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»مجلس القضاء« يرى النور.. و »االتحادية« تراوح مكانها.. والتسويف محتمل !!
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»أكسون موبيل« رشت سياسيني للتسرت عىل صفقة رسية !!
بعد أن ضربت تحذيرات الحكومة عرض الحائط

           المستقبل العراقي/ خاص

ذك�ر مص�در برلمان�ي، رف�ض الكش�ف 
ع�ن اس�مه، أن ثالثة م�ن العناصر 
العق�ود  دائ�رة  م�ن  المقرب�ة 
الس�تراتيجية هم الذين يحق لهم 

رؤي�ة العق�ود العس�كرية 
الع�راق  ابرمه�ا  الت�ي 
ومصان�ع  دول  م�ع 

التس�ليح، وانه ال يحق لغيرهم 
أن يطلع عليها، وه�م الذين يفاوضون 

ويتحركون ويس�افرون، وال يعل�م بهم »إال 
الله والراس�خون بعلم العقود العسكرية«!. 
المصدر الذي رفض الكش�ف عن هويته، في 

تصريح ل�«المستقبل العراقي«: أكد 
أن هؤالء األشخاص هم 

»م. ق« و«ع. د« وشاب كان يعمل في مراسم 
رئاس�ة الجمهوري�ة ه�و »ع ب«. المص�در 
تس�اءل: كي�ف يمكن لثالث�ة عناص�ر رؤية 
العق�ود الخاص�ة ب�وزارة الدفاع، 
وال يح�ق ألعل�ى جهة 
تش�ريعية االطالع أو 
رؤية العقود، واألنكى 
من ذل�ك أن هذه الجهة الرقابية 
حين س�ألت ش�خصية عس�كرية عن العقد 
الروس�ي قال، أن رئاسة الوزراء أخذت قرارا 

بعدم اطالع أية جهة على تفاصيل العقد!.
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عثامن: 
أنقرة تؤزم 
املوقف بني 

أربيل وبغداد

»القــاعدة« 
تستعد 

الستهداف زوار 
األربعينية

مـواطنـون يسكنــون حـول حقول النفـط: إبـل عطشى فـوق ظهورها املاء !!
ايــدو بــدل زيكـــو لقيــــادة أســـود الرافـــديـــن !!

إسبانيا تسلم العراق 21 قطعـة أثريـة وقالدة رسقت بعد 2003

إحبــاط حمــاولة تفجــري حمطــة قطـــار فــي تكـريت
املتقــاعـدون هيـددون باعتصـام مفتوح مــالــم يقــر الـقـانون
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       المستقبل العراقي/ خاص

كشفت مصادر سياس�ية مطلعة عن أن شركة “اكسون 
موبي�ل” تج�اوزت كل التحذي�رات الحكومية، ول�م تعر أي 
اهتمام لجمي�ع اإلنذارات الموجهة إليه�ا بخصوص عملها 

في إقليم كردستان العراق. 
وأوضحت المصادر في تصريحات منفصلة ل�”المستقبل 
العراقي” أن الش�ركة قامت ببيع عقدها إلى ش�ركة نفطية 
أخ�رى، وتس�لمت نصف األرب�اح مقدما، مبين�ة أن النصف 
األخ�ر م�ن األرب�اح س�تتقاضاه خالل م�دة عمل الش�ركة 

النفطية الجديدة. 
وقالت المصادر أن هذه العملية يش�وبها التعتيم الكامل 

م�ن قبل بع�ض المس�ؤولين الحكوميي�ن بالرغم م�ن أنها 
تش�كل خرقا لش�روط العقد مع الحكوم�ة العراقية، مبينة 
أن هؤالء المس�ؤولين وبعض الجهات تس�عى إلى إبقاء أمر 
الصفق�ة وتفاصيله�ا “س�رية” ألنها حققت مناف�ع مالية 
غير مش�روعة مقابل مضي الصفقة ومحاولة اس�تحصال 

موافقة الحكومة عليها. 
يذكر أن الجهات ذات العالقة في الحكومة حذرت شركة 
اكس�ون موبيل لترك العم�ل وقطع عالقتها في المش�اريع 

المتعاقدة عليها. 
وأضاف�ت أن التحذيرات الحكومية للش�ركة تمنعها من 
بيع العقد أو تحويله إلى شركة أخرى وسحب كل المشاريع  

التي تعاقدت عليها مع الحكومة العراقية سابقا.

وصف بأنه محاولة إلشعال الفتنة

مصدر: ال صحة إللغاء تدريس اللغة الكردية يف جامعات العراق

األسدي: ال انتهاكـات يف سجون »الداخليـة« 

        المستقبل العراقي/ خاص

ق�ال عضو ف�ي مجلس الن�واب، أن 
كل األخب�ار التي تناول�ت قضية إلغاء 
تدريس اللغ�ة الكردية ف�ي الجامعات 
العراقية هي أخبار عارية عن الصحة، 
واصف�ا إياها بأنها “محاوالت لتأجيج 

الفتنة بين العرب والكرد”. 
وأك�د المص�در، ال�ذي طل�ب ع�دم 
تصري�ح  ف�ي  اس�مه،  ع�ن  الكش�ف 
ل�”المس�تقبل العراقي” أن الجامعات 
لم تعم�ل ب�ذات النفس الك�ردي الذي 
تمث�ل في تصرف�ات كثيرة اس�تعملها 
الكرد خ�الل األزمة ضد أس�اتذة عرب 

في كلي�ات وجامعات اإلقليم، مبينا أن 
الكرد الغوا وبش�كل نهائي اس�تعمال 
اللغ�ة العربية ف�ي جمي�ع المعامالت 
اليومي�ة الرس�مية وغي�ر الرس�مية، 
موضح�اً أن األم�ر وص�ل إل�ى من�ع 
اس�تعمال اللغ�ة العربي�ة ف�ي كتاب�ة 

الالفتات والعالمات المروية. 
هن�اك  ان  إل�ى  المص�در  وأش�ار 
معلوم�ات في غاي�ة الخط�ورة تؤكد 
وجود اتفاق بين بارزاني واألتراك على 
العربي�ة بالحروف  الحروف  اس�تبدال 
الالتينية المس�تعملة ف�ي كتابة اللغة 
التركي�ة ف�ي محاول�ة لطم�س معالم 

اللغة العربية، حسب قول المصدر.

العقد الرويس يف ذمة 3 رؤوس وال حيق لغريهم رؤية الروس !!

املوازنة االحتادية يف العراق لعام 2013

إحصائيات جديدة 
للقضـاء تؤكـد تراجـع 

الفساد يف العراق

           المستقبل العراقي/ خاص

قال�ت مصادر في العاصم�ة األردنية عمان ب�ان وزيراً 
عراقيا أمنياً متهم بقضايا فساد مالي وإداري كبيرة أجرى 
عملية تجميل لمالمح وجه�ه، الفتة إلى أن العملية كلفته 

أكثر من خمسين ألف دوالر. 
وأك�دت المصادر، ل�”المس�تقبل العرق�ي”، أن العملية 
ش�ملت تغييراً كبيراً ف�ي مالمح وجه المس�ؤول األمني، 

هدفها التخفي والتنكر كونه مطلوبا للقضاء العراقي. 
وأوضح�ت أن الوزي�ر األمني كان قد انض�م إلى ائتالف 
“دول�ة القانون” قب�ل إقالته من منصبه  بع�د تورطه في 
قضاي�ا فس�اد مال�ي وإداري ف�ي وزارته من خ�الل إبرام 
العق�ود والصفقات بطرق غير ش�رعية أس�همت في هدر 
المال الع�ام وتعريض األمن الوطني إلى الخطر، بحس�ب 

المصادر.

وزير هـارب جيري عمليـة جتمـيل بـ  »50 ألـف دوالر« !!

أنقــرة تبحــث عـن
دور إقـلـيـمي ملــواجــهـة 

تدهور أوضـاعـها
الداخليـة

ص 8 - 9

اقرأ غدًا

املستشفيـات تسـجل
 آالف اإلصـابات اجلديـدة بمرض 

الرسطــان اخلـبيث

نائب يف جلنة النزاهة: إستحدثوا ألخي مديرية يف قضاء 
الزبري وعينوه مديرًا عامًا.. واال سأبتزكم إعالميًا !!

ص 16

العــنــف 
يتــسلــل 

إىل داخـــل 
األســـرة

عقــود النــفط 
والكهـرباء حمصــنة

وال يشــــوهبـــا 
الفســاد !!!
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                              خترتق حصار حلب:

االنقسامات ترهق »احلر«.. والنظامي 
يستعيد السيطرة جزئيًا.. والناس 

تضيق بكتائب النرصة !!

ص6

ص7

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com


           حلب/ خاص/ غانم عريبي

كان  إن  يق�رر  أن  بمق�دوره  اح�د  ال 
سيموت أو يبقى حيا، إذا ما استطاع تخطي 
طريق الموت من الشام إلى حلب، والدخول 
في المدينة، ومجاورة التحدي والعيش مع 
بقاي�ا دموع وم�ال وجاه وس�لطة ووجوه 
لطالم�ا داعبه�ا الغن�ج ث�م تداع�ت عليها 
كتائ�ب "النصرة" تحكم عل�ى وفق إدارات 
ش�رعية وتجلد وتمارس القصاص وتطبق 
حرفي�ا ما كان�ت تفعله أي�ام وجودها في 

أفغانستان والعراق!.

وبرغ�م م�ا كان ينتظرن�ا م�ن أهوال، 
إال أنن�ا اتكلنا على الله س�بحانه، واتجهنا 
ال�ى حلب م�ع مجموع�ة من "العس�اكر" 
كما يس�ميهم الس�وريون، وركبنا س�بيل 
وربم�ا  والتس�ليب،  واالختط�اف  الم�وت 
تمزي�ق األش�اء.. فقد تح�دث معنا بعض 
العس�كريين نقا ع�ن جنود آخري�ن، وما 
رأوه بأعينهم أن عددا من الجنود السوريين 
مات�وا تمزيق�ا بالح�راب بع�د اختطافهم 
م�ن قبل مجموعات مس�لحة ال يعرف لهم 
عن�وان بي�ن حل�ب ودمش�ق، وان األم�ور 
ف�ي س�وريا وصلت ف�ي اس�تعمال العنف 
والتنكي�ل بالن�اس وهت�ك األع�راض وبيع 
البنات بواس�طة تجار "العملة" اإلرهابيين 
القادمين من الس�عودية ولبنان لقاء تزويد 
المس�لحين بالمال ودفع رواتب العصابات 
المتطرف�ة إلى م�ا وصلت إليه ف�ي العراق 
ثم ابتسم جندي س�وري بوجهي وقال لي: 
كيف العراق ؟!. كنت اشعر أنني في الطريق 
إل�ى تنفي�ذ عملي�ة فدائية في مس�توطنة 
إس�رائيلية، أو كأنن�ي احم�ل أعت�دة م�ن 
العريش إلى غزة، وربما اس�تعدت ش�ريط 
ذكريات فيلم مصري شاهدته قبل سنوات 
عدة في دمشق اسمه "الطريق إلى ايات"، 
وتصورت كم كان شاقا هذا الطريق البحري 

من الحدود األردنية إلى الباخرة العسكرية 
اإلس�رائيلية ايات.. ال ادري ل�م فكرت في 
اي�ات، وأنا اتجه بالس�يارة إل�ى حلب مع 

مجموعة من العسكريين السوريين!.
من المس�تحيل أو على قول العراقيين 
م�ن "س�ابع المس�تحيات" أن تدخل إلى 
حل�ب او تتج�ه اليه�ا بس�يارة عس�كرية، 
ومجموعة س�يارات أمنية تابع�ة لألجهزة 
الس�ورية م�ع مجموع�ة م�ن الصحفيين 
وان  بالم�وت،  تفك�ر  وال  واإلعاميي�ن، 
تقفز مجموع�ة من المس�لحين فجأة من 
زجاج الس�يارة عليك ويطالبون�ك بالنزول 

ويقودون�ك إلى جهة مجهول�ة، وقد تضيق 
الدنيا على س�عتها في عينيك إذا وقعت في 
كماش�ة مجموعة متطرفة، وعرفوا بك انك 
ش�يعي فإن موتك س�يكون موتين.. موت 
بالتنقيط.. وآخر بالتشحيط !. وبدأت رحلة 
الم�وت إلى حلب.. لقد كان الهدف الوصول 
إل�ى منابع الحقيق�ة التي يتح�دث اإلعام 
العربي والفرنس�ي والبريطاني واألميركي 
بعي�دا عنه�ا أو يتغاف�ل ف�ي الحدي�ث عن 
جزئياته�ا بس�بب ه�ذا الذي ب�ات معروفا 
في السياس�ة "العمل على إسقاط الرئيس 
بشار األسد" مع أنني دخلت خط النار، وقد 
هيأت نفسي ان أتحمل كل التبعات لصالح 
العمل م�ن اج�ل الحقيقة خ�ارج إطار ما 
يقوله األس�د وما يدعيه اإلعام الفرنس�ي 

البريطاني األميركي المشترك.
قال لي عس�كري سوري: إذا امسك بك 
مس�لحون فإن�ك أول الميتين ألن�ك عراقي 
وش�يعي، أم�ا إذا امس�ك بالباقي�ن وه�م 
فرنس�يان وبلجيكي وام�رأة من التلفزيون 
التونس�ي، فأنهم س�يطلقون سراحهم بل 
ويكرمون ضيافتهم ويأخذونهم في جولة 
تش�مل المناطق الواقعة تحت س�يطرتهم 
فقل�ت له: إل�ى ماذا توح�ي ؟!. قال لي هل 
تعرف اس�تعمال الس�اح؟. قلت ل�ه: نعم، 

فقد تدربت على الساح من أيام المعارضة 
العراقية س�واء كنا في الحدود المش�تركة 
الس�ورية العراقي�ة أم المش�تركة اإليرانية 
العراقي�ة واعرف اس�تعمال الكاش�نكوف 

والمسدسين ال�9 وال�7 ملم.
ناولني مسدس نمرة 7، وقال لي انتبه 
ال تس�تعمله إال حين يدهمنا مسلحون وإال 
ف�إن الضاب�ط سيحاس�بني إذا رآى عندك 
قطع�ة الس�اح ه�ذه. انطلق�ت الس�يارة 
العس�كرية بن�ا ف�ي قط�ار الري�ح، وبدأنا 
نتجه إلى المدينة التي تحولت إلى ساحات 
وليس�ت س�احة حرب واحدة بي�ن القوات 
النظامية الس�ورية والمس�لحين القادمين 
من ش�تى مناطق العالم. كنت اش�عر أنني 
أسير مع قافلة عس�كرية أو إنني جزء من 
العس�كر المتحش�دين على طول الطريق، 
وقد ملئ بأكياس التراب واألخاديد، وذهبت 
تل�ك المش�هدية الجميل�ة التي كن�ت أراها 
في الس�نوات العش�رين الماضية من عمر 
إقامت�ي اإلجباري�ة في س�وريا بع�د أن تم 
الحكم علّي باإلعدام غيابيا بس�بب انتمائي 
لحزب الدعوة اإلس�امية!. كان لدي إصرار 
حقيقي أن أص�ل إلى الحقيق�ة، وان أدون 
م�ا أرى بغض النظر ع�ن رأي�ي بالتيارات 
العس�كرية والسياس�ية الت�ي تقاتل نظام 
بالحكوم�ة  ورأي�ي  الس�وري،  الرئي�س 
السورية، وطبيعة المعركة الجارية، وكيف 
انق�ض العال�م عل�ى دمش�ق عقاب�ا على 
مواقفه�ا العربي�ة والقومي�ة، وألنه�ا أخر 
قاع المقاومة العربية في مواجهة المحتل 
اإلس�رائيلي. الف�ارق الوحي�د بين�ي وبين 
مجموعة الصحفيين األجان�ب أنني انتمي 
له�ذا التراب، وادعي الحرص عليه، والموت 
من اجله، وألنني أخشى إذا ما تطور األمر، 
وتقهقر بش�ار األس�د، وتقدمت "النصرة" 
وتس�لمت الس�لطة، وغاب التي�ار الوطني 
والوطنيين عن المش�اركة في أول حكومة 
س�ورية أن تب�دأ المعرك�ة عل�ى مش�ارف 
بغ�داد، ويب�دأ النزيف العراق�ي بعد النزيف 
الس�وري وهنا الطام�ة الكب�رى التي كان 
يخفف م�ن لهجتها والحدي�ث عنها  د.طه 

حسين ويسميها.. "الفتنة الكبرى" !.
اآلخ�رون الذين رافقون�ي، جاءوا لكي 
يعكسوا حال "الجيش الحر" ومدى التقدم 
الميداني الذي يح�رزه على جبهات القتال، 

وقياس نمو وتراجع ال�روح المعنوية لدى 
الق�وات العربي�ة الس�ورية، وإمكانية نقل 
تقارير فيها ش�به تحقيق ع�ن "انتهاكات 
الجي�ش  به�ا  يق�وم  اإلنس�ان"  لحق�وق 
الس�وري ض�د أف�راد الجي�ش الح�ر، وفي 
الحقيقة أنني اكتش�فت الحقا أن الكتائب 
المس�لحة، وبعض خايا ف�ي الجيش الحر 
قام�ت بعمليات قتل عم�د وترويع حقيقي 
للعائ�ات الش�يعية في حل�ب، ولم يتحدث 
احد عن تل�ك العمليات الترويعية أبدا ال في 
التلفزيون الفرنسي وال البلجيكي الذي كان 
حاض�را بقوة بل أن بع�ض الخايا العربية 
التي تسللت إلى جيوب الجيش الحر قامت 
بقت�ل أبري�اء من "الش�يعة" ف�ي حلب ال 
حول له�م وال ق�وة، والغري�ب المتوقع أن 
التلفزيون الفرنس�ي لم يأت بذكر للحادثة 

!. ال أنزه الجي�ش النظامي في ارتكاب قتل 
وهو ما يحدث في المعارك عادة، وقد رأيت 
ذلك في محطات من الحرب العالمية األولى 
والثانية والحرب العراقي�ة اإليرانية وحرب 
الكويت واالنتفاضة اآلذارية في العراق عام 
1991، والعمليات البش�عة التي أقدم عليها 
علي حس�ن المجي�د ضد الثوار ف�ي مدينة 
البصرة حيث كان يم�أل أمعاءهم بالبنزين 
ثم يطلق النار على بطونهم، ولن أنزه بعض 
خايا "الجي�ش الحر".. لكن من الضروري 
القول أن "الجيش الحر" بشكل عام يحمل 
عقي�دة وطنية وليس�ت طائفي�ة وال يعمل 
من اجل إس�قاط نظام الرئيس بشار األسد 
م�ن منطلق إقام�ة دولة س�نية على غرار 
الدولة البعثية القومية ذات الطابع العلوي، 
ب�ل دولة وطني�ة تعت�رف ب�كل المكونات 

القومي�ة والدينية واالهم تش�كيل حكومة 
ق�ادرة على حماية س�وريا من االنزالق في 
هاوية الحرب الطائفية أو هاوية التقسيم 
والتفتي�ت!. بع�د أربع س�اعات وصلت إلى 
حل�ب لكنني لم أجد حلب الش�هباء قدر ما 
وجدت ش�يئا م�ن ركام القيامة يس�مى.. 
كرب�اء !.لم أجد أي ش�يء ينتمي إلى حلب 
المدين�ة االقتصادي�ة األول�ى في س�وريا، 
وربما األولى هنا في هذه المنطقة العربية 
الت�ي تلته�ب نفط�ا وانكس�ارات وخطايا 
وأوجاعا وربيع�ا عربيا مس�لفنا بالماركة 
األميركي�ة.. ربما عثرت عل�ى بقايا مدينة 
وانكس�ارات ش�عب ال يس�تأهل أن يجري 
عليه كل هذا األلم والمرارة، وكأنه بهذا الذي 
يجري عليه إنما يدفع فاتورة طيبته ورقيه 
وحضارته التي تمتد ألكثر من عش�رة آالف 

س�نة قبل التاري�خ، وقد يكون م�ا يجري، 
وأن�ت تطالع ركام المدينة التي تحولت إلى 
أنقاض جزءا من معركة تخوضها س�وريا 
بمفرده�ا مع بعضها في مواجهة نفس�ه، 
ألنه�ا أن قررت تم�وت فهي تموت من اجل 
نفسها، أو تعيش من اجل نفسها، وإال فإنا 
ل�م أميز بي�ن "الجيش الحر" وهم ش�باب 
س�وريا الذي�ن كن�ت أقابله�م هن�ا وهناك 
ف�ي المدن الس�ورية، وبين ق�وات الجيش 
السوري النظامي الذين يعرفهم السوريون 
والعرب أنهم تربوا في مدرسة حافظ األسد 
القومي�ة وعل�ى عقي�دة تس�توحي رائحة 
الب�ارود من خال توجيه الس�نة اللهب إلى 
ص�دور العدو الصهيون�ي، وليس إلى صدر 

الشعب السوري!.
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االنقسامات ترهق "احلر".. والنظامي يستعيد السيطرة جزئيًا.. والناس تضيق بكتائب النرصة !!
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            المستقبل العراقي/ خاص

أك�د رئي�س كتلة المواط�ن البرلماني�ة باقر 
الزبي�دي أم�س، أن البحرين دول�ة عربية عزيزة، 
وما يجري فيها من تطورات وغضب في الش�ارع 
يجب أن يحظى بالرعاية األخوية واألبوية من قبل 
القيادة السياس�ية البحرينية، وعل�ى األخ الكبير 
أن يرع�ى غض�ب إخوان�ه، وان نك�ون حريصين 
على اس�تقرار ش�عوبنا العربية واإلسامية وهو 
المطلوب منا في هذه المرحلة التاريخية الصعبة 

من حياة األمة. جاء هذا الكام في المؤتمر العربي 
اإلس�امي الذي عقد في بي�روت أمس، وحضرته 
دول ومنظمات وأحزاب عربية قومية وإسام��ية 
وش�خصيات لبنانية وعربية غص�ت بهم بيروت 
وق�ال الزبي�دي ال�ذي مثل الس�يد عم�ار الحكيم 
رئي�س المجل�س اإلس�امي األعلى ف�ي المؤتمر 
وكل�ف بإلقاء كلمت�ه، أن اإلصاحات التي يطالب 
به�ا الش�عب البحرين�ي نافذة إلصاح م�ا تراكم 
من س�لبيات رافقت مس�يرة الدول�ة، وهي حالة 
طبيعية من المفت�رض أن يكافأ عليها البحارنة، 
وان تحظى من قبل القيادة التي عرفت في غابر 
التاري�خ بالحكم�ة ف�ي التعامل م�ع األوضاع 
السياس�ية، وهو ما تشهد به فترة الستينيات، 
والدور الذي لعبت�ه مرجعية اإلمام الحكيم في 
التص�دي للفتن�ة السياس�ية الت�ي حدثت في 
ذل�ك الوقت. ودعا الحكيم على لس�ان الزبيدي 
المعنيي�ن بالمصلحة الوطني�ة البحرينية إلى 
التزام شروط التعقل للنظر إلى حجم المؤامرة 
الخارجية التي يحوكها أعداء الشعب البحريني 
في الخارج على القيادة والشعب في البحرين، 
وان يكون التأني والحوار الوط��ني الم�فتوح 

أساس الن�����قاش وأساس كل إصاح.

   كركوك/ المستقبل العراقي
  

أعلن�ت ممثلي�ة األم�م المتحدة في الع�راق أمس، ع�ن تكريمها خمس 
ش�خصيات مدافع�ة ع�ن حقوق اإلنس�ان بينه�م رئيس مجل�س محافظة 
كركوك حسن توران، فيما دعت العراقيين إلى الجهر بأصواتهم في المناداة 
بحق�وق اإلنس�ان. وقال الممث�ل الخاص لألمي�ن العام لألم�م المتحدة في 
العراق، مارتن كوبلر، إنه "جرى تكريم خمس�ة نشطاء عراقيين إلنجازاتهم 
في مجال حقوق اإلنس�ان"، مش�يرا إلى أن "الجهود الدؤوبة التي يقوم بها 
المناضلون من أجل العدالة وحماية ودعم ضحايا العنف والعمل على ضمان 
المش�اركة السياسية لألش�خاص من جميع الخلفيات غالباً ما تذهب دون 
تقدير". ولفت إلى أن "هؤالء العراقيين أناس عاديين جعلوا ألصواتهم قيمة 
من خال العمل على تحسين حياة إخوانهم المواطنين"، موضحا أن "صوتاً 

واحداً ممن نكرّمهم اليوم يمكن أن يحدث فرقاً لعدٍد كبير من الناس". 
وش�دد على "أهمي�ة المش�اركة السياس�ية الكاملة للجميع، الس�يما 
الفئ�ات المهمش�ة وأولئ�ك الذين غالب�اً ماال تس�مع أصواتهم من النس�اء 
واألطفال واألش�خاص ذوي اإلعاق�ات وأفراد الجماعات اإلثني�ة والدينية".

وينحدر النش�طاء الخمس�ة الذين ج�رى تكريمهم من مناط�ق متعددة في 
أنح�اء العراق, وقد اختيروا للعمل الذي قدموه من أجل تعزيز احترام حقوق 
اإلنس�ان ف�ي المجتمع، وهم حس�ام عبد الل�ه على وهو مح�ام من مدينة 
الموصل، وش�ذى ناجي حس�ين التي تعمل لتمكين المرأة في بغداد وحسن 
ت�وران بهاء الدين وهو الرئيس الحالي لمجل�س محافظة كركوك وكارازان 
عبد الفاضل توفيق محام متطوع من إقليم كردس�تان وفاح اآللوس�ي من 
منظمة س�ام الرافدين في بغداد. يذكر أن مكات�ب األمم المتحدة في بغداد 
والبص�رة وكركوك وإقليم كردس�تان ق�د نظمت احتفاليات عدة بمناس�بة 

اليوم العالمي لحقوق اإلنسان في العراق.

          بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ا الوكيل األق�دم ل�وزارة الداخلية 
عدنان األس�دي أم�س، جمي�ع المنظمات 
الدولي�ة الخاص�ة بحق�وق اإلنس�ان إل�ى 

متابع�ة عمل وزارته, نافياً وجود انتهاكات 
لحقوق اإلنس�ان في س�جون التابعة 

لوزارت�ه. وق�ال األس�دي ف�ي كلمة 

ل�ه ف�ي االحتفالي�ة التي أقامه�ا مكتب 
الداخلي�ة  ل�وزارة  الع�ام  المفت�ش 
العالم�ي لحقوق  الي�وم  بمناس�بة 
اإلنس�ان: أن أبواب الوزارة مفتوحة 
أم�ام المنظم�ات الدولي�ة والعربية 
والمحلية الخاصة بحقوق اإلنس�ان 
لإلط�اع عل�ى س�ير العمل في 
ال�وزارة وتنفي�ذ مبادئ 

حق�وق اإلنس�ان فيه�ا، نافي�اً وج�ود انتهاكات 
لحقوق اإلنس�ان في الس�جون التابع�ة للوزارة. 
وأوضح إن "مس�ؤولية وزارة الداخلية األساسية 
المحافظ�ة على األمن والقان�ون واحترام حقوق 
اإلنس�ان للنزالء في الس�جون والمواق�ف التابعة 
ل�وزارة الداخلي�ة والمواطني�ن كافة، مؤك�داً أن 
ق�وات وزارة الداخلي�ة ال تتح�رك إال بموجب أمر 
قضائ�ي ص�ادر المحاك�م المختص�ة". وأش�ار 

الوكيل األق�دم لوزارة الداخلية  إل�ى أن "الزوبعة 
اإلعامية التي أثيرت مؤخراً بشأن اعتقال النساء، 
ال أساس لها من الصحة"، موضحاً أن أمر اعتقال 
النس�اء الثاث اللواتي اعتقل�ن مع 12 رجاً، جاء 
بأم�ر قضائي ص�ادر من إح�دى المحاكم وكانوا 
ف�ي بيت واح�د، عثر بداخله على عبوات ناس�فة 
وم�واد متفجرات و7 أحزمة ناس�فة، متس�ائاً، 

ماذا يفعلن النساء في هذا البيت؟". 

          صالح الدين/ المستقبل العراقي 

أفاد مصدر في ش�رطة محافظة ص�اح الدين أمس، بأن قوة أمنية 
أحبطت محاولة تفجير عبوة ناس�فة كان�ت موضوعة في محطة قطار 
ش�مالي تكريت.وقال المص�در في تصريح صحف�ي إن "قوة من وحدة 
مكافح�ة المتفجرات أبطل�ت، صباح أمس، مفعول عبوة ناس�فة كانت 
موضوعة في محطة قطار الش�رقاط من دون حدوث خسائر بشرية أو 
أضرار مادية"، مشيرا إلى أن "عمال المحطة اكتشفوا وجود العبوة قبل 

دقائق من انفجارها". 
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكش�ف عن اس�مه، أن "قوة أمنية 
فرض�ت طوقا على منطق�ة الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة مابس�اته 
والجهة التي تقف وراءه". وشهدت صاح الدين أمس األول مقتل امرأتين 
إيرانيتين وإصابة 19 آخرين بتفجير س�يارة مفخخة اس�تهدفت حافلة 

تقل زواراً إيرانيين في منطقة القلعة، جنوبي سامراء.

املستشفيات تسجل آالف اإلصابات اجلديدة بمرض الرسطان اخلبيث
خملفات �جلي�ش �لأمريكي.. و��ستعماله �أ�سلحة حمرمة فاقم من م�ستوياته

         بغداد/ المستقبل العراقي

كان ممر مستش�فى الجمهوري، وس�ط 
مدين�ة باب�ل، يزدح�م بالعويل، فيم�ا يجلس 
صبي في السادس�ة من عمره على األرض وقد 
بدا عليه اإلرهاق من ش�دة البكاء. على مقربة 
منه ثم�ة باب يفتح، وطبيب يخرج منهكاً إلى 
ذوي راس�م حم�زة "59 عاماً" قائ�ًا "البقاء 
لل�ه". وقض�ى راس�م، المهن�دس المتقاع�د، 
الس�نتين األخيرتين من حيات�ه يخضع لعاج 
كيميائ�ي لمحاربة مرض الس�رطان من دون 
جدوى، وقد ختم حياته بجسد نخرته العقاقير 
واألورام الخبيثة، وفي الوقت الذي حمل األبناء 
جث�ة أبيهم إل�ى النجف، كان الس�رطان يزور 
عشرات المنازل ضيفاً قاتاً ال مفر منه. وتبدو 
عبارة "ال�ورم الخبيث" الت�ي يطلقها األطباء 
واختصاصي�و التحلي�ات الطبي�ة ع�ن حال�ة 
المرضى ف�ي العراق، أكثر الجم�ل التي تحول 
حياته�م رأس�اً إلى عق�ب، حيث س�جل العام 
الحال�ي 2012 ارتفاع�اً في مع�دل اإلصابات. 
"1300 إصابة بالس�رطان ف�ي صاح الدين"، 
هذا م�ا يؤك�ده مدير صح�ة المحافظ�ة رائد 
إبراهيم، في حديث ل�"السومرية نيوز"، ويعلل 

هذا الرقم الكبير ب�"النتائج الكارثية للعمليات 
العس�كرية التي تع�رض لها عدد م�ن مناطق 
المحافظ�ة، وعل�ى رأس�ها س�امراء وبيج�ي 
والش�رقاط". ولما كان العاج من هذا المرض 
القات�ل عصي�اً، فإن ما ف�ي يد دائ�رة الصحة 
ليس أكثر من "ش�راء جهاز المعالجة المبكرة 
ألمراض السرطان بمبلغ 14 مليار دينار"، كما 
يقول إبراهي�م. إلى الجنوب، وف�ي البصرة، ال 

يبدو الس�رطان رحيماً بأهلها. ووفقاً لما تفيد 
وسائل إعام محلية، فإن شهري تشرين الثاني 
وأيلول الماضيين ش�هدا تس�جيل 940 إصابة، 
فيما ش�هد يومان فقط من شهر كانون األول 
الحالي إصابة 80 شخصاً بالسرطان. وأعلنت 
وزارة الصحة في شهر آب الماضي عن تسجيل 
16 ألف إصابة بالس�رطان في العراق س�نوياً، 
يتصدرها س�رطان الثدي عند النس�اء. وتقف 

خل�ف ه�ذه األرق�ام المترفع�ة حزم�ة 
أسباب، لكن المس�ؤولين العراقيين في 
قطاع الصحة يتفقون على أن مخلفات 
الجيش األميركي وعملياته العس�كرية، 
إل�ى جان�ب العملي�ات اإلرهابي�ة التي 
تشكل السبب الرئيس لتفاقم اإلصابات 
ف�ي الباد. وق�د تكون مدين�ة الفلوجة 
من أكب�ر ضحايا العمليات العس�كرية 
للقوات األميركية التي اس�تعملت مادة 
الفس�فور في االعت�دة التي قصفت بها 
المدينة، وش�هدت كبرى مدن محافظة 
األنبار ف�ي العام 2004، مع�ارك كبيرة 
خاضها الجيش األميركي ضد الجماعات 
المس�لحة اس�تعملت خاله�ا ذخائ�ر 
خاص�ة باليوراني�وم المنض�ب، والت�ي 
عّدها الكثير من المعنيين س�بباً رئيساً 
ف�ي ظه�ور أم�راض الس�رطان والتش�وهات 
الخلقية. ويعّد س�رطان الرئة وسرطان الثدي، 
بحس�ب بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 
2008، أكثر أنواع األورام الس�رطانية انتش�ارا 
عل�ى مس�توى العال�م، كم�ا تش�ير المنظمة 
إل�ى أن عدد الحاالت الجديدة لمرض س�رطان 
الرئ�ة التي تم تس�جيلها على مس�توى العالم 

وصل إلى 61،1 مليون ش�خص، وحل سرطان 
الث�دي في المرتب�ة الثانية بعد س�رطان الرئة 
حيث بلغ ع�دد اإلصابات الجديدة بهذا المرض 
38،1 مليون شخص ثم سرطان األمعاء 23،1 
ملي�ون ش�خص. وينتش�ر م�رض الس�رطان 
بش�كل كبير في الدول األكثر فقرا على خلفية 
التدخين والتلوث البيئي وعوامل أخرى، وتشير 
اإلحصائي�ات إل�ى أن إجمال�ي ع�دد الح�االت 
الجديدة لإلصابة بمرض السرطان خال العام 
2008 وصل إلى نح�و 7،12 مليون حالة فيما 
بلغت الوفيات به�ذا المرض لنحو 6،7 مليون.  
يش�ار إلى أن تقارير صحافية تؤكد أن القوات 
األميركي�ة خلف�ت نحو خمس�ة آالف طن من 
النفاي�ات الخطرة في الع�راق بدال من إعادتها 
إل�ى أميركا، وهو ما أدى إلى تفش�ي األمراض 
وإلحاق أضرار خطيرة باإلنس�ان والبيئة، وها 
ه�و العراق يتحم�ل تركة الح�روب والعمليات 
وثيق�ة  وق�درت  س�نوات.  من�ذ  العس�كرية 
للبنتاج�ون ه�ذه النفايات بخمس�ة آالف طن 
أنتجتها الق�وات األميركية إضافة إلى 14500 
ط�ن م�ن الزي�وت النفطي�ة والت�راب الملوث 
بالزيت تراكمت على مدى سنوات تواجدها في 

العراق.

األمور يف سوريا وصلت اىل التنكيل بالناس وهتك األعراض وبيع 
البنات بواسطة جتار "العملة" القادمني من السعودية ولبنان لقاء 

دفع رواتب العصابات املتطرفة !!

شارك بمؤتمر دعم الشعب البحريني في بيروت

الزبيدي: احلكمة حتتم عىل املنامة 
إقرار اإلصالحات

القضاء األعىل يؤكد تراجع مستويات الفساد خالل 2012

األسدي: ال انتهاكات يف سجون "الداخلية" واعتقال "النساء" مدعوم قضائيًا

إحباط حماولة تفجري حمطة 
قطار يف تكريت

يونامي تكّرم مخسة عراقيني 
من املدافعني عن حقوق اإلنسان

         بغداد/ المستقبل العراقي

األعل�ى  القض�اء  مجل�س  كش�ف 
إحصائيات جديدة تؤشر تراجع الفساد 
في الباد بنسب عالية، مشددا على حسم 
القضاي�ا المهمة س�يكون العام المقبل 
والت�ي ال تتجاوز العش�رة، فيم�ا أكدت 
محكم�ة تحقي�ق النزاهة أنه�ا ملتزمة 
بالتوجيه�ات بخص�وص س�رعة انجاز 
القضاي�ا على وف�ق الط�رق القانونية. 
وقال رئيس محكمة اس�تئناف الرصافة 
القاضي جعفر محسن أن "اإلحصائيات 
التي تخ�ص عمل محكم�ة النزاهة تدل 
عل�ى تراجع كبي�ر في حجم الفس�اد"، 
موضح�ا "أن ع�دد الدع�اوى في 2011 
كان 4270 فق�د وردت ف�ي ذل�ك العام 
2973 دعوى في حين وردت من سابقه 
1297 أخرى، أما نس�ب الحس�م فبلغت 

70%"، أما في العام الحالي يكش�ف عن 
إحصائية من بدايته إلى مطلع تش�رين 
األول الماض�ي ويوض�ح أن "مجم�وع 
الدعاوى الواردة خال األش�هر العش�رة  
بلغ 2830 فقط، 1279 منها مدورة من 
العام الماضي و1551 دعوى وردت هذا 
العام، وتم حسم 2314 قضية والمتبقي 
516 أخ�رى، ونحن ننتظ�ر إحصائيات 
األش�هر الثاثة األخيرة م�ن هذا 2012 
لمعرف�ة م�ا ت�م حس�مه م�ن الدعاوى 
المتبقية وتلك التي ستدور الى 2013".

وزاد محس�ن أن " دليلن�ا ف�ي تراج�ع 
نعتم�د  ال  اإلحصائي�ات  الفس�اد ه�ذه 
على غيره�ا في تصريحاتن�ا فهي التي 
نس�تدل بها امام الرأي العام باعتبارها 
األكث�ر دقة، أما الذي يتحدث بلغة بعيدة 
عن األرق�ام ف�إن األمر يعني�ه". بدوره 
أفاد محمد س�لمان قاضي في محكمة 

التحقي�ق المتخصص�ة بقضايا النزاهة 
أن "توجيه�ات كان�ت ق�د ص�درت من 
مجلس القض�اء األعلى بتعجيل حس�م 
دعاوى النزاهة وحرصن�ا على تنفيذها 
م�ن بينها إعمام�ه بعدم طل�ب الممثل 
القانوني إال إذا كانت له شهادة عيانية"، 
نافيا "تكدس الدعاوى في المحاكم كما 
يش�اع ب�ل أننا نحس�مها بأس�رع وقت 
ممكن". وتابع سلمان أن قضايا النزاهة 
خصوصية عن غيرها من الدعاوى ألنها 
الع�ام وتتطل�ب أركان  تتعل�ق بالم�ال 
مهم�ة يج�ب توفرها الس�تكمال النظر 
فيها وصوال إلى استصدار قرار الحكم"، 
مشيرا إلى ان "سحب القضايا من هيئة 
النزاهة كان له تأثير ايجابي على حسم 

الدعوى في هذا العام".

تفاصيل اوسع ص7

اجلزء االول



�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
              بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الس�ياحة واآلثار أمس، عن تس�لمها 21 قطعة أثرية وقالدة من اسبانيا سرقت بعد 2003، 
مؤكدة أن القطع تعود لش�تى العصور. وقال مدير المكتب اإلعالمي لوزير الس�ياحة واآلثار حاكم الشمري 
في تصريح صحفي، إن “وزير الس�ياحة لواء سميسم تسلم من السفير االسباني في العراق جوزيه تيربين 
21 قطعة أثرية وقالدة ال تقدر بثمن س�رقت من العراق بعد 2003”، مبيناً أن “القطع األثرية تعود لمختلف 
العص�ور”. وأضاف أن “وزارة الس�ياحة واآلثار بذل�ت جهوداً كبيرة من اجل إعادة القط�ع األثرية العراقية 

الموجودة حالياً في اسبانيا”. 
وكانت وزارة السياحة واآلثار قد أعلنت في 4 كانون األول 2012، عن تسلم السفارة العراقية في باريس 
13 قطعة أثرية مس�روقة تعود للعصر الس�ومري، مؤك�دة أنها بذلت جهوداً من اجل إع�ادة القطع األثرية 
الموجودة في فرنسا. يذكر أن أكثر من 15 ألف قطعة أثرية نهبت من العراق فضالً عن عشرات الماليين من 
الوثائق المتعلقة باألرشيف العراقي، تسلم العراق منها نحو 8000 قطعة أثرية، فيما يزال القسم األكبر من 

أرشيف الدولة العراقية موجوداً في الواليات المتحدة.

»جملس القضاء« يرى النور.. و »االحتادية« تراوح مكاهنا.. والتسويف حمتمل !!
دولة القانون تعترض.. وكتل تعده خطوة لـ »كبح جماح« الحكومة

إسبـــــانيــا تسلــم العـراق 21 قطعــة أثريـــة وقــالدة ســرقــت بعد 2003ـ
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      بغداد- فالح الشامي - امجد صالح

بعد انتظار طويل وتأجيل مس�تمر, اقر 
مجل�س النواب ام�س على قان�ون مجلس 
القض�اء االعل�ى وس�ط اعتراض “ش�ديد 
اللهجة” من قبل ائتالف دولة القانون الذي 
طعن بشرعية اقراره لعدم اكتمال النصاب, 
فيما ظل قانون المحكمة االتحادية يراوح 

في مكانه بعد تأجيل التصويت عليه.
هذا، وتعالت االصوات المطالبة بتشريع 
القانوني�ن المذكورين ف�ي االونة االخيرة 
وس�ط تأجيل مس�تمر م�ن قب�ل البرلمان 
لعدم وج�ود صيغة توافقية عليهما خاصة 
قانون المحكمة االتحادية الذي لم ير النور 
لح�د االن. قال عضو ائت�الف دولة القانون 
النائ�ب عن التحالف الوطني خالد االس�دي 
في تصريح خاص ل�”المستقبل العراقي”: 
ان “ائتالفه ليس لديه مالحظات على مواد 
قان�ون مجلس القض�اء االعلى ال�ذي اقره 
مجل�س النواب ام�س، لكنه اعت�رض على 
اقراره قبل اقرار قانون المحكمة االتحادية 
ك�ون ان القانوني�ن المذكوري�ن مرتبطان 
ارتباطاً وثيقا”. واشار الى ان ائتالف دولة 
القان�ون اصر على موقفه ك�ون ان قانون 
المحكم�ة االتحادي�ة اذا لم يق�ر بالتزامن 
م�ع مجل�س القض�اء االعل�ى س�وف ل�ن 
يقر بس�هولة وس�يعاني من “التس�ويف” 
وقانوني�ا  تش�ريعيا  مم�ا س�يخلق خل�ال 
واضح�ا”. واب�دى االس�دي اس�تغرابه من 
موقف رئاس�ة البرلم�ان المصر على اقرار 
قان�ون مجل�س القض�اء االعل�ى وتأجيل 
قان�ون المحكم�ة االتحادي�ة عل�ى الرغ�م 
م�ن عدم وج�ود خالفات علي�ه”. وبين ان 
تمري�ر قانون مجلس القض�اء االعلى كان 

“غير ش�رعي”، وان النص�اب القانوني لم 
يكتمل”, مطالباً باعادة تس�جيل الجلس�ة 
للتأكد م�ن هذه المعلوم�ات”. وعن نقاط 
الخالف بش�أن قانون المحكمة االتحادية, 
بين االس�دي ان الكتل السياس�ية مختلفة 
عل�ى الي�ة عق�د جلس�ات ه�ذه المحكمة 
والية اتخاذ القرارات”, مش�يراً الى الوصل 
ال�ى نق�اط مش�تركة به�ذا الخصوص”. 
ال�ى ذلك, ه�دد رئي�س كتلة ائت�الف دولة 
القانون ف�ي البرلمان خال�د العطية خالل 
مؤتم�ر صحف�ي امس باللج�وء المحكمة 
االتحادية للطعن في ش�رعية اقرار قانون 
مجل�س القضاء االعل�ى باعتب�اره اقراره 
في�ه مخالف�ة دس�تورية للنظ�ام الداخلي 
لمجل�س النواب لع�دم تحقي�ق النصاب”. 
م�ن جانب اخ�ر, كش�ف مص�در برلماني 
مطل�ع ل�”المس�تقبل العراق�ي, ع�ن عدم 
قدرة ائت�الف دولة القان�ون بتقديم طعن 
بق�رار التصوي�ت عل�ى مجل�س القض�اء 
االعل�ى الى المحكم�ة االتحادي�ة كون ان 
االخيرة طرف ف�ي الموضوع وال يحق لها 
الب�ت ب�ه”. وق�ال المص�در البرلماني ان” 
قانون�ي مجلس القضاء االعلى والمحكمة 
االتحادية على طاولة البرلمان منذ عامين، 
وان اقرارهم�ا اصبح ضرورة ملحة لتجنب 
اي خل�ل تش�ريعي”,مبيناً ان تاجي�ل اقرار 
المحمة االتحادية ج�اء نتيجة عدم اكتمال 
النص�اب القانوني خاصة ان ه�ذا القانون 
يحت�اج الى تصويت ثلثي اعض�اء البرلمان 
على عكس قانون المحم�ة االتحادية الذي 
يمرر باغلبية بس�يطة”. وبين ان “الخالف 
على قانون المحكمة االتحادية اداري، وان 
الكتل السياسية لم تتوصل الى اتفاق بشأن 
من س�يراس المحكم�ة االتحادية ومجلس 

القضاء “. وبحسب مسودة قانون المحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا ال�ذي ينتظ�ر التصويت 
العلي�ا  االتحادي�ة  المحكم�ة  علي�ه، ف�إن 
هيئة قضائية مس�تقلة مقره�ا بغداد، لها 
ش�خصية معنوية واستقالل مالي وإداري. 
وتمث�ل الهيئة القضائي�ة العليا في العراق، 
وكذلك تمثل السلطة القضائية المنصوص 
عليها ف�ي المادة 89 من الدس�تور ويكون 

رئيسها رئيس السلطة القضائية. 
وبحسب مسودة قانون مجلس القضاء 

االعل�ى، فالمجلس ه�و الهي�أة القضائية، 
ويمثل الس�لطة القضائية التي تتولى ادارة 
شؤون القضاء ويكون مقره في بغداد. في 
الس�ياق ذاته, قال عضو اللجن�ة القانونية 
النائب عن التحالف الوطني عادل فضالة إن 
“المحمة االتحادية ووفقا للدس�تور يجب 
ان تتش�كل من عدد من القض�اة والفقهاء 
االس�الميين وفقاء القانون الدس�توري”. 
واشار الى ان الخالف حول قانون المحكمة 
االتحادي�ة يكمن في ع�دد والية عمل هيئة 

الفقه�اء وم�ا هي طبيع�ة عمله�م ومتى 
يكون لهم رأي في موضوع معين أم ال”. 

وبين فضال�ة “ان الكتل السياس�ية لم 
تتوصل الى  رأي يتم التوافق بش�أن طبيعة 
عمل هذه الهيئ�ة”. ونص الدس�تور الدائم 
عل�ى أن ُيس�ن قانون للمحكم�ة االتحادية 
يت�م التصويت علي�ه داخل مجل�س النواب 
بأغلبية ثلثي اعضاء مجل�س النواب البالغ 
عدده�م 325، وبذل�ك يك�ون ثلث�ي اعضاء 

مجلس النواب نحو 260 نائباً.

           بغداد/ وسيم باسم

النفط�ي،  اإلنت�اج  ي�زداد في�ه  ف�ي وق�ت 
وترتفع فيه العوائد النفطية، تتسع احتجاجات 
س�كان المناطق التي تقع فيها اآلب�ار النفطية 
وت�زداد معاناتهم م�ن فقر وحرم�ان وبطالة، 
إضافة إل�ى تلوث بيئي يدفع�ون ثمنه غالًيا من 
صحتهم وراحتهم.ويش�ير عب�د المطلب احمد، 
وهو يس�كن منطقة الم�زاك قرب حقل األحدب 
النفطي في محافظة واسط، إلى انبعاث الكثير 
من الغ�ازات من الحق�ل، إضافة إل�ى الملوثات 
البيئي�ة المتنوع�ة، م�ا يتس�بب ف�ي أم�راض 
الجهاز التنفس�ي واألم�راض الجلدي�ة، إضافة 
إل�ى التأثيرات الس�لبية عل�ى النب�ات واألحياء 
المائي�ة. يقول: “فوق كل ذلك، ال يش�عر الناس 
أن العوائ�د النفطية قد أس�همت في بلورة حياة 
كريمة او مش�روعات خدمية أو عمرانية بارزة، 
عدا بعض المشاريع المتواضعة التي تصنف في 
خان�ة الترميمات”.من جهته، يق�ول المهندس 
الكيميائي سعيد لطيف إن حرق كميات كبيرة من 
الغاز المصاحب الس�تخراج النفط يسبب تلوًثا 
بيئًي�ا يطال القرى القريبة من اآلبار، ويتس�بب 
في انبعاث الغازات الس�امة والملوثة. ويضيف: 
“في الكثير من دول العالم، تعمل الشركات على 
معالجة هذه المشكلة عبر التخلص من الغازات 
المصاحبة بحرقها عل�ى وفق تقنيات خاصة”، 

مطالًب�ا باعتماده�ا وبفحص الترب�ة واألطيان 
التي غالًبا ما تش�كل تهديًدا مباشًرا للبيئة إذا ما 
تلوثت.ويفكر أبو محمد، المعلم سابًقا والمزارع 
حالًيا، بالرحي�ل عن قرية أش�بييله القريبة من 
اآلب�ار النفطية، بس�بب الغ�ازات المنبعثة التي 
تصل روائحها ورمادها إلى داخل غرف البيوت. 
ويجزم أن أية فحوصات س�يخضع لها س�كان 
القرى س�تثبت حقيق�ة إصاب�ة الكثيرين منهم 
باألم�راض التنفس�ية والجلدية، مح�ذًرا من أن 
الس�كان في العادة ال يجرون فحوصات دورية 
منتظمة. أما حسن جاسم، المهندس في قطاع 
النفط، فيؤكد أن مش�كلة الغازات المنبعثة من 
حق�ول النف�ط قديمة، ولم يس�تطع العراق إلى 
اآلن وضع الحلول المناسبة لها، على الرغم من 
أن اغلب الدول استثمرت هذه الغازات في الكثير 
من المج�االت، منها توليد الطاق�ة الكهربائية.
الجدي�ر بالذكر أن حقل األحدب ب�دأ اإلنتاج فيه 
الع�ام 2011 بطاق�ة 135 أل�ف برمي�ل يومًي�ا. 
ويشير القاطنون حوله إلى أن مردوداته المالية 
هائل�ة، وال ب�د من توظي�ف جزء منه�ا لتنمية 
المناط�ق المجاورة للحقل، وتعويض الس�كان 
عن ضريب�ة التلوث التي يدفعونه�ا يومًيا.وفي 
حقل الس�يبة في محافظ�ة البصرة، يؤكد عادل 
البياتي الذي يسكن مجاوًرا للحقل، أن األمر “ال 
يقتصر على الغازات والروائح الكريهة فحسب، 
بل هناك تلوث كبير تس�ببه المياه المس�تخدمة 

ف�ي التنقيب، والتي ُترمى ف�ي األنهار”. غير أن 
المهن�دس جاس�م ي�رى أن الش�ركات النفطية 
المنقب�ة ع�ن النف�ط ف�ي الع�راق، نجحت في 
تجن�ب تلوث المي�اه، حيث تعالج قب�ل إعادتها، 
عدا حاالت نادرة. ويوضح جاس�م أن األس�لوب 
التقلي�دي المتبع في التخلص من المياه الملوثة 
يكون عبر سكبها في التربة المحيطة بالمكان، 
حيث تسهم أش�عة الشمس القوية في تبخرها، 
م�ا يقلل م�ن نس�ب التل�وث المحتمل�ة. يقول 
البيات�ي إن الس�كان يطالب�ون من فترة ليس�ت 
بالقصيرة بتعويضهم عم�ا يصيبهم من إضرار 
ج�راء التلوث في اله�واء والماء، بعدما يئس�وا 
من الحد م�ن مس�ببات التلوث.وتعاني مناطق 
اآلبار النفطية من التلوث اإلش�عاعي المصاحب 
الس�تخراج النف�ط، بس�بب اس�تعمال تقنيات 
ومع�دات حفر تصدر األش�عة الملوثة. فيش�ير 
جاس�م إلى أن حقل بازركان النفطي في ناحية 
الطي�ب ش�رق مدين�ة العم�ارة يعاني م�ن هذا 
التل�وث الخطر، وقد أكدت وزارة البيئة العراقية 
في ش�باط  2012 فقدان معدات إشعاعية تابعة 
لشركة تنقيب أميركية، تصدر أشعة غاما. ومنذ 
الع�ام 2010، اب�رم الع�راق عقوًدا م�ع كبريات 
ش�ركات النف�ط العالمي�ة مثل إكس�ون موبيل 
ورويال داتش ش�ل وبريتش بتروليوم، لتطوير 
حقول�ه النفطية، الت�ي وصفها تقري�ر أوردته 
مجلة فوربس بأنها آخر الجيوب العالمية للنفط 

الس�هل، الذي ال يتطلب الحفر عميقا وال يحتاج 
تقني�ات إنتاج مبتك�رة.وكأن التل�وث البيئي ال 
يكفي هؤالء القاطنين بجوار الحقول النفطية، 
ليصيبهم تلوث الفس�اد من خالل إقصائهم من 
العمل والتوظيف في الشركات التي تستثمر في 
أراضيه�م. فالكثير من العاملين في هذا القطاع 
م�ن غير المهرة ليس�وا من أبن�اء المنطقة، في 
حين يعاني شباب المنطقة من البطالة. ويطالب 
أمين حس�ين، الذي يسكن في قرية تجاور حقل 

ديمة النفطي في ناحية العزيز، بتسخير طاقات 
أهالي المنطقة في عمليات تنقيب واس�تخراج 
النفط، “ألن هذا يحقق لهم اس�تقرارا اقتصادًيا 
مثلما يؤمن للش�ركات وضًع�ا امنًيا واقتصادًيا 
أفضل، ف�ال تتكرر حادثة حقل غ�رب القرنة 2، 
حين هددت العش�ائر ش�ركات النفط وأجبرتها 
على دف�ع اإلتاوات”.وفي الس�ياق ذاته، يطالب 
كريم الياس�ري الذي يس�كن في مدين�ة القرنة 
ف�ي البص�رة بتحوي�ل المنطق�ة إل�ى محافظة 

بعد اتحادها بمدين�ة المدينة، ويؤكد أن هذا هو 
مطلب الس�كان هن�اك بعدما تحول�ت المنطقة 
إلى ب�ؤرة للفقر والتل�وث والبطالة، على الرغم 
م�ن أنها تضم أكبر حقلي�ن نفطيين في العراق. 
يتابع الياسري: “شغل الناس الشاغل هو الظلم 
الذي يلحق بهم جراء ع�دم تعويضهم من جراء 

الملوثات، وانتشار البطالة بين أبنائهم”.

