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االستـاذ الدكتـور عبـد الواحد مـحمد
رئيس قسم اللغة االنكليزية في كلية
األســـراء بـــبـــغـــداد بـــذكــــريـــاته مع
الراحل الـتي أمـتدت اكـثـر من نصف
وسوي قرن بعده حتـدث د. صادق ا
والـــدكــتــور عـــقــيل مـــهــدي يــوسف
والـدكــتـور داود األنـبــاري والـبـاحث
عالء خـلـيل نـاصـر والـدكـتـور هـاشم
ـــوســـوي من جــامـــعـــة الــبـــصــرة ا
ـسعودي من والدكتـور عبـد الكر ا
جامعة القادسية كما القى د.سحاب
األســــدي عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة األداب في
جــامـعــة األمـام الــصـادق والــدكـتـور
طــــالب الــــســــوداني قــــصــــيــــدة عن
الراحل. وأخـتـتمت اجلـلـسة بـإزاحة
الــســـتــار عن الـــتـــمــثـــال الــنـــصــفي
لــلـــمــحــتــفى به. وقــد أزاح الــســتــار
رئــيس اجلــمـعــيــة  الــعـراقــيــة لـدعم
الـثقـافـة (مفـيـد اجلـزائري والـدكـتور

محـمـد اسمـاعـيل أمـ السـر بدوره
حيـا اجلـزائري الـراحل ونـوه بأرائه

مــتـرجــمـا ومــثـقــفـا كــبـيـرا
شخـصية وطنية وبعطائه 
وانــسـانــيـة مــرمـوقــة كـمـا
ـتـرجـم أشـاد بجـمـعـية ا
الــعـــراقــيــ وبــجــهــودهــا

تميزة. الثقافية ا
وفي اخلــــــتــــــام مـــــنــــــحت
اجلـمــعـيــة درع الـوفـاء الى
عــائــلـــة الــراحل وتــســلــمه
جنله د. معتز عناد غزوان.
جـــديــــر بـــالـــذكـــر أن حـــفل
أحـيــاء الـذكـرى الــتـأم بـعـد
أيـــــام من ذكـــــرى رحــــيـــــله
الرابـعـة عشـرة الـتي حلت
فـي الـــــتـــــاسع مـن شـــــهــــر
ــاضي في تــشــريـن األول ا
مـقـر اجلـمــعـيـة الـتي تـضم

الكبير الذي لـعبه الراحل في تطوير
ــسـار اجلــمــعــيــة ووضـعــهــا عــلى ا
الصحـيح لتصل الى مـا وصلت أليه
فـي الــــوقـت احلــــاضـــــر فـــــضال عن
جنــــاحه فـي ضم اجلــــمـــــعــــيــــة الى
األحتاد الـدولي للمـترجـم لـتصبح
أول جمعية عربـية وآسيوية حتصل

على عضوية األحتاد الدولي.
qŠ«d «  «“U$«

مـن ثم قــــــدم األســـــدي عـــــرضـــــا عن
أجنـــــازات اســـــمـــــاعـــــيـل وآرائه في
ـصــطـلـح الـعــلـمي الــتـرجــمــة وفي ا
والــنــقـد الــتــرجـمي وقــدم بــعـد ذلك
ــتــرجــمــ والــكــتـاب الــعــديــد مـن ا
واالسـاتـذة اجلـامــعـيـ شـهـاداتـهم
عن الـفقـيد الـراحل مـترجـمـا ومربـيا
ومؤلفـا وأنسانـا كبيـرا وعن عطائه
ـتنـوع الـغـزير وإراثـه االبداعي في ا
ـتــحـدثـ مـيــادين شـتى. وتــصـدر ا
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االن تمثاال نـصفيا لـلراحل باالضافة
الى ركن صغيـر يحوي مـجموعة من
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كـمـنـاســبـة تـقـلـيــديـة تـمـر مـنــاسـبـة عـيــد اجلـيش الـعـراقي في  6كـانون
ـا يكون الذيـن وجدوا انفسـهم في بيت احـد افراده يخدم في الثاني.ور

ناسبة. سلحة يدركون معنى هذه ا القوات ا
ة كان اطاللة عيد ؤ ففي ايام زمان لنتحدث بلغة الفلوكلور او احلسرة ا
اجلـيش مـنـاســبـة ال تـقل عن اطاللــة عـيـد االضـحى.فـاالحــتـفـاالت تـاخـذ
اشكاال مخـتلفـة واستعراضـات كل صنوف اجلـيش تنقل ونـشاهدها في
كـثيـر من االحـيـان فـوق رؤوسـنـا حـيث تـقـوم الطـائـرات الـسـمـتـيـة وحتى

