
Issue 6517 Wednesday 27/11/2019

d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

الـــســـني من الـــشـــيـــعي والـــكـــردي من
الـعـربي االحـتـجاجـات جـعـلت الـشعب
والــذي يــخــاف من الــعــراقي  مــوحــدا 
صالح الـتغيير هم السلطة واصحاب ا
كونات ظلوم من كل ا امـا الفقراء وا
فـإن التغييـر مطلب وهدف ألنقاذهم من

تفاقمة. عاناة ا شاكل وا ا
WOŽdA « V×Ý

زيفة التي نتج عنها هذا ان الـشرعية ا
الــنـــظــام ال بـــد من ســحـــبــهـــا من قــبل
اجلــمـاهـيــر واعـادتـهــا الى اصـحــابـهـا
الـــشـــرعـــيـــ وشــعـــار (نـــازل اســـحب
شــرعـيــتك) هــو من يــعـبــر عن حــقـيــقـة
تظاهرون ـوقف في ساحة التحرير ا ا
ا يصدر من االن اصـبحوا ال يهتمون 
احلـكومـة هم ينضـمون انـفسهم (لـلفوز
بــالــشــرعــيـــة) الــبــعض يــســأل من اين
جـاءت لـلـمـتـظـاهـرين هـذه (الـقوة) ? ان
كـسـر حـاجز اخلـوف هـو من يـولـد مثل
هـذه الـقـوة الـتي تـكـون قـادرة على زرع
اخلـــوف لـــدى الـــســـلـــطـــة وجتـــبـــرهــا
ـــنــاصب والـــكف عن بـــالــتـــخــلـي عن ا
ماطـلة فلسان الـسخرية والـتسويف وا
تظاهرون يقول (اخرجنا الكارت حال ا
االصـــفـــر وســــوف يـــأتي دور الـــكـــارت

االحمر)
آخـــر الـــكالم:االحـــتـــجـــاجـــات مـــوجـــة

قراطي. تاريخية العادة البناء الد

جــمــلـة مـن الـقــرارات والــقــوانــ الـتي
تـهـتم بـإمــتـيـازات الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة
ــواطـنــ ال يــأتي واهــمــال مــعــانــاة ا
الـيوم من يقول (ال يوجد بديل) ألن هذه
الـــعــبـــارة من اخـــتــصـــاص (االنــظـــمــة
الـدكتاتورية) هناك من يقول علنا (نحن
نـريد التغيير وبـقاء الدولة ايضا) وكأن
ـتظـاهرين ضد بـقاء الـدولة  هؤالء لم ا
يـخرجـوا للـتخـريب والهـدم بل للـتغـيير

والبناء.
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لـقد غيرت االحتجاجات النظرة الدونية
لـلشعب العـراقي كنا عنـدما نسافر الى
ايـة دولـة عربـيـة او حتى اجـنـبيـة نـتهم
بـإنــنـا مـسـتـسـلــمـ وخـاضـعـ سـواء
لـلـحـاكم الـظـالم او حـتى بـعـدم مـقـاومة
االحـــــتالل االمـــــريـــــكـي كـــــمـــــا يـــــجب!
االحـتجاجـات التي انطلـقت عفوية ومن
ثم اصـبحت منظمة تفاجئ العالم اجمع
بـقـدرة الـشـعب الـعـراقي عـلى ان يـبـعث

