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6-11- )كمبوديا(,  ريب  سيام 
تشهورم  يتسلق   - ب(  ف  )أ   2020
تري حافي القدمني ومن دون حماية 
ملعبد  املركزي  البرج  أمام  سلما 
ريب  سيام  في  الشهير  وات  أنغكور 
 65 ارتفاعه  يبلغ  والذي  الكمبودية 
الذي  النباتي  الغطاء  إلزالة  مترا 
الواجهات  بهذه  ضرر  بإحلاق  يهدد 

األثرية. 
وهذا الرجل البالغ من العمر 50 عاما 
يحرص  خاص  فريق  من  جزء  هو 
على ضمان سالمة هذا املوقع األثري 
تنبت  التي  الضخمة  النباتات  من 
من  املصنوع  البناء  هذا  شقوق  من 

احلجر الرملي.
بعد  برس  فرانس  لوكالة  تري  وقال 
خطأ  ارتكبنا  "اذا  االرض  الى  نزوله 

واحدا فلن ننجو".
لكنه يدرك أن الكفاح من أجل اقتالع 
جذور صلبة هو معركة مستمرة ضد 

الطبيعة.
األشجار،  تكبر  "عندما  وأوضح 
تفكك  في  وتتسبب  جذورها  تتعمق 

احلجارة".

املعابد  ويعتبر احلفاظ على عشرات 
في متنزه أنغكور األثري مهمة دقيقة 
 30 من  املؤلف  الفريق  بها  يقوم 

عضوا على مدار العام.
قائمة  على  املدرج  املوقع  يضم 
ما  إلى  تعود  آثارا  العاملي  التراث 
واخلامس  التاسع  القرنني  بني 
عشر، وكان الوجهة السياحية األكثر 

انتشار  قبل  كمبوديا  في  شعبية 
على  وتأثيرها  كوفيد19-  جائحة 
السفر العاملي. وقال تري "نحن نحب 
املعابد ونريد احملافظة عليها. إذا لم 
الفرصة جليل  تتاح  فلن  بذلك...  نقم 
ملعدات  وجود  ال  لرؤيتها.  الشباب 
صلبة  زرقاء  قبعات  باستخدام  أمان 
فإن  للسالمة،  وحيد  وقائي  كإجراء 

واجباته  أداء  على  معتاد  الفريق 
حتت أنظار السياح في املكان.

وأوضح قائد الفريق نغني ثي "عندما 
والدوليون  احملليون  السياح  يرانا 
مخيفا  األمر  يبدو  املعابد،  نتسلق 
في  نقصا  هناك  أن  ويعتقدون  لهم 
احلبال  استخدام  لكن  املعدات". 
ألنه  وارد  غير  أمر  التسلق  ومعدات 

الهشة  إتالف األحجار  إلى  قد يؤدي 
السقاالت  وضع  عملية  أن  حني  في 

وإزالتها قد تستغرق أسابيع.
"قد  برس  فرانس  لوكالة  وتابع 
بدال  لهم  مشكالت  في  ذلك  يتسبب 
لهم  أمانا  أكثر  إنه  مساعدتهم.  من 
مباشرة  ويذهبوا  مقصا  يحملوا  أن 
أجزاء  أيضا  وهناك  النباتات".  إلى 
تتطلب  املعابد  بعض  في  ضيقة 
حول  والتنقل  الزحف  العمال  من 
يحاولون  وهم  البارزة  املنحوتات 
أن  إلى  تري  وأشار  مالمستها.  عدم 
"املهمة تكون أكثر صعوبة في املعابد 
القرميد" مستذكرا سقوط  املبنية من 
رأسه  على  سنوات  بضع  قبل  لبنة 

وكسرها خوذته إلى قسمني.
تشاهد مجموعة من السياح احملليني 
دهشة  في  البوذيني  والرهبان 
وإعجاب العمل اجلماعي الذي يقوم 

به هؤالء الرجال.
وهو  فياسنا  روث  السائح  وقال 
يشاهد  كان  فيما  أنفاسه  يحبس 
ميسكه  بينما  سلما  يصعد  عامال 

زمالؤه بإحكام "إنهم شجعان جدا".