قاتلة برسم لوحة من دخان مختلف االلوان في السماء.  ا
اضف الى كل هـذا حــقـيـقـة مـا زالـت تـرتـسم في ذاكــرتي كـأنـهـا االمس
القريب تلك هي عودة ابي من وحدته وهو يـحمل كيسا فيه احلالوة التي
تصـنع في مـنـاسـبـة هـذا الـعيـد.لم اعـرف مـا هي مـكـونـات هذه احلالوة
ـسـكرات.لـكـن سر تـلك اظن انـهـا خـلـيط من الـسـمن والـطـحـ وبـعض ا
احلالوة ما زال غـامـضا وهـو يـعيـدني الى الـلحـظـة التي يـعـود فيـها ابي

بكيسه وعيده معا. 
لـلــجـيـش تـاريخ طــويل ارتــبط دائـمــا بــاالنـقالبــات وكــأنه اداة انـقالب,ثم
تغيـرت وظيـفته لـيصـبح اداة في حرب خـارجيـة هي احتالل الـكويت عام
1991 وتــبع هــذه احلــرب تــغــيــر فـي كل شيء.ذلك الن تــبــعــات حــرب
الكويت بقيت تتسع,وجاءتنا مشاكلها بالتدريج وكان اخرها سقوط نظام

صدام حس عام 2003. 
ه الى اليوم وبسـبب الوضع السيـاسي القائم ما زال هـناك الكثيـر لتقد
ؤسسة العريقة.فال يـكفي ان يكون اجليش جاهزا خلوض احلرب هذه ا
ولـكن االهم هـو انـشـاء الصـنـاعـات الـعـسـكـريـة وجـعـله فـاعال في تـنـفـيذ

صري. شاريع العامة كما هو حال اجليش ا ا
همة كبيرة وصعبة واالحتفال الرمزي هو خطوة لذا ا
اولى وعلى احلكومة الدبء في اخلـطوة التالية وهي
ـسـلـحـة مـزيـدا من االهـتـمـام..واظن مـنح الـقـوات ا

هذا حلم جميل لن يتحقق بسهولة
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قـال اخلـبـيـر الـقـانـوني طـارق حرب
ان قيام إسـرائيل يشـطب العراق من
الئـــحـــة (دول الـــعــــدو) واجـــازتـــهـــا
التـبادل الـتجـاري مع العـراق يترتب
عليه امكانية سفر اي مواطن عراقي
الى اسـرائــيل من دون مــعـوقـات من
جــانــبــهــا مــوضــحًــا ان الـعــراق لم
يصدر اية وثـيقة او قانـوناً او بياناً

يعد اسرائيل فيه عدوًا. 
وقال حرب لـ(الزمان) امس ان (جلنة
ـقــاطـعـة الــعـربـيـة إلســرائـيل الـتي ا
كانت موجودة فـي اجلامعة الـعربية
منذ  1948جرى الـغـاؤها قـبل اكـثر
من  15سنة وهذا يـعني ان باالمكان
ادخال بضـائع اسرائيـلية الى الدول
الــعـربــيــة اذ ان تـلك الــلــجـنــة كـانت
ـنع دخـول مـعــنـيـة بــشـكل اســاس 
الــبـضـاعــة االسـرائـيــلـيـة) مــضـيـفًـا
كـنه ان يعـلن احلرب ان(العـراق ال 
عــــلى ايــــة دولـــة من دون مــــوافـــقـــة
ان  وهـذا االمـر لم يـحـدث مـنذ الـبـر

تشكيل مجلس النواب ). 
وتـــابـع انه ( اليـــوجـــد في قـــامـــوس
السياسـة العراقـية مفردة حتت اسم
عدو فـإذا قرأنـا االدبيـات السـياسـية
ثال ما العراقية لوجـدنا في سبيل ا
يـأتي : نـحن اصـدقـاء إليـران ولـسـنا