وينهض من جديد.
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ال يستوعب احلاكمون في العراق ان ما
يــــجـــــري في ســـــاحـــــات االعــــتـــــصــــام
واالحتجاجات هو حتول كبير ومرحلة
ـا تـاريـخـيـة جـديـدة قـاطـعـة عالقـتـهـا 
قــبــلــهــا لـم يــعــد الــشــعب كــمــا يــقــول
الـدستور مجـموعة مكـونات يخشى فيه
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تـكمـن مشـكلـة االنظـمـة الدكـتاتـورية في
عـدم الـشـعـور بـالـنـدم ورفض االعـتراف
بــاالخــطـاء الــكــارثــيــة الـتـي يـســبــبــهـا
ـصـيـريـة! االنـفـراد بــإتـخـاذ الـقـرارات ا
جـاءت الـعـملـيـة الـسـياسـيـة في الـعراق
واطن خيرا ألن الذي يحكم واسـتبشر ا
يــــفـــــتـــــرض ان يـــــكــــون مـن الــــشـــــعب
قراطية تعني حـكم الشعب) لكننا (الـد
اصـدمنا بأساليب حكم غـريبة ومختلفة
عن الـدكتـاتورية ولـكنهـا ايضا ادت الى
ــاثـــلـــة صــراعـــات وحــروب نـــتــائـج 
طـائــفـيــة  وتـدخالت اقـلــيـمـيــة ارتـبـاك
واخـطاء في العالقات الـدولية فشل في
ـــلـف االمـــنـي واخلـــدمي وانــــتـــشـــار ا
ظــاهــرة الـــفــســاد لــكـن الــذي اخــتــلف
وعــلـيــنـا االشــارة الـيه هــو ان الـطــبـقـة
احلـاكمـة (تعـترف بـاالخطـاء) وقد تـعلن
ــتـظــاهـرين الى (الــنـدم) وتــدعـو مــثل ا
(االصالح) لـكـنـهـا ال تـوفـي بـوعـدها وال
تـتحرك سريعا ألنـهاء االزمات االنتظار
ــرحــلــة اخلــطــيــرة لــيس في في هــذه ا
صـــالح (الــــعـــمــــلـــيـــة الــــســـيــــاســـيـــة)
ـتـلكـئـة!على الـطـبـقة الـسـياسـيـة التي ا
تـرمي االتـهامـات عـلى بعـضـها الـبعض
ان تـــــعـي ان  كـل هـــــذه االخـــــطــــــاء في
ـــعــاجلـــات هي نـــتــاج عن عـــدم قــدرة ا
ووعي لــكــيــفــيــة ادارة احلــكـم واصـدار
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ـمـلـكـة الـعـربيـة الـسـعـوديـة واإلمـارات والـبـحـرين إلى الـعـاصـمة وصلـت منـتـخـبـات ا
القـطـرية الـدوحـة لـلمـشـاركـة في النـسـخة  24 من بـطولـة كـأس اخلـليج "خـلـيجي 24
ـشـاركـة قـد تـكـون خـطـوة مـهـمة فـي طـريق إنـهـاء االنـقـسام ويـرى الـبـعض أن هـذه ا

اخلليجي.
ونــقـلت وكــالـة األنــبـاء الــقـطــريـة نــبـأ
ــمـلــكـة الــعـربــيـة وصــول مـنــتـخــبي ا
ـتحدة الـسعوديـة واإلمارات العـربية ا
إلى مـطار حمـد الدولي الـيوم االثن

للمشاركة في البطولة "وسط استقبال
ريـــــاضـي رســـــمـي" من مـــــســـــؤولـــــ
ــنـــتــخب .ونـــشــر حـــســاب ا قـــطــريــ
الــسـعــودي عـلى مــوقع تـويــتـر صـورا
ــنــتــخـب الــســعــودي عــقب لــبـــعــثــة ا
وصـــولـه إلى مـــطـــار الـــدوحـــة.ويـــرى
مــراقــبـون أن هــذه اخلـطــوة يـرجح أن
تكون عالمة مهمة في مسار حل األزمة
اخلــلــيــجــيــة الــتي بــدأت مــنــذ أوائل
حــزيــران عـام .2017وقــد نــقــلت وكــالـة
بـلـومـبـيـرغ االقـتـصـاديـة مـنـذ أيـام عن
مــصـدر خـلـيـجي لـم تـسـمه أن جـهـود
الـوسـاطـة "حتـاول االسـتـفـادة مـن هذا

في مــجـلس الـتـعــاون اخلـلـيـجي.وقـال
الـسفير السعودي في الكويت سلطان
بـن ســعــد بن خـــالــد آل ســـعــود عــلى
هـامش احتـفال الـسفـارة العـمانـية في
الـكـويت بـيـوم الـسـلـطـنـة الـوطـني إن
"الــريـاضــة دائـمــا تـصــلح مـا أفــسـدته
الـــســـيـــاســـة" مـــشـــددا عـــلـى أن هــذه
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ويـقول البعض إن هـناك مؤشرات تدل
عــلى قـرب حـدوث انــفـراجـة في األزمـة
اخلـلـيجـيـة وذلك بعـد أن أعـلن "احتاد
كـأس اخلـلـيج الـعربي لـكـرة الـقدم" في
تشرين الثاني اجلاري عن مشاركة 13
مـنتخبات كل مـن السعودية واإلمارات
والـبــحـرين في بـطـولـة كـأس اخلـلـيج

الـتـي تـقـام في قـطـر في الـفـتـرة من 26
تـشرين الـثاني إلـى الثامـن من دكانون
األول وذلـك بعد قـرار سابق من الدول
ـقـاطعـة الـبطـولـة.ونشـر عـبد الـثالث 
اخلـــالق عـــبـــدالــلـه أســـتــاذ الـــعـــلــوم
ــقــرب من الــســيــاســيــة اإلمــاراتي وا
دوائـر صـنع الـقـرار في بالده تـغـريدة

