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بمساعدة سياسيين عراقيين كبار قدموا معلومات خطيرة

االحـــــد

تستطلع نوابًا من كتل سياسية مختلفة 

           المستقبل العراقي/خاص
كش�ف مصدر س�يايس مطلع ان هنال�ك عمليات مس�اومة حول ورق�ة اإلصالحات 
وحول قانون البنى التحتية، مبيناً أن هنالك مطالب بعضها مادي واآلخر س�يايس مقابل 
التصوي�ت عىل قان�ون البنى التحتية وقب�ول ورقة اإلصالحات حيث تس�عى مجموعات 
برملاني�ة من داخ�ل بعض الكتل من بينه�ا العراقية وملجموعة من الن�واب للحصول عىل 
جملة من االمتيازات بحسب املصدر مقابل التصويت إىل جانب دولة القانون عىل القانون 
املذك�ور وعىل ورق�ة اإلصالحات وقد انتقد املصدر الطريقة التي يت�م التعامل فيها نيابيا 
والتي أصبحت ش�به شائعة وان كان اغلبها رسي لكنه يزيد من رصيد عدد من النواب يف 

البنوك العربية واألجنبية.

           المستقبل العراقي/خاص
كشف مصدر رفيع املستوى يف إقليم كردستان عن 
إصدار محكمة ايطالية حكم�اً مؤبداً بحق نجل رئيس 
إقليم كردستان مسعود بارزاني )منصور( بتهمة القتل 
العمد والتمثيل بالجثة، الفتاً إىل أن رئيس إقليم كردستان 
وص�ل إىل العاصمة روما من اجل بحث وتس�وية األمر 
هناك، فضال عن حضوره ملؤتمر األحزاب الديمقراطية 
يف العالم.وقال املصدر، الذي رفض الكش�ف عن اسمه، 
إن »رئي�س إقليم كردس�تان مس�عود البارزاني وصل 
الخميس املايض إىل العاصمة االيطالية روما لالطمئنان 
عىل ابنه منصور املدان بقتل فتاة لبنانية وإرضام النار 
فيها بس�بب رف�ض أهلها تزويجه�ا ل�ه«، مضيفاً أن 
»محكمة ايطالية قض�ت بالحكم عىل منصور بارزاني 
باملؤب�د بع�د إدانته بتهم�ة القت�ل العم�د واالغتصاب 
املق�رن بفض البكارة وانته�اك حرمة ميت بعد قيامه 
بقتل الفتاة التي تبلغ من العمر 19 عاما، بسبب رفض 
عائلته�ا تزويجها له«.وأوضح املصدر 

إن »منصور بارزاني كان عىل عالقة باملغدورة وس�بق 
أن تقدم لخطبتها إال أن ذويها رفضوا زواجها«، مشريا 
إىل أن ذل�ك الرف�ض »ولد الحقد يف نف�س بارزاني االبن 
وق�رر االنتق�ام منها«، الفت�اً إىل أن »املته�م تمكن من 
استدراج املغدورة واصطحابها إىل منطقة نائية مقفرة 
حي�ث قام بف�ض بكارتها ثم حاول خنقه�ا ولم يفلح 
فاستعان بسكني وطعنها مرات عدة يف الصدر والرقبة 
والبط�ن حتى فارقت الحياة«، مبين�اً أن »منصور قام 
بعده�ا بجر الجثة وأخفاها يف عبَّارة باملنطقة نفس�ها 
ث�م ع�اد إىل منزل�ه حيث ق�ام بغس�ل يديه ومالبس�ه 
امللطخ�ة بالدماء وخلد إىل الن�وم«. ونوه املصدر إىل انه 
يف صباح الي�وم التايل »ذهب منص�ور إىل احد مرافقيه 

وطلب مس�اعدته إلخفاء الجثة، فتوجها 
معا إىل حيث كان قد دفنها وقاما بحمل 

الجثة ووضعاها داخ�ل مركبة، وقاما 
بإنزال جثة املغدورة وس�كب البنزين 

عليها وحرقها«.
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من تقدير »90« 

دوالرَاً« لربميل النفط 
يف موازنة 2013

شجاعة الفرسان 
واألبواق اجلوفاء

الريال واهلالل
 إىل هنائي... كأسك

 يا وطن !!! 
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ـــــة ـــــل جم

عمان/ المستقبل العراقي
اقر وزير أردني س�ابق 
يف  الكب�رية  بمس�اهمته 
إدخال انتحاريني إىل العراق 
.وقال صال�ح القالب وزير 
اإلع�الم األردني الس�ابق يف 
ل�ه  صحفي�ة  ترصيح�ات 
أمس » لعب�ت دورا كبريا يف 
دخ�ول عن�ارص انتحاري�ة 
»م�ن  ».وأض�اف  للع�راق 
املؤس�ف واإلجح�اف أن اتهم إني ضد الس�لفية 
األردنية وال خالفات لدي مع الس�لطة«. مش�ريا 
إىل أن »خ�اليف م�ع امللك عبد الل�ه الثاني ال صحة 
له وهي مجرد شائعات ».وصالح القالب إعالمي 
أردني ش�غل منصب وزير اإلعالم يف األردن. كما 
عني رئيس�ًا لتحرير قناة العربية لدى إنش�ائها. 

وعرف بآرائه املتطرفة.

وزير أردين: أدخلت 
انتحاريني إىل العراق !!

         أنقرة/ المستقبل العراقي
أفادت وكالة أنباء تركية أن ممثل املنظمة العربية لحقوق اإلنس�ان يف بريطانيا أمجد 
س�لفيتي قد ذكر أن النظام الحاكم يف العربية الس�عودية والذي يعاني من الحكم امللكي 
املطلق يتعرض ألزمة سياسية.وأشار سلفيتي إىل أن النظام الحاكم يف العربية السعودية 
تع�رض إىل أزمة لدرجة أن الحقوقيني الس�عوديني يتعرضون بش�كل دائ�م إىل املالحقة، 
وتوجه الس�لطات إليهم تهما باطلة. وأكد أنه »يف مثل ه�ذه األوضاع يجب تغيري النظام 
امللكي بشكل كامل يف العربية السعودية والذي يستخدم األساليب القديمة إلدارة الدولة«.

وأضاف أن السلطات تحاول إخفاء حقيقة خروقات حقوق اإلنسان، وأكد ممثل املنظمة 
العربية لحقوق اإلنس�ان أن املطالبة بتغيري السلطة واالحتجاجات الشعبية قد بدأت منذ 

التسعينات من القرن املايض.

منظمة حقوقية: النظام السعودي عىل حافة االهنيار

»كاغد 
املطارحات«.. 
تسع وتسعون 

قصة وقصة
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ص 20
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ماذا لو كنت رئيسًا للوزراء
 يف ظل االزمة السياسية 

واهلزات االمنية ؟!
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           التحليل ال�سيا�سي/ غامن عريبي
 

للق�اء  القاه�رة  ف�ي  الس�امرائي 
أصدقائه ف�ي تنظيم اإلخوان المس�لمين 
ويدعو العرب إلى إنقاذ السنة من السلطة 
الشيعية والش�قفة أمين عام اإلخوان في 
سوريا يؤكد من تركيا أن السنة واإلخوان 
وس�وريا الس�نية المقبلة ستكس�ر ظهر 
الس�امرائي  ومابي�ن  الش�يعي..  اله�ال 
وخط�اب  مس�لحين  كتائ�ب  والش�قفة 
طائف�ي وكراهي�ة محمولة عل�ى أكتاف 
14 قرناً م�ن التكفير واألحق�اد والعاقة 
لإلس�ام بكل هذا ال�ذي يتحرك في بطون 
الحقد الطائفي على إيران وش�يعة العراق 
إنما يمس اإلس�ام بالصميم ويقدمه دين 
أحقاد وكراهية وعاماً من عوامل التفريق 
والتمزي�ق.. ولتهن�أ إس�رائيل ولتنم وهي 
مرتاح�ة، فاإلخ�وان مش�غولون بالهال 
الش�يعي وآخرون قرروا كسر ظهره بناء 

على أوامر الريال القطري!.
م�اذا فع�ل اله�ال الش�يعي إن كان 
هنالك هال كما يتصور الس�امرائي الذي 
جيء به رئيس�اً للبرلمان "الش�يعي" في 
الم�دة الماضية ولم�اذا كل هذه الضغينة 
والغل�و ف�ي الكراهي�ة على إخ�وة له في 
العملية السياس�ية احترموه طيلة الفترة 
الس�ابقة وقدموه على أنفسهم ويحتفظ 
هو ش�خصياً بعاق�ات وصداقات وطنية 
مهمة مع قادة العملية السياسية؟.. ماذا 
فعل الشيعة له حتى يقفز السامرائي من 
مقعده في الحياة الوطنية كحزب مشارك 
وتيار برلماني يسمونه "الوسط" ويطلق 
عيارات نارية من بندقية الصيد اإلخوانية 
على إخوة له في العراق وهم الذين اقاموا 
له حفلة اس�تقبال كرئيس ح�زب العراق 
ومازال يتذكر حرارة المصافحات الشيعية 
ويتذك�ر معه�ا ال�روح المؤمن�ة بالعراق 
وش�عبه والمصالح الوطنية وقرار شيعة 
الع�راق العم�ل جنب�اً إلى جن�ب إخوانهم 
س�نة العراق لبناء دولة العدال�ة والحرية 

والمساواة االجتماعية ؟!.
أق�ول للس�امرائي أن إخوان س�وريا 
سيفكرون بالمصالح السورية بعد بشار 
إذا استطاع محور إخوان تركيا والسعودية 
وقط�ر م�ن إس�قاطه وأن�ا اس�تبعد ذلك 
وسيغلقون المجال على مشروع لإلخوان 
س�وري ال عاق�ة ل�ه بالمش�روع الع�ام 

انطاقاً من قراءة عميقة للروح االخوانية 
الس�ورية الت�ي تش�تغل عل�ى مصالحها 
ولي�س على المصال�ح اإلس�امية العليا، 
فلم�اذا تحرض عل�ى إخوانك ف�ي العراق 

والشقفة يشتغل بأدوات سورية ؟!.
األح�رى بالس�امرائي أن يك�ون ابن 
حالت�ه العراقي�ة وال يق�دم نفس�ه م�ن 
القاهرة وأمام منصة اإلخوان المس�لمين 
في مصر "التنظي�م المختلف على إدارته 
ف�ي الحي�اة المصري�ة بس�بب توجهاته 
السلفية ونمطه التقليدي في التعامل مع 
الحقوق المدنية المصرية" بكونه اخوانيا 
أو ينتمي إل�ى حزب س�ني ولربما تحدث 
االخواني�ون الذي�ن التقاهم ف�ي القاهرة 
سراً مع أنفسهم عن هذا االخواني العراقي 
والقيادي الحالي بما ال يليق برجل ينتمي 
للتي�ار اإلس�امي العام وكي�ف يدعو عبر 
وس�ائل اإلع�ام ال�ى تخليص الس�نة من 
الهيمنة الش�يعية وه�و كان مهيمناً على 
البرلمان ويجلس على كرس�ي وثير وأفاد 
من التخصيص�ات وبروتوكوالت الوجاهة 
السياس�ية للموق�ع وم�ازال مهم�اً ف�ي 
س�لطة تحسب للش�يعة ويحظى بمكانة 

في األوساط السياسية!.
ماذا فعل الش�يعة للسامرائي وحزبه 
حت�ى يدع�و م�ن القاه�رة ال�ى تخليص 
السنة منهم وهم المتحابون مع إخوانهم 
الش�يعة ف�ي كل ح�ارة وبي�ت وعش�يرة 
وقبيلة ومدين�ة المتصاهرون في التاريخ 
المتحابون دائما وابداً في الله وفي اإلسام 
واالنتم�اء  العربي�ة  والدائ�رة  والقومي�ة 
العرب�ي.. ماذا ل�و طبق�ت الحكومة التي 
يرأسها ش�يعي أحكام الدس�تور العراقي 
ال�ذي كان حزب الس�امرائي ف�ي اللجنة 
المش�رفة والمس�ؤولة عن كتابته بحقه 
واقتادت�ه من مط�ار بغداد ال�ى التحقيق 
بألف دعوى والسامرائي يعرف جيداً كيف 
يقي�د القض�اء المتهمين بم�ا يكفي من 

نصوص؟!.
ليتق السامرائي الله تعالى في الشيعة 
وحكامه�م وقادته�م الذي�ن يتعرض�ون 
الى التصفيات الجس�دية وش�عبهم الذي 
تتحش�د كل كتائب المس�لحين على قتله 
وهو المقتول منذ 45 عاماً على يد السياف 
الطائف�ي الذي يعرف�ه الس�امرائي جيداً 
ولو كن�ا او كان الش�يعة طائفيين لكانوا 
اس�تعملوا المع�ول ذاته الذي يس�تخدمه 

الس�ورية"  "الث�ورة  ف�ي  اآلن  اإلخ�وان 
المجرمين  المس�لحين  وتستعمله كتائب 
في س�وريا منذ سنة وسبعة أشهر لكنهم 
أب�وا إال أن يكونوا جزءاً م�ن الكل الوطني 
م�ع انه�م أكثري�ة عددية وسياس�ية في 
المجتم�ع العراقي.. اخي الس�امرائي ان 
اخوان�ك ش�يعة الع�راق اقرب إلي�ك ممن 
م�ازال يفكر بروح فرعونية برغم انتمائه 
للجماعة اإلسامية في مصر وان عاقتك 
الزبي�دي  وباق�ر  والمالك�ي  بالجعف�ري 
والتيار الصدري اق�رب اليك من البيانوني 
والش�قفة واردوغ�ان واوغل�و اذ "ماحك 

جلدك غير ظفرك"!.
اس�أل الش�قفة.. أتعرف الف�رق بين 
الهال الشيعي ان صحت التسمية والهال 
الس�ني الذي سيتش�كل بمبارك�ة الريال 
الس�عودي والدين�ار القط�ري والتركي ام 
انك س�ادر في غي اللحظة الطائفية التي 
تهيم�ن علي�ك وعلى إخوانك ف�ي التنظيم 

العالمي لإلخوان المسلمين ؟!.
اله�ال الش�يعي أي�د قب�ل 30 عام�ا 
حركة الش�عوب ف�ي الحرية والمس�اواة 
والديموقراطي�ة ووق�ف إل�ى جان�ب كل 
الدع�وات الثوري�ة إلنق�اذ البش�رية م�ن 
مخلب االمبريالية والشركات االحتكارية، 
وأي�د ح�ق األنظم�ة الوطني�ة ف�ي إقامة 
مجاله�ا السياس�ي بعي�داً ع�ن الهيمن�ة 
الغربية، أما انتم فس�قطتم في المشروع 
الس�عودي القط�ري وقبلت�م اس�تحصال 
األم�وال المس�تقطعة م�ن فت�ات أم�وال 
"رش�ها" أم�راء األس�رة الس�عودية على 
أفخاذ الغانيات وبنت الهوى اللواتي يأتين 

عادة من كزابانكا ومانيا ونايروبي!.
أق�ام أول س�فارة  اله�ال الش�يعي 
لفلس�طين ف�ي طه�ران عش�ية انتصار 
الثورة اإلس�امية بقي�ادة اإلمام الخميني 
في 11 ش�باط عام 1979 وط�رد الوجود 
اإلس�رائيلي واحت�ل الس�فارة األمريكي�ة 
ووض�ع ي�ده على اكب�ر مخازن األس�رار 
المشتركة بين تل أبيب وواشنطن مع إنني 
ككاتب عراقي احترم جه�د الجمهوريين 
في الواليات المتحدة في إس�قاط النظام 
الطائفي الدكتاتوري الس�ابق هذا النظام 
ال�ذي كنت أتمنى على الش�قفة ربع إدانة 
ف�ي بي�ان أو وثيق�ة فكري�ة أو موق�ف 
سياسي سابق لإلخوان ألعماله وجرائمه 

بحق سنة العراق وليس شيعته.

 لقد سكت اإلخوان المسلمون 
السوريون على جرائم النظام السابق في 
بغ�داد وال يوجد بي�ان واح�د يتحدث عن 
جريمة إبادة ضد األك�راد أو عرب األهوار 
ب�ل ال يوج�د ذك�ر لمذاب�ح النظ�ام بحق 
ضباط ومشايخ السنة العراقيين والسبب 
كم�ا يع�رف الش�قفة العاق�ات القديمة 
بين اإلخوان والمخابرات العراقية والدعم 
المال�ي والسياس�ي المق�دم له�م وكان 
لديهم مكتب سياس�ي في بغداد ش�أنهم 
شأن أصدقائهم من بعث سوريا، ومازالت 
تفجي�رات االزبكي�ة االخوانية ومسلس�ل 
مذاب�ح اإلخ�وان ض�د الجي�ش واألطب�اء 
والموظفي�ن وط�اب الكلي�ة الحربية في 
حلب في الثمانينيات شاهدة على تحالف 

اإلخوان مع صدام!.
الهال الشيعي ابعد المنطقة العربية 

عن الهيمنة الشاهنش�اهية السابقة التي 
كان يرتعد لها فرقا حكام الريال والرويال 
ف�ي الرياض وقطر والبحرين واس�تبدلها 
للتفاه�م  مس�احة  الخلي�ج  ح�ول  ب�أن 
العربي�ة  المصال�ح  عل�ى  الس�تراتيجي 
اإليرانية وتركت طهران بهذا الشأن الباب 
مفتوح�اً لح�وار عرب�ي إيران�ي مادامت 
الدنيا.. ماذا س�يكون عليه حال المنطقة 
العربية إذا ما أفلحتم بالمجيء إلى الحكم 
في سوريا وكيف سيكون مشهد العاقات 
العراقية الس�ورية إذا ما استلمتم الحدود 
المش�تركة وبدأت�م تدققون ف�ي جوازات 
س�فر العراقيين من القائ�م او ربيعة هذا 
إذا س�محتم ب�دول العراقيين الى س�وريا 
وأعطيت�م من أنفس�كم ش�يئاً ل�ه عاقة 
بالتس�امح وتأس�يس عاقات جديدة مع 

العراق بعد األسد؟!.

الهال الشيعي أوقف زحف الميركافا 
العربي�ة  الح�دود  عل�ى  اإلس�رائيلية 
الوطني�ة  المقاوم�ة  اإلس�رائيلية ودع�م 
واإلس�امية  في لبنان وص�ار واضحاً من 

مع الهال ومن مع الريال!.
أخي�راً أقول للش�قفة وللس�امرائي، 
أن م�ن يقف ض�د إيران س�يقف ضد تيار 
عري�ض يحب�س أنف�اس الخلي�ج ويهدد 
مصال�ح إس�رائيل ويوقف زح�ف النفط 
الى خزائ�ن الش�ركات االحتكارية ويقف 
ضد اتب�اع وفدائيين وامتدادات سياس�ية 
وفكري�ة ال قبل لش�قفة بها "والش�قفة 
باللهجة الس�ورية كما يعرف الس�وريون 
والعراقيون الذين كانوا في س�وريا تعني 
القطع�ة أو جزءاً من ش�يء، وم�ا تطلبه 
ف�ي مطعم القرية عل�ى طريق المطر من 
لحم الش�قف" ولذا فالمطلوب التعقل في 

التصريح وتأكيد المواقف وإال فإن الذهاب 
وراء عواط�ف الربي�ع العرب�ي س�تكلف 
ش�قفة المزي�د م�ن التعق�ل المفت�رض 
وج�وده في أمي�ن عام ح�زب يقاتل وفق 
أه�داف ريالي�ة س�عودية وقطري�ة أكثر 
م�ن قتال�ه عل�ى أه�داف س�ورية مع أن 
الوقائ�ع الميداني�ة تؤكد عك�س ذلك في 
س�وريا بعد أحكام الجيش السيطرة على 
دمش�ق وتدمير اغلب مجموعات القاعدة 
السورية واألردنية والمصرية والليبية في 

حلب وحماة !.
ال�ذي  اله�ال  ف�ي  حقيق�ة  إي�ران 
تش�كله ف�ي حرك�ة الش�عوب ومفاهيم 
العدالة والمس�اواة والوقوف ضد األحزاب 
والش�ركات االحتكاري�ة وه�ال اآلخرين 
خراب وكتائب مسلحين وكراهية وأحقاد 

طائفية.. وانظروا لمن الغلب !.

الريال واهلالل إىل هنائي... كأسك يا وطن !!! 

           كركوك/ امل�ستقبل العراقي

تتعرض مواقع تاريخية مهمة في أنحاء متفرقة من كركوك إلى الدمار 
أما بس�بب اإلهمال، أو التفجيرات اإلرهابية، ومن هذه المواقع قلعة كركوك 
التاريخية التي تأثرت بانفجار س�يارات مفخخة ودمرت أجزاء منها.رئيس 
مجل�س محافظة كركوك حس�ن توران أوضح أن "العدي�د من المواقع ذات 
القيم�ة التاريخي�ة واألثرية تتعرض يومي�ا إلى التجاوز م�ن قبل مواطنين 
أو حت�ى مس�ؤولين ومتنفذين". وأض�اف توران "أن اكتش�اف أقدم مقبرة 
تاريخية بالصدفة في قرية طوبزاوة  بضواحي كركوك قبل أشهر لم يشجع 
المس�ؤولين على حمايته�ا، وبالتالي تعرض هذا الموق�ع المهم إلى النبش 
والتخريب". بنايات تاريخية مهم�ة أخرى في كركوك تعاني اإلهمال منها: 
قش�لة كركوك التي تحول جانب منها إلى كراج للسيارات.مدير آثار كركوك 
إي�اد طارق أوضح أن س�بب ما تتع�رض له المواقع التاريخي�ة واألثرية في 
المحافظة ه�و عدم وجود العدد الكافي من الح�راس، إذ أن المديرية لديها 

ع���ش��رين  ال��700 حارساً بينما تربو المواقع األثرية نحو  عل�ى 
موقع.

           بغداد / امل�ستقبل العراقي 

كشفت لجنة التعليم العالي في 
مجلس النواب، أمس السبت، عن أن 
وزارة التعليم العالي وزعت البعثات 
والزماالت إلى خارج الباد على أربع 
مجامي�ع، مبدي�ة اعتراضه�ا عل�ى 
نس�بة ال�� 5% التي أعطي�ت للعلوم 

اإلنسانية. 
وقال عضو لجنة التعليم العالي 
ف�ي مجلس الن�واب ري�اض الزيدي 
أن "توزي�ع البعث�ات والزماالت في 
وزارة التعلي�م العال�ي تم�ت عل�ى 
للمجموع�ة   %  25 التال�ي:  النح�و 

الهندسية  للمجموعة  الطبية و%25 
و15 % للعل�وم الصرفة و5% للعلوم 

اإلنسانية". 
"اللجن�ة  أن  الزي�دي  وأوض�ح 
ق�د اعترض�ت عل�ى نس�بة ال��%5 
الممنوحة للعلوم اإلنسانية"، مبيناً 
أن "العلوم اإلنس�انية تش�كل حيزا 
كبيرا م�ن الدراس�ات الجامعية وال 
يمكن تغطيتها ب�5%". وتابع الزيدي 
أن "القانون واللغة االنكليزية أدرجا 
ضمن العلوم اإلنسانية"، مقترحاً أن 
"تكون هناك حصة خاصة للقانون 
واللغ�ة االنكليزية أو توس�يع حصة 

العلوم اإلنسانية".

20  حارسًا حلامية أكثر من 700 موقع
أثري بكركوك

النواب يعرتض عىل منح 5 % للعلوم 
اإلنسانية من حصة البعثات

           بغداد / امل�ستقبل العراقي 

أمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس السبت، 
برفع التجميد عن شرطة النجدة في جانب الرصافة من بغداد بمتابعة الملفات 
الجنائي�ة بالتنس�يق مع عمليات بغ�داد. وقال مصدر امني مس�ؤول طلب عدم 
اإلش�ارة إلى اس�مه في تصريح صحفي أن "القائد العام للقوات المسلحة قرر 
رفع التجميد المفروض على ش�رطة النجدة بمتابعة الملفات األمنية وبخاصة 
الجنائية في جانب الرصافة من بغداد حصراً". وأضاف أن "هذه المتابعة ستتم 
بالتنس�يق مع عمليات بغداد، ولغرض تفعيل دور مراكز الش�رطة وقوات نجدة 

الشرطة وجعل الملفات الجنائية من مهامها".

           بغداد / امل�ستقبل العراقي 

ع�ّد النائب عن كتلة ب�در النيابية 
كريم عليوي، أمس الس�بت، أن قانون 
المس�اءلة والعدال�ة "خ�ط احم�ر"، 
مح�ذرا م�ن إلغ�اء ه�ذا القان�ون أو 

تعطيله. 
"أنب�اء  لوكال�ة  علي�وي  وق�ال 
المس�اءلة  "قان�ون  أن  المس�تقبل" 
والعدالة مهم ج�دا ومصيري ويخص 

الكثي�ر م�ن أبن�اء الش�عب العراق�ي 
ودمائهم التي س�الت ف�ي ذلك الوقت 
والوق�ت الحال�ي"، مبين�ا أن القانون 
"خ�ط احم�ر" وليس م�ن صاحيات 
الحكوم�ة إلغائ�ه أو تعطيله. وأضاف 
أن "مجلس النواب هو الجهة الوحيدة 
المس�ؤولة عن هذا القان�ون"، مهددا 
ب�"اتخ�اذ موق�ف حاس�م ف�ي ح�ال 
حاولت الحكومة أن تعطل القانون من 

اجل مصالح حزبية أو شخصية".

           بغداد / امل�ستقبل العراقي 

كش�ف النائب عن التحالف الكردس�تاني حسن جهاد، 
أم�س الس�بت، عن اجتماع مرتق�ب هذا األس�بوع بين وزارة 
البيشمركة ووزارة الدفاع االتحادية بهدف وضع الخطوط 
العريضة لعمل القطعات العسكرية التابعة للطرفين. وقال 
جه�اد لوكالة "أنباء المس�تقبل" أن "وزارة البيش�مركة 
ووزارة الدفاع االتحادية س�تعقد خال األسبوع الجاري 
اجتماعا موس�عا لبحث عمل القطعات العس�كرية 
التابعة لكا الطرفين خصوصا ضمن المناطق 

المتن�ازع عليه�ا ف�ي كرك�وك ونينوى وديال�ى، وهذا س�يتم بعد 
تحقي�ق لقاء بين لجنة األمن والدف�اع النيابية وممثلين عن وزارة 
البيش�مركة"، وبين أن "اللقاء س�يتضمن مناقش�ة الملف األمني 
في المناطق التي تتواجد فيها قطعات عس�كرية للجيش العراقي 
وللبيش�مركة". وأك�د أن "هن�اك انفراجا باألزمة السياس�ية بين 
الحكوم�ة االتحادي�ة وحكوم�ة إقليم كردس�تان خ�ال المرحلة 
الراهن�ة بع�د االتف�اق عل�ى العدي�د من ملف�ات النف�ط والطاقة 
وموافقة حكومة المركز على دفع مس�تحقات الشركات النفطية 
العامل�ة ف�ي اإلقلي�م وموافقة اإلقلي�م على اس�تئناف الصادرات 

النفطية عبر الحقول النفطية الم��وجودة فيه".

نائب كردي: اجتامع مرتقب بني البيشمركة والدفاعبدر: قانون املساءلة والعدالة "خط أمحر"رفع التجميد عن نجدة الرصافة
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            طهران – بغداد/ امل�ستقبل العراقي

حذرت إيران أمس، إس�رائيل والوالي�ات المتحدة 
من أي هجوم عليها، وذلك خال عرض عسكري كبير 
حضره الرئيس محمود أحمدي نجاد وكبار مس�ؤولي 
الب�اد، نظم في ذكرى اندالع الحرب العراقية اإليرانية 

.)1988 - 1980(
وشارك آالف الرجال وعشرات الدبابات والصواريخ 
المنقولة على شاحنات في العرض. وقال أحمدي نجاد 
في خطاب نقله التلفزيون الرسمي إن إيران تلجأ إلى 
»الروحية والثقة بالنفس« اللتين س�ادتا خال الحرب 
م�ن أجل »النهوض والدفاع ع�ن حقوقها« اليوم أمام 
ضغوط القوى الكبرى، فيما أش�ار جنراالت إيرانيون 

إلى أن عرض قوة إيران العسكرية ينبغي أن تستوعبه 
إس�رائيل التي صعدت في األسابيع الفائتة التهديدات 
بضرب منش�آت نووي�ة إيرانية. وقال الجنرال حس�ن 
فيروز آبادي لوكالة األنباء فارس »ال نش�عر بالتهديد 
من الهراء الذي صدر ع�ن قادة ذاك النظام«، موضحاً 
أن رد إيران على أي هجوم س�يكون »فورياً وال يمكن 
وقف�ه«. وقال قائد الجيش اإليراني الجنرال عطاء الله 
صالحي لوكالة األنباء الطابية )إيس�نا( إن »تنظيمنا 

عرض عسكري هدفه الردع ال التهديد«. 
وك�رر إل�ى جانب مس�ؤولين عس�كريين آخرين 
التعهد بالقضاء على إسرائيل في حال هاجمت إيران. 
أما رئيس قس�م الطيران في الح�رس الثوري المكلف 
الدف�اع الصاروخي العميد أمي�ر علي حجي زاده، فقد 

كرر تهدي�د إيران بإغاق مضيق هرمز االس�تراتيجي 
ف�ي ح�ال تع�رض الجمهورية اإلس�امية ف�ي إيران 
لهجوم أو لعقوبات توق�ف صادراتها النفطية. وقال: 
»إذا لم يعد لمضيق هرمز فائدة لنا يوماً ما فس�نحرم 
اآلخري�ن من االس�تفادة من�ه«. لكنه أض�اف أنه »ال 

مشكلة في الظروف الحالية«.
كم�ا قل�ل حج�ي زاده م�ن المن�اورات الحربي�ة 
البحرية التي تجريه�ا الواليات المتحدة وثاثون دولة 
أخرى ف�ي الخليج وقال: إنها »ال تش�كل تهديدا لنا«. 
وتتواج�ه إيران م�ع مجلس األم�ن الدولي بخصوص 
برنامجها النووي المثير للجدل. من جهته قال دينس 
روس المبعوث الس�ابق للرئيس األميركي، إلى الشرق 
األوس�ط وإيران، ف�ي تصريح�ات نش�رتها صحيفة 

»جيروس�ليم بوس�ت« إنه واثق م�ن أن إدارة الرئيس 
األميرك�ي ب�اراك أوبام�ا تؤي�د الخطط اإلس�رائيلية 
لمهاجم�ة إي�ران كخط�وة أخي�رة، ف�ي س�بيل وقف 
تصنيعها قنبلة نووية. وقال روس إن أوباما، س�يقود 

بنفسه تلك العملية إذا لزم األمر.
وأعل�ن قائ�د الح�رس الث�وري اإليران�ي الجنرال 
محمد علي جعفري أن إس�رائيل ستش�ن الحرب على 
إي�ران "ف�ي نهاية المط�اف"، مؤك�دا أن الجمهورية 
اإلس�امية مس�تعدة لمثل ه�ذا االحتم�ال وان الدمار 

سيلحق بإسرائيل نتيجة لذلك.
وق�ال جعف�ري ف�ي تصري�ح صحف�ي "الحرب 
س�تحصل في نهاية المطاف، ولكن م�ن غير المؤكد 
أي�ن ومتى. ال�ورم المخ�زي والس�رطاني المس�مى 
إس�رائيل يس�عى إلى ش�ن حرب علينا، ولكن من غير 
المعروف متى س�تحصل هذه الح�رب. أنهم يفكرون 
اآلن بالحرب بوصفها الوس�يلة الوحي�دة لمواجهتنا، 
ولكنه�م على قدر من الغباء بحيث أن على أس�يادهم 

)االميركان( أن يوقفوهم".
وأض�اف "إذا ب�دأوا بالهج�وم س�يؤدي ذل�ك إلى 
دمارهم وتكون تلك نهايتهم"، معتبراً أن "هذه الحرب 
ستحصل في نهاية المطاف مع تقدم الثورة اإلسامية 
باتج�اه تحقيق أهدافها، وهم غير قادرين على تحمل 

ذلك. وفي النهاية، سيفرضون حالة الحرب".
وه�ي أول مرة تق�ر فيها إيران باحتمال نش�وب 
ن�زاع مس�لح مع إس�رائيل، ف�ي حين كانت تس�تبعد 
في الس�ابق مثل هذا الس�يناريو وتتهم قادة إسرائيل 

بالمخادعة.
تص�رف  وان  "حت�ى  ان�ه  جعف�ري  واعتب�ر 
)اإلس�رائيليون( بعقاني�ة، فس�يحدث ذل�ك"، مؤكدا 
أن "ال�كل يعرف أنهم غير قادري�ن على مواجهة قوة 
الجمهورية اإلس�امية. ولكن ال توجد ضمانات بأنهم 
س�يتصرفون بعقاني�ة، وم�ن الممك�ن أن يصاب�وا 
بالجنون".وق�ال أن "الح�رب مع إس�رائيل س�تكون 
مختلفة عن الحرب بين إي�ران والعراق 1988-1980 
والت�ي ش�هدت مع�ارك بري�ة واجتي�اح مناط�ق من 
الجانبي�ن، و"علين�ا أن نس�تفيد م�ن تجرب�ة الحرب 
مع العراق واالس�تعداد للح�رب المقبلة، ألن طبيعتها 

ستكون مختلفة كثيرا عن الحرب السابقة".

تــأكيـدًا لمعـلــومــات 

قائد احلرس الثوري يؤكد: إرسائيل ستشن احلرب عىل إيران
هددت جمددًا بإغالق »هرمز« * دينس روس: أوباما سيوّجه رضبة عسكرية



صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي
بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت لجنة التربية النيابية، أمس السبت، عن إرسال تعيينات وزارة التربية إلى مديرياتها العامة 
لتدقيقها واتخاذ قرار بش�أنها. وكانت التعيينات التي أعلنت عنها وزارة التربية في المديريات العامة 
ق�د أثارت موجة م�ن االعتراضات من قب�ل الخريجين المتقدمي�ن للتعيين، وش�هدت بعض المناطق 
تظاه�رات نظمها خريج�و الكلي�ات والمعاهد احتجاج�ا على آلية اختي�ار المتقدمين عل�ى التعيين، 
مم�ا دع�ا التربية النيابية إل�ى إعادتها إلى الوزارة. وق�ال عضو لجنة التربية النيابي�ة رياض غالي أن 
“مس�ألة تعيينات وزارة التربية التي طالبت لجنتنا بإلغائها في وقت س�ابق جرى التفاهم بشأنها في 
االس�تضافة األخيرة لوزير التربية محم�د تميم داخل اللجنة”. وأوضح غالي ان�ه “تم اتخاذ قرار بأن 
تكون هذه التعيينات أولية وسترس�ل إلى المديريات العامة لغرض تدقيقها، وإذا كانت غير منس�جمة 

مع احتياجات واختصاصات مديرية ما فسيجري تغييرها على وفق احتياج تلك المديرية”.

جملس اخلدمة االحتادي خال ٍ من األعضاء.. 
والكتل السياسية خالية من “التوافقات”!!

لعن���ة »المحس���وبية« ف���ي التعيينات تط���ارد العراقيين

التربية النيابية ترسل تعيينات الوزارة إلى التدقيق
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              المستقبل العراقي/خاص
كش�ف مصدر نيابي عن معلومات “تفيد بأن 
المخابرات األردنية لعبت دوراً كبيراً في إثارة 
األزم�ة األمنية في العراق من�ذ عام 2004”، 
الفت�ًا إلى أن “سياس�يين عراقيي�ن لهم دور 

مهم في تسهيل عمل المخابرات األردنية”.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، 
أن “قط�ر والس�عودية واإلم�ارات والكويت 
كانت تس�تفيد م�ن المعلوم�ات الت�ي تبثها 
المخاب�رات األردني�ة”، مبيناً أن ه�ذه الدول 
كانت “تدفع بسخاء للحصول على معلومات 

عن سياسيين عراقيين وعن تحّرك الميلشيات 
والقاعدة داخل العراق”.

وأش�ار المص�در إل�ى أن “جه�از المخابرات 
األردني جنَّد عناصر مخابرات وأمن وشرطة 
وجي�ش م�ن أزالم النظام الس�ابق فضال عن 
رج�ال من عش�ائر معروف�ة ورج�ال أعمال 
عراقيين في داخل العراق وخارجه”، مضيفاً 
أن جه�از المخاب�رات األردن�ي اس�تفاد من 
عالقت�ه الطويل�ة التي ربطت�ه بالعراق خالل 
الح�رب العراقية-اإليراني�ة وحت�ى س�قوط 

نظام صدام “. 

وأّك�د المصدر أن “المعلومات التي تس�تخدم 
في تنفي�ذ العملي�ات اإلرهابية بنس�بة %80 
مس�تقاة من المخاب�رات األردنية”، موضحاً 
تش�تري  كان�ت  األردني�ة  “المخاب�رات  أن 
هاً إلى  معلوم�ات من طارق الهاش�مي”، منوِّ
أن “الهاش�مي س�لَّم ملفات كثي�رة إلى مدير 
المخاب�رات األردني المرفوع�ة بحقه قضية 
ذ  فساد مالي وأداري”، كاشفاً عن أنه “من نفَّ
عملية تفجير فندق المنصور التي قضى فيها 
عدد من ش�يوخ العش�ائر ومن بينهم الشاعر 

رحيم المالكي.

املخابرات األردنية نفذت هجامت إرهابية يف العراق  قانون جديد للخدمة اجلامعية يرفع سن التقاعد إىل 70 عامًا
         المستقبل العراقي/خاص 

ق�ال مصدر في مجل�س الن�ّواب إن القانون الجديد 
الخاص برف�ع قانون الخدمة الجامعية لألس�اتذة، 
واألس�اتذة المساعدين رفع سقف سن التقاعد إلى 
70 عاما واشتراط خدمة جامعية 25 سنة لألستاذ 
المتقاعد مع لقب علمي ال يقل عن أس�تاذ مس�اعد 
لك�ي يتقاض�ى راتبا تقاعدي�ا كامال أم�ر فيه ظلم 
كبي�ر لهم.وكانت لجن�ة التعليم النيابي�ة قد أعلنت 
ع�ن اتفاقها باإلجم�اع على تعديل قان�ون الخدمة 
الجامعية لألس�اتذة واألس�اتذة المس�اعدين برفع 
سقف سن التقاعد إلى 70 عاما.وقال رئيس اللجنة 
عبد ذي�اب العجيل�ي “اتفقن�ا باإلجماع ف�ي لجنة 
التعليم النيابية على تعديل قانون الخدمة الجامعية 
بما يخص رفع س�ن التقاعد لألس�اتذة واألس�اتذة 
المس�تويات  وباق�ي  س�نة   70 إل�ى  المس�اعدين 
التعليمي�ة مث�ل البكلوريوس والدبل�وم واإلعدادية 
والمتوس�طة واالبتدائية إلى 65 عاماً”.المصدر أكد 
ل�”المس�تقبل العراقي” أن “تعدي�ل قانون التقاعد 
مطل�ب تبنته بعض الش�خصيات في لجن�ة التعليم 

النيابي�ة للمطالب�ة بتعديل�ه”، مؤك�داً أن “وزارة 
التعلي�م ت�رى إن الجامعات بحاج�ة إلى دماء 

جديدة ومتطورة ويجب أن يفس�ح المجال 
للش�باب للعمل والتدريس وفق األس�اليب 
الحديثة”. وأش�ار المصدر إلى أن “القانون 
يضمن راتب�ا تقاعديا كامال لم�ن أكمل 65 
عاماً وخدمة جامعية 10 سنوات صعودا”، 

مبيناً أنه “بالنسبة لمن يرغبون بالتقاعد 
وه�م دون س�ن التقاع�د ف�ان القانون 
يش�ترط لنيلهم راتب�ا تقاعديا كامال أن 
يكون لديهم خدم�ة جامعية 25 عاماً”. 

ولف�ت المصدر إلى أن 
“الوزارة والقانون لم 
يظلما أحدا”، موضحاً 
مراع�اة  “هن�اك  أن 
لعامل العمر بالنس�بة 
وتقاضيه  للتدريس�ي 
كامال”،  تقاعديا  راتبا 

بحسب قوله.

          بغداد/ المستقبل العراقي
أك�د ائت�الف دول�ة القان�ون، أم�س 
السبت، أن دعاة س�حب الثقة عادوا إلى 
طاول�ة المالك�ي للتفاوض على حس�م 

الخالفات السياس�ية وفق مبدأ الح�وار. وقال القيادي في 
االئت�الف علي الش�اله أن “الجميع جربوا ش�د الحبل وقد 
توصلوا إلى انه من غي�ر الممكن أن يتفرد طرف بالعملية 
السياس�ية، لذل�ك دع�اة س�حب الثقة ع�ادوا إل�ى طاولة 
المالكي وسيجتمعون قريبا على طاولة رئيس الجمهورية 
ج�الل طالباني” . وأوضح الش�اله أن “األس�ابيع األربعة 
المقبلة س�تحمل عقد االجتماع الوطني يضم جميع الكتل 

السياسية لوضع حلول لألزمة الحالية”. 

          بغداد/ المستقبل العراقي
بّين رئي�س المفوضية العليا المس�تقلة لالنتخابات 
الس�ابق ف�رج الحي�دري، أن المفوضية الجديدة س�تبدأ 
أعمالها رس�ميا األربعاء المقبل.  وقال فرج الحيدري أن 
“المفوضية الجديدة ستبدأ في ال�26 من أيلول/ سبتمبر 
الجاري موعد انتهاء تفويض المفوضية الحالية.  أضاف 
الحي�دري أن “األعض�اء الج�دد في مجل�س المفوضية 
سيتس�لمون مه�ام أعمالهم األربع�اء المقب�ل بصورة 
رسمية”، مش�يرا إلى انه “اجتمع األسبوع الماضي مع 
أعضاء المفوضية الجدد وت�م اطالعهم على تحضيرات 

انتخابات مجالس واقضية المحافظات المرتقبة”.

القانون: دعاة سحب الثقة 
عادوا لطاولة املالكي

مفوضية االنتخابات اجلديدة 
تبارش أعامهلا األسبوع املقبل

              بغداد/ المستقبل العراقي
رجح النائب عن االتحاد اإلسالمي الكردستاني أسامة جميل استمرار الخالفات بين بغداد وأربيل 
طويالً لما بعد الدورة االنتخابية الحالية، ألن كل طرف يس�تخدم القضايا الخالفية كدعاية انتخابية 
له.وق�ال جميل إن “الخالف بين الحكومة االتحادية وإقليم كردس�تان بش�أن قان�ون النفط والغاز، 
خالف اقتصادي وليس سياس�يا”، الفتاً إلى أنه “دخل ضمن الخالفات السياس�ية بين بغداد وأربيل، 
وحل�ه كان اقتصادي”.وأض�اف “ال توج�د إرادة لحل القضاي�ا العالقة بين بغداد وأربي�ل”، مبيناً أن 
“المش�اكل ستس�تمر لما بعد االنتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “هذه الخالفات ال تنعكس على النسيج 

االجتماعي للعراق وتأتي للتغطية على مظاهر الفساد واألخطاء التي ترتكبها الحكومتان”.

اإلسالمي الكردستاين يرجح: اخلالفات ستستمر !!

    بغداد/ المستقبل العراقي
أعلن�ت المحكمة الجنائية العراقي�ة العليا، عن 
إصدارها حكماً باإلعدام بحق أحد أفراد حماية نائب 
الرئيس المدان طارق الهاش�مي بعد إدانته بجريمة 
اغتيال القاضي نجم عب�د الواحد الطالباني، وبذلك 
يكون عدد األش�خاص الذين صدرت بحقهم أحكام 
اإلعدام بهذه القضية، 3 من بينهم الهاشمي وصهره 
ومدير مكتب�ه. وقال القاضي س�عد الالمي، عضو 
الهيئة القضائية التي حققت في قضية الهاش�مي 
وأفراد حمايته، قول�ه “إن حكم اإلعدام الذي صدر 
في 9 أيلول الجاري ش�مل ناطق إبراهيم، أحد أفراد 
حماية الهاشمي بعد إدانته بارتكاب جريمة اغتيال 
عضو محكم�ة التميي�ز القاضي نجم عب�د الواحد 
الطالباني بمسدسات كاتمة للصوت. وأعلن الالمي 
عن إحال�ة 45 قضية إلى المحاك�م المختصة للبت 

بها بعد اكتمال إجراءاتها القانونية.

    بغداد/ المستقبل العراقي
كشفت لجنة الخدمات واالعمار النيابية 
عن وجود أجهزة تجسس وتشويش صينية 
تب�اع ف�ي األس�واق يمكنه�ا التنصت على 
مكالم�ات المواطني�ن وأخرى للتش�ويش 
تعمل على بعد 500 متر مربع.وقال النائب 
جواد الحس�ناوي إن تجارا عراقيين ادخلوا 
العديد من أجهزة التجس�س الصينية وهي 
تب�اع اآلن ف�ي األس�واق العراقي�ة، بعد أن 
أدخل�ت تقنيتها القوات األميركية في فترة 
تواجده�ا في العراق. وأش�ار إل�ى أن هذه 
األجهزة تباع بأس�عار رخيصة وبإمكانها 
أن تس�جل مكالمات اآلخرين القريبين من 
م�كان الجه�از وأخ�رى للتش�ويش تؤمن 
عمله�ا على بع�د 500 مت�ر مربع.وأوضح 
الحس�ناوي إن ه�ذه األجهزة تس�تخدمها 

العدي�د من الش�ركات األهلي�ة ومواطنون 
وحت�ى الجماع�ات المس�لحة 

المعلومات  على  للحصول 
المس�ؤولين  ومكالمات 
أثن�اء االقت�راب منه�م، 
مبينا أن السوق العراقية 
أصبحت مباح�ة لجميع 
االلكتروني�ة  األجه�زة 
بغ�ض النظر ع�ن فوائد 
جه�از  كل  ومس�اوئ 

التطور  ذريع�ة  تح�ت 
الفتاً  والتكنولوجي�ا، 
مش�روعي  أن  إل�ى 
جرائ��م  قان���ون 
التكنولوجي�����ا 
والمعلوم�����ات 

وقان�ون االتص�االت والمعلوماتي�ة ح�ددا 
عقوب�ة تص�ل بالحب�س لمدة 10 س�نوات 
لمن يدخل أجهزة تنصت ويس�تخدمها 
في البل�د وغرام�ة مالية تصل 
إل�ى 10 ماليي�ن دين�ار لمن 
يستخدم أجهزة التشويش، 
العدي�د  هن�اك  أن  مبين�ا 
ورج�ال  المس�ؤولين  م�ن 
والميس�ورين  األعم���ال 
يضعون أجهزة تش�ويش 
في س�ياراتهم ال يتعدى 
 400 ع�ن  س�عرها 
ويشوش�ون  دوالر، 
عل�ى مكالم�����ات 
بعد  على  المواطني�ن 

500 متر مربع.

اجلنائية تعلن عن حمكوم 
ثالث باإلعدام بقضية اهلاشمي

            عامل يستريح بفيء حائط في احد االزقة البغدادية في ظل ازمة بطالة وتبلغ اكثر من 30% رغم الميزانية 
االنفجارية للبالد والتي تصل الى اكثر من 100 مليار دوالر.. تصوير/ اكرم جرجيس.

بمساعدة سياسيين عراقيين كبار قدموا معلومات خطيرة

           المستقبل العراقي / أمجد صالح ومها بدر
ترسخت لدى العراقيين ومنذ سنوات عدة 
ب�أن التعيينات عل�ى مالكات دوائ�ر الدولة ال 
يمكن أن تتم إال بوجود “واس�طة” تعمل على 
تس�هيل قبول بعض المتقدمين على حس�اب 
متقدمي�ن آخرين يحمل�ون مؤهالت تمنحهم 
اس�تحقاقاً أكثر للحصول عل�ى الوظيفة التي 
يريدونها. ويجري كل ه�ذا بالرغم من وجود 
ضواب�ط مح�ددة تعلن دائم�اً إل�ى جانب كل 
إع�الن عن وظائف ش�اغرة في أي�ة دائرة من 
دوائ�ر الدول�ة، ويتم تش�كيل لج�ان لتطبيق 
تل�ك الضوابط، لكنها تبق�ى في النهاية مجرد 
ضوابط ش�كلية ال يت�م اعتماده�ا إطالقاً في 
القبول. ومن هنا جاءت الحاجة إلى مش�روع 
قان�ون الخدم�ة االتحادية ال�ذي أقره مجلس 
النواب الس�ابق في العام 2009 وصادق عليه 
مجل�س الرئاس�ة العراقي في نف�س العام إال 
ان�ه بق�ي م�ن دون تفعي�ل. ولم يتم تش�كيل 
مجل�س الخدمة االتحادي وفق�اً لهذا القانون 
بس�بب عدم التوافق بين الكتل السياسية على 
أسماء المرشحين ال�15 لهذا المجلس والذين 
أرسلت الحكومة أسماءهم إلى مجلس النواب 
للتصويت عليهم لكن بعض الكتل السياس�ية 
اعترضت على تلك األسماء بداعي أنها ال تضم 
ممثلي�ن عنها لتحقيق التوازن السياس�ي في 
ه�ذا المجلس.واتهم�ت النائبة ع�ن التحالف 
الكردس�تاني نجيب�ة نجي�ب الحكوم�ة بعدم 
تطبي�ق ه�ذا القان�ون بالرغ�م من ان�ه نافذ، 
مؤكدة إن الكتل السياس�ية تش�دد باستمرار 
عل�ى ض�رورة تفعيل ه�ذا القانون م�ن أجل 
الحد م�ن ظاهرة المحس�وبيات والرش�اوى 
ف�ي ما يخ�ص التعيين�ات. وقال�ت نجيب في 
حديث ل�”المستقبل العراقي” إن هذا القانون 
“موجود وجيد ولكنه لم يطبق حتى اآلن ولم 
يتم تش�كيل مجلس الخدمة االتحادية بالرغم 
من أهميته”. ومن جهته أقّر النائب عن القائمة 
العراقي�ة حم�زة الكرطان�ي ب�أن التوافقات 
السياسية هي من تقف وراء تعطيل القانون، 
مش�يراً إل�ى إن ه�ذا القان�ون “س�يرى النور 
قريباً وخ�الل هذا الفصل التش�ريعي”. وقال 
الكرطاني ف�ي تصريح خص به “المس�تقبل 
العراق�ي” إن “التصويت عل�ى أعضاء مجلس 
الخدم�ة االتحادي س�يتم قبل عطل�ة الفصل 
التش�ريعي الثالث، وس�يتم وضع األشخاص 

الكفوئين ف�ي المناصب القيادي�ة”. وأوضح 
إن آلي�ة التعيين المتبعة اآلن من قبل الوزارات 
“حصلت فيها أخطاء كثيرة”، ضارباً تعيينات 
وزارة التربي�ة كمثال على ذلك “حين تم قبول 
من لديهم معدالت واطئة واس�تبعاد أصحاب 
المعدالت العالية”. وأضاف “أرى إن الحكومة 
اآلن أكث�ر جدي�ة ف�ي حس�م مش�روع ه�ذا 
القان�ون بالتعاون مع مجلس النواب، ألن هذا 
الموضوع ال يندرج ضمن مسؤولية الحكومة 
فقط، بل إنه يحتاج الى تضافر جميع الجهود 
من أجل حسمه”.وكان النائب عن ائتالف دولة 
القانون علي الع�الق أعلن في 23 آب الماضي 
ان قان�ون مجلس الخدمة االتحادي أدرج على 
ورقة اإلصالح التي أعده�ا التحالف الوطني. 
وق�ال الع�الق إن “لجن�ة اإلص�الح المنبثقة 
من التحال�ف الوطني أدرج�ت قانون مجلس 
الخدمة االتحادي في ورقة اإلصالح في إطار 
المس�اعي المبذولة لحل األزمة السياس�ية”. 
فيم�ا ق�ال النائب ع�ن كتلة المواط�ن محمد 
الل�كاش يوم أمس إن مجلس الوزراء “يحاول 
بش�تى الطرق حصر صالحي�ة التعيينات بيده 
واحتكارها وذلك من خالل عدم إرساله أسماء 
أعضاء مجلس الخدم�ة االتحادية الذي يمكن 
من خالل�ه تنظي�م التعيين�ات وف�ق الكفاءة 
والمهنية بعيدا عن الرش�وة والمحس�وبية”. 
وش�دد على إن “مجلس الوزراء إذا لم يرس�ل 
أس�ماء أعض�اء مجل�س الخدم�ة ف�إن كتلة 
المواطن ستقوم بجمع تواقيع نيابية لسحب 
القان�ون وإع�ادة صياغت�ه بطريق�ة تح�رم 
مجل�س ال�وزراء من ترش�يح أس�ماء أعضاء 
مجل�س الخدمة االتحادية وإناطة المهمة إلى 
مجل�س النواب”. وم�ن جانبها قال�ت النائبة 
عن ائتالف دولة القانون س�ميرة الموس�وي 
ل�”المستقبل العراقي” إن هذا القانون بحاجة 
إلى توافق الكتل السياسية، متهمة إياها بأنها 
“تريد االس�تفادة من بقاء الوضع على ما هو 
علي�ه”. ونف�ت الموس�وي أن يك�ون مجلس 
الوزراء يس�عى لحص�ر التعيينات بي�ده قائلة 
“مجلس الوزراء يمثل جميع الكتل السياسية 
المنضوية تحت مجلس النواب”، مش�يرة إلى 
إن عل�ى “الكتل السياس�ية أن تبادر وتلح من 
أجل تفعيل هذا القانون، ولكن هذه الكتل هي 
ال تريد تفعيله ألنه سيأخذ من يدها الصالحية 

في التعيين”.    

اعتراضات نيابية.. و الوزارة ترد: انه ال يظلم أحدًا

جلنة نيابية: أجهزة جتسس وتشويش صينية تنترش يف بغداد

َ

           السليمانية/ المستقبل العراقي
قال�ت حرك�ة التغيي�ر المعارضة، أمس الس�بت، أنها غي�ر متفائلة بإمكاني�ة أن يجد 
رئي�س الجمهوري�ة جالل طالباني حلوالً لالزمة السياس�ية الراهنة ف�ي البالد. وقال 
عضو الحركة لطيف مصطفى »لس�ت متفائال من قدرة طالباني على حسم الخالفات 
السياس�ية الحالي�ة، فالخالفات ال ت�زال كبيرة بي�ن اإلقلي�م والمركز«.وتوقع عضو 
الحرك�ة أن »تنته�ي الدورة االنتخابي�ة الحالية على هذه الصورة م�ن دون إحداث أي 
نوع من حلحلة األزمات«.وتابع أن »هناك تقارباً بين القوى السياسية ولكن بالمقابل 

ال توجد اإلرادة الحقيقية لحسم الخالفات«.

التغيري »غري« 
متفائلة بحلول 

طالباين

           بغداد / المستقبل العراقي
أكد القيادي في التحالف الكردس�تاني محمود عثمان، أمس 
الس�بت، أن رئي�س الجمهوري�ة ج�الل طالباني يس�عى لجمع 
رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس إقليم كردس�تان وزعيم 
القائم�ة العراقي�ة إياد عالوي إلنهاء األزمة السياس�ية، واصفا 
األمر ب�«غير السهل«. وقال عثمان في تصريح صحفي أمس إن 
»رئيس الجمهورية ج�الل طالباني يبذل جهودا من أجل تقريب 
وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين«، مبينا أنه »يسعى لجمع 
رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس إقليم كردس�تان وزعيم 
القائمة العراقي�ة إياد عالوي على طاولة واح�دة إلنهاء األزمة 

السياسية والعمل سوية كحكومة شراكة”.

طالباين يسعى جلمع املالكي 
وبارزاين وعالوي
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     المستقبل العراقي/ عن أ.ف. ب
 

بس�خرية ال تخلو من الم�رارة، يردد أب�و جعفر وهو 
يتمش�ى في احد ش�وارع الكوت أن برج إيفل في باريس 
اس�تغرق بناؤه عامي�ن قبل أكثر من قرن، بينما الش�ارع 
ال�ذي تقع فيه أهم مؤسس�ات الحكومة حف�ر منذ ثالثة 

أعوام دون أن ينجز حتى اآلن.
وال تب�دو المقارن�ة مثالي�ة بي�ن ب�رج يعد اح�د ابرز 
المعالم الس�ياحية في العالم، وش�ارع في مدينة صغيرة 
ف�ي أطراف بغداد، لكنها تعبر عن تلكؤ يعرقل المش�اريع 
الخدمي�ة في معظم م�دن العراق اثر من�ح عقود األعمار 

لشركات غير كفوءة.
ويلق�ي المس�ؤولون المحلي�ون باللوم عل�ى وزارات 
الحكوم�ة االتحادي�ة بعرقل�ة إتم�ام المش�اريع بس�بب 

البيروقراطية التي تطبع عملها، وأيضا بسبب منح عقود 
المشاريع إلى مقاولين يفتقرون للخبرة.

ورغ�م أن المراق�ب ي�رى ف�ي تجوال�ه ف�ي ع�دد من 
المحافظات عمليات حفر وأعماالً مس�تمرة، إال أن الواقع 
يفي�د بأن معظم هذه المش�اريع بوش�ر العم�ل فيها منذ 
ثالث أو أربع س�نوات، أو أنها تنجز ثم يعاد العمل بها من 

الجديد.
ويق�ول النائ�ب خال�د األس�دي القي�ادي ف�ي ائتالف 
دولة القانون أن هذه المس�ألة “جزء من حاالت الفس�اد 

المرصودة، ونحن نكافح من اجل معالجتها”.
وفيم�ا اقر في تصريح لوكال�ة فرانس برس بصعوبة 
ه�ذه المهم�ة “ألنه�ا تم�رر بطريق�ة ملتوية، ف�ي إطار 
مجموع�ة م�ن القواني�ن”، ش�دد عل�ى أن “كثي�را منهم 
)المقاول�ون( ال يمتلك�ون الخب�رة الالزم�ة )...( وربم�ا 

يقدمون رشى”.
ويع�د العراق من بي�ن أكث�ر دول العالم فس�اداً وفقا 
لمنظم�ة الش�فافية الدولية حي�ث احتل مؤخ�را المرتبة 

التاسعة على الئحتها.
ويطال الفس�اد عدداً كبيراً من المؤسسات الحكومية 
في ب�الد تبلغ موازنتها الس�نوية نح�و 100 مليار دوالر. 
ويرى االس�دي أن الحكومة “مضطرة إلى منح المشاريع 
الضخمة لشركات محلية بس�بب عزوف دخول الشركات 
األجنبية”، موضحا أن “الظروف األمنية التي مر فيها البلد 
جعلت الكثير من الش�ركات العالمي�ة تحجم عن الدخول 

إلى السوق العراقية”.
ويعي�ش العراق منذ إس�قاط النظام عل�ى أيدي قوات 
تحالف دولي عام 2003 أعمال عنف يومية تشمل السيارات 
المفخخة والعب�وات واألحزمة الناس�فة واالغتياالت قتل 

فيها عشرات اآلالف.
وتلقي أعم�ال العنف هذه بظاللها على االس�تثمارات 
في العراق حيث تحجم ش�ركات عالمي�ة متخصصة عن 
العمل هناك. ويذك�ر أن رئيس الوزراء نوري المالكي قدم 
إل�ى مجلس الن�واب في منتص�ف أيلول الحالي مش�روع 
قانون مش�اريع البنى التحتية للمصادق�ة عليه، علما أن 
هذا القانون س�بق وان طرح للم�رة األولى عام 2009 من 
دون أن يحص�ل تواف�ق حول�ه. وينص مش�روع القانون 
الذي تبلغ قيمة المش�اريع الخدمية المرتبطة به نحو 37 
ملي�ار دوالر تدفع باآلجل والتي من المفترض أن يحكمها 
“التوزي�ع العادل عل�ى كل المحافظات” ف�ي بالد تعيش 
منذ تس�ع س�نوات على وقع تناقضات قومي�ة وطائفية 

ومناطقية.
وتعارض القانون كتل سياسية بينها قائمة “العراقية” 

بزعامة رئيس الوزراء األس�بق إي�اد عالوي حيث ترى فيه 
“بابا من أبواب” الفساد المالي.

