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ـعــمل  وان  مـعــاونـيــة الـســمـنت ا
اجلـنوبـيـة ومن خالل معـمل سـمنت
بــابل جـهــزت الـشــركــات الـنــفـطــيـة
بــحـــدود ســتـــة االف طن خالل عــام
ـيـة واسـعار 2017 ـواصـفـات عـا
مـنـاسبـة ولـديهـا االسـتعـداد النـتاج
ـطلوبـة وللصـنف خالل الكـميات ا
الــعــام اجلـاري). واوضـح نـاجي ان
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كـشفت الـشـركة الـعامـة لـلسـمنت
الـــعــراقـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــوزارة
ــعـادن عن جتـهـيـز الــصـنـاعـة وا
الـشركـات الـنفـطيـة بـسمـنت آبار
الــــنـــفـط بـــصــــنـــفـــيـه بي . وجي
ــيـــة واســعــار ـــواصــفــات عـــا
مناسـبة بعد ان كـان يستورد من
اخلــارج وبـاسـعـار بــاهـظـة.وقـال
مـعـاون مـديـر عـام الـشـركـة مـدير
مـعــاونـيــة الـســمـنـت اجلـنــوبـيـة
مــحـمــد حــسن نــاجـي في بــيـان
تــلـقــته ( الـزمــان)امس ان (خـطـة
ادارة الـــشـــركـــة الـــتـي اعـــدتـــهــا
بتوجيه من الوزيـر  محمد شياع
الـــــســــودانـي  جنح في انـــــتــــاج
ســمــنـت ابــار الــنــفـط في مــعــمل
سمنت بابـل كأنتاج غيـر النمطي
والول مـــرة لــــتـــلــــبـــيــــة حـــاجـــة
الشركات النفطية التابعة لوزارة
النفط بـدال من استيـراده باسعار
بـاهظ) ,وأشـار الـى ان (االنـتـاج
جــاء بـجـهـود وامـكـانـيـات ذاتـيـة
وباالعتماد على خبرات منتسبي
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قـراطي طريق آمن ومضمون الـنتائج للتـغيير في العالم  مع ان الـنظام الد
اال انه في بالدنــا مــيـؤوس مــنه في حتــقــيق تــطــلـعــات الــنــاس الـذيـن خـفت
ـقبـلة  ومعـدوما لـدى البـعض منهم  حـماسهم لـلمـشاركـة في االنتخـابات ا
صـدر رزقـهم ألحجم ـشـاركـة  ولـوال حتسـبـهم من الـشائـعـات الـتي تربط ا
كـثـير مـنـهم عن الـذهـاب الى صـناديق االقـتـراع  لِمَ يـذهـبـون وقد تـمـلـكـتهم

ا يفكرون به لن يحدث .  قناعة بأن شيئا جوهريا 
شاركة يتيح الفرصة ثانية وبالرغم من التحذيرات التي تذهب الى ان عدم ا
لـلفاسدين البقاء في مراكز صنع القرار  اال ان هذه التحذيرات لم تهز تلك

القناعة ولم تبدد اليأس الذي ترسخ في النفوس .
عـندما ييأس الـناس من امكانـية التغـيير  فأن التـشوه ال يطول  الـسياسي
قراطي الذي أصبح في بالدنا طريقا تد لصورة النظام الـد فـحسب  بل 
سـالكة جلميع الراغبـ باالستثمار في الـسياسة التي تثـري أصحابها أكثر

من االستثمار في التجارة  ويُلمع لألسف صورة الدكتاتورية .
نـكـوب لم تعـد لـدى السـيـاسيـ واجـبا وطـنـيا مـا يُحـزن ان قـضيـة الـوطن ا
وفـعال تاريـخـيا لالرتـقـاء بالـبالد وانـتشـالـها من واقع مـزر تـعيـشه مـنذ عـقد
ونـصف  بقدر ما تشكله من سبـيل للثراء ومجال للـنفوذ  فليس بالضرورة
كن ان ؤسسات  بل  ان يـتحقق الثراء بسرقة أموال مـباشرة من خزينة ا

