة.

رئيس جديد ينهي عهد »آل 
كاسرتو« يف كوبا

الحدث االسبوعي
استبعد االتحاد االوروبي فتح فصل جديد في محادثات انضمام تركيا، مشيراً إلى أن 

التحركات األخيرة النقرة، خصوصاً في منطقة بحر إيجه »ال تساعد على اقامة عالقات 
جيدة« مع جيرانها االوروبيين.

وأوضح آخر تقرير للمفوضية األوروبية يتضمن تقييماً في شأن الدول المرشحة لالنضمام 
إلى التكتل أن »التوتر في بحر إيجه وشرق البحر األبيض المتوسط ال يساعد على إقامة 

عالقات حسن الجوار، كما أنها تقوض األمن واالستقرار االقليميين«.
وقالت وزيرة خارجية االتحاد فيديريكا موغيريني خالل تقديم التقرير في ستراسبورغ 

حيث يجتمع البرلمان االوروبي في جلسة عامة ان »تركيا دولة مرشحة، انها شريك حاسم 
لالتحاد االوروبي والعب رئيس، لكن الوقت لم يحن بعد لفتح فصل جديد في المفاوضات«.
من جهته، قال المفوض المسؤول عن التكامل االوروبي يوهانس هان ان »تحليالتنا تظهر 
أن تركيا تواصل االبتعاد من االتحاد االوروبي خصوصاً في مجال سيادة القانون والحقوق 

األساسية«.

االتحــاد األوروبــي يســتبعد فتــح فصــل جديــد في 
محادثات انضمام تركيا

الحدث االسبوعي
عززت قوات الشــرطة األرمنيــة تواجدها وفرضت إجــراءات أمنية 
مشــددة وسط العاصمة يريفان، بالتزامن مع مظاهرة احتجاج واسعة 

تنظمها المعارضة يوم الخميس.
واحتجزت الشرطة عشرات المحتجين، وتمكنت من إبعاد المتظاهرين 
وتحرير الطريق المؤدي إلى المبنى الثالث للحكومة للسماح لموظفي 

الوزارات والدوائر الحكومية بدخول المبنى.
ويهتف المشاركون في المظاهرة بشعارات مثل “عار” و”إضراب”. 
ودعــا منظــم مظاهــرة االحتجاج، نائــب البرلمــان األرمنــي نيكول 
باشــينيان، المحتجيــن إلــى عــدم الذهــاب إلــى أعمالهــم ومواصلة 

المشاركة في االحتجاجات.
وكانــت المظاهــرات الجماهيرية انطلقــت في أرمينيا فــي 13 أبريل 
الجاري احتجاجا على تعيين الرئيس السابق سيرج ساركيسيان رئيسا 
لــوزراء البالد. حيــث تتهمه المعارضة بســوء إدارة البالد وبتدهور 
الوضــع االقتصــادي فيها. ويوم االثنين الماضي حــاول المتظاهرون 
دخول مبنى البرلمان، غير أن الشرطة تصدت لهم ومنعتهم من ذلك، 
األمر الذي أدى إلى جرح عشــرات األشــخاص. ويــوم الثالثاء أعلن 

المحتجون بداية “الثورة المخملية” في البالد.
ورغم االحتجاجات ُعين الرئيس األرمني الســابق سيرج ساركيسيان 

رئيسا للوزراء وصدق البرلمان على تعيينه.
وأعلنت المعارضة مساء األربعاء عن خططها لحصار مبنى الحكومة، 
ومنع الوزراء من دخوله للمشاركة في أول جلسة للحكومة الجديدة .

تواصل االحتجاجات في أرمينيا على 
تعيين الرئيس السابق رئيسا للوزراء

الحدث االسبوعي
وقع رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف مرسوما بإقالة 
حكومة رئيس الوزراء صابر عيساكوف، تلبية لطلب برلمان 

البالد.
وصدق البرلمان يوم الخميس على سحب الثقة من الحكومة 

بأصوات 101 من أصل 112 نائبا، وذلك بسبب عدم رضا 
المشرعين إزاء التقرير السنوي عن نتائج عمل الحكومة في عام 

.2017
وأدت حكومة صابر عيساكوف اليمين الدستورية في سبتمبر 

الماضي، وهذه هي أول مرة في تاريخ البالد تقال فيها الحكومة 
بعد سحب البرلمان الثقة عنها.

الحدث االسبوعي
وافقت والية كاليفورنيا في نهاية المطاف على نشر 400 جندي من جيش االحتياط 
)الحرس الوطني( خصوصا على حدودها مع المكسيك، كما طلب الرئيس األميركي، 

دونالد ترامب، وفق بيان أعلن األربعاء.
وكان رونالد فيتييلو مساعد مدير إدارة الجمارك وحماية حدود الواليات المتحدة صرح، 
االثنين، أنه تلقى رسالة من حاكم كاليفورنيا، جيري براون، تفيد بأنه “لن يشارك” في 

نشر الحرس الوطني.
لكن براون أعلن، األربعاء، في بيان أنه “بناء على التزامها مكافحة اإلجرام على 

المستوى الوطني” ستقوم والية كاليفورنيا “بحشد عدد من أفراد الحرس الوطني يصل 
إلى 400 لمكافحة العصابات ومهربي المخدرات في الوالية وعلى طول الساحل والحدود 

األميركية المكسيكية”.
وأضاف أنه اتخذ هذا القرار بعدما حصل على “تأكيد بأن الحكومة الفيدرالية ستقوم 

بتمويل هذه المهمة” بأكملها، مشيرا إلى أن هؤالء سينضمون إلى 250 آخرين يعملون 
حاليا في هذه الوالية الكبيرة، التي تشكل معقال للديمقراطيين في غرب الواليات المتحدة.

وأكد الحاكم على أن العسكريين لن يشاركوا في “تطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة أو 
بناء جدار على الحدود”.

وكان الرئيس الجمهوري كتب في تغريدة، الثالثاء، أن “جيري براون وكاليفورنيا ال 
يسعيان إلى األمن على طول حدودهم الهشة”، معتبرا أن حاكم الوالية “غير قادر على أن 

يتخذ قرارا ليقوم جيش االحتياط بدوريات ويحمي الحدود”.
وأضاف ترامب أن “معدل الجريمة سيسجل ارتفاعا اكبر والجدار الذي ينتظرونه في سان 

دييغو بدأ” تشييده.
وتخوض كاليفورنيا واإلدارة األميركية مواجهة سياسية بشأن الهجرة والبيئة بعدما أكد 
جيري براون خصوصا أن واليته “مالذ” للمهاجرين ولن تتعاون مع الشرطة الفيدرالية 

في هذا المجال.
ورفض براون، الثالثاء، اتهامات الرئيس، مؤكدا أنه تم التوصل إلى اتفاق وسيعلن 

رسميا.
وكان قد أعلن األسبوع الماضي أنه مستعد لنشر العسكريين، إذا لم تكن مهمتهم متركزة 

على الهجرة السرية بل على اإلجرام.

كاليفورنيــا توافــق أخيــرا علــى »طلــب 
ترامب« العسكري



يحــدُث كثيــراً أن  تنجذب الى أشــخاص تُســحرَك أبتســامتهم الهادئة 
وروحهم السمحة وكمية األمل والتفاؤل المنبعثة من حديثهم ، ويحدث 
العكــس تماما مع ناس أخرين عبوســي الوجــه  ويحملوا كمية كبيرة 
من التشاؤم واالحباط ودائمي الشكوى والتذمر من كِل شي وعلى أي 

شــي ما أن تراهم من بعيد حتى تتمنى لو تســتطيع تغير مسار طريقك 
كــي ال تلتقي بهم وينقلوا أليك شــحنات ســالبة من الكأبــة واالحباط . 
النوع األول هم الناس األيجابيين ومنهم تكتسب الطاقة األيجابية التي 
تشحن نفسك بها فتجعلك تشعر باألرتياح والقوة والعزم على مواصلة 
العمل وتخطي الصعاب . هؤالء الناس هم من يُهون عليك متاعب الحياة 
ويُصغرون في نظرك المشــاكل التي تعتقد أنها كبيرة منهم من يُذكرك 
برحمة هللا التي وســعت كل شي وقدرتهُ العظيمة فتشعر بقلب مطمئن 
ومتوكل على هللا ومنهم من تستمد من روحهم الُمحبة للحياة الطاقة التي 
تجعلك تكتشف مواطن القوة في نفسك فتمضي  لألمام دون خوف وقلق . 
أنَّ مصاحبــة مثــل هــؤالء، ألفئــة األيجابيــة ، مــن الناس مفيــد جداً   
في تحســين الحالة النفســية وطرد الشــحنات الســالبة من الجســم . 
وهنــاك أيضــا مجموعة من األشــياء التي تزيد من الطاقــة األيجابية 
المكتســبة من الناس واألماكن التي حولنا منهــا قوة األيمان والتوكل 
على هللا ، تبادل التحية والســام واألبتســامة بيــن الناس ، اللعب مع 

األطفال والحيوانات األليفة ، األســتماع للموسيقى الهادئة ، ممارسة 
الرياضــة واليوغــا ، المشــي فــي المناطــق الخضراء بين األشــجار 
ـر وتأمل ما  واألزهــار او علــى ســاحل البحــر ، القــراءة بوعي وتدبَـّ
حولنــا من جمــاِل وعظمِة الكون وايضا النظرة المبســطة  للدنيا التي 
نعيشها وعدم تهويل الصعوبات وأعطائها حجم كبير ، قال األمام علي 
عليه الســام  حكمــة عظيمة فيها نظــرة أيجابية ومبســطة للحياة  .      

ال تشتكي من األيام فليس لها بديل 
وال تحزن  على الدنيا ما دام آخرها الرحيل 

واجعل ثقتك باهلل ليس لها مثيل 
وعشها في شكره تجد كل ما فيها جميل 

    
وتبقــى طريقــة نظرتــك للحياة هي التي تحــدَّد الطاقة التي تســتقبلها 
ممــن حولــك تلــك الطاقــة التــي هــي قــوة كامنــة داخل كل أنســان 
ـاس الذيــن تلتقي بهم تــزداد او تنقــص حســب الحالة النفســية والنَـّ
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الصحيفة التتحمل أية مسؤولية عن املواد املنشورة يف صفحة 

االراء ويتحمل الكاتب كامل املسؤولية عن أرائه 5

القمة العربية في دورتها ال )29( التي عقدت في المملكة 
العربية السعودية في 15 نيسان الحالي جاءت في وقت صعب 

أمام البلدان العربية ناجم عن جملة تراكمات من التحديات 
والتناقضات والخافات العربية- العربية وابرزها القضية 

الفلسطينية التي بقيت فقط شعارا للعرب للتذكير بانهم ضمن 
جامعة الدول العربية.

ملفات عدة أمام القادة العرب في قمة الدمام، لكن من أين 
نبدأ في طرح األولويات منها، ولتكن القضية الفلسطينية 

فهل سيكون موضوع االعتداء والقتل الجماعي االسرائيلي 
لسكان غزة ؟أم النقاش في اتخاذ موقف عربي رافض لقرار 
ترامب بنقل سفارة باده للقدس العربية ؟ رغم الشكوك التي 

تتهم بعض االنظمة العربية بالتواطؤ في الموضوع األخير مع 
االميركيين والصهاينة، وهذا تطور خطير في التهاون العربي 

حيال الصهاينة ،وال يدلل اال على االنحناء والتقاعس 

العربي الرسمي من القضايا العربية المصيرية ،واألمر اآلخر 
في الموقف العربي من االزمة السورية، حيث خرج العرب 

بعواصمهم وجامعتهم العربية من أي دور مؤثر في هذه 
األزمة، وانتقلت الى مسؤولية الواليات المتحدة وروسيا ،ومن 

ثم أطراف ثانوية ،منها ايران وتركيا، فالسؤال اذن لماذا 
الجامعة العربية،هذه المؤسسة التي يلتقي فيها العرب جميعا 

للنقاش والتحاور في شؤونهم االستراتيجية ،لذلك فالقمة 
العربية أمام تحد كبير وخطير ،ماذا تعالج الخافات العربية – 
العربية؟ أم االزمات العربية التي تضطهد فيها حقوق الشعوب 

العربية سواء ما يتعلق بالقضية اليمنية التي تحول فيها الشعب 
اليمني الى مشروع لإلبادة والقتل والمرض واألوبئة ،وما تحت 

خط الفقر بتدخل أطراف دولية وأقليمية لتغذيتها ،بينما العرب 
غالبيتهم يتفرج وربما بعضهم يقف مساندا ضد أي موقف 

عربي مؤثر ،أو القضية الليبية التي كانت ضحية تخبط عربي 
جراء تحريض غربي لهم بإدخال هذا البلد في دوامة عنف على 
ما يبدو ال يمكن ان تكون له نهاية في الوقت الحالي، حاله حال 

العراق الذي ذبح من الوريد الى الوريد وبتدخل وتآمر غربي 
اسرائيلي وبتحريض ألطراف عربية للمساعدة في احتاله 

وتدميره ونهبه وقتل شعبه حتى وصل عدد قتا منذ بداية الغزو 
واالحتال االميركي في 2003 لان 2،4 مليون ومثل هذا 

الرقم ما بين مفقودين ومعاقين بدرجات متقدمة، وهكذا الحال 
لبعض الدول العربية التي وضعت تحت خط التآمر وذبحت بينما 

الجامعة العربية اقتصر دورها على البيانات أو تسجيل الغياب 
لها في المحافل الدولية ومنها االمم المتحدة واجتماعات مجلس 

االمن ،حتى بتنا نتابع العرب في المحافل الدولية يمثلون 

اطرافا متنافرة ،وليسوا ضمن جامعة عربية يتلقون في قمم 
وزراء الخارجية أو القادة من الرؤساء والملوك واالمراء، 

اذن الجامعة العربية اليوم في قمتها ال )29( ينبغي ان تسجل 
موقفا جديدا تعيد للجماهير العربية الثقة بها ،وتعيد للنظام 

الرسمي العربي حيويته وتتخذ موقفا صريحا وشجاعا برفض 
نقل السفارة االميركية للقدس ،والعمل على اعاقة القرار بأي 
ثمن،وان تكون فاعلة في اعادة العاقات بين الدول الشقيقة 
المتخاصمة واتخاذ موقف موحد إلنهاء االزمة اليمينة بكل 

السبل سواء العسكرية أو الدبلوماسية، ورصد مبالغ إلعمار 
المدن العربية المدمرة ورعاية المدنيين المشردين سواء في 

العراق او اليمن او سوريا او ليبيا او الفلسطينيين.
 

كنا في العقود الماضية ومنذ تأسيس جامعة الدول العربية 
عام 1945 والى ما قبل عقدين ننتقد أداء الجامعة، لكننا 

اليوم نرى بان هذه المنظمة لم تعد سوى أسم مكتوب على 
بناية أسمها جامعة الدول العربية ومقرها القاهرة، ألن النظام 
العربي فقد كل مقومات النجاح لسبب رئيس انه اختار االجنبي 
وتحالف معه على أنه صديق وفق للتآمر ضد الشقيق العربي، 

وهذه االشكالية التي يمكن ان نقول عنها ان النظام الرسمي 
العربي يحمل بذرة الفناء في داخله،وذلك لغياب الوعي 

القومي العربي الذي يدفع نحو التحول االجتماعي للشعب 
العربي والشعور بالمسؤولية حيال القضايا العربية المصيرية، 

فالتحول االجتماعي الحقيقي هو الذي يتكفل بكنس الرواسب 
الراكدة،وتحريرالعقل ،وهو الذي نحتاجه بالوقت الحاضر قبل 
االولويات األخرى.. أملنا أن تكون قمة الدمام معالجة حقيقية 

وقمة مواقف شجاعة.

نهاد الحديثي

القمة العربية واملوقف املطلوب

حضن الطاقة

سالي المبارك 

 )business lounge( كنت اجلس في قاعة رجال االعمال
في مطار الدار البيضاء)كازابالنكا( في المغرب منتظرا طائرة 

الخطوط الجوية التركية للذهاب الى مطار اسطنبول ثم الى 
بغداد وكانت تجلس على بعد أمتار مني فتاةً مغربيةً ترتدي 

ي  قفطاناً اصفر اللون مطرز بخيوط ذهبية اللون)وهو الِزّ

الشعبي المغربي المعروف( وشربيالً)النعل المغربي التقليدي( 
عرفت فيما بعد انها في التاسعة عشرة من عمرها وكانت 

تتصفح  جهاز كمبيوتر محمول)الالبتوب(،وعندما حان وقت 
صعودنا للطائرة شاءت الصدف ان يكون المقعد المخصص 

لجلوسي بجانب المقعد المخصص لها على درجة رجال 
االعمال، وبعد دقائق قليلة من إقالع الطائرة نادى قائدها باللغة 

االنكليزية انهم بحاجة الى طبيب لوجود حالة مرضية طارئة 
فتطوعت لتلك المهمة وبعد تأكدهم من هويتي سلموني عدة 

الفحص وأجريت  له الفحوصات الالزمة وتبين انه يعاني من 
صداع شديد بسبب اضطراب ضغط الدم فوصفت له العالج 

الالزم وعدت الى مكاني، ومباشرة سألتني تلك الفتاة عن اسمي 
وعمري ومن أي بلد  انا وأسئلة شخصية اخرى، ثم سألتها 

انا لماذا تسافر الى اسطنبول لوحدها فقالت بأنها ذاهبة بدعوة 
من اختها وزوجها لمالقاتهم في اسطنبول، فسألتها هل هما 
يسكنان هناك؟ فقالت ال فهما يسكنان في السعودية الن زوج 

اختها سعودي ، فقلت لها كيف تعرفت عليه ؟ فقالت عن طريق 
الفيس بوك، فقلت لها  وهل ذلك من )قلّة الخيل عندكم( ؟ فقالت 

ماذا تقصد؟  فقلت اقصد كيف عرفتم حسبه ونسبه ودينه 
وأخالقه وتربيته وتاريخه وتاريخ عائلته وشخصيته ومروئته؟ 
هل يكفي الفيس بوك لمعرفة هذه االمور؟ أليس في بلدكم رجال 

؟ قالت انا تزوجت من ابن عمي وفشل زواجي وانفصلت منه 
بينما اختي تعيش في سعادة مع زوجها السعودي، فقلت لها 

وهل هي سعيدة الن زوجها ثري فقط ؟ وكيف قبل هو بالزواج 
من فتاة ال يعرف تاريخها وتاريخ اَهلها ؟ هل الشكل وحده 

يكفي ليزحف لها آالف الكيلومترات ويترك بنات بلده فقط الن 
شكلها أعجبه ؟ ثم تركت الحديث معها وبدأت اقرأ كتاباً كان 

في يدي وفِي منتصف الطريق خلعت القفطان)الجلباب ( وظلت 
ترتدي )شورتاً( قصيراً فقلت بصوت مسموع:)اذا عرف السبب 

بطل العجب ( فقالت ماذا تقصد؟ قلت هذا هو سبب تكالب أهل 
الخليج عليكن، وقبل ان نصل طلبت عنوان الفيس بوك خاصتي 

فقلت لها اسف ليس عندي فيس بوك،فقالت طيب أعطني رقم 
تلفونك فقلت لها تلفوني مراقب من قبل ) وزارة الداخلية( 

فقالت كيف أتواصل معك إذاً ؟  فقلت لها ال حاجة للتواصل معي 
فيوجد من شباب دول الخليج الماليين وتواصلي معهم.