الـــتــــجــــاري مـع بـــغــــداد..  ويــــنص
رسوم االسرائـيلي اجلديد على أن ا
الـعـراق لـيس دولـة مـعـادية إذ كـتب
وجب كحلـون في نص التـصريح (
ســلـطــتي وفــقــا لـلــمـادة  3من األمـر
ــصــادقـة الــتـجــاري رقم  ?1أمــنح ا
لإلسرائـيلـي لـلتـداول التـجاري مع
الــعــراق حــتى نــهــايــة آذار .(2019
واوضح حــرب ان (هـــذا الــتــصــريح
يترتب عليه ان  اسرائـيل ستستقبل
اي مـواطن اعـتيـادي بـشـكل طـبـيعي
ولـيس كمـا كـان في الـسـابق اذ انـها

ـعـرفة التـسـتـقبـل اال الشـخـصـيـات ا
لـــديـــهـــا)  مـــؤكـــداً ان (الـــدســـتـــور
نـعا زيارة والقـانون العـراقيـ لم 
واطن العراقي الى اسرائيل او اي ا
مــكـــان آخـــر بـــالــعـــالم) مـــوضـــحًــا
انـه(الــنــظــام الـــســابق كـــان يــســمح
للمواطن بـزيارة كل الدول باسـتثناء
اســـرائــــيل لـــكن هـــذا الـــشيء غـــيـــر
مـوجــود بـعــد عـام 2003 فـقــد ابـاح
الـدستـور الـعـراقي لـلمـواطن الـسـفر
ـــنــاطق والـــتـــنــقـل والــســـكن بـــكل ا
واليــوجــد قـانــون يــعــاقب عــلى هـذا

الفعل). 
WOÐeŠ œu Ë

واعـلـنت احلـكـومـة اإلسـرائـيـليـة في
السابع من الشـهر اجلاري  أن ثالثة
وفـــود حــزبــيــة عـــراقــيــة ضــمت 15
شــــخـــصـــا زارت إســــرائـــيل خالل
اضي 2018 وبحثت قضايا العام ا
خاصة بـإيران والـتطبـيع االمر الذي
اثار ردود فعل غاضبة في العراق.  
ـــــرجـع الـــــديــــــني جـــــواد ووصف ا
اخلـالـصي الـشـخـصـيات الـتي زارت
( ــطــبــعـ اســرائــيل بـ(اخلــونــة وا
مــؤكـدًا(وجــوب مـحــاكــمـتــهم حـسب

القانون العراقي). 
ـكتبه تلـقته(الزمان) عنه ونقل بيان 
قوله ان (العراق الزال في حال حرب

مع  الــكـيـان الــصـهـيــوني الـغـاصب
ومن يـتـوجه لـزيـارته فـهـو في مـقـام
اخلــيـــانــة الـــعــظـــمى الـــتي يـــحــاكم
بــسـبــبـهــا بـاإلعــدام) مـديــنًـا (إعالن
الــكــيــان الـصــهــيــوني عن الــزيـارات
تكررة لـوفود عربـية ومنهـا عراقية ا

لهذا الكيان الغاصب).
وعـدّ القـائـمـ بـهذه الـزيـارة (بـأنهم
قــد ارتـكــبـوا خــيـانــة عـظــمى حـسب
الـقـوانـ الــعـراقـيـة) داعـيـا (كل من
ذُكــر أســمـه في هــذه الــوفــود الى ان
يـكـذّب مـا جـاء في هـذا االعالن وإذا
ســـكـت ولم يـــفـــعل ذلك فـــقـــد خـــســر
مـبـادئه وعـقـيـدته ودخل في مـسـيـرة
الـتطـبـيع مع هـذا الكـيـان الـغاصب).
ومـــهــدت تل أبـــيب لــزيـــارة الــوفــود
العـراقية والـتبـادل التـجاري بإطالق
وزارة اخلارجـية اإلسـرائـيلـية مـطلع
ـاضي صـفـحـة عـلى فـيـسـبوك أيـار ا
باسم (إسـرائيل بـاللـهجـة العـراقية).
وقـالـت اخلـارجـيــة في تـغــريـدة عـلى
تويتر إن (هذه اخلـطوة تهدف خللق
تـواصل وحوار مـثـمـر ب الـشـعـب
اإلسرائيلي والعراقي وإظهار الوجه
احلـــقــيـــقي إلســرائـــيل).وكـــتــبت في
صـفـحـتـهـا عـلى فـيـسـبـوك أن (هـناك
تـاريـخـا حـافال يـجـمع الـيـهود بـبالد
الـرافديـن بعـد أن عـاشـوا فيـهـا أكـثر