ويق�ول رئيس لجن�ة الخدمات في مجل�س محافظة 
النج�ف محم�د عايد أن “التلك�ؤ الحاصل في المش�اريع 
المنفذة من قبل الوزارات هو األكبر وذلك كون الش�ركات 

المنفذة ال تخضع لرقابة مجلس المحافظة”.
ويضي�ف “اح�د األمثلة عل�ى ذلك مش�روع الخطوط 
الناقلة للمجاري ومحطات التصفية في النجف والذي كان 
من المفترض أن ينتهي العمل فيه قبل س�نوات ما يسبب 
اآلن مش�كلة كبيرة في كثير من شوارع المدينة خصوصا 
في األحي�اء الش�مالية”. ويوضح المتحدث باس�م وزارة 
التخطيط عبد الزهرة الهنداوي احد أش�كال الفس�اد الذي 
يعتري العم�ل في مجال االعمار وإص�الح البنى التحتية. 
ويقول أن “بعض المقاولين يبيعون المش�روع إلى جهة 
أخ�رى والجهة األخرى تبيعه إلى جه�ة ثالثة ورابعة مما 
يؤدي إلى عدم تنفيذه”. وفي محافظة الديوانية، بلغ عدد 
المش�اريع المتلكئة 43 مش�روعا وبكلف�ة إجمالية تصل 
إل�ى أكثر من 400 مليار دينار )نح�و 350 مليون دوالر(، 
وفقا لمعاون المحافظ للش�ؤون الفنية المهندس حسين 
كاطع صالح. ويمثل التلكؤ في انجاز المشاريع الخدمية 

اليوم حالة عامة في معظم محافظات البالد.
ويق�ول الهن�داوي أن هذا األمر دف�ع الحكومة مؤخرا 
إلى اتخاذ عدة إجراءات بينها “سحب المشاريع التي تبلغ 
قيمتها عش�رة مليارات فم�ا دون من ال�وزارات ومنحها 
إلى مجال�س المحافظات” .كما قررت الحكومة “حرمان 
الش�ركات المتلكئة في تنفيذ المشروع من الحصول على 
أي مقاوالت جديدة”، مؤكدا حرمان 155 شركة من تولي 

مشاريع جديدة.

     بغداد/ المستقبل العراقي

لم يعد غريباً أن تس�مع في العراق 
عن حاالت وفاة كثيرة يكون المتسبب 
فيه�ا أعي�رة نارية أطلقت ب�ال ضابط 
في المناس�بات يك�ون ضحيتها أناس 
أبرياء، كم�ا حصل مؤخرًا في الفلوجة 
عندم�ا أصيبت عروس بج�روح نتيجة 
إطالق�ات ناري�ة أثن�اء م�رور موك�ب 

عرسها وسط المدينة.
على الرغم أن مشهد إطالق العيارات 
النارية من البنادق أو المسدس�ات في 
س�ماء مدن الع�راق مأل�وف أيضا في 
الكثي�ر م�ن ال�دول العربي�ة، إال أن ما 
يمي�زه في الع�راق هو حدوث�ه في بلد 
شهد دوامة عنف داخلي لعدة سنوات، 
إضافة إلى معاناة من حروب خارجية 
امت�دت لس�نوات ع�دة. ولعل ه�ذه ما 
يمن�ح مش�هد العي�ارات الناري�ة ف�ي 
المناسبات بعداً استثنائياً، إذ يمثل لدى 
الكثير م�ن العراقيين  انعكاًس�ا لزمن 
الحروب وامتداًدا إلس�قاطاتها، كواحد 
من  مظاهر العنف الذي أصبح وس�يلة 

من وسائل التعبير.
تعك�س الظاه�رة تناقض�اً واضحاً 
بين م�ا يجهر ب�ه المواطن م�ن رغبة 
في نبذ التسلح ومظاهر القوة والعنف 

وبين ممارسات تناقض هذه الرغبة.
س�جلت  الماض�ي  األس�بوع  ف�ي 
األحداث أكثر من واقعة إطالق عيارات 
ناري�ة ف�ي المناس�بات راح ضحيتها 
أن�اس أبري�اء، فف�ي وس�ط الفلوجة 
أصيبت عروس بجروح نتيجة إطالقات 
نارية أثناء مرور موكب عرس�ها وسط 

الفلوجة.
اس�تقبلت  الحل�ة  مدين�ة  وف�ي 
المستش�فى الجمه�وري في أس�بوع 
نحو عشرين شخصاً أصيبوا بإطالقات 
نارية وبعض حاالتهم خطرة بحس�ب 

الطبيب علي صاحب.

ممارسة جماعية
وال يحصر ضابط الش�رطة العقيد 
صال�ح نايف الظاهرة ف�ي فئة معينة، 
بل يعتبرها ممارس�ة جمعية يش�ترك 

فيها حتى األطفال في بعض األحيان.
ويقول “الشباب يطلقون العيارات 
الناري�ة أثن�اء مواك�ب األع�راس وفي 
بع�ض األحيان في لحظ�ات )النجاح( 
في المدرسة، بل أن الكثير منهم يطلق 
الن�ار في اله�واء لغ�رض المتعة ليس 
إال”.رغ�م أن  الجه�ات األمني�ة  تنّب�ه 
أصحاب المناس�بات بحسب نايف إلى 
العيارات  القانوني�ة إلط�الق  التبع�ات 

النارية السيما في األعراس والمآتم إال 
أن ذلك لم يحل دون استمرار الظاهرة، 
معتب�راً أن ما يجري هو ثقافة مجتمع 
كامل، ويجب على المواطن المساعدة 
في الحد منها، وتقليل األضرار الناجمة 

عنها.

للكبار نصيب
حتى الكبار في الس�ن، يمارس�ون 
إط�الق الن�ار ف�ي األف�راح وكذلك في 
مواك�ب العزاء والتش�ييع الس�يما بين 
ش�يوخ العش�ائر، فما إن يموت شيخ 
عش�يرة أو وج�ه اجتماع�ي مع�روف 
حتى تتحول الس�احات والشوارع التي 
تمر بها مواكب التش�ييع إلى أش�به ما 
تكون بساحة حرب لكثرة ما يطلق من 

رصاص في الهواء.

سلوك غير متحّضر
الباحث�ة االجتماعي�ة لمي�اء  تع�ّد 
فاضل إط�الق األعيرة الناري�ة للتعبير 
عن الفرح أو الحزن بأنها وس�يلة غير 
متحضرة وسلوك اجتماعي غير سوي، 
لكنه�ا تعت�رف أن آراءه�ا ه�ذه تب�دو 
متناقضة إذا ما عرفنا أن زوجها وابنها 
م�ن )المدمنين( على إط�الق النار في 

الهواء في الكثير من المناسبات.
وتضي�ف “حاولت ثنيه�م أكثر من 
م�رة على ضرورة الك�ف عن ذلك، لكن 
ذلك لم  يجد نفًعا، إذ إن عادات وتقاليد 
المجتم�ع تمنعه�م م�ن التخل�ي ع�ن 
أدوارهم ومساهماتهم حتى وإن كانت 
بسيطة مثل المشاركة في المناسبات 
والتعبي�ر عن المش�اركة بإطالق النار 
ف�ي الهواء”.وتمتلك أس�رة لمياء ثالث 
بن�ادق وثالث�ة مسدس�ات، ف�ي داللة 
واضحة على مس�توى انتش�ار السالح 
بي�ن المدنيين.في الع�ام 2010 تحول 
حفل ع�رس بحس�ب لمياء إل�ى مأتم 
بس�بب إصاب�ة ش�خص بعي�ار ناري 
عش�وائي في كتفه من بندقية زوجها 

مما استدعى نقله إلى المستشفى.

إبراز القوة
الباحث النفس�ي عل�ي البياتي يعّد 
إطالق العيارات النارية في المناسبات 
وجهاً من أوجه )التضامن( االجتماعي 
بين الناس، بحس�ب ما يعتقدونه، كما 
أنه لدى البعض اآلخر وسيلة إلبراز قوة 

العشيرة أو األسرة أمام الجمهور.
ويشترط القانون العراقي الحصول 
على موافقة رس�مية القتناء األسلحة، 
لألم�ر  يكترث�ون  ال  الكثيري�ن  أن  إال 
ويفضلون اقتناء السالح بصورة سرية 

بعيًدا عن أعين الرقابة والقانون.
يقول المحامي إس�ماعيل الزبيدي 
“تن�ص الم�ادة 3 من قانون األس�لحة 
رق�م 13 الصادر عام 1992  والمعمول 
به إل�ى اآلن ، أنه )ال يجوز اس�تيراد أو 
تصدي�ر األس�لحة الحربي�ة وأجزائه�ا 
إحرازه�ا  أو  حيازته�ا  أو  وعتاده�ا 
إصالحه�ا  أو  صنعه�ا  أو  حمله�ا  أو 
أو نقله�ا أو تس�ليمها أو تس�لمها أو 
االتجار فيها(.أما الس�الح الناري وهو 
المسدس والبندقية االعتيادية وبندقية 
الصيد، فيتوجب الحصول على تصريح 

الزبي�دي أن ظاه�رة  باقتنائهم.يؤك�د 
استخدام األس�لحة النارية للتعبير عن 
العاطف�ة في األف�راح مثلم�ا األحزان 
عادة اجتماعي�ة متأصلة في المجتمع 
بل أصبح�ت جزًءا من ع�ادات وتقاليد 
وال يمك�ن لإلجراءات األمني�ة أن تقف 
بوجهها، ويتابع: حتى في زمن النظام 
الس�ابق فإن الجهاز األمن�ي القوي لم 

يستطع أن ينال من الظاهرة.
ويسبب إطالق العيارات النارية في 
اله�واء خس�ائر مادية جس�يمة مثلما 
يتس�بب في خسائر في األرواح إضافة 

إلى األضرار التي يلحقها بالبيئة.

تشييع شيخ عشيرة
يؤكد ماضي حس�ين من اليوسفية 
)25 ك�م جن�وب غرب�ي بغ�داد( أنه ال 
يم�ر فرح أو مأتم بل وحتى مناس�بات 
النج�اح في المدرس�ة أو الجامعة  من 

دون إطالق العيارات النارية.
ويحص�ي حس�ين نح�و خمس�ين 
قطعة س�الح اس�تخدمت أثناء تشييع 
اليوس�فية مم�ا  ش�يخ عش�يرة ف�ي 
يبع�ث على التس�اؤل عن أع�داد قطع 

األسلحة التي بحوزة المدنيين.وأجازت 
الحكوم�ة العراقية مطلع أيار الماضي 
حيازة سالح خفيف واحد في كل بيت، 
شريطة أن يتم تسجيله في اقرب مركز 

للشرطة.

ضحايا
أب�و عمران م�ن المحاوي�ل أصيب 
في قدمه من ج�راء طلق ناري طائش 
وه�و جالس ف�ي مزرعت�ه مؤك�ًدا أن 
مصدر االنطالقة كان عرًس�ا قريًبا من 

المزرعة.

الفت�ى س�عد جب�ار  كم�ا أصي�ب 
)14 عام�اً(، بطلق ناري ف�ي يده أثناء 
وجوده في موكب تش�ييع احد أقربائه 

في اللطيفية.
لكن حالة س�عدون الجنابي تش�ير 
أن  يمك�ن  الت�ي  األض�رار  إل�ى ه�ول 
تتس�بب بها فوضى اس�تخدام السالح 
في العراق، فقد أصيب الجنابي إصابة 
مباش�رة في فخذه من إطالقة بندقية 
ألحد أقربائه كان يقف إلى جواره، مما 
أدى إل�ى تل�ف أعصابه بش�كل نهائي 

ليتحول إلى شخص مقعد.

التلكؤ والفساد يحاصران المشاريع الخدمية

األسبوع الماضي سجل إصابة 20 شخصًا بالحلة

قانون البنى التحتية يواجه تشكيكات بكونه “يفتح أبواب الفساد”

يف العراق.. التعبري عن الرأي والعاطفة.. أيضًا بإطالق النار !!

ينق�ل ع�ن صاح�ب الذك�ر الس�يئ صدام 
حس�ين انه قيل ل�ه: لماذا أصبحت�م تدخنون 
الس�يكار الكوبي الغالي الثم�ن وانتم تدعون 
أنك�م من طبق�ة كادحة؟. فق�ال بزهو: نحن 

أصبحنا حكاما.
واجتماع�ات المس�ؤولين العراقيين اليوم 
م�ن هم ف�ي الس�لطة ومن ه�م يملك�ون ما 
تملكه الس�لطة ولو بالواس�طة، وقد اصبحت 
الواسطة بمعناها االجتماعي المريض وليس 
بمعناه�ا الفيزيائ�ي مرض�ا عض�اال ووريث�ا 
ش�رعيا ألحزاب الس�لطة التي تعم�دت توزير 
األم�ي، ورف�ع االستش�ارة لم�ن ال يتحرك اال 
باإلش�ارة، وال يتحم�س إال بنق�ر الطبلة على 

الهوارة ذات النكهة اللبنانية باالستعارة.
اجتماعات تمتد فيها الموائد بما لذ وطاب 
م�ن خيرات العراق صاح�ب األلف مصاب من 
النجف وحرها اللهاب الى أربيل والس�ليمانية 

بين الجبال والهضاب.
يتن�ادون له�ا كل ماج�د غي�ر الج�د والح 
غير المس�تطاب من خالف�ات تباعد األحباب، 
وتق�رب كل م�ن يع�ادي الع�راق ويتحي�ن به 

الوقيعة والعقاب.
حكام ينطبق عليهم قول الشاعر:

ارأي�ت مزرع�ة   ... كله�م  قوم�ي رؤوس 
البصل؟

وحزبي�ون ينطب�ق عليه�م ق�ول الش�اعر 
اآلخر:

ثالث عجائز لهم وكلب ... وأشياخ على ثلل 
قعود

المواق�ع  عل�ى  يتنافس�ون  ح�كام 
والصالحي�ات، وحزبي�ون مفلس�ون ش�عبيا، 
ولكنهم يحرص�ون على البقاء ف�ي مكاتبهم 
كما كان يحرص السالطين والملوك من الذين 

قال احدهم البنه:
“ل�و نازعتن�ي المل�ك ألخ�ذت ال�ذي في�ه 

عيناك”.
يجتمعون من اجل االجتماع، بعد أن انتفت 

الحاجة لالتفاق واالقتناع
فهم في الهوى سوى.. انشقاقات أحزابهم 
ملف يوخز الضمير وينفي الحاجة لالنتخابات 

الحرة، فيستعدون للتزوير.....
او شراء الذمم ولو كلف المال الكثير...

فوارداته�م ومداخيلهم ال يخاف عليها من 
التبذير.

الن متدينهم ق�د غادر مفهوم الصالة على 
الحصير.

واالكتفاء بالشويهة والبعير ...
واصبح يحلم بالخورنق والسدير ...

وعلمانيه�م: نس�ي الديمقراطي�ة بعدم�ا 
اغدقوا عليه، وحذروه من الدين الخطير.

 فاصب�ح ج�الدا ال يضاهي�ه اي دكتات�ور 
متغطرس وال عنجهية أي أمير.

وحواش�يهم أصبحوا كواس�ر تري�د بدون 
ريش تطير ...

واتباعهم على قلته�م يكثرون من الزعيق 
والصياح كما يفعل المصاب المستجير..

وهو مشهد في العراق ال يحلو له المسير، 
وال يجتم�ع حوله اال من كان في نفس�ه داء، 
وال يمدح�ه إال من لعنته الس�ماء، وحذر منه 

األنبياء.
اجتماع الوحوش على الفريس�ة، واجتماع 

الكواسر على الجيفة
وال�دود عل�ى فض�الت الطع�ام، واجتماع 
الذباب على مايس�تهويه ليس�لب ما ال يمكن 
الطال�ب  اس�ترجاعه عل�ى قاع�دة “ضع�ف 

والمطلوب”
اجتماعات للغاصبين حق غيرهم تكثر في 

العراق، ونداءات للمستأثرين بما ليس لهم هو 
ما يميز ما يسمع في العراق.

ع�راق الكوف�ة الحم�راء، والبص�رة الت�ي 
اقتربت من الم�اء ونينوى التي بعث فيها نبي 
إلى مئة ألف او يزيدون، فهو جغرافية مطرزة 
بالرس�االت منذ ن�وح الى إبراهي�م الذي وااله 
م�ن اتبعه، والتي ختم�ت بصاحب الجمل كما 
تس�ميه التوراة، والذي يس�ميه القران “طه” 
و”ياسين” و”احمد” الذي كان بشارة عيسى 
إلى قومه الذين تآمروا عليه، فرفعه الله إليه.

ف�ي العراق يجتم�ع التاريخ حتى ال يعرف 
صحيحه من س�قيمه إال بمرجعية الراسخين 

في العلم. 
والراس�خون ف�ي العل�م أول م�ا حورب�وا 
ف�ي العراق، ثم انتش�رت ع�دوى الحرب حتى 
أصبحت س�لوكا وعقائد تغري الناس بزخرف 
الق�ول، فكان اإلرهاب بدعة العصر وكذبة من 

ادعى الدين والدين منه براء.
وله�ذا كت�ب على م�ن يجتمع ف�ي العراق 

بدون مرجعية أهل العلم وهم كل من:
1-  الراسخون في العلم

2-  وأهل الذكر
3-  وأولي األمر

ان ال ينجح�وا في ش�يء اال مؤقتا حتى ال 
يظن الناس ان الدنيا معقودة على من ال يتبع 
الحق كما حدث من س�وء اعتق�اد في الحكم 
في زم�ن بني امي�ة، ولكنها بره�ة من زمان 
ومضغ�ة من عي�ش ليس لها ق�رار كما يقول 

االمام علي بن ابي طالب عليه السالم .
وه�ذه الع�دوى عم�ت العالم الي�وم، فهذا 
نتنياهو في اس�رائيل يستجمع ويقرع طبول 

الحرب.
وه�ذا م�ت رومن�ي المرش�ح الجمهوري 
النتخاب�ات الرئاس�ة االمريكية يش�حذ الهمة 

لمؤازرة اس�رائيل ويقول ان الش�رق االوس�ط 
اليحكم اال من قبل امريكا.

وما يعزز قول مت رومني وتبجحه، ويطلق 
العن�ان لتش�دد نتنياهو وتعصب�ه الصهيوني 
هو فش�ل انظمة الحكم في منطقتنا، وفش�ل 
التجربة العراقي�ة التي اصبحت مفتوحة على 
كل االحتماالت ولذلك نرى الساسة االمريكيين 
ال ينفكون عن التردد المس�تر بالسر وبالعلن 

لزيارة العراق.
واجتماعات المس�ؤولين وأحزاب السلطة 
والكتل الحزبي�ة على كثرتها وكث�رة ما ينقل 
عنه�ا من اخب�ار اصبح�ت م�ادة لفضائيات 
فاش�لة مطع�ون بوالئه�ا للعراق، ومش�كوك 
بمصادر تمويلها، وهي ال تجلب س�وى الملل 
والغثي�ان وتبعث على االش�مئزاز والقرف من 
تصريح�ات ممجوج�ة وأص�وات مبحوحة ال 
يهمها اال علفها سائمة في صالونات الفنادق 
األجنبية واألس�واق الحرة ف�ي مطارات العالم 
بعد ان أصبح فقراء العراق عندهم منس�ييين، 
و ال فائدة مرج�وة للمواطنين من اجتماعات 

المسؤولين.

اجتامعات األلقاب والعناوين وغياب الفائدة للمواطنني

الدكتور علي التميمي
رئي�س مركز الدرا�سات والأبحاث الوطنية
ALITAMIMI5@yahoo.com

   بعض املقاولني يبيعون
 املرشوع إىل جهة أخرى واجلهة 

األخرى تبيعه إىل جهة ثالثة ورابعة 
مما يؤدي إىل عدم تنفيذه
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   بنغازي/ المستقبل العراقي

ق�ال ش�هود عي�ان أن ميليش�يا أنصار الش�ريعة 
اإلسالمية الليبية طردت من مدينة بنغازي بشرق ليبيا 
في احتجاج ش�عبي ضد الجماعات المسلحة امتد إلى 

الساعات األولى من صباح يوم السبت.
وقال مصدر بمستش�فى أن ش�خصاً واح�داً على 
األق�ل قت�ل وأصيب 20 ل�دى محاولة الميليش�يا إبعاد 
المحتجي�ن ع�ن قاعدة محصنة بش�كل كبي�ر. وكان 
يمكن سماع أصوات إطالق نار في المنطقة قبل إجبار 

المقاتلين على الخروج.
وخ�رج أش�خاص يحمل�ون أس�لحة م�ن قاع�دة 
ميليش�يا أنصار الشريعة الخاوية المجمع الخالي في 
الوقت الذي كان فيه الرج�ال يصفقون ويهتفون ضد 
الميليش�يا.وتم الربط بين ميليش�يا أنصار الش�ريعة 
والهج�وم عل�ى القنصلي�ة األمريكي�ة ف�ي األس�بوع 
الماضي والذي قتل خالله الس�فير األمريكي لدى ليبيا 
وثالث�ة أمريكيين آخري�ن. وتنفي الميليش�يا تورطها 
في الهجوم.ويب�دو أن هذه الخطوة ضد هذه الجماعة 
ج�زء م�ن اجتياح منس�ق لمق�ار الميليش�يا من قبل 
الش�رطة والقوات الحكومية وناش�طين بعد مظاهرة 
جماهيرية ضد وحدات الميليش�يا في وقت سابق من 

يوم الجمعة.
ون�زع المتظاه�رون الذين كانوا يهتف�ون “ليبيا.. 
ليبيا” رايات ميليش�يا أنصار الش�ريعة وأضرموا النار 
ف�ي عربة داخل المجمع وهو القاعدة الرئيس�ية لهذه 
الجماع�ة في بنغازي والتي كان�ت في الماضي قاعدة 
لق�وات الزعي�م الليبي الس�ابق معم�ر القذافي.ولوح 
الحش�د بس�يوف وهو يهتفون “ال للقاع�دة” و”الدم 
ال�ذي نزفناه م�ن اجل الحرية لن يضيع س�دى”.وقال 
المتظاه�ر حس�ن احم�د “بع�د م�ا ح�دث للقنصلية 
األمريكي�ة ش�عب بنغ�ازي ض�اق ذرع�ا بالمتطرفين 
)..( أنه�م ال يب�دون ال�والء للجي�ش، ولذل�ك اقتح�م 
الن�اس )المجم�ع( وه�م هربوا”.وق�ال عبد الس�الم 
الترهون�ي وه�و موظف حكوم�ي وصل م�ع الموجة 
األولى من المحتجين أن عدة ش�احنات صغيرة تحمل 
مقاتل�ي الجماع�ة واجهت المحتجين ف�ي بادئ األمر 
وأطلق�ت النار. وق�ال أن اثنين م�ن المحتجين أصيبا 
في س�اقيهما، مضيفاً انه بعد ذلك ركبوا ش�احناتهم 
وانطلقوا بعيدا.وقال أن المحتجين أطلقوا سراح أربعة 
س�جناء وجدوهم في الداخل.ولدى مغادرة المحتجين 
مقر أنصار الش�ريعة تضخم الحشد ووصل عدده إلى 
آالف م�ع توجه�ه صوب المقر العس�كري للميليش�يا 

والذي كانت تتقاسمه مع جماعة أخرى.
وق�ال محتج�ون أن أفراد الميليش�يا فتح�وا النار 
ل�دى وصوله�م واصيب العدي�د من األش�خاص.وقال 
الطالب س�ند البراني أثناء عودت�ه من المنطقة “جئنا 
كمحتجي�ن س�لميين. وعندما وصلنا إل�ى هناك بدءوا 
في إطالق النار علينا”، الفتاً إلى أن “خمسة أشخاص 
أصيبوا بجواري. لقد اس�تخدموا بن�ادق آلية من عيار 

.”14.5
وبع�د دخول الحش�د المجم�ع خرجت ش�احنات 
للجي�ش الليبي من القاع�دة حاملة جن�ود حكوميين 

يهللون ابتهاجا بالنصر ويهتفون “الله اكبر”.
وق�ام أش�خاص يحمل�ون مناجل وهراوات بس�د 
الطريق الرئيسة الخارجة من المجمع وقاموا بإيقاف 
الس�يارات لمنع اللصوص من الهروب بأسلحة ثقيلة.
وقال ش�اب “دخلن�ا المعس�كر ولم نجد أح�دا. أخذنا 

فقط تلك البنادق الكالشنيكوف”.
وس�يطر المتظاه�رون أيضا على مجم�ع لكتائب 
أبو س�ليم ومجم�ع آخر ألنصار الش�ريعة.ونظم آالف 
الليبيين مس�يرة في بنغازي في وقت س�ابق الجمعة 
دعما للديمقراطية ومعارضة للميلش�يات اإلس�المية 
الت�ي تنح�ي الوالي�ات المتح�دة بالالئم�ة عليه�ا في 
الهج�وم عل�ى قنصليته�ا. ونظ�م مئات م�ن مؤيدي 
أنصار الش�ريعة احتجاجا.ودعت مظاهرة “يوم إنقاذ 
بنغ�ازي” الحكومة إل�ى تفكيك الجماعات المس�لحة 
التي رفضت التخلي عن س�الحها بعد نجاح االنتفاضة 
الليبي�ة بدعم من حلف ش�مال األطلس�ي في اإلطاحة 
بمعمر القذافي العام الماضي.وقال طالب الطب احمد 
صن�ع الله )27 عاما( “هذا االحتجاج هو بوضوح ضد 
الميلش�يات، عليه�م جميعا االنضمام إل�ى الجيش أو 
قوات االم�ن كأفراد ال كجماعات. بغي�ر ذلك لن يكون 
هناك ازدهار أو نجاح لليبيا الجديدة”.وعلى الرغم من 
أن المطالب الرئيس�ية للمتظاهرين لم تتطرق لهجوم 
القنصلي�ة األمريكي�ة إال أن الحادث أعطى الس�لطات 

دافعا قويا لحشد التأييد للحكومة.
وكان السفير األمريكي كريستوفر ستيفنز محبوبا 
ف�ي ليبيا وادان ليبيون كثيرون الهجوم على القنصلية 
عل�ى الرغم م�ن غضبهم من الفيلم المعادي لإلس�الم 
وال�ذي صنع في الواليات المتح�دة والذي أثار الهجوم 
عل�ى القنصلية.وحم�ل بع�ض المتظاهري�ن الفت�ات 
باالنجليزية تستهدف كاميرات وسائل االعالم االجنبية 
تق�ول “نطال�ب بالعدالة من اجل س�تيفنز” و”فقدت 
ليبي�ا صديق�ا”.وكان آلخرين وجهات نظ�ر متفاوتة، 
وقال امجد محمد حس�ن وه�و مهندس اتصاالت يبلغ 
م�ن العم�ر 26 عاما “إنن�ي خرجت الي�وم للدفاع عن 

بنغازي. 
قتل الس�فير أمر منفصل تماما”، مضيفاً “ال ألقي 
باال لقتل السفير الن األمريكيين أساءوا للنبي. إنني هنا 
فقط من اجل بنغازي”.وقال أبو القعاع وهو متظاهر 
ف�ي مظاه�رة مض�ادة ألنص�ار الش�ريعة الجمعة ان 
ستيفنز “كان يعد لدخول القوات األمريكية الى ليبيا”، 
مش�يراً إلى أن “وصية النبي هي طرد الكفار من ارض 
المسلمين ولذلك فإن المس�لمين سينتصرون. إرهاب 
العدو اح�د مبادئ اإلس�الم”.وقال انه ح�ارب القوات 
األمريكي�ة في العراق حيث اعتق�ل وأعيد إلى ليبيا في 
عهد القذافي وس�جن ثالث س�نوات. وكتب على إحدى 
الفتات مظاهرة أنصار الشريعة “يوم إنقاذ بنغازي أم 

يوم إنقاذ أمريكا؟”.
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البنغازيون يطردون ميليشيا أنصار الشريعة

الشتراكهم بتظاهرات ضد آل خليفة

اتهم اإلخوان بتضليل الشعب

   المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلنت الش�رطة ف�ي البحرين، أمس الس�بت، عن 
توقي�ف 29 متظاهراً “يش�تبه بتورطه�م في أعمال 
عن�ف” خ�الل مس�يرة طالب�ت بإدخ�ال إصالح�ات 

سياسية في المملكة الخليجية الصغيرة.
وق�ال مدير عام الش�رطة ف�ي بي�ان ان “المركز 
التج�اري للعاصم�ة ش�هد مس�اء الجمع�ة أعم�ال 
ش�غب وتخريب قامت بها مجموع�ات من المخربين 
تمثلت بإلق�اء قنابل المولوتوف واألس�ياخ الحديدية 

المواطني�ن  حي�اة  بذل�ك  مس�تهدفين  والحج�ارة، 
والمقيمين ورجال األمن”.

وأكد “القبض على 29 من المخربين”.
وأفاد ش�هود عي�ان أن عش�رات م�ن المحتجين 
تظاهروا الجمعة للمطالب�ة بإصالحات، وذلك بدعوة 
م�ن ائتالف “ش�باب 14 فبراير”، وه�و تحالف يضم 

المعارضة.
وأوضح�وا أن المش�اركين ف�ي التظاه�رة رددوا 
ش�عار “الش�عب يري�د إس�قاط النظام” و”يس�قط 
حمد” في إشارة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

كما هتفوا “تنحى يا خليفة” في إشارة إلى عم الملك 
رئيس الوزراء خليفة بن س�لمان ال�ذي يحتفظ بهذا 

المنصب منذ استقالل البحرين العام 1971.
وأشار الشهود إلى أن “الش�رطة قمعت المسيرة 
باستخدام الغاز المس�يل للدموع والقنابل الصوتية، 
كم�ا س�جلت إصابات عدة بع�د أن أطلقت الش�رطة 

عيارات من سالح يستخدم لصيد الطيور”.
وتش�هد البحري�ن اضطرابات منذ ش�باط 2011 
يقودها معارضين ضد س�اللة آل خليفة، وهم الذين 

يحكمون الجزيرة منذ نحو 250 عاماً.

   المستقبل العراقي/ متابعة

أعاد الداعية ياس�ر برهامي، نائ�ب رئيس الدعوة 
الس�لفية ف�ي مصر، تفعي�ل فتوى أصدرها س�ابقاً، 
وتقض�ي بتحريم الق�رض الذي حصل�ت عليه مصر 
من البنك الدول�ي.وكان برهامي قد حرّم القرض في 

مرحلة أولى قبل أن يتراجع ويبيحه الحقاً.
وأفتى ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية 
المنبث�ق منها حزب الن�ور، بجواز حصول مصر على 
قرض صن�دوق النق�د الدولي. وقال إن�ه قرض ليس 
في�ه ربا باعتب�ار أن الفائ�دة التي ستس�تحصل منه 

وقيمته�ا 1.1%، ه�ي مج�رد مصاري�ف إدارية.وقال 
الداعية المصري إنه تراجع عن تحريمه للقرض بناء 
على ما أك�ده له قادة في حزب “الحرية والعدالة” لم 
يكش�ف عن أس�مائهم، بأن القرض خال من الفوائد 
الت�ي يمكن اعتبارها ربا وتحم�ل على وجه التحريم.
وأض�اف برهامي أن “هؤالء القادة خدعوه بالقول إن 

ما سيترتب على القرض مجرد “مصاريف إدارية”.
وعلق ياس�ر برهامي على عدم صحة المعلومات 
التي قدمها له قادة من “اإلخوان المس�لمين” بالقول 
إن “الله سيحاسبهم”.وأشار الداعية السلفي إلى أنه 
اكتش�ف “الخدعة” أثناء اجتم�اع مفتوح عقد حديثا 

ف�ي القاهرة، ش�ارك فيه وزير المالي�ة الذي أعلن أن 
للقرض فوائد تتضاعف مع مرور الوقت.

وقال إن اكتش�افه للخدعة اإلخوانية، فرض عليه 
التراجع على وجه الس�رعة ليعتمد فتواه األولى، التي 

حرم فيها قرض البنك الدولي “ألنه ربا صريح”.
ويأت�ي اته�ام الش�يخ المص�ري الصري�ح لقادة 
اإلخ�وان بالك�ذب ف�ي وق�ت تت�داول في�ه صفحات 
التواص�ل االجتماعي فت�وى جديدة له، ق�ال فيها إن 

قبالت الفنانين “زنا”.
وق�ال برهام�ي، عل�ى الموق�ع الرس�مي للدعوة 
الس�لفية إن “الشبهات التي انتشرت من خالل بعض 
الشيوخ س�واء من األزهر أم غيره كأسامة القوصي، 
وعلى ألس�نة الفنانين والممثلي�ن، والتي تقول إن ما 
يظهر على الشاش�ة من مش�اهد مثيرة وعارية هي 
تمثيل في الس�ياق الدرامي للعمل، إنما هي دليل على 

المرض النفسي لدى من يقولها”.
وأضاف أن صاحب ه�ذا الموقف “يجب أن ُيعالج 
وإذا ثب�ت أن�ه عاقل فالب�د من أن يس�تتاب، ألن هذه 
الش�بهات تدخل ف�ي عموم نصوص الكتاب والس�نة 

المحرِّمة لزنا األعضاء”.
ومن جهته، دعا ش�يخ مصري آخر من السويس 
يدعى حافظ س�المة إلى محاس�بة المخرجة إيناس 
الدغيدي والكاتبة الصحفية إقبال بركة قبل االحتجاج 

على من يسيئون للرسول.
وطالب سالمة في بيان بمحاسبة الدغيدي بسبب 
تصريحها في إحدى حلقات برنامج “القاهرة اليوم” 
التلفزيون�ي “إن الل�ه وعد الفائزي�ن بالجنة بالولدان 

المخلّدين من أجل ممارسة اللواط معهم”.

“كيف يمكن أن يحدث هذا ؟”، هكذا تساءلت وزيرة 
الخارجية األميركي�ة هيالري كلينتون بع�د التظاهرات 
والهجوم الذي اس�تهدف البعثة الدبلوماس�ية األميركية 
في بنغازي وأسفر عن مقتل السفير األميركي في ليبيا 
وثالث�ة أميركيي�ن آخري�ن. “كيف يمك�ن أن يحدث هذا 
في بلد س�اهمنا ف�ي تحريره، وفي مدينة س�اعدنا في 

إنقاذها من الدمار؟”.
غير أن�ه إذا لم تك�ن رئيس الدبلوماس�ية األميركية 
تع�رف، فربم�ا ال ج�دوى م�ن محاول�ة أن يش�رح لها 
-وألميركيين آخرين كثيرين– سبب األحداث التي عرفتها 
بنغ�ازي ومظاهرات أخ�رى معادية للوالي�ات المتحدة 
وقعت مؤخراً في مدن عبر العالم، أثارها مقطع الفيديو 

الذي نشر على “يوتيوب” ويسيء للرسول محمد.
والواق�ع أن رد الفعل هذا لم يك�ن حكراً عليها. فهذا 
مراسل “إن. بي. سي. نيوز” في القاهرة ُنقل عنه قوله 
)من قبل موقع ديديفانس�ا الفرنسي( في إطار تعليقه 
عل�ى االحتجاجات التي اندلعت ضد الس�فارة األميركية 
هناك، “إنه من المثير للسخرية بعض الشيء )رؤية هذا 
يحدث( مع دبلوماس�يين أميركيين داخل السفارة التي 
ساعدت على منح هؤالء المتظاهرين وهؤالء المحتجين 
صوتاً، والسماح لهم بالقيام بهذه االشتباكات المعادية 

للواليات المتحدة التي نشاهدها اآلن”.
والحق أنه من غير العدل تحميل مراسل يقوم بتغطية 
حدث مباشرة على الهواء مسؤولية كل ما يقوله، إال أنه 
ربما كان يجدر به أن يالحظ أن ما قامت به الدبلوماسية 
األميركي�ة في مصر لم يكن تحريره�ا وإنما دعم نظام 
ديكتاتوري عس�كري ألكثر من ثالثين سنة، حتى اندالع 
أول�ى المظاهرات الش�عبية ض�د الحكوم�ة المصرية. 
وفق�ط عندما يبدو أن ميزان الق�وة بدأ يرجح لمصلحة 
المحتجي�ن، قررت واش�نطن أنه من المالئ�م أن تخون 
حس�ني مب�ارك المحاَصر وتدع�م مطال�ب المحتجين 
وتبح�ث عن أحد من بين الطامحين إلى الس�لطة يمكن 
أن يس�تأنف التعاون مع الواليات المتحدة وإسرائيل.ما 
هو أكثر من “مثير للس�خرية بعض الشيء” هو تأويل 
الدبلوماس�ية األميركي�ة في مص�ر، والدع�م األميركي 
المتأخر للتدخل الذي بدأه األوروبيون في الثورة الليبية، 
على أنها مس�اهمات كبيرة وس�خية في تحرير العرب. 
ذلك أن ما قام�ت به الواليات المتح�دة في االنتفاضات 
العربي�ة، ض�د بني�ة إقليمية تق�وم إلى ح�د كبير على 
حكومات متس�لطة مدعومة من الواليات المتحدة، هو 
اللح�اق بآخ�ر قطار خارج م�ن المحط�ة، والعودة إلى 

المشهد، قدر المستطاع، عبر الباب الخلفي.
وزي�رة الخارجية كلينتون يبدو أنه�ا تعتقد أن على 
الع�رب والمصريي�ن أن يكون�وا ممتنين ألمي�ركا، ولعل 

معظم األميركيين يتفقون مع ذلك.
والح�ال أن المظاه�رات كان�ت ف�ي الحقيقة أصغر 
حجم�اً وأقل انتش�اراً بكثير م�ن تلك الت�ي اندلعت قبل 

نحو عقد من الزمن احتجاجا على رواية سلمان رشدي 
“اآليات الش�يطانية”، أو تلك التي اندلعت احتجاجاً على 
نش�ر صحيفة دنماركية لرس�وم كرتونية للرسول. هذا 

فرق صغير ولكن يستحق أن نأخذه في عين االعتبار.
إن الق�رآن ليس مجرد كتاب مق�دس، مثل “الكتاب 
المق�دس” ل�دى المس�يحيين. فاألخي�ر )م�ا يس�ميه 
المس�يحيون “العه�د القديم”( يتألف م�ن مخطوطات 
تدون تعامالت اإلله مع شعبه المختار؛ هذا بينما يحتوي 
“العهد الجديد” على روايات اإلنجيل األربع لحياة يسوع، 
وما يسمى “الرسائل الرسولية” للشخصيات األولى في 
الكنيس�ة المس�يحية. ولكن االثنين هما، س�جالت من 
الماض�ي. أما القرآن، وألنه يعتب�ر كالم الله المنزل على 
النبي محمد، فهو يعتبر مقدس�اً في حد ذاته. واإلساءة 

إليه تعتبر تدنيساً للمقدسات وانتهاكاً للحرمات.
وه�ذا م�ا يفس�ر العنف ال�ذي مي�ز رد الفع�ل على 
الفيديو، وغضب المس�لمين لكون الشرطة اكتفت على 
ما يبدو بتوجيه بعض التوبيخ لألش�خاص المسؤولين 
عن�ه قبل أن تخلي س�بيلهم. فقد يعتقد الم�رء أنهم قد 
ل�ون مس�ؤولية التدخ�ل في ممارس�ة السياس�ة  يحمَّ
ه لهم تهمة المسؤولية غير  الخارجية األميركية، أو توجَّ

المباشرة عن العنف ضد أميركيين وآخرين.
والح�ال أن�ه لم توج�ه لهم حت�ى تهم�ة التحريض 
على س�لوك مخالف للنظام والقانون. أما في ما يخص 
ممارس�ة حرية التعبير، فإن ما قام�وا به يفوق صياح 
ش�خص: “نار!” في مس�رح مكت�ظ بالجمهور – حتى 
نس�تعمل المعي�ار ال�ذي أش�ار إلي�ه عض�و المحكمة 
العلي�ا القاض�ي “أوليفر وين�دل هولمز” لإلش�ارة إلى 
م�ا ال يندرج ضم�ن إطار حرية التعبير. ث�م إن “برادلي 
مانينج” المس�كين، أمضى أكثر م�ن عامين في زنزانة 
انفرادية في س�جن عس�كري )وقد يمضي بقية حياته 
هناك، إذا سارت األمور وفق ما تسعى إليه هذه اإلدارة(، 
ألنه قام بنقل معلومات )تخص حرب العراق( إلى موقع 

ويكيليكس.
وعودا على بدء، فقد عبرت وزيرة الخارجية وآخرون 
عن اندهاش�هم لكون بعض المسلمين في هذا العالم ال 
يعترف�ون بأن الوالي�ات المتحدة تمتلك المثل وتش�جع 
القي�م الديمقراطية التي تقول إنها تش�عها في العالم. 
والحال أن أع�داداً كبيرة منهم تك�ره الواليات المتحدة، 
ألن إدارت�ي ج�ورج دبليو. ب�وش واآلن أوبام�ا منحتهم 
أس�باباً لذل�ك. ويمكنه�م اآلن أن يفترض�وا عل�ى نحو 
معقول ومنطقي أنه س�واء نجح أوبام�ا أو رومني في 
الوصول إلى مكتب الرئاسة، فإن الرئيس الجديد سيوفر 
للعرب مزيداً من األس�باب لكره األميركيي�ن. هذا اللهم 
إال إذا تدخل�ت العناي�ة اإللهي�ة وحدث ش�يء م�ا يقنع 
الحكومة األميركية بس�حب جيوشها، وتشجيع الهدوء 
واالستقرار، وممارس�ة القيم التي تزعمها البالد دائماً، 

ولكن يبدو أنها قد نسيتها اآلن.

الغضب العريب.. والسياسة األمريكية يف الرشق األوسط
بقعة ضوء

ويليام فاف

ليبيا تنتفض ضد امليليشيات انتقامًا للدم األمريكي

البـحــريــن تعتقـل 29 نــاشطــًا

فتوى سلفية: قرض مرص من البنك الدويل “حرام” !!
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      بغداد / المستقبل العراقي 

باش�رت أمانة بغداد أعمال إكس�اء 
وتأهيل 10 قطاعات سكنية في مدينة 
الخدم�ي.  بواقعه�ا  لالرتق�اء  الص�در 
العالق�ات واإلع�الم  وذك�رت مديري�ة 
في بي�ان صحف�ي تلقت “المس�تقبل 
العراق�ي” نس�خة من�ه أن “المالكات 
الهندس�ية والفني�ة في بلدي�ة الصدر 
األول�ى باش�رت تنفي�ذ أعمال إكس�اء 
س�كنية  قطاع�ات  عش�رة  وتأهي�ل 
بأسلوب التنفيذ المباشر”. وأضافت أن 
“أعمال التطوير تأتي من اجل االرتقاء 
بواقع قطاع الطرق والنهوض بمستوى 
الخدم�ات ف�ي مدينة الص�در قبل بدء 
العام الدراسي الجديد إذ أن من المقرر 
البدء بإكس�اء الش�وارع الرئيسة لهذه 
القطاع�ات المؤدية إلى ابنية المدارس 
فيه�ا”. وأش�ارت إل�ى ان “القطاعات 
المشمولة بأعمال االكساء هي “9، 8، 
 ”53 ،51 ،46 ، 45 ،40 ،30 ، 24 ،13
في وقت يجري العمل بقش�ط وتأهيل  
واجهات قطاعات “6،5” وأعمال تبديل 
القال�ب الجانب�ي لألرصف�ة بواس�طة 
مكائ�ن الص�ب الجاه�ز “بوركيرب�ر” 
وتطبيق األرصفة بالمقرنص الملون”. 
وأوضحت ان “م�الكات الدائرة انجزت 
إص�الح التخس�ف الحاص�ل ف�ي خط 
انب�وب الص�رف الصح�ي ال�ذي يخدم 
و4   ”519  ،  512  ،517“ مح�الت 
قطاعات هي “5، 7، 8، 9” البالغ طوله 
مل�م   600 وبقط�ر  8م  وبعم�ق  25م 
إل�ى جانب اس�تمرار العمل ف�ي انجاز 
تخس�فات خط أنبوب المج�اري الذي 
يخ�دم منطقتي الش�ماعية واالورفلي  
ضم�ن محل�ة 557 إذ ت�م االنتهاء من 
إص�الح المقطع األول بط�ول 23 متراً 
والمقط�ع الثان�ي بط�ول 35م والعمل 
مس�تمر في  المقطعين الثالث والرابع 
البالغ بط�ول 175م”.ومن جهة أخرى 
أعلن وكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية 
المهن�دس نعي�م الكعب�ي ع�ن إطالق 
مس�توى  لتحس�ين  متكامل�ة  خط�ة 
الخدم�ات ف�ي قاط�ع بلدي�ة الش�عب 
ال�ذي يقطن�ه نح�و ملي�ون نس�مة. 
ونقل�ت مديرية العالق�ات واإلعالم عن 
الكعب�ي قوله، خالل ترؤس�ه اجتماعاً 
بالم�الك المتقدم لدائرة بلدية الش�عب 
بحضور مديرها العام المهندس جمال 
النعيمي أن “االجتماع تناول بحث سبل 
النهوض بالواقع الخدمي لهذا القاطع 
الذي يش�مل مناطق مترامية األطراف 
زي�ادة  وش�هد  ك�م2   102 بمس�احة 

مضطردة في عدد السكان بلغت مليون 
نس�مة بع�د أن كان�ت الع�ام الماضي 
نحو 750 ألف نس�مة م�ع اإلبقاء على 

التخصيصات المالية نفسها”. 
وأض�اف أن “االجتم�اع تناول أيضا 
موضوع المناط�ق الزراعية والمناطق 
المتجاوزة إذ يوجد في قاطع الش�عب 
أكث�ر م�ن 60 منطق�ة زراعي�ة و30 
الت�ي  والكيفي�ة  متج�اوزة  منطق�ة 
يمك�ن م�ن خالله�ا تقدي�م الخدمات 
زي�ادة  ال�ى  “الحاج�ة  له�ا”, مؤك�داً 
المالية وتوس�يع عملية  التخصيصات 
تنفي�ذ المش�اريع ومس�اندة الدوائ�ر 
الفنية لعمل دائرة بلدية الشعب كالماء 
والمج�اري والمش�اريع وإنش�اء مدن 
ألعاب ترفيهي�ة ومتنزهات وباركات”. 

وبي�ن ان “العقبة الكب�رى التي تواجه 
أمانة بغ�داد هي المناط�ق المتجاوزة 
إذ يوجد 60% منها ش�رق قناة الجيش 
ضمن بلدي�ات الغدير وبغ�داد الجديدة 
والص�در األول�ى والثاني�ة وتأثير هذه 
الظاهرة في خدم�ات الماء والمجاري 
واخت�ناقات الطرق تضاف لها معوقات 
والكت�ل  األمني�ة  الس�يطرات  وج�ود 
والحواج�ز الكونكريتي�ة”. وأوضح أن 
“قان�ون أمانة بغداد ال يس�مح بتقديم 
الخدم�ات إل�ى المناط�ق المتج�اوزة 
والزراعي�ة بيد ان الدوائ�ر البلدية ومن 
منطلق إنساني تقوم بتقديم الخدمات 
لس�اكني ه�ذه المناط�ق م�ا يؤثر في 
الميزانية المخصصة للمناطق السكنية 
الرس�مية”. وأش�ار الى “اهمية إعادة 

النظ�ر بموض�وع التج�اوزات وإيجاد 
الحل�ول المناس�بة لها وخل�ق مناطق 
جديدة خارج حدود التصميم األس�اس 
الزي�ادة  الس�تيعاب  بغ�داد  لمدين�ة 
الس�كانية حفاظاً على منظر وجمالية 

العاصمة بغداد”.
وعلى صعيد آخر أقامت أمانة بغداد 
دورة تدريبية في معهد التدريب التابع 
ألمانة بغ�داد لتطوير مهارات العاملين 
ف�ي مجال تطوي�ر الطرق باس�تخدام 
اح�دث التقني�ات والمع�دات والس�بل 
الكفيل�ة بتجاوز العقب�ات التي تواجه 

عملها. 
وذك�رت مديرية العالق�ات واإلعالم 
أن “ال�دورة الت�ي حضره�ا ع�دد م�ن 
بغ�داد  محافظ�ة  مجل�س  أعض�اء 

والمدي�رون  بغ�داد  خدم�ات  وهيئ�ة 
ورؤس�اء  البلدي�ة  للدوائ�ر  العام�ون 
أقس�ام الط�رق والمالكات الهندس�ية 
والفني�ة المتخصصة في مجال الطرق 
تضمن�ت اس�تعراض الط�رق الحديثة 
المس�تخدمة في مجال اكس�اء الطرق 
وتأهيل الش�وارع ومقايي�س الكميات 
المستخدمة في مجال تنفيذ المشاريع 
التي تش�مل م�واد “الزفت، الس�بيس، 
اإلسفلت، القالب الجانبي، المقرنص”. 
وأضاف�ت أن “الغرض الرئيس من هذه 
الدورة هو تطوي�ر المهارات والخبرات 
للعاملي�ن ف�ي ه�ذا المج�ال وتذلي�ل 
المش�اريع  تواجهه�ا  الت�ي  العقب�ات 
اإلستراتيجية التي تقوم مالكات أمانة 
بغداد بتنفيذه�ا ومنع حصول أي هدر 
ف�ي الم�ال والوق�ت والجه�د واعتماد 
أدق المواصف�ات الفني�ة ف�ي عملي�ة 

التنفيذ”.
إل�ى ذلك، أنجزت أمانة بغداد أعمال 
إص�الح 149 آلية من اآلليات والمعدات 
البلدي�ة  للدوائ�ر  التابع�ة  والمكائ�ن 
وإعادتها بالس�رعة الممكنة لمواصلة 
عمله�ا ف�ي تنفي�ذ األعم�ال الخدمية 

المطلوبة لخدمة أهالي بغداد. 
ونقل�ت مديرية العالق�ات واإلعالم 
في أمان�ة بغداد عن تقرير أعدته دائرة 
الوحدات اإلنتاجية التابعة ألمانة بغداد 
بنشاطاتها خالل الفترة الماضية الذي 
تضم�ن “قي�ام معمل إص�الح اآلليات 
بتس�لم 118 آلية عاطلة تم إصالح 94 
آلي�ة عاطلة منه�ا والمتبق�ي 24 آلية 

أخرى في طريقها لإلنجاز”. 
وأضاف التقرير أن “ورش�ة إصالح 
المكائ�ن الثقيل�ة قام�ت بإص�الح 14 
ماكنة والمتبقي 4 في طريقها لإلنجاز 
وإصالح 28 ماكن�ة خفيفة، أما معمل 
إصالح المولدات فق�د قام بإصالح 60 
مولدة عاطلة أعيدت للعمل في األقسام 

المتخصصة”. 
وأوضح التقري�ر أن “معمل إصالح 
 10 تس�لم  والمح�ركات  الغواط�س 
غواطس ت�م إصالحها وأعي�دت للعمل 
ف�ي محط�ات المج�اري فيم�ا قامت 
ورش اإلدامة بإج�راء الصيانة الدورية 
ل�2432 سيارة وآلية للمحافظة عليها 
وديموم�ة عمله�ا بص�ورة صحيح�ة 
ودون توق�ف”. وأخي�راً “قام�ت ورش 
النجارة والح�دادة بتقديم الدعم لبقية 
جمي�ع  وإج�راء  وال�ورش  المعام�ل 
األعم�ال النجارية واللح�ام فضالً على 
قيامه�ا بتجهي�ز بطاري�ات وإطارات 

لعجالت دوائر األمانة المختلفة”.

      بغداد / المستقبل العراقي 

ذكر بيان لوزارة التعليم العالي اليوم السبت أن “الباحث 
ناظر نجم عبد الله من قسم الكيمياء في كلية العلوم بجامعة 
بابل تمكن من تحضير مركبات عضوية من مشتقات بعض 
 ،2-hiv1 و-HIV األدوية تس�تخدم كمضادات لاليدز بنوعيه
 Anti- ومضادات للسرطان ،HCV والتهاب الكبد الفيروسي

.”Activity 5-kinesin Eg
الباح�ث أوضح خالل بحثه أن الدراس�ة البحثية اعتمدت 
عل�ى إج�راء تحوي�رات ف�ي الصيغ�ة البنائي�ة له�ذا الدواء 
المع�روف والمتوف�ر تجاري�ا والرخي�ص الثمن وه�و دواء 
}االندوميثاس�ين{ الذي يس�تخدم في عالج التهاب الفقرات 
والروماتي�زم لتكوين مركبات جديدة عضوية لها تس�تخدم 

في عالج االيدز بأنواعه”.
وبّين الباحث أن “الدراس�ة الت�ي أجراها تضمنت تخليق 

مركب�ات مش�تقة من مش�تقات مرك�ب البرمدي�ن وتمكن 
الباحث م�ن تكوين مركب�ات جديدة وعدي�دة واختبرت في 
جامع�ة كاثوليك البلجيكية ف�ي المعهد المتخصص ألبحاث 
الفيروس�ات والمناعة”، مش�يرا إلى أن “الفحوصات أثبتت 
وج�ود مركب�ات عديدة له�ا القابلي�ة العالية عل�ى معالجة 
فيروس�ات التهاب الكبد الفيروس�ي نوع }c{ المميت والذي 
يص�اب به م�ا يق�رب م�ن }200{ ملي�ون مصاب ف�ي هذا 
الفي�روس في العالم بن�اًء على إحصائي�ات منظمة الصحة 
العالمية”.وأوضح أن “الدراس�ة تضمنت تحضير مش�تقات 
دوائي�ة ذات أهمي�ة كبيرة ج�دا على المس�توى العالمي في 
ع�الج الس�رطان بطريق�ة حديث�ة تعتمد على إيق�اف عمل 
اإلنزيمات المس�ببة النقسام الخاليا الس�رطانية مما يؤدي 
إلى موت الخلية السرطانية الطبيعي دون تأثير على الخاليا 
الحية األخرى وتدعى هذه المركبات “مركبات مضادة لعمل 

.”.EG5 إنزيم الكانزين

أنجزت أعمال إصالح 149 آلية تابعة لدوائرها البلدية

أمانة بغداد تبارش إكساء وتأهيل 10 قطاعات سكنية يف مدينة الصدر

العراق ينجح بتحضري مركبات مضادة لأليدز والتهاب الكبد والرسطان

        بغداد / المستقبل العراقي

افتتح�ت دائرة صح�ة بغداد الكرخ 
العي�ادة االستش�ارية في مستش�فى 
المتح�دث  وق�ال  المرك�زي.  الطف�ل 
الدكت�ور  الصح�ة  ل�وزارة  الرس�مي 
زي�اد ط�ارق ف�ي بيان صحف�ي تلقت 

“المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أم�س أن “العيادة االستش�ارية مؤلفة 
من طابقين وتح�وي االختصاصات كافة ’’الباطني�ة، الجراحية, الجلدية، 
األس�نان, الخ�دج, أم�راض ال�دم, الصيدلية, األش�عة والس�ونار، االيكو’’, 
إضافة إلى اللقاحات ووح�دة تعزيز الصحة”. وأضاف أن “العيادة مجهزة 
بأحدث األجهزة والمس�تلزمات الطبية باإلضافة إلى كادر طبي وتمريضي 
متكامل”. وفي س�ياق متصل أشار الدكتور طارق إلى انه تم افتتاح ردهة 
اإلنع�اش الرئوي في نفس المستش�فى، موضح�اً أن “الردهة تتكون من 
7 أس�رة إضافة الى 4 حاضن�ات لألطفال الخدج، علم�ا أن الردهة مجهزة 
بأحدث األجهزة والمستلزمات الطبية والعالجية”. وأكد المتحدث الرسمي 
للوزارة أن “هذه المش�اريع تأتي ضم�ن خطة وزارة الصحة لتقديم أفضل 

الخدمات الطبية والعالجية للمواطنين”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الموارد المائية عن قيام المالكات الفنية والهندسية في الهيئة 
العامة لصيانة مش�اريع الري والبزل، إحدى تش�كيالت ال�وزارة في محافظة 
واسط، بأعمال تبطين جدول عكيل في منطقة الحي لمسافة 18 كم.ط والذي 
يبعد 63 كم جنوب مدينة الكوت. وقال بيان للوزارة تلقت “المستقبل العراقي” 
نسخة منه أمس إن “الهدف من هذا الجدول تقليل الضائعات وتأمين الحصص 
المائي�ة لألراض�ي الزراعي�ة وإمكانية وص�ول الم�اء إلى أبعد نقط�ة ممكنة 
لغرض االس�تفادة منه”. وأضاف “يبلغ طول المشروع 45 كم.ط ويخدم ثالث 
محافظات هي واسط وذي قار وميسان”، مشيراً الى انه “يبلغ طول المشروع 
ضمن محافظة واسط 7 كم.ط وفي ذي قار 31 كم.ط لغاية المحطة 00+38 أما 
المسافة المتبقة فهي من حصة محافظة ميسان والبالغة 7كم .ط، ويتضمن 
العمل التبطين بمادة الكونكريت وبس�مك 10 سم وبكمية 300000م2 إضافة 
إل�ى أعمال حفريات ترابية تقدر ب� 1150000م3، هذا باالضافة الى معالجات 
الت�رب الرملي�ة التي تظهر أثناء العمل حيث تم وض�ع المعالجات الخاصة بها 
من قبل مركز الدراس�ات والتصاميم التابع للوزارة برفع الترب الرملية ووضع 
ت�رب طيني�ة منتجة عن طريق الدفن إضافة إلى اس�تبدالها بم�ادة الجلمود”. 

وأوضح البيان الكلفة الكلية للمشروع تبلغ 7 مليارات دينار. 

الصحة تفتتح عيادة استشارية وردهة إنعاش
 رئوي بمستشفى الطفل

املوارد املائية تبارش تبطني جدول “عكيل” بواسط

تعل�ن المديرية العام�ة إلنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات األوس�ط عن إجراء 
مناقصة ) diaphragm valves( لمحطة كهرباء المسيب الحرارية. 