د. جاسب لطيف عيل
مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ

زواج فيسبويك

متى تتعلم ياإنسان 
إنك من عباِد القادر المنان

الذي صورَك فأحسَن ُخلقك وميزَك بالعقِل عن الحيوان
وهبك كل شيٍء فال تقنط وتدعي الحرمان
فاترك الغروَر والتباهي ورفيقك الشيطان

واسَمْع الناس بال كبر والتفرح بانَك فاُلن إبن فالن 
ليكن تواُضعَك رسولك فهو أسمى عنوان

وأعلم أن العزاً يدوم فأخرها كلنا بيد الدفان
هل سمعت يوماً متعجرفاً ُخلد أو صار ذا شأن

وَهلَك الفقير البسيط ألنه اليملك األمان
دعَك من هذا

وتذكر إنك في لحظٍة قد تُصبِح في خبر كان
وَرِحم هللا الخليَل بن أحمد الفراهيدي عندما قال :

ليس التطاول رافعًا من جاهٍل … وكذا التواضع ال يضرُّ بعاقٍل
لكن يزادُ إذا تواضع رفعة … ثم التطاول ما له من حاصٍل

أقدس املدائن 

إتعظوا يا برش

في كل مرة تسلم الجرة ، والذي داخل الجرة يختلف عن الذي برة 
، فمرة تجد الداخل مع الداخل و ال”  يريد الخارج، وثانية تجد 

الخارج ملتحم ضد الداخل ، وثالثة تجد من الداخل من هم مطية 
للخارج ، يبقى معه حتى يخرج الكل او يكسر الجرة ، وهذه المرة 

نجد القمة العربية التي تريد بكل قواها أن تلتحم مع الخارج ضد 
الداخل إال مارحم ربي لتنفيذ أجندات خارجية مفزعة إلبقاء المالمح 

الكولنيالية حاضرة في مفاصل حياتنا وأن أعتقد البعض بأنها 
غادرت أرضنا ولكنها واقعا موجودة وباكثر من سابقاتها ، وهذا 

مما يؤسس حالة من الدوران في الفلك العالمي على حسب المحلي 
، وتجد بين الفينة واألخرى يطلق العرب صواريخهم اللفظية 

على سوريا وإلى سوريا ، ويحملوها أكثر من طاقتها في الحديث 
مما اربك األوضاع االقتصادية والثقافية واالجتماعية ، وجعل 

اآلخر الروسي يدافع عن هذه البالد وأيضا هو بعد خارجي جديد 
قديم يريد أن يبقى قويا في الساحة رغم المتغيرات والتصريحات 

وخطابات أمريكا ، وكأن تصريحات ترامب وعمله  كانت بعيدة عن 
واقعنا وهي البائنة من أول يوم وجدت فيه وتعاملت ضمن رسمه 

واسمه بتحريك بعض االيادي لتحرك اجنداتها واألدهى من ذلك 
أن الدفع من الدول المتحركة ال المحركة ، وهنا بدء صراع القوة 

الفعلي بتحريك الدول العربية لضرب بعضها واتهام اآلخر الخارجي 
، وهي تعلم بأن الخارجي قد خطط وحرك واستفاد ، من غير أن 

يدفع وأمريكا وفرنسا وبريطانيا شأنها شأن اي دولة تفكر بنفسها 
وقوتها وبقائها متحججة بالكيمياوي واالرهابي والالانساني 

حتى تخلق جو من التوتر أضف إلى ذلك أن هذه الخطابات ليست 
وليدة اللحظة وإنما هي قديمة ولها متالزمات بسبب إالوضاع 

التي وجدت فيها ، وهي ليست حديثة ألن قبلها مسألة فلسطين 
والموقف العربي البائس ، وموقف العراق وموقف اليمن ، واليوم 

الموقف السوري ، وكأن القضية هو استنكار او شجب وإنما 
هو تأييد ومباركة ، واألكثر من ذلك بدال من وضع النقاط على 
الحروف والحديث عن حلول للمشاكل ، نجد أكثر القمم العربية 

هي جالبة للمشاكل ومؤطرة لها ، والدليل الصواريخ اللفظية التي 
أطلقت على سوريا من اشقائها فحصدت أرواح الشعب غير ناضرة 
له ، على الرغم من اختالف تداعيات السلطة ، إال أن الضحية دائما 

الشعوب بضربها بصواريخ لفضية وفعلية تطلق من أرض العرب 
إلى العرب .

د. حسنني جابر الحلو 

صواريخ القمة العربية يف 
األرايض السورية

_ القمة العربية..خلطة من القرارات المعروفة سلفا والتي تمثل كنزا 
استراتيجيا لكل مؤتمرات القمة السابقة والالحقة..لكنها..تبقى على 

الورق!
_عــن أي قمــة عربيــة نتحدث فــي ظــل الوضــع العربــي الراهن..

الداخلــي؟ الصــراع  مــن  مســتوياته  أعلــى  إلــى  وصــل  الــذي 
_الشــعوب العربيــة البائســة.. أحــالم الشــعوب أيــام زمــان كانــت 
ســقفها يصــل إلــى الســماء..أمااليوم..أقصى مايحلــم بــه المواطــن 
العربــي المســكين كيــف يعبــر البحــار واألنهــار ليصــل مهاجــرا 
الكفــر(  عليهــا)دول  يطلــق  التــي  الغرب..هذه..الــدول  دول  إلــى 
الدجاليــن! بالدعــاة  ومايســمى  اإلســالميين  بعــض  قبــل  مــن 

_القمــة العربية..ســينبحون ضــد إيران..والنتيجــة إيــران تهيمــن 
وباعترافهــم علــى أربــع دول عربية..ومســتمرة بنجــاح ســاحق!
سنســتعرض أهــم القــرارات التي ســتصدر عــن الجامعــة العربية..
البيــان الختامــي للجامعــة العربيــة؟ القمــة وقــراءة  قبل..انتهــاء 

لم أقرأ الكف وليســت لدي خبــرة في قــراءة الفنجان..لكن.. مايحدث 
هــو صــورة طبــق األصــل مما حــدث قبــل، من خــالل مئــات القمم 
العــرب! للقــادة  تحياتــي  والمؤتمرات..النتيجــة..  واالجتماعــات 

البيان الختامي للقمة العربية:-
العربيــة  القمــة  بيــان ســيصدر عــن  أهــم  فيــه.. إن  ممــا الشــك 
يتركــز علــى التدخــل اإليرانــي في شــؤون بعــض الــدول العربية!

1. كمــا ذكــرت آنفا ســينبحون ضــد إيران..مــن خالل التنديــد بدعم 
فــي ســوريا  نظــام طهــران  الحوثــي وتدخــل  لميليشــيات  إيــران 
ولبنان..وهكــذا علــى شــاكلة مانســمع بــه عبــر وســائل اإلعــالم.

2. دعم مملكة البحرين ضد المؤامرات اإليرانية.
3. مطالبتهم بتوحيد الجهود والمواقف العربية إزاء القضايا 

الدولية..مع..دعمهم لتضامن عربي موحد في التصدي لمشاكل األمة 
واالزمات.

4. إصدار قرار بخصوص دولة فلسطينية وعاصمتها القدس 
الشرقية..وسيطالبون العالم بالتدخل والضغط من أجل إيجاد حل 
سلمي يستند إلى قرارات مجلس األمن رقم )242 و 338(..هذه 
القرارات وغيرها التي تطالب إسرائيل باالنسحاب ماقبل حدود 5 

حزيران 1967 وقبولها بحل الدولتين!!
5. سوف تشيد القمة بنضال الشعب الفلسطيني ويستنكرون جرائم 

إسرائيل المتكررة.
6. سيطلب العراق ولبنان من القمة إدانة الهجوم األمريكي 

والبريطاني والفرنسي على دولة عربية.
7. احتمالية أن يتم تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك.

8. إصدار بيان وقوفهم ضد اإلرهاب.
هذه هي قرارات القمة العربية ومايتضمن بيانها الختامي، التي 

صدعت بها رؤوسنا..لكن..تبقى على الورق فقط، ألن المهم امريكا 
وترمب.

أخيرا..أسأل هللا العظيم أن التتعرض اجتماعات القمة العربية 

الكاتب والمحلل السياسي
أنمار نزار الدروبي

عن أي قمة عربية تتحدثون؟سلم نفسك لرتمب أخي!



يعيــش العالم أحداث متســارعة  في تقنية واســتخدام وســائل االعالم 
المختلفــه، لمــا أنتجته ثــورة االتصــال وانفجار المعلومــات  من هزة 
تقنيــة عميقة في عمــوم العالم، فكانتــا نقله نوعية مثيرة للتســاؤالت 

فــي التوظيــف االعالمــي  لتطبيقاتهــا المتنوعــه ، وخاصــة في البث 
الفضائــي المباشــر االمر الذي جعل العالم أشــبه بقريــة عصرية . من
 هنــا أدركت الدول عظمة االنجاز الذي أجبر االنســانية على اســتقبال 
الضيف الدائم دون اســتئذان والتفاعل معه، لقد حضي العراق بعد عام 
2003 الــى ظهــور اعداد غير مســبوقه من القنــوات الفضائية تفوق 
الحاجــة المحليــة التــي تتســم بتباين الخطــاب االعالمــي وكان دخول 
االطبــاق الالقطة الــى بيوت العراقييــن باعداد ملفتة للنظــر، والتدفق 
الفوضوي للقنوات الفضائية جعل االسر العراقية من المدينة الى الريف 
يقع تحت رحمة سيل من الرسائل االتصالية على مدار الساعة. ويشير 
الدكتور فوزي المخلف االســتاذ المتخصص في االعالم الى ان العولمة 
لم تترك للخيارات االنســانية مســاحة من االداء الوظيفي دون شــموله
 بالغطــاء العولمــي فكان الجانــب االجتماعي من التداعيــات المنظوره 

والمتأثرة بالضغوط التي اســتهدفت المعتقدات والمشــاعر واالنتماءات 
عن طريق البث الفضائي واخذت تلعب دوراً ســلبيا في تكوين شخصية 
الفرد والبناء االجتماعي ، وهذا التعرض السلبي المستمر يؤدي بالفرد 
االنتقال من مرحلة التعاطف الى مرحلة التبني للقيم العدوانية واسقاطها 
ســلوكياً علــى الواقع الميدانــي للمجتمع. ويؤكد الدكتــور المخلف )ان 
هــذا االمــر ســيحدث صراعاً ســاخناً بين ما هو ســاخن وبيــن ما هو 
مشــاهد  مــن  والدخيــل  الســلوكية  القاعــدة  فــي  عليــه  متعــارف 
تحــدث  جديــده  لمفاهيــم  تكوينــات  مــن  تعــززه  ومــا  االفــالم 
.  ) االســري  والترابــط  االجتماعيــة  البنيــة  فــي  كبيــر  خلــل 
تعــرض القنــوات الفضائيــة الكثير من االفــالم التي تبتعد عــن الواقع 
العربــي وفيهــا الكثير من المبالغــة في الحرية الشــخصية مما يصيب
 الشــباب المراهق من كال الجنســين بحالة من القلق والضياع والبحث 

عــن الواقــع االفتراضي المفقود ، مما يدفعهم الــى الهروب من الواقع
 المعــاش والتمــرد عليــه واالنحراف. وعلى ســبيل المثــال ال الحصر 
نــرى ان الحبكــة القصصية للمسلســالت التركية ال تخلو من الشــذوذ 
االســري واالنحــراف والصراع واالنانية ، وتــروج للخروج عن طوق 
العالقات االســرية وتنمــي الروح العدوانية المتســمة بالعنف واالنتقام 
، وال تخلو من الجريمة بكل اشــكالها معتمد عنصر التشــويق واالثارة 
، مــع صياغــة  الجــو القصصي بعمــل ال يخلــو من وقفــات وجدانية 
تحاكــي العواطف االنســانية في عملية خلط االوراق على المشــاهدين 
، وكإن االحــداث المتداخلــة هي نتاج طبيعي فــي العالقات االجتماعية 
لــكل المجتمعــات المعاصــرة ، وهنــا يتطلــب إذكاء الــدور الرقابــي 
لالســرة لتحصيــن المجتمع في عرض االمور النافعــة المفيدة وتحذير 
االبنــاء مــن االعمــال التي تنعكس ســلباً علــى اخالقهم وقيــم دينهم .

ما الذي يمكن أن تضفيه تجربة تقييد الحرية وما قد تسببه من ضغط 
نفسي وعصبي وشعور مرير بالوحدة؟

السجن الفندقي

يمكنك أن تصبح سجينا من دون أن ترتكب أي مخالفة، حتى لو كانت 
رمي النفايات في الشارع مثالً أو تجاوزا مروريا بسيطا، كل ما هو 

مطلوب مبلغ مالي ال يتجاوز 75 جنيها إسترلينيا ال غير!
هذا العرض السياحي الغريب يستطيع أن يستمتع به أي مواطن حسن 

السيرة والسلوك، لقضاء ليلة واحدة خلف القضبان في مخزن تم 
تحويره إلى نزل فندقي المواصفات، وفي الوقت ذاته، يتوافر على 

كافة مستلزمات السجون التقليدية من غرف كئيبة أشبه بالزنزانات، 
أرضيات من حجر، سالسل حديد، قضبان، مساحات مكتومة ال 

تستوعب إال أنفاس محدودة، رفوف ضيقة ال تستقبل سوى بضعة 
كتب وسجل مذكرات وأصيصة نبات شوكي مع أكواب من الصفيح 

لشرب الماء.
وفي زاوية يتيمة يقبع براد تقليدي لصنع الشاي والقهوة، ثم أدوات 

مطبخ تتدلى من السقف مع ضوء ليلي خافت، أما األبواب فهي نسخة 
مطابقة لألصل تماماً؛ باب حديدي صدئ بمفتاح كبير تتوسطه نافذة 

بقضبان وأقفال تهديك أصوات حشرجة لدى احتكاكها، كما أن 

الجدران مزينة بواجهات زجاجية لعرض األقفال واألصفاد وأزياء 
السجن.

تقول مالكة النزل – السجن “لقد صنعنا نموذجاً متكامالً من الفخامة 
والفرادة، هذا هو االختيار المناسب لكل من يبحث عن مكان غير 

تقليدي يقضي فيه إجازة مريحة”!
أستطيع أن أتفهم الفكرة عندما يذهب الناس إلى مدن األلعاب الكبيرة 

ليهدروا أموالهم من أجل تجربة مثيرة لركوب لعبة قطار الموت 
أو لدخول كهف الرعب، توفر لهم الفرصة الختبار لحظات انزعاج 

مجانية وربما لرج أحشائهم قليالً بعد تناول وجبة طعام خفيفة، 
ليستمتعوا بعدها بلحظات خوف تتسابق فيها ضربات القلب مع سيول 
القيء التي تلي أو تتخلل التجربة، من دون سبب مقنع، لكن، ما الذي 

يمكن أن تضفيه لهم تجربة تقييد الحرية وما قد تسببه من ضغط 
نفسي وعصبي وشعور مرير بالوحدة؟

وألن السجن الفندقي في مقاطعة كينت البريطانية، حصد وسيحصد 
إقبال عدد ال بأس به من الفضوليين، فإن السؤال المهم هنا؛ لماذا 

يبحث الناس عن المتعة في تعذيب أنفسهم بهذه الطريقة؟
التجربة ليست األولى من نوعها، إال أنها تختلف في تفاصيلها عن 

معظم التجارب المشابهة في العالم حيث تطلب األمر في السابق 
قليالً من الجهد والخيال، لتحويل سجون حقيقية إلى فنادق فخمة، 

مع إجراء بعض التحويرات والتجديدات لجعلها مناسبة للدور الجديد 
الذي ينتظرها، فهناك فنادق في هولندا، ألمانيا، فنلندا، تركيا، كندا، 

الواليات المتحدة وغيرها، كانت تعدّ مراكز إصالحية في الماضي 
تحولت إلى مشاريع سياحية فاخرة مستغلة دورها القديم كأماكن 

مرعبة، بعضها كانت ترتكب فيها أفظع الجرائم بحق السجناء كما لم 
يخُل بعضها من آثار لساحات أو غرف كانت تنفد فيها أحكام إعدام.

أما في هذا النزل فقد اختلف األمر كثيراً، حيث أن المبنى في األساس 
لم يكن سجناً بل مجرد مخزن في مبنى قديم تم تطويره و)تأثيثه( 
بأكسسوارات السجون، ليحقق الرفاهية لزواره ويمنحهم الفرصة 

لخوض مغامرة استثنائية، مغامرة ال يمكن أن تتوافر في بالد تحسب 
لحرية أفرادها أيما حساب وتحنو على الخارجين عن القانون فيها 

كما تحنو األم الرؤوم على صغيرها العاق، علّه يثوب إلى رشده 
ويعود إلى صفوف المواطنين الصالحين، الذين يقضون عطلة نهاية 
األسبوع في سجون افتراضية تجمع بين الفرادة والفخامة واإلثارة!
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نهى الرصاف

ليلة.. خلف القضبان

قرأت في التراث الياباني من األســاطير ما أدهشــني .. كيف ســافرت 
النداهــة إلى هناك؟ وكيف غامرت ســندريال بالســير فــي جزر المحيط 
حافيــة القدميــن حتــى وصلت إلــى بــالط اإلمبراطور الشــاب لترتدي 
حذاءهــا هناك وتخطف قلبه ومملكته؟ يبدو أن األســاطير تتشــابه في 
غرابتهــا وبعدها عــن حياض المنطــق والوعي. ويبــدو أن اليابانيين 
القدمــاء لــم يختلفوا كثيرا عــن أجدادنا الطيبين الذيــن آمنوا بأنصاف 
اآللهــة والجــن والعيــن الزرقــاء. ومــن بيــن األســاطير اليابانيــة 
الموغلــة في الحمق والغرابة، هزتني أســطورة “كوشيســاكي أونا”. 
أونا، فتاة يابنية مدهشة، تخلب فتنتها األبصار، وال تفارقها عين تراها 
حتــى تتــوارى بالحجاب. لها وجــه كالقمر، وعينان كالبــدر، وبؤبؤان 
كالمحيط. أما عن تفاصيلها، فقد تحدث اليابانيون وال حرج. ولم يحاول 
من رآها أن يسألها عن سر الكمامة البيضاء التي كانت تغطي نصف أنفها 
وكامل شــفتيها. لكنها كانت تبادر من يتبعها منهم باإلجابة دون حرج.
فمــا إن يخلو لها الطريــق بالمعجب الولهان، حتى تنــزع الكمامة عن 
وجهها، فتتغير مالمح المأسوف على وعيه، ويرتد بصره خاسئا وهو 
حســير. فابتسامة كوشيســاكي تظهر طقم أســنانها بالكامل، وشفتاها 
تمتــدان مــن األذن إلى األذن. لكــن قبل أن ينكص المريــد على عقبيه 

عائــدا مــن حيث أتى، تســأله الحســناء البشــعة: هل ترانــي جميلة؟
فإذا أجاب البائس بأنها جميلة، أخرجت ســكينها المعقوف وشــقت فمه 
من الشحمة إلى الشحمة، لتتركه يبحث في الخرائب عن قناع يجمل به 
فمه أو يســتر به أضراسه البادية أو يمســح فيه الدم المتدفق كالشالل 
فوق ثيابه. أما إن تطاول، وقال بأنها دميمة، وأنه أخطأ حين غافل رفاقه 
وتبعها، عندها يجد ال يسره، إذ تخرج الفاتنة البشعة من بين ثيابها سيفا 
بتارا، وتقطف رأســه، ثم تنزع شــعره وتحمله في كيس معها. أما إذا 
حاول الهرب، عاجلته بضربة تشق قفصه الصدري إلى سلتين. يبقى أن 
تراوغ، فتصفها بأنها بين بين .. ال هي فاتنة للغاية وال بشعة جدا. حينها 
قد تترك لك الفاتنة القاتلة من الوقت ما يســمح لك باالستدارة والفرار. 
يقــال أن كوشيســاكي الجميلة قــد تزوجت ذات غباء مــن أمير غيور. 
وأن الرجــل كان يتهمهــا كلمــا رأى نظــرات اإلعجــاب فــي عيــون 
الرجــال حولــه. فقــرر - رغــم هيامــه بها - أن يشــوه معالم حســنها 
وأن يشــق نفقــا فــي وجههــا الوضــيء. وأنهــا هربــت مــن قصــره 
بعدهــا، وصارت تهيم على وجهها في شــوارع اليابــان لتنتقم من كل 
الرجــال الذين لم يرحمــوا ضعفها ولم يرقبوا في حســنها إال وال ذمة. 
األســئلة فــي اليابان أشــد جهامة من األســئلة في بالد العالــم الثالث، 

واإلجابــة محصورة دوما بين شــفرتين. والجالد يقــف بالمرصاد عند 
كل صندوق اقتراع. إما أن تنافق كوشيســاكي، فتصفها بما ليس فيها، 
فتفــر بوجه غير الذي أتيت به، وتحتفظ بكامل أعضائك، لتمارس حياة 
بشــعة بوجــه رديء. وإما أن تواجهها بمــا ال تحب، وترفض أن تضع 
إصبعــك فــي حبر التأييــد المطلق لحســنها غير المكتمــل، فتفقد فروة 
رأسك. أو تحاول الفرار دون جدوي من قدر يتربص بك عند كل ناصية. 
هــل كان اليابانيــون القدمــاء يجيــدون الوقوف عند منتصــف العصا، 
وال يغــادرون المنطقة الرمادية عنــد كل إجابة حتى يتمكنوا من البقاء 
فوق صفيح األســئلة الالهبة أطول فترة ممكنة؟ أم أنهم كانوا يبالغون 
فــي التطــرف المقيــت، فجاءت األســطورة لتعلمهم سياســة التوســط 
للبقــاء فــوق رصيــف وطن ال يقبــل التطرف هنــا أو التطــرف هناك؟ 
األســاطير تطــرح األســئلة أكثر مما تجيــب. وال تكذب ككتــب التاريخ 
والسياســة. وال تفســدها اإلسرائيليات ككتب الســيرة. بل هي محصلة 
جهــد جمعي يســير بالشــعوب فــي الفلــوات بحثا عن خــالص. وهي 
تســتبيح الرمز حيث تصعب المباشرة، وتفضل االلتواء عندما تستحيل 
االستقامة. لهذا، أطالب علماء االجتماع بإعادة تشريح األساطير لكتابة 
تاريخنــا البشــري الــذي يحمل هما كونيا مشــتركا بصــورة ال تجامل.

