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اعتقال عصابة هترب القارصات إىل األردن

العراقي
صحيفة يومية سياسية مستقلة

بغداد /المستقبل العراقي

العقل املتأمل الراضي أفضل ما
ميكن امتالكه

كش�ف مصدر امني مطلع ،أمس الس�بت ،عن اعتقال عصابة مؤلفة من أربعة أشخاص
وس�ط بغداد تق�وم باالتجار وتهريب الفتيات القاصرات إل�ى األردن ،مبينا ً أن من بين أفراد
العصابة ش�خصا مصري الجنس�ية .وقال المص�در “ أن “ قوة من أفراد الش�رطة المحلية
اعتقل�ت عصاب�ة مؤلفة م�ن أربعة أش�خاص في منطقة البتاويين وس�ط بغ�داد يقومون
باالتج�ار وتهريب الفتيات القاصرات إل�ى األردن” .وأوضح المصدر أن “من بين المعتقلين
ش�خصا مصري الجنس�ية يدعى أبو احمد المصري” .وكان مصدر في الش�رطة ببغداد أفاد
األربعاء الماضي ،باعتقال مجموعة تتاجر بالنس�اء في منطقة الميدان وس�ط المحافظة.
وأك�دت مصادر أمنية ،مطلع العام الماضي ،إن قضايا االتجار بالنس�اء تأتي بالمركز الرابع
في العراق ،بعد اإلرهاب والقتل والمخدرات.

 16صفحة

«زرادشت»

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

علي الدراجي

سفارتنا في انقرة «نايمه» ..وجهاز المخابرات لالستخدام المحلي فقط

اهلاشمي خيطط خلوض االنتخابات النيابية املقبلة !!
المستقبل العراقي /خاص

مرص..
القوات
املسلحة تعود
إىل الواجهة

كش�ف مصدر سياس�ي ّ
مطلع عن أن نائب رئي�س الجمهورية
ّ
طارق الهاشمي المدان من قبل القضاء بتهم تتعلق باإلرهاب يعمل
على تش�كيل ائتالف سياس�ي جديد يخ�وض االنتخاب�ات النيابية
المقبلة ،الفتا ً إلى أن الهاش�مي التقى بثالثة شيوخ عشائر بارزين
ف�ي أنقرة .وق�ال المصدر ،أن الهاش�مي حوَّل مبال�غ ضخمة إلى
حس�ابات خاص�ة إلى البنك العرب�ي في العاصم�ة األردنية عمّان،
مبين�ا ً أن اثني�ن من الش�يوخ توجها إلى عمان لتس�لم تلك األموال
والع�ودة تمهيدا ً للتحضر من أجل االنتخابات .وأش�ار المصدر إلى
أن الهاش�مي طلب من الشيخ الثالث االستعجال في تسجيل الكيان
الجديد ف�ي مفوضيَّة االنتخابات ،موضحا ً أن الكيان يضم ش�يوخ
عش�ائر بارزي�ن وأم�راء قبائ�ل ،منوِّها ً ب�أن الكي�ان الجديد يأمل
باالس�تحواذ على المجتمع العشائري ونفوذ ش�يوخ العشائر في
االنتخاب�ات المحلية .وأضاف أن الهاش�مي أخ�ذ التمويل من ابرز
المجموع�ات التركية التجاري�ة ،الفتا ً إلى أنه رس�م صورة وردية
للمس�تثمرين األت�راك وبين لهم أنه كان الس�بب في ف�وز القائمة
العراقي�ة وليس الش�خصيات التي مع رئي�س القائمة إياد عالوي.
وذكر أن الهاشمي أعطى ضمانا ً للشركات التركية بفوز ذلك الكيان
بمع�دل مقاعد ال يقل عن  6ف�ي كل محافظة له نفوذ فيها ،و 2في
المحافظات الجنوبية ،وبما ال يقل عن  12في بغداد.

ص4

صانــــعة
اإلرهاب..
ترهبنا

باهلاآرب!!

اإلقليــم يستنجــد بواشنطـن ..و«القــانون» يحمـل الكـرد مســؤولية األزمـة
إنتفاضة يف مكتب املالكي ..واجراءات لقص اجنحة املتنفذين !!
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المستقبل العراقي/خاص

ق�ال عض�و ف�ي مجلس الن�وّاب
إن رئي�س ال�وزراء ن�وري المالكي
ب�دأ بإع�ادة ترتي�ب أوراق طاقم�ه
الخاص ،مؤكدا أن خطوة المالكي
تأتي لكس�ب ود زمالئ�ه القدامى
من قيادات حزب الدعوة.
وبي�ن العض�و النياب�ي ال�ذي
طل�ب ع�دم االفص�اح عن
هويت�ه ف�ي تصريح
ل� ” ا ل����مس�تقبل
العراقي” أن المالكي
بدأ بتحديد صالحيات

المقربي�ن من�ه وبعض الش�خصيات السياس�ية
واألمني�ة التي رافقت�ه في مس�يرته منذ عام
 2007وحتى وقت قريب.
وذك�ر النائب أن ما اثير بش�أن صفقة
الس�الح الروس�ي وقضاي�ا اخ�رى نجح
المالك�ي في احتوائه�ا دفعته إل�ى إعادة
النظ�ر بالمقربين منه ،موضح�ا ً أنه ابعد
بعض تلك الشخصيات منذ اسبوعين تقريباً،
مضيف�ا ً أن خط�اب المالكي بدأ
يأخذ صيغة أقل هجومية
وأكثر دبلوماسية ،وقد
ينج�ح ف�ي احت�واء
االزم�ة القائم�ة مع
إقليم كردستان.

عثامن 7 :ماليني حتت خط الفقر ..واحلكومة توزع اهلدايا !!
مبعـوث ليبي خاص إلنقـاذ رأس "الشعـالين" من اإلعـدام !!

ص3

اخلــدمـــات..
بكوهنا منطقة
متنازع ًا عليها !!

ص2

حاكم قطر يدخل عرص املحاور االقليمية بعباءة اجلاهلية !!

ص6

«القاعدة» هتدد قـادة الصحوات وعنـارصهـا بـ «القصـاص»

ص3

الواقع الصناعي
فساد يف فساد ..والصناعات
املحلية ختتفي وتغلق أبواهبا
بالشمع األمحر!!

ص9 - 8

أنباء عن عودة « الزعالن» زيكو..ومنتخبنا يالقي االردن غد ًا

مصـادر :الرشكـات النفطـية هتـدر ثروات البـالد بـال رقـابة !!
قالت مص�ادر سياس�ية مطلعة ،أن
شركات النفط العاملة في العراق تعمل
عل�ى وف�ق أدن�ى مس�تويات الضم�ان
للث�روة النفطي�ة ،الفتة إل�ى أن وزارة
النف�ط معني�ة بالتحقي�ق والمتابع�ة
لكل اعمال تلك الش�ركات .وأكدت أنها،
خ�الل زي�ارة ميداني�ة ،وج�دت تهاونا
م�ن الحكومة م�ع الش�ركات مما حدا
ببعضها باالستهتار في تطبيق المعايير
الدولية الجيدة في اثناء عملها ،مبينة ان

بعض تلك الشركات تمادت في عمليات
اس�تخراج النف�ط م�ن حي�ث تأمي�ن
المكام�ن النفطية وحقنه�ا مرة أخرى
والمحافظة على اآلب�ار النفطية وعدم
المجازف�ة بتقليص النفقات التي تقابل
عمليات االستخراج اآلمن .وأوضحت أن
هذه المساوئ تضر بمستقبل الصناعة
النفطية في البالد وعلى حصة األجيال
المس�تقبلية من تلك األم�وال .وذكرت
المص�ادر ،أن الث�روة النفطي�ة ليس�ت
مل�كا لألجيال الحالية ب�ل هي حق لكل
األجيال المقبلة.

النزاهة تتعرض لضغوطات ..واملدينة الرياضية عىل طاولة التحقيق !!

ص2

 500دبابة قد تطيح بحصة االقليم ..و 7حمافظات تشكو ظلم املركز !!
قريب ًا جد ًا يف

الوقف السني ..رسقات
للامل العام وعقـارات
تبـاع يف الظالم !!

تفاصيل ص3

ص14

المستقبل العراقي/خاص

ص2

ص7

المستقبل العراقي /خاص

كش�فت مص�ادر مطلع�ة ان التحال�ف
الكردستاني يشعر بالضيق الشديد من مطالبة
أعض�اء مجلس النواب بتقلي�ص حصة اإلقليم
من الموازن�ة ،الفتة إلى أن النواب يدفعون إلى
هذا التقليص بسبب ّ
تكتم اإلقليم على اإلفصاح
ع�ن العائدات الس�ياحية والنفطي�ة للحكومة
المركزي�ة .وقالت المص�ادر إن أعضاء مجلس
الن�وّاب يرون أن االقليم يأخ�ذ أكبر من حجمه
الفعلي من الموازنة الس�نوية ،وانه يعامل كما
تعام�ل  7محافظات م�ن حي�ث التخصيصات
المالي�ة ،مؤك�دة أن ه�ذا ظلم وإجح�اف على
الحكومة االلتفات له.

وأوضح�ت المص�ادر أن اإلقلي�م أنفق نحو
 3مليارات دوالر على صفقات تس�ليح س�رية
لم يطل�ع عليها المرك�ز ،فضالً ع�ن احتفاظه
باكثر من  500دبابة عراقية ومخازن عسكرية
اس�تحوذ عليها االقليم ونقله�ا من محافظات
متفرق�ة عندما كان المركز منش�غالً باالقتتال
الطائف�ي ،مبين�ة أن اإلقليم يرفض تس�ليمها
للمرك�ز .وأضاف�ت المص�ادر ان الحكوم�ة
المركزية لن تطل�ق أكثر من  %12من الموازنة
عوض�ا ً ع�ن  %17الت�ي كان يتس�لمها اإلقليم،
منوّهة بان الحكومة ق�د تتبع نظام العقوبات
االقتصادي�ة م�ع اإلقلي�م في حال لم تس�حب
قوات حرس االقليم “البيشمركة” من المناطق
المتنازع عليها.

شكر ًا حليادية ونزاهة وشجاعة
وعدالة القضاء العراقي

مرة أخرى يثبت رج�ال القضاء العراقي أنهم
رم�ز للحيادي�ة والنزاهة والش�جاعة والعدالة،
عندما وقفوا بوجه كل الضغوطات والتحديات
وأع�ادوا الح�ق إل�ى نصاب�ه ،وباس�م أصحاب
ومزارعي ومهندسي وموظفي مزرعة الدبوني،
نتقدم بالش�كر واالمتنان للسيد رئيس مجلس
القضاء األعلى األستاذ مدحت المحمود والسيد
رئيس محكمة استئناف الرصافة األستاذ جعفر
محس�ن والس�ادة أعضاء الهيئة التمييزية في
محكمة اس�تئناف الرصاف�ة وكل قضاة العراق
م�ن ش�مال الوطن إل�ى جنوبه الذي�ن يعملون
جاهدين برغم كل المصاعب والتحديات إلنصاف
المظلوم وإحقاق الحق في عراقنا الجديد.

أصحاب و مزارعي ومجيع العاملني
يف مزرعة الدبوين
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اخلدمات ..بكوهنا منطقة متنازع ًا عليها!
كاريكاتير

ومجال�س المحافظات إل�ى التباطؤ في
تبليط ش�ارع أو كنس دربونة مما تراكم
من نفايات "نووية" وهكذا يبقى البعير
على التل إلى المساء!.
ش�يء غري�ب فع�ال أن يبق�ى البلد
ب�ال خدمات وال مياه صالحة للش�رب أو
ش�بكة مجاري الص�رف الصح�ي وهو
صرف بالمناس�بة غير صح�ي لكثرة ما
يعل�ق ب�ه م�ن "دش�اديش الزعاطيط"
و"كواغ�د الدكاكي�ن" وأش�ياء ل�م أرها
حتى في اإلعصار الذي ضرب اليابان قبل
أش�هر وجرف معه الس�يارات والبنايات
والجس�ور لكن رغم هول المشهد إال أن
أح�دا م�ن الذي�ن رأوا اإلعص�ار الياباني
ل�م يلحظ "جي�س اس�ود" أو "بنطرون
خاكي قدي�م" من أيام الح�رب العراقية
اإليراني�ة وقد جرفت�ه األمط�ار األخيرة
التي كنس�ت انجاز مجالس المحافظات
والبلدي�ات ووضع�ت الدولة أم�ام حرج
كبير إزاء شعبها الذي ينتظر منها تبليط
ش�ارع ولم يعد ينتظر منها المزيد "الله

تنتظ�ر منك أن تكون أكثر ش�دة وحزما
وأكث�ر حرك�ة باتج�اه تأس�يس انج�از
اجتماع�ي وخدم�ي يخل�ده الن�اس في
الذاكرة ال أن تتحدث أمام وسائل اإلعالم
وتقول أن المس�ألة الخدمي�ة لها عالقة
بمجال�س المحافظ�ات مع انك تش�رف
عب�ر محافظي�ك على تس�ع محافظات
عراقي�ة تدي�ن بالطاع�ة والتخصيصات
والمش�اريع واالس�تثمارات لوج�ودك
الحزب�ي واالنتخاب�ي فأي�ن الخدم�ات
؟.اآلن ..ولك�ي أضعك أمام مس�ؤولياتك
الوطني�ة والسياس�ية والتاريخي�ة أود
أن أق�ول ل�ك أن الن�اس لم تع�د تحتمل
ه�ذا التأجيل المس�تمر لالنجاز الخدمي
بل ل�م تعد تنتظ�ر اقل من رب�ع االنجاز
ال�ذي تنتظ�ره منك وأنت رئي�س الوزراء
الذي حلق قبل أي�ام فوق ضواحي بغداد
وافتتح مش�روعا خدميا وهذا يعني انك
تس�تطيع أن تراق�ب أداء العم�ل الع�ام
وتتابع المش�اريع ذات الصلة بمش�اكل
المواطنين ،فإذا كنت تستطيع المتابعة

املالكي يرشف عرب حمافظيه عىل تسع حمافظات تدين بالطاعة
واالستثامرات لوجوده احلزيب واالنتخايب ..فأين اخلدمات؟!

فؤاد حسون

ج�اء الش�تاء وج�اءت المعان�اة
والكوارث والمآس�ي الت�ي تبكي الثكلى،
أما المجالس البلدية فتلتزم الصمت وإذا
قدر وانبرى احدهم ممن يجيد "تصفيط"
ال�كالم فس�رعان ما س�يلقي اللوم على
مجل�س المحافظ�ة والمحاف�ظ ووزارة
المالي�ة ويصعد إلى "ف�وق" حتى يصل
إلى الموازن�ة والتخصيصات و"يصعد"
إلى أكثر من فوق ليتحدث بإس�هاب عن
نظ�ام المحاصصة الطائفي�ة والحزبية
الت�ي تدف�ع دائم�ا المجال�س البلدي�ة

وكيل"!.الس�ؤال ..لو أن الشعب العراقي
اآلن ث�ار ض�د الحكومة وطال�ب بتغيير
"الكابين�ة" الوزاري�ة الحالي�ة بمج�يء
وزراء أكفاء يهتم�ون بالناس ويبلطون
له�م الش�وارع ويبن�ون له�م ع�ددا من
الم�دارس والمس�توصفات الصحي�ة
ه�ل كان احد م�ا في هذا العالم س�يلوم
الشعب العراقي ويتهمه بالتآمر على أمن
الدول�ة واس�تهداف الحكوم�ة والقانون
واالنضباط ومستقبل العملية السياسية
؟!م�ا يجري أخ�ي رئيس الوزراء ش�يء
مؤس�ف ومؤل�م حقا وأنت اب�ن الجنوب
وتلك الكتائب التي حملتك إلى  89مقعدا

والمراقب�ة فلماذا ال تتاب�ع وتعاقب من
يقصر ويفس�د ويس�رق وتظهر الش�دة
والح�زم والع�زم ف�ي مواجه�ة أولئ�ك
الذي�ن ينتظ�رون من�ك أش�ياء بس�يطة
ال تتع�دى تبليط ش�ارع وبناء مدرس�ة
"مثل االوادم" وتس�هيل بعض الخدمات
الت�ي يمك�ن أن تقدم في ه�ذا اإلطار؟!.
أخي رئيس الوزراء ..كنت أتمنى أن ترى
الم�رأة العراقي�ة التي ظه�رت على قناة
البغدادي�ة قبل ع�دة أيام وه�ي تطالبك
بمن�ح كل عائل�ة عراقي�ة غ�رق بيته�ا
و"طوّف بالمي" مشحوفا ً لكي تستطيع
أن تخ�رج من بيتها المنهار إلى الس�وق
أو الى الش�ارع ،وكانت تناش�دك من كل
قلبها وبحرقة شديدة وهي تجزم أن كل
م�ا كانت تقول�ه جدي�ا وحقيقيا وليس
مزاحا ..كانت تقول أخي الرئيس ،أتمنى
على "أبو أسراء" أن يزودنا بالمشاحيف
ك�ي نس�تطيع العبور م�ن وال�ى بيوتنا
بينما كانت الكاميرا تنتقل بعدستها بين
الشوارع الغارقة بالمياه اآلسنة والبيوت
التي اجتاحتها مياه األمطار وترى الناس
سكارى وما هم بسكارى !".لم يعد الحال
الخدم�ي يحتمل أكثر مم�ا هو عليه اآلن
ووصلت القلوب الحناج�ر ،وأود ان أؤكد
لرئي�س ال�وزراء ولكل أعض�اء مجالس
المحافظات ورؤس�اء المجالس البلدية
أن غضبة الش�عب إذا شبت فإنها ستعم
البلد كله وس�تطيح به�ذه العناصر التي
تول�ت إدارة مجال�س المحافظات غيلة
وبغفلة من الناس ،وس�يقول العراقيون
كلمتهم ف�ي هذا الواقع الم�زري ..واقع
العملي�ة السياس�ية وواقع الكت�ل التي
تمثله�ا وواق�ع الخدم�ات الت�ي صارت
من األح�الم المؤجل�ة إلى ي�وم القيامة
!.هل يعلم رئيس الوزراء أن ثورة عارمة
تجت�اح الصدور هذه األي�ام بدأت تطفح
في مدن الجن�وب العراقية التي حصدت
قائمة ائت�الف القانون أكثري�ة المقاعد
البلدي�ة فيه�ا ،وان تلك الث�ورة لن تقول

رأيه�ا عب�ر مش�هد الربيع العرب�ي الذي
أكل األخض�ر والياب�س ف�ي ليبيا ومصر
وتونس واليمن وسوريا بل عبر صناديق
االقت�راع ،وس�يأتي أن�اس علماني�ون
وليبراليون و"أوادم" وهم من سيديرون
مجالس المحافظ�ات ويقدمون الخدمة
ألهلن�ا وش�عبنا المنك�وب ال�ذي لم يعد
يسليه في غربته بوطنه وعذابه من سوء
الخدمات إال س�لمان المنكوب ؟.مازلت
تذك�ر االنتفاضة التي اندلعت في الكوت

النزاهة تتعرض لضغوطات ..واملدينة الرياضية عىل طاولة التحقيق !!

بغداد /المستقبل العراقي
كش�فت لجنة النزاهة في مجل�س النواب،
أمس الس�بت ،ع�ن تع�رض هيئ�ة النزاهة إلى
ضغوط من جهات سياس�ية "لم تس�مها" في
ملفات تتعلق بالفس�اد تخ�ص بعض الوزارات,
فيما كش�ف مص�در مطلع ،عن تش�كيل رئيس
ال�وزراء ن�وري المالك�ي لجن�ة ف�ي مش�روع
المدين�ة الرياضية في محافظ�ة البصرة .وقال
عضو لجنة النزاهة النيابية ش�اكر الدراجي إن
"هيئة النزاهة تعاني ضغوطا سياسية تمارس

عليه�ا بخصوص التحقيق في بعض الملفات".
وأوض�ح أن "أه�م القضاي�ا التي تم�ارس فيها
ضغ�وط عل�ى الهيئ�ة هي ملف�ات كثي�رة من
ضمنه�ا ما يخ�ص بوزارتي الدف�اع والداخلية،
وعقود وزارة الشباب والرياضة وعقود الكهرباء
في الدورة السابقة"،
ولفت الدراجي إل�ى أن "الضغوط تأتي من
قبل بع�ض الجهات السياس�ية والش�خصيات
النافذة في الحكومة عل�ى المحققين والقضاة
الموجودين في الهيئة" ،داعيا ً "الجهات المعنية
بالوق�وف إلى جانب الهيئ�ة للتخلص من هكذا

حاالت" .يش�ار إلى أن اتهامات كثيرة بالفس�اد
أثيرت بش�أن عمل وزارتي الدفاع والداخلية من
بينها أجهزة كشف المتفجرات وصفقات السالح
الصربية و كذلك الروس�ية مؤخ�را ،إضافة إلى
عقود وهمي�ة لوزارة الكهرباء ،و فس�اد يتعلق
بإنش�اء المدينة الرياضية في البصرة ،وملفات
كثي�رة أخرى؛ يؤكد المراقب�ون ،انه لم يتخذ أي
إجراء فعلي بش�أنها برغم تأكيدات المسؤولين
على متابعتها ومعالجتها .إلى ذلك ,ذكر مصدر
مطلع ،أم�س أن رئيس الوزراء ن�وري المالكي
أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في مشروع المدينة
الرياضية في محافظة البص�رة .وقال المصدر
ّ
ش�كل لجنة برئاس�ة رئيس هيئة
إن "المالك�ي
المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان
للتحقي�ق ف�ي مش�روع المدين�ة الرياضية في
محافظ�ة البص�رة" ،م�ن دون ذك�ر تفاصي�ل
أخرى .يشار إلى أن المساحة اإلجمالية للمدينة
الرياضي�ة في البصرة تبل�غ  585دونماً ،وتقدر
كلفته�ا ب�� 550مليون دوالر ،وتش�مل إنش�اء
ملعبي�ن ،األول بس�عة  62أل�ف متف�رج واآلخر
بس�عة  10آالف متفرج ،وأربعة مالعب للتدريب
م�ن دون مدرج�ات ،فض�ال عن مجمع س�كني
متكامل يحتوي عل�ى ثماني بنايات يحتوي كل
مبنى على أربعة طوابق وبسعة  100غرفة.

تفكيك شبكة لـ"القاعدة" تستهدف الزوار يف تكريت
بغداد /المستقبل العراقي

كش�ف مص�در ف�ي الش�رطة المحلي�ة ف�ي
بمحافظة صالح الدين أمس عن تفكيك خلية تابعة
لتنظيم القاعدة واعتقال س�بعة م�ن عناصرها في
عمليتي�ن منفصلتي�ن جن�وب تكري�ت مركز صالح
الدي�ن .وقال المص�در الذي طلب عدم اإلش�ارة إلى
اس�مه في تصريح صحف�ي إن" قوة من الش�رطة
تمكنت من اعتقال سبعة من عناصر تنظيم القاعدة
ف�ي الدجي�ل وأط�راف س�امراء ،كان�وا يخططون
لتنفي�ذ هجمات عل�ى الزوار الذي�ن يقومون بزيارة
مرقد اإلمامين العس�كريين في سامراء" ،مؤكدا أن

"عملي�ة االعتقال كانت اس�تباقية ووجهت ضربة
قوي�ة للتنظيم في أطراف محافظة صالح الدين".
وأضاف المصدر ،أن "القوة نفذت العملية على بعد
حصولها على معلومات استخبارية قادت للقبض
عليهم" ،مش�يرا إل�ى أن "األجهزة األمنية س�وف
تقف عن�د المعلومات المتوفرة من خالل التحقيق
م�ع المعتقلي�ن" .وأوض�ح المص�در أن" تنظي�م
القاعدة يس�عى خالل المدة المقبلة اإلعداد لضرب
الزوار األربعين بسلس�لة هجم�ات منظمة الغاية
منها تصعيد التوتر األمني في العراق خالل الفترة
المقبلة" ،مضيفا ان "القاعدة بدأت باالعتماد على
عناصر محلية عراقية".

والناصرية والبصرة وحمل المتظاهرون
فيه�ا تاب�وت الكهرب�اء وقدم�ت تل�ك
االنتفاضة ش�هيدا ،أنا اج�زم انك تألمت
كثيرا على س�قوطه في عهد وطني جاء
لخدم�ة الن�اس وبه�دف التمهي�د لقيام
نظام دس�توري يحتكم فيه الشعب إلى
القانون والعدالة االجتماعية ..أنا متأكد
كل التأك�د انك إذا ل�م تحكم بالحزم على
اإلدارات البلدي�ة وتحتكم للقانون وتغير
من خريط�ة رجالك الذين وضعتهم على
رأس مجالس المحافظات والمحافظين

ف�إن الناس س�ترفع المش�احيف بوجه
الحكوم�ة وأش�رطة س�لمان المنك�وب
وربما تحمل األسلحة إذا بقيت الحكومة
على ه�ذا الح�ال المت�ردي !.أق�ول هذا
ال�كالم وكلي إخ�الص الس�تمرار العهد
الوطن�ي ألنه عهدنا الذي بنيناه من عرق
الجب�اه ودم الش�هداء ومس�يرة طوله�ا
نصف ق�رن من التضحيات ،ومن واجبي
أن أصارحك القول وأوصيك أن ال تستمع
كثي�را لبع�ض الذي�ن م�ن حول�ك وهم
يزوقون لك ربع االنج�از باعتباره انجاز

الق�رن ويدفع�ون تحلي�ل واق�ع التردي
القائ�م إلى القول أن ما تراه من اس�تياء
وغض�ب وكالم قاس ع�ن الحكومة إنما
هو من صنع "العراقية" أو خصومك في
التحالف الوطن�ي !.األخ رئيس الوزراء..
ما تراه على شاشة التلفزيون حقيقة ال
عالقة لها بصراع الكتل السياسية معك،
وواجبك كرئيس وزراء وبيدك صالحيات
إدارة البل�د أن تع�دل "الميل�ه" وتط�رد
الفاس�د وتعطل ماكنة السرقة وتقبض
بليلة واحدة على "حرامية" البيت !.

مبعوث ليبي خاص إلنقاذ رأس "الشعالين" من اإلعدام !!
بغداد /المستقبل العراقي
قررت الحكومة الليبية إرس�ال
مبع�وث خ�اص لزي�ارة الع�راق
للتباح�ث بش�أن العالق�ات بي�ن
البلدين والمس�ائل العالق�ة بينهما
وبش�كل خ�اص مل�ف الس�جناء

الليبيين ف�ى العراق والمحكوم على
بعضه�م باإلعدام.وطالب الخارجية
الليبية في بيان اطلع عليه "ش�فق
ني�وز" ،الحكومة العراقي�ة بتأجيل
تنفي�ذ حكم اإلعدام بح�ق المواطن
الليب�ي ع�ادل الش�عالني وإفس�اح
المج�ال أمام إج�راء اتص�االت بين

الحكومتين لمناقش�ة هذا األمر في
ض�وء العالق�ات األخوي�ة القائم�ة
بي�ن البلدين.وذكر البيان أن أس�رة
المواط�ن الليب�ي المس�جون ف�ى
العراق أبلغت الخارجية بأنه س�وف
يت�م تنفي�ذ حكم اإلعدام ف�ى ابنهم
اليوم األحد.وأكد البيان أن الحكومة

الليبية إذ تعبر عن احترامها للقوانين
والسلطات القضائية فى العراق ،إال
أنه�ا تأمل أن يتم تأجي�ل تنفيذ هذا
الحكم وإفس�اح المجال أمام إجراء
اتصاالت بين الحكومتين لمناقش�ة
هذا األمر في ضوء العالقات األخوية
القائمة بين البلدين.

فرعها في البصرة تظاهر احتجاجًا على تعامل المؤسسات الحكومية

النقابة :سنقايض أية جهة حترم الصحفيني من املعلومة
البصرة /المستقبل العراقي
ق�ال نقي�ب الصحفيي�ن العراقيي�ن مؤي�د
الالم�ي انه لم يعد مقبوال بعد اليوم مصادرة أية
جه�ة المعلومة ع�ن الصحفيين ف�ي ظل إقرار
قانون حقوق الصحفيين ،مؤكدا أن الس�ير في
هذا الس�بيل يعن�ي خرقا قانونيا س�تجد نقابة
الصحفيي�ن وفروعه�ا في المحافظ�ات إزاءها
أمام مسؤولية تحتم عليها مقاضاة من يتصدى
لهذه الموضوعة.
وأوضح ف�ي كلمة ألقاها أم�س في تجمع
للصحفيين البصريين ف�ي الوقفة التي نفذوها
أم�ام مقره�م وس�ط المدين�ة أن" ش�ريحة
الصحفيين التي قدمت ف�ي العهد الجديد مئات
الش�هداء قرابين بحثا ع�ن المعلومة وإيصالها
إل�ى الجماهي�ر ،ل�ن تقب�ل بالتهميش م�ن أية
جهة او من أي مس�ؤول مهم�ا بلغ منصبه من
رفعة".
وأض�اف أن تضامنه مع مئ�ات الصحفيين
البصريين الذين ناصرهم عضوي مجلس النواب
العراقي جواد البزوني وحسين طالب إلى جانب
العدي�د م�ن مس�ؤولي التجمع�ات والح�ركات
السياس�ية ومنظمات المجتمع المدني ،يعكس

حرص مجلس إدارة نقابة الصحفيين العراقيين
عل�ى ان يكون الصحفي س�واء ف�ي البصرة او
العاصمة او بقية المحافظات في موقع الحدث
دون وجود للحواجز والمعوقات".
وف�ي الوقت الذي أكد فيه عل�ى وجود دعم
ومس�اندة يتلقاهما الصحفي البصري من قبل
الحكومة المحلية ممثلة بجناحيها التش�ريعي
والتنفي�ذي وع�دد من المؤسس�ات الرس�مية،
ف�ان الالمي اخذ عل�ى بعض مس�ؤولي اإلعالم
في مؤسس�ات الحكومة تعمدهم عرقلة مهمة
اإلعالمي برغم أن األخير يسعى في غالب األحيان
إلى إبراز النشاطات ذات الصبغة العامة" عازيا
س�لوك مثل ه�ذا البعض م�ن المس�ؤولين الى
جهل�ه بماهية عم�ل الصحف�ي ودوره في نقل
الحقيقة الى المجتمع.
وخت�م نقي�ب الصحفيي�ن كلمته بس�طور
س�لط فيه�ا الضوء عل�ى أن نقاب�ة الصحفيين
العراقيي�ن ل�ن تقف مكتوف�ة األي�دي في حال
واصل�ت جامعة البصرة او أية مؤسس�ة أخرى
موقفها السلبي تجاه الصحفيين ومنعها إياهم
من نقل اإلحداث ،وس�تعمد إلى مقاضاتها ومن
يس�ير في س�بيلها الن سلوك هذا الس�بيل فيه
خ�رق واضح لقان�ون حق�وق الصحفيين الذي

اقره مجلس النواب العراقي".
وكان�ت نقاب�ة الصحفيي�ن العراقيي�ن في
البص�رة ق�ادت الي�وم وقفة احتجاجية ش�ارك
فيه�ا المئ�ات م�ن الصحفيي�ن المحليي�ن الى
جانب ضيوف يمثلون مجلس النواب والكيانات
السياس�ية ومنظم�ات المجتم�ع المدن�ي،
اس�تهدفت اس�تنكار س�لوك بعض مؤسس�ات
الدول�ة وف�ي طليعته�ا جامع�ة البص�رة ،منع
اإلعالميين من الوصول إلى المعلومة.
وفي جان�ب آخر وعلى هامش الوقفة أعلن
اتح�اد الصحفيين واإلعالميي�ن في البصرة حل
نفس�ه وانخ�راط أعضائ�ه في منظوم�ة عمل
نقابة الصحفيين العراقيين في المحافظة.
وعزا االتحاد في بيان أطلقه عضو في إدارة
االتحاد أس�باب الحل إلى انشغال رئيس االتحاد
بالبح�ث عن المكاس�ب الش�خصية وتس�جيل
خروق�ات مالي�ة تس�يء إل�ى أعض�اء الهيئ�ة
العامة،إلى جانب االبتعاد عن المهنية في العديد
من المتعلقات الصحفية.
وعك�س البي�ان رأي الهيئ�ة العام�ة لفرع
البصرة ف�ي االنخراط مع زمالئه�م من أعضاء
الهيئة العامة لنقابة الصحفيين في البصرة بعد
أن تيقنوا أن االتحاد ابتعد عن غايته المهنية.

أحداثنا فرجة ..ونحن يف هرجة !!
الفرجة :من التفرج ,وهو إش�باع النظر بما يرى
استلطافا أو استخفافا وفي حالنا كالهما حاصل.
والهرج�ة :م�ن اله�رج والم�رج ,وه�و الصخب
والغوغاء الذي تجمعه الفوضى.
أصبحنا فرج�ة ال ننتج إال الهرجة من اليوم الذي
ضيعنا فيه بوصلة الس�ماء ,فبقين�ا نحتفظ بالذكرى
الت�ي ال نمتلك من فحواها إال الدع�وى ,فاصطالحاتنا
مشوش�ة ,ألننا هجرنا الصحيح وتعايشنا مع القبيح
واختلط لدين�ا األعجمي مع الفصي�ح ,وبقينا نصرخ
ونصي�ح " :نح�ن خير ام�ة أخرجت للن�اس" والناس
ال ت�رى منا إال المش�ين وغي�ر المريح ,ونح�ن نكابر,
ونكاب�ر ,ونكاب�ر ,حت�ى أصبحن�ا ال نزرع م�ا نأكل ,
وال نلب�س ما ننس�ج ,وال نس�تعمل ما ننت�ج ,ثم نريد
أن نك�ون ساس�ة ,ولنا قيادة اس�تجمعت كل البالدة ,
وأخذت من الس�لوك أس�وا عادة ,فمنهم من يدعي لو
ثنيت له الوس�ادة لصارت بالدنا جنة عدن ,ومنهم من
يق�ول " :أنا ابن جال وط�الع الثنايا " وهو ال يعرف ما
وراء بابه وما جنب ش�باكه ,وما بي�ن يديه وما خلفه
من الحواش�ي الرعاع الذين يبيعون كل شيء بالرقاع,
ويطفف�ون ال�وزن وينقص�ون الصاع ,وهم مفس�دة
االجتم�اع ونفاقهم حتى النخ�اع ,ال ينتخبون النظيف
الش�جاع ,وال صاحب النخوة طويل الباع ,ألنهم مردوا
على التس�كع وحب الن�زاع وفيهم وبهم يب�دأ الصراع
ال�ذي ال يعرف مب�دأ وال حقا مضاعا ,قلوبهم قاس�ية
فهي كالحجارة أو اشد قسوة .

تبدأ أحداثنا م�ن العراق ,فالعراق يمتلك مقومات
صناعة الحدث ,ولكن على طريقة الهرج والمرج الذي
هو صخب الغوغاء الموصوف بالفوضى.
فالعراق ه�و البلد األول في النم�و ،ولكن بالقوة
ولي�س بالفعل  .أت�درون لماذا ؟ ألنه األكث�ر ثروة في
النفط ,وس�يكون األكث�ر إنتاجا في المس�تقبل حيث
تق�ول التوقعات العلمي�ة النفطية ،انه س�يصل إنتاج
العراق إلى مابين "  "15-12مليون برميل .
ولكن أهله ال يزال�ون يتصارعون حول تراخيص
الش�ركات النفطي�ة األجنبية التي وجدت ف�ي العراق
مناخا استثماريا فريدا .
والزال أهل�ه غي�ر متفقين ح�ول توزي�ع الثروة
النفطي�ة ,ب�ل وص�ل صراعه�م واختالفهم إل�ى الحد
الذي ال يجعلهم غير قادري�ن على توزيع الفائض من
واردات النفط الذي يق�در بثالثين مليارا من الدوالرات
خالل ستة أشهر األخيرة .
وال�ذي اتخ�ذه البعض مطلب�ا انتخابي�ا ,وتعامل
معه البعض اآلخر بصيغة مبهمة ادخل فيها المحكمة
االتحادية العليا والتي يقال أنها رفضت توزيع الفائض
من المدخرات المالية النفطية على الش�عب الذي نص
دس�توره على أن النفط والغاز ثروة الش�عب العراقي,
وهذه واحدة من التي تجعل من حالنا فرجة وتكثر في
أوساطنا الهرجة.
ول�م تكن ه�ذه لوحدها مما يثي�ر الصخب وتنثر
الغوغ�اء في صفوفن�ا حتى الضجر ,فهن�اك رزمة بل

رزم من المشكالت المضحكة حتى القرف ,ومنها :
 -1المناطق المتن�ازع عليها التي كتبوها لنا في
الدس�تورلتبقىداءإلىيومالحش�روالنش�ور.
 -2اإلقليم المؤسس برعاية من يريد لنا الفوضى
في مرحلة رفضها الش�عب العراق�ي وكان المفروض
بعد التغيير ال يبقى دول�ة داخل دولة كما بقيت ديون
الكوي�ت االفتراضية علينا س�ببا لبقائنا تحت الفصل
السابع بكل سيئاته.
 -3ممثل إقليم كردس�تان ف�ي بغداد ,وهي حالة
اقرب للمزحة ف�ي دولة رئيس جمهوريتها من األخوة
األك�راد ونائ�ب رئيس ال�وزراء ونائ�ب رئيس مجلس
النواب ووزير الخارجية ووزراء آخرون وس�تون نائبا
من األكراد .
 0|17 -4م�ن الميزاني�ة لإلقلي�م الذي يس�تحق
5و 0| 12وهو تعسف واستئثار ال مبرر له .
 -5اختالف وتنازع على حق التعاقد مع الشركات
النفطية األجنبية.
 -6فت�ح قنصلي�ات لإلقلي�م ف�ي الخ�ارج دون
عل�م المركز ,وفتح قنصلي�ات أجنبية في اإلقليم دون
موافقة المركز.
 -7إصدار جواز س�فر بلغتين وهو خالف العرف
الدبلوماسي الدولي
 -8اإلص�رار عل�ى فت�ح مكات�ب في الس�فارات
العراقية مما جعلها تعج بالفوضى
 -9إصرار اإلقليم على فرض الكفالة وتحديد مدة

اإلقام�ة للعراقيين الذين يرغبون بزي�ارة اإلقليم وهم
من سكان المحافظات األخرى .
 -10اإلص�رار عل�ى تبن�ي نظ�ام القائم�ة ف�ي
االنتخابات مما يحرم المواطن العراقي من اختيار من
يريد بحرية.
 -11ع�دم التفكي�ر الج�دي ف�ي إع�ادة كتاب�ة
الدستور الذي يتضمن ثغرات معيقة ألي تقدم وتطور
في الحياة السياسية في العراق.
 -12ع�دم مراجع�ة القواني�ن الت�ي تكب�ل عمل
الحكومة وتنعكس بالضرر المباشر على المواطن .
 -13ع�دم انج�از قان�ون األح�زاب ,مم�ا يجعل
الفوضى والتجاوز على السيادة الوطنية أمرا واقعا .
 -14ع�دم مراجع�ة قان�ون اإلع�الم وطريق�ة
تطبيقه مما جعل الفوضى اإلعالمية سمة من سمات
التخبط.
 -15ع�دم الوض�وح ف�ي مش�روع المصالح�ة
الوطنية الذي ت�رك لالجتهادات الش�خصية واألمزجة
الفردي�ة والحزبي�ة ,مم�ا جع�ل المراوح�ة ف�ي هذا
المش�روع ش�أنها ش�أن بقية المش�اريع التي تنتظر
رحم�ة أصح�اب القرار م�ن الذين ضاع�وا في خضم
المش�اكل وغرقوا في بحر المعضالت دون أن يعترفوا
بعجزهم وحاجتهم للنجدة .
 -16ركود مش�اريع االس�تثمار بس�بب خطوات
خجولة غير مدروس�ة كمش�روع بس�ماية الس�كني
ال�ذي حاصرته الدعاية المض�ادة التي ال يعرف مقدار

صدقها فأحدثت فتورا عند المواطنين.
 -17توقف مشروع وقانون البنى التحتية بسبب
عدم الثقة بين أحزاب السلطة والكتل القريبة منها.
 -18مراوح�ة عق�ود التس�ليح بي�ن التأخي�ر
والتشهير ,ويقف وراء ذلك تركة داخلية غير منسجمة,
وارث خارجي معبأ بالمصالح المضادة .
 -19بقاء عدد من الوزارات تتخذ موقف االنتظار
المصاب بالشلل دون التوجه لورشات العمل واالنجاز,
واألع�ذار كثي�رة وجاه�زة ,وبعضه�ا خطي�رة .مث�ل
وزارة الصناعة والزراعة باس�تثناء بعض النش�اطات
المح�دودة ووزارة حق�وق اإلنس�ان والبيئ�ة ووزارة
التجارة التي لم تستطع تنظيم البطاقة التموينية كما
يجب.
 -20تزايد ظاهرة انكش�اف فساد العقود ,يبعث
خوفا في نفوس الموظفي�ن المخلصين ,مثلما يبعث
اليأس والقن�وط في نفوس المقاولين ورجال األعمال
الشرفاء.
 -21تدهور سمعة البنك المركزي العراقي بسبب
ما أصابه من مسائالت طالت عددا من كبار مسؤوليه,
وصدور قرار إلقاء القبض على محافظ البنك المركزي
مما يزي�د من تعرض حالنا للفرجة ,ومضاعفة أجواء
الصخب والفوضى وهي خط�ر ال يحتمل على الوضع
المالي.
وإذا اجتمعت مع أوضاعنا هذه أوضاع ما حولنا,
حيث س�ورية التي يس�تمر مخطط تدميرها ,وإيران

الدكتور عيل التميمي
رئيس مركز الدراسات واألبحاث الوطنية
ALITAMIMI5@yahoo.com

الت�ي يت�م محاصرتها ,وتركيا التي زجت في اش�تباك
ه�ي في غن�ى عنه مم�ا جعل�ت س�كان المحافظات
الجنوبي�ة ينتقدون حكوم�ة اوردغان الت�ي حرمتهم
من نش�اط س�ياحي وتجاري يدر عليه�م رزقا وفيرا,
واألردن ال�ذي يتظاه�ر أهل�ه م�ن قس�اوة األس�عار,
ومص�ر التي تم�وج باالضطراب وليبي�ا التي تتصارع
فيه�ا القبائل واألح�زاب وتونس التي ل�م تنعم بهدوء
البال من�ذ حادثة محمد بوعزيز وما تاله من انقس�ام
واحتراب ,وغزة التي يحاصرها اإلسرائيليون  ,واليمن
ال�ذي أتعبت�ه انقس�اماته وأدمته جروح�ه والبحرين
الت�ي لم تحت�رم مظاهراته�ا الس�لمية والكويت التي
تخاف من الس�لفية والسعودية المهددة بانقضاء أيام
أوالد الدرعية ,والس�ودان الحائر بين جنوبه وش�ماله
والمه�دد بالوع�ود االنتقامية ,والصوم�ال الجائع من
ج�راء فوضى البلطجية.هذه ه�ي حالنا التي أصبحت
فرج�ة لآلخرين ,وهذه هي أمورنا التي أصبحت هرجا
ومرجا ينتظر فرجا ألنه ال يعرف ألزمته مخرجا.