فعل�ى الراغبين من الش�ركات والمكاتب التخصصية المس�جلة داخل العراق 
وخارجه مراجعة قس�م الش�ؤون التجارية ف�ي مقر المديرية الكائ�ن في مدينة 
الحل�ة / منطق�ة الجمعية/ خل�ف محطة كهرب�اء الحلة الغازي�ة للحصول على 
ش�روط االش�تراك بالمناقصة والمواصفات والكميات لقاء مبلغ قدره   400,000 
فق�ط أربعمائ�ة ألف دين�ار ال غيرها غير قاب�ل للرد إال في حالة إلغ�اء المناقصة 
م�ن قب�ل المديرية حي�ث يعاد ثمن ش�راء وثائ�ق المناقصة فق�ط دون تعويض 
مقدمي العطاءات ويكون تقديم العطاءات في مقر المديرية وآخر موعد الس�تالم 
العطاءات هو الس�اعة الثانية عش�ر ظهرا من يوم الغلق األح�د  14/ 10/ 2012 
وان المديرية غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه المناقصة 

أجور نشر اإلعالن . 
للمعلوم�ات يتم نش�ر التفاصي�ل الخاصة بالطلب�ات المعلن�ة لمديريتنا على 

العنوان التالي : 
  www.moelc.gov.iq : الموقع االلكتروني للوزارة

وزارة الكهرباء / املديرية العامة إلنتاج الطاقة
 الكهربائية / الفرات األوسط

إعالن مناقصة للمرة الثالثة
 45-m-2012 : رقم املناقصة

diaphragm valves :عنوان املناقصة
التبويب : 10- 6- 9 

ويف حممد املياحي 
املدير العام

تعلن محافظة ميسان / قسم العقود العامة الحكومية عن إعادة إعالن المناقصة 
المدرج�ة تفاصيله�ا في أدناه ضمن موازنة األقاليم فعلى الراغبين في االش�تراك في 
المناقصة مراجعة لجنة تسليم العطاءات في ديوان محافظة ميسان لغرض الحصول 
على نس�خة من الش�روط الفنية والتعليمات إلى مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ 
ق�دره )150000( مائه وخمس�ون إلف دينار غير قابل لل�رد  علما ان آخر موعد لغلق 
المناقصة هو يوم األحد المصادف 2012/10/7 الس�اعة الثانية عش�ر ظهرا وتسلم 
العطاءات في ديوان المحافظة في قس�م العقود العامة الحكومية في الطابق الثاني 

إذا صادف أخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل إلى اليوم الذي يليه .
مالحظة:

الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور 
نشر اإلعالن.

يكون العطاء نافذا لمدة شهرين من تاريخ غلق المناقصة 
تقديم تأمينات أولية بنس�بة 1% من قيم�ة العطاء بموجب صك مصدق أو خطاب 
ضمان نافذ المفعول لمدة ش�هرين و)28( يوم من تاريخ غلق المناقصة وصادر من 
اح�د المص�ارف العراقية المعتمدة والمعن�ون إلى محافظة ميس�ان/ تنمية األقاليم 
على إن تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنسبة 5% من كلفة المقاولة ومن ضمنها مبلغ 

االحتياط العام عند رسو المناقصة .

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العقود العامة الحكومية عن إع�ادة إعالن المناقصة 
المدرج�ة تفاصيله�ا في أدن�اه ضمن موازن�ة األقاليم فعل�ى الراغبين في االش�تراك في 
المناقص�ة مراجعة لجنة تس�ليم العطاءات في ديوان محافظة ميس�ان لغرض الحصول 
على نس�خة من الشروط الفنية والتعليمات إلى مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره 
)100,000( مائ�ة إل�ف دينار غير قابل لل�رد علما أن آخر موعد لغل�ق المناقصة هو يوم 
األحد المصادف 2012/10/7 الس�اعة الثانية عش�ر ظهرا وتس�لم العط�اءات في ديوان 
المحافظة في قس�م العق�ود العامة الحكومية ف�ي الطابق الثاني إذا ص�ادف أخر موعد 

لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل إلى اليوم الذي يليه .
مالحظة:

الدائ�رة غي�ر ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و علي�ه المناقصة أجور 
نشر اإلعالن.

يكون العطاء نافذا لمدة شهرين من تاريخ غلق المناقصة 
تقدي�م تأمين�ات أولية بنس�بة 1% من قيمة العط�اء بموجب صك مص�دق أو خطاب 
ضمان نافذ المفعول لمدة ش�هرين و)28( يوم من تاريخ غلق المناقصة وصادر من احد 
المصارف العراقية المعتمدة والمعنون إلى محافظة ميسان/ تنمية األقاليم على إن تقدم 
تأمينات حسن التنفيذ بنسبة 5% من كلفة المقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند 

رسو المناقصة .

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العقود العامة الحكومية عن إع�ادة إعالن المناقصة 
المدرج�ة تفاصيله�ا في أدن�اه ضمن موازن�ة األقاليم فعل�ى الراغبين في االش�تراك في 
المناقص�ة مراجعة لجنة تس�ليم العطاءات في ديوان محافظة ميس�ان لغرض الحصول 
على نس�خة من الشروط الفنية والتعليمات إلى مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره 
)250,000( مائتين وخمسين إلف دينار غير قابل للرد  علما ان اخر موعد لغلق المناقصة 
هو يوم األحد المصادف 2012/10/7 الس�اعة الثانية عش�ر ظهرا وتس�لم العطاءات في 
دي�وان المحافظة في قس�م العقود العام�ة الحكومية في الطابق الثان�ي إذا صادف أخر 

موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل إلى اليوم الذي يليه .
مالحظة:

الدائ�رة غي�ر ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و علي�ه المناقصة أجور 
نشر اإلعالن.

يكون العطاء نافذا لمدة شهرين من تاريخ غلق المناقصة 
تقدي�م تأمين�ات أولية بنس�بة 1% من قيمة العط�اء بموجب صك مص�دق أو خطاب 
ضمان نافذ المفعول لمدة ش�هرين و)28( يوم من تاريخ غلق المناقصة وصادر من احد 
المصارف العراقية المعتمدة والمعنون إلى محافظة ميسان/ تنمية األقاليم على إن تقدم 
تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة 5 % من كلفة المقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام 

عند رسو المناقصة .

مجهورية العراق 
حمافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
إعادة إعالن مناقصة رقم )281( لسنة 2012

إنشاء متنزه ملديرية بلدية ناحية املرشح / تنمية األقاليم

مجهورية العراق 
حمافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
إعالن مناقصة رقم )295( لسنة 2012

إنشاء قاعة رياضية مصغرة بأبعاد )15*10(م يف قضاء امليمونة /تنمية األقاليم

مجهورية العراق 
حمافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
إعالن مناقصة رقم )294( لسنة 2012

مشاريع تابعة ملديرية جماري ميسان/ تنمية االقاليم

عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

عيل دواي الزم
حمافظ ميسان
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 العدد )349( االحد 23 ايلول  2012

)تجهيز وفحص ونصب أجهزة أشعة " ma500 "  عدد / 2 ملدينة اإلمام الحسني " ع " الطبية ومستشفى األطفال 
التعليمي( وفق الكميات واملواصفات املبنية يف جداول الكميات الخاصة باملرشوع املذكور آنفا والذي يمكن الحصول 
عليها من قسم العقود العامة يف املحافظة مقابل مبلغ قدره ) 100,000 ( مائة ألف دينار غري قابل للرد فعىل الراغبني 
م�ن الرشكات العربية واألجنبية أو مقاولني ورشكات عراقية ممن له�م هوية نافذة بدرجة تصنيف )غرفة تجارة / 
ثالثة( تقديم أعطيتهم املس�توفية للتعليمات والرشوط العامة إىل س�كرتري لجنة فتح العطاءات املركزية يف املحافظة 
مرافق معها التأمينات األولية املذكورة ضمن رشوط  املناقصة أدناه مع وصل الرشاء )باسم مقدم العطاء( النسخة 
األصلي�ة مع املستمس�كات األخرى املطلوبة واملبنية يف اس�تمارة تقديم العطاء. آخر موعد لتقديم وتس�ليم األعطية 

)موعد الغلق( هو الساعة  الثانية عرش ظهر يوم )االثنني( املصادف 1 / 10 / 2012 .
رشوط املناقصة : 

1 . تق�دم التأمين�ات األولية بنس�بة ال تقل ع�ن ) 1 % ( واحد من املائة من مبلغ العطاء عىل ش�كل صك مصدق أو 
خطاب ضمان نافذ املفعول  ) ملدة 90 يوم( من تاريخ غلق املناقصة معنون اىل / محافظة كربالء / حسابات تنمية 
األقاليم ) وبالعملة املحلية وباسم مقدم العطاء  ) بالنسبة للمقاولني ( او مدير املفوض او احد املؤسسني  ) بالنسبة 
لل�رشكات حرصا ( وصادر م�ن مرصف عراقي  معتمد ويفضل أن يكون من محافظة كربالء املقدس�ة عىل أن ترفع 

النسبة إىل 5% من قيمة العقد عند اإلحالة .
2. يتم تقديم العطاء من قبل املقاول نفس�ه أو وكيله املخول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ، ومن قبل 
املخول رس�ميا بكتاب صادر وموقع من املدير املفوض بالنس�بة للرشكات املقاولة وبعكس�ه لن يتم  استالم األعطية 

مهما كانت األعذار .
3. مدة نفاذية العطاء املقدم ) 60 ( يوم بعد تاريخ غلق املناقصة 

4 . يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن 
امللحوظات :

1. مدة املرشوع ) 90 ( يوم
2. تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة 

3. موعد انعقاد املؤتمر يوم )االثنني( املصادف 24 / 9 / 2012 الس�اعة ) 11,00 صباحا ( يف قس�م العقود العامة 
ملناقشة أراء ومالحظات املقاولني بخصوص املرشوع أعاله 

4. تقديم قائمة باألعمال املماثلة وللسنوات الخمس املاضية
5. تقديم تأييد تسجيل املجهز لدى وزارة الصحة 

  www.HolyKerbala.gov.iq    :6. موقع املحافظة عىل االنرتنيت
 7. الربيد االلكرتوني لقسم العقود العامة  

) E-mail.theholykarbala-gcd@yahoo.com( لإلجابة عىل استفساراتكم

المهندس 
آمال الدين مجيد الهر
محافظ كربالء المقدسة

جمهورية العراق
محافظة كربالء المقدسة 

قسم العقود العامة

إعالن مناقصة تجهيز رقم )22( تنمية / 2012 التكميلية / تبويب 9 ـ  12 ــ 2 ــ 15 
تعلن محافظة كربالء المقدسة عن إجراء مناقصة عامة لمشروع

      المستقبل العراقي/ المحرر االقتصادي- خاص 

ح�ذر متخصص�ون يف القط�اع النفط�ي، من 
احتساب معدل سعر برميل النفط املصدر إىل الخارج 
ب�قيم�ة، 90 دوالراً، يف مس�ودة م�رشوع موازن�ة 
العام املقبل، بعد أن ش�هد االقتصاد الوطني يف عام 
2009 مش�كلة كبرية يف تغطية متطلبات املوازنة، 
داع�ني إىل تجنب تكرار ما حصل، يف عام 2009 من 
حرج لالقتصاد العراقي، عند هبوط أس�عار النفط 
الناتج ع�ن األزمة املالية العاملي�ة، وما أحدثته من 
تقلبات س�عرية بعدما وصل، سعر الربميل الواحد 
م�ن نفط العراق قبل حدوث األزم�ة املالية العاملية 
اىل 147 دوالرا يف ح�ني هب�ط عن�د اش�تداد االزمة 
اىل 42 دوالرا للربمي�ل الواح�د، األم�ر ال�ذي يهدد، 
خط�ط التنمية املتعث�رة أصال، من خ�الل تأثريه، 
ع�ىل املوازن�ة العامة.الخبري املتخص�ص يف العقود 
والرتاخي�ص النفطي�ة الدكت�ور صباح الس�اعدي 
ق�ال يف ترصيح خص به "املس�تقبل العراقي"  أن 
"الس�عر التخميني بتقديري ال ينبغي أن يزيد عىل 
85 دوالرا للربميل ، ألن مبلغ ال�  90 دوالرا للربميل 
غري مناس�ب". وذكر الساعدي "عندما قدرنا سعر 
الربمي�ل ب�� 80 دوالرا للربمي�ل وارتفعت أس�عار 
النف�ط اتجهنا ملوازنة تكميلية وتوزيع نس�بة من 
الفوائض ع�ىل املواطنني"، متس�ائال "ملاذا ال نرتك 
فائض�ا يف املوازنة، إذا حافظت أس�عار النفط عىل 
معدالتها الحالية بنح�و 117 دوالرا للربميل و113 
دوالرا للربميل".ون�وه الس�اعدي ب�رورة ت�رك 
مس�افة واس�عة للمن�اورة بني األس�عار املوجودة 
والس�عر التخمين�ي ال�ذي س�تبنى علي�ه املوازنة، 
لكونها خطة ملدة س�نة واألس�عار تتقلب يف بعض 
األحيان بش�كل ح�اد ب�ني االرتف�اع واالنخفاض، 
مش�رياً لهبوط س�عر النفط إىل أقل م�ن مئة دوالر 

ووصول�ه نح�و ال�� 90 دوالرا للربميل.واتفق معه 
يف  البيات�ي  س�الم  الدكت�ور  االقتص�ادي  الخب�ري 
ترصيح خص به "املس�تقبل العراق�ي" حيث ذكر 
أن "مبل�غ ال� 90 دوالرا للربميل يش�كل تفاؤال غري 
م�ربر، ويفرتض األخ�ذ باعتبارين، عند احتس�اب 
املعدل التخميني لس�عر النفط يف الس�نة القادمة، 
أولهما السنوات السابقة واملتغريات التي شهدناها 
خاللها ويف الوقت ذاته، وثانيهما احتمال التغريات 
املفاجئة التي قد يشهدها االقتصاد العاملي وسوق 
النفط والتي قد تكون بسبب نشوب نزاع عسكري 
يف املنطقة يؤدي إلغ�الق مضيق هرمز، محذراً من 
أثر عدم األخ�ذ بهذين االعتبارين، يف ظل اقتصاد ال 
يمتلك موارد أخرى سوى النفط، السيما وان هنالك 
جهات تتالعب باالقتص�اد العاملي لصالحها".فيما 
ذهب الخب�ري النفطي حمزة الجواه�ري بعيداً عن 
آراء باقي املتحدثني يف ترصيح خص به "املستقبل 
العراق�ي" حيث أش�ار إىل أن "الوض�ع االقتصادي 
العاملي ومعدالت النمو االقتصادي السيما يف البلدان 
املتط�ورة، وبل�دان االقتصاديات الصاع�دة كالهند 
والص�ني، فالزي�ادة يف طلب االقتص�اد العاملي عىل 
النفط قد تصل إىل مليون برميل س�نويا، مستبعداً 
هبوط أس�عار النفط تح�ت 90 دوالرا، ومعترباً أنه 
لي�س بالرقم الكب�ري الس�يما ونحن يف ه�ذا العام 
والع�ام الس�ابق س�جلنا زيادات".وح�ذر عض�و 
اللجن�ة املالي�ة النائب ع�ن التحال�ف الوطني عبد 
الحس�ني اليارسي، من تحديد س�عر برميل النفط 
ب�)90( دوالرا يف موازنة العام القادم نتيجة لالزمة 
االقتصادي�ة العاملي�ة الت�ي أدت إىل تذبذب أس�عار 
الب�رتول يف األس�واق النفطية، داعي�ًا إىل اعتمادها 
تحت س�عر )85( دوالرا ألخ�ذ احتمالية انخفاض 
أس�عار النف�ط بنظ�ر االعتبار.وقال الي�ارسي أن 
"وزارة املالي�ة عندما أرادت صياغ�ة موازنة العام 

الح�ايل وتحديد س�عر برمي�ل النفط ال�ذي تعتمد 
عليه املوازنة اجتمعت بصندوق النقد الدويل والبنك 
ال�دويل لإلعمار وباصطحاب الخ�رباء االقتصاديني 
والنفطيني لتقدير السعر املثايل للنفط وتم تحديده 
بس�عر )85( دوالرا للربمي�ل، واصف�اً بأن�ه س�عر 
مثايل".وأض�اف أن الس�عر املح�دد من قب�ل وزارة 
املالي�ة للموازنة العام القادم والبال�غ )90( دوالرا 
للربميل النفط مقبوالً الن األس�عار الحالية للنفط 
أكث�ر م�ن )100( دوالر، ولك�ن يج�ب أن نتحفظ 
أكثر باألس�عار وان نأخ�ذ بنظر االعتب�ار األزمات 
االقتصادية العاملية واملش�اكل السياس�ية الدولية 
والتي ستؤدي إىل تذبذب أسعار البرتول يف األسواق 
العاملي�ة، فعن�د انخفاض أس�عار النفط س�يؤدي 
إىل إرب�اك اقتص�ادي يف البلد كونه املص�در الوحيد 
القتصاده.وكش�ف وكي�ل وزارة املالية فاضل نبي 
أن وزارته "أحالت املس�ودة األولية ملرشوع قانون 
املوازنة العامة للبالد للعام املقبل إىل مجلس الوزراء 
للمصادقة عليها وبالتايل إحالتها إىل مجلس النواب 

إلقرارها بشكل نهائي".
وأوض�ح نب�ي أن "التقدير األويل وف�ق وزارتي 
املالية والتخطيط لحج�م موازنة العام املقبل يبلغ 
132 تريلي�ون دين�ار باحتس�اب 90 دوالراً لس�عر 
الربمي�ل الواح�د م�ن النف�ط العراقي املص�در إىل 
الخ�ارج”، الفتاً إىل أن “مس�ودة م�رشوع موازنة 
الع�ام املقبل ت�ويل اهتماما كبرياً بتنفيذ املش�اريع 

االستثمارية يف البالد".
يذك�ر أن االقتصاد الوطني ش�هد يف عام 2009 
مش�كلة كبرية يف تغطي�ة متطلب�ات املوازنة ، بعد 
انخفاض أس�عار النفط الناتج عن األزمة املالية يف 
حينه�ا، ما أضطر الحكومة لخفض املوازنة إىل 67 
مليار دوالر، بدال من 80 مليارا ، عىل أس�اس سعر 

برميل النفط 62 دوالرا، بدال من 80 دوالرا.

       المستقبل العراقي / خاص 
يس�تأنف س�وق الع�راق ل�أوراق املالي�ة )البورصة( 
تعامالت�ه لأس�بوع الح�ايل، الي�وم األحد، بعد أن س�جل 
مؤرشه انخفاضاً، بنس�بة 0.30%، عند إغالق جلس�اته ، 
يف الخمي�س املايض، حي�ث أفاد تحٌليل محرر "املس�تقبل 
العراق�ي" لبيانات�ه، بارتف�اع الٌقيمة اإلجمالية لأس�هم 
املتداولة بنسبة 15.11% ٌقياسا باألسبوع الذي سبقه، مع 
انخفاض عدد األس�هم املتداولة بنس�بة 20.4 %، وارتفاع 
ع�دد الصفقات املنفذة خالل األس�بوع بنس�بة 12.47 % 
ٌقياسا باألسبوع الذي سبقه، وعقد جلسة تداول إضافية 
واح�دة بلغ عدد األس�هم املتداول�ة خالله�ا، 400 مٌليون 

سهم .
وب�ني مراس�ل "املس�تقبل العراق�ي" يف البورصة أن 
"مؤرشها، س�جل يف األسبوع املايض، 117.46 نقطة عند 
إغالق جلس�اته، منخفضاً، بنس�بة 0.30%، عن األسبوع 
الذي سبقه حينما أغلق بواقع ب� 117.81 نقطة، مضيفاً 

أن "الٌقيمة اإلجمالية لأس�هم املتداولة لأس�بوع املايض 
بلغت 11.628 مٌليار ٌدينار مقابل، 10.101 مٌليار ". 

وتابع مراسلنا يف سوق العراق لأوراق املالية أن "عدد 
األسهم املتداولة لأسبوع املايض كان، 5.704 مٌليار سهم، 
مقابل 4.737 ، مٌليار س�هم لأس�بوع الذي سبقه، فيما 
بل�غ عدد الصفقات املنفذة خالل األس�بوع املايض 2733 

صفقة مقابل، 2430 صفقة، لأسبوع الذي سبقه".
وأوض�ح املراس�ل أن األس�بوع املايض، ش�هد انعقاد 
خمس، جلسات تداول يف الزمن االعٌتيادي ابتداًء من األحد 
ولغاية الخميس حيث ارتفعت أس�عار أسهم 22 ، رشكة 
من الرشكات ال� 52 املتداولة وانخفضت أسعار 24 رشكة 
وحافظت 6 رشكات عىل نفس أس�عار إغالقها السابقة، 
مع استمرار توقف الرشكات ال�ستة عرش رشكة املتوقفة 
بقرار من هيئة األوراق املاٌلية، فيما توقفت أربعة رشكات 
النعقاد هيئاتها العامة، وكانت أسهم 12 رشكة من ال�84 

رشكة مساهمة ومدرجة يف السوق خارج التداول.

     المستقبل العراقي/ عن األسوشيتيد بريس
      ترجمة احمد الموسوي 

أك�دت مص�ادر يف رشك�ة روي�ال دات�ش SHELL س�عيها 
استكش�اف إمكانات العمل يف كردستان العراق، بعد أن تدارست 
املخاط�ر الت�ي وجاهها منافس�وها، كل من أكس�ون موبيل، و 
توت�ال، حيث توصلت إىل أنه باإلمكان االنتقال إىل منطقة الحكم 
الذاتي يف العراق )كردستان( يف الوقت الذي تعمل فيه عىل تطويل 

حقولها يف جنوب العراق.
هذا وكانت ش�ل قريب�ة من توقيع عقدين مع كردس�تان يف 
وقت س�ابق إال أنها تراجعت عن ذلك، بغية عدم إثارة بغداد التي 
تعترب توقيع أي عقد مع اإلقليم غري قانوني وغري سار املفعول.

وأي قرار تتخذه ش�ل للس�ري ع�ىل خطى اكس�ون، ورشكة 
جازبروم، أو توتال، من شأنه أن يثري غضب بغداد، ولكن بالرغم 
من ه�ذه التحركات التي أثارت الحكومة املركزية واس�تياءها، 

فإنه لم يتم طرد تلك الرشكات من مشاريعها حتى اآلن.
وقال مصدر مطلع طلب عدم الكش�ف ع�ن هويته، الجمعة 
املاضية، أن "شل تجري محادثات مع حكومة إقليم كردستان"، 
مضيف�اً أنه م�ن املمكن أن "ت�ؤدي يف النهاي�ة إىل يشء مادي يف 

إقليم كردستان".
الرشكة الربيطاني�ة الهولندية تعمل حالي�ًا يف حقل مجنون 
النفطي "العمالق" جنوبي البالد، وهي املش�غل الرئييس له، ويف 

حقل غ�رب القرنة، وتعمل في�ه بالرشاكة مع أكس�ون موبيل، 
كم�ا أن الرشكة تعمل عىل مرشوع للغاز مش�رتك مع الحكومة 

العراقية بقيمة 17 مليار دوالر.
يف املقاب�ل، رف�ض املتحدث باس�م ش�يل جوناث�ون فرينش 
التعليق عىل املحادثات مع كردستان، قائال أنه "مع مرور الوقت، 
نري�د إن نعمل يف كل أجزاء العراق"، مس�تدركاً بالقول  "لكن يف 

الوقت الحايل لدينا 3 مشاريع عمالقة علينا امليض بها".
وأض�اف فرينش "ش�ل بالفعل واحدة من أكرب املس�تثمرين 
لقط�اع النف�ط والغ�از يف البالد، وه�ذه ثقة كبرية نعت�ز بها"، 
موضحاً "أننا مع ذلك، نبحث دائما عن فرص جديدة ومش�اريع 

حيث يمكننا أن نضيف املزيد إىل العراق". 
ش�ل تريد دائما توس�يع تواجده�ا يف جميع أنح�اء العراق، 
وعينها منذ فرتة طويلة عىل إقليم كردس�تان، حيث قامت بأول 
خطوة بهذا االتجاه خالل الع�ام 2007. واملحاولة الثانية جرت 

قبل عام واحد من اآلن بالتعاون مع اكسون.
االحتياطيات املؤكدة من النفط يف  كردس�تان تبلغ 45 مليار 
برمي�ل، أي أكث�ر م�ن ثلث املجم�وع الوطني البال�غ 143 مليار 
برميل، بحس�ب سجالت االستعراض اإلحصائي السنوي لرشكة 
بريتيش برتوليوم. ولم ترغب ش�ل يف أن تجد نفسها واقعة، مع 
اكس�ون، يف منتصف الرصاع السيايس بني بغداد وأربيل، بحسب 

مصدر مقرب من الرشكة.

    عمان/ المستقبل العراقي
وقع�ت الحكومة مذكرة تفاه�م يف مجال الطاقة ، 
مع األردن، تضمنت العديد من البنود. واتفق الجانبان 
بموجب املذك�رة، التي تم التوقي�ع عليها يف عمان، ملد 
أنبوب نفطي من العراق إىل منطقة العقبة االقتصادية 
لتصدي�ر مليون برميل من النفط العراقي الخام يوميا 
ع�رب األرايض األردني�ة، وزي�ادة كميات النف�ط الخام 
املص�درة  لأردن من10 آالف برمي�ل اىل15 الف برميل 
يومي�ا، وبأس�عار تفضيلية، وتزوي�د االردن كذلك بما 
يحتاجه من الغاز املس�ال، وزيت الوقود الثقيل، فضال 
عن دراس�ة الحقول النفطية املش�رتكة ب�ني البلدين.

وقال وزير النفط العراقي عبد الكريم العيبي ان مذكرة 
التفاه�م تعد االوىل من نوعه�ا التي يوقعها العراق مع 
دولة جارة، وتعترب رضورية للعراق خاصة وانه يبحث 
حاليا عن اسواق جديدة لتصدير منتجاته النفطية، بعد 

ان قرر زي�ادة طاقته االنتاجية والتصديرية.واضاف 
العيب�ي الذي وق�ع املذكرة عن الع�راق:ان للمذكرة 
اهمية اقتصادية كبرية للبلدين، إذ سيضمن العراق 
تصدير نفطه ومش�تقاته بشكل منتظم عرب ميناء 
العقب�ة من خ�الل االنب�وب النفطي، الذي س�يتم 
انش�اءه هذا من جه�ة، ومن جهة اخرى س�تعود 
بالفائ�دة االقتصادي�ة عىل االردن الذي سيس�تورد 

العراق  تقل النفط من  تفضيلة  بأسعار 
الواحد عن بمبل�غ 22 دوالراً  للربمي�ل 
احتياجاته االس�عار العاملية  لسد 
م�ن  الطاقة.املتنامي�ة 

على طاولة "                        " االقتصادية

بعد إغالقه على انخفاض

طموحات جديدة في كردستان

 " متخصصون يحذرون من تقدير "90 دوالرَاً
لبرميل النفط في موازنة 2013

سوق العراق لألوراق المالية يستأنف تعامالته اليوم

األخيرة  صراع  "اكسون" في  عن  "شل" تنأى 
مع بغداد

مذكرة تفاهم مع األردن في مجال الطاقة

مش�هد محال البزازين ذات األقمشة املستوردة، يف سوق صفاري 
بغ�داد، الذي ينب�أ بكونه مه�ددا باالنقراض، يخت�رص كل االختالالت 
البنيوي�ة والهيكلية التي يعانيها االقتصاد الوطني، ابتداًء من ظاهرة 
إغراق الس�وق املحلية بالس�لع املس�توردة الرديئة بش�كل يفيض إىل 
منافس�ة غري عادل�ة، تغتال آمال تنمية الصناع�ة الوطنية املهملة يف 
ظ�ل االقتصاد االحادي الجانب املتعكز ع�ىل الريع النفطي، من خالل 
ط�رح كمي�ات كبرية م�ن تلك الس�لع املس�توردة، بأس�عار متدنية. 
وصوالً إىل تعطيل قطاع الس�ياحة بكافة أنواعها والتي يندرج س�وق 
"الصفاف�ري" ضمن ش�قها األث�ري، كما ويعد الس�وق إرث�ا ثقافيا، 
فأن قطاع الس�ياحة مع ش�قيقه اآلثار يعدان من الركائز األساسية 
التي يع�ول عليها للنهوض باالقتصاد الوطن�ي وتحريره من الوثنية 
النفطية.هذا الس�وق الحيوي، الواقع قرب ش�ارع الرش�يد يف مدينة 
بغداد، يش�هد توس�عاً طاغياً لباعة األقمش�ة املس�توردة مع وس�ط 
غياب لدور وزارة السياحة واآلثار املسؤولة األوىل عن حفظ هكذا قيم 
س�ياحية، عىل حساب محالت صناعة النحاس )الصفر(، الذي أنشئ 
قديما لتلبية احتياجات طالب املدرسة املستنرصية يف العرص العبايس 
حي�ث كانت الخيول العس�كرية تم�رر فيه لتعليمها ع�ىل الضوضاء 
الناتج�ة ع�ن من طرق املع�ادن، وكان البغداديون يرب�ون به املثل 
يف الضوض�اء الناتج�ة. وإن الحرص عىل مس�تقبل االقتصاد الوطني 
يل�زم وزارة الس�ياحة واآلث�ار، بتطوي�ر س�وق الصفاف�ري وصيانة 
هويته التاريخية بالش�كل الذي يهيئه للزائرين والسياحة أو يحافظ 
عىل وج�وده، كأضعف اإليمان. كما وينبغ�ي اإلرساع بتطبيق قانون 
التعرفة الجمركية رقم 22 لس�نة 2010 املعطل، لوضع حد لالسترياد 
العبثي للبضائع النحاس�ية املستوردة الرخيصة والرديئة التي تزاحم 
صفاري بغداد، بعد أن كان األجانب يش�رتون التحف من السوق التي 
تش�تهر بمصابيح الزي�ت دقيقة الصنع واللوح�ات التي كانت تتزين 
بآي�ات الق�رآن الكريم الت�ي كتبت بخط رائ�ع، كما أن دوائ�ر الدولة 
تش�رتي الكثري من التحف واملقتنيات والهدايا النحاسية املستوردة يف 
وقت يتوجب عليها قبل غريه�ا دعم املنتج الوطني املهدد باالنقراض 
ش�أنه كأغلب املهن وعموم القطاعات اإلنتاجية.وبعد ترشيع قانون 
وزارة السياحة، لم يبق أمامها سوى اإلرساع لتطوير وإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه، من مرافق سياحية مهمة آخذة يف االنحسار والتداعي، كسوق 
الصفاف�ري الذي يحت�اج وقفة جدية من قبل القائمني عىل الس�ياحة 
يف الب�الد، ليع�ود رمزاً تراثي�اً- ثقافي�اً- اقتصاديا، وليع�ود حرفيوه 

يصوغون نحاس�ياتهم التي طاملا كانت مصدر فخر للعراقيني.

ليث محمد رضا

أقمشة 
الصفافير"! "سوق 

تحت السيطرة
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متابعات

�شرود

عني

�شلمان الوا�شطي 
اإلبداع مساحة مفتوحة ال يحدها حد, مهما اتسعت ومهما بلغت 
يف طيها للمس�افات التي تشتعل فيها حرائق املبدعني. إنهم يشعلون 
الحرائق يف غابات أرواحهم التي ال تس�تقر إال عىل قلٍق. وحني نقرتب 
منهم بنشوة أكتش�اف ذلك املجهول الذي يسكنهم .. تتطاير شظايا 
الن�ار من تل�ك الحرائق ليمت�د اش�تعالها، لكن هذه امل�رة يف غابات 
أرواحنا التي تس�كنها لذة اكتش�اف دهش�ة املجهول, ولحظة كتابة 

النص حني ينزف وجدان املبدع بالفرح مرة وباأللم مرات أخرى.
الس�ؤال ال�ذي يراودني حني أرى املدينة تش�كل عن�را متحركا 
زماني�اً ومتغريا مكانياً وفق تغري العوام�ل واألحداث الفاعلة يف هذه 
املدينة أو تلك, هل هناك عالقة طقس�ية مقدس�ة بني املبدع واملدينة, 
يتجىل ذلك يف سحرها الخالب أو عذابها األبدي يف نصوص املبدع سواء 

كانت كتابية أو لونية؟
بمعنى آخر هل املدينة هي ذلك املنبع املقدس الكامن يف ذات املبدع 
التي تعمل عىل اس�تفزاز حواس�ه نحو استكش�افات لم ندركها من 
قبل كانت وال تزال تس�كنُه وتسكننا نحن التائقني اىل من يفك لغزها 

السحري وعذابها الشعري؟
املدين�ة عن�د الفنان الكبري ن�وري الراوي, هي عب�ارة عن عنر 
مكان�ي يحتم�ل التدوين والرتميز واإلش�ارة ألبعاد نفس�ية وفكرية 
وإنس�انية، وأخ�ريا جمالي�ة, لذلك ظل�ت مدينته البك�ر )راوة( هي 
مص�در اإللهام املؤثر يف تجربته لس�نني ط�وال دون أن يعرتيه الكلل 
أو امللل من املعاودة لرس�مها وتدوين نصها وفق رؤيا تتغري مع تغري 
املراحل الفكرية والحس�ية والجمالية التي م�رت بها تجربته الفنية 
طيلة هذه الس�نني الط�وال, ذلك أن الفنان ن�وري الراوي كان يف كل 
م�رة يعاود فيها رس�م مدينت�ه راوة, لم يكن يرس�م نفس العنارص 
واملش�اهد املكانية كما ظن البعض, الذين نظروا للوحاته من ناحية 
التجسيد املكاني دون األخذ بعني االعتبار املغزى السايكولوجي الذي 
يحيط باملب�دع لحظة الرشوع يف عملية الخلق الفني يف لحظة تدوين 

النص البري. 
ش�كلت )راوة( يف وج�دان الفن�ان ن�وري الراوي املدين�ة الحاملة, 
املدينة املقدس�ة ملا تحتوية من براءة الطفولة والِصبا, والفرح الدائم 
ال�ذي كان ي�راوده يف تلك األيام, ه�ي أذاً مدينة الفراش�ات والطيور 
والعصاف�ري وبالب�ل املحب�ة والس�الم, ه�ي تجم�ع طي�ف لوني من 
اخرضار األشجار واألعشاب ومختلف النباتات, ومن اللون السماوي 
واألبيض للغيوم والس�ماء، وهي أيضا عبارة عن تشكيل رائع لحظة 
الفج�ر وس�اعة الغ�روب ح�ني تصبغ حم�رة بقايا الش�مس يف ذلك 
األفق الذي يس�حر ل�ب الكبري بمديات تختلف بالتأكيد عما يش�عره 
الطف�ل الحال�م وهو يجل�س لرياقب ه�ذا التكوين العجي�ب دون أن 
يحرض لديه أي تفس�ري لهذه الظاهرة الس�احرة, فيحتفظ يف لحظة 
دهش�تها تلك يف مخيلته لس�نوات طوال, كل ذلك كان وال يزال يشكل 
حال�ة بري�ة تثري ذاكرة فنانن�ا بفيض عذب عن تل�ك املدينة, هو 

يريد أن يثبت هذه الهالة العذراء لهذه املدينة, 
ويري�د أن يبق�ي طفولته�ا من خ�الل األجيال 
الت�ي أتت بع�دُه بمنأى عما يح�دث من خراب 
وموت بس�بب الحروب العبثي�ة التي تقتلع كل 
الذكري�ات الجميل�ة والعذبة, وتح�رق كل تلك 
الجنان التي سحرته وسحرت غريه من رفاق الطفولة والصبا, لذلك 
تصبح هنا لدى الفنان حالة أشبه بالسباق املحموم بينه وبني الزمن 
لتثبيت كل تلك املعالم الس�احرة وجمالياتها عىل س�طح اللوحة, إنه 
يرس�م ويدون تلك اللحظات الش�عورية التي تلبَّس�ت فيه يف مرحلة 
التج�ي الصويف والروحي من طفولته وأن لم يدرك ذلك املعنى وقتها, 
ولكن أحس�ها وعاشها وس�افرت تلك العنارص املكانية والجمالية يف 
روح�ه حتى تج�ىل له ما لم يتجىل لغريه, لذلك نس�تطيع أن نقس�م 

تجربة فناننا الكبري اىل أكثر من تصنيف وطور.

الطور األول من تجربته نرى أن الراوي مرَّ بمرحلة التجي الصويف 
لهذه املدينة يف روحه هو يرسمها بطريقة شفافة مستخدما األلوان 
التي تسمو بفضاء اللوحة وجوها اىل ذلك, فهو يستخدم ألوان األزرق 
املخرض القريب اىل اللون الش�ذري املع�روف عنه بالعرف األجتماعي 
قربه ُمن طقوسنا الدينية واالجتماعية, ويستخدم اللون البنفسجي 
ال�ذي يعط�ي للعمل عمقا روحي�ا حاملا, مضافا لهم�ا اللون األبيض 
ال�ذي يغطي القباب ببعدها النقي, مع وج�ود األلوان الحيادية التي 
تعطي لأللوان الش�ذري والسمائي واألزرق والبنفسجي العمق املؤثر 
يف نفس املتلقي, مع ظهور بقع أو مربعات باأللوان الحارة كاألصفر 
والربتق�ايل واألحم�ر، فكان�ت تعطي قوة له�ذه الصوفية املتلبس�ة 
باملدينة, فكان لتعدد وتعقب املنظور يف أعماله هذه القدرة الرائعة يف 
إعطاء اللوحة ذلك الفضاء الحالم الذي يثري نشوة ومتعة املتلقي من 
أن هذه املدينة تطوف يف فلك كوني خاص بها وله قدس�يتُه ومعناه 

البهي.
الطور الثاني.. هو اعتماد الفنان وحدات بناء مختلفة عما تحدثنا 
عنه يف املرحلة الس�ابقة أي يف هذه املرحلة لم يستخدم الفنان البناء 
الش�امل للعم�ل معتمدا عىل تعدد أبع�اد املنظور بوحدتي�ه الزمانية 
واملكانية مع الفضاء الشامل للعمل, وإنما لجأ الفنان اىل طريقة بناء 
جدي�دة وغري معهودة من قبل يف الفن العراق�ي وهيَّ أن يبدأ بالعمل 
م�ن مرتكز اللوحة ويبني وحدات العم�ل وعنارصه بطريقة، وكأنه 
يؤس�س لوحدة بناء بيت أو زقاق بغدادي مستعيناً بعنارص تكوينية 
صغ�رية كاألبواب والش�بابيك واألقواس واملربع�ات واملثلثات إضافة 
اىل التموج�ات اللونية لألل�وان الحارة والباردة م�ع هيمنة محيطية 
لأللوان الحيادية كاألسود واألبيض والرمادي, هذه الطريقة يف البناء 
كان�ت تعطي للعمل هيمن�ة يف وعي املتلقي وه�و يذهب ببره اىل 
مرتكز العمل املحاط بالفراغ الس�لبي وهو املساحة البيضاء املرتوكة 

التي تحيط باملساحة امللونة. 
الجانب اآلخر لهذه املرحلة هو ترافق الكتابة الش�عرية مع هذه 
األعمال، يف اعتقادي أن الكتابة الش�عرية التي يكتبها الفنان نفس�ه 
وهو شاعر أيضا, وأحيانا يستعني بنصوص لشعراء آخرين كالبياتي 
والحالج وجالل الدين الرومي أس�تطيع أن أقول إنها عوضت الجانب 
ال�ذي تخىل عنهُ  يف هذه املرحلة وهو الذي اس�تخدمه يف الطور األول 

وهو سيادة األلوان الشفافة التي تعطي للعمل عمقا روحيا مع تعدد 
املنظور.

الكتابة الش�عرية أعطت لهذه األعمال أضاف�ة اىل البعد الروحي, 
بعدا جماليا بس�بب البنية التكوينية لرس�م الح�رف العربي فتعطي 
مجتمع�ًة ش�كال جمالي�ا رائعا. ال�يء اآلخر نش�عر أن الفنان كان 
يري�د أن يحيط مدينت�ه وأن كانت يف هذه املرحلة لي�س هي )راوة( 
بذاته�ا قد تكون هي بغ�داد التي أنتم�ى إليها بعد الدراس�ة والعمل 
فيه�ا، والش�ك أن بغ�داد كان فيها يشء م�ن االمتداد لذل�ك الفضاء 
الصويف والرتكيب الجمايل الذي أفتقدُه الشاعر حني رحل عن مدينته 
األم )راوة(, ألن الرتكي�ب البنائ�ي يف هذه املدن ه�و أقرب ملدن بغداد 
القديمة كاألعظمية والكاظمية والصالحية وغريها, خصوصا وجود 
يف أعمال�ه املثلثات امللونة باألل�وان الباردة والحارة، وهذا ما نجده يف 

بيوت بغداد القديمة. 
إذاً نس�تطيع أن نق�ول إن ال�راوي يف هذه املرحلة 
جع�ل من فض�اء بغداد ببعديه�ا الزمان�ي واملكاني 
امت�دادا ملدينته البك�ر األوىل, وحرصا م�ن أن تصاب 
هذه املدين�ة بأي أذى أو مكروه جع�ل عىل جانبيها 
س�ياجا م�ن الش�عر والكلم�ات، ويف وس�طها بضع 
آيات م�ن القران الكريم، وكأنه يضع حولها التعاويذ 
والطالس�م, ونجد الطيور تقف بوداعة عش�قية عىل 

أطراف مبانيها، وكأنها تعلن عن وداعة املدينة.
الط�ور الثال�ث.. يف تجرب�ة فنانن�ا الكب�ري ن�وري 
الراوي, نجد تأثري حال�ة الدمار وخراب األرض وحالة 
املمانعة الت�ي تبديه املدينة ظاه�رة يف أعماله منذ بدأ 
الحروب العبثية منذ سنة 1980 وصوال اىل عام 2003 
وم�ا تىل ذلك من أحداث تعب�ث بجمالية املدينة ووجها 
الباس�م, لذل�ك نجد بن�اءه للعم�ل الفن�ي أختلف عن 
املرحلتني السابقتني حني لجأ اىل إدخال بعض من قطع 
القماش الخشنة التي تتنوع خشونتها من مكان آلخر 
داخل اللوحة وأدخل قصصات ورقية خشنة مثل )ورق 

الكارتون املتعدد الخش�ونة( وناعمة، مس�تعينا أحيانا ببعض صور 
الجرائ�د أو املجالت وحس�ب التوظيف الذي كان يلب�ي النص املدون 
يف العم�ل, وأحيان�ا نجدُه يس�تخدم بع�ض قطع الحدي�د كاملفاتيح 
واملس�امري، أو يستخدم القطع الخش�بية أو يلجأ اىل بعض العجائن 

ليصنع منها شيئا أشبه باأللم أو الوجع الذي تبوحه لوحاته. 
أذاً هذه املرحلة تتطلب تقنية تعمل عىل سطح اللوحة ذلك الفعل 
املؤثر املحاكي أو الذي يعكس قوة الحدث املوجودة عىل أرض الواقع, 
لذلك تج�د أن جماليات مدينته البكر )راوة( قد تراجع اىل الخلف ولم 
يب�َق ما يش�ري إليها يف بعض األعمال س�وى القب�اب البيضاء، لكنها 
ليس�ت ناصعت البياض كما ش�هدنا ذلك من قبل يف املرحلة األوىل أو 
الثاني�ة التي تحدثنا فيهما عن األعمال الس�ابقة, وذلك يعود اىل قوة 
الفعل الس�لبي أو األثم الذي حدث عىل ه�ذه األرض, هناك حالة من 
األحرتاق والعبث الس�لوكي يجرت بوداع�ة املدينة لذلك تجد أن األلوان 
الح�ارة ق�د برزت بق�وة يف ه�ذه األعم�ال ألن فضاء ه�ذه األعمال 
مش�حون بكم هائل من الحركة والفع�ل الدرامتيكي لألحداث, فتجد 
يف أحد األعمال تتوس�ط كلمة )ال( للداللة عىل قوة املمانعة والتصدي 

ال�ذي تبديه املدين�ة وروح الفن�ان الهائمة يف س�ماء مدينت�ه البكر 
الحامل�ة )راوة( أو بقي�ة امل�دن وأخصه�ا مدينة )بغداد( له�ذا الفعل 
الذي يحاول أن يجردها من نقائها وطهرها وكربيائها, وبس�بب ذلك 
نج�د يف أحد األعمال أن الحالة الس�ايكولوجية للنص املدّون قد أثرت 
يف حال�ة االنفعالية للفن�ان لحظة الخلق الفني للعم�ل, وهذا بدوره 
أعط�ى للعمل ذل�ك البوح املؤثر الذي يأرس املتلق�ي, ويف نفس الوقت 
نجد أن هذه األعمال تتوسطها وجوه هي وجوه غري كاملة التكوين 
لكن مالمحها الرئيس�ية موجودة, وهي وجوه نس�اء، وكأن الراوي 
يري�د أن يخلق املعادل الجمايل ب�ني وجه املدينة من جهة ووجه املرأة 

من جهة أخرى.
امل�رأة لدى ال�راوي كان�ت وال تزال ذل�ك الكائن اآلرس املس�تحوذ 
ع�ىل عنارص الجمالي�ة يف هذا الكون وه�ي رفيقة الوداع�ة والطهر 

والجم�ال, لذل�ك كانت امل�رأة ال تف�ارق أعمال 

الراوي عىل امتداد تجربته الرائعة هي ذلك الوجه 
اآلرس الذي يظهر مرات عدة يف س�ماء مدينة )راوة( ليزيد من بهائها 
ونقائها, كما نجد ذلك يف اكثر من عمل لُه, وهي ذلك الكائن الوجودي 
األس�طوري الذي يعط�ي للمدينة رس الخلود كم�ا كان الطائر يبرش 

بذلك وهو يرافق املرأة يف هذه األعمال.
كان الفن�ان ن�وري الراوي وس�يبقى هو وتجربت�ه املمتدة ألكثر 
خمس�ني عام�ا الرس الجمايل وذل�ك الطهر النقي ال�ذي يبوح لنا رس 
خلود املدينة وبقائها بهذا الجمال العابق الساحر كما يف مدينة راوة, 
وبغداد وباقي مدن العراق, هو ال يرس�م املدينة وتكرارها كما يعتقد 
البعض وإنما يف كل لوحة هو يعنون ملرحلة ويدون النص الذي يحكي 
قص�ة وي�روي حكاية تلك الحقب�ة الزمنية من عمر ه�ذه املدينة أو 
تلك, هو يدون الهامش واملتن للفعل الس�لبي والقبح الس�لوكي مرة, 
وأخرى يدون الروح الجمالية إلنس�انية اإلنس�ان الذي ترتقي املدينة 
به يف أحىل حقبها التاريخية حتى يس�مو بها اىل حالة الوجد الصويف 
اآلرس املنطلق اىل أقىص أعماق الخلق الجمايل, أذاً هو س�حرتُه مدينة 
)راوة( من حيث ال يدري وأطلق ذلك العنان لقلبه الطاعن بالعشق أن 

يبوح برس خلود مدن العراق جميعاً.
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نوري الرواي يبوح برس خلود املدينة العراقية 

دروس
اأديب كمال الدين

 

                 در�س الفرات    
بعد أْن لعبنا معاً

ورقصنا معاً
وأطلقُت نقطَة القلِب فيه ألّول مرّة،

بعد أْن غرقنا معاً
وسكرنا معاً

وسفحنا دمنا الزكّي معاً
وضعنا معاً 

مثل طفلني يتيمني يف السوق،
قال يل الفرات

يف لحظِة صدٍق عجيبة:
انُج بنفسك!

ففائي أكذوبٌة
ورائي محُض خيال.
رغم أّن تائي طويلة،

أطول من سفينِة نوح!
قاَل يل: انُج بنفسك!

فلم تعْد هناك 
فوق مائي الذي يمتدُّ من أقىص الخرافة

إىل أقىص الغيمة،
ومن أقىص الشمس

إىل أقىص الحرف،
لم تعْد هناك - صّدقني- أيُّ سفينة!

ولم يعْد هناك - واأسفاه- أيُّ نوح!    

                      در�س الطائر    

من بني جميع الكائنات
اخرتُت الطائَر ليعلّمني الحكمة.

قلُت له: أّيها الطائر يف الربّّية
علّْمني الحكمة!

قال: سأعلّمَك الطريان.
قلُت: ال أستطيع، ينقصني الريش.

قال: إذن، سأعلّمك
كيف تجعل يديَك ترفرفان

كجناحني لتقرتَب من نْفِسَك عىل األقل!    

                        در�س كلكام�س     

يف السابعِة من عمري
أضعُت دراهمي السبعة

وأنا أنظُر إىل تمثاله الواقف
عند باب املتحِف العراقّي

وهو يرعى لحيته الطويلة.
ويف السبعني من عمري

أضعُت سبعني عاماً من عمري
وأنا أنظُر إىل تمثاله الواقف

عند باب املتحِف العراقّي
وهو يرعى خيبته الكربى!    

                        در�س الن�شيان    

حني ركبُت غيمَة شبابي
جاَء َمن يسألني أْن أبيعها له.

وحني رفضُت بقوّة
جاءت الريُح فدفعت الغيمَة ِمن تحتي

ألسقط إىل األرض،
ألسقط كّل يوم

دون أْن أكّف عن هذا الدرس.
أعني أْن أكّف عن تذّكِر هذا الدرس املخيف،

وع�ىل  وع�يَّ  نفس�ه  ع�ىل  الع�ّي  ال�درس 
النسيان!    

                    در�س النون    

كلُّ َمن تكتُب يف النون
أو ُتسّمى بها

سرتكُب مركَب القسوِة ذات يوم
من ميناء قلبي إىل بحِر هالكي.

حّتى تلك التي تماهْت مع النون
ورسمْت لها لوحًة من الشمِس واملاء،

لّوحْت يل، دونما نقطٍة أو سبب
وهي تركُب مركَب الليل،

 بسيِف القطيعة
ودرِع الجفاء!    

            در�س الوهم    

سألني الطبيب بعد أن أعيْته حالتي:
هل أنَت مصاٌب بمرٍض ما؟

قلت: نعم، أنا مصاٌب بمرِض الشِعر!
قال: لم أسمْع بأعراضه ِمن قبل!

قلت: إّنه مرض الوهم:
مرٌض يجعلني أفّكُر ليَل نهار

أْن أعيَد ترتيَب ذاكرة املايض
ً ألجعل حريف ملكاً سعيدا

وهو املرّشد املنفّي،
وأجعل نقطتي بهيجًة

وهي الضائعة أبداً!

امل�شتقبل العراقي: متابعة
اس�تنكر اتحاد ادباء العراق اليوم االربعاء، قيام أمانة 
بغداد بتحطيم ممتلكات باعة الكتب يف ش�ارع املتنبي، يف 
اجراء قالت انه�ا تهدف اىل تنظيم حملة لرفع التجاوزات 
يف ش�ارع املتنب�ي الثقايف، مش�ريا اىل ان االتح�اد يأمل ان 
يصار اىل ايالء املزيد من االهتمام بالشارع، استعدادا لعام 

2013، عام بغداد عاصمة للثقافة.
واوض�ح رئيس اتح�اد االدب�اء فاضل 
ثامر "فوجئ االدباء واملثقفون العراقيون 
بس�لوك غ�ري مقبول من قب�ل امانة بغداد 
برفع االكشاك والبسطات يف شارع املتنبي، 
كم�ا ترفع التج�اوزات والنفاي�ات التي ال 
تحم�ل اهمية، واختلط�ت الكتب واالوراق 
بالق�اذورات مما دف�ع الكثري من اصحاب 
الكتب واالكش�اك اىل االعرتاض، واثار ذلك 
س�خط االدباء الذين يرون ان هذا السلوك 

غريب".
ورأى رئيس اتح�اد ادباء العراق فاضل 

ثام�ر، ان "ه�ذا الس�لوك يضعنا امام مش�هد غري مريح 
لس�لوك الجهات الرس�مية يف التعامل م�ع الحالة املدنية 
والحق�وق املدنية" مبين�ا اننا "نريد ان تبقى بس�طيات 

الكتب، باعتبارها احدى املعالم املميزة لشارع املتنبي".
واض�اف ان "اصحاب االكش�اك املهدمة ل�م يتلقوا يف 
الس�ابق اي تبليغ برضورة رفع اكش�اكهم من اية جهة 
رس�مية، وامانة بغداد تس�اوي بني بس�طات بيع الكتب 

وبني التجاوزات العشوائية يف الشوارع".

واش�ار ثام�ر اىل ان "الدول�ة العراقي�ة تع�د يف الوقت 
الحارض برنامجا واس�عا لتش�جيع القراءة ونرش الكتاب 
واملعرف�ة، وال اضيف جديدا اذا قلت ان ش�ارع املتنبي هو 
مركز العل�م والثقافة يف بغداد، وال يجوز اتخاذ مثل هذه 
االجراءات العش�وائية يف هذا الش�ارع ال�ذي يحمل ذاكرة 
بنكهة خاصة للمثقف العراقي". واعرب عن اعتقاده ان 
"من قام بهذا العمل  يجهل اهمية الثقافة واهمية شارع 
املتنبي، وما يعنيه للمثقف العراقي" مبينا اننا "نس�تنكر 
ه�ذا العمل الذي يذكرن�ا بما فعله هوالكو 
عندما صبغ نهر دجلة باللون االزرق، حني 

اتلف آالف الكتب ورماها يف النهر".
وشدد عىل اننا "نريد ان تبقى معارض 
الكتب زاخرة باملصادر الثقافية، ويتواصل 
بيع الكتب يف االكشاك والبسطيات باعتبار 
املسألة وجها مميزا لشارع املتنبي، ولذلك 
ليس�هل تعامل الق�راء معه�ا، ونتمنى ان 
يص�ار اىل االهتم�ام اكث�ر بش�ارع املتنبي 
والس�يما انن�ا نس�تعد لع�ام 2013، الذي 

تكون فيه بغداد عاصمة للثقافة".

غريب ع�شقالين
ُرزق صياد طفلة س�ماها حضور, ابتهل وركع وش�كر, فرق له 

الخالق:
- يا عبدي سنرزقها بنصيبها.. ماذا تسميه؟

خشع الصياد: 
- األمر ملن يقدر املقادير ويسري واألبراج والنجوم 
- وعدها وليف سيعرف بني الخالئق باسم حارض

وذات فجر وعىل بعد عرش موجات رقصت عىل صدر املاء سمكة 
ذهبي�ة, عىل صدرها قنديل يرس�ل ض�وءاً ازرق لونه ب�ني لون ماء 
البحر ولون السماء, فاصطف الصيادون وراء إمامهم وصلوا صالة 
الحض�ور وقيل أن اإلمام س�جد ول�م يقم, وقيل انه س�جد فارتقى 
ع�ىل لهب أزرق, وأجمع�ت األقوال أن اإلم�ام أودع الرس مع تلميذه 
ومريده أب الطفلة حض�ور, وأن املريد رأى روح اإلمام وهي تغادر 
حصاره�ا, فرضبت�ه رج�ة حقنته ب�داء الصمت, وزودت�ه بالقدرة 
عىل اس�ترشاف القادم عند التحديق يف عين�ي ابنته..  ويف يوم وقبل 
ال�رشوق, وقف الصياد املريد عىل الش�اطئ ع�اري الصدر, فهبطت 
من السماء س�حابة حبي انهمرت عىل املوجودات مطرا من دموع, 
وانش�قت كل دمعة عن عصف�ور يرتجف, فهرع الصي�اد إىل البيت 
يستطلع اإلشارة يف عيني ابنته فرأى طيورا بيضاء مجهدة آتية من 

بعيد تهتف بالبشارة: 
" عصافري الدمع تسبق نورس عسقالن.."

وأشيع بني الناس أن الطفلة تدّورت يف غمضة عني صبية يافعة 
راغبة باغتت أباها: 

- هل هبط الحارض من غيمة العصافري يا أبي؟؟
وانش�غل الناس بحكاية الصياد الذي م�زق قرشة دمعة, وحرر 
منه�ا عصف�ورا منه�كا بني الحي�اة وامل�وت, بعد أن ب�رشت الريح 
بوص�ول الحارض بعد رحلة ش�اقة يف املنائي, ص�ارع خاللها ريحا 
س�وداء حتى هبطت عن كتفه صخرة س�يزيف, وس�قط من بطنه 
كب�د هرقل, ونمت يف خارصته بذرة خزام�ي صامت عىل الجور ولم 
تطل�ق دمعة..  وتواتر يف هوامش الحكاية عن رواة ثقاة, أن الصياد 
رأى ابنته عروس�ا مجللة بالبهاء, فنرش ضفريتها يف وجه الش�مس 

وحدق يف وجهها, وقال بني الدهشة والذعر:
- يسكن يف عينيك قادم من الجنوب

- ه�و طائ�ر مجه�د امتطى دخ�ان العتمة وصع�د مع ضفرية 
الش�مس ول�م يهب�ط بع�د  أخذه�ا إىل ص�دره ف�رد ضفريتها عىل 
كتفيه�ا.. وبك�ي؟؟  - تهيئ�ي يا ابنت�ي لفصول االنتظار, س�يصل 
ذات ربيع مع تباش�ري نيس�ان, هي نبوءة اإلم�ام.. ومرت الفصول 
جف�اف بعد جفاف.. وش�ارفت البذور الغافية يف مس�امات األرض 
ع�ىل الهالك.. واش�تعل البوعزي�زي قربانا ونذيرا ذرت�ه الرياح عىل 

جه�ات الدنيا األربع, فأزه�رت الفصول ربيعا بعد ربيع, وتس�امى 
نورس عس�قالن الالجئ يف غزة عىل جور أخيه, رافضا لعبة الغراب 
بعد قابيل وهابيل, وركب جناح الومض عىل جديلة الشمس واجتاز 
املنائ�ي وتجىل للصياد عىل مرايا عينيني حضور, فخرج الصياد عن 

صمته وأعلن عن رس غيمة الدموع التي حولت الفصول إىل ربيع..

أحتاد االدباء يستنكر حتطيم )بسطيات( شارع املتنبي

غيمة الدمـــوع
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وقصة قصة  وتسعون  تسع  املطارحات"..  "كاغد 
�شرفات
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جمعة الالمي
 مطارحات نادر وماهر

عند �شجرة التني العجوز

وكان ن�ادر يراقب منذ عرشات الس�نني ، قردا 
يخلف قردا عىل ش�جرة التني العجوز . وكلما اراد 
ان يفتح حوارا ، يمهد لقيام صداقة مع احد هذه 
الق�رود ، لقي صدا م�رات ، وقوبل بصمت مطبق 
م�رات ومرات . فكرب ذل�ك عليه وقال : " مايل ارى 
القرد ياخذني بجريرة جدي ؟ هذا ال يس�توي مع 
العقل . وصدق من قال : لكل زمان دولة ورجال ، 

وانا لست جدي ، وزماني ليس زمانه ".)2(
وج�دد ن�ادر نداءات�ه امل�رة تل�و امل�رة للقرد 
املتحصن عن�د ذروة التينة الهرمة ، اال انه لم يلق 
س�وى الصمت والخذالن . فظهرت عليه عالمات 
الكدر والحزن والغم والهم . فرّق قلب القرد ورمى 
ثمرة تني نحو املاء ، فتلقفها الغيلم قائال :" شكرا 
لاللط�اف الحمي�دة ، فهاهو ماهر يس�تجيب اىل 

الحايف عليه لقيام حوار بيننا ".
ثم ان�ه رفع رقبت�ه عالية فوق امل�اء وقال :" 
يا ح�رة القرد العاقل ، انا حزي�ن جدا ، ومغتم 
كث�را، لص�دودك وابتعادك عني ، رغم اني لس�ت 

الذي فكر بحفرة يلقي بجدكم فيها ؟ "
فرقت نفس القرد وسال الغيلم : 

� مل�اذا تح�زن وانت تعرف ، ب�داءة ، ما انتوى 
جدك الكبر فعله من الغدر بنا ؟ .