عبد الرازق أحمد الشاعر

بالد تحكمها األساطري

د. قيس حامدي العبيدي

تداعيات البث الفضايئ عىل رشيحة الشباب لكال الجنسني

في وقت انتظاري هذا، اقترب مني فتى، ربما لم يتجاوز العاشرة من 
عمره إال بسنتين أو ثالث سنوات، وقدم نفسه بالقول “الشاعر….”، 

وأنا جد آسف على عدم تذكر اسمه، ومما لفت نظري فيه ثقته 

واعتداده بنفسه.
في األسبوع األخير من شهر مارس الماضي، كنت في تونس 

العاصمة للمشاركة في الدورة األولى من أيام قرطاج الشعرية، ومنذ 
أولى مشاركاتي في المهرجانات الشعرية، سواء كانت عراقية أم 

عربية أم دولية، ظل أكثر ما يهمني فيها، اللقاءات التي تكون على 
هامش نشاطات هذه المهرجانات وما تحفل به من حوارات وتبادل 

خبرات، وما تتيحه من صداقات جديدة إلى جانب تجديد صداقات 
قديمة.

وفعالً، فقد أتاحت لي كما تتيح لغيري من الصداقات ما يُعتُز بها ومن 
التجارب ما ال يمكن التقليل من دوره اإلنساني والمعرفي، وهكذا كانت 
أيام قرطاج الشعرية، إْذ استمعت فيها إلى تجارب إبداعية جديدة على 

قدر كبير من األهمية والتقيت بأصدقاء تونسيين وعرب، أعتز بهم 
وأقدرهم، غير أن الظروف العامة والخاصة باعدت بيننا، فجمعتني 

بهم أيام قرطاج الشعرية.
غير أن المفاجأة الجميلة التي صادفتها خالل هذه األيام، تمثلت في 

لقاء جميل من دون موعد، بل من دون أن أتوقعه وأفكر فيه، إذ كنت 
أنتظر في بهو فندق أفريقيا، قدوم الصديق الدكتور محمد البدوي، 

الرئيس السابق التحاد الكتاب التونسيين وكان قد هاتفني قبل وقت من 
هذا الموعد، ومما أسعدني حقاً، وأنا أعرف في حدود ال بأس بها 

تونس العاصمة، شوارعها وشواخصها ومعالمها وأهم مقاهيها، أن 
تكون إقامتنا في فندق أفريقيا في شارع الحبيب بورقيبة وهو من أهم 
الشوارع وأكثرها حيوية، ولو كانت إقامتنا في فندق آخر لتسللت كما 

كنت أفعل من قبل وأتوجه إلى أحد مقاهي هذا الشارع.
في وقت انتظاري هذا، اقترب مني فتى، ربما لم يتجاوز العاشرة من 

عمره إال بسنتين أو ثالث سنوات، وقدم نفسه بالقول “الشاعر….”، 
وأنا جد آسف على عدم تذكر اسمه، ومما لفت نظري فيه ثقته 

واعتداده بنفسه.
قلت له “أهالً بك، تفضل”، فأجابني “شكراً، لقد تأخرت كثيراً، 

وبيتنا بعيد عن هنا”، وقدم لي كتاباً كان معه، وطلب مني أن أكتب 
له إهداء، غير أنني الحظت أن هذا الكتاب ليس من كتبي، وإنما هو 

دراسة عن تجربتي الشعرية بقلم أحد النقاد العرب، فقلت له “لكن هذا 
الكتاب ليس كتابي، ولو أعطيتني عنوانك البريدي لبعثت لك أكثر من 

كتاب من كتبي”.
 ال أدري إن كان قد اقتنع بما قلت، غير أنه أخرج دفتراً وأفرد لي 
صفحة فيه، وقال “اكتب لي هنا”، ومن دون أن أسأله أو أناقشه 

كتبت في دفتره “إلى صديقي الشاعر….. أنا سعيد بلقائك، وكنت 
أتمنى أن تطلعني على شعرك، وآمل أن نتواصل وأن نلتقي، مع 

احترامي وتقديري”.
وإذ تهيأ للمغادرة، وقفت له وصافحته بحرارة، وتمنيت لو تعرفت 

عليه، أكثر مما أتاحت لي الدقائق التي التقينا خاللها أن أعرفه.
ها أنذا أعود إلى عّمان، حيث أقيم، ولم تفارقني دهشة ذلك اللقاء 

العابر، مع فتى في عمر أحفادي، وها أنذا أكتب عن ذلك اللقاء الذي 
كاد ينسيني الكثير مما عشت من ذكريات خالل األيام التونسية الجميلة 

في كل شيء.
وإذ فاتني أن أطلب منه عنوانه، أو أن أسجل اسمه الذي نسيته، 
أجدني نادماً على ذلك، وأتساءل، كيف هو شعره، وهل سيواصل 

كتابة الشعر؟ وهل سيكون اسماً مهماً في مدونة الشعر العربي 
المعاصر؟

وهل سيجد في عائلته أو في مدرسته أو في محيطه االجتماعي من 
يقدر موهبته ويشجعه ويفتح الطريق أمام موهبته؟ وأنا أعرف أن 
المواهب مثل البذور، تنمو وتزدهر بالرعاية، ولكن البذرة القوية 

المعافاة ال تموت في جميع األحوال، وتبقى أقرب إلى الحياة وعطائها 
وعنفوانها.

لقاء يف تونس

حميد سعيد

فــي سلســلة التراث البغــدادي في التاريــخ كانت لنــا محاضرة عن 
الرحالــه البغدادييــن ذلــك ان  مــا تــم كتابتــه يتعلــق بالرحاله غير 
البغدادييــن الذيــن زاروا بغــداد فــي رحالتهــم كابن بطوطــه وابن 
جبيــر وغيرهــم دون ان يذكــروا البغدادييــن الرحاله الذيــن زاروا 
البــالد االخــرى ذلك ان أدب الرحالت فن اشــتركت فيه ســائر االمم 
القديمــة بمــا فيهــا مدينــة بغــداد إذ مــن البغداديين الرحاله ســالم 
الترجمــان وســليمان العراقي وابــن حوقل وعبد اللطيــف البغدادي
أمــا عبــد اللطيف البغدادي فهــو عبد اللطيف بن يوســف بن محمد 
بــن علي البغدادي وهــو عالم بغدادي  يعرف باســم ابن اللباد وابن 
نقطــه عالم بغدادي كبير كان واســع الثقافه درس الفلســفه والطب 
واللغه وعلوم الدين وترك مؤلفات كثيره ولد في بغداد بدار جده عام 
557  هج وتوفي فيها عام629 هج وزار مصر وخراسان ودمشق 
والحجاز وحلب وبالد الروم وفلســطين وغير ذلك واهم رحالته هي 
التــي قــام بها الــى مصر وجمعها فــي كتابه )االفــاده واالعتبار في 
االمور المشاهده والحوادث المعاينه بأرض مصر( حيث يقدم وصف 

شــاهد عيان عن مصر وأحوالها االجتماعيــه واالقتصاديه ووصف 
حالتهــا العمرانيه وآثارها ومعالمها وطيورهــا ونباتاتها ثم يوصف 
المجاعه التي ضربت مصر عند زيارته لها حيث يقول : ان مصر من 
البالد العجيبة االثار الغريبة االخبار وهي واد يكتنفه جبالن شــرقي 
وغربي يبتدئان من أســوان ويتقاربان بأســنا حتى يكادا يتماسان ثم 
ينفرجــان قليال قليال وكلما امتدا طوال أنفرجا عرضاً والنيل ينســاب 
بينهما وجميع شــعبه تصب في البحر المالح وهذا النيل له خاصتان 
اولهــا بعــد مرمــاه فأنــا ال نعلــم بالمعموره نهــرا ابعد من مســافه 
وثانيهــا إنه يزيد عند نضوب ســائر االنهار وأما ما يوجد من االثار 
القديمه فشــيء لم أر ولم أســمع بمثله في غيرها فمن ذلك االهرام
ومن الرحاله البغداديين سالم الترجمان الذي أرسله  الخليفه العباسي 
الواثق الى بالد الصين ليشاهد السد الذي تم بناؤه بين يأجوج ومأجوج 
ذلك ان خليفة بغداد هذا رأى في منامه كأن هذا السد قد أنفتح فطلب 
رجال يرسله الى الموضع فيستخبر خبره وقيل له ان الذي يصلح له 
سالم الترجمان الذي كان يتكلم ثالثين لسانا اي لغة وارسله الخليفه 
بعد ان ضم اليه خمسين رجال ووصله بالمال وبرزق سنه واستغرقت 
هذه الرحله ثمانية عشــر شــهرا وعندما عاين سالم السد اخرج من 
خفه ســكينا وحك به موضع شــق به فأخرج منه مقدار نصف درهم 
وشــده في منديل ليريه للخليفه الواثق عند عودته ثم سأل من هناك 
هــل رأوا من يأجوج ومأجوج أحدا فذكروا انهم رأوا ذات مره عددا 
منهــم فــوق الجبل فعصفت ريح ســوداء فألقتهم الــى جانبهم وكان 
مقدار الرجل شــبراً ونصف وقام سلمان بهذه الرحله عام ٢٢٧ هج
وســليمان العراقــي من الرحالــه البغداديين عاش فــي القرن الثالث 
الهجــري وكان مــن التجــار الذيــن ينقلون عروض الهنــد والصين 
الــى البــالد العربيه وترك لنا كتابا في رحلته يعــد من أقدم ما وصل 

الينــا من رحــالت العــرب البحريه ألفه عــام 237 هــج نقله كاتب 
اســمه أبا زيد الســيرافي ولقد اســتخدم البحر في رحلتــه الى الهند 
والصيــن حيــث كان يمــر علــى المحيط الهنــدي والمحيــط الهادي 
وعنــي بوصــف طريقه البحري وما شــاهد من جزائــر فلقد تضمن 
وصفــا للبحــار وحياة الناس في تلك الدول والحظ شــربهم للشــاي 
ألول مره حيث يقول ان عند أهل الصين حشيشــاً يشــربونه بالماء 
الحــار ووصف العــادات والنظــم االجتماعيــه واالقتصاديــه وألهم 
المنتجات في الهند والصين وســيالن وجاوه في اندونيسيا واالخبار 
عن عالقة المســلمين في الصين ومما يذكــره عن عاداتهم انهم اذا 
أرادوا التزويــج تهانئــوا بينهم ثم تهادوا وشــهرون الزواج باالالت 
الموسيقيه من طبول وصنوج وهداياهم على قدر امكانياتهم والكثير 
مــن عقوبات الســرقه هي القتــل وحيطان اهل الصين من الخشــب 
وبنــاء اهل الهند الحجــاره والجص واآلجر والطين ويتزوج الهندي 
والصيني ما شــاء من النســاء والطعام في الهنــد األرز والطعام في 
الصيــن الحنطه واألرز وأهل الصين يعبــدون االصنام ويصلون لها 
ويتضرعون لها وأكثر أهل الصين بال لحيه خلقة واهل الصين والهند 
يقتلــون ما يريدون أكلــه وال يذبحونه والصين أصــح وأقل امراضا 
وأطيــب هــواء وال يكاد يرى بهــا أعمى أو أعــور وال من به عاهة
ومن الرحاله البغداديين محمد بن علي الموصلي البغدادي الشــهير 
بابن حوقل الذي نشــأ في بغداد الذي طاف بالعالم ثالثين سنه وعده 
أصحاب االختصاص على رأس قائمة جغرافيي القرن الرابع الهجري 
اذ قرأ كتب الجغرافيه وشغف بهذا العلم حيث طاف في العالم االسالمي 
ووضع كتابه المسالك والممالك وهو ليس سردا جغرافيا وانما رحله 
كبيــره في العالم االســالمي رحلــة جغرافيه بديعه ويصــف الممالك 
العريقه حضارة وتنظيمــا وله وصف جميل ودقيق لجزيرة االندلس

طارق حرب

الرحاله البغداديون ممن نسيهم التاريخ والرتاث



فــي  عابــرا  عرضيــا  وليــس  جوهــري  مفهــوم  الفوضــى 
العلــم المعاصــر؛ لكــن هــل ســيأتي يــوم نشــهد فيــه الفوضــى 
السياســية وقــد صــارت مبحثا دراســيا فــي إطار علــم الفوضى.

فوضى خارقة الجمال
الفوضى القبيحة هي تلك الفوضى الجيو- سياســية الموســومة – 
عســفا وبهتانــا- بالفوضى الخالّقة وما هي ســوى فوضى مدمرة 
تــرى النتيجة الخاّلقة فــي مفاعيل الفوضى التي تســتبيح أوطانا 

وتلغــي تواريــخ وتعيــد ترســيم الخرائــط الجغرافية والسياســية 
والثقافية في إطار شبكة معقّدة من المصالح والعالقات التي ال تأبه 
بغير المكاســب المتغّولة، وربّمــا كان العراقيون أخبر الناس بهذه 
الفوضى الخاّلقة اللعينة المزعومة التي بّشر بها المحافظون الجدد 
وُمريدوهم المحكومون بالغيبيات األسطورية والالهوتية التوراتية.
لكــن ثّمــة من جانب آخــر فوضى خارقــة الجمال صــارت عالمة 
فارقــة لــكّل البحث الذي تتأّســس عليــه نظرية األنســاق الحديثة 
بــكّل اشــتباكاتها المعرفيــة العميقــة، ولعــّل “نظريــة الفوضى” 
الرياضياتيــة غدت في الســنوات القليلة الماضيــة العالمة األبرز 
فــي نظريــة األنســاق )األنســاق فــي الســياق الثقافــي تقابلُهــا 
مفــردة “النُّظــم” فــي الســياق الرياضياتــي والتقنــي( وأصبحنا 
نشــهد كثــرة مــن الموضوعــات التي تكــّرس هذا المفهــوم على 
صعيــد الفلــم الســينمائي والمسلســالت التلفزيــة والمطبوعــات 
الثقافيــة ومجــاالت كثيــرة قريبــة مــن نبــض الحيــاة اليوميــة.
تثير مفردة “الفوضى” لدينا في العادة شعورا بعدم الراحة واإلحساس 
بعــدم امتالك معرفة كافية بالظواهر الموســومة بالفوضوية، وقد 
جاهد علم الفيزياء في بواكيره األولى لتحجيم هذه الفوضى وجعلها 
محكومة بقانوٍن ما، وساد الشعور آنذاك بأّن الفوضى ليست سوى 
تمظهٍر لنقص جوهري في معرفتنا البشــرية، وكلّما توّسعت آفاق 
تلــك المعرفــة فســيقود األمر بالضــرورة لقّص أجنحــة الفوضى 
وجعلهــا تقترب من تخوم الظواهــر المحكومة بقانون رياضياتي.
ولّمــا كانــت الفوضــى مقترنــة آنذاك بنقــص المعرفــة فقد غدت 
بالنتيجــة قرينــة القبــح بمثــل مــا كان الجمــال قريــن المعرفة، 
ولــم تتخــاذل جهــود العلمــاء منــذ بواكيــر الثــورة النيوتنيــة 

)نســبة إلــى إســحق نيوتــن( وحتــى منتصــف القرن العشــرين 
لــكّل  محكمــة  رياضياتيــة  لصياغــات  الســعي  فــي  تقريبــا-   –
الظواهــر الطبيعيــة التي تبــدو فوضوية لــدى المراقــب العادي.
ثّمــة ثورة فكرية أو “انزياح مفاهيمي” بحســب تعبير فيلســوف 
العلم ومؤّرخه توماس كون، حصلت في أواســط القرن العشــرين 
تقريبــا: كان العلماء يوّجهون جّل عنايتهم في ما مضى للمؤثّرات 
الكبيــرة فــي النظام الذي يدرســونه ويلغــون مفاعيــل المؤثّرات 
الصغيرة، وذلك لتيســير بلوغ الصياغات الرياضياتية التي تصف 
ســلوك تلك النظم، وكان الشــعور الســائد لديهم أّن “الصغير غير 
مؤثّــر ويمكــن إهمالــه دومــا”؛ غيــر أّن ظواهر طبيعيــة محدّدة 
أبانــت أّن “الصغير هو المؤثّــر األكبر” في تلك النظم الفوضوية، 
وأّن الفوضــى فيهــا تُبــدي أنماطا رائعــة في جمالهــا وحيويتها.
ترتبــط نظريــة الفوضــى المعاصــرة ارتباطــا وثيقــا مع دراســة 
النظم الديناميكيــة، وغدا مبحث “النظــم الديناميكية الفوضوية” 
أحــد أهــّم المباحــث الحيويــة فــي الرياضيــات والعلــم بعامــة 
لكونــه يتنــاول بالبحــث طائفــة واســعة مــن الظواهــر الطبيعية 
والمجتمعيــة: أســواق مالية، نظــم بيولوجية، نمذجة حاســوبية 
لظواهــر معقّدة، شــبكات العالقــات التواصليــة الضخمة… إلخ.
الفوضى، إذن، مفهوم جوهري وليس عرضيا عابرا في العلم المعاصر؛ 
لكن هل سيأتي يوم نشهد فيه الفوضى السياسية وقد صارت مبحثا 
دراسيا في إطار علم الفوضى ورياضيات النظم الديناميكيّة؟ إذا ما 
حصل ذلك فحينها يمكن أن تكون الفوضى السياســية خاّلقة بحق.
ونذكــر أنــه تطلــُق مفــردة “الشــواش” علــى الفوضى بحســب 
المفــردات العربيــة المعتمــدة مــن قبــل مجامــع اللغــة العربية.
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 نهى الرصاف 

لطفية الدليمي

فوىض قبيحة وأخرى جميلة

الحرب ال تخضع للتوقعات بل الحقائق على األرض او في ) البحر/ 
الجو( هي من تقرر ذلك ، الوضع في سوريا ال يقبل انصاف الحلول 
في هذه االيام وجلسة مجلس األمن هذا اليوم ستقرر ما هو القادم... 
واحتمــال   60% بنســبة  قائــم  االمريكيــة  الضربــة  احتمــال 
لالســباب  وذلــك   40% بنســبة  قائــم  تنفيذهــا  عــدم 
: والشــخصية  العســكرية  نظــري  وجهــة  مــن  التاليــة 
1. لم تنطق عبارة ) الضربة الشاملة( من قبل االمريكان اعتباطا 

بعد ان كانت ســابقا تحت مســمى )ضربات محــدودة( اال العطاء 
رســالة واضحة للروس بأن الموضوع هذه المرة ال يقبل الشــك.
2. التفوق العســكري االمريكي على الروس في البحر المتوســط 
يعــزز مــن احتمال قيــام الضربــة  فاالمريكان لهــم )3( حامالت 
طائرات واكثر من )600( طائرة مقاتلة والروس لهم قطع بحرية 
وفرقاطــات مــع )100( طائــرة مقاتلــة وامريكا التحــرك حاملة 
الطائــرات هاري ترومــان اال لوجود قرار حقيقي متخذ وهي االن 
في طريقها الى البحر المتوسط، مع وجود اسناد من قبل اسرائيل.
3.  التواجد الروســي على االرض متفوق على التواجد االمريكي 
البالغ )2000( عســكري امريكي وهذا ليس بذات قيمة عسكرية 
عليا كون الضربة ستوجه من حامالت الطائرات والمقاتالت التي 
ال يمكن اعتراضها من قبل الروس لوجود مركز تنسيقي مشترك تم 
التوقيع عليه رســميا باالضافة لقدرة الواليات المتحدة من سرعة 
التواجد على االرض الســورية خالل اسابيع قليلة لو ارادت ذلك.
4. الــروس ال يغامــرون بمواجهــة الواليــات المتحــدة وحلفائها 
االقويــاء مــن حلــف )النيتــو( وذلــك الن ميــزان القــوى يميــل 
بكفتــه الــى االمريكان علــى عكس الــروس وحلفائهــا وبالتالي 
خســارة الحــرب يعني انهيار الحلم الروســي للعودة الى مســمى 
القطــب الثانــي المواجه للقطــب االول وهــي الواليــات المتحدة 
مــن جهــة وخســارتها لمكانتهــا لــدى حلفائها من جهــة اخرى.
5. ال ترغب روسيا بدخول الحرب ضد امريكا النها ستكون حرب 
عالميــة ثالثة تربحها الواليات المتحــدة باعتبارها الدولة االقوى 