واطن هو الضحية.  يكون ذلك باستغالل النفوذ   ففي كل األحوال ا
ـا لم يخطر في بال بعـض الذين تصدوا للعـملية السـياسية اول مرة انهم ر
سـيـسرقـون ثـروات الـبالد  لكـن سرعـان مـا سـال لعـابـهم وهم يـرون امواال
ـتـوقع ــرشـحـ اجلـدد ا طـائـلـة أمـام أنـظــاهـرهم   لـكـنـنــا لم نـتـلـمس في ا
وصـولهم الى عضويـة اجمللس النـيابي او مجـالس احملافظات عـزما واضحا
عـلى التصـدي للفسـاد واحداث التـغييـر  فالطـروحات ذاتهـا وال تذهب أبعد
من كـونـها شـعـارات تـفـتـقد الى الـرؤيـة الـواضـحـة واالجراءات الـعـمـلـية  ال
ارجم بـالغـيب على االطـالق  فجـميع الـذين حدث ان تـعرفت الـيهم زاحـفون
لـلـعمـل السـيـاسي من مـجـاالت اخـرى  وبعض من الـذين يـنـتـمـون الى هذه
ـكن وصــفـهم بـاالمـيـ الــذين ال يـدركـون غـيـر اجلـهـة الـسـيــاسـيـة او تـلك 
ــعـرفـة الـسـيــاسـيـة  وفـريق ثــالث ال يـسـتـنــد الى مـرجـعـيـة الـسـطـحي من ا
وبـعـض من الـذين ادعـوا اخالقـيـة نــبـيـلــة  الـغـايـة عــنـدهم تــبـرر الـوســيـلـة 
هيـمنة  االسـتقالل هم في احلقـيقـة خرجوا من عـباءة االحـزاب والتيـارات ا
ـا جـاء به الـرعــاة  وبـذا يـكـون الـصـادقـون مع ولن يـأتـوا بـجـديــد مـخـالف 
الــوطن أقــلــيـة لــيس بــوسع صــوتـهــا ان يــكـون مــؤثــرا  وسـيــطــغى صـخب
الـفاسدين على أصواتـهم مهما علت  حـتى يظن الناس ان ميـدان السياسة

يخلو من الوطني احلقيقي .
لقـد صار العمل السياسي مشروعا جتاريا ومهنة منتهكة يعلو صهوتها كل
من يـشاء  وما جعلها هكذا ان حسابـا عسيرا لم يطل الفاسدين  ما يعني
ان الـفرصة مازالـت سانحة لـلنهب والـسلب  فلم يـعد الفـساد عيـبا يندى له
ضمـار السياسي ? ال اظن اذا نفـسر هذا الـتقاتل لدخـول ا اجلـب  واال 
عـاقال يتوقع امكـانية للـتغييـر التي تقـتضي اولى خطواتـها مواجهـة ما فيات

كن لها التحقق . الفساد 
فاصل الرئيسة في الدولة  وبدأ الـتغيير غدا حاجة ملحة  واخلـراب طال ا
يــنــخـر بــفــروعــهــا  ولــكن كــيف يــتـحــقق الــتــغــيــيـر ? انــتــهت الــتــظــاهـرات
قراطية لن تفضي ليونية الى فشل  واالليات الد ا فيها ا واالحـتجاجات 
سـوى الى تـبـديل بــعض الـوجـوه  والـعـالم يـنــظـر الى مـا يـجـري في بالدنـا
بـصمت مـطبق من دون ان يـحـرك ساكـنا  اذ يـراد للـعراق ان يـظل مريـضا

وساحة لعبث الفاسدين .
ووفـقا التصنيفات التي ذكرتها ال اتـوقع من السياسي تغييرا ال راهنا وال
مـستقبال  ولست مشيعا لروح اليأس  ولكني متيقن ان التغيير اذا اريد له
ــيـ ان يـكــون واقـعــا  يـقــتـضي حتــويل مــلف الـعــمل الــسـيــاسي لألكـاد
وضوعـية وتعـديل مثـالبه على وفق ـختلف تـخصـصاتهم لـضبط شـروطه 
ــاضـيــة بـدءا من الــدسـتــور وانـتــهـاء بــقـانـون الـتــجـربـة ا
االنـتخابات  ضبط اللعبـة السياسية من الداخل يسهل
مـواجهة تدخالت القوى اخلارجية  قد يستحيل قبول
هـذا االقــتـراح من الــداخل او اخلـارج  لــكن هـذا مـا

