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نواب لـ                   : الموازنات السابقة لـم تقدم شيئًا.. وال نجاح للمقبلة من دون خطة تنمية
سوريا.. مجهولون يرهبون الناس وأصابع االتهام موجهة لمتشددين إسالميين

مصدر لـ                           : املوازنة جتمع الفرقاء عىل طاولة املصالح !!
             المستقبل العراقي/خاص 

كشف مصدر سياس�ي مطلع عن وجود »نشاط دوري« 
بين قادة الكتل السياس�ية هذه األيام بسبب قرب التصويت 
على الموازنة العامة لسنة 2013. وقال المصدر الذي رفض 
الكشف عن اسمه في تصريح خص به »المستقبل العراقي« 
إن »زعم�اء الكت�ل واألحزاب وش�ركاء العملية السياس�ية 
العراقي�ة ب�دأوا يتواف�دون على بعضهم البعض في نش�اط 
دوري ي�زداد قبيل كل عملية إقرار موازن�ة في البلد«، مبيناً 

إن »المرحل�ة التي تس�بق عملي�ة إقرار الموازن�ة واالتفاق 
عليها في مجلس النواب تشهد تقارباً كبيراً بدافع المصلحة 
الخاص�ة«. وقال إن تلك اللقاءات المكثفة هدفها أن »يحظى 
كل مس�ؤول بحصة جيدة لل�وزارة أو المحافظ�ة او الهيئة 
الت�ي هي من نصيب كتلته أص�ا«، على حد تعبيره. وينتظر 
مجل�س الن�واب ورود موازنة الع�ام 2013 للتصويت عليها 
بع�د أن صادق عليه�ا مجلس الوزراء في 23 تش�رين األول 
الماض�ي بقيمة 138 تريليون دين�ار. ومنذ اآلن، بدأت الكتل 

السياسية بتبني مواقف متباينة بخصوص تلك الموازنة، إذ 
تؤك�د بعض الكتل عل�ى إنها لن تصوت على ه�ذه الموازنة 
م�ا لم يت�م تقليصه�ا، فيما ت�رى كت�ل أخ�رى إن الموازنة 
بقيمتها الحالية قادرة على أن تحل مش�كات كثيرة خدمية 
واس�تثمارية. وتابع المصدر حديثه بالق�ول »يحرص قادة 
الكتل السياسية اآلن على تأمين حصص أحزابهم وعوائلهم 
م�ن تل�ك الموازنة«، مؤك�دا إن »مصلح�ة المواطن في آخر 

أولويات تلك المباحثات واالجتماعات«.

ص3

ص4

تفاصيل ص3

      بغداد/ المستقبل العراقي
في واحدة من فضائح قادة الكيان اإلس�رائيلي في اس�تعمال كل الوس�ائل 
لتمرير المشاريع السياس�ية واألمنية للكيان اإلسرائيلي في المنطقة، نشرت 
صحيف�ة »يديع�وت أحرون�وت« اإلس�رائيلية مقابل�ة م�ع وزي�رة الخارجية 
اإلس�رائيلية السابقة تس�يبي ليفني، مع مجلة »تايمز« األميركية، أقرت فيها 
بإقامة عاقات »جنس�ية« لمصلحة الكيان اإلس�رائيلي، مؤكدة أنها لن تتردد 
ف�ي إقام�ة الجنس مرة أخرى إذا تطلب األمر منها ذل�ك. وقالت » ليفني » أنها 
قام�ت بالعديد من العمليات الخاصة في أثناء مدة عملها في »الموس�اد«  من 
ضمنه�ا إقامة عاقة جنس�ية مع ش�خصيات مهمة البتزازه�م واإليقاع بهم 

لصالح جهاز الموساد اإلسرائيلي.

إينـي اإليطاليـة: »يـوم اسـود« يـوم جميئـنا للعمـل فـي العــراق
ص3

اجتامع حاسم وقريب للرئاسات الثالث حلل األزمة

شيوخ عشائر األنبار يرفضون »ترسيب« أسلحة إىل سوريا

املناورات اإليرانية عىل احلدود العراقية.. عني عىل التاريخ !

          المستقبل العراقي/ خاص
ق�ال مصدر سياس�ي مطل�ع إن »هناك خلا واضح�ا وكبيرا في عمل 
المؤسس�ات الخدمي�ة ف�ي البلد، خاص�ة في العاصم�ة«، الفت�اً إلى أن 

»العاصمة تعاني من صراع السلطات بين بعضها البعض«.
وأكد المصدر في تصريح خص به »المس�تقبل العراقي« أن »أكثر من 
جهة سياس�ية وعلى رأس�ها محاف�ظ بغداد صاح عبد ال�رزاق هو أكثر 
الذي�ن يديرون هذا الصراع«، مش�يراً إلى أن »المحافظ صاحب الس�لطة 
هاً إلى أنه »اثر في وضع العاصمة التي نص  األعلى في هذا الصراع«، منوِّ
الدس�تور على أن يرتب ش�أنها ووضعها بقانون«. وبيَّ�ن أنه«حّتى هذه 
اللحظة هنالك جهات حكومية تتمس�ك بحق كتابة هذا القانون من بينها 
مجل�س المحافظة والمحاف�ظ واللجان البرلمانية المعنية«، مس�تدركاً 
بالق�ول »لكن الحقيقية أن أمانة بغداد هي الجهة المخولة دس�توراً وقد 
س�لب هذا الحق منه�ا وكان احد أس�باب محاربة األمين الس�ابق صابر 
العيس�اوي«. وذك�ر أن »اكب�ر خلل تمثل ف�ي إحالة محافظ�ة ومجلس 
المحافظ�ة في بغداد مش�روع التصميم والتخطي�ط وتحديث العاصمة 
بغ�داد على ش�ركة لبنانية من�ذ 2006 »، موضحاً أنه�ا »تعمل من خارج 
العراق ويرفض موظفوها الحضور إلى بغداد لمعاينة الواقع وفي ضوء 
ذلك ينفذون المش�روع«، ولفت إل�ى أن »ما يحصل أنهم لم يزوروا بغداد 
قط وال يزال المش�روع معاقا ومعطا وهي مشكلة كبيرة في ظل تقدم 

العواصم العالمية ورقيها«.

رصاع الصالحيات يعوق تنفيذ مرشوع 
حتديث تصميم بغداد األساس

        بغداد/ المستقبل العراقي
أصدر ملك األردن عبد الله الثاني أمرا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا 
تتعلق بالتخطيط لش�ن هجمات في الداخل والخارج بينها العراق وأفغانستان، وتمويل 
أنش�طة إرهابية.وبحس�ب م�ا ذكرت وكال�ة األنباء األردني�ة الرس�مية أن “العفو عن 
باقي المدة المحكوم بها على كل من: مصطفى يوس�ف صيام، ومحمد جميل س�ليمان 
عربي�ات، ومجاهد نبيل يوس�ف أبو حارثية، وأحمد يوس�ف أحمد ري�ان، وطارق عمر 
حس�ين زكارنة”. وأش�ارت الوكالة إلى أن “الخمس�ة المعفى عنهم مدانون في قضايا 
تشمل التحضير لهجمات ضد عماء في االستخبارات األردنية، والتحضير لهجمات ضد 
القوات األجنبية المتمركزة في كل من العراق وأفغانس�تان، إضافة إلى تمويل أنش�طة 
إرهابية”. وبين الناطق الرس�مي باس�م الحكومة األردنية س�ميح المعايطة أن “قرار 
العف�و ال يش�مل محمد عيس�ى دعمس، الذي قض�ى القضاء األردني بحبس�ه 15 عاما 
لدوره في مقتل لورانس فولي المس�ؤول في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يو اس 

ايد، الذي اغتيل بالرصاص أمام منزله في العاصمة عمان عام 2003”.

ملك األردن يعفو عن إرهابيني 
ارتكبوا جرائم يف العراق

ليفني »حسناء املوساد«: قتلت ومارست 
اجلنس مع العرب خلدمة إرسائيل!!

ص10 - 11

لويب حكومي يدير عمليات فساد كربى خاصة 
بتعاقدات املشاريع العمالقة  !!

صفقة كبرية يتوسط هبا مسؤول حكومي كبري لقاء 
مبلغ »ضخم« للعفو عن رئيس املخابرات االردنية!!

قريبًا جدًا يف 
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تفاصيل ص3

ص2
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نائب: حمافظ بغداد لـم يتابع أي مرشوع احيل إىل التنفيذ

امني بغداد: العراق يشهد حراكًا وانفتاحًا اقتصاديًا كبريًا 

الغدير بني ثقافة السامء وثقافة األرض

 عيد الغدير  .. عيد تنفيذ مبادئ اإلسالم 

مجهور نادي الرشطة يتعرض لالعتداء يف إقليم كردستان !!

مصادر: العراق ينضم إىل غرفة عمليات روسية - إيرانية لدعم دمشق

مجسم للشخصية الكارتونية الشهيرة كريندايزر في الجناح الياباني بمعرض بغداد الدولي المقام حاليا

ضرب مبرح ودماء تسيل
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي

أجرت إيران مناورات عس�كرية كبيرة على الحدود 
العراقية، لك�ن الخبر مر على وس�ائل اإلعالم العراقية 
والعربي�ة م�رورا باهتا، وكأن اإليرانيي�ن كانوا يلعبون 
الغميضة على الحدود المشتركة مع العراق!.اإليرانيون 
عازم�ون عل�ى اإلفادة من ال�درس الس�وري والعربي، 
والتداعي�ات التي خلفها الربي�ع العربي، بتعزيز مواقع 
الس�لفية، وكتائب التوحيد والنصرة في مش�هد الحياة 
العربي�ة، وإذا ل�م تتحرك طهران على خ�ط المواجهة، 
وتش�عر تي�ارات الربي�ع الس�لفي أنه�ا موج�ودة في 
الس�احة السياس�ية، وقادرة على تغيير نمط المعادلة 
القائم�ة حاليا، فإن المش�هد العربي والعراقي بش�كل 
خ�اص س�يهبط إل�ى األس�فل وس�يقوم م�كان إيران 
خط س�لفي يشتغل على تأس�يس إمبراطورية سلفية 
طائفية مكان إمبراطورية اإلس�الم والبرنامج النووي 
ودعم الح�ركات واألحزاب وال�دول المنتمية إلى جبهة 
الممانع�ة ورفض المش�روع الطائفي الس�لفي.إيران 
تتح�رك الي�وم عل�ى أس�اس وج�ود مش�روع ممانعة 
وجبه�ة عريض�ة يقودها اإلس�الم بأس�لحة وتقنيات 
ثوري�ة كبيرة في مواجهة جبهة عريضة من التوقعات 
واآلم�ال واأله�داف السياس�ية والعس�كرية واألمني�ة 
ومحوري�ة عربي�ة تتجم�ع اآلن، وف�ي ه�ذه اللحظ�ة 
التاريخي�ة لالنقضاض على ال�دور اإليراني الذي تعرف 
تلك المحورية المشكلة من السعودية وقطر وتركيا انه 
األقوى واألكثر تأثيرا في التطورات السياس�ية الكبرى 
التي يش�هدها العالم العربي لهذا فهي تقف إلى جانب 
العراق وتش�عر اآلخرين في قطر والس�عودية وتركيا، 
وكل التحالف�ات الدولي�ة الت�ي تتقل�ب على ش�واطئ 
الخلي�ج الس�اخنة، أنها لن تكون مكتوف�ة األيدي أمام 

التحدي�ات المحدقة بالمل�ف العراقي لجهة مس�تقبل 
النظام الوطني، واألخط�ار التي تتهدده في ضوء ناتج 
التط�ورات الس�ورية كما تتح�رك على مل�ف البحرين 
وتطلع�ات الش�عب ف�ي منطق�ة اإلحس�اء والقطيف 
وكل المطالب�ات الثورية المش�روعة ف�ي الخليج عبر 
رفض سياس�ة الهيمنة التي تمارسها األسر الخليجية 
الحاكم�ة على الث�روة والقان�ون والمق�درات العربية 
ومحاول�ة نقل الس�لطة السياس�ية التي تش�كلت في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية 1939-1945 إلى النخب 
واألحزاب المرتبطة بماليين الناس وتحقيق المس�توى 
المنش�ود في الديمقراطية التش�اركية.قطر واإلمارات 
العربية المتحدة وليبيا قدمت اليوم أكثر من 40 مليون 
دوالر للمجلس الوطني الس�وري في حركته إلس�قاط 
نظام الرئيس بش�ار األس�د ول�دى تلك الدول مش�اعر 
"طائفي�ة متطرفة" ال تخفيه�ا إزاء العراق والحكومة 
الوطنية ومس�تقبل العملية السياسية حيث عبرت تلك 
الدول عن ذلك بالتمثي�ل الباهت والهزيل لها في القمة 
العربية ببغداد وهنالك جهود كبيرة ومهمة تجري على 
الحدود مع العراق وسوريا ومخطط يستهدف العملية 
السياس�ية والعمل على إس�قاط النظ�ام الوطني الذي 
لديه أيضا عالقات ستراتيجية طيبة مع الجارة إيران.. 
كيف س�تتصرف إيران التي لديها عالقات س�تراتيجية 
مع ه�ذا النمط م�ن السياس�ة في الخلي�ج وهي ترى 
مخط�ط المؤامرة يقت�رب من الح�دود العراقية مثلما 
نجح في تعزيز جبهة المؤامرة في سوريا؟!.المناورات 
اإليراني�ة على الحدود العراقية اإليرانية رس�الة لمحور 
قطر والسعودية واإلمارات وتركيا أن التحرش بالحالة 
العراقي�ة والنظام الوطن�ي العراقي ومس�تقبل الدولة 
العراقية خ�ط احمر، وان من يقترب م�ن العراق، إنما 
يقترب من إيران، ومن يح�اول تغيير المعادلة القائمة 

ف�ي بغداد، إنما يتحرش لتغيي�ر المعادلة في طهران!.
األهم من هذه الرس�الة، إن المناورات، رس�الة مماثلة 
لق�وى التكفير والقاعدة والمجموعات المس�لحة التي 
نشطت على هامش الربيع العربي، بعد أن تعزز دورها 
بس�قوط معمر القذافي وعلي عبد الله صالح وحسني 
مب�ارك، وتقات�ل اآلن إلس�قاط الرئيس بش�ار األس�د، 
تق�ول إن العراق هو المحور الس�تراتيجي لالس�تقرار 
ف�ي المنطق�ة العربي�ة، وإذا كان�ت األنظم�ة العربية 
تتحالف م�ع "القاعدة" وتدعمها وتقدم لها اإلمكانات 
المادية والتس�ليحية واألمنية فإنها س�تتدخل لصالح 
حماية مفردات االستقرار السياسية واألمنية عبر عدم 
الس�ماح ل�"القاعدة" بالتحرك في الس�احة العراقية، 
ولدى طه�ران معلومات تفيد بوجود دعم مالي قطري 
بدأ يتس�رب إل�ى عدد من الذي�ن غرر بهم من ش�يوخ 
عش�ائر وضب�اط عراقيي�ن لصال�ح العمل ف�ي أجندة 
سياس�ية تحت عنوان تشكيل جيش العراق الحر ولعل 
التغييرات األمنية المهمة التي أجرتها حكومة المالكي 
على المستويات األمنية "حرس الحدود وقوات الشرطة 
االتحادية واالستخبارات" تأتي في إطار ضبط الحدود 
وتعزي�ز بنية الخطط األمنية بوجود رجال لديهم خبرة 

حقيقية في إدارة الملف األمني.
إيران، سيكون دورها محوريا في حماية التجربة 
الوطني�ة العراقي�ة، وه�ي تواج�ه التحدي�ات األمني�ة 
والعس�كرية اآلتي�ة على صه�وة التط�ورات الوهابية 
والس�لفية، وم�ا تفعله م�ن مجازر في س�وريا وليبيا 
بحشود من ليبيا والمغرب وتركيا والشيشان، وستكون 
طه�ران على مقربة م�ن تلك التجربة بعد ان اس�تفرد 
الطائفي�ون القادمون من أفغانس�تان وح�دود الموت 
والتنكيل والمجازر الطائفية بدمشق تحت راية الربيع 

العربي، ودعم 75 دولة في العالم!.

املناورات اإليرانية عىل احلدود العراقية.. عني عىل التاريخ !

             بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د امي�ن بغ�داد عبد الحس�ين 
المرش�دي، س�عي امانة بغداد الجاد 
والمنتج�ات  اآللي�ات  م�ن  لالف�ادة 
والمعدات المتوافرة في معرض بغداد 
الدول�ي م�ن اج�ل النه�وض وتعزيز 
مستوى الخدمات في العاصمة بغداد 

.ونقلت مديرية العالقات واإلعالم عن 
ألمرشدي قوله ان توجيهاً صدر للمالك 
المتق�دم في امانة بغ�داد والمديرين 
ال�دول  أجنح�ة  لزي�ارة  العامي�ن 
والش�ركات المش�اركة في المعرض 
واالطالع على احدث اآلليات والمعدات 
والتقني�ات الداخلة في عم�ل االمانة 
بغية االفادة منه�ا في االرتقاء بواقع 

عمل الدوائر البلدية والف�نية وتقديم 
افض�ل الخدم�ات الهال�ي العاصم�ة 
بغداد.وأض�اف أن امان�ة بغ�داد تبذل 
جهوداً كبيرة لتقديم الخدمات لنحو 7 
ماليين نس�مة من اهالي مدينة بغداد 
مم�ا يتطل�ب اعتماد آلي�ات وتقنيات 
حديث�ة لتلبية الطل�ب المتنامي على 
الخدم�ات بمختل�ف أنواعها الس�يما 

مع الزيادة الكبيرة في عدد الس�كان.
وأكد المرش�دي ان األمانة س�تحاول 
ق�در اإلمكان اإلف�ادة م�ن المنتجات 
الموج�ودة في معرض بغ�داد الدولي 
بدورته التاسعة والثالثين السيما تلك 
المتعلقة بقطاعات النظافة والزراعة 
والطرق والقطاعات الخدمية االخرى 
. واوضح المرش�دي ان معرض بغداد 

الدولي بدورت�ه الحالية فرصة مهمة 
لفت�ح قنوات اتص�ال بين الش�ركات 
العراقي�ة ونظيراتها من مختلف دول 
ال�ى جان�ب تمكي�ن وزارات  العال�م 
ومؤسس�ات الدولة من الحصول على 
المع�دات والمكائ�ن الت�ي تحتاجه�ا 
في تنفي�ذ مش���اريع اع�ادة البناء 

واالعمار.

             بغداد/ المستقبل العراقي

أش�اد نائب وزي�ر الخارجية اإلس�رائيلي 
الس�ابق يوس�ي بيلي�ن، بزي�ارة أمي�ر قط�ر 
حمد ب�ن خليفة إلى غزة، معتب�را أنها فرصة 
للتوس�ط بين إس�رائيل وحركة حماس بهدف 
الوص�ول إل�ى هدنة وهي لمصلحة إس�رائيل. 
وجاء ه�ذا اإلعالن ليؤكد تقري�راً من أن زيارة 
أمير قطر إلى غزة جاءت بهدف التوس�ط بين 
حركة حماس والكيان اإلسرائيلي للتوصل إلى 
هدن�ة، وحث حماس على قط�ع عالقاتها مع 

إي�ران او تجميده�ا مقابل وعود بمس�اعدات 
مالي�ة مغرية. ووص�ف بيلين، ف�ي مقالة له 
نش�رها بصحيفة " يسرائيل هيوم"  إن زيارة 
أمير قط�ر لغزة لها جانب إيجاب�ي، رغم أنها 
أغضب�ت كال م�ن مص�ر وتركي�ا وإس�رائيل 
وقي�ادة حركة فت�ح وإيران، فه�ي من جانب 
تعبر ع�ن تحول حم�اس من التزامه�ا إليران 
إلى التزامها لقطر- وهو ما أكده تقرير راديو 
اوس�تن النرويجي -  وم�ن ناحية أخرى، فإن 
أمي�ر قطر ال يمك�ن أن يخاطر باس�تثماراته 
الضخمة ف�ي قطاع غزة في جولة عس�كرية 

جديدة بين حماس وإسرائيل. وأشاد " بيلين" 
بأمير قطر ، ووصفه  ب� "الش�خصية النادرة 
بين قيادة العال�م العربي، الذي مكنته الموارد 
المالية التي يمتلكها من التصرف كما يش�اء، 
وأن أكثر ما يميز سياس�ته ه�و البراجماتية، 
فهو يس�تضيف مس�ؤولين إس�رائيليين كبار 
عالنية وليس س�ًرا، وبنفس الدرجة يس�تقبل 

خالد مشعل"، بحسب قوله.
وأض�اف أنه "ف�ي حال تش�كيل حكومة 
إس�رائيلية بع�د االنتخاب�ات المقبل�ة ترغ�ب 
في دف�ع المس�ار السياس�ي االس�تراتيجي، 

فس�يتمكن الشيخ حمد من لعب دور في دفع 
مب�ادرة الس�الم العربية فهو يرغ�ب في ذلك، 
وس�يكون من الصعب على كثي�ر من الزعماء 
الع�رب أن يرفض�وا ذل�ك". واعتب�ر " بيلين " 
ما اس�ماه  ب�" التهديد اإليران�ي هو أحد أبرز 
القواس�م المشتركة بين أمير قطر وإسرائيل, 
وإن  حقيقة أن الشيخ حمد زعيم عربي طموح 
قادر على أن ينطق باس�م إسرائيل حتى وهو 
يتجول في قطاع غزة, وملتزم بمبادرة السالم 
العربية منذ عام 2003، يمكن أن تمثل فرصة 

للتوصل إلى تهدئة في المنطقة".

             بغداد/ المستقبل العراقي

ف�ي واحدة م�ن فضائ�ح ق�ادة الكيان اإلس�رائيلي 
في اس�تعمال كل الوسائل لتمرير المش�اريع السياسية 
واألمنية للكيان اإلسرائيلي في المنطقة، نشرت صحيفة 
"يديع�وت أحرون�وت" اإلس�رائيلية مقابل�ة م�ع وزيرة 
الخارجية اإلس�رائيلية السابقة تسيبي ليفني، مع مجلة 
"تايمز" األميركية، أقرت فيها بإقامة عالقات "جنسية" 
لمصلح�ة الكيان اإلس�رائيلي، مؤكدة أنها ل�ن تتردد في 
إقامة الجنس مرة أخرى إذا تطلب األمر منها ذلك. وقالت 
" ليفن�ي " أنها قامت بالعديد م�ن العمليات الخاصة في 
أثناء مدة عملها في "الموساد"  من ضمنها إقامة عالقة 
جنس�ية مع ش�خصيات مهم�ة البتزازه�م واإليقاع بهم 
لصالح جهاز الموس�اد اإلس�رائيلي. وأش�ارت ليفني أن 
لي�س لديها مانع في أن تم�ارس الجنس أو تقتل بغرض 
الحص�ول على معلوم�ات تفيد بلدها، مضيف�ة أنه تمت 
مالحقته�ا قضائيا ف�ي عدد م�ن الدول األوربية بس�بب 
عملي�ات القت�ل واالبت�زاز الجنس�ي، إال أنها اس�تطاعت 
بفضل نف�وذ حكومتها النفاذ منها. وأكدت أن هذا الفعل 
هو شيء مشروع في الديانة اليهودية "على حد قولها".
وذك�رت أن م�ن أب�رز ه�ذه العملي�ات هي ح�وادث قتل 
فلسطينيين وعلماء عرب، مؤكدة أنه تمت مالحقتها عدة 

مرات قضائيا في دول أوروبية بسبب ما قامت به من هذه 
العملي�ات، إال أن اللوبي الصهيون�ي كان دائما ما يتمكن 
م�ن تخليصها من ه�ذه المحاكم�ات. وتأت�ي اعترافات 
وزيرة الخارجية اإلس�رائيلية الس�ابقة بهذه الجرائم بعد 
ما كشف وأباح أحد أكبر وأشهر الحاخامات في إسرائيل 
الس�تار عن ممارس�ة الجنس للنس�اء اإلس�رائيليات مع 
األع�داء مقاب�ل الحصول على معلومات، مس�تندا إلى أن 
الش�ريعة اليهودية تسمح للنس�اء اليهوديات بممارسة 
الجنس مع العدو من أجل الحصول على معلومات مهمة. 
والجدي�ر بالذك�ر أن " ليفني " لديه�ا عالقات وطيدة مع 
عدد من المس�ؤولين الع�رب، وفي مقدمته�م أمير دولة 
قطر الش�يخ حمد ب�ن خليف�ة ورئيس وزرائ�ه حمد بن 
جاسم، وهي تعّد عالقاتها معهما نموذجا من بين أفضل 
النجاحات التي حققتها في أثناء تولي مس�ؤولياتها في 
خدمة الكيان اإلس�رائيلي. ويتحدث كثير من السياسيين 
الع�رب ع�ن دهش�تهم النفت�اح أمي�ر قطر عل�ى الكيان 
اإلس�رائيلي أثن�اء تولي ليفن�ي لمنصب وزي�ر الخارجية 
ول�م يتوصلوا في حينه إلى األس�باب الحقيقية وراء هذا 
االنفت�اح القطري على الكيان اإلس�رائيلي في عهد تولي 
ليفن�ي منصب وزارة الخارجية، وفي تلك الفترة ش�هدت 
العالق�ات القطري�ة اإلس�رائيلية أعلى درجات التنس�يق 

والتعاون السياسي واألمني.

ليفني "حسناء املوساد": قتلت ومارست اجلنس
 مع العرب خلدمة إرسائيل!!

امني بغداد: العراق يشهد حراكًا وانفتاحًا اقتصاديًا كبريًا 

تل أبيـب تشيـد بزيـارة أمـري قطـر إىل غـزة !!

             بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت مصادر أمنية مطلعة انضمام 
العراق إلى غرفة عمليات أمنية مشتركة 
روسية إيرانية سورية لمتابعة تطورات 

األوضاع األمنية في سوريا.
وأفادت المصادر إن غرفة العمليات 
ترتب�ط بش�بكة اتص�االت بي�ن مراك�ز 

القيادة في موس�كو وطهران ودمش�ق 
وبغداد فضال عن ربط قيادات العمليات 
ف�ي قوات تل�ك الدول بدائ�رة تلفزيونية 
لعقد اجتماع�ات عاجلة فضال اتصاالت 
عن طريق الهواتف الالس�لكية المشفرة 

للتداول في بعض القضايا .
مرك�ز  أن  المص�ادر  وأوضح�ت 
العملي�ات المش�ترك يمث�ل خلي�ة أزمة 

حقيقية حيث تتوفر فيه خطوط اتصال 
س�اخنة مع روس�يا لمتابعة التطورات 
الس�ورية  األراض�ي  ف�ي  العس�كرية 
وتب�ادل المعلومات الخاص�ة بتحركات 
السلطات  المس�لحة وتزويد  المعارضة 
الروس�ية بخرائ�ط جوي�ة ع�ن أماك�ن 
تجم�ع المقاتلين المعارضي�ن التابعين 
أن  المص�ادر  الحر.وتابع�ت  للجي�ش 

قي�ادات أمنية عراقية ب�دأت تزود خلية 
األزم�ة بمعلوم�ات مهم�ة ع�ن تح�رك 
قوات المعارضة المتواجدة في المناطق 
المحاذي�ة للح�دود العراقي�ة من خالل 
استخدام أجهزة تجسس متطورة حصل 
عليه�ا العراق كمس�اعدات من الواليات 
المتح�دة أثناء تواجده�ا في العراق قبل 

االنسحاب العام الماضي.

مصادر: العراق ينضم إىل غرفة عمليات روسية - إيرانية لدعم دمشق

          بغداد / المستقبل العراقي

أجرت وزارة الداخلية تغييرات على مس�توى القي�ادة العليا للوزارة في 
خط�وة وصفت بأنه�ا تهدف الى تطوير المؤسس�ة االمني�ة وتعزيز الواقع 
األمني ف�ي العراق.وبموجب التغييرات أصبح وكيل وزير الداخلية لش�ؤون 
القوى الس�اندة الفريق أحمد الخفاجي وكيالً للوزير لشؤون االستخبارات، 
خلفاً للفريق حس�ين كمال، الذي عين وكيال لشؤون القوى الساندة. وتولى 
الفريق أول ركن حس�ين العوادي مهام قيادة قوات الحدود، بدال عن الفريق 
أول رك�ن محس�ن الكعبي الذي أنيط�ت به مهمة قيادة الش�رطة االتحادية 

وهو المنصب الذي كان يشغله العوادي.
وأكد الناطق الرس�مي باس�م وزارة الداخلية العقيد سعد معن "أن هذه 
التغييرات طبيعية تأتي ضمن سياق عمل الوزارة اذ تجرى تغييرات كل ثالث 
او اربع س�نوات وتهدف الى ضخ دماء جديدة وإشاعة رؤية متجددة للعمل 
األمني".الى ذلك، رحب عضو لجنة األمن والدفاع في مجلس النواب اسكندر 
وتوت بهذه التغييرات واصفا اياها ب�"المهمة" في الوقت الحالي لتصحيح 
بع�ض األخطاء التي رافقت مفاصل عم�ل وزارة الداخلية"، داعيا الى اجراء 
تغييرات أوسع السيما في القيادات االمنية لبعض األماكن التي تشهد خرقا 

امنيا. 

          بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مصدر في  قيادة ش�رطة 
األنبار، أمس السبت، بأن قوة أمنية 
اعتقل�ت 35 عنص�را بينه�م ق�ادة 
يشكلون الخلية األم لتنظيم القاعدة 
في محافظ�ة األنبار.وقال المصدر 
ف�ي حدي�ث أن "قوات من ش�رطة 
خ�الل،  نف�ذت  االنب�ار  محافظ�ة 
عملي�ات  الماضيي�ن،  األس�بوعين 
ده�م وتفتيش ف�ي م�دن الفلوجة 
والرمادي والخالدية والكرمة وهيت 

وحديث�ة التابعة لمحافظ�ة االنبار، 
أس�فرت ع�ن اعتق�ال 35 عنص�را، 
بينهم ق�ادة يش�كلون الخلي�ة األم 
لتنظي�م القاع�دة ف�ي المحافظ�ة، 
فضال عن ضبط أسلحة ومتفجرات 
وأض�اف  بحوزته�م".  مختلف�ة  
المصدر الذي طلب عدم الكشف عن 
اس�مه، أن "العمليات اس�تندت إلى 
معلوم�ات دقيقة م�ن معتقلين من 
التنظيم"، مش�يرا إل�ى أن "القوات 
نقل�ت المعتقلين إل�ى مراكز أمنية 

للتحقيق معهم".

تغيريات واسعة يف القيادات العليا 
لوزارة الداخلية

اعتقال اخللية األم لتنظيم "القاعدة" يف األنبار
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            ريدر فسر

بع�د قرابة 10 س�نوات م�ن بدء ح�رب العراق، 
لك�ي يتح�دى  الع�راق كنظ�ام سياس�ي  يس�تمر 
التصنيفات الس�هلة. فهو ليس قص�ة نجاح ترغب 
بعض األصوات ف�ي إدارة اوباما أن ترددها، وال هو 
كارث�ة كاملة كما يش�ير إلي�ه عدد كبي�ر من كبار 
النقاد المصنفين بأنه�م من خصوم الحرب وصوال 
إل�ى هؤالء الذي�ن يعتقدون بأن االحت�الل األميركي 
لم يكن كامال فحس�ب. ومع االحت�رام إلى التفاؤل 
المبال�غ به في بعض األركان، ف�إن حقيقة أن البلد 
ال يتهاوى ال تعني بأننا نش�هد ديمقراطية وظيفية 

في العراق.
وأي ش�خص يعي�د زي�ارة أهداف "تش�ريعات 
العالم�ات الفارقة" للمصالحة الوطنية التي ظهرت 
أثن�اء س�نوات بوش س�وف يج�د أن الع�راق مازال 
يفتق�د قانون�ا للنف�ط والغ�از، وقانون�ا للمحكمة 
العليا ودس�تورا معدال والذي من المفترض أن يقيم 

المجلس الفدرالي الثاني في البرلمان.
ول�م تتوق�ف المش�اكل حتى عن�د ذل�ك الحد. 
فف�ي آب، تبنى البرلم�ان بعض التغيي�رات لقانون 
االنتخاب�ات المحلي�ة، ف�ي خطوة يفت�رض إليجاد 
إطار قانوني يكون جاه�زا لالنتخابات المحلية في 
وق�ت مبكر من س�نة 2013. ولك�ن الطبعة الجيدة 
تورد قصة مختلفة: فالتعديالت التي اقرها البرلمان 
تفش�ل ف�ي التعامل م�ع آلي�ات التوزي�ع المحددة 
"للمقاع�د الزائ�دة" والتي حكم�ت المحكمة العليا 
بأنها غير دستورية بالعودة إلى صيف 2010. وبدال 
من ذلك – وربما بش�كل ما بص�ورة عرضية – فإن 
التغيرات القليلة التي أجراها البرلمان تتعلق بتمثيل 
األقليات العرقية الصغي�رة، ومنهم التركمان الذين 

ل�م تكن لهم مقاع�د األقلية خ�ارج منطقتهم التي 
يتركزون فيها في كركوك.

وكرك�وك بالطب�ع، وه�ي تخض�ع للترتيب�ات 
العراقية المثالية، كانت قد استبعدت من االنتخابات 
المحلي�ة وذل�ك بالع�ودة إل�ى س�نة 2008 ألن�ه ال 
يستطيع أي طرف الموافقة على قواعد االنتخابات 
هناك ؛ وهذه المش�كلة ال تزال تحتاج إلى حل أيضا. 
والتغيي�ر في مش�روع قان�ون الس�لطات المحلية 
المهم كان قد وافق�ت الحكومة عليه في آب ولكنه 
واج�ه معاداة م�ن نواب م�ن اجل مصال�ح محلية 
تنحو إلى استقالل ذاتي كبير، مثل البصرة والنجف 
ومازال من المنتظر أن يوافق عليه البرلمان. وهناك 
أيضا مواضيع مدهش�ة تتعلق باألم�ور المالية بعد 
أن ق�رر رئيس الوزراء ن�وري المالكي التمويه على 
تعاس�ته م�ع جزء م�ن ميزاني�ة 2012 م�ن خالل 
مش�روع قانون البنى التحتية المميز والذي يتطلب 
أن تت�م الموافقة عليه أيضا. وأخي�را، فإن الطبيعة 
المتعطلة أساس�ا للسياس�ات البرلماني�ة العراقية 
ت�م اإلفصاح عنها فقط أخيرا م�ن خالل قرار أخير 
" بالموافق�ة من حيث المبدأ على مقدمة مش�روع 
قانون لمجلس الش�يوخ " حتى مع إن الحل األخير 
للمس�ألة مع متطلباتها الدس�تورية التعديلية تبدو 
بأنها بعيدة من أي وقت مضى. واليوم فإن البرلمان 
هو ف�ي عطلة م�رة أخرى وق�د اس�تعمل المالكي 
فرصة لتركيز مزيد من الس�لطة من خالل التخلص 
من رئيس البنك المركزي وإحالل شخص آخر محله 
أكثر والء له. والمزيد م�ن العطل البرلمانية هو في 
طريقه مع نهاية السنة ولذلك فسيكون قريبا قد حل 
الوق�ت بالتحول إلى النقاش الصعب حول الميزانية 
الس�نوية م�ن جدي�د. وفي ه�ذا الوقت، وم�ع ذلك، 
فإن ه�ؤالء الذين يدعون بأن كل ش�يء هو مخرب 

وكئيب في العراق س�وف يواجهون أيضا مش�كالت 
في رواياتهم. وبالرغم من استقطاب تأثير التوترات 
السنية – الشيعية في البحرين، والعربية السعودية 
وسوريا ولبنان، فقد فشلت السياسات العراقية إلى 
حد بعيد باإلخفاق تمام�ا وراء الخطوط الطائفية. 
وبالرغم م�ن أن التقارير عن الدعم اإليراني لألس�د 
مس�تمر ف�ي التدف�ق إل�ى دمش�ق عب�ر األراض�ي 
العراقي�ة، ف�إن رئيس ال�وزراء المالك�ي عقد على 
األقل مؤخرا اجتماعات م�ع عناصر من المعارضة 
الس�ورية وأشر بصورة ضئيلة بالتعهد بالتغيير في 
س�وريا، ومنه التغيير الدس�توري. والتط�ور البارز 
كان انعقاد اجتماع القمة العربية في بغداد في آذار 
وكان بشكل ما أكثر نجاحا في خطوات جذب الدول 
العربي�ة األكثر فق�را مع التحفظ عل�ى االنتقادات. 
ويبقى اإلنت�اج العراقي من النف�ط متزايدا بصورة 
ثابت�ة، لو كانت األعداد اق�ل تألقا عما تنبأ به بعض 
المحللين.نص�ف مليء أو نصف ف�ارغ، فإن فعالية 
السياس�ة األساسية تبقى هنا مسألة مقلقة بغض 
النظر عن أي شيء. وبالعودة إلى بداية هذه السنة، 
فقد كان يبدو أن هناك بعض المؤشرات التي تبعث 
عل�ى األم�ل ب�أن المالكي قد فه�م أخيرا ب�أن هذه 
البراغماتي�ة – النفعي�ة – م�ع االحترام الس�تخدام 
الن�اس مع ص�الت مع النظام الس�ابق في حاجاته 
البيروقراطي�ة لتكتم�ل م�ع بعض اس�تيعابهم في 

ائتالفه السياسي أيضا.
وموطئ األق�دام التركية الثقيل�ة المتزايدة في 
األج�زاء الكردية من الع�راق قد يكون ق�د دفع في 
االتج�اه نفس�ه في العث�ور على حلفاء س�نة عرب 
في المناطق الحدودية المتنازع عليها في الش�مال 
يستطيع المالكي أن يعمل معهم. وبالرغم من ذلك، 
فان التوجهات أثناء مسار السنة – فشل المالكي في 

الحص�ول على خونة من القائمة العراقية العلمانية 
التي يهيمن الس�نة عليه�ا الذين كان�وا في مرحلة 
معين�ة بوف�رة "زي�ادة التركي�ز عل�ى المجموعات 
الصغي�رة كأقلي�ات ب�دال م�ن أن يكون�وا ش�ركاء 
موالي�ن وطنيين محتملي�ن "التركم�ان"، واالنتباه 
المتج�دد عل�ى الصفق�ة الش�يعية – الكردية حول 
حدود المحافظات، والتي تتضمن تعديالت محتملة 
لمحافظ�ة صالح الدي�ن التي يهيمن عليها الس�نة، 
كلها تؤشر إلى أن المالكي لم يتدبر الستغالل الزخم 
لبن�اء تحالف اقل طائفية وال�ذي ظهر بوضوح في 
الجزء األول من الس�نة. والعكس تماما، فإن الفشل 
األخير للمالكي للحص�ول على دعم برلماني لزيادة 
ع�دد أعضاء مفوضي�ة االنتخاب�ات وظفت كتذكير 
حول عجزه لبناء دعم سياس�ي أكثر قوة تقف وراء 

ائتالفه الشيعي العنيد.
ومن بي�ن العوامل المتحكمة في تقرير النتائج 
ه�ي التط�ورات ف�ي س�وريا والسياس�ة اإلقليمية 
لتركي�ا. وإح�دى التحدي�ات المهمة بش�كل خاص 
المتعلق�ة بالدعم التركي لألك�راد العراقيين والذين 
بدوره�م يؤي�دون بالمزيد م�ن االمتي�ازات لألكراد 
الس�وريين عما حضرت انقرة لقبوله. وربما يكون 
المظه�ر األكث�ر قلقا ف�ي كل ذلك، بالرغ�م من كل 
ش�يء، هي حقيقة أن فش�ل البرلم�ان العراقي في 
اس�تكمال تعديل التخوي�الت في قان�ون االنتخاب 
ق�د يلعب بأيدي ه�ؤالء الذين ال يري�دون تغييرا في 
الع�راق. وبه�ذه الش�اكلة، فقد يخدم ذل�ك كذريعة 
ف�ي تأخير االنتخابات المحلية والمفترض إجراؤها 
في بداية س�نة 2013، في وقت حي�ث يعتبر إعادة 
التنظيم في المستوى المحلي ربما واحدا من أشياء 
قليلة تس�تطيع أن تخلق بعض الفعالية في العملية 

السياسية العراقية المتعثرة.

العـراق مـازال في حـالـة تخـبـط سيــاســي

حقيقة أن البلد ال يتهاوى ال يعني بأننا نشهد ديمقراطية فيه

ها .. جاسم 
وين وصل االعامر !!



�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
        بغداد / المستقبل العراقي

تس�تعد الرئاسات الثالث لعقد اجتماع حاسم خالل األيام المقبلة لبحث األزمة السياسية 
وتمهي�د الطري�ق أم�ام انعقاد االجتم�اع الوطن�ي، ويتزامن ذلك م�ع تحضي�رات يقوم بها 
التحال�ف الوطني لبدء جولة جديدة م�ن الحوار مع القوى الكردية. وقال النائب عن التحالف 
الكردس�تاني حسن جهاد أن اجتماع الرئاس�ات الثالث سوف يعقد قبل الثالثاء المقبل، وهو 
موعد اس�تئناف جلس�ات البرلمان العراقي الذي تنتظره قضايا مهمة. وأضاف أن “االجتماع 
ال�ذي يضم رئيس الجمهورية جالل طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان 
أسامة النجيفي سوف يتم من خالله تحديد المهام التي يتعين على الحكومة القيام بها خالل 
المرحل�ة المقبلة، وكذلك تحديد المه�ام التي يتعين على البرلمان القي�ام بها خالل المرحلة 
المقبلة، ألن من شأن ذلك تحديد مسار الخطوات الالحقة ومنها التهيئة والتحضير لالجتماع 
الوطن�ي”. من جانبه، كش�ف عضو ائتالف دول�ة القانون النائب عن التحال�ف الوطني علي 
ش�اله، عن اجتماع للهيئة السياس�ية للتحالف الوطني خالل األيام المقبلة لتحدد موعد آلية 

استمرار الحوار مع إقليم كردستان.

نواب لـ                          : املوازنات السابقة لـم تقدم شيئًا.. وال نجاح 
للمقبلة من دون خطة تنمية

بلد الموازنات الخيالية.. مدنه خربة وأبناؤه مرهقون

اجتماع حاسم وقريب للرئاسات الثالث لحل األزمة
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نائب عن األحرار: حمافظ بغداد لـم 
يتابع أي مرشوع احيل إىل التنفيذ

      المستقبل العراقي / أمجد صالح ومها بدر  
عّب�ر عدد م�ن الن�واب المنتمين لكتل سياس�ية 
مختلفة ع�ن إحباط مش�ابه لإلحباط الذي يش�عر 
به المواطنون مع قرب انته�اء العام الحالي والذي 
خصصت ل�ه موازنة مالي�ة بلغت نح�و 100 مليار 
دوالر. وكان العراقي�ون قد استبش�روا خيراً عندما 
علم�وا إن موازن�ة بالدهم تعادل موازنات س�وريا 
واألردن ولبن�ان ومص�ر مجتمع�ة كم�ا يق�ال، إال 
أنهم يقفون اآلن أم�ام واقعهم الذي لم يتغير كثيراً 
ويتس�اءلون عم�ا حّل بتل�ك األم�وال الطائلة. وفي 
الوقت الذي انتقد فيه نواب تحدثوا إلى “المس�تقبل 
العراق�ي” اإلخفاق�ات المتكررة ف�ي طريقة إنفاق 
األم�وال وس�وء التخطيط ف�ي إدارة الدولة، ش�دد 
البع�ض منه�م على أنهم ل�ن يصوتوا عل�ى موازنة 
العام المقبل 2013 ما لم يتم تقليلها، بعد أن صادق 
عليه�ا مجلس ال�وزراء ف�ي الثالث والعش�رين من 
تش�رين األول الماضي بقيم�ة 138 تريليون دينار، 
أي م�ا يع�ادل نح�و 118 مليار دوالر. كما اش�ترط 
البعض منه�م تقديم الحس�ابات الختامية لموازنة 

2012 قبل التصويت على موازنة 2013.
وق�ال النائب عن ائتالف دول�ة القانون منصور 
التميم�ي ف�ي تصري�ح ل�”المس�تقبل العراق�ي”، 
“تص�رف الموازن�ات ف�ي الع�راق م�ن دون وضع 
معالج�ات حقيقية لمش�كلة البطال�ة المقنعة في 
دوائ�ر الدول�ة وتش�غيل المعامل المتوقف�ة، وكأن 
الموازنة يراد بها تمشية األمور لمدة مؤقتة وصرف 
رواتب موظفي الدولة، إضافة إلى مالحظات كثيرة 
وكبيرة لمجم�ل الموازنة ومجم�ل طريقة صرفها 
أو ادارة الم�ال في العراق، وه�ذا خطأ كبير”. وقال 
التميم�ي إن “الدور الرقابي البرلماني معطل وهش 
وضعي�ف وال يتوافق مع طبيع�ة المرحلة وطبيعة 
الفس�اد الموجود في العراق”، مشيرا الى انه “ليس 
هناك محاسبة على إنفاق األموال. لم ُيسأل أحد عن 
أموال الموازنات الس�ابقة كي�ف أنفقت وأين وماذا 
حقق�ت”. وأض�اف التميم�ي الذي يمث�ل محافظة 
البص�رة “نح�ن ف�ي البص�رة لدينا مالحظ�ات عن 
طريقة ص�رف الموازنة، فهي ل�م تعالج حتى اآلن 
آثار الحروب عل�ى العراق. لحد اآلن هناك مهجرون 
منذ أكثر من 32 عاما في كل محافظات العراق. لحد 
اآلن هن�اك 30 مليون لغم والناس يموتون بس�ببها 
بش�كل يومي. لحد اآلن لم تعالج الموازنات على مر 

السنين تلك الحاالت، وهذه نعّدها جريمة كبرى”.
من جهته، عبر النائب عن القائمة العراقية وليد 
المحم�دي عن ع�دم رض�اه بقيمة موازن�ة 2013. 
وق�ال ل�”المس�تقبل العراق�ي” إن “عل�ى مجل�س 
الن�واب وكل من يهمه الش�أن االقتص�ادي العراقي 

أن يخف�ض ه�ذه الموازن�ة إل�ى مس�توى موازنة 
عام 2012 على األق�ل، حتى نحافظ على اقتصادنا 
وعلى س�يل العملة”. وتاب�ع “النظرية االقتصادية 
ف�ي كل بلدان العالم تدعو إلى تقليل حجم الموازنة 
قدر المس�تطاع ع�ن التي تس�بقها، أو اإلبقاء على 
حجمها الس�ابق على اقل تقدير. أما موازنة العراق 
للع�ام المقبل فقد زيدت بما يق�ارب ال�20 ترليون 
دين�ار. هذه جريمة اقتصادية”. وكذلك أبدى النائب 
عن التحالف الكردس�تاني محم�ا خليل مالحظات 
عدة بشأن موازنة 2013، وقال في حديث خص به 
“المس�تقبل العراقي” إن “الغلبة لحد اآلن للموازنة 
التش�غيلية وليس للموازنة االس�تثمارية التي هي 
ل�كل الش�عب”، مطالباً “الحكوم�ة أن تجعل الغلبة 
للموازنة االس�تثمارية، على غرار م�ا كان معموالً 
به في العهد الملك�ي”. وقال خليل، وهو عضو في 
لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار في مجل�س النواب، 
“هذه الموازنة من أكبر الموازنات في تاريخ العراق 
ولكنها ليس�ت بمس�توى طموح الش�عب العراقي. 
الموازنة فيها عجز بمقدار 18 ترليون و800 مليار 
دينار، وهو عجز وهمي يغطى من المبالغ المدورة 
والح�واالت الداخلية والخارجية وحقوق الس�حب 
الخاصة والقروض من البنك الدولي”. وش�دد على 
أن “تك�ون هن�اك خط�ة تنمية واضح�ة وصريحة 
وفق الدستور، ويجب أن تكون الحسابات الختامية 
إل�ى جي�وب  األم�وال  تذه�ب  موج�ودة حت�ى ال 
المفسدين”.من جانبه، عد النائب عن كتلة المواطن 
عبد الحسين عبطان إن موازنة 2012 لم تنجح في 
معالجة المش�كلتين األساسيتين في العراق، الفقر 
والخدمات. وق�ال عبطان ل�”المس�تقبل العراقي” 
إن “العراق اليوم فيه مش�كلتان أساسيتان، األولى 
مكافحة الفقر والبطال�ة، والثانية توفير الخدمات 
الضرورية للمواطن كالكهرباء والسكن وغيرها او 
ملفات مهمة كالزراعة والصناعة. أرى إن الحكومة 
لم تكن موفقة في حل هاتين المشكلتين”. وأضاف 
“باعتق�ادي إن س�وء بع�ض التخطي�ط ف�ي إدارة 
الدولة إضافة إلى الفساد المالي واإلداري المتفشي 
هي األس�باب الرئيسة في عدم النهوض بالمستوى 
المعيش�ي او الخدمي ف�ي العراق”. أم�ا النائب عن 
كتلة األحرار علي التميمي، فقد أكد على إن كتلته لن 
تصوت على موازنة 2013 إال بعد تحقيق ش�رطين. 
وقال ل�”المس�تقبل العراقي”، “ال يمكن أن نصوت 
على الموازن�ة المقبلة ما لم يتم تقديم الحس�ابات 
الختامية لك�ي نعرف أين ذهبت هذه األموال وكيف 
أنفق�ت، وكذل�ك ال نص�وت عليها إذا ل�م يتم توزيع 
ج�زء م�ن واردات النف�ط العراقي بش�كل مباش�ر 
عل�ى المواطنين، ألننا نعتق�د إن اغلب هذه األموال 

تذهب إلى األحزاب والكتل والشخصيات السياسية 
وال تذهب إل�ى المواطن”. وعن الموازنة الس�ابقة 
ق�ال “الكل تف�اءل عندما أقرت موازن�ة عام 2012 
بحجمها المهول، ولكن لألس�ف مض�ت هذه المدة 
ول�م يبق من عام 2012 س�وى ش�هر واحد، ولم نر 

أي شيء على ارض الواقع سوى بعض الوعود التي 
يطلقه�ا المحافظون وال�وزراء. لم يج�د المواطن 
أي تغيير على مس�توى الخدمات، س�واء في جانب 
الكهرب�اء او ف�ي الجان�ب الصحي او ف�ي الجوانب 

األخرى”.   

     بغداد/ المستقبل العراقي
أكدت المفوضية المس�تقلة لالنتخابات 
تع�ذر إج�راء انتخابات األقضي�ة والنواحي 
لوج�ود مصاعب تقنية منها تحديث س�جل 
الناخبي�ن عندما تجري انتخاب�ات مجالس 
المحافظ�ات الع�ام المقب�ل. وكان رئي�س 
مجلس النواب اس�امة النجيف�ي قد اجتمع 

في مكتب�ه مع اعضاء المفوضية المس�تقلة لالنتخابات لبحث 
اس�تعدادات المفوضية بعد تحديد العش�رين من نيس�ان العام 
المقبل موعدا النتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في 
اقليم. كما تناول البح�ث ضرورة وجود ممثلين عن المفوضية 

خالل مناقشة قانون انتخابات كركوك.

بغداد/ المستقبل العراقي
أكد النائب عن كتلة االحرار المنضوية في التحالف الوطني 
عل�ي التميم�ي وجود ملفات فس�اد مال�ي واداري ف�ي جميع 
المشاريع التي تنفذها محافظة بغداد ومنها بناء المستشفيات 
والم�دارس، فيما بلغت موازنة المحافظة  لعام 2012 تريليون 
وثالثمئة مليون دينار. وأكد التميمي في تصريح صحفي أمس 
“وج�ود ملفات فس�اد مال�ي واداري في عم�ل محافظة بغداد 
وتلكؤ واضح في ادارة وتنفيذ بعض المشاريع التي تمس خدمة 
المواطن”. وق�ال التميمي، وهو نائب ع�ن محافظة بغداد، إن 
“هناك ملفات فساد مالي واداري في جميع مشاريع محافظة 
بغداد سيتم فتحها قريبا ليطلع ابناء العاصمة عليها”، الفتا الى 
ان “موازنة محافظة بغداد لعام 2012 بلغت تريليون وثالثمئة 
مليون دينار”. وتابع التميمي إن “اغلب المشاريع التي انجزت 
ف�ي هذه الفترة تع�ود الى الحكوم�ة المحلية الس�ابقة وليس 
ال�ى الحالي�ة التي اقتص�رت جهوده�ا فقط عل�ى افتتاح هذه 
المش�اريع”، منوها ال�ى ان “المش�اريع التي احيل�ت من قبل 
المحافظ�ة الحالية غالبا ما تتركها الش�ركات دون اي انجاز”. 
وبشأن المشاريع التي فيها ملفات  فساد مالي واداري، اوضح 
التميم�ي ان “هناك مش�اريع تمت احالتها ال�ى محافظة بغداد 
لكن لم تنفذ لحد االن ومنها المشاريع الصحية في منطقة حي 
الزهراء في حي الكمالية ومنطقة الفضيلية، فضال عن تأخرها 
ف�ي بناء 30 مدرس�ة”. واوضح إن “محاف�ظ بغداد صالح عبد 
ال�رزاق ل�م يتابع اي مش�روع تحيله المحافظة الى الش�ركات 

المنفذة”.

         المستقبل العراقي/خاص
قال عضو في مجلس النواب أن الخالفات المستعرة 
في كركوك والتي اتخذت م�ن عمليات دجلة مبررا لها 
ما هي إال وس�يلة من الوسائل التي تنشط بعض الكتل 
في اس�تغاللها لتأجيج المواقف وإشاعة الفوضى في 

البلد.
وأكد عضو مجلس النواب الذي فضل عدم الكش�ف 
عن اس�مه، ف�ي تصري�ح ل�”المس�تقبل العراقي” أن 
رئي�س ال�وزراء ن�وري المالكي ل�ه الحق ف�ي تحريك 
قطع�ات الجيش والتعام�ل مع محافظ�ي الحكومات 
المحلي�ة، مش�يراً إلى أن محافظ كركوك يضع نفس�ه 
في موقف معقد جداً ويس�عى إلى تمري�ر التوجيهات 
الكردي�ة الت�ي ترده من إقليم كردس�تان على حس�اب 
المصلح�ة الوطني�ة. وأوض�ح عض�و مجل�س النواب 
إن “تص�رف وس�لوك المحاف�ظ قد تقود إل�ى منطقة 
خط�رة في العالق�ات وتش�عل أزمة ال يحم�د عقباها 
بي�ن العراقيي�ن”، مضيف�اً أن “عملي�ات دجلة ماضية 
ف�ي عملها ولن تتراجع الحكومة عن قرارها في إيكال 

المهام إليها”.
من جانبه�ا، أوضحت مصادر رس�مية في كركوك 
أن “الموق�ف المتمثل في س�كوت المس�ؤولين العرب 
ف�ي المحافظة يأتي خوف�ا على امتيازاته�م في إقليم 
كردس�تان”، مبين�ة أن مواقفهم “أس�همت في كل ما 
وصلت إليه المحافظة من دمار وخراب واقتتال وعنف 
وإرهاب”. وذكروا أن “عمليات دجلة تمثل حاجزاً كبيراً 
أمام عمليات تهريب النفط من المحافظة التي تمر عبر 
اإلقليم إلى تركيا ومنها إلى س�وق النفط الس�وداء في 

العالم”.  

المستقبل العراقي/ البصرة/ خاص
ج�ددت حكومة البص�رة المحلي�ة اتهامها 
للوزارات بتلكؤ المش�اريع والتس�بب بتحويل 
تنفي�ذ  إل�ى  لألعم�ار  المخصص�ة  األم�وال 
المش�اريع الوزاري�ة. وكش�ف مق�رر مجلس 
محافظة البصرة وليد الحلفي عن أن المشاريع 
الت�ي تنفذها مختل�ف الوزارات هي مش�اريع 
متلكئة ونفذت بطريقة س�يئة األمر الذي دفع 
بالحكوم�ة المحلية في البص�رة إلى تخصيص 
مش�اريع هي من اختصاص�ات الوزارات حيث 
ت�م الدخول في قطاعات الكهرباء نقل وتوزيع 
وإنتاج ومش�اريع الصحة والطرق والجس�ور 
وحتى ف�ي إقرار بن�اء جامعتين لس�د النقص 
ال�ذي تعاني منه المحافظة في هذه القطاعات 
ال�وزارات ف�ي  الت�ي ه�ي م�ن اختصاص�ات 
الحكومة االتحادية.وأضاف الحلفي أن مجلس 
محافظة البصرة اقر تخصيصات ترفع األعباء 
ع�ن كاهل المواطن البص�ري ومنها تخصيص 
عش�رة آالف درجة وظيفي�ة ورصد مبلغ مالي 
بعش�رة مليارات دين�ار لألمراض الس�رطانية 
وم�ن الموازن�ة الخاص�ة للمحافظ�ة غي�ر أن 
وزارة المالي�ة ل�م تطلق هذه األم�وال ووقفت 
حج�ر عثرة ف�ي طري�ق التخفيف م�ن معاناة 
األهال�ي. وق�د عب�ر مواطنون ع�ن االمتعاض 
الش�عبي م�ن المس�توى المت�ردي لمش�اريع 
ال�وزارات وان الحل�ول الحقيقية تب�دأ بإعطاء 
البصرة الصالحيات واألموال الكافية للنهوض 
بواقعه�ا المتردي.إل�ى ذل�ك، وبعد نية ش�ركة 

أكس�ون موبيل مغادرة العراق وترك العمل فيه 
نقل عضو مجل�س المحافظة ورج�ل األعمال 
المعروف عقيل الخالدي عن مدير ش�ركة إيني 
االيطالية العاملة في حقل الزبير النفطي قوله 
:” بأن�ه يهدد الحكومة باالنس�حاب رغم حجم 
االس�تثمار الذي قدمته ش�ركته والذي يقدر ب� 
18 ملي�ار دوالر لكنه يالق�ي صعوبات جمة”، 
وهذا كالم جرى على لس�انه، بحسب الخالدي 
،حيث ذكر جملة أس�باب منها “االبتزاز واألمن 
والكثير من النقاط لكنه يقول : لس�نا كشركة 
أكس�ون موبي�ل عل�ى الرغ�م م�ن التحدي�ات 
والصعوب�ات تل�ك س�نبقى في منطق�ة الزبير 
ونعمل،” وهذا من وجهة نظر الخالدي يش�كل 
تهدي�دا حقيقيا لواقع االس�تثمار ف�ي البصرة 
ألن المستثمر لو خرج من المدينة مثلما قدمت 
شركة اكسون موبيل طلبا للخروج من العراق، 
ف�إن ذل�ك س�يعطي انطباعا س�يئا للش�ركات 
األخرى، وهذه سابقة خطيرة لكل المستثمرين 
وخاصة المش�تركين ضمن جوالت التراخيص 
النفطي�ة، لذا على الحكوم�ة أن تعيد النظر في 
التعام�ل مع الش�ركات النفطي�ة ألن 90% من 
واردات الع�راق إنما تعتمد على عائدات جوالت 
التراخي�ص النفطية وهذا يؤثر تأثيرا كبيرا في 
قضية التصدير ألن العمل في العراق صعب جدا 
بس�بب الروتين واالبتزاز والمشاكل السياسية 
واألمنية، ونح�ن حذرنا العراقيين أن يس�هلوا 
األم�ور ومع ذل�ك نحن باقون ف�ي الزبير، ولن 
نت�رك العمل فيها كم�ا فعلت اكس�ون موبيل، 

وأن اس�تثمارنا في العراق يبلغ 18 مليار دوالر 
ويختتم قائال :”للصبر حدود”.ويقول الخالدي 
ب�أن الحكوم�ة المحلية لم تق�دم أي دعم يذكر 
للمس�تثمر العراقي فهي بوصفه كان يفترض 
به�ا أن تق�وم بزي�ارة ميداني�ة للوق�وف على 
معوقات عمله، مثل رفع التجاوزات ومساعدته 
ف�ي قضي�ة الكهرباء عن طريق م�د خط حرج 
للمدين�ة، وبتواج�د الق�وات األمني�ة وهن�اك 
مجاالت كثيرة ممكن�ة، ومثلما نقدم الخدمات 
للمستثمر األجنبي نقدمها للمستثمر العراقي.
ووص�ف الخال�دي العمل ف�ي متن�زه الخورة، 
الكائن وسط المدينة الذي تجاوزت كلفة العمل 
فيه الملياري دينار قائال “المتنزه لم يتغير منذ 
تركناه قبل 12 سنة، ظل كما هو، وليس فيه أي 
شيء جديد، رغم الخسائر الكبيرة التي قدمتها 
الحكوم�ة والتي تق�در بحدود 2 ملي�ار دينار، 
وقد أحيل لمس�تثمر آخر. وهنا نسأل المواطن 
البص�ري ال�ذي ي�زور المتن�زه ما ال�ذي يجده 
فيجيب بال ش�يء، ال تطور وال أي ش�يء جديد 
فيه.   تجدر اإلش�ارة إلى أن ش�كوى الشركات 
النفطي�ة العامل�ة ف�ي البص�رة تتك�رر دائم�ا 
جراء الضغوطات الحكومية وعجز الس�لطات 
المحلي�ة عن تأمين الحماي�ة الالزمة فضال عن 
تهديد عشائر المعدان المسلح للشركات، وعدم 
الس�ماح لها بالعمل إال بتوظي�ف أبنائها، الذين 
جلهم من األميين، وكانت الشركات قد رضخت 
طائع�ة لمطال�ب ه�ؤالء تح�ت ضغ�ط بمن�ع 

الشركات من االستمرار بالعمل. 

