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قـترح! وهـو يذكـرني بقـصة بهـذا ا
الفـأر مرة ازعجـنا جـدا فأر صـغير
اردنا الـتـخلص من شـره أشـتريـنا
(لــصــقــة) ووضــعــنــا قــطــعــة جــ
ــا ان الــفـأر ال بــالــقــرب مــنــهــا و
يــقـــاوم جــاذبــيــة اجلـــ ويــصــبح
اعـمى عنـدمـا يـشم رائـحتـهـا تـقدم
الفأر أللـتهام قـطعة اجلـ فتعرض
الى االلـــتــصــاق أراد صـــديــقي ان
يقضي علـيه انا منـعته قائال: اريد
ان اعـــرف كــيـف ســوف يـــتـــصــرف
الفـأر في اخـر حلـظات حـيـاته كان
الــفـأر عــبـثــا يـحــاول انــقـاذ نــفـسه
واخلــروج من الــلــصـقــة وحــيــنــمـا
يــتـــعب من احملـــاولــة يــلـــتــفت الى
قـطـعـة اجلـ ويـأخـذ مـنهـا الـشيء
الـــقـــلـــيل ويـــعـــاود مــحـــاولـــته في
أزق الى ان مات من التخلص من ا
(اخلـوف او الـتـعب) لـكـنه لم يـتـرك
غــنــيــمــته ابــدا اســتــرجـعـت هـذه
اجلزئية وانا اقـرأ تصريح (النائب
محمد شياع السوداني) الذي يتهم
فـيه بـعض الـفـاسـدين بـاالسـتـمـرار
بعقـد صفـقات وعقـود مشـبوهة في
مــجـال الــطــاقـة عــلى الــرغم من كل
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من اروع الـبرامج الـتي انـتجت قـبل اكـثر من ثالثـ عـاما وشـمـلت محـطات

التلفزة العراقية والعربية هو برنامج (اين مكاني من االعراب)? 
ـمثل الكـبير جـعفر تـذكرت هذا الـبرنامج وابـطاله الـسيدة فـوزية الشـندي وا
ـمـثلـ الـعـراقيـ وبـعـضـهم غاب عـن حيـاة الـدنـيا الـسعـدي وغـيـرهم من ا
والـبعض االخـر يتـوكـأ على عـكازة الـعمـر في ارذله. وفي لـقاء تـلفـزيوني مع
سـيدة مـصريـة متـخصـصة في الـلغـة العـربيـة سبق لـها وان عـملت مـترجـمة

تحدة تقول:  فورية في اال ا
ان الـطفل الـغـربي في سن الطـفـولة في الـثـالثـة من الـعمـر يـتعـلم سـتة عـشر
الف كـلـمة من لـغـة االم في ح ان الـطـفل العـربي ال يـحفظ اكـثـر من ثالثة
تدنية والتي غزت جميع مرافق احلياة االف كـلمة وجميعها باللغة العامـية ا
درسة..  وخصوصا في االعالنات التجارية. وهي لغة االم في البيت وفي ا
ان سـبب نبوغ عباقرة في الـلغة والشعـر وكل العلوم االخرى في ذلك الوقت
اللي وهــو يـتـعــلم الـلـغـة هـو ان الـطـفـل كـان يـحـفـظ الـقـران الـكــر وعـنـد ا
الـفصحى منهم في ضوء قـراءة السور من آيات الذكر احلـميد وهو في عمر
اخلـامسة يحفظ الفية ابن مالك مع ثروة لغوية تبلغ خمس الف كلمة عندما

يبلغ السابعة من عمره.. 
لـذا ظـهـر في الـعـراق شـعـراء وعـمـالـقـة كـاجلـواهـري والرصـافـي والـزهاوي
وعـلمـاء لـغة وفـي علـوم اخـرى. وفي مصـر الـعربـيـة ظـهر طه حـسـ وجنيب
مـحفوظ وعباس محمود الـعقاد وهو خريج الدراسة االبتـدائية لكنه يعد احد
ؤلف الـعرب وانه الف كتـبا قيمـة عديدة بـاللغة االنـكليـزية. وتضيف اعـظم ا
هـذه الـسـيـدة قـائـلـة: انـه في عـشـريـنـات الـقـرن الـعــشـرين قـام الـفـرنـسـيـون
نطـقتنا الـعربية في غلق امـاكن التعليم والبـريطانيـون في مرحلة االستـعمار 
وافـتتحوا مدارس تدرس اللغة االجنبية عدا بعض الدروس في اللغة العربية