أراه .
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اعـتــقـلـت قـيــادة عـمــلـيــات بـغـداد
ـة االجتار اربـعة مـتـهـمـ بــجـر
بــالـبـشـر كـمـا تــمـكـنت من حتـريـر
امـــرأة مــخـــتــطـــفــة في مـــنــطـــقــة
الكـاظميـة.وقالت القـيادة في بيان
امس إن (الــــقـــوات االمـــنــــيـــة في
قـيادة الـعمـليـات تمـكنت من الـقاء
الــقـبض عــلى مــتـهم صــادر ضـده
امـر قـضـائي وفق قـانون مـكـافـحة
االجتــار بـــالـــبــشـــر في مـــنــطـــقــة
االعــظـمـيـة) مــشـيـرا الى ان (قـوة
اخـــرى من فـــوج طـــوار بـــغــداد
الـثـامن تـمـكنـت من الـقـاء القـبض
ايـضــا عــلى عــصـابــة مــؤلــفـة من
ثالثة مـجـرمـ مـتهـمـ بـاالجتار
بــالـبـشـر في مـنـطـقـة الـكـاظـمـيـة)
واوضح الـــبــيــان انه ( حتــريــر
امـرأة كــانت مــخـتــطـفــة لــديـهم و
احــــــالـــــة هـــــؤالء الـى اجلـــــهـــــات

التحقيقة اخملتصة). 
i³I « ¡UI «

وبـــشــأن اخـــر اعــلـن الــبـــيــان عن
(القـاء الـقـبض عـلى مـتـهم انـتحل
صــفــة ضـــابط بــرتــبــة عــقــيــد في
اجلــيش ويــحــمل هــويــات مـزورة

ـنـصـور حـيث  ضـمن مـنـطـقـة ا
احـالـته الى اجلـهـات الـتـحـقـيـقـية
اخملـتـصـة مع مـبـرزاته اجلـرمـية).
ـــنـــافـــذ الى ذلـك الـــقت هـــيــــئـــة ا
احلـــــــدوديــــــة الـــــــقـــــــبض عـــــــلى
مـســافـرأجـنـبي في مــنـفـذ الـشـيب
كــــان يــــروم الـــدخــــول لــــلــــعـــراق
وبــحــوزته مــواد مــخــدرة  . وقـال
بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
ـنفذ تـمكنت (مالكـات الهيـئة في ا
من الـقـبض عــلى مـسـافـر اجـنـبي

والـغش الـصـنـاعي واحملـافـظـة على
نــوعــيــة وجـودة الــســمــنت احملــلي
شـاريع الـعـمرانـية). ـشهـود له بـا ا
من جــــانب اخـــر وقـــعـت الـــشـــركـــة
العامة للسمنت العراقية ملحق عقد
ـسـتـثـمرة مـع الشـركـة لـلـمـقـاوالت ا
ـعـمل سـمنت كـبـيـسة في مـحـافـظة
األنبار إلعادة تـأهيله وتشـغيله بعد

ـعــمل لــلــتـدمــيــر بــسـبب تــعــرض ا
عــصــابـات داعش االرهــابـيــة. وقـال
بــيــان لـلــوزارة ان (الــسـوداني وقع
ــوقع بـ عــلى مــحـضــر االتــفــاق ا
تـضـمن اعادة تـفـعيل الـشركـتـ وا

عمل). عقد تأهيل وتشغيل ا
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وقـال الـبيـان عن مـديـر عام الـشـركة
حس مـحسن اخلفـاجي ان (ملحق
الــعــقــد يـــقــضي بــالـــبــدء بــاعــمــال
ـعـمل سـمـنت الــتـأهـيل والـصـيـانـة 
ـعمل كـبـيسـة وصـوال الى تشـغـيل ا
واعـادته لـلـخـدمـة بـعـد انـقـطـاع دام
مايـقارب أربع سـنوات) ,وأشار الى
ان (إبـرام مـلـحق العـقـد جـاء بـهدف
احلـــفـــاظ عـــلى حـــقـــوق الـــطـــرفــ
ـعمل للـخدمة واالسراع في إدخال ا
واعــادة الــعــمل واإلنــتــاج فــيه ومن
ـبـاشـرة بـأعــمـال الـتـأهـيل ــؤمل ا ا
والـصــيــانـة في الــقــريب الــعـاجل),
وأكـــد اخلــفـــاجي (ســـعي الــشـــركــة
ـمنـهجة وبـسقوف ووفق خطـطها ا
زمــنــيــة مـحــددة الـى اعـادة تــأهــيل
ــنــاطق احملــررة), مــعــامــلـــهــا في ا