دراسة:دور فاعل للنساء في الصيد قبل آالف السنني 

هيكل عظمي لسيدة عاصرت رجل اجلليد
وُدفنت بوضع القرفصاء 

خلصت  ب(  ف  )أ   - برلني  واشنطن-  
ُعثر  التي  بيتيكو"  "سّيدة  أن  إلى  أبحاث 
أيار/مايو  في  مصادفًة  عظامها  على 
بوالية  بيتيكو  في  أعمال  خالل  املنصرم 
براندنبورغ قرب برلني عاشت على األرجح 

بني العامني 3400 و3300 قبل امليالد.
ح أن تكون  وعاصرت هذه املرأة التي يرجَّ
"رجل  اخلامس  عقدها  في  وهي  توّفيت 
موميائها  على  ُعثر  الذي  أوتسي"  اجلليد 
سنة 1991 في نهر جليدي في منطقة األلب 

عند احلدود بني إيطاليا والنمسا.
وقال عالم اآلثار فيليب روسكوسشينسكي 
بيتيكو  بسّيدة  أوتسي  مقارنة  "ميكن 
رجل  اكتشاف  أن  غير  العمر.  حيث  من 
أهمية  أكثر  كان  أوتسي،  أي  تيزينيوخ، 

بكثير من حيث حالة احلفظ".
يعني  ما  طبيعية،  مومياء  "كانت  وأردف 
أن كّل العظام حفظت فيها، باإلضافة إلى 
واجللد  أنواعها  على  العضوية  املواد 

واألعضاء وأجزاء أخرى من اجلسد".
مع  احلدود  من  بالقرب  براندنبورغ  وفي 
مالبس  وبقايا  عظام  على  ُعثر  بولندا، 
مصادفة خالل أعمال حفر لوضع طواحني 

ريحية.
وأظهرت هذه البقايا أن املرأة ُدفنت خالل 
من  أكثر  قبل  احلديث،  احلجري  العصر 
القرفصاء،  آالف سنة، في وضعية  خمسة 

وهي إحدى أقدم وضعيات دفن املوتى.
سّيدة  "عظام  أن  إلى  اآلثار  عالم  وأشار 
وفي  الكثير.  باستنتاج  تسمح  بيتيكو 
أدخلت  قد  احلبوب  كانت  احلقبة،  تلك 
والتبادالت  اليومي  الغذائي  النظام  إلى 
التجارية". وباالستناد إلى حتليل األسنان، 
خلص العلماء إلى أن النظام الغذائي كان 
جّد غّني باأللياف واألطعمة كانت قاسية، 
ما  مهترئة" بحسب  األسنان  "بعض  إن  إذ 
قالت عاملة اآلثار بيتينا يونغكالوس وهي 

تظهر فّك الهيكل العظمي.
ومن املزمع إجراء فحوص إضافية ملعرفة 
أنها  أم  املنطقة  من  املرأة  أصل  كان  إن 

هاجرت إليها.
"سّيدة  عاصر  الذي  "أوتسي"  ويستقطب 
مغّطى  جسده  كان  والذي  تقريبا  بيتيكو" 
على  اآلثار  أقدم  أحد  في  وشما،   57 بـ 

ممارسات دّق األوشام، نحو 260 ألف زائر 
في السنة إلى متحف بولتسانو في شمال 

إيطاليا حيث يعرض هيكله العظمي
 فيما خلصت دراسة حديثة إلى أن النساء 
شاركن قبل آالف السنوات في الصيد، مبا 
للمعتقدات  الكبيرة، خالفا  الطرائد  يشمل 

السائدة في هذا اجملال.
واستند معدو الدراسة إلى اكتشاف بقايا 
عائدة إلى تسعة آالف سنة المرأة مدفونة 
جانب  إلى  البيرو  في  األنديس  جبال  في 