إيني اإليطالية: »يوم اسود« يوم جميئنا للعمل يف العراق
كركوك تغيل عىل وقع 

خالفات “دجلة”

املالكي حياول إخضاع ثالث حمافظات ملبدأ احلاكم العسكري

أكسون موبيل تخرج من البصرة بسبب االبتزاز والروتين واألمن

أكد إن ملفات فساد ستفتح بشأنه قريبًا

املفوضية تعرتف بتعذر إجراء 
انتخابات األقضية

ً

بغداد/ المستقبل العراقي
طالب القيادي في التحالف الكردستاني 
عبد الب�اري زيباري بع�دم إقحام الجيش 
العراقي بالمس�ائل السياسية التي تحدث 
بين الكتل المتنوعة.وقال زيباري في بيان 
صحف�ي، إن الكثير من الكتل السياس�ية 
تفس�ر وجود الجيش العراقي في مناطق 
معينة عل�ى إنها عملية سياس�ية وورقة 

ضغ�ط تم�ارس على البع�ض. مبين�اً إن 
الدستور العراقي واضح في هذه المسالة 
م�ن إبعاد الجيش عن إي أمور سياس�ية. 
وع�دت كتل�ة التحال�ف الكردس�تاني في 
مجلس محافظة ديالى، انضمام محافظة 
ص�الح الدين إل�ى قي�ادة عملي�ات دجلة 
محاولة من القائد العام للقوات المسلحة 
ن�وري المالكي إلخضاعها مع محافظتي 

ديال�ى وكركوك لمبدأ الحاكم العس�كري 
المتمثل بقيادة عمليات دجلة، مؤكدا أنها 
خطوة فاش�لة ولن تحق�ق أهدافها.وقال 
عض�و الكتلة دلير حس�ن إن »قرار القائد 
الع�ام للقوات المس�لحة ن�وري المالكي 
ال�ذي صدر مؤخرا بض�م محافظة صالح 
الدين إلى ما يعرف بقيادة عمليات دجلة، 
ج�اء إلخض�اع ث�الث محافظ�ات لمب�دأ 

الحاكم العسكري الذي تمثله تلك القيادة«.
وأضاف حس�ن أن »قي�ادة عمليات دجلة 
ج�اءت لتنفيذ أجن�دة سياس�ية واضحة 
العيان في ث�الث محافظات تضم مناطق 
متنازع عليها لم يحس�م مصيرها«، مبينا 
أن »إيج�اد الحاك�م العس�كري ف�ي تل�ك 
المحافظ�ات يه�دف إلى إعاق�ة تنفيذ ما 

اقره الدستور وفق المادة 140«. 

التحالف الكردستاني يطالب بعدم إقحام الجيش في السياسة
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شيوخ عشائر األنبار يرفضون »ترسيب« أسلحة إىل سوريا

    بغداد / المستقبل العراقي

حذر مراقب�ون وفندقيون من تأثر 
القط�اع الس�ياحي في الع�راق باألزمة 
المالية التي تش�هدها إيران خاصة مع 
مشاكل الريال اإليراني بسبب العقوبات 
الدولية.وكال�ة اسيوش�يتيد بري�س قد 
ذك�رت ف�ي تقري�ر له�ا أن القلي�ل من 
اإليرانيين له�م القدرة على تحمل زيارة 
العتب�ات المقدس�ة ف�ي النج�ف وف�ي 
أماكن أخرى في العراق ألن كل دوالر أو 
دينار عراقي يبلغ س�عره اآلن ما يقرب 
من ثالثة أضعاف ما كان عليه في العام 
الماض�ي. وهذا ما تس�بب بارتفاع حاد 
في أسعار الرحالت السياحية المتوجهة 
للعراق وجعل التجار العراقيين أقل رغبة 
في قبول الري�ال اإليراني، وحتى بعض 
الصرافي�ن العراقيي�ن يرفضون األوراق 
اضط�راب  بس�بب  اإليراني�ة،  النقدي�ة 
العملة اإليراني�ة وتقلبها.وكانت العملة 
اإليرانية قد تراجعت، إلى أدنى مس�توى 
لها أمام الدوالر، ووصل سعر الدوالر إلى 
3500 ريال في السوق السوداء، وُيسمح 
للحجاج بصرف 300 دوالر فقط. ويؤكد 
طالل حس�ن صحف�ي متابع للش�ؤون 
االقتصادي�ة ف�ي النج�ف، أن انخفاض 
قيم�ة العمل�ة اإليراني�ة اث�ر س�لباً في 
الس�وق العراقية وقطاع الس�ياحة في 
العراق بش�كل ملح�وظ. وكانت اللجنة 
االقتصادي�ة بمجلس محافظ�ة كربالء 
أك�دت هي األخ�رى أن قطاع الس�ياحة 
الديني�ة تض�رر بش�كل واض�ح نتيجة 

تراجع القوة الش�رائية للريال اإليراني، 
ال�ذي أدى إلى تراجع واض�ح في أعداد 
ال�زوار اإليرانيين خ�الل الفترة األخيرة. 
وكان نحو 3500 إلى 4000 حاج إيراني 
يزورون العراق يوميا قبل انهيار الريال 
اإليراني.لكن محمود عبد الجبار الزبيدي 
مدير عام دائرة المجاميع السياحية في 
وزارة السياحة العراقية يؤكد أن الوزارة 

لم تس�جل انخفاض�ا في أع�داد الزوار 
اإليرانيين حتى اآلن. بينما أكد المواطن 
أبو أحمد صاحب فن�دق في النجف أكد 
إلذاعة الع�راق الحر أن فنادق النجف لم 
تعد تستقبل الوفود اإليرانية ألن التعامل 
بالريال اإليراني يس�بب خس�ارة كبيرة 
له�م. يذكر أن أربع ش�ركات س�ياحية 
في النجف أعلنت منتصف تشرين األول 

الماض�ي وق�ف تعاملها مع مؤسس�ة 
الحج والزيارة اإليرانية المتمثلة بشركة 
شمس�ا واالمتن�اع عن اس�تقبال أفواج 
ال�زوار اإليرانيين نظرا لف�رض الجانب 
اإليراني التعامل معه�ا بالريال اإليراني 
بدال ع�ن الدوالر.وحذر فاض�ل الصائغ 
صاحب إحدى تلك الش�ركات في حديثه 
إلذاعة الع�راق الحر حذر من اس�تمرار 
تعامل بعض الشركات العراقية بالعملة 
اإليرانية لما تسببه من أضرار اقتصادية 
واصف�ا الموافقة عل�ى التعامل بالريال 
االقتصادي�ة”.  ب�”الكارث�ة  اإليران�ي 
وكانت لجنة السياحة واآلثار البرلمانية 
العراقية كش�فت عن دخول الس�ياح أو 
ال�زوار اإليرانيين إلى الع�راق دون دفع 
مبال�غ للفن�ادق والش�ركات التي تقدم 
الخدمات لهم ، مش�يرًة إلى أن دخولهم 
يت�م بالدين.وتنق�ل وكالة اسيوش�يتيد 
بريس عن محمود عب�د الجبار الزبيدي 
مدي�ر عام دائ�رة المجاميع الس�ياحية 
في وزارة الس�ياحة العراقية الس�ياحة 
واآلثار، قوله إن مؤسسة الحج اإليرانية 
تدي�ن للعراقيين بنح�و 75 مليون دوالر 
بس�بب الفواتي�ر غي�ر المس�ددة الت�ي 
تراكم�ت من�ذ الع�ام الماض�ي. وبه�ذا 
الصدد أكد فاضل الصائغ صاحب إحدى 
الش�ركات الس�ياحية في النجف أكد أن 
حجم الديون المتراكمة على مؤسس�ة 
الحج والزي�ارة اإليرانية، وصل إلى مئة 
مليون دوالر أميركي وتمتنع المؤسسة 
اإليرانية عن دفعها لش�ركات السياحة 

والفنادق العراقية.

    بغداد / المستقبل العراقي

كشف مصدر امني مّطلع، أمس السبت، عن عزم 
وزارة الداخلية س�حب أسلحة المسدسات من 1000 
عنصر امني. وقال المصدر أن “وزارة الداخلية تعتزم 
سحب أسلحة المسدس�ات من 1000 عنصر امني”. 
وأوضح المصدر أن “س�بب س�حب هذه األسلحة هو 
انتفاء الضرورة لحمل الس�الح من قبل هذه العناصر 
األمنية”. وكانت وزارة الداخلية اتخذت قراراً، في وقت 
سابق، بسحب مسدسات الشرطة والحمايات بسبب 
الخروق�ات داخ�ل المؤسس�ة األمنية واس�تخدامهم 
األس�لحة الموزعة على منتس�بيها بعمليات االغتيال 

في بغداد.
فيما كشف مصدر في الشرطة عن تكثيف القوات 
األمني�ة م�ن عملياته�ا بحثاً ع�ن مجاميع مس�لحة 
مرتبط�ة بتنظيم القاعدة في غربي بغداد وش�مالها.
وبي�ن المصدر “القوات األمني�ة تنفذ عمليات مكثفة 

من دهم وتفتيش في قضاء التاجي ومنطقة النباعي 
شمالي بغداد، وفي منطقة الغزالية غربيها بحثاً عن 

أربع مجاميع مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة”.
وأض�اف أن “تل�ك المجامي�ع متورط�ة بتنفي�ذ 
هجم�ات مس�لحة بالعب�وات الناس�فة والس�يارات 
المفخخ�ة على ق�وات الجيش والش�رطة، وضلوعها 

ايضاً بعمليات التهجير الطائفي والخطف والقتل”.
فيم�ا أفاد مص�در في منفذ الولي�د الحدودي في 
األنب�ار، أمس الس�بت، بأن دائرتي األم�ن والجمارك، 
تمكنت�ا م�ن ضبط حب�وب مخ�درة في منف�ذ الوليد 
الحدودي أدخلت من سوريا، مبينا أن هذه الحالة هي 

الرابعة من نوعها خالل الشهرين الماضيين.
وقال المص�در أن “موظفي التفتي�ش في منفذ 
الولي�د الح�دودي تمكن�وا، الي�وم، من ضبط س�يارة 
مدينة تحمل في أبوابها الجانبية 73 ألف حبة مخدرة 

وضعت داخل رقائق بالستيكية”.
وأض�اف المص�در ال�ذي طلب عدم الكش�ف عن 

اس�مه أن “س�ائق الس�يارة اعت�رف خ�الل التحقيق 
األولي معه بمحاولة إدخال هذه الحبوب من س�وريا 
لغ�رض ترويجها في عدد من المحافظات”، مش�يرا 
إل�ى ان�ه “تم نقل الس�ائق إل�ى مركز احتج�از أمني 

إلكمال التحقيق معه وعرضه على القضاء”.
وأكد المصدر أن “ه�ذه الحالة تعتبر الرابعة من 
نوعها خالل الش�هرين الماضيين الت�ي تضبط إدارة 
المنف�ذ حبوب وم�واد مخ�درة يتم إخفاؤه�ا بطرق 

مختلفة”.
يذكر أن تجارة المخ�درات راجت في العراق بعد 
أحداث العام 2003، بسبب حالة االنفالت األمني التي 
س�ادت الب�الد حينها، وكان�ت تقاري�ر دولية صدرت 
عن مكت�ب مكافحة المخ�درات في األم�م المتحدة، 
أش�ارت إل�ى أن الع�راق تح�ول إلى محط�ة ترانزيت 
لتهريب المخدرات من إيران وأفغانس�تان، نحو دول 
الخليج العربي، كما حذرت من احتمال تحوله إلى بلد 

مستهلك.

في سوريا.. ابتزاز من أجل المال وانتهاكات طائفية

ضبط حبوب مخدرة آتية من الشام

قطاع السياحة الدينية يف العراق يتأثر سلبًا بأزمة إيران املالية
جمهولون يرهبون الناس وأصابع االهتام 

موجهة ملتشددين إسالميني

الداخلية تسحب مسدسات 1000 عنرص أمني يف بغداد

     بيروت/ المستقبل العراقي

بات االبتزاز من اجل الم�ال واالنتهاكات ذات الطبيعة 
الطائفية عملة رائجة في س�وريا حيث يقوم مسلحون ال 
يعرف أحيانا انتماؤهم السياس�ي أو الديني بشكل محدد، 

بإرهاب الناس مستفيدين من غياب الدولة.
فق�د اعترض بع�ض من ه�ؤالء االثنين باص�ا قادما 
من لبنان، بالقرب من مدينة س�راقب الخاضعة لس�يطرة 
المقاتلي�ن المعارضي�ن ف�ي ش�مال غرب�ي الب�الد. وهي 
المدينة نفس�ها حيث قام مقاتل�ون معارضون الخميس، 
بقت�ل 28 جنديا نظامي�ا على األقل بعضه�م أطلق عليهم 
الن�ار ب�دم بارد بعد أس�ره، وذلك اثر هجومه�م على ثالثة 

حواجز عسكرية على أطراف المدينة.
وقال م�ارك، وهو احد الركاب المس�يحيين الذي كان 
ف�ي الب�اص، لوكال�ة فرانس ب�رس “عبرنا بال مش�كالت 
على حواجز للجيش الس�وري الحر في محافظتي حمص 

وحماة، لكن األمر اختلف لدى وصولنا إلى سراقب”.
وأض�اف الش�اب البال�غ من العم�ر 26 عام�ا، “عادة 
م�ا يبحث المقاتل�ون المعارضون عن الجن�ود النظاميين 
والش�بيحة “وهم أفراد ميليش�يات مؤي�دة للنظام”، لكن 
ه�ذه الم�رة اختلف األم�ر تماما. صعد ثالث�ة رجال بينهم 
ملثم�ان إلى متن الباص، وطلبوا من كل المس�يحيين رفع 

أيديهم”.
ويع�ّد م�ارك أن فرصة غي�ر متوقعة أنق�ذت حياته، 
إذ كان جالس�ا الى جانب الس�ائق واعتقد المس�لحون انه 
مس�اعده. وطل�ب المس�لحون من المس�يحيين التس�عة 
في الب�اص، وبينهم س�بعة ارمن، الن�زول بينما يتأكدون 
م�ن هويات الركاب. وتوجه احد المس�لحين لراكب كردي 
“اخرج أنت أيضا ألنك تدعم الرئيس السوري بشار األسد”. 
ويته�م بعض المعارضي�ن األكراد الذين منع�وا المقاتلين 
المعارضي�ن من دخول األحياء حيث يتمتع�ون بالغالبية، 

بأنهم عمالء لنظام الرئيس األسد. 
كم�ا ينظر الى المس�يحيين على 
نط�اق واس�ع في س�وريا بأنهم 
يميلون إلى نظام األسد خوفا من 
قيام حكم إس�المي متطرف في 

حال سقوط النظام.
وأكد ناشط سوري في مجال 
حقوق االنسان رفض الكشف عن 
اس�مه، حصول الحادثة، موجها 
أصاب�ع االته�ام إل�ى مس�لحين 

إسالميين متطرفين.
وق�ال لوكالة فران�س برس 
)اإلس�المية  النص�رة  “جبه�ة 
المس�ؤولة عن  المتطرف�ة( هي 
الخط�ف، ذل�ك الن المخطوفي�ن 
وه�ي  ومس�يحيون،  أك�راد 
ت�درج هاتي�ن المجموعتين بين 

األعداء”.
وق�ال م�ارك، ان مجموع�ة 

ثاني�ة من نحو ثالثي�ن مقاتال معارض�ا أوقفت باصا آخر 
كان يس�ير أم�ام الباص ال�ذي كان على متن�ه، وأخرجت 
منه س�يدتين ش�دهما المس�لحون من ش�عرهما. أما في 
الحافلة التي كان فيها، فقد اجبر احد المسلحين السيدات 
على اس�تعمال مالبس�هن لتغطي�ة رؤوس�هن، وعاملهن 
كالس�اقطات. وق�ال “اجب�ر أحداه�ن على خل�ع صليبها 

وداس عليه”.
وأض�اف “قال�ت ل�ه ام�رأة محجبة )ي�ا ابني، لس�نا 
معتادي�ن على التص�رف بهذا الش�كل في س�وريا. هؤالء 
جيراننا، وال عالقة لهم بالسياسة(، لكن المسلح رد عليها 
بالقول هؤالء خونة”.  ف�ي اليوم التالي، أطلق الخاطفون 
سراح رجل مسيحي يبلغ من العمر نحو 60 عاما، ليحاول 
أن يجمع فدية مجموعه�ا ثالثة ماليين وثالثمئة الف ليرة 
س�ورية “48 ألف دوالر”، وإال س�يقتل جميع المخطوفين 
الذين ما زالوا محتجزين اليوم الجمعة. وبحس�ب مسؤول 
ارمن�ي في حل�ب، يح�اول الس�كان األرمن جم�ع المبلغ 
المطلوب. ويقول ناشط في المدينة عرف عن نفسه باسم 
“ابو هشام”، أن ثمة رجاال مسلحين “ثوريين، لكن آخرين 
يدع�ون انهم ثوريون لكنهم ف�ي الواقع مجرمون، كما أن 

ثمة ثوريين يستخدمون وسائل إجرامية”.
ويرى ناش�طون في مجاالت حقوق اإلنس�ان، انه في 
حين تكثر عمليات االبتزاز بغرض الحصول على المال في 
البالد التي تشهد نزاعا عنيفا داميا منذ منتصف آذار 2011، 
ت�زداد ايضا المواجه�ات الطائفية في بل�د تقطنه غالبية 

سنية وعلى رأسه رئيس ينتمي إلى الطائفة العلوية.
وقال رئيس المجلس الوطني الس�وري المعارض عبد 
الباس�ط س�يدا في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس 
“ثمة حال طبيعية من الفوضى والعجز بس�بب اس�تمرار 
الهجمات م�ن جانب النظام” عل�ى المناطق التي خرجت 
م�ن س�يطرته. “في ج�و كه�ذا، م�ن الطبيع�ي أن ينمو 
التطرف” الذي عزاه إلى محدودية الدعم الدولي للمعارضة 

السورية.
الناش�طين  اح�د  وبحس�ب 
ف�ي مجال حقوق اإلنس�ان، يقوم 
“بغس�ل  الجهادي�ون  المقاتل�ون 
دماغ” المقاتلين المحليين. ويؤكد 
ب�ان ه�ؤالء “خط�ر عل�ى الثورة 
الس�ورية ألنهم ال يفقهون معنى 
الديموقراطي�ة. ه�م ليس�وا هن�ا 
)في س�وريا( لهذا الهدف، بل أتوا 
لمحاربة الكفار”. بالنسبة آلخرين، 
ال يجب المبالغة في إعطاء حجما 
للبع�د اإلس�المي المتط�رف برغم 

حضوره في األزمة.
 ويقول ش�اب م�ن حلب يبلغ 
م�ن العمر 33 عاما رافضا كش�ف 
اسمه “ال عالقة لما يجري بالدين، 
هذه تج�ارة”. أضاف “يعرفون أن 
المس�يحيين يملكون المال وأنهم 

سيدفعون”.

    األنبار/ المستقبل العراقي

العش�ائر  ش�يوخ  آراء  تباين�ت 
العراقي�ة في األنب�ار إزاء الصراع الذي 
تشهده سوريا منذ أكثر من عام ونصف 
الع�ام، بين مؤيد للمعارضة الس�ورية 
المس�لحة ومحذر من تداعيات الصراع 
السوري على الواقع العراقي.الكثيرون 
ف�ي محافظ�ة االنب�ار الت�ي كانت في 
ي�وم ما معق�ل تنظيم “القاع�دة” في 
الب�الد، يهتم�ون أكثر بمس�اعدة أتباع 
مذهبه�م في س�وريا.ويضيف التقرير 
أن بع�ض الس�نة في الع�راق يدعمون 
صراحة مقاتلي الجيش الس�وري الحر 
المعارض للرئيس السوري بشار األسد 
بالس�الح، لكن كثيري�ن يتأهبون أيضا 
لي�وم اإلطاح�ة باألس�د وتول�ي نظام 
سني الحكم في سوريا مما سيعطيهم 
ق�وة توازن الق�وة الش�يعية التي نمت 
باط�راد في بغداد منذ س�قوط النظام 
السابق في العراق. إال أن الشيخ ماجد 
العلي سليمان أمير عش�ائر الدليم في 
محافظ�ة االنبار رفض الزج بعش�ائر 
االنب�ار ف�ي الص�راع الس�وري، مؤكدا 
أن العش�ائر العراقية تق�ف بالضد من 
الطائفي�ة، وعلى الجمي�ع التوجه إلى 
بناء وإعم�ار العراق ب�دل الحديث عن 
ومذهبية.الش�يخ  طائفي�ة  صراع�ات 
س�ليمان أكد أن العش�ائر العراقية في 
االنبار تقف مع التغيير السلمي للنظام 

في سوريا ووقف إراقة الدم السوري.
وبحسب وكالة رويترز لألنباء فإن 
زعماء عشائر وقبائل آخرين يرفضون 
دعوات بأن ترس�ل المحافظة أس�لحة 
إلى أش�قائهم ف�ي س�وريا ويتذكرون 
أياما س�ودا أثن�اء الصراع ف�ي العراق 
عندم�ا اتخ�ذ مقاتل�ون عراقي�ون من 
س�وريا قاعدة إلرس�ال انتحاريين إلى 
العراق.هذا الموقف يؤيده الشيخ حميد 
الهاي�س رئيس مجل�س إنق�اذ االنبار 
الذي يرى أن الش�يوخ الذي�ن يدعمون 
المسلحين في س�وريا يتاجرون دائما 
بالدم�اء، وس�بق أن تاج�روا ب�دم أهل 
االنبار، مش�يرا إلى وق�وف دول عربية 
مجاورة لدعم مش�روع تغيي�ر النظام 
في سوريا.الهايس يعرب عن أمله بان 

يك�ون التغيير في س�وريا س�لميا ألن 
الصراع المس�لح بحسب رأيه ليس من 
مصلحة العراق، داعيا جميع العش�ائر 
الس�ورية المرتبطة بصالت دم وقرابة 
م�ع العش�ائر العراقية ف�ي االنبار إلى 
تبني لغ�ة الحوار بدل الس�الح. وكانت 
صحيفة نيويورك تايم�ز األميركية قد 
حذرت م�ن انتقال الح�رب األهلية في 
س�وريا إلى العراق، وقال�ت في تقرير 
له�ا نش�ر نهاي�ة الش�هر الماضي إن 
الحرب األهلية المس�تعرة في س�وريا 
غي�ر  بش�كل  ولك�ن  للع�راق  تنتق�ل 
مباشر، حيث ينضم العراقيون لطرفي 
المعرك�ة ويس�عى كل منهم�ا للفوز، 
مش�يرة إل�ى أن مئات الس�نة يذهبون 
يومي�ا لس�وريا لدع�م الث�وار، وأصبح 
الش�يعة اآلن ينضمون للنظام السوري 
في قتاله ضد الث�وار، األمر الذي يغذي 
حالة االحتقان المذهبي المتصاعد في 
العراق، ودفع البعض للقول إن س�وريا 
أصبحت ساحة معركة إقليمية طائفية 
بحس�ب تعبي�ر الصحيف�ة األميركية.

المحلل السياس�ي إحس�ان الش�مري 
ي�رى، أن ما تش�هده المنطق�ة برمتها 
ه�و امت�داد ألجن�دات أجنبي�ة تحاول 
تقس�يم المنطقة ولي�س العراق فقط 
على أس�س قومية وطائفية، الفتا إلى 
أن المنطق�ة أصبحت الي�وم عبارة عن 
محورين عربي س�ني وش�يعي تدعمه 
خال�د  السياس�ي  المحل�ل  إيران.أم�ا 
الس�راي فيحذر م�ن تداعي�ات األزمة 
الس�ورية على العراق وامتداد مشروع 
إث�ارة النع�رات الطائفية ال�ذي بدأ في 
2003 بحسب رأيه.السراي يستبعد أن 
تتخذ عش�ائر االنبار موقفا موحدا من 
تأيي�د المعارضة الس�ورية المس�لحة 
خاص�ة وأن المنطقة الغربية كانت قد 
تضررت كثيرا من دعم النظام السوري 

للمقاتلين وتسهيل دخولهم العراق.
م�ن جهته ُيحم�ل المنس�ق العام 
لهيئ�ة التنس�يق الوطني�ة المعارض�ة 
حس�ن عب�د العظيم، النظام الس�وري 
مس�ؤولية دخ�ول العناص�ر الس�لفية 
والجهادي لس�وريا واس�تمرار العنف، 
ألن�ه م�ا زال يتبن�ى الح�ل العس�كري 

لألزمة السورية.
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     المستقبل العراقي/ وكاالت

ذك�رت صحيفة محلية أمس الس�بت أن الس�لطات الكويتية قد تس�تعين 
بالجي�ش لمنع تظاهرة للمعارضة مقررة الي�وم األحد في الكويت، مؤكدة أن 

الكويت وضعت قواتها األمنية في حالة استنفار.
ونقلت صحيفة االنباء عن مصدر امني مس�ؤول قوله أن “وزارة الداخلية 
ستتخذ كل ما من شأنه منع أي مسيرات تجرى بشكل غير قانوني”. وأضاف 
المصدر أنه “س�تتم االس�تعانة بقوات الجيش والحرس الوطني إذا استلزمت 

الحاجة التعامل مع أي إخالل بالقانون العام”.
ودعت المعارضة إلى تظاهرة األحد في الكويت احتجاجا على تعديل مثير 
للج�دل للقانون االنتخابي واف�ق عليه االمير في 19 تش�رين االول وقد يؤدي 
كما تق�ول الى التالعب بنتائج االنتخابات المس�بقة التي س�تجرى في األول 

من كانون األول.
وأكد المنظمون ان التظاهرة س�تكون سلمية، لكن وزارة الداخلية كررت 
ف�ي األيام االخيرة القول انها س�تمنع حت�ى بالقوة كل تظاه�رة جديدة غير 

مرخص لها.
وقد أصيب مئة متظاهر و11 ش�رطيا في 21 تش�رين االول في صدامات 

خالل اكبر تظاهرة في تاريخ البالد.
واس�تخدمت الشرطة األربعاء الماضي قنابل صوتية وغازا مسيال للدموع 
لتفري�ق آالف األش�خاص الذين كان�وا يتظاه�رون للمطالبة بإطالق س�راح 
القي�ادي في المعارضة مس�لم البراك الذي أوقف االثني�ن، وأفرج عنه بكفالة 
نهاية األس�بوع الماضي. ووضعت وزارة الداخلية كل قواتها أمس السبت في 

حالة استنفار قصوى.
ودعا مسؤولون في المعارضة مساء الجمعة الحكومة الى سحب التعديل 

المثير للخالف لحلحلة األزمة وكرروا تأكيد والئهم لألمير والعائلة الحاكمة.
وتش�هد الكويت العضو ف�ي منظمة البلدان المنتج�ة للنفط )اوبك( وأول 
بل�د خليجي ينش�ىء برلمانا منتخبا في 1962، ازمات سياس�ية متكررة منذ 

2006. وتتولى عائلة آل الصباح حكم الكويت منذ أكثر من 250 سنة.

    المستقبل العراقي/ متابعة

حددت وزيرة الخارجي�ة األميركية موقفاً واضحاً 
من المعارضة السورية التي تتصدر المشهد، وأعلنت 

أن هذه المعارضة تحتاج إلى إصالح وتوسيع.
وهي خطوة عّدها محللون دليالً على أن واش�نطن 
حسمت أمرها بعدم الرهان على معارضة تجيد الظهور 
أمام شاش�ات التلفزيونات وال تجي�د إطالق رصاصة 
واح�دة فضالً عن انعدام أية صلة لها بالداخل، إضافة 
إلى فش�ل ال�دول اإلقليمي�ة التي تكفلت باس�تقطاب 
المعارضة وتمويلها والتس�ويق لها بديال عن الرئيس 
السوري بشار األسد. وقالت هيالري كلينتون األربعاء 
الماض�ي إن الوقت قد حان لتج�اوز المجلس الوطني 

السوري وضم من يقفون “في خطوط المواجهة”.
وأضافت خالل زي�ارة لكرواتيا “ال يمكن أن تكون 
هذه معارضة يمثلها أشخاص يتمتعون بخصال جيدة 
كثيرة لكنهم في كثير من األمثلة لم يذهبوا إلى سوريا 
منذ 20 أو 30 أو 40 عاما”، مشددة على أنه “يجب أن 
يك�ون هناك تمثيل لمن يقفون في خطوط المواجهة 

يقاتلون ويموتون اليوم في سبيل حريتهم.”
وق�ال مراقبون إن واش�نطن، الت�ي دعمت جهودا 
قادته�ا تركي�ا وقطر لتش�كيل جبه�ة معارضة تضم 
علمانيين وإسالميين يعيشون بالمهجر، اكتشفت أن 
تلك المعارضة ليس لديها حضور ميداني في س�وريا، 
فضال عن س�معتها المهزوزة لدى الناس باعتبار أنها 
تأكل على كل الموائ�د، وتصدر البيانات والتصريحات 
دون أن تكون عارف�ة بما يجري على األرض. وأضاف 
المراقبون أن كلينتون كش�فت ع�ن الخطة األميركية 
الجديدة في سوريا التي تقوم على االتصال بالقيادات 
الميدانية، والش�خصيات السياسية واألهلية المؤثرة، 

وتسعى للتسويق لها بديال عن األسد.
وكشفت تقارير أميركية عن أن المقاومة المسلحة 
لنظام األس�د يس�يطر عليها فريقان رئيس�ان، األول 
يتكون م�ن “المجموعات الجهادي�ة” التي جاء أغلب 
مقاتليها من الخارج، وتحركها دول مثل قطر وتركيا، 
والثاني يتكون من القيادات العس�كرية والعش�ائرية 

التي انشقت عن األسد وال تحظى بالدعم الخارجي.
وفيما تس�عى واش�نطن بكل جهدها لمنع تضخم 
أعداد “الجهاديين” وتأثيره�م في الثورة، تعمل أيضا 

عل�ى اس�تقطاب المنش�قين ع�ن النظ�ام ودعمه�م 
ليكونوا القوة األبرز التي تس�تطيع تسلم السلطة بعد 
الثورة. ويشير مراقبون إلى أن واشنطن كانت مترددة 
من البداية في االنفتاح على معارضة الخارج، خاصة 
أن التجرب�ة الليبية بينت له�ا أن المقاتلين الميدانيين 

هم من يحدد طبيعة السلطة المقبلة.
بمقابل هذا يدافع البيت األبيض عن شعار التغيير 

من داخل النظام مثلما جرى في اليمن بأن صعد خلف 
علي عب�د الله صالح نائبه منص�ور هادي، وحافظت 
قوات األمن والجيش على تماسكها خاصة أنها تنهض 
بمهمة محارب�ة “القاعدة” والمجموعات المتش�ددة 
المرتبط�ة بها. وارتفع�ت حدة النق�د الموجه لإلدارة 
األميركية بسبب تراخيها في التعامل مع المجموعات 
المتش�ددة التي زاد نفوذها في دول “الربيع العربي” 

وأصبحت تهدد المصالح األميركية خاصة أنها وجدت 
غط�اء م�ن التنظيم�ات اإلخواني�ة التي صع�دت إلى 

السلطة بمباركة من البيت األبيض.
وتعي�ش إدارة أوبام�ا وضع�ا حرجا سياس�يا بعد 
الهجم�ات التي اس�تهدفت مقارها الدبلوماس�ية في 
مصر وتونس، وخاصة ليبيا حيث قتل سفيرها وثالثة 
من معاونيه، ما كش�ف عن خطأ فادح في حساباتها 

بخص�وص “ترويض” اإلس�الم السياس�ي بالمنطقة 
العربية.وق�ال دبلوماس�يون ع�رب في واش�نطن إن 
اإلدارة األميركي�ة غاضبة عل�ى دول إقليمية زّينت لها 
عملي�ة االنفتاح على مجموعات اإلس�الم السياس�ي، 
وعل�ى رأس هذه ال�دول قطر التي زعم�ت أنها قادرة 
على توجيه اإلس�الميين العرب في االتجاه الذي تريده 
واش�نطن. وكانت قطر وتركيا وراء تش�كيل المجلس 
الوطن�ي الس�وري بتركيب�ة يهيم�ن عليه�ا اإلخ�وان 
المسلمون الس�وريون وبعض من القيادات العلمانية 
الت�ي تح�وز ثق�ة بع�ض العواص�م الغربي�ة خاصة 

باريس.
وقال دبلوماس�ي عربي مّطلع بواش�نطن أن إدارة 
أوبام�ا تضغ�ط اآلن على قط�ر لس�حب المجموعات 
الجهادية التي أرس�لتها إلى سوريا، والتي ُيقّدر أعداد 
مقاتليه�ا ب�اآلالف، ولهم حضور مكّث�ف في مختلف 

المدن المهمة.
ويعتبر المراقبون أن التصريحات األخيرة لسلمان 
الع�ودة، القي�ادي اإلخوان�ي، واألمين العام المس�اعد 
لالتحاد العالمي لعلماء المس�لمين ال�ذي يوجد مقره 
بالدوح�ة، والت�ي طال�ب فيه�ا “المجاهدي�ن” بعدم 
الذهاب إلى سوريا، تتنزل في سياق األجندة األميركية 
الجدي�دة الت�ي تحمس�ت قط�ر واإلخ�وان لإلس�راع 
اجتم�اع  يك�ون  أن  المتابع�ون  بتنفيذها.ويتوق�ع 
المعارض�ة الس�ورية المقرر األس�بوع المقبل بقطر 
صدى لهذه األجندة، حي�ث ينتظر أن يحضر االجتماع 
نحو 50 من ممثلي المعارضة، أغلبهم من داخل سوريا 
على أن يكون بينهم ممثلون عن العش�ائر والمجتمع 
األهل�ي واألقليات التي ظلت متمس�كة بالنظام خوفا 
م�ن “ثورة طائفية” تهدد وجوده�ا. ويقول هؤالء إن 
الس�تراتيجية األميركي�ة الجدي�دة القاضية بتوس�يع 
دائ�رة الق�وى المش�اركة ف�ي المعارض�ة ستكس�ر 
الجمود القائم في الملف الس�وري، وتعزل النظام بعد 
أن نجح في التس�ويق لكون الص�راع قائما بينه وبين 
مجموعات مدعومة م�ن الخارج وليس ثورة من أجل 
الحرية. يضاف إلى ذلك أنها ستجعل الملف يقترب من 
الحل السياس�ي مثلما تدافع عن ذلك الجامعة العربية 
التي أك�د أمينها العام نبيل العربي في لقائه مع وزير 
الخارجية الروس�ي سيرغي الفروف، أنه “ليس أمامنا 

سوى الحلول الدبلوماسية”.

مخطط لدعم العسكر والقبائل المنشقين عن األسد

     المستقبل العراقي/ وكاالت

أش�ارت صحيفة ذي ديلي تلغراف البريطانية 
إل�ى أن وكال�ة المخاب�رات المركزي�ة األميركي�ة 
“س�ي آي أي” كان�ت له�ا بعثة في مهمة س�رية 
عند الهجوم على القنصلية األميركية في بنغازي 
الليبي�ة ي�وم 11 أيل�ول 2012، مما يس�لط ضوء 
جديدا على الهج�وم القاتل. وأضاف�ت الصحيفة 
أن إدارة الرئي�س األميرك�ي المنتهية واليته باراك 

أوباما واجهت عاصفة سياس�ية من األسئلة مع 
اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها 
في الس�ادس من الشهر الجاري، وتدور العاصفة 
حول س�ّر عدم وج�ود أمن يحم�ي القنصلية من 
الهجوم الذي أس�فر عن مقتل  الس�فير األميركي 

كريستوفر ستيفنز وثالثة أميركيين آخرين.
ونس�بت ذي ديل�ي تلغراف إل�ى صحيفة وول 
س�تريت جورن�ال األميركية الق�ول إن القنصلية 
كانت قد اس�ُتخدمت ضمن عملية تقوم بها س�ي 

آي أي، موضحة أن سبعة فقط يعملون في وزارة 
الخارجي�ة األميركية من أصل ثالثي�ن أميركيا تم 
إخالؤه�م من بنغازي إثر الهج�وم. وأضافت وول 
س�تريت جورنال أن المتعاقدْي�ن األمنيين اللذين 
قت�ال ف�ي الهج�وم وهم�ا العنص�ر الس�ابق في 
البحرية األميركي�ة تيرون بريت�ون وزميله غلين 
دوهرتي كانا يعمالن لحساب وكالة االستخبارات 
المركزية وليس ل�دى وزارة الخارجية األميركية. 
وقال�ت ديل�ي تلغ�راف إن مدير س�ي آي أي ديفد 

بترايوس لم يحضر مراسم دفن القتلى األميركيين 
عن�د وصول الجثث إل�ى الوالي�ات المتحدة، وذلك 
عل�ى غير ما تتطلب العادة والتقاليد، في محاولة 
من جانبه إلخفاء عملية الوكالة في شرقي ليبيا. 
وأش�ارت إلى أن ما يقرب من عشرين من عناصر 
س�ي آي أي كانوا يعملون بش�كل سري في مبنى 
منفصل ف�ي بنغازي يس�مونه “الملح�ق”، وهو 
المبنى الذي انس�حب إليه عامل�ون من القنصلية 
عقب الهجوم األولي، وقب�ل أن يتعرض للنار مرة 

أخرى.
وكان�ت ه�ذه العملي�ة األمني�ة األميركية  قد 
تق�ررت بع�د م�دة قصيرة م�ن بدء ثورة ش�باط 
الليبية التي أطاح�ت بالعقيد الليبي الراحل معمر 
القذافي، وذل�ك بهدف مكافح�ة اإلرهاب وتأمين 
األس�لحة الثقيلة الت�ي كانت لدى نظ�ام القذافي 

المحاصر.
وتتوق�ع صحيف�ة وول س�تريت جورن�ال أن 
الثغرات األمنية قد تكون نتيجة لس�وء الفهم بين 
وكال�ة المخاب�رات المركزي�ة ووزارة الخارجي�ة 
األميركي�ة، حي�ث افترض�ت وزارة الخارجي�ة أن 
الفريق األمني الذي كان في مبنى “الملحق” كان 
كافيا لدعم الحراس، ونقلت عن مس�ؤول أميركي 
كبير قوله إنهم كانوا يس�مون س�الح الفرس�ان. 
وفي اليوم التالي للهجوم على القنصيلة األميركية 
في بنغازي، أرس�لت وكالة المخاب�رات المركزية 
األميركي�ة مس�ؤولين أمنيي�ن ليبيين إل�ى مبنى 
“الملح�ق”، وذل�ك لتدمير وثائق س�رية ومعدات 
حساس�ة بقيت بعد مغادرتهم القنصلية بسرعة، 
والتي تركت بال حراسة، لكن القنصلية المتفحمة 

لم تكن تضم أي مواد سرية.

     هارولد مايرسون

تعّد انتخابات 2012 الرئاسية في األساس 
مب�اراة بي�ن مس�تقبلنا وماضين�ا، فأمي�ركا 
أوباما هي أميركا التي س�تكون، بينما أميركا 
ميت رومني هي أميركا التي كانت. والمسافة 
بي�ن االثنتي�ن ربما تكون أكبر مم�ا كانت في 
جميع ما ش�هدناه من انتخاب�ات منذ الحرب 

األهلية األميركية.
لم يس�بق م�ن قبل أن ش�هدت أميركا هذا 
التباي�ن الكبي�ر بين ش�رائح مؤي�دي الحزب 
“الديمقراطي” ومؤيدي الحزب “الجمهوري”. 
ذل�ك أن أح�دث اس�تطالعات ال�رأي تفيد بأن 
أوبام�ا متقدم تقدماً حاس�ماً “بفارق 21 في 
المئة” وسط فئة الناخبين دون الثالثين عاماً 
م�ن العمر. كم�ا يتق�دم أوباما بف�ارق 6 في 
المئة وسط فئة الناخبين المتراوحة أعمارهم 
بي�ن 30 و 44 عام�اً ث�م يتع�ادل م�ع رومني 
وسط فئة أعمار 45 - 64. بينما يتقدم رومني 
على أوبام�ا بفارق 19 في المئ�ة في فئة 65 
عام�اً وأكبر. وال يقتصر االس�تقطاب العمري 
على االنتخابات الرئاسية فحسب، ففي بعض 
القضايا كحقوق المثليين والتش�كك في مزايا 
الرأسمالية على س�بيل األمثلة. وليس الحصر 

أظهرت اس�تطالعات ال�رأي أن الش�باب أكثر 
تقبالً لهذه المسائل من كبار السن. كما ال يعد 
العمر المقياس الوحيد الذي يمكننا به التمييز 
بين مستقبلنا وماضينا، فالمقياس اآلخر هو 
األصول العرقية، إذ يتزاي�د التنوع العرقي في 
الوالي�ات المتحدة أو باألحرى تتناقص نس�بة 
ع�دد الس�كان البي�ض س�نوياً. فبينم�ا يفيد 
إحصاء س�كان عام 2000 بأن نس�بة البيض 
في س�كان الواليات المتح�دة بلغت 69٫1 في 
المئ�ة، انخفضت هذه النس�بة إل�ى 63٫7 في 
المئة في اإلحصاء السكاني لعام 2010، بينما 
زادت نس�بة ذوي األميركيين الالتين من 12٫5 

في المئة إلى 16٫3 في المئة. 
ب�ل يتوق�ع خب�راء الديموغرافي�ا أن تقل 
نس�بة البيض في سكان الواليات المتحدة إلى 
دون الخمس�ين في المئة ف�ي إحصاء 2050 

السكاني.
وب�دالً م�ن الس�عي إل�ى اكتس�اب تأيي�د 
المتزاي�دة، ق�رر “رومن�ي”  أقلي�ات أمي�ركا 
و”الجمهوري�ون” التخل�ي عن اجت�ذاب ذوي 
األصول الالتينية من خالل معارضة مش�روع 
قانون كان سيمنح وضعاً قانونياً للمهاجرين 
غي�ر المس�جلين الذين أدخل�وا إل�ى الواليات 
المتح�دة كأطفال، ومن خالل تأييد مش�روع 

قان�ون يل�زم ذوي األص�ول اإلس�بانية بحمل 
أوراق تسجيل في بعض الواليات.

الحص�ول  إل�ى  “الجمهوري�ون”  يس�عى 
عل�ى أغلبي�ة عن طريق اكتس�اب نس�بة غير 
مس�بوقة م�ن أص�وات األميركيي�ن البي�ض. 

بوس�ت”  “واش�نطن  ونش�رت 
مؤخراً أن استبيانها أظهر أكبر 
فجوة عرقية بين المرش�حين 
“الديمقراط�ي”  الرئاس�يين 
و”الجمهوري” منذ انتخابات 
حص�ل  حي�ث   1988 ع�ام 

“رومن�ي” عل�ى تأيي�د 60 في 
البي�ض  الناخبي�ن  م�ن  المئ�ة 

وحص�ل أوباما عل�ى 80 في 
المئة م�ن ناخبي األقليات 
“وه�ي نس�بة ق�د يتبين 
أن  ل�و  منخفض�ة  أنه�ا 
أص�وات  أرب�اع  ثالث�ة 
الالتينية  األص�ول  ذوي 
أوبام�ا،  إل�ى  ذهب�ت 
حس�بما تش�ير إلي�ه 
بع�ض االس�تبيانات 

وم�ن  األخ��رى”. 
أن  الم��ؤك�د 

هناك مش�كلة أمام الجمهوريين تتمثل في أن 
نسبة أصوات األقليات أضحت اليوم أكبر كثيراً 

مما كانت عليه منذ 24 عاماً مضت.
إل�ى  لج�أوا  ق�د  الجمهوريي�ن  أن  يب�دو 
إس�تراتيجية ال تصل�ح في ه�ذا العصر وهي 
اإلص�رار عل�ى إقص�اء األقلي�ات ومعارض�ة 
السياس�ات االجتماعية الت�ي يميل إليها 

“الجمهوريي�ن”  أن  ذل�ك  الش�باب. 
المتطلعي�ن إل�ى مس�تقبل أفض�ل 
م�ن وجه�ة نظره�م وخصوص�اً 
ج�ورج دبلي�و ب�وش وكارل روف 
عل�ى  الح�زب  يحض�ون  راح�وا 
تبن�ي إصالحات ف�ي مجال 

الهجرة. 

غي�ر أن نس�بة األقلي�ات ت�زداد على نحو 
متس�ارع، بينما تلجأ وسائل إعالم بعينها إلى 
انتق�اد أوض�اع أميركا بأنه�ا محاصرة بقوى 
أجنبية.ف�إن ف�از “الجمهوري�ون” ف�ي هذه 
االنتخاب�ات وس�عوا إلى تكوي�ن أغلبية دائمة 
فإنهم س�يواجهون خياراً صعباً: إما أن يكون 
عل�ى رومن�ي إقن�اع حزب�ه بتغيير 
موقفه م�ن مس�ألة الهجرة أو 
أن يكون على الحزب الس�عي 
إل�ى كبت أصوات األقليات. أو 
باألحرى سيكون على الحزب 
إما التالؤم مع المس�تقبل أو 

كبته.
غير أن الت�الؤم مع التعددية 
والحداثة ليس من س�مة 
أن  إذ  “الجمهوريين”، 
“الجمهوري”  الحزب 
يحت����ك�ر معظ�م 
أص�وات المتطرفين 
الدينيين، في الوقت 
ال�ذي تناق�ص فيه 
الح�زب  علم���اء 
 ” ي ر لجمه�و ا “
أن  “ي���ذك��ر 

اس�تطالع رأي العلم�اء أجرت�ه مؤسس�ة بيو 
ع�ام 2009 تبي�ن من�ه أن 6 ف�ي المئة فقط 
من العلماء األميركيين عرفوا أنفس�هم بأنهم 
“جمهوري�ون”، بينما قال 55 في المئة منهم 

إنهم ديمقراطيون”. 
ويأت�ي العدي�د من كب�ار ممول�ي الحزب 
“الجمهوري” من قطاعات اقتصادية ال تتسم 
عموم�اً بإنتاجي�ة حقيقية أو باإلس�هام في 
الرخ�اء العام “أندي�ة القمار وول س�تريت”، 
بينما ال يزال وادي السليكون مجاالً مائالً أكثر 
إلى الحزب الديمقراطي. “وبالمناسبة، جميع 
الرس�ائل التي دأب الرؤس�اء التنفيذيون على 
إرس�الها إلى موظفيهم تتوقع تس�ريح أعداد 
م�ن الموظفين ل�و أعيد انتخ�اب أوباما. فهل 
تعهد أي منه�م بزيادة الرواتب ل�و أن رومني 

فاز؟ مجرد سؤال”.
تتواجه أميركيتان في االنتخابات المقبلة. 
ومن الواضح أن “الديمقراطيين” مس�تعدون 
بطبيعته�م للتوجه نحو المس�تقبل ولو حتى 
بخط�ى مترددة، أم�ا “الجمهوري�ون” فإنهم 
يتحرك�ون فخ�راً نح�و م�اٍض جدي�د بعضه 
خرافي، وكثير منه كريه. والفروق بين هؤالء 

وأولئك واضحة بالتأكيد.
 *   محلل سياسي أميركي

ح بالصخبقضية وضعت بترايوس في موقف محرج
ِّ

ثورة صامتة تلو

السلطات الكويتية تستنفر جيشها قنصلية بنغازي »املحرتقة« احتوت عىل عنارص »اليس آي إيه«
لقمع تظاهرات املعارضة

الواليات املتحدة تقوض املعارضة اخلارجية وتعتمد الداخلية يف سوريا

االنتخابات األمريكية: تصويت للمستقبل أم للاميض ؟!
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      بغداد / المستقبل العراقي

طالب لفيف من طلبة معهد البحوث 
والدراس�ات العربية ف�ي العراق وزارة 
التعليم بالتدقيق في صحة الش�هادات 
الت�ي يمنحه�ا ه�ذا المعهد المس�تمر 
بالعمل برغم عدم وجود اعتراف رسمي 
به، مبدي�ن امتعاضهم من ما وصفوه 
ب�”الخ�داع” الذي تعرض�وا له من قبل 

إدارة المعه�د. وق�ال الطلب�ة في بيان 
ام�س إن “ما يس�مى بمعه�د البحوث 
والدراسات العربية في العراق والكائن 
في منطق�ة الوزيرية وبنف�س البناية 
التي كت�ب عليها جامع�ة االكاديميين 
العرب اس�تغل لهف�ة الطلب�ة للتقديم 
عل�ى الدراس�ات العلي�ا لع�دم قبولهم 
في الجامع�ات الحكومية بس�بب قلة 
المقاعد والتنافس الشديد وكذلك لعدم 

اس�تطاعة ه�ؤالء الطلبة ت�رك العراق 
وت�رك وظائفهم للدراس�ة ف�ي إحدى 

البلدان العربية أو األجنبية”. 
وأض�اف البي�ان أن ه�ؤالء الطلبة 
“قدم�وا أوراقه�م له�ذه “المؤسس�ة 
الوهمية” التي خدعت الطلبة ونس�بة 
كبي�رة م�ن االس�اتذة الذي�ن يحظون 
بالثقة عندم�ا قدمت له�م مخاطبات 
وكت�ب رس�مية متبادلة بينه�م وبين 

المعهد االم في القاهرة، لكنهم فوجئوا 
بع�دم وج�ود اي اعتراف بهك�ذا معهد 
م�ن قب�ل وزارة التعليم وان�ه مخالف 
للقواني�ن وتعد جميع الش�هادات التي 
تمن�ح من�ه الغي�ة وغير معت�رف بها 
س�واء م�ن معه�د القاه�رة أم وزارة 

التعليم العراقية”. 
وأوض�ح أن “أحد االس�اتذة التقى 
بعمي�د معه�د البح�وث ف�ي القاهرة 

عندما زارها لغرض العالج وس�أله عن 
المعهد في العراق فأكد له االخير عدم 
وجود ف�رع للمعهد في بغداد”، منوها 
الى “اس�تمرار هذا “المعهد الوهمي” 
بالعمل حي�ث ناقش العديد من الطلبة 
المغل�وب على امره�م دون أية وثيقة 
وكذلك جامع�ة االكاديميين العراقيين 
الت�ي لم يعت�رف بها حت�ى االن، بينما 

وصل طلبتها للمراحل االخيرة”.

طلبة يشكون تعرضهم لـ”اخلداع” من معهد البحوث والدراسات العربية يف بغداد

      بغداد / المستقبل العراقي

قامت المالكات الفنية في قس�م االس�تثمارات الزراعية لزراعة كركوك 
بإجراء الكشف الموقعي الشامل على مشروع شركة خالد لإلنتاج الحيواني 
والزراعي. وق�ال بيان صحفي لوزارة الزراعة تلقت “المس�تقبل العراقي” 
نسخة منه أمس إن “الكوادر الفنية في قسم االستثمارات الزراعية لزراعة 
كركوك قامت بإجراء الكش�ف الموقعي الش�امل على مشروع شركة خالد 
لإلنت�اج الحيوان�ي والزراعي بالتنس�يق مع المصرف الزراع�ي في كركوك 
لغ�رض حصولهم على القرض الزراعي لتش�غيل المش�روع بكامل طاقته 
اإلنتاجية”. وذكر البيان إن المديرية كانت قد روجت في وقت سابق معاملة 
قرض لصاحب المش�روع إلعادة تأهيله، مش�يرا الى أن هذا المشروع يعد 
من أكبر مش�اريع الثروة الحيوانية لقطاع الدواجن   وتجهيز بيض المائدة 
واإلنت�اج الزراع�ي بما ينتجه م�ن محاصيل زراعية إس�تيراتيجية “حنطة 
وش�عير وذرة صفراء”. وتعرض المش�روع للتخريب الكام�ل أثناء أحداث 
ع�ام 2003 مم�ا تطلب إعادة تأهيله وتش�غيله باالس�تفادة م�ن المبادرة 
الزراعية التي نش�طت العديد من المش�اريع وس�اهمت في إعادة تأهيلها 
م�ن خالل القروض التخصصية التي تمنحها المصارف الزراعية ولمختلف 
المش�اريع الزراعية والحيوانية بهدف تطوير القطاع الزراعي والنهوض به 
بما يحقق األمن الغذائي. وفي الس�ياق نفسه قام القسم المذكور، بحسب 
البيان، بترويج 19 معاملة قرض لحفر بئر ارتوازية على المصرف الزراعي 
و16 معامل�ة قرض لحف�ر بئر ارتوازية على النفق�ة الخاصة. ومن جانب 
آخر تابعت الكوادر العاملة في القسم خطة المتفرغين الزراعيين للموسم 
الش�توي 2012-2013 للوق�وف عل�ى احتياجاته�م ومدى تنفي�ذ الخطة 

الزراعية المقررة من قبل المديرية لهذا الموسم.

توجه لتشغيل مشاريع الدواجن
 يف كركوك

      بغداد / المستقبل العراقي
 

اعل�ن امي�ن بغ�داد عبد الحس�ين 
الس�احلي  الطري�ق  ان  المرش�دي 
بمح�اذاة  يم�ر  ال�ذي  المس�تحدث 
نه�ر دجل�ة عن�د ش�ارع اب�ي نؤاس 
الع�ام  نهاي�ة  قب�ل  انج�ازه  س�يتم 
الحالي وس�يخصص ألغ�راض التنزه 
الرياضية. جاء  الهواي�ات  وممارس�ة 
ذلك خ�الل ترؤس�ه اجتماعاً موس�عاً 
حض�ره المدي�رون العام�ون لبلديتي 
الك�رادة والرصاف�ة المرك�ز ودائرتي 
التصامي�م والعالق�ات واالعالم ومدير 
قس�م الكهرباء والتزيين�ات وعدد من 
المعاوني�ن، اذ جرى بحث ومناقش�ة 
مراحل العمل وس�بل تسريع اجراءات 
التنفي�ذ وح�ل المش�اكل والمعوقات 
الع�ام  نهاي�ة  قب�ل  انج�ازه  لغ�رض 
العالق�ات  مديري�ة  ونقل�ت  الحال�ي. 
واالع�الم ف�ي بي�ان صحف�ي تلق�ت 
“المستقبل العراقي” نسخة منه أمس 
عن المرش�دي قوله ان “ه�ذا الطريق 
ينف�ذ بأس�لوب التنفيذ المباش�ر من 
تخصيصات الموازنة التشغيلية للعام 
الحالي 2012 من خالل تحشيد جهود 
)5( تش�كيالت تابع�ة المان�ة بغ�داد 
ه�ي دوائ�ر المش�اريع والمتنزه�ات 
والتش�جير وبلديت�ي الك�رادة ومركز 
الرصافة وقس�م الكهرباء والتزيينات 
دون االستعانة بأي ش�ركة محلية او 
اجنبية”. وبي�ن ان “الطريق الذي يمر 
بموازاة نهر دجلة بالقرب من ش�ارع 
ابي نؤاس يبدأ من جس�ر الجمهورية 
حت�ى تمث�ال ش�هريار وش�هرزاد في 
منطق�ة الك�رادة ويتأل�ف م�ن اجزاء 
ع�دة، االول عبارة عن ش�ريط اخضر 
لغرض التمتع والتن�زه والثاني طريق 
لمرور وحرك�ة الدراجات الهوائية مع 
انش�اء محطتي�ن ف�ي بداي�ة الطريق 
ونهايته لتأجي�ر الدراجات لهواة هذه 
اللعبة”. واوضح المرشدي إن “الجزء 
الثالث س�يخصص للمشاة بعد ان يتم 
اكس�اؤه بم�ادة التارت�ان ال�ى جانب 
انش�اء اماك�ن للجل�وس ومس�احات 
خض�ر مزروع�ة وكافتري�ات لتقديم 
الس�ريعة”.  والوجب�ات  المرطب�ات 
واشار الى ان “الطريق سيكون واحداً 
من اكث�ر المناط�ق الجاذب�ة لوقوعه 
بمحاذاة نهر دجلة وس�يوفر فعاليات 
متنوعة للتمتع والتنزه وقضاء اوقات 
الفراغ واقامة ثالثة مواقع لممارس�ة 

الهواي�ات الرياضي�ة وألع�اب الق�وى 
والعدو وسباق الدراجات الهوائية على 

غرار ما معمول به في دول العالم”.
ومن جهة أخرى، أعلنت امانة بغداد 
ع�ن انج�از 97% من اعمال مش�روع 
نف�ق المقات�ل العراقي الم�روري في 
منطق�ة الب�اب المعظ�م بكلف�ة 14 
مليار دينار لفك االختناقات المرورية 
في ه�ذا القاطع المهم م�ن العاصمة 
العالق�ات  مديري�ة  وذك�رت  بغ�داد. 
واالع�الم ف�ي بي�ان صحف�ي تلق�ت 
“المس�تقبل العراقي” نس�خة منه ان 
“مالكات دائرة المهندس المقيم، احد 
تش�كيالت أمانة بغ�داد، بالتعاون مع 
احدى الش�ركات المتخصصة شارفت 
على انج�از أعم�ال تنفيذ ه�ذا النفق 
الذي يربط بين جس�ر الب�اب المعظم 
وساحة الخلفاء في شارع الجمهورية 
بمنطقة الباب المعظم”. وأضافت أن 
ط�ول النفق يبل�غ 326 مت�راً وارتفاع 
اعلى نقط�ه فيه 5.60 خمس�ة امتار 
وستون سنتمتر، مشيرة الى ان النفق 
يؤمن انس�يابية حركة السير والمرور 

ف�ي ه�ذه المنطق�ة التي تض�م عدداً 
من الوزارات والمؤسس�ات الحكومية 
والجامع�ات.  التجاري�ة  والمراك�ز 
واوضحت أن هذا النفق يعد واحداً من 
عدد كبير من المش�اريع التي نفذتها 
امان�ة بغ�داد للنه�وض بواق�ع قطاع 
الطرق وفك االختناقات المرورية منها 
مجسر الدباش في الكاظمية ومجسرا 
الشارقة والش�باب في البياع ومجسر 
الطالبية في منطقة الش�عب ومجسر 
اليرموك ومجسر ساحة المستنصرية 
ومجسر تقاطع الشعب قرب االسواق 
المركزية ومجس�ر ساحة الزهور في 

المنصور ومجسر ساحة المتحف.
على صعيد آخر، اناب امين بغداد، 
مدير ع�ام مديرية العالق�ات واالعالم 
حكي�م عب�د الزه�رة للمش�اركة ف�ي 
افتت�اح معرض بغ�داد الدولي وجناح 
امانة بغداد. وذكرت مديرية العالقات 
واالع�الم ان جن�اح امانة بغداد ش�هد 
اقباال ً كبيراً من قبل كبار المس�ؤولين 
في الدول�ة وعدد من الق�ادة االمنيين 
الدبلوماس�ية  البعث�ات  وممثل�ي 

المدن�ي وضم  المجتم�ع  ومنظم�ات 
الص�ور  م�ن  كبي�راً  ع�دداً  الجن�اح 
الت�ي تمث�ل مش�اريع  والمجس�مات 
امانة بغ�داد االس�تراتيجية واعمالها 
الخدمية ومشاهد من الفلكور والتراث 
البغ�دادي القدي�م. وأك�د ممث�ل امين 
بغداد أن العراق يشهد نهضة عمرانية 
واس�عة وإن هكذا معارض تسهم في 
معرفة آخر التطورات التقنية واآلليات 
المستخدمة في مجال اإلعمار والبناء 
ومواكب�ة التط�ور العالم�ي ف�ي هذا 
المجال. واش�ار ال�ى أن أمان�ة بغداد 
تولي اهتماماً خاص�اً بهذه المعارض 
والمؤتم�رات وخاصًة في مجال البناء 
واإلعمار لإلفادة من الخبرات العالمية 
في تقديم الخدم�ات الهالي العاصمة 
بغ�داد. وذكر البيان ان وزي�ر التجارة 
ومدي�ر المعارض ف�ي الوزارة أش�ادا 
بجهود امانة بغ�داد المتميزة ودعمها 
ف�ي انج�از التحضيرات التي س�بقت 
افتت�اح المع�رض م�ن خ�الل زراعة 
وتعبي�د  المع�رض  وان�ارة  الحدائ�ق 
الط�رق الداخلي�ة وخدم�ات التنظيف 

ورف�ع االنق�اض وتجمي�ل المع�رض 
إلظه�اره بالمظه�ر الالئق مع س�ائر 
ال�وزارات والدوائر االخرى التي قدمت 
العون والمس�اعدة. كما اشاد ضيوف 
الجناح بقدرات امانة بغداد على تنفيذ 
التحتي�ة  البن�ى  وتجدي�د  المش�اريع 
لمدين�ة بغداد والتي جس�دتها الصور 
والموكيتات الت�ي عرضت في الجناح 
التي تمث�ل خطوة مهمة باتجاه ايجاد 
الحلول الجذرية لكثير من المش�كالت 
الخدمي�ة الت�ي عانته�ا مدين�ة بغداد 
خالل الس�نوات السابقة. وتشارك 20 
دولة وأكثر من 150 ش�ركة في أعمال 
الدورة ال��39 لمعرض بغ�داد الدولي 
ال�ذي يع�د الح�دث األب�رز واألهم في 
الفعالي�ات االقتصادية التي ش�هدتها 

العاصمة بغداد بعد عام 2003. 
إلى ذلك، نظمت امانة بغداد حملة 
الخدم�ات  بواق�ع  لالرتق�اء  جدي�دة 
الجدي�دة  بغ�داد  بلدي�ة  قاط�ع  ف�ي 
وصيان�ة  نظاف�ة  اعم�ال  ش�ملت 
ش�بكات المج�اري وزراع�ة الحدائق 
والمتنزهات. وذكرت مديرية العالقات 
واالعالم أن م�الكات دائرة بلدية بغداد 
الجدي�دة، احد تش�كيالت أمانة بغداد، 
نف�ذت حملة واس�عة ضم�ن منطقة 
المعامل والمحالت السكنية المحيطة 
بها ش�ملت رفع كميات من األنقاض 
والنفايات باس�تخدام الجهد اآللي الى 
جان�ب تنظيف الش�وارع والس�احات 
الداخلي�ة وتوزي�ع أكي�اس النفاي�ات 
ونش�ر حاوي�ات كبي�رة الحج�م ف�ي 
الش�وارع الرئيس�ة والداخلي�ة للح�د 
من االنتش�ار العش�وائي للنفايات في 
الس�احات واألماكن العامة. واضافت 
ان قس�م المجاري نفذ حملة لتنظيف 
وتس�ليك الخطوط الرئيس�ة وشبكات 
الص�رف الصحي ومش�بكات االمطار 
وادام�ة المحط�ات وتعوي�ض اغطية 
المنه�والت المفق�ودة والتالف�ة ف�ي 
اط�ار خط�ة فص�ل الش�تاء ش�ملت 
وتابع�ت   .711،709،723 المح�الت 
أن قس�م الزراعة ق�ام بإدامة الحدائق 
م�ن  ع�دد  وزراع�ة  والمتنزه�ات 
الفض�اءات المتروك�ة خالل الموس�م 
الزراعي الخريفي، فيما قامت ش�عبة 
االع�الم والوعي بحمل�ة توعية ضمن 
محل�ة 729 منطق�ة المعلمي�ن لحث 
المواطني�ن على ض�رورة التعاون مع 
م�الكات االمان�ة م�ن اج�ل النهوض 

بواقع بغداد.