ــــنـــتـج في مــــعـــامل (الـــســــمــــنت ا
معاونية السمنت اجلنوبية مطابق
لـلـمـواصـفـة الـعـراقيـة رقم  5لـسـنة
اضــافـة الـى حتـقــيق نـســبـة 1984
ــئـة  في تــصل الى اكــثـر من 20بــا
االنـضغـاطـية لـقـوة السـمـنت ضمن
واصفة خطة وزارة الـصناعـة عن ا
ــعــتــمــدة لـضــمــان عــدم الــتالعب ا
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مـشــدداً عـلـى ان (الـشــركـة تــبـذل
جـهـودا حـثـيـثـة وبـدعم المـحـدود
مـن الــسـودانـي  العــادة تـشــغــيل
مـعــامـلــهـا فـي مـحــافـظــة االنـبـار
مثـلمـا عمـلت في تأهـيل وتشـغيل
مـعـامــلـهـا في مــحـافـظــة نـيـنـوى
ــؤســسـات لــتـكــون بــذلـك اولى ا
ـبـادرة في تقـد الـدعم الـفـعلي ا
لـــلـــمــحـــافـــظــات احملـــررة ســواء
لــلـمــواطــنــ او دوائــر الــدولـة).
واشــار الـبـيـان الـى ان ( صـنـاعـة
السمنت في العراق تعد من أولى
الـصـنـاعات احملـلـيـة الـتي حـققت
اإلكـتـفــاء الـذاتي لـلـبـلـد من خالل
تـوفـيرهـا مـادة الـسمـنت و لـلـعام
الثـاني على الـتوالي بـعد تـطبيق
قرار منع إستيراد السمنت  409
بـدايـة عـام  ,2016ومــنـذ تـنــفـيـذ
الــــــقـــــرار إلـى االن وفـــــرت هـــــذه
الــصـنـاعـة أكــثـر من مـلـيـار دوالر
وازنة الدولة بـإعتبار أن العراق
كــان يــســتــورد مـا قــيــمــته  600
مــلـيـون دوالر من مــادة الـسـمـنت

من دول اجلوار).

كــان بـحــوزته مــواد مـخــدرة نـوع
تــريـــاك وكـــرســتـــال وحـــشــيـــشــة
بـــاالضــافــة الـى عــلــبـــة صــغــيــرة
حتـتـوي على سـائل مـخدر) الفـتا
تهم لـلقضـاء التخاذ الى (احالـة ا
االجــراءات الــقــانـــونــيــة بــحــقه)
واضـــــاف انـه ( ضـــــبـط ثالثـــــة
مـــســافـــرين ايـــرانـــ في مـــنـــفــذ
زربـاطـيـة بـحـوزة كل واحـد مـنـهم
مـواد مــخــدرة نــوع تــريــاك تــقـدر
الـكـمـيـة 20 غــرامـا بـالـتـعـاون مع

نفذ).  شعبة مخدرات ا
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وفـي محـافـظـة بابل أعـلـنت قـيادة
شـرطـة احملافـظة الـقـبض على أب
قـيد إبـنه بالـسالسل واجبـره على
الـتـسول في مـديـنة احلـلـة.وذكرت
الـقــيـادة في بــيـان امس (الــقـبض
عـلى رجل قـام بـتـعذيـب ابـنه بـعد
ان قـيـده بـالـسالسل واجـبـره على
الــــتـــــســــول فـي احلــــلـــــة مــــركــــز
احملافظة) واضاف انه ( احالة
االب الى الـــقـــضــاء لـــلـــتـــحــقـــيق
واتخاذ كافة اإلجـراءات القانونية
بـحـقه). الى ذلك ضـبـطت مـديـريـة
االستخبارات العسكرية كدسا من
االسـلـحة واالعـتـدة بعـمـليـة غربي
مـحافـظة االنـبار. واكد بـيان امس
ديـريـة نفـذت عـملـيـة نوعـية ان (ا
وفق معـلومات استـخباريـة دقيقة
تـمكن خاللهـا استـخبارات الـفرقة
الــــثـــامــــنــــة وبـــالــــتــــنـــســــيق مع
اسـتـخـبـارات الـلـواء 32من ضبط
كـــدس لالســـلـــحـــة واالعـــتـــدة في
ـدينـة الـقائم) منـطـقة الـكـرابلـة 
مـشــيـرا الى ان (الـكــدس يـحـتـوى
على  167قنـبرة هـاون عيار 120
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فم مفتوح.. فم مغلق