ـ

لجنة التعليم تعمل على تسليف طلبة الكليات األهلية والمسائية
بغداد /المستقبل العراقي

العراقي

كش�فت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب أمس عن سعيها
لتش�ريع قانون تس�ليف طلب�ة الكلي�ات األهلية والمس�ائية .وقال
رئي�س لجنة التعليم العالي في مجلس النواب عبد ذياب العجيلي في
تصريح صحفي ،إن “لجنتنا تس�عى لتش�ريع قانون يس�مى قانون
تس�ليف الطلبة للكليات األهلي�ة والكليات المس�ائية وحتى الطلبة
الذين يدرس�ون خارج الع�راق على نفقتهم الخاص�ة” .وأوضح أن
“الغاية من ذلك هو تعويض طلبة هذه الكليات عن المنحه الش�هرية
للطلبة التي ش�مل به�ا فقط طالب الدراس�ات الصباحية” .واضاف
أن “الس�لفة ممكن مناقلتها من أي باب من ابواب الموازنة ولجنتنا
ستطالب بها في موازنة .”2013
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مبادرات التهدئة خجولة ..وسحب الثقة عن المالكي بين مد وجزر

اإلقليم يطلب من واشنطن احلامية ..و«القانون» حي ّمل الكرد مسؤولية األزمة
بغداد  /المستقبل العراقي

م�ازال التوت�ر يخي�م عل�ى الس�احة
السياس�ية العراقية نتيج�ة تصاعد حدة
الخالف بين الحكومة المركزية وحكومة
إقلي�م كردس�تان فيم�ا يخ�ص المناطق
المتن�ازع عليه�ا ،وم�ن بينه�ا محافظة
كركوك في حين ال تزال مبادرات التسوية
من بينها مبادرة رئيس البرلمان أس�امة
النجيفي تراوح في مكانها دون ان تحقق
أية نتائج ملموسة على ارض الواقع.
ففي الوق�ت الذي يحمل في�ه ائتالف
دول�ة القانون االك�راد مس�ؤولية تردي
االوض�اع ف�ي ه�ذه المنطق�ة واش�عال
قتي�ل األزمة ,أص�ر االقليم عل�ى موقفه
الراف�ض ال�ى دخ�ول الجي�ش العراق�ي
للمنطق المتنازع عليها  ,مطالبا ً واشنطن
بالتدخل لمن�ع حدوث ذلك.وطالب النائب
الثان�ي لرئيس مجلس الن�واب النائب عن
التحال�ف الكردس�تاني ع�ارف طيف�ور،
أم�س االول ,الرئي�س األميرك�ي ب�اراك
أوبام�ا ب�”التدخل الفوري” لمنع الجيش
العراقي من استعمال األسلحة األميركية
ضد الش�عب الكردي عل�ى “حد وصفه”.
وطال�ب ف�ي بيان ل�ه تلقت “المس�تقبل
العراقي” نس�خة منه الرئي�س األميركي
باراك اوبام�ا ب�”التدخل الف�وري” لمنع
الجيش العراقي من اس�تعمال األس�لحة
االميركي�ة ض�د كردس�تان”.من جانبه,
اعتب�ر القيادي في ائت�الف دولة القانون
عل�ي الش�اله ،مطالب�ة طيف�ور الرئيس
األميرك�ي ب�اراك أوبام�ا بمن�ع الجي�ش
العراقي من اس�تعمال الس�الح األميركي
ض�د الك�رد “دعاي�ة سياس�ية” ،نافي�ا
وجود تحشيد عسكري قرب حدود إقليم

كردس�تان.وقال الش�اله أن “مطالب�ة
اطيف�ور أوبام�ا بمن�ع الجي�ش العراقي
م�ن اس�تخدام الس�الح األميرك�ي ض�د
الكرد ،دعاية سياس�ية قد تؤثر سلبا على
العالقة بي�ن المكون�ات العراقية” ،مبينا
أن “هذه اإلش�ارات تعطي رس�ائل ليست
ايجابية للشارع العراقي” .مؤكدا أن “هذا
األمر ع�ار عن الصحة”.وأك�د أن “رئيس
الحكومة نوري المالكي ابلغني ش�خصيا
بأن خيار استخدام السالح ضد الكرد غير
وارد” ،واوضح أن “تل�ك القطعات باقية
ف�ي أماكنه�ا ،وما جرى ه�و فقط تغيير
اس�مها إلى قيادة عمليات دجلة”.وأشار
الش�اله أن “ق�وات البيش�مركة هي التي
خرجت عن حدود اإلقليم واتخذت مواقع
في المناطق المتنازع عليها” .في السياق
ذات�ه ,وص�ف النائ�ب ع�ن ائت�الف دولة
القان�ون عل�ي الع�الق تصريح�ات إقليم
كردس�تان األخي�رة بخص�وص عمليات
دجل�ة “غي�ر الئق�ة” معتبرها الش�رارة
األولى التي اش�علت فتي�ل األزمة الحالية
“.وقال العالق أن “هناك أماكن خطرة في
البالد تهددها عصاب�ات البعث واإلرهاب
في صالح الدين وكركوك وديالى وقس�م
منه�ا تأثي�ر األوضاع ف�ي دولة س�وريا
عل�ى البالد م�ن خالل دخ�ول اإلرهابيين
والجيش الذي يس�مى بالحر”.وأضاف ان
“الحكومة االتحادية أقدمت على تش�كيل
قي�ادة عملي�ات دجل�ة لتنس�يق العم�ل
الميدان�ي ف�ي تل�ك المناطق لمنع تس�لل
االرهابيي�ن إل�ى تلك المناط�ق والحفاظ
على أرواح المواطنين العراقيين” .وتابع
الع�الق أن “موقف إقليم كردس�تان حول
تش�كيل عملي�ات دجل�ة ال يتناس�ب مع
دول�ة فيه�ا حكوم�ة اتحادية له�ا هيبة

«القـاعــدة» هتــدد قــادة الصـحــوات
وعنـارصهـا بـ «القصـاص»

ل�”القصاص” منهم خالل المدة المقبلة .وقال المصدر الذي طلب عدم اإلشارة إلى اسمه في
تصريح أورده موقع “ش�فق نيوز” ،إن “تنظيم دولة العراق اإلس�المية أصدر قائمة بأسماء
ق�ادة الصح�وات وعناصرها من الذين وقف�وا بوجه عناصر التنظيم خاص�ة في محافظات
ص�الح الدي�ن واالنبار وديالى” ،مؤكدا ً انه “يس�عى للقص�اص منهم خالل الم�دة المقبلة”.
من دون الكش�ف عن مزيد م�ن التفاصيل .يذكر أن الواليات المتح�دة األمريكية اعتمدت في
حمالتها للقضاء على تنظيم القاعدة في العراق باالعتماد على قوات تابعة للعشائر العراقية
في المحافظات التي ينش�ط فيها التنظيم خالل عامي  2007و200٨عرفت بقوات الصحوة،
نظمته�ا الحكومة العراقية بعد االنس�حاب األمريكي ودمجت معظ�م عناصرها في الجيش
والشرطة والدوائر الحكومية ،فيما بقي قسم منها لمساندة قوات الشرطة والجيش للحفاظ
على األمن في المناطق الساخنة في االنبار وديالى وصالح الدين وكركوك ونينوى.

واشنطن تربم اتفاقية دفاعية
«دائمة» مع بغداد
بغداد /المستقبل العراقي
كشفت السفارة األميركية ببغداد أن االجتماع األمني الذي
عق�د بين الجانبين العراق�ي واألمريكي تم خالله ،إبرام اتفاق
دفاعي وبش�كل “دائم�ي” ،كما أكدت واش�نطن على االلتزام
باتفاقي�ة اإلطار الس�تراتيجي الت�ي وقعت بي�ن البلدين عام
 .200٨االجتم�اع الذي تم خالل زيارة وف�د أمريكي امني إلى
العاصم�ة العراقية ،عقدته لجنة التنس�يق المش�تركة للدفاع
واألمن في بغداد يومي الخامس والسادس من الشهر الجاري
داخ�ل مق�ر وزارة الدفاع ف�ي بغداد ،بحس�ب بي�ان أصدرته
السفارة االميركية ببغداد.
وقال�ت الس�فارة إن االجتماعات ُ
“توجت بتب�اد ٍل لمذكرة
تفاهم وقعها كل من وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ووزير
الدفاع األميركي ليون بانيتا” ،تمثل “الش�راكة الس�تراتيجية
الدائمة” .وأشار إلى أن المذكرة “تضع آليات للتعاون المتنامي
بي�ن البلدين في مجال الدفاع بما ف�ي ذلك التخطيط الدفاعي،
والتعاون في مجال مكافحة اإلرهاب والتدريبات المشتركة”.
وبحث الجانب�ان أيضا المبيعات العس�كرية الخارجية القوي
والمتنامي ،والذي اعتبرته واش�نطن “رمزا ً للش�راكة األمنية
طويلة األمد” بين البلدين.

نصيف تطالب باسرتجاع فروقات
موازنة كردستان
بغداد /المستقبل العراقي

وس�يادة وتلقي بظاللها على كافة انحاء
البل�د” .أما عن مب�ادرات التس�وية لهذه
األزمة المس�تعصية ,ذكرت عضو تجمع
“عراقي�ون” النائب عن ائت�الف العراقية
انتص�ار الجب�وري أن مب�ادرة رئي�س
مجل�س النواب أس�امة النجيفي ،نجحت
ونزعت فتيل أزمة ادارة الملف األمني في
المناطق المتنازع عليها.وقالت الجبوري
إن “مب�ادرة النجيف�ي نجح�ت حتى وان
كان نجاحه�ا جزئي�ا ،فأنه�ا ه�دأت من

الخالف�ات ونزع�ت فتيل األزم�ة وقضت
عل�ى خطورة أزم�ة ادارة المل�ف األمني
للمناط�ق المتنازع عليها” ،مش�يرة ً الى
وجود إمكاني�ة لعقد اجتماع للرئاس�ات
الث�الث للتوص�ل ال�ى حل�ول مبدئي�ة
للمشاكل الحالية .على صعيد آخر ,كشف
النائب عن التحالف الكردس�تاني محسن
الس�عدون ان إقلي�م كردس�تان ليس�ت
لديه النية حاليا لس�حب الثقة عن رئيس
ال�وزراء نوري المالكي .وقال الس�عدون

ان “إقليم كردس�تان ال يفك�ر في الوقت
الحالي بتقديم طلب جديد يتضمن سحب
الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي”،
مش�يرا إل�ى ان “هن�اك أطرافا سياس�ية
أخرى تس�عى إلع�ادة ملف س�حب الثقة
عن رئي�س الوزراء”.وبين الس�عدون انه
“في حال انهي�ار الحكومة المركزية فلن
يس�تطيع رئيس الوزراء ن�وري المالكي
تش�كيل حكوم�ة جدي�دة ألنن�ا نعي�ش
حكومة توافقات”.

عثامن 7 :ماليني حتت خط الفقر ..واحلكومة توزع اهلدايا !!
بغداد /فالح الشامي

بغداد /المستقبل العراقي

كشف مصدر امني في محافظة صالح الدين أمس عن قيام تنظيم القاعدة بإصدار قوائم
بأس�ماء قادة الصح�وات وعناصرها ف�ي محافظات صالح الدي�ن واالنبار وديال�ى ،تمهيدا ً
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انتقد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان قرار
مجلس الوزراء القاضي بإعطاء األردن  100ألف برميل هدية
مجان�اً ,مبينا ً أن الش�عب العراقي بحاجة اكب�ر لهذه األموال
خاص�ة في ض�ل ت�ردي الوض�ع المعيش�ي والخدمي.وقال
عثمان في تصريح خاص ل�»المستقبل العراقي» انه»
ضد أي توجه إلعطاء مثل هذه الهدايا سواء لألردن
أو أي بل�د آخ�ر ،وان الع�راق ه�و بحاج�ة كبيرة
لمث�ل ه�ذه األم�وال خاص�ة أن 7ماليي�ن مواطن
فيه يعيش�ون تحت خ�ط الفقر».وطال�ب عثمان
الحكوم�ة بتخصيص أموال النفط الذي تم إعطاؤه
لألردن كهدية إلنش�اء العديد من المش�اريع
التي تمس حاجات المواطن واالبتعاد عن

ه�ذه المجامالت ,داعيا ً إياها إلى النظر بجدية إلى مش�كالت
العراقيي�ن وعدم إضاعة الوقت في مثل هذه األمور» .يش�ار
إل�ى أن مجلس الوزراء قرر في  27من ش�هر تش�رين الثاني
من�ح الحكومة األردنية  100ألف برميل نفط كهدية للش�عب
األردني.وتتراوح العالقات العراقية األردنية بين شد وجذب،
بحسب المراقبين ،وفيما يحاول العراق طمأنة األردنيين إلى
س�عيه للحفاظ على مستوى جيد من العالقات عبر طرق
متنوع�ة بينها تزويده إي�اه بالنفط بأس�عار تفضيلية
وس�عيه لتصدير النف�ط أيضا عبر أراضي�ه ،تبرز بين
الحين واآلخر مش�اكل بي�ن البلدين فتع�ود العالقات
إلى التوتر ،كما فعلت زيارة رئيس الحكومة الس�ابق
ف�ي األردن مع�روف البخيت إلى إقليم كردس�تان
العام الماضي ،والتي اعتبرتها بغداد مؤشرا ً
سلبيا ً على حال العالقات.

طالب ائت�الف العراقي�ة الحرة أمس
بخف�ض حص�ة إقلي�م كردس�تان م�ن
ً
فض�ال ع�ن
الموازن�ة إل�ى 13بالمئ�ة،
اس�ترجاع فروقات الس�نوات الماضية.
وقالت النائبة عن االئتالف عالية نصيف
في بيان لها ،تلقت “المستقبل العراقي”
نسخة منه ،إن “حصة إقليم كردستان الفعلية من الموازنة
المالي�ة تبلغ  13بالمائة ،وقد رفعوه�ا لتصبح  17بالمائة
كرق�م افتراضي إلى حين إجراء التعداد الس�كاني للعراق”.
ودع�ت نصي�ف الس�لطة التنفيذي�ة إلى “احتس�اب حصة
كردس�تان ب� 13بالمائة” ،مش�ددة في الوقت نفس�ه على
“ضرورة استرجاع الفروقات كافة التي حصل عليه اإلقليم
طيلة األعوام الماضية على ش�كل دفعات” .وأكدت نصيف
أن “هذه الفروقات تتراوح بين  3و 4ترليونات دينار”.

العدل تنفي انتحار نزيلة يف سجوهنا
بغداد /المستقبل العراقي

نفت وزارة العدل أمس تسجيل حالة انتحار بين النزيالت
ف�ي أحد الس�جون ،عادة األنباء التي تتح�دث عن ذلك جزء
من س�يناريو التش�ويه والتضليل .وقال المتحدث الرسمي
باسم وزارة العدل حيدر السعدي إن “اإلخبار التي تتناولها
بعض وس�ائل اإلعالم ع�ن انتحار نزيلة في أحد الس�جون
عاري�ة عن الصحة” .وأضاف أن “الخبر جزء من س�يناريو
التش�ويه والتضليل الذي تمارس�ه بعض الجهات ضد ملف
السجينات في العراق” ،مش�ددا ً على ضرورة “االبتعاد عن
سياس�ة اإلثارة والتضليل” .ودعا الس�عدي وسائل اإلعالم
إل�ى “توخي الدق�ة والحذر ف�ي تناقل المعلوم�ات بنزاهة
وشرف مهني والتحقق من المعلومات قبل نشرها”.

العراقيون ينقسمون ..والبيشمركة تقول سالحنا قديم

أزمة كركوك عىل الـ«فيس بوك» :خائفون من احلرب أو هازئون باللعبة االنتخابية !!
بغداد /ورود صالح
أطل�ق التوت�ر العس�كري بي�ن الحكومة
االتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان
الع�راق العن�ان لعام�ة الش�عب للتعبير عن
مواالتهم لطرف على حس�اب اآلخر ،وطرح
آرائهم السياسية بعي ًدا عن الخوف من سلطة
أو من جهة م�ا .فقد أصبح موضوع القوات
العسكرية التي يرسلها إقليم كردستان العراق
وحكومة العاصمة االتحادي�ة في بغداد إلى
المناطق المتنازع عليها مثار جدل وسخرية
على مواقع التواصل االجتماعي ،خاصة على
موق�ع فيس�بوك ،إذ ع�رض العراقيون فيه،
عر ًبا وأكرا ًدا ،صورًا ساخرة تعظم ً
حينا قوة
البيش�مركة الكردية مقابل الجيش العراقي
ً
وأحيانا قوة رئيس ال�وزراء نوري المالكي،
فيما تروي صور أخرى قدوم الربيع العربي
إل�ى العراق .يقول الناش�ط الكردي س�ردار
محمد ل�”إيالف “إن تطور مجاالت استعمال
الش�بكة العنكبوتية في العراق بعد س�قوط
نظام صدام ّ
مكن المواطن من توس�عة آفاق
التعبير لديه ،الس�يما بعد استعمال الشعوب
األخ�رى لمواق�ع التواص�ل االجتماع�ي في
دعواته�ا للثورة مث�ال ،أو لرفضه�ا قرارا أو
قانون�ا ما .يضيف“ :ش�اع اس�تعمال موقع
فيس�بوك س�احة لطرح آراء سياسية بشكل

بن�اء ومنطقي ،ولتوس�عة النقاش من دون
المس�اس بالعرق او الطائفة ،وهذا يدل على
وعي الش�عب الذي يج�ب أن تعمل الحكومة
االتحادية على توظيفه بالش�كل الصحيح”.
وقال الكاتب العراقي جالل حسن ل�”إيالف”:
ً
موضوعا بشأن
“طرحت على موقع فيسبوك
العالق�ة الحالية بين بغ�داد واربيل واحتمال
نش�وب حرب بينهما في كرك�وك ،وتضمن
الموض�وع الدعوة التخ�اذ موقف محدد من
إقلي�م كردس�تان والحكوم�ة االتحادية من
دون المس�اواة بي�ن الجي�ش العراق�ي الذي
يمث�ل الش�عب والوطن كله وبي�ن قوة تمثل
حزبين” ،فتلق�ى موضوع�ه ردو ًدا متنوعة
بين من رأى أن اإلقليم يسير وفق نهج الغاية
تبرر الوس�يلة ،وأن رغبته باالنفصال دمرت
جنوب ووس�ط العراق ،نظرًا لتعاون اإلقليم
مع جهات خارجي�ة من أجل تحقيق حلمهم
بالدولة المستقلة .وأشار حسن إلى أن هناك
من يعتقد أن الموضوع برمته “مجرد تغطية
سياسية على ملفات الفساد ،ترغب حكومة
بغداد في صرف نظر الش�ارع العراقي عنها،
وعن ش�بهات تحوم حول صفقات التسلح،
بينما رأى آخرون أنه فقاعة هوائية ودعاية
انتخابية س�تنتهي مع تزايد شعبية المالكي
في المناطق المتنازع عليها ،وحصول اإلقليم
على ما يريد مكافأة له على الس�ير مع بغداد

وفق ه�ذه اللعبة”.م�ن جهته ،كت�ب رئيس
إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني على
حس�ابه في موق�ع فيس�بوك“ :كان موقف
ً
موقفا دفاع ًيا ضد االقتتال وهدر
الكرد دائمًا
الدم�اء ،واآلن لدي�ه الموقف نفس�ه ،مع أن
شعب كردستان تعرض لظلم ومآسي كبيرة،
س�واء كان ف�ي ث�ورة أيلول أو ف�ي عمليات
األنف�ال أو في القص�ف الكيمي�اوي ،إال انه
عن�د ان�دالع انتفاض�ة الع�ام  1991تعاملوا
بتسامح وأخالقية عالية”.
وأضاف“ :مع كل
ه�ذه الجرائ�م
الت�ي ارتكب�ت

ضده ،لم يقدم شعب كردستان على االنتقام،
ولم يصدر منه أي رد فعل ضد العرب .وكانت
توجيه�ات البارزان�ي الخال�د عدم الس�ماح
الن�دالع القتال بي�ن الكرد والع�رب ،وكانت
ً
مالذا ً
آمنا للمناضلين العرب
كردستان دومً ا
وكافة العراقيين” .وتابع“ :أس�وأ شيء هو
وق�وع اقتتال بي�ن قوميتين ،ولكن لألس�ف
الش�ديد ن�رى أن البعض ينادون إل�ى اقتتال
كردي – عربي .في الوقت الذي ادعوا ش�عب
كردس�تان إل�ى ع�دم
الوقوع ف�ي مثل هذا

الفخ ،وأدعو عموم الشعب العراقي للوقوف
ضد هذا النهج الخطر” .وختم بارزاني حديثه
بالقول“ :ال نريد االقتتال ولكننا على استعداد
للدفاع عن شعبنا وبلدنا”.هذا ،واحمد ناصر
مواطن عربي يسكن مع عائلته في كركوك،
قال “أفكر حقيقة في الخروج من المحافظة
ً
خوفا من تعرضي أو احد أطفالي
إلى اإلقليم،
إلطالق نار ،كال�ذي حدث في طوزخورماتو
عندما اندلعت األزمة وراح ضحيتها مواطن
قتل خطأ” .أما أحمد عسكري ،رئيس اللجنة
فقد
األمنيةفيمحافظةكركوك،

ق�ال ل�”إيالف”“ :بإم�كان مجلس محافظة
كرك�وك اختيار انضم�ام كركوك إل�ى إقليم
كردس�تان إذا م�ا اخذ رئيس ال�وزراء نوري
المالك�ي األمور إلى منح�ى خطير”.أضاف:
“المكون�ات ف�ي المحافظ�ة مس�تمرة في
رفضها لقيادة عملي�ات دجلة ،وعلى رئيس
الوزراء االس�تماع إل�ى مطال�ب المواطنين
وإعادة القوات إل�ى أماكنها ،ألن الوضع في
المحافظة دخل مرحلة الخطر”.وفي خضم
التوت�ر المتصاع�د ف�ي المناط�ق المتن�ازع
عليه�ا ،وس�باق التس�لح المحم�وم ف�ي
المنطقة .قال األمين العام لوزير البيشمركة
الفريق جبار ياور إن إقليم كردستان العراق
ل�م يتعاقد على صفقات تس�لح من الخارج،
أو حتى س�عى للتعاقد عليها ،مش�يرا إلى أن
ه�ذه الصفقات ال يمكن أن تت�م إال بموافقة
الحكومة االتحادية وتوقيعها عليها“ ،فتركيا
وإيران لن تسمحا بدخول أية أسلحة لإلقليم
م�ن دون موافق�ة بغ�داد ووفق الس�ياقات
اإلدارية المتفق عليها”.وأضاف“ :األس�لحة
التي بحوزة قوات البيش�مركة تابعة للنظام
السابق ،قام اإلقليم بإصالحها وإدخالها إلى
الخدمة بعد أن كانت غير صالحة للعمل ،كما
أن اإلقلي�م ال يملك أية طائ�رات حربية ،إنما
سالحه مدرعات وآليات ثقيلة فقط”.
• عن موقع إيالف
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المعارضة منقسمة بشأن مرسي

القوات املسلحة تعود إىل الواجهة :منهج احلوار األسلوب األمثل
المستقبل العراقي /متابعة

أص�درت القوات المس�لحة المصري�ة بيانا ً
أذاعه التلفزيون الرس�مي قالت فيه إنها “تؤكد
على أن منهج الحوار هو األسلوب األمثل لتحقيق
تواف�ق يحقق مصلح�ة الوط�ن والمواطنين”،
وأضاف الجيش المصري في بيانه إن “استمرار
ع�دم التوافق ل�ن يكون في مصلح�ة أي طرف
ّ
وحذر من العنف ،مش�يرا ً إلى أن
من األط�راف،
الجي�ش ل�ن يقبل بوق�وع أعم�ال عنف”.وذكر
الجي�ش أن “المؤسس�ة العس�كرية دائم�ا إلى
جانب شعب مصر وتحرص على وحدة صفه”.
وب�دأ ع�دد م�ن الق�وى السياس�ية و”الرم�وز
الوطنية” التوافد على مقر رئاس�ة الجمهورية
في مصر للمش�اركة في الح�وار الوطني الذي
كان دعا الي�ه الرئيس محمد مرس�ي الخميس
للتوص�ل ال�ى مقترحات وأفكار ت�ؤدي الى حل
األزمة السياسية والخروج من المشهد الراهن.
وكان المستش�ار محمود مكي نائب رئيس
الجمهورية أش�ار الى امكانية أرجاء االستفتاء
عل�ى الدس�تور ف�ي ح�ال التوافق بي�ن القوى
السياس�ية على اطار لحل األزمة الراهنة ،ومن
بين الش�خصيات التي وصلت الى مقر الرئاسة
الدكتور محمد س�ليم العوا والمستشار محمود
الخضيري وأب�و العال ماضي وعصام س�لطان
وعم�رو خالد وفهم�ي هويدي وجم�ال جبريل
ومنتصر الزيات وإبراهيم المعلم .وكان المرشد
الع�ام لجماع�ة اإلخ�وان المس�لمين ،الدكتور
محمد بديع ،قال إن المش�هد السياسي الراهن
في مصر مقلق ،مؤكدا ً أن الذي يحدث اآلن “ليس
معارضة ولكن فس�اد واستبداد وإجرام” ،على
حد قوله.واضاف بديع ،خالل المؤتمر الصحفي
الذي عقدته الجماعة بمقر الجماعة بالمقطم،
للوق�وف عل�ى مس�تجدات المش�هد الساس�ي
الحالي إن “اإلعالم يش�وهننا ويق�ول إننا نحن

من قتلنا وحرقنا والحقيقة أن الشهداء  8فقط
وجميعه�م م�ن اإلخوان المس�لمين” على حد
تعبيره.وأكد بديع ان هؤالء الشهداء قد خرجوا
أم�ام االتحادية م�ن أجل الحف�اظ على مصر
والش�رعية بها ،وطالب من القوى السياس�ية
أن يتبرأوا مما وصفهم ب�’’القتلة’’ ،كما طالب
النائب العام برد الحقوق إلى أصحابها سريعاً.
ميدانياً ،س�اد الهدوء صب�اح أمس في محيط
قصر االتحادية الرئاس�ي في القاهرة بعد ليلة
جديدة م�ن التظاه�رات نظمه�ا المعارضون
للرئي�س محم�د مرس�ي ،أعلنوا خالله�ا أنهم
ق�رروا االعتص�ام ،حول القص�ر ،بينما أصيب
عشرات في مواجهات بين مؤيدين ومعارضين
في عدد من المدن المصرية.
وتمرك�ز الجن�ود عند حواج�ز أمنية حول
القص�ر ووضعت اس�الك ش�ائكة ف�ي الطرق
المؤدي�ة إليه ،وامضى أكثر م�ن مئة متظاهر
ف�ي خي�ام ش�يدت بالق�رب من القص�ر وفي
مسجد مجاور.وكانت حشود من المتظاهرين
تجمع�ت أم�ام القصر م�رددة هتاف�ات تندد
بمرس�ي وبجماعة اإلخ�وان المس�لمين التي
ينتم�ي اليها .وق�ال بيان أص�دره متظاهرون
ش�اركوا ف�ي محي�ط قص�ر االتحادي�ة ،إنهم
س�يعتصمون أم�ام القص�ر ،وح�ذروا م�ن
عواق�ب أي محاول�ة من مؤيدي مرس�ي لفض
اعتصامهم .وجاء في البيان “نعلن بدء اعتصام
سلمي مفتوح أمام قصر االتحادية ،ونحذر من
أي محاوالت أخرى لالعتداء على المعتصمين أو
فض اعتصامهم بالقوة ،كما نؤكد أن اعتصامنا
س�لمي وال صحة لم�ا يحاول اإلخوان إش�اعته
بأنن�ا نخطط القتحام قص�ر االتحادية” .وكان
عش�رات من مناوئي مرس�ي اخترقوا قبل ذلك
بقليل الحواجز األمنية واألس�الك الشائكة أمام
القصر الرئاس�ي بح�ي مصر الجديدة ش�رقي

القاهرة.وقال شهود عيان إن هؤالء تمكنوا من
اخت�راق الحواجز األمنية أمام القصر الرئاس�ي
وبدؤوا كتابة ش�عارات على س�ور القصر منها
“ارح�ل” ،رغ�م وجود ط�وق من الجن�ود يقف
لحماي�ة بواب�ة القصر .واحتش�د المتظاهرون
أم�ام القصر الرئاس�ي -ال�ذي نش�رت دبابات
ومصفح�ات أمام�ه وف�ي محيط�ه -رافعي�ن
ش�عارات ضد مرس�ي وضد “حكم المرش�د”،
في إش�ارة إلى المرش�د العام لجماعة اإلخوان
المس�لمين محمد بديع .ولم يقع أي صدام مع
ق�وات الح�رس الجمه�وري حت�ى بعدما صعد
المتظاه�رون ف�وق الدباب�ات وناق�الت الجند

المدرع�ة أم�ام القص�ر .وانس�حب الجنود من
الصف�وف األمامية من خلف الجدار اإلس�منتي
ليبقى االنتشار األمني فقط على أبواب القصر،
حي�ث تكتل�ت ق�وات األم�ن وق�وات الح�رس
الجمهوري أمام البوابات لتأمينها.
وتأت�ي هذه المظاهرات في س�ياق “جمعة
ال�كارت األحم�ر” التي دع�ت إليه�ا المعارضة
تعبي�را ً ع�ن رفضه�ا اإلع�الن الدس�توري
واالستفتاء على مس�ودة الدستور .كما تظاهر
آالف المعارضين أمس األوّل في ميدان التحرير
وسط القاهرة ،بينما واصل آخرون اعتصامهم
بالميدان لليوم الخامس عشر .وفي اإلسكندرية

بشمال مصر ص ّعدت قوى المعارضة السياسية
م�ن رفضه�ا لإلعالن الدس�توري ال�ذي أصدره
الرئيس محمد مرس�ي وطالب�ت بإلغائه ووقف
االستفتاء على مسودة الدستور الحالية المقرر
منتصف الش�هر الجاري.وتمس�كت أطراف من
المعارضة باستمرار التصعيد الميداني ورفض
دعوة الرئيس مرسي إلى الحوار سواء باستمرار
الحش�د للخروج في مظاهرات مناوئة للرئيس
وجماع�ة اإلخ�وان المس�لمين ،أو بالدعوة إلى
عصيان مدن�ي واإلعتصامات المفتوحة وصلت
إل�ى المطالبة بإس�قاط النظام .وأعل�ن التيار
المدني الديمقراطي الذي يضم  26حزبا ً وحركة

إثر تظاهرات حاشدة للمعارضين

جزء من تبادل دبلوماسي بين البلدين

ويل عهد البحرين يدعو إىل حوار مع املعارضة
المستقبل العراقي/وكاالت

جدد ولي عهد البحرين األمير س�لمان بن حمد
آل خليفة الدعوة للح�وار مع المعارضة في البالد
قائ�ال إن المحادث�ات قد تعال�ج االزمة ف�ي البلد
الخليجي الذي يشهد اضطرابات.
ولج�أت البحرين لالحكام العرفية ومس�اعدة
دول خليجية مجاورة الخماد احتجاجات االغلبية
الش�يعية الت�ي تزع�م تعرضها للتمي�ز من جانب
االسرة الحاكمة السنية في اذار من العام الماضي
ولكن اعمال العنف تجددت .وتقع اشتباكات شبه
يومية بي�ن المحتجين
والش�رطة ف�ي
البحري�ن الت�ي
ش�هدت عددا من
التفجي�رات هذا
الع�ام .وق�ال
األمي�ر س�لمان
 -ا ل�ذ ي

وتنفي إيران تدخلها في شؤون البحرين .ونظمت
جمعي�ة الوف�اق المعارضة احتجاجا س�لميا في
المنامة أمس األوّل الجمعة رغم حظر التظاهرات
ف�ي المملك�ة .وحث ول�ي العهد جميع الساس�ة
عل�ى إدانة أعمال العنف في الش�وارع وفي الوقت
نفسه اشار لضرورة ان تبذل الحكومة جهدا أكبر
للحد من عدم المس�اواة .واستمع إلى كلمة االمير
س�لمان وزي�ر الخارجي�ة البريطاني ولي�ام هيغ
ومس�اعد وزيرة الخارجي�ة االمريكية وليام بيرنز
ووزراء خارجي�ة دول خليجي�ة اخ�رى .واخت�ص
ولي العه�د بريطانيا باالش�ادة لدعمه�ا البحرين
إب�ان االزم�ة ولم ي�رد على لس�انه ذك�ر للواليات
المتحدة فيم�ا اعتبرته الوفود المش�اركة انتقادا
مغلفا لواشنطن.واش�اد االمير سلمان بالحكومة
البريطاني�ة لتواصله�ا مع الحكوم�ة والمعارضة
ف�ي البحري�ن ومس�اهمتها في اصالح الش�رطة
والقض�اء .وفي الش�هر الماضي اعلن�ت حكومة
البحرين انه�ا ألقت القبض على اربعة اش�خاص
لالش�تباه في تورطهم في سلسلة تفجيرات أودت
بحياة ش�خصين ف�ي العاصمة واتهم�ت جماعة
حزب الله اللبنانية بانها كانت وراء التفجيرات.
وقال�ت الس�لطات إن القنابل الخم�س بدائية
الصنع وتحم�ل بصمات الجماع�ة المتحالفة مع
ايران .وكانت الجماعة قد نفت في السابق تدخلها
في البحرين.

حازم صاغية

للم�رة الثاني�ة :س�فينتان حربيتان
إيرانيتان ترسوان يف السودان
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يعتق�د انه فق�د نف�وذه لصالح الجناح المتش�دد
في االس�رة الحاكمة إبان االحتجاجات الحاش�دة
العام الماضي -إنه ينبغ�ي على المملكة مواصلة
االصالح�ات السياس�ية والقضائي�ة الت�ي ت�رى
المعارض�ة انه�ا غير كافي�ة .وذكر ول�ي العهد
في كلمته أمام منتدى حوار تنظمه المؤسس�ة
الدولي�ة لألبحاث االس�تراتيجية “آم�ل ان يعقد

اجتماع يضم جميع االطراف -وادعو الجتماع بين
جميع االطراف -إذ اعتقد انه لن يكون هناك تقدم
حقيقي اال من خالل حوار مباشر” .ولم تتم دعوة
اي ش�خصيات معارضة لحضور المنتدى .وتتهم
البحري�ن  -مق�ر االس�طول الخام�س االميرك�ي
 طه�ران بتش�جيع االضطراب�ات وتوع�دت بردصارم في حين تعثرت المحادثات مع المعارضة.

..وتستمر الثورة يف تونس
فيما يتخبّط “اإلخوان المسلمون” المصريّون
في أزمة تن ّم عن سوء فهمهم للسياسة وللفصل
بي�ن الس�لطات ،يب�دو ّ
أن زمالءه�م “اإلخوان”
ً
ّ
التونسيّين ليسوا أفضل حاال .فقد ُعلق اإلضراب
في مركز والية سليانة ،شمال غربي تونس “120
كلم جن�وب العاصمة” ،وحلّ�ت تهدئة غامضة،
بع�د أس�بوع عاصف ش�هد تج� ّدد االش�تباكات
ف�ي تلك المنطقة الفقيرة ،بين الش�رطة ومئات
المتظاهري�ن .في تلك الغضون هوجمت مديرية
األمن في س�ليانة واقتحم عشرات المتظاهرين
مق ّر حزب “النهضة” اإلسالمي الحاكم فأخرجوا
محتوياته وأحرقوها.
ول�م تح�ل القس�وة الت�ي اعتمُ �دت م�ع
المتظاهري�ن وكلّف�ت س�قوط مئ�ات الجرحى
بس�بب اس�تخدام الرص�اص االنش�طاري ،دون
ّ
التمس�ك بمطلب إقالة وإلي سليانة أحمد الزين
المحجوب�ي ،الذي هو اب�ن أخت رئيس الحكومة
وأمين عام ح�زب “النهضة” حمادي الجبالي ،ال
بل تحوّل مطلب اإلقالة مطلبا ً ش�عبيّا ً واسعا ً في
تونس يتع ّدى أصحابه المباشرين.
ً
فض�ال ع�ن الفق�ر
وأس�باب ذاك اإلض�راب،
ونق�ص ف�رص العم�ل“ ،حي�ث تق�ول األرق�ام
الرس�مية ّ
إن نس�بة البطال�ة على نط�اق وطني
 18ف�ي المئة” ،المطالبة باإلفراج عن  14ش�ابّا ً
معتقالً من تلك المنطقة ،ورفض اس�تئثار حزب
“النهضة” بمجالس البلدية جميعاً.
وق�د ظه�رت أصوات ف�ي تون�س وخارجها
تقارن أحداث س�ليانة بأحداث س�يدي بوس�عيد
في ش�تاء  2010والتي أفضت ،كما هو معروف،
إلى الثورة التي ُ
افتتح بها “الربيع العربي”.
وبلغ اإلحراج الذي تسبّب به حزب “النهضة”
لش�ريكيه في االئت�الف الحاك�م ّ
أن أح�د هذين

سياس�ية ف�ي اإلس�كندرية ب�دء المش�اورات
بش�ان الدخول ف�ي اعتصام مفت�وح اعتراضا
عل�ى الق�رارات األخي�رة الت�ي أصدره�ا رئيس
الجمهورية والمطالبة بإعادة تشكيل الجمعية
التأسيس�ية لكتابة دس�تور البالد .كما تظاهر
أم�س األوّل أيضا اآلالف من معارضي مرس�ي
ف�ي محافظات الس�ويس والمنوفية والدقهلية
والشرقية والبحيرة والشرقية والمنيا وأسيوط
وسوهاج وأس�وان ضد اإلعالن الدستوري وضد
االس�تفتاء .وعل�ى هام�ش ه�ذه المظاهرات،
اندلعت مواجهات متفرقة بين معارضي مرسي
ومؤيديه أوقعت عشرات الجرحى .وكان سبعة
أش�خاص بينهم -مؤي�دون للتيار اإلس�المي-
قتلوا وجرح أكثر من  700آخرين في اشتباكات
وقع�ت األربع�اء في محي�ط قص�ر االتحادية.
وعلى مدى األيام التي أعقبت اإلعالن الدستوري
ثم الدعوة إلى االستفتاء على مسودة الدستور،
ُش�نت هجمات عل�ى مقرات لجماع�ة اإلخوان
المس�لمين وح�زب الحري�ة والعدال�ة المنبثق
عنه�ا .وبع�د الهج�وم ال�ذي اس�تهدف المق�ر
الرئيس�ي لجماعة اإلخوان في منطقة المقطم
بالقاه�رة ،تعرض مقر لح�زب الحرية والعدالة
في كفر الشيخ للحرق.وفي مقابل المظاهرات
الت�ي نظمته�ا المعارض�ة ،ش�ارك اآلالف م�ن
أنصار اإلخوان المس�لمين في تشييع ثالثة من
المنتمي�ن للجماعة قتلوا ف�ي المواجهات التي
دارت أمام قصر االتحادية.
وف�ي وقت الح�ق تظاهر مئ�ات المصريين
معظمهم من أنصار المرشح الرئاسي السابقح�ازم ص�الح أب�و إس�ماعيل وتيارات س�لفية
مؤيدة للرئيس -أمام المدخل الرئيس�ي لمدينة
اإلنتاج اإلعالمي ،تنديدا بما أس�موه أداء اإلعالم
المص�ري المع�ارض للتيار اإلس�المي ،ورددوا
هتافات مؤيدة لمرسي.

ّ
التكتل من أجل العمل والحرّيات،
الشريكين ،حزب
واجه أحداث سيالنة باإلعالن عن “إضراب جوع”
لمكتبه في مدينة مكثر بس�يالنة ،احتجاجا ً منه
عل�ى عنف قوى األمن في مواجهة المتظاهرين.
أمّ ا ش�ريك “النهضة” اآلخر ،أي الرئيس منصف
المرزوقي ،فحاول االبتعاد عن حلفائه والظهور
بمظهر الوسيط بينهم وبين المعارضين ،بدعوته
ّ
مصغ�رة م�ن الكفاءات
إل�ى تش�كيل حكوم�ة
“بعيدا ً ع�ن المحاصصات الحزبية” ،والتس�ريع
ف�ي إج�راء انتخاب�ات عامّ ة م�ن أج�ل “تركيز
ّ
مؤسس�ات مس�تقرّة للدولة” .وبعد ذاك بيومين
توس�ع المظاهرات ،واصفا ً
حذر هو نفس�ه من ّ
إيّاها بتشكيل تهديد لمستقبل الثورة ،وهذا فيما
ّ
تتوسع لتشمل مدنا ً أخرى.
كانت المظاهرات
وقد س�بقت أحداث س�يالنة أحداث مشابهة
ف�ي والي�ات “محافظ�ات” قاب�س وتطاوي�ن
وس�يدي ب�و زيد وقفص�ة ،بما حمل عل�ى إقالة
عدد من المحافظين والمس�ؤولين الذين عيّنتهم
“النهضة”.
وكان يفاق�م الص�ورة البائس�ة اس�تمرار
الضغ�ط الس�لفي على الحي�اة العامّ �ة ،وهو ما
س�بق للمرزوقي نفس�ه ،في منتصف س�بتمبر
الماض�ي ،أن وصفه ب�”اس�تفزازات ...تجاوزت
ّ
الخط األحمر”.
والمع�روف ّ
أن تلك االس�تفزازات باتت تتخذ
ّ
التوس�ع والعلني�ة الل�ذان
أش�كاالً ع� ّدة ،منه�ا
تش�هدهما ظاه�رة ال�زواج العرف�ي ،المقترنة
بإع�الن الس�لفيّين أنه�م ض� ّد “مجلّ�ة األحوال
الش�خصية” الت�ي تمن�ع ذاك ال�زواج كما تمنع
تع ّدد الزيجات وتزويج القاصرات ،طالبة موافقة
المرأة قبل عقد الزواج.
وجدير بالذكر ّ
أن السلفيّين يجهرون برفضهم
منع تع ّدد الزيجات معتبرين أنه يخالف الدين وأنه

الس�بب في ظاهرة العنوس�ة في تونس .وكانت
مواجهات بين السلفيّين وقوى األمن قد انفجرت
في ضاحية دوار هيش�ر الش�عبية في العاصمة
وتأ ّدى عنها مقتل س�لفيّين اثنين ومصرع الرائد
وسام بن سليمان من جهاز الحرس الوطني.
وهنا أيض�ا ً ظهرت مطالبات واس�عة بإقالة
وزي�ري الداخلي�ة والعدل ،علم�ا ً
ّ
ب�أن األول هو
القي�ادي ف�ي “النهضة” علي العري�ض .والحال
ّ
أن المطالب�ة باإلقالة تتج�اوز الوزيرين لتطرح
مسألة التعامل الرسمي مع السلفيّين ،ما يصفه
المعارضون ّ
بأنه تواطؤ صريح.
أمّ ا الذي�ن تعوزهم الدالئل عل�ى ذلك فوجدوا
خير تذكير في كالم راش�د الغنوش�ي قبل أشهر
ّ
المؤسس�ة األمنية بأنها “غير
قليلة ،حين وصف
مضمونة”.
تس�رب عن
وكان الكالم هذا قد حمله فيديو
ّ
لقاء بي�ن زعيم “النهضة” وبين قادة س�لفيّين.
وف�ي المقابل يمض�ي المعارضون التونس�يّون
في التعبير عن حقوقهم ومطالبهم المجتمعية،
محرزي�ن ع�ددا ً من االنتص�ارات الصغ�رى التي
يراكمونها يوما ً بيوم.
فق�د قض�ت المحكم�ة االبتدائية بإس�قاط
تهمة “التجاهر عمدا ً بفعل فاحش” ،أي اإلخالل
ب�اآلداب العامّ ة ،التي س�بق أن وجّ هه�ا القضاء
إل�ى فت�اة اغتصبه�ا ش�رطيّان .وب�دل ذلك بات
هذان الش�رطيان هما من يواجه تهمة اغتصاب
أنثى .وكذلك ففي مطالع الشهر الماضي ّ
نظمت
جمعي�ة “فنون الش�ارع” ،بالتع�اون مع الفرع
ّ
لمنظم�ة العف�و الدولي�ة “أمنس�تي
التونس�ي
إنترناش�ونال” ،عرض�ا ً وس�ط ش�ارع الحبي�ب
بورقيبة ،قريبا ً من وزارة الداخلية.
وهناك اتخذ التح ّدي الثقافي والشبابي شكالً
مح� ّددا ً هو عزف موس�يقى ج�از وريغي وراب

ّ
لفنانين يحتفلون بالحرية.
وكان الغ�رض م�ن ه�ذا النش�اط ،بحس�ب
ما نقل�ت الصح�ف“ ،إدانة العنف ض ّد اإلنس�ان
والدفاع عن حق�وق المواطن�ة والتنديد بعقوبة
اإلع�دام ف�ي إط�ار حملة وطني�ة إلدان�ة العنف
موزعة بين المدن التونس�ية” .وقب�ل ذلك بأيام
فق�ط ،اتهم�ت الق�وى السياس�ية والحقوقي�ة
والنقابية “الرابطة الشعبية لحماية الثورة” في
تطاوين ،في الجنوب الشرقي ،بالضلوع في قتل
لطفي نقض ،المس�ؤول الجه�وي لحركة “نداء
تونس” المعارضة.
وبدوره�ا ّ
نظم�ت األح�زاب المعارض�ة يوم
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تع ّدها مجرّد ميليشيات تس�تخدمها “النهضة”
حس�بما تش�اء .أمّ ا في أواخر الش�هر الماضي،
فقضت محكمة التمييز بإطالق س�راح س�امي
الفهري ،المدير الس�ابق لقناة “التونسية” الذي
ُ
اعتق�ل بس�بب برنام�ج سياس�ي س�اخر بثته
قناته .والمش�كلة اليوم يمك�ن تلخيصها في أن
ّ
توتاليتاري
“اإلخ�وان” مو ّزع�ون بي�ن انش�داد
نش�أوا عليه وبين موجبات سياسية معاصرة ال
يفهمونها .فهم يتعاملون مع أنفسهم بوصفهم
اآلباء والمربّين للش�عب ،ويتعاملون مع الشعب
ّ
متراص�ة واحدة تق�ف وراءهم ال
بوصف�ه كتلة
تخترقها التناقضات وال يقاربها التع ّدد.
وهذه النظرة البس�يطة واالستبدادية في آن
مع�ا ً ال تخوّلهم فه�م المجتمع بوصف�ه عددا ً ال
ُيحص�ى من اآلراء واألف�كار والمصالح ،وال فهم
الدولة والفصل بين السلطات والحدود التي يقف
ّ
الخاص -الفردي
عندها العامّ -السياس�ي ليب�دأ
والش�خصي .وه�ذا ال يتحق�ق م�ن دون إح�راز
ثقافة دس�تورية ليس�ت مصادرها ف�ي مراجع
“اإلخوان” أصالً.