اجاب الغيلم :
� حزن�ي عليك وع�ىل نفيس كب�ر. وانا وانت 
ابناء زم�ان جديد ، واحوال جديدة . وإني ألنش�د 
صداقت�ك الوثق�ى ، واري�د ان اجع�ل م�ن حكاية 
جدن�ا مع جدك�م ع�ربة للمخلوقات ط�را ، حتى 
نتجاوزمرحل�ة الحق�د بني س�اللتينا ونتجاوزها 
اىل س�الم دائ�م بني ملت�ني ، فقد ص�دق القائل " 
ان الحق�د يعني هزيم�ة الخيال " . وال س�بيل يل 
اىل بل�وغ هذا اله�دف ، وتبليغ هذه الرس�الة ، اال 
بأِلق�اء هذه املطارحات الت�ي تخرتها من بعض 

حكم الغابرين بني يديك . 
فقال القرد بعد لحظات من التامل :

� غيلم يتطارح ؟
� نعم ، يا معرش القرود .

مرت لحظ�ات اخرى من الصمت ، قال بعدها 
القرد :

� هّيا ايها الغيلم ، اسمعني مطارحاتك . وكّل 
آذان صاغية .
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قال الغيلم :

� س�معا وطاعة . وس�وف ابدأ كالمي بحديث 
الخ�ط والدرب . فَقْد س�معُت خّط�اً ابيَض ممتداً 

عىل امتداِد الدرِب املَُقوَِّس ، ينادي : 
اطلقوني ، اطلقوني ! 

ف�رد عليه الدرب : َمْن ُيطل�ُق َمْن ؟ الُنقطُة ام 
الخّط ؟

قال القرد :
� اال تعلم بان اصل الخط نقطة ؟

اج�اب الغيلم : " اعلم ذلك ايه�ا القرد . واعلم 
ايضا ان التغير يبدا من النقطة .

قال القرد :
� اصبت ايها الغيلم . هذه واحدة . 
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قال الغيلم : 

اما الثانية ، فاني سمعت رجال اخرس يخاطب 
قلبه : " طوبى ملن انساني لساني ! "

فرد القلب :
� لو انك ما نطقت .

قال القرد : "صدق والله . فما هي الثالثة ؟"
اجاب الغيلم :

� هي حكاية االرملة ورفيقتها العاقر .
قال القرد : هاتها .
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ق�ال الغيلم ، ق�ال اهل العق�ل ان ارملة قالت 

لرفيقتها العاقر :

� الحرمان إختباراتي ألحبائي يف الحياة 
الدنيا .

فردت العاقر :
� س�بحانه ما اعظم�ه ، انعم عل بتاج 

حكمته .
قال القرد : صدقت العاقر .

قال الغيلم :
� هي كذلك والله .

فساله القرد : وما الرابعة يا صاح ؟
اجاب الغيلم : 

� ه�ي حكاي�ة الي�د الي�رى ، واختها 
اليمنى. اما سمعت بها ايها الحكيم ؟

قال القرد : نعم ، ايها الفهيم .
ثم ان الغيلم واصل كالمه : 
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... وقال اهل العقل ان اليد اليمنى قالت 

لليد اليرى
� ويل ملن اوتي كتابه بشماله !

فقالت اليرى : ويل لكل همزة ملزة .
قال القرد : احسنت . فهل يل بالخامسة 

!
قال الغيلم :

� هي حكاية الفيل والبقة .
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فقد جاء يف كتاب ) اخبار الغابة ( لخالد الذكر 
ابن لبابة ، ان قائد قبيلة الفيلة كان يسر متبخرتا 

يف غابة ) ْبخا ( .. يف ...
فقاطعه القرد : وما ) ْبخا ( هذه ؟

اس�تطر الغيل�م : انها دس�كرة يف بل�د الجبال 
السود ، بني الربع الخايل والبحر .

علق القرد :
� واصل كالمك ، يرحمك الله .

قال الغيلم : وبينا رئيس الفيلة عىل تلك الحال 
، حط�ت بقة يف صيوان اذنه اليمنى ، فحرك اذنيه 

متاففا : 
� م�ن جاء بهذه املخلوق�ة الحقرة اىل حماي 

؟
 ، لعصبيت�ه  تك�رتث  فل�م   ، البق�ة  س�معته 

وخاطبت نفسها :
� اقسم بخالقي وخالقة ، ألجعلنه يرى نجوم 

السماء ظهرا .
وأخذت البقة تطن يف صيوان اذنه ، ثم تسللت 
اىل اذنه الوسطى ، بينما كان رئيس الفيلة يرصخ 

:
� انقذوني يا ربعي ، تكاد البقة ان تقتلني .

سأل القرد : وبم اجابت البقة ؟
قال الغيلم : سمعها الفيل تهمس يف اذنه :

ال تحتق�ر كي�د الضعي�ف .... فربم�ا ، ج�رح 
البعوض الفيال .

قال القرد :
� سبحان ربنا القوي الرحيم

قال الغيلم : اتدري ما القوة ، يا صاح ؟
قال القرد :

� ال تزال مطارحات الحكمة معك .
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ق�ال الغيلم ، ق�ال احد الدبب�ة الثلجية معرفا 
القوة : " يجب ان ُتعرَّف القوة ، بإمكانية التطرف 

يف استعمالها ".
قال القرد موافقا :

� هذا صحيح ، ربما . 
فقال الغيلم :

� ومن هو القوي ، رعاك الله ؟
اجاب القرد :

� القوي هو الذي يعرف . فالقوة بدون معرفة 

خطر عظيم.
قال الغيلم : احسنت يا اخي .

قال القرد متسائال : وبعد الذي فعلت ما فعلت 
تنادي عل : يا اخي ؟

قال الغيلم : او ما س�معت بذل�ك الذي يتآخي 
مع قاتليه ؟

قال القرد : جد علين�ا بما عندك ، يرحمك الله 
.
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ق�ال الغيلم : انش�د عندليب ، بينم�ا كان عند 
راس نخلة بمنزل :

� اذا كان عن�دك درهمان ، فقدم االول ألخيك ، 
والثاني ألخيك كذلك.

سال القرد :
� افصح بالله عليك !

قال الغيلم :
من نام ليلته وجاره جائع ، مطرود من ارض 

الله .
قال القرد :

� اين تقع ارض الله هذه ؟
ن�ي ق�ال الغيل�م : كأن�ك  يد تر
يدي�ك  ب�ني  احك�ي  ان 
حكاية الربهمي والرجل 

املسلم عبدالله ؟
قال القرد :

� ارِو تلك القصة ، 
يا حكيم الزمان .
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الغيل�م  ق�ال 
االث�ر  يف  ج�اء   :
دي�ن  رج�ل  ان   ،
مس�لما ، وفد عىل 
الرباهم�ة  ارض 
يدعوه�م اىل دين 
فقال   ، االس�الم 
الرباهم�ة  مل�ك 

ملستشاره :
ناظ�ره   �
ة  ظ�ر منا
مرشوطة : إن 
دخلنا  غلب�ك 
يف دينه ، وإن 
دخل  غلبت�ه 

يف  دين�ه  ون�اس  ه�و 
ديننا قال الربهمي :

� هل سمعت الرشط ايها املسلم ؟
رد عبدالله :

� نعم ايها الربهمي .
ق�ال الربهم�ي : اذا كان رب�ك � كم�ا تدعي � 
ق�ادرا ع�ىل ان يخل�ق اي يشء ، فهل يس�طيع ان 

يخلق شبيهه ؟
رد عبدالله منزعجا :

� اعوذ بالله من الشيطان القوي الرجيم . هذا 
هو الكفر بعينني إثنتني .

التفت الربهمي اىل مليكه قائال :
� ال�م اقل ل�ك ي�ا م�والي ، ان عبدالله ال 

يعرف غر السيف لغة .
وواصل الغيلم حديثه :

� احت�ار عبدالله يف امره ، فقصد رجال يف 
س�جن البلدة كان يش�تغل بالفكر ، وعرض 
عليه مأزقه ، فقال الرجل املفكر : انا � والله 

� لها .
قال عبدالله :

� ان اخرجتن�ي م�ن ورطتي هذه ، بذلت 
مس�اعي الحميدة لدى حاكمن�ا ، فاخرجتك 

من السجن .
قال املفكر :

� اش�ك يف ذل�ك . واالن خذن�ي اىل مجلس 
ملك الرباهمة .

واستمر الغيلم يف روايته : 
� ما ان وصل عبدالله ومعه الرجل املفكر 
، حتى اعاد عىل مس�امعه الربهمي ، مقولته 

مع عبدالله ، فقال املفكر :
� لكل حادث حديث .

قال الغيلم :
� س�أل الربهمي الرجل املفك�ر : اذا كان ربك 
ق�ادرا ع�ىل خل�ق اي يشء ، فهل يق�در ان يخلق 

شبيهه ؟
قال الرجل املفكر بعد هنيهة من الصمت :

� ايها الربهمي ، ان اصل مسالتك مغلوط ، وال 
يستقيم مع العقل .
سال الربهمي :

� كيف ؟
قال املفكر : 

� ان رب�ي هو الواحد االحد ، الفرد الصمد ، لم 

يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا احد .
قال الربهمي :

� هالّ توسعت يف خطابك ؟
قال املفكر :

� اذا خلق ربي شبيهه ، يكف ان يكون ربا كما 
وصف نفسه .

سأل الربهمي : 
� وغر هذا ؟
قال املفكر :

� وأي نكت�ة اخرى تناقض مفه�وم الربوبية 
هذا ، يكون الله ظاملا للمخلوقات . وربي يجل عن 

الظلم .
قال الربهمي :

� اش�هد 
ان�ك غلبتني 

.
ل  فس�ا
القرد الغيلم :

وه�ل   �
عبدالله  الت�زم 
ومليكه بإطالق 
املفك�ر  رساح 

من سجنه ؟
قال الغيلم :

يف  زادوا   �
حدي�دا  حدي�ده 

جديدا.
سال القرد :

� ايحدث هذا يف 
عالم البرش ؟

ق�ال الغيل�م : ان 
مملوء  الب�رش  عال�م 
والع�رب  بالتناقض�ات 
مل�ن يري�د االعتبار من 

الوقائع واالحداث .
قال القرد :

� ما اجهل االنسان .
الق�رد ف�رد الغيل�م : صح  ايه�ا  لس�انك 

الفصيح . ولكن فيهم الحكماء ايضا .
قال القرد : 
� اقنعني .

ق�ال الغيل�م : يتوجب ع�ل ان اروي بني يديك 
حكاية امللك االسود وجاريتيه السوداء والشقراء. 

قال القرد :
� عىل رسلك
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كان يحك�م ب�الد الس�ودان ، رج�ل اس�ود 
البرشة ، غليظ الش�فتني ، واسع املنخرين ، كبر 
الجمجم�ة ، اذاع يف الب�الد ان اي وافد جديد عليه 
ان يزوره يف بالطه ، فيلقي عليه سؤاال ، فاذا كان 
جواب الوافد صحيحا اطلق رساحه . اما غر ذلك 
فلم يشاهده احد يخرج من قرص الحاكم االسود 

.
قال القرد : نعم ايها الحكيم

واستمر الغيلم يف روايته :
� وذات ي�وم وف�د ع�ىل الب�الد رجل م�ن بالد 
ميس�ان ، فق�اده حراس امللك اىل الي�الط امللكي ، 
حيث كان امللك االس�ود يجلس ليقيض بني الناس 

.
قال امليساني مخاطبا عظيم الزنج :

� السالم عىل امللك العليم .
تف�رس املل�ك الزنج�ي يف الرج�ل ذي الش�عر 

األسود ، وخاطبه :
� سأرد عىل تحيتك ، بعدما تجيب عىل مسألتي 

.
سال القرد :

� وبم اجاب امليساني ؟
قال الغيلم :

� قال الرجل الذي سكن اجداده يف مدينة يقال 
لها " اليشن" ، تفضل ايها امللك العالم .

قال عظيم الزنج :
� انت تعرف مصرك اذا لم تجب عىل مسألتي 

اجابة صحيحة .
قال الرجل الذي من اليشن :

اعرف ، واقبل بحكمك .
واس�تمر الغيلم ي�روي الحكاية بعد ان تنفس 

عميقا :
� كان�ت تقف فتاة ش�قراء كأنها 
فلق�ة قم�ر يف منتصف الش�هر ، عىل 
يم�ني امللك االس�ود ، واخرى س�وداء 
عظيمة الش�فتني ، واس�عة املنخرين 
، مفرط�ة يف بدانته�ا . فس�ال املل�ك 

الزنجي الرجل امليساني :
� م�ن ه�ي االجم�ل ، الش�قراء ، 
ام الس�وداء ، ايه�ا الرجل ذو الش�عر 

األسود .
ق�ال الغيل�م : توق�ف ذو الش�عر 
الس�ود برهة ينظر نح�و االرض ، ثم 
رفع راسه وخاطب عظيم السودان :

. يف ه�ذه  الجلي�ل  املل�ك  ايه�ا   �
املس�الة هناك من يقول ان الش�قراء 
هي االجمل ، وغره يقول ان السوداء 

هي االحىل .
س�ال عظي�م الس�ودان ، الرج�ل 

اليشني :
� وانت ، بم تقول ؟

اجاب الرجل امليساني :
� اقول ياسيدي : العني وما تنظر ، والقلب وما 

يهوي .
ثم ان الغيلم ، اكمل حكايته فقال :

� نهض عظيم الزنج من عرش�ه ، وتقدم نحو 
الرج�ل الذي من مدين�ة اليش�ن ، وخاطبه : انت 
حكي�م الزمان ق�وال وعمال . ومن اج�ل حكمتك ، 

جعلتك كبر مستشاريي .
قال القرد :

� والل�ه ، ان عظيم الس�ودان ، احكم من كثر 
من العربان والبيضان والحمران والصفران .

قال الغيلم :
� ألنه حر الضمر .

قال القرد :
� اذن ، ماهي الحرية ، يا صديقي الغيلم ؟
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قال الغيلم :

� س�معت احد ش�يوخ ملتنا ، وكنا نس�ميه : 
االس�مر ، يتحدث اىل نفر م�ن اقرانه ، ذات صباح 
مش�مس ، عندما كنا نحر مجلس�ه االسبوعي 
صباح كل يوم جمعة . قال االسمر : كنت اغطس 
يف عم�ق طب�ق ، تح�ت طب�ق ، وهذا تح�ت طبق 
، وه�ذه كلها تح�ت طبق ، حني فك�رت : " كيف 
س�أكون اذا ما صعدت اىل األع�ىل، علوا بعد علو ، 
وتج�اوزت هذه االطب�اق كلها اىل غره�ا ، حتى 

اصل اىل اعىل نقطة فوق سطح ماء النهر " .
� سؤال الحكماء فعال . علق القرد .

قال الغيلم :
� قال الغيلم األسمر لنفسه : " الطبق قيد . ال 
ب�د ان اتخلص من قيودي كله�ا ، طبقا بعد طبق 

."
سال القرد : 

� اتعني ان كل طبق يقود اىل نقيضه ؟
قال الغيلم :

� قال الغيلم االس�مر لذاته : " ال خيار يل اال يف 
الصعود مهما تع�ددت الطبقات واالطباق ، ألنني 

يف عملية الصعود اكون حرا " .
قال القرد :

� راي صائب ، وايم الحق .
قال الغيلم :

نح�ن �  قلن�ا 
الغيالم الذين نحر مجلس ش�يخنا 
املوق�ر " ي�ا اخان�ا املج�رب ، ه�ذه ه�ي طبيعة 
االش�ياء . كل فكرة تقود اىل نقيضه�ا . وهذا هو 

جدل حياتنا " .
سال القرد : 

� سمعتك تقول : جدل حياتنا ؟
اجاب الغيلم :

� نعم . انه اسلوبنا وخطابنا يف القول بمفهوم 
الغيالم للحرية .

صفق القرد بكفي يديه موافقا :
 ما احسنكم ، معارش بني غيلم .

قال الغيلم :
� ه�ذا ه�و قدرن�ا ، يا صديق�ي املتال�م . اننا 
نعيد محو انفس�نا وبعثه�ا ، يف كل موقف نتخذه 
مختارين ، بالحوار والجدل املتواصلني مع انفسنا 

. وهذا هو مفهومنا للحرية .
سال القرد :

� افهم من قولك انكم اطلقتم الحرية لعقولكم 
؟

اجاب الغيلم :
� ال ونعم .

تعجب القرد :
� كيف جمعتم بني " ال " و " نعم " ؟

� باملسؤولية ) اجاب الغيلم (
اعاد القرد سؤاله :

� كيف ؟ ارشح يل هذه النكتة ؟
ساله الغيلم :

� ان�ت ترغ�ب يف معرف�ة العالقة ب�ني الحرية 
واملسؤولية !

قال القرد :
� نعم .
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قال الغيلم :

� س�معت إنس�يني إثنني يتنادمان . قال األول 
: " الحرية واملس�ؤولية توأم�ان " . فقال الثاني : 
" قل : الحرية واملس�ؤولية تتالزمان . ولذلك هما 

توأمان " .
استحسن القرد ما نقله الغيلم ، وساله :

� اتستمع اىل مطارحات بني االنسان ؟
� نع�م . عندما يك�ون لدي وق�ت اكون تحت 
الش�مس . وكن�ت اس�مع ش�ططا م�ن احدهم ، 

وأنصت اىل حكم ثمينة من انسان آخر .
قال القرد : " نعم " .

ث�م اخل�د اىل الصم�ت ، ليح�ث الغيل�م ع�ىل 
االس�تمرار يف حديث�ه ، فقال االخر يف نفس�ه : " 
حمداً للماجد املجيد العايل ، الذي جعلني مس�ؤوال 
ع�ن نفيس وإختياراتها " . ثم عاد اىل صمته الذي 

قطعه نداء القرد :
� ايه�ا الغيلم ، س�معت من اح�د احفادي من 
بني االنسان يقول : " معنى الحرية هو املسؤولية 

. ولهذا يأباها الناس " .
غمغ�م الغيل�م : " هذا هو جوه�ر الحرية " ، 
بينما اس�تمر القرد يف صمت�ه العميق ، متفكرا يف 
االقفال التي تس�جن الحوار بني الكائنات ، فقال 
بصوت عال ، كأنه يريد اسماع صوته اىل الكائنات 
ط�رّا : " ال تس�تطيع اي ذات ان تك�ون حرة ، اال 

ضمن مجموعة حرة " .
رفع الغيلم عنقه :

� ه�ا قد عدن�ا اىل نكتة املس�ؤولية مرة اخرى 
، وإن�ي ألرغب يف ان اروي ب�ني يديك الطرفة التي 

يتناقلها االبناء عن االجداد .
بقي القرد مستغرقا يف صمته وتامالته ، بينما 

قال الغيلم :
� س�معت من اب�ي ، نقالً عن ابي�ه ، عن احد 
اجداده ، انه قال : " جسدي : الرتاب واملاء والهواء 
والنار " . فحفظت تلك املقولة بني طيات ذاكرتي 

، ألنها تعني يل اليشء الكثر .
قال القرد :

� انت تذكرني بمقولة ذلك اإلنيس التائه .
� " نع�م " ، قال الغيل�م يف رسه : " حمدا 
للماج�د الرحم�ن الرحيم املتع�ايل ، فلقد بدأ 
القرد يس�تجيب لصداقتي " . لكن القرد لم 

يدع الغيلم يستمر يف تأمالته فقال :
� س�معت من اب�ي ، عن ج�ده ، قال : 
" س�معت إنس�ّيا يطوف بزورقه الصغر 
املتهالك عىل صخور يف احد الخلجان يقول 
: لس�ت مواطنا ألليش�ن او ميسان . انا 
موطني األكوان " ، فسمعت هاتفا عذب 
الصوت ينادي : " يا صورتي يف العنارص 

كلها ، انت االن الحر واملسؤول " .
قال الغيلم مفتخرا : 

� هنيئا لكم معارش القرود .

 ��������������
)1( : انص�ح بمراجع�ة ب�اب " 

القرد والغيلم "
من كتاب " كليلة ودمنة" .

)2( : يتضمن النص مقدمتني. 
أوالهما بقلم الكاتب 

هي بمثابة تحقيق ومراجعة 
، عىل مقدمة ثانية كتبتها

الس�يدة مري�م بن�ت مطر ، 
الت�ي جمع�ت ه�ذه النصوص 

من
ش�ذرات دفرت عتيق اوىص كاتب�ه أالَّ ينرش إالّ 

بعد 
رحيل�ه عن ه�ذه الدني�ا الفاني�ة . وغني عن 

البيان ان مقدمة 
مريم بنت مطر ، تمثل ) عرض الكتاب( ، كما 

بارش ذلك ابن املقفع
يف "كليل�ة ودمنة" . وال تت�م الفائدة من نرش 

املقدمتني ، اال بعد نرش 
) الكاغد ( كام�ال . لذلك اقتىض التنويه لذوي 

األلباب وجمهور الكّتاب .
**���������������**

من مجلد " اليشنيون" املعد للطباعة

مكث الغيلم نادر يف مطرحه املائي ، يقلب الفكر، ويدمي النظر، يف حكاية جده الغيلم الكبري ، مع القرد 
ماهر الكبري)1( . بينما بقي القرد عارف عند ذروة �شجرة التني ، يعيد التفكري كرة بعد كرة، يف حكمة 

جده الأول ، وكيف تخل�ص من نية الغيلم الكبري يف الغدر به 
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حف ماديًا تشكييل: اإلبداع املحيل مجُ
رفض الفنان التشكييل مراد إبراهيم، أن تقاس قيمة اللوحة الفنية بالقيمة املادية لها.

وقال إبراهيم لوكالة أنباء "يف الدول األوربية يقيمون اللوحة املتميزة حسب جودتها الفنية ويعطوها 
قيمة مادية مقاربة كونهم يهتمون بكل قيمة فنية وهذا عرف متعارف عليه لديهم".

وأضاف "بينما يف دولنا اإلبداع الفني بعيد كل البعد عن القيمة املادية وال يعطى حقه املادي، السيما 
وان الغرب يعدون اإلبداع موجه عاملية يريدون الحفاظ عليها".

وعن آخر أعماله، يس�تعد إبراهيم ألول معرض ش�خيص له خالل الفرتة املقبلة يف اململكة األردنية 
الهاشمية ويتهيأ للمشاركة يف معرض سنوي مشرتك يف إقليم كردستان.

املدينة احلاملة تأرس قلب نوري الراوي
ش�كلت املدين�ة بالنس�بة إىل التش�كييل العراقي ن�وري الراوي مح�ور اهتمام�ه يف العديد من 
رسوماته، حتى غدا املكان ملتصقا بذاته، وروحه التي هامت بمدينته التي رأى فيها أحالمه 

وآماله. مدينة يف قلب عاشق تلك هي مسرية الراوي.
اإلبداع مساحة مفتوحة ال يحدها حد، مهما اتسعت ومهما بلغت يف طيها للمسافات التي 
تشتعل فيها حرائق املبدعني.املدينة عند الفنان الكبري نوري الراوي، هي عبارة عن عنرص 
مكاني يحتمل التدوين والرتميز واإلشارة ألبعاد نفسية وفكرية وإنسانية وأخريا جمالية، 
وش�كلت "راوة" مدينته البكر، يف وجدانه املدينة الحاملة، املدينة املقدس�ة ملا تحتويه من 
ب�راءة الطفول�ة والِصبا، والفرح الدائم ال�ذي كان يراوده يف تلك األي�ام، هي إذن مدينة 
الفراش�ات والطي�ور والعصاف�ري وبالب�ل املحبة والس�الم ، هي تجمع طي�ف لون من 
اخرضار األش�جار واألعشاب ومختلف النباتات، ومن اللون السماوي واألبيض للغيوم 
والفضاء وهي أيضا عبارة عن تشكيل رائع لحظة الفجر وساعة الغروب حني تصبغ 
حمرة بقايا الشمس يف ذلك األفق الذي يسحر لب الكبري بمديات تختلف بالتأكيد عما 
يشعره الطفل الحالم وهو يجلس لرياقب هذا التكوين العجيب دون أن يحرض لديه 
أي تفس�ري لهذه الظاهرة الس�احرة، فيحتفظ به يف لحظة دهش�ته تلك يف مخيلته 
لس�نوات طوال، كل ذلك كان ومازال يشكل حالة برصية تثري ذاكرة فناننا بفيض 
عذب عن تلك املدينة.إنه يرس�م ويدون تلك اللحظات الشعورية التي تلبَّست فيه يف 
مرحلة التجيل الصويف والروحي من طفولته وإن لم يدرك ذلك املعنى وقتها، ولكن أحسها 
وعاش�ها وس�افرت تلك العنارص املكانية والجمالية يف روحه حتى تج�ى له مالم يتجل لغريه.

املرأة لدى الراوي كانت والزالت ذلك الكائن اآلرس املستحوذ عى عنارص الجمالية يف هذا الكون 
وه�ي رفيقة الوداع�ة والطهر والجمال، لذلك كان�ت املرأة ال تفارق أعمال ال�راوي عى امتداد 
تجربته الرائعة ،هي ذلك الوجه اآلرس الذي يظهر مرات عدة يف س�ماء مدينة "راوة" ليزيد من 
حسنها األخاذ، كما جسد ذلك يف أكثر من عمل لُه, وهي ذلك الكائن الوجودي األسطوري الذي 

يعطي للمدينة رس الخلود كما كان الطائر يبرش بذلك وهو يرافق املرأة يف هذه األعمال.

أول فيلم عراقي عن الربيع العريب يف بابل

ذك�ر مخرج س�ينمائي من بابل امس الس�بت، أن االيام املاضية ش�هدت إنت�اج أول فيلم 

س�ينمائي عراقي يتحدث عن الثورات التي اجتاحت عدداً من البلدان العربية فيما ُيعرف 

ب�)ثورات الربيع العربي( مؤكداً أن فيلمه يكش�ف عن حقائق جديدة 

تخص تلك األحداث.وقال حسني محسن مخرج الفيلم لوكالة أنباء 

أمس أن "الفيلم تم انجازه بالتعاون مع مديرية شباب بابل التي 

تكفلت بجميع نفقات إنتاج�ِه". مضيفاً "حيث يتحدث الفيلم 

ع�ن األحداث التي س�بقت قيام تلك الث�ورات وابرز املراحل 

الت�ي مرت به�ا، وصوالً اىل س�قوط األنظمة العربية 

الحاكمة يف عدد من البلدان ومنها مرص وتونس 

وليبيا".وأضاف محس�ن "س�بق لس�يناريو 

ألفض�ل  األوىل  بالجائ�زة  ف�از  أن  الفيل�م 

س�يناريو يف املس�ابقة الخاص�ة الت�ي 

أقامته�ا وزارة الش�باب االتحادي�ة 

منتصف العام الحايل، وبإرشاف 

الس�ينمائيني  م�ن  ع�دد 

املُختصني"،  العراقيني 

"كما  ان�ه  مبيناه�ا 

إىل  الفيل�م  يتع�رض 

التظاهرات الكبرية التي شهدتها بغداد 

وباقي ُمدن العراق بتاريخ ال�25 من شباط من العام 

املايض".وأوضح أن "جميع مش�اهد الفيلم صورت يف 

محافظة بابل وتحت إرشاف املخرج الس�ينمائي حميد 

ش�اكر وبتع�اون كادر الفيل�م الذي ض�م ُكالً من عيل 

الشجريي، وحسنني املال حسن، وعماد مصطفى، 

وداود الشيخ، وحس�ن جاسم وجميعهم من 

فناني املحافظة".

رزان تكافح اإليدز
تعقد الفنانة اللبنانية رزان مغربي حالياً جلس�ات 

م�ع بع�ض امللحن�ني والش�عراء الختي�ار أغنية 
منف�ردة تن�وي تصويره�ا وطرحه�ا قريباً عى 
الفضائيات، يف الوقت الذي تلقت فيه العديد من 

العروض التليفزيونية والسينمائية والتي ستبت 
فيها بعد عودتها للقاهرة.

م�ن ناحي�ة أخ�رى اخت�ريت رزان لتك�ون 
س�فرية ملس�اعدة م�رىض اإلي�دز بمنظمة 

“Ruban Rouge”، والتي تضم أكثر من فنان عاملي 
بينه�م مادون�ا وإنجيلين�ا جويل، حيث قام�ت املنظمة 

الدولية والتي تعمل ملكافحة مرض اإليدز بإصدار أجندة 
خاصة بأعمال رزان بعد أن منحتها لقب س�فرية املنظمة 

يف الرشق األوسط.

مسلسل رعب من أجل غادة عبد الرازق
بع�د أدوار اإلغراء، ومن بعدها املسلس�الت الجادة، قد نرى غادة عبد 
الرازق يف ش�كل جديد.جاء ذلك بعد أن وافقت الفنانة واملنتجة إسعاد 
يونس ع�ى تحويل قصة ''بي�ت الهرم'' للمؤلف تامر عطوة ملسلس�ل 
تليفزيوني لعرضه يف رمضان 2013، وترشيح غادة عبد الرازق لبطولة 

العمل.
وأك�د املؤلف تامر عطوة لوس�ائل إعالم عربية أن املسلس�ل يندرج تحت 
مسمى "مسلسالت الرعب"، إذ تدور أحداثه يف الفرتة من عام 1976 حتى 

عام 1996، إضافة ملجموعة من املواقف املرعبة التي عاشها بنفسه.
وأوضح أنه رصد ميزانية ضخمة لها لتظهر يف أبهى صورة عى الشاش�ة، 

مع ترشيح محمد س�امي إلخراج العمل. يذكر أن غادة عبد الرازق تعاونت 
مع محمد س�امي يف مسلسل "مع س�بق اإلرصار" خالل رمضان 

.2012

املعارضة األردنية تستعني هبيفا يف 
االنتخابات!

قام عدد من املعارضني األردنيني باستبدال صورة الفنان األردني عمر 
عبد الالت، الذي اختارته سلطات بالده للرتويج لالنتخابات القادمة، 
بص�ورة للنجم�ة اللبناني�ة هيف�اء وهبي.املعارض�ني لالنتخاب�ات، 
وج�دوا أن عب�د ال�الت لم ُيحق�ق أي نج�اح، فوضعوا ص�ورة لهيفاء 
وكتبوا عليها عبارة: »ال تخيل الفرصة تفوتك.. س�جل واستلم بطاقتك 

االنتخابية«ص�ورة الفنان�ة اللبنانية، حققت نجاحاً كبرياً يف األوس�اط 
األردنية الش�عبية، وأعرب رواد مواقع التواصل االجتماعي عن إعجابهم 
بالفك�رة، وقالوا أن هيفاء أفضل من يش�جع املواطنني عى املش�اركة يف 

االنتخابات عى عكس عمر عبد الالت.

The voice: شريين فوق الكريس وكاظم يغّني الزجل
مل�ت الحلق�ة الثانية من مرحل�ة "الصوت وب�س" أول من أمس الجمع�ة، العديد من املفاجآت للمش�رتكني،  ولنا 

كمتابعني أيضاً، فقد تعرّفنا إىل املشرتكني أكثر، دخلنا يف تفاصيل حياتهم وعشنا معهم أجمل وأصعب اللحظات.
يف ه�ذه الحلقة، 10 مش�رتكني تأهلوا إىل مرحلة املواجهة و3 غ�ادروا The Voice- أحى صوت حاملني معهم ذكريات 

جميلة من هذه التجربة التلفزيونّية الجديدة.
غ�زٌل ومواقف مضحكة ب�ني املدّربني املنافس�ة ب�ني املدّربني األربعة ت�زداد حلقة بعد حلق�ة، ويتخلّلها 

حاول�ت ض�م كريس ج�ر إىل فريقها أنفسهم وبينهم وبني املواهب. فشريين مثالً، 
باللغ�ة  إليه�ا  اإلنكليزّي�ة قائلة بطريقة عفوية "I متحّدث�ة 

Want you so bad"، وكان�ت قب�ل 
ذلك وقف�ت عى الك�ريس محاولًة 
إقن�اع نور عرقس�ويس لتنضّم إىل 
فريقه�ا. عايص الحالن�ي تحدّى 
كاظم الساهر بالزجل، واألخري 
رّد عليه ممازحاً بمقطع زجيل 
آخ�ر. وع�ى عك�س الحلقة 
األوىل، كان صاب�ر الرباع�ي 
املدّرب األق�ّل حّظاً يف هذه 
إىل  انض�ّم  إذ  الحلق�ة، 
فريق�ه مش�رتك واح�د 
وهو س�امر من مرص، 
ع�دد  يك�ون  وبذل�ك 
فريق�ه  يف  املواه�ب 
ش�هدت  4.فيم�ا 
الحلقة تعادالً بني شريين، 

ظم  وعايص عى صعيد املشرتكني الذين انضّموا إىل كا
فرقهم، إذ انضّم لكّل فريق 3 مشرتكني.ثالث مشرتكات انضممن إىل 

ي�ق  ش�ريين وهّن: آالء أحمد من الس�عودية، ناتايل أبي حبيب من لبن�ان وريم عز الدين من فر
مرص، وبذلك تكون قد ضّمت 5 مواهب يف حلقتني. أّما عايص فضّم إىل فريقه كّل من إييل أسمر من لبنان، أمجد 
رّحال من سوريا وسفيان العتماني من املغرب، لُيصبح عدد املواهب يف فريقه 5. ويف هذه الحلقة، انضّم كّل من 
نور عرقسويس من سوريا، كريس جر من لبنان ويوسف قّصاب من العراق، لُيصبح عدد املواهب يف فريقه 5. 
يف الحلقة الثانية من مرحلة "الصوت وبس"، 3 مش�رتكني لم ينجحوا يف إقناع املدّربني يف االنضمام إىل فرقهم 

وهم: نزار بو صحيح من تونس، أسامة أبو الجبني من األردن وعائشة الزدجايل من سلطنة عمان.
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد 

فنان اثبت تواجده يف الس�احة الفنية كممثل مقتدر، لكننا 
وجدن�اه يتواص�ل يف كتاباته ملرسح الطف�ل حيث كان له 
حض�ور وحصاد لعدد من الجوائز الت�ي أهلته أن يكون له 

باع طويل يف مهرجانات الطفولة.
 املمث�ل والكاتب )مهدي جبار حس�ن( التقته )املس�تقبل 

العراقي( فكان هذا الحوار:
*عرفناك مؤلفا مرسحيا اىل جانب قيامك بالتمثيل فما هو 

جديدك يف التأليف؟
� كتبت مرسحية لالطفال وهي مرسحية )مرآة امللك(. 

*عن ماذا تتحدث املرسحية؟
� ع�ن االختيار الصحيح مللك الحيوانات ليكون ملكا وبحق 
ل�كل حيوان�ات الغاب�ة.. واذا ما انحرف ع�ن طريق خدمة 
الحيوان�ات وتل�كأ يف اداء واجب�ه فم�ا ع�ى الحيوانات اال 
ان تق�ف بوجه�ة وبحزم وق�وة من خالل توحي�د موقفها 
إليج�اد املل�ك البدي�ل الذي يخ�دم جميع حيوان�ات الغابة، 
وتوجيه اش�د العقوبة للملك وحاشيته الذين كانوا السبب 
يف عنجهي�ة ودكتاتوريته واالنفراد برأيه واالبتعاد عما وعد 

به الحيوانات.
*الم تكن هذه الثيمة إسقاطا عى الواقع الحايل؟

� نع�م مئ�ة باملئة ألنن�ا ألبناء ه�ذا املجتمع.. ابن�اء  هذه 
البيئة.. سواء شئنا ام ابينا.. حيث تؤثر فينا .. ونتأثر بها.. 
لتصب�ح يف النهاية ج�زءا من خزيننا . حت�ى تأتي اللحظة 
التي تفرض نفس�ها عليك كمؤلف لتدونها أفعاال  حية عى 

الورق. 
*الم تكن هذه الفكرة أوسع عى مدارك األطفال؟

�  كال أب�دا.. فطفلنا اليوم ذو عقلية عارصت الكومبيوتر.. 
والحس�ابات  وكل التطورات العلمية.. لذا فقد كان خزينه 
املع�ريف كبريا ج�دا.. ثم أنن�ي وضبت الفكرة بما يتناس�ب 

ومدارك األطفال.  
* وهل نعتقد انك نجحت؟

� النج�اح والفش�ل يتجس�د علمي�ا عندم�ا يخ�رج العمل 
النج�اح.. ألنن�ي وي�رى النور.. لكني م�ع ذلك متأكد من 

ال اعم�ل كما يقول اآلخرون: يجب ع�ى املؤلف أن ينزل إىل 
مستوى الطفل فانا وبكل تواضع اتمنى ان ارتقي ملستوى 

عقل الطفل ومداركه. 
*كيف يكون االرتقاء ملستوى تفكري وعقل الطفل؟

� صدقني أكثر من مرة يكون معلمي هو الطفل فاس�تعني 
بمعارفه ومحاورته وإثارته لتوجيه األسئلة الكبرية والتي 
ل�م تخطر عى بايل أب�داَ.. واالجوبة الت�ي احصل عليها من 
األطف�ال أحيانا تغري كل آرائي ألخرج بأجوبة جديدة أكون 

انا والطفل املستفادين من هذا الحوار.
*أراك دائما تتحدث عن مرسح الطفل .. فما الرس؟

� ال يوجد رسا.. ولكني حقيقة لم اعش طفولتي ألنني من 
عائلة فقرية عاش�ت الع�وز والحرمان.. ل�ذا تراني أعوض 
ه�ذه النق�ص اآلن وبع�د ه�ذا العم�ر الطوي�ل، يف مرسح 
الطف�ل ألنني من خ�الل مرسح الطفل اس�رتجع طفولتي 

املحرومة.
*ما الذي يعجبك يف الطفل قبل إعجابك بمرسحه؟

� ان�ا ش�ديد االعجاب ب�راءة االطفال حيث انه�م يفعلون 

ويترصفون يف منتهى العفوية والراءة والتي لو طلب مني 
ان اقوم بها لرفضت خجال وحياء.

* ما رأيك بالواقع الحايل للفن والحياة االجتماعية؟
� لق�د تعلمنا دائما وابدا عى ان نكون متفائلني ومتطلعني 
ملستقبل افضل مما عشناه لفرتات زمنية طويلة، من جوع 
وحرمان، وتس�يد الناس غري املناس�بني يف مواقع حساسة 
وهم ليس�وا اهال لها. علم�ا بان هذه املواقع لها مس�اس 

بحياة الشعب.. ورغم كل تفاؤلنا لكن "للصر حدود".
*وما الذي تقصده؟

� ال�ذي قصدت�ه انن�ا الي�وم ش�عب مس�كني س�لط علينا 
ضغ�ط من الجه�ات األربعة مخلف�ا الطائفي�ة واالحرتاب 
واملحاصصة ورسقة م�ال العام وتفضيل املصالح الخاصة 
عى العامة ... ولكن مع هذا فان اروع ما نعيش�ه االن هو 
)فسحة الحرية( التي تسمح لنا بابداء ارائنا ونحن ال نملك 
س�وى الكلمة .. والكلمة هي س�الحنا الوحيد .. ولكن رغم 
هدير صوتنا  يف كل مجال اال ان املس�ؤولني يصمون آذانهم 

وال يسمعوننا.. 
*وأين تكمن معاناتك ؟

� تصور ان الدس�تور الذي كتب ال توجد فيه مادة قانونية 
تضمن حقوق وحياة الفن�ان عندما يكر.. رغم ان الفنان 
ه�و جزء م�ن ال�كل..  وقوان�ني الدس�تور صيغ�ة ملنفعة 

املسؤولني وحاشيتهم..
*أين كنت مؤخرا؟

� يف الخارط�ة الرمضاني�ة لهذا العام كن�ت مع )املكاره يف 
االخ�الق( للكات�ب واملخرج املب�دع صباح رحيم�ة ... ومع  
)ش�ندل ومندل( للمخرج صاحب ب�زون  .. ومع )خارطة 
الطريق( للمخرج الس�وري املبدع غس�ان عب�د الله .. ومع  
)رمض�ان × رمضان( تالي�ف واخراج الفنان املبدع س�تار 

خضري .. ويف )سبوتات( من انتاج عباس الشواك. 
*ومرسحيا؟

� ش�اركت يف مرسحي�ة )راوين�ه ع�رض اجتاف�ك( تاليف 
واخراج س�تار خض�ري عرضت يف ذي قار م�ع عيل املطوع 
وايمان عبد الحس�ن وصادق وايل وعقيل زاير ونرسين عبد 

الرحمن وعهد خرض واماني 

 العدد )349(  االحد  23  ايلول  2012

حصلــت الممثلة األميركية غوينيث بالترو على لقب أكثر نســاء العالم أناقًة لعــام 2012، فيما حصلت كيت ميدلتون دوقة 
كمبــردج على لقب أفضل النســاء ارتداء للمالبس الكالســيكية.وتفوقت ممثلة الســينما بالترو في الحصــول على اللقب على 
قائمة طويلة من مشــاهير النســاء في العالم ضمت األميرة كيت ميدلتون زوجة األمير وليام حفيد ملكة بريطانيا. واختارت 
مجلة People بيبول بالترو البالغة من العمر 39 عاما، والحائزة على جائزة أوسكار وزوجة البريطاني كريس مارتن المغني 
والملحن ومؤلف األغاني، من قائمة وضعت بناء على آراء 42 مليونا من قرائها ومحرريها والمدونين المهتمين باألزياء. وفازت 

بالترو باللقب لما وصفته المجلة "بالسهل الممتنع في أناقتها".

كوالج

ي ومعّلمي مهدي جبار حسن: الطفل عاملمَ

التشكيل العراقي.. بني التغريب واحلنني
ملياء نعمان 

بداية الفن التش�كييل العراقي كان بتأس�يس جماعة أصدقاء الفن عام )1941(، والتي تأسس�ت عى أيدي مجموعة من الفنانني 
ذلك الرواد منهم الحاج س�ليم وولده جواد س�ليم وحافظ الدروبي وأكرم ش�كري وعبد القادر الرس�ام وش�وكت سليمان.  وت�ال 

تأس�يس جماعة بغداد للفن الحديث عام )1951( والتي أسس�ها جواد س�ليم وجرا ابراهيم جرا ومحمود صري 
وقحطان عوني ونزيهة سليم  وخالد الجادر وغريهم من املثقفني واملبدعني.

ودع�ت ه�ذه الجماعات باملطالبة بتأس�يس معهد للفن�ون الجميلة، وإيف�اد الخريجني منه�م اىل ايطاليا ولندن 
وموس�كو وفرنس�ا لتٌعل�م املدارس الفنية الحديثة ليس�هموا يف تنش�يط الحرك�ة الفنية العراقي�ة، ورجع ممن 
ٌتعل�م الكثري يف اورب�ا ليقوموا بالتايل بتدريس الطلبة عى مفاهيم الفن الحديث بكل مش�اربه وتياراته املتعددة 
املعارصة لكنهم لم يس�تطيعوا أن يًبقوا عى متابعتهم والتزامهم للمدارس الفنية الحديثة والتي تحمل ثورات 
فني�ة جدي�دة وصيحات كبرية يف تغيري مس�ار الفن الكالس�يكي فصارت الرسيالي�ة والتكعيبية والتجريدية 
والوحشية والدادائية مسارات جديدة لرؤيا فنية عراقية، لهذا خاف الفنانون الرواد من طغيان وهيمنة فن 
أوربي عى عقول األجيال الفنية الجديدة وخافوا من رحيل وهجرة هوية لفن عراقي كان يحبو عى ارض 
رخوة.. فكان من الطبيعي النظر إىل تأسيس ركائز لفن عراقي ذا هوية واىل مدرسة فنية بغدادية حبذها 
جواد سليم وغريه من الرواد, لذا تمسك الرعيل األول بخصوصية تلك الهوية ليصبح أرث وادي الرافدين 
املتمث�ل بحضارته ملج�أ ملتغريات عرصية يتخذه�ا الفنانون الذين ارادوا الحداثة يف مدارس�هم الفنية 
التجريبي�ة, ومع ذلك ظهرت عناوين جديدة لتجمعات فنية مثل جماعة بغداد للفن الحديث وجماعة 
البعد الواحد وجماعة الحروفيني وجماعة الس�تينيني والس�بعينيني وغريه�م لكنهم ظلوا يترشبون 
م�ن حضارته�م وينهلون دفق اإلبداع منها وتأثر طلبتهم بهم وبش�كل كبري والتزموا بدورهم بتلك 
النفح�ات العراقية التي يرٌوه�ا ماثلة امامهم رغم التزام بعضهم بالف�ن املعارص الحديث ليجدوا 

أنفسهم يف دوامة البحث عن كينونة ألعماله. 
ويف التس�عينات وقبلها الس�بعينيات هاجرت جموع من الفنانني واملثقفني واملبدعني اىل انحاء 
املعمورة بس�بب قس�وة النظام الس�ابق عى ش�عبه ومبدعيه, ليمتزجوا هؤالء مع الغرب بكل 

ألوان�ه وحياته وتعلم�وا منهم مفاهيم فنية مع�ارصة وامتزج الفن العراق�ي بالفنون األوربية 
ليج�دوا بذل�ك معطيات مختلف�ة لكن ذلك لم يمنعهم من الش�عور بالحنني لكل مش�هد وصورة يف العراق 

لنجدهم يٌجرتون بالذاكرة العراقية لتمنحهم رؤى ولو بس�يطة تعينهم عى اإلبداع والتواصل من خالل اللون والفكرة 
واألسلوب.. فأصبح قلقهم مسكونا بالغربة وظلت أعمالهم تبحث عن السكينة واملالذ يف تلك املساحات التي بدت تخلو من ترابط 

يف قيمة اللوحة والعمل الفني الذي تخبطت يف مجمل األس�اليب املعارصة, مما جعل بعض الفنانني يٌرتد عى لوحته لريجع للجذور 
يف اختياره لألس�اطري العراقية والبغداديات ولتختلط لوحاتهم بمجمل أفكار قد تبدو سطحية للمتلقي لكنها مفعمة بالحنني لكل 
معان�ي املحب�ة للوطن وملف�ردات البيئة يف كل أنحاء الوط�ن األم .. وعى الرغم من اعمال فنانينا املقيم�ني يف اوربا تعرض يف افضل 
الكالرييات والقاعات الفنية العاملية ورغم ما يصلون اليه من ش�هرة وتعريف اال انهم يفتقدون ألهلهم وأصدقائهم و ملن يتواصل 
معه�م  وي�رى اعمالهم ويناقش�هم عى ما يبحثون عن�ه يف اعمالهم لتتوضح لديه�م املعايري التي تزيدهم تألق�اً وأصبحت الغربة 
الهاج�س املقلق الذي يٌق�ض مضجعهم لإلبداع ويجرهم يف اكثر االحيان اىل الحزن واالنكف�اء يف أعمالهم وربما حياتهم..لكن وبعد 
تغ�ريا ع�ام 2003  بدأوا يرجعون اىل الوطن ويقيمون املعارض يف بلدهم االم وليقدم�وا لنا تجاربهم املُنوعة أمام الجمهور الذي يود 

االطالع عى منجز الفنان املغرتب وبهذا وذاك يبقى للفن العراقي املهاجر دالالت وهوية فنية مميزة.



جناح إسالمي يف "اللوفر"
يفتتح متحف اللوفر يف باريس جناحا جديدا لعرض الفن اإلسالمي. وقد 
اس�تغرق تجهيز هذا الجناح عقدا من الزمن وبلغت تكلفته 100 مليون 

يورو )80 مليون جنيه إسرتليني(.
ويتزامن إنش�اؤه مع حالة التوتر التي تس�يطر ع�ى العالقات بني 

العالم اإلس�المي والغرب. ويعد هذا الجناح أهم اإلضافات 
التي يش�هدها املتح�ف وأكثره�ا ابت�كارا، منذ أن 

خط�ف املعم�اري اي�و مينغ ب�ي األنظ�ار بهرمه 
الزجاجي الذي أنشأه عام 1989.

ويف ذلك الوقت، خ�رج الكثريون ممن كانوا يقولون إن هذا البناء 
س�يدمر الجمال الكالس�يكي لهذا القرص الفني. إال أن هذا الهرم يعد اآلن 

أحد أشهر األماكن يف باريس.
ويعلو الجناح اإلضايف، الذي سيتم افتتاحه نهاية هذا األسبوع، سقف معدني 

وزج�اج مموج أش�به م�ا يكون بس�جادة طائرة، وتع�رض تحته 
إحدى أهم وأكرب املجموعات للفن اإلس�المي يف 

أوروبا.
لق�ي  وق�د 
القطاع  ذلك 
م�ن  الجدي�د 

ترحيبا،  املتحف 
بشكل عام، إال أن 
افتتاحه يتزامن مع 
التوتر  ح�دة  ارتف�اع 
والعال�م  الغ�رب  ب�ني 

اإلسالمي.
ويعترب ه�ذا املعرض، الذي 
تش�ارك يف تمويل�ه الحكومة 
الفرنسية، بمثابة إعالن منها يؤكد رغبتها 

يف األخ�ذ بزمام املب�ادرة للتفاعل مع العالم 
العرب�ي ومنطقة ال�رق األوس�ط عى كل 

األصعدة، ثقافية كانت أو سياسية.

مازن مصطفى: صعوبة الكوميديا تنعش عمل 
التراجيديا

أف�اد الفنان م�ازن محمد مصطف�ى، بتوجه أغلب الش�باب نح�و الرتاجيديا 
مبتعدي�ن عن الكوميديا نتيجة قل�ة األعمال الكوميدية هذا العام مع صعوبة 
ه�ذا الفن.وق�ال مصطفى لوكالة أنب�اء محلية "إن العجال�ة يف إنتاج اغلب 
األعم�ال أجربت املخ�رج عى توظيف األس�ماء املوجودة ذاته�ا، ألن الوقت 
ال يس�مح ل�ه بالبحث عن وجوه ش�ابة جدي�دة، فضال عن قل�ة األعمال 

الكوميدية مقارنة بأعمال الرتاجيديا".
وأض�اف "أن ف�ن الكوميديا صعب ويحت�اج إىل رسعة بديهي�ة يف التعليق 

واالنتباه الش�ديد يف زرع االبتس�امة، أما الرتاجيديا فصارت إحدى سمات مجتمعنا والكل 
اعتاد عليها كون حياتنا جدية بشكل كبري، لذا صار الشباب يتجه للرتاجيديا".

جدير بالذكر أن الفنان مازن محمد مصطفى ش�ارك يف العديد من األعمال التلفزيونية كان أولها مسلس�ل )غرباء( 
عام 1995للمؤلف أحمد هاتف وإخراج هشام خالد ومسلسل )هسرتيا( و)الرحيل( و)سنوات النار(و)بيت البنات( 
و)املصري القادم( وآخرها )الدهانة(، أما عى الصعيد املرسحي فقد شارك يف عدة أعمال منها )ارض جو( و)طقوس 

النوم والدم( و)خارج التغطية( و)ألف محنة ومحنة( و)وفاء إدريس(.

www.almustakbalpaper.net

غاغا بالنقاب هذه المرة!!
وفقا لجريدة "شيكاغو صن تايمز", فإن النجمة ليدي غاغا معرضة 
العتداءات من نش�طاء منظمة "البيتا" الهادفة لحماية الحيوانات, 

وذلك إلرصارها عى الظهور بالفراء يف األماكن العامة". 
كم�ا أدى ارتداء غاغا للنقاب يف ع�رض أزياء املصمم فيليب تراييس 
خالل أس�بوع املايض يف لندن إىل شعور بعض املسلمني باإلهانة, إذ 

أكد مص�در لصحيفة "ش�يكاغو 
صن تايمز", قائ�ال: "ارتداء غاغا 
للربقع إهانة لإلسالم واملسلمني", 
علما بأن ذلك املصدر قد رصح بأن 
نش�طاء "البيتا" مستعدون لرش 
الط�الء ع�ى غاغا عقاب�اً لها عى 
ارتدائه�ا الفراء.ليدي غاغا املثرية 
للج�دل دوم�اً, اس�تغلت حفله�ا 
لتدخ�ني  أمس�رتدام  يف  األخ�ري 
املاريوانا أمام جمهورها, وأكدت 
أن عش�قها للماريوانا س�اعدها 
ع�ى التوقف ع�ن رشب الكحول, 

وقالت: "أنا يف املكان املناسب ألعرب 
ع�ن حبي للماريوانا, وأني منذ بدأت يف تدخينها وأنا يف حال جيد, إذ 
توقف�ت عن رشب الكحول, فهي غ�ريت حياتي لألفضل".وأضافت 
ممازحة: "س�أتحدث مع الرئيس باراك أوبام�ا حتى يجعل تدخني 
املاريوانا قانونياً, والتخاذ ورقة نبات املاريوانا كشعار جديد للسالم 

العاملي, فكل من يستنشقها يصبح يف حال أفضل".

هل يغفر اتينسون لستيورات بعد الخيانة؟
"ال أس�تطيع العي�ش من دونك" إنه�ا الكلمات التي قالتها كريس�تني 
س�تيوارت لروب�رت باتنس�ون ليغفر له�ا خطيئتها بخيانته�ا له مع 
 ."SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN" فيلمه�ا  مخ�رج 
وبالفعل سامحها روبرت وأعطي لحبهما فرصة أخرى وعاد لبعضهما 
من جديد. كريس�تني كانت قد رصحت أنها وحبيبها سيعودان أصدقاء 
من جديد وذلك يف حفل افتتاح فيلمها األخري يف مهرجان تورنتو 
الس�ينمائي. وكان�ت مص�ادر مقربة من "باتينس�ون" 
قالت ملجلة "THE SUN" الربيطانية، أن "باتينسون" 
ق�د ش�عر بمدى أس�فها، وبأنه�ا ش�عرت بالخطأ 
ال�ذي ارتكبته، كما ش�عر بندمها الش�ديد وذلك 
بع�د محاوالت كث�رية منها من أج�ل عودتهما 
معا م�رة أخ�رى. الثنائي ع�ادا إىل منزلهما 
يف ل�وس أنجل�وس ع�ى أم�ل إع�ادة بناء 
عالقتهما من جديد، ونس�يان ما حدث. 
خيان�ة كريس�تني لروب�رت فضحتها 
وس�ائل اإلع�الم بعدما ن�رت مجلة 
US Weekly ص�ورا له�ا مع املخرج 
روب�رت س�اندرز وهم�ا يحتضنان 
ويقبالن بعضهم�ا، وبعدها اختفى 
باتينس�ون ع�ن األعني وت�ردد أنه 

اختبئ يف بيت ريز ويذرسبون.

شاكيرا تنتظر طفلها 
من بيكيه

الكولومبي�ة  املغني�ة  قال�ت   
ش�اكريا، األربعاء املايض، إنها 
تنتظ�ر مولوده�ا األول م�ن 
القدم  صديقه�ا الع�ب ك�رة 

اإلسباني جريار بيكيه.
وكتب�ت ش�اكريا )35 عام�ا( 
ع�ى موقعه�ا ع�ى االنرتن�ت 
"كم�ا يعرف البعض أنا وجريار 
نشعر بس�عادة غامرة يف انتظار 
وصول طفلن�ا األول! يف هذا الوقت 
قررنا إعط�اء األولوية لهذه اللحظة 
الفري�دة يف حياتن�ا وتأجي�ل جمي�ع 
األنش�طة الرتويجي�ة املق�ررة خ�الل 

األيام القليلة القادمة".
وانسحبت املغنية التي لم تحدد التاريخ 
املتوق�ع للوالدة من مهرجان املوس�يقى 
يف الس فيغاس نهاية هذا االس�بوع. ويف 
املس�تقبل القريب ستجمع ش�اكريا بني 
األموم�ة والعم�ل. ويف وق�ت س�ابق هذا 
األس�بوع تأك�د أن ش�اكريا واملغني آرش 
سيحالن محل كريستينا اجيلريا ويس لو 
جرين يف املوس�م الرابع ملسابقة الغناء 
)الص�وت( ع�ى محط�ة إن.ب�ي.إي 

العام املقبل.
س�احة  إىل  ش�اكريا  وانطلق�ت 
الغناء العاملية بأغنية )األرداف 
 Hips Don't" تك�ذب(  ال 
Lie" يف عام 2006. ويلعب 
بيكيه )25 عاما( يف نادي 
اإلس�باني.  برش�لونة 
والتق�ى االثن�ان ألول 
مرة يف ع�ام 2010 
ه�ذا  وس�يكون 
املولود طفلهما 

األول.

مــن هناك

 العدد )349(  االحد  23  ايلول  2012

حصل��ت الممثلة األميركية غوينيث بالترو على لقب أكثر نس��اء العالم أناقًة لع��ام 2012، فيما حصلت كيت ميدلتون دوقة 
كمب��ردج على لقب أفضل النس��اء ارتداء للمالبس الكالس��يكية.وتفوقت ممثلة الس��ينما بالترو في الحص��ول على اللقب على 
قائمة طويلة من مش��اهير النس��اء في العالم ضمت األميرة كيت ميدلتون زوجة األمير وليام حفيد ملكة بريطانيا. واختارت 
مجلة People بيبول بالترو البالغة من العمر 39 عاما، والحائزة على جائزة أوسكار وزوجة البريطاني كريس مارتن المغني 
والملحن ومؤلف األغاني، من قائمة وضعت بناء على آراء 42 مليونا من قرائها ومحرريها والمدونين المهتمين باألزياء. وفازت 

بالترو باللقب لما وصفته المجلة "بالسهل الممتنع في أناقتها".

كوالج

مسرحية  رأس المملوك جابر
من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف/ سعد الله ونوس

إخراج/ لطيف صالح

تمثي�ل/ زين�ب � اس�ماعيل 

خليل � صالح الصكر � صباح 

املندالوي � سالم صكر.

م�رسح  فرق�ة  تقدي�م/ 

الصداقة 

الزمان/ 1981 

املكان/ الجمهورية اليمنية 

املناسبة/ يوم املرسح العاملي 

لعام 1981 

"املرسحي�ة باكورة اعم�ال فرقة 

كان�ت  الت�ي  الصداق�ة  م�رسح 

برئاس�ة الفنانة زين�ب من خالل 

وكان�ت  اليمني�ة  الثقاف�ة  وزارة 

تضم يف هيئته�ا اإلدارية عددا من 

خريج�ي معهد وأكاديمية الفنون 

الجميلة/ قس�م املرسح .. وتعترب 

هذه املرسحية مغامرة بالنس�بة 

للفرقة.