دعـوني اعترف  اننا نعيش في زمن ضـاعت فيه  أساسيات الوفاء  وبات
بـعض الناس يشتقون الظاهر من اجلوهـري فنراهم يتنقلون في الدنيا مثل
(دوالب الـهوا) يـحاولون مـرة ومرات الـنفـاذ من أفعـال البـشر إلي عـقولهم..

ومن الشظايا إلى الغبار!
والحـظت ان رقــعـة هـذه الــظـاهـرة اتــسـعت مــؤخـرا  فـأنت عــزيـز  ومـهم 
ومـحط رعاية  ح  تكون في موقع تبسط يديك من خالله  وتقدم خدماتك
عن طـيـبـة خـاطـر  لـكـن  عـنـدمـا تـدلـهم ظـروفك  بـفـعل خـارج عن ذاتك او
تـواجهك طوار  فأنت منس  ال احد يتـذكرك  ومن كان يهاتفك في اليوم
مـرات  يشعرك بأنه الغى رقم هاتفك من جهازه النقال  وما عاد يتذكرك 
وهـو السـابح  السـابق باسـمك  والـساعي لـكسب ودك  طـامحـاً بابـتسـامة

منك!
عادن واحلق ان الـصداقة  الـنبيـلة منـجم صغيـر احلجم  فيه الـكثيـر من ا
ـنقاة  التي ال تنتظر إالّ من يتأملها ... ودائما ما استرحت الى اصدقاء  ا
نـتبادل الهمّ والـفرح  فالـصداقة عنـدي  هي ظل ظليل  وهـواء بليل وراحة

سؤوليات .. من عناء العمل وضجة ا
ـاء إذا مـا سـكن  اصـبـحت صـفـحته  وكـثـيـرا مـا أحدث نـفـسي قـائالً ان ا
ـرآة يـرتـسم فـيهـا كل شـيء  وكذلـك الصـداقـة الـعـمـيـقـة  ال تـصـفو وال كـا
تـرتسم االشـيـاء في صفـحتـهـا  واضحـة إالّ اذا هدأت الـنـفوس وسـكنت ..

الصداقة مرآة الوجدان الرقيق ..
رء بصديق  صـدوق  فأن احلياة تـكون امامه جمـيلة حتى لو واذا حـظي ا
أعـتـراه خطب او ألم او مـعـانـاة  فالـصـديق الـنبـيل  ال يـجعـل نفـسك تـهرب
الى الظالم لتحاكيها خلسة  بل ستجده معك حتاوره ويحاورك  وتلك اهم
مـيزات احليـاة اجلمـيلة  وسـترى كـيف ان ابتـسامتك سـتخـرج من االعماق
طـاردة اليـأس والـظالميـة . ان الصـديق اخملـلص هو الـذي تكـون معه  ,كـما
تـكـون وحـدك  فــمـا أتـعس األنـسـان حــ يـحـيـا مـثـل صـمت الـقـبـور .. بال
صـديق صــدوق  غـيـر ان اصــدقـاء الــسـوء هم كــالـنـار يــحــرق  بــعــضــهم
بــعـضاً  وهؤالء ان فـعلت  اخلير لـهم فأنك  مثل الذي يـلقى ماء الورد في

البحر ألنهم من ناكري اجلميل ..
نح مـفهوم (الـصداقة) لـقد وصف الصـداقة علـماء نفـس كثيـرون  لكن لم 
كـحياة  إالّ قـليـلون  أما الـذين منحـوها (حـياة ) نحـبها
وحتـبـنا  ونـعـطف عـليـهـا وتـعـطف علـيـنـا  وننـاجـيـها
وتـنـاجــيـنـا  فـأقل من الـقــلـيل  واصـبح جـرح الـذين
ي الوفـاء بـاتسـاع الـبـحر... فال يـلـمهم ابـتـلوا بـعـد

أحد... إن عاتبوا في الليل احلزين... دنياهم !