أسلحة صيد كثيرة للطرائد الكبيرة.
ومن خالل حتليل 27 ضريحا آخر يحوي 
األسلحة عينها، خلص فريق بحثي بقيادة 
راندال هاس من جامعة كاليفورنيا ديفيس 
إلى 50 , من الصيادين  إلى أن 30 , 
القارة األميركية  الذين كانوا يعيشون في 

في تلك الفترة كّن نساء.
مجلة  في  املنشورة  الدراسة  وتدحض 
عن  الشائع  املعتقد  أندفانسز"  "ساينس 
في  الصيد  ميارسن  كّن  نساء  وجود  عدم 

مجتمعات الصيادين وقاطفي الثمار.
وقال راندال هاس لوكالة فرانس برس إن 
نتائج الدراسة تظهر أن "هذا االدعاء غير 
من  بجزء  يتعلق  ما  في  األقل  على  دقيق، 

حقبة ما قبل التاريخ لدى البشر".
"تسلط  اخلالصات  هذه  أن  إلى  وأشار 
املمارسات  في  الفوارق  على  الضوء 
في  الفوارق  مثل  اليوم،  بالعمل  املتصلة 
والفروق  والنساء  الرجال  بني  الرواتب 
أنها  كما  والترقيات".  املهنية  املسيرة  في 
يتعلق  ما  في  +طبيعيا+  شيء  "أال  تظهر 

بهذه الهوة".
موال  مجتمع  من  وأفراد  هاس  عثر  وقد 
فاسيري احمللي في موقع ويالمايا باتيخا 
األثري املهم في منطقة األنديس في البيرو 
لستة  عظمية  هياكل  على   2018 سنة 

أشخاص بينهم صيادان.
أن  األسنان  ومينا  العظام  حتليل  وبّين 
الصيادين هما امرأة يراوح عمرها بني 17 
عاما و19 ُسميت "دبليو أم بي 6"، ورجل 

يبلغ ما بني 25 عاما و30.
ولفت هاس إلى أن عمليات التنقيب األثري 
معلومات  كشفت  الشابة  دفن  موقع  في 

مثيرة لالهتمام بالنسبة إلى الفريق.

فقد اكتشف الباحثون سلسلة أدوات صيد 
تثبت على ما يبدو أن الشابة كانت صيادة 
حجري  رمح  طرف  تشمل  وهي  متمرسة، 
احليوانات  لتمزيق  وحجارة  وسكينا 
في  األدوات توضع  هذه  وكانت  وسلخها. 
كأكياس  زائلة،  مواد  من  حاوية مصنوعة 
"دبليو  الصيادة  استخدمت  وقد  اجللد. 
السرعة  زيادة  لها  تتيح  أداة   "6 بي  أم 
الصطياد  بلوغها  ميكن  التي  واملسافة 
الشابة  هذه  كانت  هل  وملعرفة  الطرائد. 
 429 الباحثون  درس  استثنائية،  حالة 
في  مواقع   107 في  مدفونا  عظميا  هيكال 
القارة يعود تاريخها إلى فترات تراوح بني 

4 آالف سنة و17 ألفا.
وقد عثروا على 27 فردا متكنوا من حتديد 
جنسهم بصورة موثوقة وكانت أضرحتهم 
تضم أدوات صيد. وهؤالء كانوا 16 رجال 

و11 امرأة.
"العينة  أن  إلى  البحثي  الفريق  وأشار 

القاهرة -مصطفى عمارة
املتطوعني  من  مجموعة  قررت 
لتحسني  وحدة  اول  تشكيل 
الوحدة  وبدأت  الكالب  نفسية 
كلب   700 بزيارة  نشاطها 
و  شهر  بني  اعمارهن  تتراوح 
منت  شبره  سنوات مبنطقه   10