المستقبل العراقي/وكاالت

أكد شهود عيان أن سفينتين حربيتين إيرانيتين وصلتا أمس السبت إلى ميناء
بورتس�ودان السوداني في زيارة لهما هي الثانية من نوعها خالل خمسة أسابيع
لقطع بحرية إيرانية.
وقال المتحدث باس�م الجيش الس�وداني العقيد الصوارمي خالد س�عد مساء
الجمع�ة إن الزي�ارة “أم�ر عادي” ،مضيف�ا أنها “جزء م�ن التبادل الدبلوماس�ي
والعسكري بين البلدين”.
وأوضح الصوارمي أن “الس�فينتين س�تمكثان ثالثة أيام بالميناء وستكونان
مفتوحتي�ن للمواطني�ن” .وكان المس�ؤول الس�وداني ق�د أعلن في وقت س�ابق
وصول الس�فينتين في  30تش�رين الثاني ،لكنه عاد ليعل�ن تأجيل وصولهما إلى
الس�ابع من الش�هر الحالي .يش�ار إلى أن س�فينتين حربيتين إيرانيتين أخريين
كانتا قد رس�تا في  23تش�رين األول الماضي بميناء بورتس�ودان بعد أسبوع من
اته�ام الخرطوم إس�رائيل بقصف مجمع اليرموك للصناعات العس�كرية في قلب
العاصمة الس�ودانية الذي تش�تبه ت�ل أبيب أن إليران صلة ب�ه .وقالت وكالة إيرنا
اإليراني�ة الحكومية آنذاك إن حاملة المروحيات خرج والمدمرة ش�هيد نجدي في
زيارة لنقل “رسالة سالم وصداقة إلى دول الجوار ،ولضمان أمن خطوط المالحة
البحري�ة ضد اإلرهاب والقرصنة البحرية” .وأكدت الخارجية الس�ودانية في بيان
له�ا -على إثر تلك الزيارة -أن “إيران ليس�ت بحاجة لتصنيع أس�لحة بالس�ودان
له�ا أو لحلفائها” ،نافية أي عالقة بين التصنيع العس�كري الس�وداني وأي طرف
أجنب�ي .وأوضح وزير خارجية الس�ودان علي كرتي أن إس�رائيل تحاول الترويج
لوج�ود عالق�ة بين مجمع اليرموك وإيران وس�وريا وحركة حم�اس وحزب الله.
يذك�ر أن عالقة الس�ودان بإيران اس�تأثرت باهتمام متزايد عقب اتهام الس�ودان
إسرائيل بإرسال أربع طائرات محصنة ضد الرادار لضرب مجمع اليرموك.

دييل تلغراف“ :محاس” باتت
حتظى بقبول دويل أكرب
المستقبل العراقي/وكاالت

قالت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية ،أمس الس�بت ،إن عودة رئيس المكتب
السياس�ي لحركة المقاومة اإلس�المية “حماس” خالد مشعل إلى قطاع غزة تدل
عل�ى أن حرك�ة حماس بات�ت تحظى بقبول دول�ي أكبر .وأضاف�ت الصحيفة أن
مش�عل ،الذي لم يزر األراضي الفلس�طينية منذ مغادرته الضفة الغربية وهو في
س�ن  11من العمر“ ،اكتس�ب جرأة” من حرب الثمانية أيام التي دارت مؤخرا ً في
قط�اع غزة بين إس�رائيل وحماس وانتهت باتفاق لوقف إط�الق النار تحت رعاية
مصرية .وكان القائد اإلس�المي قد دخل إلى غزة ع�ن طريق معبر رفح الحدودي
ث�م جثا على ركبتي�ه فقبَّل األرض قب�ل أن يعانق رئي�س وزراء الحكومة المقالة
إسماعيل هنية.
واعتبرت ديلي تلغراف الزيارة “مؤش�را ً عل�ى أن حماس بدأت تجد قبوالً دوليا ً
أكثر” ،مشيرة إلى أن الصحف العبرية لم ُتبد كبير اهتمام بالزيارة .تجدر اإلشارة
إل�ى أن مش�عل ،البالغ من العم�ر  56عاما ،كان قد رحل ه�و وعائلته من الضفة
الغربية بعد حرب  1967التي استولت إسرائيل إثرها على القدس الشرقية وقطاع
غزة .ولم تطأ قدما مشعل قط أرض غزة التي يقطنها زهاء  1.7مليون فلسطيني.
ونوهت الصحيفة البريطانية بأن خالد مش�عل كان يدير حركة حماس من منفاه
في دمش�ق منذ ع�ام  2004وحتى كانون الثان�ي من العام الج�اري عندما غادر
العاصمة السورية بسبب الحرب التي يشنها الرئيس بشار األسد على “المتمردين
السنة” على حد تعبير ديلي تلغراف.
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الكهرباء تربم عقدين لتجهيزها
بقابلوات ومعدات للمحطات الثانوية

أعلنت اختتام وفد اللجنة المرورية المشتركة زيارته إلى النمسا والمانيا

أمانة بغداد :محلة جديدة إلزالة التجاوزات يف جانبي الكرخ والرصافة

بغداد  /المستقبل العراقي

أبرم�ت وزارة الكهرب�اء ،ممثل�ة بالمديري�ة العام�ة لنق�ل الطاقة
الش�مالية ،عقدين ،االول مع ش�ركة بروج كيبل السويس�رية ،والثاني
مع شركة اتوم الهندسية االردنية ،لتجهيزها بقابلوات ونهاية قابلوات
ومعدات توس�يع
محطات ثانوية.
وق�ال المتحدث
الرس�مي باس�م
وزارة الكهرب�اء
مصعب المدرس
في بيان صحفي
تلقت “المستقبل
ا لعر ا ق�ي ”
نس�خة من�ه
ام�س ان “العقد
االول تضم�ن
تجهي�ز المديرية العام�ة المذكورة بقابل�وات ،ونهاية قابل�وات ،قدرة
 132و 400ك.ف ،لمحط�ة الموص�ل التحويلي�ة للضغ�ط الفائ�ق ذات
المنشأ السويس�ري ،على ان يتم تجهيز المواد بمدة  366يوما ً وبمبلغ
 1.267.710دوالر” .وأضاف “اما العقد الثاني فتضمن تجهيز المديرية
بمعدات لتوسيع المحطات الثانوية ،وهي “يارمجة ،القيارة ،اليرموك،
ب�ادوش” ذات المنش�أ االوربي ،على ان يتم بموجب ه�ذا العقد تجهيز
المواد بم�دة  270يوماً ،وبمبلغ  1.499.731.25دوالر” .وذكر المدرس
ان “ال�وزارة مثلها في توقيع العقدين مدير عام نقل الطاقة الش�مالية
المهندس فاضل عباس حسن ،في حين مثل الشركتين مخوليها”.

بغداد  /المستقبل العراقي
نظمت امان�ة بغداد حمل�ة جديدة
الزالة التجاوزات الحاصلة على االرصفة
والشوارع والس�احات واالماك العامة
ف�ي جانبي الك�رخ والرصافة .وذكرت
مديري�ة عاق�ات وإعام امان�ة بغداد
في بي�ان صحف�ي تلقت “المس�تقبل
العراق�ي نس�خة منه أم�س ان “دائرة
بلدية الش�عب قامت بازالة التجاوزات
الحاصلة على شارع األسواق المركزية
المتمثلة بمواقع غسل السيارات وازالة
التجاوزات الحاصلة على شبكات الماء
الصافي وإزالة جميع اللوحات االعانية
المتج�اوزة على االرصفة والس�احات
العامة” .واضافت ان “الحملة ش�ملت
اغ�اق عدد م�ن المقاه�ي لمخالفتها
تعليم�ات وضواب�ط امان�ة بغ�داد مع
توجي�ه االن�ذارات الصحابه�ا واخ�ذ
تعه�دات خطية منه�م تنص على عدم
تكرار التجاوز على االرصفة”.
وبين�ت ان “بلدي�ة االعظمية نفذت
حملة إلزالة التجاوزات ضمن المحات
الس�كنية 326-324-318-304-320
ش�ملت رفع االكش�اك المتجاوزة على
الش�ارع الع�ام ورف�ع مواق�ع غس�ل
السيارات وهدم عدد من الدور السكنية
المش�يدة تج�اوزاً” .واش�ارت ال�ى ان
“بلدية الرشيد قامت بازالة التجاوزات
الحاصلة على شارع صاح الدين الواقع
ضمن محل�ة  877وعمارات الس�يدية
تضمنت رفع عدد من االكشاك ومواقع
بي�ع االغنام واخذ تعهدات خطية بعدم
تكرار مثل هكذا تج�اوزات” .من جهة
أخ�رى ،أعلنت أمانة بغ�داد عن اختتام
وفد اللجنة المرورية المشتركة زيارته
الى جمهوريتي النمسا والمانيا بزيارة
اكبر مصنع النت�اج العامات المرورية
الضوئي�ة ومرك�ز الس�يطرة المرورية

في العاصمة فيين�ا .وقال بيان األمانة
ان “وف�د اللجنة المرورية المش�تركة
استمع خال الزيارة الى شرح مفصل
م�ن قبل مدير مصن�ع فيوجرت التابع
لمجموعة سواركوفسكي العالمية عن
عم�ل المصن�ع والذي ينت�ج نحو 450
الف قطع�ة س�نويا ً وبمع�دل مبيعات
يبل�غ  55ملي�ون ي�ورو” .واض�اف ان
“منتجات المصنع تصدر لنحو  70بلدا ً
في العالم بضمنها دول الخليج العربي
وبقي�ة ال�دول االوروبي�ة واآلس�يوية
فض�ا ع�ن الع�راق ،اذ تم تأثي�ث عدد
من ش�وارع مدينة بغ�داد ومحافظتي

البص�رة والنجف بالعام�ات المرورية
واالش�ارات الضوئي�ة المنتجة من قبل
هذه الشركة” .وتابع ان “العمل في هذا
المصنع مس�تمر على مدار  24س�اعة
ولمدة  7ايام في االسبوع ،وينتج اكثر
م�ن  25ال�ف ن�وع وقطع�ة تدخل في
تصنيع االش�ارات الضوئي�ة المرورية
ولوح�ات الدالل�ة” .وبي�ن ان “وف�د
اللجنة المرورية اطل�ع ايضا ً في اليوم
االخير من زيارته على مركز الس�يطرة
المرورية المركزية الذي تديره ش�ركة
س�فانك المختلط�ة والمس�ؤولة ع�ن
ادارة ط�رق المرور الس�ريع في عموم

مدن جمهورية النمسا” .واشار الى ان
“الوفد اس�تمع الى شرح تفصيلي عن
طريقة ادارة ومراقبة الطرق الس�ريعة
باستخدام كاميرات المراقبة لمعالجة
االش�كاالت والحاالت الطارئة في هذه
الشوارع والمس�اهمة في ايجاد طرق
بديل�ة لمرت�ادي الطري�ق ف�ي حال�ة
حصول اي حوادث مرورية تس�توجب
تنبيه اصح�اب المركب�ات وتوجيههم
بالطري�ق البدي�ل االنس�ب واالقصر”.
واضاف ان “هناك ش�وارع سريعة في
مدين�ة فيين�ا يبل�غ مجم�وع اطوالها
 1275كم وتش�مل على نحو  150نفقا ً

الصحة جتري مسح ًا ميداني ًا لتسوس
أسنان أطفال يف بغداد

و 5134مجسرا ً تدار من قبل  43مركزا ً
للسيطرة على طول هذه الطرق يشرف
عليها نحو  2700عامل ومتخصص”.
واش�ار الى ان “عمل هذه الشركة
يتضم�ن ايض�ا ً صيان�ة ه�ذه الط�رق
ومعالج�ة الح�وادث المرورية بصورة
آني�ة م�ن خ�ال تقدي�م المس�اعدة
المطلوبة لمرت�ادي الطريق الى جانب
انش�اء مرائ�ب وس�احات لوق�وف
السيارات واماكن لاستراحة ومحطات
التزود بالوقود مقابل اش�تراك ش�هري
او اس�بوعي يدفع من قبل مستخدمي
الطريق لسد نفقات تلك الخدمات”.

بغداد  /المستقبل العراقي

باش�رت وزارة الصحة بإجراء المس�ح الميداني في العاصمة بغداد
لمعرفة حالة تس�وس االسنان لدى االطفال في سن الثاني عشر ضمن
دائرت�ي صحة بغداد الرصافة والكرخ .وأكد المتحدث الرس�مي باس�م
الوزارة الدكتور زياد طارق في بيان صحفي تلقت “المستقبل العراقي”
نس�خة منه امس ان “الوزارة بدأت بالمسح مطلع شهر تشرين الثاني
الماض�ي في محافظات اربي�ل ،النجف ،صاح الدين ,ميس�ان ،وحاليا
في بغداد” .ونقل البيان عن الدكتورة ابتسام عدنان ،مديرة شعب طب
اس�نان الفم الوقائي ف�ي وزارة الصحة ،قولها ان “الغاية من المس�ح
ايجاد قاعدة بيانات اساس�ية لمعرفة صحة الفم واالس�نان” ،مش�يرة
الى ان “هذا االجراء جاء لمعرفة مدى صحة االس�نان ودراسة البرامج
الوقائي�ة التي تطبق من قب�ل وزارة الصحة ومعرف�ة الحاجة لتطبيق
برامج جديدة في المس�تقبل اس�تنادا ً الى نتيجة المسح التي ستظهر
خال االس�ابيع المقبلة” .واضافت ان�ه “تم اختيار محافظة اربيل عن
اقليم كردس�تان العراق والنجف االش�رف عن الفرات االوس�ط وصاح
الدين عن المنطقة الش�مالية وميس�ان عن المنطق�ة الجنوبية ،واآلن
يستكمل المسح في العاصمة بغداد” ،مبينة ان “نتائج المسح ستظهر
في االسابيع المقبلة بعد اجراء االحصائات واستخاص النسب”.

خصم  % 7من موازنة كردستان لعام 2013
بغداد  /المستقبل العراقي

أك�د النائ�ب ع�ن ائت�اف الكت�ل
الكردس�تانية حمي�د باف�ي أن نس�بة
الموازن�ة الت�ي تص�ل الى االقلي�م %10
وليست  %17من الموازنة االتحادية بعد

رفع التخصيصات السيادية منها .وقال
بافي في تصريح صحفي أمس “بالرغم
م�ن ان الموازن�ة االتحادي�ة للس�نوات
االخي�رة كبيرة جدا ً حي�ث بلغت موازنة
ع�ام  2012اكثر م�ن  100مليار دوالر،

وموازنة ع�ام  2013نحو اكثر من 120
ملي�ار دوالر ،اال ان تخصيص�ات تنمي�ة
االقليم والمحافظات قليلة”.
وأضاف أن “اقليم كردستان ال يستلم
سوى  %10من الموازنة العامة االتحادية

بعد خصم التخصيصات الس�يادية التي
كانت تمن�ح لاقلي�م والبالغة نس�بتها
 ،”%7منتق�دا ً “تصريح�ات ودع�وات
بعض الن�واب لتقليل موازن�ة االقليم”،
ووصفه�ا ب�”محاربة الك�رد” .وأوضح

أن “التخصيص�ات الحالي�ة غي�ر كافية
القليم كوردس�تان كون هناك مش�اريع
كبيرة في االقليم على عكس بغداد التي
تهدر فيها االموال دون وجود مش�اريع
استثمارية وخدمية على ارض الواقع”.

إستقرار ضخ النفط من كركوك إلى “جيهان التركي”
العراق يو ّقع اتفاقات ثنائية مع الكويت متنع اجلانبني من احلفر املائل
بغداد  /المستقبل العراقي

وق�ع العراق م�ع الكويت اتفاق�ات ثنائية
لتجاوز المشكات العالقة بخصوص الحقول
النفطية المشتركة تلزم الجانبين بعدم إساءة
استثمار النفط واس�تنزافه بطرق فنية تحرم
بلد على حس�اب آخر .وقال عضو لجنة النفط
والطاقة النيابية ،النائب عن التحالف الوطني
فرات الش�رع ف�ي تصريح صحف�ي أمس إن
“االتفاقي�ات الت�ي تبرم مع الجان�ب الكويتي
بش�أن حقول النفط المش�تركة هي نوع من
الرس�ائل المطمئنة التي تعبر عن س�ير الباد
إلى األمام في التهدئة واالس�تيعاب واإلحتواء
والتمهي�د لعاق�ات ج�وار طيب�ة له�ا وج�ه
اقتصادي يتمثل بأن هناك حقوالً مش�تركة أو
متحاددة ما بين البلدين البالغ عددها اكثر من
ً
حق�ا عراقياً قريبة من الح�دود الكويتية
13
والبد م�ن تنظيم العمل عليها” .وبين الش�رع
أن “إب�رام االتفاقي�ات م�ع الجان�ب الكويتي
هدفها أن ال يساء االستثمار أو االفادة ٌ
كل من

اآلخر وأن ال يس�حب النفط من قب�ل البلد “أ”
أو البل�د “ب” ،وه�ذه العقود تهي�ئ لها لجان
فني�ة وتوافقات وانضباطات فني�ة وإدارية”.
وأش�ار الش�رع الى إن الجانبين يلتزمان بعدم
اس�تخدام الحف�ر المائ�ل الذي يستكش�ف أو
يعم�ل عل�ى هج�رة نفط البل�د اآلخر بش�كل
فني ،وأن يتم االس�تخراج المش�ترك وبنس�بة
المحاصصة حسب وجود التراكيب النفطية”.
عل�ى صعيد آخ�ر ،أكد مصدر في ش�ركة
نفط الش�مال اس�تقرار عمليات ض�خ النفط
من حقول كركوك الشمالية إلى ميناء جيهان
التركي بمعدل يصل إلى  475ألف برميل يومياً،
عازي�اً الس�بب إلى انخف�اض إنت�اج عدد من
حقول كركوك ألسباب فنية .وقال المصدر في
تصريح صحف�ي امس أن “عملية ضخ النفط
من حق�ول كركوك إلى مين�اء جيهان التركي
مس�تقرة وبمعدل يتراوح بين  400و 475ألف
برمي�ل يومي�اً” ،الفتاً إل�ى أن “عملي�ة الضخ
تع�د أقل م�ن المع�دل الطبيعي ال�ذي يتراوح

بي�ن  500ال�ى  525ألف برميل يومي�اً” .وعزا
المص�در الذي طلب عدم الكش�ف عن اس�مه،
أس�باب االنخفاض في مع�دالت التصدير إلى
“انخف�اض اإلنتاج في عدد من حقول كركوك
ألسباب فنية لم تحدد بعد”.
وأش�ار المص�در إل�ى أن “الش�ركة تعمل
حالي�اً عل�ى تحديث عدد م�ن اآلب�ار الجديدة
في مناطق متفرقة من كركوك ،كما باش�رت
بتطوي�ر وزي�ادة اإلنت�اج النفط�ي ف�ي ثاثة
حقول هي باي حس�ن ،وكرك�وك ،وعين زالة،
حيث بلغ إنت�اج الحقول الثاثة مجتمعة نحو
 600أل�ف برميل يومياً” ،الفتا إلى أنه “س�يتم
رف�ع إنت�اج جميع الحق�ول الش�مالية خال
الفترة المقبلة” .وكان مصدر في شركة نفط
الشمال أعلن في  21تش�رين الثاني  2012أن
ص�ادرات النف�ط العراقي من حق�ول كركوك
إل�ى ميناء جيه�ان الترك�ي توقف�ت إثر خلل
في األنبوب الناقل ،مرجحا إمكانية اس�تئناف
التصدير خال الس�اعات المقبلة ،فيما أش�ار

إل�ى ع�دم تأث�ر عملي�ة التصدي�ر والتحمي�ل
من مين�اء جيه�ان لوجود كمي�ات كبيرة من
المخ�زون .ويعتبر األنب�وب العراق�ي التركي
الناق�ل للنف�ط ،الذي يب�دأ من مدين�ة كركوك
العراقي�ة “ 250كم ش�مال العاصم�ة بغداد”
م�رورا ً باألراض�ي التركي�ة وصوالً إل�ى ميناء
جيه�ان الترك�ي ،من أه�م الخط�وط الناقلة
للنف�ط الخام ،وقد بدأ العم�ل بهذا الخط الذي
يبلغ قطره  40عقدة عام  ،1973وتم توس�يع
المنظوم�ة مرتي�ن في ع�ام  ،1983وفي عام
 1987اكتمل�ت طاقته النهائي�ة البالغة 1.75
ملي�ون برمي�ل يومي�اً .ويبل�غ ط�ول الخ�ط
 1048كم لنقل نفط خ�ام حقول كركوك عبر
األراض�ي العراقي�ة والتركية ب�دءا ً من محطة
الض�خ األولى غرب كركوك حتى ميناء جيهان
التركي على البحر المتوس�ط .يذكر أن العراق
يصدر كمي�ة تقدر بملي�ون و 750ألف برميل
عبر الموانئ العراقية في البصرة المطلة على
الخليج العربي.

املديرة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية  /املنطقة الوسطى
املوضوع  /إعالن املناقصة املحلية املرقمة ( د 13 /غ )1135 /

حمطة كهرباء الرشيد الغازية
تعل�ن المديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائي ع�ن مناقصة لتجهيز (زيت محوالت 300
برميل) فعلى الراغبين من الشركات والمكاتب المسجلة رسميا داخل العراق وخارجه تقديم
عطاءاته�م عل�ى المناقصة المذكورة أع�اه التي يمكن الحصول عل�ى كميتها ومواصفاتها
وش�روطها من قس�م الش�ؤون التجارية في مقر المديرية الكائن في الباب الشرقي ساحة
غرناطة محلة(  )109شارع ( )19بناية( )15ص.ب (.)1085
لقاء مبلغ قدره ( )50000خمسون ألف دينار فقط غير قابل للرد يسلم إلى أمانة الصندوق
على أن يقدم العطاء مع المستمس�كات المطلوبة المدرجة أدناه وتوضع داخل ظرف مغلق
ومختوم ومؤش�ر عليه رقم المناقصة وموع�د الغلق يوضع في صندوق المناقصات علما أن
آخر موعد لغلق المناقصة سيكون الساعة الثانية عشر ليوم األحد الموافق 2012 /12 /23
وسيهمل كل عطاء غير مستوفي للشروط أو يرد بعد تاريخ غلق المناقصة.

املدير العام

توقيع عقد استثامري إلنشاء مناطق حرة يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة
المالية عن توقيعها عقدا اس�تثماريا مع شركة اعمار
للمقاوالت العامة النشاء منطقة حرة خاصة لممارسة
النشاط التجاري في منطقة عويريج في بغداد.
وق�ال مدير عام الهيئة صباح صالح القيس�ي في
بيان صحفي أمس إن “العقد االستثماري الذي ابرمته
الهيئة النش�اء منطقة حرة يعتب�ر االول من نوعه في
العراق ويتضمن ممارسة نشاط التجارة وفقا لقانون

المناطق الحرة رقم  3لسنة .”1998
ودع�ا ال�ى “المس�اهمة الفاعل�ة في انج�اح هذا
النش�اط والتعاون م�ع المناطق الحرة لتوس�يع هذه
الخطوة ونقله�ا الى كافة محافظات الباد” ،موضحا
ان “الهيئة اس�تحصلت الموافقات الرس�مية الخاصة
بفت�ح مناطق ح�رة خاص�ة للمس�تثمرين العراقيين
والع�رب واالجانب كخط�وة جديدة تس�هم في تعزيز
الواقع االقتصادي في العراق”.

إطالق السرتاتيجية الوطنية للتــربية
والتـعليم يف العراق

بغداد  /المستقبل العراقي

اطلق�ت الحكوم�ة ام�س خ�ال احتف�ال خاص،
الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق والتي
ش�ملت المركز واالقلي�م على حد س�واء .وقال رئيس
ال�وزراء ن�وري المالكي خ�ال كلمته ف�ي االحتفالية
“ل�و نظرنا الى العراق خال القرن الماضي لوجدنا ان
التعليم في العراق كان انموذجا يحتذى به في المنطقة
وكانت جامعاتنا ترفد
العال�م بالمتميزي�ن
حت�ى امس�ك النظام
المب�اد بزم�ام االمور
فانه�ارت المنظوم�ة
التعليمية ف�ي العراق
بس�بب سياس�اته
الهوج�اء فتخلف�ت
البيئة المجتمعية في
الب�اد” ،مضيف�ا انه
“انطاق�ا م�ن ايماننا
بض�رورة دور التعليم
والتربي�ة ف�ي العراق
وضعنا الس�تراتيجية
للتربي�ة
الوطني�ة
والتعلي�م العال�ي في
البلد للنهوض بالواقع
التربوي ونشر التعليم وتطوير كافة متطالبات عمله”.
من جهته قال نائ�ب رئيس الوزراء صالح المطلك في
كلمته خ�ال االحتفالية إن “العراقيين كانوا وما زالوا
يحث�ون ابناءهم على اكتس�اب العلم عل�ى الرغم من
التحدي�ات الت�ي تواجههم ف�ي الفترة الحالي�ة ،وهذا
م�ا اوجب ايجاد س�تراتيجية ش�املة لتطوير قطاعي
التربي�ة والتعليم العالي في الباد بما يتوافق والتطور
الحاص�ل في هذي�ن المجالين على مس�توى العالم”.
وأش�ار الى أن “الس�تراتيجية الوطنية تهدف الصاح
المنظوم�ة التربوية في الباد وفقا الحتياجات العراق
وخصوصي�ة مكونات�ه ألنه�ا تعطينا مجتمع�ا يؤمن
بالوطني�ة بع�د التحدي�ات الجس�ام التي تع�رض لها
الع�راق من�ذ ثمانينيات الق�رن الماضي وم�ا رافقها،
والتي اثرت بش�كل كبير على المجتمع وادخلت بعض

الظواه�ر الدخيلة عليه ،ما دعا الى تأس�يس منظومة
تربوية تقي االجيال منها وتنقذهم من االرهاب فضا
عن بنائها لجيل مؤمن بسيادة حقيقية للباد ومفهوم
دولة المؤسسات”.
م�ن جانب�ه ،اك�د وزي�ر التعلي�م العال�ي والبحث
العلم�ي عل�ي االدي�ب بكلمت�ه ف�ي االحتفالي�ة على
ان “الس�تراتيجية تؤس�س لدح�ر الجهل واالس�تبداد
والطائفية والقتل غير
المبرر من خال اعداد
جي�ل واع يتمك�ن من
تجاوز ه�ذه التحديات
بس�هولة” ،مضيف�ا
ان�ه “الول م�رة ف�ي
تاريخ الع�راق يتحقق
تع�اون بي�ن وزارات
التربية والتعليم العالي
والتخطيط والمالية في
المركز واالقليم الحداث
اص�اح ش�امل ف�ي
المنظوم�ة التعليمي�ة
في الباد واحداث نقلة
نوعي�ة في هذا القطاع
م�ن خ�ال توضي�ح
مب�ادئ عام�ة تش�كل
قاعدة للستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم من اجل
مواكبة تطورات العالم في هذا المجال”.
وتاب�ع االدي�ب ان “م�ن الض�روري وضع خطط
كفيل�ة بتوس�يع التعلي�م العال�ي في الب�اد وضرورة
تخصيص االموال لازمة لذل�ك من اجل بناء دائم لهذا
القطاع وبن�اء منظومة معاصرة لترس�يخ اخاقيات
المهنة والنزاهة وحقوق االنسان”.
وزي�ر التربي�ة محمد تمي�م اكد خ�ال االحتفالية
على ان “كث�رة التحديات حتمت علين�ا القيام بوضع
س�تراتيجية لرس�م مس�تقبل افضل ينتج جيا واعيا
يمكن�ه االس�هام في بناء الع�راق من خ�ال التكاتف
وتحم�ل الجه�ات المس�ؤولة ع�ن الس�تراتيجية
مسؤولياتها تجاه طلبة العراق وتوفير كافة المتطلبات
الكفيلة بانجاح العملية التربوية في الباد”.
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حاكم قطر يدخل عصر المحاور االقليمية مرتدي ًا عباءة الجاهلية !!
امل�ستقبل العراقي /حليم االعرجي

ما من احد االن يجهل الكيفية التي جتري يف �سوئها االو�ساع ال�سيا�سية يف البنية االدارية
واالجتماعية ومنظومة العالقات العامة  ،فاملجتمع القطري يعاين االن من نتائج حالة
االنف�سام احلادة التي ا�سابة هذا املجتمع نتيجة التباين ال�سا�سع بني املظهر واجلوهر بني
ال�سكل وامل�سمون بني ال�سعارات وااللوان الزاهية واملظاهر الكاذبة وبني احلقائق على
االر�ش بال رتو�ش فرغم
م�ا م�ن اح�د اآلن يجهل الكيفي�ة الت�ي تجري في
ضوئه�ا األوضاع السياس�ية ف�ي البني�ة اإلدارية
واالجتماعي�ة ومنظوم�ة العالق�ات العام�ة،
فالمجتم�ع القط�ري يعان�ي االن م�ن نتائج حالة
االنفصام الحادة الت�ي اصابت هذا المجتمع نتيجة
التباين الشاس�ع بين المظهر والجوهر بين الشكل
والمضم�ون ،بي�ن الش�عارات واألل�وان الزاهي�ة
والمظاه�ر الكاذبة وبين الحقائ�ق على األرض بال
رتوش فرغ�م االنفتاح المزعوم الذي يعيش�ه هذا
المجتم�ع ،فان " التناقض�ات الحادة " تمأل حياته
وتتعاي�ش مع يومياته وس�لوكياته بعمق ش�ديد،
خصوص�ا م�ا يتعل�ق بالع�ادات والتقالي�د والقيم
الديني�ة واالجتماعي�ة ،إنها مس�احات تفصل بين
هذه المتناقضات مليئة بااللغام فاصبحت ش�ديدة
الخط�ورة واالقت�راب منها قد يفتح ب�اب الجحيم
الذي ال يغلق بوجه من يجرؤ على ذلك.
ه�م يتحدثون ف�ي الدوحة ،عن قي�ادة قطر للعالم
العرب�ي واالس�المي وتصديه�ا ل�ألدوار القيادي�ة
ويحرصون على انتق�اء تعابير وكلمات وخطابات
مليئ�ة بلغة التعال�ي والعجرفة والغطرس�ة وفي
نفس الوقت يشعرون او يذكرون بما هم عليه
وت�دن يصل الى
وتهاو وانحطاط
من ضع�ف
ٍ
ٍ
درجة انعدام الوزن ،وال يتوقفون عن الكالم
فيتحدثون باس�هاب عن الجامع�ات الفخمة
واألس�اتذة األوربيين واألمريكيين والمراكز
الثقافي�ة التي تح�وي ماليين الكتب كذلك
غزارة الش�هادات العالي�ة ودخول المرأة
القطرية إلى كافة مناحي الحياة العملية
والعلمية.
وف�ي ض�وء ذل�ك وغي�ر مم�ا يع�رف عن
الفه�م القطري على المس�توى الرس�مي ،
ان الحض�ارة والتقدم العلم�ي واالجتماعي
والتمكن التقن�ي والفني وتوطين التكنولوجيا
في قطر  ،تعني فقط مباني فخمة واستيراد
احدث ما توصلت اليه مصانع ومعامل
الغرب واستخدام كل الوسائل
واالس�اليب الحديثة
ف�ي عال�م الرف�اه
والرق�ي واالزدهار
الظاهري�ة ولي�س
اي شيء اخر .
العال�م اآلن وقب�ل
اآلن يفه�م الحضارة فهما مختلفا تماما ،الحضارة
تعن�ي بل�وغ االنس�ان حال�ة
القدرة على االضافة واالبداع
في ايجاد األفضل واألحسن
ش�كال ومضمون�ا ب�ل ان
البع�ض ي�رى ان الكهرب�اء
مث�ال حض�ارة  ..بي�د ان كل م�ا
اضيف الى الكهرب�اء من اضافات
في التحس�ين والتطوير ليست اال
امتدادا لنقط�ة التحول الحضارية
ف�ي الفصل بين زمن ل�م يكن فيه
كهرباء وزمن في�ه كهرباء  ،فأين
قطر من ذلك .البعض يرى أن
معيار المعاصرة الحضارية
الي ش�عب او امة في العالم
ه�و المخترعات المس�جلة كب�راءات اخت�راع في
العال�م فأين هي حصة قطر مما مس�جل بأس�ماء
دول وش�عوب وأمم في العالم ،الجواب الشيء ابدا
ثم الحضارة والتحضر والعصرنة  ..امور تتجه الى
االنس�ان وعمقه وجوه�ره وحقيقت�ه ،فاين هذه
االم�ور م�ن المجتمع القط�ري ال�ذي الزال يعيش
عقلية القرون الوسطى..؟
المجتم�ع في قط�ر مازال�ت بنيته التحتي�ة تعاني
الكثي�ر م�ن مش�اكل التخل�ف ،والف�ارق بي�ن هذا

المجتم�ع وقناة الجزي�رة التي ال تمث�ل إال طبيعة
وجوه�ر أولئ�ك الذي�ن يديرونه�ا م�ن مكاتبه�م
الحقيقية في تل ابيب ،ال يقاس بدرجات المقاييس
او االوزان المس�تخدمة حاليا  ..انه الفرق بين قرن
الواحد والعشرين والقرون الوسطى  ..بل ان الفرق
بين مجتمع المقيمي�ن األجانب في قطر ومجتمع
اصح�اب االرض ابن�اء قط�ر األصليي�ن ال يمك�ن
قياس�ه بعدد الس�نين ومن هنا حصل�ت المفارقة
الكبيرة في انعدام التجانس والتوافق بين مجتمعين
متناقضين مختلفين يعيش�ان ف�ي وطن ..مجتمع
كبير ضخم متعدد الوجوه ومتنوع األنش�طة ..هو
مجتمع المقيمين االجانب والبالغ عددهم اكثر من
مليوني شخص تشكل نسبة العزوبية فيه أكثر من
 % 80وجميعهم في س�ن العمل من الشباب ،وبلغة
االرقام فان س�كان قطر األصليين يش�كلون نسبة
 %14و  %86مقيمون من دول عديدة.
ويخط�أ من يظ�ن ان ه�ذه القضية ه�ي الخطأ او
الخطيئة الوحيدة في حي�اة القطريين فثمة كارثة

تسعى أيضا كما تعترف بذلك صحيفة "الغارديان"
ال�ى االبقاء على التوتر في الس�احة العربية وهي
تواصل اآلن لي�ل نهار من اجل
تصعيد الص�راع داخل العائلة
الس�عودية وإث�ارة الفوضى
في داخل المملكة التي تعاني
من س�كرات الموت  .ويقول
الصحفي االمريكي فرانكلن
الم ب�ان السياس�ة القطرية تعتمد
اس�لوب الهجوم ب�دال م�ن الدفاع
رغ�م ان مهاجميه�ا ف�ي المنطقة
العربي�ة أكث�ر بكثير م�ن مؤيديها
وتعزو صحيفة اللومند الفرنس�ية
في تقرير لها عن سوريا ودور
قط�ر فيه�ا  ..ان قط�ر تعمل
بالنياب�ة ع�ن اس�رائيل لذلك
فه�ي االكثر قدرة في التاثير على االوضاع الدموية
في س�وريا ,وتش�ير صحيفة الليمونتيه الفرنسية

اخ�رى يعيش�ون فصوله�ا المأس�اوية عل�ى نحو
كارث�ي ل�م يحص�ل لغيرهم في
التاري�خ تلك هي كارثة "الحلم"
ال�ذي يق�ض ظه�ر الجميع في
قط�ر بالتأكيد من ح�ق الجميع
ان يحلم  ،غير ان من الغباء جعل
الحلم سيدا للحقيقة.
قط�ر بل�د يفتق�د للكثي�ر م�ن
المقوم�ات األساس�ية لل�دول
البس�يطة فكيف به�ا وهي تريد
ان تك�ون دولة "محورية" تتبوأ
مكان�ة اآلمر الناهي؟ الش�ك ان
هناك خط�أ في االم�ر  ..وخطأ
كبي�را ج�دا ان ظ�ل قائم�ا بال
تصحي�ح وقد يؤدي الى كوارث
حقيقية .سأل خالد المنصوري سفير قطر في لندن
 ،االمير الحس�ن ب�ن طالل عن رأيه في اس�تضافة
قط�ر لكاس العالم  ،فرد س�موه س�اخرا  ..ومتى
س�تنظم بالدكم موسم الحج  ،اش�ارة الى ان قطر
تس�عى الى الحلول محل الس�عودية في االستيالء
على السلطة في الجزيرة العربية!!
نع�م قطر تفعل اش�ياء كثي�رة اآلن  ...تم�ول اكثر
م�ن  70فضائية تثير الفتن والقي�ل والقال وتحلق
الكثي�ر م�ن الظواه�ر والمظاه�ر المؤذي�ة وهي

الى حقيقة ان قطر نافذة عربية للدولة العبرية فما
تريد إسرائيل تحقيقه على المستوى العربي تسنده
لقطر التي تتمتع بعالقات وطيدة بإسرائيل.
ويع�ود الفضل في اش�ياء كثيرة تتمت�ع قطر اآلن
باس�تخدامها لتوس�يع دوائ�ر تأثيرها السياس�ي
عل�ى المحيطي�ن العربي واإلس�المي الى عدد من
الخب�راء االس�رائيليين الذين عملوا وم�ا زالوا في
قطر ومنهم اليهودي س�امي ريفيل الذي عمل في
الخف�اء ف�ي مش�روع اطالق
بعض الفضائي�ات العربية ،ثم
انيطت به مهم�ة مدير مكتب
المصالح االسرائيلية في قطر
 ..وال�ذي اص�در حديث�ا كتابا
بعن�وان "قط�ر واس�رائيل  ،مل�ف
العالقات السرية".
ويش�ير ف�ي ه�ذا الكت�اب ال�ى ان
االهتمام االس�رائيلي بقطر ال يتأتى
من كونها تمث�ل اهمية معينة
ف�ي الوس�ط العرب�ي ال�ذي ال
يس�تمع اال لثالث دول اساسية
ورئيس�ة لعبت ادوارا مهمة في حياة العرب وهي:
" العراق  ،سوريا  ،مصر" وبالتأكيد ال يمكن قياس
قط�ر باي من هذه الدول بل حتى ال يمكن قياس�ها

بدول مثل :
الس�عودية

او الجزائر او السودان او االردن
او غيره�ا ولك�ن ل�م يكن من
الممك�ن تجاهلها وهي تعرض
خدماته�ا اوال  :كس�اعية بريد
 ...ثم كصانعة أح�داث بالنيابة
 ...وكان لها ما أرادت فأعطتها
اس�رائيل كل ما أرادت وبالفعل
ال يمك�ن تجاه�ل الكثي�ر م�ن
االنج�ازات الت�ي تحققت وفي
مقدمتها إح�راج دول المقدمة
العربي�ة عندما وجدت نفس�ها
أم�ام قط�ر وه�ي ف�ي المعيار
العربي ليست إال دويلة صغيرة
غير قادرة على ان ترفع عينيها
امام من يحيط بها".
وتشير صحيفة هارتس االسرائيلية  ،الى ان العائلة

االب يتآمر عىل
االبن الذي اسقط
ابيه وااليت اعظم
امر !!!

القيادة العامة  ،بيد انه فوجئ بعملية التفاف قامت
بها المجموعة األمريكية لتلقي القبض عليه ليست
ه�ذه الحادثة ،غير واحدة من عش�رات المحاوالت
الت�ي حصل�ت وباس�تمرار بي�د أن "الموس�اد"
االس�رائيلي ووكالة المخابرات األمريكية "سي آي
أي�ه" واألجه�زة االمنية القطرية تب�ادر الى اتخاذ
عمليات اس�تباقية تجهض هذه المحاوالت قبل او
اثناء التنفيذ الفعلي.
وتق�ول مص�ادر مطلع�ة عل�ى االوض�اع االمنية
والسياس�ية ف�ي قط�ر  ،ان العائل�ة الحاكم�ة في
قط�ر تعاني من اختالفات واختالالت واضحة ،هي
انع�كاس لما يجري وما يحص�ل في قطر من تذمر
وشكوى فرغم ما ذكر ويذكر حول القوة االقتصادية
لقطر والتي تحاول حكومتها االس�تفادة منها في
مجال السياسة لتجد مكانا يتجاوز حجمها الدولي
واالقليم�ي وللع�ب دور يطرح الكثي�ر من عالمات
االس�تفهام ف�ان القطريي�ن
مازال�وا يتس�اءلون عن
الديمقراطي�ة والحري�ة
والبرلم�ان والمنتخب؟!
وي�رون ان�ه رغ�م كل
م�ا تحق�ق ف�ي المجال
االقتص�ادي ،فانه قد تم فرض
ضرائ�ب كثيرة ف�ي الخدمات
الج�وازات ويته�م البع�ض
وه�م كثيرون جدا ،الس�لطان
القطري�ة بأنه�ا س�حبت
احتياطات السيولة المالية
وأنفقت ببذخ الفت على
ش�ركات دولية مفلس�ة
وش�راء والءات سياس�ية ،ف�ي ظل ع�دم وجود
حكومة أو برلمان منتخب يراقب هذه التصرفات
ف�ي حين يرى البعض أن النم�و االقتصادي الذي
يحقق�ه اقتصاد قط�ر يجعلهم يغض�ون الطرف
عن اي اوضاع سياسية غير مرضية .إن عمليات
الفس�اد والنهب المنظم في الصندوق الس�يادي
القط�ري ال�ذي يبلغ حجم�ه حوال�ي  100مليار
دوالر ومؤسس�ة قط�ر للبترول وش�ركة الديار
القطرية العقارية وغيرها ،تثير غضب القطريين
الذين يلمس�ون لمس اليد االنح�دار في مضمون
االس�تثمارات التي تتورط فيها هذه المؤسسات
االقتصادية باإلضافة
إ ل�ى

للت�ردي المتراكم إلى جوار الص�راع المحتدم على
الحك�م في إمارة قطر الذي هو ليس ابتكارا جديدا،
ب�ل ه�و حقيق�ة قائمة منذ أم�د بعيد ج�دا ،وليس
المحاولة األخيرة إال حلقة من مسلسل االنقالبات
والصراع�ات الت�ي اتس�مت به�ا اوض�اع العائل�ة
الحاكمة تش�كل سريالية تتداخل فيما الحقيقة مع
األس�طورة ،وتختل�ط االحالم باالوه�ام والنميمة
بالش�ائعات والخيال بالواقع حي�ث يصبح الحديث
عن المؤامرات االنقالبية والهوس الجنوني للقيام
بم�ا هو ليس مناس�با وال معقوال في إطار مفهوم
القدرة واالستطاعة.
إن ظ�روف األب المأس�اوية التي حاكه�ا له ولده
المترب�ع اآلن عل�ى عرش قط�ر ليس�ت بعيدة عن
س�قوط كينون�ة قطر كدول�ة عربية ف�ي الحضن
اإلسرائيلي تبيح كل ما يقع تحت يديها لإلسرائيليين
مقابل حماية العرش المس�روق والمغتصب وليس
ّ
أدل عل�ى ذل�ك م�ن كل ه�ذه األعمال
المشينة التي وقفت وتقف خلفها
قط�ر حي�ث بات�ت اآلن منظومة
األمن العرب�ي وواجهته الضامنة
مب�دأ التضام�ن العربي ف�ي خبر
كان يحل محله التف�اؤل العربي-
العرب�ي واإلسالمي-اإلس�المي
تح�ت مس�ميات وواجه�ات م�ن
بن�اة أفكار الع�دوان اإلس�رائيلي
المتواصل بال توقف وباس�تخدام
كل اإلمكانيات والطاقات المتاحة
إلس�رائيل ،به�دف إس�قاط قدرة
العرب عل�ى المجابهة والتصدي
والصم�ود ولع�ل عملي�ة رص�د
س�ريعة لمواقف وتصريحات وزي�ر خارجية قطر
ورئيس وزرائها حمد بن جاس�م تفصح عن وضع
يثي�ر الكثي�ر م�ن األس�ئلة ..ف�ي مقدمتها س�ؤال
يتعلق ببواعث وأس�باب هذا االهتمام غير الطبيعي
بالوضع في سوريا واالصرار على االطاحة بنظام
بش�ار االسد  ..وكأنه من بعض اهل سوريا او كأنه
ق�د وازن في موقفه الدافعة للس�وريين في بحور
ال�دم م�ع مواقف�ه " ضد " إس�رائيل وه�ي توغل
بالقت�ل والتدمير والتخريب ضد العزل من المدنيين
في غزة والضفة الغربية وفلسطين المحتلة.
ش�يء عجيب ،ان ترى رج�ال يأتي من قاع التخلف
بعب�اءة جاهلي�ة تكفيري�ة وهابي�ة
صهيونية يثير زواب�ع الدمار ويدفع
بالمرتزق�ة وبائع�ي الضمائ�ر
بالس�حت الح�رام ليدم�ر بلدا
كامال ويش�عل الحرائق فيه
وف�ي الوق�ت ذات�ه يحرق
للعدوان االسرائيلي بخور
التهليل والتبجيل المذيلة
ب�"إدان�ات" خجول�ة
وش�جب متردد وقرارات
معادة وتعه�دات ال تنفذ
مذيل�ة بتواقي�ع جامع�ة
الدول اإلس�رائيلية .أرأيتم
كي�ف ينج�ب المجتم�ع
القط�ري ق�ادة "أف�ذاذا"
متس�ربلين بالقط�ران والغ�از
يمهدون الطريق لمشروع اسرائيل القديم
الجديد "إسرائيل الكبرى"!! ولكن هل سيظل الحال
عل�ى ما هو علي�ه االن  ...بالتأكيد ال وألف ال ،والبد
من أن يتحقق قول الشاعر:
سينكس المتذبذبون رؤوسهم
حتى كان رقابهم أقدام
وسيحاسبون فان عرتهم رعشة
اآلثام.
م�ن خيفة فس�تنطق

املجتمع القطري ...
تتنازعه التناقضات
والتباينات
واخلالفات

جمتمع تسعة اعشاره
اجانب من الشباب
وعرش
منقوم عليه !!