كالم أبيض 
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رصــدت مـيــريـام بـنــراد الـبــاحـثـة
واألسـتـاذة في الـعـلـوم السـيـاسـية
في جـامـعـة لــيـدن الـهـولـنـديـة في
تـــــقـــــريــــر نـــــشـــــرته مـــــجـــــلــــة ذا
كونـفـيـرسيـشن اجلـنـوب أفريـقـية
ـريبة ما العالقـة التي وصفتـها بـا
بـــــ أيـــــديـــــولــــوجـــــيـــــة صــــدام
ـة وظـهــور ونـشـأة  الـقــد حـســ

تنظيم داعش اإلرهابي.
وقــالـت بــنـــراد: (دومـــا مــا يـــكــون
الــتـسـاؤل حـول إذا مـا كـان داعش
ظــــهـــر مـن صـــلـب حـــزب الــــبـــعث
الـــقـــد أم أنه كـــيـــان مـــنـــفـــصل
ا يظهر أنه تماما? لكـن الواقع ر

كان مزيجا من االثن معا).
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ودلـلـت الـبــاحــثــة الـفــرنــســيـة عن
جموعة من صحة تلك الفرضية 
الـــــتــــقــــاريــــر الـــــتي كــــشـــــفت عن
مـعـلـومـات اسـتـخـبـاراتـيـة سـرية
تظهر ارتباط عـناصر تابعة حلزب
ـتـلك أيـديـولـوجـية الـبـعث الـذي 
صــدام حــســ بــتـكــوين مـالكـات

داعش.
وأشارت إلى أن فـيديـو استـجواب
ـقراطـية أجـرته قوات سـوريـا الد
ـــاضي في  10كـــانـــون الــثـــاني ا
واتـهم فيـها أحـد عنـاصر الـتنـظيم
اإلرهابي الفرنسي توما بارنوين
تـنـظـيم داعش بـأنه استـعـان بـعدد
من أعضاء حزب الـبعث السابق

وعـــــدد مـن عـــــنـــــاصـــــر أجـــــهـــــزة
االسـتخـبـارات الـغـربـيـة لـتـأسيس

مالكاته.

ــــــا تـــــكـــــون ادعـــــاءاته ولـــــكن ر
ـؤامـرة مـحـســوبـة عـلى نــظـريـة ا
والقول للـباحثة الفـرنسية خاصة
وأنه كـان مــسـجـونــا لـدى الـقـوات
الـكـردية الـتي يربـطـها عـداء كبـير
مع الـنـظام الـبـعثي الـسـابق الذي

لك عداء كبير مع األكراد.
انية يذكر أن مجلة دير شبيغل األ
نــشـرت في  18نـيــسـان حتــقـيــقـا
حـول شـخـصـيـة بـارزة في تـنـظـيم
داعـش وهـو حـاج بــكـر الـذي هـو
فـي األصل ســــــمـــــيـــــر مـــــحـــــمـــــد
اخللفـاوي الذي كان عقـيدا سابقا
ـــتـــلك في اجلـــيـش الـــعـــراقـي و
عـالقــــــات قـــــــويــــــة مـع أجــــــهــــــزة

االستخبارات.
وعــادت بــنــراد لـلــحــديث الــسـؤال
هـــنـــا كـــيف يـــكـــون ذلـك وفـــكــرة
الـبـعـثـيـة الـتي بـني عـلـيـهـا حـزب
البعث أصال أيديولوجية علمانية
ثــوريــة  تــأســيــســهـا فـي بـاد
األمر عـلى يد الـقومـي الـسوري
زكي العرسوزي وميشيل عفلق في
أوائـل األربـعـيـنـات والـتي تـشـجع