أمانة بغداد: الطريق الساحيل لشارع أيب نؤاس سينجز قبل هناية 2012
      بغداد / المستقبل العراقي

اكدت دائرة صحة االنبار على رفع مستوى قدرات المالكات الطبية 
الجراحية في المستش�فيات والمؤسس�ات الصحية عن طريق التعاقد 
مع ش�ركات طبية من مختلف دول العالم. واوضح المتحدث الرس�مي 
لوزارة الصحة الدكتور زياد طارق في بيان صحفي تلقت “المس�تقبل 
العراقي” نس�خة منه ان “االستعانة بالخبرات العالمية تتم في محاور 
ع�دة أهمه�ا إج�راء العملي�ات الجراحية المش�تركة لكس�ب الخبرات 
المتطورة في هذا المجال بالتعاون والتنس�يق مع الش�ركات العالمية 
بخص�وص التجهيز بأحدث المعدات ولوازم العمليات الجراحية اضافة 
ال�ى المعين�ات الطبي�ة الالزمة لتس�هيل اعمال االش�خاص المصابين 

جسديا بدرجات مختلفة”. 
وقال انه “بهذا الخصوص تمكن مستشفى الرمادي- شعبة جراحة 
العظام والكس�ور وبالتعاقد مع شركة Zimmer االلمانية المتخصصة 
م�ن اجراء العملي�ات الخاصة بالعظام والكس�ور وتحديدا تبديل كامل 
مفص�ل الركبة”، مش�يرا ال�ى إن “باك�ورة العمل كانت اب�دال مفصل 
الركب�ة الح�د المواطني�ن المصابين بع�وق نتيجة حادث س�ابق حيث 
تمكن فريق طبي متخصص مكون من الدكتور حميد حردان والدكتور 
علي س�ليمان والدكتور عبد مصل�ح االختصاصيين في جراحة العظام 
والكس�ور من اجراء العملية المذكورة والتي تمت بنجاح كبير بالدرجة 
نفس�ها والمس�توى التي تجرى في الدول المتقدمة في هذا المجال”. 
ولف�ت الى إن “ع�دد العمليات من ه�ذا النوع بل�غ 28 عملية جراحية 
والتي تصنف ضمن فئة العمليات فوق الكبرى، اذ من المؤمل ان تتسع 
االمكانات والقدرات في هذا المجال بعد اكمال عمليات التطوير وزيادة 
الخب�رات عن طريق المش�اركة ف�ي الدورات المتخصص�ة داخل البالد 

وخارجها”.

       البصرة / المستقبل العراقي

ف�ي  األح�رار  كتل�ة  طالب�ت 
البص�رة بإع�ادة النظر بتس�مية 
رؤس�اء لجان مجل�س محافظة 
بالتص�دي  إلخفاقه�م  البص�رة 
به�م.  المناط�ة  للمه�ام  االمث�ل 
وقال رئيس الكتلة مازن المازني 
ف�ي تصري�ح صحف�ي ام�س أن 
ف�ي  ضع�ف  م�ن  نلمس�ه  “م�ا 
االختي�ار  س�ببه  المجل�س  اداء 
اللج�ان  لرؤس�اء  الموف�ق  غي�ر 
وال�ذي تجاذبت�ه المحاصصة ما 
تس�بب بتعطيل الرقاب�ة التي من 
المفت�رض ان يمارس�ها مجلس 
المحافظ�ة ف�ي جمي�ع مفاصل 

الحي�اة البصرية”. وأش�ار الى ان 
“هذا االم�ر بحاجة ال�ى معالجة 
جادة تق�ف في طليعته�ا هيكلة 
اللجان غير الفاعلة بعد اس�تبدال 
رؤس�ائها ألن اغلب لجان مجلس 
المحافظ�ة غير فاعل�ة وال تؤدي 
عملها بالش�كل المطلوب ما يؤثر 
س�لبا في مس�ار عم�ل المجلس 
ال�ذي ينبغي ل�ه ان يق�دم خدمة 
للمواطن البصري باعتباره الجهة 
الرقابية العليا الموكلة لها عملية 
مراقبة تنفيذ المش�اريع والسيما 
الخدمية منها والتي لها مس�اس 
بحي�اة المواط�ن البص�ري، ال�ى 
جان�ب ممارس�ته المهام االخرى 

التي ال تقل اهمية عن ذلك”.

صحة األنبار ترفع مستوى قدرات مالكاهتا 
بالتعاقد مع رشكات عاملية

مطالبة بإعادة النظر بتسمية رؤساء جلان 
جملس البرصة

يعلن ديوان الوقف الش�يعي / قسم العقود الحكومية عن إجراء المناقصة الخاصة ب� ) صيانة 
حس�ينية أهالي الرفاعي (  في محافظة  “ كربالء المقدس�ة” فعلى الشركات والمقاولين الراغبين 
ف�ي التقدي�م من ذوي الخب�رة واالختصاص والمؤهلين وفق الش�روط أدناه ومم�ن يحملون هوية 
التصنيف ال تقل عن الدرجة )التاسعة( التي تؤهلهم لالشتراك بالمناقصة سارية المفعول وصادرة 
من وزارة التخطيط )أصلية( مراجعة مقر قس�م العقود الحكومية في الكاظمية المقدس�ة لتسلم 
وثائق االشتراك بالمناقصة مقابل مبلغ قدره ) 50،000 ( خمسون ألف دينار غير قابلة للرد وتقديم 
عطاءاته�م ف�ي أغلفة مغلقة ومختومة )ومدرج عليها رقم المناقصة واس�م العمل( إلى س�كرتير 
لجنة فتح العطاءات في ديوان الوقف الشيعي في بغداد وسيكون آخر موعد لقبول العطاءات لغاية 
الس�اعة الثانية عش�رة ظهر يوم  )الخميس( الموافق 22 / 11 / 2012 ) على أن تكون مدة نفاذية 
العطاء بضمنها التأمينات األولية ال تقل عن ثالثة أش�هر( ويتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور 

نشر اإلعالن ومراجعة شعبة التعاقدات إلبرام العقد وخالل أربعة عشر يوما من تاريخ اإلحالة .
الشروط والمستمسكات والوثائق المطلوبة :

1 . تأمينات أولية قدرها )1%( بموجب صك مصدق او خطاب ضمان وبخالفه يستبعد العطاء
2 . كتاب براءة ذمة  نافذة من الضريبة 

3 . تحديد مدة تنفيذ العمل 
4 . هوي�ة اتح�اد المقاولين مج�ددة ) أصلية أو مص�ورة ( أو هوية تصنيف الش�ركات صادرة 
م�ن وزارة التخطيط على ان تكون الهوية ) خضراء اللون ( معتمدة وس�ارية المفعول عند اإلحالة 

وتوقيع العقد وعلى ضوء تعليمات وزارة التخطيط 
5 . وصل شراء الكشف التخميني ) النسخة األصلية (

6 . شهادة التأسيس للشركات وإجازة ممارسة مهنة للمقاولين 
7 . تكون األسعار المقدمة بالدينار العراقي رقما وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء 

ومختوم�ة بخت�م المق�اول وم�دون في�ه المجم�وع النهائ�ي للعط�اء رقم�ا وكتاب�ة .
8 . تخض�ع المقاولة المنبثقة عن هذه المناقص�ة للتعليمات الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية 

النافذة والشروط العامة للمقاوالت المدنية والكهربائية 
9 . تقديم حساب ختامي مصدق من محاسب قانوني ألخر سنة مالية بالنسبة للشركات 

10 . تلتزم الشركة المتعاقدة القيام بالتامين على أعمال المقاولة لدى شركات التأمين المعتمدة 
من قبل وزارة المالية .

11 . قائمة باألعمال المماثلة مؤيدة من الجهات الرسمية .
12 . على الشركة أو المقاول بيان طريقة ومنهج تقديم العمل وتفاصيل ونوع المعدات المزمع 

استعمالها في تنفيذ العمل .
13 . على الش�ركة أو المقاول تقديم منهاج العمل مع تقديم وثائق ومؤهالت الكادر الهندس�ي 

والفني واإلداري العاملين رس�ميا في الش�ركة .
 E_ mail: alwaqufshia.okood@yahoo.com

• مالحظة / الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
• مالحظة / في حال مصادفة تاريخ الغلق يوم عطلة فسيكون تاريخ الغلق اليوم الذي يليه .

• مالحظة / استنادا إلى كتاب وزارة التجارة المرقم 4969 في 10 / 2 / 2011 سوف يتم حجب 
البطاقة التموينية على من ترسو عليه المناقصة .

• مالحظة / على الش�ركة أو المقاول مراجعة الدائرة الهندس�ية لالستفسار عن األمور الفنية 
والتصميمية والخاص بالمشروع .

يعلن ديوان الوقف الش�يعي / قس�م العقود الحكومية عن إج�راء المناقصة الخاصة ب� )صيانة 
وتأهيل مأذنة جامع الس�بطين ) ع (  في محافظة  )بغداد � الش�علة( فعلى الش�ركات والمقاولين 
الراغبي�ن في التقديم من ذوي الخب�رة واالختصاص والمؤهلين وفق الش�روط أدناه وممن يحملون 
هوية التصنيف ال تقل عن الدرجة )العاش�رة( التي تؤهلهم لالش�تراك بالمناقصة س�ارية المفعول 
وصادرة من وزارة التخطيط )أصلية( مراجعة مقر قس�م العقود الحكومية في الكاظمية المقدس�ة 
لتس�لم وثائق االش�تراك بالمناقص�ة مقابل مبلغ ق�دره )50،000( خمس�ون ألف دين�ار غير قابلة 
لل�رد وتقدي�م عطاءاتهم ف�ي أغلفة مغلقة ومختومة )وم�درج عليها رقم المناقصة واس�م العمل ( 
الى س�كرتير لجنة فت�ح العطاءات في ديوان الوقف الش�يعي في بغداد وس�يكون أخر موعد لقبول 
العط�اءات لغاية الس�اعة الثانية عش�رة ظهر ي�وم ) األربعاء ( المواف�ق 14 / 11 / 2012 ) على أن 
تكون مدة نفاذية العطاء بضمنها التأمينات األولية ال تقل عن ثالثة أش�هر( ويتحمل من ترسو عليه 
المناقصة أجور نش�ر اإلعالن ومراجعة ش�عبة التعاق�دات إلبرام العقد وخالل أربعة عش�ر يوما من 

تاريخ اإلحالة .
الشروط والمستمسكات والوثائق المطلوبة :

1 . تأمينات أولية قدرها ) 1%( بموجب صك مصدق او خطاب ضمان وبخالفه يستبعد العطاء
2 . كتاب براءة ذمة  نافذة من الضريبة 

3 . تحديد مدة تنفيذ العمل 
4 . هوي�ة اتح�اد المقاولين مجددة ) أصلية أو مصورة ( أو هوية تصنيف الش�ركات صادرة من 
وزارة التخطيط على ان تكون الهوية ) خضراء اللون ( معتمدة وسارية المفعول عند اإلحالة وتوقيع 

العقد وعلى ضوء تعليمات وزارة التخطيط 
5 . وصل شراء الكشف التخميني ) النسخة األصلية (

6 . شهادة التأسيس للشركات واجازة ممارسة مهنة للمقاولين 
7 . تكون األسعار المقدمة بالدينار العراقي رقما وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء 

ومختومة بختم المقاول ومدون فيه المجموع النهائي للعطاء رقما وكتابة .
8 . تخض�ع المقاولة المنبثقة ع�ن هذه المناقصة للتعليمات الخاص�ة بتنفيذ العقود الحكومية 

النافذة والشروط العامة للمقاوالت المدنية والكهربائية 
9 . تقديم حساب ختامي مصدق من محاسب قانوني آلخر سنة مالية بالنسبة للشركات 

10 . تلتزم الشركة المتعاقدة القيام بالتأمين على اعمال المقاولة لدى شركات التأمين المعتمدة 
من قبل وزارة المالية .

11 . قائمة باألعمال المماثلة مؤيدة من الجهات الرسمية .
12 . على الش�ركة أو المقاول بيان طريقة ومنهج تقديم العمل وتفاصيل ونوع المعدات المزمع 

استعمالها في تنفيذ العمل .
13 . على الش�ركة أو المق�اول تقديم منهاج العمل مع تقديم وثائق ومؤهالت الكادر الهندس�ي 

والفني واإلداري العاملين رسميا في الشركة .
 E_ mail: alwaqufshia.okood@yahoo.com

• مالحظ�ة / الدائ�رة غي�ر ملزم�ة بقب�ول أوط�أ العط�اءات .
• مالحظة / في حال مصادفة تاريخ الغلق يوم عطلة فسيكون تاريخ الغلق اليوم الذي يليه.

• مالحظة / استنادا إلى كتاب وزارة التجارة المرقم 4969 في 10 / 2 / 2011 سوف يتم حجب 
البطاقة التموينية على من ترسو عليه المناقصة .

• مالحظة / على الش�ركة أو المقاول مراجعة الدائرة الهندس�ية لالستفس�ار عن األمور الفنية 
والتصميمية والخاص بالمشروع .

ديوان الوقف الشيعي 
قسم العقود احلكومية 

ديوان الوقف الشيعي 
قسم العقود احلكومية 

إعالن مناقصة رقم )77 / 2012(

مدير قسم العقود احلكومية مدير قسم العقود احلكومية

إعالن مناقصة رقم )78 / 2012(

2012 �G �1 : رقم المناقصة
عنوان المناقصة : زيت تزييت لمحركات الديزل نوع اينوك 

التبويب : 3223 
تعلن المديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية / الفرات األوسط 

عن إجراء مناقصة ) زيت تزييت لمحركات الديزل نوع اينوك ( 
فعلى الراغبين من الش�ركات والمكاتب التخصصية المس�جلة 
داخ�ل الع�راق وخارجه مراجعة قس�م الش�ؤون التجارية في مقر 
المديرية الكائن في مدينة الحلة  / منطقة الجمعية / خلف محطة 
كهرب�اء الحلة الغازية للحصول على ش�روط االش�تراك بالمناقصة 
والمواصف�ات والكمي�ات لقاء مبلغ قدره ) 50000( خمس�ون الف 
دين�ار ال غيرها غير قابل للرد اال ف�ي حالة إلغاء المناقصة من قبل 
المديرية حيث يعاد ثمن ش�راء وثائق المناقصة فقط دون تعويض 
مقدم�ي العطاءات ويكون تقديم العطاءات في مقر المديرية وآخر 
موعد الس�تالم العطاءات هو الس�اعة الثانية عش�ر ظه�را من يوم 
الغلق االثنين 26 / 11 / 2012 وفي حال كون موعد الغلق في عطلة 
رس�مية يك�ون الفتح  في يوم ال�دوام الذي يلي�ه وان المديرية غير 
ملزم�ة بقبول اوط�ا العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه المناقصة 

أجور النشر واإلعالن .
للمعلوم�ات يتم نش�ر التفاصي�ل الخاص�ة بالطلب�ات المعلنة 

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

وزارة الكهرباء / املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية 
/ الفرات األوسط 

إعالن مناقصة للمرة الثانية

ويف حممد املياحي 
املدير العام
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إعادة إعالن مناقصة إنشائية رقم ) 29 ( تنمية 2012
تعلن محافظة كربالء المقدسة ) للمرة الثانية ( عن اإلعالن المرقم ) 67 ( / تنمية 2012 تبويب 7 .  12 .   2..   15. لتنفيذ مشروع

) تنفيذ الشبكة الكهربائية ملنطقتني مقابل حي العباس ومقابل حي الزهراء / مقطع الحر (
وفشق الكميات واملواصفات املبينة يف جداول الكميات الخاصة باملشروع املذكور آنفا والذي يمكن 
الحصول عليها من قسشم العقود العامة يف املحافظة مقابل مبلغ قدره ) 150,000 ( مائة وخمسون 
ألشف دينار غري قابل للرد فعشى الراغبني من الركات العربية واألجنبية او مقاولني ورشكات عراقية 
وممن لهم هوية نافذة بدرجة تصنيف ) كهربائية وميكانيكية / ثامنة ( تقديم أعطيتهم املستوفية 
للتعليمشات والشروط العامة اىل سشكرتري لجنشة فتح العطشاءات املركزية يف املحافظشة مرافق معها 
التأمينشات األوليشة املذكورة ضمشن رشوط املناقصة أدناه مع وصل الراء ) باسشم مقشدم العطاء ( 
النسشخة األصليشة مع املستمسشكات األخرى املطلوبة واملبينة يف اسشتمارة تقديشم العطاء آخر موعد 
لتقديم وتسشليم األعطية ) موعد الغلق ( هو السشاعة الثانية عر ظهر يوم ) الثالثاء ( املصادف 13 

. 2012 / 11 /
رشوط املناقصة /

1 . تقشدم التأمينشات األولية بنسشبة ال تقل عن ) %1 ( واحد من املائة من مبلغ العطاء عى ششكل 
صشك مصشدق او خطاب ضمشان نافذ املفعول ) ملشدة 90 يوم ( مشن تاريخ غلق املناقصشة معنون إىل 
/ محافظشة كربشالء / حسشابات تنمية األقاليم ) وبالعملة املحلية وباسشم مقدم العطاء ) بالنسشبة 
للمقاولشني ( او املدير املفوض او احد املؤسسشني ) بالنسشبة للركات حشرصا ( وصادر من مرصف 
عراقي معتمد ويفضل ان يكون يف محافظة كربالء املقدسشة عى ان ترفع النسشبة إىل %5 من قيمة 

العقد عند اإلحالة.
2 . يتشم تقديم العطاء من قبل املقاول نفسشه او وكيله املخشول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب 
العدل ، ومن قبل املخول رسشميا بكتاب صادر وموقع من املدير املفوض بالنسشبة للركات املقاولة 

وبعكسه لن يتم استالم األعطية مهما كانت األعذار .
3 . مدة نفاذية العطاء املقدم ) 60 ( يوم بعد تاريخ غلق املناقصة 

4 ش يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نر اإلعالن .
امللحوظات :

1 . مدة املروع ) 160 ( يوم
2 . تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة 

3 . موعشد انعقشاد املؤتمر يشوم ) الثالثاء ( املصادف 6 / 11 / 2012 السشاعة ) 11,00 صباحا ( يف 
قسم العقود العامة ملناقشة اراء ومالحظات املقاولني بخصوص املروع اعاله 

4 . عى الركات واملقاولني االلتزام بما جاء بالروط الخاصة املرافقة لوثائق املناقصة 
       )www.Holykerbala.gov.iq(   : 5 . موقشع املحافظشة عشى االنرتنيشت

6 . الربيد االلكرتوني لقسم العقود العامة :
)E_mail.theholykerbala_gcd@yahoo.com(  لإلجابة عى استفساراتكم .

تدعو املديرية العامة ملششاريع اإلنتاج الغازية إحدى تششكيالت وزارة الكهرباء الركات 
واملكاتشب مشن ذوي االختصشاص للمششاركة يف املناقصة الخاصشة بش )تنفيشذ بناية املخزن 
ملشروع محطشة كهرباء الحلشة الغازية/ 2( فعشى الراغبني باملششاركة تقديشم عطاءاتهم 
الخاصة باملناقصة املذكورة أعاله والتي يمكن الحصول عى رشوطها من مديرية الششؤون 
التجارية/ قسشم املناقصات يف مقر املديرية الكائن بالقرب من مستششفى الجملة العصبية 
لقشاء مبلغ قدره )100,000( دينار مائشة ألف دينار غري قابلة للرد عى ان يرفق مع العطاء 

الفني املستمسكات التالية:
1- الهوية املطلوبة لالشرتاك باملناقصة هوية تصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط 
والتعاون اإلنمائي )من الدرجة االوىل اىل الدرجة الثامنة داخل( مع جلب النسخة األصلية عند 

الراء.
2- وصل رشاء املناقصة األصيل.

3- يرفق مع العطاء كتاب عدم ممانعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة 
للرضائب ونافذ عى ان يتم جلب ما يؤيد براءة الذمة عند احالة املناقصة بعهدة املناقص.

4- تقديشم تأمينشات أوليشة قدرها 1 % من قيمشة العطاء بموجب صشك مصدق او خطاب 
ضمان.

5- تقديم شهادة التسجيل والتأسيس للمكتب او الركة.
6- تقديم كشف باألعمال املماثلة مصادق عليها من قبل جهة التعاقد.

وتوضع جميعها داخل ظرفني مغلقني مختومني ومنفصلني احدهما عرض تجاري واألخر 
عشرض فنشي يف صندوق العطاءات يف مقر املديرية اعاله – قسشم املناقصات مدون عليه رقم 
املناقصشة وعنوانهشا وتاريخ الغلق علما ان اخر موعد لقبول العطاءات سشيكون يف السشاعة 
)12( ظهرا ليوم )األحد( املوافق 18 / 11 / 2012 وسشيهمل اي عطاء يرد بعد تاريخ الغلق 
واملديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ما لم تكن مستوفية للروط الفنية والقانونية 

ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نر اإلعالن.
• يف حالة وجود اي استفسار من قبلكم يرجى مراسلتنا عى الربيد االلكرتوني:

 Commercial@gppproject.com
www.noelc.gov.iq موقع الوزارة االلكرتوني •

محافظة كربالء المقدسة
قسم العقود العامة

المهندس 
آمال الدين مجيد الهر
محافظ كربالء المقدسة المدير العام وكالة

المديرية العامة لمشاريع اإلنتاج الغازية
مديرية الشؤون التجارية

إعالن المناقصة المرقمة )35 / 2012(

     المستقبل العراقي/ المحرر االقتصادي

بعد سنوات من الحرب وعدم االستقرار 
الذي شهده العراق طوال السنوات املاضية، 
بدأت الحياة تعود إىل العاصمة بغداد ششيئا 
فششيئا، ومن أبرز مظاهر ذلك، افتتاح أول 
سلسشلة محال تجاريشة لعالمشات تجارية 
عامليشة تبيع منتجشات مختلفشة كالعطور 

واملالبس وغريها.
من أبرز تلك العالمات التجارية "باريس 
غالريي"، الششهري ببيع العطور والساعات 
والحقائب يف منطقشة الخليج، والذي أعلن 
مؤخرا خططا الفتتاح خمسة فروح جديدة 
له يف عشدة مدن عراقيشة، من بينهشا بغداد 
والبرصة، خالل السشنوات الثالثشة املقبلة. 
وقال محمد الفهيم املدير التنفيذي لباريس 
غالريي، بحسشب ششبكة الشش"يس أن أن": 
"كنا ننتظر الظروف املناسبة للميض قدما 
يف هشذا املروع، وبعد تقييم البيئة الحالية 
والظروف املتوافرة، وجدنا أن العراق يبتعد 
ششيئا فششيئا عن عدم االسشتقرار وانعدام 
األمشن، ولهذا نعتقشد أن فرصتنا هنا كبرية 

جدا للنجاح".
وأضاف الفهيشم بالقول "عندما نفتتح 
فرعا لنشا يف العراق، سشيكون ذلشك بمثابة 
عامل تشجيع للعراقيني، الذين سيشعرون 
أنهم كغريهم من سكان العالم يستحقون 

أن يعيشوا يف رفاهية".
أما رسى الراوي، وهي محاسشبة يصل 
دخلهشا السشنوي إىل 19 ألف دوالر سشنويا، 
وتعيش يف العراق منذ مدة طويلة، فتششعر 
بالسشعادة ألنها سشتتمكن أخريا من رشاء 
العطور ومسشاحيق التجميشل العاملية من 

السوق املحلية.
وقالشت الراوي "أنا فتشاة عراقية قادرة 
عشى رشاء هشذه املنتجات ولطاملشا تمنيت 

توافرها يف املنطقة التي أعيش فيها".
غشري أن وليام واتس، مدير رشكة "دنيا 
فرونتشري" لالستششارات، يشرى أن تواصل 
العنشف الطائفي يف العراق إضافة إىل تعطل 
العديد من املشاريع االستثمارية الحكومية 

يؤجشل مثشل هشذه الخطشط. وقشال واتس 
"يجلشس العراقيشون عشى واحد مشن أكرب 
احتياطات النفط يف العالم، ولذلك فال ششك 
أن هنشاك الكثري مشن الفشرص االقتصادية 
يف البشالد، ولكشن ال يبدو أن البنيشة التحتية 
واعدة".غري أن الفهيم ال يبدو قلقا من هذا 
األمشر، فقد دخلت سلسشلة محالت باريس 
غالشريي يف رشاكة مع مجموعشة الحنظل، 
وهشي رشكة عراقية أسسشت عشام 1975، 
وهي رشكة قادرة عى فهم السوق العراقي، 
وسشتدير فروح املتجر يف عدة مدن عراقية. 
إىل ذلشك، توقشع الخبشري االقتصادي باسشم 

انطشوان، أن يكون اششرتاك دولشة الواليات 
املتحشدة األمريكيشة بمعرض بغشداد الدويل 
عامل جذب للشركات األمريكيشة للتعاقد 
مع رشكات عراقية وسشيفتح األبواب أمام 
العشراق باسشترياد السشلع والبضائشع مشن 

أمريكا بشكل مبارش.
وقال انطوان إن السلع األمريكية تتمتع 
بتقنيشة جيشدة وبمواصفشات متميشزة عن 
الدول األخرى ومششاركتها بمعرض بغداد 
الشدويل سشيمنحها عميشال جيدا السشترياد 
السلع والبضائع بششكل مبارش، مؤكداً أن 
العراق يبحث عن األسواق العاملية للتعامل 

معها والكتساب عميل جيد وبسلع متميزة 
ذات جودة عالية.وأضاف أن تعامل العراق 
مشع الواليات املتحشدة األمريكية باسشترياد 
السشلع واملعدات الثقيلة سيكسشب العراق 
خربات كبشرية تمكنه من صناعشة املعدات 
الثقيلة بنفسشه بعشد فرتة قصشرية. وتابع 
انطوان أن أمريكا سشيدة الشدول الصناعية 
بشدون منازع وجميشع سشلعها وبضائعها 
بمستوى راق ما يجعل العراق يف قمة الدول 
العربية باسشترياد السشلع مشن أمريكا عى 
وفشق رشوط مالئمة غري متوفشرة يف باقي 
الدول العربيشة.وكان السشفري األمريكي يف 

العراق روبرت بيكروفت قد توقع أن تمّكن 
مششاركة الشركات األمريكيشة يف معرض 
بغشداد الشدويل، العشراق مشن تصشدر الدول 
العربية يف استرياد البضائع األمريكية خالل 
العام املقبل ألن الركات األمريكية تجد يف 

العراق سوقاً مهمة يجب العمل فيها.
وقال بيكروفت يف مؤتمر صحفي عقده 
عشى أرض معرض بغداد الدويل عى هامش 
الشركات  إن  األمريكشي  الجنشاح  افتتشاح 
األمريكيشة تشدرك أهميشة العمشل يف العراق 
وجناحنشا يف معشرض بغشداد الشدويل يؤكد 

تطور العالقات االقتصادية بني البلدين.

    المستقبل العراقي/ بغداد

الكهربشاء،  وزارة  اعلنشت 
أنهشا رصفشت 14 مليار دوالر 
عى مششاريع إنتشاج وتوزيع 
الكهربائيشة  الطاقشة  ونقشل 
وتأهيشل املحطات الكهربائية 

منذ عام 2003.
الرسشمي  املتحدث  وقشال 
باسم الوزارة مصعشب املدرس 
إن "الوزارة رصفت مايقارب 
14 مليار دوالر عى مششاريع 
إنتشاج وتوزيع ونقشل الطاقة 

الكهربائيشة وتأهيل املحطات 
الغازيشة والحراريشة ". وتابع 
أن " 16 مليشار دوالر موازنشة 
تششغيلية توزعت بني رواتب 
وبشني  الشوزارة  يف  املوظفشني 
مسشتحقات لصفقشات رشاء 
الوقشود مشن  وزارة النفط". 
الكهربشاء،  وزارة  وأكشدت 
املشايض زيشادة عدد سشاعات 
تجهيشز الطاقشة الكهربائيشة 
عشى  املحافظشات  جميشع  يف 
األحمشال  انخفشاض  خلفيشة 
والضائعات، مبينة أن إنتاجها 

تجاوز ثمانية آالف ميغاواط.
الكهربشاء  وزارة  وكانشت 
قشد أعلنشت يف وقشت سشابق 
عن خشروج بعشض وحداتها 
االنتاجية عن الخدمة بسشبب 
اكشدت  فيمشا  الوقشود،  ششح 
الحقشا اتفاقهشا مشع النفشط 
املششكلة. ويحتشاج  لتجشاوز 
العشراق وفقا لتقديرات وزارة 
ألشف   15 لنحشو  الكهربشاء 
ميغشاواط مشن الطاقشة مشع 
االخذ بعشني االعتبار الزيارات 

السنوية.

العراق يستقطب أبرز العالمات التجارية العالمية

خبير: الشركات األميركية في "معرض بغداد" ستضعنا 
في قمة المستوردين

14 مليار دوالر أهِدرت على إنتاج الطاقة وتوزيعها

بمنشآى عشن الرصاعشات الششخصية، فإنشي مشن أنصشار إدارة 
السياسشة النقدية بشكل مسشتقل عن السياسة املالية التي تديرها 
الحكومة، مع أهمية التعاون بينهما "البعيد عن الهيمنة"، لتمارس 

السياستان تأثريات واحدة لتحقيق أهداف التنمية املفرتضة.
وكبرية هي بعثرة أوراق، التي نتجت، عن، املساجالت املتشنجة، 
بششأن البنشك املركزي وطبيعة عملشه، من حيث، ارتباطشه، وآليات 
القشرارات، فيه، أو عى واجباته وأهدافه، بتجاوز البعد االقتصادي، 
فالتقاطعات تجاوزت كونها جدال أيدلوجيا يف الفلسفة االقتصادية، 
وصوال ملا هي عليه اآلن، من فوىض املواقف السياسية، التي أضاعت 
الجوهر االقتصادي، وعكست تراجع املعايري االقتصادية يف التعامل 
مشع هكشذا ملفت حيشوي، يتعلق بسشياق السياسشات االقتصادية، 

املرتبطة بإدارة الدولة بشكل وثيق.
عمليشا، نجحت، السياسشية االلية "البنك املركشزي العراقي"، يف 
لعب دور املُواِزن أو كأداة عالجية للسياسشات املالية، ذات التوسشع 
االنفاقشي، املضطرد، بابعاده التضخمية، كما إن السياسشة املالية، 
التشي تششتمل، مهامها عشى، اإليشرادات والنفقات العامشة، إضافة 
إلدارة الدين العام، تحتاج لسياسشة نقدية بأدوات، ُمصممة للتأثري 
عشى عرض النقود لتعلشق األمر بتكلفة وتوفري النقشود، الرضورية 
السشتمرار النششاط االقتصشادي. إن السياسشة املاليشة تتجه، نحو 
التوسشع، يف أوجه اإلنفاق العام، العتبارات سياسشية "وهذا ينطبق 
عى كل الدول"، ما يرتب آثار سلبية عى مجمل العملية االقتصادية، 
وهنشا يأتي دور السياسشة النقديشة، إجراءات تكميليشة تخفف من 
اآلثار السشلبية للتوسع االنفاقي، كما ان سياسات السلطة النقدية 
قد تسشبب تباطؤات اقتصادية طويلة، مجدية عى املدى البعيد، قد 
ال تتقبشل تفهمها أغلبشق الحكومات عند إدارتها للسياسشة املالية. 
واملششكلة االكرب من التوجهات الحكوميشة، الطبيعية، نحو التأثري 
عى السياسة النقدية، تكم يف موقف ، مجلس النواب، الذي يتحدث، 
عشن رضورة اسشتقاللية البنك املركشزي، من دون اتخشاذه لخطوة 
عمليشة باتجاه، تريعي وقانوني يضمن ذلشك، الن القانون الحايل 
يعطي، رئاسشة الشوزارء، حقا قانونيا برتششيح املحافظ ونائبيه إىل 
مجلس النواب، ما يعني أن القانون النفذ يجعل تعيني محافظ البنك 
املركزي أشبه بمنصب الوزير الذي يستطيع مجلس الوزراء، تعيينه 
بالوكالشة، بل وحتشى اقالته، كما حصل مع الششبيبي دون الرجوع 

للربملان، الذي يكتفي أعضاؤه بأطالق الترصيحات كعادتهم.
لذا فأن، أنصار اسشتقاللية املركزي مطالبشني أكثر من أي وقت 
مشى، بأثبشات جديتهم، من خشالل انتهشاج اليات تريعيشة. أما 
الحكومشة التي تتحدث دوما عشن ضعف رقابة البنشك املركزي عى 
عمليات التحويل الخارجي، لتربير مسشاعيها لربشط البنك املركزي 
وبالتايل السياسشة النقدية بالحكومشة االتحادية إلصالح هذا الخلل 
ومعالجتشه. فال بد من تذكريها دوما، برأي املحكمة االتحادية الذي 
ششدد عى اسشتقالل البنك املركزي، بل عى أن ال جهشة أخرى تملك 

صالحية إصدار أوامر أو تعليمات إليه.
ومجشدداً، أُحذر من أن ربشط البنك املركزي والسياسشة النقدية 
بالحكومشة املركزية والسياسشة املالية إجراء ينطشوي عى مخاطر 
جسشيمة عى مجمشل العمليشة االقتصادية، فضالً عشن كونه خرقاً 

للدستور.

ليث محمد رضا

مساجالت المركزي

تحت السيطرة
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يف قاعة التكريل الثقافية

 العدد )376(  االحد   4  تشرين الثاني 2012

 أقام�ت دائ�رة الثقاف�ة واألع�ام بام�ارة 
الش�ارقة ، ممثل�ة ب "بي�ت الش�عر"، مس�اء ي�وم االربع�اء 17 
اكتوبر س�نة 2012، بدار الندوة يف الش�ارقة ، ن�دوة تضمنت حفاً تكريمياً 
لألدي�ب الكب�ر، القاص والروائ�ي واإلعامي جمعة الام�ي، تضمن توقيع 
مجل�د )كت�اب الكائنات( الصادر عن دار الش�ؤون الثقافية العامة يف بغداد 
2012 ، ومجلد)ذاكرة املس�تقبل � مقابسات الشارقة(، الصادر عن " مركز 
الشارقة � ميس�ان العاملي للحوار والتنمية الثقافية � هولندا ، و"املؤسسة 
العربية للدراسات والنرش يف ،2011" ، القى فيها عدد من الكّتاب واملثقفني 
واألكاديمي�ني الع�رب والعراقي�ني وأصدقاء الش�اعر من االم�ارات العربية 
املتح�دة ، وعدد من البلدان العربية واالجنبية، كلمات تش�يد باألديب املكرم 

ومكانته اإلبداعية والثقافية عرب مسرته التي استمرت أزيد من 34 عاماً 
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، مشاركاً يف الكثر من منابرها ومراكزها 

ومؤسساتها الثقافية واإلعامية.
 كم�ا أك�دت كلم�ات اصدقاء الام�ي ومجايلي�ه ، مواقف�ه العروبية 
واإلسامية املعلنة واملوثقة يف عدد من وسائل االعام العربية واالماراتية.

ح�ر الحفل من�دوب عن رئيس دائ�رة الثقافة واإلعام يف الش�ارقة 
هش�ام املظل�وم مدير إدارة الفن�ون يف الدائرة، ومحمد الربيكي مس�ؤول 
بيت الش�عر، وأدار الندوة الشاعر طال س�الم، الذي عرج يف تقديمه عىل 
منج�ز الامي األبداعي والثقايف واألعامي، ، كما طاف عىل تجربته الثرية 
يف اإلمارات التي التقطت تفاصيل غاية يف الدهشة ملا تنطوي عليه من زاد 

معريف يستحق التوقف والتأمل .
كما تضمن االحتفال ، معرضا تشكيليا للتشكيلية االماراتية املعروفة 
الدكت�ورة نج�اة مك�ي ، والتش�كييل العراقي املعروف االس�تاذ احس�ان 
الخطيب ، مس�اهمة منهما يف تأكيد وح�دة منابع التجربة العربية وتعدد 

مصادرها .
ويف االت�ي النص�وص الكامل�ة لكلم�ات زم�اء الامي م�ن االكاديميني 
والكت�اب واملثقفني واالعاميني ... يف هذاالحفل الذي ش�هده جمهور غفر 

من الشباب والشيوخ رجاال ونساء.
***

ن�ص الكلمة املكتوبة التي ت�م توزيعها عىل الحضور ، وهي بقلم االديب 
الكب�ر جمع�ة الام�ي ، وفيها يش�ر اىل هذا الرتاب�ط التاريخ�ي والروحي 
والثق�ايف بني ميس�ان الحارض وامل�ايض ، وبني منطقة الخلي�ج العربي ، يف 

املايض والحارض .

مي�شان ـ ال�شارقة :
ف�شاء التاريخ امل�شرتك، وحدة الثقافة وال�شمري.

 الش�ارقة ه�ي رّسة الخليج العربي ورايت�ه الثقافية . وه�ي وجه املاء 
واليابسة ، كما يكشف عن قسماته العربية االسامية ، الخطاب الحضاري 
الذي يتبناه الش�يخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ، حاكم الشارقة � 
عضو املجلس األعىل لاتح�اد ، يف خطابه الحضاري الذي عنوانه:"أنا عربي 

� مسلم".
وميس�ان هي انابة عن "باد ماب�ني النهرين" العظيمني الخالدين ، منذ 
كان الع�راق عراق�ا ، ماقبل مس�لة حمورابي ، وحتى بناء " دار الس�ام " ، 
مرورا ب" مملكة ميس�ان التاريخية " ، حيث "ميسان" ثالث ابرز حوارض 
العال�م القدي�م ملعرفة جزي�رة العرب ، كما يش�ر اىل ذل�ك مؤرخون قدماء 

ومعارصون ، ابرزهم املؤرخ حمد الجارس.
وبني دول�ة االمارات العربية املتحدة والعراق والعروبة واالس�ام ، مثل 

الذي بني مكة وغار حراء .
هنا فضاء تاريخي مشرتك . هنا وحدة الثقافة والضمر .

***
توقف�ت الس�يارة عند رصيف ش�ارع لم أكن قد رأيته من قبل، ش�ارع 
يش�به كثراً من الطرقات املضاءة، لكنه لم يكن يش�به نفسه. كنت بعيداً 
عن ميسان وبغداد، اآلن، كما لو أنني عند الخطوة االوىل التي تسبق الدخول 

اىل برزخ التلقني.
قال الس�ائق: هذا “ش�ارع العروبة” انت يف الش�ارقة. ح�دث ذلك عند 
الس�اعة العارشة مس�اء، يف ذلك اليوم الذي صادف 21 فرباير/ش�باط من 

العام 1980
لم اعبأ بأطم�اري، وال اكرتثت لحقيبتي. أطبق�ت اصابع كفي اليمنى 
بقوة، عىل رصة علقتها حول رقبتي، خشية أن افقدها يف هذا الضوء املبهر 
الذي كان يهاجمني من االتجاهات كلها، او انىس انها معي، بعد هذا الفراق 
املقصود للعراق: "ال ينبغي ألحد تدنيس “رّصتي”، ولذلك اخرتت الفراق".

" اريد فندقاً، اي فندق". قلت ألول رجل صادفني
داخل غرف�ة صغرة وضيقة وغر حس�نة االض�اءة، يف الطابق الثالث 
م�ن مبنى قيل يل انه فندق، يطل عىل “ش�ارع الوحدة” جلس�ت اىل طاولة 
صغ�رة، لزجة بعض اليشء. وضع�ت الرّصة عىل املنض�دة، ورأيت الرتاب 

يشع من خلف القماش األسود السميك.
ة” والدي، التي ورثها عن جده". قال والدي . "هذه “رصرُ

أخذت الرصة التي مرت عىل مدن يف الحجاز والش�ام واليمن واالندلس، 
وطوق�ت بحبله�ا عنقي، بينما س�معت صوت والدي يأت�ي ايل مرة أخرى: 

"هذا كل ما تبقى لك. رصة من تراب. بقايا جدنا األول".
بعد ذلك بس�نة، يف ال�دور الثاني من مبن�ى جريدة “الخلي�ج” القديم، 
وحني كان تريم عمران رحمه الله يجلس اىل طاولة “الدسك املسائي” كما 
تعودن�ا رؤيت�ه، جاءني صوت من بغداد: “البقاء لل�ه. انتقل والدك اىل ذمة 

الله. هو يوصيك برصة الرتاب”.
والت�زال رصت�ي مع�ي. دارت مع�ي حي�ث درت. او درت معه�ا حيث 
س�افرت، واغرتبت وحزنت، وبكيت، وشهقت فرحاً. وها هي اليوم امامي، 

اقتبل معها الكعبة خمس مرات يف اليوم.
كي�ف يتس�نى لحفنة من ت�راب، ان تتح�ول اىل وطن ال يش�رتى باملال، 
وال يكتس�ب بق�رارات رس�مية، وال يس�تبدل بقوان�ني الحرم�ان واإلقصاء 

الرسمي؟
كي�ف تأّتى له�ذا الحنني الذي لم تجربه اي ثكىل ول�م يحظ به اي منفي 
آخ�ر، ان يصّرن�ي رصة م�ن تراب، ه�ي بعض بقاي�ا اج�دادي وأهيل، من 

ميسان، اىل بغداد، اىل الشارقة؟
***

 يعد اربع وثاثني سنة يف هذا البلد االمني ، من راس الخيمة حتى داس ، 
مستقرا بالشارقة ، صارت رصة تراب اجدادي ، عمودا من نور ، اراه يرتفع 
ب�ني ي�دي ، مع كل فرض ، وم�ع كل حرف عربي اخطه ، ين�ادي عيلَّ : " انا 

عربي � مسلم " .
فرتّدد بعدي اآلفاقرُ :" انا عربي � مسلم ".

جمعة الامي 
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جالل املا�شطة :احللم .. اآخر من ميوت !
عرفته حاملا يف غد جديد لـ " العمارة " والعراق

قبل ثاثة وخمس�ني عاما عرفت جمعة الامي ، الفتى امليساني الذي 
حطَّ يف مدرستنا : "ثانوية النضال" ، عىل اجنحة احام  بهية يف غد يدفع 
عن مدينته العمارة وس�واها  من حوارض وارياف العراق ، غائلة الجوع 
والفاق�ة ، ويدرأ عنه�ا الحيف والحرم�ان ، ويقيم عاملا يس�وده العدل 

والحق والرخاء واملعرفة.
ويف غمار تلك الفورة العارمة ، لم يكن يعرف َبعدرُ ان الطرق اىل املدن 
الفاضل�ة محفورة بوهاد و"نقرات س�لمان"، ولع�ل اقىس ما يف هذه 

الطرق انها قد تؤول اىل رساب ال تمسكه يد، وال ينعقد عليه رجاء.
انه درب ساره جمعة ، ويف اخاديده قبع يحفر يف الذاكرة، وينقش 
عىل الورق مرارات الواقع، واوجاع االنكس�ارات، وانبهارات اكتشافه 

الحقيقة، او امليض نحوها.
يف نص�ف قرن ونيف كانت لقاءاتنا ملام�ا ، وكنت يف مبتعدي الثلجي اقرأ 
ما تقع عليه يدي من كتاباته واتس�قط اخباره ، فاجده تارة يس�تنهض يف 

ذاته ذلك املتمرد املشاكس ، ويرشع ينفخ يف رماد .
 وتارة اشعر ان العزائم التي هدتها السنني ، واعيتها االمراض ، واثقلتها 
الخيبات تعيده اىل مثابات الواقع ، ليدرك ان دروب االالم هي السبيل الوحيد 

املفيض اىل نور الشمس .
اب�ا عمار.. ي�ا رفيق احام الصب�ا ..، يقول الروس، الذي�ن مكثترُ بينهم 
ده�راً، ان الحلم اخر من يموت ، لذا اتمن�ى ان تظل نهاية الحلم بعيدة عنك 
، وان تبق�ى لتكتب وتبني يف تهويماتك "ميس�انات فاضلة" نس�تودع فيها 

الطفالنا الَق املعرفة وجذوة البحث عن الحق. .. ودمت الخيك 

د. جال املاشطة
املمثل الشخيص لرئيس جمهورية العراق

بغداد: 17 � 10 � 2012

بالعراق. الم  بني  قبيلة  وعهد" من  اخوة  "�شند 

الشيخ سعدون الجوي : نقف مع السلم االجتماعي والحقوق الثابتة
لدولة االمارات العربية املتحدة يف ترابها الوطني

أعلن�ت قبيلة بني الم يف الع�راق ، ان الرعاية التي يلقاه�ا االديب الكبر 
جمع�ة الامي ، من لدن القيادة السياس�ية لدولة االمارات العربية املتحدة ، 
واملوقف الش�هم الذي يقفه الشيخ الدكتور سلطان القاسمي ، حاكم امارة 
الش�ارقة � عضو املجلس االعىل لاتحاد ، من القاص الروائي املتميز جمعة 

الامي ، سيقى طوقا يف اعناق ابنائها اىل ابد اآلبدين
وقال الشيخ س�عدون غام عيل العبدالكريم الجوي الامي ، شيخ قبيلة 
بني الم الطائية القحطانية ، يف "سند اخوة وعهد" بعث به اىل حفل التكريم 
الذي اقامته دائرة الثقافة واالعام بحكومة الشارقة لاديب جمعة الامي ، 
، ان ابناء بني الم وعموم الشعب العراقي يؤيدون شعب األمارات يف حقوقه 

الثابتة وغر القابلة للترصف يف ترابه الوطني .
ويف اآلتي  النص الحريف ل "سند" االخوة والعهد".

"سند أخوة وعهد من قبيلة "بني الم"
الطائية القحطانية يف العراق" 

بسم الله الرحمن الرحيم

ايها الحفل الكريم
ابع�ث اليكم ، بإس�مي ش�خصيا ، ونيابة 

عن اخواني ش�يوخ قبيلة "بني الم" الطائية القحطانية وأبنائها يف العراق ، 
باس�مى التحيات ، وأرق االمنيات ، متمنيا عىل الله القدير الرحمن الرحيم ، 
ان يكون اجتماعكم هذا ، يف دار ندوتكم هذه ، عنوانا لوحدة الكلمة واملوقف 

واملصر ، حيثما يكون ظل ألي انسان عربي ت مسلم عىل هذا الكوكب .
أخوتي وأخواتي :

ان حض�وري بينك�م االن ، ألقرأ بني ايديكم هذه الرس�الة ، مبعث فخار 
وإعت�زاز لنا وللعراقيني جميعا ، لوال التزام�ات إجتماعية ووطنية عاجلة ، 
تفرض عيلَّ ان اكون بني اهيل وأخوتي ، ال سيما يف الظروف العراقية الحالية 

التي ال تخفى عليكم جميعا 
حيثما كنتم . 

وإن�ي ألرجو ان تج�دوا يل عذرا لتخلفي عن ع�دم حضوري اجتماعكم 
ه�ذا . ولك�ن م�ا يعوضني حق�ا ، انك�م االن ، ويف هذه اللحظ�ة الثقافية 
الفري�دة ، تمثلون صورة ومحت�وى الثقافة العربية والضمر االنس�اني ، 
حيث يقف االخ بجوار اخيه، ويشد احدنا من أزر شقيقه ، فنبدو كالبنيان 
املرص�وص قوال وفع�ا ، كما امرن�ا رب العزة . وهذه ه�ي بعض مناقب 

العرب واملسلمني عىل مر العصور والدهور .
اخوتي الكرام :

اج�د لزاما ع�يّل يف موقفي ه�ذا ، يف يومي هذا ، ويف س�اعتي هذه ، ان 
اتوجه بالشكر والعرفان بالجميل ، اىل قيادة شعب ودولة االمارات العربية 
املتحدة ، متمثلة بصاحب الس�مو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان ، رئيس 
الدولة ، واخوته الكرام حكام االمارات ، وس�مو الش�يخ محمد بن زايد ال 
نهي�ان ، ويل عه�د ابوظبي � نائب القائ�د االعىل للقوات املس�لحة .... عىل 
الرعاية الكريمة التي تواف�رت للمبدع الكاتب جمعة الامي ، وعموم ابناء 
الجالية العراقية بدولة االمارات العربية املتحدة ... هذه الرعاية التي وضع 

اسسها حكيم العرب ، مؤسس اول تجربة وحدوية ناجحة يف تاريخ العرب ، 
املغفور له باذن الله تعاىل ، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. 

ايهااالخوة الكرام :
ارجو ان تسمحوا يل بالتوقف برهة يف هذا امليدان بشكل خاص ، يف قبال 
االخ صاحب الس�مو الش�يخ الدكتور س�لطان بن محمد القاس�مي ، عضو 
املجلس االعىل � حاكم الش�ارقة، ألش�د عىل يديه بحرارة ، مكربا فيه نخوته 
العربي�ة ، ومحييا ضمره املس�لم االنس�اني ، عىل رعايت�ه الكريمة ألخينا 
العزيز جمعة الامي ، يف نطاق اهتمامه بابناء الجاليات العربية واالسامية 

املقيمني بدولة االمارات العربية املتحدة .
لقد واصلت ، ايها االخ العربي � املسلم ، بموقفك هذا ، السر عىل الدرب 
ال�ذي اختارت�ه القامات العالية ألج�دادك واهلك ، ورثة امل�رشوع الوحدوي 
النهض�وي يف خليجنا العربي ، ...ةحلم االمان واالس�تقرار ، لكل من ضاقت 
به االرض ، رغم س�عتها ، يف س�نوات القحط والجدب والتفرقة التي ال تزال 

تذر قرنها يف الجسد العربي الواحد .
فشكرا للشيخ سلطان ، جابر عثرات الكرام ، قوال وفعا .. حقا .

وإني ألش�هد الله ، ان لك طوقا يف رقاب قبيلة "بني الم" ، عىل مر االيام 
والليايل ، لن نوفيك حقك فيه ، حتى لو حللت مكرما بيننا ذات يوم ، لتجد لك 

اخوة لم تلدهم االمهات ، وإنما ولدتهم املعاناة العربية ، واآلمال العربية .
اخوتي الكرام :

والشكر ، كل الشكر ، قبل البدء ، وما بعد املنتهى ، لله العيل القدير ، الذي 
وحد قلوبنا عىل طريق الخر والتضامن والتكافل والعزة والكرامة .

اعل�ن م�ن ه�ذا  وإنن�ي 
الرصح الثقايف ، من ش�ارقة 
الع�رب والعروبة واالس�ام ، 
عدى" رضاغم "  ان " أخوة سرُ
بني الم " وابناء العراق جميعا 
، يقف�ون م�ع اخوته�م ابناء 
دولة االمارات العربية املتحدة، 
لصف�و  تعك�ر  اي  ابع�اد  يف 
األجتماع�ي  والس�لم  األم�ان 
العرب�ي املس�لم  البل�د  يف ه�ذا 
املس�الم ، ويف التمسك بحقوقه 
الكاملة يف الس�يادة غر القابلة 
للت�رصف ع�ىل ال�رتاب الوطني 

للدولةاألتحادية العتيدة .
والله عىل ما نقول شهيد .

.... والسام عليكم ورحمة الله وبركاته .
سعدون غام عيل العبدالكريم الجوي

العمارة � ميسان � العراق
2012 � 10 � 17

نوفل ابو رغيف : ـ 
االحتفاء بـ " كتاب الكائنات " حدث  ثقايف مهم تتبناه �شارقة العروبة

وقال الدكتور نوفل ابو رغيف ، املدير العام لدار اش�ؤون الثقافية ببغداد 
، بوصفه�ا نارش مجلد " كتاب الكائنات " ان�ه يوجه تحية عراقية � عربية 
� اس�امية خالصة اىل " خيمة ثقافة هذه الب�اد التي تقفون عىل أرضها ، 
س�يدها و راعيها الكريم الش�يخ األديب و املفكر الدكتور سلطان القاسمي 
، مثقفاً بارزاً و رجل دولة".مش�را اىل ان جمعة الامي " احد رموز مملكة 
االدب العراق�ي ". ونق�دم يف االت�ي ن�ص الرس�الة التي بعث به�ا الباحث � 

الشاعر نوفل ابو رغيف اىل الحفل :
حرة األستاذ الكاتب و الروائي و املبدع الكبر جمعة الامي املحرتم

السام عليكم و رحمة الله و بركاته ....
ترشفنا بدعوتك�م الكريمة لحضور ملتقى ) كت�اب الكائنات ( بوصفه 
حدثاً ثقافياً ش�اخصاً ومناس�بة حقيقية لتأكيد فضيلة املعرفة و ترس�يخ 
لغة الوفاء . وال ش�ك للحظة أنه ملتقى من طراز مختلف يغتس�ل بالس�فر 
والح�رف واالنتظ�ار والقل�ق النبيل ، عند ضفاف الش�ارقة الس�احرة التي 
تحتضن حمائمكم وتحتفل بعطائكم . وتس�قي ش�جر التواصل الحميم .. 
كي�ف ال ؟ وه�ي ) رسة الخلي�ج ( و ح�ارضة الثقافة و الجم�ال ، وموطن 

الكلمة األصيلة الراكزة.
يطي�ب يل أن أع�رب عن حريص الكب�ر و اهتمامي األكي�د بالحضور يف 
كرنفالك�م الكبر ، وأنت تمه�ر أثراً جديداً و تؤثث نهارات الثقافة و املعرفة 
و الح�ب و الجم�ال مم�ا نتطلع إليه و نح�دق صوبه يف تجربتك�م الغنية و 

مشواركم الطويل.
وك�م تطلعن�ا ألن نوفق يف غنيم�ة يشء من هذا الوقت اآلهل باملش�اغل 
القرسي�ة و املس�ؤوليات ويف مقدمته�ا االنهم�اك املتواصل يف االس�تعداد و 
التحضر ) ملرشوع بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 2013 ( الذي يتطلع 
القائمون عليه إىل تواجدكم بينهم علماً ش�اخصاً ، وإضافة نوعية ملنهاجه 

الحافل.
فا يفوتني يف هذا املقام أن أنقل لكم و لألحبة املرموقني ممن يجتمعون 
الي�وم يف رحاب ) الكائنات ( إلش�هار هذا الوف�اء ، أصالة عن نفيس و نيابة 
ع�ن وزارة الثقافة العراقية ، متمثلة بمع�ايل الوزير و الزماء يف قيادة هذه 
ال�وزارة ويف لجن�ة ) التألي�ف و الرتجمة و النرش ( أصدق املش�اعر مقرونة 
بآي�ات العرف�ان و املحب�ة ، ومن خالك�م إىل خيمة ثقافة ه�ذه الباد التي 
تقفون عىل أرضها ، سيدها و راعيها الكريم الشيخ األديب و املفكر الدكتور 

سلطان القاسمي ، مثقفاً بارزاً و رجل دولة.
يفت�ح باب محبته و عطائه بهاجس العربي الصميم الذي يميض برؤية 

االسام الحنيف يف ظال الثقافة القرآنية الناصعة.
سيدي الكبر .. أبا عمار .. أيها امليساني املهووس بالعراق .. أيها املمتزج 
برائح�ة طين�ه و قصبه ، وأنت تحمل�ه مع رسة أبيك الثمين�ة حيثما حللت 

لتزرع عطره عند تخوم الخليج ونهايات التعب و الوقوف.
أيها العراقي الجنوبي املحمل بالقلق و الحروف و الغربة النبيلة..

ل�م تكن اللحظة مراتي�ة ... لنتمكن من حضور هذا الحدث الثقايف الهام 
، و لكنن�ا معك�م قلباً و روحاً وحرفاً ، وليس لن�ا إال التواصل املتاح عىل أمل 

لقاء منشود بمشيئة الله.
أرفع إليك ومن خالك إىل األساتذة والزماء و األخوة األحبة ، أرق التهاني 
وأطيب املنى وأصدق الدعاء معرباً عن غبطتي بشملكم الكريم إذ تفتتحون 
معلم�اً جدي�داً يف مملكة األدب العراقي الزاخر ، تكلل�ون أحد أبرز رموزه و 

قاماته ، بالحفاوة و العرفان.
أكيد أن دار الشؤون الثقافية العامة التي كان لها قصب السبق يف إحراز 
هذا اإلنج�از و اطاقه إىل فضاء الثقافة العربي�ة األرحب ، إنما تفتخر بهذا 
اإلصدار و بكاتبه � املحتفى به � الذي كان حقاً عىل باده و حرياً بأهله أن 
يقدم�ا أكثر من ه�ذا بكثر ، لكن بحبوحة من الوقت لم تس�عفنا ، و ) عىل 

قدر أهل العزم ( كانت الظروف و الوقت و اللقاء .
مرحى لك أبا عمار ...

ال نزال نس�تحر ذلك الحضور املميز وتلك االحتفالية التي ضمت باقة 
م�ن رم�وز الثقاف�ة العراقي�ة وأبنائها الربرة م�ن زمائ�ك و محبيك ، حني 
اعتليت منصة األمل القادم من تخوم املاء ، كأية نخلة عراقية تفتتح موسم 
الرجوع ، فيس�تظلون و يأكلون ، ثم تطلق مسكها ختاماً أبياً يؤرخ لرحلة 
لم يكتمل عشقها بعد ، فتعنونها بصوتك األشجى : ) هيهات من ..... الذلة 

..)
مبارك للثقافتني العراقية و االماراتية هذا الوصال ..

مب�ارك للثقافة العربية و لتجوهرها االنس�اني الخ�اق وهي تفتح من 
خالكم فضاء جديداً ألنساق الجمال و الذاكرة و التاريخ.

إن�ه حق�اً فضاء مش�رتك يلتقي فيه التاريخ بأس�ئلة األرض و تش�تبك 
لحظ�ة الوفاء بهواجس االنتماء و ينضج التاقي أماً معش�باً بني ما يطلع 

من أرض السواد وما ينبت عىل ضفاف الخليج.
فاس�لم مبدعاً شامخاً حارضاً ممتداً .. عىل أمل أن نلتقي قريباً بمشيئة 

الحق.
والله ويل التوفيق

مع أسمى اعتبارنا
نوفل هال أبو رغيف

املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة 

مي�شان...ت�شرق على اخلليج العربي

حفل تكريم إمارة الشارقة للكاتب الكبري مجعة الالمي  
.. هذاالطاع�ن  الام�ي  جمع�ة 
التحلي�ق  يف  والطاع�ن  الس�مرة  يف 
هناك يف ب�رازخ األب�داع، وايضا هو 
الطاعن يف محبة الوطن واالنس�ان، 
هذا امليساني الرشيد املنبوذ بقسوة 
الديكتاتوري�ة،  وبط�ش  الطغي�ان 
وهو املقي�م يف وجدان وروح العراق 
ول�م ين�أى قيد أنمل�ة، وه�و اليوم 
يقرب الس�بعني، عن هموم ش�عبه 
وتطلعات فقراءه... يحتفي به بلده 
الثاني" االمارات العربة الش�قيقة" 
بنح�و يليق بقامته مبدعا ومناضا 
وانس�انا، س�وى ان غص�ة جارحة 
أليم�ة تلم ب�كل عراقي رشيف حني 
ي�رد الس�ؤال ال�ذي البد من�ه" أين 
منه، بالطبع هو وآخرين كثر، أبناء 
جلدت�ه م�ن العراقي�ني مس�ؤولني 
وأعاميني وذوي الشأن الثقايف بكل 
توصيفاته؟ سؤال يتلظى باحثا عن 

سلسبيل إجابة!!!