الحاكمة في قطر ليست منسجمة مع بعضها..
والجيش القطري يحاول التخلص من امير
قط�ر الحالي حمد بن خليفة وحكومته
باي ش�كل من األش�كال  ،بي�د ان ما
تقدم�ه المخاب�رات االس�رائيلية "
الموس�اد " م�ن معلومات هو الذي
كان له الدور الحاس�م في الكش�ف
عن الكثير من المحاوالت االنقالبية
او مح�اوالت
ا ال غتي�ا ل
تكش�ف
و
تفاصي�ل محاول�ة
ج�رت مؤخ�را ف�ي
قط�ر ق�ام به�ا اف�راد من
الح�رس الخ�اص المي�ر قطر
الذي�ن حاولوا االس�تيالء على
القصر االميري  ،ولكن القوات
الخاص�ة االمريكي�ة الت�ي
كان�ت تنتظر س�اعة الصفر
المح�ددة من قب�ل االنقالبيين
واش�تبكت في ص�راع دام م�ع االنقالبيي�ن الذين
تمكن�وا م�ن الوصول ال�ى مناطق وج�ود مالذات
امنة اس�تخدموها لمواصلة الهج�وم على القوات
االمريكي�ة وكان يمكن ان ي�ؤدي االمر الى نتائج
أكث�ر درامية ل�و لم تتمكن مجموع�ة خاصة من
القوات األمريكية من إلقاء القبض على اللواء حمد
علي العطي�ة رئيس
ب�ن
األركان العام�ة
للق�و ا ت
ا لمس�لحة
ا لقطر ي�ة
ال�ذي ح�اول
فت�ح جبه�ة
أخرى يقودها
بنفسه من مبنى

محد بن خليفة
املودع يف منفاه يف
مهب الريح !!!

صن�د و ق
بالعائل�ة
خ�اص
المالك�ة ،كاالس�تثمار ف�ي المصان�ع التي
تعان�ي وضعا ميئوس�ا منه ،الى جان�ب البحث عن
اعم�ال واس�تثمارات غربي�ة غير مجدي�ة  ،بل هي
خاس�رة مث�ل مح�اوالت ش�راء تعاني م�ن ديون
ومثقلة بمش�اكل فني�ة وادارية كنادي مانشس�تر
ون�ادي م�ان يونايت�د الى ش�راء حقوق التس�مية
للهيئة البريطانية لسباقات الخيول!! باالضافة
الى االس�تثمار في بنوك مثل بنك باركيز
وبن�ك كريدي س�ويس ..ودفع ماليين
الدوالرات كرش�اوى إلقامة نهائيات
ك�رة الق�دم في عام
 2022وغي�ر
ذل�ك كثير
جدا.
إن ه�ذه
األوض�اع
ا لمثي�ر ة
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انتقام اجلغرافيا :

هل يمكن أن تتنبأ اخلرائط السياسية بالرصاعات املقبلة يف العالـم ؟!
Robert D. Kaplan، The Revenge of Geography: What Maps Tells
Us About Coming Conflicts And The Battle Against Fate، (New
 (2012 ،York: Random Houseهل ميكن اأن تنت�سر الدميقراطية يف الدول االإفريقية
وال�سرق االأو�سط مثلما انت�سرت يف دول �سرق اأوروبا؟ �سوؤال من امل�سروع طرحه يف ع�سر العوملة،
ذلك الع�سر الذي اأ�سحت فيه الدميقراطية اجتاها اأخالقيا يف م�سار التطور التاريخي ،ونظاما
لالأمن الدويل ،عو�سا عن كونها اإحدى مراحل التطور االقت�سادي والثقايف  ،وهل ميكن اأن
نعول على اجلغرافيا ال�سيا�سية يف التنبوؤ بالتطورات امل�ستقبلية للنظام الدويل؟ ..من خالل كتابه
(انتقام اجلغرافيا  :ماذا تخربنا اخلرائط عن ال�سراعات القادمة واملعركة مع القدر؟( ،يحاول
روبرت كابلن اأن يلقي ال�سوء على منظور جديد لقراءة التطورات الراهنة يف العامل
روبرت كابالن
عر�ض� :سمية املتويل
معيدة بكلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية ،جامعة القاهرة
اجلغرافيا وال�سراع الدويل :
اعتم�دت النظريات الك�ربى الواقعي�ة والليربالي�ة ،والنظريات
الفرعي�ة الت�ي تندرج تح�ت مظلتهما يف تفس�راتها ،عىل افرتاض
مبدئ�ي مفاده محورية ال�راع يف العالقات البرشية ،وأن ما تقدمه
ه�ذه النظريات يعمل يف اتجاه الس�يطرة ع�ىل العوامل التي تفيض
إىل ال�راع أو تؤجج�ه  .إن السياس�ات املكاني�ة ليس�ت بالجديدة
يف نظري�ات العالق�ات الدولي�ة  .فقد كانت الجغرافي�ا أحد مقدرات
قوة الدولة داخليا وخارجيا ،وهو ما جعل إمكانية بس�ط الس�يطرة
والتوس�ع املكانيني عىل أقاليم ال�دول املتاخمة هي إحدى دالالت قوة
الدولة ،وإال ملا توس�عت اإلمرباطوريت�ان اليونانية والرومانية خارج
حدودهما وربما خارج اإلطار القاري لهما ،واإلمرباطورية العثمانية
ليست استثناء عن القاعدة  .وإذا كان توسع الدولة وضمها ألقاليم
أخ�رى إحدى عالمات قوتها ،فإن فقدانها لألحيزة املكانية الخاضعة
لس�يطرتها دليل عىل ضعف ه�ذه الدولة  .ولي�س أدل عىل ذلك من
التف�كك التدريجي لدول االتحاد الس�وفيتي وانتهاء الح�رب الباردة
 .ول�م تكن الف�رتة التالية عىل انتهاء الحرب الباردة س�وى مرحلة
م�ن االفرتاضات الجزافية واملس�لمات املتتالية ،تغلفها مس�حة
أكاديمية شديدة املراوغة يف ألفاظها .
ع�ىل س�بيل املث�ال ،رأى الكث�رون أن التدخ�ل ألغراض
إنسانية ما هو إال ارتداد عن كل ما هو " واقعي " أو "
براجمات�ي " للحد م�ن الراع الدويل ،والحفاظ عىل
اس�تقرار النظام ال�دويل الذي تهيمن علي�ه الواليات
املتح�دة األمريكي�ة آن�ذاك  .وباملخالف�ة ،كان
من دواعي الفخر أن يعلن الس�يايس عن كونه
ليرباليا دوليا ينادي بتوظيف األداة العسكرية
األمريكي�ة لوق�ف اإلب�ادة الجماعي�ة يف
البلقان أو يوغوسالفيا .

لق�د اعتقد الغرب أن إفريقيا  -أكثر ق�ارات العالم تحمال ألعباء
الح�دود املصطنع�ة التي وضعها املس�تعمر الغرب�ي ،وأفقرها عىل
اإلطالق  -س�وف تش�هد ثورة ديمقراطية يف كل بقاعها  .ال يزال
هن�اك متس�ع من الوق�ت  -يف رأى الكاتب  -أمام القارة الس�مراء
الزمنية املمتدة
لتستوعب مجريات األحداث الحاصلة يف الفرتة
و حتى
من�ذ س�قوط حائ�ط برل�ني،
أح�داث الح�ادي ع�رش
من أيل�ول 2011
ودالالتها .

ما بعد
احلرب

الباردة :
ل�م يبدأ النظام العامل�ي ملا بعد الحرب الباردة بس�قوط االتحاد
السوفيتي ،بل يمكن التأريخ له بصحوة " أوروبا الوسطي " ،
ذلك املصطلح الذي صكه الصحفي والباحث بجامعة أوكس�فورد
تيموثي آش ،لتمييز تلك الدول عن الرشق الس�وفيتي سياس�يا
وثقافيا  .لقد تحول مصطلح " أوروبا الوسطي " من مصطلح
جام�ع لكل الثقافات الفرعية املتعايش�ة يف ظل االش�رتاكية إىل
مصطل�ح يفرق ويقس�م الش�عوب ،عقب ان�دالع الراعات
اإلثنية يف يوغوس�الفيا  .لقد كان آش يرى أن س�قوط حائط
برل�ني يج�ب أال يقتر أثره عىل ال�دول األوروبي�ة أو الغربية
فحسب ،بل يجب أن يمتد ذلك إىل العالم بأرسه .
وق�د كان�ت ه�ذه النظ�رة الكوزموبيوليتاني�ة ه�ي أحد
مس�تلزمات انطالق الليربالية الدولي�ة ،واتجاه املحافظني
الج�دد ،فال عجب أن يصبح آش وب�ول وولفويتز من مؤيدي
التدخ�ل األمريكي يف البلقان والبوس�نة والع�راق  .وامتدادا
لهذا الخ�ط التحلييل ،فإنه يمكن الق�ول إن الهبة األمريكية
للتدخل يف البوس�نة وكوس�وفو لم تكن إال امت�دادا لصحوة
أوروبا الوس�طي  .والش�ك يف أن أطروح�ة هالفورد جون
ماكين�در التي تذهب إىل أن ل�كل منطقة جغرافية قلبا هي
األس�اس الفكري الذي انطلق منه آش يف تفسره ملحورية
رصاعات أوروبا الوسطى .
ويف القارة اآلس�يوية ،ظهرت الص�ني لتكون هي قلب
القارة اآلسيوية ،التي استطاعت أن توفر الغذاء لقاطنيها،
من خالل حصولها عىل م�وارد الطاقة واملعادن من دول
قمعية مثل بورما ،وإي�ران وزيمبابوي ،لتدخل يف رصاع
أخالق�ي م�ع الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة  .وامتدت
الراع�ات اإلثني�ة لتط�ول الهن�د ع�يل خطوط
عرقي�ة أو دينية  .ودخلت الهند يف رصاعات
دامي�ة مع باكس�تان املتاخم�ة ،لعبت
فيه�ا الدولة األفغاني�ة دورا من خالل
حدودها التي ال سيطرة عليها .
ويف ع�ام  ،1977ل�م تتمكن
الوالي�ات املتح�دة م�ن ال�ذود ع�ن حليفه�ا
اإليران�ي ،وتم�ت اإلطاح�ة بنظام الش�اه،
وقام�ت الجمهورية اإلس�المية يف إيران .
وتقدم إيران نفس�ها عىل أنها ق�وة إقليمية
صاع�دة ،وهي األخرى ال تزال تمثل تحديا
أم�ام اإلرادة األمريكي�ة منذ أن عكفت عىل
برنامجها النووي .
وأخرا ،هن�اك اإلمرباطورية العثمانية
الت�ي تكون�ت م�ن امت�دادات جغرافي�ة
لإلمرباطوري�ة خ�ارج ح�دود الق�ارة
اآلس�يوية ،حتي ش�ملت أقاليمها مر
والس�ودان يف إفريقي�ا  .وعندم�ا ب�دأت
اإلمرباطوري�ة العثماني�ة تفق�د س�يطرتها
ع�ىل األقاليم املختلفة ،ف�ت ذلك يف عضدها،
وانته�ي األمر إىل ظه�ور الدول�ة الرتكية
الت�ي  -ع�ىل النقي�ض م�ن إي�ران -
أعلنت عن سقوط الدولة الدينية يف
مقابل ظهور العلمانية عىل يد
أتاتورك .
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ماذا يحمل امل�ستقبل؟
بعد استعراض دورة الراعات من منظور جغرايف يعيد لألذهان
م�ا قدمه كل من ألفريد ماه�ان حول القوة البحرية ،وماكيندر حول
نظرية قلب العالم ،ونيكوالس س�بيكمان ع�ن املناطق الداخلية التي
تقع بني قل�ب العالم وهوامش القوة البحرية ،يجدر التس�اؤل حول
مناطق الراع املستقبلية  .إن أمريكا الجنوبية هي القارة املنسية،
التي يمكن أن تكون هي البقعة التالية للراع .
وع�ىل ذلك ،م�ن األرجح أن تن�دم الواليات املتح�دة األمريكية عىل
انخراطها يف أفغانس�تان والعراق ،بدال من اهتمامها باملكس�يك التي
تش�كل خطرا عىل اس�تقرار الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة ذاتها  .إن
املكس�يك يمك�ن اعتبارها دولة ش�به فاش�لة ،تنهار ج�راء حرب
عصاب�ات املخ�درات واإلتجار بالب�رش  .ربما من األفض�ل للواليات
املتح�دة األمريكي�ة أن تهتم بالدول املتاخمة له�ا ،قبل أن تهتم بما
هو وراء البحار ،وأن تقدم إس�رتاتيجية متكاملة للتعاون مع دول
الجوار " الجنوب األمريكي ".

االأخالق واحلرب

القرن احلادي والعرشين  ..واحلرب العادلة !!
املوؤلف :ديفيد في�سر
عر�ض :حممد م�سعد العربي -باحث مبكتبة االإ�سكندرية

David Fisher،Morality
and War: Can War Be
Just In The Twenty-First
Century?(USA: Oxford
2011 ،University
احلديث عن االأخالق واحلروب من
اأكرث الق�سايا اجلدلية التي يتقاطع
فيها النظري بالعملي ،والفل�سفي
بال�سيا�سي ،ويعد هذا الكتاب اإ�سافة
لهذا املجال الذي �سغل حيزا من الفكر
ال�سيا�سي العاملي ،وكاتبه هو ديفيد
في�سر ،م�سوؤول �سابق يف وزارة الدفاع
الربيطانية ووزارة اخلارجية ،وجمل�ض
الوزراء ،وهذا الكتاب هو اأطروحته
لنيل درجة الدكتوراه يف درا�سات
احلرب

ويق�وم كتاب "األخالق والحرب  :هل يمكن أن تكون
الح�رب عادل�ة يف القرن الحادي والعرشي�ن؟" عىل فكرة
رئيس�ية ،ه�ي اس�تخدام نظري�ة " الح�رب العادلة
" يف تقيي�م الراعات املس�لحة الحديثة ،وهو ينقس�م
إىل جزأي�ن ،األول نظري/فلس�في ،والثان�ي تطبيق�ي
 .ويخت�ص الج�زء األول بنق�د وتحلي�ل نظرية األخالق
املعياري�ة وامليتافيزيقية املع�ارصة ،كما أنه يناقش تأثر
الخط�اب األخالقي غ�ر الواقعي يف السياس�ة والحرب
يف الغ�رب  .وله�ذا الغرض ،يس�تعيد فيرش " نظرية
الفضيلة "  ،غر أنه يطورها بدمجها بنظرية العواقب،

حي�ث يعتمد الحكم ع�ىل أخالقية الفعل ع�ىل عواقبه .
وهو يري أن هذه النظرية الجديدة " مذهب التداعيات
األخالقية " تساعدنا عىل تقدير نظرية الحرب العادلة،
بتوفره�ا إطارا أخالقي�ا لفهم وتطبيق مب�ادئ الحرب
العادل�ة " و"قوان�ني الح�رب "  ،بما يريس اس�تهداف
العدالة واالزدهار اإلنس�اني الذي ي�راه الهدف الرضوري
من وراء تطوير هذه النظرية .
يف الفصلني الرابع والخامس ،يعيد فيرش تأكيد نظرية
الح�رب العادل�ة ومبادئه�ا ،فيؤكد املس�ئولية األخالقية
املتس�اوية لط�ريف الن�زاع ،والت�ي يف ح�ال اإلخ�الل به�ا
س�يترف ط�رف دون تحكم يف نوازع�ه  .وهنا ،يخلط
في�رش بني األخالقي�ة والرشعية ،والتي عليه�ا أن تمنع
املقاتلني من الترف بعدم أخالقية ،أو املشاركة يف حرب
غر عادلة  .ويف الفصل السادس ،يرسم فيرش خطوطا
بني الفضائل ،ويطبقها عىل الس�لوك العسكري ،ويحذر
م�ن الس�لوك غ�ر املنضبط للجن�ود يف جبه�ات القتال،
والناتج عن غياب التعليم األخالقي للجنود  .ويرفض أي
تفس�ر " غ�ر أخالقي " لوج�ود جنود غر فاضلني
يف القتال  .ويشدد فيرش عىل أن الفضائل يجب أن تكون
عىل مختلف مس�تويات القيادة العس�كرية واملدنية ،ويف
مختلف مس�تويات الدول�ة ويف املجتم�ع ككل  .ويطرح
بهذا أس�ئلة حول مدى طاعة الجنود لألوامر يف حرب غر
أخالقي�ة ،ومدى وضوح هذا ،وقضية طاعة العس�كريني
للمدنيني عند اتخاذ القرار بشن حرب غر عادلة .

اأخالقية احلروب املعا�سرة :

ويطرح الكتاب أس�ئلة حول حصان�ة غر املقاتلني .
وبدال من تعريف حصانة غر املقاتلني من خالل مفهوم
" رضورة تجنب الخس�ائر الهائلة وغر املناس�بة " ،
فإن فيرش يختار مناقشة األمر من زاوية تقليل الخسائر
املدنية إىل الحد األدنى  .ورغم الصعوبات التي تكتنف هذا
املعيار ،فإنها تظل مناس�بة وقادرة عىل أن تكون مبادئ
عملية أفضل يف التطبيق ،ويطبق هذه املقولة عىل حالتي
ح�رب غزة وكوس�وفو  .ويف محاول�ة لتقييم النوايا يف
الحالتني ،يركز فيرش عىل تقرير ريتش�ارد جولدس�تون،
وم�ا توصل إليه م�ن أن القوات اإلرسائيلية فش�لت يف أن
تأخذ االحتياطات الالزمة لتقليل حجم الخس�ائر يف أرواح
الضحاي�ا من املدني�ني ،وهو يدين بهذا االس�تنتاج النوايا
اإلرسائيلية .
ومع أن التقرير الذي يس�تخدمه يف حالة هجوم الناتو
يف كوس�وفو ،وه�و تقري�ر ملنظم�ة هيوم�ان رايتس
ووتش ،يقرتب من نفس ما جاء يف تقرير جولدستون،
حيث حذر من خسائر مدنية هائلة ،نتيجة قصف قوات

النات�و قنابل عنقودية ملواق�ع قريبة من املناطق املأهولة
بالسكان ،فإنه لم يدن نوايا الناتو .
ويف الفصل�ني الثام�ن والتاس�ع ،حي�ث يب�دأ الج�زء
الثان�ي م�ن الكت�اب ،يناق�ش في�رش الطبيع�ة املتغ�رة
للحرب املع�ارصة ،وأبرز خصائصه�ا األخالقية ،ويتناول
يف ه�ذا الج�زء القضاي�ا املتعلق�ة به�ذه الح�روب ،مثل
قضاي�ا التعذيب والحرب الوقائي�ة  .وربما ال تبدو هذه
األطروحة جديدة ،غ�ر أن فيرش يثريها بوضعها يف إطار
مذه�ب " التداعي�ات األخالقية "  ،خاصة بعد تطور
ال�دول الغربية ،وعىل رأس�ها الواليات املتح�دة ،يف هذه
يأمل أن
املمارس�ات يف حروبها األخرة  .ومن هنا،
يتعلم الجنود إدانة التعذيب ،وأن يمنحوا عنايتهم الخاصة
بحصانة العزل ،وكذلك تقديم العون إلزالة اآلالم واملعاناة
التي غالبا ما تصاحب الحروب الحديثة .
وفيما يتعلق بالحرب الوقائية ،يفرق فيرش بينها وبني
الح�رب االس�تباقية ،من وجهة نظ�ر أخالقية ،فري أن
الفروق بينهما عارضة ،وهي تتعلق بتقييم درجة الخطر
الذي يزداد يف حالة الحرب الوقائية ،حيث تتأكد املخاطر،
وبالتايل تزداد درجة عدالة شن هذه الحرب  .واملثال األبرز
عىل هذه الحرب هو ح�رب العراق األخرة التي يخصص
له�ا فيرش الجزء األك�رب من الفصل الع�ارش  .وهو يرى
أن�ه رغم أن هذه الحرب لم تش�ن بناء عىل قضية عادلة،
فإن القادة واملس�ؤولني املدني�ني الذين خاضوها يجب أال
تلقي عليهم الالئم�ة ،إذ إن قرارهم كان نتيجة معلومات
خاطئ�ة م�ن جهات مخابراتي�ة ،تتعل�ق بامتالك نظام
صدام حس�ني ألس�لحة دمار ش�امل ،وهو االنطباع الذي
حرص نظام صدام نفسه عىل تأكيده ،وهو ما اكتشفته
األجهزة املخابراتية بعد فوات األوان ،وفشلت يف تفسره
 .ويتن�اول فيرش قضية العراق بمنط�ق اعتذاري ،وينفي
أن تك�ون القوات الغازية قد خططت الحتالل طويل األمد
للع�راق ،وهو األمر الذي لم يكن س�رحب به العراقيون،
ويؤكد أن أخطر ما مرت به إس�رتاتيجية هذه الحرب هو
فشلها الواضح يف إدارة شؤون ما بعد الحرب .
ويف الفص�ل الح�ادي ع�رش ،يركز فيرش ع�ىل حروب
التدخل اإلنس�اني ،وهو م�ن املوضوعات التي يناقش�ها
في�رش عىل خلفية عمله املهني املمتد ،ويرشح االتجاهات
الدولية التي ناقشت رشعية هذه الحروب  .وينتقد تردد
املجتم�ع الدويل ،متمثال يف األمم املتحدة ،يف التش�يع بهذا
التدخ�ل  .ويج�ادل ب�أن الخالف حول ه�ذا التدخل يعد
أمرا مس�موحا به أخالقيا ،عندما تفشل الدولة يف حماية
مواطنيه�ا  .ويختت�م الكتاب متس�ائال حول إمكانية
شن حرب عادلة فقط .
تعريف الكاتب:خبر يف العالقات الدولية
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الصناعة في العراق
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الواقع الصناعي يف البالد
حني تغيب احللول واملعاجلات اجلادة

الصناعات املحلية ختتفي وتغلق أبواهبا بالشمع األمحر
المستقبل العراقي /متابعة

شمل التقدم العلمي والتطور التكنولوجي
كث�را من البلدان والش�عوب رغم أن هذه
ال�دول ال توج�د فيه�ا أي م�ن مقوم�ات
املواد األساس�ية الت�ي تدخ�ل يف نهضتها
الصناعي�ة والعلمية .لكنه�ا دخلت أبواب
الصناعات الثقيلة (مثل صناعة السيارات
وصناعة املعدات الثقيلة وصناعة النسيج
الص�ويف والقطن�ي وصناع�ة القابل�وات
والحديد وغره�ا من الصناعات األخرى).
يف ح�ن تش�اهد دوال أخ�رى تمتل�ك كل
املقوم�ات الت�ي تس�اعدها للوص�ول اىل
مراكز متقدمة يف التطور الصناعي اال انها
تجد نفس�ها متأخرة به�ذا القطاع وتتخذ
جانب االس�تراد أساسا ً لها لسد كثر من
حاجاته�ا الصناعي�ة .ويأتي الع�راق من
ب�ن تلك ال�دول الت�ي تعاني م�ن التخلف
الصناعي بص�ورة عامة بل وصل االمر اىل
تدهور كبر عىل مس�توى الصناعة والتي
كان�ت تمثل دورا حيويا يف س�د الكثر من
حاج�ات البل�د املحلية وحتى املس�توردة.
فيما اصبح األم�ر حاليا عىل النحو التايل:
أكثر من 55رشك�ة صناعية و 240معمال
صناعي�ا ش�به متوق�ف ونس�بة البطالة
 %45حس�ب إحصائيات وزارة التخطيط،
ومليون�ا و( )486ألف عاطل ع�ن العمل.
ص�ار الي�وم الع�راق معتمدا عىل الس�لع
والبضائ�ع املس�توردة نتيجة ع�دم وجود
خارطة صناعية تحظى باهتمام من قبل
املس�ؤولن عىل القطاع الصناعي .كل هذا
ولّد لدى املواطن العراقي عزوفا عن بعض
الصناعات املحلي�ة وان وجدت فهي قليلة
واالعتماد عىل املستورد.
ودعا عضو مجلس النواب عن ائتالف دولة
القان�ون جواد الجب�وري اىل اع�ادة رشكات
التصني�ع العس�كري واالهتم�ام بالخ�رات
والكف�اءات التي كانت تزخر بها ورفع الغبن
عنها .واش�ار الجبوري اىل احد اهم مخلفات
االحت�الل االمريكي الذي عمد عىل هدم البنية
التحتية وحل مؤسس�ات الدولة بش�كل عام
هم ضحايا التصنيع العس�كري ،حيث كانت
منش�آت التصني�ع العس�كري بمس�احاتها
الواسعة تحتوي موارد برشية من مهندسن
وإداري�ن وفني�ن ومهني�ن وم�ن مختل�ف
االختصاص�ات ،ذات كف�اءة وخرة ومواهب
تمت تجربتها يف العمل لس�اعات طويلة ليال
ونه�ارا" .وأضاف أن "دخول االحتالل للعراق
وح�ل بناه التحتية تس�بب يف إرب�اك الوضع
اإلداري للكث�ر م�ن مؤسس�ات الدولة  ،كما
تس�بب يف التغرير بالكثر ممن كان ينتس�ب
لهذه املؤسس�ات من خالل الت�ورط بالكثر
م�ن األم�ور بش�كل أو بآخ�ر وهذا م�ا كان
مخطط�ا ل�ه" .وأش�ار إىل أن "الكث�ر منهم
يشعر بالحرمان لتعطيلهم عن العمل لفرتات
طويل�ة أو لتأخ�ر اس�تالم رواتبه�م او عدم
وجود مؤسس�ات ودوائ�ر تجمعه�م" .وأكد
الجبوري انه "بعد إحالة الكثر من الرشكات
التابع�ة للتصنيع العس�كري ب�وزارة الدفاع
ومنها الرم�وك والقعقاع والح�ارث وغرها
م�ن املنش�آت ووضعه�ا يف مجم�ع الكرامة،
فإنن�ا وجدن�ا عن�د زيارتن�ا له�ا الكث�ر من
املش�اكل التي تعاني منها ،وأولها عدم وجود
مقرات فكل رشكة بعدما كانت تتخذ مقرات
له�ا عىل مس�احات تتج�اوز آالف الدونمات
ضم�ن اختصاصاته�ا ومصانعه�ا واداراتها
العام�ة فه�ي االن تزدحم يف كرف�ان واحد ال
تتجاوز مساحته العرشين مرتا باإلضافة إىل
املش�اكل التنظيمية والعمل ورصف املرتبات
مهني�ا و ماليا وعدم الت�زام" ،واكد الجبوري

االمن�ي ال�ذي يؤثر ع�ىل حياته وع�ىل امواله
وعدم وجود الضمانات التي تقدم له والسبب
يعود اىل الدولة نفسها النها هي التي وضعت
العراقي�ل بوجه االس�تثمار االجنب�ي نتيجة
الرشوط التي وضعتها او ربما لغرض انجاح
دور املس�تثمر املحيل او لغرض توسيع دائرة
الفس�اد املايل واالداري يف املشاريع والتي تبن
فش�ل كثر من مش�اريع االس�تثمار عىل يد
املستثمرين املحلين.
رأي خبراء االقتصاد في وزارة الصناعة
الخبر االقتصادي حس�ام الساموك أكد عىل
رضورة تدخل الحكومة بطريقة حقيقية من
خ�الل وضع اليد عىل ه�ذه املصانع وادارتها
من خ�الل تمويلها النها تع�ود للقطاع العام
ب�دال من عرضه�ا لالس�تثمار مث�ل مصانع
االط�ارات والزج�اج والس�راميك واالدوي�ة
وبالتايل البد ان يكون تدخل الحكومة ايضا اىل
قطاعات اخرى ليكون تدخال ش�امال ليحرك
االقتصاد العراقي اجمعه.
البطالة والمعاناة
يق�ول املواط�ن إس�ماعيل عايد كن�ت اعمل
بصف�ة فن�ي يف منش�أة النس�يج التابع�ة
ملحافظة الكوت لس�نوات .والي�وم أصبحنا
عاطل�ن عن العمل بع�د إنه�اء خدماتنا مع
االف العم�ال الذي�ن يعانون بالع�راق .ولذلك
نطال�ب الحكوم�ة ووزارة الصناعة واملعادن
بتوس�ع ميزاني�ة وزارة الصناعة كي تتحمل
إع�ادة املصانع العراقية الت�ي كانت متوقفة
ع�ن العم�ل اىل وضعه�ا الطبيع�ي وبالت�ايل

ان�ه "س�يعمل ع�ىل حش�د الجه�د الرملاني
والحكوم�ي لتنظيم وإنقاذ ه�ؤالء املواطنن
م�ن ذوي الكف�اءة واالختصاص�ات و انقاذ
عوائلهم ألنهم يش�عرون بغبن لتبعثرهم هنا

الصناعة تتحمل مسؤولية
التدهور الذي تعاين
منه املصانع وتترصف
من سيئ إىل أسوأ نتيجة
ختبطها يف رسم خارطة
سرتاتيجية صناعية

و هن�اك ،ع�ىل الرغم م�ن أنهم ق�ادرون عىل
البذل والعط�اء واالنتماء إىل املظل�ة الوطنية
والحكومية".
لجنة لتقييم المصانع المتوقفة عن العمل
أش�ار باس�م جميل وهو مس�ؤول يف إحدى
اللج�ان الحكومية يف مجلس ال�وزراء لتقييم
مشكلة املصانع العراقية املتوقفة عن العمل
اىل ان وزارة الصناع�ة واملع�ادن عرضت أكثر
م�ن  24مصنع�ا كان�ت متوقفة ع�ن العمل
لالس�تثمار من اجل جذب املستثمرين العرب
واألجان�ب بعد ان وجهت الوزارة الدعوة لعدد
من رشكات االستثمار يف السابق إال أنها لم تلب
الطلب نتيجة لوجود اإلجراءات البروقراطية

التي تستخدمها الجهات الحكومية مع هذه
الرشكات والوضع األمني الذي تعيشه البالد.
موضح�ا ان هذه املصانع تواج�ه العديد من
التحديات تتمثل يف تلف خطوط اإلنتاج لهذه
املصانع ورسقة خطوطها وتعرضها للس�لب
والتخري�ب يف أح�داث  2003ومش�كلة تزايد
أع�داد األي�دي العاملة التي وصل�ت اىل أرقام
عالي�ة جدا .وأكد جمي�ل ان الوزارات طرحت
ع�ىل املس�تثمرين الرشاكة يف اإلنت�اج والذي
ينص عىل فك�رة أن يقوم املس�تثمر بتأهيل
ّ
معن
املصنع ثم تشغيله واالستفادة منه ألمد
من الزمن يف مقابل تخفيض أجور الكهرباء
واملحروق�ات ودف�ع مبالغ
رواتب املوظف�ن وحماية
املنتج�ات م�ن املنافس�ة
بالس�وق ومن ث�م إعادته
إىل الجه�ة الحكومية التي
تمتلكه باألساس.
الصناعة تمنح تسهيالت الى
المستثمرين
ق�ال مدي�ر دائ�رة
االس�تثمارات يف وزارة
الصناع�ة واملعادن فخري
عبد الغني إن الوزارة قدمت
تس�هيالت اىل املستثمرين
الذي�ن يأت�ون لغ�رض
استثمار املصانع العراقية
غ�ر ان املش�كلة ان هذه
ال�رشكات لديه�ا توجس
م�ن الوض�ع االمن�ي لكن
هذا النوع من االس�تثمار
يعتر خط�وة جديدة نحو
االحس�ن تدخله�ا الب�الد
.والدلي�ل ان الع�راق وقع
كثرا من االتفاقي�ات مع الرشكات االجنبية

املس�تثمرة م�ن اجل اع�ادة نش�اط املصانع
العراقي�ة املتوقف�ة ع�ن العمل مث�ل معامل
االس�منت يف جنوب ووس�ط وش�مال العراق
لك�ن ه�ذا العم�ل توق�ف تج�اه القطاعات
االخرىواضاف ان العراق بدا ينهض يف الجانب
االقتص�ادي ع�ن طري�ق توس�يع قطاعات�ه
املختلف�ة منها املالي�ة والصناعي�ة واحتواء
االس�تثمارات ذات الخرة يف مج�ال االعمار.
الفتا ان املصانع التي تعرضت للدمار والتلف
والتق�ادم بلغت  296مصنعا اما القطاعات
املعروض�ة لالس�تثمار فه�ي املنس�وجات
الصوفي�ة واالدوي�ة والبرتوكيمياوي�ات
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و ا ال غذ ي�ة
و ا لز ج�ا ج
و ا لس�ر ا ميك
مصن�ع
و
ا ال ط�ا ر ا ت
والورق بتكلفة
بلغ�ت مليارات
الدوالرات.
معاناة كثيرة
اش�ار رئي�س
مرك�ز االع�الم
ا ال قتص�ا د ي
رضغام محمد
تع�رض
اىل
املس�تثمر اىل
معان�اة كب�رة
منه�ا صعوب�ة
توف�ر س�مة الدخ�ول اىل الع�راق والوض�ع

تدهور القطاع الصناعي العراقي ينذر بكارثة اقتصادية
يعان�ي القطاع الصناعي العراقي بش�قيه العام
والخ�اص م�ن تدهور واض�ح وإهم�ال ادى اىل
توقف معظم املعامل اإلنتاجية مما ينذر بكارثة
ق�د تحل به اذا اس�تمر الوضع ع�ىل ما هو عليه
اآلن.
وبعد مرور اعوام عىل االحتالل األمريكي للعراق
تعرض�ت مصان�ع القط�اع الخ�اص إىل أوس�ع
عملية تهميش أدت إىل اندثار مكائن هذا القطاع
اإلنتاجية مما أدى إىل هروب اغلب رؤوس األموال
الصناعية العراقية خارج الوطن واالس�تثمار يف
دول الجوار بس�بب تردي الوضع األمني العام يف
البلد وهروب الخرة العلمية بس�بب استهدافها
من قبل جهات مجهولة.
اح�د اعض�اء الصناع�ات
الوطني�ة العراقي�ة ق�ال
"إن مس�تويات االنت�اج يف
املصان�ع املحلي�ة أصبح�ت
متدنية للغاية بسبب ضعف
الطلب واالستراد غر املتقن
والخاضع لل�رشوط والقيود
وااللت�زام باملواصف�ات ويف
ظ�ل الظروف غر املس�تقرة
 ،كم�ا ان فتح الح�دود أمام
تدف�ق البضائ�ع والس�لع
االجنبية انعك�س عىل وضع الصناع�ة الوطنية
لدخ�ول س�لع وأجه�زة رخيصة الثم�ن ولكنها
رديئ�ة وهو ما يجع�ل املواطن يفض�ل االجهزة
الرخيصة لكثرة حرمانه من ان يرى تلك األجهزة
يف األعوام السابقة".

م�ن جانب�ه
أوض�ح رافد
إ س�ما عيل
احد مهنديس
اإلنت�اج يف
ا لقط�ا ع
ا لصنا ع�ي
الخ�اص "أن هناك مش�اكل عام�ة تعاني منها
الصناع�ة الوطنية كاألم�ن والكهرب�اء وغرها
من الخدمات األساس�ية ،أما املشكالت الخاصة
فتتمث�ل بتقادم املكائن واملعامل وكثرة العطالت
فيه�ا وندرة عملي�ات التأهي�ل والتحديث ،األمر

ال�ذي اث�ر بش�كل س�لبي يف الصناع�ة الوطنية
فهن�اك معام�ل ومصان�ع ما زال�ت تعمل ولكن
إنتاجه�ا اق�ل بكث�ر م�ن املطل�وب أي اقل من
جهده�ا الصناعي ،وهذا يقود إىل ارتفاع تكاليف
اإلنتاج يف وقت اتس�عت فيه املنافس�ة واشتدت
بسبب االنفتاح غر الطبيعي وغر املنضبط عىل
الس�لع والبضائع األجنبية ،مما يجعل منتجاتنا
الوطني�ة يف وض�ع ال تس�تطيع في�ه منافس�ة
مثيالتها املستوردة التي لها كل أسباب املنافسة
واملزاحم�ة .كما أن ثمة مش�كالت أخرى يعاني
منها القطاع الصناع�ي الخاص منها عدم توفر
الس�يولة النقدي�ة الخاص�ة يف املصان�ع ذلك ان

الظرف املضطرب قد اس�تنزف طاق�ات املعامل
الت�ي ظل�ت رغم توقفه�ا عن اإلنت�اج او تدنيها
تدفع الرضيبة وااليجار وتكاليف الحراسة".
اما باح�ث االقتص�اد فاهم عزيز فقد أش�ار إىل
أن "هن�اك العديد من املعالج�ات لغرض إنعاش
املنتج الوطني من خالل وضع ضوابط لالستراد
وإخضاع جميع السلع واملواد املستوردة لتدقيق
الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية قبل
دخولها ووصولها إىل املس�تهلك ووضع الرسوم
ع�ن طري�ق اإلعف�اءات وإعف�اء امل�واد األولية
للمعامل من الرسوم الكمركية وإعفاء املشاريع
الصناعية من رضيبة الدخل وملدة  5-3س�نوات
أس�وة باملنتج الزراعي واملزارعن الذين أعفتهم
الدول�ة من دف�ع رضيبة الدخل وتش�غيل عجلة
الصناعة الوطنية بتحديث املش�اريع الصناعية
القائمة.فم�ن ال�رضوري إعط�اء دور للقط�اع
الخ�اص يف رس�م السياس�ة االقتصادية ووضع
ضوابط لالستراد وعىل الدولة أن تقدم املساندة
والدعم لهذا القط�اع الحيوي وتكثيف الجهود
للتصدي ملشاكل الصناعة ويتمثل هذا الدعم
بتوسيع عملية منح القروض للصناعين
وتوفر قطع األرايض وتزيدهم باملحوالت
الكهربائية باإلضافة إىل ذلك ربط املعامل
الصناعي�ة بخ�ط الط�وارئ وإعطائهم
مول�دات كهربائية وتزويده�م بمادتي
الكاز والبنزين ،علم�ا بان تلك العوامل
هي أس�باب حقيقية إلنج�اح التجربة
الصناعية يف العراق.

امل

ع�ودة آالف العم�ال إىل وظائفهم ويمكن من
خالل هذا تنته�ي البطالة وينتعش االقتصاد
العراقي ويرتفع دخله.
فيما يقول املهندس جبار راشد احد مسؤويل
الوح�دات اإلنتاجية يف اح�د املصانع العراقية
ان وزارة الصناعة تتحمل مسؤولية التدهور
ال�ذي تعاني�ه املصان�ع وتترصف من س�يئ
اىل اس�وأ نتيج�ة تخبطه�ا يف رس�م خارط�ة
إس�رتاتيجية صناعية ،وبالتايل غ�اب اإلنتاج
املحيل وفتح باب االس�تراد .كما لم نش�اهد
أي وزي�ر م�ن وزراء الصناع�ة ق�دم تط�ورا
ملموس�ا يش�اهد يف العن املج�ردة بل كل ما
نش�اهده بان وزير الصناعة وقع عقدا مع
الرشكة الفالنية وذهب لتوقيع العقد الفالني
يف دول�ة أخ�رى وهك�ذا وزراء الصناع�ة هم
يف س�فر وس�ياحة دائمة س�واء كان الوزير
الس�ابق ام الح�ايل ويوميا تق�وم التظاهرات
يف عدد من منش�آت الوزارة نتيجة التعس�ف
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والظل�م والغبن ا
وزارة الصناع�ة
بمسؤولياتها وال
وتاب�ع :ان املصان
تخضع العادة الت
املث�ال مصن�ع ال
لوحده أن يحقق
خاص�ة وان امل�و
كميات هائلة من
الح�روب .ويوض
ك�رى يف محافظ
الصناعة واملعادن
والحديد والصلب
و بعض تلك املصا
ش�به كامل منذ
بأق�ل من نصف
ح�دا بال�وزارة و
اىل نق�ل املئات م
املصانع للعمل يف
يف محاول�ة للحد
الت�ي تواجهه�ا ا
 2003والتي تمث
الحكومية العراق
العادة نش�اط امل
العمل.
يف ض�وء م�ا تق�
الحل�ول واملقرتح
تس�هم يف إعادة ا
لتكون ظه�را ق
كان وم�ازال أح�
امل�ردودات الناج
ثروة آيلة اىل النف
ويمك�ن ايج�از
االس�تثمار لهذه
م�ع القط�اع الخ
جدي�دة مس�تقب
العم�ل و تقوي�م
واملنش�اة الحكوم
الذين يتخرجون
مختلف االختصا
� إع�ادة تنظيم رش
واالهتم�ام بالك
وإنق�اذ ه�ؤالء ا
واالختصاص�ات
يش�عرون بغبن
الرغم م�ن انهم
واالنتم�اء اىل املظ
وتأمن تكاتف ج
الدول�ة ذات العال
الصناعي املح�يل
حديث�ة �.وض�ع
الصناعي الحكوم
االستخراجية الن
القطاع�ات الصن
حيث لدى العراق
تضع�ه كثان�ي ا
اإلحص�اءات  ،.ل
العالية ،وهن�اك
والعمال ال نس�تط
بسبب تقدمهم يف
الصناعي بحاجة
ت�رتاوح اعماره�
قادري�ن ع�ىل ال
عملي�ات اإلنت�اج
ال�دول املتقدمة ص
املنت�ج  %100هو
ق�ادر ع�ىل االداء
املرسومة عىل هذ
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د ..مراوحة يف املكان!!
ملاذا ال تدعم الصناعة الوطنية..؟ معامل الطابوق أنموذج ًا
المستقبل العراقي /خاص

ال�ذي يتعرض ل�ه العمال يف
ونتيج�ة عجزها عن القيام
لتي تمثل اكرب واهم وزارة.
ن�ع ظل�ت ع�ىل حاله�ا ولم
تأهيل ومن اهمها عىل سبيل
لحدي�د والصلب ال�ذي يمكن
ق مكاس�ب اقتصادية مهمة،
واد األولي�ة متوف�رة ،ومنه�ا
ن الحديد الخردة الذي خلفته
ض�ح ان هناك س�تة مصانع
ظ�ة الب�رصة ،تابعة ل�وزارة
ن أهمها األسمدة الكيمياوية
ب والبرتوكيمياويات والورق،
انع متوقف عن اإلنتاج بشكل
سنوات وبعضها اآلخر يعمل
طاقت�ه اإلنتاجية االمر الذي
والحكومة املحلي�ة يف البرصة
من عمال وموظفي بعض تلك
يف مؤسس�ات حكومية أخرى
د من ظاه�رة البطالة املقنعة
املصانع الحكومي�ة منذ عام
ثل أحد نتاجات ازمة املصانع
قية " الحلول الواجب اتخاذها
ملصانع العراقية املتوقفة عن

رسَّحت عدد من معامل الطابوق يف محافظات العراق عمّالها
بس�بب تدني مبيعاتها ،فضالً عن إغالق معامل أخرى بسبب
ت ّدن�ي مبيعاته�ا بعد ارتفاع أس�عار الطابوق إذ وصل س�عر
"الدب�ل  8آالف طابوقة" إىل مليون�ن و 250ألف دينار ،بينما
كان سعره قبل نحو أكثر من ثالثة أسابيع مليونا و 500ألف
دينار.
ويعلّ�ل صاحب معم�ل طاب�وق يف منطقة النهروان الس�بب
يف ه�ذا بتقليل َّ
حصة النفط األس�ود ال�ذي كان تجهزه وزارة
النف�ط للمعام�ل ،مبين�ا ً أنهم لم يع�ودوا يس�تيطعون البيع
بالس�عر القديم نفسه ألنه سينتهي اىل خسارتهم ،فضالً عن
َّ
أنه�م رسَّحوا العمال لتقليل النفق�ات التي يرصفونها ،والتي
تنعك�س اصال عىل الرب�ح الذي انخفض كثرياً .حس�ن عيل،
ُط�رد من عمله بس�بب قرار وزارة النفط ،ق�ال "أُغلق املعمل
ألن ال�وزارة لم تعد تمده بالنفط األس�ود" ،وأضاف "رسحنا
أن�ا و 20عام�ال آخر ألن صاح�ب املعمل أغلق أب�واب معمله
لخسارته" ،مؤكدا ً أنه لم يعد هناك مكان يعمل فيه .وكان 48
معمالً خاصا ً لصناعة الطابوق قد توقفت عن العمل بس�بب
صعوبة حصولها عىل الوقود "النفط األسود" ما انعكس سلبا ً
عىل واقع اآلالف من العمال الذين يعتمدون بشكل أساس عىل
ديمومة عمل تلك املعامل لتأمن رزقهم.
العمال
أسباب الغالء ..وتسريح َّ
مصدر يف وزارة النفط كش�ف ل�"املس�تقبل العراقي" عن أن

الوزارة قلّلت من حص�ص معامل الطابوق من النفط ،فضالً
عن إلغائها إعطاء حصص ملعامل أخرى ،وقال إن "هذا القرار
أنه ّ
جاء للح ِّد من عمليات تهريب النفط املس�تمرة" ،إال ّ
شكك
ً
ّ
س�ترض باالقتصاد
قائ�ال "ه�ذه الطريقة
بصوابي�ة الق�رار
الوطني ،وهي طريقة غ�ري ناجعة" ،مؤكدا ً أن تهريب النفط
يتم عرب منافذ عديدة" ،ومعامل الطابوق ليست أحدها ،ألنها
تس�تهلك كل ما يأتيها من النفط بتش�غيل معاملها وآالتها".
يخف املصدر شكوكه من أن تكون هذه الخطوة مدفوعة
ولم
ِ
من قبل أحد املس�ؤولن املوجودين يف الوزارة لالفادة بس�ببها
من اس�ترياد الطاب�وق من منافذ أخرى ،ب�دالً من صناعته يف
العراق.
الطابوق البديل
وبعد الصعود املفاجئ ألس�عار الطابوق ،وجد املس�تثمرون،
ومنهم عراقيون وعرب وأجانب ،أنفسهم وسط دوامة كبرية،
الس�يما أن عقوده�م تن�ص عىل مبال�غ تجعله�م يف موضع
خس�ارة يف حال اش�رتوا الطابوق بهذا السعر املرتفع ،ما حدا
به�م إىل البح�ث عن بديل للعراق الس�ترياد الطاب�وق والبلوك
والثرمستون من دول الجوار.
ري�اض ن�ارص ،وه�و مق�اول عراق�ي ،صاحب رشك�ة بناء
ّ
متختصص�ة ببناء املنازل واملباني العالية قال إن "قرار وزارة
النفط َّ
أثر بشكل س�لبي يف قطاع اإلعمار الخاص يف العراق"،
مؤك�دا ً أنه "بات يس�تورد م�واد البناء من إي�ران ألن الكلفة
ّ
أنه بش�كل ش�خيص َّ
س�توفر علي�ه كثرياً" ،وأش�ار إىل َّ
رضه

الق�رار كثريا ً "أبرمت عقودا ً عىل ّ
الس�عر القديم للطابوق ()..
أن�ا أخ�ر اآلن" .أما وكي�ل لرشكة أجنبيَّة- ،رفض الكش�ف
عن اس�مه ،-فقال "العراق يطرد املستثمرين" ،واصفا نتائج
الق�رار ب�"دفع العراق اىل اس�تبدال عملته الصعبة برتاب من
دول الج�وار" ،مؤك�دا ً يف الوق�ت ذات�ه أن ق�رار وزارة النفط
"تعس�في وال يرقى إىل حجم دولة كبرية مثل العراق" ،مشريا ً
إىل أن ه�ذا القرار "يجعل ال�رشكات األجنبية تندم عىل العمل
يف الع�راق" ،ودعا الحكومة إىل إلغ�اء القرار حفاظا ً عىل عمل
الرشكات وعىل االقتصاد العراقي.
دعوات للحفاظ على الصناعات
ودع�ا خرباء اقتصاديون وزارة النفط إىل عدم التعجل يف البت
مث�ل هكذا قرارات ألنها ِّ
تؤثر س�لبا ً يف حركة اإلعمار يف البالد،
مبدي�ن أمله�م يف أن تعيد ال�وزارة النظ�ر يف هذا الق�رار وأن
تلغيه ألنه سيؤثر بش�كل كبري يف الرشكات األجنبية والعربية
والعراقية يف إتمام عملها.
كم�ا دعا أصحاب معام�ل البناء وزارة الصناع�ة إىل النظر يف
القرار مج ّددا ً ألنه جعلهم يعانون خس�ارات كبرية ،فضالً عن
تريحهم آلالف الع ّمال بسبب القرار.
ين�ف املص�در يف وزارة النفط ب�أن تقوم ال�وزارة بإلغاء
ولم
ِ
النفط "ألنه س�بب يف تري�ح الكثري من الع ّم�ال ،فضالً عن
كون�ه قرارا ً خاطئا ً
َّ
ِّ
يح�د من عمليات التهريب
ومتعجالً ،ولن
ولو بشكل بسيط" ،بحسب قوله.