على إقامة دولة عربية واحدة.
وتــابــعت اإلجــابــة هــو أن فــكــرتي
البعث وداعش واحـدة إقامة دولة
واحـدة ولـكـن الـتـنــظـيم اإلرهـابي
مــنـح الــفــكــرة الــبــعــثــيــة صــيــغـة

إسالمية.
واســــتـــــفــــاد داعـش كــــثـــــيــــرا من
اجلــمــهـــور الــعــريـض الــذي كــان
مؤيدا لفكـر البعث رغم أن السبب
الـرئــيـسي لــظـهــوره هـو االحـتالل
األمريـكي لـلـعـراق بـحـسب تـقـرير

مجلة ذا كونفيرسيشن.
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ولــكن تــقــريــر ســابق لــصــحــيــفــة
"واشــنـــطن بــوسـت" األمــريـــكــيــة
بـتاريخ  4 نـيـسان  2015 حتدث
عن وجـهة نـظر مـعاكـسة أال وهي
ـة قـبل احتالل وجـود عالقـات قد
أمريكا للعـراق كان يجهزها نظام
صـدام حسـ لسيـناريـو االحتالل
لتأسيس تلك اجلماعة التي عرفت

فيما بعض بـداعش.
ووصفت تلك اخلـطة بأنـها اخلطة
ــكـن من خاللــهــا قــادة ب الــتي 
الـــنـــظـــام الـــبــعـــثـي الــوجـــود في
شـروع سيـاسي جديد الصـورة 

لــــكـن تــــطـــور وأصــــبـح مــــشـــروع
إرهابي.

أمــــا بــــنـــراد فــــرأت أن االحــــتالل
األمـــريــــكي كـــان أحــــد األســـبـــاب
الــرئـيــســيــة في ظــهـور الــتــنــظـيم
اإلرهـابي خـاصة بـعـدمـا صدر في
 2003 قــرارا بـــإقـــالــة الـــضـــبــاط
واجلـنـود الـعـراقيـ بـعـدمـا حلت
اجلـــــيش وعـــــدد مـن الـــــهـــــيـــــاكل
الـســيـاسـيـة لـلـنــظـام الـعـراقي مـا
تسـبب في انهيـار الدولة وتـصاعد

تطرف. سلح ا العنف ا
وتسـبب ذلك القـرار في تسـريح ما
ال يقل عن  250ألف جندي عراقي
ما دفع الكثير منهم لالنضمام إلى

ـتـمـردين عـلى الـسـلـطـات خـنـدق ا
ــوجـودة حـالـيـا في الـبالد وبـدأ ا
ــــوالـــــ حلـــــزب "الـــــبـــــعث" في ا
الـتـواطـؤ مع الـفـصـائل اجلـهـاديـة

قبل احلرب.
وتطرقت الباحثة الفرنسية إلى أن
صدام حس نـفسه في أحد أبرز
خـطـابـاته بـعد سـقـوط نـظامه إلى
اجلــهــاد ضــد الــعـدوان اخلــارجي
واخلونـة ولكن لم يـظهر أي دالئل
حقـيقيـة على وجود اتـصاالت بأي
من احلــركـات اجلــهـاديــة الـدولــيـة
قبل  2003    كما أنه كـان محاربا
ـتــطـرف سـواء لـلــفـكــر اإلسالمي ا
الــســني أو الــشـيــعي طــوال فــتـرة

حكمه.
وأردفت هــــذا يــــبــــدو أنـه لم يــــثن
مـــئــــات من الــــعـــرب الــــســـنــــيـــ
ـوالـ لـنـظـام صدام الـعـراقـيـ ا
ــــواطــــنـــ  وعــــدد من ا حــــســــ
العاديـ من االنضمـام إلى التمرد

بعد سقوط الرئيس العراقي
 خـــاصــة بـــعـــدمـــا بــات االحـــتالل
مسـيطر على احلـياة اليـومية لهم
فــمــنـهـم من اجته إلى اجلــمــاعـات
القوميـة ولكن آخرين اجتهوا إلى
الفصـائل السلـفية التي كـان منها
داعش وخـاصـة أن األخـيـرة كانت
الـــوحـــيـــد الـــتي تـــبـــشـــر بـــثـــورة
سـيــاسـيــة عن طـريق إنــشـاء دولـة