بعد أكـثر من سنـة من إجراء استـفتـاء كوردستـان ما يزال الـبعض يربط
بينـه وب إعالن الدولـة واالستـقالل مدعـيا بـأن العـمليـة برمـتهـا مؤامرة
إمبرياليـة صهيونـية يراد منـها تقسـيم البالد واقتطـاع جزء من أراضيها
ا فهم عقالني سببات بل دو ا الغوص في األسباب وا وسيادتها دو
قـراطيـة متـحـضرة بـاتهـامات لعـملـيـة االستـفتـاء كمـمـارسة إنـسانـيـة د
لكة الـعراق ومن يعارض حكامها فهو عميل أدمن عليها منذ تأسيس 
اضي وخائن يسـتحق القـتل واإلبادة كمـا فعلـوا منذ ثالثـينيـات القرن ا
دن الـتي عملوا منذ وحتى اجتياح كـركوك واستباحـتها مع شقيـقاتها. ا
وغـرافيا وبـأسلوب عـنصري مـقيت هذا الـسلوك قرن على تـشويهـها د
ـقـابـر اجلـمـاعـية ـزوج مع فـعـالـيـاتـهم الـتي شـهـدنـاهـا في األنـفـال وا
دن التي أحرقت باألسلحة الكيماوية خير دليل على ثقافة التعامل مع وا
اآلخر اخملـتلف حتت مـضـلة دكـتاتـورية قـوميـة أو مـذهبـية رعـناء. تـصور
الـكـثيـرون إنـنـا إزاء مـرحـلـة جـديـدة من قـيـام نـظـام سـياسـي يضـع أمام
ـرعـبــة مـسـتـخـلـصـا مـنـهـا دروسـا تـرسم له ـشـاهـد ا أنـظـاره كل تـلك ا
خـارطـة طـريق جـديـدة تـبـنى عـلى أسـاسـهـا دولـة يـعـتـز بـهـا مـواطـنـوهـا
ـآسي كـما وتعـوضـهم عـما فـاتـهم من فـرص ومن خسـائـر نتـيـجـة تلك ا
حصل في الكـثيـر من البـلدان التي تـسبـبت أنظمـتهـا النازيـة أو الفـاشية
في كوارث ومآسي للشعوب لكن ما حـصل خالل أربعة عشر عاماً بعد
أن أسقط األمريـكان نـظام حـزب البعث ورئـيسه صـدام حسـ وخاصة
في التعاطي مع ملف كـوردستان لم يختـلف كثيراً عمـا نالته خالل فترة
سلحة وتوابعها في حل النزاعات احلصار أو عما قبله بإقحام القوات ا
سـتقطعة من ناطق ا مع اإلقليم بأخطـر خرق للدسـتور; وذلك باجتيـاح ا
تنازع عليها وهي نـاطق ا عروفة با وغـرافيا وا شوهة د كوردستان وا
لـيـست كــذلك; ألن الـنـزاع احلــقـيـقـي هـو مع من أحـدث فــيـهـا تــغـيـيـرات
اجتمـاعيـة وقومـية ومذهـبيـة بغـرض سلخـها من كـوردستـان ولذلك أفرد
ادة  58والتـي لم تـنجـز بـسـبب ذات الـعـقـلـية لهـا قـانـون إدارة الـدولـة ا
احلـاكـمـة وفي عـمـلـيـة تمـيـيـع وتسـويـف  دفـعهـا إلـى الـدستـور الـدائم
ادة  140التـي ينـاضل احلـاكـمـ في بـغـداد عـلى عدم والتـي عـرفت بـا
ـضاعف من أجل إلـغائـها وعـودة سيـاسة التـعريب تنـفيـذها بل الـعمل ا
ـــوغــرافي إلـى كل من ســـنــجــار وكـــركــوك وخـــانــقــ والــتـــغــيـــيــر الــد