عـــلى حـــســابه الـــرســـمي عــلـى مــوقع
تــويـتــر يـوم  14تــشــرين الـثــاني قـال
فـيـهـا إن هـنـاك (قـرارا بوقـف احلمالت
سـيئة) بـ أطراف األزمة اإلعالمـية ا
اخلـليـجية.وقـال نائب وزير اخلـارجية
الـكويتي خالد اجلار الله منذ أيام إن
ــنـتـخـبــات في بـطـولـة مــشـاركـة تـلك ا
كـأس اخلليج  2019تـعد "مـؤشرا مـهما
عـلى وجـود تـقدم نـحـو حل األزمـة ب
األشـقـاء". دأت األزمـة اخلـلـيـجـيـة على
إثـر تـصـريـحـات بـثـتـهـا وكـالـة األنـباء
الـقطرية للشـيخ تميم بن حمد آل ثاني
أعـرب فــيـهـا عن "تـأيـيـد" إيـران وحـزب
الـله وحـمـاس بـينـمـا تـقول قـطـر إنـها
تـصريـحات "مـفبـركة" نـشرهـا قراصـنة
عـلى موقع وكـالة األنـباء القـطريـة بعد
اخـتراقهم له.وبعدها برزت تصريحات
مـن الـسـعــوديـة واإلمـارات والــبـحـرين
وقف القـطري من عـدة ملفات تـنتقـد ا
مـثل إيـران وسـوريـا ثم أعـلـنـت الدول
الـــثالث بـــاإلضـــافـــة إلى مـــصــر قـــطع
عالقـاتها الـدبلومـاسية مع قـطر.وتتهم
الـدول األربع قطر وقناة اجلزيرة بدعم

ـنطـقة وهو تـشددة في ا اجلـماعـات ا
األمـر الـذي تـنـفـيه الـدوحـة بـاسـتـمـرار
ــقــاطـــعــة تــســعى مــعـــتــبــرة أن دول ا
لـلتدخل في سـياستـها اخلارجـية.ومنذ
ذلـك احلـ زادت حـدة الــتـوتـرات بـ
قـطر والـسعوديـة واإلمارات والـبحرين
ســيـاســيـا واجــتـمـاعــيـا وإعالمــيـا بل
وريـاضـيـا. ولم تـفـلـح مـبـادرات عـربـية
سـابقة بـقيادة الكـويت وسلطـنة عمان

في التوصل حلل لألزمة اخلليجية.
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الــــبـــعض يـــرى أن انــــفـــراجـــة األزمـــة
اخلليجية تأتي في ظل تخوفات عربية
ــنـــطــقــة مـن تــوازن قــوى جـــديــد في ا
وتــوتـــرات إقــلــيــمــيـــةكــمــا رافق قــطع
الـــعالقــات الـــدبــلــومـــاســيـــة مع قــطــر
إجـراءات اقـتـصـاديـة وصـفـهـا الـبعض
بـأنــهـا (قـاسـيـة) مـنـهـا إغالق احلـدود
الــبــريـة والــطـرق الــبــحـريــة مع قــطـر
ومـنـعـهـا من اسـتـخـدام اجملـال اجلـوي
لـدول األزمة وفرض قيـود على تنقالت
الـقطـري عـبر هـذه الدول. كـما أغـلقت
الــســعـوديــة مــكــاتب قـنــاة (اجلــزيـرة)

احلــدث الــريــاضي الــذي تـســتــضــيـفه
الـدوحة" من أجل إصالح الـعالقات ب
قــطـر والـسـعـوديــة بـشـكل أسـاسي ثم
ـصدر قـطـر واإلمارات الحـقـا.وأضاف ا
أن دولـة الكـويت تعـتبـر صاحـبة الدور
الـرئـيـسي في جـهـود الـوسـاطـة إلنـهاء
األزمـة اخلـلـيـجـيـة.وقـال أمـيـر الـكـويت
صـبـاح األحمـد اجلـابر الـصـباح خالل
ـانيـة جمللس األمة افـتتـاح الدورة الـبر
الـكويـتي في نـهاية شـهر تـشرين األول
ــاضـي إن اسـتــمــرار اخلـالفــات بـ ا
الــدول األعـضــاء في مـجــلس الــتـعـاون
اخلـليجي لم يعد مقبوال بحسب وكالة
األنــــبـــاء الــــكــــويـــتــــيــــة الـــرســــمــــيـــة
(كـونـا).وأضاف أمـير الـكويت أن بالده
"تــتــابع بــكل قـلـق وألم هـذا الــشــقـاق"
مــؤكـدا عـلى ضـرورة جتـاوز اخلالفـات