الفصحى. 
وبـدأ الـطـفل الـعربـي يفـقـد لـغـته اجلـمـيـلـة تـدريـجـيا وفـي سن الـسادسـة من
الـعمر فضاعت عليه فرصة ذهبية لتعلم اللغة العربية في سن الطفولة. وهذا
مـا يفـسـر اختـفـاء زمن العـبـاقرة. وتـدرج بـعض الكـلـمات الـعـاميـة وبـعضـها
مـدغم بحروف هجـينة فأصـبحت كلـمة كوفي.. وكافـية.. بدال من كلـمة مقهى
وقـهوة. علـما بـان الكلـمة االجـنبـية هي باالسـاس محـرفة عن الـكلمـة العـربية
الـفصحى (القهوة) فاصبحت كوفي وكافتـريا وكوهي باليابانية. ونورد كلمة
كـروبـات بـالـعـربـيـة فهـي جمـع كـروب والكـروب جـمع كـرب وهم الـهم والـغم.
ـؤسسـات احلكـوميـة فهـذا بنك الـرافدين يـبشر وامـتدت اللـغة الـعامـية الى ا
ـواطنـ ويخـبرهم بـان راتبـهم صار بـراس الشـارع. وهذه احـدى شركات ا
الـهاتف النقـال تدعى ان لديـها عروضا تـهز الكاع  —االرض  —بثالث الف
ديـنـار شـهـريـا وال يـدري من اطـلق هـذا االعالن ان من يـهـز االرض هو الـله
سـبـحـانه وتـعـالى وحده  —ومن ايـاته انك تـرى االرض خـاشـعـة فـاذا انـزلـنا

اء اهتزت وربت  —صدق الله العظيم. عليها ا
ان الـعـودة الى الـزمن اجلـمـيل ال يـتم اال بـالعـودة الى لـغـتـنـا اجلـمـيـلـة ومنع
راحل.. نـشر اللهجة العـامية بهذه الصـورة الكارثية في مدارسـنا وبجميع ا

واذا اردت ان تدمر حضارة امة. فدمّر لغتها..   

قاومة االيطالية الشهير (بيال تشاو) وصل يستعدون لتصوير نشيد مقتبس عن نشيد ا ½bOA∫  شبان في مدينة ا

ــــــوصـل - (أ ف ب) - بـــــــبــــــزات { ا
حمـراء وأقنـعـة دالي الشـهيـرة يؤدي
أعـضـاء فـرقـة مـوسـيـقـيـة مـحـلـيـة في
ــوصل عــلى أنــغــام نــشــيـد مــديـنــة ا
ـقــاومـة اإليــطـالــيــة الـشــهـيــر (بـيال ا
تـشــاو) أغــنــيـة (ثــورتــهم) اخلــاصـة
ـتـواصـلـة دعـمـاً حلـركـة االحـتــجـاج ا

منذ أسابيع في كل أنحاء البالد.
ومنـذ األول من تـشرين األول/أكـتـوبر
اضي تـشهـد بغـداد ومدن جـنوبـية ا
عـدة احــتــجـاجــات دامـيــة مــنـاهــضـة
للـحكـومة أسـفرت عن مـقتل أكـثر من
شخصاً بـحسب مصـادر أمنية 330

وطبية.
وصل كبرى مدن وقرّر أبناء مديـنة ا
محافـظة نـينوى الـشمـالية اسـتخدام
ـتـظـاهـرين الـسـاعـ ـسـانـدة ا الـفن 

إلى (إسقاط احلكومة).
في فيـديـو كـليب انـتـشـر سريـعـاً على
ـكن وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي 
رؤيـة فــنـانــ يـرتــدون بـزات حــمـراء
اشـتــهـرت في مــسـلـسـل (ال كـاسـا دي
بــــابل)اإلســــبــــاني الــــذي أنــــتــــجــــته
(نـيـتـفـلــيـكس). ويـعـتــقـد الـبـعض في
ـــقـــصـــود بـ"كـــاســا دي الـــعــراق أن ا
بـابـل" مـديــنــة بـابـل األثـريــة جــنـوب
بغداد التي أدرجت مؤخراً على الئحة