وطـوزخــورمــاتـو وســهل نــيـنــوى بـذات اإلدعــاءات الــتي كـانـت األنـظــمـة
السابقة تسوقهـا وتكيفها قانـونيا. لقد بدأت عملـيات اإلقصاء والتهميش
الكي األولى لكوردسـتان وشـعبهـا بعـد أقل من سنـت من دورة حـكم ا
ـسـتـقـلة ـفـوضـيـات ا واسـتـمـر حل إفـراغ وزارة الـدفـاع والـداخـلـيـة وا
ـهمـة من الكـورد حتى بـلغت نـسبـة وجودهم في والكـثيـر من الوزارات ا
ـئة وهـكـذا دواليك ـئة بـعـد أن كانت بـحدود 20 با اجليش أقل من 2 با
في اخلارجـيـة وبقـيـة الوزارات وقـد بـلغ هذا الـتـهمـيش واإلقـصاء ذروته
ـنظـمـة داعش وتوهم الـبـعض في إزالة بعـد حتـطيم الـهـيكل الـعـسكـري 
اإلقـلـيم وإنـهـاء الـفـيـدرالـيـة. فـمـا حصـل في كـركـوك وسـنـجـار ومـخـمور
وزمـار وطـوزخـورمـاتـو أكـد الـنـيـة الـسيـئـة فـي اجـتـياح الـعـاصـمـة أربـيل
وإسقاط فيـدرالية كـوردستان حتت غطـاء ضبط األوضاع وحـفظ القانون
ن استهوتهم سلطة التفرد واالستبداد. كما كان يصرح عبادي وغيره 
إن التهميش واإلقـصاء وهضم احلقوق كـان وراء كل ثورات وانتفاضات
ـاضـي وانـتـفـاضـة الــشـيخ عـبـد شـعب كـوردســتـان مـنـذ مـطــلع الـقـرن ا
السالم بارزاني (1909-1914) وحتى قرار شعب كـوردستان وقائده
مسعـود بارزاني باسـتفتاء 25 أيلول 2017م حيث جربت كل األنـظمة
الـتي حــكـمت هــذه الـبالد مــخـتـلـف األسـالـيـب في الـتــحـايل والــتـسـويف
ـراوغة وصـنـاعة اخلـيـانة وأفـواجـها أو أحـزابـها الـكـارتونـية والكـذب وا
وأنـواع احلــروب الـبــريـة واجلــويـة والــكـيــمـاويــة ولم حتـقق إال مــزيـد من
اخلراب والـدمـار والـدمـاء لـلعـراق والـيـوم وبـعـد أكثـر من خـمـسـة عـشر
عـاماً عـلى سـقـوط الـنـظام الـدكـتـاتـوري وبـعـد سنـة من اجـتـيـاح كـركوك
وسنجار وخانق فإن عمليات التعريب جارية بشكل بشع مضافا إليها
ذهبي في طوزخورماتو ذهبي في كركوك والتطهير العرقي وا التغيير ا
وفي سنجـار عادت عمـليـة صناعـة اجلحوش والـعمالء وتـصنيع قـوميات
وأحـزاب كـارتـونـيـة وكـذلك احلـال في سـهل نـيـنـوى وخـانـقـ ومـخـمـور
ــا يـسـتــدعي من احلـكــومـة اجلــديـدة ورئــيـسـهــا الـذي يــتـمـتع وزمـار 
ـقـبـولـيــة من لـدن زعـمـاء كـوردســتـان وأحـزابـهـا أن تـعي
خــطــورة مــا يــحــدث وأن تـدرك جــيــداً الــعـالقــة بـ
اإلقـصــاء واالسـتــفــتـاء وتــعـرف حــقــيـقــة شـعب ال
يــرضى إال أن يــعـــيش حــرا أبــيــا بــكـــامل حــقــوقه
ـقــراطـيـة وتـطـلــعـاته فـي دولـة احتـاديــة تـعــدديـة د