• عن موقع ايالف

مواطنون يسكنون حول حقول النفط: إبل عطشى فوق ظهورها املاء !!

          بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت لجن�ة النف�ط والطاقة في مجل�س الن�واب أمس، عن 
موافقة رئاس�ة مجلس النواب على اس�تجواب وزير الكهرباء عبد 
الكريم عفتان، متهمة سياسيين كبارا لم تسمهم بالتورط  في ملف 
الكهرباء. وق�ال عضو لجنة النفط والطاق�ة النائب عدي عواد في 
تصريح صحفي إن “رئاسة البرلمان أبدت موافقتها على استجواب 
وزير الكهرباء”، مبيناً أن “الرئاسة لم تحدد موعد االستجواب على 
الرغم من ان الموافقة قد تمت قبل ش�هرين”. وأبدى استغرابه من 
“إدخال فقرة اس�تجواب وزير الش�باب الرياضة ف�ي جدول أعمال 
جلس�ة أم�س على الرغم م�ن أن طلب اس�تجوابه قد ت�م حديثا لم 
يتجاوز الش�هر”. وأضاف عواد أن “ه�ذا التفاوت في المدة الزمنية  
بين اس�تجواب وزير الكهرباء ووزير الشباب الرياضة يعود لوجود 
سياس�يين كبار متورطي�ن في مل�ف الكهرباء”، مطالباً “رئاس�ة 

المجلس بتحديد موعد الستجواب وزير الكهرباء”. 

النواب يوافق عىل استجواب وزير الكهرباء

          بغداد/ المستقبل العراقي

أكد نائب مس�تقل في التحالف الكردس�تاني أمس، أن الواليات 
المتح�دة األميركي�ة ال ترغب باندالع قتال بين أربي�ل وبغداد، فيما 
الم�ح إل�ى ان تركيا تريد تأزي�م األوضاع بين الطرفي�ن ليكون لها 
دور ف�ي الع�راق. وق�ال محم�ود عثمان ف�ي تصري�ح صحفي أن 
“الوالي�ات المتح�دة األميركية ال ترغب باندالع قت�ال في أي مكان 
آخر، خاصة ف�ي العراق، بين الجيش العراقي وقوات البيش�مركة، 
ألنهم مشغولون بمراقبة األوضاع في سوريا، فضال عن انغماسهم 
في الحرب في أفغانس�تان”. وكان مصدر دبلوماسي قد كشف في 
وقت س�ابق عن أن قضية األزمة بين بغداد وأربيل من أهم القضايا 
التي نوقش�ت خ�الل اجتماع الوفد األميركي م�ع المالكي الذي زار 
الع�راق مؤخرا، مبين�اً أن الوفد ابلغ المالكي بض�رورة اتخاذ خيار 
التهدئة مع كردس�تان، على اعتبار أن المنطقة ال تحتمل مزيدا من 
الصراعات. وأضاف أن “تركيا ليس�ت كذلك إل�ى حد ما، وربما أنها 
تريد تأزيم الوضع وتصعيد المش�اكل بي�ن بغداد واربيل”، مبينا أن 
تركي�ا “تريد إضعاف العراق وإقليم كردس�تان معا، ليكون لها دور 

في العراق بشكل عام”. 

عثامن: أنقرة تدفع لتأزيم املوقف 
بني أربيل وبغداد

املتقاعدون هيددون باعتصام مفتوح
 مــالــم يقــر الـقـانون

          بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د رئيس المجلس األعلى اإلس�المي العراقي عمار الحكيم 
ض�رورة حلحلة األزم�ة الحالية بين إقليم كردس�تان والحكومة 
االتحادية عبر الحوار واالحتكام إلى الدس�تور. وذكر بيان صادر 
ع�ن االتحاد الوطني الكردس�تاني إن “الحكيم اس�تقبل، بمكتبه 
ف�ي بغداد برهم صالح”، مضيف�ا أن “الجانبين بحثا خالل اللقاء 
األوض�اع اإلقليمي�ة والداخلي�ة، وأك�دا ض�رورة حلحل�ة األزمة 
الحالي�ة بين اإلقليم والحكومة االتحادي�ة عبر الحوار واالحتكام 
إلى الدستور”. يذكر أن األزمة بين اربيل وبغداد اشتدت في اآلونة 
األخيرة عقب قيام رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة 
نوري المالكي بتش�كيل قيادة عمليات دجلة لإلشراف على كافة 
القوى األمنية من جيش وش�رطة في محافظات كركوك وديالى 
وص�الح الدين ورفض�ت القي�ادات الكردية في إقليم كردس�تان 
ومجل�س محافظة كركوك ه�ذه الخطوة، فضال عن التحش�دات 
العس�كرية على خطي التماس في المناط�ق المتنازع عليها بين 

الجانبين.

احلكيم يؤكد رضورة حلحلة األزمة 
عرب احلوار والدستور

            بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف مص�در ف�ي ش�رطة ص�الح الدي�ن 
أمس عن أن تنظيم "القاعدة" يس�تعد الستهداف 

زوار األربعيني�ة ف�ي س�امراء وباق�ي المحافظات 
عب�ر توزيع الكت�ب الدينية التي تلق�ى رواجا في هذه 

المناسبات، فيما أش�ار إلى وجود تحذيرات من التقاط 
الهوات�ف المحمولة التي تلقى ف�ي أماكن عديدة كونها 

مفخخ�ة. وق�ال المص�در ال�ذي طلب عدم اإلش�ارة 
الس�مه في تصريح أورده موقع "شفق نيوز"، إن" 
معلومات اس�تخباراتية مؤكدة وصل�ت الى أجهزة 
األمن التابعة ل�وزارة الداخلية أن تنظيم "القاعدة" 
وضع خط�ة الس�تهداف زوار المراق�د الدينية في 

س�امراء أثن�اء الزي�ارة األربعينية لمرق�د اإلمامين 
العسكريين". 

وأض�اف المصدر أن" التنظيم ب�دأ فعليا بتنفيذ 
الخط�ة من خ�الل التفجير الذي وق�ع أمس والذي 

اس�تهدف زوارا إيرانيي�ن قادمي�ن لزي�ارة 
اإلمامين العس�كريين في سامراء، وان من 
المتوقع الش�روع بتنفيذ خطة اس�تهداف 
ال�زوار من خالل كتب ديني�ة مفخخة توزع 
بينهم م�ن قبل عناصر موالي�ة للتنظيم". 
ولف�ت إل�ى أن" هناك خطة لنش�ر أجهزة 
محم�ول مفخخة ترمى عل�ى طول الطرق 
المؤدي�ة إل�ى كرب�الء والنج�ف والمدن الت�ي فيها 
مراق�د ديني�ة وتحم�ل كمي�ة من م�ادة "تي ان 
تي" ش�ديدة االنفجار وعن�د حملها من قبل أي 

شخص تنفجر عليه". 
وأوضح المصدر أن" القاعدة لديها خطط 
أخ�رى تنفذها من خالل تفجير الس�يارات 
المفخخة، وان المهاجمي�ن االنتحاريين 
ق�ل عددهم ف�ي الع�راق خاص�ة خالل 
العام الحالي بس�بب األح�داث الجارية 

في سوريا". 

             بغداد/ المستقبل العراقي

نزل العش�رات من المتقاعدي�ن العراقيين إلى 
ساحة التحرير وس�ط بغداد، في احتجاج طالبوا 
خالله بإقرار قان�ون ينصفهم، مهددين باعتصام 
مفتوح. وس�بق أن تظاهر المتقاعدون في تموز 
الماض�ي للمطالب�ة بإق�رار قان�ون خ�اص بهم، 
إال أن مش�روع القان�ون لم يقر حت�ى اآلن. ورفع 
المتظاهرون الفتات طالبوا عبرها مجلس النواب 
باإلسرع في تعديل قانون التقاعد والبت فيه على 
أن يك�ون منصف�ا لهم. وج�اءت ه�ذه التظاهرة 
تلبية لدع�وة الجمعية العراقية للمتقاعدين والتي 
طل�ب من جميع المتقاعدي�ن التظاهر في 14 من 
الش�هر الجاري. وقال مراس�ل “ش�فق نيوز” إن 

المتظاهرين تجمعوا في س�احة التحرير وس�ط 
بغ�داد، وهو الم�كان الذي اتفقت علي�ه الجمعية 
المتظاه�رون  وطال�ب  للمتقاعدي�ن.  العراقي�ة 
الحكوم�ة بإلغاء الروتين اإلداري في مؤسس�ات 
الدولة. وهدد المتظاهرون باعتصام مفتوح مالم 
تلب مطالبهم. وش�هدت كربالء احتجاجا مماثال. 
ويسعى نواب لتضمين مرتبات للمتقاعدين ال تقل 
عن 400 ألف دينار “ما يعادل 300 دوالر” شهريا. 
وكانت كتلة األحرار ف�ي مجلس النواب  قد قالت 
مؤخ�را إن القانون الجديد- الذي لم يقر- يتضمن 
زي�ادة نح�و %20 على الرات�ب األصل�ي. ووافق 
مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني 
لقان�ون التقاعد الموحد رقم 27 لس�نة 2006، أال 

انه يتطلب موافقة البرلمان. 

يدفعون ضريبة التلوث ونقص الخدمات وانتشار البطالة وعقلية اإلقصاء

سامراء يف  األربعينية  زوار  الستهداف  "القاعدة" تستعد 
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  المستقبل العراقي/ متابعة

اليتحدد مصير مجلس الشورى المصري 
عل�ى خلفية نتائج االس�تفتاء على مس�ودة 
الدس�تور، خاصة أن الرئيس محمد مرس�ي 
لم يش�ر ف�ي إعالن�ه الدس�توري الثاني إلى 
تحصين المجلس الحال�ي كما حصنه إعالن 
تش�رين الثاني الماضي، وتباينت آراء خبراء 
قانونيي�ن ح�ول حله أو بقائه بع�د إعالن ما 

ستسفر عنه صناديق االقتراع.
ويق�ول أس�تاذ القان�ون الع�ام وعض�و 
رمض�ان  للدس�تور  التأسيس�ية  الجمعي�ة 
بطي�خ أن�ه ال بد م�ن التفري�ق بي�ن أمرين: 
أولهم�ا أن المحكم�ة الدس�تورية ال يمكنها 
حل الجمعية التأسيس�ية ألنه�ا خرجت من 
إطار حلها وأصبح لها كيان قانوني، ولكنها 
غي�ر مرتبطة بمجل�س الش�ورى، وذلك بعد 
اإلعالن الدستوري الجديد. والثاني أن مجلس 
الشورى ال يمكن حله إال قبل االستفتاء على 
الدس�تور. ويعرب رمضان بطي�خ عن قلقه 
حيال رفض مشروع الدستور في االستفتاء 
للمحكم�ة  يج�وز  الحال�ة  ألن�ه ف�ي ه�ذه 
الدس�تورية حل مجلس الشورى الذي لم يعد 
محصنا بناء على اإلعالن الدس�توري الصادر 
ي�وم 9 كان�ون األول الجاري، وه�و في هذه 
الحالة لم يكتس�ب مركزا قانونيا جديدا مثل 

التأسيسية.
وبالتال�ي فإن الدعاوى المتداولة بش�أنه 
ه�ي مح�ل نظ�ر، وأصب�ح م�ن اختصاص 
“الدس�تورية” -بعد إلغاء اإلعالن الدستوري 
األول- التص�دي لبح�ث قضي�ة ح�ل مجلس 

الشورى وعوار تشكيله.
كم�ال  المستش�ار  يؤك�د  جهت�ه،  م�ن 
اإلسالمبولي نائب رئيس محكمة االستئناف 
األس�بق ورئيس المجلس الوطني المصري، 

أن مجل�س الش�ورى في اإلعالن الدس�توري 
الجدي�د غير محصن خالفاً لما كان عليه في 
اإلعالن األول الذي أوضح تحصينه للتأسيسية 

والشورى معا.
ويس�تبعد اإلس�المبولي إصدار المحكمة 
الدس�تورية حكم�ا بح�ل مجلس الش�ورى 
بسبب تعليقها لجلساتها إلى أجل غير مقرر، 
واالعتصام�ات الت�ي حالت دون ممارس�تها 

لمهامها.
ويوضح أنه في حالة االستفتاء ب�”نعم”، 

ستؤول سلطة التشريع إلى مجلس الشورى 
ويصبح في هذه الحالة محصنا بقوة الدستور 
الجديد.ويتفق مع الرأي السابق عضو مكتب 
الدعم الفني للجمعية التأسيس�ية للدس�تور 
المستش�ار أيم�ن عب�د الغن�ي، وأن اإلعالن 
الدس�توري الجديد لم يتعرض بشكل مباشر 
لتحصين مجلس الش�ورى، بينما أوضح أحد 
بنود الدس�تور أن انتخابات مجلس الشورى 
ستجرى بعد عام من إقرار الدستور. ويقول 
عبد الغني إنه في حال الموافقة على مشروع 

الدستور، س�يتولى مجلس الش�ورى القائم 
بتشكيلته الحالية سلطة التشريع كاملة من 
تاريخ العمل بالدس�تور حتى انعقاد مجلس 

النواب. 
ويضيف أن مجلس الشورى الحالي ليس 
ب�ه ع�وار ع�ددي أو ف�ي النص�اب القانوني 
ألعضائه، حيث أكد الدس�تور الجديد أن عدد 
أعض�اء الش�ورى 150 عض�وا، ولك�ن يحق 
لرئيس الجمهورية إعادة تشكيله كامال إذا تم 

االستفتاء بنعم وإضافة 90 عضوا.

ويرى 
عب�د 

لغني  ا
ن�ه  أ
ف�ي 
ل  حا

ف�ض  ر

مسودة الدس�تور وصدور حكم بحل مجلس 
الش�ورى، س�تصبح الب�الد ف�ي حال�ة فراع 
تش�ريعي، وحينها تعود سلطة التشريع إلى 
األصل وه�و رئيس الجمهورية. المستش�ار 
حس�ن منصور نائب رئيس محكمة النقض 

الصع�ب في ظ�ل تلك أوض�ح أن�ه م�ن 
برؤي�ة الحالة الضبابية  نخ�رج  أن 
لمدى  غير قانوني�ة  أو  تحصي�ن 

مجلس الشورى، تحصي�ن 
توالت  ت حي�ث  ن�ا عال إل ا
الفت�رة األخيرة الدس�تورية  في 

ق�ت  عا المحاك�م وأ عم�ل 
وأع�رب  ومهامه�ا. 
دهش�ته  عن  منصور 
من محاصرة المحاكم 
القضائي�ة  والهيئ�ات 
الت�ي تنظ�ر ف�ي العديد 
م�ن  القضاي�ا، وال يوجد 
مثيل لتل�ك “االعتصامات” 
ف�ي أي دول�ة بالعالم حتى 
ف�ي أدغال أفريقي�ا. يذكر أن 
مجلس الش�ورى تواجهه عدة 
قضايا منظورة أمام المحاكم 
تش�كيله  وع�وار  ببطالن�ه 
مماثل�ة  وه�ي  الحال�ي، 
المرفوع�ة  للدع�اوى 
ض�د مجل�س الش�عب 
المنحل، حيث ترش�ح 
الفردية  القوائم  على 
ع�دد م�ن المنتمي�ن 
إلى األحزاب، وهو ما 
يع�د مخالف�ة لإلعالن 
يوم  الصادر  الدستوري 

19 آذار 2011.

مصر على فوهة بركان

مصري جملس الشورى املرصي متعّلق باالستفتاء عىل الدستور

الطاقة الذرية: نتوّقع التوصل 
إىل اتفاق مع إيران الشهر املقبل

  المستقبل العراقي/ وكاالت

قال كبير مفتش�ي األمم المتح�دة بعد عودته من طه�ران، إن الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية تتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران الشهر المقبل يمكن الوكالة من 
اس�تئناف التحقيق بشأن ما إذا كانت الجمهورية اإلسالمية أجرت أبحاثا مرتبطة 
باألس�لحة النووية.ورغ�م عدم الس�ماح لفريق الوكال�ة الدولي�ة بدخول مجمع 
بارش�ين العس�كري خالل زيارته يوم الخمي�س للعاصمة اإليراني�ة قال هيرمان 
ناكيرت�س نائب المدير الع�ام للوكالة ورئيس الفريق إنه تم إح�راز بعض التقدم 
خ�الل االجتماع.وقال ناكيرت�س للصحفيين في مطار فيين�ا “أجرينا اجتماعات 
جي�دة”. وتراق�ب القوى العالمية -التي تس�عى إل�ى حل النزاع القائم منذ عش�ر 
س�نوات حول أنش�طة إيران النووية وتجنب خطر نشوب حرب جديدة في الشرق 
األوس�ط- عن كثب محادث�ات الوكالة الدولية مع إيران بحثا عن أي مؤش�ر على 
اس�تعداد طه�ران للبدء أخيرا ف�ي تبديد مخاوف هذه القوى. وفي واش�نطن جاء 
رد فع�ل وزارة الخارجي�ة األمريكية حذرا إذ قالت، إن إي�ران وضعت العراقيل عدة 
مرات أمام إحراز تقدم حقيقي.وقال المتحدث باس�م الخارجية األمريكية باتريك 
فينتريل “بينما نش�يد بالوكالة الدولية للطاقة الذرية لما تبذله من جهود نش�عر 
بخيب�ة األمل من أن إيران لم تس�مح بدخول موقع بارش�ين الذي قامت بتنظيفه 
قبل أن تعاود التعاون مع الوكالة”.وأضاف “ندرك أن هناك اجتماعا س�يعقد بين 
الجانبين في كانون الثاني ونأمل في أن تبدأ إيران في التعاون الفوري والحقيقي 
ال�ذي طال انتظاره”.وص�رح ناكيرتس للصحفيين بأنه م�ن المقرر إجراء المزيد 
م�ن المحادثات م�ع إيران يوم 16 كان�ون الثاني. وقال “نتوقع اس�تكمال النهج 
المنظم والبدء في تطبيقه بعد ذلك بوقت قصير” مشيرا إلى اتفاق إجرائي يسمح 
للوكالة باستئناف تحقيقاتها المتعثرة منذ فترة طويلة والخاصة بأبحاث إيرانية 
مشتبه بها متعلقة بالقنبلة النووية.ولم يقدم ناكيرتس المزيد من التفاصيل عما 
تم إحرازه لكن كان من بين العقبات الرئيسة في االجتماعات السابقة طلب إيران 
الحصول على وثائق أجهزة المخابرات التي تستند إليها الشكوك المتزايدة للوكالة، 
وم�ن بي�ن هذه العقب�ات أيضا إصرار إي�ران على اإلعالن عن إغ�الق جميع نقاط 
التحقيق بش�أن أي من المجاالت فور تلبية مطالب للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ف�ي الوقت ال�ذي تريد فيه الوكالة إمكان العودة مجددا لمناقش�ة أي أمر حس�ب 
مقتضي�ات الحال.وقال مبع�وث غربي “أتصور أنه ال يزال يتعي�ن بذل المزيد من 
الجهد وصوال لالتفاق النهائي”.وكانت الوكالة ذكرت عقب محادثات في أيار أنها 
تتوقع التوصل التفاق عما قريب لكنه أمر لم يتحقق. ومحادثات إيران مع الوكالة 
منفصلة عن الجهود األوسع التي تبذلها القوى العالمية الست لحل األزمة النووية 
رغم االرتباط الوثيق بين العمليتين.ويقول دبلوماسيون ومحللون إنه توجد حاليا 
فرصة لجولة دبلوماسية جديدة بعد انتخاب الرئيس األمريكي باراك أوباما لفترة 
ثانية الشهر الماضي.وتطالب القوى الست - الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
وألمانيا وروسيا والصين - إيران بكبح أنشطة تخصيب اليورانيوم والتعاون بشكل 

كامل مع الوكالة. وتريد إيران أن يرفع الغرب العقوبات التي تضر باقتصادها.

بسبب رفض باريس االعتراف بجرائمها

سياسيون جزائريون: زيارة 
هوالند ال معنى هلا

  المستقبل العراقي/ وكاالت

اعتبرت أحزاب سياس�ية جزائرية معارضة تتألف من إس�الميين وقوميين أن زيارة 
الرئي�س الفرنس�ي فرنس�وا هوالند هذا األس�بوع للجزائر ال معنى لها ف�ي ظل الرفض 
المتك�رر لفرنس�ا االعتراف بجرائمها ض�د الجزائريين إبان فترة االس�تعمار.وقال بيان 
ص�ادر ع�ن 14 حزبا ومنظمة واحدة إن زيارة هوالند إل�ى الجزائر “ال معنى لها في ظل 
الظ�روف القائم�ة، كما أن الحديث عن عالقات متميزة بين الجزائر وفرنس�ا يظل عديم 
الجدوى وال قيمة له إال باعتراف فرنس�ا بجرائمها المرتكبة في حق الش�عب الجزائري 
والتعوي�ض عنه�ا”. وانتقد موقعو البيان -الذين يتقدمهم رئيس حركة مجتمع الس�لم 
)اإلخوان المس�لمون( أبو جرة سلطاني، واألمين العام لحركة اإلصالح الوطني حمالوي 
عكوش�ي، ورئي�س حزب الفجر الجدي�د الطاهر ب�ن بعيبش، ورئيس الجبه�ة الوطنية 
الجزائري�ة موس�ى تواتي وحرك�ة النهضة وأحزاب أخ�رى- عجز الس�لطات الجزائرية 
عن الدفاع بقوة عن مطالب الش�عب الجزائري وحمل فرنس�ا عل�ى االعتراف بجرائمها 
اإلنس�انية في حق الجزائريين وتعويضهم عنها. وشددوا على أنه بات على الشخصيات 
الوطنية والقوى السياسية الوطنية المخلصة التي ترفض الخضوع والخنوع أن تتحرك 
لكش�ف سياسة فرنسا المش�بوهة تجاه الجزائر والرامية إلى فصل الصحراء الجزائرية 
ع�ن ش�مال البالد من خالل الدور الفرنس�ي المفض�وح إزاء األزمة في مال�ي. وطالبوا 
األحزاب برفض اس�تقبال ما يس�مى ب�”الحركى” أو الخون�ة “الجزائريين الذين حملوا 
الس�الح إلى جانب فرنس�ا ضد ثورة التحرير بين عام�ي 1954 و1962” في حال قدوم 

بعضهم ضمن الوفد الذي سيرافق هوالند.