الـقطرية في الرياض.ويرى البعض أن
"مــقــاطـعــة" هـذه الــدول لــقـطــر والـتي
تـسـمـيـهـا قطـر (حـصـارا) قـد سـاهمت
ـنـظـمـات في تــراجع "الـدعم الـقـطـري" 
تـــعــتـــبــرهــا هـــذه الــدول (إرهـــابــيــة).
وفــــــي  22 مـن حـزيران  2017 عـرضت
الـــســـعــوديـــة واإلمــارات والـــبـــحــرين
ومـصـر عـلى قطـر قـائـمة من  13نـقـطة
وحــــددت لـــهـــا مــــهـــلـــة عــــشـــرة أيـــام
ــطـالب لــتـنــفـيــذهـا. وكــان من ضـمن ا
إغـالق قــــنــــاة اجلـــــزيــــرة واحلــــد من
عـالقات قـطر مـع إيران وإغالق قـاعدة
عــسـكـريــة تـركـيـة عــلى أرضـهـا إال أن
قــطـر قــالت إن الالئــحـة غــيـر واقــعـيـة
وغـيـر قـابـلـة لـلتـطـبـيق.بـعـدهـا نـشرت
الـسـعوديـة وحـلفـاؤهـا "الئحـة سوداء"
تـــضم من وصـــفــتـــهم بــشـــخــصـــيــات
وكـيانـات إرهابـية ضـمت مجـموعة من
شـخصيات ورموز ومـؤسسات قطرية.
فـهل تـسهم بـطولـة كأس اخلـليج 2019
في حـلحـلة األزمة اخلـليجـية القـطرية
أم سـتـكـون مجـرد حـدث رياضي بـعـيد

عن تغيير أي واقع سياسي?

≈UłU−²Š ∫ جانب من اإلحتجاجات الشعبية في بغداد

ـتحـدة والعراق الـعالقة بـ الواليات ا
ـسـتـمـر فـضـال عن الـتـعـاون الـثـنـائي ا
قراطي مزدهر دعـمًا لعراقٍ موحـدٍ ود
الفــتـــة الى انه "شــجب عـــمــلــيــات قــتل
ـتــظـاهـرين والــتـهـديـدات واخــتـطـاف ا
الــتي تــطــال حـريــة الــتــعـبــيــر ودوامـة

العنف الدائر).
ÂUŽ qBM

واسـتقبل البارزاني مـديرة قسم الشرق
األوسـط وشــمـــال أفــريـــقـــيــا في وزارة
اخلـارجية الـبريطـانية سـتيفـاني القاق
ـرافق لـهـا. وقـال بـيـان جـرى والـوفــد ا
خالل الــلــقــاء الــذي حــضــره الــقـنــصل
الــعــام الـبــريـطــاني في أربــيل جــيـمس
شهد ثـورنتون بحث آخر مستجدات ا
الـــعـــراقـي والـــتـــأكـــيـــد عـــلى أن عـــدم
االســــتــــقــــرار في الــــبالد ال يــــصب في
نـطقة مـصلـحة العـراقيـ عمومـاً وال ا
بـرمتها). كما  التشديد على (ضرورة
مــنح رئــيـس الــوزراء الـعــراقـي فــرصـة
ــشــروعـة ــطــالب ا لالســتــجــابــة إلى ا
والـقانونية لـلمتظاهـرين وتنفيذ احلزم
اإلصـالحــيـــة). واضــاف انـه (جــرى في
الــلـقـاء الــتـأكـيـد عــلى دعم بـريــطـانـيـا
لــبـرنــامج اإلصالح فـي حـكــومـة إقــلـيم
كــوردســتــان والســيـمــا فــيــمــا يــتـعــلق

بوزارة البيشمركة).