التابعة
 حملافظة اجليزة تعاني من مرض 
والتقلبات  الوحدة  و  الشلل 
علي  للعمل  السيئه  املزاجية 
النفسية  احوالها  من  اخراجها 
الطبطبة  خالل  من  السيئة 
علي  تعمل  ادوية  وتقدمي  عليها 
االكتئاب  حالة  من  اخراجها 
رياضات  ممارستها  عن  ،فضال 
قال  و  السباحة.  مثل  معينة 
احد شباب الوحدة يدعي اشرف 
مت  تشكلت  التي  الوحدة  ان 
تقسيمها الي مجموعات أحداها 
ملساعده الكالب املصابه بالشلل 
وحتتاج الي عناية خاصة قضال 
تناول  في  الكالب  مساعدة   عن 
نشعر  اننا  اشرف  طعامها،واكد 
هذا  اداء  من  غامرة  بسعادة 

العمل االنساني

رجال نينجا كمبوديون
يحمون رمز البالد من زحف األدغال

لندن- )أ ف ب( - حققت عائلة بريطانية مبلغ 
دوالر(  ألف   525( استرليني  جنيه  ألف   400
مستوحاة  ألعاب  عن  عبارة  هو  كنز  بيع  من 
عليها  عَثرت  وورز"  "ستار  أفالم  سلسلة  من 
قمامة  بأكياس  مليء  مرأب  داخل  مصادفًة 

تركها أحد اجليران.
وأفادت صحيفة "ذي تاميز" أن الرجل وزوجته 
اللذان يعيشان في ستوربريدج بوسط إنكلترا 
احتارا في بداية األمر في ما ينبغي أن يفعال 
التي  املصّغرة  الفضاء  وسفن  الدمى  بكومة 
أمضى جارهما عقودًا في جمعها قبل وفاته. 

اجملموعة  قيمة  اكتشف  عندما  ابنهما  أن  إاّل 
أستون  كريس  املزادات  بائع  من  طلب  بعدما 
تقديرها، علمًا أنها تتضمن متاثيل صغيرة ال 
الصحيفة  ونقلت  األصلية.  عبواتها  في  تزال 
"أستون  دار  من  اخلبير  هذا  عن  البريطانية 
األغراض  هذه  من  "الكثير  إن  قوله  أوكشنرز" 
الطريقة  إلى  نظرًا  الشيء،  بعض  رطبًا  كان 
بأنها  وصفها  لكّنه  تخزينها"،  بها  مت  التي 
النجوم"  حرب  أغراض  من  مجموعة  "أفضل 

رآها.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

كوبنهاغن-)أ ف ب( - أّدت التدابير املعتمدة 
للحّد من انتشار فيروس كورونا إلى "حتّسن 
موقت" لنوعية الهواء في أوروبا، غير أنها 
ألغراض  البالستيك  استهالك  من  زادت 

صحية، بحسب الوكالة األوروبية للبيئة.
التي  الوكالة  عن  صادرة  مذّكرة  في  وجاء 
"جائحة  أن  لها  مقّرا  كوبنهاغن  في  تّتخذ 
من  للحّد  املفروضة  والقيود  كوفيد19- 
املدى  على  إيجابية  آثار  لها  كانت  تفّشيها 
أنها  غير  أوروبا.  في  البيئة  على  القصير 
أّدت أيضا إلى آثار سلبية، منها االستعمال 

املتزايد للبالستيك األحادي االستخدام".
ترّكز  انخفاض  اإليجابية،  اآلثار  بني  ومن 
املنبعث خصوصا  النتروجني،  أكسيد  ثاني 
قد  والذي  احلرارية  واحملطات  املركبات  من 
يؤّدي إلى التهاب حاّد في املسالك التنّفسية، 
في   , و52  إسبانيا  في   ,  61 بنسبة 
نيسان/ في  إيطاليا  في   , و48  فرنسا 

قد  الثالثة  البلدان  هذه  وكانت  أبريل. 
اعتمدت تدابير عزل صارمة للحّد من انتشار 

الفيروس.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

كنز من ألعاب حرب النجوم يهبط على عائلة بريطانية

كورونا يزيد استخدام البالستيك 

وحدة مصرية لتحسني نفسية الكالب 

دول  تتصالح  ومواقفه.  وعالقاته  ومصالحه  قدراته  في  مستمر،  تغير  في  العالم 
وتتصادق شعوب، وبالمقابل تتعدى أخرى وتتناحر.