      المستقبل العراقي/وكاالت

الرئي�س األميرك�ي باراك  أعل�ن 
أوباما الحداد أربعة أيام بعد ارتكاب 
ش�اب لمجزرة في مدرس�ة ابتدائية 
أم�س األّول الجمع�ة قت�ل فيها 27 
ش�خصا بينهم عشرون طفال، األمر 
الذي س�يثير الج�دل مجددا بش�أن 
حظ�ر الس�الح. وأع�رب أوباما عن 
حزن�ه البالغ للح�ادث الذي وقع في 
ابتدائي�ة بمدين�ة نيوت�او  مدرس�ة 
بوالية كونيتيك�ت، ودعا األميركيين 
ف�ي خط�اب مقتض�ب إل�ى تنحية 
إج�راء  واتخ�اذ  جانب�ا  السياس�ة 
فعال لمنع تكرار هذه المأس�اة في 

المستقبل.
وأمر الرئي�س األميركي بتنكيس 
األعالم على جميع المباني الحكومية 
طيلة أي�ام الحداد، وق�ال في كلمته 
وقد اغرورقت عيناه بالدمع إن “قلبنا 

محطم”. وحس�ب مصادر صحفية، 
ف�إن مطل�ق الن�ار هو ابن مدّرس�ة 
تعمل في المدرس�ة االبتدائية ذاتها، 
حيث وصل وهو مس�لح بمسدسين 
وترك�ز هجوم�ه عل�ى اثني�ن م�ن 
الصف�وف الدراس�ية وقتل 20 طفال 
وس�تة بالغي�ن، ومن بي�ن الضحايا 
والدته. وبحس�ب الش�رطة فإن 18 
طف�ال قضوا في الح�ال بينما توفي 
الطفالن اآلخ�ران بعي�د نقلهما إلى 
المستشفى، إضافة إلى مطلق النار 
الذي يعتقد أنه قضى منتحرا، ونجت 
من المجزرة جريح�ة واحدة. وكان 
من بين البالغين الستة الذين أرداهم 
القات�ل مديرة المدرس�ة والمعالجة 
النفس�ية فيها. ولم تكشف الشرطة 
عن اسم القاتل، ولكن وسائل اإلعالم 
األميركي�ة قالت في ب�ادئ األمر إنه 
يدع�ى راي�ن، ولكنها ع�ادت وقالت 
إن اس�مه آدم النزا وعمره 20 عاما، 

وإن الش�رطة اس�تجوبت ش�قيقه 
راين البالغ من العم�ر 24 عاما. وال 
ت�زال دواف�ع مطلق الن�ار مجهولة. 
وش�هد ه�ذا الع�ام ح�وادث إطالق 
الن�ار ف�ي مؤسس�ات تعليمية وفي 

أماكن عامة، فقد قتل شخصان في 
إط�الق نار بنيويورك ف�ي آب، وقتل 
14 آخ�رون بكول�ورادو ف�ي تموز، 
كم�ا قتل اثنان في إط�الق نار داخل 

ثانوية في شباط.

وتندي�دا بالجريم�ة، وق�ف نحو 
مائة ش�خص أم�ام البي�ت األبيض 
وهم يحملون الشموع والفتات تعبر 
عن الح�زن على ضحايا مجزرة يوم 
الجمعة، وطالب�وا الحكومة بالعمل 
ضد عن�ف األس�لحة. وكان من بين 
المتظاهري�ن عائالت لديه�ا أطفال 
صغ�ار، وأص�روا عل�ى الضغط من 
أج�ل أن يكون التغيي�ر فوريا. وقال 
المتحدث باس�م البيت األبيض جاي 
كارن�ي إن أوبام�ا ال ي�زال ملتزم�ا 
بمحاولة تجديد حظر على األسلحة 
الهجومية. وقد ندد األمين العام لألمم 
المتح�دة ب�ان كي م�ون بالمجزرة، 
واعتب�ر “اس�تهداف األطف�ال عمال 

بغيضا يفوق التصور”.
وقدم رئيس المفوضية األوروبية 
جوزي�ه مانويل باروس�و ف�ي بيان 
“التع�ازي الح�ارة لعائ�الت ضحايا 

هذه المأساة الرهيبة”.

   المستقبل العراقي/وكاالت
شيع عشرات اآلالف من أتباع ومتعاطفي جماعة 
العدل واإلحسان اإلسالمية المغربية الجمعة جثمان 
مرشدهم العام الشيخ عبد السالم ياسين الذي توفي 
الخمي�س في مستش�فى خاص إثر تده�ور حالته 
الصحية بسبب الشيخوخة والمرض.وسارت جنازة 
الش�يخ ياس�ين البالغ من العمر84 عاما والذي ولد 
في عام 1928 في قرية أمازيغية في جنوب المغرب 
ونشأ في مراكش في موكب مهيب بشوارع الرباط 
من مسجد السنة وسط العاصمة الرباط والمحاذي 
للقصر الملكي وس�ط حضور امن�ي مكثف يتبعها 
عش�رات اآلالف من أتباع الجماعة بع�د أن منعتهم 
السلطات من المرور بالشارع الرئيس في العاصمة. 
ودفن الشيخ في مقبرة الش�هداء المقابلة لشاطئ 
الرباط، وم�ن الالفت للنظر ع�دم وجود أي حضور 
رسمي في الجنازة فيما قال مراقبون إنه دليل على 
عدم اس�تعداد الس�لطات للتخلي عن خالفاتها مع 

الجماعة أو فتح صفحة جديدة معها.
وقال محم�د أحد أتباع الجماع�ة الذين حضروا 
الجن�ازة لوكالة األنب�اء الفرنس�ية “والدنا قد رحل 
عن�ا اليوم، وأنا أتي�ت من مدينة القنيط�رة الواقعة 
40 كلم شمال الرباط لحضور جنازة الشيخ”. وقال 

من�ار الس�ليمي أس�تاذ العلوم 
محمد  بجامعة  السياسية 

بالرب�اط  الخام�س 
لرويت�رز “هذا يبين أن 
إش�ارة  قدمت  الدول�ة 

سياسية بأنها ستتعامل 
بنف�س  الجماع�ة  م�ع 
طريقة معاملتها لها في 
حياة عبد الس�الم ياسين 

هذه رسالة سياسية”.وعن 
مستقبل الجماعة بعد 

وف�اة ياس�ين قال 
ف�ي  الس�ليمي 

اتصال هاتفي 
رويترز  مع 

م�ن  “

الصع�ب أن الجماع�ة تس�تمر بنفس الش�كل الذي 
كانت فيه تحت زعامة عبد السالم ياسين”.وأضاف 
“رغ�م أن الجماعة قوية تنظيمي�ا لكن من الصعب 
أن تستمر بنفس الشكل”.وقال إن ياسين سيتحول 
إلى “تراث فكري.. ومن جانب آخر الصراع الموجود 
ف�ي الجماع�ة لم يك�ن ليبرز في عهد ياس�ين وهو 
الصراع بين التربوي والسياسي في الجماعة.. هناك 
قاعدة كبيرة من الش�باب في الجماعة لها نزعات 
سياسية ستحاول أن تضغط لتدفع بالجماعة أن 
تصبح سياسية أكثر منها تربوية”.وال تعترف 
الجماعة بش�رعية إم�ارة المؤمنين في 
المغرب وه�ي م�ن أركان النظام 
الملكي المغرب�ي. ولم يتضح 
من الذي س�يخلف الش�يخ 
س�جن  ال�ذي  ياس�ين 
ع�دة م�رات لمعارضته 
ويتوق�ع  الملكي�ة 
محللون صراعا بشأن 
المس�تقبلي  التوجه 

للجماعة.
واش�تهر الشيخ ياس�ين الذي أس�س الجماعة 
ع�ام 1981 برس�الة وجهه�ا إلى العاه�ل المغربي 
الراحل الحس�ن الثاني في 1974 بعنوان “اإلس�الم 
أو الطوف�ان” “نصح” فيها العاهل الراحل “بالتوبة 
إلى الله” وأن يختار اإلسالم وإال فسيكون الطوفان 
ويقص�د التم�رد والث�ورة األم�ر الذي دف�ع العاهل 
الراحل إلى إيداع الشيخ ياسين مستشفى األمراض 
العقلية ثالث سنوات وستة أشهر ثم وضعه بعد ذلك 

رهن اإلقامة الجبرية.
كما اعتقل في كانون الثاني 1983 بسبب مقال 
رد فيه على خطاب للملك الحسن الثاني فحكم عليه 
بثالث�ة أش�هر من االعتق�ال االحتياطي ثم س�نتين 
بالسجن مع النفاذ.وفرضت على الشيخ ياسين في 
30 كانون الثاني 1989 اإلقامة الجبرية في بيته في 
مدينة س�ال المجاورة للرباط. وقد منع من مغادرة 
المنزل ومن اس�تقبال الزوار بما ف�ي ذلك األقرباء.
وبقي تحت اإلقام�ة الجبرية حتى 2000 مع اعتالء 
الملك محمد الس�ادس العرش بعد وفاة والده الملك 

الحس�ن الثاني ال�ذي حكم ما بي�ن 1961 و 1999.
وكتب رس�الة مفتوحة في 28 كانون الثاني 2000 
بعن�وان “مذكرة إلى م�ن يهمه األم�ر” وجهها الى 
الملك محمد الس�ادس دعاه فيها ال�ى “رد المظالم 
والحقوق التي انتهكت في فترة حكم والده” مجددا 
له “النصيحة” التي س�بق ان وجهها لوالده الحسن 

الثاني.
كما تعرض العديد من أعضاء الجماعة لالعتقال 
والمالحق�ات القضائي�ة بس�بب أنش�طة الجماعة 
الت�ي ترفض الس�لطات الترخيص له�ا كما ترفض 
الجماع�ة المش�اركة في الحي�اة السياس�ية وتنبذ 
العنف السياسي.وتأثرت حركة 20 فبراير الشبابية 
الت�ي تأسس�ت ف�ي المغ�رب عل�ى غرار ح�ركات 
االحتج�اج في إطار الربيع العربي عندما انس�حبت 
منه�ا جماع�ة الع�دل واإلحس�ان الع�ام الماضي.
وكان�ت الحركة في بدايتها ق�د تمكنت من الضغط 
عل�ى القصر إلج�راء تعديالت على الدس�تور تنازل 
بموجبها العاهل المغربي محمد الس�ادس عن جزء 

من صالحياته الواسعة.

متظاهرون يطالبون الحكومة بالعمل ضد عنف األسلحة

الواليات املتحدة يف حداد 4 أيام بسبب حادثة املدرسة

قياديون: الجماعة لن تستمر في نهجها

املغربيون شّيعوا مؤسس مجاعة العدل واإلحسان اإلسالمية وسط تطويق أمني



أقتصاد وحمليات5
www.almustakbalpaper.net

 العدد )  403  (  االحد  16 كانون االول  2012

   بغداد / المستقبل العراقي
دعا أمن بغداد عبد الحس�ن املرش�دي 
زي�ارة  إىل  اس�طنبول  بلدي�ة  رئي�س 
العاصمة بغداد بهدف تطوير العالقات 
الثنائية وبحث إقامة اتفاقية توأمة بن 
أمانة بغداد وبلدية اس�طنبول. وذكرت 
مديرية عالق�ات وإعالم األمانة يف بيان 
العراقي«  »املس�تقبل  تلق�ت  صحف�ي 
نس�خة منه أمس، أن أمن بغداد التقى 
ع�ى هام�ش فعالي�ات مؤتم�ر قم�ة 
البسفور الثالثة للتعاون اإلقليمي التي 
تحتضنها مدينة اسطنبول، املقامة من 
قبل منت�دى التعاون اإلقليمي ومنظمة 
املدن املتحدة والحكومات املحلية، التقى 
رئيس بلدية اسطنبول قادر طوباش، إذ 
جرى بحث آفاق التعاون الثنائي وسبل 
تعزي�ز العالقات وتمتينها ومس�اهمة 
ال�ركات الرتكي�ة يف مش�اريع إعادة 
االعم�ار والبناء واالس�تثمار بما يخدم 
تطلعات ومصالح الشعبن الصديقن. 
وأوضح�ت، ان أم�ن بغداد اس�تعرض 
خ�الل اللق�اء الذي ح�ره مدير عام 
دائ�رة العالق�ات واإلع�الم حكي�م عبد 
الزه�رة ورئي�س هيئة خدم�ات بغداد 
املهندس محم�د جابر العطا التطورات 
التي ش�هدها العراق بع�د العام 2003 
ع�ى الصعيدي�ن الس�يايس والخدم�ي 
والتح�والت الديمقراطي�ة م�ن خ�الل 
الت�ي  والش�فافة  الح�رة  االنتخاب�ات 
الوطني�ة  الوح�دة  حكوم�ة  أف�رزت 
وبرملان�ا منتخب�ا بش�كل مب�ارش م�ن 
قب�ل الش�عب. وبحس�ب البي�ان، أك�د 
املرش�دي أن مدينة بغداد ش�هدت بعد 
العام 2008 قفزات نوعية عى الصعيد 
مجموع�ة  بإنش�اء  تمثل�ت  الخدم�ي 
اإلس�رتاتيجية  املش�اريع  م�ن  كب�رة 
السيما ما يتعلق بقطاع البنى التحتية، 
أبرزه�ا مش�اريع إنت�اج امل�اء الصايف 

وخطوط نق�ل مياه ال�رف الصحي 
ومشاريع معالجتها إىل جانب مشاريع 
البيئ�ة وإعادة ف�رز وتدوي�ر النفايات 
وإنش�اء املجرسات واألنف�اق وتطوير 
الط�رق وإقام�ة الحدائ�ق واملتنزهات 
والس�ياحية  الرتفيهي�ة  والفعالي�ات 
بم�ا يلب�ي احتياج�ات املواطن�ن عى 
وأش�اد  كاف�ة.  اإلنمائي�ة  املس�تويات 
املرش�دي خالل اللقاء بالجهود الكبرة 
من قبل رئي�س الوزراء ن�وري املالكي 
يف دعم أمانة بغ�داد ومتابعته املبارشة 
ألعماله�ا ومش�اريعها وتذلي�ل كاف�ة 
الت�ي تواجهها  الصعوب�ات واملعوقات 
مع توف�ر التخصيصات املالية الالزمة 
لتغطي�ة نفق�ات وتكالي�ف املش�اريع 
االسرتاتيجية التي تعد األكرب يف منطقة 

الرق األوس�ط من خالل تخصيصات 
اس�تثنائية منح�ت م�ن قب�ل مجل�س 
املخصص�ة  امليزاني�ة  ال�وزراء خ�ارج 
ألمان�ة بغداد. وأش�ارت إىل أن الجانبن 
بحث�ا أيضا إقام�ة اتفاقي�ة توأمة بن 
أمانة بغداد وبلدية اس�طنبول تتضمن 
تبادل الخ�ربات والربام�ج والتعاون يف 
ع�دد م�ن املج�االت الخدمي�ة والبلدية 
كقط�اع النظافة والزراعة والتش�جر 
والطرق وال�رف الصح�ي واألنظمة 
املرورية الحديث�ة وغرها من املجاالت 
ذات االهتمام املش�رتك. كما استعرض 
الجانبان مش�اركة الركات الرتكية يف 
تنفيذ عدد من مش�اريع تطوير الطرق 
يف العاصم�ة بغ�داد وأبرزه�ا ش�وارع 
املطار والس�عدون وأبو نؤاس والنضال 

وأربعة ش�وارع أخرى يف مدينة الصدر، 
لوس�ائل  ال�ركات  ه�ذه  واعتم�اد 
وتقني�ات حديثة من اج�ل إظهار هذه 
الش�وارع باملظهر الالئق الذي يتناسب 
ومكان�ة العاصم�ة بغ�داد. وبين�ت أن 
رئيس بلدية اسطنبول عرض عى أمن 
بغداد فرصة لتدريب النساء العراقيات 
ع�ى مجموع�ة م�ن الحرف الش�ائعة 
يف تركي�ا م�ن خ�الل ورش متخصصة 
وإكس�ابهن  الغ�رض  له�ذا  س�تقام 
الخ�ربات وامله�ارات الالزم�ة يف العمل. 
وعى صعيد متصل بحث أمن بغداد مع 
رئيس بلدية غ�زة ورئيس بلدية بروت 
كال ع�ى انفراد آفاق التعاون الثنائي يف 
عدد من املجاالت ذات االهتمام املشرتك 
بما يسهم يف النهوض بالواقع الخدمي 

والعمران�ي والبيئ�ي للعواص�م واملدن 
العربية وتوس�يع أرضية العمل الثنائي 
البناء وتبادل الخربات بما يعود بالنفع 
واملصلحة عى شعوب الدول الشقيقة.

م�ن جهة أخ�رى، حققت أمان�ة بغداد 
بالتعاون مع إحدى الركات السويدية 
نسب انجاز متقدمة يف تنفيذها مروع 
نص�ب 13 وحدة مجمعة ملعالجة مياه 
الرف الصح�ي يف املناطق التي تقوم 
بتري�ف ج�زء م�ن ه�ذه املي�اه إىل 
األنه�ار مبارشة بالش�كل الذي يحافظ 
ع�ى البيئ�ة والصحة العام�ة. وذكرت 
مديرية العالق�ات واإلعالم يف بيانها ان 
رشك�ة EPC الس�ويدية قامت بتجهيز 
أمانة بغداد بثالث عرة وحدة مجمعة 
ملعالج�ة مي�اه ال�رف الصح�ي، إذ 
م�روع  يف  منه�ا   5 نص�ب  ب�ارشت 
املعالجة يف الرستمية بجانب الرصافة، 
فيما تقوم دائ�رة مجاري بغداد بنصب 
الوح�دات الثمان�ي األخ�رى يف عدد من 
مناط�ق العاصمة بغ�داد. وأضافت ان 
طاقة الوحدة الواحدة تبلغ 15 ألف مرت 
مكعب يف اليوم وتخدم 50000 نس�مة 
وباس�تهالك 300 لرت يف اليوم للشخص 
الواحد, مشرا إىل ان من املؤمل ان تسهم 
هذه الوحدات عند نصبها وتشغيلها يف 
تخفيف العبء عن املش�اريع املوجودة 
حاليا التي تقوم بمعالجة مياه املجاري 
بجه�ود اس�تثنائية وبطاق�ة تتج�اوز 
طاقتها التصميمية كما ستسهم أيضا 
يف التقليل من نس�بة التلوث الحاصل يف 

نهر دجلة. 
س�تقوم  الوح�دات  ه�ذه  أن  وبين�ت 
بعملي�ة معالج�ة موقعي�ة يف املناطق 
الت�ي تق�وم بتري�ف جزء م�ن مياه 
الرف الصحي غر املعالجة إىل األنهار 
مبارشة لإلس�هام بالحفاظ عى البيئة 

والصحة العامة.
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تمكن�ت تش�كيالت وزارة الكهرباء من 
افتتاح م�روع تغذية خ�ط كهربائي 
 11 بتنفي�ذ  واملب�ارشة  ميس�ان،  يف 
مروع�ًا لقط�اع الكهرب�اء يف ناحي�ة 
الحس�ينية بمحافظة كرب�الء. وبلغت 
كلف�ة تلك املش�اريع مجتمعة أكثر من 
4 مليارات ونصف املليار دينار. وافتتح 

يف محافظ�ة ميس�ان م�روع تغذية 
خط شمايل املحافظة الكهربائي بكلفة 

تجاوزت 3 مليارات دينار.
 وقال مدير إع�الم دائرة توزيع كهرباء 
ميس�ان به�اء عبد ش�اطي يف تريح 
صحف�ي أم�س أن »امل�روع الجدي�د 
س�يعمل عى تغذي�ة معمل البالس�تك 
املوج�ود يف محافظ�ة ميس�ان فض�ال 

عن دع�م محطة القادس�ية التحويلية 
بالطاق�ة الكهربائي�ة«. وأش�ار اىل ان 
»امل�روع يه�دف لتجدي�د الخط�وط 
الكهربائي�ة القديمة والعمل عى زيادة 
الطاق�ة الكهربائي�ة ملعم�ل البالس�تك 
ومحطة القادس�ية بواقع 40 ميغاواط 
لكل واح�د منها«، مضيف�ا أن »تكلفة 
امل�روع بلغ�ت ثالث�ة ملي�ارات ومئة 

وأربع�ن ملي�ون دين�ار عراقي«.م�ن 
جانب آخر، أعل�ن  مدير كهرباء ناحية 
الحس�ينية، 18 ك�م ش�مايل محافظ�ة 
كربالء، إحس�ان الريفي عن املبارشة 
بتنفيذ 11 مروعا لقطاع الكهرباء يف 

الناحية. 
وق�ال الريف�ي يف تري�ح صحف�ي 
أم�س، أن ه�ذه املش�اريع تنفذ ضمن 

تخصيصات تنمية األقالي�م لهذا العام 
وبكلفة تزيد عى امللي�ار ونصف املليار 

دينار. 
وأض�اف أن الغاية من تنفيذ املش�اريع 
اس�تقرار  بضم�ان  املس�اهمة  ه�ي 
وتحس�ن التي�ار الكهربائ�ي وإيصاله 
إىل ابعد نقطة يف ث�الث مناطق وثماني 

قرى بالناحية.
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لم تتوقف الدعوات إىل تفعيل عمل املناطق 
التجارية الحرة بالرغم من وجود 3 منها يف 
العراق، كما إن بعض املحافظات ما زالت 
تطال�ب بإنش�اء مناطق حرة له�ا لجلب 
املستثمرين من مختلف الجنسيات. األمر 
الذي يعك�س حاجة فعلية لزي�ادة وجود 
هذه املناطق وتفعيل عملها بما ال يجعلها 
ح�ربا ع�ى ورق، يف ظل توج�ه الدولة 
العراقية نحو سياس�ية الس�وق 
املفت�وح.  واالقتص�اد  الح�رة 
وطالب�ت اللجنة االقتصادية 
عم�ل  بتفعي�ل  النيابي�ة 
املناط�ق الح�رة وتش�جيع 
االس�تثمارية  الحرك�ة 
عض�و  وق�ال  الع�راق.  يف 
اللجنة النائ�ب عن التحالف 
خلي�ل  محم�ا  الكردس�تاني 
يف بيان ل�ه أم�س، أن االقتصاد 
العراق�ي ينص يف الدس�تور بأنه 
اقتصاد ح�ر واقتصاد الس�وق، 
الح�رة  املناط�ق  ان  إىل  مش�را 
وفق الضوابط القانونية والدستورية 
تعمل عى تشجيع الحركة االقتصادية 
وتعكس النش�اط االس�تثماري ونقل 
البضائع من واىل العراق. وأوضح خليل 

أن اللجن�ة االقتصادية م�ع توقيع العقود 
العاملية  ال�ركات  االس�تثمارية وتحفيز 
للدخول واالستثمار يف البالد وتفعيل عمل 

املناطق الحرة. 

وتعترب املناطق الحرة إحدى الدعائم املهمة 
الت�ي يرتك�ز عليه�ا االقتص�اد الوطن�ي، 
خصوصا يف البلدان النامية. وتعرف بأنها 
عب�ارة عن مقاطع�ات صغ�رة موجودة 

داخل الحدود السياسية للبلد، لكنها تعترب 
خ�ارج الحدود الكمركية لذلك البلد، أي أن 
كل م�ا يصدر م�ن واىل املناطق الحرة غر 
خاض�ع إىل ضواب�ط االس�تراد والتصدير 
والرس�م الجمركي. ويف العراق، تأسس�ت 
الهيئ�ة العام�ة للمناطق الح�رة بموجب 
لغ�رض   1998 لس�نة   3 رق�م  القان�ون 
مواكبة التطورات العاملية املتمثلة يف زيادة 
الرتاب�ط يف العالقات االقتصادي�ة الدولية 
يف إط�ار من الحري�ة االقتصادية، وبهدف 
عزل هذه التطورات عن مسرة االقتصاد 
العراقي وخصوصيتها ودفع عجلة التنمية 
االقتصادية االجتماعية إىل أمام عن طريق 
اجتذاب رؤوس األموال الوطنية واألجنبية 
وإقامة املشاريع الصناعية التي تستخدم 

التكنولوجيا املتطورة. 
ويوجد حاليا ث�الث مناطق حرة تابعة إىل 
الهيئ�ة هي نينوى وخور الزب�ر والقائم. 
وتكم�ن الفلس�فة االقتصادي�ة للمناطق 
الحرة يف تنازل الدولة عن بعض الرائب 
املس�تحقة عى أي نش�اط بهدف تحقيق 
البل�د.  اقتص�اد  لعم�وم  األك�رب  املنفع�ة 
واعتم�دت العديد من دول العالم أس�لوب 
إنش�اء املناطق الحرة، وخصوصا يف الدول 
النامية، ملا لتلك املناطق من أهمية يف خلق 
مص�ادر تمويلية إضافي�ة لتنمية وجذب 

االس�تثمارات األجنبية بطريق�ة انتقائية 
ونقل التكنولوجيا الحديثة وتشغيل األيدي 

العاملة املحلية للقضاء عى البطالة. 
وكان مدير عام هيئة املناطق الحرة صباح 
القييس قد أكد يف وقت سابق أن محافظات 
عديدة من مناطق وس�ط وجنوب العراق 
تقدمت بطلبات إىل الهيئة إلنش�اء مناطق 
ح�رة وجل�ب املس�تثمرين م�ن مختل�ف 

الجنسيات بركاتهم ورؤوس أموالهم. 
وأوضح القييس، ان هذه املناطق ستشهد 
لتفعي�ل  خاص�ة  ح�رة  منطق�ة  اقام�ة 
وتنش�يط الحركة التجارية واالستثمارية 
فيه�ا، ومنه�ا محافظ�ات باب�ل ودي�اىل 
وصالح الدي�ن والنجف وواس�ط واملثنى. 
وأشار اىل ان املناطق الحرة إحدى الوسائل 
الناجحة لجلب االستثمار اىل العراق كونها 
تعف�ي املس�تثمرين م�ن جميع الرس�وم 
الجمركية والريبية، عدا ما يصدر منها 
إىل داخ�ل البلد، فضال عن ان الهيئة تمتلك 
مساحات واسعة من األرايض تشجع عى 

قيام االستثمار. 
وأك�د القييس ان املش�اريع الت�ي تقام يف 
املناط�ق الحرة تمث�ل مش�اريع صناعية 
وتجارية وخدمية بكل تفاصيلها، وتهدف 
اىل تطوي�ر الخ�ربات والق�درات العراقي�ة 

برؤوس أموال أجنبية.