بشراكة حقيقية.

جواد اخلالصي

—UDF « ÍbLŠ ≠œ«bGÐ

ترجـم العـراقي نظمت جـمعيـة ا
مؤخرا حـفال أستـذكاريا لـلشخـصية
ــيــة واألدبـــيــة والــوطـــنــيــة االكـــاد
االســـتـــاذ الـــدكــتـــور "عـــنـــاد غــزوان
اســمــاعــيل- الــذي تــرأس جــمــعــيــة
ــتــرجــمـ الــعــراقـيــ لــلــمـدة من ا
 .1998 -1989وشـارك في اجلـلـسـة
االحـتـفالـيـة الـتي أحـتـضنـتـهـا قـاعة
عـــنــاد غــزوان في مــقـــر اجلــمــعــيــة
أعـضـاء الـهـيـئـة االداريـة لـلـجـمـعـيـة
فــضال عن جــمع كــبـيــر من الــوجـوه
ـــيـــة واالدبـــيــة والـــفـــنـــيــة االكــاد
والـشــخـصـيــات الـثـقــافـيـة وأدارهـا
الـــدكــــتــــور قـــاسـم األســـدي رئــــيس

اجلمعية.
وأفــتــتـح األســدي حــفل االســتــذكــار
بعرض فلم وثـائقي قصـير عرف فيه
احلــاضــرون بــاجلــمــعــيــة وبــالــدور

…dAŽ WFÐ«d « qOŽULÝ« Ê«Ëeſ œUMŽ qOŠ— Èd –

ترجم  جانب من حفل استذكار مؤسس جمعية ا

اعداء ألمريكا ونحن اصدقاء ألمريكا
ولــســـنـــا اعــداء إليـــران) مـــضــيـــفًــا
انه(منذ عام 2003 تعلمنا  على اننا
لسـنـا اعداء أليـة دولـة كمـا لم يـصدر
بــيــان او وثـيــقــة  او قــانــون رسـمي

يصف ايد دولة بأنها عدو). 
‚«dF « VDý

ـــالــيــة اإلســـرائــيــلي وأعـــلن وزيــر ا
موشيه كحلون عن شطب العراق من
الئحة (دول العدو) التي تشمل لبنان
وسوريا والـسعوديـة واليمن وإيران
ووقع مـــرســومـــا يـــجـــيــز الـــتـــبــادل

تـحـدرين من من 2500 عـام إذ إن ا
بالد الــرافـدين ال يــزالـون يــحـمــلـون
ذكــريـاتـهم ومــسـاهــمـاتـهـم في بـنـاء

العراق احلديث). 
مـن جـــهــــة اخـــرى تــــوصل االدعـــاء
اإلســرائــيــلي ومــحــامــو الـدفــاع عن
الوزيـر السـابق غونـ سيـغيف الى
اتــفــاق قـضــائي يــقـرّ فــيه ســيــغـيف
بــذنــبه بــالـتــجــسّس لــصــالح إيـران
ونقل مـعـلومـات مهـمـة إليـها مـقابل
دة 11 حصوله عـلى حكم بالـسجن 
عـــــامـــــا.وأعـــــلــــــنت وزارة الـــــعـــــدل
اإلسرائـيليـة امس األربعـاء التوصل
الى االتـفـاق.  وقـال مـحـامـيـا الـدفاع
إيلي زوهـر ومـوشي مازور في بـيان
ّ إسقـاط تهـمة اخلـيانـة كجزء إنه( 
ّ ايـضـاً من االتـفـاق). وأضــافـا انه(
تعديل الئـحة االتـهام بحق  سـيغيف
عـــلـى نـــطـــاق واسع لـــيـس فـــقط في
ـنسـوبـة الـيه ولكن نـطاق اجلـرائم ا

أيضا في الوقائع.
(واوضح الــبــيـان ان(ســيــغــيف كـان
عــلـى اتــصــال مع اإليـــرانــيــ لــكن
دافـعه لم يكن مـسـاعـدة العـدو أثـناء
احلـرب أي اخلـيـانـة. لـهـذا الـسـبب
ــوجب أســقــطت تــهــمــة اخلــيــانـة 
ّ الـتـوصل الــيه مع االدعـاء اتـفــاق 

العام).
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تـرجـمة صـوره ومقـتـنيـاته وكـتـبه ا
ؤلفة. وا

موشيه كحلون

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

يـعـكف طـالب من كـلـية االداب بـجـامـعة
الـبـصرة عـلى اجنـاز رسالـة مـاجسـتـير
ـــــؤرخ والــــــبـــــاحث عـن الـــــبـــــاحـث وا
ــطــبـعي. ــوسـوعـي الـراحل حــمــيـد ا ا
ويزور محـمد جاسم مـحمد حـاليا عددا
ؤسسات الصحفية والشخصيات من ا
الثقافـية ببغداد الجـراء مقابالت تعينه
عـــلـى اجنـــاز هـــذا الــــعـــمل الــــبـــحـــثي
ـي. وقــال مــحـــمــد لـ (الــزمــان) االكــاد
امس اثــــــنـــــاء زيـــــارتـه لالطـالع عـــــلى
طبعي ان ارشيفها احملفـوظ من نتاج ا
طبعي ودوره (رسالته بـعنوان حمـيد ا
الــفــكــري والــثــقــافي .(2018 – 1943
ـطــبـعي شــخـصــيـة جـدلــيـة اجنـزت وا
ـقاالت ـؤلفـات وكـتبت آالف ا عـشرات ا
ـعـمـقـة. وكـان اسـلـوبه يـنـحى مـنـحى ا
فـلسـفيـاً وله هـذا البـاب كتـاب بعـنوان
(حوار مع سقراط) فضال عن اجزاء من
ـكـرسـة لالعالم العـراقـي مـوسـوعته ا
في الــقــرن الــعــشــرين الــتي نــشــرتــهــا