املخرج

لطيف صالح    

الشرقاوي: العمل الموسمي طبخات مستعجلة
ش�جع الفنان عب�د الجبار الرقاوي، اس�تحداث مواس�م أخرى يف الس�نة لعرض 

األعم�ال غري املوس�م الرمضاني، مش�رياً اىل أنه س�ينعكس إيجاباً عى 
املشاهد و الوسط الفني.

وقال الرقاوي "إن العمل ملوس�م واحد بات 
يس�بب إرباكاً للعم�ل الفني، ألن التس�ابق 
يف انت�اج األعم�ال خالل وق�ت قليل أضعف 
العملي�ة الفنية وجعل بع�ض األعمال دون 
املس�توى نتيجة العجالة، ما أفرز نوعيات 

درامية هزيلة".

وأض�اف "أن أغلب األعم�ال الرمضانية ذات 
املوس�م الواحد كانت طبخات مستعجلة ال 

تريض أحدا، ومش�كلة العمل ملوسم واحد 
أزلية يعاني منها الوسط الفني العراقي 

منذ زمن".
الجدي�ر  الجب�ار وم�ن  عب�د  الفن�ان  أن  بالذك�ر 

الرقاوي انتقل للفرقة القومية للتمثيل عام 1981 وله 
العديد من املش�اركات املهمة ومشاركته كعضو 

لج�ان التحكيم يف مهرج�ان القاهرة لإلعالم 
العرب�ي ألرب�ع دورات ونجاح�ه املؤكد يف 

تأس�يس وإدارة إذاع�ة fm ع�ام 2004 
وتأسيس�ه ألول اتح�اد يف الع�راق بع�د 

التغيري.

التشكيل العراقي.. بني التغريب واحلنني
ملياء نعمان 

بداية الفن التش�كييل العراقي كان بتأس�يس جماعة أصدقاء الفن عام )1941(، والتي تأسس�ت عى أيدي مجموعة من الفنانني 
ذلك الرواد منهم الحاج س�ليم وولده جواد س�ليم وحافظ الدروبي وأكرم ش�كري وعبد القادر الرس�ام وش�وكت سليمان.  وت�ال 

تأس�يس جماعة بغداد للفن الحديث عام )1951( والتي أسس�ها جواد س�ليم وجربا ابراهيم جربا ومحمود صربي 
وقحطان عوني ونزيهة سليم  وخالد الجادر وغريهم من املثقفني واملبدعني.

ودع�ت ه�ذه الجماعات باملطالبة بتأس�يس معهد للفن�ون الجميلة، وإيف�اد الخريجني منه�م اىل ايطاليا ولندن 
وموس�كو وفرنس�ا لتٌعل�م املدارس الفنية الحديثة ليس�هموا يف تنش�يط الحرك�ة الفنية العراقي�ة، ورجع ممن 
ٌتعل�م الكثري يف اورب�ا ليقوموا بالتايل بتدريس الطلبة عى مفاهيم الفن الحديث بكل مش�اربه وتياراته املتعددة 
املعارصة لكنهم لم يس�تطيعوا أن يًبقوا عى متابعتهم والتزامهم للمدارس الفنية الحديثة والتي تحمل ثورات 
فني�ة جدي�دة وصيحات كبرية يف تغيري مس�ار الفن الكالس�يكي فصارت الرسيالي�ة والتكعيبية والتجريدية 
والوحشية والدادائية مسارات جديدة لرؤيا فنية عراقية، لهذا خاف الفنانون الرواد من طغيان وهيمنة فن 
أوربي عى عقول األجيال الفنية الجديدة وخافوا من رحيل وهجرة هوية لفن عراقي كان يحبو عى ارض 
رخوة.. فكان من الطبيعي النظر إىل تأسيس ركائز لفن عراقي ذا هوية واىل مدرسة فنية بغدادية حبذها 
جواد سليم وغريه من الرواد, لذا تمسك الرعيل األول بخصوصية تلك الهوية ليصبح أرث وادي الرافدين 
املتمث�ل بحضارته ملج�أ ملتغريات عرصية يتخذه�ا الفنانون الذين ارادوا الحداثة يف مدارس�هم الفنية 
التجريبي�ة, ومع ذلك ظهرت عناوين جديدة لتجمعات فنية مثل جماعة بغداد للفن الحديث وجماعة 
البعد الواحد وجماعة الحروفيني وجماعة الس�تينيني والس�بعينيني وغريه�م لكنهم ظلوا يتربون 
م�ن حضارته�م وينهلون دفق اإلبداع منها وتأثر طلبتهم بهم وبش�كل كبري والتزموا بدورهم بتلك 
النفح�ات العراقية التي يرٌوه�ا ماثلة امامهم رغم التزام بعضهم بالف�ن املعارص الحديث ليجدوا 

أنفسهم يف دوامة البحث عن كينونة ألعماله. 
ويف التس�عينات وقبلها الس�بعينيات هاجرت جموع من الفنانني واملثقفني واملبدعني اىل انحاء 
املعمورة بس�بب قس�وة النظام الس�ابق عى ش�عبه ومبدعيه, ليمتزجوا هؤالء مع الغرب بكل 

ألوان�ه وحياته وتعلم�وا منهم مفاهيم فنية مع�ارصة وامتزج الفن العراق�ي بالفنون األوربية 
ليج�دوا بذل�ك معطيات مختلف�ة لكن ذلك لم يمنعهم من الش�عور بالحنني لكل مش�هد وصورة يف العراق 

لنجدهم يٌجرتون بالذاكرة العراقية لتمنحهم رؤى ولو بس�يطة تعينهم عى اإلبداع والتواصل من خالل اللون والفكرة 
واألسلوب.. فأصبح قلقهم مسكونا بالغربة وظلت أعمالهم تبحث عن السكينة واملالذ يف تلك املساحات التي بدت تخلو من ترابط 

يف قيمة اللوحة والعمل الفني الذي تخبطت يف مجمل األس�اليب املعارصة, مما جعل بعض الفنانني يٌرتد عى لوحته لريجع للجذور 
يف اختياره لألس�اطري العراقية والبغداديات ولتختلط لوحاتهم بمجمل أفكار قد تبدو سطحية للمتلقي لكنها مفعمة بالحنني لكل 
معان�ي املحب�ة للوطن وملف�ردات البيئة يف كل أنحاء الوط�ن األم .. وعى الرغم من اعمال فنانينا املقيم�ني يف اوربا تعرض يف افضل 
الكالرييات والقاعات الفنية العاملية ورغم ما يصلون اليه من ش�هرة وتعريف اال انهم يفتقدون ألهلهم وأصدقائهم و ملن يتواصل 
معه�م  وي�رى اعمالهم ويناقش�هم عى ما يبحثون عن�ه يف اعمالهم لتتوضح لديه�م املعايري التي تزيدهم تألق�اً وأصبحت الغربة 
الهاج�س املقلق الذي يٌق�ض مضجعهم لإلبداع ويجرهم يف اكثر االحيان اىل الحزن واالنكف�اء يف أعمالهم وربما حياتهم..لكن وبعد 
تغ�ريا ع�ام 2003  بدأوا يرجعون اىل الوطن ويقيمون املعارض يف بلدهم االم وليقدم�وا لنا تجاربهم املُنوعة أمام الجمهور الذي يود 

االطالع عى منجز الفنان املغرتب وبهذا وذاك يبقى للفن العراقي املهاجر دالالت وهوية فنية مميزة.



Apago PDF Enhancer

صفية المغيري

ال توج�د إحصائيات دقيقة أو حتى أرقام تقريبية 
لع�دد المعاقين ف�ي العراق , لكن يذك�ر مراقبون 
انه لو تم االعتماد على النس�بة التي حددتها األمم 
المتح�دة وهي %10 فإن ع�دد المعاقين هي أكثر 
من مليوني شخص. في حين أكد آخرون أن الرقم 
اكبر من هذا قد يصل إلى الضعف بس�بب الحروب 
العديدة التي خاضها العراق خالل العقود الماضية 
, إضاف�ة إل�ى العملي�ات اإلرهابي�ة والعنف الذي 
اجت�اح الع�راق منذ ع�ام 2003 , ويؤكد مراقبون 
ومنظمات إنسانية انه مهما كان الرقم,  فإن هذه 
الش�ريحة تواجه مش�اكل كبيرة وم�ا تتلقاه من 
حجم ومس�اعدة ورعاية من قبل جهات رس�مية 
وغي�ر حكومية هو قليل ج�دا بحجم االحتياجات 
ون�وع الرعاية الت�ي من المف�روض إن تقدم لهم 
م�ن الجه�ات  الرس�مية ووزاراته�ا المعنية مثل 
وزارة حقوق اإلنس�ان ووزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعي�ة  ووزارة الصح�ة الت�ي  أك�دت أكث�ر 
من م�رة تنفيذها العديد من المش�اريع والخطط 
لخدمة ودع�م المعاقين منها المبالغ التي تقدمها 
ش�بكة الحماي�ة االجتماعي�ة, وفت�ح دور رعاية 
ومعاه�د ومراك�ز متخصصة, إضاف�ة إلى توفير 

الرعاية الصحية والعالج المجاني. 
ه�ذا كل�ه تؤك�ده الحكوم�ة وان كاف�ة حق�وق 
المعاقين محفوظ�ة اعتمادا على مواد الدس�تور 
العراقي وخاص�ة المادة 32 الت�ي تنص" على أن 
ترع�ى الحكوم�ة المعاقي�ن وذوي االحتياج�ات 
الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع  
وينظم ذلك بقانون" وهذا النص منسق تماما مع 
القان�ون العالم�ي لحقوق المعاقي�ن ولكن مازال 
المعاق العراقي يعاني ب�ل ازدادت معاناته نتيجة 
الزدياد المطالب والمستلزمات الحياتية الصعبة. 
ولمعرف�ة أكثر كانت لنا جولة مع هذه الش�ريحة 

التي طالها الحرمان واإلهمال فترة طويلة ؟!

معنى العوق
ش�اع كثي�راً اس�تعمال كلم�ة "مع�اق" وهي من 
أصل "عوق" ي�دل على المنع واالحتباس، فكل ما 
يحولك عن فعل أي شيء تريده فهو عائق ال يمكنك 
م�ن ممارس�ة حياتك بالش�كل الس�وي، وخاصة 
األنشطة اليومية ومن بينها خدمة النفس الذاتية، 
األنش�طة التعليمية، العالقات االجتماعية وحتى 
االقتصادية منها. وتعتبر اإلعاقة ظاهرة طبيعية 
ش�هدتها المجتمعات على م�ر العصور. واإلعاقة 
م�ن األمور التي قد تصيب األطفال في عمر مبكر 
نتيج�ة للعديد من العوامل التي ق�د يكون بعضها 

وراثياً والبعض اآلخر بيئياً. 
ويقص�د باإلعاق�ة: ع�دم ق�درة الفرد عل�ى تلبية 
متطلب�ات أداء دوره الطبيع�ي في الحي�اة نتيجة 
عي�ب خلقي أو غير خلقي. وقد يش�كل أمر وجود 
طفل معاق أزمة نفسية واجتماعية لبعض األسر 
فتنشغل بس�بب تلك األزمة عن أداء الدور المنوط 
به�ا لتقدي�م الرعاية الالزم�ة لهذا الطفل س�واء 
كان�ت طبية أم نفس�ية أم اجتماعية أم تأهيلية أم 
غيرها، وتتفاقم األزمة عندما تنكر األسرة إعاقته 
وال تتابع حالته في المراكز المختلفة أو تعتقد أنه 
غير قابل للتعليم والتدريب. وكلما تسلحت األسرة 
بسالح اإليمان بالله تعالى والرضى بقضائه كلما 
أمكنها تج�اوز هذه المحنة بطريق�ة أكثر توافقاً 

واتزاناً من غيرها من األسر. 
وتعد ش�ريحة المعاقين في المجتمع العراقي من 
الشرائح الواسعة أعدادها وهي في ازدياد واضح 
وكبي�ر من�ذ عق�د الثمانين�ات والتس�عينات م�ن 
القرن الماضي وحتى االن، ومازالت اإلحصائيات 
تش�ير إل�ى إنها ف�ي زيادة مس�تمرة ويع�ود ذلك 
إلى الح�روب التي ط�رأت على الس�احة العراقية 
واألعمال العس�كرية المستمرة إضافة إلى العوق 

الوالدي.

دمرنا اإلرهاب ونسيتنا الدولة !!
ق�ال لنا المعوق )صالح عبد ال�رزاق(: انه تعرض 
للعوق بسبب انفجار عبوة ناسفة في أحد شوارع 
بغ�داد قب�ل أكث�ر من عامي�ن، لكنه حت�ى اآلن لم 
يحص�ل عل�ى حقوق�ه او أي تعوي�ض, ويضي�ف 
أن ش�ريحة المعاقين من الش�رائح المنس�ية في 
العراق الس�يما الذين ال يملك�ون عمالً في الدوائر 
الحكومية يعانون البطالة حيث أصبحوا من دون 
عم�ل ي�در عليهم الم�ال الكافي إلعالته�م وإعالة 
أطفاله�م، وأض�اف، لق�د دمرن�ا اإلره�اب فيم�ا 

نسيتنا الدولة ؟!.
 أم�ا )محمد عبد الل�ه( الذي يعان�ي عوقا في يده 

اليسرى بسبب اعمال العنف التي حدثت قبل ثالث 
س�نوات في إحدى مناطق بغداد، فيرى أن األجدر 
بالحكومة س�يما وزارة العمل إن تخصص رواتب 
ش�هرية للمعاقي�ن الذين لي�س لهم م�ورد مادي 
إضافة إلى حمايتهم اجتماعياً، وبالتالي تقلل من 
وطأة المعاناة التي يعانونها بسبب العوق , مؤكدا 
إن اغل�ب المعاقين هم أصح�اب عوائل وتعرضوا 
للعوق بسبب عملهم مطالباً الحكومة بسن قانون 
يكفل لهذه الش�ريحة حقوق كاملة كباقي شرائح 

المجتمع. 
م�ن جهته )مصطفى عبد األمير( لم يجد وس�يلة 
س�وى اللجوء إل�ى دوائ�ر البلدية للعم�ل بها بعد 
إن يئس م�ن الحصول على راتب ش�هري يعوض 
به س�نوات الع�وق, إذ يق�ول: تعرض�ت لإلصابة 
خالل اعمال العنف التي ش�هدتها بغداد في الفترة 
الماضية ومنذ أكثر من عامين ومنذ ذلك الوقت لم 
احص�ل على أي حقوق تضمن لي العيش برفاهية 
وتعويض سنوات العوق, وأضاف قائال: لجأت إلى 
إحدى دوائر البلدية القريبة من س�كني لكي اعمل 
وأوف�ر لقمة العيش لعائلت�ي, مطالباً الدوائر ذات 
العالقة بتخصيص راتب ش�هري يضمن له العيش 

الكريم .
مواطن آخر يعاني أيضا العوق ويؤكد إن ش�ريحة 
كبيرة من المعاقين لم تحصل على حقوقها خالل 
الس�نوات الماضية, ويضيف قائال: نس�بة العوق 
الت�ي أعانيه�ا ال تس�اعدني في العم�ل بأية مهنة 
تتطل�ب جه�دا لذل�ك أصبح�ت عاطال ع�ن العمل, 
مطالب�ا الجه�ات الرس�مية بتخصي�ص روات�ب 
ش�هرية لش�ريحة المعاقي�ن والس�يما الذي�ن ال 

يملكون أي مورد مادي آخر. 
وال يختلف عماد محمد جاسم معاق آخر أيضا في 
معاناته عن باقي المعاقين حيث يعمل سائق أجرة 
برغ�م من عوقه يقول )عم�اد( 37 عاما، حاجتي 
للمال من اجل عائلتي دفعتني إلى العمل )كس�ائق 
أج�رة( برغم من ش�دة عوقي بعد إن يئس�ت من 
الحصول على رات�ب يوفر لي المال الكافي إلعالة 
عائلتي, ويضيف، نتمنى من الوزارات ذات العالقة 
والس�يما وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية أن 
تخصص رواتب للمعاقين والسيما الذين تعرضوا 

إلى العوق بعد أحداث 2003 .
)سلمان هادي( هو اآلخر تعرض للعوق في ساقه 
خالل السنوات الماضية بسبب اعمال العنف حبث 
يقول: تعرضت لإلصابة في س�اقي بسبب انفجار 
س�يارة مفخخ�ة, ومنذ ذل�ك الوق�ت وحتى االن 
أعاني العوق وال استطيع أن اعمل, ويضيف لجأت 
إلى شراء كشك صغير ومزاولة عمل بيع الصحف 
والمج�الت برغم من أنها تحتاج إل�ى جهد كبير , 
مطالب�ا الجه�ات الحكومي�ة إلى النظر لش�ريحة 

المعاقين وإنصافهم. 

أين برامج حقوق المعاقين ؟
)عب�د ال�رزاق  احم�د( مع�اق بنس�بة %80 عوق 
طبيع�ي, بعد حياة عس�يرة أنا وعائلتي لس�نوات 
عديدة انعدم�ت حينها الرعاي�ة واالهتمام بواقع 

المع�اق خصوصاً من الدوائ�ر المختصة والتابعة 
لوزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة إضافة إلى 
الجمعيات التي تأسست لرفع المستوى المعيشي 
لهذه الش�ريحة بعد أح�داث ع�ام 2003 ولكن لم 
يكن له�ا أي تأثير ايجابي على حياة المعاق, فبعد 
إن أص�درت الجمعي�ات هوي�ات خاص�ة ووعود 
وردية لم تنفذ عل�ى ارض الواقع , إما اليوم نأمل 
إن ت�درس الجه�ات المعنية في ه�ذا األمر وضع 
المعاقي�ن وخصوص�ا أصحاب العوائ�ل من الذي 
لديهم أطفال, وان تك�ون هناك مقارنة بين واقع 
الس�وق ومتطلبات الحياة, فنح�ن نأمل إن يكون 
راتبن�ا يغط�ي متطلباتنا اليومية كما أننا نس�أل, 
أين دور وزارة حقوق اإلنس�ان من هذه الشريحة 
الواسعة, وما هي برامجها التي تطالب بحقوقنا؟  
فهناك مش�اكل كثيرة يعانيها الش�بان والش�يوخ 
والنس�اء واألطف�ال المعاقين, يج�ب أن تهتم بها 
تل�ك ال�وزارات ويك�ون ثمة تنس�يق م�ع الدوائر 

المعنية في الوقوف على جميع المعضالت. 

الحرب أكلت ساقي
)مني�ر عبد الحس�ن( الذي فقد س�اقه في الحرب 
الخلي�ج الثانية، ويمتهن مهنة بيع الس�جائر على 
اح�د األرصفة في بغداد ق�ال لنا: ال اقبل أن أعيش 

عال�ة على احد إال إن الراتب الذي تخصصه 
الحكومة اليكفي لمعيش�تي ألس�بوع 

واحد, وبعد سقوط النظام كنا نتمنى 
أن نجد رعاية أفضل من السابق إال أن 

األمر ازداد  سوءا.
فيم�ا أع�رب المواطن محمد رش�يد 

35 عام�اً ال�ذي بترت س�اقه عن 
حلم�ه ب�أن يم�ارس أعمال�ه 

كس�ائر  بس�اقيه  اليومي�ة 
الن�اس، ملقي�اً باللوم على 
الج�وب التي حولت�ه إلى 
نصف إنس�ان, وقال لقد 
بترت س�اقي وثالث من 
أصابع ي�دي في انفجار 
حدث في م�كان عملي 
جعلن�ي  ال�ذي  الم�ر، 
عاج�زاً عن ممارس�ة 
وطال�ب  عمل�ي، 
الحكوم�ة العراقي�ة 
بشريحة  باالهتمام 
األطراف  مبت�وري 
مالي  وبتعوي�ض 
يتي�ح لن�ا العيش 

بكرامة .

اضطرابات 
ومعاناة

ك�د  تؤ و
ت  س�ا ا ر د

ه�ا  عد أ

أكاديمي�ون: إن المعاقين في العراق 
يعان�ون اضطراب�ات نفس�ية بات�ت 
تؤث�ر ف�ي عالقتهم األس�رية، حيث 
إن هن�اك معاق�اً  الدراس�ات  تؤك�د 
م�ن كل 25 عراقي�اً بس�بب الحروب 
والظروف الت�ي مر بها العراق خالل 

الثالثين سنة الماضية. 
إذ ي�رى الدكت�ور إي�اد هاش�م عل�ي 
اختصاص أمراض نفسية، أن ضحايا 
الح�روب م�ن المعوقي�ن ال يعانون 

إعاق�ة بدنية مزمنة فحس�ب، بل من أثار نفس�ية 
ليست بهينة، إذ أن معظمهم معتقد انه أصبح غير 
قادر على أي ش�يء، انه يشعر انه تحول إلى عالة 
عل�ى الجميع وقد يصاب باالكتئ�اب واليأس وانه 

فقد األمل بمستقبله.
وقد تم تش�كيل قس�م الخدمات الطبية للمعاقين 
ف�ي وزارة الصح�ة وال�ذي ش�كل ب�دوره ع�ددا 
م�ن مراك�ز التأهي�ل لهذه الش�ريحة ف�ي عموم 
محافظ�ات الع�راق، وقد ح�دد عمل تل�ك المراكز 
وم�ن أهمه�ا معالج�ة إصاب�ات الحبل الش�وكي 

وصناعة األطراف.

الصحة : أعداد الضحايا تجاوز المليون
هذا وق�د ذكرت وزارة الصح�ة العراقية أن 
التقدي�رات األولية تبين وجود أكثر من 
مليون معاق في العراق، مش�يرة إلى 
التفصيلية  صعوب�ة تحدي�د األرق�ام 
ألن�واع الع�وق وأس�بابه لع�دم توفر 
اإلحصائيات الدقيقة، ولكن حاالت 
العجز والع�وق في العراق 
ت�زداد وبش�كل كبي�ر 
ف�ي  وملح�وظ 
األخيرة  السنوات 
بس�بب الحروب 
ت  لعملي�ا ا و
بي�ة  ها ر إل ا
ث  د ا ح�و و
 ، لتفجي�ر ا
قدمت  وال�وزارة 
م�ن  العدي�د 
لتل�ك  الخدم�ات 
المهمة  الشريحة 
تجهي�ز  عب�ر 
آالف المعوقي�ن 
ف  ا ط�ر بأ
عي�ة  صطنا ا
ند  مس�ا و
ل  خ�ال
مي�ن  لعا ا
الماضيين 
ف�ة  ضا إ
ل�ى  إ
مي�ن  تأ

متطلب�ات المعوق م�ن خالل عملي�ة تأهيل طبي 
ونفس�ي ومجتمع�ي. وزارة الصحة أك�دت أيضا 
وج�ود العش�رات م�ن مراك�ز التأهي�ل ومصانع 
م�ن  العدي�د  ف�ي  والمس�اند  لألط�راف  وورش 
المحافظ�ات العراقي�ة تق�دم كاف�ة التس�هيالت 
والخدمات لش�ريحة المعوقي�ن. وال تعتبر وزارة 
الصح�ة الجهة الوحيدة التي تقدم الدعم والرعاية 
له�ذه الش�ريحة بل هن�اك جهات أخرى رس�مية 
وغي�ر حكومي�ة مث�ل وزارة العم�ل والش�ؤون 
االجتماعية التي تقدم مس�اعدات مالية من خالل 
ش�بكة الحماية االجتماعية ولجان أخرى ش�كلت 
في هيئ�ات تنفيذية وتش�ريعية تتابع المش�اكل 
التي تواج�ه المعوقين والحد منها. أما المنظمات 
اإلنسانية المعنية برعاية المعوقين فهي األخرى 
تؤكد تقديمها الدعم والمساعدة ضمن اإلمكانيات 
المتوفرة من خالل إقامتها ورش عمل ومؤتمرات 

وندوات وتأسيسها مراكز لتأهيل المعوقين.
ش�ريحة المعوقين وعوائلهم وعدد غير قليل من 
الناش�طين في مجال حقوق اإلنسان ال يوافقون 
م�ع م�ا تذك�ره ه�ذه الجهات ح�ول التس�هيالت 
والخدم�ات الت�ي تقدمه�ا, ويؤك�د العدي�د م�ن 
المعوقين أن ما يقدم لهم من دعم مادي ومعنوي 
وخدم�ات ورعاي�ة صحي�ة ه�و قليل ج�دا حيث 
يتحم�ل ع�دد كبير منه�م تكاليف العالج وش�راء 
م�ا يحتاجون�ه م�ن مس�تلزمات مثل الكراس�ي 
المتحركة والمس�اند إضافة إل�ى عدم وجود عدد 
كاف من مراكز التأهيل والرعاية لتهتم بهذا العدد 

الكبير من المعوقين. 

 المعاقين توترات نفسية
محم�د(:  )فات�ن  االجتماعي�ة  الباحث�ة  وتش�ير 
إن ش�ريحة المعاقي�ن تعان�ي توت�رات نفس�ية 
واضطراب�ات نتيج�ة تحوله�م بص�ورة مفاجئة 
إل�ى عالة عل�ى عوائهم بع�د إن كان�وا يعيلونها، 
فيتحول�ون إل�ى الغض�ب الدائ�م م�ن كل ش�يء, 
وتضيف أن معظم المعاقين يعيش�ون في ظروف 
صحية ومعيشية سيئة، وبعضهم امتهن التسول، 
فنش�اهد الكثي�ر منهم عند إش�ارات المرور وفي 
األماك�ن المكتظة, في حي�ن يصّر البعض على أن 

يمارس مهنة تتناسب ودرجة اإلعاقة. 
وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة كان�ت ق�د 
أعلن�ت ف�ي وقت س�ابق أنه�ا خصص�ت قروضاً 
لش�ريحة المعاقين ف�ي بغ�داد والمحافظات من 
اجل تش�جيعهم عل�ى القيام بمش�اريع توفر لهم 
الم�ال الكافي إلعالة عوائلهم، إال أن الواقع عكس 

ذل�ك فال تزال عملية الحص�ول على هذه القروض 
تش�وبها صعوب�ات كبي�رة فض�ال عل�ى تدخ�ل 
المحسوبية والمنسوبية التي باتت تؤرق شريحة 

المعاقين.
وضم�ن لق�اء م�ع أح�د المعوقي�ن يتح�دث عن 
اإلهم�ال الذي تتعرض له ش�ريحة المعوقين وأن 
م�ا يقدم لهم هو بس�يط ج�داً مقارنة بالمأس�اة 
التي يعيش�ونها, في حين أكدت منظمات إنسانية 
وجه�ات ذات عالق�ة تقديمه�ا أن�واع الخدم�ات 

والرعاية كافة.

ماذا يقول ذوو االحتياجات الخاصة ؟
وننتقل إلى لقاءات مع عدد من المعوقين وعوائلهم 
إذ نقلت لن�ا صرخات إغاثتهم ومعاناتهم بس�بب 
قل�ة الدعم، حي�ث ال عالج وال رات�ب وال وظيفة.! 
ه�ذه هي الهم�وم المش�تركة لمعظ�م المعوقين 
ومش�كلتهم األكب�ر ه�ي تحملهم نفق�ات العالج 
الباهظ�ة الثم�ن, ف�ي حي�ن ذكر مس�ؤولون في 
وزارة الصحة وجود مراكز صحية ومستش�فيات 
توفر الرعاية الصحية للمعوقين ضمن اإلمكانيات 
الصحية  الرعاية  المتوفرة 
اليوم  واالجتماعي�ة غابت 
المعاقي�ن  ش�ريحة  ع�ن 
االحتياج�ات  وذوي 
إح�دى  ف�ي  الخاص�ة 
الذين  الع�راق  محافظ�ات 
تجاوز عدده�م ال� 25 ألف 
الجه�ات  بحس�ب  مع�اق 
المختص�ة. غالبي�ة أف�راد 
المهمل�ة  الش�ريحة  ه�ذه 
بأنفس�هم  يتحمل�ون 
أن  بع�د  الع�الج  تكالي�ف 
المسؤولة  الجهات  عجزت 
عن توفير الرعاية الصحية 
أو  له�م  االجتماعي�ة  أو 
إعطائهم ابس�ط حقوقهم 
كالكرس�ي  اإلنس�انية 
المتح�رك أو فرص�ة التعليم والعم�ل.أن المجتمع 
دائما ما يوجه لهم س�ؤاالً، ماذا جن�وا من الدولة 
؟ إذ يت�م معاملته�م دائما على أنه�م أناس فقراء. 
ويضي�ف م�ن جهت�ه الموظف حس�ن عل�ي، انه 
تع�رض إلى ح�ادث إرهابي ع�ام 2005 وهو اآلن 
ف�ي عام 2012 ولكنه لم يحصل على أي حقوق أو 
على اقل تقدير كموظف س�ابق، ويقول انه يدفع 
ب�دل إيجار 450 ألف دين�ار، ولديه عائلة بحيث أن 
الرات�ب ال يكفي�ه، مضيفاً حت�ى للمراجعات التي 
يقوم به�ا وأيضا زمالؤه تكلفهم الكثير من المال 
موضحاً انه قد راجع مؤسسة حكومية ألكثر من 
مرة لكن دون جدوى. والمعروض أمام الرئاسات 
الثالث المؤق�ر في العراق النظر إل�ى هذا الجانب 
بعين الحرص والوفاء لهذه الش�ريحة الكبيرة في 
الع�راق واألخذ بالحس�بان الراتب ال�ذي يتقاضاه 
المع�اق إثناء الخدمة، يج�ب أن يبقى كما هو عند 
إحالت�ه على التقاع�د, وهذا معمول ب�ه في اغلب 
دول العال�م, إضاف�ة إل�ى الرات�ب ال�ذي يتقاضاه 
المع�اق إثناء الخدم�ة وبعد اإلحالة عل�ى التقاعد  
مخصص�ات إعاقة وحس�ب درجة الع�وق. وبهذا 
يك�ون القانون قد حافظ على كرامة األش�خاص 
المعاقي�ن  وذاتيته�م واس�تقالليتهم. وهنا ومن 
خالل هذا المنبر اإلعالمي نطالب بتش�ريع قانون 
لحماي�ة المعاقي�ن ف�ي الع�راق ج�راء التهميش 
واإلهم�ال ال�ذي يعانونه كم�ا نطال�ب الحكومة 
بتش�كيل الهيئة العليا للمعاقين لمتابعة أحوالهم 
وأوضاعهم وحل المشاكل التي يواجهونها وتقديم 
الدعم المادي لهم وتخصيص أموال كافية لتوفير 
الح�د األدنى م�ن احتياجاتهم األساس�ية وضمن 
الموازن�ة المالي�ة للدولة.كم�ا ندع�و المنظمات 
الدولية وبمختلف أنشطتها إلى تفعيل مساعدتها 
وزيادة أنواع الدعم الطبي والنفس�ي وبالتنس�يق 
م�ع وزارة الصح�ة لتأهي�ل المعاقين ف�ي العراق 
وزيادة ع�دد المراكز التأهيلية الخاصة بالمعاقين 
وذوي االحتياج�ات الخاص�ة ف�ي العراق.وبع�د 
هذه الجولة بين هذه الش�ريحة ومعرفة همومها 
ومعاناتها نطرح س�ؤاالً ال بد من طرحه وهو:إلى 
متى تبقى شريحة المعاقين مهمشة وبال اهتمام 
وضم�ان لحقوقهم المش�روعة من قب�ل الجهات 
المش�روعة ؟ ومتى س�يأتي الوقت لتعويض هذه 

الشريحة أم سيبقون من المنسيين ؟.

إن الشخص المعاق أو ما يعرف بذوي االحتياجات 
الخاصة هو إنسان سوي عاطفيا ووجدانيا حاله 
حال األس�وياء اآلخرين ما لم تكن إعاقته شديدة 
ج�داً. ولهذا فه�و يحتاج فق�ط اعتراف�اً ورعاية 
معقول�ة من ذويه ومجتمع�ه والى إتاحة فرصة 

بسيطة إلثبات وجوده .
إن أفض�ل الفرص الت�ي تتاح للمع�اق هي إتاحة 
الفرصة للتعليم. فبالتعليم يستطيع المعاق إثبات 
قدراته وقابليت�ه العقلية واإلدراكية الكاملة التي 
يمتلكها والتي يمكن أن يتفوق فيها في كثير من 

األحيان على أقرانه األسوياء. 
ونقصد هنا بالتعليم هو إتاحة الفرصة للمعاقين 
لكي ينتظموا بسلك التعليم سواء التعليم التقليدي 
أم المدارس والمعاهد الخاصة بذوي االحتياجات 
الخاص�ة، حي�ث يمنحه�م التعليم مزاي�ا وفرصاً 
عدي�دة، وذلك باعتب�اره أيضا حلقة في سلس�لة 
حلقات تستهدف تأهيل المعاق مهنياً لكي يتكفل 
بنفسه وبمعيش�ته وربما إعالة أسرته في اغلب 

األحيان. 
ويمكن إجمال فوائد التعليم باعتباره أحد مراحل 

تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين بما يلي: 

-1 زي�ادة مدارك المعاق العقلية وتفتح ذهنه إلى 
الكثير من أمور الحياة عامة والعلم خاصة. 

-2 إتاح�ة الفرصة إلثبات قابليته العقلية واثبات 
وجوده. 

-3 التقلي�ل م�ن الش�عور بمرك�ب النق�ص الذي 
يعانيه وإتاحة الفرصة لمنافسة اآلخرين. 

-4 مساعدته على التكيف واالندماج مع اآلخرين 
من خالل تكوين عالقات صداقة وتعارف. 

-5 تغيير الجو االجتماعي والنفس�ي عليه نتيجة 
لتغيير روتين حياته. 

-6 مس�اعدته ف�ي االعتم�اد على نفس�ه، وزرع 
الثقة فيها، وتقليل اعتماده على اآلخرين، نتيجة 

لتنمية قابليته الذكائية والحركية. 
-7 إتاحة الفرصة المس�تقبلية ل�ه لالعتماد على 
نفس�ه اقتصادي�اً م�ن خ�الل إيج�اد وظيفة في 

المستقبل نتيجة لتحصيله العلمي. 
-8 زيادة خبرته عموما في الحياة طبقا الحتكاكه 

باآلخرين. 
-9 تعمي�ق فه�م المعاق لنفس�ه وطبيعة إعاقته 

والتكيف معها. 
-10 فائ�دة عام�ة تتعل�ق بتغي�ر وجه�ة نظ�ر 

المجتمع تجاه المعاق على انه إنس�ان عاجز من 
جهة وكذلك تقليل فرص االنحراف لدى المعاقين 
نتيج�ة لم�ا يعانوه م�ن أزم�ات نفس�ية وعزلة 
اجتماعي�ة ف�ي كثير م�ن األحيان، نتيجة لس�وء 

تقدير معظم قطاعات المجتمع . 
إن له�ذه الفوائد أهمية كبيرة ف�ي مجال التأهيل 
المهني وهو عملية إجرائية تكاملية من سلس�لة 
حلقات تس�تهدف تهيئ�ة المعاق عقلي�ا وصحيا 

ونفسيا . 
سلسلة حلقات تتشكل كما يلي وحسب الترتيب: 

-1 فحص طبي ومعاينة صحية 
-2 التأهي�ل البدن�ي للمع�اق: ويس�تهدف تنمية 
وتنش�يط المع�اق بدني�ا. ويكون تحت إش�راف 

أخصائي تدريب بدني. 
-3 التأهي�ل االجتماع�ي : ويأتي ذل�ك عن طريق 
تش�خيص حالة المعاق تش�خيصا تاما ومعرفة 
ظروفه االجتماعية، وظروف إعاقته، ومرجعيته 
األسرية ومؤهالته العلمية، وغيرها. وينجز هذه 

المهمة األخصائي االجتماعي عادة. 
-4 التأهي�ل النفس�ي: وتتضم�ن دراس�ة قابلية 
المعاق العقلية واالس�تعدادات النفس�ية، و مدى 

اندماجه وتكيفه في المجتمع . 
-5 التأهي�ل التعليم�ي: ويتضم�ن تهيئ�ة فرص، 
بالتربي�ة  متخصص�ون  المهم�ة  ه�ذه  وي�ؤدي 

والتعليم وتربية الخاصة . 
-6 التأهي�ل المهن�ي: وهذه العملي�ة من الممكن 
اعتباره�ا الهدف والغاية التي نس�عى إليها طبقاً 
إل�ى ما تعطيه من نتيجة فاعلة ومباش�رة. حيث 
تتوف�ر مراكز ومؤسس�ات تأهيل وإع�ادة تأهيل 
للمعاقين، يتم تنس�يب المع�اق فيها لعمل يتالءم 
مع مؤهالت�ه البدني وقابليت�ه العقلية ومواهبه 
وقدراته وميوله التي تتناس�ب م�ع هذا العمل أو 
ذاك. وبعد تأهيله مهنياً ندمجه في المجتمع, مثل 
تعليم الفتاة المعاقة فكرياً على الحرفة الخياطة 

ومن ثم نوظفها في أحد المعامل الخياطة. 
ويج�ب أن ال يف�رض أي ن�وع م�ن التخصص أو 

العمل الذي ال يرغبه أو ال يالئمه. 
ويع�اون عل�ى انج�از ه�ذه المهم�ة ما يس�مى 
باألخصائ�ي المهن�ي وال�ذي يك�ون وب�ال ش�ك 
خبيرا بحرفة أو مهن�ة معينة، إضافة إلى خبرته 

واطالعه على كيفية تعامله مع المعاقين. 
-7 عملي�ة التتب�ع: وه�ذه العملي�ة ه�ي الحلقة 

األخيرة في هذه السلس�لة، حيث بمقتضاها تتم 
متابع�ة المعاق ف�ي الدائ�رة أو المؤسس�ة التي 
س�وف ينس�ب للعمل بها بعد تأهيله، وتستهدف 
ه�ذه المتابعة االطالع على حال المعاق وظروف 
عمله في الم�كان الجديد الذي وضع فيه , ومدى 
توافق�ه وتكيف�ه واندماج�ه مع محي�ط عمله, 
ودرجة اس�تفادته من عملي�ات التأهيل , وتالفي 
الس�لبيات وترس�يخ وتطوي�ر االيجابي�ات ف�ي 

المستقبل. 
مالحظة : هذه الحلقات والترتيب بشكل عام . 

وألهمية التأهيل قامت جمعية الرجاء بمش�اريع 
ع�دة لتأهي�ل الش�باب المعاقي�ن ودمجه�م في 

المجتمع ومنها: 
مش�روع س�امر دلة من ط�الب الجمعية, ش�اب 
مصاب بالش�لل الدماغ�ي عمره حولي 20 س�نة 
ال يع�رف الكتاب�ة وال القراءة عن�ده صعوبة في 
النطق, يحب العمل ولكنه بحاجة من يرش�ده إلى 

ما يتناسب مع إمكاناته. 
عندما قمنا بتنفيذ المش�روع نظرنا إلى إمكانيته 
الت�ي يملكها ووجدنا أن�ه يحب رك�وب الدراجة 
العادي�ة وأن يتج�ول به�ا ف�ي ش�وارع المدينة, 

فأرشدناه للعمل كموزع مواد غذائية بأن يشتري 
البضاعة )بس�كويت, أكياس شبس, مربى...الخ 
( من عند الوكي�ل ويحملها على دراجته ويبيعها 

للبقاليات. 
وهكذا أصب�ح يتجول بدراجته بهدف بيع والربح 
بع�د أن كان يتجول دون تحقيق أي هدف س�وى 

ليمضي الوقت. 
وبعد حوالي س�نة ونصف الس�نة اشترى دراجة 
آلية ذات ثالثة دواليب ليحمل البضاعة عليها علماً 

أن ثمنها من عرق جبينه. 
بش�أن هذا الش�اب من عاجز كسالن ال يعمل إلى 

منتج نشيط فأصبح مثل أي شخص طبيعي. 
الخالصة الت�ي نصل إليها هي أن المعاق إنس�ان 
وإنس�ان قب�ل كل ش�يء، وبعدها هو ف�رد ابتلى 
بعاهة أو عجز نتيجة ظ�روف معينة، فهو عاجز 
يس�تحق منحه هذه الفرصة ليعتمد على نفس�ه, 
أو تقليل مس�اعداتنا له. ولعل أهم الفرص والتي 
س�تفتح له الباب أمامه واس�عاً، ومجاالت أخرى 
في الحياة هي فرصة التعليم سواء أكان أكاديميا 

أم مهنيا , ومساعدته على إيجاد فرصة عمل .

حتقيقات12
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أهمية تأهيل المعاقين ودمجهم في المجتمع
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والبنى التحتية هي كل من: 
1- الموانئ 

2- ط�رق النق�ل الب�ري الس�ريعة، 
وشبكة الطرق التي تتصل بها 

3- السكك الحديدية 
4- المطارات 

5- المصانع الكبيرة مثل:
ا - مصانع الحديد 

ب - مصانع البتروكيماويات 
ت - مصانع السيارات 

ث - مصانع النسيج 
ج - مصانع الطائرات 

ح - مصانع غذائية 
خ - مصانع الخشب 

د - مصانع االسمنت 
ذ - مصانع السكر 

6- مجاري الصرف الصحي 
7- المحطات الكهربائية 

8- المحطات الغازية وشبكة تجهيز 
المنازل والمؤسسات 

والجامع�ات  الم�دارس  بناي�ات   -9
ومختبراتها 

والمختب�رات  المستش�فيات   -10
الطبية 

11- مراكز االبحاث العلمية 
12- المحط�ات الزراعي�ة والمزارع 

النموذجية 
13- محطات التربية الحيوانية 

الصح�راء  اس�تثمار  مش�اريع   -14
الغربية العراقية 

15- مشاريع استثمار االهوار 
الس�دود والمش�اريع  16- محطات 

المائية 
هذه اهم البنى التحتية التي البد منها 
في بلد مثل العراق فيه تنوع جغرافي 

يشمل كال من: 
1- بحر : حيث الواجهة البحرية على 
الخليج تمتد بط�ول "90" كيلومترا 
وه�ي صغي�رة بالنس�بة لمس�احة 
الع�راق ولذل�ك يحت�اج الع�راق الى 
حسن استثمار واس�تعمال الواجهة 

البحرية بعناية تخطيطية فائقة.
2- اه�وار وه�ي مس�طحات مائية 
واسعة تمتد في محافظات كل من: 

أ- البصرة 
ب_العمارة

ت - الناصرية 
ث - الديوانية 

ج - الكوت 
ح - النجف 

تك�ون  وت�كاد  الصح�راء:   -3
نص�ف او اكث�ر م�ن مس�احة 
الع�راق ف�ي الجان�ب الغرب�ي، 
وفيه�ا الكثي�ر م�ن الواح�ات 
الصالحة للزراع�ة والتي تمتاز 
بخصوبتها الس�يما مع ازدياد 
ع�دد س�كان الع�راق وتعرض 
األراضي المزروع�ة منذ القدم 

الى الملوحة فان اس�تثمار الواحات 
ف�ي الصح�راء الغربي�ة للزراعة امر 
البد منه من وجهة نظر تنموية، لسد 

النقص الحاصل في انتاج الحبوب.
4- الجبال والهضاب وتشمل القسم 
الش�مالي من العراق وفيها بحيرات 
ودربندخ�ان  دوكان  مث�ل  مائي�ة 
وحمري�ن واس�كي كلك وتم�ر فيها 
انهار كبي�رة مثل نهر دجل�ة وانهار 
متوسطة وصغيرة مثل الزاب األعلى 
والزاب االسفل وفيشخابور والعظيم 

ونهر الوند. 
وف�ي الع�راق تن�وع ف�ي الث�روات 

المعدنية مثل: 
1- النفط 
2- الغاز 

3- الكبريت 
4- الفوسفات وغيرها 

وه�ذه كلها تحت�اج الى بن�ى تحتية 
الستكمال تصنيعها وإنتاجها 

وعندم�ا نفكر بالبن�ى التحتية يجب 
التفكي�ر بالق�وى البش�رية القادرة 

على البناء والتخطيط واالستثمار.
والقوى البشرية في العراق تعرضت 

الى ما يلي: 
1- التهميش 
2- التهجير 

3- اإلقصاء عمدا 

4- اإلهمال 
5- السجن 
6- اإلعدام 

7- االغتي�االت الس�يما ف�ي مرحلة 
اإلرهاب التي مازلنا نعاني منها. 

واالهتمام بالقوى البشرية هو هدي 
س�ماوي ج�اء ب�ه االرش�اد النبوي 
ق�ال تعالى "وما أرس�لناك اال رحمة 
للعالمين"، وقال تعالى "يا أيها النبي 
انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا* 

وداعيا الى الله وسراجا منيرا". 
والش�هادة والتبش�ير واإلن�ذار هي 
مهم�ات  وه�ي  الرس�ول،  مهم�ات 
معرفية تمارس بقدر كاف من البصر 
احتياجات  الت�ي تع�رف  والبصي�رة 
الناس ف�ي الحياة الدنيا مثلما تعرف 
ماله�م في الحياة األخ�رى بناء على 
إيح�اء ربان�ي يعط�ى لمن ه�و في 
مس�توى حمل األمانة التي تراجعت 
عنه�ا الس�ماوات واالرض والجبال 
"وابي�ن ان يحملنها واش�فقن منها 
وحمله�ا االنس�ان ان�ه كان ظلوم�ا 

جهوال". 
ان حقائق الحياة وما تحفل به مشاهد 
الك�ون تغي�ب ع�ن ادراك الكثير من 
الناس، وهذه الكث�رة من الناس هي 
التي تش�كل عقبة اإلصالح والتغيير 
وتقف حجر عثرة في طريق األنبياء 
والمصلحين قال تعالى "يعلم ما يلج 
في االرض وما يخرج منها وما ينزل 
م�ن الس�ماء وم�ا يعرج فيه�ا وهو 
الرحيم الغفور" – 2- سبأ– فالولوج 
ف�ي األرض هو عل�م، والخروج من 
األرض هو علم آخر، كما ان ما ينزل 
من الس�ماء هو علم، وما يعرج فيها 
هو علم، وهذه العلوم تنعكس آثارها 
على الن�اس وحياته�م االجتماعية، 
ولذلك قال تعالى في نهاية هذه اآلية 
"وه�و الرحي�م الغف�ور" فالرحمة 
للكائن�ات وف�ي مقدمتها االنس�ان، 
اإلنس�ان،  ب�ه  يخت�ص  والغف�ران 
وهذه نقط�ة محوري�ة تتكثف فيها 
المعرفة وفيوضاتها والتي ال يحظى 
به�ا اال القليل من الن�اس، والتعامل 
مع مفه�وم البن�ى التحتي�ة يحتاج 
م�ن فيوض�ات تل�ك المعرف�ة، ومن 
هن�ا كان عه�د االم�ام علي ب�ن ابي 
طال�ب لمالك االش�تر يتضمن قواعد 
واسس�ا ومنطلقات التنمية البشرية 
عندما قسم طبقات المجتمع مبتدئا 
بالجن�ود وهم حص�ون األمة وزينة 
ال�والة، 

بينم�ا 

ال�ى  الوضعي�ة  االنظم�ة  حولته�م 
انكش�ارية  ومجموع�ات  حواش�ي 
عليه�م  وتتعال�ى  الن�اس  تضطه�د 

وتبتزهم. 
وينتهي ذلك التقسيم العلمي بطبقة 
المس�اكين وأصح�اب الحاج�ة التي 
يجب اال تنس�اهم الدولة وال يهملهم 
الناس، ولذلك اعتمد عهد االمام علي 
بن ابي طالب م�ن قبل منظمة االمم 
المتحدة كقاعدة للحقوق االنسانية.

ومثلم�ا توصلت االم�م المتحدة من 
خالل رجال الخب�رة فيها الى اعتماد 
عه�د االمام علي كوثيق�ة من وثائق 
االم�م المتح�دة كذلك س�يأتي اليوم 

الذي يقترب فيه المجتمع البشري 
م�ن الحاجة ال�ى تطبيق الرؤى 

لنظري�ة  كتوجي�ه  القرآني�ة 
الس�ماء في تنظيم المجتمع 
ونح�ن  الس�يما  البش�ري 
نش�هد جلي�ا تح�ول بعض 
القي�ادات الدولي�ة الكب�رى 
الى تبن�ي االفكار والمواقف 

خلفي�ات  ال�ى  تنتم�ي  الت�ي 
ديني�ة دون ان تجاه�ر بها مثل 

االتجاه�ات التوراتية ف�ي امريكا، 
وحت�ى تل�ك الت�ي تتبن�ى اإلره�اب 

فأنه�ا تدع�ي بدع�اوى ديني�ة وان 
كان�ت باطلة، ولكنها ف�ي المحصلة 
تجع�ل م�ن الدي�ن مح�ورا للصراع 
والخ�الص، وهذا مما يعط�ي للدين 
أولوية ال تمتلك العناوين والشعارات 
المستجدة قدرة على منافسة أولوية 
الدين في الحضور النفسي والعقلي 
عند الن�اس وحاجاتها التي تش�تمل 
على المادية والروحية منذ ان وجدت 

الخليقة على وجه األرض.
إن مفه�وم البن�ى التحتي�ة ه�و من 
للمجتمع  الحاج�ات األساس�ية 
ومن المؤه�الت الحقيقية على 
نج�اح الدول�ة العصري�ة، تل�ك 
المؤه�الت التي كان لها حضور 
مؤث�ر لدى األق�وام والجماعات 
التاريخي�ة القديمة، ق�ال تعالى 
"ويس�ألونك عن ذي القرنين قل 
سأتلوا عليكم منه ذكرا" – 83- 
الكهف – إنا مكنا له في األرض واتيناه 
من كل شيء س�بباً" – 84- حتى إذا 
بل�غ بين الس�دين وجد م�ن دونهما 
قوم�ا ال ي�كادون يفقه�ون قوال" – 
93- قال�وا يا ذا القرني�ن ان يأجوج 
ومأجوج مفس�دون في األرض فهل 
نجعل لك خرجا عل�ى أن تجعل بيننا 
وبينه�م س�دا"– 94- ق�ال ما مكني 
فيه ربي خي�ر فأعينوني بقوة اجعل 
ردما"  وبينه�م  بينك�م 
آتوني   -95

ب�ر  ز

الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين 
ق�ال انفخوا حت�ى اذا جعله نارا قال 
آوني افرغ عليه قطرا" 96.  ومن هذه 
اآليات الكريمة التي تحدثنا عن قصة 
ذي القرني�ن وعالقته باألقوام الذين 
عاص�روه، وكي�ف انهم طلب�وا منه 
ان يعمل لهم س�دا مم�ا يعني حاجة 
للس�دود، وللحواجز  القديمة  الناس 
الت�ي تقيهم غ�ارات األع�داء، وهذه 
كلها تعتبر من عناصر البنى التحتية 

للشعوب والمجتمعات والدول.
يمك�ن الحديث في مثل ه�ذه الحالة 
ع�ن المهن�دس الخبي�ر ذي القرنين 
وكيف انه اس�تعمل في ذل�ك الزمان 
الموغل في الق�دم الحديد والنحاس 
في صناعة الس�دود وه�ي من البنى 

التحتية.
البنى التحتي�ة ومفهوم التمكين في 

األرض: 
التمكين ف�ي األرض: ه�و اصطالح 
قرآن�ي   "إن�ا مكن�ا له ف�ي االرض" 
واالرض مكان اس�تخالف االنس�ان 
قال تعالى "... اني جاعل في االرض 
خليف�ة..." – 20- البق�رة – وق�ال 
تعال�ى "واالرض وضعه�ا لالن�ام" 

-10- الرحمن – وقد 
ذك�ر التمكي�ن من 
قب�ل الل�ه تعال�ى 
النب�ي  ليوس�ف 
تعال�ى  ق�ال 

ل�ك  كذ و "

مكنا ليوس�ف ف�ي االرض، ولنعلمه 
من تاويل األحاديث والله غالب على 
أم�ره ولكن أكثر الن�اس ال يعلمون" 

21- يوسف.
والتمكي�ن يحت�اج ال�ى اس�باب قال 
تعالى "إنا مكنا له في األرض واتيناه 

من كل شيء سببا " – 84- الكهف 
– واالنس�ان الذي اعط�ي التمكن 
البد له ان يتبع االسباب في عمارة 
المجتم�ع  اص�الح  وف�ي  االرض 
وبن�اء الدول�ة قال تعال�ى "فاتبع 
س�ببا" – 85- الكه�ف – وهك�ذا 
يتم تكرار اتباع األسباب ألهميتها 
الموضوعية في المش�هد الحياتي 
قال تعالى "ثم اتبع س�ببا" -89- 
الكه�ف – وقال تعالى مكررا " ثم 

اتبع سببا " 92- الكهف. 
والبنى التحتية تحتاج الى تمكين، 
والتمكين ال يعني توفر المال فقط 
وهذا ما هو س�بب اغلب النزاعات 
العراق�ي  الن�واب  مجل�س  ف�ي 

ولجان�ه غي�ر المتخصص�ة، وكذلك 
سبب الخالفات بين أعضاء الحكومة 
واغلبه�م م�ن غي�ر المتخصصي�ن، 

وإنما التمكن يشمل كال من: 
1- الطاق�ة البش�رية بنوعيتها التي 
تع�رف معن�ى االس�تخالف وقيادته 
التي الب�د لها م�ن العلم ق�ال تعالى 
"قال اجعلني على خزائن االرض اني 
حفي�ظ علي�م" -55- يوس�ف – وال 
يوجد تأٍس بهذا المفهوم في حكومة 
الدولة العراقية ومؤسس�اتها اليوم، 
ولذلك ال تجد مناقشة مشروع البنى 
التحتي�ة في البرلمان م�ع الحكومة 
س�وى م�ا قيل ش�عرا: وقصي�دة قد 
قلته�ا.... ليقال م�ن ذا قاله�ا  تأتي 

الملوك غريب�ة... ليقال من ذا 
قاله�ا  وربم�ا لهذا الس�بب 
المرجعي�ة  امتن�اع  اصب�ح 

أعضاء  اس�تقبال  عن 
الحكوم�ة والبرلمان، 
بع�ض  نج�د  وربم�ا 
هي�م  مفا

االس�تخالف وقيادت�ه النوعي�ة هو 
اآلخ�ر غي�ر متوف�ر حتى ف�ي اغلب 
الذي�ن يتص�دون للمرجعي�ة ادعاء، 
ولذلك عمت البلوى وكثر االضطراب 
وظه�ر الفس�اد ف�ي اغل�ب األعمال 

والمواقع. 
ه�و  الكون�ي  بمعن�اه  والتمكي�ن 
توجيه رباني وتسديد الهي البد منه 
وحض�ور معن�اه يعن�ي اس�تحضار 
العالقة بين السماء واالرض بمفهوم 
البركة التي غابت معانيها عن الكثير 
من الناس، وحتى الذين يذكرونها او 
يرفعونها شعارا، فأنهم ال يجسدون 
معانيها عمليا ولذلك طغى االحتراب 
السياسي، وهذا هو السبب الحقيقي 
لتراجع االداء السياسي واالجتماعي 
والوظيف�ي في بالدنا، الننا نكثر من 
اس�تعمال الش�عارات دون االجتهاد 

في ترجمتها الى ارض الواقع.
ومن هنا نرى تبادل التهم والشكوك 
عندما يطرح مش�روع البنى التحتية 
الخب�رة  تنع�دم  حي�ث  للنق�اش، 
عندم�ا  او  االختص�اص،  ويتالش�ى 
يطرح للتصويت، حيث تنعدم النوايا 

الصادقة واإلخالص. 
2- القدرة المالية: وهي من االسباب 
التي تأت�ي بعد الطاقة البش�رية في 
التمكين والتمكن، والمال هو عصب 

اقتص�اد،  ال  الحي�اة وحي�ث الم�ال 
والبنى التحتية البد لها من المال بعد 
توفر الطاقة البشرية، والعراق يمتلك 
الم�ال على مس�تويين: أ- مس�توى 
الق�وة: اي عن�ده انت�اج نفطي واعد 
يس�تطيع من خالله تسديد مشاريع 
البنى التحتية، والش�ركات االجنبية 
الكب�رى تع�رف ذل�ك. ب - مس�توى 
بالفع�ل  الع�راق  ان  يعن�ي  الفع�ل: 
يمتلك القدرة المالية نتيجة موازنته 
المالية المتصاعدة، فيستطيع الدفع 
بالعاج�ل او باآلج�ل، ولك�ن بعد ان 
يقن�ن برام�ج الص�رف المال�ي التي 
تعان�ي من هدر وفوضى ومنها على 
سبيل المثال : رواتب الرئاسات التي 
مازالت طالسم 

يصع�ب عل�ى الحاس�وب معرفته�ا 
ألنها ال تدخل في برمجته. ثم رواتب 
المفتوح�ة  وصرفياته�م  ال�وزراء 
وروات�ب أعض�اء البرلم�ان م�ن هم 
ف�ي الخدم�ة ومن ه�م ف�ي التقاعد 
المتقاعدون جيشا  المفتوح ليصبح 
من العاطلين المستهلكين لبيت المال 
بدون مبرر عقالئ�ي ينتمي لحاضنة 

االقتصاد والتخطيط الوطني. 
البرلم�ان  مناقش�ات  نج�د  ولذل�ك 

لمشروع البنى التحتية هي: 
1- سطحية 

2- غير واقعية 
3- كيدية 

الكف�اءة  لغي�اب  4- وغي�ر علمي�ة 
الت�ي  التخص�ص  ولغ�ة  والخب�رة 

تستعين بالتوثيق واإلحصاء. 
وس�بب ذل�ك ايضا راجع ال�ى ان من 
يطرح مش�روع البنى التحتية تطاله 
الريبة ويحوم حوله الش�ك لالسباب 

التالية:
1- بس�بب م�ن ه�م حوله م�ن غير 

الكفوئين .
2- وبس�بب اصراره عل�ى ابقاء من 

هو غير كفء. 
3- وبس�بب التجرب�ة المتعث�رة لكل 

الذين هم في مركز القرار 
4- وبسبب السكوت عن المزورين 

ع�ن  التماه�ي  وبس�بب   -5
المفسدين 

س�وء  اس�تمرار  وبس�بب   -6
الخدمات.