حـكـومـة إقـلـيم كردسـتـان شـكـره لـلدعم
تـحدة وقال إن الـذي تبديه الـواليات ا
(إقــلـيم كــوردسـتــان سـيــظل عـامل أمن
ــنــطـقــة وســيـواصل واســتــقـرار في ا

دوره في هذا اإلطار) بحسب البيان.
واصــدرت الـسـفـارة االمـيــركـيـة بـيـانـا
بــــشــــأن زيـــارة نــــائب وزيــــر الــــدفـــاع
االمــريـكي الى بـغـداد واربـيل وشـجب
تظـاهرين وما وصفه قـتل واختطـاف ا
الـبــيـان الـتـهـديـدات الـتي تـطـال حـريـة
الـتعـبيـر.وقالت الـسفـارة في الـبيان ان
(نـائب وزير الدفاع للسياسة جون رود
زار بــغـداد وأربـيل يـومي الــ  24و25
تـشـرين الثـاني لبـحث الـتعـاون األمني
ـنــطـقـة ودور الـواليـات األمــريـكي في ا
ة ـتـحـدة في الـتـحـالف الـدولي لـهـز ا
داعـش). واضـافت انه (الـتــقى بـرئـيس
ـــهـــدي ووزيـــر الـــوزراء عـــادل عـــبـــد ا
الـدفـاع جنـاح الشـمـري في بغـداد كـما
الـتقى في أربـيل برئيس وزراء حـكومة
اقــلــيم كــردســتــان مــســرور الـبــارزاني
ونـــــــائب رئـــــــيس الـــــــوزراء قــــــوبــــــاد
الــطـالـبـاني). وتــابـعت ان (نـائب وزيـر
الـــدفــاع ســلط الــضـــوء عــلى اجلــهــود
ـــســـتـــمــرة والـــرامـــيـــة الى تـــعـــزيــز ا
الـشـراكات والـتعـاون في مـجال الـدفاع
تحـدة والعراق وأهمية بـ الواليات ا

ـتـحـدة إلقــلـيم كـوردسـتـان الــواليـات ا
وأشـــار إلى أن زيـــارة نـــائب الـــرئـــيس
األمـريـكي مـايك بـنس إلى أربـيل جاءت

لتبرهن ذلك).
و(أكــد وكـيـل وزارة الـدفــاع األمـريــكـيـة
عـلـى مـواصـلـة دعم قـوات الـبـيـشـمـركـة
وضـرورة استمـرار التنـسيق ب قوات
الـبــيـشـمـركـة والـقـوات الـعـراقـيـة لـردع
تـهـديدات تـنظـيم داعش). ووجه رئيس

s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

اسـتقبل رئـيس حكومـة إقليـم كردستان
مـسـرور الـبـارزاني وكـيل وزارة الـدفاع

األمريكية للسياسات جون رود.
وقــال بــيـان تــلــقــته (الـزمــان) امس انه
خـالل اللقاء الـذي حضره وزيرا شؤون
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة شـــورش اســـمـــاعـــيل
والــداخــلــيــة ريـبــر احــمــد جــدد وكـيل
وزارة الـدفاع األمريكية للسياسات دعم
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ا تـفشى جاء في كـتاب نـهج البالغة - ج 2- الصـفحة 68  ...إنه 
الظلم ومنع الناس من حقوقهم  وأنتشارالفساد في مفاصل الدولة
اإلسالمـيـة وبـسـبب جتـبّـر الـوالة وهـيـمـنـة األقارب واحلـواشي عـلى
ــال وذلك في أواخـر خالفــة عـثــمـان بن عـفــان تـذمــر الـنـاس بـيت ا
دن اإلسالمـية وكثـرت اإلحـتجـاجات وجتـمعـوا من كل األمصـار وا
ــنـورة وقــصـدوا دار عــثــمـان وأحــاطــوا به لــعـزله من ــديـنــة ا في ا
اخلالفة ....فكلمهم اإلمـام علي وجلس بينهم وأسـتمع إلى مطالبهم
..ثم طلب األذن منهم أن يكون رسوالً منـهم إلى (السلطة احلاكمة)
ـشروعـة .. فـوافـقـوا أن يكـون اإلمـام عـلي ناقالً يـحـمل  مـطالـبـهم ا
ا يريـدون ويطلـبون ..فدخل عـلى عثمـان وقال (حسب النص أمينـاً 
الـتـالي) : إن الـنـاس ورائي وقـد أسـتسـفـروني (جـعـلـوني سـفـيراً )
بـيــنك وبــيــنـهم ...ووالــله مــا أدري مـا أقــول لك ! مــا أعــرف شـيــئـا
جتــهــله وال أدلك عــلى أمــر ال تــعــرفه.. إنـك لـتــعــلـم مـا نــعــلـم  مـا
سبقناك إلى شئ فنـخبرك عنه  وال خلونا بـشئ فنبلغك أياه ..وقد
رأيت كمـا رأينـا وسمـعت كمـا سمـعنـا  وصحـبت رسول الـله كما
صـحبـنا.. فـالله الـله في نـفسك فـإنك والـله ما تـبصـر من عمى وال
تـعـلم مـن جـهل .. فالجتــعل الـنــاس في حـيــرة من أمـرهم فــتـكـون
روان سيقة - رئيس وزراء عثمان-.. سبباً للفتنة..وإياك أن تـكون 
يسـوقك حـيث شاء  –يـعـني يدفـعك عـلى جتـاهل أصـوات الـشعب-
بعـد جالل السن وتـقضّي الـعمر(يـعني أصـبح عمرك فـوق الثـمان
ـســؤولــ والــفــاســدين يــؤثـرون عــلى فالتــدع مــروان وغــيـره مـن ا