كلمة البد منها
كاظم اجلما�شي

مي�شان اإحدى اأقدم ثالث 
حوا�شر عربية ت�شكل مفاتيح 

تاريخ اجلزيرة العربية

مداخالت من مثقفني اماراتيني 
وعرب توؤكد احل�شور املتميز 

جلمعة الالمي يف امل�شهد 
االبداعي واالعالمي 

امل�شتقبل العراقي - متابعة
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خالد ال�شعدون : يف مديح مي�شان ـ ال�شارقة
ـ ف�شاء اهلل امل�شتنري باحلكمة والعروبة

وألقى الدتور خالد الس�عدون ، اس�تاذ مادة التاريخ 
العرب�ي بجامع�ة الش�ارقة ، الكلمة التالي�ة التي نالت 
اسحس�ان الحض�ور ، ألنه�ا انطلقت م�ن وجهة نظر 
علمي�ة خالصة ، اطارها االنتم�اء اىل الثقافة العربية � 

األسالمية التي توحد الناطقني بالضاد :
         �  ال متع�ة تف�وق ما يحس�ه امل�رء حني يكون 
وس�ط نخبة طيبة ممن يؤرقهم وج�ع الحرف ويعمر 
أفئدتهم عش�ق الكلمة . إذ يحس عندها بأنه يشاركهم 
دفء مش�اعر تجي�ش به�ا النف�وس وإن ل�م تنطقها 
األلس�نة . وهي مش�اعر تنبع من معني واحد جوهره 
أم�ل يداعب األخيلة ويش�حذ الهمم رغبة يف التس�امي 
بالواق�ع واالرتق�اء به نح�و أفق أرحب وأكث�ر جماال . 
ولي�س بأيدي هؤالء الحاملني من وس�يلة س�وى حرف 
جموح ال يس�لس قياده إال لذي فكر ثاقب وباع طويل 
يف تولي�د املعان�ي وصوغ املف�ردات . وم�ن هنا تجدهم 
يفرحون أيما فرح حني يرون خطوة تنجز عىل الطريق 
الصاعد نحو تحقيق األمل املنش�ود ، فيحتفون باملنجز 
ويحف�ون باملنج�ز ال�ذي عس�ف الح�روف الجامحات 

وسبكها فرائد يف " املقابسات " . 
       ولي�س ذل�ك االنج�از بمس�تكثر عىل م�ن نمته 
أرومة "المية طائية" ، انحدرت من براري "نجد" حيث 
الفصاحة س�جية والبالغة بداه�ة ، لتحط رحالها عىل 
مش�ارف "ميس�ان" إِذ اإلب�داع اإلنس�اني املرتاكم عرب 
العصور طبقة فوق طبقة يف " اليشن " املنتصبة وسط 
مس�طحات املاء الفرات املرتع بالنماء والعطاء والحياة 
. وال بد للوافد م�ن التكيف مع متطلبات بيئته الجديدة 
، بي�د أن "بن�ي الم" ، وقد فعلوا ، ظل�وا محافظني عىل 
امللم�ح الرئيس لبداوتهم املتأصل�ة ، فبقي أكثرهم بدوا 
يطيلون النجعة متنقلني ع�ىل ظهور إبلهم من موضع 
خصي�ب إىل آخ�ر أكث�ر خصبا . وظ�ل رب�اط خيولهم 
عنوان فخارهم ومحل اعتزازهم حني يعتز مجاوروهم 
بامتطاء صهوات     " املشاحيف " يكرون بها ويفرون 

يف منعطفات " الكواهن " ومنعرجاتها . 
       وال عج�ب أن س�مى مبدعن�ا ولي�ده الجدي�د " 
مقابس�ات الش�ارقة " إذ غ�دت ه�ذه األرض الطيب�ة 
س�كنه ومس�كنه بعد طواف طويل يف فضاء الله أملته 
ظروف قاس�ية طوحت ب�ه وبأقرانه بعي�دا عن مرابع 
الصبا . ولعل رس نتاجه الثر يف مس�تقره الجديد كامن 
يف إحساس�ه باالنتماء لهذا املجتمع املنفتح ذي القيادة 
املس�تنرية التي حفظت له مكانه وس�ط املشهد الثقايف 
املوار بالحيوية والنش�اط . فلم يس�اور هذا امليس�اني 
ذلك االستيحاش الغريزي الذي يعرتي الوافد حني يدلف 
إىل مكان جديد . ولعله ملح يف زرقة البحر بعض س�مرة 
من دفقات دجلة الخري حيث ينس�كب الزالل يف األجاج 
ويمتزج�ان امت�زاج العائ�د ألصله بعد ف�راق . ولعله " 
استورح " يف تراب الشارقة روحا من " دهلة " ميسان ، 
إذ يلقي شط العرب يف قاع الخليج كل يوم آالف األطنان 
من ذرات طني الع�راق لتختلط مع حبات رمال الخليج 
فتتول�د من ذل�ك االخت�الط أرض جديدة تنم�و بمعدل 
1,6 كيلومرت كل س�بعني س�نة . وما أكثر الس�بعينات 
التي كرت عىل مدار ه�ذا الزمان فأحدثت من املتغريات 
املكانية ما أحدثت وش�دت من األوارص ما شدت . ولعل 
هذا الواقع لم يكن غائبا عن إدراك السومريني القدامى 
فاعتربوا مستنقعات جنوب العراق ومقطعا واسعا من 
أرض الخليج وحدة جغرافية واحدة أس�موها ) مات – 
تام – تيم ( أي ) أرض البحر ( . وقد خضعت تلك األرض 
لحكم س�اللتني حاكمتني متتابعتني بني األلفني الثاني 
واألول قب�ل املي�الد ، ثم لحق�ت بهما بعد ح�ني مملكة 

دست ميسان الشهرية . 
       ول�م يح�س مبدعن�ا وه�و ينتق�ل من ميس�ان 
للش�ارقة بابتعاد عن مجالس قوم�ه حيث ال فرق بني 
ما فقد وما وجد . فكم من وشيجة ووشيجة شدت عرب 
التاريخ عرى النس�يج البرشي املمت�د بني رأس الخليج 
وقاعدت�ه . إذ كان الخلي�ج ممر الهجرات الس�امية إىل 
وادي الرافدين ، ثم غدا معرب القبائل العربية يف نزوحها 
نح�و الخص�ب والرخاء . فتح�ول أديم الع�راق العربي 
س�احة تفاعل خالق بني قبائل قحطانية وعدنانية ذات 
امت�دادات تصله�ا بمثيالته�ا يف الخلي�ج . فليس تميم 
الع�راق وأزده وقيس�ه وبك�ره منقطع�ي الصلة بمن 
بقي من قومهم يف الخليج وليس بنو املنتفق غرباء عن 
بني عام�ر وبني خالد . وما بنو كع�ب وبنو هاجر وآل 
م�رة واملناصري وغريهم كثريعىل ضفاف دجلة والفرات 
وش�ط العرب س�وى مجامي�ع متفرع�ة م�ن قبائلها 
الخليجية. ولم تكن حركة املرتحلني تتم باتجاه واحد ، 

ورحلة القواسم والنعيم املعاكسة خري شاهد . 
       إن مج�ال القول ذو س�عة ، ولكن اإلطالة إمالل 
، واملق�ام مقام اقتضاب ال إطن�اب ، تكفي فيه اللمحة 
وتجزيء اإلش�ارة . وحس�بي أن أقول لصديقنا العزيز 
بورك إبداع�ك ، وتبارك وفاؤك لش�ارقتك ، ولتهنأ بحب 

خالن�ك وود إخوانك الذي�ن يش�اركونك اآلن احتفاليتك 
داعني لك بدوام الصحة والعافية وبمزيد من اإلبداع .    

د/ خالد السعدون
استاذ التاريخ � جامعة الشارقة 
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الدكتور عبدالكرمي ال�شيد : جمعه الالمي.. �شديق 
..اأفخر ب�شداقته 

�  بقي الالمي متمس�كا بوطنه العراق رغم اختالفه 
مع الحكم الدكتاتوري .

وتحدث التش�كييل الفلسطيني ، الدكتور عبدالكريم 
الس�يد ، الذي زامل الالمي منذ مطلع س�نة 1980 ، عن 
عالقته بالكات�ب الكبري ، ومتابعت�ه لكتاباته االبداعية 
واالعالمي�ة ، مؤك�ذا ان�ه يفتخ�ر بصداقت�ه لالم�ي ، 
وإعت�زازه بمواقف جمعة الالم�ي حيال وطنه العراق ، 
رغم اختالفه الش�ديد مع النظام الدكتاتوري . ويف االتر 
ن�ص كلمته التي قرئ�ت بالنيابة عنه ، نظرا لس�فه اىل 

سنغافورة ابان موعد الحفل التكريمي :
** منذ حوايل خمس�ة أعوام تقريبا، تلقيت اتصاال 
هاتفيا أسعدني وجعلني أحلق يف السماء، كان االتصال 
م�ن قبل " األس�تاذ " جمعه الالمي، وكان�ت اتصاالتنا 
الهاتفية نادرة، إذ لم تكن ثورة االتصاالت كحالها هذه 
األي�ام، وكنا نعتم�د يف عالقاتنا عىل الرؤي�ة املبارشة يف 
معظ�م األحيان، وكونه مش�غوال بالعم�ل وأنا لطبيعة 
عم�يل واملناوبات املختلفة األوقات، لذا كانت س�عادتي 
غام�رة، بع�د " املرحبا " والس�المات طل�ب مني، عىل 
اس�تحياء، أن أصم�م ل�ه غالفني لكتاب�ني جديدين، لذا 
ازدادت سعادتي به وبطلبه. رغم أني يف ذلك الوقت كنت 
قد وصلت ملكانة البأس بها يف عالم الفن التش�كييل، إال 

أنني شعرت أن مكانتي قد ارتفعت بهذا الطلب.
لق�د عرف�ت الالمي يف بداي�ة الثمانينات م�ن القرن 
امل�ايض، عىل محورين، األول من خالل عميل كطبيب يف 
مستشفى الكويت بالش�ارقة بالقسم الباطني، وكنت 
أقوم بواجباتي تجاهه وتجاه السيدة حرمه، واالتجاه 
اآلخ�ر كان م�ن خالل قراءات�ي ملا يكتب يوميا، س�واء 
يف صحيف�ة الخلي�ج أو االتحاد ثم الخلي�ج مرة أخرى، 
حي�ث كان عموده اليوم�ي .." ذاكرة املس�تقبل " من 
أوائ�ل إهتمامات�ي، وكنت أعجب بكل ما يكتب، س�واء  
الخواطر أو األمور الوطنية أو عندما يتحدث بكل الحب 
عن إمارة الش�ارقة وأمريها، أو عندما يربط الش�ارقة 
بميس�ان، وكذلك من خالل الكت�ب التي أصدرها آنذاك، 
س�واء يف الدولة أو بريوت. كانت كتاباته تعطيني الثقة 
ب�أن األدب، بص�ورة عام�ة، والكتابة بص�ورة خاصة 

مازاال بخري.
موقف البد أن أذكره يف هذا السياق ملا له من أثر كبري 
يف ازدي�اد احرتامي وتقديري له�ذا الصديق، كان ذلك يف 
بداية التسعينات، وكانت حرب الخليج األوىل يف بدايتها، 
وبحكم تخرجي من جامعة بغداد وإقامتي هناك عقدا 
من الزمن، لذا ش�كل العراق عندي مع�زة خاصة وحبا 
كب�ريا، أقول بحكم هذا كانت يل عالقات زمالة وصداقة 
م�ع الكثري من العراقيني يف الدولة، وكنت أس�مع منهم 
م�ا ينغص يومي من أحاديث ضد العراق وتأيدا للطرف 
اآلخ�ر  وذلك لخ�الف س�يايس أو مذهبي مع الس�لطة 
العراقية يف ذلك الوقت، وكنت حزينا جدا حني أسمع ذلك 
ألنني طاملا رددت شعر بدر شاكر السياب الذي يقول يف 
نهايت�ه وكتب عىل قربه والنصب الت�ذكاري الذي أقيم 
ل�ه يف البرصة " الش�مس أجمل من س�واها يف بالدي، 
والظالم، حتى الظالم هناك أجمل، فهو يحتضن العراق 
." ولكني صح�وت ذات يوم ألقرا لجمعه الالمي حبه 
لوطن�ه كجغرافيا وتاريخ وإنس�ان، وإيمانه به ضد 
كل من يعاديه رغم اختالفاته السياسية مع الحكام. 
ش�عرت بالراحة التامة وقتها، ألنن�ي تيقنت من أن 

للعراق أهل مخلصون يحبونه ويخافون عليه.
أود أن أق�ول أن جمعه الالمي من الش�خصيات 
الت�ي تعرف�ت عليه�ا طيل�ة حياتي وأعت�ز وأفخر 
بكونه صديقي، أطال الله عمره ليزيدنا من ابداعه 

الغني.
/ عبدالكريم السيد

الشارقة : 2012/10/12 

حميد احلريزي :حتية من النجف الأ�شرف

وأرس�ل االدي�ب واألعالم�ي العراقي االس�تاذ حميد 
الحري�زي ، كلم�ة من مدينة النج�ف الرشف ، مع نص 

شعري حيا فيه صديقه الالمي ، ورد فيهما :
** اىل االدي�ب الكبري/  قمر العراق املنري/ اس�تاذنا 
القدي�ر   جمع�ة الالمي / نتمنى له العم�ر املديد ودوام 

التألق والعطاء ،
 مع فائق  ش�كرنا وتقديرنا لدائرة الثقافة واالعالم 
بالش�ارقة ،  له�ذه االلتفات�ة  واملب�ادرة الرائعة  وهم 
يحتفون برمز  كب�ري من رموز الثقافة واألدب العراقي 

والعربي والعاملي ....
قلوبن�ا معك�م ،وخطابنا ق�ارص  يف   ابالغ ش�كرنا 

وتقديرنا لجهدكم الكبري .
 تقبل�وا باق�ات ال�ورد  املعطر بالح�ب املحمول عىل 
اجنح�ة حروفن�ا  الطائ�رة اليك�م عرب فض�اء الحرية 

والحب والجمال............
حميد الحريزي 

تحري�ر  رئي�س 
مجلة الحرية

عضو  االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق
العراق  - النجف

 ل يعنـي

أن  تحتف�ي   ب))الالم�ي(( ال يعن�ي ان�ك  خاضعا 
لسحر صورته ان  تحتفي  ب))الالمي(( يعني

انك  تعشق  اقماراالدب.
 ان  تق�رأ  كتاب�ات ))الالمي((ال  يعن�ي انك  تزجي 

وقتا ان تقرأ  كتابات  الالمي يعني انك مغرم 
 بالجمال.

 ان تك�ون  اديب�ا منتجا ال يعن�ي ان ترصف  كلمات 

الرسد. ان تكون اديبا منتجا يعني ان يستأ نسك االحرار 
يف زنزاناتهم. ان تس�ترت الش�مس ال يعن�ي إنها  تخىش 

الغيوم ان تسترت الشمس
يعني ان الشمس تلبس جلد األرض لتشارك الزهور 

متعة االستحمام بزخات  املطر.
ان تكون حاكما ال يعني ان�ك امتلكت رقاب الناس. 

ان تكون حاكما يعني انك َملَّكَت رقبتك
ملحكوميك.

 ان تخطفك النجوم ال يعني انك تس�كن قبة 
الس�ماء. ان تخطفك النجوم يعني انك مرشوع 

قمر
ان تلع�ب حامي هدف ال يعن�ي انك الحارس 
الوحيد. ان تلعب حامي ه�دف يعني انك تتحمل 
مس�ؤولية الخس�ارة.ان تهديك قبلة ال يعني. أن 

جسمها  صار مشاعا. ان تهديك قبلة
يعني إنها أوصدت باب الشك.

ان ترتاك�م الغي�وم يف الس�ماء ال يعن�ي م�وت 
النجوم. ان ترتاكم  الغيوم يف السماء يعني

ان�ك ستش�هد اس�تحمام الزهور تح�ت زخات 
املطر. ان تقرأَ حكمت الشامي ال يعني انك اصبحت 
حكيم�ا.ان تق�را  ))حكم�ت الش�امي(( يعن�ي انك  

حظيت بإحدى جواهراالدب.

ت�شيد  ا�شرتاليا  العربي" يف  املثقف  "موؤ�ش�شة 
مبواقفه الفكرية والوطنية 

ماجد الغرباوي : مل ي�شاوم جمعة الالمي على موقفه 
من احلرية من داخل "ال�شجن الي�شاري" اي�شا .

وبعث االستاذ ماجد الغرباوي ، رئيس مؤسسةاملثقف 
العربي � س�يدني ) اس�رتاليا( بكلمة مكتوبة بإس�مه 
ونياب�ة ع�ن املؤسس�ة ، حيا فيه�ا الحفل ، وإس�تعاد 
مواقف الالمي من قضية الحرية ، س�واء عندما كان يف 
سجون الدكتاتوريات العراقية ، او عندما عاد اىل الحرية 
يف العراق ، او عندما هاجر اىل خارج الوطن سنة 1979 
، احتجاجا ع�ىل حملة النظام الدكتات�وري ضد القوى 
الوطنية واالسالمية العراقية . ونقدم تاليا نص الكلمة 

التي قرأتها بالنيابة السيدة القاصة ذكرى لعيبي :
الستاذ األديب جمعة الالمي املحرتم

السيدات والسادة الحضور الكرام
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

  م�ن دواع�ي الرسور ان تش�ارك مؤسس�ة املثقف 
العربي، جموع املحتفني بالروائي املبدع االستاذ جمعة 
الالمي. ومن دواعي الفخر ان يتزامن الحفل مع صدور 
مجموع�ة م�ن أعمال�ه االبداعي�ة: "كت�اب الكائنات" 
و"مقابس�ات الش�ارقة"، ومرور 34 عاما من العطاء 
يف دولة االمارات. فش�كرا لدائرة الثقافة واإلعالم وبيت 
الشعر بإمارة الشارقة عىل اتاحة هذه الفرصة الطيبة 
لتكري�م عل�م م�ن أع�الم األدب الحديث، وف�ارس من 

فرسان الصحافة الخليجية.
اللق�اء: )الش�ارقة � ميس�ان: العم�ق  ان عن�وان 
التاريخ�ي / وح�دة الثقافة والضمري( جاء لريس�م لنا 
خطا بيانيا يختزل تجربتني متكاملتني، تعززهما وحدة 
الثقافة والضمري. فجمع�ة الالمي يف تجربته الخليجية 
وعىل مدى 34 عاما هو نفسه ذلك املناضل الثوري، ابن 

البيئة الجنوبية.
ويذّكرن�ا  املحروم�ني،  ع�ن  يداف�ع  كادح�ا  ظ�ل   
باملنبوذي�ن، ويحت�ج عىل كل القي�م االجتماعي�ة التي 
اضطهدت االنس�ان، وحرمته أبسط حقوقه يف الحرية 

وحق العيش بكرامة وأمان.   
 ولعل )التحرر الذاتي( هو املائز يف شخصية الروائي 
املب�دع جمع�ة الالمي فل�م ت�ؤرسه االيديولوجيا، رغم 
ايمان�ه به�ا،  بل ظل ح�را يف تفك�ريه وتطلعاته، وظل 
مدافع�ا ع�ن الحري�ة كقيم�ة انس�انية عليا، م�ن هذا 
املنطلق ش�جب القاص الكبري املمارس�ات االستبدادية 

داخل التنظيم الحزبي، ورصح بصوت مرتفع:
)أن للس�جن إدارت�ه ومخابرات�ه وجن�ده وُكّتاب�ه 
ومثقف�وه، وكن�ت أجد يف ه�ذا املش�هد "الوجه اآلخر" 

للسلطة القمعية خارج السجن(. 
 فاالس�تبداد يف نظره واحد، سواء صدر عن اعضاء 
التنظيم او عن اي س�لطة تعس�فية آخرى. مما عرّض 
كاتبن�ا العزي�ز اىل العزل االجتماعي داخل الس�جن، بل 
ومحاول�ة اغتياله لتمرده واحتجاجه ضد الس�ائد من 

القمع السيايس، كما ذكر ذلك يف مذكراته.
ومن يتاب�ع الالم�ي يف كتاباته الصحفي�ة، خاصة: 
ذاك�رة املس�تقبل تتجس�د امام�ه ش�خصية عصامية 
واعي�ة، لم تخدعه أحابيل السياس�ية، ولم تلتبس عليه 

ملفاهيم. 
فرغم معاناة الش�عب العراقي، وقس�اوة الس�لطة 
الجائ�رة يف بلده اال انه لم يس�اوم عىل س�يادة العراق، 
وحارب االس�تعمار بقلم شجاع، رافضا بشدة اعتباره 

محررا لش�عبه من س�لطة الطاغية السفاح. لذلك أّجل 
زيارته لوطنه اىل حني جالء القوات الغازية. 

 ايها السيدات والسادة
اننا نحتفل اليوم بشخصية متعددة الجوانب، تبارى 
النّقاد والكّتاب عىل تقييم تجربته االبداعية، كما ش�هد 
ملنج�زه القصيص كبار االدباء، بعد  ان خط له مس�ارا 
نأى به عن املألوف من الكتابة القصصية، مع املحافظة 
عىل اهدافه وتطلعاته كمثقف يشعر باملسؤولية تجاه 
وطنه وش�عبه. فكان م�ن اوائل الكّت�اب الذين رصدوا 
القمع واالضطهاد وعانوا منه طويال. ومنذ كتابه: )من 
قتل حكمة الشامي( ظل مدافعا عن حقوق املحرومني، 
ممن عايشهم، واكتوى بنار القمع واالضطهاد. وواصل 
طريقه عرب مقاالته الصحفية وسلوكه اليومي، وما زال 

مرصا عىل مواصلة رسالته، رغم معاناته الجسدية.
نح�ن يف مؤسس�ة املثقف نش�يد ب�روح الوفاء لدى 
اصدق�اء الكاتب الكبري، ونش�د عىل أيديه�م، ونأمل ان 
نقوم بتكريم مبدعنا االستاذ جمعة الالمي الحقا، حيث 
حال�ت ظروفه الصحي�ة دون تحقيق م�ا كنا نصبو له 

أكثر من مرة.
  ان تكريم االس�تاذ جمعة الالمي هو تكريم لالبداع، 
ووفاء للنضال الذي خاضه بجدارة الشاب الثائر، التّواق 
للحرية والرفاه. وتكريم لجميع العراقيني يف منافيهم. 

فشكرا جزيال لكل من احتفى بتجربته.
 نس�أل الله تعاىل له ط�ول العمر بصحة وعافية كي 
يواصل مرشوع�ه يف الكتابة االبداعية، ونش�كركم عىل 

اتاحة الفرصه للمشاركة يف هذا التكريم.
 مع التقدير واالحرتام

 ماجد الغرباوي
مؤسسة املثقف العربي

سيدني – اسرتاليا
2012 - 10 – 17

عندما اختنق ابراهيم الوح�ش بعرباته اكرث من مرة 
الدكتور ابراهيم الوج�ش ـ عرفت جمعة الالمي عن 

قرب .. انه عراقي يعرف وطنه واأمته
قال الشاعر والباحث الفلس�طيني الدكتور ابراهيم 
الوج�ش ، ان�ه تعرف عىل جمع�ة الالم�ي ، عندما كان 
يعم�ل معه يف جريدة الخليج االمارتية ، حيث كان يراه 
شعلة متقدة ، فهو مدير التحرير ، ويف اآلن ذاته ، كاتب 
االفتتاحي�ات ، والكرشف عىل القس�م الثقايف ، واملتابع 
لكل صغرية وكبرية يف هذه املؤسس�ة الفتية يف سنوات 

النصف االول من العقد الثامن من القرن املايض .
وخالل حديث�ه كان الدكتور الوح�ش ، يتوقف اكثر 
من م�رة مختنقا بعربات�ه ، لينهي كلمت�ه االرتجالية ، 
بهت�اف : عاش الع�راق .. عاش جمعة الالمي ، وس�ط 

تصفيف الحضور وتأثرهم .
 **

الدكتور هيثم اخلواجة : اتذكر يف الالمي انه كان 
يفتح الطريق امام اي كفاءة ثقافية عربية

قال الناقد والباحث املرسحي السوري الدكتور هيثم 
الخواج�ة ، يف كلمة غري مكتوب�ة ، ارتجلها عىل املرسح 
، ان�ه تعرف عىل الالمي عن طريق الربيد الثقايف لجريدة 
" االتح�اد" و " الخلي�ج " ، وان الالمي فتح امامه باب 
النرش الواس�ع ع�ىل صفحات هذين املنربي�ن ، منطلقا 
منهم�ا اىل املش�هد الثق�ايف واالعالم�ي بدول�ة االمارات 

العربية املتحدة .
وأضاف الدكتور الخواجة : كان جمعة الالمي ينظر 
اىل امل�ادة الثقافي�ة ، وامل�ادة األعالمي�ة ، وال ينظ�ر اىل 
االس�ماء ، فيفتح الطؤيق ام�ام الكفاءات العربية التي 
اصبح�ت م�ن عالمات املش�هد الثق�ايف واالعالمي بولة 
االمارات العربية املتحدة ، مش�ريا بذلك اىل ان اكثريا من 
االس�ماء االدبية العربي�ة واالماراتي�ة يهرتفون بفضل 

الالمي عليهم يف تقديمهم اىل الراي العام .
 ***

احمد الع�شم : حتية با�شم احتاد كتاب واأدباء امارة 
را�ش اخليمة

ارتجل الش�اعر االديب االستاذ احمد العسم ، رئيس 
اتح�اد كتاب وادب�اء امارة راس الخيم�ة ، كلمة مؤثرة 
ام�ام الحضور ، رشح فيه�ا ان جمعة الالمي ، لم يدعه 
يمر ع�ىل " بريد القاراء" كما يتعام�ل عدد من املررين 
الثقافيني مع االدباء الش�باب الواعدي�ن ، بل انه وضع 
اسمه عىل  قصيدة له يف الصفحة االدبية لجريدة االتحاد 
الظبياني�ة ، م�ا كان له ابرز دافع يف مواصلة مس�ريته 

الشعرية والثقافية .
كما نوه رئي�س اتحاد كتاب وادب�اء راس الخيمة ، 
بالصلة الحميم�ة واالخوية التي تجم�ع ما بني الالمي 

والعراق وبني مثقفي وادباء امارة راس الخيمة .

مبدعون ومثقفون عراقيون وعرب يشيدون بمنجز الالمي االبداعي 



Apago PDF EnhancerApago PDF Enhancer

المستقبل العراقي / الدكتور علي التميمي
رئيس مركز الدراسات واالبحاث الوطنية

"أفمن كان عىل بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب 
م�وىس إمام�ا ورحم�ة اولئ�ك يؤمنون 
به وم�ن يكفر به م�ن األح�زاب فالنار 
موع�ده فالت�ك يف مرية منه ان�ه الحق 
م�ن ربك ولكن أكثر الن�اس ال يؤمنون" 

– 17- هود.
من يعرف معنى ه�ذه اآلية الكريمة، ال 
يحتاج بع�د ذلك معرف�ة تفاصيل بيعة 
الغدي�ر الواقع�ة يف 18 ذي الحج�ة التي 
عرف�ت بحج�ة ال�وداع عىل قاع�دة "ال 

اجتهاد يف النص"
فلقد وردت هذه اآلية الكريمة يف سورة 
هود الت�ي قال عنه�ا الرس�ول الكريم: 
"شيبتني س�ورة هود" ويف معرض الرد 
ع�ىل الذي�ن كان�وا يتهمون رس�ول الله 
باالفرتاء، فأمره الله ان يتحداهم بإتيان 
عرش س�ور مثله مفرتيات، ثم أمره أن 
يطيب نفس�ا ويثبت عىل م�ا عنده من 

العل�م بأنه منزل م�ن عند الله وهو عىل الح�ق وليس بمفرت فال 
يس�توحش من أع�راض األكثرين وال يرتاب – امليزان يف تفس�ر 

القران – ج10- ص188.
والبينة : ال�يء الواضح والظاهر، والظاه�ر احيانا يظهر معه 
غره كالضوء، ولذلك كثر استعمال البينة يف القرآن حتى سميت 

س�ورة "البين�ة" ق�ال تع�اىل "ل�م يكن 
الذي�ن كفروا من اهل الكتاب واملرشكني 
منفكني حتى تأتيهم البينة" -1- رسول 
م�ن الله يتل�وا صحف�ا مطه�رة" -2- 

البينة.
وقد س�مى الله تعاىل الحجة "بّينة" قال 
تع�اىل "ليهلك من هلك عن بينة" – 44- 
األنفال – وس�مى آيته "بينة" قال تعاىل 
"ق�د جاءتكم بينة م�ن ربكم هذه ناقة 
الله لكم اية " – 73- األعراف – وس�مى 
البص�رة الخاص�ة اإللهية الت�ي اوتيها 
األنبياء"بين�ة" قال تعاىل "يا قوم أرأيتم 
ان كنت عىل بينة من ربي واتاني رحمة 
م�ن عن�ده " – 28- ه�ود – او مطل�ق 
البص�رة كما يف قوله تع�اىل "أفمن كان 
ع�ىل بينة م�ن ربه كم�ن زين له س�وء 

عمل�ه واتبعوا أهواءهم" -14- محم�د – وقال تعاىل "أومن كان 
ميت�ا فاحييناه وجعلنا له نورا يمي ب�ه يف الناس كمن مثله يف 
الظلمات لي�س بخارج منها" -122- االنعام – ويغلب عىل املراد 
بالبين�ة هو املعنى العام بقرينة قوله "أولئك يؤمنون به" واملراد 

ب�ه هو النبي محمد "ص" فالكالم مس�وق ليتفرع عليه قوله 
"ف�ال ت�ك يف مرية من�ه" والبينة بهذا املعن�ى ال تنايف كون 

الق�رآن بينة كما يف قوله تع�اىل " قل اني عىل بينة من 
رب�ي وكذبتم به" -57- االنعام – كما ذهب اىل ذلك 

صاحب تفس�ر املي�زان رحمه الل�ه حيث نفى 
تخصي�ص ذل�ك باملؤمنني حي�ث ال دليل عىل 

التخصيص، وكذلك نفى ان يكون العقل هو 
البينة حيث أضيفت إىل الرب.

واملراد بالش�اهد منه "ويتلوه شاهد منه" 
والش�هادة هنا تأدي�ة الش�هادة التي تفيد 
صحة األمر املشهود له دون تحملها فاملقام 
مق�ام تثبي�ت أحقية الق�رآن وه�و بمعنى 

سب  تأدي�ة ينا

الشهادة ال تحملها.
والش�اهد هنا هو من ايقن بالق�ران وكان عىل بصرة الهية من 
ام�ره فامن به عن بصرته وش�هد بانه حق من�زل من عند الله 
تعاىل كما يش�هد بالتوحيد والرسالة، فان شهادة املوقن البصر 
عىل امر تدفع عن االنس�ان مرية االستيحاش وريب التفرد، فان 
االنسان يحتاج من يؤيده يف القول به، اما 
اذا ق�ال به غره من الن�اس وايد نظره يف 
ذلك زالت عنه الوحشة وقوي قلبه وارتبط 
جأش�ه وقد قال تع�اىل " قل ارايتم ان كان 
من عند الله وكفرتم به وش�هد شاهد من 
بني ارسائيل عىل مثله فامن واستكربتم " 

– 10- االحقاف .
ويتلوه م�ن التلو المن الت�الوة، والضمر 
فيه راجع اىل " من " او اىل " بينة " باعتبار 
انه نور او دليل وم�آل الوجهني واحد فان 
الش�اهد الذي ييل صاحب البينة ييل بينته 
كما ييل نفسه واملعنى من كان عىل بصرة 
إلهية من امر ولحق به من هو من نفس�ه 
فش�هد عىل صحة امره واستقامته، ومن 
هنا ق�ال الفريقني ان املراد بالش�اهد هو 

عيل بن ابي طالب عليه السالم. 
وقد قيل املراد بالش�اهد: القران، وقي�ل جربائيل يتلو القران عىل 
النبي "ص" بناء عىل قوله تعاىل " لكن الله يش�هد بما انزل اليك 
انزله بعلمه واملالئكة يشهدون" – 166- النساء – وقيل الشاهد 
ملك يس�دد النبي "ص" ويحفظ�ه القران وهو اس�تناد اىل اآلية 

املذكورة. 
وقيل الش�اهد هو النب�ي "ص" قال تعاىل 
"يا ايها النبي انا أرس�لناك شاهدا ومبرشا 
ونذي�را " – 45- االح�زاب – وقيل ش�اهد 
منه لس�انه اي يتلو القران بلسانه، ولكن 
التأمل يف سياق االية وظاهر جملها يكفي 

إبطال تلك الوجوه.
ويبقى م�ا لدى الفريقني كما س�نرى هو 
الوجه املطابق ملا قيل ان الش�اهد هو عيل 
بن اب�ي طالب علي�ه الس�الم، ويعزز ذلك 
كثر م�ن النص�وص القرانية الت�ي نزلت 
بحق�ه منها آي�ة " املباهلة " يف س�ورة ال 

حيث اعت�ربت عليا نفس عم�ران 
لنب�ي  ومنه�ا ا "ص"  محم�د 

اي�ة التطه�ر " واي�ة 
االم�ر،  اويل  طاع�ة 
من  تخصيص  واي�ة 
هم أولو االمر بالذين 

وهم راكعون " وهي يؤت�ون الزكاة 
ابي تخ�ص  ب�ن  االم�ام عيل 
 ، لب واية طا املودة،  واية 

التبليغ " ياايها 
لنب�ي  ا
م�ا  بل�غ 
اليك  ان�زل 
من رب�ك وان لم 
فمابلغ�ت  تفع�ل 

ومن  رس�الته" 
الق�ران  غ�ر 
م�ن  ماه�و 

س�نة النبي "ص" حيث قال "ان�ا مدينة العلم وعيل بابها" وقال 
"ص" :"عيل اقضاكم " و حديث " الثقلني " ومن تفريعاته قوله 
"ص" : ال تتقدم�وا عليهم فتهلكوا وال تتأخ�روا عنهم فتندموا، 
وال تعلموه�م فأنه�م معلم�ون" وقد ثب�ت ذلك عرب حي�اة ائمة 
أه�ل البيت عليهم الس�الم حيث لم يعرف عنهم أنهم درس�وا او 
تعلم�وا عند اح�د. ومما يزيد األم�ر حجة علينا جميع�ا انهم لم 
يختلف�وا فيما بينهم يف الفتيا ويف املواقف، ومن يحلو له التفريق 
بني موقف االمام الحس�ن يف الصلح م�ع معاوية وموقف اإلمام 
الحس�ني يف الثورة عىل يزيد لم يعرف شيئا من فقه القران الذي 
يقول "قاتلوا التي تبغي" والس�نة التي تقول "الحسن والحسني 

إمامان قاما او قعدا".
ومن الذين رووا أن هذه االية املباركة نزلت يف عيل بن ابي طالب 

كل من:-
1- تفس�ر الربهان عن تفس�ر الثعلبي وعن ابن املغازيل يرفعه 

اىل عباد بن عبد الله.
2- كنوز الرموز للرسعني.

3- ال�در املنث�ور اخرج ابن ابي حاتم واب�ن مردويه وابو نعيم يف 
املعرفة.

4- بصائر الدرجات عن االصبغ بن نباتة.
5- كش�ف الغمة عن املفيد واالم�ايل يرفعه عن عباد بن عبد الله 

االسدي.
6- الكايف باسناده عن عمر الخالل.

7- أمايل الشيخ: باسناده عن عبد الرحمن بن كثر عن جعفر بن 
محمد عن ابيه عن جده عيل بن الحس�ني "ع" عن الحسن "ع" 
يف خطب�ة طويلة خطبه�ا بمحرض معاوية منه�ا: فادت االمور 
وافض�ت الده�ور اىل ان بعث الله محم�دا "ص" للنبوة واختاره 
للرس�الة، وان�زل عليه كتابه ث�م امره بالدع�اء اىل الله عز وجل 
فكان ابي اول من اس�تجاب لله عزوجل ولرسوله واول من امن 
به وصدق الله ورس�وله وقد قال الله عزوجل يف كتابه املنزل عىل 
نبيه املرس�ل " افمن كان عىل بينة من ربه ويتلوه ش�اهد منه " 
فرس�ول الله الذي عىل بينة من ربه وابي الذي يتلوه وهو شاهد 

منه " – امليزان يف تفسر القران – ج10- ص 200- 
8- تفسر املنار : حيث قال يف معرض تفسره للشاهد : انه عيل 
ريض الله عنه ترويه الشيعة ويفرسونه باالمامة ثم قال : وروي 
انه س�ئل كرم الله وجهه عنه فانكره وفرسه بانه لسانه "ص" 
وقابلهم خصومهم بمثله فقالوا : انه ابو بكر وهما من التفسر 
باله�وى – انتهى " ولقد عرفنا ان رواة الحديث من الس�نة اكثر 

من الشيعة
9- تفسر الكي : عن ابي اسامة زيد الشحام.

 للس�ماء ثقافة هي مجم�وع الخطابات التي ن�زل بها جربائيل 
عليه الس�الم عىل الرس�ل واالنبي�اء، ولكل رس�ول ونبي خليفة، 
وخلف�اء خاتم االنبياء واملرس�لني محمد بن عب�د الله "ص" اثنا 
ع�رش خليفة كلهم م�ن قريش عىل ذل�ك توات�رت الروايات عند 

الفريقني.
وثقافة السماء حملت الينا مفاهيم كل من:

1- التوحيد
2- العبادة : صالة، صوم، حج، زكاة، خمس

3- العدل
4- املعاد
5- النبوة

6- اإلمامة
7- الوالية

8- العصمة
9- الجهاد

10- التقية
11- البداء

12- النسخ
13- الغيب

14- القضاء والقدر
15- املساواة بني الرجل واملرأة

16- الحجاب
17- الشفاعة

18- الصحبة صحبة النبي "ص".
19- الزوجية "زوجات األنبياء"

20- االصطفاء
21- ارث األنبياء

22- الدية والقصاص
23- الجنة والنار

24- الرزق
25- األجل

ثقافة األرض: حملت الينا تشويها أصاب 
اغلب املفاهي�م، فلم يبق م�ن التوحيد اال 
االس�م وضاع�ت املعان�ي املرتبط�ة بذات 
الجالل�ة يف الحياة حت�ى اصاب املجتمع 
األريض الي�وم ما اصاب املجتمع املكي 
وما حول�ه من الع�رب الذي�ن كانوا 

يحجون اىل البيت الحرام.
حتى بل�غ بهم الح�ال ان تأتي املرأة 
تج�د مالب�س  ال  فعندم�ا  للط�واف 
تط�وف به�ا، تط�وف عاري�ة وهي 

تقول شعرا:
اليوم يبدو كله او بعضه

 وم�ا بدا من�ه ال احله - اخبار مك�ة يف التاريخ -157- البن 
االزرقي.

 ورغ�م ان الحج ثقافة س�ماوية اال انه تحول بمرور الزمن 
اىل عادة وتقاليد فيها ش�وائب كثرة كما ش�ابت الش�وائب 
اليوم مراس�يم احياء ثورة اإلمام الحس�ني عليه السالم من 
التطب�ر بالقام�ة والرضب بالزنجي�ل وذلك عند الش�يعة، 
ومثلما أصاب التصوف وبعض مفاهيم العرفان من شوائب 
عن�د اهل الس�نة ذهبت بها بعي�دا عن عب�ادة "االعتكاف" 
اىل عب�ادة "الخل�وة" يف الكه�وف واملغ�ارات ومن ثم رضب 
الدفوف وادخال الس�يوف والس�كاكني بالرؤوس والبطون، 
وابتالع املسامر والزجاج يف مجالس الدرباشة التي يحييها 

الدراويش الذين يطلقون عليهم اس�ماء الخلفاء، اي كل درويش 
ه�و خليفة يجب عىل االتباع مبايعت�ه، حتى اصبحت التكايا لها 

اسماء وعناوين والقطب االوحد يف ذلك هو "محمد القطب".
وثقاف�ة االرض ل�م تتوقف عند ه�ذا الحد وانم�ا اجتمع لها من 
االتب�اع ممن ل�م يتعرفوا ع�ىل ثقافة الس�ماء وممن ل�م تتقبل 
نفوس�هم مفاهيم الس�ماء الس�باب مقرون�ة بطبيع�ة االفراد 
ومزاجه�م كما ه�و حال الوليد بن املغرة ال�ذي نزلت فيه بعض 
ايات سورة املدثر قال تعاىل " ذرني ومن خلقت وحيدا – وجعلت 
له ماال ممدودا – وبنني ش�هودا – ومهدت له تمهيدا – ثم يطمع 
ان ازيد – كال انه كان الياتنا عنيدا –س�أرهقه صعودا – انه فكر 
وقدر – فقتل كيف قدر – ثم قتل كيف قدر – ثم نظر – ثم عبس 
وبرس – ثم ادبر واستكرب – فقال ان هذا اال سحر يؤثر – ان هذا 

اال قول البرش – 25- سورة املدثر .
ومم�ا ج�اء يف البحث الروائ�ي عن هذه 
اآلي�ات الكريم�ة انها نزل�ت يف الوليد بن 
املغرة وكان شيخا كبرا مجربا من دهاة 
العرب وكان من املستهزئني برسول الله 

"ص".
وكان رسول الله "ص" يقعد يف الحجرة 
ويقرأ القرآن فاجتمعت قريش إىل الوليد 
بن املغ�رة فقالوا: يا ابا عبد ش�مس ما 
ه�ذا ال�ذي يقول محم�د. اش�عر هو ام 
كهان�ة ام خطب. فقال : دعوني اس�مع 
كالمه، فدنا من رسول الله "ص" فقال: 
يا محمد انش�دني من ش�عرك ق�ال: ما هو بش�عر، ولكنه كالم 
الل�ه الذي ارتضاه ملالئكته وأنبيائه ورس�له، فقال : اتل عيل منه 

شيئا.
فق�رأ عليه "حم الس�جدة فلم�ا بلغ قول�ه" فان اعرض�وا فقل 
أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال : فاقش�عر الوليد 
وقامت كل ش�عرة يف رأس�ه ولحيت�ه ومر اىل بيته ول�م يرجع اىل 

قريش من ذلك.
فمش�وا اىل اب�ي جهل فقال�وا : يا اب�ا الحكم ان ابا عبد ش�مس 
صب�ا اىل دي�ن محمد اما تراه ل�م يرجع الينا، فغ�دا ابو جهل اىل 
الوليد فقال : ياعم نكس�ت رؤوسنا وفضحتنا واشمت بنا عدونا 
وصبوت اىل دين محمد فقال : ماصبوت اىل دينه ولكني س�معت 

كالما صعبا تقش�عر منه الجل�ود فقال : ابو 
جهل اخطب هو. قال : ال الخطب كالم متصل 
وهذا كالم منثور وال يشبه بعضه بعضا، قال 

: اشعر هو.
قال : ال اما اني سمعت اشعار العرب 

: بس�يطها ومديدها ورجزها وما 
هو بشعر، قال : فما هو.

قال : دعني افكر فيه
فلما كان من الغد قالوا له : يا ابا عبد 

شمس ماتقول فيما قلناه.
قال : قولوا هو سحر فانه اخذ بقلوب 
الناس، فانزل الله تع�اىل " ذرني ومن 

خلقت وحيدا " وقد سمي وحيد النه 
قال لقريش انا اتوحد لكسوة البيت 

سنة وعليكم يف جماعتكم سنة، 
وكان ل�ه م�ال كث�ر، وحدائق، 

وكان له ع�رش بنني بمكة، وكان 
ل�ه ع�رش عبيد عن�د كل عب�د الف 
دين�ار يتج�ر بها وتل�ك القنطار يف 

ذلك الزم�ان ويق�ال ان القنطار جلد 
ث�ور ممل�وء ذهب�ا – امليزان يف تفس�ر 

القران –ج20 ص 175-
وق�د ذكر ذل�ك يف املراجع التالية 

-:
1- الدر املنثور اخرجه 
وصحح�ه  الحاك�م 

البيهقي
ع�ن  الدالئ�ل   -2
عكرم�ة  طري�ق 

عن ابن عباس
3- تفسر القمي
املجم�ع   -4
العي�ايش  ع�ن 
وعن ابي س�عيد 

الخدري.

وثقافة االرض تراكمت عليها اقوال كل من :-
1- اهل السلطة الزمنية

2- اهل الهوى
3- الدهريني

الحدي�ث  يحفظ�وا  ل�م  م�ن   -4
ويضبطوا اصوله ويجمعهم " الخطأ 

والنسيان".
5- الجهلة واملحدودين

6- املنافقني
فأهل الس�لطة اعرضوا ع�ن مفهوم 
لصالحه�م  وف�رسوه  األم�ر"  "أويل 

فضاعت عىل الناس حقيقة األمر.
وخافوا م�ن مفهوم "العصمة" حتى 
ال ينكش�ف زيفه�م وع�دم قدرته�م 
فأوحوا اىل إتباعه�م ان يحرصوها يف 
األنبياء فق�ط مع تش�ويه ملعناها يف 
مواقف بعض األنبياء عليهم الس�الم 
حت�ى جعلوه�ا غر مستس�اغة لدى 
البع�ض من عوام الناس الس�يما من 

الحد منهم ووصموها بالدكتاتورية.
وارعبه�م مفه�وم االمامة فاس�تمالوا م�ن ش�اءوا بإغراءاتهم 
إلنكاره�ا حتى قال احد انصار الس�لطة الزمنية يف القرن الثامن 
الهج�ري ه�ي يشء مع�دوم ال يقول به�ا اال الرافض�ة، وال دليل 
عليه�ا يف القرآن ومن خطل ال�رأي عند هذا الرجل انه اعترب الذي 
يقتل عىل يد الكافر افضل من الذي يقتل عىل يد املس�لم "والقتل 
هنا هو للنفس املؤمنة الربيئة" وهذا الرجل هو من رفع ش�عار 
"عليه�م الس�يف املس�لول اىل ي�وم القيام�ة" وبذلك اب�اح دماء 
طائف�ة من املس�لمني بدون وج�ه حق حتى أصبح�ت هذه من 
ثقافة االرض وليس من ثقافة الس�ماء الت�ي تقول "ومن قتلها 
فكأنما قتل الناس جميعا" والذين نشاهدهم اليوم عىل شاشات 
الفضائي�ات يتفاخ�رون بذب�ح الن�اس كما تذبح الخ�راف وهم 
يرددون كلمة "الل�ه اكرب" هؤالء يمثلون ثقافة األرض بأنانيتها 
وحقدها وجهلها وال يمثلون ثقافة الس�ماء وان رصخوا بكلمة 
اس�م الجاللة فهي مجرد كلمات يلوكونه�ا وال يعرفون معناها 
وس�يتحملون مس�ؤولية من قتلها بغر حق فكأنما قتل الناس 

جميعا.
وامتدت خصومة أهل السلطة الزمنية ومن معهم من اهل الهوى 
والدهريني من أه�ل الضاللة ومن املنافقني والجهلة واملحدودين 
اىل تش�ويه معنى الغيب وعالقة النبي ب�ه، حيث انكروا عليه كل 
يشء يف هذا املجال حتى اصبحت ثقافة االرض تقف حائرة تجاه 
مفهوم الغيب وملن هو وملن يكش�ف احيان�ا وعند الرضورة ولم 
يفهم�وا معنى اآلي�ة "إن الله عن�ده علم الس�اعة وينزل الغيث 
ويعل�م ما يف األرحام وما تدري نفس ماذا تكس�ب غدا وما تدري 
نفس بأي ارض تموت"، وقال تعاىل "إن الله يعلم غيب السماوات 
واألرض والل�ه بص�ر بم�ا تعمل�ون" -18- الحج�رات – وق�ال 
تعاىل "الذي�ن يؤمنون بالغيب ويقيمون الص�الة ومما رزقناهم 

ينفقون" – 3- البقرة.

وتعنت�وا يف موض�وع الش�فاعة وه�ي 
فجعلوه�ا  س�ماوي  مفه�وم 
تس�تنكر  ارضي�ة  ثقاف�ة 

لالنبي�اء  م�ا 

والرسل 
م�ن  واألئم�ة 

ح�ظ 

يف  ونصيب 
بعد  الش�فاعة 
ان ي�اذن الله بذلك 
النص�وص  ورغ�م 
القراني�ة الرصيحة يف 
ذل�ك والذي�ن يش�ملهم 
مفه�وم االي�ة "ان الذين 

امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خر الربية" -7- البينة – قال 
تعاىل " وكم من ملك يف الس�ماوات ال تغني ش�فاعتهم ش�يئا اال 
من بع�د ان ياذن الله ملن يش�اء ويرىض " – 

26- النج�م – وقد ورد يف 
الحديث ع�ن النبي "ص" 
: ل�كل مؤم�ن ش�فاعة " 
وقال تع�اىل " واتقوا يوما 
ال تجزي نف�س عن نفس 
منه�ا  يقب�ل  وال  ش�يئا 
ش�فاعة وال يؤخ�ذ منه�ا 
ع�دل وال هم ينرصون" – 

48- البقرة –
وأصبح�ت ثقاف�ة االرض 
إىل  ومتس�للة  مترسب�ة 
املتدين�ني  بع�ض  ثقاف�ة 
الطوائ�ف  جمي�ع  وعن�د 
واالدي�ان،  واملذاه�ب 

فالتثليث ومصطلحات ابن الرب، والرب االب 
واالب�ن هي ثقافة ارضية العالقة لها بثقافة 
السماء، قال تعاىل " قل يا اهل الكتاب تعالوا اىل كلمة سواء بيننا 
وبينكم اال نعبد اال الله وال نرشك به ش�يئا واليتخذ بعضنا بعضا 
اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اش�هدوا بانا مس�لمون " – 

64- ال عمران -.
وأصبح�ت اإلمام�ة معدوم�ة عند البع�ض وانك�روا وجودها يف 

القران؟
ل�م  وكأنه�م 
قول�ه  يق�راوا 
البراهيم  تعاىل 
علي�ه الس�الم 
اني جاعلك   ":
اماما  للن�اس 
وم�ن  ق�ال 
ق�ال  ذريت�ي 
عهدي  الين�ال 
الظامل�ني " ثم 
قال تعاىل " ان 
كان  ابراهي�م 
لله  قانتا  ام�ة 
يك  ولم  حنيفا 
من املرشكني " 
– 120- النحل 
– وقال تعاىل " 
ماكان ابراهيم 
وال  يهودي�ا 

ولكن  نرصاني�ا 
كان حنيفا مس�لما وما كان م�ن املرشكني " – 67- ال 

عم�ران – ان اوىل الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا 
النبي والذي�ن امنوا والله ويل املؤمن�ني " – 68- ال 

عم�ران – وق�ال تع�اىل " ان الل�ه اصطف�ى ادم 
ونوح�ا وال ابراهيم وال عمران عىل العاملني " – 
33- ال عمران – وقال تعاىل " ذرية بعضها من 

بعض والله سميع عليم " – 34- ال عمران – 
وعندما يقول الرس�ول "ص" : خلفائي اثنا 
ع�رش كلهم من قريش " ث�م يبني صفاتهم 
بانه�م " معلم�ون فالتعلموه�م " فال نجد 

ه�ذه الصفات اال عند االئم�ة االثني عرش من 
اهل البيت عليهم الس�الم نقول ذلك من باب العلم 
والتحليل العلمي وليس من باب الحديث الطائفي 
كما يحلو للبعض، فالحجة قائمة علينا جميعا ان 
نس�تعمل عقولنا ال اهوائنا، ونح�ن يف ذكرى بيعة 

الغدير املس�كوت عنها عند اغلب الناس 
ولكن الحق اليحجب بغربال.

" وه�ذه  االي�ة 

17" من س�ورة ه�ود املباركة التي 
افتتحنا بها هذه الدراسة، وقد ثبت انها نزلت يف عيل 

بن اب�ي طالب وهو كما عرفنا صاح�ب االذن الواعية " وتعيها 
اذن واعي�ة " وصاح�ب املبي�ت يف ف�راش املوت وف�ارس معركة 
الخندق وقالع باب حصن خيرب اليهودي واملدافع عن رسول الله 
يف معركة احد واملواجه البي س�فيان يف حمراء االسد، هذا الرجل 
الذي تجتمع فيه صفات االيمان والجهاد والفقه والبالغة وعلوم 
شتى سجلتها مواقفه، هل يحق لنا بعد كل هذا ان نستغرب من 

بيعة الرسول "ص" له.

ث�م ملاذا ننكر عىل رس�ول الله "ص" ان يك�ون له وصيا وخليفة 
كما لبقية الرس�ل واالنبياء عليهم الس�الم مش�موال باالصطفاء 
ال�ذي م�ر معنا يف ادم ونوح وال ابراهي�م وال عمران، ثم ان االية 
الكريمة س�تظل علينا جميعا حجة 
وه�ي واضح�ة الداللة حي�ث قالت 
" وم�ا محم�د اال رس�ول ق�د خلت 
م�ن قبله الرس�ل افان م�ات او قتل 
انقلبتم ع�ىل اعقابكم..." وما جرى 
عند انتقال النبي للرفيق االعىل يعرب 
عما أش�ارت إليه اآلي�ة ومن يقرأ ما 
كتب يف س�رة بن هشام ويف تهذيب 
الس�رة ال يخ�رج إال بنتيج�ة تفيد 
معنى االنقالب، وشخصيات الرواية 
محرجة للجميع فكلهم مما يقدسهم 
اغل�ب الن�اس نتيج�ة ثقافة االرض 
التي استبدلت األدنى بالذي هو خر، 
فأصبحت مفاهيم الصحبة لرسول 
الله تتقدم عىل أسبقية اإليمان بالله والجهاد يف سبيله وأصبحت 
الزوجية محاطة بالعصمة والقداس�ة بالنسبة لزوجات األنبياء 
وه�ي ثقافة أرضية يرفضها القرآن ق�ال تعاىل "رضب الله مثال 
للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالح�ني فخانتاهم�ا " والخيان�ة هنا باألمان�ة وليس بالرشف 
وامل�رأة والزوج�ة يف القرآن تفيد نفس املعن�ى وكذلك أهل الرجل 
زوجه مث�ل "اذ قال موىس ألهله" وام�رأة إبراهيم زوجه وكذلك 
امرأة فرعون 
قال�ت  الت�ي 
رب�ي ابني يل 
بيت�ا  عن�دك 
الجن�ة  يف 
س  س�ا أل فا
الزوجي�ة  يف 
الصالح  ه�و 
مة  س�تقا وا
ن  يم�ا إل ا
ق�ال  ولذل�ك 
تعاىل يف شأن 
النبي  نس�اء 
"أن  "ص" 
الله  اىل  تتوبا 
صغت  فق�د 
بكم�ا  قلو
وان تظاه�را 
ف�ان  علي�ه 
م�واله  الل�ه 
ي�ل  جرب و
وصالح املؤمنني واملالئكة بعد ذلك ظهر" 
– 4- التحري�م – ولق�د ذك�رت اغل�ب 
التفاس�ر ان صال�ح املؤمنني هنا هو 
عيل بن ابي طال�ب، وعندما يكون 
هو الش�اهد لرس�ول الل�ه "ص" 
فه�و الجدي�ر ببيعة الغدي�ر التي 
ذكره�ا "120" م�ن الصحاب�ة، 
حق�ه  الغدي�ر  يس�تعيد  فه�ل 
ويس�رتجع معن�اه ان�ه اختبار 
العق�ول والنفوس املطمئنة 
وهي ثلة م�ن األولني وقليل 
من اآلخرين، وسنس�تغفر للذين 
ال يعرفون غر الشتيمة وتوزيع 

التهم ألنهم ال يعلمون.
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الغدير بني ثقافة السامء وثقافة األرض

 عيد الغدير  .. عيد تنفيذ مبادئ اإلسالم 

ثقاف��ة األرض حمل��ت إلين��ا تش��ويهًا 
أص��اب اغل��ب المفاهي��م، فل��م يبق من 
التوحي��د إال االس��م وضاع��ت المعان��ي 
المرتبط��ة ب��ذات الجالل��ة ف��ي الحي��اة

ع��ن مفه��وم  اعرض��وا  الس��لطة  أه��ل 
لصالحه��م  وفس��روه  األم��ر"  "أول��ي 
فضاع��ت عل��ى الن��اس حقيق��ة األم��ر. 
وخاف��وا م��ن مفه��وم "العصم��ة" حت��ى 
ال ينكش��ف زيفه��م وع��دم قدرته��م 
يحصروه��ا  أن  أتباعه��م  إل��ى  فأوح��وا 
ف��ي األنبياء فق��ط مع تش��ويه لمعناها

الذي��ن نش��اهدهم اليوم على شاش��ات 
الفضائيات يتفاخرون بذبح الناس كما 
تذبح الخراف وه��م يرددون كلمة "الله 
األرض  ثقاف��ة  يمثل��ون  ه��ؤالء  اكب��ر" 
بأنانيته��ا وحقدها وجهلها وال يمثلون 
ثقافة الس��ماء وان صرخوا بكلمة اس��م 
الجالل��ة فهي مج��رد كلم��ات يلوكونها 

 عي��د الغدي��ر ف��ي التقويم الزمني عنوان بيعة ومبايعة وفي حس��ابات المبادئ مفصل ومنعطف مهم في حياة اإلس��الم والمس��لمين 
ف��ي تواص��ل الرس��الة على المبادئ والمنهج والدعوة لنش��ر القيم واألهداف الس��امية التي بش��ر ودعا لها رس��ول اله��دى المصطفى 
األكرم نبي اإلس��الم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وس��لم، ومن يتجاوز أو يتجاهل حديث الرس��ول ووصيته في الغدير 

إنما يتجاهل الحق والحقيقة ويتنكر لهما شاء أم أبى.
 وانطالق��ا م��ن اإليم��ان بم��ا قال وأوصى رس��ول الهدى ي��وم الغدير بإتباع الحق ف��ي والية اإلمام عل��ي "ع" والتزام��ا بمنهج الصحافة 
الملتزم��ة بطري��ق الح��ق والحقيقة ضد الباط��ل دون مواالة أو محاباة ألحد، كائن��ًا من يكون.. نحتفي ونحتفل بعي��د الغدير المبارك 

ونحن نذكر ونتذكر معا أبعاد ودالالت يوم الغدير.
المحرر 

اإلمام عيل بن أيب طالب "عليه السالم" إمام اإلنسانية

عيد الغدير



المستقبل العراقي / الدكتور علي التميمي
رئيس مركز الدراسات واالبحاث الوطنية

"أفمن كان عىل بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب 
م�وىس إمام�ا ورحم�ة اولئ�ك يؤمنون 
به وم�ن يكفر به م�ن األح�زاب فالنار 
موع�ده فالت�ك يف مرية منه ان�ه الحق 
م�ن ربك ولكن أكثر الن�اس ال يؤمنون" 

– 17- هود.
من يعرف معنى ه�ذه اآلية الكريمة، ال 
يحتاج بع�د ذلك معرف�ة تفاصيل بيعة 
الغدي�ر الواقع�ة يف 18 ذي الحج�ة التي 
عرف�ت بحج�ة ال�وداع عىل قاع�دة "ال 

اجتهاد يف النص"
فلقد وردت هذه اآلية الكريمة يف سورة 
هود الت�ي قال عنه�ا الرس�ول الكريم: 
"شيبتني س�ورة هود" ويف معرض الرد 
ع�ىل الذي�ن كان�وا يتهمون رس�ول الله 
باالفرتاء، فأمره الله ان يتحداهم بإتيان 
عرش س�ور مثله مفرتيات، ثم أمره أن 
يطيب نفس�ا ويثبت عىل م�ا عنده من 

العل�م بأنه منزل م�ن عند الله وهو عىل الح�ق وليس بمفرت فال 
يس�توحش من أع�راض األكثرين وال يرتاب – امليزان يف تفس�ر 

القران – ج10- ص188.
والبينة : ال�يء الواضح والظاهر، والظاه�ر احيانا يظهر معه 
غره كالضوء، ولذلك كثر استعمال البينة يف القرآن حتى سميت 

س�ورة "البين�ة" ق�ال تع�اىل "ل�م يكن 
الذي�ن كفروا من اهل الكتاب واملرشكني 
منفكني حتى تأتيهم البينة" -1- رسول 
م�ن الله يتل�وا صحف�ا مطه�رة" -2- 

البينة.
وقد س�مى الله تعاىل الحجة "بّينة" قال 
تع�اىل "ليهلك من هلك عن بينة" – 44- 
األنفال – وس�مى آيته "بينة" قال تعاىل 
"ق�د جاءتكم بينة م�ن ربكم هذه ناقة 
الله لكم اية " – 73- األعراف – وس�مى 
البص�رة الخاص�ة اإللهية الت�ي اوتيها 
األنبياء"بين�ة" قال تعاىل "يا قوم أرأيتم 
ان كنت عىل بينة من ربي واتاني رحمة 
م�ن عن�ده " – 28- ه�ود – او مطل�ق 
البص�رة كما يف قوله تع�اىل "أفمن كان 
ع�ىل بينة م�ن ربه كم�ن زين له س�وء 

عمل�ه واتبعوا أهواءهم" -14- محم�د – وقال تعاىل "أومن كان 
ميت�ا فاحييناه وجعلنا له نورا يمي ب�ه يف الناس كمن مثله يف 
الظلمات لي�س بخارج منها" -122- االنعام – ويغلب عىل املراد 
بالبين�ة هو املعنى العام بقرينة قوله "أولئك يؤمنون به" واملراد 

ب�ه هو النبي محمد "ص" فالكالم مس�وق ليتفرع عليه قوله 
"ف�ال ت�ك يف مرية من�ه" والبينة بهذا املعن�ى ال تنايف كون 

الق�رآن بينة كما يف قوله تع�اىل " قل اني عىل بينة من 
رب�ي وكذبتم به" -57- االنعام – كما ذهب اىل ذلك 

صاحب تفس�ر املي�زان رحمه الل�ه حيث نفى 
تخصي�ص ذل�ك باملؤمنني حي�ث ال دليل عىل 

التخصيص، وكذلك نفى ان يكون العقل هو 
البينة حيث أضيفت إىل الرب.

واملراد بالش�اهد منه "ويتلوه شاهد منه" 
والش�هادة هنا تأدي�ة الش�هادة التي تفيد 
صحة األمر املشهود له دون تحملها فاملقام 
مق�ام تثبي�ت أحقية الق�رآن وه�و بمعنى 

سب  تأدي�ة ينا

الشهادة ال تحملها.
والش�اهد هنا هو من ايقن بالق�ران وكان عىل بصرة الهية من 
ام�ره فامن به عن بصرته وش�هد بانه حق من�زل من عند الله 
تعاىل كما يش�هد بالتوحيد والرسالة، فان شهادة املوقن البصر 
عىل امر تدفع عن االنس�ان مرية االستيحاش وريب التفرد، فان 
االنسان يحتاج من يؤيده يف القول به، اما 
اذا ق�ال به غره من الن�اس وايد نظره يف 
ذلك زالت عنه الوحشة وقوي قلبه وارتبط 
جأش�ه وقد قال تع�اىل " قل ارايتم ان كان 
من عند الله وكفرتم به وش�هد شاهد من 
بني ارسائيل عىل مثله فامن واستكربتم " 

– 10- االحقاف .
ويتلوه م�ن التلو المن الت�الوة، والضمر 
فيه راجع اىل " من " او اىل " بينة " باعتبار 
انه نور او دليل وم�آل الوجهني واحد فان 
الش�اهد الذي ييل صاحب البينة ييل بينته 
كما ييل نفسه واملعنى من كان عىل بصرة 
إلهية من امر ولحق به من هو من نفس�ه 
فش�هد عىل صحة امره واستقامته، ومن 
هنا ق�ال الفريقني ان املراد بالش�اهد هو 

عيل بن ابي طالب عليه السالم. 
وقد قيل املراد بالش�اهد: القران، وقي�ل جربائيل يتلو القران عىل 
النبي "ص" بناء عىل قوله تعاىل " لكن الله يش�هد بما انزل اليك 
انزله بعلمه واملالئكة يشهدون" – 166- النساء – وقيل الشاهد 
ملك يس�دد النبي "ص" ويحفظ�ه القران وهو اس�تناد اىل اآلية 

املذكورة. 
وقيل الش�اهد هو النب�ي "ص" قال تعاىل 
"يا ايها النبي انا أرس�لناك شاهدا ومبرشا 
ونذي�را " – 45- االح�زاب – وقيل ش�اهد 
منه لس�انه اي يتلو القران بلسانه، ولكن 
التأمل يف سياق االية وظاهر جملها يكفي 

إبطال تلك الوجوه.
ويبقى م�ا لدى الفريقني كما س�نرى هو 
الوجه املطابق ملا قيل ان الش�اهد هو عيل 
بن اب�ي طالب علي�ه الس�الم، ويعزز ذلك 
كثر م�ن النص�وص القرانية الت�ي نزلت 
بحق�ه منها آي�ة " املباهلة " يف س�ورة ال 

حيث اعت�ربت عليا نفس عم�ران 
لنب�ي  ومنه�ا ا "ص"  محم�د 

اي�ة التطه�ر " واي�ة 
االم�ر،  اويل  طاع�ة 
من  تخصيص  واي�ة 
هم أولو االمر بالذين 

وهم راكعون " وهي يؤت�ون الزكاة 
ابي تخ�ص  ب�ن  االم�ام عيل 
 ، لب واية طا املودة،  واية 

التبليغ " ياايها 
لنب�ي  ا
م�ا  بل�غ 
اليك  ان�زل 
من رب�ك وان لم 
فمابلغ�ت  تفع�ل 

ومن  رس�الته" 
الق�ران  غ�ر 
م�ن  ماه�و 

س�نة النبي "ص" حيث قال "ان�ا مدينة العلم وعيل بابها" وقال 
"ص" :"عيل اقضاكم " و حديث " الثقلني " ومن تفريعاته قوله 
"ص" : ال تتقدم�وا عليهم فتهلكوا وال تتأخ�روا عنهم فتندموا، 
وال تعلموه�م فأنه�م معلم�ون" وقد ثب�ت ذلك عرب حي�اة ائمة 
أه�ل البيت عليهم الس�الم حيث لم يعرف عنهم أنهم درس�وا او 
تعلم�وا عند اح�د. ومما يزيد األم�ر حجة علينا جميع�ا انهم لم 
يختلف�وا فيما بينهم يف الفتيا ويف املواقف، ومن يحلو له التفريق 
بني موقف االمام الحس�ن يف الصلح م�ع معاوية وموقف اإلمام 
الحس�ني يف الثورة عىل يزيد لم يعرف شيئا من فقه القران الذي 
يقول "قاتلوا التي تبغي" والس�نة التي تقول "الحسن والحسني 

إمامان قاما او قعدا".
ومن الذين رووا أن هذه االية املباركة نزلت يف عيل بن ابي طالب 

كل من:-
1- تفس�ر الربهان عن تفس�ر الثعلبي وعن ابن املغازيل يرفعه 

اىل عباد بن عبد الله.
2- كنوز الرموز للرسعني.