ف�ي  التره�ل  واس�تمرار   -7
دون  الحكومي�ة  المؤسس�ات 
وجود بارقة ام�ل حقيقية في 

اإلصالح.  8- 
وبسبب كثرة المواعيد وغياب 
ورق�ة  ف�ي  الس�يما  التنفي�ذ 
التي اصبح  االصالح ولجانه�ا 
ينطبق عليها المثل: "ان تسمع 

بالمعيدي خير من ان تراه". 
 9- واخي�را بس�بب اس�تمرار 
دون  األمن�ي  الوض�ع  ت�ردي 
وج�ود معالج�ات حقيقية يلمس�ها 

المواطن.
ومش�روع البن�ى التحتي�ة الذي هو 
اختب�ار ل�إرادات الوطني�ة، أصب�ح 
محاص�را بي�ن مجموعتي�ن كالهما 
ينطبق عليه القول :" فاقد الش�يء ال 

يعطيه". 
مش�اريع  م�ن  ح�رم  البل�د  والن 
البن�ى التحتي�ة بس�بب االنقالب�ات 
الحزبي�ة المس�يرة من الخ�ارج، ثم 
بس�بب الح�روب العبثية، ثم بس�بب 
المحاصصة التي اصبحت دكتاتورية 
الديمقراطي�ة  رداء  تلب�س  جدي�دة 
زورا وترفع ش�عار الفدرالية تملقا، 
وتنادي بالدس�تور نفاقا. وتتخذ من 
االنتخابات ذريعة لشرعية مزعومة 
أصبحت وكرا للتزوير والفس�اد بكل 

أنواعه. 
ومع هذا الحال، وهذا الواقع، 
فنحن غي�ر مخيرين تجاه 
التحتي�ة،  البن�ى  مش�روع 
لذلك علينا ان نمش�ي بدائنا، 
ومن يمشي بدائه ويستحضر 
بركة الرب وعونه، فانه بالغ 
امره عل�ى مصداقية مفهوم:  
"وكل شيء ماعدا الله باطل". 
بالمراجع�ة  مطال�ب  وال�كل 
والتصحيح، فقد بلغ الس�يل 

الزبى. 
وم�ن ل�م تعلم�ه 
تنف�ع  ال  األي�ام 
معه نصائح األنام  
الجمي�ع  وليتذك�ر 
ق�ول العربي الذي نصح 

قومه فقال : 
ساعة  "اس�معوني 
الدهر  واعصون�ي 
كل�ه".  وهو نداء 
من يمتلك الرؤية 
الصحيحة، ويرى 
س�ادرين  قوم�ه 
وفي  غيه�م  ف�ي 
الت�ي  جهالته�م 
خ�ارج  تجعله�م 

التاريخ. 
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العراق والبنى التحتية.. اختبار اإلرادات الوطنية

البنى التحتية من الحاجات
 األساسية للمجتمع ومن المؤهالت الحقيقية 

على نجاح الدولة العصرية

البنى التحتية هي الموانئ
 وطرق النقل البري السريعة، 

وشبكة السكك الحديدية 
والمطارات والمصانع الكبيرة

ً

م��اذا تعن��ي البن��ى التحتي��ة؟، هي مش��اريع يختل��ط فيها 
االقتصاد بالسياس��ة واالجتماع، ومن ال يعرف هذه األبعاد 
ال يس��تحق النظر في ش��ؤون الدولة والمجتمع، وكل الذين 
حكموا العراق ال يس��تحقون المشاركة بحكم البالد الغنية.

امل�ستقبل العراقي / الدكتور علي التميمي 



 كاظم فنجان الحمامي 

ش�اءت األق�دار أن يرحل علم�اء العراق 
وأدب�اؤه ومبدع�وه مضطرين إل�ى محطات 
التقلب�ات  واش�تركت  واالغت�راب,  الغرب�ة 
القلق�ة,  األمني�ة  والظ�روف  السياس�ية, 
والتناف�رات الطائفي�ة والحزبي�ة, والعوامل 
بخناج�ر  وأده�م  ف�ي  األخ�رى  القس�رية 
التسقيط والتشريد والتش�ويه والتحريض, 
ف�كان التهجير خ�ارج أرض الوطن األم من 
حص�ة الذين ظل�وا منه�م على قي�د الحياة, 
بقص�د تفريغ الع�راق من نجوم�ه المتأللئة 
في فضاءات العلوم والفنون واآلداب, وهكذا 
رحل عنا في العام الماضي عالم اآلثار المبدع 
المتألق )دوني جورج(, الذي طاردته غربان 
الش�ر لتغتاله ف�ي الغربة بع�د أن عقد العزم 
على اس�تعادة األخت�ام البابلية المس�روقة 
م�ن المتحف الوطني العراق�ي, ثم التحق به 
أس�تاذه وأس�تاذنا كلنا في العلوم اآلشورية 
والس�ومرية واألكادية والبابلية والكلدانية, 
رح�ل أبو الصوف بهنام ب�ن ناصر بن نعمان 
الموصل�ي اآلش�وري, رحل الم�ؤرخ وعالم 
اآلث�ار الكبي�ر, رح�ل الح�ارس األمي�ن على 
مقتنيات الوادي العري�ق, كان لكتابه الفريد 
)ظالل ال�وادي العري�ق( الفض�ل الكبير في 
تنوي�ر عقول الناس بعراق�ة وادي الرافدين, 
فاخترن�اه عنوان�اً له�ذه المقال�ة التي نرثي 
فيها مصيرنا المجه�ول, وننعى فيها رحيله 

في ديار الغربة.  
ول�د في الموص�ل عام 1931 ف�ي الدار 
التي تحمل الرقم )10\207( لعائلة مسيحية 
احترف�ت البن�اء والتعمي�ر. أرضعت�ه امرأة 

مس�لمة )أم إبراهي�م( في زمن 
الت�واد والتالح�م, قب�ل أن 

تنبت بذور الطائفية فوق 
رواب�ي الع�راق بأكث�ر 
من نصف قرن, ونشأ 
العتيقة,  ف�ي نين�وى 
وعل�ى وج�ه التحديد 
الجنوبي  الط�رف  في 
)قلعة الموصل( محلة 

ب�اب النب�ي عل�ى بعد 
بضع�ة أمتار من جامع 

)النبي جرجيس(. 
تض�م 

القلع�ة باقة م�ن البيوت التراثي�ة المتعانقة 
مع التاريخ والتراث والحضارة, حيث تحيط 
به�ا الكنائس والمس�اجد القديمة, فانصبت 
اهتمامات�ه منذ طفولت�ه المبكرة في البحث 

عن خبايا هذه البيئة الغارقة في القدم.  
اقتادت�ه مغامرات�ه الصغي�رة ذات يوم 
إل�ى )ت�ل قوينج�ق(, وت�ل )النب�ي يونس(, 
فعب�ر الجس�ر الحديدي )جس�ر غ�ازي( مع 
رفاقه الصغار إلى الضفة الشرقية من النهر, 
وتس�لق تل قوينجق مسحورا بعظمة اآلثار, 
التي س�جلت انتصارات أجداده اآلش�وريين, 
فعشق المكان والتصق به, وتكررت زياراته 
الرح�الت  ف�ي  األخ�رى  األثري�ة  للمواق�ع 
المدرس�ية الربيعية, فكان مهووسا بتماثيل 
الملوك واآللهة مندهش�ا م�ن عظمة الثيران 

المجنحة بأرجلها الخماسية. 
كان يس�أل أمه دائما ع�ن هذه التماثيل, 
ويس�ألها عن س�ر الثيران المجنحة, فكانت 
تقول ل�ه: إن الله غضب على أهل نينوى قبل 
عشرات القرون, فمس�خهم ثيراننا مجنحة, 
ومس�خ بعضه�م أصنام�اً م�ن حج�ر حتى 
يكون�وا عبرة لغيرهم, فل�م يقتنع بما كانت 
تقول�ه له من أس�اطير ال تخلو م�ن الخرافة 

الشعبية. 
تعل�م في م�دارس الموص�ل االبتدائية, 
وم�ن  اإلس�المي,  التاري�خ  يعش�ق  وكان 
المتفوقي�ن على أقرانه المس�لمين في مادة 
الماهري�ن  م�ن  وكان  اإلس�المي,  التاري�خ 
ف�ي الس�باحة الح�رة, وم�ن المتميزين في 
ممارسة األلعاب الرياضية, وبخاصة رياضة 
بن�اء األجس�ام, ولطالما عبر دجل�ة معتمدا 
على بنيته القوية في العوم والس�باحة حتى 

في المواسم الباردة.  
أنهى االبتدائي�ة في الموصل, 
المتوس�طة  دراس�ته  وواص�ل 
في رب�وع الحدباء, وفي يوم 
من األيام, وق�ع بيده كتاب 
األدي�ب المص�ري محم�د 
فريد أبو حديد عن أساطير 
اليون�ان والرومان, فقرأ 
مقطفات من األوديس�ا 
وملحم�ة  واإللي�اذة 
ط�روادة, 

وتأثر بها وأحبها, وهام في أجوائها المشبعة 
بالحكاي�ات الطريف�ة والمواق�ف الغريب�ة, 
فانتم�ى منذ صب�اه إل�ى العص�ور القديمة, 

وارتبط بالماضي البعيد ارتباطا عميقا. 
س�افر بعد إكمال�ه المرحل�ة اإلعدادية 
إل�ى بغ�داد ع�ام 1951, فحمل مع�ه أوراقه 
وتوج�ه إل�ى ب�اب المعظم, حيث تق�ع كلية 
اآلداب والعلوم, فقرأ إعالنا عن افتتاح قس�م 
التاريخ واآلثار, والتقى الطالب المستجدين 

الجناب�ي(,  )ط�ارق مظل�وم(, و)كاظ�م 
فقاده )طارق( إلى اللجنة المشكلة لقبول 
الطالب في القس�م الجديد, وكانت مؤلفة 
م�ن الدكتور ط�ه باق�ر, والدكت�ور أحمد 
صالح العلي, واألس�تاذ س�لمان القيسي, 
فاعت�رض الدكتور ط�ه باقر عل�ى قبوله 
بسبب درجاته العالية التي تؤهله لألقسام 
العلمي�ة العليا, بي�د أن التلميذ الجديد أصر 
التاريخ�ي, فقبل�ه  عل�ى دخ�ول القس�م 
الدكتور طه, ورحب به كثيراً بعد أن عرف 

برغبته التاريخية الصادقة. 
كان المؤرخ والفنان )طارق مظلوم( 
رحمه الل�ه, من أقرب زمالئ�ه في الكلية, 
وكان الطالب يطلقون عليهما )جلجامش( 
وزميل�ه )أنكي�دو(, كان�ت مالم�ح بهنام 
ومواصفات�ه البدني�ة والجمالي�ة قريب�ة 
الش�به بجلجام�ش, بينم�ا كان�ت مالمح 

زميله طارق أقرب ما تكون ألنكيدو.  
تخ�رج الراحل بهن�ام أبو الصوف في 
كلي�ة اآلداب, جامع�ة بغ�داد ع�ام 1955, 
وحصل منها على البكالوريوس في اآلثار 
والحضارة, وتوس�عت ذاكرت�ه المعرفية 
بأتونابش�تم, ونبوخذنصر, وس�نحاريب, 
وآش�ور بانيب�ال, ون�ارام س�ن, ولك�ش, 
والوركاء, وخورسيباط, والثور السماوي, 
والوحش خمبابا, وبوابة )أدد(, و)نركال(, 

و)ش�مش(, وأدرك فلسفة أن تكون الرموز 
والتماثيل القديمة بجسم ثور, وأجنحة نسر, 
ورأس إنس�ان, فالثور رم�ز القوة والبطش, 
واألجنح�ة ترم�ز للخف�ة والحرك�ة, ورأس 

اإلنسان يرمز للحكمة والعقل. 
أكمل دراس�ته العليا في جامعة كمبرج 
بانجلت�را, فحصل على درج�ة الدكتوراه في 
اآلث�ار ون�واة الحض�ارة وعلم اإلنس�ان في 
خريف 1966, وكانت رس�الة الدكتوراه عن 

الفخاريات السومرية. 
عم�ل بع�د التخ�رج لس�نوات 
عدي�دة ف�ي التنقي�ب الميداني عن 
اآلثار ف�ي عدد من مواق�ع العراق 
األثرية وس�ط البالد وش�مالها, 
عل�ى  علمي�اً  مش�رفا  وكان 
تنقيب�ات إنقاذية واس�عة 
في حوض سد حمرين 
ديالى(,  )منطقة 
ق�ع  ا مو و
أخرى على 
ضف�اف 

نه�ر 

دجلة. 
كشف الدكتور بهنام عن حضارة جديدة 
من مطلع العصر الحجري الجديد في وس�ط 
العراق, وكان الكتشافه الكبير األثر الواضح 
على تصحيح معلوماتنا الموغلة في القدم. 

س�جل الدكت�ور بهن�ام )ت�ل الص�وان( 
باس�مه, باعتب�اره أول من باش�ر بالتنقيب 
الميدان�ي تح�ت أق�دام التل اللغز, فاكتش�ف 
ف�ي المرحل�ة األول�ى للتنقيب نح�و )350( 

قبراً لألطفال المدفونين هناك, وهو أول من 
رفض تعريف السومريين على إنهم موجات 
بدائي�ة غامضة, وأول من تصدى للش�ائعات 
الت�ي أطلقته�ا هوليوود عل�ى إن عام 2012 
هو نهاي�ة العالم, بفيلمه�ا العبثي )2012(, 
فق�ال: إن كل الطوفانات والزحوف الجليدية 
وال�زالزل ل�ن تعي�ق األرض ع�ن حركته�ا 
المنتظم�ة, ولي�س هن�اك ما يدع�و للخوف 
من أكذوبة االنقالب الهائ�ل لمحور األرض, 

فللكون رب يحميه. 
حاضر لس�نوات عديدة ف�ي مادة جذور 
الحض�ارة واآلث�ار والتاري�خ ف�ي ع�دد من 
الجامع�ات العراقي�ة, وف�ي معه�د التاريخ 
العربي للدراس�ات العليا, اشرف خاللها على 
ع�دد م�ن الرس�ائل الجامعي�ة لنيل ش�هادة 
الماجس�تير والدكتوراه, وش�ارك في العديد 
من المؤتم�رات اآلثارية والندوات والحلقات 
الدراس�ية داخل العراق وخارجه, واستدعته 
المنظمات العالمية والجامعات الدولية إللقاء 
سلس�لة من المحاضرات عن الميزوبوتاميا 
وعن نتائ�ج تنقيباته, ونش�ر مئات البحوث 

تناول�ت  العلمي�ة  والتقاري�ر  والدراس�ات 
أعماله الميدانية, ودراس�اته االس�تقصائية, 
ول�ه ثالثة كت�ب مطبوعة, ه�ي: )فخاريات 
عصر ال�وركاء( باللغ�ة االنجليزية, و)ظالل 
ال�وادي العري�ق( باللغة العربي�ة, و)العراق: 
وح�دة األرض والحضارة واإلنس�ان( باللغة 

العربية. 
ش�غل المؤرخ الكبير بهنام أبو الصوف 
عددا من المواقع العلمية واإلدارية في هيئة 
اآلثار والتراث, منها: باحث علمي, 
المواقع  التحريات وحماية  ومدير 
األثرية, ومدير ع�ام اآلثار, ومدير 

المتحف في المنطقة الشمالية.  
أحيل إل�ى التقاعد ف�ي أواخر 
الثمانين�ات, لكنه واصل مس�يرته 
العراق  العلمي�ة والتنقيبية داخ�ل 
وخارج�ه, ث�م غ�ادر الع�راق عام 
2003 , ورحل مع عائلته ليس�تقر 
ف�ي األردن, لكن�ه ل�م ينقطع عن 
دراساته وأبحاثه الخاصة, فسخر 
وقته كله لتدوين أفكاره التاريخية, 
والتواصل مع المراكز والمنظمات 

العلمية العالمية. 
انتق�ل ه�ذا الرج�ل العم�الق 
األربع�اء  ي�وم  رب�ه  ج�وار  إل�ى 
19/9/2012 , وشيعته في األردن 
ي�وم أم�س الس�بت 22/9/2012 
كوكبة من رجال العلم والسياس�ة 
في موك�ب جنائزي مهيب, بعد أن 
رفعت الصالة على روحه الطاهرة 
ف�ي كنيس�ة الع�ذراء الناصرة في 
إل�ى  جثمان�ه  ونق�ل  الصوفي�ة, 

المقبرة المسيحية. 
لقد فقد العراق برحيل الدكتور 
بهن�ام أب�و الصوف باحث�اً وعالماً 
مؤرخ�اً ف�ذا, وفقد ال�وادي العريق 

أكبر حراسه وأوسعهم علماً. 
آم�ن أبو الص�وف إيماناً عميق�اً باإلرث 
الحض�اري العراق�ي, وانتبه إلى م�ا فيه من 
كن�وز غني�ة بالعل�وم والفن�ون والمعارف, 
العراقي�ة  الش�خصية  معب�رة ع�ن س�مات 
المتحض�رة في بعديها الوطني واإلنس�اني, 
فل�م يتخل�ف ع�ن واجب�ه العلم�ي واألدب�ي 
واألخالق�ي, حتى وافته المنية ليقف بقامته 
الفارع�ة ف�ي صف الذي�ن س�اروا قبله على 
النه�ج الحض�اري لب�الد الرافدي�ن, ابت�داًء 
م�ن العالم الكبي�ر أحمد سوس�ة رحمه الله 
إلى أخر أحف�اد بانيبال, وال نظ�ن إن العراق 
سينسى ذكراهم العطرة, وستبقى مواقعهم 
العلمي�ة المش�رفة متأللئة دائم�ا وأبدا فوق 

ناصية المجد والتفوق. 
رح�م الله الدكت�ور بهنام أب�و الصوف, 
وجعله مش�عالً وضاًء للمدافعين عن حقوق 
العراق التاريخية والحضارية, ونسأل الله أن 
يتغمد الفقيد بواس�ع رحمته, وأن يلهم أهله 
وأوالده وعشيرته الصبر والسلوان، وإنا لله 

وإنا إليه راجعون.

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 14
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رياض هاني بهار
   اختتم�ت يوم األربعاء الماضي فعالي�ات مؤتمر اإلنتربول 
اإلقليمي اآلس�يوي21 تحت عنوان "العمل المبتكر والتعاون بين 
أجهزة إنفاذ القانون في آس�يا من أجل عالم أكثر أمانا"  المنعقد 
في عمان  من الفترة )19-17ايلول( من الش�هر الجاري برئاس�ة 
ك�و بون هوي رئيس الجمعية العمومي�ة واألمين العام للمنظمة 
رونالدك نوبل وبمش�اركة عدد  كبير م�ن المنظمات الدولية وما 
يقرب من 180 ش�خصية عالمية تمثل 40 دولة من مختلف أنحاء 
العالم إضافة لمتابعة آالف المختصين بالشأن األمني وفي وسط 
اهتم�ام إعالمي عالمي وبغياب إعالم�ي عراقي  وبحضور بائس 
بتمثيل العراق متمثل )بوكيل الشرطة وكالة لوحده فقط( وبدون 
أية ورق�ة عمل عراقي�ة وال حتى كلمة بالمؤتمر م�ع العرض أن 
المؤتمر الهدف األساس من انعقاده استعراض التجارب وأساليب 
المكافحة المتبعة بالبلدان المش�اركة، في حين ش�اركت اليابان  
بالمؤتم�ر عل�ى مس�توى وزير الخارجي�ة وط�رح برنامج عمل 
لألمن البيئي، وتناول المؤتمر مجموعة من القضايا التي ش�ملت 
اإلرهاب والجرائم الحاس�وبية، واالتجار بالبش�ر، والسالمة في 
األلع�اب الرياضية، والقرصنة البحرية، واالتجار في الس�لع غير 

المشروعة والجريمة الصيدالنية واألمن البيئي

وقب�ل الخوض بتوصي�ات المؤتمر من الض�روري اإليضاح  
للقارئ الكريم رؤية المنظمة ومهمتها بإيجاز:

ما ال�ذي يصبو اإلنترب�ول إلى تحقيقه’’الوص�ل بين أجهزة 
الش�رطة لجع�ل العالم أكث�ر أمانا تتمث�ل الرؤية ف�ي إقامة عالم 
يتمك�ن فيه كل موظ�ف من موظفي إنفاذ القان�ون من التواصل 
وتب�ادل المعلومات الش�رطية البالغ�ة األهمية والوص�ول إليها 
بش�كل مأمون عن طريق اإلنترب�ول، أينما وحيثما دعت الحاجة، 
لضمان س�المة المواطنين في العالم أجمع. وتس�عى باس�تمرار 
إل�ى تقديم حل�ول مبتك�رة ومتط�ورة للتحديات الت�ي يواجهها 
عمل أجهزة الش�رطة واألمن على الصعيد العالمي، وتحسين تلك 

الحلول.
م�ا الذي يقوم ب�ه اإلنترب�ول لتحقيق رؤيته’’من�ع اإلجرام 

ومحاربته عبر تحسين التعاون الشرطي الدولي‘‘
 نس�عى لتس�هيل تبادل المساعدة على أوس�ع نطاق ممكن 
بين جميع السلطات الجنائية المعنية بإنفاذ القانون. ونضمن أن 
تتمكن أجهزة الش�رطة في العالم أجمع م�ن التواصل فيما بينها 
بشكل مأمون. ونتيح الوصول من جميع أنحاء العالم إلى بيانات 
الش�رطة وما توفره م�ن معلومات. ونقدم الدع�م العملياتي في 

مجاالت إجرام محددة ذات أولوية. وندعم تحسين القدرات .
توضي�ح مه�م م�ن رئي�س المنظم�ة أدل�ى ب�ه بالمؤتم�ر 

الصحفي على هامش الجلس�ة الختامي�ة )إن المنظمة وفي حال 
تعل�ق الموضوع ب�رأس الدولة فيجب أن يكون طل�ب المتابعة أو 
إلق�اء القبض عليه م�ن قبل مجلس األمن الدولي، مش�يرا إلى أن 
الطل�ب يجب إن يتالءم مع دس�تور وقواني�ن المنظمة، مؤكدا أن 
"اإلنترب�ول" ال تتدخ�ل بالقضاي�ا ذات الطابع السياس�ي نهائيا. 
وأش�ار إل�ى وج�ود لجنة خاص�ة ف�ي المنظمة تنظ�ر بتظلمات 
المواطنين بغض النظر عن تبعيتهم، الفتا إلى إمكانية أي شخص 
تقدي�م الطل�ب إليه�ا للنظر بتظلم�ه والتأك�د من دقت�ه وصحة 

إجراءات طلب إلقاء القبض عليه.(
 من أهم توصيات المؤتمر:

-1 قي�ام البل�دان األعض�اء بمواصل�ة استكش�اف الصالت 
القائمة بين االتجار بالس�لع غير المش�روعة والجريمة المنظمة 
عب�ر الوطنية وإجراء المزيد من البحوث بش�أنها وذلك من خالل 
تعزيز وتحسين تبادل المعلومات لمواجهة هذه الجرائم الجنائية 
وتوطيد العالقات بين أجهزة الشرطة والجمارك وسائر الكيانات 
الوطنية التي تؤدي دوراً أساسياً في مكافحة االتجار بالسلع غير 

المشروعة بجميع أشكالها.
-2 تعزيز التعاون الش�رطي الدولي لمكافحة األنش�طة غير 
المشروعة ومن خالل إعطاء زخم للجهود الدولية من أجل توفير 
الدع�م الفن�ي والقانون�ي وتمكين كب�ار ضباط الش�رطة وقادة 

الش�رطة الميدانيين من تعمي�ق إدراكهم لتداعي�ات هذه الجرائم 
عل�ى الصعد الوطنية واإلقليمية والعالمية، وتقوم األمانة العامة 
لإلنتربول بدعم هذه الجهود من خالل إصدار تقارير إس�تراتيجية 
تس�تند إلى المس�توى الرفي�ع للمعلومات والمعارف المكتس�بة 
م�ن هذه اإلجراءات التي تب�رز طبيعة وحجم االتجار المنظم عبر 

الوطني بالسلع غير المشروعة وصلته بالجريمة المنظمة.
-3 إدام�ة منظوم�ة االتص�االت اتصاالت ش�رطية مأمونة 
وتضمن معلومات ش�رطية هامة بالنس�بة ألجهزة إنفاذ وكذلك 
توس�يع نط�اق الوص�ول إل�ى خدم�ات منظوم�ة االتص�االت ) 
i/24/-7 ( لتش�مل ش�رطة الحدود ووح�دات التحقيق وأجهزة 
الجمارك واالس�تخبار المعنية بمكافحة الجريم�ة الدولية، كذلك 
التنس�يق م�ع األمانة العام�ة لتنفيذ أنس�ب الحلول الت�ي تتالءم 
مع احتياجاته�ا والقدرات الفنية المتوفرة ف�ي بلدانها وذلك بما 

يتماشى مع نظام االنتربول الجديد لمعاملة البيانات.
-4 دع�وة المكاتب المركزي�ة الوطنية في منطقة آس�يا أن 
تواكب عن كثب التطورات التش�ريعية المتعلقة بحماية البيانات 
في مجالي الش�رطة والعدال�ة الجنائية عل�ى الصعيدين الوطني 
واآلسيوي والرجوع إلى الصكوك الدولية مثل المبادئ التوجيهية 

لألمم المتحدة ونظام االنتربول الجديد لمعاملة البيانات.
-5 التص�دي لالتجاه�ات الناش�ئة للجريم�ة فق�د أوص�ى 

المشاركون بتعزيز برامج التوعية باالتجاهات الجديدة للجريمة 
وتمكين موظفي الش�رطة وإنفاذ القان�ون من إدراك تبعات هذه 
االتجاه�ات الناش�ئة للجريمة عل�ى الصعيد الوطن�ي واإلقليمي 

والعالمي .
الخالصة

ال يمك�ن ألي ام�ن وطن�ي أن ينه�ض إال من خ�الل التعاون 
اإلقليم�ي والدول�ي، وإن انعق�اد المؤتمر يش�كل فرص�ة لتبادل 
المعرفة والخبرات بين الدول المشاركة والتي ناقشت فيها أوراق 
عم�ل متعددة خاص�ة موضوع الش�رطة اإلقليمية ف�ي مواجهة 
تحديات الجريمة واالطالع على تجارب الدول المش�اركة في هذا 
المج�ال ألن التحديات الجرمي�ة والتكنولوجي�ة الحديثة العابرة 
للح�دود فرض�ت واقعا جدي�دا يتم مواجهت�ه بالعمل المش�ترك 
والموحد" وتوحيد الجهود ورفع مس�تويات التنس�يق واالتصال 
للتصدي سويا للتهديدات اإلجرامية ومواجهتها وصوال لمستقبل 
أكثر أمنا واس�تقرارا وسالما ، ومن األجدر بالوفد العراقي عرض 
ورقه عم�ل للمؤتمر بالتحديات التي تواج�ه األمن العراقي وبذل 
جه�ود بتهيئة أرضي�ة لعق�د اتفاقيات أمني�ة ثناثي�ة أو متعددة 
األط�راف ألن األمن العراقي يفتقر إلى تلك االتفاقيات بل يكاد أن 

يكون خاليا من االتفاقيات األمنية الثنائية.

ي�ن لعرش ا ي و د حل�ا ن ا لق�ر ي با س�يو آل م�ن ا يل لأل و ل�د ل ا ب�و نرت إل ت ا تطلع�ا

محمد الكحط 

إص�اح 
م�اذا..؟

رياح اإلصالح هبت علينا، فمبارك لنا
إصالح ماذا..؟

هو في حاجة معطوبة "ال سمح الله"..!!
يبدو أن بوادر عملية اإلصالح جاءت مسرعة، بل أسرع مما 
نتصور، وهكذا تسابقت سيارات األجهزة القمعية لتنقض على 
الن�وادي والملتقيات االجتماعي�ة الليلية، وبدون س�ابق إنذار، 
وعاثت فس�ادا باألثاث والمحتويات، واعتدت بش�كل غير الئق، 
عل�ى أناس مس�المين، ليس له�م من مفر من مهزلة تس�لكات 
الح�كام في ش�تى المج�االت، إال قض�اء الوقت هنا ف�رارا من 
الوضع المأساوي الذي يعيشه كل أبناء شعبنا، أمنيا واقتصاديا 
وسياس�يا، وم�ن لعب علني عل�ى الذقون، وجاء الدور لش�ارع 
المتنب�ي وأتالف أكش�اك بيع الكت�ب وغيرها والعائدة لكس�بة 
يعتاشون هم وعوائلهم على مردودها. وال نريد الخوض طويال 
في هذا الموضوع، لكنه باختصار س�لوك همجي ومدان وقمع 
للحريات الفردية، وهو اعتداء س�افر على راحة وسلوك الناس 
ومصادرة حرياتهم، وإذا كان هنالك ما يزعج اآلخرين فيمكنهم 
م�ن خ�الل المحاكم تقديم ش�كوى وم�ن ثم تتخ�ذ اإلجراءات 
حس�ب القان�ون، أو أن يتم تبلي�غ أصحاب األكش�اك وإنذارهم 

لفترة زمنية ليتدبروا أمرهم، أليس هكذا يا دولة القانون.
أم�ا اإلص�الح المزع�وم، فالعملي�ة السياس�ية تس�ير من 
س�يئ إلى أس�وأ، ال نحس�د عليه، والصراع السياسي بين الكتل 
المتحاصصة وصل ذروته، وتراجعت اللهجة من س�حب الثقة، 
إذا كان�ت هنال�ك ثق�ة موج�ودة أصال، إل�ى االس�تجواب، وال 
أدري على أية مس�ألة أو مصيبة يتم االس�تجواب، فهي كثيرة، 
وبعده�ا جاء اإلصالح ووثيقته التي ال يعرف أحد فحواها حتى 
الي�وم، والعطوب والثق�وب ال تفيد وال تنفع معه�ا الترقيعات 

الكالسيكية.
هل وثيقة اإلصالح، س�تعالج جذر المش�كلة ف�ي العملية 
السياس�ية وهي المحاصصة والتقس�يم الطائفي والعرقي في 
بناء الدولة، وس�تحول سياس�ة العراق على أس�اس المواطنة، 
عل�ى األس�س الديمقراطي�ة الصحيح�ة، أم س�يتم التدلي�س 
والتلمي�س وإعط�اء مزيد م�ن التنازالت لبع�ض األطراف على 
حس�اب قضايا الوط�ن وطموحات أبناء الش�عب، وس�يكافئ 
المجرم�ون، بإطالق س�راحهم، م�ن أجل أن يبق�ى البعض في 
مقاعده�م الت�ي التصقوا به�ا وال توجد قوة س�تزيحهم عنها، 
وس�يبقى الفساد يعشش، والبالد تتدهور أمنيا واقتصاديا، وال 
من حسيب وال من رقيب، والشعب فقد األمل والثقة بكل الذين 
يمس�كون بالس�لطة الحالية، كونه ال يرى ضوء في نهاية هذا 
النفق المظلم جدا، الذي وصل أليه بفضل سياس�يينا الماسكين 

بدفة السلطة بقوة.
وحتى فصل السلطات الثالث واس�تقالل واحترام القضاء 
أصبحا في خبر كان، وكل ش�يء يخض�ع لرغباتهم، ويفصلون 
الدولة على ما تقتضيه مصالحهم، متناس�ين إن ما سيقررونه 
اليوم لصالحهم، س�يأتي اليوم الذي سيصبح ضدهم، فالشعب 
س�وف ينهض من س�باته يوما، وينتفض ضد مستغليه والذين 
يس�عون كل لحظة الس�تغفاله ولتجهيله، ليتسنى لهم سهولة 
توجيهه وقيادته وكس�ب صوته لهم، لكن ذلك س�وف لن يدوم 

طويال.
إن العملي�ة الديمقراطي�ة العرج�اء أصال تتع�رض للتآكل 
والتهمي�ش والتضلي�ل، وها ق�د اختلفوا في كل ش�يء، لكنهم 
اتفق�وا على خنقها، وض�رب قرار المحكم�ة االتحادية عرض 
الحائط غر مكترثين لفعلتهم وعواقبها، المهم أنهم اتفقوا على 
حصر كل س�لطات الدولة بأيديهم، ومن�ع وصول قوى وطنية 
ال تؤم�ن بالمحاصصة، وتريد إعالء ش�أن ال�روح الوطنية في 
بن�اء الدولة، لمن�ع التحارب واالختالف بين أبن�اء البلد الواحد، 
وتمنع الفس�اد المستشري بسبب السياس�ة الحالية المعتمدة 

ببناء الدولة.
وكان أملن�ا باالجتم�اع أو عقد مؤتمر وطن�ي لكل القوى 
السياس�ية الوطنية، وانتظرن�اه طويال، اجتماعات للس�لطات 
الثالث فقط، والتي لم تتفق فيما بينها على مسألة بسيطة جدا، 
وهي محاكمة طارق الهاش�مي، وهي قضية بسيطة وقضائية 
بحتة، وكل طرف له موقف منها، فكيف س�يتم مناقشة قضايا 
الوطن المهمة، لذا مقدما من س�يمثل هذه السلطات الثالث في 
االجتم�اع، ليس�وا جديرين بإنهاء أزمة البلد بالش�كل الصحيح 
والمش�رف، فاألزمة أعمق مما هو متوق�ع، وتحتاج إلى حلول 

جذرية وليس حلوال ترقيعية.
على ش�عبنا وق�واه الوطني�ة والديمقراطي�ة اليوم مهمة 
صعبة أال وهي التصدي لكل تلك التجاوزات وفضحها، والدعوة 
إلى التمس�ك بالدستور وقرارات المحكمة االتحادية والمحكمة 
الدس�تورية، والمطالبة بترك سياس�ة المحاصص�ة البغيضة، 
وااللتزام ب�روح المواطن�ة، ومعاقبة المس�يئين ال مكافأتهم، 
وفضح تلك التس�لكات السلبية والتجاوزات من أية جهة كانت، 
دون خ�وف أو ت�ردد، فإن الس�كوت يعني المس�اهمة في تلك 

الممارسات.
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يع�د القضاء يف البل�دان الديمقراطية جزءاً 
رئيس�اً للحف�اظ عليها م�ن خالل نب�ذ العنف 
ب�ن األش�خاص أو املجموع�ات الت�ي تختلف 
فيم�ا بينه�ا ألس�باب دنيوي�ة ولك�ي تحق�ن 
الدماء وتص�ان الحرائر يك�ون القايض العادل 
ه�و املي�زان إلعادة األم�ور لنصابه�ا الصحيح 
ومعاقبة املس�يئن دون تفضيل ش�خص وآخر 
ورج�ل دولة ومواطن بس�يط ألنهم سواس�ية 
كأس�نان املش�ط يف البلدان الديمقراطية ونحن 
نعيش يف الع�راق الخط�وات األوىل لهذا التوجه 

املدني العقالني.
 زرنا القايض عمار حسن عبد عيل الغرباوي 
أحد قضاة املحكمة االتحادية يف واس�ط فكانت 

الحصيلة الحوار اآلتي :
• ما هي أسباب ترشيع قانون اإلحداث ؟

- إن ترشي�ع قانون ملعالجة ظاهرة جنوح 
األح�داث م�ن خ�الل وقاي�ة األح�داث الجنوح 
ومعالجة الحدث الجان�ح وتكييفه االجتماعي 

وفق القيم والقواعد األخالقية ملجتمعنا.
• م�ا هي األس�س والتدابري الت�ي يفرتض 

ترشيعها ملنع الحدث من العودة إىل الجريمة ؟
- ضع�ف التزام الطلبة والتالميذ يف املدارس 
وضعف الرقابة من قبل وزارة الرتبية املفروض 
أن العراق أحد البلدان امللتزمة بالتعليم اإللزامي، 
ورشع هذا القانون وضع�ف الرقابة من وزارة 
الرتبي�ة خ�الل االستكش�افات ع�ى امل�دارس 
والقرى واملناطق املزدحمة واملناطق الش�عبية 
تكثر يف هذه املناطق ظاهرة ترك املدرس�ة من 
قبل الطلبة والتالميذ وعدم محاس�بة أوليائهم 

بخصوص عدم إرسالهم إىل املدرسة ومتابعتهم 
والت�زام األطف�ال بالعم�ل، حي�ث الحظنا من 
خ�الل كوني رئيس محكمة أحداث واس�ط، أن 
هن�اك الكث�ري من الجن�وح والترشد والتس�ول 
ه�ي بالتأكي�د س�بب غي�اب الرقابة م�ن قبل 
األولياء وكذل�ك ضعف الرقابة من قبل الجهات 
الحكومي�ة املتمثلة بوزارة الرتبي�ة التي يتحتم 
عليها إنش�اء ش�عب للبحث االجتماعي إلجراء 
زي�ارات تفقدي�ة واستكش�افية مل�دارس املدن 
وكذلك أجهزة التفتيش بالوزارة لتشكيل لجان 
بالقي�ام بمهام التي انش�ئ من اجله�ا قانون 
التعلي�م اإللزامي وتثبيت األرضار الحاصلة من 
أع�داد التالمي�ذ املترسبن من امل�دارس ووضع 
غرامات وعقوبات عى األولياء وعدم الس�ماح 
للتالميذ بالعم�ل، وكذلك نويص بتوفري ماديات 
للطلبة الذين هم  يف املدرس�ة م�ن خالل توفري 
مبال�غ مادي�ة كافي�ة وتك�ون تح�ت إرشاف 
وزارة الرتبي�ة بخصوص آلية ال�رف وتوفري 
س�لة التغذية للتالميذ والطلب�ة وفتح حوانيت 
له�م ورشاء كس�وة صيفية وش�توية للطالب 
وتوف�ري ال�زي امل�دريس إللغ�اء الف�وارق ب�ن 
طبقات املجتم�ع وتحقيق العدالة، والعمل عى 
إلغاء التمايز بينهم وتوفري جميع مس�تلزمات 
الدراس�ة أس�وة بأي�ة دول�ة م�ن دول العال�م 

املتقدمة.
•  م�ا ه�و دور العائل�ة وأولي�اء األم�ور 

بخصوص األحداث ؟ 
- عالج قانون األحداث رقم 76 لسنة 1983 
موضوع ت�رشد وانحراف الس�لوك حيث نصت 

املادة 24 أوالً يعترب الصغري أو الحدث مرشدا .
أوال -  إذا وج�د متس�والً يف األماكن العامة 
أو تصن�ع اإلصابة بجروح وعاهة أو اس�تعمل 
الغش كوسيلة لكس�ب عطف الجمهور بقصد 

التسول. 
ثانيا- إذا مارس املتجول صبغ األحذية 
ثالثا - إذا لم يكن محله إلقامة معينة .

 ه�ذه حاالت الت�رشد، أما ح�االت انحراف 
السلوك هي:

إذا ق�ام بأعم�ال مخل�ة يف أماك�ن  أوال - 
الدعارة ورشب الخمور أو القمار 

ثاني�ا - خالط مترشدين أو الذين اش�تغلوا 
بسوء السلوك

ثالث�ا – إذا كان مارق�اً ع�ى س�لطة ولي�ه 
وهناك غرامات عى الويل إذا انحرف ولده.

• ما ه�و قضاء قان�ون األح�داث وما هي 
أحكامه ؟ 

- العقوب�ات ع�ى األح�داث انقس�مت إىل 

قس�من، قس�م عقوبات عى الفتى وعقوبات 
ع�ى الصبي، أم�ا الصبي فيك�ون عمره من 9 
س�نوات إىل 15 سنة والفتى من 15 سنة إىل 18 
س�نة، عقوباته�ا بالجنايات من 6 أش�هر إىل 7 
س�نوات إذا كانت الجريمة محكومة بالس�جن 
املؤبد ومن 5 س�نة إىل 15 سنة إذا كانت عقوبة 
إع�دام، أما الصبي عمره من 9 س�نوات إىل 15 
س�نة عقوبته�ا بالجناي�ات من 6 أش�هر إىل 5 
س�نوات إذا كانت العقوبة مؤبدا ومن س�نة إىل 

عرش سنوات إذا كانت إعداما.
• ما هي الجوانب العالجية القانونية ؟ 

- الجوان�ب العالجية كم�ا تطرقنا لقانون 
حماي�ة األحداث هي إنش�اء م�دارس للصبيان 
والفتيان والش�باب البالغن وم�دارس التعليم 

املهني باإلضافة إىل الدراسة.
•  ما هي الوس�ائل التي اس�تحدثها قانون 

األحداث ؟ 
- لدينا ثالث مدارس أوال، املدارس التأهيلية 
تتكون من دار املالحظة ملعالجة وفحص الحدث 
بدني�اً وعقلي�اً ودراس�ة ش�خصيته وس�لوكه 

تمهيداً ملحاكمته .
ثاني�ا - مدرس�ة تأهي�ل الصبي�ان وه�ي 
مدرس�ة إصالحية مع�دة إلتاح�ة الصبي املدة 
املق�ررة بالحكم بغية إع�ادة تكليفه اجتماعياً 

وتأهيله مهنياً أو دراسياً 
ثالثا - مدرس�ة تأهيل الفتيان هي مدرسة 

إصالحية إلعادة الفتى والصبي املقررة.
رابعا - الشباب البالغون معدة إليداع الفتى 
إذا أكم�ل 18 س�نة بغية أيض�ا تأهيل�ه مهنياً 

ودراسياً وإعادة تكيفه مع املجتمع .
خامس�ا - دار تأهيل األحداث ، مكان يودع 
في�ه الحدث امل�رشد أو منحرف الس�لوك لحن 

إكماله ال� 18سنة .
• ه�ل يتم منح الح�دث الجانح املس�اعدة 

املالية ؟   
- نعم، إن قانون رعاية األحداث عالج هذه 
الظاهرة حيث انشأ املدارس أعاله بغية تأهيله 
ورصف مبال�غ مالية نتيجة العم�ل الذي يقوم 

به .
• ملاذا تكون جلسة محاكمة الحدث الجانح 
رسية ب�دون ارتداء رئيس املحكم�ة أو االدعاء 

العام أو وكيل املتهم روب املحاكمة ؟
- إن الغاي�ة م�ن ع�دم ارت�داء الق�ايض أو 
املحامي روب الكس�وة القضائية لكون قانون 
رعاي�ة األح�داث أو محاكم�ة الح�دث رعاي�ة 
خاصة، حيث لم تجر محاكمته بجلسات علنية 
أو تخويف�ه أثناء إج�راء املحاكمات لكي يكون 
يف بيئ�ة اق�رب إىل اإلصالح منه�ا وتقويمه بدال 
م�ن أن يكون خائفاً ويؤث�ر فيه أثناء املحاكمة 
لصغر س�نه والرهبة التي يمك�ن أن يصادفها 

أثناء املحاكمة.
• م�ا هي عدد الجناي�ات أو الجنح املرتكبة 

من قبل األحداث خالل عامي 2011 و2012 ؟
فف�ي2011  وجناي�ات،  جنح�ة  هن�اك   -
كان�ت الحصيل�ة 80 جنحة عقوب�ات مختلفة 
فالعقوبات اقل من 5 سنوات والجنايات كانت 
عددها 94 حكمها من 5 سنوات فما فوق والتي 
تم�ت إحالتهم للمحكمة منه�ا ثبتت ومنها لم 

تثبت فالربيء يطلق رساحه ومرتكب الجريمة 
يحكم حس�ب قان�ون العقوب�ات العراقية، أما 
س�نة 2012 وحتى نهاية هذا الش�هر التاس�ع 
كاآلت�ي، 87 جنح�ة و65  الحصيل�ة  فكان�ت 
جنايات أيضا، األحكام ذاته�ا التي تطرقنا بها 

أعاله.
• كلمة أخرية 

- الحظن�ا من خالل الجرائ�م التي يرتكبها 
األحداث ممن هم صغار الس�ن إن السبب األول 
هو الع�وز املايل وتطرقن�ا بالبداية إىل املس�ائل 
الت�ي يجب توفريها لكي نحمي أوالدنا األحداث 
م�ن الجن�وح وارت�كاب الجرائ�م والت�ي تب�دأ 
بالرتبية داخل األرسة ومن ثم املدرس�ة وتوفري 
املس�تلزمات الصحي�ة والرتبوي�ة والغذائية يف 
مدارس االبتدائية وإلزام اآلباء واألولياء بإرسال 
أبنائهم إىل املدرس�ة واملتابعة من قبل مديريات 
الرتبية يف املحافظات واللجان املش�كلة من قبل 
وزارة الرتبي�ة لتفعيل قان�ون إلزامية التعليم ، 
وتلبية كاف�ة املتطلبات الت�ي يحتاجها لغرض 
إنجاح�ه، وكذل�ك نالح�ظ أن هنال�ك أطف�اال 
ذوي قابلي�ة ذهنية محدودة بس�بب رس�وبهم 
يف صف�وف الدراس�ة األولي�ة ألكث�ر من س�نة  
لذا يضط�ر األولي�اء إىل تركهم الدراس�ة لكون 
مستواهم ضعيفاً أو بقائهم يف صف واحد ألكثر 
من سنة، ونرى إذا كان هناك مثل هؤالء تالميذ 
بنبغ�ي االهتمام بهم بش�كل اكرب ملس�اعدتهم 
وجعلهم يف صفوف خاصة وإعطائهم جرعات 
تعليمية أكثر من بقية الطلبة لرفع مس�تواهم 

العلمي لكي ال يتسببوا يف ترك الدراسة.

امل�ادة/ 124 م�ن الدس�تور 
العراقي الدائم 

اوالً: بغ�داد بحدودها البلدية 
عاصمة جمهورية العراق وتمثل 
محافظ�ة  االداري�ة  بحدوده�ا 

بغداد.
ثانياً: ينظ�م وضع العاصمة 

بقانون.
ثالث�اً: ال يج�وز للعاصمة ان 

تنضم القليم. 

1-  من عيل حس�ن حس�ن من مدينة الش�علة، 
يسأل عن عقوبة لعب القمار؟

ج- وفق�اً لقانون العقوب�ات العراقي رقم 111 
لس�نة 1969 املع�دل يعاق�ب بالحبس م�دة ال تزيد 
عى سنة وبالغرامة او بإحدى هاتن العقوبتن ملن 
فتح داراً او محالً للعب القمار واعده لدخول الناس 
وكذلك كل من نظم العاباً من هذا القبيل يف محل عام 
او مح�ل مفتوح للجمه�ور او يف محل او منزل معد 
لهذا الغرض كم�ا يعاقب بالعقوب�ة ذاتها صيارفة 
املح�ل وتصادر ادوات اللعب والنقود، وللمحكمة أن 

تحكم بإغالق املحل ملدة ال تزيد عى السنة. 
2-  من الس�يد احمد ش�كري من مدينة الكرادة 

خارج، يسأل عن عقوبة جريمة التهديد؟
ج- ج�اء يف امل�ادة 430 م�ن قان�ون العقوب�ات 
بان يعاقب بالس�جن مدة ال تزيد عى س�بع سنوات 
او بالحب�س كل م�ن هدد آخر بارت�كاب جناية ضد 
نفس�ه او ماله او بإس�ناد أمور مخلة بالرشف كما 

ويعاق�ب ب�ذات العقوب�ة اذا كان التهديد يف خطاب 
خال من اس�م مرس�له او كان منسوب صدوره اىل 

جماعة رسية موجودة او مزعومة. 
3-  جمان�ة عب�د الق�ادر مصطفى م�ن زيونة 

تسأل، عن زواج من لم يكمل الثامنة عرشة ؟
ج- يج�وز زواج م�ن ل�م يكم�ل الثامنة عرشة 
وللق�ايض أن ي�أذن إذا ثبت ل�ه اهلي�ة وقابلية هذا 
الش�خص او وج�د رضورة قص�وى تدع�و اىل ذلك 
ويش�رتط يف ذلك تحق�ق البلوغ الرشع�ي والقابلية 

البدنية.
4-  هب�ة عب�اس من الدورة تس�أل، عن رشوط 

الحاضنة يف القانون ؟
ج- رشوطه�ا ان تكون بالغة عاقلة أمينة قادرة 
عى تربية املحضون وال تسقط حضانة االم بزواجها 
وتق�رر املحكمة يف ضوء مصلح�ة املحضون اذا اتم 
الخامسة عرشة يحق له االختيار يف االقامة مع من 

يشاء من ابويه لحن اكماله الثامنة عرشة. 

لم تزل النقاش�ات دائرة يف مجلس النواب بشأن 
قان�ون العفو العام املزمع ترشيعه بعد ان تم اجراء 
التعدي�الت علي�ه م�ن قبل مجل�س ش�ورى الدولة 
واعادت�ه اىل مجلس النواب م�رة اخرى وربما تكون 
نق�اط الخالف دائرة حول بعض الجرائم املش�مولة 
بالقان�ون والت�ي منه�ا جريم�ة القت�ل وفرقه عن 
القت�ل الخطأ باالضافة اىل جرائم االرهاب التي يدور 
حوله�ا الكثري م�ن النق�اش والجدل كم�ا ان هناك 
اعرتاض�ات ح�ول ش�مول مرتكبي جرائ�م التزوير 
بالعفو. وان هذا القانون يبدو االن رضورة تفرضها 
الظروف الحالية خصوصاً مع التغريات السياس�ية 
واالجتماعي�ة الدائ�رة يف البل�د حي�ث ان كل البلدان 
العاملية تق�وم باصدار مثل ه�ذا العفو حتى تعطي 
للش�عوب الفرصة املناسبة للبداية الجديدة البيضاء 
م�ن خ�الل فت�ح الصفح�ات الت�ي تس�مح لهؤالء 
الجانح�ن باالندم�اج م�ن جدي�د يف ثناي�ا املجتمع 
الكب�ري، ول�و رجعن�ا اىل التاريخ االس�المي لوجدنا 

ان هناك مث�االً واضحاً عندما دخل الرس�ول )ص( 
اىل مك�ة فاتح�اً توقعوا ان�ه س�يعاقبهم اال انه عفا 

عنهم وق�ال لهم اذهب�وا فأنتم الطلق�اء حيث عفا 
عنه�م بالرغ�م م�ن انهم س�ببوا ل�ه االذى والرضر 
م�ع اصحاب�ه ورشدوه وحارب�وه وهذا ه�و املثال 
الفريد الذي يتخذ مبدأ يف كل املناس�بات املش�ابهة. 
ولو رجعنا اىل القانون الس�ابق رقم 18 لسنة 2008 
لوجدنا انه استثنى جريمة القتل الخطأ بالرغم من 
ان القصد الجنائي غري متوفر واش�رتط تنازل ذوي 
املجن�ي عليه يف حن ان هذا الرشط كان يفرتض ان 
يك�ون موجودا يف جريم�ة القتل العم�د، وال بد من 
االش�ارة هن�ا اىل ان املوقوف�ن عن جرائ�م االرهاب 
التي ال توجد ضدهم األدلة يحتاج إىل ش�مولهم بهذا 
العف�و الجديد. ويف القان�ون الجديد ال بد من تحديد 
اآللي�ات التي تنفذ القانون التي يأتي يف مقدمتها ان 
يك�ون اطالق ال�رساح من قبل الجه�ة املرشفة عى 
التحقيق ولي�س ان تكون هناك لجان تابعة ملحاكم 
االستئناف تتوىل النظر يف الطلبات املقدمة مثال عى 
ذلك ان تتوىل ادارة الس�جون اطالق الرساح حس�ب 

ش�مول املحكوم ومادته القانونية وكذلك يف الدوائر 
املختلف�ة التي تتوىل هذا االمر املهم. كما ان القانون 
ال بد ان يفرق بن الجرائم الخطرة وغري الخطرة من 
حيث الذي�ن تلطخت أيديهم بدماء العراقين والذين 

لم تثبت عليهم التهم.
ان إعط�اء االحتم�االت بإن إط�الق رساح هؤالء 
املحكوم�ن واملوقوف�ن ق�د ال يك�ون يف محل�ه ألن 
عودته�م مع توفري فرص العم�ل واتخاذ االجراءات 
القانوني�ة من حي�ث التابع�ة س�يؤدي بالتأكيد اىل 
عودتهم اىل جنبات املجتمع الكبري وهو ايضاً يحقق 
الوئام بن افراد املجتمع العراقي الذي يحتاج اىل مثل 
ه�ذا العفو يف الوقت الحارض ويزيد من قوة الرتابط 
بن الشعب والس�لطتن التنفيذية والترشيعية عى 
حد س�واء ويحق�ق غاية االص�الح املطلوب�ة والتي 
تشكل االهداف الرئيس�ة لفلسفة العقوبة الجزائية 
خصوصاً ان اعداد املوقوفن واملحكومن قد زاد كثرياً 

وان الطلبات حول هذا العفو قد ازدادت كثرياً.

للقت�ل يف القان�ون الجنائ�ي اس�باب 
كث�رية منها الراع عى املال او الس�لطة 
او الحس�د او الغ�رية واالناني�ة )والحب( 
فف�ي هذه القصة يتجس�د ذلك وهي من 
الواقع الذي فرق ابطالها وجعل كالً منهم 
يف طريق.   س�بب الجريمة هو الحب الذي 
ينبض يف قلب )ص�الح( وهو يرى زوجته 
ذات السبعة عرش عاماً بعيونها الواسعة 
النج�الء حي�ث حرص ع�ى ان يوف�ر لها 
ويلب�ي كل م�ا تطلبه حبيبته )ش�كرية( 
فهو من القصابن املعروفن يف املدينة ما 
جعله يك�ون من العيش يف بحبوحة وهي 
أي )شكرية( تخرج متى شاءت وتشرتي 
ما تري�د وتزور من تح�ب اال ان )صالح( 
ابت�يل )برشب الخمر( وبش�كل مفرط ما 
جعل�ه ال يأب�ه بأي ت�رف عندما يكون 
تحت تأث�ري الخمور . فقد اثبتت التجارب 
ان تدخالت االهل هي س�بب من اس�باب 
الطالق فطلبات )شكرية( ازدادت بشكل 
مبال�غ فيه م�ا جعله يش�ك يف س�لوكها 
وهال�ه ان يجد انها كانت تق�وم باعطاء 
م�ا تأخ�ذه اىل اهله�ا دون علم�ه.. ويف 
اح�دى الليايل عاد )صالح( اىل بيته وكانت 

الخمرة قد حجبت عقله تماماً وسيطر 
عقل�ه الباطن عى مش�اعره الظاهرة 
وألول مرة امس�ك )بش�كرية( وانهال 
عليها رضب�ًا دون مقدمات فلم تصمد 
كثرياً امام كف قصاب االبقار )فارتفع 
رصاخه�ا( وتجمه�ر الج�ريان وف�ض 
الن�زاع وذهب�ت اىل اهله�ا وب�دأ الن�دم 
ينه�ش يف قل�ب )ص�الح( واراد اع�ادة 
املي�اه اىل مجاريه�ا، فأرس�ل األقارب 
واألصدق�اء دون جدوى م�ا حدا به أن 
يذهب بنفسه متوسالً وأبت )شكرية( 
الع�ودة. وكره الدنيا وش�كا وبث همه 
اىل كل م�ن يعرف�ه وم�ن ال يعرفه علّه 
يجد الص�رب والس�لوان، ويف احد األيام 
ج�اءه اثن�ان م�ن الواش�ن واخرباه 
ان )ش�كرية( س�ارت يف درب الح�رام 
والرذيل�ة فل�م يصدق وح�اول أن يبعد 
الش�كوك إال أن وصول التبليغ اليه بأن 
)ش�كرية( أقامت عليه دعوى )طالق( 
ع�زز ه�ذا الش�ك وازداد وج�ده حيث 
س�يطر الحب ع�ى قلبه وقرر ام�راً اذ 
رشب كمية كبرية م�ن الكحول وتأبط 
ثالث س�كاكن من التي يستخدمها يف 

عمله وتوجه اىل بيت اهل زوجته لم يطرق 
الب�اب ولم ينظ�ر اىل غري )ش�كرية( التي 
ذهلت وخافت ورجفت وهي تراه يش�هر 
س�كينه الكبرية ويجري خلفها وامسكها 
وانهال عليها رضباً بالط�ول والعرض... 
قتله�ا ب�ل قطعه�ا اىل اوص�ال.. واحي�ل 
)صالح( اىل محكم�ة الجنايات حيث قال 
بصوت عال )ذبحتها وقطعتها كما اذبح 
الش�اة( وبع�د ان اس�تمعت املحكم�ة اىل 
اف�ادة املدعن بالحق الش�خيص واطلعت 
عى ق�رار )التفريق( الصادر من محكمة 
ضب�ط  ومح�رض  الش�خصية  االح�وال 
الس�كن )اداة الجريمة( والتقرير الطبي 
الترشيعي حكمت ع�ى )صالح( باالعدام 
النه ذو نزعة اجرامية كبرية وبه عالمات 
الرجع�ة والبدائي�ة، وقد اس�تخدم ادوات 
العم�ل يف الجريم�ة، إال أن املحكمة قررت 
تخفي�ف العقوبة اىل )املؤب�د( مراعية ان 
القاتل كان زوج القتيلة، وقد صدق القرار 
من محكم�ة التميي�ز وان جريمته كانت 
بدافع الح�رص والش�ك بالخيانة.. ضاع 
)ص�الح( ومات�ت )ش�كرية(، وفعالً من 

الجهل ما قتل. 
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الكوت - علي ف�شيلة ال�شمري

اعداد : امل�شتقبل العراقي

مفاهيم دستوريةاستشارات قانونية

قانون العفو العام.. ورضورات الترشيع

واقعة ق�شائية

َقصاب يقّطع زوجته شكًا برشفها !!

هناك يف القانون الدس�توري العديد من 
االنظم�ة السياس�ية التي تعتم�د يف الدول 
كأساس للحكم ومنها )امللكي والجمهوري 
والنياب�ي او الربملاني( وربما يكون اصعب 
هذه االنظمة هو النظام )النيابي الربملاني( 
والذي يقوم عى مبدأ الفصل بن السلطات 
ومن ثم يكون للربملان الدور االهم يف الرقابة 
والترشيع ومنه أي من الربملان يتم اختيار 
رئيس الوزراء والجمهورية ويتم التصويت 
عى كافة اعضاء الس�لطة التنفيذية وهذا 
النظام الس�يايس يس�مى )س�يد االنظمة 
السياس�ية( وهو معتمد يف العديد من دول 
العالم ومنه�ا، بريطانيا وتركي�ا وافريقيا 
الجنوبية والدول االس�كندنافية ويف العراق 
ولبن�ان ودول اخرى . وبالرغم من جمالية 
هذا النظام وسهولة تطبيقه اال انه يحتاج 
اىل االرتكازات او القواعد التي يعتمد عليها 
ويأت�ي يف مقدم�ة ذلك وج�ود )االقتصاد( 
القوي والنضوج االجتماعي الذي يس�اعد 
يف نجاح هذا النوع من االنظمة السياس�ية 
ففي بريطاني�ا جاء هذا النظ�ام الربملاني 
بعد الث�ورة الصناعية الت�ي حصلت هناك 
فه�و كما يقول البعض ابن )الرأس�مالية( 
وبالت�ايل عندم�ا تحول�ت بريطاني�ا م�ن 
اىل  االرض  ملكي�ة  أي  )االرس�تقراطية( 
)الربجوازي�ة( أي )ملكية امل�ال( ظهر هذا 
النظام الس�يايس والذي كان من محاسنه 
انه طور بريطانيا مع كافة املدن والواليات 
التابع�ة لها من حيث تطبي�ق )الفدرالية( 
فقام�ت املقاطع�ات هن�اك والت�ي منه�ا 
)ويلز وايرلندا وغريها( حيث كان ما تحت 
االرض تتحك�م به الحكوم�ة املركزية مثالً 
النفط وما عداه من رضائب ومنافع يعود 
اىل صالحي�ات االقالي�م واملالح�ظ ان هذه 
االقالي�م كان�ت لديها بنى تحتي�ة ومعالم 
اقتصادية تفوق يف بعض االحيان العاصمة 
وهذا ش�جع قيام ه�ذه )االقالي�م( اضف 
اىل ذل�ك ان الديمقراطية وف�ق هذا النظام 
الربملان�ي تقوم عى اس�اس )الديمقراطية 
التعددية( اي )ديمقراطية املواطنة وليس 
عى اس�اس الديمقراطي�ة )التوافقية( او 
كما تسمى املشاركة او املحاصصة ألن هذا 
النوع االخري س�وف يؤدي اىل حصول تمرد 
داخل التشكيالت والسلطات وعدم انسجام 
يساعد ذلك )النظام االنتخابي( الذي يجب 
ان يكون التصويت فيه عى اساس )الصوت 
مقابل املرش�ح( وليس عى اساس القوائم 
املغلق�ة والتي تأتي باش�خاص ال يعرفهم 
الناخ�ب وايضاً ال بد وك�رشط لنجاح هذا 
الن�وع من االنظمة السياس�ية من ترشيع 
قان�ون )االح�زاب( والذي يمك�ن بموجبه 
للتيارات الوطنية والش�بابية ان تس�هم يف 
العم�ل الديمقراط�ي. وان ال يقتر االمر 
ع�ى االح�زاب القليلة وان تح�دد وفق هذا 
القانون مص�ادر التمويل وآليات تش�كيل 
االحزاب عموماً )وبغري ه�ذه اآلليات فان 
ه�ذا النظ�ام الربملاني يفرغ م�ن محتواه 

وتكون احتماالت نجاحه ضعيفة. 