ي. التراث العا
وولــدت فــكــرة تــعـــريب األغــنــيــة إلى
اللـهـجة الـعـراقيـة لـدى الفـنـان محـمد
) لــتـتـحــول كـلـمـة الـبـكـري ( 26عـامـاً
"بيال تـشيـاو" (الوداع يـا جميـلة) إلى
(باليــــة جــــارة) (وتــــلــــفـظ تــــشـــارة)
باللهجة العراقية وتعني "دون حل".
وتـقــول األغــنــيـة "حــلــمي مــا شــفـته
والدرس عـفتـه وضعـيتي كـفـته بالية

ـنـاطق احملـافـظات. لـكـن سكـان تـلك ا
يـقـولـون إن تـهـمـة "اإلرهـاب" سـتـكون
جــاهـــزة في حـــقـــهم خـــصـــوصــاً أن
محـافظـاتـهم كانت خـاضـغة لـسيـطرة
تـنـظـيم الـدولـة اإلسالمـيـة الـذي دحـر
من الــبالد في نــهـايــة الــعـام .2017
كـمــا أنــهم يــتــخـوفــون من اتــهــامـات
بـالــوالء لـلــرئــيس الـعــراقي اخملــلـوع

صدام حس وحزب البعث.
وأشــارت الــســلــطـــات الــعــراقــيــة في
منـاسـبـات عـدة إلى أن االحـتـجـاجات
يـخــرقــهــا (مـنــدســون). ولـفـت بـعض
سؤولـ إلى أنهـا (مؤامـرة) تسعى ا

إلى زرع (الفوضى).
ويـرى الـبـكـري أن الـشـاشـة هي بـديل
ــكـنــنـا دعم الـشــارع قـائال "بــالـفن 
احلركـة بـطريـقـتنـا اخلـاصة. اخـتـرنا
هذه الطريـقة للمـساندة وأعتـقد أنها

." تعبر عن رأي كل العراقي
وتـمـكـنت الـفـرقـة من إنـتـاج الـفـيـديـو
خالل  12ســـاعــة فـــقـط وبــثـه عـــبــر
شبكـات التـواصل االجتـماعي قبل أن
حتـجـبـه الـسـلــطـات نـهــائـيــاً وتـقـطع
اإلنترنت في معظم محافظات البالد.
مثلون تداول يظهر ا وفي الفيديو ا
حـامـلــ الفـتــات كـتب عــلـيـهــا (نـريـد
عــــراقـــا مــــوحــــدا) و(أريــــد حق أخي

الشهيد) و(أريد حقي).
WOMſ« b¼UA

وتعـتبـر الطـالبـة جيـهان مزوري (23
) أن دورهـا في مـشـاهـد األغـنـية عـامـاً
ه ــكن تـقـد "هـو أقل واجب وطـني 
" في ـتـظـاهـرين السـلـمـي إلخواني ا

مدن اجلنوب.
وجتـــســـد هـــذه الـــشـــابـــة دور امــرأة
ترتـدي عبـاءة سوداء وحجـاباً يـغطي

جزءاً من وجـههـا وتبـدو في الفـيديو
ـسـتـقبل كلـيب يـائـسـة وهي تـغـني (ا

صار بالية جارة).
وبعد جناح الفيـديو وانتشاره قررت
مـزوري والفـريـق التـوجـه إلى بـغداد
الـــقـــلب الـــنـــابـض لالحـــتـــجـــاجـــات

للمشاركة في التظاهر.
ووصل الـفـريق إلى ســاحـة الـتـحـريـر

وأدوا هـــنــــاك أغـــنــــيـــة "تـك تك يـــا أم
سلـيمان" الـشهـيرة لـلفـنانـة اللـبنـانية
فـــيــــروز مع بــــعض الــــتــــغـــيــــيـــرات
والـــتـــحـــويـــرات لـــتــــنـــاسب الـــوضع
الــعـــراقي لــيـــعــبـــروا عن تــقـــديــرهم
لسائقي عـربات الـ"توك تـوك" الثالثية
الــعـــجالت الــتـي بــاتت رمـــزا مــهـــمــا

لالحتجاجات.