نعون إصالحاتك )..! قراراتك و
فقـال لـه عـثمـان : كّـلـم الـناس فـي أن يـؤجـلونـي (يـعـطـوننـي مـهـلة )

هم ....? حتى أخرج إليهم من مظا
دينة فال أجل فيه .... وما غاب فأجله فقال اإلمام علي : ما كان با
ـطـالب الـتـي يـطـالب بـهـا الـنـاس حول وصـول أمـرك إلـيه..يـعـني ( ا
قـصرك الحتـتمل الـتأجـيل..فهي مـطالب مـشروعـة وحلـولهـا متـوفرة
طالب عنـد أهل األمصار البعيدة (احملافظات) بكل بساطة ) وأما ا
فـمـجرد أن تـأمـر الوالة عـلى تـنفـيـذها تـنـفذ فـوراً دون إبـطاء أو لف
أودوران ..! ولـكن مع األسف لم يسـتـمع اخللـيفـة عثـمـان لنـصيـحة
اإلمــام عــلـي ..وبــقي يــســتــمـع إلى نــصــائح الــفـــاســدين من حــوله
..فكـانت النتـيجـة أن احملتجـ أقتحـموا علـيه قصـره وقتلـوه بشكل
مـأسـاوي وقـطـعـوا رأسه وهـو بـ أحـضـان نـسـائه دون أن يـحـمـيه

أحد..!!
الــيـوم الـتـاريخ يــعـيـد نـفـسـه ..ورئـيس احلـكـومـة
ـهـدي يـسـتـمع لـلـفـاسدين الـعـراقـيـة عـادل عـبدا
واجملرم واليستـمع يستمع للـعقالء والوطني

من أبناء بلده ...فهل من مدكّر ..?

≈U³I²Ý‰∫ مسرور البارزاني يستقبل مسؤولة بريطانية
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أصـــبح الــــدســـتـــور الـــعـــراقي الـــشــــغل الـــشـــاغل لـألغـــلـــبـــيـــة من
وفي نفس الوقت جنـد إن الكثـير من أبنـاء الشعب أخذوا واطنـ ا
على عـاتـقـهم مـهـمـة كتـابـة كـلـمـة(الدسـتـور الـعـراقي) في مـحـركات
الـبـحث من أجل مـطالـعـة هـذا الـدستـور والـبـحث في إمكـانـيـة طرح
ـكن أن يحـدثه من أفـكـارهم في مـسـألـة الـتعـديل الـدسـتـوري ومـا 

تغير في مسارات العملية السياسية واالقتصادية في العراق.
ا والـتعـديالت بحـد ذاتـها حـالة صـحيـة تؤكـد مـواكبـته للـتطـورات 
في ذلك مناقشة طبيعة النـظام السياسي الذي يحكم العراق وطرح
انـي وهنـالك من يـؤيد ذلك وبـالـتأكـيد الـنـظام الـرئاسـي كبـديل لـلبـر
هنالك من يعارضه مع وجود مقتـرح النظام اخملتلط كما في احلالة

الفرنسية.
مـا نـريـد أن نـقـوله أن عـمـلـيـة تـعـديل الـدسـتـور يـجب أن ال تـخـضع
لـلـعـواطف وجنــد هـنـالك من يـنــدفع في رغـبـة جـامــحـة جلـعل نـظـام
وجود حـاليـا أو ما كـان موجودا ـان)ا احلكم رئـاسي نكـاية بـ(الـبر
كن أن يؤسس لنظام دكتاتوري ما بعد  2003 ألن هذا بحد ذاته 
ــقــراطي في ظل وجــود عـوامل عــديـدة حــتى وإن كــان في إطـار د
تـسـاعد عـلى نـشـوء الدكـتـاتوريـة في الـعـراق في مقـدمـتهـا الـنوازع
ـكن أن تـنـتجه من الفـرديـة الـكـامنـة لـدى الـطـبقـة الـسـيـاسيـة ومـا 
زعامات لديها الـقدرة على اإلنفراد بحـكم البالد خاصة وإن هنالك