علي جابر 

األنظمة السياسية
 والقانون الدستوري

قطوف قانونية 

القضاء هو فيصل املتخاصمني وبه تعاد احلقوق ألصحاهبا

املحامي/ احمد امليايل 
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كاغد املطارحات.. تسع وتسعون قصة وقصة



لمجرد وقوع البصر على 
هذه الصور، يدفعك التس�اؤل 
ب�دأت  أي ف�ن ه�ذا، وكي�ف 
الفكرة، وكيف اس�توحاها؟، 
أن هن�اك جواب�ا  اعتق�د  وال 
س�وى انه فنان صاحب حس 

مرهف، فنان لم يحتج إلبراز 
فنه س�وى عيدان من البخور 
وغرف�ة  وكامي�را،  ومراي�ا 
جل�وس أب�دع فيه�ا بص�ور 
قد تظ�ن للوهل�ة األولى انها 
ولكنه�ا  ش�عوذة،  أو  س�حر 
صور واقعي�ة خالبة، أضاف 
اليه�ا ألوانا مختلف�ة لخلفية 
أكث�ر  تب�دو  حت�ى  الص�ورة 
جاذبية وساحرة، ولكي تظهر 
تفاصيله�ا أكثر. ان�ه التقاط 
لصور من دخ�ان البخور في 
كل م�كان م�ع وض�ع المرآة 
في ص�ورة مقابل�ة للدخان، 

وإضافة خلفية ملونة.

 في مشهد أقرب إلى سيناريو 
فيل�م مينودرام�ي، نص�ت وصية 
أمريكي�ة م�ن ميام�ي  مليوني�رة 
توفي�ت مؤخ�را عل�ى تخصيصها 
ثالث�ة ماليي�ن دوالر م�ن ثروته�ا 
لكلبتها الصغيرة كونيشتا، إضافة 
إلى 27 مليون دوالر لفريق العناية 

بالكلب�ة المحظوظة حتى نفوقها، 
كما تضمنت بن�ود الوصية تكليف 
شخصين بحراس�ة الكلبة وتأمين 
الراح�ة له�ا، فيما خصص�ت مبلغ 
ملي�ون دوالر فقط البنه�ا الوحيد 
ال�ذي س�ارع إل�ى تقدي�م دع�وى 

بالتالعب والتزوير إلى المحكمة.
 وج�اء ف�ي منط�وق الدعوى 
المقدمة من االب�ن المعترض على 
بن�ود الوصي�ة، أن والدته تعرضت 
إلى غس�ل دماغ وكانت في أيامها 
األخي�رة تعان�ي، وفق�ا للش�كوى 
المقدمة منه، إلى مشكالت نفسية 
نتيج�ة للمعامل�ة الس�يئة من قبل 
زوجها المليونير ال�ذي توفي قبل 

فترة قصيرة.

هل سألت نفس�ك لمجرد وهلة 
ي�ا ت�رى إلى أين س�يصل مهندس�و 
البناء في القرن الواحد والعشرين..؟ 
.. أعتق�د ل�ن تس�تطيع إجاب�ة هذا 
السؤال ألن كل حدود الخيال والعلم 
تم كسرها في هذه المدينة الرأسية 
.. مبنى ش�اهق االرتف�اع .. ولو أن 
كلمة ش�اهق تعجز ع�ن التعبير عن 
االرتف�اع هنا.. حي�ن تعلم ارتفاعه.  
الكلي�ة كمعماريي�ن  تخرجن�ا م�ن 
ونح�ن نعل�م أن ب�رج س�يزار تاور 
ق�د قه�ر برج�ي ماليزي�ا التوأمين، 
ومارس�نا المهنة ونح�ن نتطلع إلى 
دب�ي تس�ابق أبراجه�ا الواح�د تلو 
اآلخر برج س�يزار وتعل�وه ارتفاعا 
حتى وصل آخرها إلى ارتفاع 1000 
مت�ر وه�و الب�رج  Alburg  ومن�ذ 

ش�هور أعلن عن مفاجأة من الوزن 
الثقي�ل حين كش�ف النقاب عن برج 
المي�ل بارتف�اع 1600 م والمزم�ع 
إنش�اؤه بجده …انس كل ذلك .. نعم 
انس�ه تماماً وودع عص�ر ناطحات 
السحاب. فأطول بناء عرفه االنسان 
حت�ى االن وه�و الب�رج يب�دو قزماً 
صغيرا بج�وار مدينة دبي الرأس�ية 

التي يبلغ ارتفاعها2400  م.

ومرايا" "بخور 
 لوحات فنية رائعة

وصية: 30 مليونًا للكلبة
 ومليون فقط لالبن الوحيد !

ديب تودع ناطحات السحاب
 وتبدأ عرص ناطحات النجوم

متاهــــــة

أقّر طباخ أميرك�ي يحاكم بتهمة 

قتل زوجته بأن�ه طبخ جثتها في 

الم�اء المغلي قب�ل أن يرميها في 

المهم�الت على أنه�ا بقايا طعام. 

بحس�ب ما ذكرته ش�بكة "أن بي 

س�ي لوس أنجلس"وأفاد المصدر 

ع�ام  اختف�ت  فاين�ز  دون  ب�أن 

2009 واشتبهت الشرطة بزوجها 

الطاه�ي ديفي�د فاين�ز بأنه يقف 

وراء اختفائه�ا. غير أن الش�رطة 

ل�م تعث�ر عل�ى أي أث�ر للجثة في 

من�زل الوال�دة وال ف�ي مطعم�ه. 

وفي مقابلة مصورة عرضت أمام 

المحكمة، يقول ديفيد الذي حضر 

الجلسة على كرسي متحرك بعد أن 

حاول القفز عن مدرج بعد اتهامه 

باختف�اء الزوج�ة "أخ�ذت بعض 

األش�ياء مث�ل األوزان ووضعته�ا 

على جثتها، وطهيتها ببطء ألربعة 

أي�ام، في برميل من الماء المغلي. 

وفي تفاصي�ل اعتراف الطباخ إنه 

كان يتش�اجر مع زوجت�ه، فربط 

فمه�ا  وأقف�ل  ويديه�ا  قدميه�ا 

بشريط الصق، وقد أصيب بالذعر 

حين وجدها ميتًة في اليوم التالي. 

وقال إن�ه مزج ما تبقى من الجثة 

مع مخلفات طعام أخرى ورماها 

ف�ي المهم�الت، مش�يراً إل�ى أنه 

احتف�ظ بجمجمة زوجته وخبأها 

على سطح منزل والدته.

أصدرت مدرس�ة خاصة في 
اإلمارات، قراراً بتغريم أي طالب 
يتأخر ع�ن الدوام المدرس�ي أو 
الحافلة المدرس�ية في الصباح، 
تس�لمه،  ع�ن  ذووه  يتأخ�ر  أو 
س�اعة،  كل  ع�ن  دراه�م   10
بش�راء  الطلب�ة  ذوي  وألزم�ت 
الكت�ب كله�ا ومنعت اس�تخدام 
بع�ض الكتب القديم�ة الخاصة 
بأشقائهم، فيما أكدت مسؤولة 
في المدرس�ة )فضلت عدم ذكر 
المدرس�ة  أن مدي�رة  اس�مها(، 
ه�ي التي أصدرت قرارات تغريم 
الطلبة حال التأخر عن الحضور 
أو االنصراف، فضالً عن إلزامهم 
وع�دم  الكت�ب  جمي�ع  بش�راء 

إصدار قائمة مفصلة بأسعارها. 
في المقابل، أكد مجلس أبوظبي 
للتعليم، أنه يحقق في أي شكوى 
تص�ل إليه، مطالب�اً ذوي الطلبة 
بالش�كوى حال طلبت المدرسة 
منه�م أي رس�وم غي�ر مب�ررة، 
مؤك�داً حرص�ه عل�ى تحس�ين 
التعلي�م ال�ذي تقدم�ه المدارس 
الخاصة، والمواءمة بين الرسوم 
الم�دارس  تل�ك  ف�ي  الدراس�ية 
التعليمية  الخدم�ات  ومس�توى 
الت�ي تقدمها والق�درات المالية 
لمختلف شرائح المجتمع، فضالً 
الم�دارس  إدارات  تغري�م  ع�ن 
المخالفة وإلزامه�ا برد األموال 

المحصلة بطرق غير قانونية.

10 دراهم
 عن كل ساعة تأخري !
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عموديافقي

متجر فرنيس يبيع الرجال للنساء ! 

مقربة مشرتكة للحيوانات والبرش!!

23  ايلول

�سورة من الذاكرة

بغداد
 �سنة 1930

1817 - إس�بانيا وإيطالي�ا 
توقع�ان ع�ى اتفاقي�ة لتحريم 

تجارة العبيد.
كوك�ب  اكتش�اف   -  1846
الفلك�ي  املرص�د  يف  نبت�ون 
لربل�ن وذلك بفض�ل مالحظات 
العالم الفلك�ي الفرنيس أوربان 

لوفرييي.
1856 - ب�دء العم�ل يف أول 
خط س�كك حديدية بمرص بن 

القاهرة واإلسكندرية.
يوغوس�الفيا   -  1928
تنس�حب من حلف وارسو الذي 

يقوده االتحاد السوفيتي.
نج�د  مملك�ة   -  1932
والحجاز تصبح اململكة العربية 
الس�عودية ع�ى ي�د املل�ك عبد 

العزيز آل سعود.
الرئيس األرجنتيني   - 1973
يع�ود  ب�ريون  خ�وان  الس�ابق 
إىل األرجنت�ن بع�د 18 عاًم�ا يف 

املنفى.
1983 - مقتل 111 ش�خصا 
يف تحط�م طائ�رة تابعة لرشكة 

طريان الخليج يف أبوظبي.
العام�ة  الجمعي�ة   -  1992

لألم�م املتح�دة تط�رد االتح�اد 
م�ن  الجدي�د  اليوغس�اليف 

عضويتها.
يف  املس�لحون   -  1997
الجزائر يقتلون 280 ويصيبون 
العاصمة.  الجزائ�ر  مئات حول 
1997 - محكمة الخرب الرشعية 
بالسعودية تحكم عى املمرضتن 
ب�اري«  »ديب�ورا  اإلنجليزيت�ن 
و»لوسيل ماكلوجالن« باإلعدام 
لألوىل والسجن 8 سنوات و500 
جل�دة للثانية وذل�ك بتهمة قتل 
زميلتهم�ا املمرضة األس�رالية 
»إيف�ون جيلف�ورد«، وقد ألغي 
الحكم بعد دفع دية 1.2 مليون 
دوالر لش�قيقة القتيل�ة. 2007 
- انتخاب ياس�و فوكودا رئيساً 
للح�زب اللي�ربايل الديمقراط�ي 
اليابان�ي ويصبح بذلك رئيس�ا 

لوزراء اليابان.
الس�لطة  رئي�س   -  2011
الوطني�ة الفلس�طينية محمود 
عب�اس يتق�دم بطل�ب عضوية 
كامل�ة لدولة فلس�طن يف األمم 

املتحدة.

1 – دولة أوروبية – 2 – للتعجب – نبي أشتهر بجلده – 3 – غنج 
– عكسها كواكب – 4 – متشابهان – عكسها نخر في نومه – ضمير 
منفصل – 5 – ريم – أشرطة – 6 – مادة قاتلة – حصين – 7 – وكالة 
أنباء س�وفياتية – عملة غربية – 8 – رائد الس�وريالية – رجاء – 9 – 

زعيم سياسي هندي راحل – أسك لحلف شمال األطلسي .

1 – عاصمة أوروبية – 2 – ممثلة مصرية – 3 – مشى – 4 
– عكسها دهان – للتمني – 5 – سقي – زعيم هندي راحل – 6 
–وقعة أو حرب – جدها في لويس – 7 – ثلثا أسم شاعر عربي 

أعمى – 8 – قطف – قصدت – 9 – إذاعة عالمية .

موؤرخون

)باليوناني�ة:  هريودوت�س  أو  ه�ريودوت 
كان   )Herodotus بالالتيني�ة:   ،  )Ἡρόδοτος
مؤرخا إغريقيا عاش يف القرن الخامس قبل امليالد 
)484 ق.م - حوايل 425 ق.م(. اشتهر باألوصاف 
الت�ي كتبها ألماكن عّدة زاره�ا وأناس قابلهم يف 
رحالته وكتبه العديدة عن الس�يطرة الفارس�ية 
عى اليون�ان، عرف بأب�و التاري�خ. هريودوتس 
معروف بفض�ل كتابه تاري�خ هريودوتس الذي 
يصف فيه أحوال البالد واألش�خاص التي القاها 
يف ترحاله حول حوض البحر األبيض املتوس�ط. 
إن موض�وع كتاب�ه األس�ايس هو الح�روب بن 

اإلغريق والُفرس أو امليدين
بل�دة  يف  ق.م   484 ع�ام  ه�ريودت  ول�د 
هليكرناس�وس، ح�ن بلغ العرشي�ن من عمره 
ت�م نفيه منه�ا إىل جزيرة س�اموس بعد تورطه 
يف انق�الب فاش�ل ضد الس�اللة الحاكم�ة فيها. 
يب�دو أن�ه لم يع�د إىل بلدته منذئذ رغ�م اعتداده 
الشديد بانتسابه لها. بعد نفيه بدأ برحالته التي 

ق�ام بوصفها يف تاريخ هريودوتس التي ش�ملت 
ليبيا أوكرانيا، إيطاليا وصقلية. رغم استخدامه 
لعبارات يستدل منها أنه زار بابل إال أنه لم يزعم 
ان�ه كان قد زاره�ا. يصف يف كتاب�ه لقاء له مع 
مخ�رب يف اس�ربطة ويب�دو أنه قد ع�اش فرة يف 
أثينا. عام 444 ق.م انتقل من أثينا إىل مستعمرة 
يوناني�ة يف جن�وب إيطالي�ا تدعى ت�وري حيث 
ب�دأ بكتابة تاريخ هريودوتس يف تس�ع مجلدات 
وه�و مؤلف�ه الوحيد ال�ذي وصلن�ا كامال. ومن 
أش�هر مقوالته )من ليبيا يأتي الجديد( يحتوي 
كت�اب ه�ريودوت ع�ي مناقش�ات كث�رية حول 
ع�ادات وتقاليد وتاري�خ الش�عوب الواقعة عي 
البحر املتوس�ط وخاصة م�رص حيث أعجب بها 
واطلق عليها هبة النيل، تميز أس�لوب هريودوت 
يف الكتاب�ة بالتش�ويق واالثارة كم�ا كان يمتلك 
عقال فلس�فيا يف كتاباته ويؤخذ عليه ان كتاباته 
تفتقر ايل الدقة واملصداقية النه كان يدون كل ما 

يسمعه دون تحري الدقة فيه.

أصح�اب  قريب�ا  س�يتمكن 
الكالب وكالبهم من إيجاد مكان 
واحد ليكون ه�و المثوى األخير 
له�م جميعا في بلدة فاوليا وهي 
بلدة صغيرة قرب مدينة بيزا في 

إيطاليا.
أوردت�ه  لتقري�ر  ووفق�ا 
صحيف�ة "ال ناتزيوني" اليومية 
االنتش�ار  واس�عة  االيطالي�ة 

فإن س�لطات البلدة تبح�ث حاليا 
افتتاح مقبرة "مش�تركة" للبشر 
وحيواناته�م األليف�ة م�ن بينه�ا 

كارلو  والخيول.ويوضح  القط�ط 
كارلي عم�دة بل�دة فاوليا "يوجد 
هن�اك م�كان متس�ع بم�ا يكفي 
ويزي�د تبل�غ مس�احته اإلجمالية 
7 هكت�ارات تبرع بها أحد س�كان 

البلدة".
ويقول كارلي "بهذه الطريقة 
يمك�ن للبش�ر البق�اء مرتبطي�ن 
بحيواناتهم األليفة المحببة إليهم 

حتى بعد الموت".

أصبح اآلن بإم�كان العازبات الفرنس�يات ممن يتجولن 

في األس�واق الباريسية العودة إلى منازلهن مع رجل في 

س�لة التس�وق الخاصة بهن!. فقد افتت�ح موقع تعارف 

فرنس�ي متج�را, ف�ي أح�د أش�هر الش�وارع المختصة 

باألزي�اء والموض�ة ف�ي العاصم�ة الفرنس�ية باري�س, 

يع�رض المتج�ر من يري�د من مش�تركيه الرج�ال على 

واجه�ة المح�ل باإلضافة إل�ى مخزون آخر م�ن الرجال 

الحقيقيي�ن ومخ�زون آخر من الص�ور والمعلومات عن 

مش�تركي الموقع داخل المتجر! متيحا للمتس�وقات من 

النس�اء االختيار من بين “التش�كيلة الرجالية” الواسعة 

المعروض�ة في المتجر. ويذك�ر مالكو المتجر أن عرض 

الرجال من مش�تركي الموقع اإللكترون�ي داخل المتجر 

وعل�ى واجهاته ليس إال نش�اطا دعائيا بحت�ا فال يمكن 

للمتسوقات “الشراء

هريودوت

طباخ أمريكي يطهو زوجته !

 العدد )349(  االحد 23  ايلول  2012

احلمل
املردود املايل الجيد والذي يفوق 
توقعات�ك يس�اهم إىل ح�د كبري يف 
رف�ع معنويات�ك وثقتك بنفس�ك، 
كم�ا يتي�ح ل�ك إمكاني�ة الترصف 
بالطريق�ة الت�ي ت�ريض رغبات�ك 

وطموحاتك عى جميع املستويات

الثور 
اصغي ول�و ملرة واحدة إىل ذاتك 
العميقة التي تتطلب منك الحفاظ 
عى قيم�ك الداخلية وعى طريقتك 
النزيه�ة يف التعام�ل م�ع محيطك 
بش�كل عام. الحظ يرافق خطواتك 

ويدعم خياراتك عى أنواعها، 

اجلوزاء
التج�دد  طري�ق  يف  تنطلق�ن 
واملغامرة مدفوعة بتفاؤلك املعهود 
وحيويت�ك الهائل�ة، وال يشء يعيق 
جمي�ع  ع�ى  واندفاع�ك  تقدم�ك 

املستويات

ال�سرطان 
يف  الهوج�اء  رغبت�ك  تلّب�ي  ال 
اإلرساف يف اإلنف�اق عى نش�اطات 
مس�لية م�ع املقرب�ن من�ك أو يف 
املبالغ�ة يف تقدي�م الهداي�ا الثمينة 

إلعزائك!

الأ�سد 
يدلل�ك الفلك الي�وم بالطريقة 
إرس�اء  وه�ي  تفضلينه�ا  الت�ي 
األج�واء العاطفي�ة الجي�دة م�ن 
حول�ك، خاص�ة إن كن�ت ال زل�ت 

خالية الفؤاد!

العذراء 
ح�اويل ق�در اإلم�كان التحّك�م 
بن�ود  جي�داً  وادريس  بمرصوف�ك 
ميزانيتك ووضعك املايل، إذ قد يطرأ 
ما يضطرك إىل نفقات إضافية غري 

متوقعة تبّدل تعاملك املايل

امليزان 
القس�م  إىل  فق�ط  تنظ�ري  ال 
الف�ارغ من ال�كأس، انج�زي بكل 
ه�دوء األعم�ال التي ب�ن يديك وال 
تفكري بما تبقى منها، فلكل وقت 

تدبريه!

العقرب 
يرعى الحظ مسريتك عى جميع 
األصع�دة ويمنح�ك الحماي�ة التي 
تحتاجينها يف هذا الوقت من السنة 
ال�ذي يحم�ل ل�ك كثاف�ة يف التنوع 

والتناقضات واألحداث املتفرقة

القو�س 
آن اآلوان بعد معاناة هذه الفرة 
األخ�رية، لتغي�ري توجه�ك ونقل�ه 
من االهتم�ام باآلخري�ن وبمراعاة 

حاالتهم ومشاركتهم مشاكلهم

الدلو 
بالرغ�م م�ن الصعوب�ة الت�ي 
تواجهينه�ا يف الع�ودة باملي�اه إىل 
مجاريها الس�ابقة، تع�ود حياتك 
عاداته�ا  إىل  والعملي�ة  املهني�ة 

ونظامها بعد فرة من التعقيدات

اجلدي
العائلي�ة قائمة  تحتل املس�ائل 
اهتمامات�ك وأولوياتك، وتش�عرين 
إىل دع�م محيط�ك م�ن  بالحاج�ة 
واملعنوي�ة.  النفس�ية  الناحي�ة 
القي�ام  إىل  ذل�ك  رغ�م  تتوصل�ن 

بأعمالك

حوت 
تجدين ح�اًل رسيعاً لألزمة التي 
تمرين بها عى املس�توى العاطفي 
بفض�ل دبلوماس�يتك وقدرتك عى 
املس�اومة. تقنعن الرشيك بوجهة 

نظرك دون عناء يذكر

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

23 دي�سمرب- 20يناير23 نوفمرب – 22 دي�سمرب

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

برجك اليوم 



حني ظهر الخليل بن أحمد 100ــ 175 للهجرة وجد أمامه 
أشـعار العرب التـي يرقى تاريخ أقدمها إىل حوايل مئة وخمسـني 
عاما من قبل ظهور اإلسـالم. والتي هي تمثالت متطورة ألناشيد 
املعابـد القديمة يف وادي الرافدين وجنـوب الجزيرة العربية، وعىل 
أساسـها صيغت ملحمة كلكامش، انتقاال إىل أناشيد معابد آتون 
وآمـون يف وادي النيل. اإليقاع املوسـيقي ذو جذور متوائمة ولكْن 

بأنغام شتى.
التفـت الخليـل بعبقريته الفذة املتفردة إىل أن لهذه األشـعار 
موازين موسـيقية معينة اسـتطاع اسـتنباطها وبّوبها يف بحور 
الشـعر املعروفة. وسـمى كل واحـد منها بحرا، ألنـه، فعال، بحر 
مرتامـي الشـطآن، بعيد الغـور. ولَّما لـم يكن يسـتطيع، بحكم 
معـارف زمانـه، أن يكتبها بالرموز املوسـيقية، لجأ إىل رسـمها 

بالتفعيالت املعروفة، فعولن، مفاعيلن، مستفعلن.. اىل آخره.
هل كان الشـعراء قبـل عرص الخليل يعرفـون تلك التفعيالت 

ويضعونها أمامهم وهم ينظمون أشعارهم؟
ال أعتقد ذلك وال برهان عىل االدعاء.

)2(
الشاعر الجدير بصفته يعرف اإليقاع من غري حاجة إىل معرفة 
التفعيالت، فاملتنبي، عىل سبيل املثال، الذي جاء بعد الخليل بأكثر 
من مئة عام وعام، كان، يف أحيان كثرية، يرتجل الشـعر ارتجاال. 

ذلك أن القصيدة تولد عنده لفظا ومعنى وموسيقى.
وإىل العـرص الحديـث، يحدثنا أحمد حسـن الزيـات يف مجلة 
الرسـالة، أن الشـاعر العراقي عبد املحسـن الكاظمـي الذي كان 
مغرتبـا يف مـرص يف فرتة من النصـف األول من القـرن العرشين، 
دعي إىل حفل أدبي دعوة حضور ال دعوة إنشـاد ومشـاركة. ولذا 
فوجئ الكاظمي أثناء الحفل بتقديمه إللقاء قصيدة يف املناسـبة، 
ولم تكـن لديه قصيـدة جاهزة. يقـول الزيات ارتقـى الكاظمي 
املنصة، صمت قليال، قرأ شـطرا من الشعر، أعاده ثالث مرات، ثم 
أكملـه بيتا كامال، أعاد البيـت عدة مرات، ثم انطلق يتلو قصيدته 
وأنا أكتـب حتى انكرس رأس القلم الرصـاص الذي كنت أكتب به 
واستبدلت به غريه، عدة مرات.. والشاعر ماض يف تالوة قصيدته 

وكانت من خمسـة وسـبعني بيتا مرتجال، ولوال أن الزيات كتبها 
لضاعت يف طوايا الزمن.

وخذ مـن الجواهـري مثاال آخـر، يف كيفية إنجـاز قصائده. 
وغريه كثري.

أما املتشاعرون فشأنهم شأن آخر. منهم من يكتب التفعيالت 
أمامه، ويلبسـها ثياب األلفاظ، فيأتي عمله نظما ال شعرا، أو قل 
هـو صنعة وتصّنع ال شـعر صادر عن شـاعرية أصيلة متأّصلة. 
ثـم جاء زمان عىل بعضهم كانوا يقيسـون طول الشـطر بعيدان 
الكربيت فإذا تسـاوى شـطر مع آخر طوال وسـكنات وحركات، 
فهو شـعر. وجاء زمـان آخر، ظهر يف أحد البلدان العربية شـعار 
الكلمـة تعـرف موضعها فـكان املتشـاعرون يقطعـون كلمات 
الصحـف واملجالت ويضعونهـا يف كيس ثم يسـحبون كلمة وراء 
أخرى، ويكتبون ما يسـحبون، فإذا بهم ينـرشون ذلك باعتباره 
شـعرا حتى وصلنا اآلن إىل الشـعر املنثور والنثر املشعور، املنادي 

بالويل والثبور، وعظائم األمور.

)3(
الـذي قادنـي إىل هذا الـكالم كتابان أصدرهما الشـيخ محمد 
صـادق الكربـايس تتعلـق بالعـروض. وملّا كنـت معنّيـا بالخليل 
وبالعروض، فقد سعيت للحصول عليهما. وهما األوزان الشعرية 
يف 719 صفحـة. وهندسـة العـروض يف 391 صفحـة إضافة إىل 
كتاب ثالث بعنوان بحور العروض اسـتخلصه الدكتور الجزائري 

عبد العزيز شبني، من ذينك الكتابني.
ينطلق الشيخ من قناعته بأن التفعيالت هذه ليست مقدسة، 
باإلمـكان اسـتحداث مـا يمكـن، رشط أن تتقبلـه اآلذان الحـرة 
وصفاء القلوب هندسة العروض 29. وأنا أفهم ماذا قصد باآلذان 
الحـرة وصفاء القلوب، غري أن من القـراء من يحتاج إىل توضيح 

هذين التعبريين.
ويقـول يف مقدمتـه لكتاب األوزان الشـعرية ولنسـلط ضوء 
األدب عىل الشعر وأوزانه، فنقول إن الشعر الجاهيل لم يعتمد عىل 
أي تحديدات يمكن تسميتها أوزانا شعرية أو بحورا شاعرية، بل 
كانـت تطلق عفويا دون أي عناء، وإذا ما رجعنا إىل تاريخ ما قبل 

العهـود الجاهلية وإىل عهد الحضارات املنقرضـة لَما وجدنا لهم 
أوزانا شعرية تلجمهم وتحددهم ص 29-28 .

ويف هندسـة العـروض وهـو يرشح بعـض مراحـل تكوينه 
للدوائـر والبحـور، قـال يف املرحلـة الثانية قمنا برتكيـب تفعيلة 
فعولن مع مفاعلن، كما هو مالحظ يف املثال فعولن فاعلن فعولن 
فاعلـن ووضعنا هذه الرتكيبة، بعـد تحويلها إىل البنود، يف الدائرة 
وتالعبنا بها، كما أسـلفنا اإلشـارة إىل ذلـك، فتكونت البحور ص 
20 . وأنـا أعرف مقصده من التالعب ولكـن ما كل قارئ للكتاب 

يعرف ذلك.
وال شك أن الشـيخ املؤلف أراد اإليجاز واالختصار فلم يوضح 

تلك الرتكيبات اللغوية معتمدا عىل ذكاء القارئ وفطنته.

)4(
صحيح أن التفعيالت ليست مقدسة وال هي من وحي السماء 
ولكنها تصوير حي ملوسـيقى الشـعر العربي. ذلـك أن الخليل بن 
أحمد حني اسـتنبط التفعيالت، كان أشـبه باملصـّور الذي يصور 
منظـرا طبيعيـا. أنـت لديك آلـة تصويـر، تلتقط صـورة لزهرة 
الخزامى، مثال، ثم تقول يل هذه صورة زهرة الخزامى. فهل يحق 
يل أن أتالعـب بالصـورة باعتبارها ليسـت مقدسـة وال من وحي 
السماء؟ ستقول يل وماذا يف ذلك إن كان التالعب سيزيدها جماال؟ 
سـأقول لـك إن الحقيقة ال تحتـاج إىل تزويق وإال فقـدت كونها 
حقيقـة. التالعب باألوزان ال عالقة لـه بعمل الخليل بن أحمد. بل 

هو نهج آخر. وقد سبقت محاوالت عديدة يف هذا اإلطار.
ثـم إّن الخليـل الجليـل لـم يكـن يهدف مـن وراء عملـه ذاك 
املحافظة عىل أوزان الشعر. كما لم يطلب من الشعراء أن يقيسوا 

ما ينظمون بعيدان الكربيت.
ذلـك أن الشـعراء الجديريـن بصفتهـم، ومهما تغـري الزمان 
واملكان، تتولـد عندهم القصيدة لفظا ومعنى وموسـيقى، حتى 
إن جهلـوا التفعيـالت. وسـبق أن حدثتك عن املتنبـي والكاظمي 
والجواهـري. فهـم لـم يحـددوا أنفسـهم بالتفعيـالت، ألنهم ال 
يحتاجـون إىل ذلـك التحديـد، ولكنهـم، يف الوقـت نفسـه، كانوا 
يحددون أنفسهم باإليقاع الذي يتولد يف أحاسيسهم وهم ينشئون 

القصيدة.

)5(
الجهـد املبذول يف هذين الكتابـني جهد كبري ُيتعب من يرومه، 
ويدفـع إىل الشـفقة عـىل مـن يبذلـه يف زمـن تضيع فيـه األمة، 
وقـد فقـدت حارضها، بـل وحتى مسـتقبلها إن بقيـت خائضة 
يف مسـتنقعات التخلـف والفتـن وبرامـج األوثان واللهـاث وراء 

الرساب.
ولـم ينـس الشـيخ املؤلف تلـك املآيس، 
شـؤونها  مـن  مواقفـه  بعـَض  فضّمـن 
وشـجونها يف األبيات التـي نظمها كمداخل 

لبحـوره التي اسـتنبطها وأعلـن تفعيالتها 
ودوائرها العروضية.

القيـادات  الكفـاءة يف  ففـي زوال عهـد 
الروحية والزمنية، يقول 

باملال ُترَجى القيادة
هندسـة  ص253  الرشـادة  عهـد  زال  إذ 

العروض 
وقـال يف مـن يسـتغل قّوتـه ألذى الضعفاء 

ويجبن أمام األعداء 
قادر عىل الّسّب

صاغر لدى الحرب ص252 
وقال يف من ظلم يف حكمه 

ما يل أرى َحَكما بغى
يف حكمه قَيماً لغى ص 271 

وعن اجتياح القوات األجنبية للعراق، وما شاكل 
تلك الحالة، قال 

ما يل أرى العدى يف أرضنا جورا قد سارعوا
والحاكمون قد باعوا مغانينا أو بايعوا ص 273

)6(
هذا العرض املوجـز ال يغني عن الحوار مع الجهد 
الكبري للشيخ الكربايس الذي بذل جهد املستطيع لفهم 

عروض الخليل الجليل، ومحاولة اإلفادة منه القرتاح رؤية جديدة 
للتفعيـالت وبحور األشـعار. فـذاك الجهد يثني عىل ذاتـه بذاته، 

وينفتح عىل كل حوار متفاعل مع أطروحاته.
* باحث وأكاديمي عراقي مقيم يف لندن

ومـازال موضـوع التعدديـة والحريـة يف املجـال 
البحثـي، وبخاصة املجال اإلسـالمي، إشـكاليا يف ظل 
سـيطرة  فكـرة الواحديـة ومفهوم الفرقـة الناجية، 
وعليه يأتي هذا البحث ملعالجة إشـكالية قائمة، فهل 
يمكن القبـول بالتعدديـة والحريـة بوصفهما واقعا 
رشعيـا وممارسـة مرشوعـة وخصوصـا يف املجـال 
العقدي، وحرية اإلعتقاد مثاالً يف تفسـريها املضطرد 
وليس الجديل الخاص؟، فالكالم سيطول حني الحديث 
عـن حرية اإلعتقاد بوصفها املوضـوع األكثر جدالً يف 
أي مجال بحثي يف داخل املجال اإلسـالمي أو أي مجال 
ديني عمومـا، من هنا فإن الباحـث العراقي الدكتور 
نضري الخزرجي يف كتابه "التعددية والحرية يف املنظور 
اإلسـالمي" اختار التعددية السياسية محطاً ومخترباً 
لجدل التعددية والحرية يف اإلسالم، وقد يكون ذلك من 
باب السـالمة يف مجال البحث داخل الدائرة اإلسالمية، 
والسـؤال العريض: ماذا عـن باقي أشـكال التعددية 

األخرى الفكرية واإلجتماعية واإلقتصادية وغريها؟
الشـك أن هناك جدالً واسـعاً وثرياً حول التعددية 
السياسـية ارتبط من فـرتة مبكرة بعالقـة التعددية 
الحزبيـة مثـاُل بالنظـام املرجعـي الشـيعي، ربما قد 
نلتقي هنا يف نقطة جدل كربى يف داخل املجال البحثي 
الشـيعي، وهناك إشـكالية بني املرجعيـات الدينية يف 
النجف األرشف حول عالقة الحزب باملرجعية الدينية، 
ويف هـذا املجال كتب السـيد حسـن الشـريازي كتاب 
)كلمة اإلسـالم( أبان عن ثالثة خطـوط داخل املجال 
الشـيعي بخصـوص عالقة املرجـع بالعمـل الحزبي 

وهي:
- عالقـة تماهـي، أي ارتبـاط الحـزب السـيايس 
باملرجعيـة وخضوعـه إلرشافهـا وانتهى ذلـك إىل ما 

يعرف بظهور والية الفقيه املطلقة.
- عالقة ربما متوازية وليست متماهية بني الحزب 

واملرجعية والتي جّسـدها حزب الدعوة اإلسـالمية 
يف العراق عىل أسـاس حمايـة املرجعية من أي 
أخطـار محدقـة بها من قبل النظام السـيايس 

آنذاك، وعىل هذا األساس نشأ هذا الحزب.
- الخط الثالث ويمثـل حركة العلماء التي ال 
ترتبـط بأي عمـل حزبي، كالتي حصـل يف إيران 
وهو أن يكون املرجع هو الذي يقود الجماهري إىل 
الثورة والتغيري وبالتايل جسـدها أنموذجا يف إيران 

السيد روح الله الخميني.
عـىل أي حال هذا البحث مازال صالحاً ملزيد من 

النقاش والبحث والتناظر.

الباحث عن احلقيقة
ويف سـياق قراءتنا لكتاب )التعدديـة والحرية يف 
املنظور اإلسالمي( انتقل للحديث عن املؤلف الدكتور 
الخزرجي، إذ تربطنـي بالكاتب عالقة قديمة وعالقة 
صداقة قديمة جداً حيث ارتبطنا بمرشوع عمل إعالمي 
مشـرتك يعود إىل أكثر من ربع قـرن، والحظت قدرته 
الفائقة جداً والفريدة يف حقيقة األمر يف مجال البحث، 
ويمكـن أن أقول بقدر كبري من الثقة بل بقناعة تامة 
بأن الدكتور نضري الخزرجي بالنسبة يل اكتسب صفة 
الباحث بحق، والباحث يف نظري هو من يسعى للبحث 
عـن املعرفة والبحث عـن الحقيقة، الحقيقـة التامة 
وليسـت الناقصة، فهو حيث يبحث ال يكتفي بمجرد 
أن يحصـل عـىل معلومة فقط لتثبيـت نتيجة معينة، 
وإنمـا يالحق الحقيقـة يف كل أبعادهـا وجذورها من 
أجل تقديمها تقديما علمياً صحيحاً وعميقاً، وبالتايل 
حينمـا يتحـدث عـن مفهوم معـني ال يكتفـي فقط 
بالتعريـف الفقهي واللغوي وإنمـا يتابع هذا املفهوم 
أو ذاك يف مجاله املعريف والسـيايس والفقهي، وبالتايل 
هو يقدم صورة شـاملة عـن أي عمل بحثي يقوم به، 
وهـذا مـا يجعلني أحرتم جداً أي مسـعى بحثي يقوم 
به الدكتور نضري الخزرجي الحرتامه لنفسـه وألدائه 
العلمـي، وهو يف الوقت ذاته يحرتم أيضا قدرة القارئ 
عىل التمييـز بني ما هو عمل بحثـي أكاديمي ومعريف 
وبـني ما هو عمـل صحفي وإعالمي رغم أنه اشـتغل 
يف املجـال اإلعالمـي كثـرياً، ولكنه حافـظ عىل صفته 

كباحث وكأكاديمي.

مفاهيم ملغومة               
وبالنسـبة للكتـاب وفصولـه، يمكن القـول بقدر 
تام مـن الثقة والقناعـة أنَّ الكتاب عكس شـخصية 
الباحث نفسـه، ففـي الفصل األول من البـاب الثاني 
يف سـتة فصول، تحدث عن جذور اإلختالف والتعددية 

يف التاريخ اإلنسـاني عموماً، وهـذا املبحث التمهيدي 
رضوري جـداً لبيـان كيـف أن مفهـوم التعددية كان 
أصيـاًل يف تاريـخ البرشيـة، وحينما ينتقـل فيما بعد 
للحديـث عـن التعدديـة يف املجـال اإلسـالمي يربطه 
بأصالة اإلنسـان نفسه باعتباره أنه يف األصل ُخلق يف 
أجواء التعددية والحرية، وقد جاء اإلسالمي منسجماً 

مع الطبيعة التعددية يف البرشية.
انتقـل الباحـث فيمـا بعـد للحديث عـن التعددية 
املذهبية يف املجال اإلسالمي، وهذا جميل جداً رغم أننا 
ما زلنا نواجه هذه اإلشـكالية دائما، فالتعدد املذهبي 
هـو واقع ولكننا مـا زلنا نرفض اإلقـرار واإلذعان له 
والقبول بمرشوعيته يف املجال اإلسـالمي، ضمن حالة 
اإلقصـاء والتنابـذ املتبادل بني املذاهـب، فنحن عملياً 
نتعايش مـع التعددية املذهبية ولكـن نرفض اإلقرار 
بها وبمرشوعيتها، ونرفض اإلقرار رسمياً بحق اآلخر 

يف اإلنتماء واإلختالف.
ويناقـش الدكتـور الخزرجي املفاهيـم املتعارضة 
واملتشابكة مع مفهوم التعددية مثل الوحدة واإلختالف 
والتنوع، بل ومفاعيلها اإليجابية وثمرة التعدد، التعدد 
واإلبـداع، وترابط اإلبـداع بالتعددية، عالقـة التعددية 

بالتطـور يف املجتمـع، والتنميـة والنمـو واملعارف 
اإلنسـانية ونموهـا يف ظـل 

التعددية، 
أعتقـد إنه أمر طبيعي وملح حني 

قراءتنا ملثل هذه األفكار.
هنـاك صور عرضها الكتاب عن التعددية يف املجال 
اإلسالمي، منها التعددية اإلعتقادية، وينطلق الدكتور 
الخزرجي من فكرة ليس يف الدين إكراه بناء عىل قوله 
تعاىل: )ال إكراه يف الدين( سورة البقرة: 256، ورضب 
لذلـك مثـاًل وثيقة املدينـة التي حصلـت يف عهد النبي 
محمـد )ص( مـع غري املسـلمني القاطنـني يف املدينة 
املنـورة، حيث تضمنـت الوثيقة إقـراراً ضمنياً يف حق 
األديان األخـرى يف البقاء عىل ما هي عليه يف اعتناقها 
الحـر ملعتقداتها خارج اإلطار اإلسـالمي، والرسـول 
)ص( أقـرَّ هـذه الحق لألديـان األخرى طاملـا أنها ال 
تتبنى العداء وال ترفع السـالح بوجه املسلمني، وربما 
هـي أول وثيقة تقـر بحق اآلخـر يف اإلعتقـاد الديني 

خارج اإلطار اإلسالمي.
وهناك مفهـوم طاملـا وودت أن ُيثـار يف الكتابات 
اإلسـالمية، وبالفعل تناوله الدكتـور الخزرجي، وهو 
مفهوم الوطن وتعايش األديان، فنحن نواجه إشكالية 
كبرية وليس فقط يف املجال النظري، وإنما اليوم أكثر 
الدول اإلسالمي تعاني هذه اإلشكالية، إذ كيف يمكن 
أن نحل عالقة املذاهب بالدول؟ وما هي عالقة األديان 
بالـدول؟ وهـل يمكـن أن تشـكل املواطنة األسـاس 
املشرتك بني أتباع األديان التي يمكن أن تتحقق يف ظله 
مبدأ املساواة والعدل واملشاركة والتمثيل العادل ضمن 
دولة وطنية تحرتم األديـان وتحرتم املذاهب وال تلغي 
اآلخـر؟، وبالتايل فإن مبـدأ املواطنة لـه أن يحيِّد دور 
األديـان يف فـرض التمايز خصوصـا يف دول قد تتبنى 
بعضهـا فكرة بنـاء عىل آية من القـرآن الكريم تفرس 
تفسـرياً خاطئاً، وهي قوله تعاىل: )أََفَنْجَعُل الُْمْسلِِمنَي 
َكالُْمْجرِِمـنَي. َما لَُكـْم َكْيَف َتْحُكُموَن( سـورة القلم: 
35-36، حيث يفرس بعض املسـلمني الذين يعتنقون 
اتجاها إسـالميا حسـب وجهة نظرهم أنهم اإلتجاه 
اإلسـالمي األصيـل النقـي يف مقابـل املجرمـني الذي 
يتبعـون خطاً آخـر هو الذي يكتيس الرداء اإلسـالمي 

ولكنه ليس إسالمياً.
ربمـا أن فكرة املواطنـة، أو إعتماد مبـدأ املواطنة 
للتعايش بني أصحاب املعتقدات املختلفة هو مبدأ يثار 
كثرياً يف املناقشـات داخـل املجال العربي واإلسـالمي 
عمومـا، وخصوصـا يف مرص التـي فيها اإلشـكالية 
قائمـة حيث تم تداول شـعار )مواطنون ال ذميون( 
عـن األقبـاط ومكانتهم داخل الدولـة، وكتب بعض 
اإلسـالميني هذه املباحث فيما يرتبط غري املسلمني 
بالدولـة وحقوقهم السياسـية واملدنية داخل دولة 
يشـكل فيهـا املسـلمون الغالبيـة، ويف تقديري أن 
فكرة الوطن وتعايش األديان يعترب مبحثاً يف غاية 
األهميـة ويجـب أن يتواصـل ملزيد مـن التعميق 

وملزيد من التأصيل.
الصـورة األخـرى التـي يعرضهـا الخزرجي 
هي التعدديـة اإلجتهادية، وأعتقـد أن اإلجتهاد 
كمبتكر داخل املجال اإلسـالمي منذ وقت مبكر 
يف تاريخ املسـلمني ارتبط بتطور العقل وتطور 
فهـم النص الديني،  وبالتـايل كان اإلختالف يف 
املباني واألصول والوسـائل ومـن ثم األحكام، 
والحقـًا ظهور املدارس الفقهية، فرض واقعاً 
تعددياً يجب أن يحظى باألهمية وباملرشوعية 
داخل مجتمع املسـلمني، وبالتايل هو صورة 
من الصـور األبرز يف التعدديـة داخل املجال 

اإلسالمي.
لقـد لفـت انتباهي من ضمـن املباحث 
التي تعـرض لها الخزرجـي هو مصطلح 
التعدديـة املحمودة، وكأن هنـاك تعددية 
باإلصطـالح  خبيثـة  أو  محمـودة  غـري 
الطبـي، وربمـا تكون صحيحـة بوجود 
تعدديـة غري محمودة إذا كانت تعددية تؤول 
إىل تدمري الذات اإلنسانية وتؤدي إىل التناحر والقطيعة 
داخل املجال اإلجتماعي، بينما التعددية املحمودة التي 
يومـئ إليها الدكتـور الخزرجي هـي التعددية املثرية 

املنتجة التي تؤدي إىل رفع املجتمع وتنامي مهاراته.

تالزم التعددية واحلرية
البحـث اآلخـر الذي تعـرض إليه الكتـاب يف الباب 
الثاني يف سـبعة فصـول، هو موضـوع الحرية، وهو 
مـن املواضيع الشـائكة رغـم أن مفهـوم الحرية قد 
ُيعرَّف تعريفاً بسـيطاً، ولكنه من املفاهيم التي تدخل 
ضمن مجال الفلسفة، وله روافد معقدة جداً إذا أردنا 
أن نسـري باتجاه آخر ما يمكن أن تصـل إليه الحرية 
خصوصـاً وأن هنـاك من يحـاول أن يقـدم تعريفات 
مرتبطـة باإلتجاهـات األيديولوجيـة التي نشـأت يف 
داخل التاريخ البرشي، خصوصـا منذ عصور التنوير 
يف أوروبـا حيث كانت هناك حالة إلطـالق العنان لكل 

الغرائـز واإلتجاهات التي تحاول التحـرر من كل قيد 
يمكـن أن ُيفـرض عليها يف مجـال الفكـر واإلجتماع 
واإلقتصاد والسياسـة، وبالتايل قـد تكون الحرية هي 
مـن املجاالت الجدلية التـي مازالت موضع نقاش بني 

املفكرين عموماً.
أضـاء الدكتـور الخزرجي إضـاءة واسـعة، وقدَّم 
قـراءة متعددة األبعاد ملفهوم الحرية عىل السـواء بني 
مفكري املسلمني واملفكرين الغربيني، فقد تحدث عن 
أصالـة الحرية وهذا يشء رضوري ألن الحرية بالفعل 
هـي أصيلة يف تاريخ البرش، وأن النـاس ُولدوا أحراراً، 
وهـم الذي يقررون بملء إرادتهم اتجاهاتهم الفكرية 
كمـا يقررون طريقة املعيشـة وامللبـس واملأكل وغري 

ذلك.
تنـاول الباحث ضوابط الحريـة، وهذا أمر طبيعي 
ومعه ُيثار السؤال التايل: إىل أين يمكن أن تصل الحرية 
وإىل أيـن يجـب أن تتوقـف؟  فهناك حـدود وضوابط 
لهذه الحرية وخصوصا يف املجال اإلسـالمي، وربما يف 
غري املجاالت الدينية قد تكون الحرية مطلقة ال حدود 
لها يف نظر اآلخرين، ولكن بالنسـبة للملتزمني بأديان 
معينة هناك بال شك ضوابط معينة والتزامات محددة 
تفـرض علينا من أجل حفظ النـوع البرشي أن نلتزم 

بضوابط معينة يف مجال الحرية.
تناول الباحث يف عنوان مسـتقل اتجاهات ومراتب 
الحـق والحرية، وعالقـة الحق بالحريـة، وما إذا كان 
باإلمكان تحول الحق إىل الحرية، وما هو املقدم منهما 
عىل اآلخر رتبة الحق أم الحرية، والتشـابك الذي يربط 
بـني املفهومـني؟ وانتهـى إىل تقدم الحريـة رتبة عىل 

الحق.
كمـا تنـاول موضوعة الحريـة ومعانـي العبودية 
ودالالتهـا، وبالطبع حني الحديث عـن العبودية يجب 
أن نسـتحرض البعد الديني دائما، فاإلنسان حر ولكنه 
يف مكان ما قد يكـون عبداً، ولكنه عبٌد لله، ويف املجال 
اإلنسـاني تعتـرب حالة الرق البـرشي نقيضة لطبيعة 
اإلنسان ونقيضة لحريته، وتتقاطع مع أصالة البرشية 
يف الحريـة، وبالتـايل هناك حـدود معينـة ربما تكون 
خـارج طار الطبيعـة البرشية، فليس هنـاك تناقض 
بـني الحرية والعبودية عىل مسـتوى عالقـة املخلوق 
بالخالق، ولكن عىل مستوى الخلق هو األساس بحيث 
ال تكون هناك عالقة تشـابك بني الخلق، وال يسـتعبد 

أحٌد أحدا.
وتناول املؤلف عالقة العلم بالعبودية، فالعلم يحرر 
اإلنسـان، ولإلمام عيل نص راق يقول: )قيمة كل امرء 
ما يحسـنه(، وكأن هذه القيمة هي قيمة اإلنسان يف 
حريته، كما إن العلم يحرره ليس من الجهل فحسـب 
بـل عىل مسـتوى املمارسـة السياسـية واإلجتماعية 
واالقتصادية والثقافية وغريها، وبالشـك أن العلم هو 
مفتاح حرية اإلنسـان، كما أن الحرية واإلستبداد عىل 
طـريف نقيض خصوصـاً يف املجال السـيايس، وهو ما 

ناقشه الباحث يف عنوان مستقل.
والخالصة التي ختم بهـا الدكتور نضري الخزرجي 
كتابـه، هو أن القول بالتعددية يـؤول حتماً إىل القول 
بالحريـة وأصالتهـا، وأن التعددية والتنـوع يحكمان 
بحرية املرء بفعل أي يشء ال يخالف الرشع أو القانون 

أو العرف العام.
أعتقد أن هذه خاتمـة متوقعة، وخاتمة علمية ال 
غبار عليها، والسيما يف مجال بحث التعددية والحرية، 
واعتقـد أن الكاتـب كان موفقاً، ولذلـك ما جاء بعده 
مـن بحث حول )العمل الحزبي يف املنظور اإلسـالمي( 
والذي نال به الشـهادة العليا )دكتوراه فلسفة( عام 
2008م، كان نتيجـة طبيعة لنجاح كتـاب )التعددية 
والحرية يف املنظور اإلسالمي( الذي صدر عام 2011م 
عـن بيت العلـم للنابهني )لبنـان( ومكتبـة دار علوم 

القرآن )العراق( يف 400 صفحة من القطع الوزيري.
* باحـث وأسـتاذ جامعي من السـعودية مقيم يف 

لندن.

كتب17
www.almustakbalpaper.net

اأوزان الأ�شعار واأعواد الكربيت 

اخلزرجي يف "التعددية واحلرية" يطرق أبوابًا ملغومة

د. هادي ح�شن حمودي
عروض اخلليل غري املقـــــدس

ابتداًء ميكن القول اأن العالقة بني مفهومي 
التعددية واحلرية هي عالقة متاهي، وبالتايل 

ل ميكن ت�شور اأحدهما دون وجود الآخر، وحني 
نتحدث عن التعددية ل ميكن اأن تن�شاأ مثل 

هذه التعددية اإل يف مناخ من احلرية، وبذلك 
فاحلرية هي منتج للتعددية يف كل مظاهر احلياة، 

اإذ اأنَّ التعددية واحلرية متالزمان

د. فؤاد إبراهيم
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أعرب�ت املغني�ة األمريكية الش�هرية جنيفر لوبي�ز عن حبها 
الشديد لرياضة املالكمة , مضيفة أنها تعلمت الكثري من أمور 

الحياة خالل ممارستها لتلك الرياضة.
وقالت لوبيز يف ترصيحات لصحيفة “شتوتجارتر تسايتونج” 
األملانية يف س�ريتي الفنية كان يراودني دوما شعور بأنه يجب 
ع�ي أن أقات�ل )…( يف حلبة املالكمة ال يوجد س�وى إمكانية 
واح�دة:? يتعني ع�ى املرء أن يرد الرضبة وإال سيس�حق. مع 
قليل من الحظ من املمكن أن يعود إىل املنزل منترصا”.وذكرت 
لوبي�ز 43  عاما” أنها قدمت مش�اهد للمالكم�ة خالل حفل 

توزيع جوائ�ز “أمريكان ميوزيك أوورد” للموس�يقى 
وانزلقت خاللها وسقطت عى األرض أمام 20 مليون 

مشاهد.
وأضاف�ت: “أعتق�د الكث�ريون أنه كان أم�را محرجا 
بالنس�بة يل , لكنني وقف�ت مجددا عى الفور كما لو 
كان ذل�ك فعال غري إرادي , ولم أش�عر بالفخر بقدر 
ما ش�عرت به يف هذه اللحظة , لذلك فإنني أدرجت 
يف برنامج�ي الجدي�د مش�اهد للمالكم�ة, وكلما 
س�قطت عى االرض, ارسع�ت بالنهوض الواصل 

عمي”.

أك�د مص�در مق�رب أن منتخ�ب الش�باب الك�روي أبعد 
الالعب�ني التس�عة ع�ن تش�كيلته بع�د ثب�وت تزويرهم 
أعماره�م الحقيقي�ة، مبينا أن الالعبني ل�ن يلتحقوا مع 
املنتخ�ب يف نهائي�ات آس�يا يف اإلم�ارات، فيما أش�ار إىل 
اعتم�اد العب�ني بدالء.وقال املصدر إن "منتخب الش�باب 
أبعد الالعبني التس�عة عن تش�كيلته بعد ثبوت تزويرهم 
أعماره�م الحقيقي�ة"، مؤك�دا أن "الالعبني التس�عة لن 
يلتحقوا بتشكيلة املنتخب التي ستشارك يف نهائيات آسيا 
يف اإلم�ارات خالل ش�هر ترشين الثان�ي املقبل".وأضاف 
املصدر أن "اتحاد الكرة عقد اجتماعا اس�تثنائيا بحضور 

رئي�س االتح�اد ناج�ح حم�ود وق�رر إبع�اد الالعبني 
التسعة عن تش�كيلة املنتخب"، مش�ريا إىل أن "مدرب 
املنتخب س�يدعو العبني بدالء إلرشاكه�م مع املنتخب 
بدال من الالعبني التس�عة". يذكر أن تسعة العبني هم 
عي ياس�ني وعي عدنان وعي محم�د عي الله وجواد 
كاظ�م وهمام طارق ومصطفى ناظ�م وكرار صالح 
وعمار كاظم واحمد حسني تخلفوا عن االلتحاق مع 
املنتخ�ب الوطن�ي إىل معس�كره يف األردن بعد أن تم 
حجزه�م من قبل الس�لطات األمنية يف مطار بغداد 
بداعي التدقي�ق يف أعمارهم الحقيقي�ة املدونة يف 

جوازات السفر الخاصة بهم.

تعاقدت الهيئة اإلدارية لنادي الكرخ الريايض 
مع ثالثة العبني أوكرانيني لالنضمام لفريق 
يد النادي وتمثيله يف املوس�م املقبل ملوسم 
2013/2012.وق�ال نائ�ب رئي�س نادي 
الك�رخ لي�ث خلي�ل إن "إدارة الن�ادي 

تعاق�دت مع ثالثة العبني اوكرانيني هم اركا والكر 
ورسجي�و مل�دة موس�م واح�د، يمثل�ون خالله يد 
الكرخ يف بطولة الدوري للموسم الجديد".وأضاف 
ان "انضمام الالعبني املحرتفني الثالثة سيعزز من 
حظوظ الفريق للحصول عى لقب الدوري للموسم 
املقبل".وتابع خليل إن "النادي حصل عى موافقة 

االتح�اد العرب�ي لتمثي�ل الالعب�ني الثالث�ة فريق 
ي�د الكرخ يف ال�دوري العراق�ي والبطول�ة العربية 
املزم�ع إقامتها يف املغرب الش�هر املقبل". وأش�ار 
إىل أن "الالعبني الثالثة س�يلتحقون بالفريق نهاية 
ش�هر أيلول الجاري لالنخ�راط بتدريبات الفريق، 

استعدادا لبطولتي العرب والدوري العراقي".

أك�د وزي�ر الش�باب والرياضة عى 
أن الحكوم�ة العراقي�ة س�تحتضن 
الرباع ك�رار محمد جواد وس�تقوم 

بتكريمه.
ودعا جاسم محمد جعفر إىل "ايالء 
عناية خاصة بالبطل الش�اب، كونه 
حقق انجازا متميزا يف بطولة العالم 

وتفوق عى خرية رباعي العالم". 
وبني أن "االنجاز الكبري الذي حققه 

الرب�اع الش�اب ك�رار محم�د جواد 
يف بطول�ة العال�م للناش�ئني برف�ع 
األثقال، املقامة حاليا يف سلوفاكيا، 
بإح�رازه املرك�ز األول وتحطيم�ه 
جعل�ت  جديدي�ن  عاملي�ني  رقم�ني 
الوزارة تهتم بالرب�اع كرار وتدعمه 
م�ن اج�ل تحقي�ق نتائ�ج أفض�ل 

مستقبال".
وأضاف جعف�ر إن "انجاز كرار يعد 
مفخرة للرياضة العراقية، من خالل 

رفعه اسم العراق عاليا". 
العراقي كرار  الرب�اع  وكان 
محمد جواد قد أحرز املركز 
العال�م،  بطول�ة  يف  األول 
بع�د أن نج�ح يف تس�جيل 
رق�م عامل�ي جدي�د ب�وزن 
69 كغ�م، عندم�ا رفع 143 
كغم محطم�ا الرقم العاملي 
املس�جل باس�م رب�اع رويس 

وقدره 142 كغم.