(الزمـان) عام  .2011ويأمل الـطالب ان
يحظى بلقاء ابرز الـكتاب والصحفي

الــذين رافـقــوا صـاحب مــجـلــة الـكــلـمـة
ـشــهـورة الــتي صـدرت فـي سـتــيـنـات ا
ــاضـي في مـــديـــنـــة الــنـــجف الـــقـــرن ا
وتـوقفت مـنتـصف السـبعـينـات. وعرف
ـثابـرة وسعـة االطالع على ـطبـعي با ا
ــعــرفـة وبــعالقــته الـواســعـة مــيـادين ا
بــاالوسـاط الـعــلـمــيـة والـثــقـافــيـة. وقـد
اصــدر مــجـمــوعــة من الــكـتب تــتــنـاول
سيرة حياة وعطـاء بعض كبار العلماء
واالدبـــاء في الــعــراق. وعـــد مــثــقــفــون
اجتــاه جــامـــعــة الـــبــصــرة الـى كــتــاب
ومفـكرين مـحدثـ في رسائل واطاريح
جـامـعيـة خـطـوة مـهـمـة وعـمال عـلـمـيا
لـلـمـحـافـظــة عـلى ارث الـراحـلـ مـنـهم
وتـخـلـيـد نـتـاجـهم لـدى شـرائح واسـعة
ـثـقـفون من الـطـلـبـة والـشـبـاب. ودعـا ا
اجلامعات العـراقية االخرى الى احلذو
حذو جامعة البـصرة لكشف الصفحات
ـشرقـة مـن حـيـاة الـقـامات اجملـهـولـة ا

العراقية في مختلف اجملاالت.    
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ــدني األنـبــاء الـتي نـفـت سـلــطـة الـطــيـران ا
أشـيـعت بــشـان انـتـشـار الــقـوات االمـريـكـيـة
داخل مـطــار بـغـداد الــدولي ومـحــيـطه.وقـال
مديـر اعالم سـلـطة الـطـيران جـهـاد الدراجي
في تصريح  امس انه (ال صحة لألنباء التي
تــنـاولــتــهــا بـعـض وسـائل االعـالم و مـواقع
التـواصل االجتـماعي بـشأن انـتشـار القوات
مطـالـبا ـطار) , األجـنبـيـة بـطـريق او داخل ا
ـهــنــيــة ودقـة وســائل االعالم بـ(الــتــعـامـل 
عالية مع االخبار ومصداقيتها عند النشر).
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 وكانت بـعض وسائل اعالم مـحلـية ومواقع
إلـكـتــرونـيـة نـشـرت بـأخــبـارهـا بـأن الـقـوات
ؤدية االمريكيـة اخذت باالنـتشار بالـطريق ا
ـطار وكـذلك داخل اروقـته دون مـعـرفة الى ا
ــفـاجئ. كــمـا الــسـبب وراء هــذا االنـتــشـار ا
اصـدر مـركــز اإلعالم األمـني الـســبت بـيـانـاً
بــشـأن االنـبــاء الـتي تــفـيـد بــانـتــشـار قـوات