ـؤكد أن الرجل قد أفرغ في ضـوء اخلطاب األخير لـرئيس الوزراء بات من ا
زيد لتحريك عربة احلكم كل مـا في خزاناته من الوقود ولم يعد ينـفع ضخّ ا
ـتهالكة . لكنّ مشـكلة أنّ الرجل ما زال مقـتنعاً بسالمة العـربة  وبإمكانية ا
ستورد أو بالنفخ أو باستجالب حتـريكها سواء بالوقود احمللي أو بالوقود ا
تظـاهرين الذين دافـع من اخلارج . وهـو في قناعـته هذه عـلى خالف مع ا
شـكلة في العـربة  وليست يـحاولون منـذ شهر إقنـاعه من دون جدوى بأن ا

في الوقود  فما بالك إذا كان الوقود مغشوشاً أصالً . 
وجــراء هـــذا اخلالف في الــرؤى بــ الـــفــريــقــ فــإن شـــبــاب االنــتــفــاضــة
ــعــطـوبــة  بل ســيــســتــمــرون في ثــورتــهم لــيس من أجل إصالح الــعــربــة ا
ـتعـرجة ـسـتقـبل ا بـاستـبدالـهـا بأخـرى جـديدة وقـادرة عـلى اجتـيـاز طريق ا
تـآمـرين   مـهـما كـان ثـمن تـلك الـعـربة ـليـئـة بـحـفر الـكـائـدين وأحـجـار ا وا
اجلـديـدة  فـقـد دفـعـوا أرواحـهم  –ولـيس أغـلى مـن الروح  –لـتـحـقـيق هـذا

الهدف  وأن األحياء منهم لن يعودوا إلى بيوتهم دون حتقيقه . 
ولـعل حتـقـيق هـدف الــتـغـيـيـر الـشـامـل يـتـحـقق بـواحـد مـن الـسـيـنـاريـوهـات

األربعة: 
ألـسـينـاريـو األول : أن يـتـقـدم رئـيس الـوزراء طـوعيـاً بـاالسـتـقـالـة  وجتـنيب
ــزيــد من الـــدمــاء واخلــســائـــر  وهــذا الــســـيــنــاريــو يـــبــدو أكــثــر الــوطـن ا
ـلك قـراره بيـده  ألنه يبـدو مـرتهـناً الـسيـناريـوهـات استـحالـة  فـالرجل ال 
ـعطـلة لـيد خـفية لـقوى خـارجية وداخـليـة تُمـلي عـليه قـراره  فهـو الواجـهة ا
فـاعـلـة  وال أريـد أن أبـخس الــرجل حـقه إذا مـا قـلت أن مـوقـعه هـذا أوجب
لــلــتـعــاطف والـرثــاء مـنه إلـى اإلدانـة واالســتـنــكـار  فــحـاله كــحـال الــرئـيس
اجلـزائري السابق ( بوتـفليقة ) الـذي كانت الدولة الـعميقة تـمسكه - بالرغم

من شلله - بكرسي الرئاسة  وحتكم من ورائه البالد .
 ألــســيـنــاريـو الــثـانـي : وهـو ســيـنــاريـو اإلنــقالب الــعـســكـري  وهــو أسـوأ
الـسـيـنـاريـوهـات  ومن حـسـن احلظّ أن احـتـمـال حتـقـقه هـو األبـعـد من بـ

الـسـيـنـاريـوهـات األخـرى في ضـوء الـعـقـيـدة الـعـسـكـريـة لـلـجـيش اجلـديـد 
ا عاهد العـسكرية الوطنية  يات وا وحـصر تدريب وتعليم قياداته بـاألكاد
ـأمن من اإلطالع عــلى جتـارب الـعـالم اإلنــقالبـيـة  ويـحـول دون يـجـعـلــهم 

انفتاحهم على تاريخ الثورات الشعبية . 
سلحة الـسيناريو الثالث : وقد تـتعاطف وحدات أساسية فعـالة من القوات ا
ـتـظـاهــرين  وتـتـضـامن مـعــهم ضـدّ مـا يـتـعــرضـون له من قـمع دمـوي مع ا
ستوى بـأوامر مركزية عليا  مع مالحظة أن هذه الوحدات هي أيضاً على ا
ـتظاهرين من النتائج الكـارثية للفساد والنهب اإلنـساني تعاني حالها حال ا
وانـعدام العـدالة وتكافـؤ الفرص  وكـذلك من شيوع ظـاهرة اإلنفالت األمني