التحالفات والتعاون، وفي مقابلها  من حكايات  لنا كثيراً  البشرية يروي  تاريخ  إن 
قصص العداء والحروب.

تتالقى الشعوب في مصالحها وثقافاتها، وتتفرق كذلك في مصالحها وثقافاتها!
وواقعياً، لم يخطىء تشرشل كثيراً، حين قال: »ال توجد صداقات دائمة أو عداوات 
دائمة، وإنما توجد مصالح دائمة«. ترى هل كان تشرشل على حق، أم أن في ذلك 

حديث آخر؟!
دخلت امريكا الحرب العالمية الثانية متأخرة، وكانت قد نجحت في نتائجها كثيراً 
بعد أن استهلك المتحاربون االوروبيون قواهم في حرب مدمرة، وبعد أن انقسموا 

بين غربيين وشرقيين متربصين لبعضهم.
تفوقها  خالل  من  الغربية  باوروبا  عالقتها  في  األمريكية  الهيمنة  بدأت  وهكذا 
االقتصادي والتقني وتواجدها العسكري ومشروع مارشال وحلف النيتو واستضافتها 
ألهم المنظمات الدولية ودوالرها قوام النظام النقدي العالمي، وأخيراً الحرب الباردة 
وتداعياتها على األوروبيين، غربيين وشرقيين. وبذلك أصبح ألمريكا حزمة من 

أجنحة تطير بها.
ومع عام ١٩٩٠ وبانتهاء الحرب الباردة واقعياً على أثر سقوط المعسكر االشتراكي 
وهزيمة االنظمة الشيوعية سارعت أمريكا إلى تسيد قطبية واحدة في اطار نظام 

عالمها الجديد الذي انتهى اليه التاريخ، كما بشرها فوكوياما بذلك.
الدب  الصيني وحدة مخالب  التنين  نهوض  هو  قد حسبته جيداً  أمريكا  تكن  لم  ما 
الروسي وتذمر التململ األوروبي الحليف. لقد بدأت أطراف أخرى تتزاحم على 

المقاعد تحت الشمس.
بأساليبها وطرقها االستعمارية في  تستعين  أن  أمريكا  ذلك كان على  في مواجهة 
ايجاد شروطها من زعزعة استقرار  الموارد واألسواق من خالل  السيطرة على 
وخلق حروب وتجسس وابتزاز  سياسي واعالمي وكذلك من خالل نفخ العزيمة 
والشركاء،  الحلفاء  لمصالح  تام  وتجاهل  األمريكية  النفس  في  والكبرياء  والفخر 
أمريكا والبحث عن  الحلفاء العادة حسابات عالقاتهم مع  الذي دفع هؤالء  األمر 

هوية وكرامة ورؤية جديدة لمصالحهم.
تغييرات  منعطف  على  يقف  العالم  وأن  عسيراً،  مخاضاً  اليوم  تعيش  أمريكا  إن 

تاريخية، ساهمت جائحة كورونا بتأجيجها.
الدولية والمقزمين في  السياسة  المهمشين على مسرح  ذلك، علينا نحن  وفي ظل 
نعي  أن  وغيرهم  ومسلمين  عرب  من  القوى  موازين 
موقعنا في خارطة العالم الجديدة، لكي نحمي بيوتنا ونقلل 

من خسائرنا المحتملة.
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الهاي-)أ ف ب( - يبدو أن فهدا أسود 
ُسرق من حديقة في شمال فرنسا سنة 
2019 ميضي أياما سعيدة في محمية 
يتصّرف  حيث  هولندا  في  للسّنوريات 