وصل.  امريكية في ا
ـركــز في بـيـان امس إنـه (يـنـشـر بـ وقـال ا
احل واآلخر من قـبل مواقع مـحسـوبة على
واقع اإلعالم مواضـيع واخـبار اال ان هـذه ا
هني حيث تعمد الى بعيدة جدا عن العمل ا
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نـشر مـعـلـومات مـغـلـوطة وغـيـر الـصحـيـحة
كان اخرها انتشار قوات أمريكية في مقرات
وصل وتـطرد احلـشـد الشـعبي والـداخلـية ا
منـها) ,داعيـا الى (عـدم التـصـديق مـا ينـشر
دون مــصـدر رســمي). وتــعـتــزم جلــنـة األمن
ـانيـة عزم تضـيف قادة أمـني والدفـاع البر
لـالســتـــيـــضـــاح مـــنــهـم عن أمـــاكن تـــواجــد
وواجـــبــات واصــنـــاف الــقــوات األجـــنــبــيــة
ــوجـــودة عــلى األراضي الـــعــراقــيــة.وقــال ا
عـضـو الــلـجـنـة عـدنـان فــيـحـان في تـصـريح
ان يعمل بشكل مكثف لتفعيل امس ان (البر
قـانون عـدم الـسـمـاح بـوجود قـوات أجـنـبـية
ـوافقة قتـالية داخل األراضي الـعراقـية اال 
موضـحاً ـان وبحـسب حـاجة الـعراق) , البـر
أن (جلـنـته أرسـلت طـلـبـاً إلى مـكـتب الـقـائـد
ـسـلـحـة لـتـضـيف الـقـيادات الـعـام لـلـقوات ا
ــقــبــلــة ألخــذ صــورة ــدة ا األمــنــيــة خالل ا
واضـحــة مـنــهم عن عـدد الــقـوات األجـنــبـيـة
وأصـنـافهـا ونـوعـيـة عـمـلـها وهـل هي قوات
اسـتشـاريـة أم لـلـدعم الـلوجـسـتي أم غـيـرها

إضافة إلى أماكن تواجدها بشكل دقيق).
ستشارين وأضاف أن (القوات التدريبية وا
ـــمـــكن أن نـــســـمح لـــهــا هـي أصــنـــاف من ا
بـالتـواجـد عـلى أراضـينـا وبـحـسب احلـاجة

مـؤكـدا ان (وجـود أيـة قوات الـفـعـليـة فـقط) ,
ـسـمـوح به أجـنـبـيـة قـتــالـيـة هـو أمـر غـيـر ا
مـطلـقـاً دون مـوافقـة مـجـلس النـواب). فـيـما
كشف مـصدر عـسكـري عن خطـة لعـزل بادية
ـدن االخرى. وصل وصـحـراء االنبـار عن ا ا
ـصدر قـوله ان (هـناك ونقـلت صـحـيفـة عن ا
وصل خطـة واسـعة لـلـسيـطـرة على بـاديـة ا
فـــــضالً عن صـــــحــــراء األنــــبــــار عـــــلى وجه
اخلـصـوص كـونـهـمـا مـصـدر اخلطـر األمـني

الدائم للعراق).
الفـتــا الى ان (اخلـطــة تـتــضـمن عــزل بـاديـة
ـوصل وصــحـراء األنــبـاء بـشــكل كـامل عن ا
دن االخرى) ,واضاف ان (اخلـطة تتـضمن ا
ايـضـا تـقـسـم الـبـاديـة والـصـحـراء إلى أربع
منـاطق ووضع قيـادة عسـكرية عـلى كل جزء
منها وتفتيشها من قبل مشاة اجليش بجهد
بشري كـامل فضالً عن وسائل تـقنيـة حديثة
لـلـكـشف عن اخملــابئ واألنـفـاق الـتي حـفـرت

حتت األرض).
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ـصــدر انه (سـيــتم تـكــلـيف سالح واوضح ا
اجلو الـعراقي ومـروحيـات قتـاليـة بالـشروع
في عـــمــــلـــيـــة مـــسـح جـــديـــدة لـــلــــمـــنـــاطق
الصـحـراوية الـعـراقيـة الـتي تشـكل أكـثر من
ـئـة من مـسـاحـة األنـبـار ونـحو 40 60 في ا
ئة من مـساحة نـينوى احلـدوديت مع في ا
وتابـع ان (اخلطـة سـتـنهي أي أمل سوريا) ,
خلاليـا داعش في اتـخـاذ الـصـحـراء مـحـطـة
لقـيام أفـرادها بـتـجمـيع أنفـسهم مـرة أخرى
ـدن القريـبة مـنها ووقف كمـا انها سـتؤمن ا
الهجـمات اإلرهـابية اخلـاطفة عـليهـا وتأم
ــتـجه من بـغـداد الـطـريق الــدولي الـسـريع ا
إلى سوريـا واألردن والسـعودية) ,مؤكدا ان
(التحالف الدولي سـيكون له دور مساند في
الـعمـلـيـة من خالل تـزويـد القـوات الـعـراقـية
ـراقبة بصـور األقمار الـصنـاعية وطـائرات ا
الــتي لـهــا الـقــدرة عـلـى الـرصــد الـلــيـلي في

الصحراء). 
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مسافرون في صالة مطار بغداد الدولي