  بغداد / المستقبل العراقي

قيامه�ا  ع�ن  الزراع�ة  وزارة  أعلن�ت 
بم�روع تثبي�ت الكثب�ان الرملية يف 
ذي قار وص�الح الدين، الفت�ة اىل انه 
أحد املش�اريع املهم�ة التابعة للهيئة 
العامة ملكافحة التصحر خالل شهر 
تري�ن الثاني. ونقل بي�ان لوزارة 
الزراعة تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه ام�س ع�ن مدي�ر 

عام الهيئ�ة العام�ة ملكافحة 
محمد  التصح�ر 

غازي قول�ه إن »من أه�م االنجازات التي 
قام بها م�روع تثبيت الكثب�ان الرملية 
يف ذي ق�ار املهم�ة ه�و تغطي�ة وتثبي�ت 
1175 دون�م م�ن الرم�ال املتحركة يف كل 
من موقع املرور الرسيع وموقع البسماية 
والطريق الرسيع ملحافظة املثنى والطريق 
الرسيع ملحافظة بابل/املدحتية. وتابع ان 
امل�روع »عمل عى إقامة س�واتر ترابية 
بط�ول 23 ك�م/ط يف موقع ع�ي الغربي 
ويف طري�ق املرور الرسي�ع بن محافظتي 

الديواني�ة وذي ق�ار، اضاف�ة اىل زراع�ة 
األش�جار  وتش�جر 41000 ش�تلة م�ن 
املقاوم�ة للملوح�ة والجف�اف«. وأضاف 
»أم�ا يف محافظة ص�الح الدي�ن فقد قام 
م�روع تثبيت الكثب�ان الرملية يف بيجي 
بانتاج 2000 ش�تلة من الشتالت املتحملة 
للملوحة والجفاف وزراعة 14200 ش�تلة 
متنوعة مع زراعة عقل األثل، باالضافة اىل 
ذلك فقد قام املروع بعمل سواتر ترابية 
بطول 4 كم/ط يف موقع خط سكة قطار 

بيجي/تلول الباج«. واش�ار اىل ان »العمل 
يف م�روع الواحات الصحراوية مس�تمر 
خالل شهر ترين الثاني من حيث الزراعة 
والتش�جر، حي�ث تم�ت زراع�ة 58100 
ش�تلة م�ن أش�جار الزيت�ون والفس�تق 
الحلب�ي ومصدات رياح, اضاف�ة اىل انواع 
اخرى منها الحمضيات، كما قام املروع 
بتوزي�ع 900 م3 م�ن املي�اه ع�ى مربي 
الحيوان�ات«. واوض�ح إن »أه�م األعمال 
التي أنجزها م�روع حوض الحماد هي 
انتاج ش�تول بواقع 61600 شتلة وزراعة 

92300 شتلة من أشجار الزيتون والنخيل 
والدفل�ة والعرموط ومصدات الرياح، كما 
وزع امل�روع 1200 م3 م�ن املي�اه عى 
مرب�ي الحيوان�ات«. ون�وه اىل إن »امطار 
الخ�ر التي هطلت عى ه�ذا املروع أدت 
اىل ح�دوث جريان س�طحي حيث امتألت 
الس�دود والحفري�ات املنف�ذة م�ن قب�ل 

املروع ضمن فقرة حصاد املياه«.

حققت نسب إنجاز متقدمة في تنفيذ نصب 13 وحدة مجمعة لمعالجة المياه

أمانة بغداد تبحث مع بلدية اسطنبول إقامة اتفاقية توأمة لتبادل اخلربات
النفط يشكل 93 % من واردات 

العراق يف موازنة 2013
   بغداد / المستقبل العراقي

ش�كل النفط نسبة 93% من الواردات العراقية بحسب تقدير الواردات في 
موازنة عام 2013، فيما قدرت ضريبة دخل الشركات النفطية األجنبية 0,25. 

وج�اء في موازنة عام 2013 أن 
93% من إي�رادات العراق تأتي 
م�ن النفط، أم�ا المتبقي منها 
فإنه يعتمد من الضرائب. وذكر 
ف�ي الموازنة أيض�ا ان واردات 
ضريب�ة المك�س تبل�غ 0,29، 
فيم�ا تبل�غ واردات الضرائ�ب 
والرس�وم األخرى 2,19، وتبلغ 
أج�ور الخدم�ات 0,14. وتبلغ 
واردات المنق�ول م�ن الهيئات 

والش�ركات العامة المملوكة للدولة 2,36، وتبلغ واردات دخل الفوائد 0,04، 
أما ضريبة دخل الموظفي�ن فتبلغ وارداتها 0,27، بينما تبلغ واردات ضريبة 
دخ�ل الش�ركات النفطي�ة األجنبي�ة 0,25. وتبل�غ واردات الع�راق 0,31 من 
ضريبة الدخل للش�ركات، و0,15 م�ن ضريبة الدخل الخاصة لألفراد، و0,89 
م�ن ضريبة الوارد الجمركي، و93,11 من اإلي�رادات النفطية. وكانت اللجنة 
االقتصادية قد طرحت ضمن مالحظاتها بش�أن الموازنة االتحادية تس�اؤال 
بش�أن الضرائب المفروض�ة على الش�ركات النفطية. وقال�ت عضو اللجنة 
النائبة نورة البجاري في تصريح صحفي سابق “لماذا بقيت نسبة الضريبة 
ثابتة على الش�ركات النفطية في الموازنة رغم زي�ادة اإلنتاج؟”. وأوضحت 
“ضمن جدول تقديرات اإليرادات في الموازنة وحسب مصادرها لسنة 2013 
مقارن�ة بالع�ام 2012، تبي�ن الفقرة 6 والخاص�ة بضريبة دخل الش�ركات 
النفطية األجنبية انه تم اس�تحصال مبلغ 300 مليار دينار من الشركات هذا 
العام، وس�يتم اس�تحصال نفس الرقم في العام المقبل، في حين ان العقود 
المبرم�ة لتطوير الحقول تنص على الب�دء بزيادات حجم اإلنتاج ومعها تزيد 
حصة الش�ركات، وهذا يعني زي�ادة أخرى في حجم الضرائب، لكن النس�بة 

بقيت على حالها”.

العراق يستعد إلطالق قمر اصطناعي 
لتشخيص أسباب العواصف الرتابية

بغداد / المستقبل العراقي
كش�فت وزارة العل�وم والتكنولوجيا عن التحضير إلط�الق قمر صناعي 
عراقي العام المقبل لتش�خيص أس�باب الغبار والعواصف الترابية ومحاولة 
معالجتها. وقال وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي في تصريح 
صحفي أمس، إن “العراق سيطلق قمرا صناعيا تجريبا نهاية العام المقبل”، 
مبينا أنه “سيخصص لتشخيص أسباب الغبار ومحاولة معالجته”. وأضاف 
السامرائي أن “المشروع هو احد ثمار دورة تدريبية علمية ل�15 موظفا من 
ثالث وزارات يدرس�ون الماجس�تير في إيطاليا”، مش�يرا إلى أن “الموظفين 
من بينهم تس�عة من موظف�ي وزارة العلوم والتكنولوجي�ا”. يذكر أن فكرة 
إط�الق قمر صناعي ألغراض البحث، هو مش�روع قديم بدأ خالل فترة حكم 
النظام المباد، غير أن الوقت الراهن يش�هد مطالبات كثيرة بأن يكون للعراق 
قمر صناعي خاص بهدف تطوير س�بل االتصاالت في البالد لما لذلك من أثر 

إيجابي على القنوات الفضائية ووسائل اإلعالم.

البيئة متنح 62 موافقة ألبراج 
االتصاالت يف بغداد

  بغداد / المستقبل العراقي
منحت وزارة البيئ�ة 62 موافقة بيئية ألبراج االتصاالت في 
بغداد ورفضت معاملتين لع�دم مطابقتهما المحددات البيئية، 
وذلك بعد إجراء الكشوفات الميدانية على هذه األنشطة من قبل 
الف�رق الرقابية الفنية المتخصصة التابعة للوزارة. ونقل بيان 
لوزارة البيئة تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه أمس عن 
مدي�ر عام دائ�رة التوعية واإلعالم البيئي أمير علي الحس�ون 
قول�ه، أن “ال�وزارة تقوم من خ�الل اللج�ان المكلفة بمنح 
الموافق�ات البيئية ألب�راج االتصاالت قيد اإلنش�اء من اجل 
وض�ع هذه األبراج في أماكن مناس�بة بعيدة عن المناطق 

الس�كنية وفرض متطلبات بيئية تضمن سالمة المواطن 
وبيئت�ه”. وأضاف ان “الوزارة تعتمد على معايير علمية 

معتم�دة دوليا ف�ي التعامل م�ع هذه األب�راج وتمتلك 
أجهزة قياس مستوى األش�عة غير المؤينة الصادرة 

عن أبراج االتصاالت من اجل القيام بزيارات ميدانية 
لهذه األبراج وإج�راء الفحوصات الميدانية للتأكد 

من أنها ضمن الحدود المسموح بها”.

املالية النيابية: خمالفة املصارف األهلية لضوابط 
املركزي سبب عزوف مؤسسات احلكومة عنها

بغداد / المستقبل العراقي  
ارج�ع عضو اللجن�ة املالي�ة النيابية، النائ�ب عن التحال�ف الوطني 
ام�ن ه�ادي عب�اس اس�باب ع�زوف املؤسس�ات الحكومي�ة م�ن 
التعام�ل م�ع املص�ارف االهلي�ة اىل 
مخالف�ة بع�ض املص�ارف الخاصة 

قبل للضواب�ط الت�ي تص�در من 
البنك املركزي. وقال عباس 
إن يف تري�ح صحف�ي امس 

املص�ارف اعطت  بع�ض 
س�يئة  س�معة 

للبنوك الخاصة 
خ�الل  م�ن 
لفته�ا  مخا
ت  ا للتعه�د
ثي�ق  ا ملو ا و
املتف�ق عليه�ا م�ع اصح�اب رؤوس االموال 
عن�د توديع امواله�م فيها، فض�اًل عن اصدار 

ضمانات مزورة كما حصل يف مرف الوركاء. 
وأض�اف أن االم�وال املودع�ة يف بع�ض البن�وك 

الخاصة يتم اس�تثمارها يف الخ�ارج، فعند مطالبة 
صاح�ب املال باموال�ه فمن الصع�ب ان يحصل عليها، 
بالرغ�م من اصدار ضوابط من قب�ل البنك املركزي تلزم 
املص�ارف اتباعه�ا، ما جع�ل الدوائ�ر الحكومية تفضل 
التعام�ل م�ع البن�وك الحكومي�ة. وحّمل عب�اس البنك 

املركزي مسؤولية عدم التزام املصارف االهلية بالضوابط 
لعدم وجود جدية ورقابة شديدة ملتابعة عمل املصارف يف 

العراق بفرعيها العام والخاص.

بعد المطالبة بإنشاء المزيد منها
الدعوات لتفعيل عمل املناطق التجارية احلرة يف العراق ما زالت قائمة

الزراعة تنجز تثبيت الكثبان الرملية يف ذي قار وصالح الدين

الكهرباء تنفذ مشاريع بكلفة تتجاوز الـ4 مليارات دينار

إعالن
قدم املواط�ن )عبد الصاحب عب�د الله كاظم( 
دعوته القضائية لتبديل )اس�م( وجعله )عي( 

بدال من )عبد الصاحب(
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
عرة أيام من تاريخ النر وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديرية بطلبه اس�تنادا إىل أحكام 
امل�ادة )21( م�ن قان�ون األح�وال املدنية رقم 

)65( لسنة 1972 املعدل.
مع التقدير

اللواء
تحسين عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام/ وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة
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قسم شؤون أحوال بغداد/ الرصافة
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الموازنة االتحادية في العراق لعام 2013

تس�تمد الموازن�ة العام�ة في الع�راق لع�ام 2013 أهدافها من 
السياس�ة الحكومي�ة وموازن�ة ع�ام 2011 وخط�ة التنمي�ة 
الوطنية 2010- 2014 ، وإس�تراتيجية مكافحة الفقر الصادرة 

عام 2009

املوازنة الت�سغيلية واملوازنة اال�ستثمارية يف العراق

الموازن�ة الجارية، وه�ي موازنة يتم إعداده�ا ألغراض تمويل 
اإلنفاق الجاري الحكومي, وتستهدف تقديم الخدمات المتنوعة 
لتنظي�م النش�اط االقتص�ادي واالجتماع�ي والمحافظ�ة على 
كي�ان المجتم�ع, مثل خدم�ات الدفاع واألمن والع�دل والتعليم 
والخدم�ات الثقافي�ة واالجتماعي�ة وخدمات المراف�ق العامة, 
وم�ا ينفق في مج�االت األبح�اث العلمية, فإن ه��ذه النفقات 
بمجموعه�ا تمث�ل اس�تهالكا للس�لع والخدمات أي ما يس�مى 

)االستهالك الحكومي(.
2- الموازنة االس�تثمارية: الموازنة التي تعبر عن نشاط الدولة 
ف�ي حقل التنمي�ة االقتصادي�ة واالجتماعية فه�ي تمثل بوجه 
أساس التخصيصات التي تعتمد على تغطية اإلنفاق الرأسمالي 
, وه�ي من الناحي�ة المالية ال تختلف عن النفقات الرأس�مالية 
في الموازنة الجارية إال من خالل الحجم وطبيعة المش�روعات 

التي تحتويها.
أم�ا فيم�ا يتعل�ق بتوزي�ع التخصيص�ات المعتم�دة للموازن�ة 
االس�تثمارية, المش�رع العراقي ح�دد آلية لتوزي�ع االعتمادات 
إذ عد حجم الس�كان هو المرجع الحاس�م في ه�ذا األمر, وهي 
مس�ألة تخالف المعايي�ر الدولية الش�ائعة الي�وم, والتي تؤكد 
عل�ى األهمي�ة الحيوي�ة لقياس درج�ات الحرم�ان االقتصادي 
واالجتماعي للمجاميع الس�كانية كمؤشر سليم لتأمين العدالة 

بين السكان.
األسس والمبادئ العامة لموازنة عام 2013

1- إعطاء األهمية الالزمة في توسيع مشاريع البناء والتنمية 
2- تطوير مشاريع الطاقة )النفط والغاز والكهرباء(

وتوفي�ر  واالس�تقرار  األم�ن  لتحقي�ق  األولوي�ة  إعط�اء   -3
مستلزمات نجاح الخطط األمنية.

4- بناء القدرات الذاتية للوزارات والدوائر والهيئات والشركات 
العام�ة لتمكينها من االرتقاء بالمس�توى المعيش�ي للمواطن 
العراقي من خالل توسيع الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية 

والبيئية فضال عن تنمية القدرات لموظفي الدولة. 
5- تطوي�ر القطاعات الس�لعية والخدمة )الزراع�ة والصناعة 
والنقل والمواصالت والخدمات االجتماعية والثقافة والش�باب 

واإلدارات المحلية(.
6- الس�عي إلى تحقيق التوازن بين اإلي�رادات والنفقات لتقليل 

عجز الموازنة وتخفيف عبء الدين العام .
7- توزي�ع التخصيصات لتحقيق التوازن بي�ن تقديم الخدمات 
العامة وتحقيق معدل نمو اقتصادي مناسب بهدف التوسع في 
عملي�ة االعمار وتطوير البنى التحتية لتوفير المناخ المناس�ب 

لجذب االستثمارات .
8- تنفيذ المش�اريع من قبل الش�ركات والمقاولي�ن المحليين 
إال ف�ي الحاالت التي تتطلب الخب�رة األجنبية بغية توفير فرص 

العمل واإلسهام في تقليل البطالة .
9- تعزي�ز ق�درات األجه�زة المس�ؤولة ع�ن متابع�ة وجباية 

اإليرادات المتنوعة .
10- العم�ل على تنش�يط القط�اع الخاص ومنحه التس�هيالت 

الالزمة ليكون قائدا في تحقيق التنمية .

االفرتا�سات االأ�سا�سية ملوازنة عام 2013
1-  سعر النفط = 90 دوالرا

2- معدل تصدير النفط الخام = 9و2 مليون برميل يوميا 
3- سعر صرف الدوالر مقابل الدينار = 1166

4- مؤشر أسعار المستهلك = 5و%7
5- النات�ج المحل�ي اإلجمالي باألس�عار الجاري�ة = 981و191 

مليار دوالر
6- عدد السكان = 41و34 مليون نسمة 

المؤشرات اإلجمالية في الموازنة العراقية لعام 2013
• اإليرادات العامة = 296و119 ترليون دينار
• النفقات العامة = 424و138 ترليون دينار

• العج�ز = 127و19 ترلي�ون دينار وس�يكون العجز المخطط 
بمق�دار 340و7 ترلي�ون دوالر بعد إضافة الوف�ر الذي يبلغ 11 

ترليون دينار والذي سيغطي جزءا من العجز.
• النفقات التشغيلية = 316و83 ترليون دينار

• النفقات االستثمارية = 108و55 ترليون دينار 

االإيرادات العامة

المص�در الرئيس لإليرادات العام�ة يتأتى من اإليرادات النفطية 
التي تش�كل أكثر م�ن93 %,. وهذا يعني أن تقدي�رات اإليرادات 

بتقدي�رات  مرتبط�ة  العام�ة 
الكمي�ات المتوقع تصديرها 
فض�ال  الخ�ام  النف�ط  م�ن 
عن تقدي�رات أس�عار النفط 
وه�ي  المتوقع�ة  العالمي�ة 
بالتقلب�ات  تتمي�ز  عوام�ل 
وأحيانا الشديدة، مما يوجب 
الح�ذر عن�د تقدي�ر كل م�ن 
النفق�ات العام�ة )وخاص�ة 
الجارية(  التشغيلية  النفقات 

واإليرادات العامة. 
إن الم�وارد المالي�ة المتأتية 

م�ن النفط الخ�ام المصدر احتس�بت على أس�اس تصدير 9و2 
مليون برميل يوميا كمعدل وبس�عر تصدير قدره 9085  دوالرا 
للبرمي�ل الواحد، وهو س�عر متحفظ لغ�رض تقليل الخطر من 
هب�وط األس�عار غير المتوق�ع . غير أن زيادة ص�ادرات النفط 
م�ن 6و2 مليون برميل عام 2012 إلى 9و2 مليون برميل يوميا 
ع�ام 2013 يتطل�ب انج�از بناء المخ�ازن وأنابيب نق�ل النفط 
الخام اإلستراتيجية، فضال عن اس�تحداث منافذ تصدير جديدة 
كخط�وط النق�ل المزم�ع بناءها باتجاه س�وريا ، كما تس�عى 
وزارة النفط الى توس�يع الطاقة التصديرية بما في ذلك موانئ 
التصدير في الجنوب إذ يتوقع إضافة 900 ألف برميل يوميا الى 
الطاقة التصديرية. وس�تؤدي هذه األنشطة الى الحد من توقف 
التصدير بسبب األحوال الجوية واألعمال التخريبية وغيرها من 

المخاطر التي تهدد صادرات النفط العراقية . 
* تسهم اإليرادات غير النفطية بأقل من 7% من إجمالي اإليرادات 
العامة . وتعكس هيمنة اإليرادات النفطية على اإليرادات العامة 
وتدني مساهمة األنش�طة غير النفطية طبيعة االختالل الكبير 

والمستديم الذي تعاني منه الموازنات العراقية منذ عدة عقود 
والتي تؤشر بدورها مدى هشاشة االقتصاد العراقي وتبعيته 
المتزايدة لسلعة النفط. إن المساهمة الضئيلة لإليرادات غير 
النفطية تتناقض مع السياسة المعلنة للحكومة الهادفة إلى 
تنوي�ع اإليرادات. ولتحقيق ذلك تقترح الموازنة تنفيذ قانون 
التعرفة الجمركية واستحداث ضرائب جديدة كضريبة الدخل 

للموظفين .
* تتس�بب قوانين الضرائب المعقدة في العراق وعدم مالئمة 
أنظم�ة إدارة الضريبة في نش�وء مصاعب تح�ول دون تدبير 
اإلي�رادات الكافي�ة لتموي�ل الخدم�ات المهمة الت�ي تقدمها 
الحكوم�ة دون ح�دوث عجز كبي�ر في الموازن�ة العامة وما 
يترتب عليه من آثار على صعيد االقتصاد الكلي. وهذا يفس�ر 
تراجع إيرادات الضرائب والرسوم في موازنة عام 2013 إلى 
613و2 ترلي�ون دينار بعد أن كانت 740و2 ترليون دينار عام 

. 2012

النفقات العامة

* النفقات العامة 424و138 ترليون دينار موزعة على النحو 
اآلتي :

1- نفقات األمن والدفاع )702و19( ترليون دينار
2- التربية والتعليم )782و12( ترليون دينار

3- الطاقة )456و29( ترليون دينار
4- البيئة والصحة )825و6( ترليون دينار

5- الخدمات االجتماعية )708و17( ترليون دينار
6-الماء والمجاري والصرف الصحي )214و4( ترليون دينار

7- النقل واالتصاالت )825و1( ترليون دينار
8- القطاع الزراعي )684و2( ترليون دينار
9-القطاع الصناعي )714و1( ترليون دينار

10-التشييد واإلسكان )656و1( ترليون دينار
11-الثقافة والشباب )327و2( ترليون دينار

12-اإلدارات العام�ة المركزي�ة والمحلي�ة )847و17( ترليون 
دينار

الدولي�ة والدي�ون )292و10(  13-االلتزام�ات والمس�اهمات 
ترليون دينار 

14-إقليم كردستان )496و14( ترليون دينار.

نسب توزيع النفقات العامة القطاعات

1- األمن والدفاع 2و%14
2- التربية والتعليم 2و%9

3- الطاقة 3و%21

4- البيئة والصحة 9و%4
5- الخدمات االجتماعية 8و%12

6- الماء والمجاري والصرف الصحي %3
7- النقل والمواصالت 3و%1

8- القطاع الزراعي 9و%1
9- التشييد واإلسكان 2و%1
10- الثقافة والشباب 7و%1

11- اإلدارات العامة المركزية 8و%2
12- اإلدارات المحلية 4و%6

13- االلتزامات والمساهمات الدولية والديون 4و%7
14- إقليم كردستان 4و%10

* تستحوذ النفقات التشغيلية على 2و60% من إجمالي النفقات 
العام�ة في موازنة عام 2013 وهي نس�بة مرتفعة جدا ، يمكن 
االس�تنتاج إن االرتف�اع الكبي�ر ف�ي اإلنفاق الع�ام انصب على 
اإلنفاق التش�غيلي الجاري بشكل أساس وهو ما يشكل مؤشرا 
خطي�را في دولة نامي�ة كالعراق التي تحتاج إل�ى موارد كبيرة 
وهائلة إلعادة إعماره في كل المجاالت ابتداء من البنى التحتية 
بم�ا فيه�ا التعلي�م والصحة واإلس�كان والطرق إل�ى قطاعات 
النف�ط والصناع�ة والزراع�ة باإلضافة إلى توفي�ر الحد األدنى 
لمس�تويات معيش�ة تليق بإنس�ان في بلد متخم بالم�وارد. إن 
اآلث�ار االقتصادي�ة واالجتماعية 
المترتب�ة عل�ى هذه السياس�ة 
المالي�ة التوس�عية والت�ي احد 
التضخ�م  مع�دالت  تجلياته�ا 
المرتفع�ة في االقتصاد العراقي 
تتناق�ض م�ع أهداف السياس�ة 
النقدي�ة التقش�فية الت�ي تركز 
عل�ى مكافحة التضخ�م كهدف 
اس�تقرار  خ�الل  م�ن  أساس�ي 
أس�عار الص�رف ب�دل أن تكونا 
ف�ي  ومتناغمتي�ن  متكاملتي�ن 

إطار سياسة اقتصادية واحدة. 
* تهيمن فقرة األجور ورواتب الموظفين على 56% من إجمالي 
النفقات التش�غيلية . وقد يبدو مب�ررا االرتفاع الكبير في أجور 
وروات�ب الموظفي�ن م�ن وجهة نظ�ر الس�لطة التنفيذية التي 
تس�عى لتوفير فرص عمل للعاطلين ولذلك استحدثت الموازنة 
نحو 65286 درجة وظيفية كأحد الوس�ائل في معالجة مشكلة 
البطال�ة المتفاقمة في العراق . غير أن ذلك من ش�أنه أن يؤدي 

إلى تضخيم اإلدارة الحكومية إذ يعمل في الدولة العراقية :
 2907776 ش�خصا +65286 درج�ة وظيفية جديدة = 973و2 

مليون شخص 
وه�ذا الرقم يفوق ع�دد العاملين في دولة متقدم�ة كالواليات 
المتح�دة األمريكي�ة الت�ي ال يزي�د ع�دد العاملي�ن ف�ي اإلدارة 
الحكومي�ة فيها عن 750و2مليون ش�خص )متضمنة العاملين 
ف�ي القوات المس�لحة( علما ان عدد س�كان الوالي�ات المتحدة 

األمريكية يزيد عن عدد سكان العراق بنحو عشرة أضعاف .
*ارتف�اع نفق�ات األمن والدفاع التي باتت تش�كل نحو 14.2 % 
من إجمالي اإلنفاق العام وحوالي 6و23% من اإلنفاق التشغيلي 

ف�ي موازن�ة ع�ام 2013 ، وهو يعن�ي إن المؤسس�ات األمنية 
مازال�ت تلتهم جزءا مهما من الموارد المالي�ة للدولة العراقية، 
غي�ر أن هذا االرتف�اع في نفقات األمن والدف�اع قد يبدو مبررا 
بس�بب الحاجة إلى تجهيز المؤسس�ات األمنية إلغراض األمن 

والدفاع الخارجي.
* تعد نس�بة النفقات التشغيلية مرتفعة جدا في قطاع الزراعة 
إذ تص�ل إل�ى 79% وهو مؤش�ر س�يئ باتجاه تفعي�ل وتطوير 

القطاع الزراعي في العراق وتنويع مصادر الدخل في .