فعال مثل "جنم متعجرف".
مؤسسة  من  كروييف  روبرت  وروى 
"إن  هولندا  شمال  الواقعة  األسد 
البداية،  في  جّدا  خائفا  كان  احليوان 
التي  املدّجنة  احليوانات  كّل  مثل 
فعال  يتّصرف  اليوم  بات  لكنه  تصلنا، 
لو كان محور  مثل جنم متعجرف، كما 

العالم".
اسم  عليه  أطلق  الذي  الفهد  وكان 
مليئة  لقّصة  بطال  استحال  قد  "أكيال" 

بالتطّورات في أيلول/سبتمبر 2019.
بعدما  األخبار  عناوين  تصّدر  وهو 
شوهد هائما على سطح مبنى في شمال 
لم يكن عمره  الذي  الفهد  فرنسا. وكان 
خرج  قد  أشهر  بضعة  يتخطى  وقتذاك 
من نافذة الشّقة التي وضع فيها قبل أن 

ميسك به عناصر اإلسعاف.
حيوانات  حديقة  في  موقتا  ووضع 
ريثما ينقل إلى هيئة تعنى باحليوانات 

املدّجنة لكّنه تعّرض للسرقة.

اّتصلت  الثاني/يناير،  كانون  وفي 
"هولندية تدعى بيتي" بجمعية كروييف 
التي تؤوي 35 حيوانا من السّنوريات 
إفريقيا،  في  أسدا  و13  وهولندا  في 
كان  صديقها  أصدقاء  "أحد  إن  قائلة 

يتجّول مع فهد أسود في سيارته".
الوزاري  املستوى  على  مناقشات  وبعد 

اجلمعية  وفرنسا، حصلت  هولندا  بني 
على الضوء األخضر لرعاية الفهد.

وجتري راهنا حتاليل للحمض النووي 
للتأكد بشكل قاطع من أن هذا الفهد هو 
ما  بحسب  فرنسا،  في  املسروق  ذاك 
)فرنسا(  ليل  في  العامة  النيابة  أفادت 

وكالة فرانس برس.

باريس-)أ ف ب( - قد يصدم أكبر جبل جليد في 
تضّم  األطلسي  جنوب  في  نائية  جزيرة  العالم 
قد  التي  والفقمة  البطريق  حيوانات  من  اآلالف 

تعجز عن تأمني قوتها، بحسب ما حّذر علماء.
انفصال اجلبال عن  املناخي من  االحترار  سّرع 
اجلنوبي  القطب  محيط  في  اجلليدية  األجراف 
على  تكون وخيمة  قد  تداعيات  مخّلفا  املتجّمد، 
الثروة احليوانية الواسعة في جزيرة جورجيا 

اجلنوبية البريطانية.
وهذا اجلبل اجلليدي املعروف بـ "ايه 68" والذي 
متوز/يوليو  في  انفصل  طّن  مليار  ألف  يزن 
في  سي"  "الرسن  اجلليدي  احلاجز  عن   2017

أنتركتيكا.
ونظرا للسرعة التي يجنح بها، سيستغرق األمر 
20 إلى 30 يوما قبل وصوله إلى املياه القليلة 

اجلبل  هذا  يهّدد  وقد  باجلزر.  احمليطة  العمق 
اجلليدي البالغ طوله 160 كيلومترا وعرضه 48 
كيلومترا على عمق أقّل من 200 متر السواحل 

في حال اقترابه منها.
وقال أندرو فليمينغ من هيئة "بريتيش أنتركتيك 
"أرجحية  إن  برس  فرانس  لوكالة  سورفي" 
حدوث اصطدام هي 50 ,". وتعيش في جزيرة 
بأنواع  البطاريق  جورجيا اجلنوبية اآلالف من 
وطيور  فقمة  حيوانات  جانب  إلى  مختلفة 
قطرس. وفي حال رسا جبل اجلليد على مقربة 
احليوانات  هذه  على  يصعب  قد  اجلزيرة،  من 
خطرا  يشّكل  ما  ولصغارها،  لها  القوت  تأمني 
الكتلة  هذه  أيضا  تزعزع  وقد  بقائها.  على 
اجلليدية النظام البيئي في قاع احمليط الذي قد 

يتطّلب تعافيه عقودا أو حّتى قرونا.