مختلفة وهي دولة اخلالفة.
.b  À—≈

وأرجــعت الــبـاحــثـة فـي اجلـامــعـة
الـهـولـنـديـة جلـوء عـدد من قـيادات
البـعث إلى التـنظـيم اإلرهابي إلى
ما وصفته بـإرث قد من العنف.
وأوضــــــــحـت دومــــــــا مــــــــا كــــــــان
 الـدعـاية يـسـتـخـدم صدام حـسـ
الدينية والـغطاء اإلسالمي كبديل
لــلـقــومــيـة الــعــربـيــة والــعـراقــيـة
خــاصــة في أوج احلــرب مع إيـران
في الــــــفــــــتــــــرة من  1980حــــــتى

1988".
رور السن غير وتابعت تباعـا 
صـدام حسـ أيديـولوجـية الـبعث
الـعـلمـانيـة-العـلمـانيـة إلى عقـيدة
ان جـديـدة أطـلق علـيـهـا اسم: اإل
الــــوطــــني الــــتـي جتــــعل اإلسالم
مــصــدرا لــســيـــاســاته الســتــعــادة
مكانته وشرعيته في أع شعبه.

ملم و  7أحزمة ناسفة ومنصت
الطـالق الــــــــصـــــــواريـخ وكــــــــذلك
صــاروخـ كـاتــيـوشـا بــاالضـافـة
الى صـــاروخ  وهـــاون عـــيــار 60
مـلم). فـيـمـا كشـفت خـلـية  االعالم
احلــــــربـي عن رفـع الــــــعــــــبـــــوات
الــنـاســفـة من مـنــطـقــة بـيـجي في
مــحــافـظــة صالح الـدين تــمـهــيـدا
. وافاد بيان امس لعودة النازح
ـــيــدان ان (مــديـــريـــة هـــنــدســـة ا
بـاشرت بـرفع الـعـبـوات الـنـاسـفة
الـتي زرعـهـا داعش من مـنـطـقـتي

قــــريــــة الــــشـــيـخ عــــلي  والــــقـــره
الـتـابـعــتـ الى الـقـضـاء بـيـجي)
?فـتــة الى ان (عـنـاصـر الــهـنـدسـة
فـكــكـوا احلـقـول فـي قـريـة شـيخ 
فـــيـــمــا الـــعــمل جـــار  لــتـــطــهـــيــر
األراضـي الـــــتي  حتـــــريـــــرهـــــا
تـــمـــهــــيـــدا لـــعــــودة االهـــالي الى
مـنـاطقـهـم). من جـهـة اخرى اعـلن
ــفــتش الــعــام في وزارة مــكـــتب ا
الـداخــلـيـة عن مـنـع هـدر أكـثـر من
 126مــلــيــار ديـــنــار خالل الــعــام

نصرم.  ا

وقال بيـان امس ان (اجلهود التي
كتب في حتقيق جملة من بذلها ا
نجزات خالل العام النشاطـات وا
ـاضي  كـان أهـمـها هـو مـجـموع ا
نـفـذة التي الـهيـئـات التـدقـيقـيـة ا
بـلـغت   68هـيـئـة  تــدقـيـقـيـة وفق
بـرنامج مـسـبق أسفـرت عن إعادة
مبـالغ كبيـرة خلزينـة الدولة ومنع
هــدر مــبــلغ  126مــلــيــار ديــنــار)
مـــنـــوهــا الـى انه (عــدد الـــعـــقــود
ـدقـقـة بـلـغت 206 ـنـاقـصـات ا وا
مـسـودات عــقـد كـمـا بـلغ مـجـمـوع

األنـشـطة الـتفـتـيشـية في بـغداد و
احملافـظات االخرى  4781نشـاطاً
ــؤشــرات في حــ بـــلــغت عـــدد ا
الي اخلاصـة بالـفسـاد اإلداري وا
 5032إداريــا و  384مـــالــيـــا في

بغداد واحملافظات).
واضـــــاف ان (جلــــــنـــــة تـــــقـــــصي
احلـقـائق تـمـكـنت من ضـبط عـددا
ـشـهود  من الـفـاسـدين بـاجلـرم ا
فـقــد بـلـغت عـمــلـيـات الـضـبط 89
عـمـلـيـة في ة بـغـداد و  47عـمـلـية

في احملافظات). 