�دم يمك�ن إب�راز جمل�ة من
ح�ات الت�ي م�ن املمك�ن أن
الحي�اة إىل صناعتنا الوطنية
قويا لالقتص�اد الوطني الذي
�ادي الجان�ب العتماده عىل
جمة عن تصدي�ر النفط وهو
فاد كما هو معروف.
ذل�ك باالت�ي :فت�ح قن�وات
ه امل�وارد البرشية و بالتعاون
خ�اص بفتح مج�االت عمل
بالً بالنس�بة للعاطل�ن ع�ن
م األداء الفني لعم�ل املصانع
ومية.وتش�غيل اع�داد الطلبة
سنويا باكثر من  50000من
اصات العلمية واإلنسانية.
رشكات التصنيع العس�كري
كف�اءات املوج�ودة فيه�ا
املواطن�ن م�ن ذوي الكفاءة
وإنق�اذ عوائله�م النه�م
لتبعثرهم هن�ا و هناك ،عىل
قادرون عىل الب�ذل والعطاء
ظل�ة الوطني�ة والحكومي�ة
جهود عدد من وزارات ودوائر
الق�ة من اجل حماي�ة املنتج
يل يف املقابل إدخال تكنولوجيا
ع الخط�ط لتطوي�ر القطاع
مي .والرتكيز عىل الصناعات
نها مفتاح أسايس لتطور كل
ناعي�ة واالقتصادية االخرى.
ق ثروات معدنية كالفوسفات
احتياط�ي يف العال�م حس�ب
لدين�ا الكث�ري م�ن الخ�ربات
باملقابل الكثري من املوظفن
طيع اإلستفادة من خرباتهم
يف الس�ن  .يف حن ان القطاع
ة اىل خربات وطاقات شبابية
�م ( )40 – 25س�نة ليكونوا
لحرك�ة بصورة مس�تمرة يف
ج وهذا م�ا نالحظ�ه أيضا ً يف
صناعيا ً حي�ث نجد أن العمر
و بن ( )40 – 20س�نة وهو
ء وف�ق الخط�ط والربام�ج
ذا الصعيد.
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معامل صناعة السكر غري مؤهلة لإلنتاج
أكدت وزارة الصناعة واملعادن أن معميل صناعة السكر يف محافظة
ميس�ان ومحافظ�ة املوص�ل هما غ�ري مؤهلن لصناعة الس�كر
بس�بب تهالك وتآكل املكائن الخاص�ة بهما والتجاوز عىل األرايض
الزراعية الخاصة بزراعة قصب الس�كر .وقال وكيل الوزارة مكي
عجيب إن ” وزارته دعت الرشكات االس�تثمارية لغرض استثمار
معميل صناعة الس�كر يف الع�راق” ،مبينا ً أن "هناك نس�بة كبرية
م�ن املكائن الخاصة باملعامل ترضرت بس�بب تركه�ا ملدة زمنية
طويلة” .وأش�ار عجيب إىل أن ”هناك بع�ض املواطنن قد تجاوزا
عىل األرايض الزراعية لزراعة قصب الس�كر يف محافظتي ميسان
واملوصل مما أضعف زراعة قصب الس�كر يف العراق” ،موضحا أن
”وزارته عرضت املعملن عىل املستثمرين وهي بانتظار الرشكات
الرصين�ة التي تس�تثمر املنش�ئتن” .ودعت اللجن�ة االقتصادية
النيابية يف وقت س�ابق بتأهيل معميل تصنيع الس�كر يف ميس�ان
واملوصل لدعم االقتصاد الوطني .وتستورد
وزارة التج�ارة الطن الواحد من الس�كر
بأكثر من ( )800دوالر لغرض سد حاجة
مفردات البطاقة التموينية.

مشاريع وزارة الصناعة
المقاوالت الثانوية في "الباطن " باب مفتوح
للنهب والفساد

املستقبل العراقي /احمد خليل
ينف أحد العمّال يف رشكة قطاع مختلط من أن الرشكة ال تنتج شيئاً،
لَ ْم ِ
ّ
ً
عا َّدا ً الكالم عن اإلنت�اج مجرَّد “جعجعة من دون طحن” ،عازيا توقف
الرشكة عن اإلنتاج إىل البنية التحتية الس�يئة الت�ي تعانيها الرشكات،
حدب وصوب” .العامل
فضالً عن حجم الفس�اد الذي يحيطها “من كل
ٍ
حس�ن كاظ�م ،الذي يتح َّدث بحرق�ة عن َّ
توقف العم�ل يف الرشكة منذ
َّ
أع�وام يق�ول أن “الصناع�ة العراقية يف ن�زول إىل األس�فل كلما تقدم
الوقت” ،منوِّها ً بأن “العمال يأخذون مرتبات من دون أن يبذلوا جهودا ً
إنتاجية”.أحد مدراء الرشكات املختلطة ،والذي َّ
فضل عدم الكشف عن
اس�مه ،أكد ل�”املس�تقبل العراق�ي” ،أن هناك جه�ات داخل الرشكات
تح�اول منع تط�وَّر العمل واإلنت�اج ،عازيا ً الس�بب إىل حجم الفس�اد
املوج�ود فيها ،والذي تربح من خالل�ه رؤوس كبرية عىل “املالين وهم
جالس�ون خلف مكاتبهم”.وأش�ار إىل أن كل املقرتحات التي تق َّدم من
قبل الخرباء ترفض قبل النظر إليها “ألنها س�تقلِّص الفس�اد من هذه
ّ
يرض الرؤوس الكبرية” التي لم يس�مها.
الرشكات رويدا ً رويدا ً وهذا ما
مصدر آخر ،رفض الكش�ف عن اس�مه ،قال أن ال�رشكات ،وبعد قرار
رئيس الوزراء بإعطائها الفرصة للدخول يف إعمار العراق ،باتت تشكل
بابا واس�عا ً للنهب ،مبينا ً أن هناك صفقات كبرية من خلف هذا القرار.
ورشح اآللية التي تتم بها صفقات الفساد بالقول أن “رشكات القطاع
املختل�ط تحصل ع�ىل عقود كبرية م�ن الدولة لتنفذها إال أنها ليس�ت
لديها القدرة عىل تنفيذها فتقوم بتحويلها إىل رشكات خاصة وتقبض
مقاب�ل هذا نس�با ترتاوح م�ن  %4إىل  %5من قيمة العق�د” ،منوِّها ً إىل
َّ
املوقعن ،م�ا يجعله�م يصمتون أمام
أن ه�ذا ي�د ُّر أرباحا ً كب�رية عىل
َّ
أي تطوير لعم�ل الرشكات.الخرباء االقتصادي�ون رأوا أن خطة رئيس
الوزراء نوري املالكي بدعم الرشكات املختلطة َّ
خطة صحيحة وناجعة
للنهوض بالواقع اإلنتاجي يف العراق ،إال أنه ت َّم استغاللها من ناحيتن،
األوىل أن الرشكات لم تطوِّر بناها التحتيَّة وهي ليست قادرة عىل إدارة
مش�اريع كبرية ،وثانيا ً أنها لم تراقب بش�كل جي�د عمل الرشكات بعد
إحال�ة العقود إليها.يف ح�ال اس�تمر الوضع عىل ما
َّ
يتوقع املراقبون ،أن ينهض الواقع
ه�و عليه ،ال
االقتصادي يف البالد ،السيما مع وجود حجم
الفس�اد الكبري الذي تعاني منه املؤسسات
الرسمية.
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وثائق األلـم العراقي يف مرسحية"'حروب"

يف جدوى
القراءة
االستعادية

د.حممد ح�شني حبيب

عرض (حروب) يدوس عىل جميع لوائح حقوق
اإلنس�ان الدولية وش�عاراتها املزيف�ة( .حروب) ..
ع�رض مرسح�ي عراقي يكش�ف عن املتنافس�ن
عىل الدم العراقي  ,وعن املتصارعن حول (كريس)
املصالحي�ة والش�خصانية املقيت�ة ،ح�ن تغي�ب
الوطني�ة الحق�ة  ..وال يتبقى منها س�وى االدلجة
املؤقتة والتحزبية امللغومة بش�عارات ساعية نحو
كل يشء ومن اجل كل يشء ما عدا (اإلنسان).
عىل قاعة املرسح الوطني ببغداد قدمت الفرقة
الوطنية للتمثيل املخرج (ابراهيم حنون) يف عرض
مرسحيت�ه (حروب) التي أعدها (س�عد محس�ن)
عن (حروب كوس�وفو لهاكيف ماليكي) وترجمها
(س�امي عبدالحمي�د) تمثي�ل( :احم�د طعم�ة
التميمي ,وس�عد محس�ن ,وازهار العس�يل ,وعيل
نج�م الدين ,ومحمد النقاش ,وثمن طعمة ,وفالح
عب�ود ,ونخبة متميزة من ش�باب املرسح العراقي
(مجموعة العرض) والذي كان الش�تغالهم األدائي
األث�ر املب�ارش يف تفعيل إيق�اع الع�رض وحيويته
الدرامية والبرصية.
الحروب تتجدد دون انقطاع .هكذا استعار مخرج
الع�رض (إبراهيم حن�ون) جملة (ج�اك بريفري),
وق�دم لن�ا إدانت�ه الصارمة لل�دم والقت�ل والدمار
املحيطن بوطن�ه (العراق) ع�ر وثائقية تاريخية
حفظه�ا لن�ا التأري�خ عن ظه�ر قلب ,وأرش�فتها
املتاحف العاملية الك�رى وجميع منظمات حقوق
اإلنس�ان الدولي�ة والعربي�ة ،ومؤخ�را (العراقية)
ب�دءا من ع�ام 1921

ومرورا بتواريخ
ال�دم العراق�ي امله�دور– 1963 – 1958( :
 - 2006 – 2003 – 1991 – 1980 – 1968إىل
عامنا هذا  )2012ونحن م�ع العرض نأمل ونتوق
ونس�عى إىل أن( :ال تواري�خ دموية بع�د اليوم) الن

خطاباتنا املرسحية والفنية األخرى س�تبقى تدين
وت�دوس وتبصق ع�ىل التواريخ القادم�ة التي من
ش�أنها حروبا أخ�رى جدي�دة وبأطر ومس�ميات
جديدة أيضا.
لقد اخذ موضوع الح�رب كثريا من عمر تاريخ
امل�رسح العراق�ي وك�ذا الحال م�ع باق�ي الفنون
واآلداب اإلبداعية األخرى ,بل تكاد تكون موضوعة
الحرب هي املهيمنة عىل الخطابات الفنية العراقية
وأكلت من عمرها الكثري واىل يومنا هذا مع األسف.
وه�ذا ليس خي�ار الفن�ان أصال ب�ل أن الجميع قد
أجروا كرها عىل هذا الخيار .وسيبقى هذا اإلكراه
ممتدا طاملا نزي�ف الدم العراقي ممتد هو اآلخر إىل
ذلك اليوم (املنتظر) املؤمل واملرجو فيه انه سيأتي
ذلك اليوم الذي (ال تس�قط ) فيه قطرة دم عراقية
واحدة  ..لكن متى؟ هكذا تس�اءل عرض (حروب)
ونحن نسأل معه أيضا :متى؟
(يم�ه يا يم�ه) به�ذه الجملة االمومي�ة افتتح
خط�اب ع�رض ح�روب ,ربم�ا الن (األم) العراقية
ه�ي الكائن األوح�د واألعزل واألكث�ر تأثرا بمآيس
الح�روب وآالمها ,وهكذا كش�ف العرض أيضا عن
أرضي�ة فضائه البيض�اء كالثل�ج بوصفها الوطن
النقي الحاوي للعبة (األسود واألبيض) أو (األحمر
واألبيض) أو (األس�ود واألحمر) النتيجة هي لعبة
ّ
مقنع�ة ارتكن�ت إىل حركة ميزانس�ن
انش�طارية
منضبط�ة لعرشة ممثل�ن تحملوا املت�ن الصوري
التش�كييل من خطاب العرض بكراس�يهم العرشة
املضيئة تارة واملظلمة تارة أخرى ,إال أنها يف النهاية
ش�كلت حضورها الفاع�ل عر تح�ول دالالتها
املرسحية وتغرياتها املكانية
املتجانسة مع تغريات املوقف
الدرام�ي ش�كال صوري�ا أو
مضمونا فكري�ا كان مالحقا
ملش�اهد الع�رض وتداخالت�ه
الفكرية واألدائية.
ثنائي متصارع جس�ده لنا
(احمد طعمه وس�عد محسن)
بتجس�يد مرسح�ي اح�رايف
ع�ايل قدما لن�ا رصاعهما حول:
(العاصمة بغداد) وحاربا كالهما
م�ع آخرين م�ن اج�ل العاصمة
والنف�وذ والث�روات واملس�تقبل
اآلمن ،وبرغم تبادل األدوار بينهما
واألل�وان إال أن الهدف ظل ملعونا
وتالحق�ه تأوهات الظل�م والقهر
واالستبداد ألنه مرتبط بمصالحية
وافدة م�ن (ديروي�ت) األمريكية,
وال تنس�جم والواق�ع املعيش أو بما
يتمناه هذا الواقع.
ليس�ت هن�اك دع�وة للس�فر ,إال للمقنع�ن
(فالوط�ن ال يحتم�ل األقنع�ة) مثلم�ا ال يحتم�ل

�شعر

مـا لـلديار تـنكرت أعـالمها
املال ح�شني جاوي�ش

م�ا ل�لديار ت�نكرت أع�المها

وع�فت م�رابعها وأمحل عامها

صاح الغراب بشمل ساكنها ضحى

ف�ل�ذا ت�بدد ش�ملها ول�مامها

س��رعان م�ا ألقى بكلكله الردى

ع�مدا ً ع�ليها ف�انقضت أي�امها

ع�صفت أعاصري الرياح بربعها

ف�عفا وص�وح ش�يحها وخزامها

ظ�عنوا ب�رغم املكرمات عشية

وال�نفس إث�ر الركب زاد هيامها

ك�م يل وقد زموا الركائب خلفهم

ع�رات وج�د ال تجف سجامها

ف�ذكرت م�ذ ب�انوا ركائب فتية

رضبت عىل شاطى الفرات خيام

زح�فت ع�ليها ل�لطغات كتائب

أم�وية م�أل ال�فضا إرزام�ها

ف�تكت بها أرجاس حرب فانثنى

ب�يد ال�ذئاب ف�ريسة رضغامها

ق�تلت ع�ىل ظ�مأ وكوثر جدها

م�نه األن�ام غ�دا ً ي�بل أوامها

ل�ل�ه أدم�ي�ة ب�شهر م�حرم

ل�رىض ابن هند يستحل حرامها

ف�رؤوس�ها من فوق خرصان القنا وع�ىل ال�صعيد رم�ية أجس�امها
م�ن م�بلغن س�راة ه�اشم إنه

ق�د ج�ذ غ�اربها وجب سنامها

وأف�اه م�نهم س�هم بغي صائب

إن ال�منايا ال ت�طيش س�هامها

ف�هوى ال�جواد عن الجواد كأنما

م�ن ق�نة ال�علياء خ�ر دعامها

ك�الطود ي�علوه الرغام ولم أخل

ي�علو ع�ىل الشم الرعان رغامها

يا ذروة الرشف انهضوا فرساتكم

ذب�حت ب�سيف الظاملن كرامها

خ�ضب ال�دماء ج�باها ولطاملا

ل�ل�ه ط�ال س��جودها وق�يامها

ي�ايوم عاشوراء كم لك يف الحشا

ق�بسات وج�د ال يبوخ رضامها

ك�م ف�يك م�ن ابناء احمد فتية

ش�م االن�وف ك�بابها اق�دامها

ي�اصاحبي قف بالطفوف مخاطبا

اي�ن االل�ى ب�انو واي�ن مقامها

الله اك�ب�ر اي غ�اش�ية ب�ها

دار ال�ن�بوة دك�دكت اع�المها

الله اك�ب�ر اي ج�ل�ى ف�ت�ت

اح�شاء خري الرسل وهو ختامها

ع�جبا ً ل�هذ ال�خلق ال يبكي دما ً

ع�وض ال�مدامع ك�لها وغالمها

االنتماء املزدوج ,الن صوت فناجن القهوة العراقية
تكش�فه بس�هولة وتعري نواي�اه اإلرهابية ,بمثل
هذه املعاني جس�د لنا الع�رض الكثري من عالماته
الباثة صوب اآلخر ,برغم أننا أحيانا نش�هد تكرارا
للملفوظ الحواري الذي يعاد تش�كيله حركيا ومع
هذا كانت مش�اهد مثل( :دخان س�كائر املجموعة
ومش�هد دوران االزب�ال ح�ول الك�رايس الفارغ�ة
ومشهد الكرايس املتقابلة وهي تختفي) كلها أكدت
الرؤي�ة اإلخراجي�ة الت�ي أدان من خالله�ا مخرج
العرض الكثري من النوايا السياس�ية املريضة التي
تعمل ضد اإلنسان واإلنسانية.
ويف النهاي�ة تعرت األجس�اد والش�عارات كلها
وال مكان يحويها س�وى (حاوية االزبال) كمصري
حتمي لطريف الرصاع .فهل من املمكن فعال أن ننىس
كل يشء ونب�دأ من جديد؟ هكذا تمنت الش�خصية
املتصارعة األوىل من الشخصية املتصارعة الثانية.
فالك�رايس ظلت فارغة ,و(اآلخ�ر) املتحكم يرشب
نخ�ب الجميع يف انتظ�ار متصارعن ج�دد ,إيذانا
بب�دء حرب جديدة واس�تنادا إىل أن الحروب تتجدد
دونما انقطاع .فمن الطبيعي أن يكون بعد الحرب
الس�الم .لكن عرض (حروب) خالف هذه الطبيعة
وبج�دارة ،بعد الحرب علين�ا أن ننتظر حربا أخرى

وهكذا يا للخسارة  ..يا للخسارة .
ومن املهم اإلشارة هنا ,إىل خطاب النقد التنظريي
الذي ساير تجربة (حروب) من الداخل من التمرين
املرسحي إىل العرض ,وبقلم الناقد (د .جبار حسن
صري) دراماتورغ الع�رض  ..وهي خطوة مهمة
من شأنها التحليق بمدونة النقد املرسحي العراقي
إىل مكانة يس�تحقها فعال واإلعالن عن مس�الة (ال
ع�رض مرسحي بال نقد) متاب�ع ويقرأ من الداخل
ويفت�ح أم�ام املش�اهد  /املتلقي مغالي�ق ما ,من
ش�أنها تثوير ما ينبغي تثويره معرفيا وثقافيا يف
خزي�ن الذاك�رة الثقافية بعموميته�ا ،وفعال هكذا
كان�ت ورقة النق�د (الخطاط�ة البنيوية) لصري,
ومم�ا ج�اء فيه�ا" :من ذلك الس�ؤال نفس�ه الذي
يلعب عىل ذاتي لعبة االنش�طار فيجعلني انقس�م
عىل نصفن :صوب القاتل م�ن ضفة املدينة  /أنا,
وص�وب املقتول م�ن ضفتها األخ�رى  /أنا ,وليس
من خ�ارس يف هذه اللعبة إال أن�ا ,وليس من إجابة
عن س�ؤال املدين�ة يمينها وش�مالها إال أنا ,كل ما
اعرفه عن نفيس هو أمنية (أتمنى لو أنني ال اعرف
نف�يس) .ويف بالد ما بن الجرحن اعتدنا االتهامات
الثالثة املرادفة مع رضبات الصنوج الثالثة :خائن
 /طائفي  /عنرصي.
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زاد املطابع
امل�شتقبل العراقي :متابعة

حامت ال�شكر

رَ
مح�ارصا ً بروتكول الكتاب�ة يف الصحافة وما
ُ
روضت نفيس عليه من اقتصاد تعززه لغة اإلعالم
الحدي�ث ،وبوصايا الزمالء أن اخترص! أحاول أن
أبس�ط رؤيتي ملغزى (القراءة االستعادية) التي
ُ
ُ
وخرجت
شغلت بها خالل األعوام الثالثة املاضية،
من أجلها عن حدود العمود إىل فضاء الصفحات؛
لتك�ون ثمرة ذل�ك كتابن يف اس�رجاع نصوص
ش�عرية ،له�ا م�ا يق�رب م�ن ال�دوي بكيفيات
مختلفة فنية وسياسية واجتماعية ،وقد شعرت
عر رص�د تلقي الق�راء لعميل االس�رجاعي او
االس�تعادي ّ
أن م�ا أس�ميته ق�راءة الذك�رى قد
وافق�ت أفقا مماث�ال لدى املتلقي الذي يس�تنفر
ذاكرته ليس�تعيد لحظة نصية ماضية أو قريبة
العهد أحيانا؛ ليؤلف سرية جديدة للنص تحف به
حياة موازية تركب من سياقات والدته وخروجه
للنور ومحاورة املحيط له ،وتندغم يف ذلك أصداء
سياس�ية وثقافي�ة واجتماعي�ة وفني�ة؛ لتعقد
صلة الذكرى وآليات االس�رجاع ،فم�ا نقوم به
عر هذه القراءات ليس مهمة فردية تلعب فيها
الذات دور معلم النصوص أو قابلتها التي تشهد
عىل فيزياء جس�دها وعناء والدته�ا ،قدر اتخاذ
رَ
مناس�بة لفحص س�ياق كتاب�ة النص،
القراءة
وموقع�ه يف الوج�ود الن�ي للنوع ال�ذي يندرج
فيه ،وم�دى التعدي�ل الذي أضاف�ه ،واملهيمنات
الفاعلة يف إنتاجه وبناه النصية ،وعىل مس�توى
جمايل تسعى القراءة االستعادية لفحص صداه
ع�ىل الذائق�ة العامة وتلقي الق�راءات املعارصة
له ،وبذا يتمدد التحليل الني والسياقي ليشمل
الجانب الثق�ايف يف عملية الق�راءة ،كون القارئ
بحس�ب النظريات ما بعد البنيوية ووفق موقعه
يف التلق�ي ه�و الط�رف الفاعل يف وج�ود النص
وإعطائه معناه ،وكشف بؤرته املشعة يف ثناياه
وطبقات�ه املختفية وراء أو تح�ت أبنيته .وكذلك
دالالت�ه ومغازيه وإيقاعاته وصلته بس�واه من
النص�وص ،وقد اتضح يل ان كث�ريا من تفاصيل
حياة النصوص قد صنعتها القراءات الس�ياقية
وردود األفع�ال واألصداء املتجاوب�ة مع نداءات
النصوص وبرامجها ونياتها.
ب�ذا يمكن للذك�رى أن تتمرد ع�ىل الغنائيات
املنفعلة والتناغمات أو التباعد والتنابذ يف سياق
محبة أو كره النصوص املنتزعة من س�ياقاتها.
وبتج�دد العود لتلك النصوص التي باملناس�بة ال
تتح�دد يف قائمة أولوياتي بل يف انتقاء ش�خي
ليس السياق العام بمنأى عنه.
هك�ذا كانت الذك�رى والذاكرة ضم�ن عنوان
�ي“ :يف غيبوبة الذك�رى”  ،2009و”قصائد
كتا رَب َّ
يف الذاك�رة”  .2011وال حاجة بي لتأكيد عائدية
فعيل التذكر واالسرجاع ال عىل الكاتب � القارئ
ش�خصا ،ولك�ن علي�ه بكون�ه متقب�ال تتحكم
في�ه أعراف ق�راءة وتقالي�د تقبل تح�دد صلته
بالنصوص.
ويف ظني أن ه�ذه املقدمة رغم أنها محكومة
بالتعمي�م والعجال�ة تكفي لتري�ر فعل قادم يف
متوالية القراءة االسرجاعية ،ستكون الصفحات
فضاءها هذه املرة خارج سطوة العمود ورقابة
ع�داد الكلم�ات يف الحاس�وب ..وخارج س�لطة
الش�عر ايضا؛ ألنها ستس�رجع كتبا نثرية كان
لها دوي يف التلقي وسريورة النقد والفكر وجدل
األنواع واألساليب والرؤى..

جديد جملة "بيت ال�شعر" االماراتية

ملف يف "ذكرى االحتاد وسرية القصيدة"

احتف�ت مجلة "بيت الش�عر" الص�ادرة يف ابوظب�ي عن نادي
ت�راث االمارات يف العدد الس�ابع (كانون األول  -ديس�مر) بالعيد
الوطن�ي الحادي واالربعن التح�اد االمارات ،وانج�زت ملفا ً حول
"االتح�اد وس�رية القصي�دة" ،تضم�ن وقف�ات عند الش�يخ زايد
"فارس القصيدة.
وكتب مدير تحرير املجلة الش�اعر بشري البكر افتتاحية العدد
تحت عنوان "اإلم�ارات أرض القصيدة الخرضاء" ،ويلخص البكر
يف مس�تهل كلمته ،ش�عرية املكان اإلماراتي من خالل نخلته ،التي
تق�ف و"جذرها ضارب يف الرمال ،ورأس�ها مرف�وع لألعىل" ،إنها
نخل�ة خرضاء ع�ىل مدى الفص�ول ،وتوض�ح االفتتاحي�ة عالقة
القصيدة وس�ريتها يف أرض اإلمارات ،السيما بعد تأسيس االتحاد،
قبل  41عاما ً من اآلن ،بهمة "رجال التثنيهم الصعاب"،
كما يقول":القصيدة الخرضاء ،ابنة هذه العزيمة ،التي
رفع عمادها رجل شجاع ،وكريم مؤمن بأرضه وتاريخه،
هو املغفور له الش�يخ زايد بن س�لطان آل نهيان ،رحمه
الل�ه "،وتضي�ف االفتتاحي�ة " لإلمارات العربي�ة املتحدة
س�رية القصيدة التي تش�كلت م�ن مزيج وج�دان صاف
وفك�رة عظيمة وحل�م كبري.لقد جاء من ينث�ر القصيد يف
الراب،ويب�ذر ال�كالم الح�ر والناف�ع يف أرض معطاء،كي
ينبت من أحالم الناس أمل يتسع ويفيض عىل مدى الوطن
العربي والعالم"  .ويتضمن ملف "سرية اإلتحاد والقصيدة"
مواد عدة تركز عىل ش�خصية الشيخ زايد ،كمحور إنساني
ح�ارض يف القصيدة اإلماراتية الفصيحة والش�عبية ،كما يف
مادة كتبها س�امح كعوش ،عنوانها "زايد  ..رمز للتاريخ"،
متناوالً فيها دالالت الرمز ودالالت االنتماء والهوية .ويعود د.
إبراهيم أحمد ملحم يف مادته "زايد ضمري االتحاد" إىل لحظة
إع�الن اتحاد اإلم�ارات يف الثاني من كانون األول (ديس�مر)
من عام  ،1971حن لهجت ألس�نة الش�عراء لتسجيل الحدث
الفريد ،ومنه كانت قصيدة حمد خليفة أبو ش�هاب ،وعنوانها
"يزهو القريض به" ،املتغنية ببطولة قائد هذا اإلتحاد الش�يخ
زايد وببطولة إخوانه حكام اإلمارات.
كما كتب مفيد نجم إطاللة عىل "املشهد الشعري النسوي"
املولود يف ظل اإلتحاد ،وأخريا ً عالج تحقيق محرر "بيت الشعر"
يف ه�ذا امللف موضوع "ش�عر اإلمارات بن زمن�ن" ،يف تجاوزه
لحدود املكان ،من جهة ،وميالد أس�ماء شعرية مهمة ،من جهة

أخرى.
وج�اء ح�وار الع�دد مع الش�اعر امل�رصي أحمد عب�د املعطي
حجازي "حوار يف الش�عر والسياس�ة" ،أجراه حمزة قناوي ،كما
احت�وى العدد أيضاً ،عىل حوار آخر مع الش�اعر واملرجم املرصي
رفعت س�الم ،أجرته عزة حس�ن ،ومن عنوان الحوار "كنت أجريا ً
عن�د بودلري ورامبو وترجمت نصوصا ً عس�رية" ،تفتح املجلة بابا ً
لس�جال حول ترجمة قصائد الش�اعر الفرن�يس آرثر رامبو ،حيث
يس�اجل الش�اعر العراق�ي كاظم جه�اد ،ال�ذي كان أول من قدم
ترجم�ة وافي�ة وش�املة لرامبو مع س�الم صاحب آخ�ر ترجمة
للش�اعر الفرنيس ،قائالً":الصفحات الت�ي لم أترجمها من رامبو،
تندرج يف هوامش الشعر".

ويرج�م وليد الس�ويركي عن اللغ�ة اإلس�بانية مختارات من
ش�عر النساء يف أمريكا الالتينية ،وتناول تحقيق العدد آراء شعراء
من الوطن العربي (العراق ،س�ورية ،مرص ،لبن�ان) ،حول قضية
"الش�عر والعمل" أو "الكسل ّ
الخالق" ،وكتب خلدون عبد اللطيف
يف ب�اب "جدل" مالحظات�ه حول "مهرجانات الش�عر؛ والدكاكن
الش�خصية" ،تبع�ه "محاكم�ات ش�عرية باطلة" يف الب�اب ذاته،
كتبها عبد الله أو بكر.
ونقد عيل ش�بيب ورد "خطاب الصورة والصوت" عند الشاعر
العراقي عبد الزهرة زكي ،مرتكزا ً عىل ديوان الشاعر "كتاب اليوم؛
كتاب الس�احر" ،فيما وصفت بورتريه العدد ،التي كتبها الشاعر
العراقي صالح حس�ن ،مالمح األديب العراقي مالك املطلبي ،وأفرد
باب "خارج الرسب" صفحاته للذكرى الثالثن عىل رحيل الشاعر
الس�وري رياض الصالح الحس�ن ،حيث كتبت رنا زيد ،عن شاعر
ال يالحق إال من خالل قصائده .أما ش�عر وتش�كيل فكتبها أحمد
الدمناتي عن "لغة ولون يرسمان القريوان".
ويف ب�اب ديوان الع�رب الذي عززت�ه املجلة بدراس�ات جديدة
نق�ع عىل ثالثة مواد هي ":س�قاية الطلل ورمزي�ة املاء" لصدوق
ن�ور الدين ،و"عنرة يف تأويل الزمان واملكان  ..الس�ؤال الش�عري
وامتدادات�ه" لخالد بلقاس�م ،و"لبيد بن ربيعة  ..لس�انان يف نص
واح�د" لص�الح بورسي�ف ،وضم دي�وان النب�ط ،قصائد ش�عبية
اماراتية لكل من ":أحمد الزرعوني ،س�عيد بن طميش�ان ،هشام
ب�ن إبراهيم ،عب�د الرحمن املري�يس ،طارق الش�حي" .إضافة إىل
ذلك تضمن العدد الس�ابع من مجلة "بيت الش�عر" ،مادتن األوىل
عن "أدب البدو يف كتابات الرحالة واملس�ترشقن"(األملان يشدون
الرحال) لس�عد العبد الله الصويان ،والثانية عن "الش�عر امللحون
يف الجزائر"(ت�راث روحي وطني) لس�عيد خطيب�ي .ويختم العدد
بقراءة فلكية لياسن الزبيدي عن الشاعر أحمد رامي.
وضم العدد يف باب "نصوص" قصائد لش�عراء هم ":االردني
الراح�ل حبيب الزيودي ،نجاح العرس�ان ،هزب�ر محمود ،محمد
العزام ،فارس سباعنة ،عبد اللطيف الوراري ،خالد املعايل ،نضال
حمارنة ،عبري حس�ن إبراهيم ،ضياء الرغوثي ،أسماء رمرام،
عمر أبو الهيجاء ،زليخة أبو ريش�ة ،س�ليمان جوني ،س�لطان
القييس ،إبراهيم محمد إبراهيم".
وكت�ب يف زواي�ا الع�دد الثابتة ،كل م�ن ":ن�وري الجراح،
حسن نجمي ،صبحي حديدي" ،إضافة إىل ماكتبه يوسف عبد
العزيز ،ومعاذ بني عامر ،يف باب "يف الشعر".
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متخصصون :الواقع االقتصادي يؤثر سلب ًا وإجياب ًا عىل اجلريمة

ا�صتطالع القانونية

الظروف االقتصادية التي ترتكب الجريمة بس�ببها من
أس�باب تخفي�ف الحكم من قب�ل املحكم�ة التي تنظر
الدع�وة وتكون من الظروف املخففة وما الجريمة التي
نس�بت إىل (ج�ان فالج�ان) يف رواية البؤس�اء للكاتب
الفرن�ي فكت�ور هيك�و إال مثال عىل ضغ�ط الظروف
االقتصادي�ة ودفعه�ا الفق�راء الرت�كاب الجريمة كي
يحصلوا عىل لقمة العيش .
أما اإلعالمي عيل قحطان فقال:
ق�رأت ذات م�رة أن اح�د الفق�راء ذه�ب بأبن�ه إىل
الطبيب وكان س�عر العالج مرتفعا فذهب إىل الصيدلية
ل�رشاء ال�دواء ،وعندما عج�ز عن رشائه قت�ل الصيديل
و حص�ل عىل ال�دواء لعالج ولده ال�ذي كان بن الحياة
واملوت ،وحقيقة أن الظروف االقتصادية تهلك الشعوب
وتجعله�ا أكثر وحش�ية،
ألنه�ا تؤثر عىل
نف�و س

الجريم�ة م�ن الناحية القانوني�ة كل عمل مخالف
ألح�كام قان�ون العقوبات وهو القان�ون الذي يتضمن
األفع�ال املحرمة ومقدار عقوبته�ا ،وملا كانت الجريمة
بطبيعته�ا عمال ض�ارا باملجتمع لذا كان�ت الترشيعات
العقابي�ة تص�در العقوبات وقد قي�ل أن البؤس مصدر
الجريمة وصار االعتقاد بذلك س�ائدا وشائعا منذ القدم
و لذل�ك نادى الكثرون بالقض�اء عىل الفقر يف املجتمع
كي تزول الجريمة بزواله ..وبغية تسليط الضوء بشأن
ه�ذا املوض�وع واثر الظ�روف االقتصادي�ة يف الجريمة
أجرينا هذا االستطالع.

دور الدولة
الخبر االقتصادي وضاح التميمي قال:
الش�عور بالحاجة ليس يف ذاته س�ببا لإلجرام فقد
يكون البؤس حافزا للهمم ومصدرا للعبقرية ال للجريمة
وأكث�ر الن�اس عىل نصيب م�ن الفضيلة وكل ش�خص
منهم يتوقف إجرامه تحت تأثر الش�عور بالحاجة عىل
عاملن داخيل وخارجي ،فالعامل الداخيل هو اس�تعداد
الشخص أي ما مدى ما يف داخله من فضائل سامية ومن
إيث�ار الغر عىل الذات بوجه عام والعامل الخارجي هو
ضغط الظروف االقتصادية املحيطة ومدى ما تولده يف
النفوس من ش�عور بالحاجة وعىل أساس التفاعل بن
العاملن يتحدد مدى إجرام األفراد تحت ضغط األحوال
االقتصادية أو ضغط الش�عور بالحاج�ة أي أن للربية
األث�ر الكبر يف الوقوع يف الجريمة و تحاش�يها ،فإذا ما
هبت عاصفة هوجاء من ظروف اقتصادية اس�تثنائية
غاصت إىل االعماق أمانتهم وطفت إىل السطح غرائزهم
األساس�ية التي كانت كامنة يف النفوس دون أن يحسوا
بها ل�ذا كانت تحجبها الغرائز الس�امية فتقع فضائح

األفع�ال من رسق�ات وجرائم وينطف�ئ كل حب ورفق
وينطفئ كل حب.
السيد هاشم خليل حميد  /موظف مرصيف يقول:
إن اإلجرام لي�س رهنا بضغط الظروف االقتصادية
بقدر ما هو رهن بتواتر هذا الضغط واس�تمرار تأثره
ع�ىل الف�رد وع�ىل س�اللته يف كل األوق�ات ،فالبؤس و
الجوع العابر ليس خطرا خطورة البؤس الدائم املتواتر
ذل�ك الن االس�تمرارية ب�رداءة الظ�روف االقتصادي�ة
وتأثرها عىل اإلنس�ان ينزل الوهن بالنفوس و يجعلها
تتقهق�ر وتنحدر وي�ؤدي بالتايل إىل الجريم�ة فيما بعد
فتكون الظروف االقتصادية رهينة ومؤثرة عىل ارتكاب

قطوف قانونية

التسول ..زيادة
األعداد واملنع املجمد
علي جابر
يف وسط السوق جاء أحد املتسولن مادا ً يده ،فأعتذرت
لعدم وجود عملة صغرة ..فقال أنا ارجع لك الباقي ؟!
ورصخ أح�د الحضور بوج�ه هذا املتس�ول قائالً( ،هل
تريد أن تش�ري كية أخرى) وأنت ال تكاد تس�ر لخطوات
حتى تفاجأ بمتس�ول أو متس�ولة يمد يده ش�احذاً .األمر
ظاهرة واسعة االنتشار .
وق�ال املواطن عباس رشي�ف عبد "موظ�ف" إن هذه
الظاه�رة تمثل للبعض "حرفة" لدر األموال وليس للحاجة
أو الظروف الصعبة التي قد تلجئ اإلنسان إىل هذا الترصف
بعد إن تس�د األبواب بوجهه وال يجد منفذا غر " التسول"
لك�ن هناك من يرص عىل "الش�حذ" حتى بعد إن يتحس�ن
حاله.
وأم�ا املواطن�ة فتحية أم عيل (50س�نة) فقد قالت ،إن
وجود هذا الكم الكبر من "الش�حاذين" واملتسولن قد زاد
بشكل الفت للنظر فال يكاد اإلنسان يخرج ماله للتبضع أو
الرشاء حتى يجد من يمد يده متسوالً وبشكل (مخجل) ألن
اإللحاح كبر ..وهناك من يأتي بطريقة مختلفة كأن يقول
ل�ك ال أملك كلفة إجراء عملية أو ال أملك األجرة ويس�تخدم
ذات األس�لوب مع كل من يراه وهذا يقطع سبيل املعروف،
ألن هن�اك فعالً م�ن يحتاج إىل املس�اعدة ،وه�ذه الوجوه
تتك�رر يف األس�واق واألم�ر يحت�اج إىل تدخل م�ن الجهات
املسؤولة للحد من هذه الظاهرة املخالفة للقانون .
وب�ن املواط�ن "حس�ن علوان ج�رب" صاح�ب محل،
ً
قائ�ال  ،ال أبالغ
املش�اكل التي يراها أثناء عمله يف الس�وق
إذا م�ا قلت لك أن " التس�ول" يف الس�وق يتحك�م به نظام
"أخطبوطي" وكل متسول له منطقة وهناك أساليب حديثة
ومبتكرة منها استدرار عطف الناس وتصنع العاهات التي
تجع�ل الن�اس يدفع�ون والكثر م�ن هؤالء املتس�ولن قد
اعتادوا األمر بحيث ال يستطيعون منه الخالص ألنه ترسخ
يف شخصيتهم ،وبالتايل هذا األمر يشكل مشكلة يف السوق،
وأشار املحامي فالح مكطوف إىل العقوبات القانونية التي
فرضها القانون عىل املتس�ولن قائالً  .جاء يف املادة (-390
 )392من قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة . 1969
بالعقوبات التي تراوح مابن الحبس والغرامة أو اإليداع يف
املؤسسات الحكومية أو مستش�فى األمراض العقلية لكل
من يتس�ول أو يغري أحدا بالتس�ول أو يتصنع العاهات أو
يغ�ري صغرا ً أو حدثا ً يف ممارس�ة التس�ول وهنا ال بد من
تفعي�ل هذه املواد والقضاء عىل ه�ذه الظاهرة التي زادت
حي�ث الكثر من هؤالء املتس�ولن قادرين ع�ىل العمل ألن
أغلبيتهم من الشباب .

الجرائم .