3- ال�در املنث�ور اخرج ابن ابي حاتم واب�ن مردويه وابو نعيم يف 
املعرفة.

4- بصائر الدرجات عن االصبغ بن نباتة.
5- كش�ف الغمة عن املفيد واالم�ايل يرفعه عن عباد بن عبد الله 

االسدي.
6- الكايف باسناده عن عمر الخالل.

7- أمايل الشيخ: باسناده عن عبد الرحمن بن كثر عن جعفر بن 
محمد عن ابيه عن جده عيل بن الحس�ني "ع" عن الحسن "ع" 
يف خطب�ة طويلة خطبه�ا بمحرض معاوية منه�ا: فادت االمور 
وافض�ت الده�ور اىل ان بعث الله محم�دا "ص" للنبوة واختاره 
للرس�الة، وان�زل عليه كتابه ث�م امره بالدع�اء اىل الله عز وجل 
فكان ابي اول من اس�تجاب لله عزوجل ولرسوله واول من امن 
به وصدق الله ورس�وله وقد قال الله عزوجل يف كتابه املنزل عىل 
نبيه املرس�ل " افمن كان عىل بينة من ربه ويتلوه ش�اهد منه " 
فرس�ول الله الذي عىل بينة من ربه وابي الذي يتلوه وهو شاهد 

منه " – امليزان يف تفسر القران – ج10- ص 200- 
8- تفسر املنار : حيث قال يف معرض تفسره للشاهد : انه عيل 
ريض الله عنه ترويه الشيعة ويفرسونه باالمامة ثم قال : وروي 
انه س�ئل كرم الله وجهه عنه فانكره وفرسه بانه لسانه "ص" 
وقابلهم خصومهم بمثله فقالوا : انه ابو بكر وهما من التفسر 
باله�وى – انتهى " ولقد عرفنا ان رواة الحديث من الس�نة اكثر 

من الشيعة
9- تفسر الكي : عن ابي اسامة زيد الشحام.

 للس�ماء ثقافة هي مجم�وع الخطابات التي ن�زل بها جربائيل 
عليه الس�الم عىل الرس�ل واالنبي�اء، ولكل رس�ول ونبي خليفة، 
وخلف�اء خاتم االنبياء واملرس�لني محمد بن عب�د الله "ص" اثنا 
ع�رش خليفة كلهم م�ن قريش عىل ذل�ك توات�رت الروايات عند 

الفريقني.
وثقافة السماء حملت الينا مفاهيم كل من:

1- التوحيد
2- العبادة : صالة، صوم، حج، زكاة، خمس

3- العدل
4- املعاد
5- النبوة

6- اإلمامة
7- الوالية

8- العصمة
9- الجهاد

10- التقية
11- البداء

12- النسخ
13- الغيب

14- القضاء والقدر
15- املساواة بني الرجل واملرأة

16- الحجاب
17- الشفاعة

18- الصحبة صحبة النبي "ص".
19- الزوجية "زوجات األنبياء"

20- االصطفاء
21- ارث األنبياء

22- الدية والقصاص
23- الجنة والنار

24- الرزق
25- األجل

ثقافة األرض: حملت الينا تشويها أصاب 
اغلب املفاهي�م، فلم يبق م�ن التوحيد اال 
االس�م وضاع�ت املعان�ي املرتبط�ة بذات 
الجالل�ة يف الحياة حت�ى اصاب املجتمع 
األريض الي�وم ما اصاب املجتمع املكي 
وما حول�ه من الع�رب الذي�ن كانوا 

يحجون اىل البيت الحرام.
حتى بل�غ بهم الح�ال ان تأتي املرأة 
تج�د مالب�س  ال  فعندم�ا  للط�واف 
تط�وف به�ا، تط�وف عاري�ة وهي 

تقول شعرا:
اليوم يبدو كله او بعضه

 وم�ا بدا من�ه ال احله - اخبار مك�ة يف التاريخ -157- البن 
االزرقي.

 ورغ�م ان الحج ثقافة س�ماوية اال انه تحول بمرور الزمن 
اىل عادة وتقاليد فيها ش�وائب كثرة كما ش�ابت الش�وائب 
اليوم مراس�يم احياء ثورة اإلمام الحس�ني عليه السالم من 
التطب�ر بالقام�ة والرضب بالزنجي�ل وذلك عند الش�يعة، 
ومثلما أصاب التصوف وبعض مفاهيم العرفان من شوائب 
عن�د اهل الس�نة ذهبت بها بعي�دا عن عب�ادة "االعتكاف" 
اىل عب�ادة "الخل�وة" يف الكه�وف واملغ�ارات ومن ثم رضب 
الدفوف وادخال الس�يوف والس�كاكني بالرؤوس والبطون، 
وابتالع املسامر والزجاج يف مجالس الدرباشة التي يحييها 

الدراويش الذين يطلقون عليهم اس�ماء الخلفاء، اي كل درويش 
ه�و خليفة يجب عىل االتباع مبايعت�ه، حتى اصبحت التكايا لها 

اسماء وعناوين والقطب االوحد يف ذلك هو "محمد القطب".
وثقاف�ة االرض ل�م تتوقف عند ه�ذا الحد وانم�ا اجتمع لها من 
االتب�اع ممن ل�م يتعرفوا ع�ىل ثقافة الس�ماء وممن ل�م تتقبل 
نفوس�هم مفاهيم الس�ماء الس�باب مقرون�ة بطبيع�ة االفراد 
ومزاجه�م كما ه�و حال الوليد بن املغرة ال�ذي نزلت فيه بعض 
ايات سورة املدثر قال تعاىل " ذرني ومن خلقت وحيدا – وجعلت 
له ماال ممدودا – وبنني ش�هودا – ومهدت له تمهيدا – ثم يطمع 
ان ازيد – كال انه كان الياتنا عنيدا –س�أرهقه صعودا – انه فكر 
وقدر – فقتل كيف قدر – ثم قتل كيف قدر – ثم نظر – ثم عبس 
وبرس – ثم ادبر واستكرب – فقال ان هذا اال سحر يؤثر – ان هذا 

اال قول البرش – 25- سورة املدثر .
ومم�ا ج�اء يف البحث الروائ�ي عن هذه 
اآلي�ات الكريم�ة انها نزل�ت يف الوليد بن 
املغرة وكان شيخا كبرا مجربا من دهاة 
العرب وكان من املستهزئني برسول الله 

"ص".
وكان رسول الله "ص" يقعد يف الحجرة 
ويقرأ القرآن فاجتمعت قريش إىل الوليد 
بن املغ�رة فقالوا: يا ابا عبد ش�مس ما 
ه�ذا ال�ذي يقول محم�د. اش�عر هو ام 
كهان�ة ام خطب. فقال : دعوني اس�مع 
كالمه، فدنا من رسول الله "ص" فقال: 
يا محمد انش�دني من ش�عرك ق�ال: ما هو بش�عر، ولكنه كالم 
الل�ه الذي ارتضاه ملالئكته وأنبيائه ورس�له، فقال : اتل عيل منه 

شيئا.
فق�رأ عليه "حم الس�جدة فلم�ا بلغ قول�ه" فان اعرض�وا فقل 
أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال : فاقش�عر الوليد 
وقامت كل ش�عرة يف رأس�ه ولحيت�ه ومر اىل بيته ول�م يرجع اىل 

قريش من ذلك.
فمش�وا اىل اب�ي جهل فقال�وا : يا اب�ا الحكم ان ابا عبد ش�مس 
صب�ا اىل دي�ن محمد اما تراه ل�م يرجع الينا، فغ�دا ابو جهل اىل 
الوليد فقال : ياعم نكس�ت رؤوسنا وفضحتنا واشمت بنا عدونا 
وصبوت اىل دين محمد فقال : ماصبوت اىل دينه ولكني س�معت 

كالما صعبا تقش�عر منه الجل�ود فقال : ابو 
جهل اخطب هو. قال : ال الخطب كالم متصل 
وهذا كالم منثور وال يشبه بعضه بعضا، قال 

: اشعر هو.
قال : ال اما اني سمعت اشعار العرب 

: بس�يطها ومديدها ورجزها وما 
هو بشعر، قال : فما هو.

قال : دعني افكر فيه
فلما كان من الغد قالوا له : يا ابا عبد 

شمس ماتقول فيما قلناه.
قال : قولوا هو سحر فانه اخذ بقلوب 
الناس، فانزل الله تع�اىل " ذرني ومن 

خلقت وحيدا " وقد سمي وحيد النه 
قال لقريش انا اتوحد لكسوة البيت 

سنة وعليكم يف جماعتكم سنة، 
وكان ل�ه م�ال كث�ر، وحدائق، 

وكان له ع�رش بنني بمكة، وكان 
ل�ه ع�رش عبيد عن�د كل عب�د الف 
دين�ار يتج�ر بها وتل�ك القنطار يف 

ذلك الزم�ان ويق�ال ان القنطار جلد 
ث�ور ممل�وء ذهب�ا – امليزان يف تفس�ر 

القران –ج20 ص 175-
وق�د ذكر ذل�ك يف املراجع التالية 

-:
1- الدر املنثور اخرجه 
وصحح�ه  الحاك�م 

البيهقي
ع�ن  الدالئ�ل   -2
عكرم�ة  طري�ق 

عن ابن عباس
3- تفسر القمي
املجم�ع   -4
العي�ايش  ع�ن 
وعن ابي س�عيد 

الخدري.

وثقافة االرض تراكمت عليها اقوال كل من :-
1- اهل السلطة الزمنية

2- اهل الهوى
3- الدهريني

الحدي�ث  يحفظ�وا  ل�م  م�ن   -4
ويضبطوا اصوله ويجمعهم " الخطأ 

والنسيان".
5- الجهلة واملحدودين

6- املنافقني
فأهل الس�لطة اعرضوا ع�ن مفهوم 
لصالحه�م  وف�رسوه  األم�ر"  "أويل 

فضاعت عىل الناس حقيقة األمر.
وخافوا م�ن مفهوم "العصمة" حتى 
ال ينكش�ف زيفه�م وع�دم قدرته�م 
فأوحوا اىل إتباعه�م ان يحرصوها يف 
األنبياء فق�ط مع تش�ويه ملعناها يف 
مواقف بعض األنبياء عليهم الس�الم 
حت�ى جعلوه�ا غر مستس�اغة لدى 
البع�ض من عوام الناس الس�يما من 

الحد منهم ووصموها بالدكتاتورية.
وارعبه�م مفه�وم االمامة فاس�تمالوا م�ن ش�اءوا بإغراءاتهم 
إلنكاره�ا حتى قال احد انصار الس�لطة الزمنية يف القرن الثامن 
الهج�ري ه�ي يشء مع�دوم ال يقول به�ا اال الرافض�ة، وال دليل 
عليه�ا يف القرآن ومن خطل ال�رأي عند هذا الرجل انه اعترب الذي 
يقتل عىل يد الكافر افضل من الذي يقتل عىل يد املس�لم "والقتل 
هنا هو للنفس املؤمنة الربيئة" وهذا الرجل هو من رفع ش�عار 
"عليه�م الس�يف املس�لول اىل ي�وم القيام�ة" وبذلك اب�اح دماء 
طائف�ة من املس�لمني بدون وج�ه حق حتى أصبح�ت هذه من 
ثقافة االرض وليس من ثقافة الس�ماء الت�ي تقول "ومن قتلها 
فكأنما قتل الناس جميعا" والذين نشاهدهم اليوم عىل شاشات 
الفضائي�ات يتفاخ�رون بذب�ح الن�اس كما تذبح الخ�راف وهم 
يرددون كلمة "الل�ه اكرب" هؤالء يمثلون ثقافة األرض بأنانيتها 
وحقدها وجهلها وال يمثلون ثقافة الس�ماء وان رصخوا بكلمة 
اس�م الجاللة فهي مجرد كلمات يلوكونه�ا وال يعرفون معناها 
وس�يتحملون مس�ؤولية من قتلها بغر حق فكأنما قتل الناس 

جميعا.
وامتدت خصومة أهل السلطة الزمنية ومن معهم من اهل الهوى 
والدهريني من أه�ل الضاللة ومن املنافقني والجهلة واملحدودين 
اىل تش�ويه معنى الغيب وعالقة النبي ب�ه، حيث انكروا عليه كل 
يشء يف هذا املجال حتى اصبحت ثقافة االرض تقف حائرة تجاه 
مفهوم الغيب وملن هو وملن يكش�ف احيان�ا وعند الرضورة ولم 
يفهم�وا معنى اآلي�ة "إن الله عن�ده علم الس�اعة وينزل الغيث 
ويعل�م ما يف األرحام وما تدري نفس ماذا تكس�ب غدا وما تدري 
نفس بأي ارض تموت"، وقال تعاىل "إن الله يعلم غيب السماوات 
واألرض والل�ه بص�ر بم�ا تعمل�ون" -18- الحج�رات – وق�ال 
تعاىل "الذي�ن يؤمنون بالغيب ويقيمون الص�الة ومما رزقناهم 

ينفقون" – 3- البقرة.

وتعنت�وا يف موض�وع الش�فاعة وه�ي 
فجعلوه�ا  س�ماوي  مفه�وم 
تس�تنكر  ارضي�ة  ثقاف�ة 

لالنبي�اء  م�ا 

والرسل 
م�ن  واألئم�ة 

ح�ظ 

يف  ونصيب 
بعد  الش�فاعة 
ان ي�اذن الله بذلك 
النص�وص  ورغ�م 
القراني�ة الرصيحة يف 
ذل�ك والذي�ن يش�ملهم 
مفه�وم االي�ة "ان الذين 

امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خر الربية" -7- البينة – قال 
تعاىل " وكم من ملك يف الس�ماوات ال تغني ش�فاعتهم ش�يئا اال 
من بع�د ان ياذن الله ملن يش�اء ويرىض " – 

26- النج�م – وقد ورد يف 
الحديث ع�ن النبي "ص" 
: ل�كل مؤم�ن ش�فاعة " 
وقال تع�اىل " واتقوا يوما 
ال تجزي نف�س عن نفس 
منه�ا  يقب�ل  وال  ش�يئا 
ش�فاعة وال يؤخ�ذ منه�ا 
ع�دل وال هم ينرصون" – 

48- البقرة –
وأصبح�ت ثقاف�ة االرض 
إىل  ومتس�للة  مترسب�ة 
املتدين�ني  بع�ض  ثقاف�ة 
الطوائ�ف  جمي�ع  وعن�د 
واالدي�ان،  واملذاه�ب 

فالتثليث ومصطلحات ابن الرب، والرب االب 
واالب�ن هي ثقافة ارضية العالقة لها بثقافة 
السماء، قال تعاىل " قل يا اهل الكتاب تعالوا اىل كلمة سواء بيننا 
وبينكم اال نعبد اال الله وال نرشك به ش�يئا واليتخذ بعضنا بعضا 
اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اش�هدوا بانا مس�لمون " – 

64- ال عمران -.
وأصبح�ت اإلمام�ة معدوم�ة عند البع�ض وانك�روا وجودها يف 

القران؟
ل�م  وكأنه�م 
قول�ه  يق�راوا 
البراهيم  تعاىل 
علي�ه الس�الم 
اني جاعلك   ":
اماما  للن�اس 
وم�ن  ق�ال 
ق�ال  ذريت�ي 
عهدي  الين�ال 
الظامل�ني " ثم 
قال تعاىل " ان 
كان  ابراهي�م 
لله  قانتا  ام�ة 
يك  ولم  حنيفا 
من املرشكني " 
– 120- النحل 
– وقال تعاىل " 
ماكان ابراهيم 
وال  يهودي�ا 

ولكن  نرصاني�ا 
كان حنيفا مس�لما وما كان م�ن املرشكني " – 67- ال 

عم�ران – ان اوىل الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا 
النبي والذي�ن امنوا والله ويل املؤمن�ني " – 68- ال 

عم�ران – وق�ال تع�اىل " ان الل�ه اصطف�ى ادم 
ونوح�ا وال ابراهيم وال عمران عىل العاملني " – 
33- ال عمران – وقال تعاىل " ذرية بعضها من 

بعض والله سميع عليم " – 34- ال عمران – 
وعندما يقول الرس�ول "ص" : خلفائي اثنا 
ع�رش كلهم من قريش " ث�م يبني صفاتهم 
بانه�م " معلم�ون فالتعلموه�م " فال نجد 

ه�ذه الصفات اال عند االئم�ة االثني عرش من 
اهل البيت عليهم الس�الم نقول ذلك من باب العلم 
والتحليل العلمي وليس من باب الحديث الطائفي 
كما يحلو للبعض، فالحجة قائمة علينا جميعا ان 
نس�تعمل عقولنا ال اهوائنا، ونح�ن يف ذكرى بيعة 

الغدير املس�كوت عنها عند اغلب الناس 
ولكن الحق اليحجب بغربال.

" وه�ذه  االي�ة 

17" من س�ورة ه�ود املباركة التي 
افتتحنا بها هذه الدراسة، وقد ثبت انها نزلت يف عيل 

بن اب�ي طالب وهو كما عرفنا صاح�ب االذن الواعية " وتعيها 
اذن واعي�ة " وصاح�ب املبي�ت يف ف�راش املوت وف�ارس معركة 
الخندق وقالع باب حصن خيرب اليهودي واملدافع عن رسول الله 
يف معركة احد واملواجه البي س�فيان يف حمراء االسد، هذا الرجل 
الذي تجتمع فيه صفات االيمان والجهاد والفقه والبالغة وعلوم 
شتى سجلتها مواقفه، هل يحق لنا بعد كل هذا ان نستغرب من 

بيعة الرسول "ص" له.

ث�م ملاذا ننكر عىل رس�ول الله "ص" ان يك�ون له وصيا وخليفة 
كما لبقية الرس�ل واالنبياء عليهم الس�الم مش�موال باالصطفاء 
ال�ذي م�ر معنا يف ادم ونوح وال ابراهي�م وال عمران، ثم ان االية 
الكريمة س�تظل علينا جميعا حجة 
وه�ي واضح�ة الداللة حي�ث قالت 
" وم�ا محم�د اال رس�ول ق�د خلت 
م�ن قبله الرس�ل افان م�ات او قتل 
انقلبتم ع�ىل اعقابكم..." وما جرى 
عند انتقال النبي للرفيق االعىل يعرب 
عما أش�ارت إليه اآلي�ة ومن يقرأ ما 
كتب يف س�رة بن هشام ويف تهذيب 
الس�رة ال يخ�رج إال بنتيج�ة تفيد 
معنى االنقالب، وشخصيات الرواية 
محرجة للجميع فكلهم مما يقدسهم 
اغل�ب الن�اس نتيج�ة ثقافة االرض 
التي استبدلت األدنى بالذي هو خر، 
فأصبحت مفاهيم الصحبة لرسول 
الله تتقدم عىل أسبقية اإليمان بالله والجهاد يف سبيله وأصبحت 
الزوجية محاطة بالعصمة والقداس�ة بالنسبة لزوجات األنبياء 
وه�ي ثقافة أرضية يرفضها القرآن ق�ال تعاىل "رضب الله مثال 
للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالح�ني فخانتاهم�ا " والخيان�ة هنا باألمان�ة وليس بالرشف 
وامل�رأة والزوج�ة يف القرآن تفيد نفس املعن�ى وكذلك أهل الرجل 
زوجه مث�ل "اذ قال موىس ألهله" وام�رأة إبراهيم زوجه وكذلك 
امرأة فرعون 
قال�ت  الت�ي 
رب�ي ابني يل 
بيت�ا  عن�دك 
الجن�ة  يف 
س  س�ا أل فا
الزوجي�ة  يف 
الصالح  ه�و 
مة  س�تقا وا
ن  يم�ا إل ا
ق�ال  ولذل�ك 
تعاىل يف شأن 
النبي  نس�اء 
"أن  "ص" 
الله  اىل  تتوبا 
صغت  فق�د 
بكم�ا  قلو
وان تظاه�را 
ف�ان  علي�ه 
م�واله  الل�ه 
ي�ل  جرب و
وصالح املؤمنني واملالئكة بعد ذلك ظهر" 
– 4- التحري�م – ولق�د ذك�رت اغل�ب 
التفاس�ر ان صال�ح املؤمنني هنا هو 
عيل بن ابي طال�ب، وعندما يكون 
هو الش�اهد لرس�ول الل�ه "ص" 
فه�و الجدي�ر ببيعة الغدي�ر التي 
ذكره�ا "120" م�ن الصحاب�ة، 
حق�ه  الغدي�ر  يس�تعيد  فه�ل 
ويس�رتجع معن�اه ان�ه اختبار 
العق�ول والنفوس املطمئنة 
وهي ثلة م�ن األولني وقليل 
من اآلخرين، وسنس�تغفر للذين 
ال يعرفون غر الشتيمة وتوزيع 

التهم ألنهم ال يعلمون.
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الغدير بني ثقافة السامء وثقافة األرض

 عيد الغدير  .. عيد تنفيذ مبادئ اإلسالم 
فاس��تمالوا  اإلمام��ة  مفه��وم  أرعبه��م 
م��ن ش��اءوا بإغراءاته��م إلنكارها حتى 
الزمني��ة  الس��لطة  انص��ار  اح��د  ق��ال 
ف��ي الق��رن الثام��ن الهج��ري ه��ي ش��يء 
الرافض��ة إال  ب��ه  يق��ول  ال  مع��دوم 

أصبح��ت اإلمامة معدوم��ة عند البعض 
وأنك��روا وجوده��ا ف��ي الق��ران وكأنهم 
ل��م يقرأوا قول��ه تعال��ى إلبراهيم عليه 
السالم: "إني جاعلك للناس إماما قال ومن 
ذريتي قال ال ين��ال عهدي الظالمين".

للس��ماء ثقافة ه��ي مجم��وع الخطابات 
الت��ي ن��زل به��ا جبرائيل عليه الس��الم 
عل��ى الرس��ل واألنبي��اء، ول��كل رس��ول 
ونب��ي خليف��ة، وخلف��اء خات��م األنبي��اء 
والمرس��لين محم��د بن عب��د الله "ص" 
اثنا عش��ر خليفة كلهم من قريش على 
ذل��ك تواترت الرواي��ات عند الفريقين

اإلمام عيل بن أيب طالب "عليه السالم" إمام اإلنسانية
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أربي�ل أو ارب�ل )بالكردي�ة: Hewlêr( ، وهي 
مركز محافظة أربيل وعاصمة إقليم كردستان 
في ش�مال العراق. وهي رابع أكبر مدينة في 
العراق بعد بغداد والبص�رة والموصل. وتبعد 
عن مدينة بغداد حوال�ي 360 كيلومترا وتقع 
مدين�ة الموصل إل�ى الغرب م�ن اربيل وتبعد 
عنه�ا حوال�ي 80 كيلومترا وتبع�د عن مدينة 
الس�ليمانية حوالي 112 كيل�و مترا. ومعظم 
سكان المدينة حالياً من األكراد باإلضافة إلى 

أقليات أخرى كالتركمان واآلشوريين.
تاريخ استيطان أربيل بالبشر يعود إلى القرن 
الثال�ث والعش�رين قب�ل المي�اد. المدينة 

من تعاقب�ت عليها  العديد  س�يطرة 
قليمي�ة  إل ا
 : مث�ل

والس�لوقيين  والبارثيي�ن  اآلش�وريين 
والساسانيين والعرب، وأخيرا العثمانيين قبل 
أن تصبح جزءاً من مملكة العراق منذ 1920.

يع�ود أص�ل تس�ميتها إلى االس�م اآلش�وري 
للمدينة )أربائيل�و( أي أربعة آلهة وهي كناية 
عن المعابد اآلشورية المهمة في أربيل وكانت 
في العهد اآلشوري مركزا رئيسا لعبادة اإللهة 
عش�تار، وكان اآلش�وريون يقدس�ون أربيل 
ويحج�وا إليه�ا ملوكهم قبل األق�دام على أية 
حملة عسكرية وقد فتح المسلمون أربيل وما 
يجاوره�ا في عهد الخليف�ة عمر بن الخطاب 
في س�نة 32 ه� بقيادة عتبة بن فرقد ويوجد 
ف�ي أربي�ل أكثر م�ن 110 تا" وموقع�ا اثريا 
يرج�ع تاريخها م�ن العصر الحج�ري وحتى 

العصر اإلسامي.

التاريخ القدمي
تأسست سنة 2300 قبل المياد تقريباً على يد 
السومريين. تقع هذه المحافظة شمال العراق 
وتحدها من الشمال تركية ومن الشرق إيران 
وتبلغ مس�احتها )13165( كيلو مترا 
مربع�ا وتقع المحافظة ضمن 
من�اخ  ذات  الس�هوب 
انتقالي بين البحر 

المتوسط والمناخ الصحراوي تتميز بالبرودة 
الش�ديدة وانخفاض معدل الرطوبة تعد اربيل 
مركز منطقة الحك�م الذاتي والعاصمة 
ألهميته�ا  وذل�ك  للع�راق  الصيفي�ة 
العص�ور ولكونها  التاريخية عبر 
مركزا ثقافيا وحضاريا مؤثرا 
الع�راق  كردس�تان  ف�ي 
ويعود أصل تسميتها إلى 
االس�م اآلشوري للمدينة 
أربع�ة  أي  )أربيل�واو( 
وه�ي  آله�ة 
عن  كتاب�ة 

المعابد اآلشورية المهمة في أربيل .
عاص�رت المنطق�ة مل�وكا وقادة كب�ار مثل 
األس�كندر المقدون�ي وصاح الدي�ن األيوبي 
وكانت في العهد اآلشوري مركزا رئيسا لعبادة 
اآلله�ة عش�تار وكان اآلش�وريون العراقيون 
يقدس�ون اربيل ويحجون إليه�ا ملوكهم قبل 
األقدام على أية حملة عسكرية. القرن الثالث 
بعد المياد: أصبحت أربيل مس�يحية وسميت 
باس�م آرامي حدياب، وصارت من أهم مراكز 
المس�يحية العراقية )النسطورية(. وقد فتح 
المس�لمون أربيل وم�ا يجاورها ف�ي خافة 
عم�ر ب�ن الخط�اب )رض( في س�نة 32 ه� 

بقيادة عتبة بن فرقد "رضى الله عنه".
طيل�ة التاري�خ ظل�ت أربي�ل مدين�ة عراقي�ة 
حضاري�ا وإداريا. ف�ي زم�ن العثمانيين، 
عام 1517م: وضعت أربيل تحت إدارة 

حكوم�ة الموص�ل، وه�ي والي�ة عراقية مع 
واليتي بغ�داد والبصرة. وحت�ى أواخر القرن 
التاس�ع عش�ر، كانت اريل بغالبي�ة تركمانية 
وس�ريانية، لك�ن فيم�ا بعد تكاث�رت هجرت 
األكراد العراقيين م�ن الجبال المحيطة، حتى 
أصبح�ت أربي�ل اآلن بغالبية كردي�ة. وما زال 
يقط�ن مركزه�ا جم�ع غفير م�ن التركمان، 
وتتبعه�ا بعد البل�دات الس�ريانية، من اهمها 

مدينة )عنكاوا( الكلدانية.
ويوج�د في أربيل أكثر م�ن 110 تا" وموقعا 
اثري�ا يرج�ع تاريخها م�ن العص�ر الحجري 
وحت�ى الفتح اإلس�امي وم�ن أه�م المعالم 
األثرية قلعة أربيل وتل الس�يد احمد والمنارة 

المظفرية في أربيل.

الأق�شية والنواحي
وتتأل�ف محافظ�ة أربيل من خمس�ة اقضية 
تتبعه�ا إح�دى عش�رة ناحي�ة أم�ا االقضية 
قض�اء  و  مخم�ور  قض�اء  فه�ي  الخمس�ة 
كويس�نجق وقض�اء راوندوز وقض�اء رانية 
وقضاء زيبار. أما أهم مدنها فهي، كويسنجق، 
خب�ات، مخم�ور، الكوي�ر، ق�راج، الصدي�ق، 
خليف�ان، راوندوز، ش�قاوة، حرير، وصاح 
الدين.تقع مدين�ة أربيل مركز محافظة أربيل 
في شمال العراق وتحد المحافظة من الشمال 
تركي�ا وم�ن الش�مال الش�رقي إي�ران وتبلغ 
مساحتها )15074( كما مربعا وتقع المدينة 
في منطقة سهلية وتبعد عن نهر الزاب الكبير 

حوالي 35 كيلومتراً.
 وهي ذات مناخ انتقالي بين البحر المتوس�ط 
والمناخ الصحراوي وتنخفض فيها الرطوبة 
ودرج�ات الح�رارة في الش�تاء بينم�ا يكون 
الجو معتدالً في الصي�ف، وكانت اربيل تعتبر 
العاصم�ة الصيفي�ة للعراق في زم�ن النظام 
عب�ر  التاريخي�ة  ألهميته�ا  وذل�ك  الس�ابق، 
العص�ور ولكونها مرك�زا ثقافي�ا وحضاريا 

مؤثرا في شمال العراق.

احلدائق واملتنزهات
اكوا پارك، حديقة باغي شار،حديقة عينكاوا 
الجدي�دة، متن�زه روناكي، متنزه س�امي عبد 

الرحمن  متنزه ش�اندر. متنزه گلكەند، متنزه 
منارة ، مدينة العاب عينكاوا، 

األسواق القديمة والحديثة
ومن أشهر أسواقها القديمة والحديثة تطالعنا 
أس�واق آية، راين مول ، سوق اإلسكان، سوق 

القيصرية، سوق شيخ الله .. سوق طيراوه 
س�وق ك�وران، صوفي م�ول، فاميل�ي مول، 

ماجدي مولن ، نازه مول، نيو ستي مول. 

امل�شايف وطبيعتها ال�شاحرة
وفضا عن األسواق هناك المصايف بطبيعتها 
الخاب�ة وأجوائها الس�احرة فهن�اك مصيف 
بيخ�ال و مصيف جن�اروك ، ومصيف جنديل 
مصي�ف ح�اج عم�ران، ومصي�ف   إلى جانب 
وكذل�ك مصاي�ف كل�ي عل�ي ب�ك،  شقاوة  

هاوینه هه  وار.

املواقع الأثرية
أم�ا أه�م المواق�ع األثري�ة ف�ي اربي�ل فهي 
زاخ�رة وذات عم�ق تاريخي وحض�اري كبير 
ومنه�ا على س�بيل المثال  آثار ج�وار تاقان، 
اثار قيس�ريان، المن�ارة المظفرية، تل عوينة 
ت�ل قالنج اغا، تل قصر، تل كلك مش�ك، حمام 
القلع�ة ، ح�ي التعجي�ل ، حي العرب ، س�وق 
كوي�ة ، قش�لة مخمور،  القيصرية، قشلة 
قلعة اربيل، قلعة الباش�ا الكبير، قلعة بائمان، 
قلعة بوكد، قلعة ديوين ، قلعة شيلة، قيصرية 
كوي�ة ، كهف بوي�ا ، كهف بنيس�تون ، كهف 

شاندر
كهف هاوديان، مدفع االوسطة رجب، مسجد 
قلعة اربيل ، منارة الطاحونة الطينية ، جامع 

جليل الخياط .                       

التعليم واجلامعات
 كم�ا تض�م مدين�ة اربي�ل العريقة ع�ددا من 
الجامع�ات والكلي�ات والمعاه�د الحكومي�ة 
الجامع�ات  وأه�م  األهل�ي،  إل�ى  باإلضاف�ة 
الحكومية نذك�ر منها، جامعة هولير الطبية, 
جامعة ص�اح الدين, جامعة كردس�تان. اما 
االهلية فنذكر منها، كلية دجلة الجامعة, كلية 
جيهان الجامعة, الجامعة اللبنانية الفرنسية 

إلدارة األعمال.
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سيتم تنفيذ 70 آلف وحدة سكنية 
عن طريق االستثمار ومشاريع 

أخرى صناعية وفي مجاالت التعليم 
العالي وإنشاء الجامعات واالهتمام 

بالسياحة

 نحن نفتح الباب للشركات من كل 
دول العالم لكي يشاركون في تنمية 
العراق بشكل عام وإقليم كردستان 

بشكل خاص 

        امل�شتقبل العراقي / ب�شرى ال�شمري

أربيل القلعة والمنارة.. األسواق والمصايف.. 
اإلنس�ان وإرادة   البن�اء لغ�د أكث�ر إش�راقا 
ولمجتم�ع أكثر حيوي�ة وس�عادة, أصبحت 
الي�وم موقع�ا للفخ�ر وعامة مش�رقة في 
النه�وض والتقدم وه�ي تطالعنا  بخطواتها 
المملوءة بالثقة في اإلعمار ووضع البرنامج 
االس�تراتيجي، لتق�دم أنموذجا حي�ا للتنمية 
بكل أبعادها ومدياتها وللوقوف على طبيعة 
ومسار النهضة الخدمية والعمرانية للمدينة 
التاريخية وعاصمة إقليم كردس�تان العراق. 
كان ل�"المستقبل العراقي" وقفة ولقاء مع 
طاهر عب�د الله عثمان  نائ�ب محافظ أربيل 
للحديث ع�ن الراهن والمس�تقبل من خطط 
ومش�اريع اإلنماء والتطوير وفيما يلي نص 

الحديث..

اأربيل وحزامها الأخ�شر
يقال أن اربيل المدينة سيحتضنها   •
ح�زام اخض�ر يتزامن م�ع حرك�ة عمرانية 
لإلقليم، فهل لكم أن تحدثونا بشكل تفصيلي 

عما يقال ؟.
المقت�رح حول  الح�زام األخض�ر   -
مدين�ة اربي�ل ت�م تصميم�ه من قبل ش�ركة 
مختص�ة, وه�ذا الح�زام يس�اعد ف�ي تقليل 
التل�وث البييئ وكم�ا انه يعطي نس�بة أكثر 
من الخضرة  تس�اعد في تحس�ين البيئة في 
المدين�ة , وان ط�ول هذا الح�زام حوالي 70 
كيلوا مترا 2 وبعرض كيلو مترين2, ولكن لم 
يتم البدء بالتنفيذ، بل ان هذا المقترح موجود 
على الخارطة ماستر بان للتصميم االساس 
لمدينة اربيل, وبتنفيذ هذا المش�روع نتمكن 
ونس�تطيع م�ن زي�ادة نس�بة الخض�ار في 
المدين�ة وكذلك لمنع هب�وب الرياح والتراب 

التي قد تفضي نحو مدينة اربيل.

م�شاريع كبرية و�شرتاتيجية
   * ه�ل لك�م أن تحدثون�ا ع�ن المش�اريع 

المنجزة والمشاريع غير المنجزة ؟
- بصراح�ة ع�دد المش�اريع المنج�زة تقدر 
بآالف من المش�اريع واذا نحسب المشاريع 
خال الس�نوات الماضية )الخمس الماضية( 
يتج�اوز الثاثة آالف مش�روع س�واء كانت 
وهن�اك  كبي�رة  أم  متوس�طة  أم  صغي�رة 
الكثير م�ن المش�اريع حيث هن�اك أكثر من 
ألف مش�روع في محافظ�ة اربيل وفي طور 
االنج�از واالنش�اء س�واء عل�ى ميزانية متر 
اقلي�م  ام عل�ى ميزاني�ة حكوم�ة  االقالي�م 
كردس�تان, وهن�اك خط�ة لتنفيذ مش�اريع 
أخ�رى خصوص�ا المش�اريع الس�تراتيجية 
والت�ي نحن بحاج�ة اليه�ا لما له�ا من دور 
كبي�ر في تطوي�ر محافظة اربي�ل وتحويلها 
ال�ى مدينة متطورة , وايضا يقوم بدور كبير 
خصوصا في مجاالت متعددة منها الخدمات 
االساس�ية والط�رق والجس�ور ومش�اريع 

السكن ومشاريع استثمارية اخرى . 

ال�شركات العاملة
•هل الش�ركات التي تعم�ل داخل اإلقليم هي 

شركات عراقية أم أجنبية ؟

-الش�ركات الموج�ودة في اغلب المش�اريع 
هي ش�ركات محلية وهناك اكثر من خمسة 
آالف ش�ركة مس�جلة ف�ي محافظ�ة اربي�ل 
فقط ش�ركات المحلي�ة او االجنبية، واغلب 

المش�اريع االعتيادية يتم تنفيذها عن طريق 
الش�ركات المحلية وعن طريق المناقصات, 
ولكن في بعض المرات بالنس�بة للمش�اريع 
للش�ركات  بالمش�اريع  نستش�ير  الخاص�ة 
االجنبي�ة كم�ا ان هناك عددا كبي�را أكثر من 
700 ش�ركة اجنبية اكثرها م�ن دول الجوار 
وتركي�ة , وايض�ا بعض المش�اريع الخاصة 
يت�م تنفيذها ع�ن طريق الش�ركات االجنبية 

, وبصراح�ة هناك ع�دد كبير من الش�ركات 
التركية وكذلك من الدول االخرى كما اسلفنا, 
ولكن اغلبيتها من ش�ركات تركية وشركات 
اوربي�ة وايراني�ة ونحن نفتح الب�اب الى كل 
الش�ركات في كل دول العال�م لكي يأتوا الينا 
ويش�اركوننا ف�ي تنمية العراق بش�كل عام 
واقليم كردس�تان بش�كل خ�اص, وأصبحت 
اربيل اليوم بوابة لكل العراقيين. وهناك عدد 
كبير من الش�ركات يعملون في اجزاء اخرى 
من العراق مثل الوسط والجنوب , لكن لديهم 
مكتب في محافظة اربيل كما نفضل ان تأتي 
لنا ش�ركات مختصة ورصينة مثل الشركات 
العماقة االوربية ألنه�ا بالتأكيد من تختلف 
من حي�ث التصميم والتطوير، كما نحاول ان 

نحسن من نوعية المشاريع التي تفيدنا.

م�شروع م�شتقبلي كبري
•هل فكرتم مس�تقبا بمشروع مميز يطغى 

على المشاريع المنجزة كافة ؟
-هناك مش�روع مقترح إلنشاء ساحة كبيرة 
ح�ول قلع�ة اربي�ل وج�زء من ماس�تر بان 
م�ن مدين�ة اربي�ل, حي�ث قمنا قب�ل بضعة 
أيام بمس�ابقة تصميم هذا المش�روع الكبير 
وبمساحة 90 الف كيلو م2 ويتكون المشروع 
من س�احة كبيرة و حدائق ونافورة ومتنزه 
وس�احة احتفاالت اخرى للمناسبات وكذلك 
س�رداب لوقوف الس�يارات ومتحف لشهداء 

االنفال, وهذا المش�روع سوف يكون له دور 
كبير في تخفيف االزدح�ام المروري لمدينة 
اربيل. حيث يتحول مركز اربيل الى نوع اخر 
بتنفي�ذ هذا المش�روع كما يغط�ي االفضلية 
ليبي�ن واجهة قلعة اربيل. وبش�أن التوس�ع 
العمراني الاف�ت للنظر قال نائب المحافظ ، 
بالتأكيد التنفيذ لمثل هذا العدد من المشاريع 
في محافظة اربيل نرى لها تأثيرا على فرص 
العمل وعلى االرتقاء بالمس�توى المعيش�ي 
للمواطني�ن وكذل�ك فرص�ة العم�ل ومجيء 
عدد كبير لاس�تثمارات العراقية بشكل عام, 
وأيضا أجنبي�ة وكذلك الى تغيي�ر في المناخ 
االس�تثماري ف�ي المدينة , وكذل�ك لها تأثير 
على جلب انتباه عدد من السائحين الى زيادة 

اعدادهم الى محافظة اربيل.

امل�شاريع ال�شرتاتيجية
•ماذا حققتم من المشاريع الستراتيجية ؟

-المش�اريع الس�تراتيجية كثي�رة منها على 
س�بيل المث�ال   مش�روع إف�راز رق�م أربعة 
لتزويد مدين�ة اربيل بماء الش�رب من الزاب 
الكبي�ر وه�و م�ن المش�اريع الس�تراتيجية 
والتي وضعت ضمن الخطة، ونحن في اقليم 
كردس�تان ووزارة البلديات نقوم بتنفيذها, 
وكل هذه المشاريع مازالت في قيد التصميم، 
ولكن خصص�ت لها الميزانية وكذلك انش�اء 
مش�روع طريق المرور السريع من شقاوة 

ال�ى حاج عم�ران الح�دود االيرانية, وبعض 
مراحل هذا الطريق قيد االنش�اء، والبقية في 
المراحل المقبلة, وايضا هناك انش�اء شارع 
الحول�ي ف�ي   مدينة اربيل ش�ارع ال�120 م 
ال�ذي يتم انجازه نحو 15 كيلو مترا منها عن 
طريق شركة تركية والبقية سوف يتم العمل 

فيها في السنوات المقبلة .

ال�شتثمار الناجح 
•قانون االستثمار وتأسيس هيئة االستثمار، 

هل حققت ش�يئا في اواس�ط المس�تثمرين 
المحلين واالجانب ؟

-قانون االستثمار رقم 4 لسنة 2006 الصادر 
م�ن برلمان كردس�تان كان والي�زال له دور 
كبير في تنمية اقليم كردس�تان بش�كل عام 
ومحافظ�ة اربيل بش�كل خاص, هن�اك أكثر 
من 240 مش�روعا اس�تثماريا ت�م فيه منح 
الرخ�ص اليه�م، وبعض من هذه المش�اريع 
ت�م تنفيذها والبقية س�وف يت�م تنفيذها او 
في قيد التنفيذ. وهناك 70 ألف وحدة سكنية 
عن طريق االس�تثمار يتم تنفيذها واكثر من 
خمس�ة عش�ر ألف منها ت�م تنفيذها، وأيضا 

هناك مش�اريع أخرى صناعية وفي مجاالت 
التعليم العالي وانش�اء الجامعات وفي مجال 
الس�ياحة، وكذلك انش�اء الفنادق والزراعة، 
وأيضا هناك مش�اريع اخ�رى متنوعة , وان 
حجم االستثمارات في محافظة اربيل يتراوح  
ما بين اثني عش�ر مليار دوالر، لذلك نرى لها 
دورا كبيرا و مهما، وان أكثر هذه االستثمارات 
محلية ومنها مش�تركة ومنه�ا ايضا اجنبية 

ولمك وان نحو 70 بالمئة محلية, والمشاريع 
متنوعة فيها الموالت وماركيتات واالسواق 
الكبي�رة وكذلك مش�اريع اخ�رى منها مثا، 
مشاريع المدارس , التعليم العالي, السياحة, 
الترفيهية, ومجمعات سكنية, والفلل وشقق 
سكنية. أما مشاريع الكهرباء قمنا بمعالجة 
قس�م كبير منها من ازمة او ش�حة الكهرباء 
في اقليم كردس�تان وقد تمت معالجتها عن 

طريق االستثمار.

خارطة طريق للم�شاريع
* خططكم المستقبلية على ماذا تعتمد ؟  

-  لدين�ا ماس�تر ب�ان أو خارط�ة الطري�ق 
لمحافظة اربيل وايضا لدينا الخطة الخمسية 
حي�ث يتم العم�ل فيها بموجب ه�ذه الخطة 
وعلينا ان نعمل اكثر حتى تكون التوس�عات 
بش�كل كبير, وايضا  لدينا خطة مس�تقبلية 
تركز على مشاريع ستراتيجية وعلى تحسين 
النوعية منها )الجودة( وكذلك خطة حكومة 
اقليم كردستان وتركيزها على البنى التحتية 

واالحتياجات االساسية للمواطنين.  
* كيف يك�ون اهتمامكم بالجان�ب الزراعي 
- نح�ن بل�د زراع�ي بش�كل عام،  ؟ 
واقليم كردس�تان بش�كل خ�اص, وان اقليم 
كردس�تان يمتل�ك مياه�ا س�طحية ومياها 
جوفي�ة وانه�ارا, وايضا تتوفر في�ه العيون 
وكثي�ر من المصادر واالرض الخصبة, ولكن 
لم يتم استثماره بالشكل الجيد وذلك السباب 
متع�ددة منه�ا، ه�دم أكث�ر م�ن 4500 قرية 
في كردس�تان ف�ي العهد البائ�د وكذلك لعدم 
امكاني�ة الحكومة النش�اء كل م�ا تحتاجها 
بتش�جيع  نق�وم  لك�ي  وتعميله�ا  الق�رى 
الفاحي�ن والمزارعين الى العودة الى قراهم 
, فهناك خطة وكذلك رس�متها حكومة اقليم 
كردس�تان تتضم�ن دع�م االس�تثمارات في 
مجال الزراع�ة، ومن اولوياتن�ا أيضا، خطة 
خمسية لتطوير الجانب الزراعي وتخصيص 
القروض  للفاحين وكذلك تقديم التسهيات 
الازم�ة للمزارعي�ن واالعتماد عل�ى االنتاج 

المحلي وليس األجنبي. 

اأربيل واملكانة التاريخية
* برأيك�م متى تبرز أربيل مكانتها التأريخية 

والسياسية واالقتصادية ؟
- أعتق�د حالي�ا لها مكانة خاص�ة في مجال 
السياحة واالثار، وكذلك في الموقع السياسي 
له�ا مكان خاص, حيث أصبحت أربيل مصدر 
ق�رار وايض�ا مص�در تجمع نزع�ات الجانب 
األمن�ي ف�ي اقلي�م كردس�تان وف�ي العراق 

جميعا.

كلمة اأخرية ..
نتمنى األمان واالس�تقرار ليس فقط إلقليم 
كردس�تان الذي هو نتاج جه�د متواصل من 
قب�ل ش�عب وحكوم�ة كردس�تان، ونتمنى 
الع�راق  أنح�اء  لجمي�ع  االس�تقرار  أيض�ا 
الس�ام واألمان وتحت راية الس�ام نتمكن 
التنمي�ة واالرتق�اء بالواق�ع الخدم�ي  م�ن 
واالجتماعي وفي كل الميادين ونتمنى مزيدا 
من التط�ور والتنمية واالزدهار لكردس�تان 

العراق وللعراق جميعا.

نائب حمافظ أربيل طاهر عبد اهلل عثامن لـ"                                      " :

 حتت راية السالم نسري نحو التنمية واالرتقاء

أربيل املدينة والتاريخ.. عنوان حضاري موغل يف القدم



           المستقبل العراقي/ حليم االعرجي  

يقول الفيلسوف والحكيم المشهور "صن تزو" 
ف�ي كتابه "ف�ن الح�روب": "اذا عرف�ت العدو 
وعرفت نفس�ك ، فلي�س هناك ما يدع�و الى ان 
تخاف نتائ�ج مائة معركة!! واذا عرفت نفس�ك 
ول�م تع�رف ع�دوك، فانك س�وف تقاس�ي من 
هزيمة مقابل كل انتصار!! واذا لم تعرف نفسك 
ول�م تع�رف العدو فان�ك احمق وس�وف تواجه 

الهزيمة في كل معركة".
نصيحة صن تزو، ال تزال الى اليوم س�ليمة جدا 
كعهده�ا قبل 500 ع�ام قبل المي�اد وارى انها 
مناس�بة جدا لم�ا نعان�ي منه اآلن عل�ى صعيد 
الوض�ع االمني ، والتحديات الت�ي يواجهها هذا 
الوض�ع في كل التفاصيل المتعلقة بنوع وحجم 

وطبيعة هذه التحديات.
يمك�ن الق�ول: ان ما يجري ، معرك�ة متواصلة 
ومستمرة ، تتعدد فيها وبها صفحات المواجهة 
التي تتضمن أش�كاال مختلفة من عناصر الفعل 
والتخطي�ط والترتيب واالس�تهداف واالس�لحة 
المستخدمة بذلك اضحت القضية مشكلة تواجه 
الش�عب العراقي وحكومته في مرحلة، هي من 
دون ادنى ش�ك ، واحدة م�ن بين اخطر المراحل 
التاريخية التي واجهها العراق على مدى تاريخه 

المعاصر.
خصوصية م�ا يجري، هو ان المعركة 
بي�ن العراقيي�ن وأعدائه�م، ال تخضع 
لمنط�ق الح�روب العادية هي ليس�ت 
حروب خنادق وليس�ت حربا نظامية 
وهي ايضا ليست حرب عصابات، انها 
نوع من الحروب التي تعتمد على مبدأ 
"اضرب واه�رب" المنف�ذ او المطبق 
لها يستفيد من عنصر "المبادرة" التي 
يملكها ، بحكم كونه يتحرك باالعتماد 
على عنص�ر االختف�اء مس�تفيدا من 
ان االجه�زة االمني�ة ال تس�تطيع ان 
تطبق مب�دأ "ان كل الناس  ارهابيون" 
فالمواطن ب�ريء حتى تثب�ت ادانته ، 
واالدان�ة ال تتم اال بع�د التنفيذ الفعلي 

لعملية " تخريب ".
الى جانب ذلك ، فان االرهابي يستفيد 
م�ن " مي�زة " اخرى تلك ه�ي ، انه ال 
يرتبط بهدف محدد ومثبت مسبقا بل 
هو يحاول ان يختار الهدف "الممكن" 

ون�ادرا ما ينج�ح في اس�تهداف هدف 
مخط�ط الوص�ول الي�ه والح�اق االذى به وقد 
ال يحصل ش�يء م�ن هذا القبي�ل ، اال في اوقات 
متباع�دة واماك�ن مدروس�ة ومهي�أة فيها كل 
اسباب ووسائل التضليل والتعمية والخداع ، مع 
اعداد س�بل ووس�ائل عمليات االنقاذ واالخفاء 

واالختفاء مع توفير الماذات االمنة.
ويس�عى االرهابيون ، الى االس�تفادة القصوى 
من االسلحة المستخدمة من قبلهم وكلما كانت 
هذه االس�لحة جدي�دة في تقنيته�ا وحديثة في 
فاعليته�ا ومؤثرة ف�ي قدرته�ا التدميرية كلما 

امكنها تحقيق عنصر المفاجأة.
الحدي�ث ع�ن طبيعة ما يجري ينبغ�ي ان يرتكز 
اوال وقب�ل كل ش�يء على نقطة حيوية ش�كلت 
بوابة استمرار نزيف الدم والدمار كل هذا الوقت، 
تل�ك ه�ي ان ل�كل معرك�ة اس�لحتها وظروفها 
ومعطياتها فإذا كان اإلرهابيون اس�تفادوا من 
األس�لحة المتاحة لهم والفرص التي يملكونها 
ف�ي إط�ار المب�ادرة والتموي�ل والمس�اعدات 
اللوجس�تية الخارجية فان الجانب االخر واعني 
به، الحكومة الممثلة للشعب، وحامية لمصالح 
الشعب والساهرة على أمنه وسامته واستقداره 
ظل س�ادرا في غياهب التبل�د والغيبوبة موزع 

على:
أو  الجه�ل   �  1
نق�ص الكف�اءة 
التجرب�ة  وقل�ة 
ق�درة  وانع�دام 

مواكب�ة  المتابع�ة 
النوعي�ة  التط�ورات 
جس�تية  للو ا و

واألسلحة. 
2 � نق�ص المعلومات 

القدرة  وغي�اب 
معرف�ة  عل�ى 

ف�ي  يج�ري  م�ا 
الخفاء. 

3 � ضع�ف التحصي�ن ضد االختناق�ات وانعدام 
وجود منظومة مقاومة النشاط االستخباري. 

والتقيي�م  البح�ث  مراك�ز  وج�ود  انع�دام   �  4
والدارسة والتنبؤ واالستقصاء والتحليل .

5 � ضعف التعامل والتعاطي مع الماذات اآلمنة 
لارهابيي�ن وتجري�د اإلرهابيي�ن م�ن االقنعة 
واالردية والس�تائر واالغطية التي يس�تخدمها 
إلخفاء نواياه وجوهر اهدافه الشريرة بالضرب 
على وتر الطائفية البغيضة والتمسح بشعارات 
براقة وحجج واهية وتبريرات كاذبة ومسوغات 
واهية بيد أنها فعالة نتيجة ضعف إمكانية اآلخر 
ف�ي التصدي لها وكش�ف خلفياته�ا وحقائقها 
النع�دام وج�ود اإلع�ام الحقيقي الق�ادر على 
اإلقن�اع والمتمك�ن م�ن الحضور الفاع�ل الذي 
يحظى باحترام المتلقي الصديق وإجبار المتلقي 
المعادي على التعامل معه نتيجة شعوره من انه 
محاص�ر بالكلمة والص�ورة والحركة الصادقة 
والدقيق�ة والس�ريعة والمباش�رة والبعيدة عن 

الخطاب المؤدلج.
ان معرف�ة العدو .. ومعرفة ال�ذات هي القاعدة 
الت�ي ينبغ�ي أن ينطلق منه�ا التص�دي الناجح 

للعدو اإلرهابي فهل حصل ذلك..؟ 
لق�د درج المعني�ون في الش�أن االمني بش�كل 
خاص، التركيز الواضح على الجانب السياس�ي 
للمش�كلة من خ�ال اته�ام دول الج�وار ودول 

إقليمية اخرى بالتدخل السافر والمبطن 
بالش�أن الداخلي وتس�هيل االختراقات 
باألس�لحة  اإلره�اب  ودع�م  للح�دود 
والتموي�ل  والخب�رات  والمع�دات 
والجوان�ب الفني�ة وغيرها. وفي نفس 
الجان�ب  عل�ى  التركي�ز  ظ�ل  الوق�ت، 
العس�كري ، ينطلق من قواعد تقليدية ، 
المتمثل ف�ي اعداد الجيش وقوى االمن 
الداخلي .. بالتدريب والتسليح والتهيئة 
القضي�ة تنهض  والتخطي�ط، وكان�ت 
عل�ى عقي�دة الح�روب التقليدي�ة م�ن 
خال االنفت�اح واالنتش�ار والتموضع 
واالس�تعداد متناس�ين ان الحرب التي 
ينبغ�ي ادارتها ، هي ح�رب "الفوضى" 
حرب تعتمد باالس�اس عل�ى عنصرين 

مهمين ال ثالث لهما وهما:
1 � الحص�ول على المعلوم�ة المؤهلة 
بمعرفة العدو معرفة دقيقة وتفصيلية 
م�ع قراءة واضحة لم�ا ينوي القيام به 

وم�ا يعاني منه من مش�اكل ومعضات 
وق�درات وم�ا أضي�ف اليه م�ن دعم لوجس�تي 
وأسلحة ومستوى اإلقبال البشري على التطوع 

.
2 � امتاك القدرة واالس�تطاعة لتفعيل الجانب 
ي  لفك�ر ا
لنفس�ي  ا و
ع�ي  جتما ال ا و
ذي  والترب�وي 
الفاع�ل  األث�ر 
الكبي�ر  وال�دور 
في وج�ود ونمو  
ظاهرة  وتفاق�م 

اإلرهاب.
م�ن  كان  لق�د 
استخدام  المحتم 
اإلمكانيات  كافة 
المادي�ة والمعنوي�ة وبأوس�ع معانيه�ا وبادق 
عوام�ل التغيي�ر ف�ي قدرته�ا عل�ى المجابه�ة 
وإس�قاط أس�لحة الع�دو ومحاصرت�ه وع�دم 
الس�ماح له في اس�تخدام ما متاح له من قدرات 

وإمكانيات. 
ان دراس�ة متأنية وموضوعية للسنوات التسع 
الماضية تش�ير بوضوح ال�ى ان االهمال وعدم 
االكتراث والتجاه�ل باألبعاد الفكرية والثقافية 
والنفس�ية للمس�ألة األمنية ، فض�ا عن وجود 
ظواهر ومظاهر مضرة لعبت دورا مساعدا تلك 
هي تفاقم مش�كلة البطالة واألخطاء الجسيمة 
التي وق�ع فيها االحتال وخصوص�ا في مجال 
تس�ريح الجي�ش وقوى األم�ن الداخل�ي وعدم 
المب�ادرة الى إيج�اد حلول صحيح�ة وواضحة 
تضمن لآلالف من العاملين في هذه المؤسس�ة 
الكبيرة والمتش�عبة والخل�ط بين من كان بعثيا 
"ب�س باالس�م"!! واولئ�ك الذين الحق�وا الدمار 
وس�فكوا الدم�اء البريئ�ة والتعثر ال�ذي اصاب 
عملي�ة المصالح�ة الت�ي كان ينبغ�ي ان تكون 
االداة الوس�يلة الفعالة والقادرة على امتصاص 
كل الظواهر والمظاهر المحرضة على اإلرهاب 
والميس�رة عل�ى التم�رد واللج�وء ال�ى العنف 

الدموي.
والعي�ب كل العيب فينا وليس ف�ي اآلخر الجار، 
او االخ�ر االقليم�ي ، اذ ان الم�رء اذا م�ا تمك�ن 
من تحصين نفس�ه والنأي بنفس�ه عن الضعف 
والتردي واالنخطاط واغلق كل او اغلب الثغرات 

التي يتس�لل منها الشر ويصل من خالها اللص 
الى مبتغاه فانه عندها سيعيش مرتاح البال وال 
يهمه جار س�يئ او ش�رير متربص. صحيح ان 
العه�د الصدامي ت�رك ارثا مدم�را زاده االحتال 
س�وءا وقرفا وصحيح ان الجيران تخلو عن كل 
قطرة عرق في جباههم في اطار استغال بشع 
لظ�رف طارئ مر به الع�راق ولكن األصح ايضا 
هو اننا لم نفعل طوال التسع السنوات الماضية 

سوى الشيء القليل في هذا الميدان.
البع�ض يتع�ذر بالتكوي�ن المتناق�ض والمثير 
للش�كوك الذي ظه�رت ب�ه العملية السياس�ية 
ابت�داء من تش�كيل مجلس الحك�م الذي انطوى 
على تناقضات فكرية وشخصية واثنيه وقومية 
ومذهبية ودينية متناقضة. ولعل البعض يقول: 
ان العملية السياس�ية بما فيه�ا مجلس الحكم، 
تعك�س التركيب�ة والتكوين العرق�ي والمذهبي 
والدين�ي والمناطقي والعش�ائري الذي يتكون 
منه الش�عب العراقي، وهذا االم�ر كما يفترض 
يجس�د طبيعة االئت�اف المطلوب ال�ذي ناضل 
من اجله الش�عب العراقي تحقيق لمبدأ الشراكة 
الحقيقي�ة في حك�م العراق وصن�ع القرار فيه 
بحي�ث ال يكون هناك تغييب او تهميش او نخبة 

من االقلية تحكم باسلوب ديكتاتوري فردي.
كان ذل�ك صحيح�ا وال خ�اف علي�ه... بي�د ان 
الخ�اف ف�ي طبيعة اختي�ار الش�خصيات التي 
والمذهبي�ة  القومي�ة  المكون�ات  ه�ذه  مثل�ت 
او  أربع�ة  فباس�تثناء  والمناطقي�ة  والديني�ة 
خمسة اش�خاص ما زالوا موجودين يمارسون 
ادوارا معين�ة ف�ي العملي�ة السياس�ية بينه�م 
ش�خصيتان كرديتان يرتبط وجودهما بموقف 
الش�عب الكردي حيالهما وهما يمثانه بطريقة 
واالص�ول  الج�ذور  م�ع  التاريخ�ي  التواص�ل 
المتصلة بالموق�ع الذي كانا وال يزاالن يحتانه 

في الحركة الكردية.
ان االخرين م�ن الذين كانوا اعضاء في 

مجل�س الحك�م والعملية السياس�ية 
ولفترة عدة سنوات ، فقد تبخروا 
وصاروا جزءا من الماضي، النهم 
ل�م يكون�وا اص�ا جديري�ن في 
احت�ال مواقع كان�ت من حصة 
آخري�ن ربم�ا كان ف�ي وس�عهم 
الع�راق  يمك�ن  دورا  يلعب�وا  ان 
من تجن�ب الك�وارث الت�ي حلت 
ب�ه الحقا اذكر منهم على س�بيل 

المثال ال الحصر: 
1 � احمد الجلبي 

2 � عدنان الباجه جي
3 � موفق الربيعي 

4 � محمد بحر العلوم 
5 � محسن عبد الحميد

6 � سونكول جبوك
7 � دارا نور الدين

8 � رجاء حبيب خزاعي

9 � صاح الدين محمد بهاء الدين
10 � غازي عجيل الياور

وأتس�اءل ويتس�اءل غي�ري ايضا .. 
اين ه�ؤالء اآلن ..؟ طبعا لم أتطرق 
ألولئ�ك الذين فارق�وا الحياة غيلة 
وغ�درا ولكني أتس�اءل عن الذين 

مألوا الدنيا ضجيجا بأسمائهم 
المدوي�ة دون ان يترك�وا 

بصماتهم التي يذكرها 
بالش�كر  الش�عب 

 ... والثن�اء 
كي�ف طواهم 

؟  ن لنس�يا ا

واين 
يعششون اآلن وبأية 

الدوالرات  من  مايين 
كس�بوها  يلعب�ون؟ 

سحتا حراما وحتى الذين 
فأنه�م   ، باقي�ن  مازال�وا 
يش�كلون عبئا وثقا على 
في  ويضع�ون  العملي�ة 
العراقيي�ن  طريقه�ا 
والتحديات  والمشاكل 
المؤذية بعضهم يعيش 
"ني�رون"  بعقلي�ة 

خارق روما .. وبعضهم 
يعيش بعقلي�ة "القطة" 

التي تسرق بعد ان تغمض 
عينيه�ا ظن�ا منه�ا ب�ان ال 

واخ�رون   !!! س�يراها  اح�د 
بعقلية " ليس باالمكان 
كان"  مم�ا  افض�ل 
واخ�رون "يد على 

الش�يطان ونصف يد 
الرحم�ن  عل�ى 

والنص�ف االخر معلقا بانتظ�ار " من ياخذ امي 
يصير عمي". 