قراطية. ية تؤكد على ذلك حتى في ظل الد جتارب عا
عـمـليـة تـعديل الـدسـتور الـعراقـي عمـليـة لـيست سـهـلة كـمـا يتـصور
خاصة وإن الـدستور الـعراقي بـحد ذاته يحـصن نفسه من البـعض
صوت في التعديل وهذا ما يتجـلى بوضوح في عدم رفض ثلثي ا
ا يـعني وجـود موانع قويـة تمنع ثالث محـافظات عـلى التـعديالت 

التعديالت.
ـتوقع لـلتـعـديالت علـينـا أن جنري لـهذا لـكي ال نـصطـدم بالـرفض ا
مـثـلة تـعـديل أولي علـى ما مـتـفق علـيه من قـبل الـقوى الـسـياسـيـة ا
للشعب الـعراقي وهذه التعـديالت كما واضح يجب أن تكـون مقنعة
وفي مقـدمتها ما مـؤشر شعبـيا حول مجالس للرأي العـام العراقي
احملافظات واألقضية والنواحي باعتبارها حلقة زائدة ومفصل مهم
ـكن رفضـها وهـذه النـقطـة ال  من مـفاصل الـفـساد في مـؤسسـاته
ـا تـقف ضـد من قـبل الـقـوى الــكـرديـة الـتي يــجـد الـبـعض إنــهـا ر
ان مـستقل ألن اإلقـليم بـحد ذاته يـتمـتع ببـر التـعديالت الـدستـورية

وبالتالي لديه سلطة تشريعية تغنيه عن مجالس احملافظات.
شكلة لـغرض تعديل الدستور أن انـية ا لهذا جند على الـلجنة البر
تكون لديهـا رؤية واقعية وليـست عاطفية في الـتعامل مع التعديالت
ألن طـرح مواد في الـدسـتور الـعراقي الـدستـوريـة القـابلـة لـلتـحقـيق
لـلـتـعـديل دون ضـمـان الـتـصـويـت عـلـيـهـا سـيـؤدي بـالـنـهـايـة لـفـشل
ألنه كـما معـروف إن التصويـت الشعبـي سيكون التـعديالت برمـتها
عـلى كـافـة الـتـعـديالت دفـعـة واحـدة وليـس كل مـادة علـى حدة ومن
الـضـروري جـدا أن نـسـتـفـيـد من جتـارب الـدول في
الــتـعــديالت الـدســتـوريــة خـاصـة وإن أغــلب هـذه
الدول عـدلت دساتـيرهـا تدريـجيـا وبحـدود مادة
أو مــادتـــ أو مــجـــمــوعــة مـــواد مــتــصـــلــة في

األهداف مع بعضها البعض .

الــعــاشــرة من صــبــاح غــد اخلــمــيس).
وسـيرأس اجللـسة الدكـتور فالح حسن
ثــــويــــني مــــشــــرف قــــسـم الــــدراســـات
االقـــتـــصــاديـــة ومـــقـــررهــا بـالل كــاظم
اجلــوادي. وتـتــضـمن دراســتـ االولى
ـازن صاحب هـادي بعنـوان (تطبـيقات
احلـــكم الــرشـــيــد وفق اتــفـــاقــيــة اال
ـكـافــحـة الـفـســاد) والـثـانـيـة ــتـحـدة  ا
حلـسـ غازي رشـيد بـعـنوان (مـدركات
الـــفـــســـاد في الـــعـــراق في ظـل غـــيــاب
الـدراسات االسـتقـصائيـة محـليا). وفي
اربــيل يــقــيم مــؤتـمــر الــقـمــة الــثــقـافي
ومــهـرجـان الــعـنـقــاء الـذهـبــيـة الـدولي
الـرحـال بالـتعـاون مع جمـعـية الـثقـافة
ــنـدائــيــة في اربـيـل كـرنــفـال امــيـرات ا
الـعـنـقـاء لـلـتنـمـيـة والـتـسـامح وحـقوق
ــرأة والــطــفل. وقــالـت بــطــاقــة دعـوة ا
تـــلـــقـــتـــهـــا (الـــزمــان) ايـــضـــا امس ان
(الــكـرنـفــال سـيــقـام في قــاعـة جـمــعـيـة
ــنـطـقـة عـيـنـكـاوا ـنـدائـيـة  الـثــقـافـة ا
بــأربــيل وســيــتــخــلــله تــكـر عــدد من
ـؤتــمـر ـبــدعـات). وكــان ا ــبـدعــ وا ا
يــعــقــد ســـنــويــا في مــديــنــة الــعــمــارة
بـحـضور حـشـد من االدباء والـكـتاب اال
ان ظـروف الـتـظـاهـرات احلـالـيـة حـالت