وهيمنة القوى الشبحية واخلضوع لإلرادات اخلارجية . 
وقـد يتـسبـب كل ذلك في عصـيان تـلك الـقوات لـلقـرار الـرسمي  وخـروجهم
قموع مع تـظاهرين  ا من صـفوف القامع  وانضـمامهم إلى صفوف ا
احـتمـال أن تـؤدي خطـوة كـهذه إلى تـعـاظم وتوسـع بؤرة الـعـصيـان لـتتـحول
نـتـيـجـة هـذا الـسـيـنــاريـو إلى ذات الـنـتـيـجـة الـدمــويـة لـسـيـنـاريـو اإلنـقالب 
ؤسفة وغـير احملسـوبة لثورة وكالهـما سيعـيدان التـذكير بتـبعات األحـداث ا

.1959
وقد يبدو هذا السيناريو  –مع األسف  –هو األكثر ترجيحاً في ضوء يأس
الـشارع التام من احتمال حتقق إي اختراق في جدار األزمة  وفقدان الثقة
بـاحلكـومـة وبـالقـوى الـسـياسـيـة الفـاعـلـة  وفي ضوء اإلصـرار عـلى اخلـيار

نتفض .   ميتة في مواجهة ا األمني والقسوة ا
الـسـينـاريـو الـرابع : وهـو أن يُـبـادر رئيـس الوزراء بـنـفـسه إلى كـسـر قـيوده
الـتي كـبـله بـهــا مـرتـهـنـوه  وقـيـادة انـقالب مــبـاغت ضـدهم  وضـد حـيـتـان
ـتظـاهرين الـفسـاد الـكبـرى  وضد الـدولـة العـمـيقـة  مـسنـوداً بـاجليش وبـا

دني .  رجعية  وبكل قوى وفعاليات اجملتمع ا والعشائر وا
وهـذا الـسـيـنـاريـو هـو األجنح واألسـلم لـلـبــلـد ولـلـحـكـومـة إذ سـيـعـيـد الـثـقـة
. ـفقودة بها  ويرفع رئيسها إلى مصاف القادة التاريخي ا
ولـكن هذا السينارية ال يعدو أن يكون احتماالً طوباوياً
ـعقـول أن يـثـور رئيس صـعب الـتـحقـيق  فـلـيس من ا
عقول أن يثور الـوزراء على نفسه  وكذلك لـيس من ا

على الذين نصّبوه في موقعه.       

اوصــلـت الــبـــلــد الى هـــذه احلــالــة
ــقـراطـيـة بال مـعـنى وجـعـلت الـد
بـفـضـلـهـا اصـبـحت االنـتـخـابـات ال
تــمـثـل احلـقــيــقـة ولـم تـعــد حــقـوق
االنـــــســـــان حتــــتـــــرم واصــــبـــــحت

نـسـوبيـة والـرشوة احملسـوبـيـة وا
اســـاس لـــلـــتـــعــامـل في كل مـــرافق
الــدولــة وحـــيــاتــنــا بــدون احــزاب
افـضل حــتى ال تـفــقـد االنـتــخـابـات
مـعـنـاهـا ويـتم مـقـاطـعتـهـا من قـبل

هذه الضـجة والتظـاهرات التي من
اهم اســـبــابـــهــا فـــرســان الـــفــســاد

الي. االداري وا
rJ(« —bB

اثنـاء جتـوالنـا في ساحـة الـتحـرير
كنـا نـقف هنـا وهـناك إلجـراء حوار
ـتحـمس ـتظـاهرين ا مع بعض ا

كـانت اجـابـاتـهم عـفـويـة ومـبـاشرة
ـقــراطـيـة تــعـني يـقــولـون ان "الــد
تـــنــفـــيــذ ارادة الـــشــعب ومـــراعــاة
مـصـاحله والـعـمل عـلى حتـقـيـقـهـا"
وهـــذا مــا نـــطـــالب به ولم يـــفـــعــله
الـســيــاسـيــون طـيــلـة  16سـنـة من
احلكم "نرفض السياسات القمعية
ونــطــالب بــحـريــة الــتــعـبــيــر" كــنـا
نـــــحـــــاول ان نـــــقـف عـــــلى رأيـــــهم
بـاالحزاب الـسـيـاسيـة نـسـالهم" من
قـراطية ال الطبـيعي بـاالنظمـة الد
بـــد من وجـــود احـــزاب الن احلــزب
هــو االداة الــرئــيــســة لــلــمــشــاركــة
السـيـاسيـة وهـو من يقـوم بـتنـظيم
شـاركة الشعبية اجملتمع وضمان ا
صـير وترويض سـلطة في تقريـر ا
احلكومـة في الوقت نفـسه" فيردون
عــــلــــيـــــنــــا ان االحــــزاب هي الــــتي
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ـشـاركـة مـسـألة االكـثـريـة وتـكـون ا
شـكـلــيـة وصـوريـة ويــصـبح الـفـوز