هك�ذا هو الح�ال .. وحتى ل�و افترضنا ان هناك 
من بين الموجود م�ن هو جاد بوطنية حقيقية 
صادقة إلنقاذ البلد مما هو فيه ، فانه "ساع الى 
الهيجا بغير ساح" طبعا البد من القول: ان من 
حسن حظ العراقيين ، انهم بعيدون جدا عن اية 
حرب اهلية او طائفي�ة او عنصرية او التجارب 
التاريخي�ة كثيرة، ففي اعقاب انقاب 8 ش�باط 
1963 حاولت سلطة االنقاب ان تحول "الخاف 

حص�ل  ال�ذي   "
حكوم�ة  بي�ن 
الكري�م  عب�د 
قاس�م والحزب 
ط�ي  ا يمقر لد ا

الكردس�تاني بزعامة 
مصطف�ى  الم�ا 
البارزاني ، الى صراع 
عرق�ي عنصري تحت 
اخوتن�ه   " ش�عار 
عليه�م " وكان اعام 

ق�د  الس�لطة 
اس�تنفر كل ما 

في�ه وما ب�ه من 
اج�ل "خل�ق ح�رب عنصري�ة" وزج ف�ي ه�ذا 
المجال ميلش�يات اسماها بمس�ميات تاريخية 
غي�ر ان تلك المس�اعي ب�اءت بالفش�ل الذريع 
وحص�ل نفس الش�يء عندم�ا عمد صدام 
حس�ين الى ش�ن حرب اب�ادة وتطهير 
عرقي م�ن خال "االنف�ال" غير ان 
ما حصل في اعوام 2005 � 2008 
حسم االمر بشكل قاطع فرغم 
كل م�ا انفق�ه الممول�ون 
اإلقليمي�ون ال�ذي تج�اوز 
إنفاقه�م ح�دود المليارين 
م�ن ال�دوالرات ورغم 
السيادة  نقص  ان 
وانعدام وجود 

س�لطة 
طني�ة  و
مل�ة  متكا
غ�م  ر و
د  ج�و و
العدي�د من القوى 
المحلية الراغبة في اشعال 
فتي�ل الح�رب االهلية فان 
ه�ذه  الحرب ل�م تحصل، 
المح�اوالت  كل  وان 
ذهب�ت ادراج الري�اح 
وصمد التآخي والحب 
النس�يج  وظل  وال�ود 
الوطن�ي للش�عب قائما 

بقوة وصابة ال تلين..
تل�ك واح�دة م�ن بي�ن 
اهم العوامل المساعدة 
االمني�ة  لاجه�زة 
والق�ادرة  المتمكن�ة 
االمن�ي  االداء  عل�ى 
الصحي�ح فه�ي تعمل في 
النظر  بيئة صديقة بص�رف 
عن  الموقع الجغرافي.. إذن 
اين المشكلة ..؟ ولماذا هذا 
القصور والتقصير الواضح 

..؟
المطلوب اآلن ... واالنطاق 
ف�ي الرؤي�ة م�ن أرضي�ة 
االس�تراتيجي  التفكي�ر 
المحيط 

بالمس�ألة االمنية من جوانبها كافة .. في اطار 
فهم علم�ي وانس�اني لحاج�ات المواطن ومن 
بينه�ا الحاج�ة األمنية واألكثر اهمي�ة وإلحاحا 
فالواجب االول والذي ال يعلو عليه اي واجب اخر 
هو تأمين االنس�ان العراقي والمجتمع العراقي 
سياس�يا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وفكريا 
ونفسيا واستخباريا وليس االنكباب على تأمين 

الكراسي وحماية الجيوب المنتفخة.
ان االم�ن الوطن�ي، قضية ملح�ة ومهمة ترقى 
الى شرف اإلنسان وقدسية معتقداته وفي عالم 
الي�وم ص�ار األمن صناع�ة ترتكز على اس�اس 
واعتب�ارات ومفاهيم وعقول واجواء ومناخات 
وبيئات وأف�كار وإبداع وخل�ق وتجديد صناعة 
ب�كل ما ف�ي ه�ذه الكلمة م�ن معن�ى وبالتالي 
فان غياب الرؤية الثاقبة، والبعد الس�تراتيجي ، 
والخبرة المتراكمة والمتجددة والحرفية العالية 
واالخاص المتج�ذر لن يخلق انتاج بمواصفات 
ق�ادرة عل�ى المنافس�ة واالنتصار ف�ي اجتياح 
الصناعات الرديئة من ذلك كله نجد ان ما نعاني 

منه هو :
1 � فق�دان الرؤي�ة الواضح�ة والمح�ددة التي 
تع�رف وتدرك حدود األمن الوطن�ي والتحديات 
الواج�ب مجابهته�ا ومص�ادر التهدي�د ونقاط 
التم�اس وطبيع�ة الجس�ور التي يمك�ن العبور 

عليها في االتجاهين : االيجابي والسلبي.
2 � فق�دان اإلخ�اص الحقيق�ي غي�ر المفتعل 

والمجرب. 
3 � فق�دان الكف�اءة والتمكن وتع�دد المهارات 
وتنوع الممارسات وقدرة صنع القرار المناسب 

في الوقت المناسب .
4 � انع�دام وجود الخارطة االجتماعية العراقية 

.
5 � التمك�ن من االس�تخدام المتطور والس�ليم 

للتقنيات الحديثة .
6 � ال�والء المطل�ق للوط�ن وليس لألش�خاص 
للدولة وليس للحكومة للش�عب وليس لألحزاب 

او الكتل او المكونات .
7 �  االنفتاح على تجارب االخرين في العالم.

8 � البح�ث ع�ن الكف�اءات العلمية الت�ي تمتاز 
بال�ذكاء وقدرة التحلي�ل والدراية الس�ليمة مع 

امكانية االستنتاج .
ان اس�وأ م�ا يعاني منه االم�ن الوطني االن هو 
مش�كلة " الخط�وط المائل�ة " او "ازدواجي�ة 
العاقة " وال يمكن 
نج�اح  اي  توق�ع 
لاجهزة  حقيق�ي 
ل�م  ان  االمني�ة 
تصل الى حل لهذه 
المش�كلة بايج�اد 
اسس وسبل كشف 
الخط�وط  ه�ذه 
ذات  المائل�ة 
الم�زدوج  ال�والء 
ازدواجي�ة  او 

العاقة..
 ان ذل�ك ل�ن يك�ون 
ممكننا اال عندما نتمكن 
من رسم مصادر الهوية العراقية الحقيقية على 

النحو التالي :
اوال : هناك اجتهادات في الدين االسامي شكلت 
وتش�كل تي�ار المذاهب وه�ذه المذاه�ب طرق 
اجتهادي�ة تختلف في الفرعيات وفي كل ش�يء 
يخضع لاجتهاد ، واالجته�اد ال يعني التناقض 
او التباغ�ض او التقاط�ع او التع�ارض بل يعني 
التجديد والبحث عن الرؤية االفضل واألحس�ن، 
كما ه�و التعدد في تفس�ير الق�رآن الكريم ، او 
االحاديث النبوية الشريفة وعلى ذلك فا خاف 
ام�ا الطائفي�ة فهي واجهة سياس�ية ي�راد بها 
االت�كاء على " الدين المس�يس" المعتمد على " 
تكفي�ر " االخر وتجريده من انتمائه االس�امي 
ووصف�ه بوصف " المرتد " وه�ذا امر ال ينبغي 
له ان يكون ويتحتم اس�تخدام كل المتيس�ر في 
االعام والخطابة والتوضيح واإلرشاد والتركيز 
على ه�ذه القضية المهمة بحيث نجنب ش�بابنا 
الوقوع فريس�ة الماكن�ة الدعائي�ة الصهيونية 
والماس�ونية واالرهابية والبهائي�ة ، والتحذير 
م�ن دس الس�موم وتكريس التفرق�ة بعمامة " 

شيعية " او جبة سنية .
ثانيا : اننا شعب واحد ، بعربة واكراده وتركمانه 
وكلدواش�وريه وصابئته ومس�يحية واس�امه 
الف�رق بين هذا وذاك وان هذا البلد وجد من اجل 
ان يبق�ى هكذا ومن غير المس�موح به الخروج 
ع�ن صبغة اإلخ�وة الوطنية والوح�دة الوطنية 
المواطن�ة  فف�ي وجودهم�ا ضم�ان لحق�وق 
وحرية الوجود وق�درة البناء وهذا ما ينبغي ان 
يكون واضحا للجميع، فالكردي الذي يدافع عن 
الع�راق، يدافع ع�ن انجازاته ووج�وده وقدرته 
عل�ى البن�اء والعط�اء وتطوي�ر ما توص�ل اليه 
وكذل�ك العربي، وبهذا المفه�وم تتطابق اآلمال 

القومية مع اآلمال الوطنية.
ثالثا : ان يكون واضحا للجميع ان المنطقة تمر 

اآلن باخطر منعطف تاريخي يقسم بما يلي:
1 � خيوط التناقضات المش�تبكة اآلن وانقاب 
الط�اوالت وما اصاب التوازنات ونظم العاقات 
م�ن خل�ل ه�ي االن بي�د اس�رائيل اوال واميركا 

ثانيا.
2 � تحوي�ل انظم�ة الحك�م ف�ي المنطق�ة الى 
مهددة وال يمكن  مواجهة هذا التهديد اال بالدعم 

االمريكي.
3 � تحريك االقليات القومية والدينية او تصعيد 

حدة هذه الخافات. 
� تحريك ودعم الحركات المتطرفة .4 

5 � تغلي�ب التناقضات الثانوية على 
التوافقات الرئيسية .
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املؤسسات األمنية: اإلخالص 
عملة نادرة!! والكفاءة غري 

ة!!واحلمل ثقيل وخطري!! متيسرّ

 األمن الوطني: مسؤولية 
وطنية... وواجب مقدس ... 

ومهمة ملحة يف ظروف عصيبة 
وأخطاء جسيمة 

األمن الوطني العراقي 
تحديات خطيرة ... وتجاوزات عديدة ... واختراقات متكررة!
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حاول الكات�ب الصحفي محمد توفي�ق يف كتابه "الغباء 
الس�يايس" أن يوثق لصف�ة هذا الغباء، الذي اتس�م به كثري 
مم�ن حكموا م�ر، وكيف يص�ل الغبي إىل الحك�م، وكيف 
يس�تمر أحيانا حكمه لعرشات الس�نني، وكيف يكون الحال 

حينما يكون الحاكم الغبي عسكريا.
- عنوان الكتاب: الغباء السيايس

- اسم املؤلف: محمد توفيق
- دار النرش: دار املري للنرش والتوزيع

- الطبعة األوىل: 2012
- عدد الصفحات: 141

تراث من الغباء
يس�تعرض الكات�ب العديد م�ن الح�كام املنتمني لطبقة 
"األغبياء"، ذاكرا أنه مثلما شهد تاريخنا "الفراعنة العظام" 
الذين صنع�وا الحضارة وغريوا مجرى التاريخ، ش�هد أيضا 

"الفراعني الحمقى" الذين كانوا سببا يف انهيار دولهم.
والغري�ب أن األنظم�ة الفرعوني�ة ل�م تس�قط بس�بب 
الطغي�ان وحده، وإنم�ا بالطغيان املق�رن بالغباء، فالدول 
س�قطت عندما ص�ار الطاغية غبيا، وأصبح ال يدري ش�يئا 
عم�ا يجري حوله، فاختل تقديره لألمور، ولم يعد قادرا عىل 

إحكام سيطرته.
أمثل�ة كث�رية للفراعن�ة األغبي�اء، منها "بيب�ي الثاني" 
ال�ذي يوصف بأن�ه أول حاكم غبي عرف�ه التاريخ، وبقي يف 
السلطة 94 عاما، وعرفت مر يف عهده الفساد واالنحالل، 

واالنقالبات والحروب األهلية.
فيم�ا تعاقب عىل كريس الحكم ثالث�ة ملوك أغبياء، وهم 
"امللك س�اكرع"، و"توت عنخ آمون"، وقد توليا الحكم فرة 
قص�رية كانا فيها مجرد أداة يف يد كهنة أمون، إضافة للملك 
"آي" الذي حكم أربعة أعوام، وكان طاعنا يف السن ففشل يف 

إدارة شؤون البالد، وساد االضطراب والفساد.
وم�ن ال�والة الذي�ن تعاقبوا ع�ىل حكم مر واتس�موا 
بالضع�ف والغب�اء الحاك�م بأمر الل�ه الذي قي�ل إنه أصيب 
بالجن�ون، وح�رّم أكل امللوخية، ومنع ارت�داء الكعب العايل، 

وأمر الناس بالعمل ليال والنوم نهارا.
م�ن ال�والة الذي�ن تعاقب�وا ع�ىل حك�م مر واتس�موا 
بالضع�ف والغب�اء الحاك�م بأمر الل�ه الذي قي�ل إنه أصيب 
بالجن�ون، وح�رّم أكل امللوخية، ومنع ارت�داء الكعب العايل، 

وأمر الناس بالعمل ليال والنوم نهارا.

"ويذك�ر الكات�ب أن الطغ�اة كانوا يجمعون ب�ني الغباء 
والتس�لط واملي�ل إىل العن�ف، فالحاك�م الغب�ي كان ي�رى يف 

السيف منقذا له.
وانتق�ل الكات�ب للحدي�ث عن العائل�ة املالك�ة، ذاكرا أن 
الخديوي إس�ماعيل فع�ل كل يشء رغبة من�ه يف صنع مجد 
لنفس�ه يخلده يف كتب التاريخ، فش�يد كوب�ري قر النيل 
بأس�ديه الش�هريين، والجمعي�ة الجغرافي�ة، ودار الكت�ب 
والوثائ�ق، واملتحف املري، وبنى ثالثني قرا، وأنش�أ أول 
أوب�را عرفتها م�ر، وأرسف يف الحف�الت الباذخة، ونتيجة 
لذلك بلغ�ت ديون مر يف عهده نح�و 91 مليون جنيه، أي 

ضعف ميزانية مر حينئذ ما بني 15 و23 مرة.
وكان س�عيد -وم�ن بعده توفيق- س�بباً يف وقوع مر 
تحت سيطرة الدولة األجنبية، خاصة حينما استعان توفيق 
بقوى خارجية ملواجهة ثورة عرابي، باإلضافة إىل مرس�ومه 
"الغبي" بإلغاء الجيش املري يف 19 سبتمرب/ أيلول 1882، 

الذي اعتربه الكاتب أغبى قرار اتخذه.

الع�سكري حاكمًا

يؤكد املؤلف أن الغباء الس�يايس يبل�غ ذروته حني يصري 
العس�كري حاكم�ا، إذ يخت�زل الحاكم العس�كري الدولة يف 
ش�خصه، فيجعل من نفسه وصيا عىل الشعب، ومسؤوال ال 

تمكن مساءلته، فريى نفسه فوق الدستور والقانون.
ويع�دد الكاتب األعمدة التي يقوم عليها حكم العس�كر، 
واملتمثلة يف بث الذعر والرعب يف املجتمع، بحيث تختر كل 

احتياجات املواطن املرعوب يف إعادة إحساسه باألمن.
ويته�م العس�كريون املختلف�ني واملعارضني له�م دائما 
بالخيان�ة والعمال�ة، كما يحتك�رون الوطني�ة، ويعرفونها 
بأنها الوالء للحكم العس�كري وطاعته، مستخدما "التعبئة 
والحشد" وسيلة أساسية الس�تنفار املواطنني، معتمدا عىل 

إعالم أجري وغوغائي.
الطريقة الثانية لوصول الغبي للحكم، حينما يكون نائبا 
للرئي�س، وبمجرد رحيل الحاكم االس�تثنائي، يصري الكريس 
واس�عا عىل م�ن يأتي خلفا ل�ه، وهنا تظهر ق�درات النائب 
الحقيقي�ة وأن مكانت�ه لم يص�ل إليها إال باعتب�اره خادما 

مطيعا لسيده.
وهناك أربع طرق ش�هرية وتاريخي�ة يمكن أن يصل بها 
غب�ي أو متغ�اٍب إىل ك�ريس الحكم يف مر، أوله�ا التوريث، 

الذي يكون إما مبارشا حينما يكون الغبي الوريث الرشعي يف 
النظ�ام امللكي، أو من خالل التوريث غري املبارش، ويحدث يف 
النظام الجمه�وري حينما يرى رجال الرئيس أن مصلحتهم 
تقت�ي أن يصبح نجل الرئيس املتوىف رئيس�ا بتزييف وعي 

الشعب، وتزوير االنتخابات.
والطريق�ة الثاني�ة لوصول الغبي للحك�م تحصل عندما 
يكون نائبا للرئيس، وبمجرد رحيل الحاكم االستثنائي يصري 
الكريس واس�عا عىل م�ن يأتي خلفا له، وهن�ا تظهر قدرات 
النائ�ب الحقيقي�ة، وأن مكانته لم يصل إليه�ا إال باعتباره 

خادما مطيعا لسيده.
والطريق�ة الثالث�ة بعد ث�ورة لم تكتم�ل، نتيجة لظهور 
الش�عور باليأس بني الجمه�ور، وتف�ي روح اإلحباط بني 
الن�اس وانتش�ار الف�وىض، مما يدف�ع الناس للقب�ول بأي 

شخص يوفر لهم األمن.
الطريقة الرابعة يف حالة الرحيل واملوت املفاجئ للرئيس، 
دون أن يكون هناك اتفاق مس�بق عىل خليفته، وهنا يخرج 
م�ن الكواليس فجأة ش�خص ال يستش�عر أحد في�ه الغدر، 
ب�ل يظن الجميع أنه غبي وتس�هل الس�يطرة عليه، لكنه يف 
حقيقة األمر متغاب، وينتظر اللحظة املناس�بة ليقفز فوق 

كريس السلطة.
وي�رى الكات�ب أن أنور الس�ادات وكذلك محمد حس�ني 
مب�ارك ج�اءا من الب�اب ذاته، حينم�ا ظهرا مل�ن حولهما ال 
يفهمان ش�يئا، وأنهما مجرد موظف�ني ينفذان األوامر دون 

نقاش.

النكتة ال�سيا�سية

يذك�ر الكات�ب أن النكت�ة كان�ت وال تزال ترف�ع حكاما 
وتخس�ف األرض بآخري�ن، وال رقيب عليه�ا وال ضابط لها، 
فه�ي التاريخ من وجهة نظر الش�عوب، وهي حزب األغلبية 
يف مر، وهي التدوين الش�عبي، والتاريخ الش�فهي ملعاناة 

البسطاء.
لذل�ك للنكت�ة يف مر أهمي�ة خاصة ومكان�ة متفردة، 
فأغل�ب رؤس�اء مر كان�وا ينتظرون س�ماع "آخر نكتة" 

ليعرفوا آراء الناس دون رقيب وبغري أقنعة".
النكت�ة كان�ت دائم�ا بمثاب�ة التأري�خ الش�عبي للغباء 
واالس�تبداد، وه�ذا هو أص�ل الداء ال�ذي وض�ع املفكر عبد 
الرحم�ن الكواكب�ي يده عليه من�ذ أكثر من مئ�ة عام حني 
ق�ال: "املس�تبد يك�ره العلم�اء واألذكياء، ويح�ب الحمقى 

والجهالء".
والنكت�ة كان�ت دائم�ا بمثابة التأري�خ الش�عبي للغباء 

واالستبداد، وهذا هو أصل الداء .

الغباء وجناح الثورة

م�ا جرى يف نهاية حكم مبارك وخاصة أيام الثورة، يؤكد 
أن�ه دفع ثم�ن غبائه أو تغابي�ه، فقدرات مب�ارك الحقيقية 
وش�يخوخته ظهرت بوضوح يف الس�اعات األخرية لحكمه، 

حينما استخدم كل الحيل القديمة ملواجهة الثورة ضده.
فأظه�رت خطابات�ه أنه خ�ارج الزمن، وأن�ه غري مدرك 
مل�ا يحدث، فكانت أحد أس�باب إرصار الش�عب ع�ىل رحيله، 
كم�ا كانت موقع�ة الجمل دليال عىل وصول غب�اء مبارك إىل 
قمته، حينما اس�تخدم أكث�ر الطرق العدواني�ة بدائية لقتل 

املتظاهرين.
دليل آخر عىل "غباء" نظام مبارك، هو ما افتضح به من 
إيمانه بالخرافة، وعالقت�ه باملنجمني وقارئي الطالع، والتي 
ب�دأت يف نهاية الخمس�ينيات حينما تنبأ له عراف س�وداني 
بأنه س�يصبح رئيس�ا مل�ر، يف الوقت ال�ذي كان ال يتعدى 

طموحه السيايس أكثر من أن يصبح سفريا ملر يف لندن.
وكان يمكن للمس�ألة أن تظل رسا، ولكن ذهاب الس�يدة 

البدوي�ة "أم ماج�د" إىل مب�ارك يف مستش�فى 
رشم الشيخ بعد الثورة، ودخولها إىل حجرته يف 
الوقت الذي كان فيه املستشفى أقرب إىل ثكنة 
عسكرية، كش�ف األمر عن "عرّافة الرئاسة" 
الت�ي كان يلج�أ إليه�ا الرئي�س وزوجت�ه يف 

األزمات.

الغباء الأمني

ويتطرق الكات�ب إىل الغباء األمني الذي 
تصدر مش�هد الغب�اء الس�يايس يف مر، 
فاألم�ن كان دائم�ا ه�و الحاك�م، والعقل 
املفك�ر، والح�ل الجاه�ز يف كل األزم�ات، 
ولم يتعل�م رجال األم�ن طريقة ملواجهة 

االحتجاجات سوى الغاز والرصاص.
وكان�ت قضي�ة خالد محمد س�عيد 
خ�ري دليل ع�ىل الغباء األمن�ي يف مر، 
حينم�ا ق�اد القتلة غباؤه�م، وحركهم 
الكرب والعناد، فكانت قسوتهم املفرطة 

وغرورهم أحد أهم أسباب إيقاظ روح الثورة عند املريني.
ولك�ن الغباء األمني لم يتوقف عند هذا الحد، بل إنه صار 
يف كامل قوته وس�طوته يف أثناء وبعد الث�ورة وطوال الفرة 
االنتقالية، فشاهدنا منصور عيسوي أول وزير للداخلية بعد 
الثورة ينكر كل يشء، ينكر وجود قناصة يف الداخلية، وينكر 
رضب املتظاهري�ن، وينك�ر إط�الق الرص�اص ع�ىل الثوار، 
وينكر اس�تخدام القنابل املدمعة، إضافة الستمرار مسلسل 

العنف والغشم األمني".
الس�لطة الغبية يف مر اس�تطاعت نقل معظم الشعب 
من مقاعد املتعايشني إىل خانة األعداء، فلم يعد السياسيون 
ه�م األكثر عرضة للعن�ف والتعذيب يف أقس�ام الرشطة، بل 

زاحمهم املواطنون العاديون ثم تفوقوا عليهم".
والس�لطة الغبية يف مر استطاعت نقل معظم الشعب 
من مقاعد املتعايشني إىل خانة األعداء، فلم يعد السياسيون 
ه�م األكثر عرضة للعن�ف والتعذيب يف أقس�ام الرشطة، بل 

زاحمهم املواطنون العاديون ثم تفوقوا عليهم.

التحليل النف�سي للغبي �سيا�سيًا

يس�تعرض الكات�ب بعض أم�راض الس�لطة التي يعترب 
الغباء الس�يايس سببا يف حدوثها أو نتيجة لها، ومنها تفي 
الهاج�س األمن�ي، واتخاذ احتياط�ات أمنية كث�رية ومبالغ 
فيه�ا، إضافة لعزلة الس�لطة وافتقادها الحي�اة الطبيعية، 
فال يرى صاحب الس�لطة الحياة إال من خالل تقارير تعكس 

وجهة نظر من كتبوها.
ويشعر الحاكم الغبي بتضخم الذات، وبتوحد الوطن مع 
ذاته، إضافة إلدمانه للسلطة والشعور "بالتأله" الذي يؤدي 
للتجرب واالستعالء والطغيان بال حدود، وكذلك إصابة الحاكم 
بنوع من الجمود، واإلفالس، والش�يخوخة، مما يجعله غري 
قادر ع�ىل اس�تيعاب منظومات الحي�اة الحديث�ة ومواكبة 
األحداث كما ينبغي، ناهيك عن تشبث الحاكم الغبي بتوريث 

السلطة ألحد أبنائه، باعتبار ذلك "حبل نجاة من الفناء".

ا�ستثمار الغباء

اس�تطاع العديد من الشخصيات استثمار "تابو الغباء"، 
س�واء يف توصيف الحال�ة املجتمعية ونقده�ا، أم يف تحقيق 

أهداف وطنية وأخرى شخصية.
فقد نج�ح "جحا" -الذي وصفه الكات�ب باعتباره إمام 
األغبي�اء، وس�يد املتغابني- بن�وادره الكثرية م�ع الحكام يف 

تأريخ الفرة التي عاشها وللحكام الذين عرفهم.
ول�م يكن نقده موجها فقط إىل حكام عره، بل إىل كل 

املس�ؤولني من أصحاب 
وصن�ع  الرفيع�ة.  املناص�ب 

إس�ماعيل ياسني أسطورته بصورة الغبي الحارضة دائما يف 
أفالمه". 

يؤكد الكاتب أن إعالم الغبي يقوم بتزييف الوعي، وتشكيل 
وع�ي الجمهور لك�ي يقبل منظوم�ة الس�لطة وتوجهاتها، 
وكذل�ك إرصار أعوان الحاكم ع�ىل إحاطته باملنافقني إلقناع 

الحاكم بما يريدونه
"وهو ما أحس�ن النظام السيايس اس�تغالله ووجد فيه 
ضالت�ه، من خ�الل صنع ص�ورة ذهني�ة مختلف�ة للجيش 
والرشط�ة بعد ثورة يولي�و، فتعلق الناس بأفالم إس�ماعيل 

ياسني، بل إنها عاشت أكثر مما قدر لها.
ويتطرق الكاتب للممثل الكوميدي محمد سعد الذي كان 
خ�ري ممثل للنظام وأفضل تجس�يد للتوقيت الذي ظهر فيه، 
رغم ع�دم عالقته املبارشة به، فحقق الش�هرة واملال يف ظل 
حالة من اإلحباط كانت س�ائدة ومس�يطرة، وكانت األفالم 

الكوميدية هي املتنفس الوحيد للناس.

�سناعة الغبي

ي�رى الكات�ب أن وراء كل حاكم غبي رج�ال أّفاقا يرتدي 
عباءة الدين، وإعالما مضلال، وتعليما فاسدا، وأعوانا فجرة، 

وشعبا مغّيبا..
فتح�ول التعليم من قضية قومي�ة إىل قضية أمن قومي، 
وأصبح فرد األمن يختار املعلم املثايل، ويقوم برشيح مديري 
املديريات التعليمية، وبالتوقيع عىل أس�ماء املدرسني الجدد، 

ويسهم يف اختيار أسماء املدارس.
وأصبح�ت مهم�ة التعليم "خدم�ة النظ�ام"، وحرصت 
األنظم�ة املتعاقبة ع�ىل أن تكون مناه�ج التعليم خالية من 
اإلب�داع وتخ�دم توجهاته�ا، وص�ارت تس�هم يف انخف�اض 

معدالت الذكاء ونرش الخرافات.
وم�ن ناحية أخرى، يؤك�د الكاتب أن إع�الم الغبي يقوم 
بتزييف الوعي، وتش�كيل وعي الجمهور لكي يقبل منظومة 
الس�لطة وتوجهاته�ا، وكذل�ك إرصار أع�وان الحاك�م ع�ىل 
إحاطته باملنافق�ني إلقناع الحاكم بما يريدونه، س�واء كان 
ه�ؤالء املنافق�ون م�ن العام�ة أم م�ن كتبة املل�وك ووعاظ 

السالطني والشعراء واملثقفني والفنانني.
هذا إضافة لدور رجال الدين األفاقني الذين تجدهم وراء 
كل حاك�م غبي م�ن أجل الروي�ج لخرافات�ه، ولخلع صفة 
القداس�ة عىل الحاك�م، حتى تصبح كوارث�ه زالت وجرائمه 

أخطاء.

ريتش��ارد كارول ع��رض: راني��ا مرزوق – 
باحثة متخصصة في الشؤون االقتصادية

 Richard J Carroll, The President as
 Economist: Scoring Economic Performance
 from Harry Truman to Barack Obama,

.)2012 ,(New York: Praeger
تش�ري اس�تطالعات ال�رأي األمريكي�ة إىل أن 
القضايا االقتصادية س�تكون ه�ي أوىل القضايا 
الت�ي عىل أساس�ها س�يحدد الناخ�ب األمريكي 
ملن س�يصوت يف االنتخابات الرئاس�ية األمريكية 
املقرر لها يف السادس من نوفمرب/ ترشين الثاني 
املقبل، يف ظل تدهور األوضاع االقتصادية، وعجز 
املوازنة، وارتفاع نس�بة البطال�ة بني األمريكيني 
إىل مستويات غري معهودة. وهو ما يفرس تركيز 
املتنافس�ني عىل منص�ب الرئي�س، الديمقراطي 
ب�اراك أوبام�ا، والجمه�وري مي�ت ورمني، عىل 
القضاي�ا االقتصادية خالل املناظ�رة األويل التي 
جمعتهم�ا. دف�ع ذل�ك األم�ر املحلل�ني والكتاب 
االقتصاديني إىل تقييم اإلجراءات االقتصادية التي 
تبناه�ا الرئيس باراك أوباما، الس�اعي إىل الفوز 
بوالي�ة ثانية، وط�رح الرؤى والتص�ورات إلنقاذ 
االقتص�اد األمريكي من عثرته. يف هذا الس�ياق، 
تأت�ي أهمي�ة ع�رض كت�اب بعن�وان " الرئيس 
كخب�ري اقتص�ادي: س�جل األداء االقتصادي من 
هاري ترومان إىل باراك أوباما" ملؤلفه ريتش�ارد 
كارول، الخبري االقتصادي واملحلل املايل ألكثر من 
30 عاما، وله العديد من الكتب واملقاالت املتعلقة 
باالقتصاد األمريكي. وقد عمل ريتشارد مع البنك 
ال�دويل وغريه م�ن املنظم�ات الدولي�ة والثنائية 
يف 30 بل�دا لتوف�ري الخربات االقتصادي�ة واملالية 
للسياسات االقتصادية واملش�اريع االستثمارية 
الدولي�ة، وتقييم أثر برام�ج اإلصالح االقتصادي 

الكيل يف البلدان اآلسيوية، أثناء أزمتها املالية.

املوؤ�سرات الرئي�سة للتقييم
يتن�اول املؤل�ف بالتحلي�ل األداء االقتص�ادي 
من ه�اري ترومان إىل باراك أوبام�ا، ليغطي 66 

سنة من تاريخ االقتصاد األمريكي، بدءا من عام 
1946 حتى عام 2011 ، من خالل اس�تخدام 17 
م�ؤرشا اقتصادي�اً، التي كان م�ن أبرزها مؤرش 
النمو يف الناتج املح�يل اإلجمايل، ومعدل البطالة، 
والتضخ�م، وع�دد الس�كان تح�ت خ�ط الفقر، 
ومؤرش داو جونز الصناع�ي، ومعدالت االدخار، 
واالستثمار، والصادرات، وامليزان التجاري، ونمو 
امليزانية االتحادية، والديون والرضائب االتحادية 

كحصة من الناتج املحيل اإلجمايل.
وهو بذلك يعد إس�هاما يتمي�ز باملوضوعية، 

حي�ث يق�دم تقييم�ات وتصنيف�ات موضوعية 
لكل إدارة رئاسية، اس�تناداً للعديد من املؤرشات 
الرئيس�ية، والبيانات الكمية ل�ألداء االقتصادي، 

وليس اآلراء الشخصية.
توصل املؤلف باستخدام األساليب اإلحصائية 
األساس�ية إىل جمع م�ؤرشات األداء االقتصادي 
للرؤس�اء األمريكيني من تروم�ان وحتى أوباما، 
كل عىل ح�دة، وعرضها بدرجة واحدة لكل واحد 
منه�م. و ج�اء تصنيف األداء االقتص�ادي، وفقاً 
لعدد 12 مرتبة، حيث احتل ترومان املركز األول، 

ويليه كل من جون كينيدي، وليندون جونسون 
يف املرتبت�ني الثاني�ة والثالثة عىل الت�وايل، بينما 
جاء كل من جورج ب�وش األب، وجيمي كارتر، 
وج�ورج ب�وش االب�ن ليحتل�وا املراك�ز الثالثة 
األخرية عىل الرتيب لتصنيف األداء االقتصادي. 
أما ع�ن املنطق�ة الوس�طى يف الرتي�ب، فنجد 
الرئي�س بيل كلينتون وريتش�ارد نيكس�ون يف 
املرتبتني السادس�ة والس�ابعة ثم  جاء كل من 
ريج�ان وأوبام�ا ليحت�ل كل منهم�ا املركزي�ن 

الثامن والتاسع عىل الرتيب.
ويربز املؤلف موق�ف أوباما من جانب آخر، 
حي�ث أوضح أنه عىل الرغم م�ن أن أوباما جاء 
يف املركز التاس�ع، وأن أداءه االقتصادي ال يبدو 
مؤث�را جدا، باملقارنة مع الرؤس�اء الس�ابقني، 
فإن�ه يصن�ف يف املرتب�ة الثالثة ب�ني معارصيه 
من الرؤس�اء الس�ابقني، والتي تيل املرتبة التي 
احتلها ريجان، الذي يصف أداءه الجمهوريون 

باملعجزة االقتصادية .
تقييم حزبي للأداء القت�سادي

أما عن مس�توى األداء االقتصادي، استناداً 
للتصني�ف الحزبي، فيقيم املؤل�ف وفقاً لنتائج 
الجمه�وري  األداء  االقتص�ادي  امل�ؤرشات 
والديمقراط�ي، ولك�ن انطالقاً م�ن أن الحزبني 
مس�ؤوالن معا عن تحقيق األه�داف ذاتها, وأن 
االختالف هو اخت�الف يف الربامج واملناهج التي 
ت�ؤدي إىل تلك األه�داف. ولهذا، يج�ري تصنيف 
الحزب�ني م�ن وق�ت آلخ�ر بأش�كال متفاوتة, 
فيوضع الجمهوري يف خانة املحافظني، يف حني 
يوض�ع الديمقراطي يف خان�ة الليرباليني, وهذا 
التصني�ف بهدف توصيف االختالف عىل الربامج، 
وليس عىل املبادئ واألهداف العامة, فكال الحزبني 
هما رأسماليان يف االقتصاد، وفيدراليان يف تعريف 
البناء الس�يايس لألم�ة. ويف هذا الس�ياق، ينتقل 
املؤلف الستخدام قائمة الرتيب إلجراء مقارنات 
لألداء االقتصادي بني الحزبني السياسيني، حيث 
تنقس�م قائمة ترتيب الرؤساء األمريكيني، وفقاً 
ملس�توى األداء االقتصادي إىل نصفني متساويني 
من حيث االنتم�اء الحزبي، حيث يضم كل منهم 

س�تة رؤس�اء منتم�ني إىل الح�زب الجمه�وري، 
والس�تة اآلخرون منتمون للح�زب الديمقراطي. 
وبقراءة نتائج التقييم، يأتي السجل االقتصادي 
للرؤس�اء الديمقراطيني أعىل بكثري من الرؤساء 
النتائ�ج  الجمهوري�ني . ويدع�م املؤل�ف ه�ذه 
ويؤكده�ا بع�رض نتائ�ج إحصائي�ة الختبارات 
أخ�رى، والت�ي أجراها لتالىف عي�وب تأثري بعض 

القيم املتطرفة يف بعض املؤرشات .
وجاءت نتائج تلك االختب�ارات لتدعم موقف 
األداء االقتص�ادي للح�زب الديمقراط�ي، حي�ث 
حص�ل ثالث�ة م�ن الرؤس�اء الديمقراطيني عىل 
القيم العظمى األوىل ملس�توى األداء االقتصادي.  
وبالنس�بة للقي�م الث�الث األقل، التي س�جلت يف 
قياس مستوى األداء االقتصادي، فقد حاز اثنان 
من الرؤس�اء الجمهوريني عليها. ثم اس�تعرض 
املؤل�ف امل�ؤرشات االقتصادي�ة، كال ع�ىل حدة، 
كمعي�ار للمقارنة ب�ني األداء الحزب�ي قتصادياً، 
فج�اءت النتائ�ج يف صالح الح�زب الديمقراطي 
بالنس�بة لتط�ور مؤرش نس�بة الدي�ن العام من 
إجم�ايل النات�ج املح�يل اإلجمايل، حيث اس�تطاع 
خمس�ة رؤس�اء - م�ن إجم�ايل س�تة رؤس�اء 
ديمقراطي�ني – تخفيض نس�بة الدين العام من 
إجم�ايل الناتج املح�يل اإلجمايل ، بينم�ا كان أداء 
أربعة من إجمايل س�تة من الرؤساء الجمهوريني 
يف االتج�اه املعاك�س، حي�ث زادت نس�بة الدين 
الع�ام من إجم�ايل النات�ج املحيل اإلجم�ايل. ولم 
تختل�ف نتائج تقييم مس�توى األداء االقتصادي 
ب�ني الديمقراطيني والجمهوري�ني، والتي جاءت 
باس�تخدام م�ؤرش نس�بة العج�ز يف امليزاني�ة، 
حيث حصل الرؤس�اء الديمقراطيون عىل املراكز 
الخمس�ة األوىل، والت�ي تعكس انخفاض نس�بة 
عجز امليزانية، يف ظل إدارة هؤالء الرؤساء، بينما 
حصل الرؤس�اء املنتمون للحزب الجمهوري عىل 
املراكز األربعة األقل أداًء يف تخفيض نس�بة عجز 
امليزانية من إجمايل خمس�ة مراكز.وفيما يتعلق 
بنمو الناتج املحيل اإلجمايل، فقد حصل ثالثة من 
الرؤس�اء املنتمني للحزب الديمقراطي عىل ثالثة 
من املس�تويات األعىل تقدي�را لنمو الناتج املحيل 

اإلجمايل من إجمايل أربعة مس�تويات، يف حني أن 
املس�تويات الخمس�ة األقل تقديراً حاز الرؤساء 

املنتمون للحزب الجمهوري عىل أربعة منها.
أم�ا ع�ن مع�دالت الفق�ر، فقد س�جل األداء 
الديمقراط�ي يف تخفيض معدالت الفق�ر تميزاً، 
حي�ث كان�ت أق�ل مع�دالت الفق�ر م�ن نصيب 
الرؤساء املنتمني للحزب الديمقراطي، بينما جاء 
يف نهاي�ة الرتيب التنازيل ثالثة مراكز، وحاز عىل 
اثنني منها  الرؤساء املنتمون للحزب الجمهوري. 
وكانت النتائج نفسها بالنسبة ملؤرش التوظيف، 
حيث جاء س�جل الرؤس�اء الديمقراطيني أفضل 
م�ن الرؤس�اء الجمهوري�ني. ولكن أي�دت بعض 
نتائ�ج املؤرشات االقتصادي�ة األداء الجمهوري ، 
حيث عكس س�جل األداء الجمهوري يف تخفيض 
مع�دالت التضخم تميزاً ع�ن األداء الديمقراطي، 
اإلي�رادات  لتخفي�ض  بالنس�بة  الح�ال  وكذل�ك 
الرضيبي�ة كنس�بة م�ن الناتج املح�يل اإلجمايل، 
وهو ما يفرسه أن سياس�ات الحزب الجمهوري 
ترفض زيادة الرضائب عىل املواطنني األمريكيني، 
وأصحاب الدخل املحدود.  وختاماً، يخلص الكاتب 
إىل  أنه ال ش�ك يف أن حالة االقتصاد ستلعب دوراً 
حاس�ماً يف حملة االنتخابات الرئاسية األمريكية 
الحالي�ة، وه�ي حقيق�ة تؤكدها تقاري�ر نتائج 
اس�تطالعات رأي الناخب�ني األمريكيني. ويفرس 
هذه النتائج املثل األمريكي: "فتش عن مستوى 
الرفاهة، أو نس�بة البطالة"، وستعرف من الذي 
س�يصبح رئيس�اً للوالي�ات املتح�دة يف األع�وام 

األربعة املقبلة.
فم�ن املؤكد أن األزم�ة االقتصادي�ة واملالية، 
وكذل�ك الجدل ح�ول برنامج الرعاي�ة الصحية، 
سيحش�دان الق�وى يف كال الحزب�ني، الجمهوري 
والديمقراط�ي، وس�تكون هن�اك قضاي�ا أخرى 
مهمة، ولكن ضعيفة التأثري مثل الهجرة، وزواج 
املثليني، والس�يطرة عىل أس�لحة الدمار الشامل، 
وال�راع العرب�ي – اإلرسائييل، وث�ورات الربيع 
العربي، ومحاربة اإلرهاب التي لديها تأثري خاص 

لدى نسبة متواضعة من الناخبني األمريكيني. 
تعريف الكاتب: خبري اقتصادي ومحلل مايل
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الغباء السياســـي

تقويم مقارن: أداء االقتصاد االمريكي من ترومان إىل أوباما

من الولة الذين تعاقبوا على حكم م�سر 
وات�سموا بال�سعف والغباء احلاكم باأمر اهلل الذي 

قيل اإنه اأ�سيب باجلنون، وحّرم اأكل امللوخية، 
ومنع ارتداء الكعب العايل، واأمر النا�س بالعمل 

ليل والنوم نهارا. الطغاة كانوا يجمعون بني 
الغباء والت�سلط وامليل اإىل العنف، فاحلاكم الغبي 

كان يرى يف ال�سيف منقذا له.

عرض/ شرين يونس
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يف اكثر من مناس�بة ارشت اىل االس�باب التي 
لحاج�ة  واملحاك�م  القض�اء  ظه�ور  اىل  دع�ت 
املجتمع�ات إليه�ا وانبثق�ت م�ن ه�ذه الحاجة 
العلوم والفنون ذات الصلة واالهمية التي تنطوي 
عليه�ا فك�رة وج�ود القض�اء بكاف�ة اش�كاله 
حاج�ة  وال  واالداري(  والدس�توري  )االعتي�ادي 
الع�ادة ذكرها، وإنم�ا التذكري بأهميته�ا لتكرار 
املحاول�ة تجاه التعرض له�ا مثلما رصح به احد 
اعضاء مفوضية االنتخابات املستقلة تجاه حكم 
املحكمة االتحادي�ة العليا بصدد قانون انتخابات 
مجال�س املحافظات واالقضية والنواحي ، وهذه 
االهمي�ة دع�ت كاف�ة الترشيع�ات يف ال�دول اىل 
حماية ه�ذه االحكام وجعلها من اس�س الثبات 
وس�اعرض  املجتمع�ات،  لكينون�ة  وال�دوام 
للمنظومة الترشيعية العراقي�ة التي عدت افعال 
تتعلق بمخالف�ة االحكام القضائية واالمتناع عن 
تنفيذه�ا بمثاب�ة جريم�ة وحددت له�ا العقوبة 
البدني�ة واملالية )الحب�س والغرامة( والن املرشع 
ومن خالل التجرب�ة الحياتية وجد ان من يخالف 
االح�كام القضائية ويعطله�ا يف االغلب االعم هو 
القائ�م عىل تنفيذه�ا س�واء كان موظف مهمته 
تنفيذه�ا بحك�م وظيفت�ه مث�ل دوائ�ر التنفي�ذ 
واعض�اء الضب�ط القضائ�ي وس�ائر املوظف�ن 
املثبت�ن عىل املالك الدائ�م او غريهم من اصحاب 
الدرج�ات الخاص�ة وال�وزراء والن�واب والقضاة 
وم�ن يدخلون يف مفهوم )املكل�ف بخدمة عامة( 
املعرف�ون يف حكم الفقرة )2( من املادة )19( من 
قان�ون العقوب�ات رقم 111 لس�نة 1969 املعدل 
التي ج�اء فيها االتي )املكل�ف بخدمة عامة: كل 
موظ�ف او مس�تخدم او عامل انيط�ت به مهمة 
عام�ة يف خدم�ة الحكوم�ة ودوائره�ا الرس�مية 
وشبه الرسمية واملصالح التابعة لها او املوضوعة 
تحت رقابتها ويش�مل ذلك رئيس الوزراء ونوابه 
وال�وزراء واعض�اء املجال�س النيابي�ة واالدارية 
والبلدية كما يش�مل املحكمن والخ�راء ووكالء 
والح�راس  واملصف�ن  )الس�نديكين(  الدائن�ن 
ومدي�ري  ادارة  مجال�س  واعض�اء  القضائي�ن 
ومستخدمي املؤسس�ات والرشكات والجمعيات 
واملنظمات واملنش�ات التي تس�اهم الحكومة او 
اح�دى دوائره�ا الرس�مية او ش�به الرس�مية يف 
مالها بنصيب م�ا باية صفة كانت، وعىل العموم 
كل من يقوم بخدمة عامة باجر او بغري اجر. وال 
يح�ول دون تطبي�ق اح�كام ه�ذا القان�ون بحق 
املكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته او خدمته او 
عمله متى وق�ع الفعل الجرمي اثناء توافر صفة 
م�ن الصفات املبينة يف ه�ذه الفقرة فيه( وحيث 
ان املب�دأ الع�ام يف الفقه الجنائ�ي )ال عقوبة وال 

جريم�ة اال بن�ص او بن�اء ع�ىل ن�ص( واملرشع 
العراق�ي بن ب�ان فعل امتناع املوظ�ف او املكلف 
بخدم�ة عام�ة عن تنفي�ذ االح�كام القضائية او 
تعطيله�ا جريمة يعاق�ب عليها ع�ىل وفق حكم 
املادة )329( عقوب�ات التي جاء فيها االتي )1 – 
يعاق�ب بالحب�س وبالغرام�ة او بإح�دى هاتن 
العقوبت�ن كل موظ�ف او مكل�ف بخدم�ة ام�ة 
اس�تغل وظيفته يف وقف او تعطيل تنفيذ االوامر 
القوان�ن  اح�كام  او  الحكوم�ة  م�ن  الص�ادرة 
واألنظم�ة او اي حك�م او ام�ر ص�ادر من احدى 
املحاكم او اية س�لطة عامة مختصة او يف تأخري 
تحصي�ل االم�وال او الرس�وم ونحوه�ا املق�ررة 
قانونا 2 – يعاق�ب بالعقوبة ذاتها كل موظف او 
مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر 
صادر من احدى املحاكم او من اية س�لطة عامة 
مختصة بعد ميض ثمانية ايام من انذاره رسميا 
بالتنفي�ذ متى كان تنفيذ الحكم او االمر داخال يف 
اختصاص�ه 3 - تطب�ق العقوب�ات ذاته�ا ع�ىل 
املوظ�ف او الوكي�ل الرس�مي الذي ي�رح، ينزل 
درج�ة، ينقل، يه�دد، يرهب، يميز ض�د، يضايق، 
ينتقم باي طريقة اخرى من اي ش�خص يبلغ او 
يتع�اون مع لجن�ة النزاه�ة العام�ة العراقية او 
املفتش الع�ام يف الوزارة او دي�وان الرقابة املالية 
العلي�ا او اي جه�ة حكومي�ة اخ�رى مختص�ة 
بالتحقيق وفضح الفس�اد واس�اءة الترصف من 
قبل املس�ؤولن عن املؤسسات العامة( وحيث ان 
من�اط الفعل الجرم�ي االمتن�اع او تعطيل تنفيذ 
الحكم القضائي فان محلها هو الحكم القضائي 
لذل�ك الب�د وان اوضح ما ه�و الحك�م القضائي 
بعجال�ة ه�و الق�رار ال�ذي تص�دره املحكمة يف 
خصوم�ة ووصف حكم امل�ادة )161( من قانون 
املرافعات رقم 83 لس�نة 1969 املعدل بان الحكم 
القضائ�ي ه�و )يت�ىل منط�وق الحكم علن�ا بعد 
يف  املوجب�ة  اس�بابه  تحري�ر مس�ودته وكتاب�ة 
الجلسة املحددة لذلك، ويعتر الطرفان مبلغن به 
تلقائي�ا، اذا كان�ت املرافع�ة قد ج�رت حضوريا، 
حر الطرفان ام لم يح�را يف املوعد الذي عن 
االح�كام  كاف�ة  يش�مل  وه�و  الق�رار(  لت�الوة 
القضائي�ة الص�ادرة ع�ن املحاك�م الت�ي تعم�ل 
بموج�ب قانون املرافعات يف الدع�اوى املدنية اما 
يف الدع�اوى الجزائي�ة او الجنائية ف�ان االحكام 
الواجب�ة التنفي�ذ ه�ي االح�كام الت�ي تصدره�ا 
املحاكم الجزائي�ة )الجنايات ، الجنح والتحقيق( 
والت�ي تص�در احكامه�ا بموجب قان�ون اصول 
املحاكمات الجزائية رقم 23 لس�نة 1971 املعدل 
وعد الحك�م الواجب النفاذ ه�و الحكم القضائي 
الذي اش�ارت اليه املادة )224( اصول جزائية ويف 

القض�اء االداري ه�و الحك�م ال�ذي يص�در م�ن 
محكمة القض�اء االداري بموجب االجراءات التي 
اش�ار اليها قانون املرافعات املدنية رقم 83 لسنة 
1969 املع�دل عىل وفق حكم املادة)7( من قانون 
مجل�س ش�ورى الدول�ة رق�م 65 لس�نة 1979 
املعدل�ن ام�ا يف القض�اء الدس�توري وه�و اصل 
القض�اء  اح�كام  امل�ادة ف�ان  البح�ث يف ه�ذه 
الدس�توري يف العراق مثل غريه هي االحكام التي 
تصدر لتفس�ري النصوص الدس�تورية او البت يف 
الطع�ن بع�دم دس�تورية القوان�ن والترشيعات 
النافذة واختصت فيه املحكمة االتحادية العليا يف 
الع�راق دون غريه�ا به�ذا االختص�اص بموجب 
قان�ون ادارة الدولة االنتقالية رقم   لس�نة 2004 
املع�دل وقانون املحكمة االتحادي�ة العليا الصادر 
بموج�ب االمر رقم 30 لس�نة 2005 ثم تعزز هذا 
الدور واالختصاص بحكم املادة )93( من دستور 
الع�راق لعام 2005 وجاء فيه نص اخر يؤكد عىل 
الزامية احكامها ووجوب تنفيذها عىل وفق حكم 
املادة )94( من الدس�تور التي جاء فيها )قرارات 
املحكمة االتحادية العليا باتة وملزمة للس�لطات 
كافة( ويف عجز املادة اش�ار اىل ان االلزام يش�مل 
كافة الس�لطات وارى ب�ان كاتب الدس�تور ثبت 
عب�ارة )كافة( ول�م يذكر كلمة )جمي�ع( لتأكيد 
شمولية فعل االلزام عىل الكل دون استثناء حيث 
نجد ان معنى كلمة )كافة( عند اهل اللغة بمعنى 
�ُة الجماعة، وقي�ل: الجماعة من الناس.  )والكافَّ
ًة أَي كلَّهم. وقال أبو إس�حق يف  يقال: لَِقيتهم كافَّ
قول�ه تعاىل: يا أَيه�ا الذين آمنوا اْدخُلوا يف الس�لم 

ًة، قال: كاف�ة بمعنى امليع واإلحاطة، فيجوز  كافَّ
�ْلِم كلِّه أَي يف جميع  أَن يكون معناه ادخلوا يف السِّ
رشائعه، ومعنى كافًة يف اش�تقاق اللغة: ما يكّف 
�ة القميص وهي  ال�يء يف آخ�ره، من ذل�ك ُكفَّ
حاش�يته( اما كلمة الجميع فإنها بمعاٍن ش�تى 
منه�ا جمع ال�يء وعىل وف�ق ما ورد يف لس�ان 
الع�رب والف�رق واض�ح الس�تخدام كلم�ة كافة 
لتشمل الس�لطات القائمة وال تدل اال عىل اال عىل 
الكل بينما كلمة جمي�ع تعر احيانا عن املفرد يف 
اس�لوب التعظيم مثل قوله تعاىل يف االية الكريمة 
)105( من س�ورة النس�اء )إِنَّا أَنزَلَْنا إِلَْيَك الِْكَتاَب 
ِبالَْح�قِّ لَِتْحُكَم َب�ْنَ النَّاِس ِبَم�ا أََراَك اللُّه َوالَ َتُكن 
لِّلَْخآِئِنَن َخِصيًما( ومن ذلك فان الدس�تور شمل 
كل السلطات القائمة يف تاريخ كتابة الدستور او 
الت�ي س�تقوم او تتكون الحقا، فض�ال عن حكم 
الفق�رة )ثانيا( من املادة )5( من قانون املحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا رقم 30 لس�نة 2005 ومن ذلك 
نج�د ان حكم املحكمة االتحادية العليا الزم وبات 
وواجب التنفيذ، واالمتناع عن تنفيذه او الس�عي 
لتعطيله يشكل فعل جرمه قانون العقوبات رقم 
111 لس�نة 1969 املع�دل ع�ىل وفق حك�م املادة 
)329( عقوب�ات امللم�ع عنه�ا أع�اله والب�د من 
االستش�هاد بواقعة حدثت مؤخ�را اذ رصح احد 
اعض�اء مفوضي�ة االنتخابات )نق�ض املحكمة 
مجال�س  قان�ون  م�ن   13 للم�ادة  االتحادي�ة 
املحافظ�ات غ�ري مل�زم للمفوضية ألنه�ا تعمل 
بقان�ون مرشع م�ن مجلس النواب"،مس�تطردا 
"لكن�ه ملزم ملجل�س الن�واب( ويقص�د بذلك ان 

املفوضي�ة غ�ري معني�ة بتنفي�ذ حك�م املحكمة 
االتحادي�ة العليا رق�م ) 67/اتحادي�ة/2012 يف 
2012/10/22 ( الذي قىض بتعطيل نص الفقرة 
)خامس�اً( من املادة )13(  م�ن قانون انتخابات 
مجال�س املحافظ�ات واالقضي�ة والنواحي رقم 
)38( لس�نة 2008 املعدل وان ص�ح االدعاء عىل 
ذم�ة وس�ائل االعالم ف�ان م�ن نطق به ام�ا انه 
يتعم�د تعطيل حكم قضائي بات وملزم ويخضع 
ألح�كام قانون العقوبات رقم 111 لس�نة 1969 
املع�دل او ان�ه ال يعلم ب�ان الحك�م القضائي قد 
عط�ل ن�ص الفق�رة )5( وأصبحت ه�ي والعدم 
سواء، الن فقه القانون الدستوري يعرف تعطيل 
النص القانوني بموجب حكم القضاء الدستوري 
هو بمثابة الغاء للنص وال يجوز تنفيذه ويوجب 
ع�ىل الجه�ات الترشيعية اص�دار ترشي�ع جديد 
يعالج ذلك الف�راغ الترشيع�ي الن حكم املحكمة 
االتحادية العليا كاش�ف لبط�الن النص ويف قرار 
للمحكم�ة الدس�تورية العليا يف م�رص املرقم 39 
لسنة 1990 جاء توضيح لفكرة البطالن وتعطيل 
الن�ص ع�ىل وفق االتي )اس�تقر قض�اء املحكمة 
الدستورية العليا عىل أن للحكم بعدم الدستورية 
أث�راً رجعياً كنتيج�ة حتمية لطبيعته الكاش�فة 
فق�ررت يف أح�د أحكامها " إن األص�ل يف األحكام 
القضائية أنها كاش�فة وليست منشئة ، إذ هي ال 
تستحدث جديداً وال تنش�ئ مراكزاً أو أوضاعاً لم 
تكن موجودة من قبل ، بل هي تكش�ف عن حكم 

الدستور أو القانون يف املنازعات 
املطروح�ة عىل القض�اء وترده 
ال�ذي  الصحي�ح  مفهوم�ه  اىل 
يالزمه منذ ص�دوره األمر الذي 
يس�تتبع أن يكون للحكم بعدم 
الدس�تورية أثر رجع�ي كنتيجة 
حتمية لطبيعته الكاش�فة بياناً 
دس�تورية  يف  الص�واب  لوج�ه 
الن�ص الترشيعي املطعون عليه 
من�ذ صدوره ، وم�ا إذا كان هذا 
النص قد جاء موافقاً للدستور ، 
ش�كالً  املق�ررة  ح�دوده  ويف 
للن�ص  فتتأك�د  وموضوع�اً 
رشعيته الدس�تورية ، ويستمر 
نف�اذه ، أم أنه ص�در متعارضاً 
م�ع الدس�تور ، فينس�لخ عن�ه 
بأث�ر  قيمت�ه  وتنع�دم  وصف�ه 
ينسحب اىل يوم صدوره ، وذلك 
يؤكد قصد املرشع يف تقرير األثر 
الرجعي للحكم بعدم الدستورية 
ويؤيد انس�حابه عىل ما س�بقه 

من عالقات وأوضاع نش�أت يف ظل القانون الذي 
عض�و  ان  وحي�ث  دس�توريته(   بع�دم  ق�يض 
مفوضي�ة االنتخابات وهو ام�ا بحكم املوظف او 
املكل�ف بخدمة عامة وعليه ان يصدر اوامره عىل 
وف�ق ن�ص نافذ وغ�ري معطل وال ملغ�ى وإال عد 
ام�ره او قراره معدوم إلصابت�ه بعيب االنحراف 
تلحق�ه  وال  االداري  القان�ون  فق�ه  وف�ق  ع�ىل 
القضائية او القانوني�ة ويتحمل تبعات اثاره ان 
رت�ب اثر ومثلما ذك�ر احد االش�خاص ان امللفت 
للنظ�ر ب�ان اي م�ن الس�لطتن الترشيعي�ة او 
التنفيذية او اعضاء االحزاب والكتل السياسية لم 
اس�تنكر او يش�جب ترصي�ح عض�و املفوضي�ة 
ينس�جم  ألن�ه  لربم�ا  أع�اله،  يف  عن�ه  املن�وه 
وتطلعاتهم السياس�ية يف االستحواذ عىل اصوات 
ل�م تمنح لهم او كما يطل�ق عليها رسقة اصوات 
الناخبن التي تصدى لها القضاء فوجه مسريتها 
نحو الصواب لحفظ الحقوق والخروج بمجالس 
نيابي�ة وطنية او محلي�ة تمثل االق�رب اىل رغبة 
الناخب العراقي وه�ذا ما نؤكد عليه بان القضاء 
ه�و الضمانة لحقوق االنس�ان م�ن كل خرق او 
تع�د من الغ�ري وادع�وا مفوضي�ة االنتخابات اىل 
مراجع�ة ما ص�در عنها او ع�ن عضوها حتى ال 
يش�كل فعلهم خرقا يعاقب علي�ه القانون وإنما 
نفرتض فيها االس�تقاللية والنزاه�ة ونعول عىل 
ادائه�ا يف انتخابات حرة نزيه�ة تعر عن حقيقة 
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املالح�ظ أن الق�رار اإلداري يعت�ر م�ن املوضوعات ذات 
الطبيعة املهمة والحيوية، ذلك أن أغلب اختصاصات القضاء 
اإلداري يف البالد العربية وفرنسا يكاد يكون قائما عىل فكرة 
الق�رار اإلداري. ومن جهة أخرى يعتر الق�رار اإلداري أهم 
عنارص العملية اإلدارية، بل يعتر جوهر عمل املس�ؤولن يف 

الحكومات املختلفة من ذلك نرى:
1- ال تعد األعمال املادية الصادرة من اإلدارة قرارا إداريا. 
ذلك أن األعم�ال املادية واإلدارية ال يرتتب عليها تحقيق آثار 

قانونية.
2- ال تعد العقود اإلدارية التي لها نظامها الخاص قرارا 
إداري�ا. رغ�م ك�ون اإلدارة اح�د أطرافها، إال أنها تنش�أ عن 

توافق إرادتن . فهي ال تصدر عن إرادة اإلدارة املنفردة 
3- ال يعد قرارا إداريا أعمال السلطة القضائية .

4- ال تع�د ق�رارا إداري�ا األعم�ال الص�ادرة م�ن اإلدارة 
بوصفها شخصا معنويا خاصا.