الفهد املسروق في فرنسا..
جنم متعجرف في هولندا

جبل جليدي ضخم يهّدد حيوانات البطريق والفقمة 

الناس  اليزال  الذي  المعاصر،  العراقي  التاريخ  رواة  كثر 
يمتلكون عنه من تفاصيل ومعلومات ماليين المرات أكثر مما 
التواصل االجتماعي واليوتيوب  يظهر في قنوات على مواقع 
خاصة، وهي تتناول صفحات مثيرة لجدل كبير بين العراقيين، 
السيما اّنها تجربة جديدة في كشف اوراق تاريخ ما اعتادوا من 
قبل ان يتم تسليط الضوء عليه كما أن عدداً كبيراً من شهوده 

على قيد الحياة.
الشخصية  والدوافع  والتجيير  والتبويب  االنحياز  سمات  لكن 
العامة  التوجهات  على  مهيمنة  تزال  ال  والطائفية  والسياسية 
به،  يقصد  والذي  المعاصر،  العراق  تاريخ  عرض  لبرامج 
تاريخ االحداث والشخصيات والمواقف في عهد النظام السابق 
وقعت  العراقية  الدولة  تاريخ  من  مفصلية  فترة  إّنها  حصراً. 
العالم  لم يشهد  فيها، وعلى تراب واحد، ثالث حروب كبرى 
مثيالً لها بعد الحرب العالمية الثانية.ولحقت تلك الحروب وعلى 
تراب العراق ايضاً حرب رابعة طاحنة لم تزل آثارها شاخصة 

وعميقة ومرعبة.
إن الجامعات العراقية اهتمت  بدراسة فترات مهمة في العهد 
الملكي وما بعده من عهود جمهورية منذ نهاية الخمسينات الى 
نهاية الستينات، وخرجت لنا دراسات موثقة رصينة عن الحياة 
البرامجية والعالقات العراقية العربية في فترة الوحدة مع مصر 
االسبق جمال  المصري  الرئيس  كان  التي  وسوريا واالحداث 

عبدالناصر في صلب محركاتها.
ومشاركة  بفلسطين  المتعلقة  العربية  الحروب  عن  فضالً   
العراق فيها . لكن الدراسات االكاديمية الموثقة غير السياسية 
تكاد تغيب عن تناول الحقبة التي باتت مادة لقنوات اليوتيوب 
للتعمق  تدعو  أحياناً  مفاتيح مهمة  تتوافر على  الخاصة، وهي 
في دراسة تاريخ، هو عراقي بامتياز، سواء رضينا أو سخطنا 
الماضي  من  جزءاً  وصار  اجتثاثه  يمكن  ال  فالتاريخ  عليه، 
سبباً  ستكون  الناقصة  أو  المزيفة  الروايات  ولعل  المنتهي، 
في غياب فترة يقر الجميع انها أساسية وغير مشبعة الدراسة 
كتابة  اعادة  اطار  ، وقد كتبت دراسات في  والتنقيب  والبحث 
،ووقعت  ايران  مع  الحرب  ابان  السابق  النظام  تبناها  التاريخ 
في تلك النظرة االحادية ذات الرقابة العقائدية الصارمة ، لذلك 
قيمة  ذو  شيء  أي  العلمي  البحث  سطح  على  منها  يمكث  لم 
تلك االخطاء مرة أخرى، السيما  تتكرر  ان ال  مختلفة. يجب 
الجوار  المشتبكة مع ملفات دول  العراقية  الملفات  فيما يخص 
وملفات عالمية كبيرة في خالل أكثر من ثالثين سنة وهي فترة 

مفصلية في النظر البحثي للنصف الثاني من القرن العشرين.
لعل مصطلح اعادة كتابة التاريخ بحد ذاته يتوافر على انحياز 

ضمني .