عسكريا في العالم وصاحبة المركز العالمي االول اقتصاديا وياتي 
بعدهــا االتحاد االوربي ومــن ثم اليابان بينمــا يعاني الروس من 
مشــاكل مالية صعبة بعد العقوبــات االقتصادية المفروضة عليها.
وبلحظــة  تســتطيع  العالــم  تحــرك  التــي  الخفيــة  اليــد   .6
تغييــر موقــف الــروس مــن نظــام االســد اعتمــادا علــى بقــاء 
او  البحريــة  طرطــوس  قاعــدة  ومنهــا  المشــتركة  المصالــح 
. روســيا  علــى  االقتصاديــة  العقوبــات  بتخفيــف  ضمانــات 
7. تحتــاج الواليــات المتحدة االمريكية وقتا اكثــر التمام الضربة 
وبالتالــي فــان ذلــك يعنــي باقناع الــروس باخــذ وقــت للتفكير 
بمصالحهــا باعتبــار االنظمــة تــزول والــدول تبقــى وليــس من 
مصلحة روســيا االصرار على مواقفها الحالية خاصة وان بعض 
االنبــاء تدل على وجود توتر بين بوتين واالســد بســب تصرفات 
االخيــر وتفكيره باســتعادة جميع االراضي الســورية دون تنازل.
8. روســيا مقبلة على اقامة بطولة كاس العالم لكرة القدم وهي ال 
ترغب منطقيا بخسارة اقامتها على اراضيها ال عتبارات اقتصادية 
وسياسية ودول حلف النيتو قادرة على اصدار قرار من الفيفا بتأجليها 
او اقامتها في دولة بديلة وهذه اهانة كبرى لروسيا تخشى حدوثها .
لــم  ضغــط  اوراق  وحلفائهــا  المتحــدة  الواليــات  تمتلــك    .9
تســتخدم بعــد يمكــن اثــارة الــرأي العــام والعالمي مــن خاللها 
علــى روســيا ومنها حــروب االبادة التــي تقوم بها روســيا ضد
 االقليــات المســلمة في روســيا وجمهوريات االتحاد الســوفيتي 
الســابق وبالتالــي يمكنهــا وضع الرئيــس الروســي بوتين على

 قائمــة مجرمــي حرب وتطالــب بتقديمــه الى محكمــة الجنايات 
الدوليــة وهــذا مــا ال ترضــاه روســيا ضــد رئيســها وقادتهــا.
10.  اســباب اخرى طويلة  ال يســتوعب المنشور درجها تحكمها 
أروقة السياســة العالمية تدخل فيها بعض االعتبارات الدينية من 
جهة باعتبار روسيا ودول العالم تشترك برابطة الدين الواحد وهو 
) الدين المسيحي( وخسارة روسيا لمكانتها العسكرية واالقتصادية 
اذا مــا قــررت مواجهــة الواليات المتحــدة من جهــة ثانية وانها 
ستخســر هذه الحرب للتواجد االمريكي في كل من العراق وتركيا 
والســعودية والبحر المتوســط والخليج العربي وســوريا نفســها 
وبالتالــي فان الروس اذكى مــن الوقوع بفخ الحرب الخاســرة.. 

يبقى كل ما ورد اعاله هو راي شخصي ال أكثر وقناعتي بان 
الضربة قائمة بنسبة 60%

احتامالت الرضبة االمريكية الشاملة عىل سوريا وموقف روسيا 

حامد الزهريي 

عندمــا أقدمــُت على الترشــيح هنــاك َمــْن إعتــرض ) وَمعهُ كل 
الحــق وأحتــرم رأيــه ومبرراتــه ( وهنــاك َمــْن شــجَع ودعــَم ) 
واحتــرم ُمنطلقاتــه (، وأنــا مؤمــن أّن األمــور كلهــا مــن عنــد 
. الخيــر  إال  لعبــاده  يريــد  وال  الحــق  هــو  أّن هللا  ويقينــاً  هللا 

 أقدمُت على الموافقة على الترشــيح وتفاجئُت بكثرة المرشــحين 
فــي محافظة االنبــار ) ٣٧٣ ( وبهذا وحســب متابعاتي أعتقد أّن 
محافظة االنبار دخلت موســوعة األرقام القياسية بعدد مرشحيها 
نســبة الى عدد ســكانها البالغ بحدود ١٨٠٠٠٠٠مليون نســمة 
، والمفاجــأة االخــرى أّن بعــض المرشــحين ينتمــون الــى ُكتل 
أصحابها مليارديرية بالــدوالر وآخرون ملتي مليونيرية بالدوالر 
، وبعض المرشــحين نــواب ووزراء ومحافظين لفترات طويلة .
 وجــود بعض المرشــحين فــي مواقــع حكومية وتشــريعية منذ 
٢٠٠٣ قــدَم لهــم المنصــب امتيازاتــه مــن المــال ، العالقــات ، 
الحمايــات ، القنــوات التلفازية ، األذرع األلكترونية ، الســيارات 
، المقــرات ...... الــخ ، أمــا انا فوجدُت نفســي غريبــاً فعالً على 
كل هــذه األمــور ، فلــم أشــغل منصــب منــذ ٢٠٠٣ ولــم انتمي 
الــى كتلــة أو تجمــع أو حــزب ، وال أمتلــك جمعيــة إنســانية أو 
خيريــة ، ولــم اســتجدي مــن الــدول بأســم أهلــي المنكوبيــن .

بمعنى أنني بالحسابات المادية ) ماليين ، تلفزيون ، سالح ، 
حمايات ، مناصب ، عالقات الوظيفة ( فأنني خاسر االنتخابات 

واحتمالية الفوز صفر ٪ ؟؟؟
لكنني سأفوز وبنسبة ١٠٠٪ بقوة هللا !!!

 أهلي في األنبار ســئموا رؤية ومشــاهدة بعــض ) أكرر بعض ( 

)الوجوه الكالحة(، التي جلبــت لألنبار الخراب والدمار والويالت 
والتهجير واإلقصاء واإلجتثاث ألنهم تخلوا عن التزاماتهم األخالقية 
والشــرعية تجــاه أهلهم وانصرفــوا الى ملذات ) المال والنســاء 
والقصور والســيارات والذهب ( فاستباحوا أموال العراق واموال 
االنبار وتغلغلوا بالفســاد حتى صار ) الفســاد ( أكثر منهم حياًء .
 بعــض ساســة الفشــل والطائفيــة والفســاد جثموا علــى صدور 
أهل االنبار ســنوات طويلــة واآلن يحاولوا إعادة إنتاج أنفســهم 
بوجــوه جديدة وأثواٍب جديدٍة واحــزاٍب جديدٍة ، ملئوا الفضائيات 
صراخــاً وبــكاًء على حقــوق أهل الُســنة والمحافظــات المنكوبة 
ريــن وعلــى جســر )  ، يذرفــون دمــوع التماســيح علــى الُمهجَّ
بزيبــز ( وعلــى تدمير البيــوت وعلــى المفقوديــن والمختطفين 
وأخيــراً علــى مصــادرة امــالك وامــوال ابريــاء وشــهداء !! 
تعســاً لكــم أنتم الذيــن تاجرتم بدمــاء أهليكم وجلبتم لهــم الدمار 
والقتــل والتهجيــر ، أنتــم الذيــن ترفعــوا ايديكــم فــي البرلمــان 
للموافقــة علــى القــرارات ثم بعــد النكبــة تتباكون علــى أهليكم 
 المرشــح اللــواء الركن الدكتور نــوري غافل الدليمــي ال يمتلك 
أيٍ مــن المقومــات ) الماديــة ( التــي يمتلكها بعض المرشــحين 
اآلخرين لكنــه يمتلك المقومــات المعنويــة واالعتبارية فتاريخه 
إلخوانــه  وخدماتــه  معروفــة  وشــهاداته  معــروف  العســكري 

ضبــاط ومنتســبي القــوات المســلحة الينكرهــا إال عديــم األصل 
) حشــاكم (، نتائجــه وخبراتــه وعالقاتــه مــع كل الشــرفاء في 
العــراق وإمكانياتــه األكاديمية السياســية والتاريخيــة معروفة ، 
امــا دوره في الملــف العراقي سياســياً فيعرفه أهل القــرار ، اما 
المعونــة المادية فهذه تبقى ســراً بينه وبين ربه ألن خير الصدقة 
التــي ) تخــرج مــن اليــد اليمنــى وال تعلم بهــا اليد اليســرى (.
 نعــم نعم نعم ســأفوز بجهــد وجهادية أهلي الشــرفاء في األنبار 
مــن المثقفين والشــباب واألكاديمييــن والجامعيين والُمدرســين 
والمعلميــن  ورجــال الدين ووجهــاء القوم من الشــيوخ ورجال 
األعمــال  ومن ابطال قواتنا المســلحة ُضباطــاً ومراتباً ) الجيش 
والشــرطة االتحاديــة وشــرطة االنبــار وقــوات ســوات وأفواج 
الطــواريء والشــرطة النهريــة ومكافحــة المتفجــرات وجهــاز 
مكافحة ااٍلرهاب واالمن الوطني والمخابرات والحشــد العشائري 
فكلهــم امــا رفاقــي فــي الســالح أو طالبــي أو طــالب طالبي (، 
وأمهاتــي واخواتــي وبناتــي الحبيبــات العفيفــات الطاهــرات ، 
وأبنائــي طلبــة الكليــات والجامعــات والمعاهــد واإلعداديــات .
، بقــوة هللا  ســاحقاً  وفــوزاً   ، أفــوز  األكارم ســوف  بهــؤالء   
اعتمــادي علــى هللا ثــم هللا ثــم هللا ثــم اهلــي الشــرفاء الذيــن 
ذكرتهــم ســيمكنني من دحــر االعتبــارات المادية وقلــب معادلة 
الخســارة الــى نصر يُفــرح األعــزاء ويُغيظ األعــداء ، وهللا اكبر

اللواء الركن الدكتور 
نوري غافل الدليمي 

وفقاً للحسابات املادية احتامالت الفوز صفر٪ ... لكن بكم ستكون ١٠٠٪ بقوة الله

اعالن السيد مقتدى الصدر عن  استعداده للقيام  بوساطة 
بين ايران والسعودية مبادرة مهمة يطلقها في وقت ٍ غاية في 
األهمية ، اذ ان المنطقة تمر بمنعطفات خطيرة ، حيث طبول 

الحرب تسمع بوضوح ، في ظل صراع دولي وإقليمي متصاعد . 
وظروف داخلية إيرانية سعودية.

 و ضربات أمريكية اسرائيلة لسوريا
مع انكسارات كبيرة على االرض السورية لصالح المحور 

الروسي االيراني التركي. 
عوامل مهمة تجعل من هذه الوساطة الصدرية  مقبولة وذات 

حظوظ نجاح  كبيرة  . 
فالدولتان بحاجة لمثل هذا الحراك من طرف  ثالث ربما يكون 

مقبوال من الطرفين . 
 فالوضع االقتصادي االيراني المتدهور  وضغط الشارع وانهيار 
كبير للعملة اإليرانية  في االيام االخيرة مع استمرار الضغوطات 

االمريكية على ايران ، و عدم وجود نهاية قريبة  متوقعة 
لالزمة في سوريا  واليمن ، بالتوازي مع تدهور العالقات 

الروسية االوربية  الحليف القوي اليران التي سينشغل بمشاكله 
مع الغرب باعتبارها أولوية مقدمة على الوقوف مع ايران في 

مواجهة امريكا والسعودية،  كلها عوامل تجعل ايران في وضع 
ال يحسد عليه ،  فهي ليست بحاجة الى اطالة امد الخصومة 
بينها وبين السعودية ، وهذا ما نراه واصخاً في برودة الرد 

اإليراني على التصعيد االعالمي  السعودي المستمر,  ومن تابع 
لقاء وزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف يوم أمس في 

البي بي سي يرى بوضح الرغبة الخفية اإليرانية يعدم التصعيد 
، لكنها في الوقت نفسه ال تريد تقديم تنازالت مما يظهرها بأنها 

دولة ضعيفة  تستجدي التهدئة مع جارتها وخصمها العنيد 
السعودية .       

  من جانب اخر  السعودية هي االخرى. ترغب في إنهاء االزمة 
مع ايران بما يحفظ لها هيبتها  وتصريحاتها الرنانة وتهديداتها 

الدونكيشوتية . 
فهي متورطة باليمن الى االذقان  ، ولم  تستطيع ان تحقق نصراً 

ولو صوريا. على الحوثيين كما لم تستطع ان تقلل او تحد من 
قوتهم بل على العكس أصبحت الصواريخ اليمنية تصل الرياض. 
وتهدد المدن  السعودية مع علمها بان ايران تقف وراء تطوير 

قوة اليمنين  الصاروخية. 
ناهيك عن الوضع الداخلي السعودي

 الذي يزداد تأزماً يوماً بعد يوم. . خصوصاً بعد اعتقال األمراء 
وزجهم بالسجون، وانقالب  بن سلمان على المؤسسة الدينية 

ونشوء تيار معارض يغلي في الشارع السعودي من 

قبل المتشددين ، اذ ان خطوات بن سلمان األخيرة  بإقامة 
حفالت من النوع الذي لم يعرفه الشارع السعودي  من قبل ، 
باستقدام الراقص االمريكي الشهير جون ترافولتا  ومطربين 
امريكان والسماح للمرأة بحضور مباريات كرة القدم وغيرها 
من االختراقات  لثوابت المؤسسةًالدينية السعودية والمجتمع 

السعودي .  باالضافة الى وجود  رغبة جارفة أمريكية 
بامتصاص األموال بحجة الخطر االيراني َوهذَا ما يعرفه 

السعوديون  تماماً . 
 باالضافة الى نقطة مهمة وهي  وضع العراق الحالي وتبدل 

المعادلة السابقة ، فقد اصبح العراق رقماً اساسياًً وليس هامشيا 
ً  مما يعول على الوساطة من جانبه ، فلو دعمت الحكومة 

العراقية هذه  المبادرة  و تصرفت بحيادية مع االمر بغض النظر   
عن عدم تبنيها بشكل رسمي  فسيعطيها زخماً قوياً    

كل هذه  العوامل وغيرها تجعل المبادرة  تأتي في الوقت 
المناسب 

وباالتجاه الصحيح لكن هل  ستبقى الظروف كما هي ام انها 
ستتبدل. وسيتبذل معها كل شي ء .

هذا ما هو متوقع  فاأليام حبلى بالمفاجأت .

هل سينجح السيد مقتدى الصدر؟؟؟

عالء الخطيب



نظام يوصف انه استبدادي وكافر ...
واالخر  يدعي انه ديمقراطي متدين ...

وإن أردنا التقييم لنعطي كل ذي حق حقه ... فعلينا ان نقارن 
بينهما بالطبع ... ولكن ...

بماذا نقارن وكيف سنقارن ؟؟؟
هل تصح المقارنة بين االستقرار والفوضى ؟؟؟ 

بين من غرس في قلوبنا حب الوطن واالستعداد للدفاع عنه 
والتضحية في سبيله ، وبين من قاتل الى جانب االعداء ضد 

ابناء الوطن ... 
بين من وفر لنا سبل النجاح ، وبين من حرمنا ابسط الحقوق في 

الحياة على ارض الوطن ... 
بين من فتح لنا االبواب لكي نبدع ، وبين من اوصد االبواب 

بوجه كل مبدع ... 

بين من اجبرنا على الدراسة لكي نطور انفسنا ، وبين من يريد 
اقناعنا ان لعق الحصى يجعلنا نتحدث جميع لغات العالم  ... 

بين من اراد لنا ان نكون ذى شأن في المجتمع ، وبين من يدفعنا 
الن نهين انفسنا فنزحف على االرض ونتمثل بالكالب اجلّكم هللا 

 ...
بين من وفر لنا المستشفيات كي نجد العالج والدواء ، وبين من 
يريد اقناعنا ان ) چكليته ( تشفي عشيرة من جميع االمراض ... 

بين من شجعنا على االعتزاز  بقيمتنا االنسانية كبشر  وان 
نعتني بمظهرنا واناقتنا بين الناس ، وبين من يدفعنا للغطس في 

الوحل ونمرغ وجهنا بالتراب ... 
بين من يزّجنا في دورات لتعلم األصول في التعامل مع اآلخرين 

، وبين من يعلمنا فوائد اللطم وفج الرأس ...
 بين من كان يحاسبنا بشدة عندما نخطأ ، وبين من يمنحنا 

الفتوى ويشجعنا كي نسرق ... 
بين من يشيع منطق القانون وقوة سلطة الدولة ، وبين من 

يشكل الميليشات لتحل محل سلطة الدولة ... 
بين من يبني المدارس والجامعات لنشر العلم والوعي والثقافة 
، وبين من يحولها الى منابر لنشر الفتنة والكراهية والطائفية 

المقيتة ...
 بين من طور الصناعة والزراعة والري ، وبين من احالها الى 

ركام وقحالة ... 
قولوا لي بربكم كيف نقارن ؟؟؟ 

وبماذا نقارن ؟؟؟
فلقد ضاعت عندنا كل الموازين بعد ان ضاع منا الوطن ... 

 
هل وصلت الرسالة ؟؟؟

هلل درك ياعراق الشرفاء ...

في تِلك الليلة التي رأيتُك تمزُح معها ُجنِنُت ! 
أقولها بكل صراحة نعم ُجنِنُت

بعد أن تركتك بمحض إرادتي أيعقل أن أُجنُّ غيرةً عليك؟ 
مالي استشطت غضبًا حين سمعتكما تضحكان معًـا 

ولم فقدُت صوابي حين نادتَك وأجبتَها “ نعم “ 
والمضحك المبكي إنها تحمل ذاَت اسمي !!! 

أنا ما أحببتُك أبدًا ... وما شعرُت أن فيك ما أرغبه في رجٍل من 
شموخ وصالبة .

ولكن شيء ما َشدني إليك حين كنا نتحدث يوًما وطلبَت مني “ 
الحب “ سألتَك وأنا اعرف اإلجابة “ هل تتزوجني ؟ “ 
أجبتَني بحٍب ظاهر باِطنه مكر : ونُنجب طفاًل يُشبُِهِك؟ 

وأنت ال تدري أن هذه أُمنيتي 
وأنا التي تدري أنك تستدِرُجني نحو الهاوية 

أحيانًا اتمنى لو أنك كنَت أكبُر سنًا حين التقيتك علَّك تُفكر مثلي 
! ما أصنُع إن كان عقلي سيد القرار وليس لقلبي سلطةً عليه 

... ومن يعرف إن جاريتَه وإياك ربما لكنت سرُت نحو المجهول 
.... ولهذا ابتعدت .

فما الذي يجعلُني أِحنُّ إليَك في كل حيٍن وأراقبك من بعيد وال 
أقترب ... وأعلم انني لو فعلت لرحبَت بي ولكن “ على ذوقَِك “ 

الذي ال أحتَِمله .
لطالما سألُت نفسي هل أنا السيئة أم أنت ؟ 

وحين عدَت ألي في آخر مرة قررُت أن أرقيك ونفسي من 
وسوسة الشيطان كي نحيا بسالم 

وما إن تلوَت الذكَر عليَك حتى تبخرَت في األفق 
فبقيُت صامتةً ولسان حالي يقول “ اذا حضرت المالئكة هربت 

الشياطين ! “
 ~ . .. وَمع ذِلك ال ِزلُت أغار وال أعلُم أحقًا أحبَبتُك أم لم أفعل 

~ .. .