وقد عرف الق�رار اإلداري بأنه )إعالن اإلدارة عن إرادتها 
امللزمة بما لها من سلطة بمقتىض القوانن واللوائح بقصد 
إنشاء أو تعديل احد املراكز القانونية متى كان ممكناً وجائزاً 

وقانونياً. وكان الهدف منه تحقيق املصلحة العامة(.
وق�د ج�اء تعري�ف الق�رار اإلداري يف منت�دى البح�وث 
اإلدارية بأنه يعتر أهم مظهر من مظاهر نشاط وامتيازات 
السلطة التي تتمتع بها اإلدارة وتستمدها من القانون العام 
إذ بواس�طتها تس�تطيع اإلدارة بإرادتها املنفردة عىل خالف 
القواع�د العامة يف القانون الخاص إنش�اء حقوق أو فرض 
التزام�ات. ويرج�ح الس�بب يف ذل�ك اىل ان ل�إدارة املصلحة 
العام�ة والتي يج�ب تغليبها املصالح الفردي�ة الخاصة. لذا 
يج�ب تعريف القرار اإلداري وتمي�زه عن غريه من األعمال 
القانونية األخرى. مثل األعم�ال املادية واألعمال الترشيعية 
واألعم�ال القضائية. وتس�تخدم اإلدارة جمي�ع صالحيتها 
القانوني�ة يف إص�دار الق�رارات اإلداري�ة لتحقي�ق املصلحة 
العامة وتنظيم سري املرفق العام إال أن العمل اإلداري اليومي 
يقت�يض ان تس�تقر في�ه املعام�الت اليومية. الن اس�تقرار 
التعامل اليومي يهدف إىل اس�تقرار الحقوق واستقرار الحق 
يقتيض أن يكون وفقاً للقان�ون. وعرف القرار اإلداري بأنه 
إع�الن اإلدارة عن إرادتها. من هذا ن�رى ان اإلدارة يمكن ان 
تعل�ن ع�ن إرادتها بش�كل رصيح او ضمن�ي أو تحريري أو 
ش�فهي. ويس�تدل عىل القرار الضمني من س�كوت اإلدارة 
بالنس�بة ملوق�ف مع�ن كما يف س�كوتها عن التظل�م القدم 
م�ن قبل )املوظف( مثالً. وقد يتعلق الق�رار اإلداري يف حالة 
صدوره بموظف معن واح�د أو مجموعة موظفن بذاتهم 
وليس�ت بصفاتهم كمن�ح العالوة الس�نوية ألحد املوظفن 
أو مجموعة م�ن املوظفن اس�تحقاقاتهم من تاريخ معن 
ويس�مى هذا )بالقرار الفردي(. أو قد يتضمن قواعد عامة 
مج�ردة ال يتعلق بها حقوق مكتس�بة لألفراد . وتطبق عىل 
ع�دد غري محدد من األف�راد وال يهم ذلك ع�دد الذين ينطبق 
عليه�م القرار م�ا دام احتوى عىل قاع�دة عامة موضوعية 
تنطبق عىل أشخاص معينن بأوصافهم ال بذواتهم وتسمى 
تل�ك القواع�د )بالق�رار اإلداري( . وق�د تص�در اإلدارة قرار 
مض�اد للقرار اإلداري الفردي ليحل محل القرار األول إلنهاء 
أو تعديل املركز القانوني الذي أنش�أ الق�رار األول. فإذا رأت 
اإلدارة أن املوظ�ف ال�ذي ت�م تعيينه وفقاً للق�رار األول جاء 
خالف للقان�ون وان أوراق التعين املقدمة ش�ابها نوع من 
التزوير أو التحريف فبإمكانها إصدار قرار آخر يلغي القرار 
األول. وقد اهتم الفقه العراقي بتعريف القرار اإلداري إال أن 
تعريفاته للقرار اإلداري اقترص قسم منها عىل ذكر عنارص 
القرار اإلداري. يف حن أن قسماً آخر جاء مطابقاً لتعريفات 
س�ابقة. وقد اس�تقر القضاء اإلداري امل�رصي عىل تعريفه 
بأن�ه )إفصاح اإلدارة عن إرادتها امللزمة بما لها من س�لطة 
بمقتىض القوانن واللوائ�ح بقصد أحداث اثر قانوني معن 

ابتغاء مصلحة عامة(.
وعرف�ه القضاء اإلداري الكويتي نف�س تعريف القضاء 
املرصي وتكمن أهمية التعريف بأنه عن طريقه يمكن إجراء 
التفرق�ة بن القرارات اإلدارية من جهة واألعمال الحكومية 

والترشيعية واألعمال القضائية من جهة أخرى .

وداد خليل ياسين 

املبادئ التي تتعلق 
بالقرار اإلداري
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االمتناع عن تنفيذ االحكام الق�سائية

)أب�و محمد أو س�الم عواد( من التج�ار الكبار يف مدينة 
الكرادة ابتدأ حياته )بائعاً للس�كائر( يف )بس�طية( صغرية 
ع�ىل الرصيف ثم تطورت ام�وره واحواله املادية فأش�رتى 
محالً صغرياً لبيع لعب االطفال.. وبعد سنوات اشرتى محالً 
كب�رياً حيث انهال الرزق عليه كاملطر فأش�رتى محالً آخر يف 
قلب مدينة الكرادة التجارية وعمارة صغرية استأجر شققها 
ومحالها ولم ينس للحظة واحدة ان ما حصل عليه من نعمة 
وخ�ري وفري هو توفيق من الل�ه رب العاملن فلم يتأخر يوماً 
واحداً يف مس�اعدة الفقراء واعطائهم ما تجود به يده وهو 
ملتزم دينياً بعيد كل البعد عن أي ترصف قد يجعله )يصغر( 
يف عيون االخرين شديد الحذر يف تعامله مع الناس مبتعداً عن 
الصدام او الخالف.  واعتاد كل يوم ان يعطي املال واملساعدة 
اىل )س�ليمة الش�حاذة الش�ابة( التي تمر امام محله تسري 
عىل )عكازات( خشبية كل يوم.  يعطيها ويوصيها اذا كانت 
تحت�اج اىل ام�وال او اش�ياء اخرى تس�تطيع ان تأخذ به ما 
تحت�اج اليه من لوازم الحياة اىل الحد الذي كانت فيه ترفض 
يف بع�ض االحيان )هذا الك�رم الكبري( ألنها ال تريد ان يتكرر 
ذل�ك يومياً خصوصاً ان )أبا محمد( كان يقوم بمس�اعدتها 
يف عبور الش�ارع ويوقف رتل الس�يارات وم�ن ثم يوقف لها 
س�يارة اجرة لتوصلها اىل سكنها ويعود اىل محله حامداً الله 
عىل )نعمه الكبرية( واس�تمر عىل ذات النهج ألكثر من عام 
واوىص ول�ده الوحيد )محمد( بفع�ل ذلك يف حال غيابه عن 
املح�ل. وتواترت االيام حيث اعت�اد )ابو محمد( عىل الذهاب 

اىل الش�ورجة للتبضع من س�وقها التجارية الكبرية ورشاء 
ل�وازم املحل.  واعتاد أن يحمل معه )حقيبة( جلدية تحتوي 
عىل املال ال�الزم للرشاء، فوجئ وهو يف أح�د األزقة الضيقة 
املؤدية اىل سوق )الشورجة( بثالثة شباب يشهرون بوجهه 

الس�كاكن ويطالبون�ه بتس�ليمهم الحقيبة الت�ي يحملها 
وألن�ه كان يؤم�ن بالقضاء والقدر ويعلم ان�ه ال مناص من 
ذل�ك فقد )س�لم لهم الحقيب�ة( ولم يكتفوا بذل�ك بل طلبوا 
من�ه اصطحابهم اىل احدى البيوت بعد أن البس�وه قناعاً يف 

رأس�ه.. وتحسس طريقه بواسطتهم وس�مع صوتاً نسائياً 
بع�د دخول�ه اح�دى البي�وت كأن�ه يعرفه حي�ث طلبت من 
الشباب اجالس�ه وفعالً اجلس�وه وبعد برهة ازيل )اللثام( 
عن وجه )ابي محمد( الذي هاله ما يرى وندت عنه ش�هقة 
كبرية حيث رأى )س�ليمة الش�حاذة( بدمها ولحمها ترتدي 
مالب�س نظيف�ة س�ليمة القدم�ن نظيفة املظه�ر وامامها 
)اركيل�ة( نفخ�ت منها الدخان ف�أدرك من خ�الل نظراتها 
انها ق�د راقبته وانه وقع يف كمن مدبر وان )س�ليمة( تدير 
عصاب�ة للخطف والتس�ليب اال ان )س�ليمة( قالت له )انت 
طيب اكثر من الالزم(.  وادخل الحاج )س�الم ابو محمد( يف 
غرفة خاص�ة واحكم عليه اغالق الباب واتصلت )س�ليمة( 
بواس�طة الهاتف الخاص )بابي محمد( بأنه وطالبت بمبلغ 
الفدي�ة كرشط إلطالق رساح )أبي محمد( حيث وصل املبلغ 
املطل�وب اىل )50 ال�ف دوالر( بعد االخذ والرد س�لم املبلغ اىل 
)س�ليمة( واطلق رساح )ابي محم�د( والذي بادر من فوره 
اىل ابالغ الرشط�ة واقربائه وبعد التحري والبحث والس�ؤال 
عن )س�ليمة الش�حاذة وعصابتها( اال ان شيئاً عن ذكراهم 
ل�م يبق له اثر. حت�ى كان يوم عل�م فيه )الحاج س�الم ابو 
محمد( بان )س�ليمة الش�حاذة( قتلها احد افراد عصابتها 
)وف�ر( ب�كل م�ا لديها م�ن م�ال.  وأدرك )أبو محم�د( بأن 
)س�ليمة الش�حاذة( هي اختبار لصره وتفويض امره اىل 
الله.. اال انه حرم بعد ذلك ان يعطي فلساً واحداً ألي متسول 

او شحاذ يراه عىل قارعة الطريق او امام محله. 

امل�سوؤولية اجلزائية
ج�اء يف امل�ادة )60( م�ن قان�ون 
العقوب�ات العراق�ي رق�م 111 لس�نة 
1969املعدل )ال يس�أل جزائياً من كان 
وقت ارت�كاب الجريمة فاق�داً لإدراك 
العق�ل  يف  عاه�ة  أو  لجن�ون  واإلرادة 
بس�بب كونه يف حالة الس�كر وتخدير 
نتج�ت ع�ن م�واد مس�كرة او مخدرة 
أعطي�ت له قراً أو ع�ىل غري علم منه 
به�ا أو ألي س�بب أخر يق�رر العلم أنه 
اإلدراك أو اإلرادة أم�ام إذا ل�م يرتت�ب 
عىل عاه�ة يف العقل أو املادة املس�كرة 
أو املخ�درة أو غريها س�وى النقص أو 
ضع�ف اإلدراك وقت ارت�كاب الجريمة 
ع�د ذلك ظرفاً مخففاً . أما املادة )61( 
من قان�ون أعاله فقد ج�اء فيها ) إذا 
ناتج�ًا  اإلرادة  أو  اإلدراك  فاق�د  كان 
ع�ن مواد مس�كرة أو مخ�درة تناولها 
املج�رم باختي�اره وعلم�ه عوقب عىل 
الجريم�ة التي ارتكب�ت ولو كانت ذات 
قص�د خاص كم�ا لو كان�ت قد وقعت 
من�ه بغري تخدير أو مس�كر( فإذا كان 

قد تناول املس�كر أو املخدر عمداً بغية 
ارت�كاب الجريمة الت�ي وقعت منه عد 
ذلك ظرفاً مشددا للعقوبة.    ملادة )62( 
من قانون أعاله ) ال يس�أل جزائياً من 
أكره ع�ىل ارتكاب الجريمة قوة مادية 

أو معنوية ال يستطيع دفعها(.
امل�ادة )64( م�ن القان�ون أعاله ) 
إلتم�ام الدع�وى الجزائية ع�ىل من لم 
يكن وق�ت ارتكاب الجريمة قد أتم من 

عمره( .

س/ من األخ )ع.ج( من إحدى الوزارات، 
يقول: "أنا اعمل بصفة عقد يف هذه الوزارة 
وسمعت أن هناك تثبيتا لذوي العقود ولكن 

عمري فوق األربعن فهل يشملني ذلك ؟
ج- ن�رشت وس�ائل اإلع�الم أن الدائ�رة 
القانونية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء قد 
أعطت األولوية بالنسبة للتعين يف الوزارات 
والجهات غري املرتبطة بوزارة إىل املتعاقدين 
استثناًء من رشط العمر وان الفرتة السابقة 
يف العم�ل بصف�ة عق�د تحتس�ب ألغ�راض 
التقاع�د لجمي�ع املثبت�ن عىل م�الك الدائم 
بع�د 2003/4/9 اس�تنادا إىل أح�كام املادة 
18 خامس�ا من قانون املوازنة العامة لسنة 

.2012
س/  من األخت الحقوقية )سجى داود( 
م�ن محافظة دي�اىل، تق�ول أن والدي حرر 
صكاً ب�دون رصيد إىل اح�د التجار كضمانة 
ل�رشاء كمية من الحديد وهو موقوف حاليا 

فهل يمكن إطالق رساحه بكفالة ؟
ج- بالرجوع إىل قانون العقوبات العراقي 
امل�ادة )459( منه فإن ه�ذه العقوبة تصل 

إىل الحبس وهي يمك�ن إطالق الراح فيها 
بكفال�ة مالية كبرية )ضمانة عقارية( مثال 
لو أن شخصا لديه رصيد كبري يف املرصف وان 
محكم�ة التحقيق عندما تب�ارش بإجراءات 
التحقي�ق ترس�ل إىل امل�رصف للحصول عىل 
)االستش�هاد( منه للتأكد من وجود الرصيد 
م�ن عدمه ثم تقرر إص�دار أمر القبض عىل 
وفق املادة أعاله يف حالة عدم وجود الرصيد 
ويك�ون هذا )االستش�هاد( دليال ضد املتهم 
وهن�اك تش�ديد حول جريم�ة )الصك بدون 
رصي�د( ألثره�ا يف خلخلة الثق�ة يف التعامل 

االقتصادي بن الناس.
س/ م�ن اإلعالم�ي )ع�ي حس�ب الله( 
يق�ول أن جارن�ا قام بوض�ع م�واد بناء يف 
وسط الشارع وسد علينا الطريق فهل يحق 

لنا الشكوى ضده ؟
ج- يج�وز ذل�ك، إذا كنت يف بغ�داد تقدم 
طلبا إىل )األمان�ة( أي أمانة بغداد لرفع هذا 
التج�اوز وهي تتوىل ذل�ك ويف حالة امتناعه 
عن ذلك تفرض علي�ه الغرامات واإلجراءات 

القانونية وفقا لقوانينها الخاصة. 

اعداد : امل�ستقبل العراقي

متسولة ترتأس عصابة الختطاف التجارواقعة ق�سائية

"احكام املحكمة االحتادية العليا إنموذجًا"

 العدد )376(  االحد   4  تشرين الثاني 2012

استشارات قانونيةمفاهيم دستورية



الكويتية  الرشطة  ضبطت 
شاباً لتعاطيه املواد املخدرة 
توقيف�ه  بع�د  واملس�كرة 
وه�و يقود س�يارته ثمال. 
"الراي"  جريدة  وبحس�ب 
إح�دى  ف�إن  الكويتي�ة، 
دوري�ات م�رور العاصمة 
وخالل تجولها عىل طريق 
مركب�ة  رص�دت  دائ�ري، 
يقودها ش�اب باس�تهتار 
ورعون�ة وكان يصدر عن 
مركبت�ه صوت مذياع عال 

جدا حيث تم توقيفه.
 وما أن توقف الشاب حتى 
ب�دا يف حالة غ�ر طبيعية 
وتفوح منه رائحة الخمر. 
ول�دى نزوله م�ن املركبة، 
كان�ت  لفاف�ة  س�قطت 
يضعها ب�ن قدميه. خالل 
فوج�ئ  الش�اب،  توقي�ف 
رجال األمن بالشاب يقول 
له�م: "انت�م رج�ال مرور 
وم�ا لك�م ح�ق إال تحرير 

مخالفة مرورية".

للرف�ق  )بيت�ا(  جمعي�ة  طالب�ت 
بالحيوان�ات الس�لطات يف مدين�ة 
كاليفورنيا بوض�ع نصب تذكاري 
ع�ىل طري�ق ع�ام تخلي�داً لنفوق 
أس�ماك خالل حادث س�ر. وذكر 
موقع )أورانج كاونتي ريجس�ر( 
أن دين�ا ك�وردا من مدين�ة إيرفن 
وجهت رسالة إىل السلطات املحلية 
مطالب�ة  »بيت�ا«  باس�م جمعي�ة 

بوض�ع الفتة يف امل�كان الذي نفقت 
فيه�ا مئات األس�ماك بع�د انقالب 
ش�احنة كان�ت تحمله�ا لنقلها إىل 
مس�مكة لتس�مينها ث�ّم بيعها إثر 
اصطدامها بسيارتن يف 11 أكتوبر 
امل�ايض. وقال�ت ك�وردا إن الالفتة 
س�تكون تذك�راً للس�ائقن ال�ذي 
يحملون حيوانات يف شاحناتهم كّل 

يوم.

صوفيا/ وكاالت
بعدما ضاق�وا ذرعا بتخاذل أجهزة 
القان�ون، لج�أ اآلالف م�ن  إنف�اذ 
مواطني بلغاريا اىل إنش�اء صفحة 
عىل موقع »فيسبوك« تعرض صورا 
لرج�ال الرشط�ة وه�م ينتهك�ون 
واجبه�م.  ي�ؤدون  ال  أو  القان�ون 
وتض�م مجموع�ة »التق�ط صورة 
لرشطي« ص�وراً لس�يارات رشطة 
وه�ي واقف�ة بش�كل خاط�ئ، أو 
مركونة يف منطقة مخصصة لذوي 
االحتياجات الخاص�ة، ويف منطقة 

مخصصة للمشاة.

كم�ا تضمنت الصور ص�ورة لرجل 
رشط�ة بمالبس�ه الرس�مية وه�و 
يمس�ك بزجاج�ة جع�ة مفتوحة، 
دوري�ة  س�يارة  بمق�ود  ويمس�ك 

رشطة يف الوقت ذاته.
اس�تياء  الص�ور  ه�ذه  وت�رز 
البلغاري�ن م�ن النظ�ام القضائي 
االتح�اد  م�ن  للمراقب�ة  الخاض�ع 
األوروب�ي يف دول�ة ما زال الفس�اد 
والجريم�ة املنظمة يش�كالن فيها 
مش�اكل حقيقية برغم انضمامها 
إىل التكت�ل األوروب�ي من�ذ خم�س 

سنوات. 
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مارك�وس   - ق.م   2
وأوكتافي�وس  أنطوني�وس 
ينترصان يف »معرك�ة فيليبيا«، 
اإلمراطوري�ة  ويس�ودان 

الرومانية.
األيلخ�ان  مقت�ل   -  1295
املغويل بايدو بن طرغاي عىل يد 
األمر ن�وروز بأمر من محمود 

غازان.
1824 - إع�الن ع�ن قي�ام 

الجمهورية يف املكسيك.
تعل�ن  بلجي�كا   -  1830

استقاللها عن هولندا.
ح�رب  ان�دالع   -  1853
الق�رم ب�ن الدول�ة العثماني�ة 

واإلمراطورية الروسية.
األم�م  عصب�ة   -  1921
تقرر عدم مس�اعدة روس�يا يف 
مواجه�ة املجاعة التي تعرضت 
له�ا بس�بب تده�ور االقتصاد 
وموج�ة الجف�اف التي رضبت 
مس�احات شاس�عة به�ا وذلك 
رداً عىل استيالء الشيوعين عىل 

الحكم.
1946 -  الرئي�س األمركي  
يطل�ب م�ن  تروم�ان   ه�اري 
اململك�ة املتح�دة الس�ماح من 
جديد بهجرة اليهود إىل فلسطن   

 .
1957 -  االتحاد الس�وفيتي  
يطل�ق    أول قم�ر صناع�ي  يف  

العالم    وهو سبوتنك-1. 
1958 - اإلعالن عن دستور 
الجمهورية الخامسة يف    فرنسا 
والذي  وافق عليه أكثر من %79  

من الفرنسين يف  استفتاء   . 
1959 - املس�بار السوفيتي 
»لون�ا 3« يلتق�ط ث�الث ص�ور 

للجهة املظلمة من القمر.
1962 - الحس�ن ب�ن يحيى 
حمي�د الدين يؤل�ف حكومة يف 
صع�دة ملقاومة انق�الب العقيد 
عب�د الل�ه الس�الل ال�ذي أطاح 

باململكة املتوكلية اليمنية.
1966 - اس�تقالل ليس�وتو 

عن اململكة املتحدة.
برون�اي  س�لطان   -  1967
الثال�ث  الدي�ن  صف�ي  عم�ر 
يتنازل عن العرش البنه حس�ن 

البلقيه.
1969 - جمهوري�ة الص�ن 
الش�عبية تعل�ن ع�ن إجرائه�ا 

تجربتن نوويتن.
األملان�ي   الرمل�ان    -  1990
يعقد اجتماعه األول بعد إعادة 

توحيد أملانيا   . 

ش�رع عش�رات الفناني�ن في 
والي�ة بيه�ار الهندي�ة ف�ي رس�م 

رواي�ات ملّون�ة مس�تقاة من 
األس�اطير الهندية على جذوع 
االش�جار وأوراقه�ا عل�ى أمل 
إنقاذ الرقعة الخضراء المهددة 
المنطق�ة.  ف�ي  باالندث�ار 
وانطلقت ه�ذه الحملة النادرة 
من ح�ي مادوباني في ش�رق 
بوع�ي  يش�تهر  ال�ذي  بيه�ار 
الثقافي�ة  بالش�ؤون  س�كانه 
والدينية لتبدو مئات األش�جار 
الباس�قة على جانبي الشوارع 
وقد ازدانت بالرس�وم الزاهية 

الفنان�ون  ويرس�م  والمتقن�ة.  
تحف�ل  األل�وان  زاهي�ة  قصص�ا 
بمشاهد من آلهة األساطير الهندية 
الكالس�يكية على غرار اس�طورة 
رامايان�ا وماهاباراتا الش�هيرة او 
رس�ومات خيالي�ة الم�رأة عجوز 
تنهر رجال كان يهم بقطع ش�جرة 

بفأس. ويتعش�م ه�ؤالء الفنانون 
ان تس�تحث ه�ذه االعم�ال الفنية 

االهال�ي ذوي ال�وازع الديني على 
االحجام عن قطع االشجار خشية 
ان ينزل بهم غض�ب اآللهة. وتفيد 
احص�اءات ب�أن الغاب�ات تغط�ي 
حاليا اقل من س�بعة في المئة من 
مس�احة والية بيهار التي تتعرض 

بصفة متكررة للفيضانات. 

رفع المواطن الصيني جيان فينغ 
دعوى قضائية على زوجته في ش�هر 
أي�ار الماضي بعد والدتها ابنته، والتي 
كانت قبيحة بش�كل ال يعقل، فكس�ب 

تعويضاً ب� 450 ألف ريال سعودي.
في بادئ األم�ر اعتقد أن زوجته 
س�تلد طفلة جميلة مثله�ا، حيث قال 
"تزوجت زوجت�ي بعد عالقة غرامية، 
وس�رعان م�ا أنجبن�ا ابنتن�ا األولى، 
وبدأنا نواجه مش�اكل زوجية، خاصة 
أن ابنتنا كانت قبيحة بشكل ال يعقل، 
فق�د روعتن�ي". وبحس�ب صحيفة 
آي�رش اكزمن�ر، فق�د أثبت�ت تحاليل 
الحمض الن�ووي )D.N.A( أن االبنة 
القبيح�ة ه�ي ابنته فع�ال، وبينت أن 
جراحي�ة  عملي�ات  أج�رت  زوجت�ه 
تجميلي�ة بقيمة 77 ألف ي�ورو أو ما 
يعادل 100 ألف دوالر )375 ألف ريال 
سعودي( في كوريا الجنوبية، وهذه 
العملي�ات غي�رت الش�كل الخارجي 

فقط، إال أن الجينات هي ذاتها.
وبعدما ع�رف الس�يد فينغ بذلك 
رفع قضية على زوجته كونها قبيحة، 
ففاز، حيث حكم القاضي له بتعويض 
م�ن زوجته بقيم�ة 120 أل�ف دوالر، 
كونه�ا غررت ب�ه وخدعت�ه، وأجرت 
عملي�ات جراحي�ة تجميلي�ة مكثف�ة 
لتغيي�ر مظهرها قبل أن تلتقي الس�يد 
فين�غ، ول�م تخب�ره زوجت�ه بأمر تلك 

العمليات.

جامع�ة  ط�الب  م�ن  طل�ب   
نيويورك إعداد مخطط مفّصل كامل 
لهج�وم "إرهابي" افتراضي.  وقالت 
صحيفة "نيويورك بوست" ان ماري 
هيلين ماراس، وهي محققة جنائية 
سابقة في سالح البحرية األميركية، 
طلبت م�ن طالب يأخ�ذون صفاً في 
"اإلرهاب العابر للح�دود"، كتابة ما 
بين 10 و15 صفح�ة "يصفون فيها 
افتراضي  لهج�وم إرهاب�ي  مخططاً 
وما سيحصل بعد الهجوم". وأشارت 
إل�ى أن الهج�وم االفتراض�ي يج�ب 
المجموع�ة  أه�داف  يس�تعرض  أن 

وقال�ت  وقدراته�ا.  "اإلرهابي�ة"، 
م�اراس إن الهدف هو تدريب الطالب 
مج�ال  ف�ي  لوظائ�ف  وإعداده�م 
االس�تخبارات والش�رطة ومكافحة 
"اإلره�اب". لك�ن بع�ض المص�ادر 
في ش�رطة نيوي�ورك رأت ف�ي هذا 
الص�ف إهانة لرجال الش�رطة الذين 
قضوا ف�ي هجمات "إرهابية"، إال أن 
الجامع�ة رفضت هذا األمر، مش�يرة 
إل�ى أن م�ن يعط�ي الصف ش�خص 
مخضرم يس�تخدم خبرته العسكرية 
لتدري�س الط�الب وتعليمه�م كيفية 

استباق "اإلرهاب" ومواجهته.

فلكي 

 راهب وفلكي ومؤرخ كلدي من بابل ومن 
عبدة اإلله مردوخ، ع�اش يف القرن الثالث قبل 
امليالد. ولد برس�وس خ�الل أو رّبم�ا إثر فرة 
حكم اإلسكندر املقدوني لبابل وذلك بن سنتي 
330 إىل 323 ق.م.، أو وعىل أقىص تقدير س�نة 
340 ق.م. هن�اك اعتق�اد ب�أّن اس�مه فاللغ�ة 
األكدي�ة كان "بعل رعي ش�و" ومعناها )بعل 
ه�و راعّي�ا(. برعوثا كاه�ن بابيل ورد اس�مه 
يف املص�ادر الالتيني�ة بلف�ظ Berossos، وجاء 
 ،Berosa االس�م يف معجم الحضارات السامية
 usur-Bél ُوأصل االس�م يف البابلية هو ِبل أرُصر
ويعني »يابعل )مردوخ( احِم!«. اليرُعرف تاريخ 
والدته ووفاته عىل نح�ٍو دقيق. ولكن يبدو أنه 
كان شاباً إبان س�نوات حكم االسكندر يف بابل 
)331- 323/324 ق.م(، وعاص أنطيوخوس 
األول Antiochos I، أي ع�اش يف النصف الثاني 
م�ن الق�رن الرابع والنص�ف األول م�ن الثالث 
ق.م. تعود ش�هرته إىل مصنف�ه عن تاريخ بالد 

 Babyloniaca »بابل املعروف باسم :»البابلّيات
وكذل�ك باس�م »الَكلْدّي�ات« Kaldaica. صّنفه 
باللغ�ة اليوناني�ة يف مطل�ع عه�د أنطيوخوس 
األول؛ ب�ن 179- 272 ق.م، وأه�داه إليه. وقد 
تأث�ر به أنطيوخ�وس األول، فحس�ن معاملته 
مع كهنة بابل، واهت�م برميم املعابد يف البالد. 
وثمة مقتطفات منه نقلها الكّتاب واملؤّرخون 
 Polyhistor بوليس�تور  مث�ل  الكالس�يكيون 
 Josephus ويوسيفوس Eusebios وأوسيبيوس
وغره�م. يق�ع مصنف تاري�خ باب�ل يف ثالثة 
كت�ب: األول: يبحث يف بداي�ات الحياة البرشية 
والخليق�ة، ويتضمن وصفاً للبيئ�ة الجغرافية 
والنبات�ات يف بالد بابل. الثاني: يعرض أس�ماء 
امللوك العرشة األوائل قبل الطوفان متسلس�لًة، 
ثم ي�روي خر الطوف�ان. يورد بعدها أس�ماء 
س�تة وثمان�ن م�ن املل�وك الذين حكم�وا بعد 
الطوف�ان فالس�الالت التاريخي�ة التالية حتى 

. عهد َنبوخذ َنرصرَّ

بريوسوس

»التقط صورة لرشطي«
 محلة ضد الفساد

حشاش كويتي

نصب تذكاري ألسامك نفقت بحادث سري !

جامعة تكلف  طالهبا 
إعداد خمطط.. "إرهايب"!

لوحات فّنية إلنقاذ الغابات

دعوى قضائية عىل زوجة 
أنجبت مولودة قبيحة !

أطلقت مدرس�ة »إرتش�ك« الثانوية يف والية فان رشق تركيا مرشوعاً 
لحث أولياء أمور الطالب عىل القراءة، ويحصل بمقتضاه من يقرأ عدداً 
أكر من الكتب عىل بقرة هدية. وكانت املعلمة يف املدرسة زينب أورال قد 
أطلقت قبل فرة حملة لجمع الكتب، وتمكنت خاللها من جمع حوايل 
ثالث�ة آالف و500 كتاب ملكتبة املدرس�ة. لك�ن أورال أرادت أال تقترص 
االس�تفادة من هذه الكتب عىل طلبة املدرس�ة، بل سعت لغرس عادة 
الق�راءة لدى أهايل البلدة التي تقع فيها مدرس�تها، فنظمت بالتعاون 
مع املعلمن والطلبة حملة لتش�جيع أولي�اء األمور عىل القراءة، وذلك 
م�ن خالل منح بق�رة ملن يقرأ أكر ع�دد من الكتب. 

م  يق�و ضم�ن و الطلب�ة 
ه  ه�ذ
لحمل�ة  ا
ق  بط�ر
ب  ا ب�و أ
ت  بي�و
البلدة بيتاً 

 ، محّمل�ن بيتاً
 ، لكت�ب با

ن  يحثو يل و ه�ا أل ا
، ع�ىل  ة ء لق�را مقاب�ل ا يف 

ل  ع�ىل حص�و ت الطلب�ة  م�ا عال
س�ية  ر . مقاب�ل ه�ذا مد ملجه�ود ا
إبرو  ، وقال�ت  ز كم�ا ر و إحدى أ وهي 
تقت�رص أولياء األمور  والت�ي  الحمل�ة،  يف  املش�اركات 

املرحل�ة االبتدائي�ة، إنه�ا ق�ررت أن ترشك دراس�تها عىل 
بأكملها  يف املس�ابقة. وبم�ا أن هن�اك يف العائلة من ال العائل�ة 

يع�رف القراءة والكتاب�ة، فقد أخذت إبرو عىل عاتقه�ا مهمة القراءة 
بالنيابة عن العائلة، حيث س�تقرأ أكر عدد من الكتب لتحصل عائلتها 
ع�ىل البقرة من جهة، وكي يحصل ابناها اللذان يدرس�ان يف املدرس�ة 

الثانوية عىل عالمات أعىل. 

  4 بقرة ملن يقرأ أكثر
 ت�سرين الثاين
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احلمل
قد يدفع�ك الوض�ع املتقلب اىل 
الت�رصف بف�وىض ويولّ�د بع�ض 
املتاع�ب، إذ تش�عر ب�أن عملك بال 

جدو

الثور 
تنه�ي عمالً جامعي�اً تنال عىل 
أث�ره عالمة عالية تس�تحق عليها 

تنويهاً وتهنئة

اجلوزاء
ق�د تكس�ب أرباحاً ف�ي هذا 
الي�وم إذا كنت تعم�ل في مجال 

جمال

ال�سرطان 
األم�ور  أن بع�ض  صحي�ح 
تسير على خير ما يرام، لكن ثمة 

ما يخبئه القدر أحياناً

الأ�سد 
ضغ�وط م�ن قب�ل محيطك 
والمحي�ط  المق�ررَّب  المهن�ي 
الخارج�ي. فواتي�ر ومس�تندات 
مهلته�ا  ش�ارفت  وملف�ات 

االنقضاء.

العذراء 
ح�اول أن تكون أكثر التزاماً 
ف�ي عملك، ويستحس�ن أن تنفذ 
المهام الموكل�ة اليك فقط وهذا 

في مصلحتك

امليزان
يحمل اليك هذا اليوم انفراًجا 
او خبًرا طيًبا او شعوًرا باالمان. 

يتحّسن المزاج

العقرب 
إذا قم�ت ببعض المراجعات 
الش�خصية، س�تجد حل�والً لكل 

المشكالت العالقة،

القو�س 
تش�عر  متزّوج�اً  كن�ت  إذا 
ب�أن الش�ريك يتقّرب من�ك أكثر 
ويتفّهم�ك ويح�اورك بطريق�ة 

أكثر إيجابية

الدلو 
ال ش�ك في أنك تعان�ي قلقاً 
األحي�ان،  بع�ض  ف�ي  وخوف�اً 
الخ�وف م�ن المجه�ول أو م�ن 

أعداء متخّفين

اجلدي
تعيش يوم�اً صعباً ومعقداً. 
مالحظ�ات  م�ن  تغض�ب  ق�د 

وانتقادات. كن هادئاً،

حوت 
عل�ى س�يرة المث�ل القائل: 
ل�ذا  الف�رج"،  مفت�اح  "الصب�ر 
يستحسن أن تلتزم الهدوء حتى 

ال تدفع الثمن
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22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو
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23 دي�سمرب- 20يناير23 نوفمرب – 22 دي�سمرب

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

برجك اليوم 



قديم�ا اس�تعملت الجي�وش الطب�ول للتعبير ع�ن الكثرة 
وادخال الرعب في قلب الخصوم.

للطب�ل قيمة في الحرب النفس�ية، يفقده�ا ان لم يؤد الى 
االضرار بالعدو نفس�يا، ليبقى الجيش ام�ام الجيش والمقاتل 

امام المقاتل، تحسم الحرب بعواملها وليس بالطبل.
االعالم كالطبول، ليس كاش�فا بالض�رورة. والعالقة بين 
المثقف واالعالم هي كتلك التي بين الجيوش القديمة وطبولها، 
يق�دم االعالم مثقفين مهمين، وكثيرا ما روج آلخرين ليس�وا 

سوى ظاهرة اعالمية.
اس�تعمل الي�وم مفاهي�م الح�رب، ألن ه�ؤالء كمقاتلين 
يحرس�ون المملكة بالس�معة، وما ان يباغتهم جيش ال يخاف 
الطبول ينه�ارون كبناء قديم. ما يفعل�ه االعالم بكل مظاهره 
يقارب احيانا روح الش�ائعة التي تأخذ طريقها كأنها حقيقة، 
وبع�د زمن تصب�ح حدثا رغم انها كذبة. ه�ذا ما صنع الصدمة 
فيما يع�رف بالربيع العرب�ي، الفوهات من البراكي�ن الثقافية 
وجده�ا الجميع انها منطفئة عندما ح�ان وقت انفجارها. في 
المقاب�ل توجد اس�ماء مهمة وعميق�ة، لم يكتب له�ا ما كتب 
ألصحاب الطبول، لم تكن صامتة غير انها بقيت في الظل، رغم 
الكثي�ر مما يملك�ون. ُينتقد من هؤالء من رض�ي ان يبقى في 
الظ�ل، ألن احدى اهم الضرورات صناعة ق�ارئ، غير ان هذا ال 
يسلب قيمة الفكرة التي ينتجها مثل هؤالء، الفكرة بنت النتاج 
وليس�ت بنت الشهرة التي ال تضيف عمقا بل تصنع انتشارا قد 

يأتي بنتائج سلبية.
يموت بعضهم وهو ال يحظى بفرصة االنتشار المستحق، 
ويعي�ش آخرون ال يملكون الكف�اءة الكافية وكأنهم نجوم في 
عال�م الغن�اء. مع التأكيد على ان هذا ال�كالم ال يعني ان كل من 
حصل على الفرصة ال يس�تحقها، وان كل من فقدها كان يجب 

ان يحوز عليها.
قبل مدة احتفل موقع Google بالذكرى الس�نوية الحادية 
والس�تين بع�د المائ�ة لص�دور رواية »موب�ي دي�ك« للروائي 
االميركي هيرمان ميلفيل، المفارقة في هذه الرواية وصاحبها 
انهم�ا لم يلقي�ا رواجا اثناء حياته، بل ان الش�هرة واالنتش�ار 
وتسليط االضواء جاء بعد وفاته لما يقارب عقدين من السنين، 
عندم�ا قام�ت اح�دى المؤسس�ات االميركي�ة المعنية بنش�ر 
الكالس�يكيات بنش�ر الرواية، وه�ي اليوم تعد اه�م عمل ادبي 
اميركي في القرن التاسع عش�ر واحدى اهم االعمال السردية 
الملحمي�ة في التاريخ الحديث. عاش ميلفيل معدما، لم يلق اي 
اهتم�ام كأدي�ب مهم، ومات كذلك، ربما ل�م يكن االعالم معنيا 
بمعالجاته، او ق�د يكون تعمد البعض اهماله، او ربما انه كتب 
بأس�لوب او مضامين تتجاوز لحظته الزمنية، لهذا وجد نفسه 

بدون تغطية تذكر، وفاقه شهرًة آخرون وآخرون.
وينق�ل التاريخ معطي�ات مقاربة لش�خصية اخرى، جان 
جاك روسو المفكر الفرنس�ي الذي يعد معلم الثورة الفرنسية 
وصان�ع افكارها وش�عاراتها ومقوالتها. لم يكن روس�و هو 
االبرز بين زمالئ�ه في حياته، لم يحظ بما حظي به معاصروه 
من اهتمام الطبق�ة المخملية، لهذا يقول في احد اعترافاته ما 
معناه انه ال يلقى االهتمام وال افكاره تجد رواجها، لكنه متأكد 
من ان جيال آخر س�يحمل رؤاه ويؤسس عليها. وحصل بالفعل 
في ثورة فرنس�ا بعد تسع س�نين من وفاته، كان ابا لها، وهو 
المص�در الرئي�س لنظرية العق�د االجتماعي الت�ي بنيت عليها 
كل الديموقراطي�ات فيم�ا بعد. الحديث هنا ع�ن نماذج غربية 
بن�ت فضاء فكريا عاليا، وفرص�ا متاحة، وجدال خالقا، ونخبة 
حقيقي�ة. لكن االمر ف�ي العالم العربي اس�وأ بأضع�اف، امام 
اع�الم مجند، ورغبة جامحة بإخفاء اصوات عديدة، وانس�ياق 

خلف الهوامش.
في عالم االش�اعة انتش�رت آالف االكاذيب، ومنها اسماء 

صنع لها بريق ال تملكه.

       علي إسماعيل الجاف 

نجد ال�دول التي يكون فيه�ا القانون مطبق�اً "بصورة مثالية 
دون وجود تتدخل من قبل أطراف" في اتخاذ القرار أو تبديل الرأي 
النهائ�ي حول فكرة أو موضوع ما مزدهرة.  ويأتي هذا نتيجة إلى 
قوة الوعي الفكري واالس�تعداد النفس�ي لدى تلك الدول )كموارد 
بش�رية( ف�ي االمتثال إل�ى الق�رارات أو التوجيه�ات أو التعليمات 
الص�ادرة من قب�ل الجهات العليا ال�ى الدنيا؛ من اجل تنظيم س�ير 
العمل ويصبح القانون مرجعا"، دس�تورا"، مس�تندا"، وتطبيقا" 
عل�ى الجميع، ونقصد بالجميع: الموارد البش�رية الذين يعيش�ون 

في المجتمع.  ال نجد لمسألة األعراف والتقاليد االجتماعية حيزا" 
في تل�ك البلدان )المتحضرة والمثقفة( ألنه�م يؤمنون ويدركون، 
هنا بمعنى وجود قناعة واستعداد نفسي وبدني لالمتثال وتطبيق 
القانون بدون ش�ك أو حيرة تساور النفس البشرية، بأن وجودهم 
داخ�ل مجتمع أو بيئة فيها قانون يت�م تطبيقه بصورة عادلة دون 
تمييز أو تفرقة.  فهم، اقص�د المتحضرين والمتمدنين ال يقومون 
بعمل وس�اطة أو تملق ألنهم يفهمون ويدركون ويعون ان السبيل 
لهذه األش�ياء ال يجد طريقا" له أو منفذا" يتم من خالله تس�ويف 
القضية، المس�ألة أو الموض�وع دون معاقبة المقص�ر او المذنب 

او المخ�ل بالنظ�ام أو القانون.  لكن في بل�دان، ال تؤمن بالقانون 
والنظ�ام، نجد امثل�ة كثيرة يصع�ب تصوره�ا أو وصفها بمجرد 
كلمات او عبارات منمقة ألن المتهم يصبح بريئا"؛ والبريء يصبح 
متهم�ا"؛ والعال�م يصبح جاه�ال"؛ والجاهل يصبح عالم�ا".  هذا 

يحدث ألسباب عديدة منها:
-1 تدخل السلطة المركزية او المخولة أو المسؤولة عن فرض 
القان�ون او النظام بناء" عل�ى أراء واجتهادات ومزاجات ومحاباة 
ف�ي القرار النهائي.  نقصد أن المش�كلة حدثت وأصبح لزوما" في 
إعط�اء القرار حولها، فنجد صاحب الق�رار يتأثر بالبيئة والمحيط 
والمجتم�ع واألع�راف والع�ادات والتقالي�د والم�زاج دون وجود 
ونموذجيا"  معياري�ا"  تطبيقا" 
حس�اب  عل�ى  للموض�وع 
العامة حفاظا" على  المصلحة 
ك�ون الط�رف اآلخ�ر صاح�ب 
منزل�ة اجتماعي�ة او لديه دعم 
وإس�ناد م�ن جهات أخ�رى... 
وبالتالي، يتأث�ر صاحب القرار 
وال يك�ون لديه ق�رار صائب"، 
ألن�ه غي�ر مثق�ف ومتحض�ر، 
الخارج�ي  التدخ�ل  بس�بب 
ف�ي  أث�ر  ال�ذي  والداخل�ي 
ش�خصيته، مبادئ�ه، ونفس�ه، 
وجعلت منه أداة وليس أنسانا" 
)إن النف�س ألمارة بالس�وء إال 
ما رحم ربي(.  فعنصر القانون 
أو النظام، كتش�ريعات ولوائح 
ثابتة ورصينة، أصبحت حبرا" 
على ورق في تل�ك البلدان التي 
ال تؤم�ن بالقان�ون والنظ�ام!  
فالقانون والنظ�ام والضوابط 
واضح�ة وصارمة لكنها بعض 
األحي�ان تكون بأي�ادي ضعيفة، وهنا ال يالم القانون أو التش�ريع 
او الضواب�ط وإنم�ا اإلنس�ان والثقاف�ة.  -2 توجد هن�اك مزاجية 
وازدواجي�ة وهروبي�ة ف�ي تنفيذ النظ�ام والقانون م�ن خالل ما 
ن�راه من مخرجات ومعطي�ات واضحة للعي�ان والجميع، وأصبح 
اإلنسان يدرك جيدا" بأن اية مشكلة او أزمة يمكن حلها بطرق غير 
ش�رعية، قانوينة ونظامية. وهذا المفهوم يس�اوره، عادة عامة، 
ويتحدث عنه يوميا" بعدم وجود نظام أو قانون ألنه ذلك اإلنس�ان 
يعلم إذا حاس�به ش�خص" أو مس�ؤول" أو موظف" سيجد قنوات 
عديدة لغلق او انهاء موضوعه بس�رعة دون أن يعي أهمية احترام 
القانون والنظ�ام وتطبيقه على الجميع.. فيجب أن يس�ند المعلم 

اذا حاس�ب طالب�ا" مخالفا" او 
مقصرا" ف�ي اداء واجبه، ورجل 
س�ائقا"  حاس�ب  اذا  الم�رور 
مخالف�ا"، وموظف�ا" اذا طب�ق 
والضواب�ط  والنظ�ام  القان�ون 
النموذجي�ة  المعايي�ر  وف�ق 
والقياسية وليس نقله او فصله 
او معاقبته ألن المستفيد جهات 
عليا. وه�ؤالء اذا لم يتم دعمهم 
واسنادهم سيصبحون عاجزين 
القيام بمهامهم وواجباتهم  عن 
المكلفي�ن به�ا، وما قي�ل اعاله 
امثل�ة عام�ة وليس على س�بيل 

الحصر.  
ضع�ف  هن�اك  يك�ون   3-
ف�ي التطبي�ق القان�ون والنظام 
والضوابط اذا ش�عر الف�رد بأن 
القائ�د او المدي�ر او المس�ؤول 
متراخيا" وال يعير اهمية لمسألة 
والتقيي�م  والرقاب�ة  المتابع�ة 
والتقويم؛ وي�درك ذلك الرجل ان 

العق�اب والحس�اب ليس حليفه اذا قصر ف�ي اداء واجبه او تجاوز 
عل�ى القان�ون والنظ�ام والضوابط. فهن�ا، من الناحية النفس�ية، 
يشعر باألمان وضمان اإلجراء والتالعب في كثير من األحيان )من 

آمن العقاب أساء األدب(.
-4 ال يوج�د ش�فافية في متابعة التقصي�ر والحد منه من قبل 
الجه�ات الرقابي�ة واالش�رافية والتش�ريعية والتنفيذية فنالحظ 
وج�ود خوف من قبل اإلنس�ان، الفرد في المجتمع، في كش�ف او 
اظه�ار او الوقوف ضد الفس�اد او االخالل بالقان�ون او النظام او 
الضوابط كون ذلك االنس�ان يراقب اسالفه واقرانه والمحيطين به 
عندما يقومون بكشف اآلخرين او الوقوف ضد المفسدين.. وسيتم 
توريطه في مواضيع وأمور ربما يستغل بها على حساب المصلحة 
العامة ويبق�ى )الفقراء ضعفاء تحت وط�أة الحرمان(. -5 تكون 
سياس�ة االس�تبدال )التغير اإلداري( والتنويع المتكرر س�ببا" في 
سياس�ة خلط األوراق وبروز القلة "الصفوة" على حساب الكثرة، 
رغم أنهم ال يملكون خبرات ومهارات وكفاءات تؤهلهم لنيل مركز 
او مكان او منصب ما، الذين يسعون جاهدين الى إيجاد منافذ غير 
قانوني�ة وغير ش�رعية لتنفيذ مآربه�م وطموحاتهم ومصالحهم 
على حس�اب المصلحة العام�ة )القانون، النظ�ام والضوابط( في 
البلد. ويقع أولئك االش�خاص ضحية ماس�حي االكتاف، ويكونون 
ضعف�اء في الفه�م واإلدراك والتفس�ير والقرار.. مم�ا يؤدي الى 

كثرة ت�داول المصطلحات التالية في عقولهم: بيان الرأي، مداولة، 
التعمق، مناقش�ة، مواجهتي، حس�ب الضوابط، حسب التعليمات، 
..ال�خ، ويفهم�ون ان ذل�ك يعطي اش�عارا" بأنهم ضعف�اء إداريا" 
وقانونيا" وقياديا" )تم طرح الف�رق بين القيادة - اإلدارة والقائد 
- المدير في بحثي "س�تراتيجيات تطوي�ر وتنظيم اإلدارة العامة" 
عام 2009، وبحث "تحس�ين وتطوير كفاءة القائد والمدير"، عام 
2008(.  أخي�را"، نقول أن الح�ل األمثل لقضية وجود قانون عادل 
ونظ�ام وضوابط وتعليمات مطبقة هو البدء بمش�روع "التثقيف 
اإلداري والقانون�ي للمجتمع"، وجعل المجتمع نموذجيا ومثاليا" 
ف�ي معرفة وتطبي�ق القانون بصورة جدية وفعلي�ة دون مراوغة 
ومماطل�ة او تالع�ب واجته�اد لتحقي�ق مصال�ح خاص�ة وت�رك 
المصلحة العامة.  فنرى س�ائقا" لديه س�يارة من�ذ )30( عاما" ال 
يع�رف ش�يئا" عن العالم�ات المروري�ة في الش�ارع فكيف يطبق 
القانون وهذا مثال" بس�يط" ي�راد منه تأليف كتاب" عن العالمات 
المروري�ة وضوابط الس�ياقة وجعل�ه منهجا أو مرجع�ا" يدرس 
ب�ه تالميذ المرحل�ة االبتدائية. إذن التثقيف ونش�ر ثقافة القانون 
واحترام القانون تبدأ بالمجتمع قبل المؤسس�ات، ونعلم بأن هناك 
مدراء وقادة ال يعرفون أبس�ط القوانين وأهمها: "قانون انضباط 
موظف�ي الدولة"، لكن نقول لنبدأ م�ن اآلن وهذا نداء للجهات ذات 
العالقة. وال يسمح بإشغال مناصب عليا ما لم يتم تدريب وتطوير 

أولئك األشخاص!.

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 17
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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القانون فوق اجلميع.. مثالية أم تطبيق

عمار السوادغارات إرسائيلية تنتهك أجواء الشتات العريب

ليس�ت س�وى 
طب�ول

 العدد )376(  االحد  4  تشرين الثاني  2012

              كاظم فنجان الحمامي

ثقوب مخجلة ف�ي فضاءات الهزائم 
العربي�ة المتكررة, تس�للت منه�ا دبابير 
الشر بنجومها الهمجية السداسية لتلوي 
ذراع الخرطوم في ليلة س�ودانية الرقاد 
من ليالي الربيع البترولي المحترق بنفط 

الشيخ برميل. 
مرة أخرى تتصرف إسرائيل بمنطق 
الدول�ة العابثة المس�تهترة, التي ال رادع 
لعنجهيته�ا, وال قيود جغرافي�ة لقوتها 
مس�ارات  ف�ي  المتنامي�ة  العس�كرية 
الطغي�ان واإلجرام, فحدوده�ا الهالمية 
أبع�د م�ن مضي�ق ب�اب المن�دب, وأبعد 
من بح�ر قزوي�ن, وابعد من )س�نجار(, 

و)قندهار(, و)بنيد القار(. 
ش�نتها  إس�رائيلية  غ�ارات  ث�الث   
طائراته�ا ف�ي األس�بوع الماض�ي ف�ي 
عم�ق األراضي الس�ودانية, كانت آخرها 
ليل�ة األربعاء الماضية 31 تش�رين األول 
)أكتوب�ر(, ث�م ع�ادت إل�ى قواعدها من 
دون خس�ائر لتزف البش�ائر إلى حكومة 
تل أبي�ب والحكوم�ات العربي�ة المؤيدة 
لها, وس�ط صم�ت عربي مش�ين, ومن 
دون أن تحت�ج الجامع�ة الت�ي ال تجم�ع 
وال تنف�ع, ف�ي الوق�ت ال�ذي انش�غلت 
في�ه الفضائي�ات العربي�ة بالب�كاء على 
أنقاض القرى األمريكية التي اكتسحتها 
)س�الي( بإعصاره�ا المدم�ر, لكنها لم 
تسأل )سالي( عن الغارات المباغتة, التي 
نفذتها عش�ر طائرات حربية إسرائيلية, 
وطائرت�ان س�متيتان حلقتا ف�وق مياه 
البحر األحمر لتأمين اإلس�ناد والمراقبة 

االلكترونية.
قافل�ة  األول�ى  الغ�ارة  اس�تهدفت   
من الش�احنات التجارية ش�مال ش�رقي 
السودان بذريعة إنها كانت تنقل الذخيرة 
الحربية لعرب غزة, )عذر أقبح من فعل(, 
واس�تهدفت الغارة الثاني�ة قافلة أخرى 
مقترب�ات  عن�د  للش�احنات 

مين�اء )بورت 
س�ودان(, ثم نفذت غارتها األخيرة, 

طائ�رات  بثمان�ي  فيه�ا  واس�تعانت 
مقاتلة, وطائرتان س�متيتان, وطائرة 
من طائ�رات التموين الج�وي, وأخرى 
م�ن طائ�رات التدخ�ل الس�ريع كان�ت 
تحم�ل كتيبة مجوقل�ة, متأهبة للهبوط 

األرض  عل�ى 
نية  ا د لس�و ا
أية  تلقي  عند 

إشارة من غرفة 
المركزي�ة,  العملي�ات 

التي تولت إدارة الغارة واإلشراف 
عليه�ا عب�ر نواف�ذ األقم�ار الصناعي�ة 

المحلقة في المدارات اإلسرائيلية. 
الجوي�ة  نف�ذت إس�رائيل عمليته�ا 
األخي�رة بدق�ة تامة, وقطع�ت طائراتها 
حلق�ت  كيلومت�ر,   )1900( مس�افة 
خالله�ا بارتفاعات منخفض�ة جداً فوق 
مياه البح�ر األحمر, واس�تعانت بأفضل 

التقنيات الحربية للتمويه والتشويش.
تعاملت العرب المتأمركة مع الغارات 
وكأنه�ا حادثة أمنية عاب�رة, ولم تصدر 
بيان�اً واح�داً م�ن بياناتها االس�تنكارية 
الروتيني�ة, واكتفت اإلذاع�ات والصحف 
العربي�ة على اخت�الف توجهاتها بنش�ر 
الخبر ليوم واحد فقط من دون أن 

تعل�ق علي�ه, ومن 

أن  دون 
تعقد حلقة نقاشية 
الحلقات  غرار  على 
التحليلي�ة الطويلة, 

الت�ي اعتادت عليها لتحلي�ل نتيجة اللقاء 
الكروي بين برشلونة وريال مدريد. 

 لم يرس�ل الملوك والرؤس�اء العرب 
برقية مواس�اة واحدة للبش�ير, ولم تدع 
الجامعة لعقد اجتم�اع طارئ حتى على 
لمناقش�ة  األولمبي�ة  اللج�ان  مس�توى 
األضرار الكروية, الت�ي تعرض لها نادي 
المريخ في الخرطوم, وفش�لت األحزاب 
العربي�ة )الربيعي�ة( ف�ي أول اختبار لها 

داخل حلبات السيرك السياسي المخجل, 
وظه�ر جلي�ا إن معظ�م دع�اة 

البترولي�ة  االنتفاض�ات 
األصدقاء  م�ن  ه�م 

بي�ن  لمقر ا
ف�ل  للمحا

الماسونية, وصرح 
الس�وداني  النظام  زعم�اء 

المتدي�ن ب�أن انفج�ارات أكداس 
العتاد في مجمع اليرموك كانت بسبب 

تم�اس كهربائي, وتبي�ن إنهم ال يعلمون 
بأن الطائرات اإلسرائيلية ضربت ضربتها 

الموجع�ة, وعادت إلى قواعدها س�المة 
حالمة بدولة عبرية من النيل إلى الفرات, 
ف�ي الوقت ال�ذي وج�دت فيه إس�رائيل 
أوكاراً جدي�دة لها جن�وب الخرطوم في 
ظل الحكومة المنفصلة عن الدولة األم. 

اس�تهدفت الغ�ارة األقط�ار العربية 
واإلس�المية كلها, ولم ي�أت توقيتها في 

ي�ة  من نها األضحى  عيد 
باب الصدفة, 
وكانت تحمل 
تحت أجنحتها 
أكثر من رسالة 
صريحة  تحذيرية 
عن التفوق العسكري 
ورس�الة  اإلس�رائيلي, 
أخرى إلى الحكومة اإليرانية, 
فالمسافة بين تل أبيب وطهران أقل 
بكثير من المسافة بينها وبين الخرطوم. 

.
وأثبت�ت الغارات الث�الث إن األنظمة 
العربية متمسكة بصمتها 
تح�رك  ول�ن  األب�دي, 
س�اكناً مهم�ا تطاول�ت 
إس�رائيل,  عليه�ا 
استفزتها,  ومهما 
ول�ن تق�دم عل�ى 
آلته�ا  مواجه�ة 
العس�كرية ف�ي ظل 
بالمهات�رات  انش�غالها 
وأثبت�ت  الطائفي�ة. 
الغ�ارة أن األقطار العربية 

واإلسالمية ال عالقة لها بخراب السودان, 
وال عالق�ة لها بدم�ار الخرطوم, وتركوا 
لحكومة البشير أمر الرد على إسرائيل إن 

استطاع إلى ذلك سبيال. 
أخ�رى  رس�الة  الغ�ارة  وحمل�ت 
للتنظيمات الفلس�طينية المسلحة تؤكد 
مناب�ع  بتجفي�ف  إس�رائيل  عل�ى ع�زم 
اإلدان�ة  أم�ا  الفلس�طينية,  اإلم�دادات 
المصري�ة التي كانت خجولة ومس�المة 
فق�د ج�اءت متناقض�ة م�ع م�ا حمل�ه 
الذي  الدبلوماس�ي المص�ري,  الخط�اب 
نشرته الصحف اإلسرائيلية بصيغة الوئام 

واالنسجام بين )الحميم والعظيم(. 
لق�د كش�ف لن�ا التهوي�ل اإلعالمي 
بخط�ر الم�د اإليران�ي واح�دة م�ن أهم 
أغراضه الخفية عبر ه�ذه الغارة الجوية 
على السودان الغائب الحاضر, وحكومته 
الراديكالي�ة  األزم�ات  ف�ي  الغارق�ة 

المعقدة. 
قديم�ا كانت الحناج�ر العربية تهدر 
بالغض�ب من المضيق إل�ى المضيق, كنا 
نق�ف كلن�ا في خن�دق واحد, من الش�ام 
لبغ�دان, ومن نج�ٍد إلى يم�ٍن, إلى مصَر 
فتطواِن. نصدح بلس�ان حماس�ي واحد 
على إيقاعات قصيدة الش�اعر كمال عبد 
الحلي�م المص�ري بص�وت فاي�دة كامل, 

وبنبرتها الفوالذية الثورية الصادقة:
دع سمائي فسمائي محرقة

دع قنالي فمياهي مغرقة
وأحذر األرض فأرضي صاعقة
هذه أرضي أنا وأبي ضحى هنا

وأبي قال لنا مزقوا أعدائنا
ه�ذا م�ا كن�ا ن�ردده ف�ي صغرن�ا, 
وعل�ى تلك المعان�ي تربين�ا, وبمثل هذه 
مش�اعرنا  نضج�ت  والمب�ادئ  القي�م 
أبش�ع  الي�وم  نش�هد  لكنن�ا  الوطني�ة, 
فص�ول مه�ازل االستس�الم وال�ذل في 
زم�ن الخنوع والخضوع والش�تات تحت 
دع�اوى الواقعي�ة والعقالني�ة, فترك�ت 
الل�ه  كت�اب  العربي�ة  األقط�ار  معظ�م 
وراء ظهوره�ا, وس�ارت خل�ف س�راب 
الق�وى الدولي�ة الغاش�مة, والذت تحت 
خيم�ة البنتاغون, وأمن�ت بتفوق الناتو, 
فغض�ت أبصارها عن جرائ�م الصهاينة, 
المس�روقة,  ثرواتن�ا  ع�ن  وتغافل�ت 
وحدودن�ا المنتهك�ة, وصفق�ت للغ�زاة 
عبر فضائيات الع�رب المتهتكة.   نعيش 
اليوم في عصر الفساد والخيانة والتآمر, 
وعصر المهاترات الطائفية البليدة, صار 
االستسالم سياس�ة, والتعامل مع العدو 
تحض�ر, وص�ارت األرض العربي�ة مقرا 
ومس�تقرا للقواعد األمريكي�ة المتجبرة 
بتأييد ودعم بع�ض الفقهاء المتأمركين 
والمتصهيني�ن, وبذريع�ة الحف�اظ على 
المكتسبات, من دون أن نعرف حتى اآلن 
ماهية تلك المكتس�بات, التي لم نلمسها 

ولم نحس بها حتى يومنا هذا. 
والله يستر من الجايات

ثقوب يف خيام الربيع البرتويل
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جمهور نادي الشرطة يتعرض لالعتداء في إقليم كردستان !!
ضرب مبرح ودماء تسيل

أص�درت رابط�ة مش�جعي ن�ادي الرشط�ة 
بياناً اس�تنكرت فيه تعرض ع�دد من جمهورها 
إلصاب�ات بليغ�ة يف املباراة التي جمع�ت فريقها 
أم�ام ن�ادي زاخ�و أول أم�س الجمع�ة يف ملعب 
س�ميل وجاء نص البي�ان الذي تلقت املس�تقبل 

العراقي نسخة منه:
بعد األحداث املؤسفة التي تعرض لها جمهور 
ن�ادي الرشط�ة ال�ذي تواج�د يف ملع�ب س�ميل 
مل�ؤازرة فريقه أمام منافس�ه زاخ�و ضمن إطار 
الجول�ة الثالثة من ذه�اب دوري النخبة الكروي 
, تود رابطة مش�جعي ن�ادي الرشطة أن توضح 
للمتابعني ورجال اإلعالم واملهتمني بشؤون الكرة 
العراقي�ة ما جرى للجماه�ر الرشطاوية الوفية 
و للفري�ق بجميع أعضائه وب�ذات الوقت نطالب 
الجمي�ع بالوق�وف أمام املمارس�ات وقفة جادة 
والقض�اء عىل ح�االت التجاوز باأللف�اظ ورمي 

املقذوفات.
مائة وخمسون ش�خصاً كان عدد الجماهر 
الت�ي أقلتها الحافالت من مقر النادي صباح يوم 
الجمع�ة 2012/11/1 متوجه�ة صوب ش�مال 
العراق وتحديداً مدينة دهوك من اجل شحذ همم 
الالعب�ني و الخ�روج بنتيج�ة ايجابي�ة تعزز من 
موقعه�م يف الئح�ة الرتتيب, وبعد رحل�ة طويلة 
وصلت الجموع يف تمام الس�اعة العارشة مساًء. 
ظه�رة الي�وم التايل ويف الس�اعة الواح�دة ظهراً 
ب�دأت ب�وادر غر جي�دة تمثلت بإب�الغ القادمني 
من العاصمة بغ�داد أن ال مكان لهم يف املدرجات 
وكان هذا الكالم صادرا عن رابطة مشجعي نادي 
زاخ�و وبعد اخذ ورد وتع�اون جيد من قبل نائب 
رئي�س الرابط�ة الزاخولية ت�م تخصيص مكان 
لتواجد جماهر األخرض. وما ان أخذت الجماهر 

موقعها حتى بدأ نفر من جمهور زاخو بالتطاول 
والس�ب والش�تم والتجاوز باإلش�ارات املعيبة و 
األلف�اظ املخدش�ة للحي�اء مع رمي م�ا توفر يف 

حوزتهم من حجارة ومقذوفات وقناني املياه.
نقطة التحول كانت مع إطالق الحكم صفارة 
النهاية بالتعادل الس�لبي دون أهداف لتنهال عىل 
جمهورن�ا القنان�ي لكن ه�ذه امل�رة "زجاجية" 
والك�رايس و الحج�ارة م�ن خل�ف ج�دار امللعب 
مس�تغلني صغر مس�احة امللعب وق�رب جداره 
من املدرجات لتصي�ب مقذوفاتهم أكثر من اثني 
عرش شخصاً بإصابات متفاوتة منهم من سالت 
الدم�اء م�ن وجهه ورأس�ه فضال ع�ن رضوض 
وكس�ور ل�دى البعض , ه�ذه اإلصاب�ات جعلت 

رابط�ة املش�جعني وإدارة نادي 
الرشطة بالطل�ب من الجمهور 
بالنزول اىل ارض امللعب لالبتعاد 
عن مخاط�ر اإلصاب�ة , ليبقى 
جمي�ع أف�راد بعث�ة الرشط�ة 
وجماهرها محارصاً يف أرضية 
امللع�ب, م�ا ي�ؤرش س�لباً هو 
موق�ف بع�ض رج�االت األمن 
املكلفني بحماية جميع أطراف 
املب�اراة الذين كان�وا كالغطاء 
ال�ذي يحم�ي املتجاوزين من 
مشجعي زاخو وبعد أكثر من 
س�اعة أثمرت اتصاالت رئيس 

الن�ادي األس�تاذ اي�اد بنيان من 
تأمني خروج الفريق و الجماهر 
م�ن امللعب رغ�م الصعوب�ة بعد 
اع�رتاض عدد كبر م�ن جمهور 
الفري�ق املنافس خارج امللعب اال 
أن الحزم ال�ذي أبدته قوات األمن 
بتفري�ق الجمهور وتأمني خروج 

الحافالت خارج مدينة زاخو. 
وندع�و مرشف املب�اراة بنقل 
حقيقة ما جرى يف ملعب س�ميل 

وكذلك الطاقم التحكيمي.
وهنا يجب نس�تنكر مثل هذه 
الح�االت البعي�دة كل البع�د ع�ن 

أخ�الق وطيبة أهلنا يف زاخ�و ومحافظة دهوك و 
إقليم كردس�تان عامة مع رضورة الوقوف بقوة 
وح�زم إزاء ه�ذه الترصف�ات ونطال�ب اإلتحاد 
العراقي لكرة القدم و لجنة االنضباط بإقرار اشد 
العقوبات ع�ىل جماهر نادي زاخ�و ورد اعتبار 
جمه�ور الرشط�ة م�ع اإلش�ارة إىل رضورة ان 
يعتمد اتحاد الكرة عىل مصادر إعالمية ومتابعني 
محايدين وعدم االكتف�اء بتقرير مرشف املباراة 
خصوصا من يكل�ف باملهمة يف إحدى محافظات 

إقليم كردستان.