الظروف القت�صادية وظاهرة الإجرام
املحامي وليد الشبيبي قال:
اغل�ب النظري�ات الحديث�ة ومنه�ا نظري�ة العالم
االيطايل بوسكو يرى من خالل دراسته مختلف األقاليم
االيطالية أن جرائ�م القتل أكثر عددا يف الجزر االيطالية
الفقرة حي�ث ال يتوفر نصيب من الرخ�اء االقتصادي
وحي�ث أن األح�وال االقتصادي�ة لألف�راد والجماع�ات
يف مختل�ف األمكنة م�ع وحدة الزمان له�ا تأثرها عىل

واقعة ق�صائية
اعداد  :امل�صتقبل العراقي
نصح الكث�رون "علوان بن الحاج س�عيد"
بعدم الزواج من نجية ،بسبب شقيقها "جمال"
املعروف برشب الخمر والرسقة وتربية الطيور،
والسر يف طريق الرذيلة ،إال أن نداء خفيا ،جعل
"عل�وان" يقدم عىل الزواج من نجية ،وهو يردد
"وال تزر وازرة وزر أخرى" ،تزوجها ووفر لها كل
متطلبات العيش الكري�م ،من بيت مؤثث وحيل
ذهبي�ة زينت معصمه�ا وجيده�ا  ،ووجد فيها
ام�راة ناضج�ة كاملة ترعاه يف احل�ك الظروف
وتوف�ر ل�ه كل متطلبات العي�ش  ،فهي ملتزمة
دينيا تؤدي الصالة وال ترىض بأي ترصف مخالف
ألوام�ر الله س�بحانه وتعاىل ،كم�ا ان "علوان"
وبحك�م عمله يف "مديرية الزراعة" كانت بذمته
س�يارة حكومي�ة ،يؤدي به�ا متطلبات العمل
وواجبات تفرضها علي�ه وظيفته ،حتى وان
اقت�ى األمر ،الس�فر اىل محافظ�ات اخرى،
قد تتطلب من�ه البقاء أليام  ،وربما يأخذ معه
رواتب املوظف�ن ،وإن كانت كب�رة إال انه كان
معروف�ا بحس�ن الخل�ق واألمانة ،فط�وال مدة

ظاهرة اإلج�رام ولعل من أقوى
األمثلة عىل االزدراء للفقر لوحة
زيتية يف متحف بروكس�ل وقد
عنونها رسامها (أن الجوع أخ
ش�قيق للجريمة) وق�د صور
هذا الرسام يف تلك اللوحة امرأة
رشس�ة ش�عثاء غرباء أصابتها
بسبب الجوع لوثة جنون فقتلت
طفلها وألقت بجثته يف وعاد الطهي
كي تطبخه.
وحت�ى يف القان�ون العراق�ي تع�د

الناس و اضطرابه�م وبالتايل تؤدي إىل الجريمة ،وحتى
البطال�ة والفقر والحاجة تؤدي إىل مش�اكل اقتصادية
عائلي�ة وت�ؤدي إىل خ�راب البي�وت والط�الق والترشد
واالنح�راف وضياع الش�باب وتركهم الدراس�ة وبالتايل
ي�ؤدي االمر اىل الجريمة ،ويحتاج ه�ذا الحال يف العراق
إىل تفعي�ل قانون الرعاية االجتماعية وش�بكة الحماية
االجتماعية للقضاء عىل البطالة والظروف االقتصادية
.

للدين راأي
الش�يخ فوزي الجبوري قال:
لقد ظهرت أفكار قديمة وحديثة تدفع عن الفقراء
ش�بهة الجريمة ،فقد روي عن الرسول (ص) انه قال:
(يدخل فقراء أمتي الجنة قبل األغنياء بخمسمئة عام)
كم�ا قال (ص) ( :دخلت الجنة فس�معت حركة أمامي
فنظ�رت فإذا ببالل ونظرت يف أعاله�ا فإذا فقراء أمتي
وأوالدهم ونظرت أسفلها فإذا فيه من األغنياء والنساء
فقلت يا ربي ما ش�أنهم فقال :فأما النساء فأرض بهن
األحم�ر من الذه�ب والحرير وأم�ا األغنياء فانش�غلوا
بطول الحس�اب) وقال اإلمام عيل (ع)( :لو كان الفقر
رجال لقتلته) وربما تكون الدعاوى التي توجه للتعاون
وضمان التكافل االجتماعي ب�ن الفقراء واألغنياء هو
الوس�يلة الناجحة التي يمكن من خاللها القضاء عىل
الف�وارق الطبقي�ة واالقتصادية ،وبالت�ايل القضاء عىل
الجريم�ة وتحقي�ق العدال�ة االجتماعي�ة وان الظروف
االقتصادي�ة هي ولي�دة املجتمع ووليدة س�لوك األفراد
فم�ن خالل األف�راد يكون املجتمع طبق�ات ومن خالل
ذات املجتم�ع تحق�ق العدال�ة و يكون الكل سواس�ية
باتباع القواعد والس�لوكيات األخالقية السائدة وبالتايل
يؤدي األمر إىل القضاء عىل الجريمة .

قتل زوج شقيقته من أجل املال
خدمته البالغة  15س�نة لم يق�ع منه أي خطأ،
أو تقص�ر ،وهذا جع�ل مرؤوس�يه يجعلونه يف
رأس القائم�ة الت�ي تؤدي املهم�ات التي تحتاج
إىل "نق�ل امل�ال" او توزي�ع روات�ب ،وذات ي�وم
مدي�ر دائرته بأنه
اخربه

يحت�اج اىل ح�ارس
لي�يل  ،ب�دال م�ن الح�ارس
الذي وافاه االجل لكرب سنه،
وبحك�م طيبة قل�ب "علوان"
خطر بباله ان ياتي ب�"جمال"،
إكراما "لنجي�ة" وايضا اراد ان يؤدي عمال يريد

به وج�ه الله تع�اىل ،وفعال واف�ق "جمال" عىل
يف
العم�ل خصوص�ا  ،ان�ه
الليل ،وهذا املر لن يجعله
يبق�ى بجانب طيوره

وتس�كعه يف النهار
م�ع اصدقائ�ه ،وابت�دأ العم�ل
أن
بع�د ان وجه�ه "عل�وان" ب�رورة
"يبي�ض وجهه" أم�ام املدير ،وتعه�د "جمال"
وحلف بأغلظ اإليمان بأنه قد تاب وكرب ولم يعد

يف حياته يشء س�وى أن يكون له "مصدر رزق"
يس�تطيع ان يتزوج به ويعيش كس�ائر البرش،
اقتنع عل�وان بحكم طيبت�ه وقلبه
الذي ينظر إىل الناس بحسن نية
يف تعامالت�ه كافة ،فهو عاطفي
أكث�ر مما يج�ب ،لم يمض
ع�ىل "جم�ال" يف العم�ل
س�وى س�تة أش�هر ،حيث
كلفه "مديره" بالذهاب مع
"علوان" اىل محافظة اخرى
إليص�ال روات�ب املوظف�ن
رغ�م ان املبل�غ لم يك�ن كبرا ،
" 20أل�ف دوالر" وكان "علوان"
يذهب سابقا إليصاله بمفرده إال
أن جمال رافق�ه بهذه الرحلة وتوجه
االثن�ان يف رحلة ابتدأت م�ن الصباح الباكر
وقب�ل بزوغ الش�مس ،ويف الطري�ق وبعد تناول
الغ�ذاء فوج�ئ "عل�وان" بجم�ال وه�و يخرج
زجاج�ة الخم�ر ،ويب�دأ يف تناوله�ا  ،اع�رض

"عل�وان" بش�دة إال أن جم�ال اخ�ربه ان األمر
ال يعدو إال ش�يئا قلي�ال وانه ال يؤثر يف س�لوكه
وتوازنه  ،ويف املس�اء وم�ا أن حط االثنان يف احد
الفن�ادق حيث اكثر "جمال" م�ن رشب الخمر،
طل�ب م�ن "عل�وان" أن يخرج�ا ليتمش�يا وقد
حم�ال معهما "امل�ال" او روات�ب املوظفن ،ويف
اح�د األماكن النائية هجم جم�ال عىل "علوان"
يف وسط الظالم ووجه رضبات عدة سقط إثرها
مرجا بدمه ثم قام "جمال" بطعن نفس�ه يف
ساعده األيرس ،وذهب مرسعا اىل مركز الرشطة
بع�د اخذ مبلغ العرشين ألف دوالر ،وأخربهم ان
مجموع�ة ملثم�ة هاجمته�م وقتل�وا "علوان"
ورسق�وا املال ث�م ف�روا إىل جه�ة مجهولة ،مر
الحادث وبقي التحقيق مفتوحا ،وبدأت الرشطة
بمراقبة جمال حتى ب�دأ بارتياد أماكن الفجور
والفساد حيث تم ضبط املال و"الدوالرات" لديه
فاع�رف تفصي�ال بالحادث وأحي�ل اىل محكمة
الجنايات وفق امل�ادة  406من قانون العقوبات
"القتل العمد مع سبق اإلرصار والرصد".

درسا الرياضة والفنية ..بني اإلمهال ورضورات احلياة

بغداد  /امل�صتقبل العراقي

األخرة أو تجعلها بديلة لدروس أخرى
ً
مث�ال (اللغة االنكليزية أو الرياضيات)
ً
رغم انها ال تقل ش�أنا عنهما البد أنها
أعىل درج�ه ورقي ألنها تنمي قابليات
الطال�ب الفني�ة والذوقي�ة وتزيد من
أحساسه ورهافة مشاعره يف الحياة.
وشاطره الرأي حامد عايص مدرس
الرياض�ة موك�داً ،إن أس�اس تطوي�ر
كل يشء يف البل�د يعتم�د ع�ىل القواعد
واألس�س ف�إذا كان�ت هذه األس�س
عوج�اء وغ�ر مس�تقيمة ال يمك�ن
النهوض بأي واق�ع وخصوصاًُ الواقع
الري�ايض ال�ذي يحت�اج إىل (اهتم�ام
كبر) فسابقاًُ كانت هناك مهرجانات
للكشافة وتتوىل الدولة توزيع املالبس
الالزم�ة وبأل�وان مختلف�ة تمي�ز كل
مدرسة عن األخرى ،وهذا األمر ادى إىل
ظهور رياضين أفذاذ حازوا عىل أرقى
املس�تويات العاملي�ة ،وأم�ا األس�لوب
املتبع االن باالعتماد الش�باب البالغن
دون االهتمام بإعدادهم من جديد هو
أسلوب خاطئ ال يؤتي ثماره.

تش�ر الدراس�ات والبح�وث إىل أن
م�ا يتعلمه الصغ�ار يف مراحل حياتهم
األوىل يشكل مبدأ راسخا ً وأساسا ً صلبا ً
قويما ً إرتكازيا ً لس�نوات العمر املقبلة،
وهذا األمر دف�ع بالقائمن عىل التعليم
ع�ىل وض�ع الضواب�ط واملناه�ج التي
تس�اعد الصغار ع�ىل التعل�م واإلبداع،
وربم�ا يك�ون درس�ا الربي�ة الفني�ة
والرياضة بعيدين عن االهتمام يف عادة
مدرس�ية س�لبية أدت اىل ابعاد الصغار
ع�ن (الف�ن والرياض�ة) وع�دم بلورة
هذه األف�كار النرة يف أذه�ان الصغار
وتأثره�ا ع�ىل مداركهم املس�تقبلية.
ويرى رس�ام الكاريكاتر عيل قحطان
(م�درس الربي�ة الفنية) ال تس�تغرب
إذا م�ا قل�ت أن هذا الدرس ال يش�تعل،
وال يس�اعد يف االشتعال فاالستهانة به
تبدأ من الوزارة ومديريات الربية لعدم
توفر الل�وازم الروري�ة ألداء املهمة
امللق�اة عىل عاتق املدرس�ن واملعلمن
ً
عادة ما
ناهيك عن إدارات املدارس التي
تجع�ل حصص هذه امل�ادة يف الدروس

استشارات قانونية
س :م�ن أم احم�د م�ن مدين�ة
الص�در تق�ول ،ان زوج�ي كان
موقوفا ملدة سنوات ،وعند خروجه
من الس�جن ،تركن�ي وابني  ،فهل
يحق يل إقامة دعوى طالق ضده؟
ج :اس�تنادا للم�ادة  42م�ن
قان�ون األحوال الش�خصية يجوز
ذل�ك اذا حكم عىل زوج�ك بعقوبة
مقي�دة للحري�ة تزيد ع�ىل الثالث
س�نوات ،واذا هجر الزوج زوجته
مدة سنتن ،فأكثر فيجوز لك اختنا
العزي�زة بعد التأك�د ومعرفة رأيه
وس�بب هجره لك ،اقامة الدعوى
يف محكم�ة األح�وال الش�خصية
وم�ا يرتب ع�ىل ذلك م�ن دعاوى
نفقة وحضانة وغرها من حقوق
ترت�ب يف ذمة الزوج يف حالة حكم

املحكمة بالتفريق.
س :من زميلن�ا اإلعالمي عمار
حسن من قناة الوطن التلفزيونية،
يق�ول  ،ان اح�د األش�خاص رسق
قصي�دة كنت قد كتبته�ا يف إحدى
الصحف ونسبها لنفسه ،هل يحق
يل مقاضاته؟
ج :نصت امل�ادة 70من القانون
املدني العراقي عىل موضوع امللكية
الفكري�ة ،واملصنف�ات األدبي�ة،
والفني�ة ،وحماية ه�ذا النوع من
الحق�وق ،وباإلم�كان إقام�ة مثل
هذه الدع�وى يف محكم�ة البداءة
لسكن هذا الش�خص  ،ويمكن ان
تثبت عائدية القصيدة لك  ،وبكافة
وسائل اإلثبات ،ومنها الشهود.
س :من س�مرة ش�اكر حردان

م�ن الزعفرانية ،تق�ول ،ان إحدى
الطبيب�ات اجرت عملي�ة جراحية
ألبنت�ي وس�ببت له�ا تلف�ا تاما يف
عينه�ا ،م�ع أنها تعه�دت خطيا ،
ب�أن العملية مضمون�ة  ،هل يحق
لنا مقاضاتها؟
ج :يوجد شقان يف هذا املوضوع،
جزائ�ي ومدن�ي ،فبالنس�بة اىل
الجزائي يمكن اقامة الش�كوى يف
محكمة التحقي�ق وفق املادة 410
م�ن قان�ون العقوبات واالس�تناد
اىل التقاري�ر الطبي�ة واف�ادات
الش�هود واملصابة ،ويكون بنتيجة
هذه الش�كوى القرار الذي يصدر
يف الدع�وى الثاني�ة الت�ي تق�ام يف
محكم�ة الب�داءة "مح�ل س�كن
الدكتورة".

وأبدت(ناهدة محمد حس�ن) مديرة
مدرس�ة بنات أس�فها لع�دم االهتمام
ب�دريس الربي�ة الرياضي�ة والفني�ة،
وتس�اءلت ع�ن دور وزارة الربي�ة
ومديري�ات الربي�ة يف رف�د امل�دارس
باالحتياج�ات الالزمة عن طريق إقامة
الدورات أو فتح الورش وأن العراق من
الدول املتأخرة كثرا ً يف هذا املجال ،إذا ما
قورن بالدول األخ�رى حتى األفريقية،
ويحتاج الح�ال إىل وضع خطط جديدة
لتقوية قابليات الطلبة والنهوض بهذا
الجانب نحو األفضل واألحسن.
وش�اطرتها (خول�ة حس�ب الل�ه)
معلم�ة ورس�امة تش�كيلية ..الق�ول
مبينة أنها حاولت كثرا ً مواجهة اآلراء
التي ال تصب يف مصلحة درس (الفنية)
إال أنه�ا ل�م تفل�ح لعدم وج�ود الرغبة
واألدوات الالزمة ألداء العمل ،فراجعت
بالرغم من وجود املواهب الصغرة التي
تحتاج اىل التبني ،وتساءلت ،إذا لم نرع
ه�ذه املواهب وتنميته�ا ،فكيف يمكن
أن ننهض بالبلد ونطوره؟.

مفاهيم دستورية
املادة  ، 222 /من القانون املدني العراقي:
 -1إذا ارض حي�وان بم�ال ش�خص ورآه صاحبه ولم
يمنعه كان ضامنا.
 -2ويضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ،ما
أحدث�اه من رضر ،اذا تقدم اليه من أهل محلته ،او قريته
باملحافظة عىل الحيوان ولم يحافظ عليه  ،او كان يعلم او
كان ينبغي ان يعلم بعيب الحيوان.
املادة ،223 /
 -1إذا ادخل شخص دابة يف ملك يراه بدون إذنه ضمن
رضر تلك الدابة سواء كان راكبا أم قائدا أم موجودا عندها
أم غر موجود.
 -2أم�ا إذا انتقل�ت بنفس�ها ودخلت يف مل�ك الغر أو
أحدثت رضرا فصاحبها ال يضمن إال إذا اثبت انه لم يتخذ
الحيطة الكافية ملنع ترسب الدابة.
 -3وكذلك لو ادخل الدابة يف ملك غره بإذنه ال يضمن
رضرها إال إذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية ملنع وقوع
الرر.
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صانعة اإلرهاب ترهبنا بالها آرب ()HAARP

لب��د اأن يعل��م النا���س مبا تخبئه له��م اأمريكا م��ن اأ�شلحة مريب��ة ,ولبد اأن
يعلم��وا مبا تعده لهم م��ن برامج تدمريية �شريرة ل تخط��ر على بال اأ�شر�س
الطواغي��ت ,ومل يفكر بها اأخطر املتجربي��ن وال�شفاحني واخلبثاء على وجه
الأر���س منذ ب��دء اخلليقة وحتى قي��ام احلرب العاملية الثاني��ة .لكننا وقبل
اأن ن�شتعر���س تفا�شي��ل جتاربها التخريبي��ة ,التي تفجرت �شده��ا الأ�شوات
الحتجاجية من داخل املجتم��ع الأمريكي ,لبد من الإ�شارة اإىل ما ابتلينا به
نح��ن العرب من اأ�شوات موؤيدة لأمري��كا وداعمة لها ,ففي الوقت الذي يعرب
فيه املجتمع الأمريكي بقوة عن غ�شبه وامتعا�شه من عبثية الربامج الكونية
التدمريي��ة ,التي تبنتها وا�شنط��ن ,ويلعنها يف عقر داره��ا ,يخرج علينا من
بينن��ا من يتلم�س لها الأع��ذار واملربرات ,لي�شف��ي ال�شرعية على خمططاتها
امل�شتقبلية ال�شريرة ,اأو ينكر وجودها جملة وتف�شيال على الرغم من اعرتاف
اأمريكا نف�شه��ا بها .وامل�شكلة الأخرى اإن الزعم��اء العرب هم الذين تربعوا
وتطوع��وا لتوف��ري كل ما حتلم به اأمري��كا من قواعد بري��ة وا�شعة ,ومرافئ
بحري��ة عميقة ,ومهاب��ط جوية منوذجية ,حت��ى تكاثرت الثكن��ات والأوكار
واملن�شات الأمريكي��ة على الأر�س العربية ,وانت�شرت م��ن م�شيق هرمز اإىل
م�شيق جبل طارق ,وكاأنهم ل يعلم��ون اإن املدن العربية �شتكون اأول امليادين
التجريبية لالأ�شلحة الكونية ال�شريرة ,و�شيكون ال�شعب العربي اأول �شحاياها.
كاظم فنجان احلمامي
بداية وحت�ى ال يعت�رض علينا أصدق�اء أمريكا
مثلما يفعلون كل مرة ,نستهل حديثنا بالنداءات
التحذيري�ة ,الت�ي أطلقتها الناش�طة األمريكية
(كلي�ر زيك�ور) مؤسس�ة جمعي�ة (ن�و هاآرب
 ,)NO HAARPعندما طالب�ت حكومتها بالكف
ع�ن إنتاج األس�لحة الكونية الفتاكة ,وناش�دت
المجتم�ع الدول�ي بض�رورة تحمل مس�ؤوليته
األخالقية بمنع (القادة الكبار) من اللعب بأدوات
الخراب والدمار الش�امل ,ووضعت مشروع الها
آرب في طليعة المش�اريع التدميرية الش�ريرة,
التي تهدد سكان األرض.

بحوال�ي ( )3,6غيغ�ا واط ,فترت�د إلى األرض
على ش�كل موج�ات كهرومغناطيس�ية عالية
الطاق�ة ,لتصي�ب أهدافها على س�طح األرض,
والمح�ددة مس�بقا بإحداثيات خط�وط الطول
والعرض ,فتنسف منظومات االتصاالت الحربية
أو التجاري�ة وتحيله�ا إل�ى رم�اد ,وق�د تصيب
األهداف اإلس�تراتيجية المرس�ومة لها بأضرار
جس�يمة ,أو يكون اإلنس�ان نفس�ه ه�و الهدف
فتصيبه بأمراض مميتة ,غير معروفة ,وال عالج
له�ا ,أو قد تف�رض النوم القس�ري على مجتمع
بش�ري بكامل�ه ,أو ق�د تتالع�ب بعق�ول الناس
فتش�وش أدمغته�م وتفرض عليه�م نوبات من
الجنون والغضب االنفعالي

ما هو الها اآرب
مش�روع الها آرب ( ,)HAARPوهذا
ه�و االختص�ار اللغ�وي والرس�مي
ل�ه ,ويعن�ي :برنام�ج األبح�اث ف�ي
مجال الترددات العليا للش�فق القطبي
الشمالي ,فظاهرة (األوررة )Auroral
ال تحدث إال في الشفق القطبي الشمالي,
ويعن�ي أيضا :البرنام�ج البحثي للطاقة
الفعالة ذات الت�ردد العالي ,ويكتب هكذا
باللغ�ة االنجليزية :يزع�م القائمون على
المش�روع انه مصم�م لدراس�ة الطقس,
ومعرف�ة التغي�رات الكهربائي�ة في طبقة
اآليونوس�فير في الغالف الج�وي لألرض,
ورصد اآلثار الناتجة عن الموجات الراديوية,
الت�ي تصلن�ا م�ن االنفج�ارات الشمس�ية,
وتؤثر في إرس�ال واس�تقبال جميع وس�ائل
االتصاالت ,ويزعمون أيضا إن المشروع يهدف
إلى تحسين قدرات طبقة الماغنيتوسفير على
عكس موج�ات الرادي�و ,إال إن الوقائ�ع أثبتت
خالف تلك المزاعم ,فالمعترضون والمش�ككون
ي�رون إن الغرض الرئيس لهذا المش�روع الكبير
هو صناعة س�الح فت�اك غير تقلي�دي ,تتلخص
مهمته بتوليد حزمة راديوية هائلة من الموجات
الموجهة نحو طبقة اآليونوس�فير ,والتي تقدر

والهلوس�ة ,وتجعله�م غي�ر قادري�ن على فهم
م�ا يواجهون�ه من ع�دوان ,أو تك�ون الموجات
المرس�لة أداة لصناع�ة الضجي�ج والضوض�اء,
ومصدرا لتوليد األصوات الغريبة المرعبة ,وربما
ًتوظ�ف الموج�ات الكهرومغناطيس�ية لتولي�د
ت�رددات منخفضة جدا ( )ELFم�ن أجل تعذيب
الناس جس�دياُ وعقلي�ا ً من مس�افات بعيدة ,أو
لتحقيق الحرمان الحس�ي بواسطة بث إشارات
داخ�ل العص�ب الس�معي لألش�خاص بأقص�ى
ق�وة مرتفعة ,فتمنعه�م من توظي�ف أدمغتهم
بالطريق�ة الحيوية الطبيعية ,الت�ي ًجبل عليها
اإلنسان .من المعلوم إن الغالف الجوي عبارة
ع�ن ك�رة منتفخة تغل�ف كوك�ب األرض من
الخارج ,تش�به فقاعة رغوة الصابون ,وفيها
فقاع�ات صغي�رة مش�حونة بالطاق�ة ,فلو
تعرضت تلك الفقاع�ات الصغيرة لخروقات
عبثي�ة متعمدة ,وانفج�رت بما تحتويه من
قدرات تدميرية اس�تثنائية ,فإنها ستكون
مص�درا مرعب�ا ً م�ن مص�ادر التقلب�ات
الجوية العنيفة ,بمعنى إن الغالف الجوي
لم يع�د يحتم�ل خروقات أخ�رى تضاف
إل�ى الخروق�ات ,الت�ي أصاب�ت طبق�ة
األوزون بتصدع�ات تس�ببت بارتف�اع
مع�دالت الح�رارة في الج�و ,وارتفاع
مناس�يب مياه البحر ,ول�م تعد طبقة
األوزون ق�ادرة على الصم�ود بوجه
األش�عة ف�وق البنفس�جية ,فم�ا
بال�ك بم�ا س�تفعله بن�ا الموج�ات
الكهرومغناطيس�ية الموجه�ة من
األرض نح�و طبقة اآليونوس�فير
والمرتدة ثانية إلى األرض ؟ ,ومن
ذا ال�ذي يس�تطيع أن يتكه�ن بما
س�تحدثه تلك الموجات من تخريب

وبعثرة لخطوط المجال المغناطيسي لألرض ؟,
وما هي االحتماالت الكارثية التي س�تحملها لنا
العواصف الشمسية
حقول امل�شاريع ومواقعها
تتوزع حقول المشاريع في أماكن عدة على ارض
الوالي�ات المتح�دة األمريكية ,لكنه�ا ال تقتصر
على أمريكا وحدها ,فهناك مشاريع دولية أخرى
موازية لها في التطلعات الش�ريرة ,فالمش�روع
األمريكي يرتكز في ثالثة مواقع رئيس�ة ,األول
في (جاكوما) بوالية اآلس�كا ,والثاني في (فاير
بانكس) بوالية اآلس�كا أيضاً ,والثالث في (أيرو
سيبوا) ببورتوريكو ,أما خارج الواليات المتحدة
فهي موجودة بجمهورية روس�يا االتحادية في
(فازليزكي) ,وبالنرويج في (ترومس�ا) يديرها
ويموله�ا االتحاد األوربي .وهناك أكثر من ()25
محط�ة صغيرة ,موزع�ة على الهن�د وبريطانيا
واس�تراليا والصي�ن وبع�ض األقط�ار العربي�ة
التي ورطت نفس�ها في تخريب كوكب األرض،
خصصت أمريكا مواردا ً مالية كبيرة لمشاريعها
بلغ�ت باليي�ن ال�دوالرات ,واش�تركت وزارة
الدفاع ومؤسس�ة ناسا في اإلش�راف والتنفيذ,
واش�تركت معها في التمويل وكالة مشروعات
األبحاث الدفاعي�ة المتقدمة ( .)DARPAيضم
حق�ل جاكوم�ا حوال�ي ( )180برج�ا هوائي�ا
بارتف�اع ( )22متراً ,ترتبط األب�راج مع بعضها
البع�ض بش�بكة واحدة ,وتش�كل ف�ي تكوينها
المش�ترك برجا ً عمالقا ً يف�وق التصور ,ويمتلك
قدرات فريدة تمكنه م�ن توليد ماليين الترددات
العالية ,قد تزيد عل�ى ثالثة ماليين ألف واط في
الثانية الواحدة ,وتتفوق على أكبر محطات البث
اإلذاع�ي بنح�و ثالثين أل�ف م�رة ,وتتولى هذه
الهوائيات إرسال هذا الكم الهائل من الطاقة إلى

طبقة اآليونوسفير على ارتفاع ( )145كم فوق
سطح األرض ,لتستهدف نقطة معينة في بلد من
البلدان الضعيفة ,التي تس�تهدفها أمريكا بقصد
تدمي�ر بنيتها التحتية ,أو بقصد نش�ر األمراض
السرطانية بين أفراد ش�عبها ,أو بقصد إغراقها
في األوس�اط الضوضائية المصطنعة ,أو بقصد
افتع�ال ال�زالزل ,وتحفي�ز البراكي�ن الخام�دة,
وتحريك التيارات المدية العالية في عرض البحر
وتوجيهها نحو الس�واحل ,فالغاية في السياسة
األمريكي�ة تب�رر الوس�يلة .لق�د اتض�ح للعالم
اآلن بع�د تحليل بيان�ات أكثر م�ن ( )100زلزال
بلغ�ت مع�دالت قوته�ا حوال�ي خم�س درجات
عل�ى مقي�اس رخت�ر ,إن ( )90%منه�ا وقعت
بع�د حدوث خل�ل في طبقة اآليونوس�فير ,على
أثر التغي�رات الطارئة على الحق�ول الكهربائية
والمغناطيس�ية ف�ي الغ�الف الج�وي لكوك�ب
األرض ,وه�ي دالئ�ل كافية تش�ير إل�ى احتمال
تورط مش�روع (الهاآرب) ف�ي التالعب بالمناخ
العام لكوكب األرض.
خماوف م�شتقبلية
مما ال ريب فيه إن (الهاآرب  )HAARPسيصبح
من ضمن األس�لحة الفتاكة في ترس�انة النظام
العالم�ي الجدي�د ,وس�يكون من الس�هل تدمير
القواعد اإلنتاجية والصناعية والحقول الزراعية
والسدود والنواظم لدول وشعوب بأكملها ,وبات
م�ن المؤكد إن اس�تخدامات اله�اآرب العدوانية
أو حتى الس�لمية لها تأثي�رات مدمرة على مناخ
كوك�ب األرض ,وس�تترك تداعياته�ا الس�لبية
عل�ى النظم البيئي�ة والزراعية ,وستتس�بب في
تحفيز البراكي�ن الخامدة ,والخط�وط الزلزالية
الحساسة ,والمجاالت المغناطيسية الطبيعية.
فالس�الح المناخي الذي تمتلكه أمريكا اآلن هو

األكث�ر تعرضا لالتهامات ,وربم�ا كانت الزالزل
الت�ي ضرب�ت الياب�ان ,والموجات المدي�ة التي
اجتاحت س�واحل جنوب ش�رق آس�يا ,هي التي
وجهت أصابع االتهام إلى س�الح الهاآرب ,وهي
الت�ي تحدث�ت عنها الصح�ف كثيراً .لق�د تغافل
اإلع�الم عن ح�روب المن�اخ لجهل�ه بحيثياتها
وظروفه�ا وأس�لحتها ,وربم�ا كان الصحاف�ي
األلمان�ي (هارول�د ويل�زر) أول م�ن أش�ار إلى
مع�ارك (دارفور) باعتبارها م�ن معارك المناخ
الت�ي دارت رحاها ف�ي قلب القارة الس�وداء .ال
ف�د يقول قائ�ل :إن النزاع في دارف�ور بين البدو
والمزارعي�ن يعد م�ن أقدم النزاع�ات المتأججة
هن�اك ,بي�د أن التزام�ن ال�ذي وق�ع بي�ن زيادة
أعداد الماش�ية وبين تجري�ف األراضي الزراعية
وتصحره�ا ه�و ال�ذي فج�ر الصراع ,فل�م تكن
ن�درة األمطار وانخفاض مناس�يب األمطار في
المناطق الساخنة من المتغيرات الطبيعية ,التي
واجهته�ا تل�ك المناطق عل�ى حين غ�رة ,لو لم
يتدخل األشرار ليعبثوا بها بأسلحتهم المناخية,
ولم يأت اختفاء الغابات في أفغانستان وفيتنام
من باب الصدفة ,وربما سيأتي اليوم الذي تدخل
فيه الدروس التعبوية لحروب المناخ في مناهج
الكلي�ات الحربية .لكننا وف�ي ختام موضوعنا
هذا البد أن نش�ير إلى إن الطغي�ان ال يدوم ,وإن
ح�روب المناخ س�تكون لها نتائجها العكس�ية
الت�ي ال تخطر على بال رجال (الهاآرب) وال على
بال خفافيش البنتاغون ,وأن الس�حر س�ينقلب
على الساحر ,وهكذا جاء إعصار ساندي ليوجه
أق�وى الصفعات إلى صانعة اإلرهاب الدولي في
عقر دارها ,ويكش�ف عورتها ,ويمرغ انفها في
األوحال ,كانت س�اندي م�ن جنود الل�ه الواحد
األحد الفرد الصمد" ,ويمكرون ويمكر الله والله
خير الماكرين".

أميركا في طريقها إلى الزوال

اقتراب العد التنازلي لهالك عاد الثانية
امل�شتقبل العراقي /متابعة
ربم�ا كان األس�تاذ منصور عب�د الحكيم ,واألس�تاذ الدكت�ور زغل�ول النجار أول
المتحدثي�ن م�ن العرب عن زوال أمري�كا بعد انفجار البركان الكامن تحت قش�رة
(يلو س�تون ب�ارك) ,وربما كان�وا أول الذين ربطوا مصيره�ا الجيولوجي بمصير
عاد الثانية ,بيد أن األمريكان أنفس�هم س�بقونا كلنا في تشخيص مخاطر انفجار
باطن األرض في هذه الرقعة بالذات ,وحذروا من اقتراب العد التنازل لنهاية القارة
الجديدة برمتها.
الربكان الأ�شفر يدق ناقو�س اخلطر
تختلف خصائص بركان الحجر األصفر (يلو ستون ( Yellow Stoneعن خصائص
البراكي�ن األخ�رى ,فهو يقبع تحت قش�رة واس�عة ,بط�ول ( )80 - 70كيلومترا,
وع�رض ( )65 - 30كيلومت�را ,وبعم�ق بضع�ة كيلومت�رات ,في منطقة تس�مى
( ,)Norris Back Basinحي�ث يرق�د هناك من دون أن تكون له فوهة ظاهرة فوق
سطح األرض .يختبئ في جوف األرض وكأنه يعد العدة لالنفجار الكبير ,ويتحين
الفرص�ة المؤاتية إلغ�راق القارة بحم�م بركانية منصهرة يقدر س�مكها بخمس
بوص�ات .اكتش�فه الجيمورفولوجيون ع�ن طريق التصوير الفضائي باألش�عة
تحت الحمراء ,ورصدته األقمار الصناعية أول مرة عام  ,1960وأظهرت الدراسات
التحليلي�ة القديم�ة انه انفجر آخر م�رة منذ ( )640000س�نة ,وتوقع العلماء في
س�تينيات الق�رن الماضي ان�ه يث�ور كل ( )600000س�نة ,أي انه تأخ�ر بحوالي
( )40000س�نة عن الموع�د المتوقع النفج�اره ,بمعنى انه تأخ�ر أربعمائة قرن
حس�ب  ,ويوش�ك أن ينفذ صبره في يوم ما ,بعد أن ظهرت عليه عالمات االنفعال
والتضخم وذلك في ضوء تقديراتهم القديمة ,لكنهم اكتشفوا اآلن انه انفجر بقوة
قبل حوالي ( )13800سنة ,وقالوا إن حوض خليج مريم تشكل بفعل ذلك االنفجار
الهائ�ل ,واكتش�فوا أيضا انه ع�اد لالنفجار م�رة أخرى من فوه�ة (كالديرا) قبل
حوال�ي ( )3000بيد انه لم يكن باالنفجار الكبير المؤثر ,وقالوا ان اكبر انفجارات
(يلو س�تون) وقعت قبل حوالي ( )2100000س�نة .ش�رع هذا البركان العمالق
في الس�نوات القريبة بتوليد الضغط تحت سطح التربة ,فارتفعت قشرته العلوية
الضعيف�ة بمقدار مت�ر واحد خالل الخمس�ين عام�ا الماضية ,وس�جلت ارتفاعا
ملحوظا للمدة من  1996إلى  2000بلغت عش�رة سنتيمترات ,رافقته زيادة كبيرة
في تدفق المياه الجوفية من الينابيع الطبيعية الساخنة بمعدل ( )30لترا بالدقيقة,
وزي�ادة متصاعدة ف�ي حجم وأعداد الهزات األرضية ,وص�ل عددها إلى ()15000
ه�زة عنيفة للم�دة من  1973إل�ى  ,1998تراوحت ش�دتها بي�ن ( )8 – 6درجات
بمقياس رختر ,كان مركز بعضها بعمق ( )500متر تحت سطح األرض ,مع زيادة
مضط�ردة في حرارة الس�طوح الس�اخنة ,بلغت عند بعض النق�اط ( )200درجة
فهرنهايتية ,وكانت كافية لقتل األعشاب واألشجار والنباتات األخرى ,وهذا دليل
كاف على تصاعد معدالت التس�خين السفلي ,ما اضطر مراكز الطوارئ إلى اتخاذ
ق�رارات صارمة بإخالء المنطقة وحظر التجوال فيها ,ونصب العديد من محطات

الرصد والمراقبة .وسجلت مراجل السخانات الطبيعية انفجارا ً واحدا ً عام ,2000
وانفجرت مرتين عام  ,2002ومرتين عام  ,2003وأفادت التقارير أن ارتفاع المياه
الس�اخنة المتدفقة نحو األعلى من الينابيع الواقعة غرب بحيرة ()Nymph Lake
وصل ارتفاعها عند درجة الغليان إلى ( )75متراً ,صاحبتها ارتفاعات ملموسة في
حرارة الغازات ,والرماد الملتهب الذي تنفثه سخانات ( .)Porkchopفي ضوء هذه
المتغيرات الخطيرة تبنت جامعة يوتا برنامجها العلمي الميداني لرصد األنش�طة
ا ختص�ا ر ا
البركاني�ة تحت القش�رة الس�طحية ,أطلق�ت علية ()YVO
لعب�ارة (,)Yellowstone Volcano Observatory
فأنشأت بالتعاون مع هيئة المسح
الجيولوج�ي األمريكي�ة
( )USGSس�بع محط�ات
للرصد الزلزالي ,وباشرت
بتس�جيل المتغي�رات الحرارية
والمائي�ة واالهت�زازات
البركاني�ة ,ومراقب�ة
المحتوي�ات المنصهرة
لباطن األرض ,وباشرت
بتعزيز نظام الرصد لتتبع
األنش�طة الزلزالي�ة,
التغي�رات
ومراقب�ة
الحراري�ة المائية ,وتقييم
المخاطر المحتمل�ة على األمد
البعي�د ,وتطوي�ر المفاهي�م العلمي�ة
الالزمة لالرتقاء بمس�توى المراصد
والجيمورفولوجي�ة,
الزلزالي�ة
والتواصل مع المراكز العلمية األخرى
واالستئناس بآرائهم.
كوارث متوقعة
لق�د أنتجت ه�ذه المنطق�ة واحدة
م�ن اكبر أنظمة العال�م البركانية
النش�طة ,تمخض�ت عن سلس�لة
من االنفجارات البركانية الكبيرة
ف�ي الس�نوات القليل�ة الماضية,
فضال عن إنتاج العديد من السخانات
المائية والمراج�ل الغازية الطبيعية,
وه�ي تنت�ج س�نويا حوال�ي ()2000
زلزال ,معظمها من النوع الصغير غير

المؤث�ر ,لكنها وعل�ى الرغم من قوتها المنخفضة تعك�س صورة مخيفة لهيجان
الحمم المنصهرة في باطن األرض .لقد وقع زلزال عام  1959عند حافات بحيرة
( ,)Hebgenوبلغ�ت قوته وقتذاك ( )8درجات بمقي�اس ريختر ,كانت كافية لقتل
( )28ش�خصا صادف وجودهم في هذه البقعة المهجورة من العالم .أما خزانات
المواد المنصهرة تحت األرض فقد بلغت حرارتها المس�جلة ( )800درجة مئوية,
وه�ي درجة كافية لتس�خين الجيوب المائي�ة إلى درجة الغلي�ان ,وعبر العاملون
في مراكز الك�وارث ومراص�د الزالزل
عن خوفهم المش�روع م�ن النتائج
الكارثية لهذا البركان الجبار ,الفتين
انتب�اه الن�اس إل�ى احتم�ال تص�دع
قش�رته الفوقي�ة ,وانط�الق ماليي�ن
األطنان من الحمم البركانية الملتهبة
في الهواء لمس�افات بعيدة تصل إلى
عدة كيلومترات مع غازاتها الكبريتية
والحمضي�ة ,ومن ثم تس�اقطها على
مس�احة هائلة يق�در نص�ف قطرها
بنح�و ( )1000كيلومت�ر م�ن مرك�ز
البركان ,ما يعني زوال كل أشكال الحياة
في دقائق معدودات ,عندئذ س�تتصاعد الغازات
واألبخ�رة الس�امة ,وتنع�دم الرؤي�ة تماما,
فتحج�ب الش�مس ,وتدخ�ل المنطق�ة في
شتاء نووي مظلم قد يستمر لربع قرن من
الزمان ,وستتساقط األمطار الحمضية على
القارات البعيدة ,وسيتس�ع تأثيرها ليصل
إل�ى قيعان البحار والمحيطات ,وقد تنش�ر
الغازات ويتناثر رمادها األسود في فضاءات
البلدان البعيدة ,ما ينذر بعودة عقارب الزمن
إل�ى العصور الجليدية األولى ,ويبقى س�ؤال
في غاي�ة األهمية :م�اذا لو تس�ربت الحمم
البركاني�ة الملتهب�ة ,ووصل�ت إل�ى مكامن
األس�لحة النووية األمريكي�ة ؟ ,وهل يصمد
الن�اس ف�وق س�طح األرض إذا اندلق�ت
الحمم المنصهرة في تجاويف ترسانة
األس�لحة الكيماوية أو تغلغلت في
مخابئ األس�لحة الجرثومية ,التي
تحتفظ به�ا أمريكا ف�ي قواعدها
الحربية وترساناتها اإلستراتيجية

؟ .بات من المؤكد أن انفجار هذا البركان سيكون مصحوبا بصيحة مدوية تذهل
العقول ,وترتج لها القارات كلها ,وتقشعر لها األبدان في كل أصقاع الكون ,وتهتز
لها عروش القوى الظالمة ,وقد سمع سكان القرى الشمالية أصواتا ً مرعبة أثارت
ف�ي قلوبهم الفزع ,ل�م يعرفوا مصدرها ,ولم يجدوا لها أي تفس�ير ,كانت عندهم
نذير شؤم لوقوع كارثة مجهولة تتربص بهم.
هالك عاد الثانية
تح�دث الق�رآن الكريم عن هالك قوم عاد في أكثر من س�ورة ,لكن�ه لفت انتباهنا
ف�ي س�ورة النجم إلى إن ذلك الهالك ش�مل ع�اد األولى على وج�ه التحديد( ,وأنه
أهل�ك ع�ادا ً األولى) ,ولم يتكرر ه�ذا التحديد في آيات الق�ران إال في هذه اآلية ,ما
يعني أن الهالك سيش�مل عاد الثانية وربما س�يمتد ليصل إلى الثالثة وما يليها في
ه�ذه المتوالية المتعاقبة ,فالتعداد الحس�ابي الذي يبدأ باألول�ى البد أن ينتقل إلى
(الثانية) في سياق هذا التسلسل الرقمي .لقد حل غضب الله على قوم عاد األولى
الستكبارهم وطغيانهم في األرض بغير حق ,وادعاءاتهم أنهم األقوى ,وارتكابهم
الفواح�ش واعتداءاتهم المتكررة على األق�وام األخرى ,فجاءتهم التحذيرات تترا,
فرفضوه�ا كلها ,فاس�تحقوا القصاص والعذاب بما اقترف�ت أيديهم ,فانتهى بهم
المط�اف إل�ى الهالك بريح صرر عاتي�ة ,جعلتهم كأعجاز نخ�ل خاوية .نحن اآلن
ف�ي المرحلة الختامي�ة من عام الحس�م ( ,)2012العام الذي رش�حته المنظمات
الظالمي�ة لنهاية العالم ,ومهدت له بأفالمها الهوليودية الخيالية ,وهو العام الذي
طغ�ت فيها أمريكا طغيانا عظيما ,فتباهت بقوتها الغاش�مة ,وتفاخرت بثرواتها
الطائلة ,وتبجحت بقواعدها العسكرية المنتشرة في كل القارات ,فأطلقت لنفسها
العنان في بس�ط سلطتها االستعالئية الجبارة على الكون كله ,واستباحت األرض
بحروبها التي ال تنتهي وال تتوقف ,تارة بالغزو المباش�ر ,وتارة بفرض العقوبات
الظالم�ة على الش�عوب واألمم ,وتارة أخرى بالتحرش والتآم�ر واالحتيال ,وتارة
بنش�ر الرذيلة والفس�اد والخراب ,حتى كادت أن تحمل آثام األق�وام البالية كلها,
ابتدا ًء من ق�وم نوح إلى ثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب األيكة وقوم
ُتبَّع ,فاستحقت ببغيها وطغيانها أن تترشح لنيل لقب (عاد الثانية) بانتظار اليوم
الموع�ود لتفتت قوتها ,حتى إذا أخذت األرض زخرفه�ا ,وا َّزينت وظن أهلها أنهم
ً
لي�ال أو نهاراً ,فجعله�ا الله حصي�داً ,وكأنها لم تعلو
ق�ادرون عليه�ا ,أتاها أمرنا
باألمس .قد تتطابق هذه التوقعات بزوال أمريكا مع ما ورد في الكتب السماوية,
وق�د تقترب من تنبؤات المنجمين والعرّافين ,فتلتقي مع توقعات علماء الكوارث
الطبيعي�ة ,الذين ح�ذروا من تفاقم قوت�ه االنفجارية ,مبينين انه سيش�مل الثلث
الغربي من الواليات المتحدة ,ويمتد من كاليفورنيا جنوبا حتى سياتل شماال ,وان
قوته ستكون أضعاف قوة القنابل النووية .لكنهم ال يعرفون بالضبط متى تتفجر
البراكين العمالقة الكامنة في جوف األرض ,فالله وحده هو العالم بسرها ,وعنده
مفاتيح الغيب ال يعلمها إال هو ,ويعلم ما في البر والبحر ,وما تسقط من ورقة إال
يعلمه�ا ,وال حب�ة في ظلمات األرض ,وال رطب وال ياب�س إال في كتاب مبين ,وله
غيب السماوات واألرض وإليه يرجع األمر كله.
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الواقع العريب ..بني الفساد واالستبداد
د.ب�شري ناظر اجلحي�شي
ال يخفى على المتخصصين والمهتمين
في الدراس�ات االجتماعية والتاريخية
والسياسية كيف نشأت الدولة العربية،
وفي ظل أي ظروف اس�تعمارية كانت
سائدة في عالمنا العربي نشأت أنظمتنا،
كم�ا أن الحياة السياس�ية ف�ي الواقع
العرب�ي تتس�م بالعديد م�ن المعوقات
التي تق�ف عقبة في طري�ق اإلصالح،
وأنها تساعد على نمو وانتشار الفساد
واالس�تبداد ،منها وقوعه�ا تحت نظم
ملكي�ة أو عس�كرية ،أو جمهوري�ة
جاءت باستفتاءات وانتخابات ال تعرف
معن�ى للديمقراطي�ة وذل�ك بتش�ويه
إرادة المواطني�ن من خالل االنتخابات
المزورة التي تتدخل فيها أجهزة الحكم
لتضم�ن حص�ول الح�زب الحاكم على
األغلبية بأي طريق�ة وبأي ثمن ،وهذا
يقضي عل�ى المنافس�ة العادلة وعلى
أي أم�ل للمعارضة في الوصول لس�دة
الحك�م ،ويجع�ل التعددية السياس�ية
شكلية وغير فعالة ،وهو ما يزيد الخلل
في العملية السياس�ية ويبقيها أسيرة
اس�تبداد الحاكم وطغيان�ه .ومن جهة
أخرى فإن هناك تقييد واضح للحريات
السياسية والمدنية ،من خالل القوانين
االس�تثنائية وأجه�زة األم�ن الخاصة
والمخابرات وغيرها ،األمر الذي يجعل
المواطن العربي يعي�ش في ذعر عام.
ُيضاف إل�ى كل هذا الوضع االقتصادي
المتأزم ف�ي عالمن�ا العرب�ي ،والخلل
الكبير ال�ذي تعانيه الكثي�ر من الدول،
فق�د أرجع الكثي�ر م�ن المحللين هذه
األس�باب إلى أنظمة الحكم التس�لطية
االس�تبدادية ،ألن�ه م�ن الصعوب�ة أن
يتحق�ق أي نم�و اقتص�ادي ف�ي ظ�ل
نظام سياسي يحتكر السلطة ويرفض
الحوار مع أي طرف آخر داخلي ،بحجة