يلجــأ العراقيــون اليــوم إلــى ســاح الســخرية والنقــد الــاذع 
والنكتــة ضــد طبقة االنحطاط السياســي المهيمنة على المشــهد 
وإدخــال  الســلطة  لتجديــد  رخيصــة  أســاليب  تســتخدم  التــي 
بعــض الوجــوه الجديــدة لكنهــا واجهــات لــذات مراكــز القوة.
معركة خفية لكنها قاسية بين شعب العراق وبين الطبقة الحاكمة
تضاءلت األســلحة بيــد العراقيين فــي مواجهة حالــة االنحطاط 
السياســي، حتــى بــدا وكأن حالتهــم ميــؤوس منهــا، وإنهــم 
ولمافيــات  الطائفيــة،  األحــزاب  لحكــم  نهائيــا  استســلموا 

الفســاد وتهديــم القيــم السياســية واألخاقيــة، ولم يبق ســوى 
لألقــدار والمعجــزات أن تزيــح عنهــم هــذا الكابــوس المريــر.
 هــذا الحكــم حتى وإن بــدا مقنعــا بالظاهر لكنه قــاس جدا، نعم 
في بعــض الحاالت أقف إلى جانب الصفوف التي غســلت أيديها 
مــن قدرة هــذا الشــعب المعــروف في فصــول تاريخــه القريب 
بالمواجهــة الحــادة والدموية فــي بعض األحيــان للحاكم الظالم 
المســتبد، ولكــن هنــاك حقيقــة واقعيــة هــي أن الشــعوب تمر 
بحــاالت مــن التراجــع والســبات المظهــري حتى يتهيــأ للحاكم 
المتجبر بأنه في أحلى حاالت نشــوته وانتصاراته، لكنها نشــوة 
مؤقتــة، وتأتي اللحظة التي يحدث فيهــا االنهيار المفاجئ بقوة.
مــا حصــل للعراقييــن خــال القــرن األخير لــم يحصــل لغيرهم 
بســبب  الجماعيــة  اآلالم  بمقــدار  ليــس  المنطقــة،  أهــل  مــن 
الحــروب والحصــار فحســب، وإنمــا لمــا واجهــوه بعــد عــام 
باســم  والتضليــل  والكــذب،  الخــداع  سياســات  مــن   2003
الديمقراطية من جانب، وباســم المذهــب والدين من جانب آخر.
هناك معركة خفية لكنها قاسية بين شعب العراق وبين طبقة االنحطاط 
السياسي الحاكمة والراغبة في تجديد هذا الحكم، افتقد فيها أبناء 
هذا الشــعب أسلحتهم السياســية التقليدية، ألن قوتين خارجيتين 
نفذتا مشروعا واحدا استهدف نزع عناصر القوة من بين أيديهم.
األميــركان المحتلون قيــدّوا العراقيين باألغال وبقوة الســاح، 
وأتباع والية الفقيه في طهران المعروفون بدهائهم وحقدهم الدفين 
غسلوا أدمغة أبنائه من الطائفة الشيعية، وقد جربّت طائع من هذا 
الشعب الوسيلة السلمية في قانون الحكام الجدد وهي المظاهرات 
لكنها قمعت بقســوة وســط اتهامات باطلة، ولهذا يلجأ العراقيون 
اليوم إلى آخر األســلحة في هذه المعركة وهي ســاح الســخرية 
والنقد الاذع ضد طبقة االنحطاط السياسي المهيمنة على المشهد.
مــن بيــن أبناء العــراق هناك نخــب ثقافية وفنية شــبابية تؤدي 
هــذه األيــام مهرجانــا عالــي النبــرة فــي مواجهة السياســيين 
ودعاياتهــم االنتخابيــة الرثــة والرخيصــة، عبــر العديــد مــن 
التــي  الســاخرة  التلفزيونيــة  كالبرامــج  اإلعاميــة  الوســائل 
ارتفعــت شــعبيتها فــي العراق، واألكثــر قوة تلك التــي تبث من 
خــارج العــراق خوفــا مــن الماحقــة، أو الكاريكاتيــر الغنائــي 
االنتخابيــة. بالحمــات  الخاصــة  المضاميــن  ذي  الســاخر 

 األمثلة ال تحصى ووســائل التواصل االجتماعي تمتلئ صفحاتها 
بقصــص قــد يكــون بعضها مبالغــا فيــه. نتذكر قصــة “صخرة 
عبعوب” الشــهيرة حين ادعى أمين بغداد عام 2013 أن صخرة 
وزنها 150 كيلوغراما قد وضعت بتدبير خارجي في أحد مجاري 
الصرف الصحي هي سبب فيضان بغداد، أو دعوة وزير الكهرباء 
الناس في عز الصيف إلى إيقاف تشــغيل مسخن الماء الكهربائي 
إلى درجة أن أطلق الشباب عبر مواقع التواصل االجتماعي نشيد 
“الكيــزر” باللهجــة البغدادية أي مســخن الماء، أو نشــر صور 
قلي البيض على أرصفة الشــوارع تحت أشعة الشمس الحارقة.
وخــال اقتحــام مقــر البرلمــان عــام 2016 مــن قبــل شــباب 
الســخرية  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  اجتاحــت  ناشــطين 
مــن صــورة األريكــة )القنفــة( التي عليهــا آثار بقــع الدم خال 
االقتحــام. وذهــب الشــعراء لكتابــة قصائد عن هــذه “األريكة” 
متهكميــن على وقفة رئيس الــوزراء ورئيــس البرلمان أمامها 
بحــزن دون االلتفــات إلى ما وصفوه بمأســاة الشــعب العراقي.
ليســت الســخرية واالســتهزاء الــاذع وحدهمــا فــي ميــدان 
المواجهــة اإلعاميــة للطبقــة السياســية الفاســدة، بــل تكثــر 
النكتــة كذلــك بيــن العراقييــن، وقــد يمتــزج فيهــا مــا يســمى 
عنــد أهــل جنــوب العراق “الحســجة” وهــي القصــة الرمزية. 
العراقيــون موصوفون بحبهم وحفظهــم للنكتة والدعابة اللغوية 
االجتماعــي. التواصــل  مواقــع  عبــر  واآلن  المجالــس  خــال 
وهنــاك مــن بينهــم مــن يمتلــك المواهــب الخاصة فــي ترتيب 
وطــرق  واالجتماعيــة  السياســية  الــدالالت  ذات  النــكات 
أدائهــا. فقــد تــردد إطــاق اســم حســين أوبامــا علــى الرئيس 
األميركــي بــاراك أوبامــا، حيــث ســادت شــائعات مفادهــا أن 
أوبامــا مســلم مــن القبائــل الســودانية التــي نزحت إلــى كينيا.
وتتردد لدى العراقييــن نكتة حول فاديمير بوتين، فتحت عنوان 
“العراقيون يحبون حجي بوتين” انتشرت حكاية تقول إن بوتين 
أصله عراقي واسمه الحقيقي عبداألمير أبوالتين، وأن والده كان 
بقاال بســيطا يبيع التين في مدينة الناصرية جنوب العراق أســمه 
أبوالتيــن، وبعد الحرب العالمية الثانيــة انتقل للعيش في االتحاد 
السوفييتي وتزوج من فتاة روسية شقراء وأنجب منها ولدا أسمياه 
عبداألميــر لكن كان يصعب على الروس نطق اســم بهذا الشــكل 

فأصبحــوا ينادونــه فاديمير كما أطلقوا على والده اســم بوتين.
ومن النكات الشائعة نكتة تقول إن عصابة من ميليشيات الحرامية 
والقتل على الهوية في العراق أوقفت سيارة فيها رجل وزوجته، 
وبعــد مصــادرة كل ممتلكاتهما طلب رئيســها مــن أتباعه إعدام 
الزوجين، وقبل التنفيذ ســأل المرأة عن اســمها فقالت جاسمية. 
فرح رئيس العصابة وقال لها بأنه ســيعفيها من اإلعدام ألن أمه 
تحمل نفس األسم، ثم سأل زوجها عن اسمه فقال الرجل بخوف: 
“اســمي محمد علي.. بس الكل يدلعوني ويصيحوني جاسمية”.
ومنــذ بدء الحملة االنتخابية في العــراق قبل موعدها المقرر في 
العاشر من أبريل 2018 سارع أصحاب المال المسروق الموظف 
جزءا منه للسياسة إلى فتح مراكز للدعاية بطرق رخيصة سواء 
في مظاهرها أو موظفيها، ويتم تداول أرقام فلكية لمصاريف تلك 
المراكز، ما يقال إن الكلفة الشهرية ألحد المراكز مليون دوالر حسب 
تصريح ألحد النواب، فيما رصد نائب ثري 7 مايين دوالر لحملته.
ونجــد أن مقــدم البرنامــج يتحول إلى مرشــح لمجلــس النواب، 
فيمــا يصبــح نائب آخر مقدمــا لبرنامج تلفزيونــي مدفوع الثمن 
فــي قنــاة فضائية ألحد المقاوليــن التجار، فيما تم تأجير ســاعة 
تلفزيونيــة مــن قبــل إحــدى القنــوات العراقيــة “المســتقلة” 
لرئيــس إحدى الكتل السياســية ليوظفها عبــر برنامج تلفزيوني 
يقدمــه أحــد اإلعامييــن الــذي يحــاول المزاوجــة بيــن مهنته 
وطموحــه االنتخابــي أيضــا. التنافــس وصــل إلــى حــد العراك 
عبــر الفضائيــات علــى الرقم واحــد داخــل القائمــة االنتخابية.
هــل يمكن تصور أن مثل هذه المســتويات التي تصر على عبور 
جسر االنتخابات المقبلة تمثّل مطالب الناس عبر إعاناتهم الرثة 
على أعمدة الكهرباء الخالية من الطاقة، أو جدران بغداد الحزينة 
أو أساليب مخادعة النازحين الذين لم يعودوا إلى ديارهم بعد طرد 
داعش وإحال قوات عسكرية ميليشياوية لفرض األسماء المطلوبة 
فــي نينوى وصــاح الدين واألنبار وديالى وأجــزاء من كركوك.
هــؤالء المتصــدرون للحملــة االنتخابية يعتقــدون بأنهم عباقرة 
فــي الخداع ويســتندون فــي ذلك إلــى إرث االنحطاط السياســي 
الــذي بدا عام 2003، وإذا كان الشــعب العراقي يســتخدم اليوم 
آخــر أســلحة المواجهة وهي الســخرية إضافة إلــى الصبر فهذا 
ال يعنــي نهايــة المطاف، وهللا فــي عون العراقييــن المظلومين.

برغم أن عوائد النفط تضاعفت إنتاجا وأسعارا، األهم أن 
الصدمة والترويع اللذين أخضع إليهما المجتمع العراقي بهدف 

مسح الذاكرة، قد بدآ يتالشيان، وأن الذاكرة الشعبية أخذت 
باستعادة أنسجتها التالفة.

طبقات متخمة صارت حديثا نتيجة الثراء وأخرى مدقعة ال تملك 
قوت يومها

لو قيل لي ذلك لما صدقت وأنا أعاين يوميا العشرات من 
“البوستات” التي تكشف تراجع المجتمع العراقي وعدميته 

أمام ظواهر ال تمت بصلة لتحضره وتعلمه، الذي قطع شوطا 
طويال في التمدن والتثقف، منذ نشوء أول جامعة عراقية مطلع 

عشرينات القرن الماضي، حين أسست كلية الحقوق، حتى 
إنشاء أكبر الجامعات بمختلف التخصصات، ويفاخر العراق 

بأن أول وزيرة عربية سجلت في التاريخ العربي الحديث كانت 
عراقية هي السيدة نزيهة الدليمي العام 1958 إبان أول حكم 

جمهوري، وكانت وزيرة يسارية فاعلة في الرأي والقرار.

ذهَب الزمان وضوعه العطر وعاش العراق بعدها حقبا دموية 
في محصالتها وحروبها وميزانياتها العسكرية المليارية، وكأن 
البالد ال تملك إال خيار الحرب والشعور بالتهديد المستمر، الذي 

حاول الباشا نوري السعيد رئيس الوزراء في العهد الملكي 
اإلفالت منه من خالل حلف دولي يؤمن للعراق حماية بال تكاليف 

باهظة وأعلن حينها حلف بغداد العام 1955.
 يقولون في األمثال الشعبية العراقية “شدّ ألها عكْس” بمعنى 
حّول مجراها ومسراها باتجاهات مختلفة، وهذا ما فعلته حنكة 

الباشا حين رّحل ميزانية التسلح على ميزانيات دول كبرى 
وعظمى. ويرددها العراقيون كل يوم، ألمس ذلك وأنا أسير في 
شوارع بغداد وأرى حركة غير عادية لم آلفها من قبل، ومشهد 
البضائع التي تتكدس في الطرقات يكشف أن كل شيء قد توفر، 
من مناشئ شتى والناس تقبل على الحياة بطريقة الفتة، وكأنها 

استفاقت لتعيش يوما باذخا جديدا.
 نعم هناك العشرات من الشحاذين الذين يجوبون الشوارع 

ويستوقفونك في الطرقات ليبيعوا لك أي شيء، لكنك ترى 
أحدث السيارات والمركبات وأغالها، تجوب شوارع بغداد حتى 

انقسم المجتمع بين الذين يملكون كل شيء والذين ال يملكون 
أي شيء. مجتمع جديد يخلو من لمسة التوحد والتقارب الذي 

عاشه سنين في أوضاعه االجتماعية واالقتصادية، فهناك 
طبقات متخمة صارت حديثا نتيجة الثراء، وأخرى مدقعة ال تملك 

قوت يومها، هذه الصورة جديدة علّي، وبرغم أن عوائد النفط 
تضاعفت إنتاجا وأسعارا، األهم أن الصدمة والترويع اللذين 
أخضع إليهما المجتمع العراقي بهدف مسح الذاكرة، قد بدآ 

يتالشيان، وأن الذاكرة الشعبية أخذت باستعادة أنسجتها التالفة، 
وأن الناس يبحثون عن قيادات كفؤة وشرطهم الوحيد أال تكون 
فاسدة وال طائفية، وال يطيقون تصريحات الساسة لو يحلفون 

لهم بأغلظ األيمان، بعد أن منحوهم خمس عشرة سنة في الحكم 
وصبروا عليهم طويال، ولم يعرفوا “كود” العراقيين الحقيقي، 
و”باسويردهم” الجديد، بنشوء جيل جديد صارت لديه مناعة 
مضاعفة ضد السياسيين الفاسدين ووعودهم الكاذبة، وهم ال 

يقبلون إال بتغير الوجوه، ومحاكمة الفاسدين، ويدخل العشرات 
منهم لالنتخابات البرلمانية المقبلة وقد ال يفوزون لكنهم 

يتنافسون بوعي آخر.
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الصحيفة التتحمل أية مسؤولية عن املواد املنشورة يف 

صفحة االراء ويتحمل الكاتب كامل املسؤولية عن أرائه 8
العراق يتعاىف!

صباح ناهي

د. ماجد السامرايئ

العراق.. مواجهة االنحطاط السيايس بسالح السخرية

إرساء النارصي 

أحَببُتك أم مل أفعل

خرجت أبحث عنه وعندما وصلت إلى الممر سمعت صوته 
وهو يقول متوسال “هيااااا.. لن تسمع شيئا!”.. فقفزت من 
مكاني غير مصدقة وأنا أنوي قتل كل من يقف في طريقي.

دائما ثّمة مكان للمفاجأة أو للصدمة أو للضحك
مهما استطاعت تجاربنا ومخيلتنا وصفاء أذهاننا أن تجعلنا 
مؤمنين بأننا نستطيع توقع األحداث قبل وقوعها فإن الحياة 
غالبا ما تكون حبلى بالمفاجآت.. ودائما ثّمة أحداث وردود 

أفعال من آخرين ال يمكن التكهن بها مهما بدت القرائن واألدلة 
واضحة جلية أمامنا..

هذا ما تخبرنا به جملة من القصص اإلنسانية التي عرضها 
برنامج تلفزيوني اجتماعي أميركي.. فقد أعلنوا في إحدى 

الحلقات عن مسابقة عنوانها حوادث بسيطة غير متوقعة.. 
وقرروا منح جائزة للقصة األكثر دهشة من مجمل الحوادث 
اليومية التي يمّر بها الناس.. وخلصوا إلى استنتاج ظريف 

جاء على لسان أحد ضيوف البرنامج وهو باحث اجتماعي.. 
إذ قال “دائما ثّمة مكان للمفاجأة أو للصدمة أو للضحك أو 

للمواقف الطريفة غير المتوقعة.. ما يجعل للحياة مذاقها 
الخاص.. فال تتفاجأ حين تجد نفسك على خطأ في ما تظن أنه 
الصواب بعينه، أو ما يجعلك تشعر بالخزي وأنت تجد أفكارك 

ومعتقداتك على العكس تماما مما يأتي به الواقع.. إن ذلك أمر 
طبيعي جدا حتى وإن بدا مغايرا للمنطق تماما..”.

ومن بين القصص العشر الفائزة التي كتبها اُناس عاديون 
بسطاء كانت هذه القصص:

القصة األولى، كتبها شاب في مقتبل العمر “وأنا أتصفح في 
أحد مواقع التواصل االجتماعي وجدت صورة شابة تكررت 
عند عدد من زمالئي.. وقد تعجبت كيف لها أن تكون على 
هذه الهيئة القبيحة وال تبالي بالتقاط الصور ونشرها في 

الصفحات.. وقررت أن أنال منها.. فابتكرت صفحة وهمية 
باسم مستعار.. وقررت أن أجعلها تظن أنني معجب بها وكانت 

خطتي هو أن أواعدها وأن أجعلها تنتظرني وال أذهب!.. 
لكننا ما إن طالت حواراتنا وامتدت حتى بدأت أكتشف كم هي 

إنسانة رائعة.. وحتى وجدت نفسي أقع في حبها.. وبعد مرات 
قالئل من لقائي بها عرضت عليها الزواج فوافقت.. وها نحن 

متزوجان سعيدان منذ ثالثة أعوام ونحن بانتظار مولودنا 
األول!”.

القصة الثانية، روتها سيدة في منتصف العمر “تزوجت 
قبل عشرة أعوام.. وما إن عدنا أنا وزوجي من رحلة شهر 
العسل.. حتى جاءت لزيارتي صديقتي األقرب واألحب وهي 

صديقة مشتركة بيننا أنا وزوجي.. ولّما امتد بنا الوقت يومئذ 
دون أن نشعر طلبنا منها أن تبيت معنا تلك الليلة ووافقت.. 

صحوُت في ساعة متأخرة من الليل وفوجئت بأن زوجي ليس 
في الفراش.. خرجت أبحث عنه وعندما وصلت إلى الممر 

سمعت صوته وهو يقول متوسال “هيااااا.. لن تسمع شيئا!”.. 
فقفزت من مكاني غير مصدقة وأنا أنوي قتل كل من يقف 

في طريقي.. وما إن وصلت إلى غرفة الجلوس حتى وجدت 
زوجي يجلس على مائدة الطعام مقابل صديقتي وهما يلعبان 
الشطرنج!.. وقد اتضح أنه أفاق من نومه لسبب ما فوجدها 

ال تستطيع النوم فقررا أن يلعبا الشطرنج الذي نحبه نحن 
الثالثة.. وإنه لّما فاز عليها طلب منها أن تقول بصوت عاٍل 
أنا فاشلة وهو ما يفعله الخاسر منا دائما!.. وكانت تقول له 

أخشى أن تصحو!.. كم ضحكنا في تلك الليلة.. وصرنا منذ تلك 
الحادثة كلما توقع أحد شيئا سيّئا ووجد سواه، قلنا لبعضنا 

هيااا لن تسمع شيئا!”..
كثيرة هي تلك القصص المشابهة.. والحكمة منها تشي بأاّل 

نفقد أعصابنا حتى نعرف الحقيقة..

ريم قيس كّبة

ما ال نتوقع حدوثه

بني نظامني ...

نزار العوصجي





من األرض قام كال جانحيه
إلى األرض تكرز بين يديه

وأشرقت القدس..جاء يسوع
يحلق روحا منه اليه

ألمي مريم غصن السالم
وقيام السالم رجاء عليه

أنا ..وأنا بنت آالمها
شآمي ومصري ضحى ناظريه

**       

دمشق تقوم بفادي الحياة
وساحرة األرض تحبو لديه..

تحبو إليه !!
**       

وكل عام وانتم بألف خير وسالم 
وأمان واطمئنان..

وسوريا الحبيبة بلد الخير والنور
بألف خير

أين أنا . 
في الّسماء أم األرض ... 

أم َبينهما ؟ 
الَسعادة أم الُحزن أم ِكليهما ؟ 

تارًة أُِحُس بنيران الشــوق تلتِهم قلبي 

 ...
وأخــرى يســحبني كبريائــي بعيداً في 

حيرة من أمري .... 
أين أنت . 

أقريٌب أم بعيد ؟ 
كئيب أم سعيد ؟ 

أفكر فيك ... 