مهداوي عبد الكاظم الربيعي 
رئيس رابطة مشجعي نادي الشرطة

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي / خاص

ع�زز ن�ادي ده�وك لك�رة الق�دم، الجمعة، 
صدارته ل�دوري النخبة العراق�ي بعد تغلبه 
ع�ىل مضيف�ه بغ�داد بهدفني مقاب�ل هدف 
واح�د، يف ح�ني س�قط الطلبة أم�ام كربالء 
بثالثة أهداف مقابل هدفني، يف اطار الجولة 
الثالثة م�ن الدوري.وتغلب دهوك عىل بغداد 
بهدفني مقابل هدف واحد، حيث سجل لدهوك 
عالء عبد الزهرة وخالد مش�ر، فيما س�جل 
لبغداد حس�ام ابراهيم، لرف�ع فريق دهوك 
رصيده اىل تس�ع نق�اط بصدارة املس�ابقة، 
مقابل تجم�د رصيد بغداد عند نقطة واحدة.

وضم�ن الجول�ة ذاتها، زاد فري�ق كربالء من 
محنة ضيف�ه الطلبة بعد تغلب�ه عليه بثالثة 
أه�داف مقاب�ل هدف�ني، حيث س�جل للفائز 
عيل مجيد وحسني فرهود ومشتاق صالل، يف 
حني س�جل للخارس هش�ام محمد وعيل صربي، 
ليص�ل كرب�الء اىل النقط�ة الس�ابعة، يف الوق�ت 
ال�ذي تجمد فيه رصيد الطلب�ة عند نقطة واحدة 
فقط.وتعادل نف�ط الجنوب مع ضيفه الصناعة 
بهدف�ني ل�كل منهما، يف املب�اراة الت�ي أقيمت يف 
محافظ�ة الب�رصة، حيث س�جل ه�ديف أصحاب 

األرض محمد نارص وصفاء جبار، يف حني سجل 
ه�ديف الضيوف كريم والم وبس�ام قابل، ليصل 

نفط الجنوب اىل النقطة الخامس�ة، بمقابل 
نقطت�ني للصناع�ة. كم�ا حق�ق فري�ق 

الكهرباء الفوز عىل ضيفه السليمانية 
به�دف دون مقاب�ل، يف املب�اراة التي 

أقيمت يف العاصمة بغداد، حيث جاء 
هدف الفوز عن طريق الالعب وليد 
خالد، ليحص�د الكهرباء أول ثالث 
نقاط له باملسابقة، بمقابل بقاء 
الس�ليمانية ب�ال نقاط.وانته�ت 
مباراة كركوك مع ضيفه الزوراء 
بالتعادل بهدف واحد لكل منهما، 
حيث س�جل لكركوك كرار طارق 
ليص�ل  ولل�زوراء ع�يل مظل�وم، 

أصحاب األرض إىل النقطة الثانية، 
الثالث�ة.  النقط�ة  اىل  والضي�وف 
وبنتيج�ة التعادل الس�لبي انتهت 
مب�اراة زاخ�و وضيف�ه الرشطة، 
ليحص�ل كل منهم�ا ع�ىل نقط�ة 
إىل  األول  رصي�د  رفع�ت  واح�دة 

نقطتني، والثاني إىل سبع نقاط.

أعل�ن رئي�س االتح�اد العراقي املرك�زي للفروس�ية حيدر 
الجمي�يل بأن الفارس العراقي فال�ح الدليمي حصل عىل املركز 
األول بفعالي�ة 1:5 س�م يف بطول�ة عمان الدولية املؤهل�ة اىل نهائيات 
كاس العالم، مؤكداً بأن فرس�ان العراق حققوا نتائج مثالية يف اليوم األول 

للسباقات.
وقال حي�در الجمييل الجمعة: إن الفرس�ان العراقيني حقق�وا نتائج مميزة 
ومس�تويات مثالية خالل س�باقات بطولة عمان الدولية املؤهلة إىل نهائيات 
كاس العالم والتي جرت بمش�اركة منتخبات عربية وعاملية لها باع طويل يف 
عال�م اللعبة منها قطر واإلمارات والس�ودان ولبنان وايطاليا واملانيا واألردن 

فضالً عن العراق .
وذكر: ان فعالية فئة 120سم شهدت تميزاً عراقياً فقد حصل الفارس حمزة 
الخوام عىل املركز الثاني وزميله فالح الدليمي عىل املركز الثالث والفارس�ة 
إرساء الراش�د عىل املركز الخامس وعمر فالح حس�ون عىل املركز السادس 

وعيل القرلويس عىل املركز الثامن من مجموع 45 فارس .
وأش�ار اىل ، ان  فعالي�ة فئة 1.05س�م فكان املرك�ز األول فيها من نصيب 
الف�ارس فالح الدليم�ي فيما حل زميل�ه محمود صب�اح يف املركز الثالث 
وس�ليمان الطائ�ي عىل املركز الس�ادس من مجموع 35 ف�ارس يمثلون 

هذه الفئة.
وتش�مل منافس�ات بطولة األردن جولتني من مس�ابقة الدوري العربي 
لفروس�ية القفز املؤهل اىل بطول�ة كأس العالم لفروس�ية القفز، حيث 
تق�ام الجولة األوىل بالفرتة ما بني 1-3 من الش�هر الج�اري، فيما تقام 

الجولة الثانية بالفرتة ما بني 8-10 منه.

تعادل منتخبنا الوطني للشباب وكوريا 
الجنوبي�ة س�لبياً ع�ىل ملع�ب اس�تاد 
الفج�رة ام�س الس�بت، يف مباراتهما 
ضم�ن الجولة األوىل للمجموعة الثانية 
لكأس أمم آس�يا للش�باب لكرة القدم 

تحت 19 عاماً يف اإلمارات.
جاءت بداية املباراة هادئة وحذرة من 
الفريقني، وح�اول املنتخب الش�بابي 
الس�يطرة عىل وس�ط امللعب، وقابله 
نظره الكوري باالعتماد عىل األطراف 

يف بناء الهجمات.
املب�اراة،  يف  األوىل  الفرص�ة  كان�ت 
م�ن نصي�ب منتخبن�ا يف الدقيقة 14 
بتس�ديدة إيه�اب كاظ�م م�ن خارج 

منطق�ة 
الج�زاء لكنه�ا س�ددها 
ي�دي  ب�ني  ضعيف�ة 
الك�وري  الح�ارس 
الذي تألق يف التصدي 
لرأس�ية إيهاب أيضاً 

بالدقيقة 19.
أضاع كانج س�انج-وو، فرصة التس�جيل لكوريا 

الجنوبي�ة عندما أنفرد باملرمي الكوري لكنه س�ددها 
يف الدقيقة 24 بجوار القائم، لينتهي الش�وط بالتعادل 
الس�لبي.بدأ شبابنا الش�وط الثاني بقوة، وسدد مهند 
عبدالرحي�م كرة قوية م�رت بجوار القائ�م بالدقيقة 
58، ورد بعده�ا الكوري بثالثة دقائق برأس�ية هونج 

هيون-جني، لتنتهي املباراة بالتعادل السلبي.

دهوك يعزز صدارته وكربالء يواصل التألق 
في دوري النخبة

تعادل شبابنا وكوريا الجنوبية سلبيًا 
في كأس آسيا للشباب

الفارس فالح الدليمي يتوج بلقب 
بطولة عمان الدولية

المستقبل العراقي /متابعة

أعلن م�درب فريق الزوراء الكروي رايض شنيش�ل بأن 
خط�أ دفاعيا كل�ف الفريق األبيض ضي�اع ثالث نقاط 
كانت بمتن�اول اليد وأرت�ى بنقطة التع�ادل بالرغم 
من كون الفريق الكركوكيل فريق ال يس�تهان به. وقال 
رايض شنيش�ل: إن  فريق�ه  كان األفضل من املس�تضيف 
كرك�وك يف الش�وط األول للمباراة الت�ي كان من املمكن ان 
يخ�رج بنتيجة كبرة أن يحس�م من خالله�ا نتيجة املباراة 
اال ان ضي�اع الفرص كان الس�مة الغالبة لالعبين�ا. وتابع: 
م�ع دخولن�ا النصف الثاني م�ن املباراة قمنا بزي�ادة الزخم 
الهجوم�ي وه�و م�ا أدى لتس�جيل اله�دف األول اال ان خطأ 
دفاعي�ا غر مقصود كل�ف الفريق األبيض ضي�اع ثالث نقاط 
كان�ت بمتناول اليد وارت�ى بنقطة التع�ادل بالرغم من كون 
الفريق الكركوكيل فريق ال يس�تهان به وهو فريق مميز بالعبيه 
الش�باب ومدرب�ه وأتوقع ان يحق�ق نتائج ايجابي�ة يف مباريات 

النخب�ة املقبلة. وخطف فري�ق  كركوك ، ثان�ي نقاطه عندما 
خرج متع�ادالَ مع ضيفه فري�ق الزوراء به�دف لكل منهما 
يف املب�اراة التي جرت ع�ىل ملعب كرك�وك ضمن الجولة 

الثالثة للمرحلة األوىل بدوري النخبة.

 أف�اد مصدر مق�رب من العب منتخ�ب العراق لكرة الق�دم قيص منر: ان 
الالعب فس�خ عق�ده املربم بينه وب�ني إدارة نادي قطر القطري، ألس�باب 
خاصة.وق�ال املص�در: ان "الالعب قيص منر أنهى عق�ده مع نادي قطر 

القط�ري، ال�ذي س�بق وان مثل�ه لعدد م�ن مباريات ال�دوري لهذا 
املوسم، ألسباب خاصة"، من دون اإلفصاح عنها.وأضاف 

ان "اتصاالت رس�مية جرت ب�ني إدارة نادي بغداد 
وق�يص منر بغي�ة االلتح�اق بالفري�ق يوم 
الخميس".وب�ني املصدر ان "نادي بغداد 

والالعب قيص منر توصال اىل اتفاق 
نهائي النضمام األخر والتحاقه 
بالفريق لتمثيل�ه ملا تبقى من 
املوسم الحايل". وكان الالعب 
ال�دويل ق�يص منر ق�د مثل 
نادي بغ�داد يف دوري النخبة 

العراقي يف املوسم املايض.

 كش�ف االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم 
العب�ي  أس�ماء  ع�ن 

اختارها  الت�ي  املنتخ�ب 
ملقابل�ة  زيك�و 
األردني  نظ�ره 
ت  بتصفي�ا

العال�م.  كأس 
املتح�دث  وق�ال 

الكرة  اتحاد  باس�م 
نعيم صدام: ان "تشكيلة 

املنتخب الوطن�ي التي اختارها زيكو 
ملباراة األردن تألفت من خمس�ة وعرشين 

العبا، هم نور صربي وجالل حسن ومحمد كاصد 
وعيل بهجت واحمد ابراهيم وس�امال س�عيد ووليد 

س�الم وحمادي احمد وعيل حس�ني رحيمة وديفيد 
حي�در وع�يل عبد الجب�ار ووليد بحر وباس�م عباس 

وحس�ام كاظم وخلدون ابراهيم ومثنى خالد وسعد 
عب�د االمر وعب�اس رحيمة واس�امة رش�يد واحمد 

ياس�ني وعالء عبد الزهرة وحسام ابراهيم ومصطفى 
كريم ويارس عبد املحس�ن وامج�د رايض".وأضاف ان 

"تش�كيلة املنتخب خلت من العبني اساسيني، ابرزهم 
قائ�د الفريق يونس محمود، إضافة اىل نش�أت اكرم 
وكرار جاس�م وقيص منر، فيما س�يتغيب سالم 

شاكر بس�بب اإلصابة".ويبدأ املنتخب العراقي 
تدريباته صباح امس الس�بت بملعب الشعب 
الدويل ب�إرشاف زيكو، فيما يغادر اىل قطر يف 
الخامس من ش�هر ترشي�ن الثاني الجاري 

اس�تعدادا للق�اء نظره القط�ري وديا يف 
السابع من الشهر نفسه.

شنيشل يندب حظه

قصي منير يفسخ عقده مع قطر
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السفاح 
والمايسترو 

خارج حاسبات 
البرازيلي زيكو
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أكد نادي الطلبة، الس�بت، ان اإلدارة متمسكة بخدمات 
املدرب خلف كري�م برغم نتائج الفري�ق غر املرضية، 
مبين�ة ان املدرب ل�م يأخ�ذ فرصته الكامل�ة بعد وال 
يمك�ن التخيل عن�ه يف األدوار األوىل، فيما نفت تهجم 
رئيس النادي عىل جمه�ور الفريق بعد مباراته أمام 
كربالء يف دوري الكرة.وقال نائب رئيس النادي محمد 
الهاش�مي: ان "إدارة الطلب�ة متمس�كة بخدم�ات 
املدرب خل�ف كريم برغم النتائج غ�ر املرضية التي 
حققها الفريق خ�الل األدوار الثالثة املاضية"، مبينا 
أن "كري�م ل�م يأخذ الفرصة الكاملة م�ع الفريق وال 
يمك�ن الحك�م علي�ه ع�رب ث�الث مباريات".وأض�اف 
الهاش�مي ان "الفريق قدم أداء جيدا يف مباراته األخرة 
أم�ام كربالء بي�د ان الالعبني أضاع�وا جملة من الفرص 
الت�ي منحت أصحاب األرض الف�وز بثالثة أهداف لهدفني 
وه�ي نتيج�ة اعتيادية يف حس�ابات كرة الق�دم"، نافيا ان 
"يكون رئيس الن�ادي عالء كاظم تهجم عىل جمهور الفريق 

عقب املباراة".
وتابع الهاشمي أن "الجمهور أطلق عبارات نابية بحق إدارة 
النادي ورئيسها إال أننا نقدر ونحرتم مشاعر الجمهور وهذا 
نابع م�ن حرصه عىل فريق�ه"، مؤك�دا أن "هناك من هو 
محس�وب عىل جمهور األنيق املعروف بثقافته وتش�جيعه 

الس�يما  املث�ايل 
وف�رت  ان  بع�د 
اإلدارة التس�هيالت 
عرب  للجمهور  املمكنة 
توفر باصات لنقلهم إىل 
كربالء".يذكر  محافظة 
أن فري�ق الطلبة خاض 
ث�الث مباريات يف دوري 
به�دف  تع�ادل  الك�رة 

أمام  امليناء وخرس اثنتني أمام نفط الجنوب واح�د 
وكربالء، حيث ش�هدت املباراة غضبا عارما من جمهور 
الفريق الذي هتف ضد إدارة النادي ورئيسها عالء كاظم 

مطالبا إياهم باالستقالة من عملهم يف النادي.

إدارة الطلبة 
تؤكد تمسكها بخلف

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة
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ق�اد روب�ن ف�ان برييس 
للف�وز  يوناي�د  مانشس�ر 
عىل فريقه الس�ابق ارسنال 
قم�ة  يف   1-2 بنتيج�ة 
العارشة  الجول�ة  مباريات 
ال�دوري  منافس�ات  م�ن 
املمت�از ع�ىل  االنجلي�زي 
ملعب أول�د ترافورد يوم  

امس السبت. 
م�ان  واقتن�ص 
يونايتد قم�ة الرتيب 
رفع  بعدم�ا  مؤقت�ا 
 24 إىل  رصي�ده 
بف�ارق  نقط�ة 
ع�ن  نقطت�ن 
صاحب  تشيليس 
الثان�ي  املرك�ز 
الذي يح�ل ضيفا 
س�وانزي  ع�ىل 
س�يتي يف وقت الحق 
من يوم الس�بت.وتجمد 
 15 عن�د  ارس�نال  رصي�د 
نقطة ليظل يف املركز السادس 
م�ع إمكانية تراجع�ه عدة مراكز 

مع نهاية مباريات الجولة.
 أح�رز هديف املب�اراة روب�ن فان 
برييس وباتريس ايف�را يف الدقيقتن 3 
و 69 عىل التوايل، وأهدر وين روني ركلة 
جزاء قبل انطالق صافرة نهاية الش�وط 
األول، بينم�ا تعرض جاك ويلش�ري للطرد 
ليكمل ارس�نال املباراة بع�رة العبن منذ 
الدقيقة 69 قبل أن ينجح س�انتي كازورال 
يف تقلي�ص الف�ارق الرس�نال به�دف يف 

الدقيقة 92.
 س�يطر مانشسر 
ع�ىل املب�اراة يف أغلب 

األوق�ات باس�تثناء النص�ف األول م�ن 
الش�وط الثاني الذي ش�هد أداء متكافئا 
اليك�س  الس�ري  الفريقن.دف�ع  م�ن 
فريجس�ون بقوت�ه الضارب�ة يف الهجوم 
م�ركا الثنائي روبن ف�ان برييس ووين 
رون�ي، وم�ن خلفهم�ا الجناحن اش�ي 
يون�ج )يف الجبه�ة الي�رى( وأنطونيو 
فالنس�يا )يف الجبه�ة اليمن�ى( بطريقة 
4-4-2 الت�ي تتحول يف بعض األحيان إىل 
4-4-1-1 يف ظ�ل وجود رون�ي يف مركز 

املهاجم املتأخر.
روغ�م تأل�ق ال�دويل االنجلي�زي ثيو 
والك�وت يف مباراة ارس�نال األخرية أمام 
ريدنج، وقيادته للفوز بإحراز "هاتريك"، 
ق�رر ارس�ن فينج�ر اإلبق�اء ع�ىل العبه 
الش�اب يف دكة الب�دالء، وأرشك الفرنيس 
اوليفر جريو يف مرك�ز املهاجم الرصيح، 
الثالث�ي رم�زي وكازورال  وم�ن خلف�ه 

وبودولسكي. 
هاج�م فري�ق "الش�ياطن الحمر" 
ضيف�ه مبك�را وبكثافة، وه�و ما وضع 

العبو ارسنال تحت ضغط شديد وجعلهم عرضة 
الرت�كاب األخطاء، ول�م تكد تم�ر 3 دقائق فقط 
حتى ج�اءت الهفوة ع�ن طريق القائ�د توماس 
فريمالن الذي فش�ل يف تش�يت عرضية فابيو دا 
س�يلفا لتس�قد الكرة أم�ام فان ب�رييس الذي لم 
ي�ردد يف التس�ديد بيمن�اه ممزقا ش�باك فريقه 

السابق لتشتعل مدرجات مرح األحالم. 
اهتز العبو ارسنال بشدة عقب الهدف املبكر، 
وتب�ادر إىل أذهانهم خس�ارتهم الكارثية املوس�م 
املايض عىل نفس امللعب بنتيجة 8-2، وفش�لوا يف 
الوص�ول إىل منتصف امللعب لش�ن هجمة وحيدة 
منظم�ة، ولم ينجح�وا يف تطبيق طريق�ة لعبهم 
املعهودة من خالل االس�تحواذ عىل الكرة بنس�بة 
كب�رية. وبم�رور الوقت، ظهرت تعليمات الس�ري 
اليكس فريجس�ون الرصيح�ة لالعبي�ه بتكثيف 
خ�الل  م�ن  الهج�وم 

الجبهة اليمن�ى يف ظل تألق الجن�اح اإلكوادوري 
انطونيو فالنسيا باإلضافة إىل الظهري الربازيي دا 
سيلفا، وما ساعد عىل ذلك هو إنخفاض مستوى 
ظهري ارس�نال األير سانتوس الذي كان بمثابة 
فريس�ة ملراواغات فالنس�يا وانطالقات�ه. انتظر 
ارس�نال 24 دقيقة قبل أن يه�دد مرمى الحارس 
األس�باني ديفي�د دي خي�ا عندم�ا انطل�ق ارون 
رام�يس الذي دف�ع به ارس�نال يف مرك�ز الجناح 
األيمن ب�دال من ثي�و والكوت، ومر م�ن باتريس 
ايفرا قبل أن يرسل عرضية خطرية تكفل دي خيا 
بإبعادها عن املرمى. غاب التفاهم تماما بن كل 
م�ن بودولس�كي وج�ريو وكازورال، وهم مصدر 
الخطورة الحقيقة يف الفريق اللندني، ولم يس�دد 
"بول�دي" وج�ريو كثريا عىل املرمى، بينما ش�كل 
الثنائي "املتناغم" وين روني وفان برييس تهديدا 
كبريا عىل مرمى الحارس فيتو مانوني الذي أنقذ 

مرماه من هدفق محقق بعدما تصدى لتس�ديدة 
زملي�ه يف الس�ابق ب�رييس وأبعدها ع�ن مرماه. 
وس�نحت فرصة ذهبية مل�ان يونايت�د يف ترجمة 
تفوقه الكامل إىل هدف ثاني بعدما احتسب مايك 
دي�ن حك�م املب�اراة ركلة ج�زاء إثر ملس�ة يد من 
العب الوسط األسباني سانتي كازروال، انربى لها 
"الفتى الذهبي" وين روني وسددها بقوة بجوار 
القائم األيم�ن للحارس اإليط�ايل مانوني لينتهي 
الشوط األول بتقدم أصحاب األرض بهدف وحيد.
وش�هد الش�وط الثان�ي أداء متكافئا نس�بيا عن 
نظريه األول، خاصة بعدما دفع فينجر بوالكوت 
ب�دال من راميس يف الدقيقة 50، وكاد ارس�نال أن 
يحرز هدف التعادل بعدما تسلم جريو كرة داخل 
منطقة الجزاء وس�دد كرة المس�ت القائم األيمن 
للح�ارس دي خي�ا قب�ل أن تمر بس�الم إىل خارج 

امللعب.

 ولم يه�دأ يونايتد، وحاول اس�تثمار إخطاء 
ارسنال، وللمرة الثانية يرتكب "القائد" فريمالن 
هف�وة كبرية بعدم�ا تباط�أ يف التعام�ل مع أحد 
الكرات قبل أن يقتنصها برييس ويرس�ل عرضية 
خطرية فش�ل فالنس�يا "املنف�رد" يف تحويلها يف 
ش�باك مانون�ي.ازدادت التدالخ�الت العنيف�ة يف 
املباراة خاصة من العبي الوسط يف الفرقن، وأنذر 
حكم املباراة مايك دين الثنائي كليفريل )يونايتد(، 
وويلشري)ارس�نال( ش�فيها بعدم�ا ق�دم لهم�ا 
البطاقة الصفراء يف الشوط األول. وعىل الفور قرر 
فريجس�ون بحنكة سحب العبه خوفا من الطرد، 
ودفع بالربازيي اندرس�ون بدال منه، بينما غامر 
فينجر وأبقى عىل ويلش�ري.وأفلت فان برييس من 
الحص�ول ع�ىل بطاقة حم�راء "مس�تحقة" بعد 
تدخل عني�ف عىل بكاري س�انيا، ليق�وم الحكم 
بإش�هار البطاقة الصفراء له. ورغم ذلك، واصل 

ب�رييس تألق�ه ونج�ح يف ك�ر مصيدة التس�لل 
بمه�ارة يحس�د عليها قب�ل أن ينف�رد بالحارس 
مانوني ويس�دد لكن األخري تعملق وأنقذ مرماه 
برباعة.صم�د ارس�نال حتى الدقيق�ة 67 قبل أن 
تستقبل شباكه الهدف الثاني من أصحاب األرض 
وال�ذي جاء عن طريق نقطة ضعف "املدفعجية" 
وفش�لهم يف التعامل مع الك�رات العرضية بعدما 
ارتقى القائد املانشس�راوي باتريس ايفرا وسدد 
برأسه يف شباك مانوني.ولم يكن الهدف الثاني هو 
الجانب اليسء الوحيد الرس�نال يف الشوط الثاني، 
ودفع فينجر ثمن اإلبقاء عىل ويلشري أو عىل األقل 
عدم إصدار تعليمات له بعدم التدخل بقوة، حيث 
حصل ع�ىل  بطاقة حم�راء "مس�تحقة" بعدما 
تدخ�ل بعنف ع�ىل باتريس ايفرا ليكمل ارس�نال 
املب�اراة بع�رة العبن من�ذ الدقيق�ة 69.انتهت 
خطورة ارس�نال تماما بعد تأخره بهدفن وطرد 
ويلشري، وظهر التفوق الكبري للسري االسكتلندي 
عىل "الفيلس�وف الفرنيس" خاصة بعدما اعتمد 
بش�دة ع�ىل الهجوم م�ن الناحي�ة اليمن�ى التي 
ش�هدت أداء مزريا من الربازيي س�انتوس بينما 

وقف فينجر متفرجا! 
تحول�ت املب�اراة إىل جان�ب واح�دة يف اتجاه 
الحارس اإليطايل الشاب، الذي يستحق بال منازع 
لقب أفضل الع�ب يف فريق ارس�نال، بعدما نجح 
يف الخ�روج من عرين�ه يف مرات عدي�دة اللتقاط 
الك�رة إما من أمام برييس او فالنس�يا، كما تألق 
أيض�ا املدافع األملان�ي بري ميتس�اكر.ازداد طمع 
فريجس�ون يف املب�اراة، ورغ�ب يف تلق�ن فينجر 
درسا مماثال ملا حدث املوسم املايض، فقرر الدفع 
بالربتغايل الخطري لويس ناني بدال من اإلكوادوري 
فالنس�يا الذي قدم الكثري، ليستمر يف الهجوم من 
الثغرة الرئيس�ية الرسنال يف جبهته اليرى.لكن 
العبو ارس�نال صم�دوا حتى النهاي�ة، بل ونجح 
األسباني كازروال يف إحراز هدف حفظ ماء الوجه 
بالرغم من النقص العددي بتسديدة صاروخية يف 

الدقيقة 92 لتنتهي املباراة بفوز يونايتد 1-2.

فان بيرسي يقود يونايتد للفوز على ارسنال.. 
ويرفض االحتفال بهدفه احترامًا "للغنرز"

فيرغسون يواصل تفوقه على فينغر

تصدر الس�ائق الربيطاني لويس هاميلتون س�ائق فريق مكالرين 
والذي انتقل إىل فريق مرس�يدس بداية من املوس�م القادم رس�ميا 
التج�ارب الحرة الثالثة يف الي�وم الثاني من س�باق الجائزة الكربى 
للفورم�وال 1 بأبوظبي اليوم الس�بت عىل حلبة م�رىس ياس والتي 

تستضيف السباق ملدة ثالثة أيام.
وتمك�ن هاميلت�ون الذي تص�در أيضا التج�ارب الح�رة األوىل أمس 
الجمعة من تحقيق أرسع لفة بعد أن حقق 1:42:130 دقيقة، ويأتي 

بعده زميله يف الفريق الربيطاني جنس�ن بات�ون الذي الذي فرق عنه 
ب�� 0.290 ثانية، وكان املركز الثالث من نصيب األملاني سيباس�تيان 
فيتي�ل الذي تص�در التجارب الحرة الثانية أمس بف�ارق 0.484 ثانية 
عن هاميلتون.وكانت املراكز الباقية من نصيب الس�ائقن االس�رايل 
م�ارك ويرب س�ائق فريق ريد بول يف املركز الراب�ع ويف املركز الخامس 
جاء نيكو هالكنربج الذي تاله رومان جروجان وباس�تور مالدونادو، 
ويس�تعد الس�ائقن لخوض املهمة األصعب اليوم من خالل التجارب 

التأهيلية والتي ستحدد مراكز اإلنطالق األوىل يف السباق غدا.

أك�د نادي باير ليفرك�وزن األملاني لكرة القدم 
الس�بت تظلمه ل�دى املحكم�ة الرياضية ضد 
عقوب�ة اتح�اد الك�رة األوروبي )ويف�ا( التي 
وقعها عليه النتهاك لوائح مكافحة املنشطات.

وكان ويف�ا وقع غرامة مالي�ة قدرها 25 ألف 
ي�ورو )32200 دوالر( عىل ليفركوزن لتأخره 
التدريبي�ة التح�اد الك�رة  يف تقدي�م خطت�ه 
األوروبي وع�دم إبالغ االتحاد بمس�ألة غياب 
العب مريض خالل اختب�ار ، خارج البطوالت   
للكش�ف ع�ن تعاط�ي املنش�طات يف أيل�ول/

مينول�ف  حين�ه.ورصح  يف   2011 س�بتمرب 
س�ربينك املتحدث الرسمي باس�م ليفركوزن 
لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( قائال: "لقد قبل 
باير تس�ديد الغرامة املالي�ة ولكننا ندافع عن 
أنفس�نا ض�د تهم�ة التعمد".وكانت صحيفة 

"سويدويتش�ه تس�ايتونج" األملاني�ة كتب�ت 
عن القضية مش�رية إىل أن جلس�ة االس�تماع 
باملحكمة الرياضية ستكون 30 ترين ثان/

نوفم�رب الجاري.وأوضح ويف�ا أن ليفركوزن 
لم يرس�ل خطت�ه التدريبي�ة لألس�بوع التايل 
خالل بطولة الدوري األوروبي باملوسم املايض 
بحل�ول املوع�د النهائ�ي ظهر ي�وم الجمعة ، 
وه�و رشط مطلوب بالنس�بة لجمي�ع الفرق 
املش�اركة يف البطوالت األوروبية.كما كان من 
املقرر إخضاع عرة العبن من النادي األملاني 
الختبارات الكشف عن تعاطي املنشطات يف 23 
أيلول/س�بتمرب من العام املايض عندما حرض 
مسئولو االختبارات من ويفا والوكالة األملانية 
ملكافحة املنشطات ، ولكن أحد الالعبن الذين 
كان يتوقع تواجده وفقا لالئحة تحديد املكان 
لم يك�ن حارضا.وأوضح س�ربينك أن الالعب 

كان يف طريقه إىل تدريب�ات ليفركوزن عندما 
أبلغ�ه األطب�اء ب�رضورة الع�ودة إىل منزل�ه 
والبقاء فيه بس�بب إصابته بنزلة برد. ويبدو 
أن ليفركوزن أرس�ل فاكس�ا إىل ويفا إلبالغه 

به�ذا األمر متأخ�را ب 30 دقيقة بدال من 
إرس�اله ع�ىل الف�ور ، ولكن س�ربينك 

أكد أن الن�ادي قام بإبالغ مس�ئويل 
اختب�ارات املنش�طات يف ملع�ب 

قب�ل  الف�ور  ع�ىل  التدريب�ات 
أن يرس�ل الفاك�س الحق�ا.

ويري�د ليفركوزن اآلن من 
املحكم�ة الرياضي�ة أن 

تح�دد تفس�ريا لكلمة 
"عىل الفور" الواردة 

اتح�اد  لوائ�ح  يف 
الكرة األوروبي.

ذك�رت صحيف�ة الدي�ي مي�ل اإلنجليزي�ة أن 
ليفرب�ول عىل وش�ك تقدي�م ع�رض قيمته 8 
مالي�ن جنيه من أجل التعاقد مع ثيو والكوت 
ال�ذي ينته�ي عق�ده م�ع األرس�نال الصيف 
القادم.لم يعد والك�وت )23 عاماً( يلعب دوراً 
أساس�ياً مع األرس�نال حيث 

يالزم دكة اإلحتياط.
يذكر أن والكوت تألق 
يف مب�اراة فريق�ه 
ض�د ريدين�غ يف 
كأس  إط�ار 
ون  كابيت�ال 
للفوز  وقاده 
بع�د   5-7

تس�جيله 
لثالثية.

أك�د الالعب ال�دويل الربتغايل الس�ابق 
لوي�س فيغو أن�ه يأم�ل يف أن يتمكن 
ريال مدريد من تقليص فارق النقاط 
الثماني مع برشلونة يف بطولة الدوري 
اإلس�باني إال أنه اعرف بصعوبة ذلك 

يف الوقت الحايل.
ويحت�ل برش�لونة يف الوق�ت الراه�ن 
اإلس�بانية  الليغ�ا  يف  األول  املرك�ز 
مناصف�ة م�ع أتلتيك�و مدري�د فيما 
يحتل ريال مدريد املركز الرابع بفارق 
ثماني نقاط فيما يعتقد لويس فيغو 
أن الوضع يمكن أن يتغري يف األسابيع 

املقبلة.
وقال فيغو : “برشلونة 

يف الوقت الحايل لديه ميزة كبرية 
م�ن حيث النق�اط ولكن الليغا 
ل�ن تنته�ي إال يف ش�هر اي�ار 
الق�ادم ، ري�ال مدري�د عىل ما 
يرام وه�و لن يستس�لم إال يف 
حال كان من املستحيل الفوز 

بها حسابياً بالنسبة لهم”.
ورداً عىل سؤال حول إمكانية 
ع�ودة ريال مدريد إىل صدارة 
الدوري اإلسباني يف األسابيع 
القادمة رغم قوة برش�لونة 
يف هذا املوسم واضاف : “ال 
أس�تطيع التنبؤ باملستقبل 
آم�ل  أن  يمكنن�ي  ولك�ن 
فقط أن يكون ريال مدريد 

البطل مرة أخرى”.

أك�د الع�ب برش�لونة الس�ابق خريس�تو 
ستويشكوف أنه معجب بشكل كبري بمدرب 
ريال مدريد جوزيه مورينيو مدرب ولكنه اعرف 
أيضاً أنه يكرهه بس�بب التنافس التاريخ�ي املرير بن الغريمن 
التقليدين.ومع ذلك فقد اعرف الالعب البلغاري السابق أنه سعيد 
لصداقت�ه م�ع املدرب الربتغ�ايل وقال : “أن�ا معجب كثرياً بامل�درب مورينيو 
ال�ذي هو صديق�ي ولكنه اآلن يدرب ري�ال مدريد ويج�ب أن أكرهه من أجل 
ه�ذا األمر”.وتاب�ع بقوله : “كل من يتعاقد مع موريني�و يحقق نتائج جيدة 
عىل الفور وذلك بس�بب ش�خصيته وفلسفته يف كرة القدم وهذا املدرب يفوز 
أينما يذهب ، جوزيه وأنا صديقان ولكنه اآلن يقود ريال مدريد وأنا برشلوني 

بالكامل”.

المستقبل العراقي / وكاالت

ليفربول يقدم 
عرضًا 

لضم والكوت

هاميلتون يتصدر التجارب الحرة األخيرة

ليفركوزن يلجأ للمحكمة الرياضية بسبب غرامة الويفا

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

أكدت صحيفة الكوريري ديلو سبورت 
اإلإيطالية أن مدرب ن�ادي ملقة مانويل 
املرش�حن  إىل  انض�م مؤخ�راً  بيليغرين�ي 
لخالف�ة م�درب مي�الن الح�ايل ماس�يمليانو 
أليغري الذي ال يعيش أياماً س�عيدة من النادي 

اللومباردي .

عالق�ة بيليغرين�ي بملق�ة متوترة ج�داً هذه 
األيام فهناك خالفات كب�رية مع اإلدارة لكونه 
ل�م يقب�ض راتبه منذ ش�هور وق�د يرحل عن 
الفريق يف نهاية املوس�م إن استمر الوضع عىل 
ماهو عليه ، وهو الرجل املناسب إلعادة إطالق 
نادي ميالن خاصة أنه امتهن النجاح مع فرق 

ال تملك أسماء كبرية .

نيمار : ميسي األفضل في العالم..
 واللعب إلى جانبه حلم !

بيليجريني آخر المرشحين 
لخالفة اليغري

المستقبل العراقي / وكاالت

لويس فيغو يحذر برشلونة 

ريا�ضة

ستويشكوف 
معجب بمورينيو .. ولكن!!

المستقبل العراقي / وكاالت
قامت مجلة تابعة لنادي تشيليس بعمل استفتاء حول هوية أفضل العب يف تاريخ 
الفريق فجاء النجم اإليفواري ديديه دروغبا يف املركز األول متفوقاً عىل فرانك المبارد 
اإليط�ايل جان فرانكو زوال وجون تريي.حص�ل دروغبا عىل 20 ألف صوت ليتصدر 
التصوي�ت وعرب النج�م اإليف�واري الذي يلع�ب يف الصن حالي�اً عن فخره 
وامتنان�ه لجمهور البل�وز عىل ه�ذا التصويت.يذك�ر أن دروغبا حصد 
عدي�د األلقاب مع البلوز من�ذ انتقاله يف ع�ام 2004 أبرزها الدوري 
اإلنجليزي ثالث م�رات ودوري أبطال أوروبا املوس�م املايض عوضاً 
ع�ن تس�جيله 157 هدفاً وهو الهداف التاريخي للبلوز يف مس�ابقة 

دوري األبطال.

المستقبل العراقي / وكاالت

دروغبا 
أفضل العب في تاريخ البلوز

المستقبل العراقي / وكاالت
أتار مهاجم نادي سانتوس الربازيي نيمار التكهنات التي تربط 
بينه وبن نادي برش�لونة من جديد ، بعد ترصيحه 
بأن اللعب جنبا إىل جنب مع مييس حلم بالنسبه 
له.املهاج�م الربازي�ي عىل رادار عدي�د األندية 
األوروبية الك�ربى ، كربش�لونة وريال مدريد 
وكذلك تش�يليس ومانشسر س�يتي.صاحب 
20 س�نة الذي يرتبط بعقد مع 
ن�ادي س�انتوس حت�ى 2014 

“الكام�ب  ملع�ب  أن  إىل  مل�ح   ،
نو” ق�د يكون وجهت�ه املفضلة ، 

بع�د أن عرب عن رغبت�ه يف اللعب إىل 
جانب مي�يس.إذ قال يف ترصيح له 
لصحيفة ” ماركا” اإلس�بانية : ” 
اللع�ب جنبا إىل جن�ب مع مييس 
حلم بالنس�به يل ، أو حتى مجرد 
خوض حصة تدريبية إىل جانبه 
أمر سيجعلني سعيدا.”وأضاف 
ثالث�ة  أفض�ل  يل  بالنس�بة   ”  :
العب�ن يف العال�م ه�م إنيس�تا 
وكريس�تيانو رونالدو ومييس ، 
لكن األفضل يف العالم حاليا هو 

مي�يس ، ألنه فريد م�ن نوعه وال 
أحد يمكنه تقليد مايقوم به.”

مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية

محكمة بداءة النارصية
العدد: 1796 / ب / 2012 
التاريخ: 1 / 11 / 2012 

إعالن
إىل املدعى عليها كل من نوال كريم مزعل

بناءا عىل الدعوى البدائية املرقمة أعاله ضدكم 
من قبل املدعى )نتوه مختار راشد( بخصوص 

)23 / 185  42 العكر( 
وملجهولي�ة مح�ل إقامتك ق�رر تبليغ�ك إعالنا 
بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن عىل 
موع�د املرافع�ة املواف�ق 8 / 11 / 2012 ويف 
حالة عدم حض�ورك او من ين�وب عنك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق األصول.
                                          القايض

ضياء قاسم الهاليل
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
صفــاء خلــف

ســكرتارية التحريــر

العراقـي

األخيــــرة

   Hasanhamid2000@yahoo.com

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

        بغداد/ المستقبل العراقي

قمر هاشم النعماني طفل موهوب عمره 
ثماني�ة أع�وام يغري�ك باللح�اق ب�ه ومعرفة 
أرساره وه�و يرت�دي نظارت�ه الطبية ويعلق 

عىل صدره عددا من الهويات االنتس�ابية 
انتم�اءه  تثب�ت  الت�ي  والباج�ات 

لبع�ض وكاالت األنب�اء والجمعي�ات 
الصحفية.

مص�ور  اصغ�ر  ه�و  النعمان�ي 
كامريت�ه  حج�م  ي�كاد  فوتوغ�رايف 

الحديثة يتجاوز صدره وهي تتدىل عىل 
بطنه يف منظر يثري إعجاب واس�تغراب كل 
م�ن يتابع قم�ر الذي كثريا م�ا يتجول يف 

أروقة اإلبداع والثقافة يف شارع املتنبي 
وش�عرية  س�ينمائية  ومهرجان�ات 
متعددة.يق�ول قمر ان�ه تعلم مهنة 

التصوي�ر من أبي�ه املص�ور الذي 
يعمل يف إح�دى الصحف املعروفة 
يف محافظة واس�ط لكنه يعشق 
بغداد ويحرض م�ع والده اغلب 
األنش�طة حي�ث يتج�ول ب�ن 
ليلتق�ط  واملبدع�ن  الش�عراء 

ضحكاته�م وجلس�اتهم وتأمالته�م ومن ثم 
يفاجئهم بعد أسبوع بصور يهديها لهم بشكل 
أني�ق مما يش�جعهم ع�ىل طبع قبل�ة امتنان 

وإعجاب عىل خده أو جبينه.
قم�ر يقول: »أن�ا أعيش يف 
الكوت وال يمر أسبوع دون 
أن أك�ون م�ع أبي هنا 
يف بغداد مرة أو أكثر.. 
التص�وي�ر  تعلم�ت 

بحرفي�ة م�ن 
دورات  خ�ال 
وق�د أق��مت 
من��ذ عام 

وال�ى اآلن عرشة معارض فنية اغلبها يف بغداد 
وحصلت عىل جوائز تقديرية وأنا اآلن معروف 
يف اغل�ب املحافل الثقافي�ة ويل أروع األصدقاء 
من الرس�امن والش�عراء واملمثلن وأنا أحب 
التصوي�ر ج�دا، وق�د أتتن�ي دع�وة لحض�ور 
مهرج�ان وإقامة معرض يف الس�ويد وتلقيت 
الدعوة عن طريق وزارة الثقافة العراقية وإنا 

سعيد جدا بهذه الدعوة«.
وع�ن أه�م الش�خصيات الت�ي صوره�ا 

قال قم�ر انه التقط أجم�ل اللقطات والصور 
الش�خصية للعدي�د من املش�اهري وه�و يعتز 
بش�كل خاص بص�ور الراحلن منه�م والذين 
كرروا كلمات الثناء له ومنهم كاظم إسماعيل 
الكاط�ع الش�اعر الش�عبي املعروف وأش�هر 
ش�خصيات ش�ارع املتنب�ي نعي�م الش�طري 

وكذلك النحات محمد غني حكمت.
ويضي�ف قم�ر بالق�ول إن�ه ال يتق�اىض 
أجورا ع�ن عمله كم�ا إن التصوي�ر ال يعيقه 

عن الدراسة فهو يوازن بن الهواية واملطالعة 
ومواصلة الدراسة بنجاح ويتمنى أن يكون من 
أشهر مصوري العالم. قمر قال أيضا إن أجمل 
لحظات حياته ه�ي عندما يثني اآلخرون عىل 
لقطة ذكي�ة من صوره فهو كث�ريا ما يبحث 
ع�ن زاوي�ة جميلة وغ�ري مطروق�ة ويضطر 
لالنبط�اح أو الصعود ع�ىل أماكن عالية مهما 
كان حج�م املخاط�ر أو س�خرية اآلخرين من 

اجل أن يلتقط صورة مميزة. 

أتقدم باس�مي ونيابة عن جميع العاملن يف مؤسس�ة املستقبل العراقية 
للصحاف�ة والنرش )جريدة املس�تقبل العراقي ووكالة انباء املس�تقبل( بأرق 
وأجمل التهاني إىل كادر قناة الفرات الفضائية بمناسبة 
ذكرى تأسيسها وإيقادها شمعتها التاسعة 
عىل طريق اإلبداع والتألق يف مسرية اإلعالم 
الوطني.. واش�د عىل ي�د زمييل عباس 
العيس�اوي مدي�ر عام القناة، س�ائال 
العيل القدي�ر أن يؤطر عمله بالتوفيق 

والسؤدد.

عيل الدراجي
رئيتتس املتؤستستة

قناة                   الفضائية توقد شمعتها التاسعة
      البصرة/ المستقبل العراقي

بحض�ور ع�دد كب�ري م�ن املثقف�ن والفنان�ن 
التش�كيلين واألدباء والكتاب البرصين أقام الفنان 

تاي�ه  هاش�م  التش�كييّل 
معرضه الش�خيّص )حياٌة 
�ة( يف قاع�ة جمعّية  هشَّ
التش�كيل��ين  الفنان�ن 
بم���نطق�ة  العراقي�ن 
البرصة القديمة يف الثالث 
للعام  الثاني  من ترشين 
لألي�ام  ويمت�د  الح�ايل 
التالي�ة.. وضّم املعرض 
أعمال�ه األخ�رية الت�ي 

أنج��زها عىل سطوح هّشة مستخدماً مواّد مبتذلة 
وخام�ات مرذول�ة ش�ذت ع�ن االس�تعمال اليومّي 
وتعرّض�ت للتلف، س�اعياً إىل إنتاج أثر فنّي ذي صلة 
ببيئة ومكان ترتّدى فيهما الحياة، وتفقد جاذبيتها، 
محاوالً تح�ّدي التناف�ر الذي يمك�ن أن يحصل بن 
ماّدة رثة مبتذلة ووسيط جمايلّ 
حامل..ُيذكر أن  الفنان هاشم 
تايه أقام أول معرض شخيّص 
ل�ه يف الع�ام 1974 بالب�رصة، 
وس�بق ل�ه أن عرض ع�دداً من 
أعمال�ه يف معرض مش�رتك مع 
الفن�ان« ياس�ن وام�ي« أقي�م 
بعن�وان )كارتون( يف قاعة حوار 

ببغداد العام الفائت.  

تايه هاشم  للتشكييل  معرض  هشة"..  "حياة 

نح�ب  »نح�ن  س�نة(   91( الزوج�ة 
بعضنا بالتأكيد لكننا نتش�اجر دائما 
أقله مرة واحدة باليوم«. يش�ار إىل ان 
الزوجن التقيا خ�الل الحرب العاملية 
الثانية ولديهم�ا ولدان أحدهما يف ال� 
65 عام�ا واآلخر يف ال��54 و5 أحفاد 
و8 أوالد أحفاد. وأكدت فلوس عىل أنه 
»إذا ق�ال زوجان انهما ال يتش�اجران 
فهما يكذبان.. فالشجار صحي وهو 
يعن�ي إنهم�ا يتحدث�ان إىل بعضهم�ا 
ونح�ن تش�اجرنا وضحكن�ا وأحبينا 
بعضنا طوال 70 سنة«. يذكر ان عمر 

الزوج 92 سنة.

وفلوس ل�وكاس قولهما ان رس دوام 
زواجهما طوال 70 س�نة هو الشجار 
اليوم�ي. وق�اال أنهم�ا تش�اجرا منذ 
زواجهم�ا يف ترشين األول 1942 ما ال 
يقل عن 25 ألف�ا و550 مرة. لكنهما 
أكدا انهما دائم�ا يتصالحان ويقبالن 
بعضهما قبل الخلود إىل النوم. وقالت 

     لندن/ وكاالت

رس  بريطاني�ان  مس�نان  يع�زو 
اس�تمرار حياتهم�ا الزوجي�ة ط�وال 
70 س�نة إىل ش�جارهما الدائ�م أقله 
مرة واح�دة يف اليوم. ونقلت صحيفة 
ه�اري  ع�ن  الربيطاني�ة  »الص�ن« 

     بغداد/ المستقبل العراقي

تزامن�اً مع أعياد األمة اإلس�المية بمناس�بة عيد 
الغدي�ر األغ�ر، أطفأت مؤسس�ة املس�تقبل العراقي 
ش�معتها الثانية، موقدًة الش�معة الثالثة عىل طريق 
الحقيق�ة والكلم�ة الحرة.وتبادل العامل�ون أطباق 
الحل�وى والتهان�ي يف حف�ل صغ�ري أقي�م يف مبن�ى 

املؤسسة، متعهّدين بتكريس كل ما بوسعهم لخدمة 
الصحافة العراقية املستقلة ونرش الحقيقة بعيداً عن 
التشنجات والرصاعات الطافية عىل املشهد العراقي.

من جانبه شكر رئيس املؤسسة األستاذ عيل الدراجي 
جميع العاملن يف جريدة املس�تقبل العراقي ووكالة 
أنباء املس�تقبل وهنأهم بذكرى تأس�يس املؤسس�ة 

التي تتزامن مع عيد الغدير املبارك.

رس زواجهام الطويل.. الشجار 25 ألف مرةمؤسسة                              توقد شمعتها الثالثة
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العراقـي

نحن مجموعة أصدقاء من كبار السن واملتقاعدين ال نجد ما نشغل به 
وق�ت فراغنا املمتد إىل 24 س�اعة يف اليوم.. س�وى ان تبادل أخبار الصحف 

والفضائيات. 
ونتحاور يف ش�تى املواضي�ع.. وغالب�ا مانحكم عىل )الص�ح والخطأ( 
بمعايري مرحلتنا وزماننا وهكذا كنا نسيل أنفسنا، بعد ان عزت علينا تسايل 
الشباب بالنقاش واملرح واملزاح واملناكدة والزعل والعبث الذي يقرتب احيانا 

من عبث اطفال ونحن يف ذلك كله مجربون ولسنا مخريين!! 
بع�ض حواراتنا ال تخلو من فائدة بالتأكيد ألنه�ا غنية باآلراء الجديدة 
واملعلومات املتبادلة ولعل من طريف ما يحرضني اآلن ذلك النقاش الطويل 
العريض حول أهم اكتشاف او اخرتاع يف مسار البرشية وكما هو متوقع فقد 
اجتهدنا ورّشقنا وغربنا، وتوزعت قناعاتنا بن العجلة والحرف املس�ماري 
والزراع�ة وبناء الك�وخ والكهرب�اء والتخدي�ر الطبي »البن�ج« والجاذبية 
والطائرة ومكوك الفضاء والليزر واالستنس�اخ البرشي والجينات الوراثية 
والذرة والش�عر واملوسيقى والزواج واملدرس�ة... الخ، ومع كثرة املبتكرات 
وكثرة االخرتاعات واالكتش�افات التي أتينا عىل ذكرها اال اننا لم نتفق عىل 
واح�دة منها حتى اذا توقف الهرج واملرج الذي س�اد النقاش، تدّخل زميلنا 
فاضل الش�مري -وهو استاذ جامعي- ألول مرة وقال )ياجماعة... اخرتاع 
ال�ورق هو اهم ما انجزته البرشية منذ عرشة االف س�نة( وقد أش�ار رأيه 
ش�يئا من اللغظ والس�خرية واالس�تغراب غري ان الرجل بما عرف عنه من 
ه�دوء وعقل راجح ومعلومات دقيقة اوض�ح فكرته »ياجماعة الورقة كل 
يشء يف حي�اة االنس�ان فهي ترافقه لحظ�ة والدته وال يدف�ن بعد موته اال 
بها وتعرفون ان املدرس�ة ورقة وكذلك الجامعة الزواج والوظيفة والسفر، 
والتجارة واالس�ترياد والتصدير واملواثيق والعهود واالتفاقيات كلها تتوقف 
عىل وجود الورقة بل ال يتم االعرتاف باإلنسان إال عرب مجموعة أوراق وأكثر 
م�ن هذا فنحن نحص�ل عىل حصتنا التموينية وع�ىل أجورنا ورواتبنا وعىل 

املاء والكهرباء بواسطة األوراق«!
 كن�ا نصغي إليه وقد اخذتنا الدهش�ة ألننا لم ننتب�ه إىل هذه الحقيقة 
البسيطة من قبل فيما كان هو يواصل حديثه ويرضب أمثلة ال اول لها وال 
اخر فمن دونها ال يس�تطيع املواطن ان يبني دارا سكنية او يقود سيارة او 
يرقد يف مستش�فى او يعقد قرانا او يطلق زوجة او يقيم مرشوعا صناعيا 
او يشرتي ارضا او يفتح مطعما أو يؤسس حزبا او يصدر جريدة، ثم ختم 
كالمه قائال: »يا جماعة الحظوا معي جيدا ان الحكومة العراقية منذ تس�ع 
سنوات ونصف، وهي تلعب بذيلها، والبلد يف مكانه، إن لم يرتاجع سنة بعد 
سنة فهو ال يتقدم وفجأة تذكرت ان اية خطوة اىل االمام ونحو النهوض لن 
يكتب لها النجاح اال بوجود الورق، وكذلك أصدرت ورقة االصالح الس�يايس 
ولك�ن الس�ؤال املطروح هو كيف نس�يت هذه الورقة املهم�ة وهي التي ال 

تسمح للمواطن ان يتظاهر مثال.. إال بورقة«؟!
 الحقيقة اذهلنا رأي�ه واقتنعنا بان أعظم اخرتاع توصلت اليه البرشية 

هو الورقة حتى لو كانت ألغراض الدعاية!

حن س�ألت بعض أصدقائ�ي الرياضين واملهتمن بهذا 
الش�أن عن أصل تس�مية العاب اإلحم�اء، أي تلك التمارين 
األولية والبس�يطة والتي يمكن أن يزاولها أي شخص بيرس 
وس�هولة باأللعاب الس�ويدية، أج�اب من تس�نى يل الثقة 
بمعلوماته، إنها جاءت بجهود الش�خصية الرياضية الفذة 
)أك�رم فهمي( مؤس�س األلع�اب األوملبية يف الع�راق، منذ 
عام/1948،أما تس�ميته تلك األلعاب ب�)السويدية(  فأنها 
تعود-أيض�ا-اىل جه�ود الراحل )أكرم فهم�ي( حيث درس 
وتخصص بالرتبية الرياضة -هناك- يف السويد، وقام بنقلها 
إلين�ا -هنا- يف العراق ،مش�ريا وموجها اىل رضورة إدخالها 
ضم�ن املناهج الدراس�ية، أي�ام كان درس الرياضة ال يقل 
أهمية عن درس  الرياضي�ات، الن تلك الحركات التمهيدية 
تفيد لغرض اإلحماء وتس�خن الجسم عرب سلسلة تمارين 
عامة، تس�بق أية ممارس�ة الي نوع من أن�واع الرياضات، 
كي تتهيأ وتنشط عضالت  الجسم والدماغ وباقي األعضاء 

الجراء تمارين وممارسات أصعب  واعقد منها.
    يب�دو أنن�ا يف الع�راق الجدي�د وبع�د اإلطاحة بكريس 
الدكتاتورية وإسقاط نظام الطاغية، وبعد سري كل سنوات 
التغيري املاضية  من عمر وحياة دخولنا )عش الديمقراطية( 
وقفصها الذهبي، لم نزل نحبو نحو ممارس�ة نوع من تلك 
التمارين التي تش�به األلعاب الس�ويدية، وأنن�ا بحاجة اىل 
تقوية عضالت مس�ؤولينا من السياسين والربملانين ومن 
هم بمرتبته�م، من أولئك الذين يس�همون بصنع القرارات 
النه�وض بالعملي�ة  الك�ربى واملصريي�ة بغي�ة  الوطني�ة 
السياسية، التي لم تزل تراوح يف ساحات وميادين التشكيك 
والتناحر العلني وامللموس، فال يمر ش�هر أو ش�هرين -بل 
أق�ل- من عم�ر املصالحة الوطني�ة واألم�ل املرتجى بجني 
حص�اد الرشاك�ة، حتى تندل�ع ن�ريان  الخالف�ات وتتعاىل 
أدخن�ة األزمات،وتتواىل زخات أمطار الن�ار والثأر، لتعيدنا 
اىل أق�ى حاف�ات املربع األول م�ن رقعة التناف�س املالزم 
للعملية السياسية مالزمة املدافع للمهاجم الخصم يف لعبة 
كرة القدم، مثال،ورسع�ان ما تنفتح أبواب الحجج باللبس 
والتسويف والرتويج لعدم فهم  طبيعة ومديات الصالحيات 
املمنوحة لهذا الطرف،أو لذلك املنصب،أو عدم وضوح هذه 
الفقرة أو تلك من الدستور،واألدهى أن بعض األطراف التي 
س�هرت وس�اهمت بوضع دس�تورنا،هي أول من يعرتض 
عىل بع�ض فقراته )حن يضمه الضيم،وتتقاطع مصالحة 
اآلنية،م�ع جوه�ر تل�ك الفقرات(،األمثلة كث�رية واملواقف 
والس�والف و)الدالغات( أكثر حول واقع نمو ديمقراطيتنا 
الناش�ئة بتحديث الفتات واهي�ة، الهية بأيامن�ا وأرواحنا 
تق�ف لتش�ري وتؤك�د بأننا ل�م ن�زل يف حاضن�ات األطفال 
الخ�دج أو حديثي الوالدة يف مهودها،وأننا بحاجة اىل رعاية 
وعناية كي ننمو بش�كل صحيح وسليم،يناسب ثقل ووزن 
وحج�م وهول ما ترك�ه  فينا النظام الس�ابق  طوال عقود 
حكم�ه الطاغ�ي والباغ�ي بح�ق الحي�اة الحرة وأس�اليب 
نح�ره له�ا، وأن علينا أن نوازي ونداني م�ا موجود يف دول 
العال�م املتقدمة من ديمقراطيات مختلف�ة منها التقليدية 
املعروفة،ومنه�ا اللبريالي�ة الجديدة، وأخ�ريا، فثمة طريق 
ثال�ث له�ا يس�مى ب�)الديمقراطية االجتماعية(الس�اعية 
لتحقيق الحلم بالرفاهية الش�املة،عرب حماية املواطن من 
املهد اىل اللحد،وما علينا س�وى الص�رب واملطاولة والتفاني 
باالس�تمرار وإج�راء التمارين األولية الالزم�ة للوصول إىل 
طريقه�ا األول، برغم انه لم يزل بعيدا ونائيا عنا حتى اآلن.

  *  حسن العاني

  * حسن عبدالحميد

أعظم ابتكار!!

متارين
يف الديمقراطية

دغدغات

نقار الخشب

مديــر التحريــر 

     لندن/ رويترز

 يق�ول باحثون م�ن جامعة فيينا إن فيال آس�يويا يدعى كوش�يك يمكنه 
مح�اكاة أحاديث البرش ونطق كلمات بالكورية يمك�ن أن يفهمها املتحدثون 

بهذه اللغة.
ولم تتضح األس�باب التي جعلت الفيل يبدأ يف محاكاة الكالم البرشي لكن 
عاملي األحياء اإلدراكية انجيال ش�تويجر وتيكومسه فيتش أشارا يف بحث نرش 
يف دوري�ة كارنت بيولوجي إىل أن األمر ربما له عالقة بالخربات التي اكتس�بها 

وهو صغري.
وكان كوش�يك الفيل الوحيد الذي يعيش يف حديقة حيوان إفرالند يف كوريا 
الجنوبية لنحو خمس س�نوات يف ش�بابه ولم يكن يرافقه س�وى البرش خالل 
تلك الفرتة املهمة لعمليتي التطور وتكوين العالقات.وقالت شتويجر »نتصور 
أن كوش�يك ب�دأ يكيف طريقة 
النطق مع مرافقيه من البرش 
ارتباط�ه االجتماع�ي  ليع�زز 
بهم وهو يشء يشاهد ايضا يف 
أجناس أخرى تتعلم االصوات 
ويف ح�االت خاصة ج�دا حتى 

فيما بن األجناس.«
وت�رددت أنب�اء ع�ن فيلة 
مح�ركات  ص�وت  تحاك�ي 
الش�احنات وع�ن في�ل ذك�ر 
يعي�ش يف حديق�ة حي�وان يف 
كازاخس�تان ينط�ق كلم�ات 
والكازاخية  الروسية  باللغتن 

لكن لم يدرس علماء هذه الحالة.
وتصدر كوش�يك عناوين االخبار قبل بضع س�نوات بعدما اجتذب السياح 
بقدراته غ�ري العادية لكن الباحثن أجروا اآلن فقط اختبارات حيث طلبوا من 
مواطن�ن كوريين جنوبي�ن تدوين ما يس�معونه عند االنصات لتس�جيالت 

صوتية للفيل.
ووجد الباحثون أنه يضع خرطومه يف فمه للمس�اعدة يف تشكيل األصوات 
لينط�ق خم�س كلم�ات بالكوري�ة وه�ي )اه�ال( و)اجل�س( و)ال( و)ارقد( 
و)جيد(.لك�ن الباحثن لم يجدوا دليال عىل أن كوش�يك يفهم معاني الكلمات 

التي ينطقها.

كوشيك.. فيل يتحّدث بالكورية!

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

أصغر فوتوغرايف عراقي.. يعيش يف الكوت ويفاجئ البغداديني بالتقاطاته

صحيفةيومية سياسية مستقلة 