أنه يملك وحده الحقيقة المطلقة ،وأنه
وحده القادر عل�ى أخذ زمام المبادرة،
وقيادة دفة الحكم إلى ما فيه مصلحة
الوطن وأمن أراضيه ،وحماية سيادته
وصيان�ة مواطني�ه ،وهو ف�ي حقيقة
األم�ر ال يعط�ي مصلح�ة الوط�ن أي
اهتمام ،وإنما الذي يس�تحوذ علي جل
اهتمامه هو بقائه في الس�لطة أطول
فت�رة ممكنة ،ونه�ب ث�روات الداخل،
وتهريبه�ا إلى الخارج ،وم�ن ثم يجب
الوقوف على ماهية الفساد واالستبداد
الس�ائدة في اغلب مجتمعاتنا العربية،
وبيان أس�بابها وآثارها ونتائجها على
الف�رد والمجتم�ع ،وااله�م بي�ان اثر
الفساد واالستبداد على عملية التنمية
ومدى تقدم ونهضة المجتمع ومواكبة
التطور الس�ائد في الكثير من األنظمة
العالمي�ة التي تمت�از بدرجة عالية من
النم�و واالزده�ار وارتفاع المس�توى
المعاشي إلفرادها .كما أن المجتمعات
العربي�ة بش�كل ع�ام تس�ود فيه�ا
العالقات القبلي�ة والقرابية والحزبية،

وف�ى ظل تلك العالقات ف�إن الوظائف
تمنح على أس�اس القراب�ة والعالقات
الش�خصية وليس على أساس الكفاءة
والنزاه�ة ،وهو األمر ال�ذي يؤثر على
إنتاجية العم�ل واألداء ،ونجد أن جهل
معظ�م المواطني�ن بحقوقه�م ،وعدم
احترام الموظف للقانون يش�جع على
الفس�اد ،كما نجد أن�ه هناك الكثير من
الع�ادات االجتماعي�ة الس�لبية والت�ي
أصبح�ت عرف�ا ً اجتماعي�ا مقب�والً
وس�ائدا ً ف�ي الكثي�ر م�ن المجتمعات
العربية ،مثل عدم االلت�زام بالمواعيد،
وع�دم االهتم�ام بالملكي�ة العام�ة أو
الحرص على أم�وال الدولة ،والمبالغة
في تزيين المكاتب الحكومية وتأثيثها
من مناش�ئ عالمي�ة وبمبال�غ طائلة،
وإس�اءة اس�تخدام س�يارات الدول�ة
وأجهزته�ا ،أو اس�تخدامها لألغراض
الش�خصية ،والوس�اطات ،وكذل�ك
ع�ادة الهداي�ا الس�ائدة بي�ن المواطن
والمس�ئول(ودائما ً م�ا تك�ون الهدايا
مقاب�ل عمل ت�م انجازه) ،وال ش�ك أن

انتش�ار مثل ه�ذه العادات يع�د عامال
مساعدا على انتشار الفساد واالستبداد.
يضاف إلى ه�ذا ضعف ال�وازع الديني
فاألس�رة الت�ي تنمى ف�ي أبنائها روح
المواطن�ة الصحيح�ة ،والخ�وف م�ن
الل�ه ،والحرص على المب�ادئ الخيرة،
وااللت�زام باألخالق الفاضل�ة ،تختلف
وال ش�ك عن األس�رة التي تربى أبنائها
على التشكك في القيم والمبادئ ،وعدم
الرض�وخ لقواني�ن الدول�ة وااللت�زام
بنظمه�ا وإطاعته�ا .وهن�اك رؤي�ة
تنس�ب الفس�اد إل�ى عوام�ل أخالقية
وديني�ة وش�خصية ،والفس�اد طبق�ا
له�ذه الرؤي�ة هو ناتج لتص�دع أخالق
المجتمع أو تش�وه اإليم�ان الديني أو
ألعقيدي اإليديولوجي والسياسي ،كما
أن الفساد هو محصلة لتردي األوضاع
السياس�ية واالقتصادية واالجتماعية
داخل الدولة ،فليس هناك س�بب واحد
يؤدي إلى انتش�ار الفساد ،وإنما هناك
مجموع�ة متداخلة من األس�باب التي
تتع�دد م�ا بي�ن ع�دم اس�تقرار النظم
السياسية ،وتردي األحوال االقتصادية،
وضع�ف ال�وازع الديني ،وخل�ل النظم
القانونية وهشاشتها ،وضعف مفهوم
ال�والء واالنتم�اء للدول�ة م�ن أج�ل
غلب�ة مجموعة من ال�والءات الفرعية
لألسرة والقبيلة في ظل غياب مفهوم
المواطن�ة .وكما يقول خلدون حس�ن
النقي�ب في مؤلفة "الدولة التس�لطية
ف�ي المش�رق العربي المعاص�ر" :من
خالل اس�تعراض التحول الذي شهدته
ال�دول العربي�ة من�ذ حصوله�ا عل�ى
االس�تقالل نجد أن الدول�ة تحولت إلى
دول�ة عنيف�ة وطبقية وتابع�ة للدول
المتقدمة ،وقد توس�ع دور الدولة في
االقتص�اد والمجتم�ع وه�ذا زاد م�ن
التس�لط الذي تمارس�ه الدول�ة بحيث

زادت رقع�ة االس�تبداد ف�ي نس�يجها
الوطني ،وفي ظل التخبط الذي شهدته
السياس�ات االقتصادي�ة لتل�ك ال�دول
تدهورت الطبقة الوس�طي وانسحقت
اقتصادي�ا ً واجتماعي�اً ،وم�ن المعلوم
أن الطبقة الوس�طي هي صمام األمان
ورمانة الميزان في أي مجتمع ،وكانت
المحصل�ة لهذا هو مزي�د من التوترات
داخل الدول�ة بين الطبقة المس�تفيدة
والنخبتي�ن المس�يطرة والحاكم�ة
ويأتي مص�در هذه التوت�رات من ميل
سياس�ات الدول�ة التس�لطية إلى خلق
ركود اقتصادي واجتماعي وحضاري،
ومي�ل الق�وى االجتماعي�ة المتحررة
من الطبقة المس�تفيدة (فئات الطبقة
الوس�طي) إل�ى المطالب�ة بمزي�د من
المس�اهمة السياس�ية وبحقه�ا ف�ي
تحوي�ل مكاس�بها المادي�ة نتيج�ة
الحراك االجتماع�ي الصاعد إلى مكانة
اجتماعية وارتقاء السلم االجتماعي".
وبه�ذا نس�تطيع أن نس�تنتج بع�ض
األم�ور ومن أهمه�ا أن الواقع العربي
يعاني على أكثر من صعيد فالسياس�ي
مت�أزم وال يهدأ أو يس�تقر إال بالتدخل
الخارج�ي ،واالقتص�ادي يعان�ي م�ن
العجز فما نس�تورده يفوق ما نصدره،
والثقاف�ي مخت�رق بث�ورة معلوماتية
ال نمل�ك منه�ا وال نعرف عنها س�وى
طريقة استخدامها والتمتع بها ،وبهذا
نكون مس�تهلكين سياسيا ً واقتصاديا ً
وثقافي�اً ،أذا ً نحن بحاج�ة لثورة على
ه�ذا الواق�ع وأن نك�ون مبدعي�ن غير
ناقلي�ن ،ومنتجي�ن غي�ر تابعي�ن أو
مس�تهلكين فقط ،وه�ذا ال يتحقق إال
م�ن خ�الل أرداه وطني�ة يش�ارك بها
جميع مكون�ات المجتمع بغض النظر
ع�ن الل�ون أو الجن�س أو الع�رق وفي
جميع البلدان.

هل يقع شيوخ الزيت يف مصيدة اجلرذان ؟!

حممد عبعوب
حكى لي صدي�ق تلقى تدريبا أكاديميا في مجال
البحري�ة بإح�دى أكاديمي�ات البحري�ة في دول
أوروبا الش�رقية أواخر سبعينات القرن الماضي
وعمل لفترة كضاب�ط على قطعة بحرية  ،حكى
أن ربابنة القطع البحرية في محاربتهم للجرذان
الت�ي عادة ما تتس�لل إل�ى القط�ع البحرية عند
رس�وها في الموان�ئ البحرية وتح�دث تلفا في
خطوط وتجهيزات القطع وفي تموين طاقمها،
يعتمدن على طريقة جهنمية يس�تخدمون فيها
أحد الج�رذان التي يت�م اصطيادها ف�ي القضاء
النهائ�ي عل�ى بقية فري�ق الج�رذان بالقطعة!!
كي�ف يتم ذل�ك ؟ رديت عليه باس�تغراب ،أوضح
بأنه�م في البداي�ة يصط�ادون إح�دى الجرذان
ويحبس�ونها في قفص لمدة ي�وم بدون أكل ،ثم
يلق�ون له�ا بجرذ ميت ،تت�ردد ف�ي التهامه في
البداي�ة ،لكنه�ا أمام فرص�ة الجوع تقب�ل عليه
وتلتهم�ه ،ويك�ررون معه�ا نف�س التجربة مع
تمدي�د م�دة الحرمان م�ن الغ�ذاء إلذكاء نهمها
للح�م الجرذان ويدفعون لها بج�رذ ميت في كل
م�رة ..وبع�د أن يالحظ�وا نهمه�ا وإقبالها على
أكل بن�ي جلدتها بدون ت�ردد ،يدفعون لها بجرذ
ح�ي إلى داخل القفص تفترس�ه بعن�ف ،وهكذا
يتأكدون من أنها س�تطارد بقية الفريق األحياء
وتلتهمه�م حتى آخ�ر جرذ ،فيطلقون س�راحها

لتقوم بدور تطهير القطعة من كل الجرذان التي
ق�د تختبئ ف�ي المناط�ق الضيقة م�ن القطعة،
وفي نهاي�ة المطاف يتربصوا له�ا عندما تخرج
بحثا عن ج�رذان ال وجود لها فيقتلونها ،وهكذا
وبقت�ل هذا الجرذ الذي درب على قتل بني جلدته
والتهامه�م يتم تطهير القطع�ة من كل الجرذان
بدون أي تكاليف.
ه�ذه القص�ة اس�تدعتها ذاكرت�ي وأن�ا أراق�ب
وأح�اول تحلي�ل دور قط�ر وبقي�ة مش�يخات
الزي�ت ف�ي الخليج ف�ي إدارة ما يع�رف بثورات
الربي�ع العربي ،وأتأم�ل تفاصيله�ا ،بعد انجالء
غبار بعض معاركه�ا ،تصوروا معي كيف يمكن
له�ذه المش�يخات أن تصب�ح نصي�رة للحري�ة
والديمقراطي�ة فيما تمارس هي على ش�عوبها
سياس�ة إقطاعي�ة بدائي�ة ،مس�تفيدة م�ن ريع
الزي�ت في تغييب وعي هذه الش�عوب وتنويمها
وتحويلها إل�ى مجتمعات اس�تهالكية ال تضيف
للحضارة اإلنسانية بل تدمرها !!
إنني أرى في هذه المش�يخات صورة ذلك الجرذ
المس�كين ال�ذي حجز في قفص وج�وع ليلتهم
إخوت�ه المفس�دين ،ول�ن يختل�ف مصي�ر هذه
المش�يخات عن مصير ذلك الجرذ ،فبعد أن تجهز
ه�ذه المش�يخات بدعمه�ا المال�ي والسياس�ي
للثائري�ن عل�ى ش�ركائها ف�ي صناع�ة التخلف
والفق�ر والمرض ال�ذي نعانيه ،س�يجهز عليها
ق�ادة هذه الثورات غي�ر المرئيين ف�ي الصورة،

فأمراء وملوك وشيوخ الزيت ال يقلون فسادا في
األرض عن بقية الدكتاتوريات التي أزيلت والتي
ف�ي طريقها للزوال ،بل إنن�ا يمكننا ان نقول إن
بعض الدكتاتوريات العس�كرية ق�د حاولت بناء
القوة لكن خطأها أنها لم تبن اإلنسان بل دمرته،
فيم�ا تمارس مش�يخات الزيت سياس�ة تجهيل
وتدمير لإلنسان واألوطان وتهدر فرصة ذهبية
ال يمك�ن أن تتكرر لبن�اء دول�ة حقيقية تضيف
لإلنسان في منطقتهم ولإلنسانية جمعاء دعما
حقيقيا بما يدره عليها النفط من أموال طائلة.
لقد ع�وى ذئب قطر من�ذرا ببداي�ة نهاية الجرذ
الصي�اد ول�م يفهم أمي�ر قطر ع�واءه ،أكاد أرى
أمامي اآلن مؤشرات تدل على أن نظرية اصطياد
الج�رذان على األرض العربية في فصلها األخير،
وان الجرذ الصياد ممثال بش�يوخ الزيت،
قد حان الوق�ت للتخلص منه بعد أن
يكون قد أجهز على بقية شركائه
ف�ي إفس�اد المركب�ة المبحرة
إل�ى ش�واطئ الليبرالي�ة،
حيث ستستنفد آخر قواها
ويت�م تحوله�ا بع�د ذلك
إل�ى مخ�زن للخ�ردة
والمخلف�ات الت�ي
ال نف�ع منه�ا ،ه�ذا
إذا ل�م يس�يطر
عليه�ا ربابن�ة

مخلص�ون ويديرونه�ا ب�روح
وطني�ة ويرس�ون به�ا عل�ى
ش�واطئ األم�ان والحرية
و ا لد يمقر ا طي�ة
الحقيقي�ة الت�ي
يتطلع له�ا ركاب
ه�ذه المركب�ة
م�ن الش�عوب
العربية.
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�شعد تركي

تش�كو معظ�مُ إدارات الم�دارس من طلب�ة ال يهتم�ون بالدرس،
وأولياء أمور ال يتابعون أبناءهم .ويرى أولياء األمور أن المدارس
ْ
َ
ّج رس�ميّة دون تحصيل علمي.
أضحت تمن�ح
الطالب وثيقة تخر ٍ
ْ
عج�زت وزارة التربية تماما ً عن توفي�ر بنية تحتية في
ف�ي حين
ُ
ٌ
وزارة كان دليل
تكفل نجاح�ا ً للعملي�ة التربوي�ة.
ح ّده�ا األدن�ى
ُ
ّ
أخل كثيرا ً بموعد بدء الدوام
الدور الثالث الذي
بدعة
فشلها األبرز
ِ
َ
الدراس�ي المعت�اد وأربك الطلب�ة وإدارات المدارس ،ولم يش�ترك
فيه س�وى عد ٍد ضئيل من الطلبة الذين لم ينجح أغلبهم برغم ّ
كل
التسهيالت التي وُ فرت لهم.
ً
ً
قوية لدى الطلبة في نيل ش�هادات
رغب�ة
م�ن المؤك�د أن هناك
ّ
َ
مطمح الجميع.
تؤهلهم للحصول على وظائ�ف حكومية صارت
وكان عل�ى الوزارة أن تس�تثمر ه�ذه الرغبة ع�ن طريق ترصين
ّ
المؤهلين
العملي�ة التربوي�ة وجعل النج�اح مقصورا ً فقط عل�ى
ّ
ولعل أوضح دليل على
ولي�س عن طريق ابتكار دور ثالث أو رابع.
َ
الطلب الكبير عل�ى الدروس الخصوصية،
رغبة الطلب�ة بالنجاح،
واكتظ�اظ المكتب�ات بالمالزم الدراس�ية لمختل�ف المراحل بدءا ً
باالبتدائي�ة ولي�س انته�ا ًء بالمرحل�ة اإلعدادي�ة ،حت�ى أضح�ى
التدري�س الخصوصي مهنة (موازية) ت� ّدر على القائم بها أرباحا ً
تف�وق الراتب الذي يتقاض�اه من وظيفت�ه الحكومية ،وأصبحت
المالزم المدرسية تنافس أكثر الكتب رواجاً!!
يقينا ً أن التدريس الخصوصي عب ٌء آخر يثقل كاهل األس�ر التي
ّ
مؤه ٍل
معدل
تعي�ش على الكفاف ،ويقين�ا ً أيضا ً أن النجاح وني�ل
ٍ
لكليّ�ة مرموق�ة لم يعد يم� ّر عبر بوابة المدرس�ة ألس�باب ع ّدة،
يعرفه�ا ّ
جل أولياء أم�ور الطلبة مثلما يتعم ّده�ا بعض المعلمين
والمدرس�ين وتتجاهله�ا وزارة التربية .العبء يصب�ح أكثر ثقالً
خصوصي
وضخام�ة حين تضطر أس�رة إلى االس�تعانة بمعلّ�م
ّ
لطالب في الصف األول االبتدائي ،إذ سيكون أمامها مشوار طويل
كي تكمل مس�يرة الدراس�ة الطويلة ألحد أبنائه�ا .ومع أن أغلب
الطلب�ة وأولي�اء أمورهم � الفقراء منهم خصوص�ا ً � يدركون أن
الش�هادة هي الطريق لتغيير واقع ما يعيش�ونه من ضنك وعوز،
أن ه�ذا الطري�ق صار صعبا ً جدا ً إن لم يكن مس�تحيالً وباهظا ً
إالّ ّ
أب يحصل بالكاد على لقمة العيش.
يقصم ظهر ٍ
حي سكني تحيطه العشوائيات ومساكن المتجاوزين
أعيش في ّ
م�ن جميع جهاته ،عش�وائيات يعتاش أغلب س�اكنيها على جمع
القمامة وأعمال بس�يطة أخرى ال يمكنها س�وى أن تجعل الحياة
مس�تمرة في األجس�ام النحيلة المتعبة .في هذه العش�وائيات ال
يمكن لفرد من أسرة � صغيرا ً كان أم كبيرا ً � أن ال يعمل ،وبرغم ذلك
تجد نس�بة ال بأس بها من هذه األس�ر تحرص
عل�ى تعلي�م أبنائه�ا .نس�بة ال ب�أس
به�ا منهم تضط�ر إلى االس�تعانة
بالتدري�س الخصوص�ي ألن
المعلّم والمعلمة ال يجدان وقتا ً
كافي�ا ً لتعليم صف تجاوز عديد
طالبه الس�تين ،أو أن البعض ال
صبي ليس
يرى فائدة في تعليم
ّ
له إال مهنة آبائه .في الحي الذي
أس�كنه أرى بعض�ا ً م�ن طلبة
االبتدائية مع كتبهم يتوافدون
إلى بيت المعلّم وكلّهم أمل أن
يأتي يوم تكون لهم وظيفة
تشبه وظيفة معلّمهم وبيت
يشبه بيته!!

إرهـــابيون  ..األمـــس واليـــوم وغــــــد ًا
�شالح ح ّماية

ط�وال عش�رين س�نة وأكث�ر ،والمطبل�ون
والمزمرون للمش�روع اإلس�المي اإلرهابي
في الجزائر يزورون ويفترون على الش�عب
وعل�ى العال�م أن االنق�الب أو باألح�رى
(اإلع�دال) الذي قام به الجيش الجزائري أنه
الس�بب في س�يالن ش�الالت الدم والدموع
التي أريقت في العش�رية السوداء ..و
أن الفي�س وباقي جماعات الموت
والخراب اإلسالمية أنها جماعات
مس�المة و متحض�رة وأنه لوال
الجي�ش وتدخله لم�ا حصل أي
مما حصل .
عموم�ا و م�ع تجاه�ل أن
انق�الب الجي�ش أو أي أم�ر
أخ�ر ال يس�مح وال يب�رر بأية
طريق�ة كان�ت اس�تحالل دماء
المواطني�ن ،فنحن نقول ها هي
األي�ام "تتداول" بحي�ث أصبحنا
نرى وبدون انقالب!! اإلرهابي
مرس�ي وجماعت�ه
ا إل س�ال مية

اإلرهابي�ة يكش�فون عل�ى وجوهه�م
القبيح�ة والكريهة للعالم ،وهم يس�تحلون
دم�اء الش�عب المص�ري العظيم في س�بيل
مشروعهم اإلرهابي .
هاهي اليوم الحقيقة التي أريد قبرها والتي
ت�م التضلي�ل عنها كي�ال ُترى ،ه�ا هي تعلن
عن نفس�ها بوضوح ونحن نرى التصرفات
الهمجي�ة واإلرهابي�ة للجماعات
اإلس�المية ض�د األبري�اء
المسالمين في شارع قصر
االتحادية وشوارع أخرى.
في مص�ر الي�وم كما في
الجزائ�ر أم�س ه�ا ه�و
الشعب المس�كين يذوق
الم�رارات ويتجرع األلم
م�ن أن�اس ض�ن فيه�م
الخي�ر و األم�ل حي�ن
أنتخبهم  ،ف�ي المقابل ها
ه�م ينكل�ون ب�ه أكث�ر مما
نكل ب�ه الطواغيت الذين
ثار عليهم طلبا
للعد ل
والحرية.
وعليه وفي ظل هذا المشهد نحن نسأل :هل
في مصر أيضا يمكن التذرع أن االنقالب هو
س�بب اإلرهاب اإلس�المي وباق�ي الهمجية
والوحش�ية الت�ي تم�ارس ض�د الش�عب
المص�ري؟ ،وه�ل في مصر أيضا س�تختلق
األباطي�ل والخزعب�الت لتبري�ر همجي�ة
األخوان ضد متظاهرين عزل مسالمين مع

أن�ه ال يمكن تبري�ر اإلرهاب ب�أي مبرر ،ثم
هل يمكن أيضا القول أن الصور التي نقلتها
شاش�ات العال�م للخروق�ات والجرائم بحق
الع�زل من طرف اإلس�الميين ه�ي األخرى
مفبرك�ة ؟  ،و ه�ل سنس�مع م�رة أخ�رى
أس�اطير وأوهام "من يقتل م�ن" بحيث قد
يصب�ح المتظاه�رون العزل هم م�ن قاموا
بقت�ل أنفس�هم ليش�وهوا ص�ورة المس�خ

اإلس�المي القبي�ح الكري�ه ؟ .ه�ل يمك�ن
اليوم تبرئة اإلس�الميين م�ن دماء المواطن
المصري أو الجزائري أو التونسي ..إلخ؟.
ف�ي ه�ذه اللحظ�ات المؤث�رة والمصريون
العظم�اء يدافعون ع�ن حقهم ف�ي الحرية
وف�ي التحض�ر ،يج�ب التنبي�ه أن مص�ر ال
تس�تعيد حقها فقط ،بل تستعيد حقوق كل
الذي�ن طويت عذاباته�م و آالمهم على أيدي

اإلس�الميين بس�بب الكتمان وضي�ق الحال
والصمت ،وأولهم الجزائريون.
اليوم والكاميرات ترص�د هذا اإلرهاب أمام
قصر االتحادية وباقي ش�وارع مصر ،هي ال
تس�تعيد حق الضحايا من المصريين فقط،
بل تس�تعيد معها حقوق كل الذين س�قطوا
قتلى أو جرحى على أيدي اإلسالميين بدا من
ضحايا مجازر بن طلحة ،وس�يدي يوسف،
والرمكة وباق�ي الجرائم الش�نيعة في حق
اإلنس�انية ،ووص�وال إل�ى قص�ر االتحادية
وباق�ي ش�وارع مص�ر ،فالمج�رم واحد و
الجريم�ة ذاتها تك�رر والعدال�ة حين تحق،
فستحق على الكل.
أخي�ر ولإلس�الميين ،ربم�ا س�ابقا حماكم
الجه�ل والخ�وف والفاقة حين اس�تفردتم
بالجزائريي�ن العزل في الق�رى النائية حيث
ال كامي�رات وال ش�بكات تواص�ل وال حتى
كهرباء ،لك�ن اليوم فللعادلة ق�وة تحميها،
وسيرى العالم عبر المصريين وباقي ضحايا
اإلرهاب في عص�ر االتصاالت ما لم يره مع
الجزائريي�ن ،وفي النهاية س�تفضحون ،ثم
حت�ى وإن كانت الجرائم في قصر االتحادية
ال تقارن باألهوال التي ارتكبها اإلسالميون
ف�ي الجزائر فإن الرس�الة مع ه�ذا وصلت،
فيكف�ي فق�ط أن يظه�ر الوج�ه القبي�ح
لإلسالميين والناس ستعرف الحقيقة تباعا،
وس�يأتي اليوم ويعاد في�ه فتح كل الملفات
المقبورة وسيعرف العالم الحقيقة ،وتأكدوا
أن خداعك�م لن ينفع  ،فالحق متم نوره ولو
كره الظالميون.
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أنباء عن عودة "الزعالن" زيكو..منتخبنا يصل الكويت ويالقي االردن غد ًا

المستقبل العراقي /حسن البيضاني
كش�ف مصدر مقرب م�ن االتحاد العراقي لك�رة القدم أن
"زيكو سيلتحق بوفد املنتخب الوطني يف الكويت اليوم االحد
واإلرشاف علي�ه يف منافسات بطولة غربي آسيا وقيادته يف
املباراة التي ستجمع منتخبنا الوطني بنظريه االردني يوم
غد االثنني واش�ار املص�در :إىل أن "رئي�س االتحاد ناجح
حم�ود طلب التهدئة والرتيث باتخ�اذ اإلجراءات القانونية
بح�ق زيكو بعد انته�اء املهلة املحددة وانتظ�ار التأكد من
صحة أنباء عودته للمنتخب بعدها يمكن الترصف.
وتواج�د مدرب اللياق�ة البدنية الربازي�يل سانتانا لتصفية
االجواء بني زيكو واتحاد الكرة ،وتفيد مصادرنا ان االتحاد
قد رضخ لطل�ب زيكو بعمل عقد منف�رد للمالك التدريبي
املساعد.
وأعل�ن االتح�اد العراقي لك�رة الق�دم ان منتخبنا الوطني

توجه مساء امس السبت اىل الكويت للمشاركة يف النسخة
السابع�ة من بطولة غرب اسيا الت�ي تنطلق يف وقت الحق
م�ن السبت وتستم�ر لغاي�ة العرشين من الشه�ر الحايل،
وذلك بعد تأمني تاشرية دخول إىل األرايض الكويتية للمدرب
حكيم شاكر.
وذك�ر الناطق الرسمي باسم االتح�اد العراقي لكرة القدم
نعي�م صدام ان "املنتخ�ب توجه اىل الكوي�ت للمشاركة يف
بطول�ة غرب آسيا بعد استحصاله ع�ىل ترصيح دخول اىل
الكويت للمدرب حكيم شاكر".
وكانت مشارك�ة املنتخب الوطني مه�ددة حتى اول امس
الجمع�ة نظرا لع�دم منح مدرب�ه الذي عني مؤخ�را خلفا
للربازييل زيكو ،تأش�رية دخول.ويلعب منتخبنا يف البطولة
ضم�ن املجموعة الثالثة اىل جان�ب االردن وسوريا ويفتتح
مشاركت�ه بمالق�اة االول االثنني.يذك�ر ان منتخب العراق
ش�ارك يف البطولة منذ النسخة االوىل ع�ام  2000واستهل

فيه�ا
مش�واره
االردن
بمواجه�ة
بالذات وتع�ادال صفر-
صفر.
وتقام مساء اليوم االحد
مبارات�ني يف افتت�اح
منافس�ات املجموع�ة
الثاني�ة ببطول�ة غ�رب
اسي�ا لك�رة الق�دم يف
السابع�ة
نسخته�ا
واملقامة حاليا يف ضيافة
الكويت وتستمر حتى 20
ديسمرب الجاري بمشاركة
 11منتخبا،حي�ث يلتق�ي
منتخ�ب السعودي�ة م�ع

تكريم منتخبي الناشئين والشباب لتأهلهما
الى نهائيات كاس العالم
المستقبل العراقي /متابعة

اقام�ت وزارة الشباب والرياضة السب�ت ،حفال تكريميا
ملنتخبي الشباب والناشئني لتأهلهما اىل نهائيات كاس العالم
لك�رة القدم.وذلك يف فندق ش�رياتون ببغداد وحرضه النواب
محم�د الخالدي وعيل املربقع وكاظم الشمري وعيل ش�اله ،
ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس محافظة بغداد عبد
الكري�م جاسم  ،إضافة اىل الكادر املتقدم يف الوزارة  ،ورئيس
اتحاد الكرة ناجح حم�ود وعدد من اعضاء االتحاد".وافتتح
الحفل التكريم�ي بكلمة لوزير الشب�اب والرياضة املهندس
جاس�م محم�د جعفر نق�ل خالله�ا تحيات رئي�س مجلس
الوزراء نوري املالكي اىل اعضاء املنتخبني وبارك لهم االنجاز
ال�ذي تحقق بتأهلهما اىل نهائي�ات كاس العالم" ،مضيفا ان
"الكرة العراقية تسري وفق خط سليم من خالل وجود قاعدة
رصين�ة لها تتمث�ل بمنتخب�ات الفئات العمري�ة عىل صعيد

الناش�ئني والشباب اللذين تألقا يف منافس�ات نهائيات اسيا
والتي كانت كفيلة بتاهلهما اىل نهائيات كاس العالم".ولفت
اىل ان "مستقب�ل الك�رة العراقي�ة سيصنعه ه�ؤالء االبطال
سيكونوا الرافد االسايس للمنتخب الوطني يف قادم البطوالت.
واض�اف ان "جمهورنا الري�ايض يستحق كل جهد نبذله من
اجل ادخال الفرحة له  ،فبعد فرحة التأهل اىل نهائيات كاس
العالم للشب�اب يف تركيا وكاس العالم للناش�ئني يف االمارات
 ،فأنن�ا نسع�ى اىل ادخال فرحة اخرى له�ذا الجمهور تتمثل
برفع الحظر عن املالع�ب العراقية  ،وسنبذل كل مانستطيع
النه�اء هذا الحظر من خ�الل االتصال بأالتح�اد الدويل لكرة
الق�دم الفيفا لوضع ح�د لهذا الحرمان الذي ل�م يعد مايربر
تواجده  ،لتتمكن الجماهري العراقية املحبة ملؤازرة وتشجيع
منتخباتنا التي هي االخرى ستتضاعف امكاناتها وهي تلعب
ع�ىلارضه�اوس�طم�ؤازرةجمهوره�اال�ويف".

زوجة شنايدر تتدخل
بمستقبله!!

المستقبل العراقي /وكاالت

تدخل�ت زوجة ويسيل ش�نايدر يوالنثي كابو من جدي�د بمستقبل زوجها ،وذلك
عندما دخلت عىل خط إدعاء االنرت إصابته يف بيان رسمي للنادي اإليطايل.وقالت
يوالنث�ي ع�ىل تويرت بأن زوجها غري مصاب وأنه جاه�ز للعب ،وأن تقرير النادي
اإليطايل غري صحيح.وال يعد تدخل يوالنثي غريباً ،فهي فعلت ذلك من قبل حسب
ع�دة تقارير ،حيث ادعت صحف إيطالية أنها ال تريد الرحيل من ايطاليا وبالتايل
تحث زوجها عىل رفض ع�روض باريس سان جريمان وأندية إنجليزية.يذكر أن
ش�نايدر دخل برصاع كبري مع ناديه ،وذلك ع�ىل خلفية رفضه توقيع عقد جديد
بأج�ر أقل ،وهو ما دفع امل�درب سرتاماتشيوني إىل استبعاده يف أكثر من
مباراة مؤخراً.

نيدفيد :عودة كونتي
مكسب كبير

م�دح بافيل نيدفي�د األسطورة التشيكي�ة وعضو إدارة
ن�ادي اليوفنتوس حال ًيا مدرب اليويف العائد ملقعد التدريب
أم�ام بالريمو يف ملع�ب الرينزو بارب�ريا بعد انتهاء
ف�رتة إيقاف�ه "املُخفض�ة" الي�وم األحد.وق�ال
ً
ً
مازحا " :يمكنني
متحدثا ع�ن كونتي
نيدفيد
ّ
أن أق�ول أن األيام السعيدة ق�د ولت اآلن ،لم
أكن أح�ب عندما كنت الع ًبا م�ع كونتي يف
نف�س الفريق أن ي�رصخ يف وجهي ،لنرتك
امل�زاح جان ًب�ا فأن�ا أعتق�د أنه�م قام�وا
بتعليق مدرب من الطراز العاملي وعودته
ستعط�ي رصام�ة كب�رية لنا".أض�اف
بافي�ل نيدفي�د " :يف دوري األبطال ربما
هناك  3أو  4فرق فقط أفضل ّ
منا ولكن
الفروق�ات بسيط�ة ج ًدا وع�ىل أي حال
فعىل الورق فإن الفريق األقوى ال يفوز
دائمً�ا ،إنها بطولة صعبة ألنك يمكنك أن
تخرج إذا أديت  20دقيقة بشكل خاطيء
يف مبارات�ني ،أود تجن�ب ري�ال مدري�د يف
الجول�ة املقبل�ة ولك�ن ه�ذا سيتوقف عىل
ش�كل الفريق يف هذا الوقت ،كما أنك تحتاج
لبع�ض الحظ".أنه�ى نيدفيد حديث�ه متذكرًا
غياب�ه ع�ن املب�اراة النهائي�ة يف بطول�ة ع�ام
 " :2003ل�م أحصل ع�ىل دوري األبطال كالعب
رغ�م أنه كان ً
هدفا يل ع�ىل الدوام ولكنني سأحب
ملس الكأس وأنا إداري ،هذا سيتوقف علينا إذا أدينا
كيوفنتوس حقيقي ولن نعطي األمل لآلخرين".

نظريه االيراني يف تم�ام الساعة  5:25عىل استاد الصداقة
والسالم،بينما يلتقي منتخ�ب البحرين مع نظريه اليمني
الساعة  7:30عىل استاد عيل صباح السالم.
ويتأه�ل بط�ل كل مجموع�ة م�ن املجموع�ات الثالث إىل
الدور قبل النهائي بجانب أفضل ثان من املجموعتني األوىل
والثاني�ة  ،نظ�را الن املجموعة الثالث�ة مقترصة عىل ثالثة
منتخبات.
يف املب�اراة األوىل ع�ىل استاد الصداق�ة والسالم،ورغم قوة
وش�عبية السعودي�ة واي�ران ع�ىل املستوى الق�اري إال أن
املنتخب�ني يشاركان بالرديف والصف الثاني مطعم ببعض
العنارص م�ن املنتخب االول لك�ال املنتخبني.وتعترب مباراة
اليوم قمة بني اسم�ني كبريين يف آسيا ورصاع بني فريقني
يطمح كالهما يف الفوز وحجز بطاقة التأهل مبكرا .ويلعب
املنتخب االيران�ي بالصف الثاني نظ�را الستعدادا املنتخب
االول للتصفي�ات اآلسيوي�ة املؤهلة لك�أس العالم ،وسبق
ملنتخ�ب ايران الفوز باللقب ( 4مرات) ويسعى لتحقيق
اللق�ب الخام�س يف تاريخه يف املشارك�ة السابعة له
يف البطول�ة الت�ي لم يغب ع�ن أي بطولة سابقة .يف
املقابل،يش�ارك املنتخب السع�ودي يف البطولة الول
م�رة بالصف الثان�ي مطعم ببعض العب�ي املنتخب
االول مثل أسامة هوساوي العب اتحاد جدة ،ويدرب
"األخ�رض" السعودي خالد القروني ويرافقه الهولندي
فرانك رايكارد م�درب منتخب السعودية كمراقب
م�ن اجل اختي�ار بعض العن�ارص لالنضمام
للصقور قبل انطالق بطولة "خليجي "21
بالبحري�ن يف الف�رتة م�ن  5وحتى 18
يناير املقبل.ويف املب�اراة الثانية ،تبدو
فرصة البحرين ال�ذي يشارك للمرة
الثانية يف البطول�ة أفضل يف الفوز
عىل اليم�ن ومنافس�ة السعودية
واي�ران ع�ىل التأه�ل للمرب�ع
الذهب�ي .ويسع�ى االرجنتين�ي
جابريل كالديرون مدرب البحرين
لقي�ادة العبي�ه املحلي�ني (دون
املحرتف�ني) لتحقيق أفض�ل استفادة
م�ن البطول�ة واملنافس�ة ع�ىل لقبها
واالستع�داد لبطول�ة "خليج�ي "21
التي يسعى "األحم�ر" البحريني للفوز
بك�أس الخليج الول م�رة يف تاريخه.عىل
الجان�ب االخر،يش�ارك منتخ�ب اليم�ن يف
البطول�ة للم�رة الثانية تحت قي�ادة املدرب
البلجيكي توم سانتفيت الذي يسعى لتحقيق
أفضل اع�داد ل"خليجي  "21وقل�ب الطاولة
عىل الكبار يف املجموعة.

سمى اتح�اد الشطرن�ج العراقي ثالثة
العب�ني ومثله�م العب�ات ،للمشاركة يف
البطولة العربية للفئات العمرية.
وق�ال ام�ني رس االتح�اد عب�د الهادي
مفت�ول ان "االتح�اد ح�دد ستة العبني
والعبات لتمثيل العراق يف بطولة العرب
للفئ�ات العمري�ة ،الت�ي تستضيفه�ا
اليم�ن للمدة م�ن الرابع ع�رش ولغاية
الثاني والعرشين من شهر كانون االول
الجاري".وأض�اف ان "الالعب�ني ه�م
مع�زز ظاهر لفئة دون ثم�ان سنوات،

ونوري صباح لفئة دون  12سنة ،وعيل
عب�اس لفئ�ة دون  14عام�ا ،يف ح�ني
سيمثل فئة البن�ات الالعبات نبأ سامي
لفئ�ة  10سن�وات ،وسايل عب�اس لفئة
دون  12عام�ا ،وعائشة عيل لفئة دون
 16عاما".
وب�ني مفت�ول ان "الع�راق سيك�ون
منافسا قويا يف كاف�ة الفئات العمرية،
رغم اننا كنا نطمح املشاركة ب� 21العبا
والعب�ة" ،مست�دركا انه "ت�م اختصار
املشارك�ة ع�ىل س�ت العب�ني والعبات،
ألسباب مالية".

اربيل ودهوك في قرعة كأس
االتحاد اآلسيوي

المستقبل العراقي /متابعة
أوقع�ت قرع�ة كأس االتحاد اآلسي�وي  2013نادي
اربيل وصيف النسخة السابقة باملجموعة الثانية يف
مواجهة االنصار اللبناني وفنجاء العماني واملحرق
البحريني ،فيما وقع فريق دهوك يف املجموعة الثالثة
م�ع الفيص�يل االردني وش�عب اب اليمن�ي وظفار
العماني.ج�اء ذل�ك خالل حفل سح�ب القرعة
الذي جرى الخميس يف مقر االتحاد اآلسيوي
لكرة القدم بالعاصمة املاليزية كواالملبور.
قرعة كأس االتحاد اآلسيوي 2013
 املجموعة األوىل :الصفاء (لبنان) ،الكويت(الكوي�ت) ،الفراع (البحري�ن) ،الفائز من
الدور التمهيدي (غرب آسيا).
 املجموعة الثانية :أربيل (العراق) ،األنصار(لبنان) ،فنجاء (عمان) ،املحرق (البحرين).
 -املجموعة الثالثة :دهوك (العراق) ،الفيصيل

(األردن) ،شعب أب (اليمن) ،ظفار (عمان).
 املجموع�ة الرابع�ة :القادسية (الكوي�ت) ،الرمثا(األردن) ،رافش�ان (طاجيكست�ان) ،الرشط�ة
(سوريا).
 املجموع�ة الخامسة :كيت�ي (هونغ كونغ)،الجي�ش (سنغاف�ورة) ،سيم�ني بادان�غ
(إندونيسيا) ،تشريشل بروذرز (الهند).
 املجموع�ة السادس�ة :يانغ�ون يونايت�د(ميانم�ار) ،س�ون ه�ي (هون�غ كونغ)،
ني�و راديان�ت (املالدي�ف) ،بريسيب�و
(إندونيسيا).
 املجموع�ة السابعة :كيالنت�ان (ماليزيا)،اياي�اوادي يونايت�د (ميانم�ار) ،دا نان�غ
(فيتنام) ،مازيا (املالديف).
 املجموع�ة الثامن�ة :تامبين�ز روف�رز(سنغافورة) ،سيالنغ�ور (ماليزيا) ،ايست
بنغال (الهند) ،سايغون زوان (فيتنام).

"كلوب" يدخل
اهتمامات مالك تشيلسي

المستقبل العراقي /وكاالت

ذك�رت تقارير إخبارية أن املدير الفن�ي األملاني يورجن كلوب دخل دائرة
اهتمام مالك تشيلي اإلنجليزي ،الرويس رومان أبراموفيتش ،لتويل تدريب
الفري�ق بداي�ة املوسم املقبل.وقال�ت جريدة (داييل مي�ل) الربيطانية إن
كل�وب بالنسبة ألبراموفيت�ش بمثابة الخطة البديل�ة إذا لم ينجح يف إقناع
املدير الفني السابق لربشلونة ،بيب جوارديوال ،بتويل مسئولية تدريب
ال"بلوز".وذك�رت الصحيفة أن ل�دى امللياردير الرويس نية مبيتة
لع�دم اإلبقاء عىل املدير الفني اإلسباني رافائيل بنيتيز يف قيادة
الفري�ق ملا بعد نهاية املوسم الحايل ،الذي ش�هد إقالة اإليطايل
روبرتو دي ماتيو م�ن منصبه.وقالت الجريدة إن جوارديوال،
ال�ذي حصل هذا العام عىل عطلة م�ن التدريب ويقيم خالله يف
الواليات املتحدة ،ال يثق بنوايا أبراموفيتش الذي قام بتغيري ثمانية مدربني
يف تس�ع سن�وات فقط.يشار إىل أن كلوب نجح مع بروسي�ا دورتموند يف استعادة بريق
الفريق حيث فاز معه بلقبني يف دوري البوندسليجا ،إىل جانب لقب يف كأس أملانيا.