ُترى لماذا ؟ 
كلما َخَطرَت فــي بالي إعتصرني قلبي 

وَتَورد َخّدي َوغلى َدمي ... 
وأقبلُت إلى ربي ادعوه أن يارب ... 
ال تؤاخدني فاألمر ليس بيدي ... 

ولكنُه فؤادي قد اضطرب وإليه إقَترب 
. فهل َيسعني سوى الَهرب !!!

اليوم ليس كباقي األيام فقد خطت 
السنوات عالماتها وتركت عليه 
األثر . وفي النفوس قبل األزقة 
والشواهد : شعب جائع أثقلته 

الهموم وسالت دمائه انهارا بعد 
أن استقبل فاجعة االحتالل برأس 
فارغ وهو اليعلم ما الذي يجري 
خلف الساتر الذي تعمدوا كسره 

وأوغلوا في إذالل الشعب وتركوا 

الحبل 
على الغارب لخونته والكالب 
تلهوا وتلعب ثم تأتي لتتسيد 

المشهد ...
 عناية الشيطان رعت 

مخططاتهم الجهنمية فتعالوا معا 
نمر على تلك األعوام والسنون

 دولة حوربت ظلما وعدوانا 
ثمان سنوات

بتدبير خبيث آخر ... قصوا لنا 
حكاية الدخول للكويت

ثم حصار ودمار . وأسسوا 
لطبقة من الجهالء الحاقدين 

الرعاع
كانوا هم حطبا لفتاوى الفتك 

والكفر والدمار في حوزات العار
 

وللكالم بقية طالما على األرض 
ما زال يحكم األشرار
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طيور إيلول

بكاء دجلة

أيــن أنــا
إرساء النارصي 

هبط الفجر جناحاً من زجاج 
باهر الخضرة يضحك

ويغطي كتفّيْ
وأنــا أنــزل في بحــر طويل 

وطويل
زورقاً كنت، جبيني كان 

برجاً يتسلى بالنوارس
راكضــاً في البحــر من دار 

إلى دار، وكفي حجرية
لم تكن تحمل شيئاً، وتدّق

وتدق
وأناديــِك، ولكــن ال ترّديــن 

علّي
شــواهيَن  خلفــي  وأرى 

كأبراج من اآلجّر تهوي
فأفّرْ

وإذا بي فــوق بغداد، أغني 
ثم أبكي
بجنون

راكباً قوُس قزْح
ساعٌد يسقط شمسا في 

دروب الكاظمية
ساعدي اآلخر نخلة

ثم باباً ذهبياً
في رياض األعظمية

ويدا تموز حولــي، وعناُق 
. أبدّيْ

سكت العالم برهة
وأهلّت ضحكة منِك أفاضْت

شجراً أبيض أخضر
وزهورا وعناقيد عنب،
وزغاريَد وزخاِت مطر.

مناديل،  منديال،  وتلمســُتِك 
مرايا

وبيوتاً ومآذن
صرت أبكي وأناديك: خذيني
فــوق  رايــة  وازرعينــي 

هضابك

أو سجينا أبديا في ترابك
لم ترّدي.

شّب في وجهي حريق
صار وجهي طائراٍت ورقية
طيّرتها الريح ألقتها بعيداً

في الشبابيك البعيدة
وموانيك مضيئة

ببريٍق ذهبْي
من ورائي.

ثم، إذ أوغل في لحمي صليل 
السيِف ... والحزِن

....أفقُت.
حلماً كان

ولكن هل ترين
أننــي لو ُفســر الحلم أموت 

؟؟؟

حـلـــم

ابراهيم الزبيدي

نيسان سليم رأفت
أتوق لذاك النهر 

الذي رافقُت جريانه 
ولَم أنحِن يوما ألشرب منه

حتى بدء عود الخريف بالميالن
كأعواد الكبريت المحترقة

تنفذ الروح إلى عهدنا القديم
نساء ... وإشياء كثيرة

ومقاعد خلفية ..
وضوء وخطيئة وسعادات صغيرة

أختطفتها القصائد العشرينية
كالحناء غمرت 
إصابع عرسها 
في لوح محفوظ

حتى أستوت صفحات العمر 
حائط مبكى

في بالد الحرب
يحصل أن ينمو الحب بأسراف كبير 

وجمر غاٍف يحيا بلوعته
كطيور إيلول 

يجبرها البرد على الرحيل
هكذا كانت إمنياتها

أن تحبس الوقت في صندوق مدخراتها
أو ترصف الحزن كما ترصف األمتعة 

تضع صخرة لتبطئ جريان العمر
كلما تذكرته رسمت دائرة

وراحت تحيطه بلهاث إنفاسها
تتحســس مالمحــه، وعــروق صدغيــه 

المنتفضة
لترفع عنه ثقل األذرع 

التي غادرْت أكتاَف معانقيها 
.....  خيُط حرير 

ضاع في سواد ضفائرها

ماذا بالكم تقاتلون من اجل 
كرسي وعرش 

وتركتم طفوله تتهاوى 
تقضي اهماال ووئدا قبل ان تعش

بالغتم في غيكم
بالغتم في ظلمكم وتحالفتم مع  

االحناش 
تتبعون حلف اخره وهم

هل القصف سيصيب العروش

أم الرصاص يستهدف الكروش
واقع عربي مؤلم صنعتم

ظننا انه كابوس وستصحو 
من الحلم. 

عروش الفساد استبدلوها اإهماال 
وتهاونا ووطن باشالء

»قف أيها العربي
َهآ َقد َمررُت 

ِبـأطياف الحروب 

وداست على وشاحك االتفاقيات  
والعهود

وقضيت اهماال بال حدود 
فما عادت العروبه شهامه
وال عاد الطهر كالياسمين

ففي الشام صبغ الياسمين 
بلون الدم    

فهل ستشرق شمس ربيعنا  
بعدما تحجبت بالذل 

أم لحمل الرساله
لَْم تعد تقوى وتحتمل

عروش الفسادسمر يونس

»وساحرة األرض« !!

د.سحر احمدعيل الحارة

والء العاين



الحدث االسبوعي

تحتضن مدينة تطوان المغربية، فعاليات مهرجان 
تطاوين الدولي السينمائي في دورته السادسة، تحت 

شعار “سينما الحب والسالم”.
ويشهد المهرجان مشاركة فيلمين كورديين من 

إقليم كوردستان، هما “أفضل جائزة” للمخرج واحد 
كفري، و”القرار” للمخرج كامل قادر.

وسبق ان شارك فيلم “أفضل جائزة” في العديد من 
المهرجانات العربية والمحلية وفاز على جائزتي 

أفضل سيناريو، في مهرجان السماوة الدولي، 
ومهرجان السينما ضد اإلرهاب في مدينة أربيل.

ومن المقرر ان يختتم المهرجان أعماله مساء يوم 
الجمعة .

10

الحدث االسبوعي

لندن – تصدرت الممثلة األميركية أنجلينا جولي ورجل األعمال بيل غيتس قائمة الشخصيات األكثر إثارة 
لإلعجاب في العالم.

وأظهر استطالع شركة يوجوف، المعنية بأبحاث السوق ومقرها لندن، أن جولي وغيتس تفوقا على مشاهير 
مثل بارك وميشيل أوباما وأوبرا وينفري وحتى الزعيم الروحي للتبت الداالي الما.
وتشمل القائمة 20 رجال و20 سيدة، قام 37 ألف مواطن باختيارهم في 35 دولة.

وجاء بعد غيتس في قائمة الرجال األكثر إثارة لإلعجاب الرئيس األميركي السابق باراك أوباما ثم الممثل 
جاكي شان ورئيس الصين شي جين بينغ، في حين شملت قائمة السيدات األكثر إثارة لإلعجاب ميشيل أوباما 

واإلعالمية أوبرا وينفري وملكة بريطانيا إليزابيث ووزيرة الخارجية األميركية السابقة هيالري كلينتون.
وتغيرت النتائج لدى إصدار النتيجة لكل دولة بمفردها، حيث تصدر أوباما قائمة الرجال األكثر إثارة لإلعجاب 

يليه الرئيس األميركي الحالي دونالد ترامب في أميركا، وبالنسبة للنساء تصدرت ميشيل أوباما قائمة السيدات 
األكثر إثارة لإلعجاب في أميركا تليها أوبرا وينفري ثم الملكة إليزابيث الثانية.

كما نشرت شركة يوجوف رسما بيانيا لنسبة اإلعجاب بأوباما وترامب في كل دولة، وجاء ترامب في المرتبة 
الـ17 وسبقه أوباما في كل الدول التي شملها االستطالع ما عدا روسيا.
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أنجلينا جولي أكثر الشخصيات إثارة لإلعجاب في العالم

مهرجان رقص في بيروت لتخفيف 
أوجاع النساء ومعاناتهن

الحدث االسبوعي

بيروت – انطلقت في العاصمة اللبنانية، الدورة الرابعة 
عشرة لمهرجان بيروت للرقص المعاصر )بايبود 2018( 
التي تقدم عروضا عربية وأجنبية وورش عمل ونقاشات 

ومعرضا فوتوغرافيّا.
ويحتفي المهرجان هذا العام بالنساء وبمصممات الرقص 

على وجه الخصوص في عروض تستمر حتى السابع 
والعشرين من أبريل الحالي بمشاركة فنانين من إسبانيا 
وإيطاليا والنرويج وأيسلندا ومصر وفلسطين وسويسرا 

والواليات المتحدة.
وبدعم من السفارة اإلسبانية في لبنان قدمت فرقة الرقص 

اإلسبانية سول بيكو التي أسستها عام 1994 المصممة 
والمدربة اإلسبانية التي تحمل االسم نفسه عرضا بعنوان 

“نحن النساء”.
وجمع العرض الذي استمر على مدى 75 دقيقة نساء عدة 

يكافحن يوميا في السر والعلن ويواصلن الحياة.
خصص مهرجان بيروت الدولي للرقص المعاصر فعاليات 

نسخته الرابعة عشرة لالحتفال بمصممات الرقصات من 
جميع أنحاء العالم، وكان عرض االفتتاح بإمضاء فرقة سول 

بيكو اإلسبانية.

كيم كارداشيان ال تزال تشغل القضاء الفرنسي

الحدث االسبوعي

باريس - أوقف رجل على سواحل كوت دازور الفرنسية في إطار التحقيق
 حول عملية السطو التي تعرضت لها نجمة تلفزيون الواقع األميركية كيم 
كارداشيان في أكتوبر 2016 في باريس، بحسب ما كشف مصدر مطلع 

على التحقيق مؤكدا معلومات تداولتها صحيفة نيس-ماتان الفرنسية.
وقد أوقف الشاب )28 عاما( بالقرب من مدينة كان على يد وحدة مكافحة 

أنشطة العصابات، وفقا للمصدر الذي أوضح أنه يشتبه في أن الشاب 
“شارك إلى حد كبير” في عملية السطو.

وتم إيقاف المشتبه به بإنابة قضائية ولم يودع السجن بعد ومن المرتقب 
أن يمثل أمام القضاء، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وقد أوقف 10 

أشخاص في إطار هذا التحقيق ووضع خمسة منهم في السجن االحتياطي.
وليل 3-2 أكتوبر، قام خمسة لصوص باالعتداء على الحارس 

الليلي في دارة فندقية خاصة في وسط باريس كانت تنزل فيها النجمة 
األميركية، ثم صعد اثنان منهم مقنعين ومتنكرين بلباس الشرطة إلى شقة 

كيم كارداشيان.
 وسرق اللصوص الخمسة، وكلهم مجرمون محترفون لهم 
سوابق قضائية  تتراوح أعمارهم بين 54 و72 عاما، عدة 
مجوهرات من الماس والذهب باإلضافة إلى الخاتم الكبير. 
وقدرت قيمة المسروقات بتسعة ماليين يورو، فباتت هذه 

العملية أكبر سرقة يتعرض لها فرد في فرنسا منذ 20 عاما.

الحدث االسبوعي
بيروت- طرحت الفنانة ديانا حداد فيديو 
كليب ألغنيتها “بنت أبوية” على قناتها 

الرسمية على يوتيوب. وكتب كلمات 
األغنية مانع سعيد العتيبة ولحنها “نغم 

وطن”. يذكر أن الكليب من إخراج 
اإلماراتي جاسم الجسمي.

ديانا حدادا تغني »بنت أبوية«

فيلمان كورديان يشاركان 
بمهرجان دولي

الحدث االسبوعي

تغيب الفنانة المصرية نرمين الفقي
 عن المنافسة الرمضانية، لكونها لم
 تشارك في أّيٍ من األعمال الدرامية 

التي تُعرض خالل سباق 
دراما رمضان المقبل، وإنما ستكتفي
 بعمل وحيد يذاع عبر إذاعة خاصة، 

خالل الشهر الكريم.
وقالت الفقي  إنها ستشارك

 في بطولة المسلسل اإلذاعي
 »لحن بيتلو« الذي سيذاع عبر أثير
 إحدى اإلذاعات الخاصة المصرية 

أمام الفنان الكوميدي محمد هنيدي، 
إذ تجّسد ضمن أحداث العمل 

دور زوجة هنيدي، وتدور 
أحداث كوميدية، ورفضت اإلفصاح 

عن بقية تفاصيل المسلسل 
حتى يكون مفاجأة للجمهور. 

وترى الفقي أّن السبب الرئيس 
وراء نجاح مسلسلها األخير 
»أبو العروسة« مع سوسن 

بدر وسيد رجب ومدحت صالح 
ومحمد عادل، أنه يناقش عدداً 

من القضايا التي تمس المجتمع 
ويحرص على حلّها في شكل 

موضوعي مع حرص المؤلف 
على استخدام كلمات وألفاظ 

الئقة، تناسب كل المشاهدين في 
مختلف السنوات العمرية.

وأضافت أّن المسلسل كان 
عمالً متكامالً،إذ تطّرق إلى 

مشكالت اجتماعية كثيرة، بينها 
الخيانة الزوجية وتربية األطفال 

وكيفية التعامل معهم في شكل 
سليم وبعيد من العنف، وكذلك 
العقبات التي تواجه الشباب، 

ومدى التضحيات التي يقدمها 
اآلباء من أجل إسعاد أبنائهم 

حتى ولو على حساب سعادتهم.

نرمين الفقي: أشارك في الموسم 
الرمضاني إذاعياً



الحدث االسبوعي

عمان - انحصر لقب كأس آسيا للسيدات المقامة في األردن بين اليابان بطلة النسخة 
الســابقة وأستراليا بعد تأهلهما إلى المباراة النهائية. وتغلب منتخب اليابان على 
جاره الصيني 3-1، فيما احتاجت أستراليا إلى ركالت الترجيح لتخطي تايالند 1-3 

ملعــب الملــك عبدهللا بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين األصلي واإلضافي على 
النهائي لصالحها الثاني بعمان. وكانت تايالند في طريقها لحسم بطاقة 
األصلي بهدفين ألنهــا تقدمت حتى الوقت بــدل الضائع من الوقت 
هدف لكانغانا سونغنغوين وراتيكان ثونغسومبوت مقابل 
لكانغانابــورن ســاينغكون )خطــأ فــي مرمــى 
فريقهــا(. لكن أالنا كينيدي خطفــت التعادل في 
الوقــت القاتــل وقــادت الفريقيــن إلى شــوطين 
إضافيين لم يشــهدا أي تغيير بالنتيجة. وخاضت 
تايالند الشــوطين اإلضافيين بعشــر العبات بعد 
طرد وياليبورن بوثدوانغ لحصولها على اإلنذار 
الثاني. وتألقت الحارســة األســترالية ماكينزي 
إرنولد وتصدت لثــالث ركالت ترجيحية، لتمنح 

منتخب بالدها الفوز وبطاقة التأهل.
أما اليابان، فلم تجد صعوبة كبرى 

في حسم مواجهاتها مع الصين بعدما تقدمت
عليها بثالثية نظيفة سجلتها 
وكومــي   إيوابوشــي  مانــا 

ركلــة  )مــن  يوكوهامــا 
جزاء(، قبل أن تسجل 

لييينــغ الهــدف الوحيــد 
لبالدها 

)من ركلة جزاء(. 
وتقام المباراة النهائية

 الجمعة على ملعب عمان
الدولي، على أن  تقام في اليوم

 ذاته مباراة تحديد المركز
الثالث، علما وأن المنتخبات

األربعة المتأهلة للدور نصف
النهائي ضمنت التأهل إلى نهائيات
 كأس العالم في فرنسا العام المقبل

 باإلضافة إلى منتخب 
كوريا الجنوبية الذي حصل على

 المركزالخامس بفوزه االثنين على 
الفلبين 0-5.

وتقدم المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين في الشوط األول
 عن طريق جانغ سيل غي ولي مينا، ثم أضاف ثالثة 
أهداف في الشوط الثاني عن طريق وليم سيون جوو 

وتشو سو هيون. وكان المنتخب الكوري الجنوبي أنهى
 الدور األول بالمركز الثالث في المجموعة الثانية بفارق

 األهداف عن أستراليا واليابان.
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 الحدث االسبوعي

ول لكرة القدم بالنادي
أ
قال حسام البدري، المدير الفني للفريق ال

غلق ملف مباراة وادي دجلة 
أ
ن الجهاز الفني ا هلي المصري، اإ

أ
 ال

هلي 0-1 في المرحلة الثانية والثالثين
أ
التي انتهت بفوز ال

 بالفعل التركيز
أ
 من الدوري المصري الممتاز، وبدا

حد.
أ
مام بتروجيت ال

أ
 على المباراة المقبلة المقررة ا

شاد البدري بالمستويات التي قدمها جميع الالعبين على 
أ
وا

نه رغم التعديالت على التشكيل ودخول  مدار الموسم، قائال اإ
ن جميع الالعبين يؤدون وفقا  داء واإ

أ
عناصر جديدة، لم يتغير ال

كـثر شيء يسعده بشكل شخصي.
أ
للدور المطلوب منهم وهو ا

ن حسم الدوري مبكرا ساهم في منح
أ
كد البدري ا

أ
وا

 فرصة المشاركة لبعض الالعبين الذين غابوا عن التشكيل
 في بعض المباريات. 

كد البدري
أ
خرى، ا

أ
ومن ناحية ا

كرامي حارس ن شريف اإ
أ
 ا

علــى  ســيحصل  الفريــق  مرمــى   
لــى  اإ مشــيرا  المشــاركة،  فرصــة 
مــام 

أ
ا المشــاركة  فــي  فرصتــه  ن 

أ
ا

بتروجيت قائمة بقوة.
نف الفريق تدريباته الخميس 

أ
ويستا

بتروجيــت  لمواجهــة  اســتعدادا 
ن حصل 

أ
المقــررة فــي الســويس، بعــد ا

لعبوه على راحة سلبية من التدريبات.
ويخضع المدافع محمد نجيب للفحص 
الطبي لتحديد موقفه من المشــاركة في 
التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة 

جهاد في  بتروجيت، حيث اشــتكى مــن اإ
نه خضع لبرنامج 

أ
العضلة الخلفية علما وا

خيــرة، بينما يعود 
أ
هيلــي خــالل الفتــرة ال

أ
تا

للمــران  الخميــس  محســن  صــالح  المهاجــم 
صابــة فــي كاحــل  الجماعــي بعــد شــفائه مــن الإ

القدم.

الحدث االسبوعي
لندن – قال أرســين فينغر مدرب أرســنال إن قرار الدوري 
اإلنكليــزي الممتاز لكــرة القدم بتأجيل اســتخدام تقنية حكم 
الفيديو المســاعد لما بعد الموسم المقبل يعني تأخر البطولة 
اإلنكليزيــة للعبــة الشــعبية األولى عن نظيراتهــا في الدول 
األخرى. واتفقت فرق الدوري اإلنكليزي الممتاز العشــرين 
على عدم اســتخدام التقنية في موســم 2018-2019 بعد 
تجربــة التقنية في مباريــات كؤوس محلية وتضارب اآلراء 
بشــأنها. وقال فينغر للصحافيين بعد هزيمــة فريقه اللندني 
2-1 أمــام نيوكاســل يونايتــد  فــي الــدوري، إن “الدوري 
اإلنكليــزي خرج إلى الوجــود بفضل أناس تفكيرهم منفتح.. 