ان مدفوع الثمن" قاعد البر
ÂöJ « dš«

هوى الناس مع ساحة التحرير

جــارة... حــصـــتي ســلــبـــوني اســمي
نـسونـي دمـعات عـيـوني بـاليـة جارة
رزقي ســـــلــــبــــونـي حــــقي بـــــاكــــوني
(سرقـوني) مـتت صـدقـوني مـسؤولي
ســاكت والــوضع خــابط وضــعــيــتي

صارت بالية جارة".
ويـقـول مـخـرج األغـنـيـة عـبـد الـرحـمن
) لـوكـالـة فـرانس الـربـيـعي ( 25عـامـاً
برس "األغـنيـة رسـالة فـنيـة لـلتـضامن
ــتـظـاهــرين ونـقـول ـوصل مع ا من ا

لهم +قلوبنا معكم+".
يكانيكي ـشهد  وتبدأ صور األغنية 
يـــائس يـــلـــعب دوره الـــبـــكـــري أحـــد

. ؤلفة من 14 فناناً أعضاء الفرقة ا
ويقـول الـبـكـري وهو أب لـطـفـل إنه
أسس الـــــفــــرقـــــة في الـــــعــــام 2016
مضـيـفا (اشـتـرينـا مالبس مـسـتعـمـلة
وصـــنـــعــــنـــا أقـــنـــعـــة مـن الـــقـــمـــاش
والبالستيك وقمنا بصبغها وصورنا

في منازلنا وفي شوارع).
…b½U  WI¹dÞ

ويــضــيف الـــفــنــان الــذي كـــان يــحــلم
بـالــتـظــاهـر فـي الـشــوارع مـثل أبــنـاء
ـنع بـلـده بـأن (وضـعـاً اسـتـثـنـائـيـاً 
وصل من الـتظاهـر لذا اخـترنا أهل ا

هذه الطريقة للمساندة).
وتمثل فرص العمل واخلدمات العامة
طـالب الـرئيـسـية ومحـاربـة الفـسـاد ا
لالحـتــجـاجــات الـتي دخــلت شــهـرهـا
الـــــثـــــانـي وحتـــــولـت إلى مــــــطـــــالب
بـ(إســقــاط الــنــظــام) وتــواجه بــقــمع

وعنف من السلطات.
ولم يــلـتــحق ســكـان احملــافــظـات ذات
الـغـالـبـيـة الـسـنيـة فـي شـمـال الـعراق
ـوجة االحـتجـاجات رغم أن وغربه 
الظروف فيها ليست بأحسن من باقي

ويـواصل الـعـراقـيــون احـتـجـاجـاتـهم
التي تعد األكبر منذ عقود.

ويـــقـــول الـــربـــيــعـي إن الـــعـــراقـــيــ
أصـــــــبــحــوا الـيــوم أكــثـر شــجــاعـة
ـــواطن بـــنـــفــسه "زادت ثـــــــــــــــقـــة ا
وحبه لـوطـــــنه وعـدم الـسكـوت جتاه
مـا يـــــــحــدث  مــاكـو (ال) خــوف بــعـد

اآلن".
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إن إصـالح الـــــدولـــــة ال يـــــكــــون إال
بـإصالح أفـرادهــا فـلـو فـرضـنـا ان
الطبقـة السيـاسية الفـاسدة شعرت
بـالــنــدم وتـريــد ان حتـقق االصالح
طلـوب منـها حتى تـقتنع فما هـو ا
ــصــداقــيــتــهـا? اوال: اجلــمــاهــيـر 
االعــتــراف بــالــذنب,ثــانــيــا :اعــادة
ـــســـروقـــة الى خـــزيـــنــة االمـــوال ا
الــدولــة ثـالــثــا: حــرمــانــهـا من اي
ـبـكرة اي مـشـاركـة بـاالنـتـخـابـات ا
تـــقــد اســـتــقـــالــتـــهــا من الـــعــمل
كن السياسي! هذه انسب عقوبة 
ان حتـــــقق نـــــصف الـــــعــــدالــــة ألن
الـــبـــعض يـــصـــر عــلـى مــحـــاكـــمــة
الــفــاســدين! لــكــنــهــا تــعــد صــفــقـة
مـنـاســبـة لـلــخـروج من هـذه االزمـة
التي يـبحث في ظـلهـا السـياسـيون
الفـاسدون عن مـخـرج ال يحـفظ ماء
ــا يـحـافظ عـلـى حـيـاتـهم الـوجه ا
وحريتـهم! وليـعلم احلـكام ان هوى