المستقبل العراقي /خاص
واص�ل فريق بغداد صحوت�ه ليحقق فوزا ً ثمينا ً عىل ضيف�ه الصناعة بهدفني

لهدف ضمن اطار الدور السابع لدوري النخبة الكروي وسجل بسام قابل للفريق
الخ�ارس فيما اضاع امري صباح رضبة جزاء بع�د ان ردها حارس الصناعة ليعود
البغدادي�ني ويسجلوا هديف الفوز عن طريق رافد ابراهيم وامري صباح .فيما حقق
فريق السليمانية مفاجأة بتغلبه عىل النفط بهدفني دون رد يف املباراة التي اقيمت
عىل ملعب النفط لحساب الجولة السادسة من منافسات املرحلة االوىل من بطولة
ال�دوري النخبة الكروي.افتت�ح العب السليمانية احمد مناج�د التسجيل لفريقه
قب�ل ان يعزز السوري محم�ود امنة ويسجل ثاني األهداف.ام�ا يف ثالث مباريات
ي�وم امس من الجولة السابعة سحق فري�ق زاخو منافسه كركوك باربعة اهداف
نظيف�ة يف املباراة التي اقيمت عىل ملع�ب فرانسو حريري من دون جمهور بقرار
من اتحاد اللعبة عىل خلفية األحداث التي رافقت مباراة فريقي زاخو والرشطة يف
الدور الثاني من املسابقة.سجل الهدف االول للفريق الزاخويل رجا رافع يف الدقيقة
 24م�ن املباراة تبعه�ا بدقيقتني سعيد محس�ن بتسجيله اله�دف الثاني وسجل
السوري�ني فراس اسماعيل وفراس الخطيب الهدف�ني الثالث والرابع.وتقام اليوم
االح�د مباراتني بكرة القدم تأتيان يف اط�ار منافسات الجولة السابعة من املرحلة
االوىل لدوري النخبة  ,يلتقي يف االوىل التي ستقام يف الساعة الثانية والنصف ظهرا
فريق�ا املصايف ونفط الجنوب عىل ملعب االول.اذ سيحاول املصايف جاهدا لتحقيق
الفوز عىل ضيفه نفط الجنوب خصوصا ان املباراة تقام عىل ارضه وأمام جمهوره
سيم�ا بعد ان تمك�ن من خطف نقطة مهمة م�ن فريق امليناء عندم�ا قابله عىل
ملعبه يف الدور املايض  ,بينما يحاول فريق نفط الجنوب ايضا كسب نقاط املباراة
والبق�اء ضم�ن الفرق الخمسة الكب�ار باحتالله املركز الخام�س برصيد  9نقاط
حص�ل عليها من فوزين وث�الث تعادالت ولديه مباراة واح�دة مؤجلة .فيما تقام
املب�اراة الثانية والتي تمثل ديربي العاصمة بني فريقي الزوراء والطلبة يف الساعة
الثاني�ة والنصف عرصا عىل ملعب الشعب والت�ي تعد من اصعب واهم مواجهات
ه�ذا الدور ملا للفريقني من جماهريية كبرية ستجعل من املباراة قمة بكل يشء ال
سيم�ا انهما يضمان العبني م�ن ذوي الخربة الدولية الت�ي تؤهلهم للتواجد بقوة
وامت�اع الجمه�ور الذي سيحرض بق�وة للمؤازة  ,ال سيما انهم�ا التقيا يف غضون
ايام قليلة ضمن منافسات بطولة كأس العراق وانتهت مباراتهم بالتعادل السلبي
حي�ث ل�م يجرأ اي من العبي الفريقني هز ش�باك الثاني لق�وة وبسالة دفاعاتهم
وح�اريس املرميني احمد عيل وعيل مطرش.وأمسك فريق دهوك الكروي بصولجان
الص�دارة النخبوية بقوة بعدما تغلب عىل ضيفه النجف يف املباراة التي اقيمت عىل
ملعب ده�وك لحساب الجولة السادس�ة من منافسات املرحل�ة االوىل من بطولة
ال�دوري النخبة الكروي .افتتح فريق النجف الضيف التسجيل يف الدقيقة السابعة
والثالثون من عمر الشوط االول عن طريق العبه عيل عودة فيما كان الرد الدهوكي
رسيعا ً بتسدية وسام زكي الصاروخية التي استقرت يف اعىل الشباك النجفية ومع
انط�الق النص�ف الثاني للمباراة سج�ل املدافع السوري عيل ذي�اب الهدف الثاني
للدهوكي�ني وتبعه مهند عبد الرحيم بتسجيله اله�دف الثالث وقبيل ختام املباراة
بدقائ�ق قليل�ة سجل السوري عيل ذي�اب هدف بالخطأ يف مرم�اه لتنتهي املباراة
بنتيج�ة ثالثة اه�داف للدهوكيني مقابل اثن�ني للنجفيني .وخ�ر الكهرباء امام
امليناء بهدف املحرتالذي سجله يف الدقيقة  25من املباراة.

الكهرباء يتفوق على دهوك سلوي ًا

شطرنجيونا يشاركون
Apago PDF Enhancer
صنعاء
ببطولة العرب في
المستقبل العراقي /متابعة

اليوم ..ملعب الشعب مسرح ًا لديربي
العاصمة بين الزوراء والطلبة

تف�وق فري�ق الكهرباء ع�ىل منافسه فريق ده�وك متصدر
املرحل�ة االوىل للدوري املمت�از بكرة السل�ة بأنتهاء الجولة
الخامس�ة م�ع منافسه ده�وك عندما تغلب علي�ه بنتيجة
 81/85يف املب�اراة الت�ي جرت ع�ىل قاعة الن�ادي االرمني.
وش�هدت دقائق املب�اراة تقارب ب�األداء والنتيجة اذ انتهت
الف�رتة االوىل بنتيج�ة  18/24فيما انته�ت الثانية لصالح
الفري�ق الشم�ايل بنتيج�ة  29 /40وتع�ادل الفريق�ان يف
الفرتة الثالثة بنتيجة  63/ 63وكانت الغلبة يف الربع االخري
واملباراة لصالح الفريق الكهربائي بنتيجة . 81/85
يذك�ر ان فريق الرشط�ة كان قد نجح يف الفوز عىل الكرخ
القوي بنتيجة  73 – 82نقطة يف املباراة التي جرت يف اطار
الدور ذاته ي�وم الخميس املايض يف قاعة النادي االرمني ،
واداره�ا طاقم تحكيم مؤلف م�ن ازاد عبد الرحمن العائد
من االصاب�ة وجمال حسن ونائل طالب واملرشف املراقب
الفني غني حمودي وشهدت اثارة وندية وجمهور غفري وتقارب يف النتيجة
طيلة فرتات املباراة ،الفرتات انتهت لصالح الرشطة .17 – 27 ،15 – 17 ،18 – 19 ،23 – 19

تدريبات برشلونة تشهد عودة ميسي

المستقبل العراقي /وكاالت

شهدت تدريبات برش�لونة التي جرت امس السبت عودة
جمي�ع الالعبني املتاحني م�ن أجل التحضري ملب�اراة يوم
غ� ٍد األحد ض�د ريال بيتي�س يف الجول�ة الخامسة عرشة
م�ن الليغ�ا حي�ث كان الح�دث الرئي�ي بتواج�د النجم
األرجنتين�ي ليوني�ل ميي.وع�اد مي�ي إىل التدريب مع
الفري�ق بعد تعافيه عىل ما يبدو من اإلصابة التي تعرض
له�ا يف الركبة اليرى خالل املب�اراة املاضية ضد بنفيكا
الربتغ�ايل يف دوري أبط�ال أوروب�ا والت�ي اضطرته

ملغادرة امليدان عىل النقالة.وتواجد املهاجم الشاب وحده
يف صال�ة األلعاب الرياضي�ة يف اليومني املاضيني من أجل
العم�ل عىل تقوية املنطقة املصاب�ة والتأكد من سالمتها
قبل أن ينض�م إىل بقية أعضاء الفري�ق قبل ساعات عىل
إعالن القائمة النهائية ضد بييتس.
وس�وف يعلن امل�درب تيت�و فيالنوف�ا بع�د التدريب عن
قائمته النهائية التي ستسافر إىل مدينة إش�بيلية يف حني
أن استدعاء ميي لهذا اللقاء سيتوقف عىل تقييم حالته
النهائية من جانب الجهاز الطبي للنادي الكتلوني.

ملعب االتحاد يحتضن قمة نارية
بين السيتي والمان في البريمرليغ
المستقبل العراقي /وكاالت
تتج�ه جميع األنظار إىل القمة النارية
الت�ي تجمع ب�ني أقوى فريق�ني "حاليا"
يف ال�دوري االنجلي�زي املمت�از وهم�ا
مانشس�رت سيتي ومانشسرت يونايتد
الت�ي ستقام عىل ملع�ب "االتحاد"
اليوم االحد.وسيسع�ى الفريقان
لتحقي�ق الفوز ب�أي ثمن ،ولكل
منهم�ا دوافع�ه الكافية للبحث
عن النقاط الثالث .ويأمل فريق
"السيتيزن�ز" يف تك�رار تفوق�ه
الكام�ل ع�ىل غريم�ه يونايت�د
يف ال�دوري االنجلي�زي املوس�م
املايض بعدم�ا تغلب عليه ذهابا
وإياب�ا .ويحمل سيت�ي ذكريات
جيدة من آخر مباراة جمعته بينه
وب�ني يونايتد عىل ملع�ب االتحاد
حي�ث تغل�ب علي�ه به�دف نظيف
أح�رزه القائد فينسين�ت كومباني،
وهو ما ق�اد سيتي الستع�ادة القمة
مج�ددا يف املوس�م امل�ايض والف�وز
بال�دوري االنجلي�زي الحق�ا بع�د غياب
 44عاما.وسيب�ذل أبن�اء امل�درب
روبرتو مانشيني كل ما يف وسعهم
للحفاظ ع�ىل سجله�م الخايل من
الهزائم يف املوسم الحايل يف الدوري،

وسيسع�ون لتعويض نتائجه�م الهزيلة
واملخيب�ة لآلم�ال يف دوري أبط�ال أوروبا
وفشلهم يف عب�ور دور املجوعات أو حتى
التأه�ل إىل ال�دوري األوروب�ي .يف املقابل،
يملك يونايت�د عدة أسباب تدفعه لتحقيق
الفوز عىل غريمه ،أولها هو االنتقام والثأر
من الهزيم�ة الساحقة التي مني بها عىل
ملعب�ه عىل يد "السيتيزن�ز" بنتيجة 6-1
املوس�م املايض ،فضال ع�ن اقتناص لقب
الربيميريلي�ج املوسم امل�ايض منه بفارق
األهداف ،وهو ما ح�رم يونايتد بالتتويج
باللق�ب للم�رة العرشي�ن يف تاريخ�ه.
وسيقاتل أبناء الس�ري اليكس فريجسون
كي ال يتخلوا عن قمة الرتتيب خاصة قبل
نهاية ديسمرب التي تشهد ازدحاما شديدا
يف املبارايات وهو ما يسمى "بالبوكسينج
داي".ويعان�ي مانشس�رت يونايت�د م�ن
هشاش�ة دفاعه يف املوسم الحايل ،خاصة
يف الدوري االنجليزي حيث اهتزت شباكه
يف املب�اراة األخ�رية أم�ام ريدن�ج بثالث�ة
أه�داف خالل  23دقيقة فقط للمرة األوىل
يف تاريخه ،لكنه يتمي�ز أيضا بمقدرته يف
تحوي�ل الهزيمة إىل فوز وهو ما قام به يف
 7مناسب�ات املوس�م الحايل.ويحتل فريق
الشياط�ني الحم�ر الص�دارة برصي�د 36
نقطة بفارق نقطتني فقط عن سيتي.
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استعدادات ألمجل امللكات

وضع األشخاص املشاغبني
"يف حاويات شحن!
تعتزم سلطات أمسرتدام بناء
قرى ّ
ترحل إليها قرسا ً أولئك الذين
يفتقرون اىل أصول التعامل املدني
املتح�ر ،خاص�ة املس�تأجرين
الذين ال يأبهون ملشاعر جرانهم
فيحيل�ون حياته�م جحيمً�ا.
ونقلت الصحاف�ة الربيطانية أن
ه�ذه القرى س�تكون عبارة عن
«مس�اكن قاس�ية» من حاويات
الش�حن البح�ري والحاف�الت
 البي�وت (الكرافان�ات) الت�يس�تخضع ملراقب�ة الرشط�ة

خضعت مل�كات الجمال
املرش�حات لني�ل لقب ملكة
جم�ال الكون لع�ام ،2012
ّ
مكثف�ة ،ح�ول
لتدريب�ات
كيفي�ة الس�ر بفس�اتني
الس�هرة ،خ�الل الحف�ل
الختام�ي ال�ذي س�يقام يف
 19كان�ون األول الج�اري يف
الس فيغاس .ورغم ضغوط
التماري�ن والتدريب�ات التي
تتعرّض لها امللكات إالّ أنهن

22مار�س20 -ابريل

احلمل

رغبت�ك يف التغي�ر تش�هد
وترة متصاع�دة ،لكن النتائج
ق�د تحت�اج اىل وق�ت أط�ول
عاطفي�اً :ال�رتدد يف الق�رارات
الحاسمة

نطل�ق انطالق�ة قوي�ة
وحماس�ية ع�ىل الرغ�م م�ن
الضغ�وط العاب�رة ،وبس�بب
الرغب�ة الكب�رة الت�ي تتملّ�كك
القتحام الجديد واملجهول

 24يوليو –  23اغ�سط�س

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب

يبتس�م لك الحظ ويكون مزاجك
هادئ�اً ،وتلقى الدعم من ِق َبل الزمالء.
تتلق�ى أخب�ارا ً جيدة أو تع�رف حظا ً
سعيدا ً يف مجاالت تهمك

ق�د تنفعل بس�بب م�ا يطرأ عىل
مس�ألة تخصك والرشيك ،تتب ّدل ربما
املواعيد وينتابكما بعض القلق

� 24سبتمرب 23 -اكتوبر

 24اكتوبر 22 -نوفمرب

الخج�ل ل�ن يوصل�ك اال اىل
الخيبة ،فال ترتدد يف التعبر عن
رايك برصاحة عاطفياً :اذا كنت
تخىش رد الرشيك،

ّ
تتوس�ع اآلف�اق واآلم�ال
الكب�رة وتتجس�د الطموحات،
فقد يهب�ك الفلك مفاجأة جيدة
وحظ�ا ً اس�تثنائيا ً يف الح�ب
والعمل واملال

امليزان

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

القو�س

ال تستغل موقعك يف العمل،
فالزم�الء مس�تعدون للتعاون
م�ن دون أي رشوط عاطفي�اً:
جاذبيت�ك تفرض نفس�ها عىل
الرشيك،

 21يناير –  19فرباير

لقطة من
الزمن اجلميل

جرس الشهداء يف العرشينيات

 - 1917اململك�ة املتح�دة
تحت�ل الق�دس أثن�اء الحرب
العاملية األوىل.
 - 1947مجل�س األم�ن
يصدر قرارا ً بتدويل القدس.
 - 1949ص�دور ق�رار
من األم�م املتح�دة رقم 303
بإع�ادة تأكيد وض�ع القدس
تحت نظام دويل دائم.
 - 1961انته�اء محاكمة
الن�ازي أدول�ف أيخم�ان يف
إرسائي�ل وإدانت�ه بارت�كاب
جرائ�م ح�رب ض�د اليه�ود
واإلنسانية.
نيك�والي
1967
تشاوتشيس�كو يص�ل إىل
الحكم يف رومانيا.
 - 1982انفج�ار يف مكتب
تابع لرشكة الخطوط الجوية
الكويتي�ة يف أثين�ا ي�ؤدي إىل
وقوع خسائر مادية.
- 1987ب�دء االنتفاض�ة

الفلسطينية األوىل.
أعضاء الس�وق األوروبية
يوقع�ون ع�ىل معاه�دة
للوح�دة
ماس�رتخت
االقتصادي�ة والنقدية.تونس
تعيد عالقاتها مع مرص.
 - 2009مل�ك األردن
عب�د الله الثاني بن الحس�ني
يع�ني س�مر زي�د الرفاع�ي
ً
ً
خلف�ا لنادر
رئيس�ا لل�وزراء
الذهب�ي الذي قدم اس�تقالته
وحكومته.
 - 2011رئي�س املجل�س
األع�ىل للق�وات املس�لحة
الحاكم يف مرص املشر محمد
حسني طنطاوي يصدر قرارًا
بتش�كيل مجلس استش�اري
تكون مهمته معاونة املجلس
األع�ىل وإب�داء املش�ورة يف
الفرتة االنتقالية وحتى إتمام
نقل الس�لطة لحكومة مدنية
ورئيس منتخبني.

امريكيان حيتفظان بتمساح يف شقتهام!
وج�ه االدع�اء اتهام�ات لزوج�ني م�ن س�كان
نيوي�ورك باالحتفاظ بحيوان ب�ري يحظر اقتناؤه،
وذلك بعد أن اكتش�فت الرشطة تمساحا طوله مرت
واحد يف شقتهما.
وق�ال مكت�ب املدعي الع�ام ملقاطع�ة كينجز يف
نيويورك ،إن رجال الرشطة قاموا يف أول ترشين األول
بتفتيش الشقة ألسباب أخرى فعثروا عىل التمساح
يف حاوي�ة بغرفة املعيش�ة يف ش�قة مايكل واليس�ا
فولب بح�ي جريفزاند يف بروكلني .وش�ملت قائمة
االته�ام التي وجه�ت للزوجني يوم الثالث�اء حيازة
أس�لحة باملخالف�ة للقان�ون ومخ�درات .ويف ايلول
املايض تم إخراج  13حيوانا من بينها تمساحان من
شقة يف حي كراون هايتس يف بروكلني.

تح�اش أن تبعث بإش�ارات
سلبيّة وخاطئة إىل الحبيبُ ،
وكن
عاقالً وتف�ا َد الجدال والدخول يف
نزاع�ات مهما تك�ن درجتها من
األهميّة أو السخافة

تميل إىل وضع كتاب ترشح
فيه األسباب التي تدفع اإلنسان
إىل الش�ك يف اآلخري�ن ،وتق�رتح
فيه بع�ض الحلول للتخلّص من
هذه العادة

االأ�سد

كش�فت ام�رأة يف الص�ني ،ع�ن
ع�ادة غريب�ة ومث�رة للدهش�ة،
وهي إرض�اع ق�ردة تدربه�ا بغية
الحف�اظ ع�ىل س�عادتها .وقال�ت
جياو شينتشن ،لصحيفة "الصن"
الربيطانية ،إن إرض�اع القردة هو
املفتاح لس�عادة ه�ذه الحيوانات
التي يتم تدريبها يف مدرسة خاصة
أنش�أها زوجها ،هوانغ آيكينغ ،يف
وسط الصني.
وتحدث�ت ع�ن ع�ادة إرض�اع

الق�ردة غريب�ة األط�وار ه�ذه ،فقالت
جي�او " 27س�نة"" ،غالب�ا ً ما تتس�لل
الق�ردة الصغ�رة إىل رسيرن�ا وتحاول
الرضاعة" .وأضافت "أنا أش�عر كما لو
أنني مع أوالدي" .ولفتت إىل أنها متعلقة
جدا ً بالق�ردة لدرجة أنه�ا تبنت أحدها
وب�ات القرد بمثابة األخ البنها البرشي.
وقال الزوج " 34س�نة" ،إن "القردة يف
هذا املنزل هي امللك ،وعندما أراها تلعب
مع ابني أش�عر بسعادة كبرة ألن لديه
أصدقاء جيدين".

الثور

 22مايو 22 -يونيو

اجلوزاء

 24س�اعة يف الي�وم .ويذك�ر
أن للعاصم�ة الهولندي�ة وح�دة
أمني�ة تتخصص يف تحديد أس�وأ
املش�اغبني الخارجني عىل قواعد
الس�لوك الس�وي ،وتخضعه�م
لدورات استنارة بغرض تعليمهم
االلت�زام به�ذه القواع�د .وليس
من مج�ال للمراوغة هنا .فأولئك
الذي�ن يبدون عنادا ً ميئوس�ا ً من
إصالحه�م يواجه�ون طرده�م
نهائيا من ديارهم ،بقوة القانون،
وعيشهم مرشدين يف الطرقات.

 21ابريل –  21مايو

 22يونيو 23 -يوليو

يف مثل هذا اليو م
9
كانون االول

تتبنى قرد ًا ليكون أخ ًا البنها!!

أوج�دن مس�احات خاص�ة
للرتفي�ه والتس�لية ،والقيام
بنشاطات رياضية متنوّعة.
وق�د ب�دت أج�واء الفرح
والسعادة عىل وجوه امللكات
ول�م تفارقه�ن االبتس�امة
أم�ام عدس�ات املصوري�ن،
وهو ما خل�ق ارتياحا كبرا
للمنظمني ،الذي�ن يتوقعون
منافس�ة قوي�ة ع�ىل اللقب
الكوني.

حظك اليوم

متاهة

حرك عود لتحصل عىل معادلة

ال�سرطان

الكالب تقود السيارات !!

العذراء

العقرب

كلامت متقاطعة

يظ�ن اإلنس�ان لحظ�ة أن قدرات
الكلب تتوقف عند ح�د اللعب بالكرة
واكتشاف األشياء من رائحتها ،ولكن
أوىف صديق لإلنس�ان يثب�ت يوما ً بعد
ي�وم أن بوس�عه عمل ما ل�م يتوقعه
عق�ل ،فبعد تعلي�م الصينيني كالبهم
ف�ن البالية تتف�وق عليه�ا نيوزيلندا
اآلن بتعلي�م الكالب قيادة الس�يارات
حت�ى تنق�ذ أصحابه�ا وق�ت اللزوم
وعند وقوع حوادث.
وقال�ت جري�دة الدي�ي مي�ل
الربيطاني�ة إن واحدة م�ن منظمات
الرفق بالحيوانات يف نيوزيلندا وضعت
نموذج�ا ً م�ن الس�يارات الخش�بية

لون مع

ماركة فولفو يسهل تعليم الكالب
القي�ادة علي�ه ونجح�ت بالفعل
يف تدري�ب ثالثة منه�م حتى اآلن،
وتوصيلهم إىل درجة االتقان التام
يف التعام�ل م�ع الس�يارة بحيث
يضع�ون أرجله�م الصغ�رة عىل
الفرامل ودواسة البنزين ويثبتون
بحوافرهم عجلة القيادة .وتختار
املنظمة الكالب الرت يمكن تعليمها
القيادة وفق رشوط ،حيث يتوجب
توافر طول معني للكلب وأن يصل
إىل مرحلة عمرية معينة واألفضل
أن يكون بني ال� 10شهور وال�18
شهراً.

افقي

 23دي�سمرب20 -يناير

اجلدي

تنش�ط الحي�اة املهني�ة
واالجتماعية ،وتكون املفاوضات
ناش�طة ،كذل�ك املش�اركة يف
املؤتمرات والرحالت

 -1مط�رب لبناني –  – 2ممثلة مرصي�ة – عبَّأ –  – 3نصف وحيد –
الصديق –  – 4مؤسس ديانة الفرس – ملكي –  – 5فقيه ومؤرخ وأديب
عربي –  – 6للنهي – أداة إس�تثناء –  – 7جزيرة أس�يوية –  – 8حب –
ردى –  – 9دولة عربية – مدينة مرصية .

عمودي
 20فرباير –  21مار�س

الدلو

حوت

انفت�ح ع�ىل آراء اآلخري�ن،
وناقش�هم يف املوضوعات التي
يطرحونه�ا بموضوعي�ة .أنت
مشهود لك سعة صدرك

حان الوقت لتحديد الخيارات وحسم
االم�ور ،وتفاج�أ برسع�ة بديهت�ك.
ك�رر املحاولة وال تستس�لم عاطفياً:
الحبيب دورا ً إيجابيا ً يف إيجاد املخارج
والحلول لبعض النزاعات،

 – 1أغني�ة لفي�روز –  – 2ملك�ي – تالل – عكس�ها منع
وردع –  – 3مدينة مصرية ش�هيرة بمياها المعدنية – مشى
–  – 4كافرا ً – من األطراف –  – 5ثلثا " بيت " – الماء المتدفق
م�ن ع�ل –  – 6جاء – قب�ل اليوم –  – 7تم – غير رئيس�ي –
 – 8مدينة فلس�طينية – فور –  – 9سياس�ي فرنسي أشتهر
بدهائه .
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العراقـي
المستشار العام
مجتتعتتة التتالمتتي

صفـــــحـة

مديــر التحريــر

واثتتتتتتق صتتتتادق

العدد (  ) 398االحد  9كانون االول 2012

صحيفةيومية سياسية مستقلة

النجف تفتتح أول مركز لرميم
وحفظ املخطوطات النادرة

دغدغات

الضحك والبكاء!

النجف  /المستقبل العراقي
بادرت مؤسس�ة كاشف الغطاء العامة يف محافظة النجف األرشف بافتتاح
أول مركز لحف�ظ وترميم املخطوطات الخطية النادرة والوثائق الش�خصية يف
املحافظة.
وقال مس�ؤول اإلعالم والعالقات العامة يف املؤسسة عيل الحلو أمس السبت
إن «املرك�ز يع�د االول من نوع�ه يف محافظة النجف األرشف وأن القس�م يقوم
باس�تقبال كاف�ة املخطوط�ات املوجودة يف ال�دور واملكتبات العام�ة والخاصة
فضال عن استقبال املخطوطات والوثائق الشخصية املهمة».
واش����ار اىل ان «ه�ذا
املرك�ز يس�عى اىل ترميمها
والحفاظ عليه�ا من التلف
وتجليده�ا بأس�لوب علمي
ال يؤثر عىل ش�كلها الرتاثي
القديم» ،مبينا ان «مؤسسة
كاش�ف الغط�اء تس�اهم
بش�كل فاعل للحفاظ عىل
هذا ال�رتاث النادر الس�يما
وإن بع�ض املخطوط�ات
يع�ود تاريخه�ا إىل أحقاب
زمنية طويلة».
وأض�اف الحل�و ان�ه
«من املؤمل أن يتم أرش�فة
وتصوير كافة املخطوطات وإدراجها يف أقراص ليتمكن الباحثون وطلبة العلوم
من االستفادة منها ويتم توزيعها عليهم مجاناً».
يذك��ر أن مركز املخطوطات يعد االول من نوعه يف محافظة النجف األرشف
حي�ث يضم معمالً لرتمي�م املخطوطات والكتب النادرة مجه�ز بأحدث املعدات
ويع�م�ل به فري�ق من املتخصصني املدرب�ني عيل أحدث وس����ائل الت��رميم
واملعالج�ة.

* حسن العاني

كـاريكـاتـير

فؤاد حسون

الوفد اإلعالمي الكويتي يلتقي برؤساء صحتف عتراقتيتة

إمكاني�ة تقدي�م كل م�ن الصحاف�ة
العراقي�ة والكويتي�ة كل م�ا يدع�م
ترسيخ العالقات بني البلدين وتوحيد
الجه�ود خدم�ة ألبن�اء الش�عبني
الجارين.وأك�د رئي�س الوفد اإلعالمي
الكويت�ي رئيس جمعي�ة الصحفيني
الكويتي�ني احم�د بهبهان�ي أن زيارة
الوف�د إىل العراق تأت�ي يف إطار تمتني
العالقات الثنائية واس�تكمال مشوار
اللق�اءات ب�ني الجانبني.وق�ال يف
تريح لوس�ائل إعالم إن «العالقات
الكويتية-العراقي�ة يف تطور مس�تمر
وشهدت عقد لقاءات ثنائية يف الكويت
واآلن يت�م اس�تكمالها يف الع�راق من
اج�ل تأطري هذه العالقات املش�رتكة
ودفعها إىل اإلمام».

بغداد /المستقل العراقي

التقى الوفد اإلعالمي الكويتي بعدد
من رؤس�اء تحرير الصح�ف العراقية،
خالل زيارته بغداد.
ورحب نقيب الصحفيني العراقيني
مؤي�د الالمي ،ورؤس�اء التحرير بينهم
األس�تاذ ع�يل الدراجي رئي�س تحرير
جري�دة (املس�تقبل العراق�ي) ،بوف�د
الصحاف�ة الكويتي�ة ،مؤكدي�ن ع�ىل
رضورة توحيد الرؤى يف مجال ترسيخ
اإلع�الم لخدمة العالقات التاريخية بني
الجارين الشقيقني.
وأثن�ى الوف�د اإلعالم�ي الكويت�ي
ع�ىل اس�تقاللية الصح�ف العراقي�ة
بينها (املس�تقبل العراقي) ،وشدد عىل

لص يتصل بالرطة
ّ
لتنقذه من ضحيته
تكساسUPI /
اتصل ّ
لص يف والية تكس�اس األمريكي�ة بالرشطة لتنقذه
من صاحب منزل كان يحاول أن يرسقه.
وذكرت ش�بكة (يس بي أس) يف سربينغتاون يف تكساس،
أن كريس�توفر م�ور ،حاول ي�وم الثالثاء امل�ايض رسقة منزل
عندما استيقظ صاحبه عىل الضجة وحمل مسدساً.وأضافت
أن اللص هرب برسعة نحو شاحنته الصغرية ،غري أن صاحب
ّ
ظ�ل هو داخل
البي�ت وابن�ه الحقاه وهدداه باملس�دس فيما
الشاحنة.
واتصل�ت زوجة صاحب البيت بالرشطة ،ويف الوقت عينه
قام اللص باالتصال بالرشطة من داخل الشاحنة وطلب منها
أن تنق�ذه م�ن الرجل ال�ذي يهدده بالس�الح ،وح�ني وصلت
الرشطة اعتقلت الرجل بتهمة محاولة الرسقة.

Apago PDF Enhancer

نقار الخشب

النائب األول لنقيب الصحفيني يف ذمة اخللود

نجمة ..أم زهرة ؟
* حسن عبد الحميد
يف خضم الخوض بحثا ً عن أخبار س�ارة ..أو ش�به س�ارة عىس
له�ا ان تريح أعصابنا وتوتراتنا من مناورات السياس�ة والنحاس�ة
التي تل�ف وتغلف أجواء دوام عالقات متوت�رة -أحيانا ملتهبة -بني
أطراف العملية السياس�ية يف شتى ش�ؤون التفاهم الذي قد توصل
البالد والعباد اىل شواطئ وسواحل بر األمان تلك التي مازالت بعيدة،
قنص�ت عين�اي من جملة ما قنص�ت من رشيط أخبار (س�بتايتل)
إحدى الفضائيات التي تصب الزيت عىل نار األزمات -مهما صغرت أو
عظمت أوارها ،ووفق حسابات وابتزازات مصالح تلك الفضائية -أن
وزارة الكهرباء قدمت إيضاحا حول األعمدة التي وضعتها مؤخرا يف
شوارع بغداد ،وقالت انها ال تحمل النجمة اإلرسائيلية (نجمة داود)
تلك التي تثري غرائز الرعب واالس�تياء التأريخي الذي يراود مش�اعر
أي عرب�ي أو مس�لم متضامن م�ع قضايا أمتن�ا العربية ورصاعها
األزيل م�ع الكي�ان الصهيوني ،ملج�رد أن يلمح أضالعها السداس�ية،
املتكونة من تداخل مثلثني مفرغني ومتش�ابكني مع بعضهما لتنتج
صورة تلك النجمة املريبة القادرة عىل استفزاز و استنفار كل وداعي
الس�خط واس�تجابات الحط م�ن هذا الرم�ز وه�ذه العالمة بمدى
ارتبطها بأعمال وأفعال الصهاينة بحق ش�عبنا العربي يف فلس�طني
قبل وبعد قبول دولها (أي فلس�طني) عضوا مراقبا يف األمم املتحدة،
قبل أيام قليلة جدا من إيضاح وزارة الكهرباء عرب دفاعها املستميت
عن طبيعة وحقيقة األش�كال املوجودة واملثبتة عىل قواعد ومس�اند
أعمدة اإلنارة تم وضع مثبتات أخذت من (نجمة داود) شكلها البعيد
كل البع�د عن أصل وفصل الزهرة ذات الس�ت أوراق ،تلك التي توهم
بها البعض ممن أشعل نريان التحريض والفتنة ما بني بعض وسائل
االع�الم وما بني وزارة الكهرباء (هو أن�ا ناقص يا خوية...كما يردد
عادل امام يف مرسحية شاهد مشافش حاجة) ليزيد من شدة الغيظ
والخصام املس�تدام مع هذه الوزارة التي تشب ٍه السمك وشيوع ذلك
املثل املعروف واملتداول (مأكول مذموم).
ل�م ينت�ه األم�ر عند هذا الح�د ،بل تع�دى حدود الخ�رب العادي
ليتط�ور م�ن خالل جهد وجد م�الك وكادر حصاد ن�رشة أخبار تلك
الفضائية او املش�اهدة من قبل جمهور كبري جعلها من بني أنش�ط
وأش�هر القنوات املحلية حسب استطالعات وإحصائيات عززت من
مكانته�ا وحضوره�ا بني الناس (ع�ىل حد ترويجها هي لنفس�ها)
أن تفت�ح أب�واب النق�اش والتحاور وإج�راء اتصاالت م�ع الجهات
ذات العالق�ة ،فما كان م�ن جماعة الكهرباء ،وعىل لس�ان ناطقها
الرس�مي ،إال التربير واالدع�اء بأن رشاء تلك األعم�دة بمثبتات ذات
الزهرات وأوراقها الس�ت قد تم اس�تريادها من إي�ران ،وهي ال تمت
بأي�ة صلة ال من قريب و ال من بعيد بش�كل وطب�ع ونوايا ما تحمل
وم�ا ترمز إليه النجم�ة املذكورة ،ليقطع -ذل�ك التريح والتربير-
الطريق عىل كل من تس�ول له نفسه املساس بهذا املوضوع ،فالفرق
واض�ح وكبري ما بني تلك النجمة وهذه الزهرة ،ملن ينظر لألمر بعني
الحقيقة والواقع.

Hasanhamid2000@yahoo.com

العراقـي

األخيــــرة

انتق�ل إىل رحمة الله الزميل عماد عبد االمري الربيعي النائب األول لنقيب الصحفيني
العراقيني اثر حادث مروري مؤس�ف وستقام الفاتحة عىل روحه الطاهرة يف جامع آل
وهيب خلف دائرة األزياء العراقية يف شارع فلسطني اعتبارا من يوم السبت املوافق / 8
 2012 / 12ولثالثة أيام متتالية من الساعة الثانية حتى الساعة الخامسة عراً.
تغمد الله الفقيد فسيح جناته والهم ذويه وأصدقاءه الصرب والسلوان.
وإنا الله وانا إليه راجعون

بعض الناس يأتون بترفات غريبة ،أو تتلبس�هم هوايات قد
تكون مستهجنة أو مؤذية أو مضحكة  ،ويعزو علماء النفس ذلك
اىل عق�دة معين�ة او جملة عق�د ،غالبا ما تع�ود اىل الطفولة ولعل
س�لمان الصالح واحد منهم فهو يعاني –تح�ت دوافع مجهولة–
م�ن مش�كلة تقلي�د اآلخري�ن يف كل يشء ،تقليدا اعم�ى ،إىل الحد
ال�ذي فقدت ش�خصيته معاملها وتحولت إىل نس�خة مش�وهة عن
الشخصيات التي يقلدها!!
قبل بضع س�نوات قرأ الصالح خ�ربا طريفا يف إحدى الصحف،
ع�ن طبيب هن�دي افتتح ناديا ذا طبيعة خاصة  ،اطلق عليه اس�م
نادي الضحك ال يمارس رواده شيئا سوى الضحك املتواصل بسبب
ومن دون س�بب ،وق�د أوضح هذا الهندي امل�رح بطريقة علمية ال
غبار عليها ان االنس�ان الذي يرف معظم وقته مبتسما ضاحكا
يرى العالم حوله مرشقا مبتهجا وعىل أفضل صورة ولذلك يش�عر
بالس�عادة ويغم�ره التف�اؤل وم�ا كاد ينته�ي م�ن ق�راءة الخرب
وتفاصيل�ه حت�ى راح يفكر بافتتاح ناد مماث�ل وكان له ما أراد يف
زم�ن قيايس وقد فوج�ئ بكثرة املنتس�بني اىل الن�ادي الذين كانوا
يحرضون يوميا ويضحكون من اعماقهم ثم يغدرون وهم يف قمة
النشوة والس�عادة وكأن البلد يعيش عره الذهبي غري ان فرحة
الصال�ح ،لم تدم أكث�ر من أس�ابيع قليلة ،حيث قام�ت مجموعة
ملثم�ة تزعم عالنية إنه�ا من اعداء العملية السياس�ية بمهاجمة
النادي وطرد ال�رواد وتحطيم األثاث ،وتهديد الصالح بوجوب غلق
الن�ادي نهائيا النه يخدع الش�عب ويوهمه ان الحي�اة وردية بينما
هي اسود من الكحل!
تراج�ع الرجل عن مرشوعه وتخىل عن�ه مكرها ولكن اندفاعه
وراء التقليد لم يفرت ،وها هو من جديد يقرأ يف الجريدة خربا طريفا،
يش�ري اىل ان احد االشخاص يف الصني افتتح مقهى غريبة اسماها
مقهى الح�زن خاصة باملواطن�ني املحبطني او الذي�ن يعانون من
أزمات عاطفية حادة  ،حيث بمقدورهم بث شكواهم  ،والبكاء عىل
راحتهم وقد هيأت إدارة املقهى العديد من املس�تلزمات املس�اعدة
كاالفالم واملوس�يقى واالغاني الحزينة ،واملناديل الورقية لكفكفة
الدموع وبعض األطعم�ة واملرشوبات زيادة عىل بعض الدمى التي
ترمز اىل الحبيبات أو املس�ؤولني وهو األمر الذي يساعد الرواد عىل
معاتبة تلك الدمى او صفعها ،وهكذا يتحرر من أوضاعه النفس�ية
املتوترة ويفضفض عن همومه كما يقولون!
ع�ىل وج�ه الرسعة ق�ام الصالح باقتب�اس الفك�رة وتقليدها
وافتتح مقهى تحمل االس�م الصيني نفس�ه ،وفوج�ئ أن مقهاه
عىل س�عتها ال تستوعب الرواد ،وهو األمر الذي دفعه الفتتاح فرع
مج�اور لها ،وبعد ش�هر افتتح فرعا ثانيا ،غ�ري ان فرحة الصالح
لم ت�دم طويال حي�ث قام�ت مجموعة ملثم�ة تزعم عالني�ة انها
م�ن أنصار العملي�ة السياس�ية بمهاجمة املقهى وط�رد الزبائن
وتحطي�م األثاث ،وتهدي�د الرجل بوجوب بغلق املقه�ى نهائيا ألنه
يخدع الشعب ويوهمه ان الحياة اسود من كحل العني ،بينما هي يف
الحقيقة وردية!! وم�ن يومها توقف الصالح عن عادة التقليد بعد
ان فقد القدرة عىل التمييز بني األلوان!

تعزية

باس�مي ش�خصيا ً ونيابة ع�ن جميع زمالئي يف مؤسس�ة املس�تقبل العراقي�ة ،الجريدة
والوكالة ،اعزي عائلة الزميل املرحوم عماد عبد األمري الربيعي النائب األول لنقيب الصحفيني
العراقي�ني ال�ذي وافته املني�ة اثر حادث مروري مؤس�ف كما اعزي جمي�ع الزمالء يف األرسة
الصحفي�ة العراقية بهذا املصاب الجلل ..داعيا الله س�بحانه أن يتغمّد الفقيد فس�يح جناته
وان يلهم ذويه الصرب والسلوان.
وإنا الله وإنا إليه راجعون
عيل الدراجي
رئيس جملس االدارة

عدد السياح حول العالتم يقفز إىل مليار يف 2012
لندن /رويترز
ق�ال املجل�س العاملي للس�فر والس�ياحة إن
عدد الس�ياح حول العالم يف  2012س�يبلغ مليار
س�ائح وه�و مس�توى قي�ايس مرتفع.ويعن�ي
ذل�ك ان واحدا من بني كل س�بعة اش�خاص عىل
االرض سيس�افرون عرب الحدود وهو نشاط كان
قبل عق�ود قليلة مقص�ورا ع�ىل االثرياء.ووفقا
لحس�ابات املجلس الذي مقره لندن فان السائح
رقم مليار س�يعرب الحدود الدولية يف  13ديسمرب

كان�ون االول.ويف ح�ني تبق�ى الوالي�ات املتحدة
وفرنس�ا أكرب مقصدي�ن للس�ياحة العاملية فإن
خرباء يقولون ان جانبا كبريا من النمو الرسيع يف
السياحة شهدته دول مثل جواتيماال وجمهورية
الدومني�كان وس�احل العاج والت�ي كانت خارج
خريط�ة الس�ياحة العاملي�ة قبل عرش س�نوات.
وقال�ت منظمة الس�ياحة العاملي�ة التابعة لالمم
املتحدة ان اهم خمسة مقاصد سياحية يف العالم
ه�ي باريس ولن�دن ونيويورك ومنتج�ع انطاليا
الرتكي ع�ىل البحر املتوس�ط وس�نغافورة.وقال

ديفيد سكاوس�يل رئيس املجلس العاملي للس�فر
والس�ياحة ان هناك بضعة اس�باب مسؤولة عن
الطف�رة يف الس�ياحة العاملية م�ن بينها االزدهار
االقتص�ادي ال�ذي رف�ع ع�رشات املالي�ني م�ن
االشخاص يف اسيا من الفقر ايل الطبقة املتوسطة
وه�و م�ا ش�حذ رغبته�م يف اس�تخدام ثروته�م
الجديدة يف الس�فر.وقال ديفي�د كورترايت مدير
دراس�ات السياس�ة بجامع�ة نوت�ردام ان عامال
اخر هو االعتقاد بأن العالم اصبح اكثر آمانا عىل
الرغم من استمرار عدة رصاعات اقليمية.

مضايف «البو جامل» يف الديوانية تطرد املدخنني وختطط حلظر املروبات الغازية
بغداد /المستقبل العراقي
لم تنتظر قري�ة «البو جامل» يف محافظة
الديوانية ،صدور قرار حكومي بمنع التدخني
يف األماكن العامة ،بل اتخذت قرارها بنفسها،
معلنة «حرباً» عىل املدخنني.
و»الب�و جامل» ،هي إحدى ق�رى مناطق
ش�مال الديواني�ة ،ورغم أن تعداد س�كانها ال
يتج�اوز  300ف�رد ،إال أن أص�داء قرارها هذا
باتت تس�مع يف القرى املجاورة ،وبالبس�اطة
الريفي�ة املعه�ودة ،قرر وجه�اء القرية ،طرد
املدخنني من املضايف التي تعقد فيها اللقاءات
العشائرية وتستضيف املناسبات االجتماعية،
إذا أرصوا ع�ىل مواصلة التدخني ،وفقا ملا ورد
يف «السومرية نيوز».
ويؤكد أنصار من�ع التدخني يف قرية «البو
جامل» ،وهم يف الغالب وجهاء وكبار سن ،أن
الدافع األس�ايس لهذا القرار هو «الحفاظ عىل
صحة الناس».
ويقول أحد وجهاء القرية ويدعى حس�ن
كري�م ،يف حدي�ث أوردت�ه وكالة «الس�ومرية

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

نيوز» ،إن «وجهاء البو جامل اجتمعوا بشبان
القري�ة وطلب�وا منهم اإلقالع ع�ن التدخني»،
مؤك�دا أن «أبناءنا اس�تجابوا لن�ا» .ويضيف
كري�م ،وهو ش�يخ يف خمس�ينيات عمره ،لم

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة
للصحافتة والطباعتة والنتر

يس�بق له أن جرب التدخ�ني ،أن «وجهاء آلبو
جامل كانوا رصيحني ..إذ قلنا للمدخنني أنهم
ممنوعون من دخول مضايفنا ومجالس�نا ما
ل�م يرتكوا التدخ�ني» ،مش�ريا ً إىل أن «الجميع

لالشتراك
واإلعتالن
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نفذ أوامرنا».
وتاب�ع كريم «حت�ى ضيوفنا م�ن خارج
القرية ،لم يعودوا يدخنون يف مجالسنا ،عندما
علموا بقرارنا» ،موضحا أن «املنافض اختفت
م�ن جمي�ع مجال�س القري�ة» ،وال يقت�ر
قرار منع التدخني عىل الش�بان فحس�ب ،فقد
امتد إىل «الش�ياب والنس�اء» كما يقول كريم.
ويضي�ف إن «تنفيذ هذا الق�رار ملزم لجميع
س�كان القرية ،وال فرق بني ش�اب وش�يخ أو
امرأة» ،لكنه رف�ض الحديث عن عقوبة املرأة
التي تواصل التدخني.
ومثلم�ا غاب�ت الس�جائر ع�ن مجال�س
ومضاي�ف القري�ة ،فقد اختفت م�ن محالها
أيضاً.ويؤك�د صاح�ب مح�ل يف القري�ة إن
السجائر خرجت من حساباته بشكل نهائي،
وقال «كنا نشرتي السجائر من سوق الجملة
ونعرضه�ا ،وكان الطل�ب عليه�ا اعتيادي�ا»،
مضيف�ا ً بالق�ول «من�ذ أن منع�ت القري�ة
التدخني لم أعد أجلب علب السجائر من سوق
الجملة».
وم�ع هذا ،ف�إن ع�ددا ً من ش�بان القرية

تعجبه�م فك�رة أن «كل ممن�وع مرغ�وب»،
ويقول أحدهم ،طالبا ً عدم ذكر اس�مه ،خوفا ً
م�ن عتب وجه�اء القرية ،إن�ه «يدخن رساً»،
مضيف�ا «عندم�ا أري�د أن أدخ�ن ،واملضي�ف
منعقد ،أخرج خلس�ة نحو مكان ال يراني فيه
أحد كي أدخن سيجارة أو اثنتني وأعود».
لكن�ه يق�ول إن «بع�ض س�كان القري�ة
اكتش�فوا أمره ،وأحيانا رفضوا أن يشاركهم
الجلسة».وفيما يعد هذا املدخن برتك التدخني
قريب�اً ،يؤك�د ش�يوخ ووجه�اء القري�ة أن
االستجابة الكبرية لقرار منع التدخني من قبل
األهايل دفعت به�م إىل التفكري بإصدار قرارات
أخرى تتعلق بالصحة ،كمنع تناول املرشوبات
الغازية.
يذكر أن منظم�ة الصحة العاملية أكدت يف
تقريرها صدر خالل العام  ،2011ارتفاع عدد
املدخنني يف العراق إىل نحو  7.5مليون مدخن،
أي ح�وايل ثلث الس�كان ،مش�رية إىل أن حجم
االستهالك الس�نوي وصل إىل ما يقارب املليار
علبة سجائر ،تبلغ حصة كل فرد منها سنويا ً
 1200سيجارة.
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