عمومــا أنا أعتقد أنــه بقرار التأجيل أصبحنــا نتخلف وراء 
بقية دول العالم”. وأضاف المدرب الفرنسي “أجيال الشباب 
اعتــادت على تقنية حكم الفيديو المســاعد.. وربما يتركوننا 
بســبب تطبيق هذه التقنية في بلدان أخرى”. وأردف فينغر 
“لألسف فإن الدوري اإلنكليزي الممتاز مرة أخرى قرر عدم 
تطبيق التقنية وأنا شخصيا أعتقد أنه قرار سيء جدا جدا”. 
وأشار مدرب أرسنال أيضا “شهدت جميع المباريات الكبيرة 
هذا الموســم أخطــاء تحكيمية وكان مــن الممكن تجنب كل 
ذلك بتقنية حكم الفيديو المساعد وبصفة خاصة في المباراة 
بين ليفربول ومانشســتر ســيتي فــي دوري بطال أوروبا”. 
وســيلتقي أرسنال مع ضيفه وســت هام يونايتد في الدوري 

اإلنكليزي األحد المقبل.

الحدث االسبوعي

ســجل ليبرون جيمس 46 نقطــة ليقود كلفيالند كافاليرز 
للفوز 100-97 على إنديانا بيســرز، األربعاء، لينتفض 
بعد هزيمته في المباراة األولى في الجولة األولى لألدوار 

اإلقصائية بدوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
وبعدمــا خســر كافاليــرز المبــاراة األولــى 98-80 بدأ 
جيمس المواجهة الثانية بقوة وأنهى الربع األول مسجال 

20 نقطة ليتقدم فريقه 18-33.
لكــن بيســرز قلص الفــارق في نهاية الشــوط األول إلى 

.46-58
وواصــل الفريــق الضيف تحســنه ليقلص الفــارق مرة 

أخرى إلى سبع نقاط، مع بداية الربع األخير.
وعانى كافاليرز من خروج كيفن الف بســبب إصابة في 
اليد قبل نحو أربع دقائق من النهاية، لكن وصيف البطل 
في الموســم الماضي حافظ على تفوقه ليتعادل الفريقان 
1-1 في السلســلة التي تحســم على أســاس األفضل في 
سبع مباريات، قبل االنتقال لخوض المواجهتين المقبلتين 

في إنديانا.

رقم »مذهل« للملك جيمس بمواجهة بيسرز

فينغر ينتقد تأخري استخدام حكم الفيديو

البدري يحفز األهلي لمواجهة بتروجيت
الحدث االسبوعي

الــذي  الجديــد  قميصــه  عــن  الخميــس،  نجليــزي،  الإ ليفربــول  كشــف 
حمر الكالسيكي.

أ
سيرتديه الموسم المقبل، والذي تميز بالمظهر ال

 وكشــف الموقــع الرســمي لليفربــول عــن قميــص الفريــق الجديــد بصور 
ول 

أ
صبــح النجــم ال

أ
يتصدرهــا النجــم المصــري محمــد صــالح، الــذي ا

للفريق هذا الموسم.
زرار، مشــابهة لقمصان “بولو” 

أ
ويتكــون القميــص من ياقة كالســيكية با

ميركية الراعية 
أ
ميركية الشهيرة، والتي صممتها شركة “نيو بالنس” ال

أ
ال

للفريق.
كمــا سيســتمر بنــك “ســتاندرد تشــارترد” بالظهــور فــي صــدر القميــص 

حمر، كونه الراعي الرئيسي للفريق.
أ
ال

ليفربول يكشف قميصه »الكالسيكي« الجديد

كأس آسيا للسيدات بين اليابان وأستراليا

الحدث االسبوعي
ســجل النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو هدفا بالكعب في الدقيقة 
تلتيكــو بلباو في 

أ
مام ا

أ
87 لينقــذ لاير مدريــد مــن الخســارة على ملعبــه ا

سباني. المرحلة 33 من الدوري الإ
ينياكي ويليامس فــي الدقيقة 14  وافتتــح بلبــاو التســجيل مبكرا عبــر اإ
من المباراة، وحافظ على تقدمه حتى قبل النهاية بثالث دقائق حين 

سجل رونالدو التعادل.
كملها 

أ
وجــاء هــدف التعديــل مــن كــرة قوية ســددها لــوكا مودريتــش وا

رونالدو بكعب خلفي في المرمى لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.
تلتيكو 

أ
لى 68 نقطة في المركز الثالث، بعد ا وارتفــع رصيــد لاير مدريد اإ

مدريــد فــي المركز الثاني برصيد 71 وبرشــلونة فــي الصدارة برصيد 83 
نقطة.

مام ضيفه 
أ
خرى، مني فالنسيا بخسارة ثانية على التوالي ا

أ
وفي مباراة ا

خيتافي بنتيجة 2-1  وتجمد رصيده عن 65 نقطة.

كعب رونالدو ينقذ اللاير من فخ بلباو

من الوقود للقفازات.. تعديالت بالجملة في »فورموال 1«

الحدث االسبوعي
كشــف االتحاد الدولي للســيارات »فيا« عــن تعديالت على 
القوانيــن المتعلقة ببطولة العالــم للفورموال واحد 2019، 
بينهــا اعتمــاد كمية إضافية من الوقود وقفــازات بيومترية 
للسائقين، في إعالن شمل أيضا اقتراحات متعلقة بمحركات 

السيارات مع بداية عام 2021.
وتم تصميم القفازات الجديدة لتحســين عوامل السالمة على 
الحلبات ومنح الفريق الطبي صورة أفضل وأوضح عن حالة 
الســائقين في حال تعرضهم لحادث. وتستخدم هذه القفازات 
بداية هذا العام، إال أن اســتخدامها في بطولة السنة المقبلة 

سيكون إلزاميا لجميع السائقين.
ويحتوي القفاز على مستشــعر بسماكة 3 ملم تمت خياطته 
فــي القماش، وهو قادر على أن يرســل لألطبــاء معلومات 
مهمــة عــن حالة الســائق، على غرار عدد دقــات القلب أو 

كمية األوكسجين في الدم وحرارة الجسم.
فــي المقابــل اعتمــد »فيا« قانــون زيادة كميــة الوقود في 
الســيارات مــن 105 كلــغ إلــى 110 كلــغ، وذلــك بهدف 
»تمكين الفرق من اســتخراج الطاقــة القصوى للمحرك في 

أي وقت«، بحسب بيان أصدره ليل الثالثاء.
ووفقا للقانون الحالي تم تقليص مساحة تحرك الفرق بشأن 
استخدام الطاقة القصوى للمحركات بعد تقليص العدد إلى 3 
محركات في العام الواحد، خوفا من التعرض للعقوبات )في 

حال تخطى الفريق العدد المسموح به(.  
وســيعتمد الـ »فيا« العام المقبل قانون فصل وزن الســائق 
عن وزن الســيارة لعدم »معاقبة الســائقين األكثر وزنا عند 

خط االنطالق«، وهذا ما أقره سابقا في يناير الماضي.
وأضاف البيان: »ســوف تســتمر المحادثات بشأن الناحية 
االنسيابية بهدف اتخاذ القرار نهاية أبريل فور االنتهاء من 
األبحاث التي يجريها االتحاد الدولي، بالتشاور مع الفرق«.

والهدف من هذه التعديالت زيادة االستعراض على الحلبات 
عن طريق تســهيل عمليــات التجاوز، التي باتــت قليلة في 
األعــوام األخيرة. وتم االتفــاق على التعديــالت بعد اللقاء، 
الــذي جمع بيــن المجموعة االســتراتيجية للفورموال واحد 
وجمعيــة ســباقات الفورموال واحد في مقــر االتحاد الدولي 
للســيارات فــي باريس، بحضــور رئيس »فيا« الفرنســي 
جان تــود ورئيس مجموعة »ليبرتــي ميديا« مالكة حقوق 

البطولة، األميركي تشايس كاري.



 

تعمـــل عيـــادة ندى كلنـــك لتجميل البشـــرة بالليـــزر بأدارة الســـيدة نـــدى أخصائية التجميـــل بالليزر 
مـــع وجود كـــوادر طبية متخصصـــة وذو كفاءة عاليـــة في مجال التجميـــل معتمدة فـــي عملها على 
اســـتخدام تكنلوجيـــا حديثة متطـــورة لالجهزة الطبيـــة المســـتخدمة للزبائن الكـــرام والحصول على 

افضـــل النتائج.
تتميـــز عيادة ندى للتجميل بأســـتخدام الطـــرق العالجية الحديثة غيـــر الجراحية التي التســـتخدم في 

طرقهـــا العالجية أي عمليات جراحية للبشـــرة..
أن عيادة ندى تقدم طرق مختلفة لعالج البشرة منها :

. أزالة الشعر الغير مرغوب في الوجه والجسم بأستخدام الليزر
. عالج حب الشباب والكلف في الوجه بأستخدام الليزر

. شـــد البشـــرة وأزالة التجاعيد في الوجه والرقبة بأســـتخدام أجهزة حديثة وذلـــك لتحفيز الكوالجين 
في الوجه بأســـتخدام االشـــعة فوق الصوتية

. تنحيف الجســـم وأزالة الشـــحوم الزائدة بأســـتخدام أجهزة حديثة وبطريقة تجميد الشـــحوم وأزالتها 
الجسم من 

. أستخدام أبر البوتكس والفلر لعالج تجاعيد الوجه 
. أستخدام عالج البالزما لمنع تساقط الشعر

أن الهـــدف الرئيســـي لذلك هـــو تقديم أفضـــل الخدمات والعـــالج المناســـب للزبائن الكـــرام لتحقيق 
النتائـــج المضمونة وبأســـعار مناســـبة جدا وبـــدون أي عمليـــات جراحية
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الحدث االسبوعي
                                    

لندن - زينب الجنابي
 

توفيـــت صباح يـــوم الثالثـــاء 2018/7/10 في القاهرة طبيبة األعشـــاب والطـــب البديل الدكتورة نجاة الســـماوي الشـــذر زوجة الدكتور 
ســـعدي الشـــذر اثناء زيارتها العاصمة المصريـــة القاهرة الســـتالم كتابها جديد ، 

وتعتبـــر الســـماوي مـــن المتميزات فـــي العمل االنســـاني والكرم العراقـــي االصيل من خـــالل مســـاعداتها وجمعياتها التعاونيـــة المفتوحة 
لخدمـــة االطفـــال والعوائـــل المتعففة في العـــراق وغيـــره ، وكانت ناصحة ومحبـــة للحياة.

ومـــن المعـــروف عن الدكتورة الســـماوي رحمها هللا حضورها إلـــى العراق ايام الحصـــار الجائر من اجل تزويد االطفـــال المرضى باألدوية 
والعالجات والتـــي توزعها مجانا.

وفاة الدكتورة جناة السماوي طبيبة االعشاب والطب البديل





الحدث االسبوعي
                                            

 
في كل عام، تصدر مؤسســـة مؤشـــر الســـام العالمـــي الئحة ألكثـــر دول العالم أمنا واســـتقرارا، 

وأقلهـــا عرضة للنزاعـــات والحروب.
وبعـــد التوتر بين روســـيا وأمريكا، بســـبب األوضـــاع في ســـوريا، وتهديدات الرئيـــس األمريكي 
دونالـــد ترامب بشـــن هجمة على دمشـــق وســـط رفـــض الرئيس الروســـي فاديميـــر بوتين هذا 
األمـــر، باتـــت التوقعات بقـــرب قيام الحـــرب العالمية الثالثة تتردد بشـــدة في الصحـــف والبرامج، 

فهـــل هنـــاك بعض األماكـــن التي يمكـــن اللجوء إليهـــا حال قيام تلـــك الحرب؟
اســـتخدمت صحيفـــة »ذا صن« الئحـــة »الدول العشـــر األكثر أمانا«، ودراســـة جغرافية ســـابقة 
لألماكـــن األكثـــر أمانا في حال وقـــوع حرب نوويـــة، للتوصل إلـــى الئحة بعشـــر دول، يرجح أن 

تكـــون األكثر أمانـــا في حال وقـــوع حرب عالميـــة ثالثة.
1- آيسلندا

آيســـلندا هـــي الدولة األكثر أمنا في الئحة مؤشـــر الســـام العالمي، مما يجعلها الدولـــة األكثر أمنا 
فـــي حال وقوع حـــرب عالمية، خاصة مع موقعهـــا الجغرافي المعزول في شـــمال أوروبا.

2- نيوزيلندا
مؤشـــر الســـام العالمـــي وضع نيوزيلنـــدا في المركـــز الثاني، كما تتميـــز الدولـــة الهادئة بموقع 

معـــزول وتاريـــخ ال يعـــرف الحروب كثيـــرا. وقد تكـــون ماذا مناســـبا في حال وقـــوع الحرب.
3- البرتغال

موقـــع البرتغال جنـــوب أوروبا يجعلها عرضـــة للخطر، ولكـــن ابتعادها عن النزاعات السياســـية 
منـــذ نهاية الحـــرب العالمية الثانيـــة، يجعلها مكانـــا آمنا اليوم.

4- النمسا
تعتبـــر النمســـا الدولة الرابعة في مؤشـــر الســـام العالمـــي، وتلتزم النمســـا بالســـام جدا، حيث 

تأسســـت بالجامعة األوروبية للســـام.
5- الدنمارك

رغـــم عضويتها فـــي حلف »ناتـــو« الذي قد يجعلهـــا مســـتهدفة، إال أن جزيرة غرينانـــد التابعة 
للدنمـــارك قـــد تكون من أكثـــر بقع العالـــم أمنا في حالـــة الحرب.

6- جمهورية التشيك
رغـــم أن درجتهـــا النهائية في مؤشـــر الســـام العالمـــي انخفضـــت، إال أن التشـــيك نجحت برفع 

معدلهـــا في فئة »تحســـين العاقـــات مـــع دول الجوار«.
7- سلوفينيا

نجحت ســـلوفينيا في تجنـــب الدخول فـــي الحربين العالميتيـــن األولى والثانية، وال تبدو مســـتعدة 
جديدة. حـــرب  في  للتدخل 

8- كندا
قربهـــا من الواليـــات المتحدة قد يعرضهـــا للخطر، ولكن كنـــدا تمتلك تاريخا مســـالما وقدرة على 

النزاعـــات الدولية. االبتعاد عن 
9- سويسرا

لم تدخل أي حرب منذ معاهدة باريس عام 1815.
10- جمهورية إيرلندا

مثـــل سويســـرا، عرفت جمهوريـــة إيرلندا بالحياديـــة السياســـية، ووقوعها بالمركز العاشـــر في 
مؤشـــر الســـام يؤكد مســـتوى األمان المرتفع فـــي الباد.
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هذه الدول ميكنك اهلرب إليها إذا قامت احلرب العاملية الثالثة

الحدث االسبوعي

تســـلّل لصان إلى كنيســـة الســـيدة مريـــم العـــذراء األثرية فـــي المدينة القديمـــة بالعاصمة 
الليبية طرابلس، وســـرقا أجراســـها النحاسية وباعاها في ســـوق الخردة، في وقت تتعرض 

اآلثـــار الليبيـــة لعمليات نهب واســـعة وتهريب إلى خـــارج البالد.
وقالـــت مديريـــة األمـــن فـــي طرابلـــس إّن« اإلدارة العامة لألمـــن المركـــزي قبضت على 
مَتهميـــن، بعد اعترافهما بســـرقة جرســـين من الكنيســـة وبيعهمـــا ألحد تجـــار الخردة«، 
مشـــيرة إلـــى« أّنها تمكنت من اســـتعادة أحدهما وتواصـــل البحث عن باقي المســـروقات«.

ونّبهت شـــرطة طرابلس على تجار الخردة عدم شـــراء أي شـــيء يشـــتبه في كونه مسروقاً 
وإبالغ الجهـــات األمنية عنه.

وتمثـــل جرائم الســـطو في طرابلس هاجســـاً مفزعاً لـــدى الليبيين فضاًل عـــن تكرار حوادث 
الخطـــف واالبتزاز والقتل.

ويرجع تاريخ إنشـــاء كنيســـة الســـيدة مريم العـــذراء األثرية في المدينة إلـــى عام 1615، 
ثـــم إعادة بنائهـــا في عام 1829 واســـتمرارها في أداء وظيفتهـــا حتى 1970.

سرقة أجراس كنيسة أثرية وبيعها يف سوق اخلردة!

الحدث االسبوعي

جدة )الســـعودية(- تعرضت أميرة التركســـتاني عنـــد مغادرتها مدينة بوســـطن األميركية 
عـــام 2015 بعد تخرجها من الجامعة للســـخرية مـــن قبل أصدقائها، ألنها قامت بشـــحن 

دراجتها الهوائية إلى الســـعودية.
وقالـــت التركســـتاني )30 عاما( “ســـألني كل أصدقائي عـــن مصير الدراجـــة قائلين لي 

ماذا ســـتفعلين بهـــا في مدينة جـــدة؟ هل ســـتعلقينها على الجـــدار مثال؟”.
وفـــي ذلـــك الوقت، لم يكـــن ركوب النســـاء دراجات هوائية في الشـــارع أمـــرا واردا في 
المملكـــة المحافظة بشـــدة، حين كانت جماعـــة األمر بالمعروف والنهي عـــن المنكر تقوم 
بدوريـــات في األماكـــن العامة لفرض المالبس المحتشـــمة وحظر الموســـيقى والتأكد من 
إغـــالق المحـــال التجاريـــة في أوقـــات الصالة ومنـــع اختـــالط الرجال بالنســـاء من غير 

المحارم.
تســـعى شـــابة ســـعودية إلى االســـتفادة من كل الفرص المتاحة للمرأة بفضـــل التغييرات 
التـــي أقرها ولـــي العهد الســـعودي األمير محمـــد بن ســـلمان، وبدأت بركـــوب الدراجة 
الهوائيـــة والتجـــّول بهـــا في طـــرق مدينة جدة، قاطعـــة مع العـــادات والتقاليـــد بارتداء 

عبـــاءة ملونة بـــدل العباءة الســـوداء القاتمة
لكن الوضع ســـرعان مـــا تغّير، فبعد ثالث ســـنوات فقط كانت التركســـتاني تركب الدراجة 

بانتظام على شـــاطئ جدة على ســـاحل البحـــر األحمر وحدها أو مـــع زوجها وأبنائها.
وترتـــدي عباءة أثناء ركوبهـــا الدراجة، غير أنها بـــدال من ارتداء عباءة ســـوداء، فإنها 
تفضـــل ارتداء عباءة مـــن مجموعة عبـــاءات ألوانها فاتحـــة صممتها بنفســـها وزّينتها 

بأربطة وعالمـــات رياضية.
وأكدت التركســـتاني “جدة تختلف تمام االختالف عن جدة قبل خمس أو ســـت ســـنوات”. 
وأضافـــت “لقد تراجع التشـــديد علـــى زّي بعينه وأصبح هنـــاك الكثير مـــن األماكن التي 
يمكـــن الذهاب إليهـــا، باإلضافة إلى أن فـــرص العمل صارت متاحة للمـــرأة مثل الرجل”.
وباتـــت الســـعودية تتغيـــر كل يوم بعـــد أن كانت لعقـــود ملتصقة بالماضي علـــى نحو بدا 
أنـــه ال يمكن التراجع عنـــه. وخفف ولي العهد الســـعودي األمير محمد بن ســـلمان البالغ 
مـــن العمـــر 32 عاما القيـــود االجتماعية وقلّص نفـــوذ جماعة األمر بالمعـــروف والنهي 
عـــن المنكر ورعى حفالت موســـيقية عامة، وأنهى حظرا اســـتمر قرابـــة 40 عاما على 

العامة. السينما  دور 

سعودية تكسر التقاليد السائدة بقيادة الدراجة اهلوائية يف جدة
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الحدث االسبوعي
واثق السعدون

وصـــل الرئيس بوش )األبن( لرئاســـة الواليات المتحدة وهو متشـــبعاً بتأثيـــرات آيديولوجية جعلته 
يتصـــور بأنـــه شـــخصياً مدعو لتنفيـــذ واجب ضمن خطـــة إلهية لتغييـــر العالم، وتجمـــع حول هذا 
الرئيـــس السياســـيون األمريـــكان المنتمين فكريـــاً إلى تيـــار )المحافظون الجدد( منـــذ بداية حملته 
االنتخابيـــة وحتى تشـــكيل إدارته، وخالل ســـنوات حكمه، وهم يؤمنون بقـــوة بإمبراطورية أمريكية 
تهيمـــن علـــى العالم، وتمنـــع قيام أية قوة منافســـة لهـــا من خالل اســـتخدام القوة والدبلوماســـية 
القســـرية أو اســـتراتيجية القهر، واســـتراتيجية الحـــرب الوقائية والضربات اإلســـتباقية. ثم جاءت 
هجمـــات الحادي عشـــر مـــن أيلول/ســـبتمبر 2001 بمثابة فرصة تاريخية لترســـم هـــذه اإلدارة 
خططهـــا للرد علـــى هذه الهجمـــات وفـــق ترتيبات إســـتراتيجية جديـــدة، ترتكز على مشـــروعها 