النفقات اال�ستثمارية

ارتفع�ت النفقات االس�تثمارية م�ن 178و37 ترليون دينار في 
موازن�ة عام 2012 الى 108و55 ترلي�ون دينار في موازنة عام 
2013، وبنس�بة 8و39% من إجمالي النفقات العامة وهو اتجاه 
منسجم مع حاجة االقتصاد الماسة لمزيد من االستثمارات في 

البنى التحتية وفي إعادة الهيكلة ومتطلبات التنمية البشرية.
1- أم�ام المهام الكبي�رة المتعددة التي تتطلبه�ا عملية التنمية 
كان باإلم�كان أن ت�زداد التخصيص�ات االس�تثمارية بمقادير 
ونسب اكبر فيما لو تم تخفيض تخصيصات النفقات التشغيلية 
الجارية. إن احد أهم اآلثار المباشرة النخفاض األهمية النسبية 
لإلنفاق االس�تثماري تعرض االقتصاد إلى الضغوط التضخمية 

بتأثيراتها السلبية المعروفة على مستويات المعيشة. 
2- وج�ود خلل كبير في توزيع التخصيصات االس�تثمارية بين 
القطاع�ات االقتصادي�ة. فمث�ال وزارة الزراعة ل�م تزد حصتها 
ع�ن 220 ملي�ار دين�ار وبنس�بة 2و1% م�ن إجمال�ي االنف�اق 
االستثماري في موازنة عام 2013 . فيما تنخفض وبشدة حجم 
التخصيصات االستثمارية لوزارة الصناعة الى 100 مليار دينار 

اي اقل من 5و0% من إجمالي النفقات االستثمارية. 
إن ه�ذا الش�كل من التوزي�ع للتخصيص�ات االس�تثمارية جاء 
منس�جما م�ع السياس�ات والتوجه�ات الجديدة الت�ي حكمت 
جميع موازنات ما بعد التغيير 2003 , التي تنص علي انس�حاب 
وتحجي�م دور الدول�ة في النش�اط االقتص�ادي واالعتماد على 
القط�اع الخاص بش�كل أس�اس في تحقي�ق التنمي�ة والتطور 
تح�ت تأثي�ر االلتزام�ات الدولي�ة المتمثل�ة باتفاقي�ة صندوق 
النق�د الدولي ووثيقة العهد الدول�ي إال أن الحكومة العراقية لم 
تصمم وتنفذ السياسات الخاصة بتعزيز أهمية ومكانة القطاع 
الخ�اص في االقتصاد العراقي . فض�ال عن ان اهمال القطاعات 
االنتاجية كالزراعة والصناعة والقطاعات الخدمية كالس�ياحة 
واالتصاالت والنقل ال يتفق مع األهداف المعلنة للموازنة والتي 

تسعى الى تنويع بنية ومصادر الدخل القومي في العراق.
* اس�تأثر قطاع النفط على جزء مهم من اإلنفاق االس�تثماري 
بل�غ في موازنة عام 2013 نحو 18 ترليون دينار بالمقارنة مع 
650و10 ترليون دينار في موازنة عام 2012 . وتس�تهدف هذه 

الزيادة رفع مستوى إنتاج وتصدير النفط الخام .
* ارتفاع التخصيصات االس�تثمارية لمش�اريع قطاع الكهرباء 
ف�ي موازن�ة ع�ام 2013 والت�ي بلغ�ت 100و6 ترلي�ون دينار 
بالمقارنة مع 759و4 ترليون دينار كانت مخصصة في موازنة 
ع�ام 2012 ترلي�ون دين�ار. وه�و يعك�س االهتم�ام الجاد من 
الحكوم�ة في معالجة مش�كلة االنقطاع المس�تمر في الطاقة 

الكهربائية 
* بلغ�ت الموازنة االس�تثمارية ل�وزارة النق�ل حوالي 240و1 
ترليون دينار وبنس�بة 84% م�ن أصل إجمال�ي موازنة الوزارة 
البالغة 906 مليار دين�ار ، ويبدو أن هذا االرتفاع الكبير مرتبط 
بالب�دء ف�ي تنفي�ذ ميناء الف�او الكبير والذي سيس�هم بش�كل 
فعال ف�ي حالة تنفيذه في تنويع الم�وارد المالية واالقتصادية 
ف�ي العراق . وعل�ى الرغم من ذل�ك فإن النفقات االس�تثمارية 
المخصصة للنقل مازالت ش�حيحة جدا قياس�ا باالس�تثمارات 
الكبي�رة التي يحتاجها هذا القطاع وبالذات تلك المتعلقة بتنفيذ 

الميناء المذكور .
* ضآل�ة المبالغ المخصصة لقطاع االتصاالت والتي لم تزد عن 

150 مليار دينار على الغم من حيوية وأهمية هذا القطاع. 
* ل�م تخص�ص الموازن�ة للس�ياحة واآلثار في مج�ال اإلنفاق 
االس�تثماري س�وى 30 ملي�ار دينار وبنس�بة 31% من اجمالي 

النفقات المخصصة لهذا القطاع.
* تراج�ع النفق�ات المخصص�ة لتنمي�ة األقالي�م م�ن 932و8 
ترلي�ون دينار عام 2012 ال�ى 573و8 ترليون دينار في موازنة 

عام 2013 .

الدعم احلكومي

324و27 ترليون دينار منها :
4 ترلي�ون دين�ار لمخصصات البطاق�ة التمويني�ة، 618 مليار 
دوالر لدع�م المزارعي�ن،111و1 ترليون دينار لش�بكة الحماية 
االجتماعي�ة بعد أن كان�ت 768 و959 مليار دين�ار عام 2012، 

550و1 ترليون دينار لدعم األدوية .
م�ازال الدع�م الحكوم�ي مرتفعا ف�ي العراق فهو يش�كل نحو 
3و14% م�ن النات�ج المحل�ي االجمال�ي و 8و19% م�ن اجمالي 
الموازنة وقد نما بنس�بة 6و7% قياس�ا الى الع�ام الماضي غير 
ان مبل�غ الدعم ينخفض الى النصف في حالة اس�تبعاد الرواتب 
التقاعدية وكلف انت�اج النفط الخام واجور نقل النفط المصدر 
عب�ر تركيا وهي قضايا ال عالقة لها بالدعم الحكومي المطلوب 

لغرض االرتقاء بمستوى ونوعية الحالة للعراقيين.

العجز يف املوازنة

*أصب�ح العجز صفة مالزم�ة للموازنات العراقية ولم تس�تثن 
موازن�ة ع�ام 2013 من ه�ذه الصف�ة اذ بلغ العج�ز فيها نحو 

127و19 ترليون دينار .
* إن مص�در الخط�ورة الحقيقي�ة, كقاع�دة عام�ة, يتأتى من 
الربط الوثيق بين نمو عج�ز الموازنة ونمو المديونية الداخلية 
والخارجية . وهذا األمر قد يدخل االقتصاد والموازنات الالحقة 
في حلقة مفرغة ذات آثار مدمرة لالقتصاد. ويتضح ذلك بشكل 
جل�ي في موازنة عام 2013 التي تؤكد بان العجز في الس�نوات 
السابقة كان عجزا تخطيطيا تم تغطيته من فوائض الموازنات 
الس�ابقة وان العجز ف�ي موازنة عام 2013 ه�و عجز مخطط 

سيتم تمويله كاألتي :
11 ترلي�ون دين�ار م�ن الوف�ر المتحق�ق ف�ي صن�دوق تنمية 
الع�راق،908 و2 ترلي�ون دين�ار من حق�وق الس�حب الخاصة 
،029و6 ترليون دينار من االقتراض الداخلي )اصدارات حواالت 
الخزينة( ومن الزيادة المتوقعة في أسعار النفط الخام المصدر، 
االس�تمرار باالقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

الستكمال مبلغ قدره 5و6 مليار دوالر.
*إن اللج�وء إل�ى االقت�راض الخارج�ي والبحث 

عن مص�ادر تمويل خارجي�ة يحصل عندما ال 
تكف�ي مصادر التموي�ل الداخلية في توفير 

متطلب�ات التنمي�ة وتوفي�ر االحتياجات 

األساس�ية للس�كان ولك�ن األمر المحي�ر أن يلجأ الع�راق إلى 
االقت�راض الخارج�ي ويق�ع مجددا في ف�خ المديوني�ة ، إذن 
م�ن الناحية الموضوعية فان الظروف االس�تثنائية االنتقالية 
الت�ي مر ويمر بها العراق أدت إلى نم�و النفقات العامة وعجز 
الموازن�ة بمع�دالت مرتفعة. لك�ن من الناحي�ة األخرى يجب 
التأكي�د عل�ى أهمية تخفيض هذه المعدالت بش�كل كبير فيما 
يخص اإلنفاق التش�غيلي, ورفع نس�ب انجاز وتنفيذ مشاريع 
المنه�اج االس�تثماري ف�ي البن�ى التحتي�ة وف�ي القطاع�ات 

الحقيقية اإلنتاجية الزراعية والصناعية. 

التحديات التي تواجه اإعداد وتنفيذ موازنة عام 2013

* االفتقاد إلى الحسابات الختامية والمتوقفة منذ عام 2008، 
والمقص�ود بالحس�اب الختامي بأن�ه بيان يتضم�ن النفقات 
العامة التي أنفقت واإلي�رادات العامة التي حصلت خالل فترة 
مالي�ة غالبا ما تكون س�نة، ولذل�ك فان االخت�الف المحوري 
يتمث�ل ف�ي أن الموازن�ة العامة تتضم�ن أرقام�ا تقديرية في 
حي�ن أن الحس�ابات الختامية تتضمن أرقام�ا حقيقية فعلية، 
ويالحظ أن لكل موازنة عامة حسابا ختاميا يصدر عن الفترة 
ذاته�ا التي تكون قد نف�ذت فيها الموازنة العام�ة . وبمقارنة 
أرقام الموازنة العامة بأرقام الحس�اب الختامي يمكن معرفة 
م�دى صحة أرقام الموازنات العام�ة ومطابقها للواقع . وفي 
الوقت الذي ال يوجد فيه حس�ابات ختامية في العراق منذ أكثر 
م�ن أربع س�نوات، نجد أن دول�ة متقدمة مثل الس�ويد تصفر 
حس�ابات الموازن�ة فيها ثالث مرات في الي�وم وفي العديد من 

الدول المتقدمة تصفر حساباتها مرة واحدة في اليوم
* س�وء اإلدارة المالية في العراق وع�دم قدرتها على التصرف 

المنهجي في الموارد.
* تخطي�ط النفق�ات في الع�راق: إن اقتراح وض�ع االعتمادات 
واإلي�رادات م�ا ه�و إال عملي�ة تقديرية تق�وم بها جه�ة إعداد 
مش�روع الموازنة إبتداء, وبمن ثم فإن ه�ذه التقديرات ال تمثل 
صورة حقيقية للنفقات التي س�يتم أنفاقه�ا فعال أو اإليرادات 
التي سيتم تحصيلها في السنة القادمة , ومن هنا تبرز الحاجة 

إلى دقة ووضوح هذه التقديرات. 
* وجود عدد من الصعوبات التي تحول دون قدرة المواطن على 
التأثي�ر في الموازن�ة العامة , على الرغم من أهميتها بالنس�بة 
له وأهمها )قلة المعلومات الت�ي تقوم بتحليل الموازنة العامة 
وعرضها بلغة س�هلة يمكن فهمه�ا من قبل المواطن العادي( . 
فض�ال عن ان الموازنة ذاتها ال تع�رض على الجمهور من خالل 
وسائل اإلعالم بل وحتى الموقع االلكتروني للبرلمان العراقي ال 
ينشر هذه الوثيقة ذات األهمية القصوى لألكاديميين والخبراء 

ومنظمات المجتمع المدني وعموم الناس
* إن عملي�ة إع�داد الموازن�ة يش�وبه الكثي�ر من الممارس�ات 
السياس�ية واالجتماعية مما ينعكس س�لبا على إعداد الموازنة 
, وبالتال�ي يبعده�ا ع�ن المعايي�ر واألس�اليب العلمي�ة إلعداد 

الموازنة .
* هناك فجوة زمنية مابين اعتماد الموازنة العامة من البرلمان 
وبين إش�عار وزارة المالية إلطالق ص�رف مبالغ التخصيصات 
من جهة وبين إيداع تلك المبالغ في حس�ابات الوزارة من جهة 
أخرى , وهذا األمر قد يترك تأثيرا س�لبيا على تنفيذ المش�اريع 

وانجازها .
* لم تصمم الموازنات المنفذة خال ل الفترة 2004- 2013 على 
أس�س ترقى إل�ى المعايير الدولي�ة المعتمدة م�ن قبل صندوق 
النقد الدولي المتعلقة بش�فافية الموازنة ، و يحددها الصندوق 
بأربعة مجاالت أساس�ية وهي وضوح األدوار والمس�ؤوليات، 
توفر المعلومات للجماهير، تحضي�ر منفتح للموازنة وتطبيق 

منفتح لها وضمانات النزاهة
* ل�م تبتع�د المالية العام�ة العراقية طوال الس�نوات الماضية 
عن دائرة التناقض بين مس�ألة الكفاية اإلنتاجية وبين مس�ألة 
العدال�ة في توزيع ثمار الناتج المحل�ي اإلجمالي للبالد ، فكفة 
العدال�ة ف�ي توزي�ع عوائ�د الموازنة ق�د هيمنت على مس�ألة 

الكفاية اإلنتاجية 
* نق�ص المعلومات عن أصول الش�ركات المملوكة من الدولة 
وعن المس�ؤوليات التي تتخذها هذه الش�ركات وعن المنتجات 
أو الخدم�ات الت�ي تقدمه�ا للحكوم�ة أو للجمه�ور. لذلك على 
الميزاني�ات المس�تقبلية للعراق أن تتضمن تقارير س�نوية عن 

أصول تلك الشركات وطبيعة نشاطاتها
* مش�كلة الفس�اد المستش�رية في العراق والت�ي تحول دون 
تنفيذ مش�اريع الموازنة بش�كل كفء وتقديم الخدمات العامة 

بشكل مقبول.

،،

،،
تعرب املوازنات العامة عن فل�سفة الدولة ونهجها يف ر�سم ال�سيا�سة املالية وما يتبع ذلك من اأهداف 

و�سيا�سات اقت�سادية ومالية واجتماعية، ولذلك ترتبط املوازنة العامة يف العراق بالتغريات 
االأيدلوجية والبنيوية بحكم التغيري ال�سيا�سي من جهة واالأهداف املعتمدة يف اطار التنمية 

االقت�سادية من جهة اأخرى 
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نبيل جعفر عبد الر�سا 

بناء القدرات الذاتية للوزارات 
والدوائر واهليئات والرشكات 

العامة لتمكينها من االرتقاء 
باملستوى املعييش للمواطن

اللجوء إىل االقرتاض اخلارجي 
والبحث عن مصادر متويل خارجية 

حيصل عندما ال تكفي مصادر التمويل 
الداخلية يف توفري متطلبات التنمية

وجود عدد من الصعوبات
 التي حتول دون قدرة املواطن عىل 

التأثري يف املوازنة العامة
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البالد ومنذ فرتة ليست بالقليلة تعيش رصاعاً واسع النطاق 
مع آفة الفس�اد من جهة، ومنظمات دولي�ة تدعي أنها رقابية 
دائم�ا ما تح�اول ان تثن�ي عزيمته بتقارير مش�كوك بصحتها 
غري مدعوم�ة باألرقام الصحيحة، ومن هنا جاء دور الس�لطة 
القضائية باعتبارها الحصان األس�ود لتدخ�ل يف خط املواجهة 
املب�ارش وتأخذ عىل عاتقها اس�تئصال الفس�اد بوس�ائل بدأت 
من�ذ نح�و عام�ن ووضع�ت إج�راءات قانونية غري مس�بوقة 
تالحق جمي�ع املتورطن بهدر املال الع�ام، وها هي اليوم تعلن 
انتصارات متكررة للنزاهة عىل حس�اب كبار املفسدين، ملوحة 
بدالئل تدعم ما تذهب اليه، فهي تكشف للرأي العام إحصائيات 
عن تراج�ع قضايا الفس�اد املوجودة لدى املحاك�م مع تصاعد 
بنسب حسمها، وبذلك تعطي مدلولن؛ األول انخفاض ملحوظ 
للفساد املايل واإلداري يف مؤسسات الدولة كافة، والثاني حرص 
القضاء عىل حس�م اكرب قدر من الدع�اوى بأرسع وقت ممكن 

بالتعاون مع الجهات ذات العالقة. 

اإجراءات حازمة لتجاوز معرقالت العمل
يف السابق، كانت قضايا النزاهة تنظر من محكمة التحقيق 
املركزي�ة يف الكرخ غري أن مجلس القض�اء األعىل وبتوجيه من 
رئيس�ه الس�يد القايض مدحت املحم�ود، عمل عىل اس�تحداث 
محكمة تحقي�ق متخصصة يف قضايا النزاه�ة يف 2010 ضمن 
تش�كيالت رئاس�ة اس�تئناف الرصافة تتوىل التحقيق يف قضايا 
الفس�اد املايل واإلداري يف مؤسس�ات الدولة كافة، باإلضافة اىل 
تل�ك املوج�ودة يف املحافظات بعد صدور ام�ر قضائي باإلحالة، 
ومص�در هذه الدعاوى يكون أما هيئة النزاهة او لجنة النزاهة 

يف مجلس النواب.
الطاق�م القضائ�ي له�ذه املحكمة مك�ون م�ن 11 قاضياً 
ونائ�ب مدعي عام باإلضاف�ة إىل 4 محققن و13 موظفاً، وهو 
عدد كاف يف الوقت الحايل حسب القائمن عىل املحكمة يف حسم 

الدع�اوى الت�ي ت�رد إليها ع�ىل ضوء 
املعطيات املوجودة عىل األرض.

بداية عمل املحكم�ة رافقه بعض 
املعوقات نظ�را لحداثتها لكن الجهات 

املعنية تجاوزت 
جمي�ع العراقي�ل بوض�ع األم�ور 
يف نصابه�ا لتكون انطالق�ة جديدة يف 

عملها، وذلك يف ربيع 
2012 اث�ر صدور قرار من مجلس 

القضاء األعىل بسحب ملفات الفساد من هيئة النزاهة.
"سجلنا مطلع العام الحايل نقاطا سلبية عىل عمل املحكمة 
يف عدم انجازه�ا الدعاوى برسعة" ما يؤكده رئيس اس�تئناف 
الرصاف�ة القايض جعفر محس�ن من بينه�ا أن "الدعاوى التي 
تح�ال اىل القض�اء من هيئ�ة النزاهة غري مكتمل�ة، كعدم ربط 
املس�تندات أو تدوين اإلفادات وس�واها م�ن مكامن الخلل التي 

تعطل حسم القضايا".
وملعالج�ة هذه الس�لبية صدر قرار مجل�س القضاء األعىل 
مطل�ع نيس�ان املايض بإي�داع القضايا التي تتعلق بالفس�اد يف 
عهدة املحكمة املتخصصة، ويشري محسن اىل ان "هذه الخطوة 
لم تتخذ بس�هولة لكن كان البد منه�ا، واصطدمنا برغبة هيئة 
النزاه�ة يف اإلبق�اء عىل الدع�اوى لكن تم االتف�اق بعد ذلك عىل 
س�حب القضايا البالغ�ة بنح�و 1450 قضية لوض�ع حد أمام 
االتهام�ات الت�ي يتعرض لها القض�اء بأن إجراءات�ه بطيئة يف 

الحسم".

مراجعة للدعاوى وو�صع الأمور يف ن�صابها

بع�د انتقال الدعاوى إىل الس�لطة القضائي�ة وتوزيعها عىل 
القض�اة ضم�ن محكمة تحقي�ق النزاه�ة، أفاد محس�ن بأنه 
"أجرين�ا مراجعة كاملة للدعاوى التي ُس�حبت، وتم وضعها يف 
خانتن، األوىل تش�مل القضايا مكتملة اإلجراءات ونحن بدورنا 
رسن�ا يف التحقي�ق وصوال إىل اصدار  الحكم، أم�ا تلك التي فيها 
نواق�ص أرجعناه�ا إىل هيئ�ة النزاه�ة حتى تنتهي م�ن عملها 

تمهي�داً إلحالته�ا مج�دداً إىل القض�اء كذل�ك الحال بالنس�بة 
للدع�وى الت�ي ورد فيه�ا إخب�ار 

فق�ط أو كتاب من لجنة النزاه�ة يف مجلس النواب"، 
مشخصاً أن "اغلب الدعاوى التي وردتنا من هيئة النزاهة 
تفتقر إىل تقرير ديوان الرقابة املالية الذي يعد رضوريا يف 

هذا النوع من القضايا لكنه وصوله دائما ما يكون متأخرا".
وعن س�بب تأخري تقرير ديوان الرقابة املالية يعترب محسن 
انه "ليس من السهل ان يتم اعداده برسعة ألنه يتعلق بحسابات 
دقيقة تتطلب وقت خشية حدوث أخطاء وقد يستغرق يف بعض 

الدعاوى سنة أو سنتن". 
"يك�ون  ان  محس�ن  ويتمن�ى 
النزاه�ة بإمكانية  محقق�و هيئ�ة 
وخربات أوس�ع عما ه�و الحال اآلن 
وبالتايل يجب إدخاله�م يف التحقيق 
ع�ن  كاش�فا  مب�ارش"،  بش�كل 
"خط�وات ملجل�س القض�اء االعىل 
به�ذا اإلطار وذلك بفتح مكاتب لهم 
داخ�ل رئاس�ة اس�تئناف الرصافة 

ليكون�وا ع�ىل اط�الع كام�ل بدعاوى 
النزاهة فقد تم الحصول عىل املوافقة من الس�يد رئيس مجلس 
القضاء األعىل بإيجاد )كرفانات( كبرية ينتقلون إليها األسبوع 
املقبل لتاليف املعوقات التي كانت يف الس�ابق بس�بب 

بعد مكاتب النزاهة عن املحكمة املتخصصة".

طريق ق�صايا الف�صاد يف حمكمة النزاهة

طري�ق  الرصاف�ة  اس�تئناف  رئي�س  وي�رح 
الدعوى يف قضايا املتعلقة بالفس�اد عىل وفق ما تم 
اعتم�اده هذا العام ويق�ول "ان اإلخبار عن حاالت 
الفساد يف احدى دوائر الدولة يكون يف هيئة النزاهة 
الت�ي تس�تكمل جمي�ع إج�راءات ه�ذه الش�كوى 
املتعلق�ة بمعرفة أطرافها وتدوين إفاداتهم ورفقها 
بكام�ل م�ا يدعمها م�ن تقاري�ر توض�ح الحقائق 
ومن ث�م يتخذ قرار بإرس�الها إىل محكمة التحقيق 
املتخصص�ة بالنزاهة يف الرصاف�ة التي هي األخرى 

تتوىل التحقيق فيها 

وإذا م�ا توف�رت األدل�ة 
تحيلها بدوره�ا إىل محكمة 

املوضوع".
من بن جملة مصاع�ب التي تواجه 
الجه�ة  معرف�ة  الس�ابق  يف  املحكم�ة 
التنفيذي�ة لقرار القايض، لكن محس�ن 
يؤك�د تخطى هذه العقبة بعد "مفاتحة 

الس�يد رئي�س القض�اء ل�وزارة الداخلي�ة 
خصصت لنا رسية قوامها 50 عنرصا من قوات )سوات( بإمرة 
ضاب�ط برتبة رائد تك�ون تحت ترصف محكم�ة النزاهة، بهذا 
اإلجراء تجاوزنا مش�كلة كبرية جدا تتعلق بتنفيذ أوامر القبض 

عىل كبار املوظفن".
وال يب�ايل رئيس اس�تئناف الرصاف�ة إىل الترصيح�ات التي 
يدليه�ا البعض بخصوص القضايا املهمة التي تنظرها محكمة 
النزاه�ة، ويب�ن "نحن لدينا ملف�ات تتعلق بتهم فس�اد تمس 
أش�خاصا رفيع�ي املس�توى نحق�ق فيها ع�ىل وف�ق القانون، 
ونس�مع يف وس�ائل اإلعالم حديث البعض وكيل�ه االتهامات إىل 
القضاء وسعيهم للضغط لكن دون 
ج�دوى، فال نكرتث لهم، والدليل يف 
ذلك قضية البنك املركزي واالحتجاج 
ع�ىل احتجاز بعض املوظفات لكننا 
لم نس�تطع اإلف�راج عنه�ن بدون 
اس�تكمال التحقيق وحس�ب األدلة 
املتوف�رة الن األم�ر يتعل�ق بامل�ال 
الع�ام"، موضحا أنن�ا "ال ننظر إىل 
هوية املتهم وال خلفيته السياس�ية 
أو الحزبية، وس�بق أن تم الحكم عىل عدد من الوزراء، والوكالء 

واملديرين العامن". 

حمكمة فتية مبهمات �صعبة وجهود م�صاعفة

وبالرغ�م الجه�ود التي تبذلها محكم�ة النزاهة يف الرصافة 
غ�ري أن محس�ن ال ي�زال يراها فتي�ة ألن عمرها قلي�ل من بعد 
2003 ، لكن�ه يؤكد أن أهميتها تكمن يف حرصها عىل املال العام 
ومحاربة الفس�اد املايل واإلداري، ولذل�ك يعطي لها خصوصية 

ويصفها بالواجهة التي دائما 
ما تكون عرضة لسهام النقد، مشريا إىل ان "استكمال األدلة 
يف هذه جرائم الفساد فيه بعض الصعوبات فليست من السهولة 
كش�ف الحقائق عن رساق محرتفن للمال العام، وبالتايل تكون 
الجه�ود مضاعفة القتفاء حقيقة األمر وإص�دار قرار عادل يف 
قضي�ة ما عىل وفق القانون"، أما عن نوعية القضاة املوجودين 
يف محكم�ة النزاهة يقول أنهم "ذوو خ�ربة عالية وإنهم عملوا 
يف جميع مج�االت القضاء، الن ملفات الفس�اد امل�ايل واإلداري 

تستوجب هذا النوع من القضاة".