الناس مع الثوار!
—QH « W¹UJŠ

لكـنـني ال أظن بـإن السـيـاسي الذي
تـعـود عــلى الـفـســاد سـوف يـرضى
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حددت احلكـومة الكـنديـة نهايـة العام
ثل اجلاري موعـداً الفتـتاح مـكتب و
جتـاري لــهـا فـي بـغــداد.وقـالت غــرفـة
التجـارة والصنـاعة العـراقية الـكندية
في بيـان ان (احلـكومـة الكـنـدية تـؤكد
الـتـزامــهـا بــأمن الـعـراق واســتـقـراره
وازدهـاره حــيث تــدعم كــنــدا جــهـود
ضي اجلميع السـتعادة االستـقرار وا
بـبـنـاء الـبـلـد واسـتـقـراره  وقد زادت
كــنـــدا من وجـــودهـــا الــدبـــلـــومــاسي
والـتــجـاري في الــعـراق بـشــكل عـام 
ثل جتاري حيث سيتم فتح مكتب و
في بغـداد نهـاية الـسـنة اجلـارية بـعد
ان كـــــــان فـــــــقـط فـي كـــــــردســـــــتـــــــان
الـــعــــراق).وأضـــافت أن (احلــــكـــومـــة
الـكــنــديــة عــمــلت من خالل الــشــركـاء
الــدولـيــ والــتــجــاريــ في تــنــفــيـذ
ــولـة مـن قــبل احلــكــومـة مــشـاريـع 
ــدة من 2016 إلى الــكـــنــديـــة خالل ا
2019 حيث تعهدت كندا بتقد أكثر
من 265 مـــلـــيـــون دوالر كــــمـــشـــاريع
مساعـدة للـعراق). وأوضحت الـغرفة
سـاعدت تـمـثلت بـ  184ملـيون أن (ا
دوالر كــمــســاعــدات إنــســانــيــة و34
ـائية و48 مليـون دوالر كمـساعدة إ
مـلـيــون دوالر في حتـقـيـق االسـتـقـرار

سـاعـدة األمنـيـة). وأشارت إلى أن وا
(الـتـجــارة بـ كــنـدا والـعــراق بـلـغت
نحو 144 مليون دوالر في نـهاية عام
2017 وكانت أهم صـادرات كـندا إلى
الــعـــراق هي احلــبـــوب والــســـيــارات

عدات).  وا
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في غـضـون ذلك أكـدت وزيـرة الـطـاقـة
االردنـيــة هـالــة زواتي أهــمـيــة الـربط
الـــكـــهـــربـــائي مع الـــعـــراق فـي اطــار
مـنـظـومة الـربـط الكـهـربـائي الـعـربي
مـــشـــيـــرة الى انـه يـــعـــزز الـــعالقـــات
الـتـجـارية ويـحـقق الـتـكـامل الـطـاقي.
وقالت زواتي في تصريح تعليقا على
وافـقة على قرار احلكـومة الـعراقيـة ا
تسـريع الـتـعـاقـد مع األردن السـتـيراد
الطـاقة الـكـهربـائـية ان (من شـأن هذه
ـشــاريع تـعــزيـز الـربـط الـكـهــربـائي ا
العربي في اطار التطلع لسوق عربية
مشـتـركـة تـسـهم في حتـقـيق الـتـكامل
العربي وخدمـة االمة العربـية) مؤكدة
(اهمية مـشاريع الربط الـكهربائي في
خـفض الـكـلف وتـشــكـيل شـبـكـة أمـان
ــشــاركــة).واشــادت جلــمــيع الـــدول ا
زواتي بـعالقــات الـتــعـاون فـي مـجـال
الـطـاقـة مع الـعـراق والسـيـمـا بـعد ان
عــاد تــصــديـر الــنــفـط الـعــراقـي عــبـر