أقيم�ت أول أم�س الجمعة، ع�ى قاعة املؤتم�رات الخاصة 
باتحاد كرة الس�لة س�حبة الدوريني املمتاز والدرجة األوىل 
وبطول�ة الكأس، فض�ال عن تكري�م االتح�اد أعضاء وفد 
منتخ�ب العراق املدريس بكرة الس�لة الحائز عى الوس�ام 
الف�ي يف فعالية كرة الس�لة لل�دورة الرياضي�ة العربية 
املدرس�ية التي اختتمت مؤخ�را يف الكويت.وقال الناطق 
اإلعالم�ي التح�اد الس�لة إحس�ان املرس�ومي : ان�ه "تم 
إجراء س�حبة الدوري املمتاز الذي س�ينطلق يف العرشين 
من الش�هر املقب�ل بإقامة مب�اراة كأس املثابرة بني بطل 
الدوري الك�رخ والوصيف الرشطة، وأس�فرت تلك القرعة 
عن لقاءات تكاد تكون محسومة لفرق املقدمة فيما ستكون 
مباراة الحل�ة والكهرباء من املباريات املهم�ة خالل هذا الدور 
ال�ذي يلتقي فيه أيضا الحدود م�ع التضامن النجفي ودهوك مع 
زاخ�و واملوفقية مع الرشطة والكرخ مع نف�ط الجنوب".وأضاف 
املرسومي انه "سيش�ارك يف بطولة الكأس ) املرحوم عي الصفار 
( ال�ذي س�يحدد االتحاد موعدا لها خالل امل�دة القريبة املقبلة 22 
فريق�ا بواقع 10 أندية للدرجة املمت�ازة و 12 فريق لألوىل والتي 
تج�ري بطريقة خروج املغل�وب يف أدوارها األولي�ة وتقام عى 
قاعات أندية الدرجة األوىل ، وقس�م االتحاد الفرق املشاركة إىل 

مجموعت�ني إذ يلع�ب يف املجموعة األوىل النارصي�ة مع الرشطة وال 
بدير مع دهوك وعنة مع التضامن وعمال نينوى مع زاخو والعمارة 
م�ع الحدود فيما حصل فري�ق امليناء عى انتظار يف هذه املجموعة ، 
ويف املجموع�ة الثانية يلتقي الصليخ مع الحلة وس�والف الجديد مع 
املوفقية والكفل مع نفط الجنوب والكوت مع الكرخ والس�ماوة مع 

الكهرباء فيما حصل سوالف عى انتظار خالل هذا الدور" .
وأش�ار املرسومي إىل أن "اتحاد اللعبة قسم فرق دوري الدرجة األوىل 
وعددها 12 إىل مجموعتني تضم األوىل أندية الصليخ وعنة وس�والف 
وس�والف الجديد وعمال نينوى وامليناء فيما تضم املجموعة الثانية 
اندية النارصية والعمارة وال بدير والسماوة والكوت والكفل وتجري 
منافس�ات الدور األول للمجموعتني بطريق�ة التجمع عى مرحلتني 
يق�ام األول خالل املدة م�ن 1 – 5 ترشين الثاني املقبل والثاني خالل 
امل�دة م�ن 1 – 5 كانون االول املقب�ل ، ويلعب يف منافس�ات التجمع 
األول للمجموع�ة األوىل الصلي�خ مع عنة وس�والف مع عمال نينوى 
وس�والف الجدي�د مع املين�اء ويف املجموع�ة الثانية يلتق�ي العمارة 
م�ع الس�ماوة والكوت مع ال بدي�ر والكفل مع النارصي�ة ، وتتأهل 
األندية األربعة األوىل عن كل مجموعة إىل املرحلة الثانية الذي سيقام 
بطريق�ة الذه�اب واإلي�اب إذ يلع�ب أول املجموع�ة األوىل م�ع رابع 

املجموعة الثانية وهكذا.

امل�درب  يتوق�ع   
الش�مايل  االيرلن�دي 
رودج�رز"  "برن�دان 
مواجه�ة س�لمية بني 
ليفربول ومانشس�رت 
األحد  الي�وم  يونايتد 
مباري�ات  خت�ام  يف 
الجولة الخامسة من 
والتي  الربيمريلي�ج 
بيوم�ني  س�يتبعها 
دور  مباري�ات  فق�ط 
ال��16 م�ن بطولة كأس 
رابط�ة األندي�ة "كابيتال 
عى  حصل  وان".ليفربول 
حق�ه األدب�ي م�ن جانب 
الحكوم�ة الربيطانية حني 
اعرتف رئي�س وزراء البالد 
ديفيد كام�ريون بالتقصري 
األمن�ي والرشط�ي الكب�ري 
ملع�ب  لكارث�ة  أدى  ال�ذي 
هيلزبره ع�ام 1989 والتي 
راح ضحيتها 96 مشجع من 
عشاق الريدز.وبدأت عدد من 
جماه�ري الربيمريلي�ج تغيري 
الطريق�ة الت�ي تعامل�ت بها 
م�ع ليفرب�ول يف اآلونة األخرية 
م�ن  القريب�ة  األندي�ة  بال�ذات 
الري�دز أمثال مانشس�رت يونايتد 
وإيفرت�ون، وم�ن املنتظ�ر إطالق 
فيديتش وج�ريارد لبالونات عددها 
96 لونها أحم�ر قبيل انطالق املباراة 
عى ملعب أنفيل�د روود إلحياء ذكرى 
ضحايا هيلزبره.وقال برندان رودجرز 
الذي يعيش موس�مه األول مع ليفربول 
بع�د إقال�ة كين�ي دالجليش م�ن تدريب 
الفري�ق "دائماً ما تكون مباراة ليفربول 
ومانشس�رت يونايت�د ذات بع�د عاطفي 
وسيتضاعف هذا األمر بعد 

نتائ�ج التحريات الت�ي حصلن�ا عليها خالل 
األسبوعني املاضيني بشأن مأساة هيلزبره".

الضحاي�ا  أرس  إعط�اء  "نري�د  وأض�اف 
حقه�م، وهذه هي فرصتن�ا لفعل ذلك، فبعد 
معركة طويلة دامت 23 س�نة ما س�نقوم به 
أقل تقدير لهم يمكننا القيام به من أجلهم".

ح�وار  هن�اك  "كان  رودج�رز  وكش�ف 
ع�ى م�دار األس�بوع امل�ايض ب�ني الجانبني 
إلخراج املب�اراة بصورة طيب�ة يف هذا الحدث 
االس�تثنائي، ونأم�ل أن يم�ر اللق�اء بس�الم 
وبش�كل جيد ويمكنن�ا الحديث ع�ن كلمات 
التقدي�ر ويف كرة الق�دم فقط".جدير بالذكر 
دعوة إدارة ليفربول لكيني دالجليش لحضور 
الكالس�يكو يف الظه�ور األول له من�ذ انتهاء 
ف�رتة واليت�ه الثانية كمس�ؤول داخ�ل قلعة 
أنفيل�د روود يف مايو/ ايار املايض.فيما أعرب 
قائد فريق مانشسرت يونايتد املدافع الرصبي 

نماني�ا فيديتش، عن ثقته يف التزام الجماهري 
باحرتام مش�اعر أنصار ليفرب�ول لدى زيارة 
ملع�ب أنفيلد يف الجول�ة املقبلة م�ن الدوري 
اإلنجليزي املمتاز.وقال فيديتش يف ترصيحات 
صحفي�ة: "دون أن نضغ�ط ع�ى جماهرينا 
ونتحك�م يف انفعاالتهم.. أعتقد أننا س�نكون 
فخورين به�م بنهاية اللقاء.. والفرق الكربى 
يح�رتم بعضه�ا بعضا".وتخ�ى الس�لطات 
الربيطاني�ة أن يس�تغل أنص�ار م�ان يونايتد 
الحالة النفسية السيئة التي يمر بها جمهور 
ليفرب�ول بع�د كش�ف وثائ�ق حول مأس�اة 
هيلس�ربه التي راح ضحيتها 96 مشجعا من 
أنصار الردز يف شيفلد عام 1989.وأعرب عدد 
كبري م�ن أه�ايل الضحايا عن اس�تيائهم من 
الكش�ف عن تعم�د الرشطة إلقاء مس�ئولية 
التدافع الذي حدث وقتها عى الجماهري لتربئة 

 ، حتها التقرير.ويف س�ا حسب 

ه�ذه األجواء املش�حونة، يبحث ليفربول عن 
أول فوز ل�ه بالدوري اإلنجليزي هذا املوس�م 
بعدما جم�ع نقطت�ني فق�ط إىل اآلن.وكانت 
جماه�ري مان يونايتد ق�د أملحت خالل مباراة 
ض�د ويجان إىل وجود نوايا اس�تفزازية لديها 
قبل زيارة ملعب ليفرب�ول بإطالقها هتافات 
معادي�ة للفري�ق األحمر.م�ن جانب�ه اقرتح 
روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق إن يقوم 
باتريس ايفرا العب مانشسرت يونايتد ولويس 
س�واريز العب ليفربول بوض�ع اكليي زهور 
احياء لذكرى ضحايا حادثني مأس�اويني قبل 
مباراة الفريقني يف دوري انجلرتا املمتاز لكرة 
الق�دم يف ملعب انفيلد اليوم االحد.وس�تكون 
مباراة األحد هي األوىل ب�ني الغريمني يونايتد 
وليفربول منذ نرش تقرير مس�تقل عن كارثة 
اس�تاد هيلس�ربه والذي برأ س�احة جماهري 
ليفرب�ول م�ن املس�ؤولية عن مأس�اة أودت 

ش�خصا   96 بحي�اة 
1989.وكان  ع�ام 

شديد  جدل  هناك 
املوس�م املايض 

واقعة  بسبب 
ايف�را  ب�ني 
وس�واريز 

اىل  أدت 
ايق�اف 

سواريز 
يف 

ن�ي  ت ثما ي�ا ر مبا
اهانات عنرصية  بس�بب توجيه 
اىل ايفرا.وم�ن املرج�ح أن تكون 

مب�اراة االح�د مفعمة باملش�اعر 
إذ يح�ث العبو ومدربا مانشس�رت 
يونايت�د وليفرب�ول الجماهري عى 
البعض.وق�ال  بعضه�ا  اح�رتام 
فاول�ر لهيئ�ة االذاع�ة الربيطانية 
"س�يكون م�ن الرائ�ع ان يض�ع 
لويس س�واريز زه�ورا يف ناحية 
مانشس�رت يونايت�د م�ن امللع�ب 
احياء لذكرى كارثة ميونيخ وان 
يفعل باتريس ايفرا نفس اليشء 
ناحية جماه�ري ليفربول احياء 
هيلس�ربه."واضاف  لذك�رى 
"هن�اك منافس�ة رشس�ة ب�ني 
الناديني لكن بع�ض األمور أهم 
م�ن ك�رة الق�دم وه�ذه واحدة 
منها."ويق�رتح فاول�ر أن يحيي 

سواريز ذكرى حادث طائرة أودى 
بحياة ثمانية من العبي مانشسرت 

مس�ؤويل  م�ن  وثالث�ة  يونايت�د 
الن�ادي وأن يحي�ي ايف�را ذك�رى 
حادث هيلس�ربه.ورفض سواريز 
مصافحة ايفرا قبل اخر مباراة بني 
الفريق�ني يف فرباير ش�باط املايض 

عى ملعب يونايتد.

يد الكرخ تتعاقد مع ثالثة العبين أوكرانيينجنيفر لوبيز مولعة بالمالكمة

أك�د نج�م خ�ط وس�ط منتخبن�ا الوطن�ي نش�أت أك�رم أن معلوم�ات 
مضلل�ة وغ�ري دقيق�ة وصل�ت إىل الربازي�ي زيك�و املدي�ر الفن�ي للمنتخب 

الوطن�ي كان�ت وراء إبع�اده م�ع يونس محم�ود وكرار جاس�م وعي 
حس�ني رحيمة عن التش�كيلة األساس�ية ملنتخبن�ا يف مباراته 

أمام اليابان برس�م التصفيات الحاس�مة املؤهلة لنهائيات 
كاس العالم بكرة القدم .وقال نشأت  لقد اخربنا بان اثنني 
من أعضاء وفد املنتخب قام�ا بتزويد زيكو بمعلومات غري 

دقيقة أش�ارا فيها إىل أن االتح�اد فاتح األندية التي نلعب لها 
من اجل الس�ماح لنا باملش�اركة يف املعس�كر التدريبي للمنتخب 

يف كوري�ا الجنوبية ومن ثم الس�فر إىل اليابان زاعم�ني بان األندية 
وافق�ت عى هذا الطلب إال إننا رفضن�ا أن نلتحق بوفد املنتخب يف 
املعس�كر .وأضاف أكرم “ لقد علمن�ا يف ما بعد إن الربازيي زيكو 
ع�رب ع�ن غضبه ألننا ل�م نلتحق بمعس�كر كوريا واتخ�ذ قراره 

بع�دم إرشاكنا كأساس�يني يف املباراة علما أن م�ا حصل عليه من 
معلومات غري صحيح باملرة الن األندية تتعامل وفق لوائح االتحاد 

ال�دويل وال ترس�ل العبيها قب�ل 15 يوما من املباريات الرس�مية 
وإنما قبل 72 ساعة كما تنص اللوائح وبعد أن تأكدنا من هذه 
املعلوم�ة تحدثنا أنا وزمالئي يون�س وكرار ورحيمة مع زيكو 
وطلبنا منه أن يواجهنا مع من أوصل إليه هذه املعلومة وعند 
ذاك قال م�ن أوصل له املعلومة بان االتحاد لم يفاتح األندية 
وإنم�ا فاتح االتحادات املحلي�ة وعندها ضحك زيكو بعد أن 
تأك�د من األمر مؤك�دا بأنه يعتز بنا ويع�ول علينا كثريا يف 
صفوف املنتخب . وعندما سألنا نشأت عن مدى رضاه عن 
م�ا قدمه خالل املباراة أجاب :أدينا الواجب الذي علينا بعد 
إرشاكنا يف املباراة وش�عر الجميع بان تحسنا قد طرأ عى 
األداء بع�د إرشاكنا يف الش�وط الثاني وكن�ا بحاجة لوقت 

اكرب من الذي منحنا لنحقق ما كنا نصبو لتحقيقه .

اجواء مشحونة قبل لقاء اليوم بين ليفربول والشياطين الحمر في البريميرليغ

ابعاد تسعة العبين من منتخب الشباب 
بسبب التزوير
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امل�ستقبل العراقي / متابعة

الوطني عن  الوكرة  محترفي  "وشاية" ابعدت 

الحكومة تحتضن كرار الذهبي
اتحاد السلة يجري سحبتي الممتاز واألولى وبطولة الكأس

امل�ستقبل العراقي / متابعة

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت
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أعل�ن األم�ن امل�ايل للجن�ة االوملبي�ة الوطنية 
العراقية سمري املوس�وي، بأن السادس عرش من 
الش�هر املقبل س�يكون موعداً الجتم�اع الجمعية 
العمومية لالوملبية من أجل أقرار لوائح االتحادات 

املركزية قبيل انتخابات املكتب التنفيذي.
وق�ال املوس�وي: أن اللجن�ة االوملبي�ة ق�ررت 
تش�كيل لجنة خماس�ية من طال�ب فيصل وعبد 
الس�الم خل�ف وش�مس الدين عبد الع�ال ورسمد 
عبد اإلله ومنذر الواعظ لوضع مقرتحات ولوائح 
انتخاب�ات االتح�ادات املركزي�ة قبي�ل تقديمه�ا 
إلقراره�ا من قب�ل الجمعي�ة العمومية وترس�ل 
للجنة االوملبية الدولية لتتم املصادقة عليها. وزاد: 
إن الس�ادس م�ن الش�هر املقبل س�يكون موعداً 
جديداً الجتماع الجمعية العمومية للجنة االوملبية 
للمصادق�ة عىل مس�ودة قانون اللجن�ة االوملبية 
املق�رتح بع�د التعدي�الت التي ط�رأت عليه فضالً 
ع�ن املقرتحات التي تقدم من اللجنة الخماس�ية 
وإمكاني�ة الطل�ب عىل تحدي�د موع�د انتخابات 

االتحادات املركزية واملكتب التنفيذي
م�ن جان�ب آخ�ر رصح النائ�ب األول لرئيس 
اللجن�ة االوملبي�ة العراقية بش�ار مصطفى عقب 
اإلف�راج عن�ه " أن االعتق�ال ج�اء وف�ق مذك�رة 
قضائية للتحقيق يف مالبس�ات دخول وفد ريايض 

من نيجريا "
وأش��ار رئي�س اتح�اد املالكم�ة العراق�ي يف 
ترصي�ح خ�اص ملس�تقبل الع�راق " أن القضية 
تتعل�ق بدخ�ول غ�ري رشعي لوف�د ري�ايض تابع 
إلتحاد املالكمة النيجريي كان قد وجهت له دعوة 

سابقة للدخول يف معسكر تدريبي يف العراق "
ويف س�ؤال عن س�بب االعتقال يف ه�ذا الوقت 
وقبل اق�ل من يوم عن موع�د الجمعية العمومية 
للجن�ة األوملبية العراقية أجاب الس�يد مصطفى" 
أعتق�د أن األم�ر غ�ري ُمبي�ت له كم�ا يظن بعض 
األخ�وان،  ولك�ن املصادفة هي م�ن لعبت دورا يف 
أن يكون اعتقايل يف الليلة التي تسبق موعد انعقاد 

اجتماع الهيئة العمومية للجنة "
وع�ن الجه�ة الت�ي قام�ت باالعتق�ال أجاب 
النائ�ب األول للجن�ة األوملبي�ة " ال اعل�م رصاحة 
تبعي�ة الجهة الت�ي اعتقلتني ، ولك�ن أيقنت أنها 
سلطة قضائية عراقية وتحمل معها مذكرة إلقاء 

القبض والتحقيق "
وع�ن ماهي�ة األس�ئلة الت�ي طرح�ت به�ذا 

أج�اب  األس�ئلة الخص�وص   "

كان�ت تتعل�ق بعالقت�ي بدخ�ول الوف�د الريايض 
النيج�ريي ، وكانت بمنتهى الش�فافية وبمعاملة 
ممت�ازة من قب�ل الجهات القضائي�ة من دون أن 

يضيف املزيد"
وتوجه�ت "املس�تقبل العراقي" بالس�ؤال إىل 
فراس موىس أم�ن رس االتحاد العراقي للمالكمة 
واالستفسار منه حول قضية دخول وفد املالكمة 
النيجريي ومدى عالقة اإلتحاد العراقي ورئيس�ه 
بذل�ك فأج�اب " قبل س�نة م�ن اآلن وتحدي�داً يف 

العارش من ترشين الثاني من العام املايض وجهنا 
دعوة رس�مية إلتحاد املالكمة النيجريي بعد طلب 
منه لخوض معس�كراً تدريبي�اً يف العراق وخوض 
مقابالت ودية مع العبي املالكمة العراقين ، ولكن 
تع�ذر حضور الوفد ألس�باب فنية تتعل�ق به ولم 
نتس�لم بعد هذه الفرتة أي إعالم من قبل الجانب 
النيج�ريي للحضور لبغ�داد ، وتفاجأن�ا باتصال 
من قب�ل ) املخابرات العراقية ( يعلمن�ا عن إلقاء 
القبض ع�ن أربعة نيجريين يدع�ون أنهم جاءوا 

للعراق من قبل دعوة رس�مية وجهت 
لهم من اتحاد املالكمة العراقي "

وأضاف أيض�ا " لم نعلم حقيقية 
األم�ر بحض�ور الوفد النيج�ريي ولم 

يك�ن هن�اك أي اتص�ال بينن�ا من�ذ س�نة تقريبا 
وتفاجأنا بحض�ور بعض الالعبن من دون علمنا 

. "
هذا وقد ش�كر الس�يد بش�ار مصطفى دولة 
رئيس الوزراء ومكتب�ه وأعضاء الهيئة العمومية 

للجنة 
األوملبي�ة العراقي�ة وجميع 

الصحفين واإلعالمي�ن الذين وقفوا معه يف هذه 
املحن�ة .يذكر أن اجتماع الهيئ�ة العمومية للجنة 
األوملبي�ة ال�ذي أقي�م يوم أم�س يف فندق عش�تار 

ش�رياتون قد تم فيه طلب التأجي�ل حتى حضور 
النائ�ب األول لرئي�س اللجن�ة ، وتش�كيل لجن�ة 
تحقيقية يف مالبسات اعتقال النائب األول لرئيس 
اللجنة ومعرفة الحقيقة التي استوجبت االعتقال 
واستنكار هذه العملية غري الشفافة حسب قول 
الس�يد حس�ن العميدي رئيس اتحاد كرة الس�لة 
العراقي والذي أيده بذلك بعض رؤساء االتحادات 

الرياضية األخرى" .
وقد تمت املوافقة عىل تأجيله ساعتن بعد أن 
علم الجميع أن الس�يد بش�ار مصطفى سيحرض 
االجتم�اع  يف نفس الوقت ال�ذي رفض به الناطق 
الرس�مي للحكومة العراقية الدكت�ور عيل الدباغ 
تش�كيل لجن�ة تحقيقية له�ذا األمر قب�ل معرفة 

الحقيقة التي أدت لالعتقال "
وأش�ار الدب�اغ إىل " يج�ب أن نخض�ع جميعا 
للقرارات القضائية إذا ما أردنا أن نؤس�س لدولة 
املؤسس�ات التي ندع�و لها جميعا ، م�ن دون أن 
يكون هن�اك فرق  ب�ن الجميع ومهم�ا اختلفت 
مناصبه�م ، ويس�تثنى م�ن ذلك أعض�اء الربملان 

العراقي الذين لهم خصوصية ) الحصانة ( .
وبعد حض�ور الس�يد مصطفى أعي�د انعقاد 
االجتم�اع بحض�ور ممث�ل الحكوم�ة والناط�ق 
الرس�مي باس�مها  الدكت�ور عيل الدب�اغ ورئيس 
األوملبي�ة  اللجن�ة 
الس�يد  العراقي�ة 
حم�ودي  رع�د 
رؤس�اء  وجمي�ع 
املنطوية  االتحادات 

تحت لواء اللجنة .
تن�اول  وق�د 
قان�ون  االجتم�اع 
واهم  املقرتح  اللجنة 
فقرات�ه ، وأكث�ر م�ا 
ت�م التأكي�د عليه هو 
وج�وب ض�م ممث�يل 
بع�ض ال�وزارات التي 
تدع�م بش�كل مب�ارش 
الحركة  مب�ارش  وغ�ري 
واللجن�ة  الرياضي�ة 
إهمال  وع�دم  األوملبي�ة 
الدور الكب�ري الذي تلعبه 
ال�وزارات يف خدمة  هذه 
الرياضة العراقية ومنها عىل س�بيل املثال وزارات 
الرتبية والتعليم العايل والدفاع والداخلية والرياضة 

والشباب .

اإلفراج عن النائب األول

الجمعية العمومية تعقد اجتماعها وتؤجل التصويت على قانون األولمبية

دافع املدرب اإليطايل الش�اب "روبرتو دي ماتيو" 
عن العب وسط ميدانه "جون أوبي ميكيل" أمام 
جماهري النادي الذين ش�نوا هجوم�اً عنيفاً عليه 
عق�ب التعادل م�ع يوفنت�وس يف افتت�اح دوري 
أبطال أوروبا 2/2 عىل ملعب س�تامفورد بريدج 
يوم االربعاء املايض.وقام�ت مجموعة كبرية من 
محبي تشيليس بسب أوبي ميكيل بأقذع الشتائم 
العنرصية عرب املنتديات الخاصة بالنادي باإلضافة 
لع�دد من الصفح�ات املعروفة ع�رب موقع تويرت 
للتواصل االجتماعي بسبب الخطأ الذي اقرتفه 
يف وقت متأخر أم�ام يوفنتوس ما كلف فريقه 
الهدف الثاني ليفشل أبطال القارة من انتزاع أول 
ث�الث نقاط أمام بطل الس�رييا آ املوس�م املايض.
وقال دي ماتيو "لكل مشجع الحق يف التعبري عن 

رأيه، ولكننا ُندين بش�كل قاطع أي نوع من أنواع 
التميي�ز أو اإلس�ادة العنرصي�ة وينبغي أن نفعل 
كل ما بوس�عنا للقضاء عىل ه�ذه الظاهرة، لقد 
تحدثت م�ع أوبي ميكيل، إنه عىل ما ُيرام وتناول 
الهجوم بش�كل جيد".وأض�اف دي ماتيو "ليس 
من اللطيف تعرض أحد الالعبن ملثل هذا الهجوم 
يف وس�ائل اإلعالم االجتماعي�ة، فكل من يقومون 
بالتغريد أش�خاص غري معروفن وهذه وس�يلة 
خط�رية، وإذا كنت تريد فتح املج�ال للتعبري عن 
ال�رأي فيجب أن يكون له قي�ود وقوانن".وأنهى 
حديث�ه "ج�ون يقوم بعمل كب�ري وال يعرتف أحد 
بذلك، هو يمنع الخصوم كثرياً وبعض املش�جعن 
يحبون هذه النوعية من الالعبن، وأنا لدّي إيمان 
كب�ري يف أال نقع يف مثل ه�ذه األخطاء مرة أخرى 

وسنميض قدماً بشكل جماعي".

مي�ل  الدي�يل  صحيف�ة  ذك�رت 
اإلنجليزية أن أش�يل يونغ س�يغيب 
ألس�بوعن أو ثالث�ة ع�ن صفوف 
املان يونايتد جراء إصابة لحقت به 

ولم ُيشفى منها بعد.
النجم  اليونايتد ملجه�ودات  افتق�د 

اإلنجلي�زي يف مب�اراة الفريق األوىل 
يف دوري األبطال ضد غالطة رساي 
وغ�اب عن لق�اءي منتخ�ب بالده 
أم�ام مولدافي�ا وأوكراني�ا برس�م 
مونديال  تصفيات 

الربازيل.

دي ماتيو يتصدى لعنصرية 
جماهير البلوز

أشلي يونغ 
يغيب بسبب اإلصابة

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

بغداد / اإح�سان كرمي ديب�س

 أكد م�درب ريال مدري�د جوزيه 
موريني�و أن فريقه يس�عى وبكل 
ق�وة للفوز بلق�ب دوري أبط�ال أوروبا 
لهذا املوس�م للوصول للم�رة العارشة يف 

تاريح املرينجي للفوز بهذا اللقب.
حيث قال مورينيو يف ترصيحات نرشها 

املوقع الرس�مي لري�ال مدري�د "الفريق 
امللكي يري�د الفوز التاريخ�ي بالعارشة، 

وسنقاتل من أجل تحقيق ذلك".
امل�درب املميز أضاف "قب�ل كل ذلك عليك 
أن تعط�ي ك�رة الق�دم كل يشء، عندم�ا 
تعطيه�ا ع�ىل أرض امللع�ب تعطي�ك م�ا 

تريد".

دع�ا نجم كرة الس�لة كوبي براينت 
مازح�اً إىل صفقة تب�ادل بن لوس 
أنجلي�س ليكرز وبرش�لونة والتي 
الكتلوني  للن�ادي  انتقاله  تتضمن 
مقاب�ل انضمام ليوني�ل مييس إىل 
كوبي  األمريكي.وس�افر  الن�ادي 

براينت إىل أوروبا يف هذا األس�بوع لتصوير 
إعالن للخطوط الجوي�ة الرتكية إىل جانب 
ليو مييس حيث أكد بأنه سيكون سعيداً يف 
حال إتمام صفقة التبادل ملدة أسبوع.وقال 
العب لوس أنجليس ليكرز : “سيكون األمر 
مث�رياً للغاية إذا ما قضيت أس�بوعاً واحداً 
مع نادي برش�لونة ع�ىل أن ينضم ليونيل 

مي�يس ملدة أس�بوع واح�د إىل لوس 
أنجلي�س ليك�رز”.ورداً عىل س�ؤال 

حول مضمون اإلع�الن الجديد الذي 
س�يقوم بتصويره مع ليونيل مييس 

واضاف : “ربما سيسجل مييس هدفاً 
يف كرة الس�لة وأنا س�أفعل ذلك أيضاً 

ولكن باستعمال كرة القدم”.

مورينيو: نطمح للعاشرة
امل�ستقبل العراقي / وكاالت
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سيبي يصعد لنهائي بطولة 
ميتز للتنس

م�ن لق�اء الباي�رن وش�الكة أح�رز بايرن 
ميوني�خ هدف�ن يف ث�الث دقائ�ق ليف�وز 
ع�ىل ش�الكه 2-صف�ر ويتص�در دوري 
الدرج�ة األوىل األملان�ي لكرة الق�دم بينما 
تعثر بروس�يا دورتموند املدافع عن اللقب 

بخسارته أمام هامبورج 3-2.وتقدم بايرن 
الذي اس�تهل مش�واره يف دوري أبطال اوروبا 

بالف�وز ع�ىل بلنس�ية 2-1 ي�وم األربع�اء املايض  
به�دف عن طريق املتألق تون�ي كروس بعد تمريرة من 

توماس مولر يف الدقيقة 55.وأضاف مولر الهدف الثاني بعدما 
راوغ مدافعا بش�كل رائع وس�دد كرة قوية ليحرز رابع أهدافه 
هذا املوس�م ويس�كت 61 ألف متفرج يف ملعب شالكه.ويتصدر 
بايرن الذي افتقد جهود املصاب فرانك ريربي الرتتيب برصيد 12 
نقطة متقدم�ا بفارق األهداف عىل اينرتاخ�ت فرانكفورت الذي 
تغلب عىل نورمربج 2-1 الجمعة.ويتأخر دورتموند بخمس نقاط 
عن الصدارة بعدما توقفت سلس�لة من 31 مباراة بدون خس�ارة 
ليتعث�ر أمام هامبورج الذي اس�تفاد من ثنائي�ة للكوري الجنوبي 
س�ون هيونج من.ويملك دورتموند س�بع نقاط وهو نفس رصيد 
ش�الكه بينما حص�ل هامبورج - الذي يحمل الرق�م القيايس يف عدد 
املباريات املتتالية يف الدوري بدون هزيمة ويبلغ 36 مباراة وحدث ذلك 

بداية من 1983 - عىل أول ثالث نقاط ليبتعد عن ذيل الرتتيب.

تش�ليس  ضم�ن 
الحف�اظ ع�ىل 
ص�����دارة 
ل����دوري  ا

اإلنجلي���زي 
بع�د ف�وزه ع�ىل 

ضيفه س�توك س�يتي 1-٠ يف املباراة التي جمعت 
بينهما يف األسبوع الخامس من املسابقة.

هدف املباراة الوحيد جاء بقدم الظهري األيرس آش�يل كول 
يف الدقيقة 85 مس�تغالً التمريرة املاس�ية من خوان ماتا ليسقط 

الكرة من فوق الحارس.
الش�وط األول ش�هد ندية كبرية بن الفريقن حيث امتلك تشليس 
النس�بة األك�رب م�ن االس�تحواذ يف املقاب�ل كاد س�توك أن ينجح 
بتس�جيل هدف يف أكثر من مناس�بة أخطرها رأس�ية اصطدمت 
بالعارضة.تطور أداء تشليس يف الشوط الثاني وأجرب جميع العبي 
س�توك للعودة للذود عن مرماهم يف ش�وط من طرف واحد فقط, 

وكاد كل م�ن أوس�كار وتوري�س من التس�جيل دون نج�اح إىل أن 
انطلق اشيل كول من الخلف ومنح فريقه النقاط الثالث.

وبه�ذه النتيج�ة رفع تش�ليس رصي�ده إىل 13 نقط�ة محافظاً عىل 
صدارته للدوري ألسبوع جديد يف حن تجمد رصيد ستوك عند ٤ نقاط 

من ٤ تعادالت وخسارة.

اندري�اس س�يبي تأهل االيطايل اندرياس س�يبي اىل الدور النهائي يف 
بطول�ة ميتز الدولي�ة للتنس للرجال امس الس�بت بعدما تغلب 

عىل منافس�ه الفرنيس جايل مونفي�س يف اوىل مباراتي الدور 
قبل النهائي للبطولة املقامة يف فرنسا.وبدا مونفيس الذي 

ع�اد اىل املالعب مؤخرا بعد غياب بس�بب اصاب�ة يف الركبة 
املباراة جيدا اال ان قوته البدنية تراجعت ليخرس 6-3 

و6-1 و6-٤ بع�د مباراة اس�تمرت س�اعة واحدة 
ملصن�ف و٤1 دقيقة.وحس�م سيبي  ا

يف  املب�اراة  الخام�س 
اول فرصة للفوز وس�يلتقي 
يف املب�اراة النهائي�ة غ�دا االح�د م�ع 
فرنيس اخر هو جو ويلفريد تسونجا 
حامل اللقب او م�ع الرويس نيكوالي 

املصن�ف  مونفي�س  دافيدنكو.ف�از 
الس�ابع باملجموع�ة االوىل بج�دارة اال 

ان س�يبي استبسل وس�يطر عىل اللعب يف 
املجموعة الثانية عندما ب�دأت مظاهر االرهاق 

عىل اداء مونفيس.ولم يستس�لم مونفيس يف املجموعة الثالثة 
اال ان�ه لم يتمكن يف النهاية من الصمود ليودع البطولة ويصعد 
س�يبي للمنافسة عىل اللقب.وس�تكون مباراة اليوم االحد ثالث 

مباراة نهائية لسيبي يف العام الحايل.

االوروجواياني  الدويل  استبعد 
كافان�ي  إدينس�ون 
ناب�ويل  مهاج�م 
فكرة  اإليطايل 

الرحي�ل عن ناديه خالل س�وق االنتقاالت 
الش�توية لالنضمام إىل مانشس�رت سيتي 
بطل إنجلرتا.ويس�عى السيتي للتعاقد مع 
مهاجم خالل فرتة االنتقاالت الشتوية من 
لتعزي�ز صفوفه للدفاع ع�ن لقبه.وترغب 

عدة اندية أوروبية يف الحثول عىل خدمات 
كافاني من بينه�ا إنرت ميالن ويوفينتوس 
اإليطالين.يذكر أن كافان ينضم إىل نابويل 

يف عام 2٠1٠ قادماً من بالريمو.

امل�ستقبل العراقي / وكاالت
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كافاني يجدد رفضه االنتقال إلى المان سيتي

بايرن يهزم شالكه ويتصدر 
الدوري األلماني

تشيلسي 
يتمسك بالصدارة

براينت يقترح انتقاله إلى برشلونة مقابل ميسي

العراق�ي  املس�تقبل  مؤسس�ة  تتق�دم 
للصحافة والنرش بأحر التعازي واملواس�اة 
للوس�ط الصحفي واإلعالمي برحيل الزميل 
حيدر عباس مدير تحرير صحيفة فرس�ان 
س�بورت والذي وافاه األجل فجر أول أمس 
الجمعة إثر تعرضه لنوبة قلبية, نسأل الله 
أن يتغمد روحه الطاهرة باملغفرة والرحمة 
ويله�م ذويه وزم�الءه وأصدق�اءه الصرب 

والسلوان.

 تلق�ت أرسة االتحاد العراق�ي للصحافة الرياضية 
وببال�غ الح�زن واألل�م خرب رحي�ل الزمي�ل حيدر 
عباس عضو الهيئة العام�ة ومدير تحرير الزميلة 
فرس�ان س�بورت والذي وافاه األجل املحتوم فجر 
الجمع�ة املاضية اثر نوبة قلبي�ة . لقد كان الزميل 
العزي�ز الراحل أنموذجا رائعا يف األداء املهني العايل 
والخل�ق الرفي�ع ويش�كل رحيل�ه خس�ارة كبرية 
لإلع�الم الري�ايض . نبتهل من الب�اري عز وجل أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
ويلهم أهله وذويه وزمالءه الصرب والس�لوان وإنا 

لله وإنا إليه راجعون .

نـعـــيالصحافة تفقد فارسها حيدر

االتحاد العراقي للصحافة الرياضيةمؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والنشر

امل�ستقبل العراقي / وكاالت
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لالشتراك 
واإلعتالن 

لع���ام  لمستش���ار ا لتحري���ر ا مدي���ر ا
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤي���د عب���د الزه���رة
صف���اء خل���ف

لتحري���ر س���كرتارية ا

العراقـي

األخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا
07901463050
07709670606

من رح�م املعاناة واملواجه�ة وتحدي الصعاب.. ول�دت بّينة الحق 
جريدة الهور والقصب والربدي وصحيفة املجاهدين وشهداء التصدي 
لدكتاتوري�ة الق�رن, 14 عام�ا وما زال�ت تزدهي بعبق أه�وار الوطن 

وتتزين بمحبة العراقيني. 
وبهذه املناسبة أتقدم بأرق وأجمل األمنيات لرئيس مجلس إدارتها 
وحاضن همومها عيىس الس�يد جعفر الغرابي وأرسة تحريرها متمنيا 

لهم النجاح الدائم واإلبداع املتواصل.

بمزي�د من األل�ق واإلب�داع .. تحتفل ه�ذه األيام 
مجموع�ة البغدادي�ة اإلعالمي�ة بالذك�رى الس�ابعة 
لتأسيس�ها وبه�ذه املناس�بة أتق�دم بأجم�ل وأرق 
التهاني والتربيكات إىل الشيخ عون حسني الخشلوك 
رئيس مجلس إدارة املجموعة والعاملني فيها خاصة 
الزمي�ل محمد حن�ون مدي�ر مكتب بغ�داد, متمنني 
للجمي�ع املوفقي�ة والنج�اح يف أداء رس�الة اإلع�الم 

العراقي الحر..

أتق�دم باس�مي ومنتس�بي مؤسس�ة املس�تقبل العراقي�ة 

للصحافة والنرش بأحر التعازي واملواساة إىل السيد 

امري البيايت الوكيل الفني لوزارة االتصاالت
 بوفاة والده

, س�ائال العيل القدي�ر ان يتغم�د الفقيد برحمته الواس�عة 
ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان. 

وإنا لله وإنا إليه راجعون

14 عامًا..
البّينة تزدهي بعبق أهوار الوطن 

وتتزين بمحبة العراقيني 

تعزيةمبارك .. عيد البغدادية

عيل الدراجي 
رئيس مؤسسة املستقبل العراقية

عيل الدراجي
رئيس مؤسسة املستقبل العراقية للصحافة والنر 

عيل الدراجي 
رئيس جملس االدارة 

      المستقبل العراقي/ متابعة

أردني�ني بإلق�اء  ه�دد خمس�ة 
أنفس�هم من مئذنة مسجد عمر بن 
الخطاب يف مدينة العقبة، لكن جهود 
الفرق األمني�ة أقنعتهم بالعدول عن 

تهديدهم.
ول�م تمض س�وى س�اعة فقط 
حتى أُخطر األمن مجددا ألن ش�ابني 
يري�دان االنتح�ار بإلقاء نفس�يهما 
م�ن مبن�ى قيد اإلنش�اء أم�ام مقر 
س�لطة العقب�ة االقتصادي�ة. ومرة 
اخ�رى أفلحت جه�ود األم�ن العام، 
دون تنفيذهما لتهديدهما، وتنوعت 
مطال�ب ه�ؤالء ب�ني رف�ع اإلقام�ة 

الجربية وإيجاد فرص عمل.
وق�د ارتفع�ت وترية مح�اوالت 
االنتح�ار يف مدين�ة العقب�ة، مؤخرا 
بش�كل يبعث عىل القلق، حتى زادت 
ع�ن ع�رش ح�االت يف وق�ت قيايس 
مقارن�ة مع ن�درة وق�وع مثل هذه 
الحاالت خالل سنوات طوال ال سيما 
يف مجتم�ع مدينة العقبة االس�المي 
النف�س، وب�ان  ال�ذي يح�رم قت�ل 
االنتح�ار ال يحق�ق حال للمش�اكل، 

ويعترب جريمة رشعا.
االجه�زة  قل�ق  يس�تدعي  وم�ا 
أرضم  ش�ابا  إن  األردني�ة،  األمني�ة 
النار يف نفسه، وأعلن عن وفاته قبل 
يومني متأثرا بالح�روق التي أصيب 

بها.

حماولة انتحار 
مجتاعتي

      المستقبل العراقي/ متابعة

يف الهن�د ل�م يق�م ه�ذا الرج�ل بق�ص ش�عره أو 
االس�تحمام إطالقاً منذ صبيحة ي�وم زفافه عام 1974 
أي قبل 38 عاما أما الس�بب يف ذل�ك كما يقول كايالش 
س�نج -6 س�نة- بأن احد الكهنة نصحه بان ال يستحم 

أو يقص شعره اذا اراد ان ينجب طفال ذكرا.
ورغم مرور 38 عاما لم ينجب س�نج أّي طفل ذكر 
وإنم�ا رزق بس�بع بنات... ويضيف كيالش س�نج بأنه 
س�يواصل عدم االس�تحمام حتى يرزق بطفل ذكر رغم 
ان ذل�ك أصبح صعب املنال الن امرأته أصبح عمرها 60 
عاما ولكن األمل ال يزال قائما وال بد ان تتحقق نصيحة 

الكاهن حسب اعتقاد كيالش.

CNN /المستقبل العراقي        

أوهاي�و  بوالي�ة  الس�يدات  إح�دى  اكتش�فت   
األمريكي�ة أن زوجها املتويف هو ذات�ه والدها، وهو 
األم�ر الذي أعت�رب رسا كب�ريا داخل العائل�ة، إىل أن 
صارحها عمها بهذا الرس بعد ميض ست سنوات عىل 
وفاة أخيه/ زوجها يف العام 1998.وأدت معرفة هذا 
الرس العائيل إىل تأثريات شديدة عىل الصحة النفسية 
والجس�دية للس�يدة التي تدعى، فاالري س�ربويل، 
حيث أش�ار تاريخها الطب�ي إىل إصابتها بجلطتني 

نجت منهما بأعجوبة باإلضافة إىل إصابتها بمرض 
السكري.وقالت فاالري س�ربويل البالغة من العمر 
60 عام�ا، يف مكامل�ة هاتفي�ة مع CNN »ه�ذا أمر 
فظي�ع، ومعرف�ة ه�ذه املعلومات ت�ؤدي إىل تدمري 
الش�خص«. حيث ال تزال تعاني م�ن تداعيات هذه 
القضية منذ أن أطلعها عمها عىل هذا الرس يف العام 
2004.وأضافت سربويل »ال علم عندي فيما إذا كان 
أب�ي/ زوجي يعلم بهذه الحقيق�ة، وأعتقد أنه وإن 
كان يعلمها لم يكن ليخربني بها«.وأش�ارت إىل أنها 
»كان�ت هناك س�يدة تزورنا عندم�ا كنت صغرية يف 

سنتي الثامنة أو التاسعة، حيث قيل يل أنها صديقة 
للعائل�ة، ألكتش�ف بعد ذل�ك أنها أم�ي والتي كانت 
تعمل كعاهرة قبل وفاتها«.وألقت سبريويل الضوء 
عىل حياتها الطبيعية مع زوجها/ أبيها حيث قالت 
»كن�ا نعيش حياة جيدة، واس�تقرينا بعد زواجنا يف 
منطق�ة آكرون«.وبينت س�ربويل أنها عانت الكثري 
وخصوصا عندم�ا أرادت إخبار أوالده�ا الثالث من 
زواجه�ا الس�ابق ومصارحته�م بالحقيق�ة، حيث 
القت استجابة ودعما جيدا ساعدها كثريا عىل البدء 

بتقبل هذه الحقيقة املريرة.

اكتشتفتتت أن زوجهتتا.. أبتتوهتتا !
ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

اجلوفاء واألبواق  الفرستان  شتجاعة 
ال يخجل الكثري ممن يعّدون أنفس�هم »سياس�يني« من الظهور بمظهر 
الصبيان الذين يتحينون فرصة غياب من يراقبهم ويحاس�بهم ويمنعهم من 
ارت�كاب الحماقات لكي يمارس�وا أعمالهم الصبيانية الت�ي قد تلحق رضراً 
جسيماً باآلخرين، كأن يجوبون الشوارع جيئة وذهاباً وهم يرمون الحجارة 
عىل زجاج منازل الناس ويعتدون عىل األطفال وما اىل ذلك من سلوكيات من 
شأنها أن تتسبب باألذى للمجتمع الذي يعيشون فيه. لكن الفرق الذي يمكن 
أن يظه�ر جلياً بني الطرفني –بعض السياس�يني والصبيان- هو إن الصبيان 
يترصف�ون وفقاً ملا تملي�ه عليهم عقول صغرية ال تمل�ك القدرة عىل التمييز 
بني الخطأ والصواب، فيما يترصف بعض »السياسيني« وفقاً ملا تمليه عليهم 
عق�ول تتألف من فس�اد مم�زوج بغباء وحق�د وحب انتقام آٍت من ش�عور 
بالنقص يف الش�خصية. وهذا ما عكس�ه عقل النائب جواد الش�هييل عندما 
ق�ال يوم أمس يف ترصيح صحفي إنه يثمن قرار رئيس الوزراء نوري املالكي 
بقب�ول اس�تقالة أمني بغداد صابر العيس�اوي من منصب�ه، مؤكدا أن لجنة 
النزاهة النيابية، وهو عضو فيها، س�تخاطب رئي�س الوزراء وهيئة النزاهة 
لتحقي�ق أمري�ن، االول هو تش�كيل لجن�ة للمحافظة عىل الوثائ�ق يف امانة 
بغ�داد، واالم�ر الثاني هو ان يكون هناك حرص عىل عدم خروج العيس�اوي 
من بغداد والس�فر خ�ارج البالد لحني النظر بالقضاي�ا املطروحة أمام هيئة 

النزاهة!!!!!!
من املالحظ إن الش�هييل وضع نفس�ه هنا يف موضع »الش�امت« وليس 
يف موض�ع النائ�ب الذي يتوج�ب عليه ممارس�ة دوره الرقابي ب�كل مهنية 
وحيادية بعيداً عن األهواء الش�خصية، ولكن ال مالمة عليه، فأمثال الشهييل 
ال يمتلكون القدرة عىل الترصف ضمن حدود الحيادية –ولو ظاهرياً- وبعيداً 
عن األهواء الش�خصية. أمثال الشهييل، وألنهم طارئون عىل العمل السيايس 
واإلداري، يمعن�ون دائم�اً يف الكش�ف عن حقيق�ة ذواتهم ويقول�ون للناس 
رصاح�ة: نحن نك�ره فالن وال نريد له البقاء يف منصب�ه. وألنهم يدركون إن 
الناس ستس�أل عن سبب ذلك، يسارعون إىل تسطري قائمة من املربرات التي 
يحرصون ع�ىل اختيارها بعناية تعكس حرصهم املزعوم عىل الصالح العام. 
وتل�ك األس�اليب يمك�ن أن يكتب لها النج�اح لو أنها لم تك�ن باطلة، ولو أن 
الهدف منها الحرص عىل الصالح العام بالفعل، لكنها ستفشل بالتأكيد عندما 
يتضح مدى زيفها الذي ال يمكن إخفاءه مهما طال األمد. وهذا ما حصل مع 
الش�هييل الذي اتهم العيساوي بالفس�اد، فاتضح فيما بعد، وبحسب رسالة 
أعده�ا العيس�اوي موجهة إىل زعيم التيار الصدري س�ماحة الس�يد مقتدى 
الصدر، إن الش�هييل طلب من العيس�اوي منح عقود مش�اريع إىل 3 رشكات 
تركية كان قد جاء بسرياتها الذاتية إىل العيساوي، وبقية التفاصيل معروفة 
للجميع.ألم يدرك الش�هييل حتى هذه اللحظة إن الشعب العراقي من شماله 
إىل جنوب�ه اكتش�ف الغاية م�ن وراء إطالقه االتهامات ضد العيس�اوي؟ ألم 
يخطر بباله إن الرأي العام س�ينظر إىل فرحته باستقالة العيساوي عىل إنها 
آتية من زوال من كان يقف يف طريقه ويمنعه من إتمام صفقاته املشبوهة؟ 
وإن�ه يأمل بمجيء أمني آخ�ر لبغداد يمكنه من الوص�ول إىل طموحاته غري 
املرشوع�ة؟. ثم إنه يدعو إىل تش�كيل لجنة للمحافظة ع�ىل الوثائق يف أمانة 
بغداد، وال أحد يدري عن أية وثائق يتحدث؟. فالوثائق التي عرضت يف مجلس 
النواب عىل إنها تثبت تورط العيس�اوي بملفات فس�اد عندما تم اس�تجوابه 
أمام مرأى ومس�مع الجميع، أجاب عنها الرجل إجابات وافية جعلت غالبية 
النواب يقتنعون بها، فامتنعوا عن التصويت عىل إقالته. كما انه يتحدث عن 
الحرص عىل عدم س�فر العيس�اوي إىل خارج البالد، متناس�ياً إن العيساوي 
يتمتع بش�جاعة فائقة ومن القليل وصفها بشجاعة الفرسان جعلته يقدم 
اس�تقالته أربع مرات، مؤكداً بذلك للجميع بأنه غري طامع بمنصبه وال يحب 
اإللتصاق بكرس�يه الذي يس�عى الكث�ريون إىل اإللتصاق به، وإن�ه لم يغادر 
بغداد منذ أن وافق رئيس الوزراء عىل اس�تقالته منذ نحو أسبوعني، ألم يكن 
باس�تطاعة العيساوي السفر –إن كان ينوي السفر حسبما يلمح الشهييل- 
خالل هذين األسبوعني؟. من املؤكد إن السيد النائب يدرك أن ما يقوله ال يمت 
للحقيق�ة بصلة تذكر، لكنه يرص مع ذلك ع�ىل إطالق أقوال ما هي إال صدى 

أبواق جوفاء الترتقي اىل ادنى صفات الفرسان .    

م���ر غ���ازي * د.ثا

لعري���ض لقل���م ا با
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يعان�ي أح�د األطف�ال اليمنيني م�ن أبناء 
مدين�ة تع�ز )جن�وب العاصمة صنع�اء( من 
البل�وغ يف س�ن مبك�رة من�ذ أن كان عم�ره 
عامني، إذ زادت لديه الرغبة الجنس�ية وطالب 
بال�زواج كأي مراه�ق برغ�م أن عم�ره حاليا 
خم�س س�نوات.وقال نجي�ب االث�وري، وال�د 
الطفل اليمني خال�د، إن طفله يعاني من ورم 
يف الدماغ، تس�بب له ببلوغ جنيس مبكر، وهو 

يف عمر عامني قبل نح�و ثالثة أعوام وهو اآلن 
يف الخامسة من عمره وطوله حاليا مرت وستة 
وعرشين س�نتيمرتاً ووزنه وص�ل إىل 30 كيلو 
غرام�اً، طبق�اً ملا ورد بوس�ائل إع�الم عربية. 
ووفق�ا لألب ف�إن الطفل خالد يحت�اج إىل إبرة 
قيمته�ا قرابة ال��500 دوالر حتى تهدأ الرغبة 
الجنس�ية لديه، ويجب أن يتعاطاها نهاية كل 
شهر وبالتوقيت نفسه وذلك لكي تجعل حالته 
مستقرة وتخفف من إفراز هرمونات الذكورة، 
وهذا يضط�ره إىل تربع أهل الخري ش�هريا أي 

أنه�ا تص�ل إىل مئ�ة ألف ري�ال، وأحيان�ا نجد 
مس�اعدة من بع�ض املستش�فيات الحكومية 
والخاص�ة ألج�ل رشاء اإلبرة وبع�ض األحيان 
يتأخ�ر رضب اإلب�رة له م�ا يس�بب حرجا له، 
حي�ث يقوم خال�د ببعض ح�ركات املراهقني، 
ويطالب بالزواج. وقال األب: »تكفل يف ما سبق 
أحد الخرّيين بعالج طفله يف ش�باط 2011 وتم 
عالج املرحلة األوىل وأجريت له عملية وتقرر له 
املتابعة والعودة إليهم، لكن لم يستطع العودة 
إلكم�ال العالج وزادت أزمة 2011 يف اليمن من 

الطني بلة حي�ث تأخرنا عن رضب اإلبر، وأدى 
ذل�ك إىل عودة الورم ويحتاج للمتابعة يف املركز 
نفس�ه، أو انتظار وفات�ه يف أي وقت خصوصا 
إذا ل�م نس�تطع اجراء عملية أخ�رى، حيث ان 
الحالة املادية لألرسة ال تس�مح لعالجه خارج 
اليمن. من جانبه، قال استشاري الغدد الصماء 
يف العاصم�ة اليمني�ة صنع�اء الدكت�ور زاي�د 
عاط�ف إن »الطفل خالد يعاني بلوًغا جنس�يًّا 
مبك�را ويحتاج إىل تدخل آخر حتى يصبح كما 

هي حال أي طفل يف عمره«.

صغري يبلغ اخلامسة يرّص عىل الزواج يف اليمن 

ح�ني اس�تعرض تاري�خ الع�راق الس�يايس، ال أكاد اج�د ش�عبا 
مثل ش�عبه قارع االس�تعمار ووق�ف يف وجه االحت�الل.. وكان جيلنا 
والجي�ل ال�ذي س�بقه والذي أعقب�ه، قد حم�ل راية النض�ال برشف 
كب�ري وتضحيات عالية، ولعل الش�عب العراقي من�ذ العهد العثماني 
وما تاله من احتالالت بغيضة لقن املس�تعمرين بش�تى مس�مياتهم 
وصوره�م دروس�ا يف البطول�ة ال تن�ىس، وزرع الخ�وف يف قلوبهم.. 
وليس�ت ثورة العرشين ووثب�ة كانون وآالف الش�هداء وانهار الدماء 
واملس�ريات والتظاه�رات واالحتجاج�ات وقصائد الش�عر والفتاوى 
الدينية والس�جون واملعتق�الت والنفي ونقرة الس�لمان، اال قليل من 
كثري، حتى تولد عندي ما يش�به اليقني ، ان العراقي يولد وهو يحمل 
جينات وراثية حاقدة عىل االس�تعمار وعمالئه وال حاجة به ان يتعلم 
هذا الحقد يف البيت أو املدرس�ة او الش�ارع، وإذا لم اكن مخطئا ، فان 
عقدي »الخمسينات والس�تينات« من القرن املايض قد شهدا إضافة 
نوعي�ة لتاريخ الع�راق النضايل.. تمثلت بما ال يح�ى من التنظريات 
والطروح�ات الفكري�ة الت�ي تناول�ت بالدراس�ات املعمق�ة مفاهيم 
االس�تعمار واالمربيالية والغزو واالحت�الل والثورة والنضال والكفاح 
املس�لح والحرية والتحرر واالنتفاضة وحق الشعوب يف تقرير املصري 
بحي�ث اصبح الش�ارع العراقي »مناضال واعيا« ي�درك ماله، ويعرف 

حقيقة خصمه! 
يشء م�ا تغري يف الجينات الوراثية لإلنس�ان العراقي، بحيث تقبل 
ج�زء كبري من�ا االحتالل األمريك�ي بعد 2003، وامريكا ليس�ت دولة 
امربيالي�ة نف�ط ، بل ه�ي نظام يتزع�م االمربيالية، وكن�ت يف قراره 
نف�يس أتلم�س العذر ل�كل عراق�ي صفق لالمري�كان او اس�تقبلهم 
باألحض�ان ك�ردة فعل من معانات�ه املريرة مع النظام الس�ابق الذي 
امع�ن يف إيذائه وظلم�ه وكان عذري او االس�تنتاج الذي توصلت إليه 
س�ليما، حيث لم يمض زمن طويل عىل االحتالل ، وقد تكش�فت نوايا 
بقائه وسياس�اته املنحرفة للبالد، حتى رفض العراقيون بال استثناء 
أمريكا وبقاءها وسياس�تها وقاوموا وجودها بشتى السبل الشعبية 
والرس�مية والعسكرية والسلمية والدبلوماس�ية، وتكللت مساعيهم 

بالنجاح! 
فاروق كرار محمد، رجل من ابناء جييل، وصديق قديم، ومناضل 
مش�هود له، شخصية عىل قدر كبري من الثقافة والوعي، وهو الوحيد 
من ب�ني العراقيني الذي التقي بهم كل ي�وم يف عرشات األماكن، ومن 
ش�تى التوجهات واألدي�ان واملذاهب والقوميات، وأق�ول: هو الوحيد 
ال�ذي يداف�ع عن األمري�كان وعن وجوده�م. وال يتحرج ع�ن إخفاء 
حزن�ه لرحيلهم، والحقيقة فقد أثار موقفة حنقي وغضبي، ولهذا لم 
احتمل تماديه ، فوجهت له بحضور عدد من أصدقائنا كالما موجعا ، 
وشتمت األمريكان الذين كانوا وراء الطائفية وخراب البالد،  وختمت 
كالمي متس�ائال )ماذا يعجبك فيهم ، وقد كان�وا يأكلون لحم العراق 
ويرم�ون لنا العظام( وأبدى الحضور ارتياحا كبريا لهجومي العنيف، 
حتى اذا فرعت من كالمي أجابني بهدوء )وكأنك نس�يت ان جماعتنا 
أكلوا الهربة واللحمة والشحمة والعظمة ولم يرموا لنا شيئا(، أربكني 
رده املفاج�ئ.. وكأي خارس عم�دت اىل مزيد من الش�تائم والغضب 
وق�د ضحك األصدقاء وقالوا )أفحمك الرجل وأقنعنا الن هذا هو واقع 
الح�ال( ولكنني رفضت القبول برأيه�م واإلصغاء إليهم، ومع أنني يف 

أعماقي كنت مقتنعا ان الرجل عىل حق!! 

ن���ي لعا   * حس���ن ا

اللحتم والعظتام

دغدغ���ات

    المستقبل العراقي/ متابعة

الحبيب�ني عادة  الحب ب�ني 
ما يقرتب م�ن الفتور بعد فرتة 
األزواج  ويح�اول  الزم�ن  م�ن 
والعش�اق الحف�اظ ع�ىل ه�ذا 
الح�ب طازجا ومتق�دا دائما... 
»هاروخيكو  اليابان�ي  الفن�ان 
كاواجييش« اقرتح عىل العشاق 
طريق�ة جدي�دة للحف�اظ عىل 
الحب طازجا وحسب الطريقة 
إقب�اال  الق�ت  الت�ي  الغريب�ة 
هائال من الذي�ن يريدون الحب 
طازجا يق�وم الفن�ان الياباني 
صاحب الفك�رة بتغليف األحبة 
بنف�س الطريق�ة الت�ي تغل�ف 
به�ا اللحوم يف الس�وبر ماركت 
فيقوم بوضعه�م داخل اكياس 
بالس�تيكية عىل مقاسهم ومن 
ث�م يق�وم بس�حب اله�واء من 
داخ�ل الكي�س تمام�ا ويلتقط 
ص�ورة له�م خ�الل 20 ثاني�ة 
وع�ىل األزواج حبس أنفاس�هم 
والتدبر بدون أوكس�جني خالل 
الف�رتة حت�ى يحصل�وا  ه�ذه 
عىل صورة الح�ب الطازج التي 
تعترب طريقة جيدة وفأال حسنا 
للحفاظ عىل حبهم عىل الدوام.

      بغداد/ المستقبل العراقي

يف  بحث�ي  فري�ق  أعل�ن 
جامعة بابل، ع�ن تمّكنه من 
الش�ونذر  عص�ري  اس�تخدام 
العن�ارص  ملعالج�ة  األحم�ر 
السامة والثقيلة التي تتسبب 
وقاتل�ة  مزمن�ة  إم�راض  يف 
لإلنس�ان، فيم�ا أش�ار إىل أن 
املراكز البحثية األمريكية قبلت 
البح�ث وس�يطرح يف مؤتمر 
الذي  األكس�دة  لتكنولوجيات 
سيقام يف والية كاليفورنيا يف 

شهر ترشين الثاني املقبل.

طريقتة يابتانتتيتة للحفتتاظ عتىل احلتب

باحثون يف بابل:
 مع الشونذر ال أمراض قاتلة

لتم يستحم منذ 38 سنة لينجب ذكر ا!