اأرقام توؤكد حقيقة تراجع الف�صاد يف العراق

ويؤكد رئيس اس�تئناف الرصافة تراجعا يف نس�ب الفس�اد 
مقارنة باملايض، عازيا األمر إىل اإلجراءات الرادعة التي اتخذتها 
الس�لطة القضائية، الس�يما بعد تش�كيل محكم�ة متخصصة 
بهكذا نوع من القضايا، الفتا إىل ان املوظف بات يأخذ بالحسبان 
انه لن يفلت من العقاب إذا ما تجرأ عىل رسقة املال العام، وأفاد 
بأن "ما نستدل به تراجع عدد الدعاوى عن العام املايض السيما 
تلك التي تتعل�ق بالقضايا املهمة وبالتايل كان القضاء الس�يف 
الذي انت�رص عىل الفس�اد يف املعارك 
الس�ابقة وس�يقيض علي�ه نهائيا يف 

املستقبل القريب".
أرق�ام  ع�ن  محس�ن  ويفص�ح 
وإحصائي�ات جدي�دة ه�ي األوىل من 
نوعه�ا التي تؤك�د تراجع�اً ملحوظاً 
يف نس�ب الفس�اد بالع�راق، مبينا أن 
"ع�دد الدع�اوى يف 2011 كان 4270 
فق�د وردت يف ذلك العام 2973 دعوى 
يف حن دورت من س�ابقه 1297 أخرى، 
أما نس�ب الحس�م فبلغت 70%"، أما يف العام الحايل يكشف عن 
إحصائية من بدايته إىل مطلع ترين االول املايض ويوضح أن " 

مجموع الدعاوى الواردة خالل األشهر العرة  بلغ 2830  
فق�ط، 1279 منها مدورة م�ن العام املايض و 1551 دعوى 
وردت هذا العام، وتم حس�م 2314 قضية واملتبقي 516 أخرى، 
ونحن ننتظر إحصائيات األش�هر الثالثة األخرية من هذا 2012 
ملعرفة ما تم حس�مه م�ن الدعاوى املتبقية وتلك التي س�تدور 

إىل 2013".
وزاد محس�ن أن "دليلنا يف تراجع الفساد هذه اإلحصائيات 
ال نعتمد ع�ىل غريها يف ترصيحاتنا فهي التي نس�تدل بها أمام 
الرأي العام باعتبارها األكث�ر دقة، أما الذي يتحدث بلغة بعيدة 

عن األرقام فإن األمر يعنيه".

انتقادات لتحقيقات بع�ض دوائر الدولة

وردا ع�ىل س�ؤال بخصوص معرقالت عمل ق�ايض النزاهة، 
رد محس�ن "ان الق�ايض يتأخر 
يف إجراءات�ه غالب�ا عندم�ا يجد 
التي تجريها  التحقيقات اإلدارية 
الدوائر الرسمية ناقصة ومبهمة 
أما عن ع�دم دراي�ة كأن يتوالها 
موظف حقوقي بس�يط أو س�وء 
نية، كم�ا أن عددا من املفتش�ن 
العمومي�ن ال يمتلك�ون الخ�ربة 
بالتحقيق اإلداري او أنهم يوكلون 
األم�ر اىل احد املوظف�ن يف مكاتبهم 
مم�ا يجعل القايض ي�رتك تقاريرهم"، مش�رياً إىل احد التقارير 
الص�ادرة من مؤسس�ات الدولة ويقول أن "تل�ك الدائرة رفعت 
تقريره�ا بتقصري ثالثة موظف�ن لكنها تراجعت بعد برهة من 
الزمن بتقري�ر آخر ينفي التهم املوجهة له�م مؤكدا ان املقرص 
هو ش�خص رابع"، معربا عن أس�فه ل� "إىل عدم الدقة يف مثل 
هكذا إجراءات ألنها تعرقل عمل املحكمة والجهات التحقيقية، 
فالدائ�رة املعني�ة لم تعط معاي�ري لتبدل املواقف م�ن اإلدانة اىل 

التربئة".
وبخص�وص الدع�اوى املهم�ة الت�ي تخ�ص ال�رأي الع�ام 

املعروضة أمام محكمة النزاهة أش�ار 
رئيس استئناف الرصافة إىل أنها كثرية، مستدركا "حسمنا 
الكث�ري منها ولم يتبق إال بقدر ع�دد أصابع اليد فهي ال تتجاوز 
الع�رة ومن بينها ملف�ات قناة الجي�ش والطائ�رات الكندية 
ونح�ن بانتظار الخربة األجنبية وقضي�ة البنك املركزي، وخالل 
الس�نة املقبل�ة سنحس�مها جميعها م�ع باقي الدع�اوى التي 

ستدور، وبالتايل نأمل بأن تصل نسب االنجاز إىل %100".
ويص�ف محس�ن عالقة محكم�ة النزاه�ة بلجن�ة النزاهة 
الربملاني�ة بالطبيعية ويلفت إىل "وجود تفهم لدور كال الطرفن 
عىل وفق اس�تقاللية القضاء، فالتنس�يق املوج�ود يقترص عىل 

الجانب اإلداري لكن ال تجرؤ عىل التأثري يف قرارات املحاكم".

ق�صاة التحقيق.. �صرعة يف ح�صم الدعاوى

وتحرص محكمة تحقيق النزاهة عىل توفري الضمانات كافة 
للش�هود الس�يما يف القضايا املهمة بصورة تمنع الكش�ف عن 
هوياته�م مع رضورة التأكد من صحة م�ا يدلون به من خالل 
ع�دم االعتماد عليه بصورة كاملة إنما يجب دعمه بأدلة أخرى، 
وبعكس�ه تعد إفادت�ه مجرد أخبار، مؤك�دة التزامها بتوصيات 
مجل�س القضاء األعىل يف رضورة حس�م الدعاوى بأرسع وقت 

ع�ن ممك�ن، معت�ربة الحديث 
تكدس ه�ذه الدعاوى يف 
املحاك�م لف�رتات طويلة 

ع�ارا ع�ن الصحة، 
ان  إىل  منوه�ة 
مللف�ات  التط�رق 

املعروضة  الفساد 
أمامها يف وسائل 
محاولة  اإلعالم، 
ع�ىل  للضغ�ط 

القضاء.
محم�د  ويق�ول 
ق�ايض  س�لمان 
محكم�ة  تحقي�ق 

النزاه�ة ان�ه "ال 
فرق يف التحقيق 

بن قضايا 
الرأي العام 

وغريه�ا الن جميعه�ا تصب يف خانة واحدة ه�ي التالعب باملال 
العام واملته�م هو واحد ال يميزه منصب�ه أو هويته او خلفيته 

السياسية فالجميع هنا تحت طائلة القانون وما 
يهمنا حسم الدعاوى بأرسع وقت ممكن بصورة ال تتقاطع 
م�ع أصل الحق�وق ومب�ادئ العدال�ة بتوفري كاف�ة الضمانات 

القانونية ألطراف القضية".
ويتفق  سلمان مع رئيس استئناف الرصافة بان ل� "قضايا 
النزاه�ة خصوصية عن غريها من الدع�اوى ألنها تتعلق باملال 
العام وتتطلب أركانا مهمة يجب توفرها الستكمال النظر فيها 
وصوال إىل استصدار قرار الحكم"، مشريا إىل ان "سحب القضايا 
من هيئ�ة النزاهة كان ل�ه تأثري ايجابي عىل حس�م الدعوى يف 

هذا العام".
ويؤك�د ق�ايض تحقي�ق النزاهة 
"توجيه�ات ص�ادرة م�ن مجل�س 
القضاء األعىل بتعجيل حسم دعاوى 
النزاه�ة وحرصنا ع�ىل تنفيذها من 
بينه�ا اعمام�ه بع�دم طل�ب املمثل 
القانون�ي إال اذا كان�ت ل�ه ش�هادة 
عياني�ة"، نافيا "تك�دس الدعاوى يف 
املحاكم كما يشاع بل أننا سنحسمها 

بأرسع وقت ممكن".

تداول امللفات يف الإعالم �صغطًا 
على الق�صاء

لكن سلمان يرفض تداول قضايا الفساد يف وسائل اإلعالم 
ويعتربه�ا نوعا من الضغط عىل القضاء ويفضل أن "القايض 
ال�ذي ينظر يف قضية ما، عليه إال يس�تمع ملا تقوله الصحافة 
والترصيح�ات الت�ي يطلقها بع�ض األطراف حت�ى ال تكون 
وس�يلة للضغ�ط، إنما واجب�ه  التمعن يف عمل�ه للحفاظ عىل 

حياديت�ه ألن�ه ينظ�ر إىل القضاي�ا بتج�رد وف�ق القان�ون".
وي�رى س�لمان أن الرد ع�ىل الترصيحات املش�ككة بعمل 
قضاة النزاهة يكون بالق�رارات التي تصدرها املحكمة والتي 
هي مس�توحاة م�ن روح القان�ون وال يختلف عليه�ا اثنان، 
واستطرد انه " عىل القايض أن ينأى بنفسه عن الخروج أمام 

الرأي العام لرد عىل تهجم شخص ما 
ويبدو ذل�ك جلياً من خالل عدم ظه�ور القضاة يف اإلعالم 
فه�م اقل الرائح ترصيحا للصحافة"، مش�ددا عىل انه "من 
املفرتض أال تخرج جهة وتعرض بالقضاء يف مرحلة التحقيق، 
إنما لها اللجوء إىل وس�ائل الطعن املنص�وص عليها قانونا يف 

الوقت املحدد".
ووقف أمام س�لمان الكثري من املسؤولن الكبار يف الدولة 
العراقي�ة، ويبن أنه�م "كان�وا متعاونن مع القض�اء ولكن 
املتورط�ن منه�م حاولوا إبعاد التهم عنهم بطرق ش�تى كأن 
ينف�ون صلتهم بأصل الدعوى، لك�ن تعاملت معهم عىل وفق 

األدلة".
وع�ن الضمان�ات التي وفرها للش�اهد يف قضايا الفس�اد 
خصوصا تلك التي تتعلق بملفات مهمة والتي يكون أطرافها 
ش�خصيات مهمة يف الدولة، أفاد ق�ايض محكمة النزاهة بان 
"القانون كفل حماية الش�اهد بع�دم تدوين هويته واعتباره 
مخربا رسيا م�ع األخذ بعن االعتبار توجي�ه مجلس القضاء 
األع�ىل بأن م�ا يقول�ه املخرب مج�رد إخب�ار وال يع�د دليال"، 
مس�تدركا ان "املش�اكل التي تتعلق بعدم صح�ة أقوال املخرب 

الرسي ليس�ت باملس�توى املوج�ود يف مجال اإلره�اب ألننا ال 
نعتم�د عليه�ا فقط، بل هن�اك اس�تكمال للتحقيق�ات ومن 
خاللها س�تظهر أدلة أخ�رى، أما أن تكون كافي�ة لإلحالة إىل 

املحكمة أو قارصة وبالتايل يتم غلق الدعوى".

مفارقات عمل ق�صاة حتقيق النزاهة

وي�روي ق�ايض التحقيق اح�دى املفارق�ات التي حصلت 
يف عمل�ه بالق�ول أن "موظف�ة يف م�رصف حكوم�ي متهمة 
باالخت�الس واعرتف�ت أمام هيئ�ة النزاهة بمبل�غ معن لكن 
عندم�ا وصل�ت أمامي وم�ن خالل حديث�ي معه�ا ذكرت أن 
املبل�غ الحقيقي أكثر م�ن 16 مليار 
دين�ار وه�و يفوق بكث�ري عن ذلك 
ال�ذي حددته مس�بقاً"، ويؤرش أن 
"قلة من املتهمن يش�عرون بالذنب  
واغلبه�م  بالجرائ�م  ويعرتف�ون 
يقول�ون أنه�م أبرياء، لك�ن اإلقرار 
لم يعد س�يد األدلة فالكثري من الذي 
الته�م تم�ت محاكمتهم  ينك�رون 
وص�درت بحقهم أحكام بالس�جن 
رغ�م ع�دم اعرتافه�م لوج�ود أدلة 

أخرى تدينهم".
وعن أكثر األدل�ة التي تؤكد التهم 
املنس�وبة إىل الشخص املتهم بالفساد من عدمها ذكر سلمان 
أن "تقرير ديوان الرقابة املالية كفيل بهذا األمر عىل الرغم من 
تأخره لكنه يعتمد عىل األرقام ويكشف إذا ما حصل نقص يف 
األموال"، أما بخصوص تقويم تس�جيالت الصوت او الفيديو 
او مراقب�ة املكامل�ات الهاتفية، ذكر أن "قان�ون هيئة النزاهة 
أج�از اس�تخدام الوس�ائل الحديثة يف الكش�ف ع�ن الجريمة 
وتأكيد حصولها من عدمه لكن بإرشاف قايض التحقيق حتى 

يكون هناك ضمان ألطراف الدعوى".

�صعي كبار الفا�صدين ل�صتفزاز ق�صاة النزاهة

وإذا ما سعى املتهم الس�يما من فئة الفاسدين املحرتفن 
إىل استفزاز القايض بغية تحويل مسار الدعوى، أشار سلمان 
إىل ان "املحكم�ة صدره�ا واس�ع وال يمكن ألحد اس�تفزازها 
وبالت�ايل هي تس�تمع ل�كل ما يقول�ه األط�راف، الن القايض 
مس�تعد ألية محاوالت من هذا النوع وهو قد تعود عىل سعي 
البعض إلثارته بأي�ة طريقة كانت، ويف حال حدوث تجاوزات 
من بعضهم فإن املحكمة تبدأ بتنبيهه ، وإذا تكرر عدم التزامه 
تتخذ إجراء حازما وفق النصوص القانونية للحد من اإلخالل 

بالنظام إذا ما حصل". 
وطال�ب قايض تحقي�ق النزاه�ة يف نهاية حديث�ه "دوائر 

الدول�ة باإلجاب�ة رسيع�ا ع�ىل طلب�ات 
القضاء بش�أن موظفيها املتهمن بالفس�اد"، معربا عن 

أسفه كون "هناك عددا من هذه الدوائر 
ال تمتل�ك الوثائ�ق الرس�مية الثبوتي�ة ملوظفيه�ا، ونحن 
نس�تغرب كي�ف كانت ت�رصف له�م الروات�ب ط�وال الفرتة 
املاضي�ة مما جعلنا نقايض الجه�ات اإلدارية يف تلك الدوائر"، 
مش�ددا عىل أن "الحاجة للوثائ�ق رضوري كي تتخذ املحكمة 
قراراتها، من بينها املنع من السفر حتى ال يكون هناك تشابه 

يف األسماء".
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ملفات خاصة

 المستقبل العراقي/ حليم االعرجي 

ماذا حصدت تركيا اردوغان منذ ان ركبت موجة 
التضلي�ل ووضعت عىل وجهها قناعا اش�د خبثا 

وأكثر لؤما وأس�وء قبحا..؟ وماذا ستحصد بعد 
عثار ونثار زمن البحث عن دور الخادم ألجندات 
إرسائي�ل وأم�ركا بعد ان ضاع منه�ا دور بوابة 

الرش عىل االتحاد السوفيتي واملعسكر الرشقي 
بانتهاء الحرب الباردة ..؟!

أسئلة كثرة تطرح هنا وهناك اآلن وقبل اآلن 
ح�ول العالقات الرتكي�ة االرسائيلية وعما اذا 
كان�ت تركيا تحت حك�م اردوغان جادة فيما 
تبديه من آراء وترصيحات ومواقف يش�وبها 
الكثر من الغموض وتنطوي عىل القليل مما 
يشفي الصدور ويريح الباحثني عن الحقيقة 
يف مج�ال م�ا تدعي�ه م�ن تفس�ر يف املوقف 
الرتك�ي لصال�ح الح�ق والع�دل ض�د الظلم 
والباطل والجور املتمثل يف السلوك اإلرسائييل 
املشبع بكل أنواع الكراهية لإلسالم واملسلمني 

وللعرب والعروبة.
املؤك�د أن تركيا لم تمر طوال الس�تني س�نة 
املاضي�ة أي منذ قيام إرسائي�ل يف عام 1948 
بوض�ع غامض يف إط�ار عالقاته�ا بإرسائيل 

كما هي اآلن، وخصوصا بالنسبة ألولئك الذين 
يرغبون يف ان تكون تركيا كما يتمنون  وكما 
يرحب�ون  لها أن تكون ع�ىل صعيد الرصاع 
العتب�ارات  اإلس�المي  العرب�ي  اإلرسائي�يل 
مذهبية او ديني�ة بحتة او مبدئية أخالقية، 
لقد اقامت تركيا عالقاتها بإرسائيل يف عام 
1949 لتن�زل رضب�ة موجعة بكفاح 
الع�رب واملس�لمني ض�د الج�روت 
االس�تعماري ال�ذي تمخ�ض عن 

كي�ان  إلقام�ة  بلف�ور  وع�د 
لليهود يف فلسطني مرشدا 
ماليني الفلسطينيني يف 
مخيمات بائس�ة واىل 
العال�م  أصق�اع  كل 
الوق�ت  ذل�ك  ومن�ذ 
ارسائي�ل  أصبح�ت 
الرئي�س  امل�ورد   ،
لرتكي�ا،  للس�الح 
حكومت�ا  وحقق�ت 
البلدي�ن تعاون�ا ثنائي�ا مهم�ا يف املجاالت 
واإلسرتاتيجية  والدبلوماس�ية  العسكرية 
كم�ا اتف�ق البل�دان ح�ول الكث�ر م�ن 
التي  االهتمام�ات املش�رتكة والقضاي�ا 
تخ�ص ش�ؤون املنطق�ة ول�م تتعرض 
ه�ذه العالق�ات ألي اهت�زاز او تدهور 

ط�وال تلك الفرتة، بل ع�ىل العكس كانت 
ه�ذه العالقات تنتقل من جيد إىل األجود 
ومن حسن اىل األحسن غر ان األمر طرأ 

جعل العالقة عليه يشء ما ، 
بينهم�ا 

تدخ�ل مرحل�ة جديدة تتس�م يف الظاه�ر بعدم 
اس�تقرار وتوت�ر وتش�نج مدف�وع بترصيحات 
ملتهب�ة فبع�د الهج�وم اإلرسائييل ع�ىل غزة يف 

ع�ام 2009 ، ادىل رئيس الوزراء الرتكي اردوغان 
بترصيحات هاجم فيها إرسائيل منددا بالعدوان 
اإلرسائي�يل ووس�ط اإلعجاب العربي اإلس�المي 
باملوقف الرتكي املفاجئ خرج السفر اإلرسائييل 
"كاب�ي ليقي" مؤكدا بان العالق�ات بني البلدين 
س�وف تعود اىل مسارها الطبيعي يف اقرص وقت 

.
وبالفع�ل فطب�ول الدعاية االردوغاني�ة لم تغر 

م�ن طبيعة ه�ذه العالقات وثوابتها املس�تجدة 
باالنجازات التي حققتها عىل مدى أكثر من ستة 

عقود وهي :
1 � اتفاقية التعاون العسكري املوقع عليها عام 

1991
2 � مجموعة األبحاث الس�رتاتيجية املشرتكة 

1991
3 � من�اورات س�نوية مش�رتكة يف الر 

والبحر 1998
4 � وج�ود ع�دد م�ن املستش�ارين 
املس�لحة  الق�وات  يف  اإلرسائيلي�ني 

الرتكية 1998
بالس�الح  تركي�ا  تزوي�د   �  5

اإلرسائييل 
6 � تحدي�ث األس�لحة الرتكي�ة يف 

إرسائيل 
الح�رة  التج�ارة  اتفاقي�ة   �  7

اإلرسائيلية الرتكية 2000
8 � تبادل املعلومات املخابراتية واالستخبارات 

2000
م�ن هن�ا وبرغ�م كل املح�اوالت الت�ي بذلت يف 
اخ�راج مسلس�ل التده�ور يف العالق�ات الرتكية 
اإلرسائيلي�ة، فإن املتابع�ني والعارفني ملا يجري 
خل�ف الكواليس لم تنطل عليه�م هذه االحابيل 
ب�ل زاد إيمانهم ب�ان وراء األكمة ما وراؤها وان 
ه�ذا التده�ور يف العالقة الذي ج�اء عىل خلفية 

الهجوم اإلرسائييل عىل غزة يف عام 2009 .
وبالفع�ل فق�د تحقق ذل�ك ، حيث ب�دأت تتبوء 
مراكز النهي واألمر بعد ان فتح العرب كل األبواب 
امامها وس�ط إعجاب منقطع النظر بشخص 
اردوغان الذي ب�ات يدخل غرف األمرات يف دول 
االستبداد النفطي بال استئذان بعد أن حصل عىل 

عضوي�ة جامع�ة " التائه�ني " الع�رب .
لقد باع اردوغان الش�عارات واألقوال املعس�ولة 
وال�كالم املنت�ج يف مصان�ع الكالم يف ت�ل أبيب.. 
ليقب�ض الرك�وع املذل أمام�ه من قب�ل أمراء 
الغاز والنفط والتسبيح بحمده من قبل دعاة 

ئفي�ة  لطا من التكفريني.. وبني ا
البيع والرشاء تحقق 
ما كلف به اردوغان 

:
ع�ىل  الضغ�ط    �  1
العراقي�ة  التجرب�ة 
مج�ال  يف  الحديث�ة 
الديمقراط�ي   البن�اء 
عليه�ا  والتحري�ض 
والتم�رد  بالعصي�ان 

والثرثرة .
القضي�ة  اس�تغالل   �  2
الكردية عىل نحو أدى ويؤدي 
إىل خ�داع البعض م�ن األكراد 

بأوهام مشاريع مس�تقبلية يجري البحث فيها 
بعي�دا عن الوجود الرس�مي للحكومة االتحادية 
يف بغ�داد نكاي�ة لبغ�داد الت�ي أرصت عىل امليض 

بتجربة الفيدرالية .
3 �  تبن�ي " الربي�ع العرب�ي" وكأن�ه وهو عىل 

موعد .
تش�كيل   �  4
محور " تركي – 
قطري- سعودي 
م�ع  يتواص�ل   "
م�ن  إرسائي�ل 
حلق�ة  خ�الل 

الوص�ل " قط�ر " يف كل حالة عالق�ة باألوضاع 
العربية. 