الـصــهــاريج لألردن في ايــلـول 2019
واعــربـت عن أمــلـــهـــا بــأن (يـــبــدأ في
القريب تنفيذ شبكة الربط مع العراق
واســتـــكـــمـــال اجــراءات مـــد انـــبــوب
تصدير نفط العراق عبر ميناء العقبة
وتــنــفـــيــذ بــاقـي مــشــاريـع الــتــعــاون
الـطــاقي بـ الــبـلــدين).وكـان مــصـدر
رســــمي قــــد اكــــد في وقت ســــابق ان
احلكومة وافـقت على تسريع الـتعاقد
مع األردن الســــــتـــــيـــــراد الــــــطـــــاقـــــة
الـكـهـربــائـيـة وســد الـنـقص. واوضح
ــوجـب ذلك ســتـــســتــورد وزارة انه(
الكهرباء الطاقة الكهربائية من األردن
لـسـد الـنـقـص احلـاصل الـذي يـحـاول
الـــعــراق تـــوفـــيـــره).واتـــفق الـــعــراق
ـــــاضـي عـــــلى واالردن في تــــــمـــــوز ا
برنامج زمـني لتـنفـيذ الربط األردني-
الـعــراقي لــتـغــذيـة الــعـراق بــالـطــاقـة
الكـهـربـائـية مـن الشـبـكـة األردنـية في
نهـايـة عام 2021 بطـول خط تقـريبي
يبلغ  300كيلومـتر تقـدر كلفـته بنحو
 140مـــلـــيـــون دوالر. واقـــر مـــجـــلس
الــوزراء مـــؤخـــرا تــوصـــيـــة اجملــلس
ـوافقـة عـلى قـيام الوزاري لـلـطـاقة بـا
وزارة الــكــهــربــاء بــالــتــعــاقــد بــشـأن
مشـروع الربط الـكهـربائي الـعراقي –

االردني.

تـشـرين الـثـاني اجلـاري وبـحـضور
بـــاحــثــ من مــخـــتــلف جــامــعــات
العراق ودول الـعالم األخرى وكذلك
ـدني وبعض مـؤسـسات اجملـتـمع ا
ن الدوائـر احلكـوميـة واألمنـية و
ــثل هـــذه الـــقــضـــايــا لـه عالقــــة 
ـؤتــمـر حتت شــعـار (من ويـعــقـد ا
أجـل عــــــراق مـــــــوحــــــد خـــــــال من
الـتـطــرف) بـرعـايـة وزيـر الــتـعـلـيم
الــعـالـي والـبــحث الــعــلـمـي قـصي
الــســهــيل وبــإشــراف مــبــاشــر من
رئـيس جامـعة تـكـريت جهـاد ذياب

محل.
وقـــال مــديـــر مـــركــز صـالح الــدين
األيــوبي لــلــدراســات الــتــاريــخــيـة
واحلــضـاريــة مـربـد صــالح ضـامن
في بـيان تـلـقته (الـزمان) امس
ـؤتمـر إلى النـهوض (يـهدف ا
بــــواقـع الــــبــــحـث الــــعــــلــــمي
وتــرصــ دوره فـي مــواجــهـة
ـتـطرفـة سـواء مـنـها األفـكـار ا
الـديـنـية أم االجـتـمـاعيـة ومـحـاولة
وضع األسس الـعـلـمــيـة لـتـجـفـيف
مـنـابع الـتـطـرف الـفـكـري أوال ومن
ثم تـكوين مـرتكـزات ثـقافـية تـعالج
آثــار الـتــطـرف لــدى جــمـيع فــئـات

اجملتمع). 
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يـقــيم مــركــز صالح الـديـن األيـوبي
لـلدراسـات التـاريـخيـة واحلضـارية
بـجـامـعـة تـكـريت مـؤتـمـره الـفـكري
الــــدولي الــــثــــامـن حتت عــــنــــوان:
(البحث الـعلمي وأثـره في مواجهة
ــتــطــرف) يــومي االثــنــ الــفــكــر ا

ـــوافـــقــ   18 و 19 والـــثالثـــاء ا

وأضــــاف (كـــمــــا يـــهــــدف إلى رفع
ــســؤولــيــة لـدى الــشـــــــــــعــور بــا
جـمـيع مـكـونات اجملـتـمع لـلـوقوف
بوجه بـؤر التـطرف من خالل خلق
وعـي وطــــنـي وحــــضـــــاري يــــؤمن
باإلنسـان بوصفه قـيمة عـليا يجب
حــمـايــتـهــا من خالل اســتـحــضـار
الــقــيم الــســـمــاويــة واإلنــســانــيــة
واحلـضـاريـة عـبـر الـبـحث الـعـلمي
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