دون عقده فيها.
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ـركزي العـراقي وتمويل (قـرض البنك ا
ـشــاريع) عـنـوان الـطـاولـة احلـواريـة ا
الـتي يـقيـمـها مـجـلس االعمـال الـوطني
ــعــهــد الــعــراقي لالصالح الــعــراقي وا
االقــتـــصــادي. وقــالت دعــوة تـــلــقــتــهــا
(الــزمـان) امس ان (احلــوار سـيــتـنـاول
ركزي تـعلـيمـات تنفـيذ قـروض البـنك ا
توقفة ودعم عامل ا الـعراقي لتشغيل ا
ـتـوسطـة والـصـغيـرة بـغـية ـشـاريع ا ا
ايـــجـــاد فــرص عـــمل واحـــيـــاء الــدورة
ـــنــتج الـــوطــني االقـــتــصـــاديــة ودعم ا
وتـوفـيـر عـوائـد غـير نـفـطـيـة لـلـمـوازنة
الــــعــــامــــة). واضــــافت (ان اجــــتــــمـــاع
ـعـهد في ـشـاركـ سـيكـون في مـقـر ا ا
عــرصــات الــهـنــديــة بــبـغــداد الــســاعـة
الــسـادسـة والــنـصف من مــسـاء الـيـوم

االربعاء).
ـنـظـمـات وتـعــقـد دائـرة الـعالقـات مع ا
غـير احلكومية في هيئة النزاهة العامة
ومـؤسـسـة بـيت احلكـمـة نـدوة حـوارية
بـعـنـوان (مـدركـات الـفسـاد وتـطـبـيـقات
الــنـزاهـة اجملـتــمـعـيـة). واكــدت بـطـاقـة
دعــوة ان (الــنــدوة ســتــعــقــد في قــاعــة
االجــتــمـاعــات بـبــيت احلــكـمــة الــكـائن
ــيــدان بـــبــغــداد الــســاعــة ــنـــطــقــة ا
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اسـتقـبل الـرئـيس األمريـكي دونـالد
تـرامب امس ضـيـفـا غـيـر عـادي في
الـبــيت األبـيض هـو الـكـلب كـونـان
الـــذي يـــخــــدم في اجلـــيش والـــذي
شــارك في عــمــلــيــة مالحــقــة زعــيم
تـنـظـيم داعـش أبـو بـكـر الـبـغدادي.
وقـال ترامب بـيـنمـا كـانت تقف إلى
جانبه زوجته ميـالنيا ونائبه مايك
ـدربـ هـذا بــنس وكـونـان وأحــد ا
ا يكون كونان. في هذه اللـحظة ر
أشـــهـــر كــلـب في الـــعــالـم وأضــاف
قـابلة لـلصـحفـي عـلى الدرجـات ا
حلـديــقـة الــبـيت األبــيض نــتـشـرف
باسـتـضـافـة كـونان هـنـا ومـنـحـناه
شهـادة ووسامـا سيـعلق في الـبيت
األبـــيض وقُـــتل الـــبـــغـــدادي وهــو

عـــراقـي أعـــلـن نـــفــــسـه خـــلــــيــــفـــة
لـلــمـسـلـمــ بـصـفـتـه زعـيم الـدولـة
ـاضـي بـعـدما اإلسالمـيـة الـشـهـر ا
فجر سـترة ناسـفة عقب هروبه إلى
نـفـق مـسـدود بـينـمـا كـانـت الـقوات
األمريـكيـة اخلاصة تـالحقه. وسبق
أن قـال اجلـنـرال كـيـنـيـث مـاكـيـنزي
من مـشـاة البـحـرية وقـائـد القـيادة
ركزية األمريكية التي تشرف على ا
الــقـــوات األمـــريــكـــيـــة في الـــشــرق
األوسط إن الــبـــغــدادي أخـــذ مــعه
طــفـــلــ إلـى الــنـــفق. وأضــاف أنه
يـعـتـقـد أن الـطـفـلـ كـانـا دون سن
الـــثـــانـــيــة عـــشـــر وأنـــهــمـــا القـــيــا
حتفهمـا.وقال بنس عن الكلب الذي
أصـيب في الــعـمـلـيــة (كـونـان حـقـا

بطل).

الرئيس األمريكي
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