الفكـــري. فبدأت بالحـــرب على أفغانســـتان ثم الحرب علـــى العراق. 
    يذكر )هاري آر. يارغر( في كتابه »اإلســـتراتيجية ومحترفو األمن القومي: التفكير اإلســـتراتيجي 
وصياغـــة اإلســـتراتيجية فـــي القـــرن الحادي والعشـــرين«، بأنـــه على الرغـــم مـــن ان المعايير 
والحســـابات الدســـتورية في الواليات المتحدة األمريكية تســـتبعد إمكانية هيمنة مؤسســـة الرئاسة، 
إال ان الرئيـــس يتمتـــع بســـلطات قوية في مســـألة تحديـــد توجهات الشـــؤون الخارجيـــة واألمن 
القومـــي. فالرئيس يشـــغل منصب القائـــد األعلى للقوات المســـلحة األمريكية، وهـــذا المنصب أكثر 
مـــن مجرد تعبير رســـمي للتأكيد بأن الســـلطة فـــي أيدي المدنيين، إذ مكنت هذه الســـلطة رؤســـاء 
الواليـــات المتحدة من اتخاذ القرار بشـــن أعمال مســـلحة ضـــد أطراف خارجية أكثـــر من )125( 

مرة، مـــن دون إعالن الحرب، منذ تأســـيس الدولـــة األمريكية.
    كان العـــراق هدفاً مغرياً بالنســـبة إلى أدارة بوش )االبن( لشـــن حرب إســـتباقية، ألنه كان خطراً 
متوقعـــاً غيـــر قادر على الدفاع عن نفســـه )بنجاح( بوجه اجتياح تشـــنه الواليـــات المتحدة، وليس 
ألنه كان يشـــكل خطراً وشـــيكاً. وبخاصة بعد الخســـائر التي منيـــت بها القوات المســـلحة العراقية 
فـــي حـــرب الخليج الثانيـــة، فضاًل عـــن تأثير العقوبـــات والحصـــار االقتصادي الـــذي فرض على 
العـــراق منذ آب1990 على تجهيز وتســـليح الجيـــش العراقي. وكانت أدارة بـــوش )االبن( مقتنعة 
بأنهـــا تملـــك خيارات عســـكرية في العـــراق ال تملكها فـــي أي بلد آخـــر من بين بلـــدان ما وصفها 
بوش)االبـــن( بـ »محور الشـــر«، تلك التســـمية التي شـــملت إيـــران وكوريا الشـــمالية فضاًل عن 
العـــراق، وكانـــت وقتها منـــاورة أمريكية غرضهـــا التمهيد لغزو العـــراق، إذ لم يتـــم التركيز على 
المزاعـــم األمريكية بشـــأن إيران وكوريا الشـــمالية في تلـــك الفترة، مثل ما تم عملـــه تجاه العراق، 
برغـــم إن العراق ال يملك برنامجاً متطوراً للتســـلح، أو ارتباطاً قوياً بـ)اإلرهاب(، أو ســـجاًل بنشـــر 
أســـلحة الدمار الشـــامل. غيـــر أن عالقة الخصومة بين العراق وواشـــنطن، واتهامـــه )أي العراق( 
بعـــدم احتـــرام التزاماته تجـــاه األمم المتحـــدة ألكثر من عقد، والضعف النســـبي لقواتـــه التقليدية، 
وحقيقـــة أنه لـــم يجتز بعـــد العتبة النوويـــة، هي التـــي تعرف خصوصيـــة حالته. إن العـــراق بلد 
معـــاد ألمريـــكا )آنـــذاك(، ولكنه خصم ضعيـــف يرفض االلتـــزام بالتعهدات التي قطعها على نفســـه 
تجـــاه األمم المتحـــدة )على حد المزاعم األمريكيـــة(. ورد في كتاب » كوبـــرا)II(: التفاصيل الخفية 
لغـــزو العراق وإحتالله« لـ)مايـــكل غوردن و برنارد تراينور( بأنه وفقاً لحســـابات اإلدارة األمريكية 
وقتهـــا، كان العـــراق المرشـــح الرئيس من بيـــن دول »محور الشـــر«، لعملية تهدف إلى إســـقاط 
النظـــام. لقد فتحـــت هجمات 11 أيلول/ ســـبتمبر فـــي الواليات المتحـــدة نافذة سياســـية للتحرك، 
ونقـــاط الضعف التـــي كان يعاني منهـــا العراق فتحـــت نافذة إســـتراتيجية للتحرك. وبالنســـبة إلى 
اإلدارة األمريكية التي عقدت العزم على تغيير المعادلة اإلســـتراتيجية في الشـــرق األوســـط، وجعل 
النظـــام الحاكـــم في العراق آنـــذاك عبرة لغيره من الســـاعين إلى امتالك أســـلحة غيـــر تقليدية، لم 

يكـــن العراق خطراً ينبغـــي تجنبه، وأنما فرصة إســـتراتيجية ينبغـــي انتهازها.
   وقد ســـوقت الواليـــات المتحدة ذريعـــة امتالك العراق ألســـلحة الدمار الشـــامل لتبرير غزو هذه 
البـــالد، وقد اعتـــرف نائب وزيـــر الدفاع في ذلـــك الوقت )بول وولفويتـــز( في أواخـــر أيار/ مايو 
2003، بـــأن قضية أســـلحة الدمار الشـــامل كانت مجرد تبرير مناســـب لشـــن الحـــرب. وقد بين 
رأيـــه بالعبارة التالية: »ألســـباب بيروقراطية، اســـتقر رأينا على قضية واحدة، هي أســـلحة الدمار 
الشـــامل، ألنـــه كان المبـــرر الوحيد الـــذي يمكـــن أن يوافق عليه الجميـــع«. فإذا عثـــرت الواليات 
المتحدة األمريكية على أســـلحة دمار شـــامل في العـــراق فإن موقف اإلدارة األمريكيـــة يتعزز كثيراً 
وترتفـــع شـــعبية الرئيس بـــوش، أما أذا مضى الوقت ولـــم يتم العثور على تلك األســـلحة، فكان من 

المتوقـــع أن ال يغدو لهذه القضيـــة تأثير كبير.
     يذكـــر )الفريـــق الركن رعد مجيـــد الحمداني( في كتابـــه »قبل أن يغادر العـــراق التاريخ«، بأن 
التطور الســـريع لألحـــداث بعد الحادي عشـــر من أيلـــول 2001 كان له أثره في تســـريع عمليات 
التخطيـــط، ووفـــق العمليات السياســـية لـ)الحرب على اإلرهاب( الســـتعادة هيبـــة الواليات المتحدة 
المنهـــارة معنويـــاً، واســـتغالاًل للتعاطف العالمـــي معها على اثر تلـــك االحداث الداميـــة التي لعبت 
دوراً في تســـريع تحقيق األهداف السياســـية القصوى  للسياســـية الخارجيـــة األميركية، فكان قرار 
الحرب على العـــراق قد اتخذ خالل الـ)72( ســـاعة التالية لتلك األحداث. فســـيناريوهات )الخيارات 
اإلســـتراتيجية( للحـــرب علـــى العراق كانت جاهـــزة، إال أن القـــرار على أي الخيارات )المســـالك( 
ســـيعتمد، تحدده كفاءة وظروف السياســـة الخارجيـــة، ومقدرتها على تأمين بيئة سياســـية مالئمة 
لشـــن الحرب... لقـــد كانت هناك خمـــس خطط جاهزة ومفحوصـــة للحرب على العـــراق )أي جرى 
مناقشـــتها وتحليلهـــا في المقـــرات العليا(. وفـــق ذلك تحددت اإلســـتراتيجية العســـكرية األمريكية 

للحـــرب على العـــراق كما يلي:
أواًل- إسقاط النظام السياسي العراقي الحاكم آنذاك كهدف سياسي استراتيجي للحرب.

ثانياً- إن مدة الحرب يجب أن تكون قصيرة ال تتعدى 6- 8 أسابيع.
ثالثاً- استخدام أقصى قدرة نارية ممكنة لتحطيم القدرة المعنوية والمادية للقوات العراقية.

رابعاً- إجراء تداخل مباشر ما بين عمليات القصف الجوي والعمليات البرية.
خامســـاً- إعطاء دور مهم للقـــوات الخاصة)الدلتا- ســـيليز- أس أي أس البريطانية( لتنفيذ الواجبات 

الخاصة ألغراض عســـكرية وسياسية.
سادســـاً- اســـتثمار كبير للقـــوات المحمول جـــواً وقـــوات )المارينـــز( ضمن صفحـــات القتال مع 

القطعـــات المدرعة ومســـاعدات العمـــل عبر الموانـــع الطبيعيـــة والصناعية.
ســـابعاً- تفعيـــل دور الجبهـــة الداخليـــة المســـاندة لتســـهيل مهـــام القـــوات المهاجمـــة من خالل 

المتعاونين)الطابـــور الخامـــس( والتنســـيق مـــع بعـــض المعارضين.
ثامناً- المحافظة على اآلبار النفطية العراقية سالمة قدر اإلمكان.

تاسعاً- الحيلولة دون تمكن القوات العراقية من استخدام أسلحة الدمار الشامل، أو استخدام 

صواريخ ارض- ارض بعيدة المدى إن وجدت.
عاشراً- تجنب وقوع خسائر في األرواح ألدنى حد ممكن.

     بلـــغ عـــدد أفـــراد التحالف الذي تم جمعه لكســـب هذه الحـــرب )290000( من القـــوات البرية 
بصنوفها المقاتلة والســـاندة )دروع، مشـــاة، مدفعيـــة وصواريخ ميدانية، هندســـة ميدان،...الخ(، 
والقوات الجوية، والقوات البحرية ومشـــاة البحرية وحرس الســـواحل، ووحـــدات المهام الخاصة، 
من أمريـــكا وبريطانيا واســـتراليا وبعـــض دول أوروبا. مع تمكـــن األمريكان من خـــالل تحالفاتها 
وتفاهماتهـــا مـــع دول الخليـــج العربي، الســـيما الكويت، من توفير المناطق األساســـية للتحشـــد، 
والقواعـــد الجويـــة، والموانئ، فضـــاًل عن األمن البحري وقـــوات الحماية الحيويـــة لمواقع اإلمداد 
والتمويـــن، والتـــي قدمت مـــن ذات الحلفـــاء الخليجيين. وقد اســـتخدم األمريكان فـــي هذه الحرب 
آخـــر التطورات التقنية فـــي مجال األســـلحة والذخائر واالتصـــاالت ومعدات الحـــرب االلكترونية، 
والتـــي فاقت ما اســـتخدم في حـــرب الخليج الثانية. فقد وصـــف قائد تلك الحملـــة الجنرال األمريكي 
)تومـــي فرانكس( هـــذا األمر في مذكراته عن تلـــك الحرب التي صدرت بعنـــوان » جندي أمريكي« 
قائـــاًل: »ميزتنـــا التقانية أعطتنـــا كل أداة كنا نحتـــاج إليها لنغتنـــم المفاجأة العملياتيـــة، بحيث إن 
فصيـــل إســـتطالع صغير من مشـــاة البحريـــة يتنقل بثـــالث عربات مدرعـــة مدولبـــة خفيفة، كان 
يســـتطيع أن يحدد بالليـــزر كتيبة دبابات عراقية من طراز )تي- 72(، وفي الوقت نفســـه يســـتطيع 
أن يطلـــب انزال عاصفـــة من وحدات القنابل الموجهـــة )العالمة-12( على تلـــك الدبابات وتدميرها 
خـــالل دقائـــق«، »وإن رقيباً فـــي فرقة المشـــاة الثالثة في عربـــة )برادلي( كان يســـيطر على قوة 
نيـــران أكبر من قـــوة نيران كتيبة مدرعـــة في عملية عاصفـــة الصحراء عـــام 1991«، »بمجرد 
تحديـــد األهـــداف من قبل الطائرات بـــدون طيار )بريديتر( تشـــاهد بعد لحظات ســـداً من الصواريخ 
وهـــو يتفجـــر فوق تلـــك األهداف«. أمـــا عن طبيعة القتـــال، فقد وصفهـــا الجنـــرال فرانكس: »إن 
هـــذه الحملة ســـتكون حملة ليســـت كغيرها مـــن أي حمالت أخرى فـــي التاريخ، إنهـــا حملة تتميز 
بالصدمـــة، وبالمفاجـــأة، وبالمرونة، وباســـتخدام الذخائر الدقيقة وفق معدل لم يســـبق أن شـــوهد 

من قبل، وباســـتخدام القوة الكاســـحة«.
     وفـــي20 آذار/ مـــارس 2003 بدأت الحرب على العراق، وفقاً لتسلســـل العمليـــات التالي الذي 
يصفـــه الفريـــق الحمداني في كتابه؛ بعد حشـــد القوات الرئيســـية في مســـرح العمليـــات الكويتي، 
ثـــم االندفـــاع كمرحلة أولى من االحتـــالل، بعزل مدينتي البصـــرة والناصرية مع احتـــالل آبار النفط 
الجنوبيـــة )الرميلة( ســـالمة، ثم االندفاع الرئيســـي للقـــوات األمريكية على محـــور الفرات وبثالثة 
ارتـــال تعبر نهر الفرات لتطويق العاصمة بغداد من جنوبها الغربي وجنوبها الشـــرقي، مع سلســـلة 
مـــن عمليات اإلنـــزال التعبوية للقـــوات المحمولة  جـــواً في المفاصـــل العملياتيـــة، وعدت منطقة 
المطـــار الدولـــي والقصور الرئاســـية األهـــداف الجوهرية الواجـــب تحقيقها، رافق ذلـــك عمليات 
مخادعـــة، وتثبيـــت القطعات شـــمالي العاصمـــة مع قيام القـــوات المحمولـــة جـــواً وبالتعاون مع 
بعض الميليشـــيات المعارضـــة باإلنزال الحتالل مدينتـــي كركوك النفطية والموصل. وســـقط النظام 
بشـــكل رســـمي في التاســـع من نيســـان/ أبريل 2003. وعلى الرغم من التفـــوق الواضح للقوات 
األمريكيـــة والقوات المتحالفـــة معها، بنـــوع وتأثير األســـلحة والذخائر المســـتخدمة، واإلمكانات 
التقنية المتيســـرة لتلك الجيوش، فقد ســـجلت تلـــك المعارك قيام بعض القطعـــات العراقية بالتعرض 
علـــى القـــوات المهاجمـــة، فقد تطـــرق الجنرال فرانكـــس لهذا الموضـــوع في مذكراته:« اســـتمر 
العراقيـــون فـــي القتال بشراســـة، يهاجمون وهـــم يخرجون مـــن مالجئ المدن على طـــول األنهار 
ويطلقـــون النـــار بضراوة علـــى أرتالنـــا المدرعة«. وذكـــر في موضـــع آخر من تلـــك المذكرات: 
»وصـــارت أســـاليب العدو)القوات العراقية( التعبويـــة أكثر بعداً حتى عن المألـــوف...، بعضهم كان 
يتقـــدم وهو يرفـــع األعالم البيضـــاء وكأنهم جنـــوداً يستســـلمون وعندما يصلون إلـــى القرب من 
قـــوات التحالف، كانت األعالم البيضاء تســـقط، ويفتح هؤالء المقاتلون شـــبه العســـكريون النار«، 
كما شـــهدت تلك المعارك ســـقوط قتلـــى وطائرات من األمريـــكان، فضاًل عن وقوع قســـم منهم في 
األســـر. وتمكـــن العراقيون فـــي األيام األولى مـــن الهجوم من قصـــف مناطق التحشـــد في الكويت 

بصواريخ أرض- أرض نـــوع )أبابيل- 100(.

في ذكرى التاسع من نيسان 2003
دوافع التخطيط اإلستراتيجي األمريكي لغزو العراق
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برج الحمل

سوف يقوم العديد من الناس باقتراح أفكار ومفاهيم جديدة عليك. تقبل تلك المبادرات 
والمساعدة واحتضن تنوع الفرص الذي ينتج عن ذلك. سوف تحرز تقدم غير متوقع 

وستخطو خطوة كبيرة بتجاه الهدف الذي تطمح إليه منذ زمن

برج الثور
تجد سهولة في التعامل اإليجابي مع األشخاص في الوقت الحالي، فالكل يبدو منجذًبا 

إليك، كما أن الصالت التي قد يكون لها تأثيًرا إيجابًيا على مستقبلك تظهر في كل مكان. 
تأكد من أنك ُتَقِدر هؤالء األشخاص حق تقديرهم وذلك للفوائد التي تأتي من خاللهم.

برج الجوزاء
طريقك يزداد صعوبة أكثر مما تصورت في بادئ األمر، وربما هناك شخص يحاول 

إثنائك عن خطتك أو حتى إحباطك. ال تيأس – انظر إلى األمر كأنه عقبة واختبر إرادتك. 
دافع عن خططك وامض إلى األمام، أو حاول تكييف أفكارك بحيث تتماشى مع الظروف. 

برج السرطان
 ال تبدو قادًرا على إنجاز أي شيء، ولكن ال تدع ذلك يرجعك كثيًرا للخلف. إذا استمريت 

في العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى. الوضع مشابه في حياتك الخاصة، 
مع شريك حياتك وأيًضا مع األصدقاء. ابحث عن الحلول للتناقضات وسوء التفاهم من 

خالل التواصل الهادف. 

برج االسد
قد يكون أسبوعك مضطرًبا، فمن ناحية، الكثير من األشياء لن تسير على رغبتك، ومن 

ناحية أخرى، ستجد نفسك في مواقف صعبة بسبب من هم حولك. ال تبالغ في ردة فعلك، 
ولكن حاول استعادة هدوئك، وحاول فرض ذلك على اآلخرين وعندئذ سوف تخرج 

سالًما من هذا الموقف غير السار.

برج العذراء
أنت ال تستطيع التوقف عن التفكير في األحالم المستحيلة، ولكن ال تقدم على أية 

مخاطرة قد ينتج عنها خسارة ما سبق إنجازه. إال أن هذه األفكار تشكل خطًرا في أنها 
تنبع من حالة من عدم الرضا. لذلك عليك اكتشاف السبب في عدم الرضا.  

برج الميزان
في العمل، قد تكون أنت السبب في الخالفات، فال تطلب الكثير من نفسك ومن زمالئك، 

وعندئذ سوف يصبح ممكًنا أن تتقدم بشكل أفضل. الوضع ليس أحسن حااًل بالمنزل، 
فأنت تدور للخلف سريًعا معادًيا اآلخرين. جد سالمك الداخلي واقض وقًتا أكثر مع شريك 

حياتك وأصدقائك. 

برج العقرب
ال يبدو أن األشياء تسير بصورة جيدة هذا االسبوع فلديك أيًضا مشكلة في التركيز على 
المهام اليومية. على الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك، ال تخفض رأسك في يأس. إذا قمت 
بأفضل ما عندك فسوف تحصل على بعض النجاحات المحدودة، إال أنه ال يجب أن تتوقع 

الكثير. 

برج القوس
يجب أن تستعد لمواجهة مشكالت جديدة، فاألمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت ال 

تستطيع إنجاز سوى القليل. ال تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب. في 
حياتك الخاصة، أنت بحاجة إلى دافع فأنت تشعر أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.

برج الجدي
عن قريب، ستواجه تحديات وعراقيل صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب 
مضايقات بتواجده بالمكان، وذلك سعًيا لإلخالل بتوازنك. بالتالي يجب األخذ بعين 

االعتبار أقل تأثير سلبي قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك في حالة ما اذا 
قررت تجاهلها بكل بساطة.

برج الدلو
حالًيا، أنت قادر على االندماج بكل سهولة ضمن فريق، دون نزاع، وتسود األجواء 

تناغم وتوافق من حولك. بإمكانك االستفادة من هذا التأثير اإليجابي في نشاطات 
ترفيهية مذهلة أو في العمل لدفع األمور وتكون فرد منتج.

برج الحوت
ألول مرة خانتك األنماط السلوكية االعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرجة. 
استراتيجية الحلول التي تنتهجها في المعتاد ال تحسن من األمور، مهما حاولت مراًرا 

وتكراًرا. كنوع من التغيير، حاول التخلي عن تلك األنماط االعتيادية واتخذ منهًجا جديًدا! 
القيام بتغيير حاسم سيكون المخرج للمواقف والمشاكل المستعصية.