5 � الدخول كجه�ة فارضة وفائدة ومقررة عىل 
مس�توى جامعة ال�دول العربية وعىل مس�توى 

السياسات العربية لدول عربية عديدة .
6 � ممارسة دور املالذ اآلمن للعصاة واملتمردين 
والشقاة وأدعياء االسلمة التكفرية واحتضان 

حركات  العنف واإلرهاب والتحريض عليها .
إن الدماء الغزيرة املس�تباحة يف سوريا واليمن 
وما س�يأتي عاجال أم آج�ال يف مرص والبحرين 

والكويت وتونس وما يعمل اردوغان بكل ما تحت 
يدي�ه من قوة وإمكانيات عىل تحقيقه يف العراق 
من حمامات دم كلها يف الواقع ليست سوى ثمن 
"رسق�ة" الوطن العربي بعمامة عثمانية تحمل 
نجمة داود، أن مشهد اردوغان وهو ينسحب من 
جلس�ة منت�دى دافوس االقتصادي يف س�ويرسا 
احتجاج�ا عىل عدم الس�ماح بإكم�ال رده عىل 

مداخل�ة الرئي�س اإلرسائي�يل "ش�يمون 
بريز" بشان مررات العدوان عىل غزة لم 
يعد لها وج�ود وهو يفتح خ�ط التواصل 
مع إرسائي�ل يف عدوانه�ا الجديد حيث لم 
يس�تطع وزي�ر خارجيته إخف�اء حقيقة 
الوضع عندما س�أل عن معنى االتصاالت 
الت�ي جرت م�ع إرسائيل عش�ية عدوانها 

الجديد عىل غزة .
س�اينس  "الكرس�تيان  جري�دة  تق�ول 
مونتر" يف عددها الصادر يف 30 أيار 2003 
،أن مواقف تركي�ا غر الودية جبال الناتو 
والوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة وإرسائيل 
ليس�ت ب�ال ثم�ن، وتضيف الثم�ن هو أن 
تركيا أصبحت وستصبح اكثر من أي وقت 

مىض الوسيط املؤتمن بني العرب وإرسائيل 
وكذلك بني الغرب والعرب وتس�تطرد قائلة: من 
أخطائنا اننا لم نضع بيننا وبني العرب وس�يطا 
يعتم�د عليه يف األزم�ات كم�ا كان يحصل بيننا 
وبني االتحاد السوفيتي خالل الحرب الباردة عن 

طريق الهند ويوغس�الفيا وغرهما .
هك�ذا إذن .. ولكن ما هو الثمن الذي يتحتم عىل 
اردوغ�ان تقديم�ه  مقابل عمليات  "الغس�يل" 
املاضية ومايض تركيا بظهوره بمظهر "نصر" 
العرب.. وحامي حماهم واملدافع بعناد وإرصار 

عن قضاياهم العادلة.
ال اعتق�د أن هن�اك م�ا يع�ادل قب�ول الع�رب 
بش�كل خاص لرتكيا ذات امل�ايض الثقيل باآلثام 
واملس�اوئ والتطهر العرقي وسياسات الترتيك 

ع�ىل أنه�ا تركي�ا االردوغاني�ة الجدي�دة املحبة 
والودودة املصطفة م�ع قضايا العرب املصرية  
الرافضة لطلب ن�رش قوات أمركية لفتح جبهة 
بشمال العراق قبل بدء غزو العراق مع سيل من 
االنتقادات التي وجهها اردوغان للواليات املتحدة 
األمركي�ة وإرسائي�ل ح�ني اتهمهم�ا بالفش�ل 
يف إقن�اع البرشية بص�واب تهجمه�ا الداعي إىل 

رضب الع�راق وتدمره وكذل�ك رضب العرب 
وغم�ط حقوقه�م يف الحري�ة وتقري�ر املصر 

والديمقراطية .
لقد كانت س�عادة الواليات املتح�دة األمركية 

وإرسائيل باردوغان كبرة وهما يتابعان فصول 
الس�يناريو املوضوع من قبلهما رغم أن تحويل 
رج�ب طيب اردوغان إىل رج�ل "طيب" يتقمص 
كان  وإرسائي�ل  ألم�ركا  "املض�اد"  ش�خصية 
سيكلف الواليات املتحدة األمركية بشكل خاص 

تكاليف باهظة عىل املستويني العربي واإلسالمي 
بيد أن حس�ابات أمركا وإرسائيل ال تعول كثرا 
عىل ما يظهر عىل الس�طح بل عىل ما يس�تقر يف 
القرص ليشكل بالرتاكم نقاط االرتكاز الحقيقية 

أجندتهم�ا  تحقي�ق  اىل  الت�ي س�تؤدي 
الخاص�ة أو املش�رتكة، ان القاع�دة 
السياسية الحاكمة يف تركيا تقول: 

ان مواالة أمركا تحقق لك السلطنة بينما عداؤك 
لها س�يكون بمثاب�ة مقرة للسياس�يني بيد أن 
هذه الحقيقة استعيض عنها بالوالء ألوربا عىل 
أمل ان تكون هي العون لها يف البحث عىل مكان 
يؤويه�ا يف عال�م اليوم كما عر ع�ن ذلك رئيس 
الرتك�ي  ال�وزراء 
"عصمت  األس�بق 
ع�ام  يف  انون�و" 
قال:  عندما   1964
هناك نظ�ام جديد 
سيتأسس يف العالم 
تجد  سوف  وتركيا 
مكانه�ا فيه "ولك�ن هذه األمني�ة أيضا وجدت 
الطريق أمامها مسدودا فقد تبخرت آمال وأحالم 
املساعدة األوربية بعد انهيار االتحاد  السوفيتي 
وانته�اء الح�رب الب�اردة حي�ث فق�دت تركي�ا 
أهميتها اإلس�رتاتيجية ولم تع�د أوربا تتحمل 
وج�ود دولة مس�تقلة باملش�اكل االقتصادية 
واملشاكل الديمغرافية وال أمل لها يف املستقبل 
القري�ب أو البعي�د، ويف ضوء أصبح�ت تركيا 
خالية الوفاض من أي دور محوري  وزاد األمر 
مأساوية تصاعد حدة املشاكل الداخلية حيث 
يحتدم الرصاع من اج�ل حق تقرير املصر لعدد 
كبر م�ن الش�عوب املضطهدة تحت الس�يطرة 
الرتكي�ة العنرصي�ة  والطائفية حيث ب�دأ أكراد 
تركيا البالغ عددهم أكثر من 20 مليون نس�مة 
بث�ورة حقيقية بقيادة عبد الل�ه اوجالن القابع 
يف س�جنه من�ذ أكثر م�ن عرش س�نوات وكذلك 

املزيد  يب�دون  العلوي�ون  من اخ�ذ 
التذم�ر املتصاع�د يتزامن بني 

تح�ركات علنية ورسية 
يطالبون  الذين  لألرض 

بحقوقهم الثقافية واإلنس�انية كمواطنني ترص 
الحكوم�ة الرتكي�ة ع�ىل تغييبه�م وتهميش�هم 
بحقه�م  االضطه�اد  أن�واع  ش�تى  وممارس�ة 
إىل جان�ب الع�رب يف االس�كندرونه والس�والف 
وقوميات أخرى كثرة، وكل ذلك يحصل يف أجواء 
سياسية تتسم بالقلق وعدم االستقرار والتناحر 
حيث تتجس�د القوى املناهض�ة لحزب اردوغان 

بثالثة تيارات مهمة وهي :
1 � تيار الحزب الجمهوري املعارض الذي يحظى 

بتأييد غالبية الشارع الرتكي
2 � تي�ار الجنراالت االتاتوركيني الذين يعتقدون 
أنهم األحق يف حماي�ة اإلرث االتاتوركي والدفاع 

عن تركيا العلمانية الديمقراطية. 
3 � تي�ار اإلعالم والصحاف�ة الرتكية حيث تقف 
اآلن ش�بكة اإلع�الم الضخم�ة التابع�ة " أليدن 
دوغ�ان " وه�ي تض�م يف بنيته�ا العلمانية ثلث 
ع�دد الصح�ف الت�ي تص�در يف تركيا واألوس�ع 
انتشارا مثل "حرييت" و "مللييت" و  ترجمان" 
وغره�ا  كث�ر حيث تتس�م كتاب�ات وتعليقات 
ه�ذه املؤسس�ات اإلعالمي�ة بطروح�ات مثرة 
للتذمر والقلق من سياسة اردوغان التي توصف 
عادة بأنها " سياسة عمياء ال ترى الحقائق عىل 

األرض " .
لقد ش�عرت القيادة الرتكية بع�د تخيل الواليات 
املتحدة األمركية وأوربا عنها وانحدارها إىل ادنى 
درجات س�لم اهتمام اآلخرين بها .. أن عليها أن 
تبح�ث عن دور يعيد لها مكانتها املفقودة أو أي 
يشء منها ول�م تجد أفضل م�ن مكانني مهمني 

ولها فيهما وجود وصالت وقواسم مشرتكة :
األوىل : املنطقة العربية 
الثانية : آسيا الوسطى

وكلتا املنطقتني يشرتكان يف قاسم مشرتك واحد 
هو "اإلس�الم" وهك�ذا ظن البعض يف مس�توى 
املس�ؤولية الرتكي�ة أن مش�كلة تركي�ا س�تحل 
بالتوجه نحو هذين املكانني عر الظهور باملظهر 

الغرة عىل اإلسالم .
وكما يفعل دعاة الوطنية والقومية من املرتبطني 
بأجن�دات الغ�رب وإرسائي�ل عندم�ا يقوم�ون 
باالنقالب العس�كري عىل من س�بقهم ، أو كما 
يحص�ل اآلن فيما يس�مى ب� " الربي�ع العربي" 
عندما مألوا الدنيا ضجيجا بشعارات وترصفات 
وترصيحات حول فلسطني، فقد خرج اردوغان 
ع�ن املألوف بس�يناريوهات جديدة للضحك عىل 
الذق�ون م�ن خالل الدخ�ول  يف س�وق املزايدات 
والش�عارات الكاذبة إىل درج�ة دفعت مدير عام 
صحيف�ة "مللي�ت" محم�د يلم�از للهجوم عىل 
اردوغ�ان متهما إياه بأنه عربي أكثر من العرب 
أنفس�هم، وكان ه�ذا االته�ام ه�و ما ينش�ده 
اردوغان فقد صدق البعض فيما كان آخرون قد 
رحبوا باألمر العتبارات تتعلق بالدور الذي ينتظر 
القيام ب�ه عن طريق قوة مضاف�ة تخلق توازنا 
يف امليزان االس�رتاتيجي عندما "يحتدم" الرصاع 
املفرتض عىل املستويني املذهبي والقومي داخل 

الوطن العربي واإلسالمي .
هكذا جرى دفع تركيا باتجاه لعب الدور املرسوم 
لها إرسائيليا وفق سيناريو حماية " السنة"  من 
الشيعة املدعومني من قبل إيران وتدريجيا تحول 
املوقف بفعل هذا التبدل يف الدور الرتكي من دور 
دويل لصالح الغ�رب والواليات املتحدة األمريكية 
إىل دور رشق أوسطي لحس�اب إرسائيل، وبدأت 
يف ضوء ذلك ترز مالمح مرحلة جديدة س�ماتها 

يقتل العربي ش�قيقه العربي ألسباب طائفية 
أو دينية ويقتل املسلم أخاه املسلم ألسباب 
عرقية أو طائفي�ة وأضحى العربي يمر إىل 
وطنه  ع�ر تركيا وكذلك يفع�ل البعض يف 

املرور إىل وطنه عر إيران ولكن هل هذا الذي 
يفعله اردوغان يف الوطن العربي واإلس�المي 

يريض الشعب الرتكي ؟.
إن من ابسط تعريفات علم العالقات الدولية 

ه�و أن "العالق�ات" الدولي�ة تس�اعدنا كثرا 
يف الكش�ف عن الس�بل التي تس�هم يف معرفة 
م�اذا تري�د الش�عوب م�ن حكوماته�ا لتعدد 

العالقات  والتواص�ل طرق  واالتص�ال 
األخ�رى بكافة أنواعه  الش�عوب  م�ع 
ورة  ملج�ا حدوده�ا وا خ�ارج  له�ا 

اإلقليمية .
هن�ا  يمكن الق�ول يف ضوء م�ن 
ق�ة  لعال القائم�ة ا التاريخي�ة 

بني البل�دان العربية 
م�ع  واإلس�المية 
هن�اك  أن  تركي�ا 

يوم�ا  تتس�ع  ه�وة 
بع�د ي�وم بني الش�عب 
تركي�ا،  يف  والحكوم�ة 
فالشعب الرتكي ال يريد 
أن تحص�ل  أكث�ر م�ن 
العربي�ة  الش�عوب 
واإلس�المية عىل حقها 
يف الحياة الحرة الكريمة 
الش�عب  وخصوص�ا 
وه�ي  الفلس�طيني، 
أن  تري�د  ال ترغ�ب وال 
تاريخ اسود  إىل  تضيف 
السياس�ات  أوجدت�ه 
للممالي�ك  الغاش�مة 
وذوي  واالنكش�اريني 
واملتخلف�ني  العاه�ات 
العثمانيني  الحكام  من 
ال  جدي�دة  مس�اوئ 
تجني منه�ا تركيا غر 
العزل�ة وضي�اع فرص 
الحقيقي�ة  االس�تفادة 
من انفتاح تركي صادق 
ع�ىل إخوانه�م يف الدين 
والجرة واملصر الواحد 
يف العراق ويف سوريا ويف 

غرهما.
إن أولئك  الذين يصورون 
انه نصر  اردوغان عىل 
العرب ونص�ر الثورات 
أودت  الت�ي  العربي�ة 
الدكتاتوريني  بالزعماء 
مهم�الت   س�لة  إىل 
التاريخ، يتناس�ون عن 
قصد ان اردوغان وليس 
أي ش�خص غ�ره من 
يض�ع ي�ده اآلن بأيدي 
أس�وء االس�تبداديني يف 
العال�م العرب�ي ليجعل 
منه�م مح�ورا يبدأ من 
أنقرة ويمر عر الدوحة 
والرياض وينتهي يف تل 
أبيب ليستمد من هناك 
يف  التلمودي�ة  التعالي�م 
كيفية إخ�راج املرشوع 
بقي�ام  اإلرسائي�يل 
دول�ة إرسائي�ل الكرى 
م�ن الف�رات إىل الني�ل 
ويع�ود إلي�ه الفضل يف 
الرئي�س  "انتفاض�ة" 
امل�رصي عىل الدس�تور 
بعد رش�ا امللي�ار دوالر 

قدمه�ا  الت�ي 
ن  غ�ا و د ر ا

يس  مل�ر
ل  خ�ال

املؤتمر 
ال�ذي عق�د 
يف  مؤخ�را 

كي�ا  تر

حول سوريا يف تخيل واضح عن نهج الديمقراطية 
الذي احتضنه دستور الثورة املرصية يف محاولة 
للعودة إىل دكتاتورية واستبداد ما قبل ثورة 

23 يوليو 1952 .
إن أغطية الكاذبني اقرص وأضيق من 
أن تعطي مفاسدهم، واخف من أن 
تمنع نفاذ الروائح الكريهة لهذه 
املفاسد.. وعىل ذلك فليس هناك 
يشء قاب�ل لإلخف�اء أو الضم ، 
وكل أساليب ووسائل التضليل 
والخ�داع ال تنط�يل ع�ىل  احد 
أبدا، ومهم�ا حاول اردوغان أو 
غره أن يلحق ال�رر العيني 
أو املادي بالعراق فلن تستطيع 
بأي ح�ال من األح�وال أن يعثر 
عىل ما يساوي العراق ثقال وريعا 
وقدرة، وليس هناك من يستطيع 
أن يلح�ق الرر بالعراق نيابة عن 
اردوغان، ف�إذا األصل عاجز فكيف 
بالصنيع�ة أن يفعل ذلك !! انه مجرد 
س�ؤال س�نحاول اإلجاب�ة علي�ه يف 

موضوع آخر .
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يدعو اىل ديمقراطية الربيع العريب ويده يف جيوب أثرياء النفط  

تركيا بعد ضياع الدور الدولي بانتهاء الحرب الباردة

أنقــرة تبـحث عــن دور إقليمي ملـواجـهة تــدهور أوضـاعـها الـداخــلية

اردوغان يبحث عن بديل حيارب به العراق !!
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ماذا حصدت تركيا اردوغان منذ ان ركبت موجة 
التضلي�ل ووضعت عىل وجهها قناعا اش�د خبثا 

وأكثر لؤما وأس�وء قبحا..؟ وماذا ستحصد بعد 
عثار ونثار زمن البحث عن دور الخادم ألجندات 
إرسائي�ل وأم�ركا بعد ان ضاع منه�ا دور بوابة 

الرش عىل االتحاد السوفيتي واملعسكر الرشقي 
بانتهاء الحرب الباردة ..؟!

أسئلة كثرة تطرح هنا وهناك اآلن وقبل اآلن 
ح�ول العالقات الرتكي�ة االرسائيلية وعما اذا 
كان�ت تركيا تحت حك�م اردوغان جادة فيما 
تبديه من آراء وترصيحات ومواقف يش�وبها 
الكثر من الغموض وتنطوي عىل القليل مما 
يشفي الصدور ويريح الباحثني عن الحقيقة 
يف مج�ال م�ا تدعي�ه م�ن تفس�ر يف املوقف 
الرتك�ي لصال�ح الح�ق والع�دل ض�د الظلم 
والباطل والجور املتمثل يف السلوك اإلرسائييل 
املشبع بكل أنواع الكراهية لإلسالم واملسلمني 

وللعرب والعروبة.
املؤك�د أن تركيا لم تمر طوال الس�تني س�نة 
املاضي�ة أي منذ قيام إرسائي�ل يف عام 1948 
بوض�ع غامض يف إط�ار عالقاته�ا بإرسائيل 

كما هي اآلن، وخصوصا بالنسبة ألولئك الذين 
يرغبون يف ان تكون تركيا كما يتمنون  وكما 
يرحب�ون  لها أن تكون ع�ىل صعيد الرصاع 
العتب�ارات  اإلس�المي  العرب�ي  اإلرسائي�يل 
مذهبية او ديني�ة بحتة او مبدئية أخالقية، 
لقد اقامت تركيا عالقاتها بإرسائيل يف عام 
1949 لتن�زل رضب�ة موجعة بكفاح 
الع�رب واملس�لمني ض�د الج�روت 
االس�تعماري ال�ذي تمخ�ض عن 

كي�ان  إلقام�ة  بلف�ور  وع�د 
لليهود يف فلسطني مرشدا 
ماليني الفلسطينيني يف 
مخيمات بائس�ة واىل 
العال�م  أصق�اع  كل 
الوق�ت  ذل�ك  ومن�ذ 
ارسائي�ل  أصبح�ت 
الرئي�س  امل�ورد   ،
لرتكي�ا،  للس�الح 
حكومت�ا  وحقق�ت 
البلدي�ن تعاون�ا ثنائي�ا مهم�ا يف املجاالت 
واإلسرتاتيجية  والدبلوماس�ية  العسكرية 
كم�ا اتف�ق البل�دان ح�ول الكث�ر م�ن 
التي  االهتمام�ات املش�رتكة والقضاي�ا 
تخ�ص ش�ؤون املنطق�ة ول�م تتعرض 
ه�ذه العالق�ات ألي اهت�زاز او تدهور 

ط�وال تلك الفرتة، بل ع�ىل العكس كانت 
ه�ذه العالقات تنتقل من جيد إىل األجود 
ومن حسن اىل األحسن غر ان األمر طرأ 

جعل العالقة عليه يشء ما ، 
بينهم�ا 

تدخ�ل مرحل�ة جديدة تتس�م يف الظاه�ر بعدم 
اس�تقرار وتوت�ر وتش�نج مدف�وع بترصيحات 
ملتهب�ة فبع�د الهج�وم اإلرسائييل ع�ىل غزة يف 

ع�ام 2009 ، ادىل رئيس الوزراء الرتكي اردوغان 
بترصيحات هاجم فيها إرسائيل منددا بالعدوان 
اإلرسائي�يل ووس�ط اإلعجاب العربي اإلس�المي 
باملوقف الرتكي املفاجئ خرج السفر اإلرسائييل 
"كاب�ي ليقي" مؤكدا بان العالق�ات بني البلدين 
س�وف تعود اىل مسارها الطبيعي يف اقرص وقت 

.
وبالفع�ل فطب�ول الدعاية االردوغاني�ة لم تغر 

م�ن طبيعة ه�ذه العالقات وثوابتها املس�تجدة 
باالنجازات التي حققتها عىل مدى أكثر من ستة 

عقود وهي :
1 � اتفاقية التعاون العسكري املوقع عليها عام 

1991
2 � مجموعة األبحاث الس�رتاتيجية املشرتكة 

1991
3 � من�اورات س�نوية مش�رتكة يف الر 

والبحر 1998
4 � وج�ود ع�دد م�ن املستش�ارين 
املس�لحة  الق�وات  يف  اإلرسائيلي�ني 

الرتكية 1998
بالس�الح  تركي�ا  تزوي�د   �  5

اإلرسائييل 
6 � تحدي�ث األس�لحة الرتكي�ة يف 

إرسائيل 
الح�رة  التج�ارة  اتفاقي�ة   �  7

اإلرسائيلية الرتكية 2000
8 � تبادل املعلومات املخابراتية واالستخبارات 

2000
م�ن هن�ا وبرغ�م كل املح�اوالت الت�ي بذلت يف 
اخ�راج مسلس�ل التده�ور يف العالق�ات الرتكية 
اإلرسائيلي�ة، فإن املتابع�ني والعارفني ملا يجري 
خل�ف الكواليس لم تنطل عليه�م هذه االحابيل 
ب�ل زاد إيمانهم ب�ان وراء األكمة ما وراؤها وان 
ه�ذا التده�ور يف العالقة الذي ج�اء عىل خلفية 

الهجوم اإلرسائييل عىل غزة يف عام 2009 .
وبالفع�ل فق�د تحقق ذل�ك ، حيث ب�دأت تتبوء 
مراكز النهي واألمر بعد ان فتح العرب كل األبواب 
امامها وس�ط إعجاب منقطع النظر بشخص 
اردوغان الذي ب�ات يدخل غرف األمرات يف دول 
االستبداد النفطي بال استئذان بعد أن حصل عىل 

عضوي�ة جامع�ة " التائه�ني " الع�رب .
لقد باع اردوغان الش�عارات واألقوال املعس�ولة 
وال�كالم املنت�ج يف مصان�ع الكالم يف ت�ل أبيب.. 
ليقب�ض الرك�وع املذل أمام�ه من قب�ل أمراء 
الغاز والنفط والتسبيح بحمده من قبل دعاة 

ئفي�ة  لطا من التكفريني.. وبني ا
البيع والرشاء تحقق 
ما كلف به اردوغان 

:
ع�ىل  الضغ�ط    �  1
العراقي�ة  التجرب�ة 
مج�ال  يف  الحديث�ة 
الديمقراط�ي   البن�اء 
عليه�ا  والتحري�ض 
والتم�رد  بالعصي�ان 

والثرثرة .
القضي�ة  اس�تغالل   �  2
الكردية عىل نحو أدى ويؤدي 
إىل خ�داع البعض م�ن األكراد 

بأوهام مشاريع مس�تقبلية يجري البحث فيها 
بعي�دا عن الوجود الرس�مي للحكومة االتحادية 
يف بغ�داد نكاي�ة لبغ�داد الت�ي أرصت عىل امليض 

بتجربة الفيدرالية .
3 �  تبن�ي " الربي�ع العرب�ي" وكأن�ه وهو عىل 

موعد .
تش�كيل   �  4
محور " تركي – 
قطري- سعودي 
م�ع  يتواص�ل   "
م�ن  إرسائي�ل 
حلق�ة  خ�الل 

الوص�ل " قط�ر " يف كل حالة عالق�ة باألوضاع 
العربية. 

5 � الدخول كجه�ة فارضة وفائدة ومقررة عىل 
مس�توى جامعة ال�دول العربية وعىل مس�توى 

السياسات العربية لدول عربية عديدة .
6 � ممارسة دور املالذ اآلمن للعصاة واملتمردين 
والشقاة وأدعياء االسلمة التكفرية واحتضان 

حركات  العنف واإلرهاب والتحريض عليها .
إن الدماء الغزيرة املس�تباحة يف سوريا واليمن 
وما س�يأتي عاجال أم آج�ال يف مرص والبحرين 

والكويت وتونس وما يعمل اردوغان بكل ما تحت 
يدي�ه من قوة وإمكانيات عىل تحقيقه يف العراق 
من حمامات دم كلها يف الواقع ليست سوى ثمن 
"رسق�ة" الوطن العربي بعمامة عثمانية تحمل 
نجمة داود، أن مشهد اردوغان وهو ينسحب من 
جلس�ة منت�دى دافوس االقتصادي يف س�ويرسا 
احتجاج�ا عىل عدم الس�ماح بإكم�ال رده عىل 

مداخل�ة الرئي�س اإلرسائي�يل "ش�يمون 
بريز" بشان مررات العدوان عىل غزة لم 
يعد لها وج�ود وهو يفتح خ�ط التواصل 
مع إرسائي�ل يف عدوانه�ا الجديد حيث لم 
يس�تطع وزي�ر خارجيته إخف�اء حقيقة 
الوضع عندما س�أل عن معنى االتصاالت 
الت�ي جرت م�ع إرسائيل عش�ية عدوانها 

الجديد عىل غزة .
س�اينس  "الكرس�تيان  جري�دة  تق�ول 
مونتر" يف عددها الصادر يف 30 أيار 2003 
،أن مواقف تركي�ا غر الودية جبال الناتو 
والوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة وإرسائيل 
ليس�ت ب�ال ثم�ن، وتضيف الثم�ن هو أن 
تركيا أصبحت وستصبح اكثر من أي وقت 

مىض الوسيط املؤتمن بني العرب وإرسائيل 
وكذلك بني الغرب والعرب وتس�تطرد قائلة: من 
أخطائنا اننا لم نضع بيننا وبني العرب وس�يطا 
يعتم�د عليه يف األزم�ات كم�ا كان يحصل بيننا 
وبني االتحاد السوفيتي خالل الحرب الباردة عن 

طريق الهند ويوغس�الفيا وغرهما .
هك�ذا إذن .. ولكن ما هو الثمن الذي يتحتم عىل 
اردوغ�ان تقديم�ه  مقابل عمليات  "الغس�يل" 
املاضية ومايض تركيا بظهوره بمظهر "نصر" 
العرب.. وحامي حماهم واملدافع بعناد وإرصار 

عن قضاياهم العادلة.
ال اعتق�د أن هن�اك م�ا يع�ادل قب�ول الع�رب 
بش�كل خاص لرتكيا ذات امل�ايض الثقيل باآلثام 
واملس�اوئ والتطهر العرقي وسياسات الترتيك 

ع�ىل أنه�ا تركي�ا االردوغاني�ة الجدي�دة املحبة 
والودودة املصطفة م�ع قضايا العرب املصرية  
الرافضة لطلب ن�رش قوات أمركية لفتح جبهة 
بشمال العراق قبل بدء غزو العراق مع سيل من 
االنتقادات التي وجهها اردوغان للواليات املتحدة 
األمركي�ة وإرسائي�ل ح�ني اتهمهم�ا بالفش�ل 
يف إقن�اع البرشية بص�واب تهجمه�ا الداعي إىل 

رضب الع�راق وتدمره وكذل�ك رضب العرب 
وغم�ط حقوقه�م يف الحري�ة وتقري�ر املصر 

والديمقراطية .
لقد كانت س�عادة الواليات املتح�دة األمركية 

وإرسائيل باردوغان كبرة وهما يتابعان فصول 
الس�يناريو املوضوع من قبلهما رغم أن تحويل 
رج�ب طيب اردوغان إىل رج�ل "طيب" يتقمص 
كان  وإرسائي�ل  ألم�ركا  "املض�اد"  ش�خصية 
سيكلف الواليات املتحدة األمركية بشكل خاص 

تكاليف باهظة عىل املستويني العربي واإلسالمي 
بيد أن حس�ابات أمركا وإرسائيل ال تعول كثرا 
عىل ما يظهر عىل الس�طح بل عىل ما يس�تقر يف 
القرص ليشكل بالرتاكم نقاط االرتكاز الحقيقية 

أجندتهم�ا  تحقي�ق  اىل  الت�ي س�تؤدي 
الخاص�ة أو املش�رتكة، ان القاع�دة 
السياسية الحاكمة يف تركيا تقول: 

ان مواالة أمركا تحقق لك السلطنة بينما عداؤك 
لها س�يكون بمثاب�ة مقرة للسياس�يني بيد أن 
هذه الحقيقة استعيض عنها بالوالء ألوربا عىل 
أمل ان تكون هي العون لها يف البحث عىل مكان 
يؤويه�ا يف عال�م اليوم كما عر ع�ن ذلك رئيس 
الرتك�ي  ال�وزراء 
"عصمت  األس�بق 
ع�ام  يف  انون�و" 
قال:  عندما   1964
هناك نظ�ام جديد 
سيتأسس يف العالم 
تجد  سوف  وتركيا 
مكانه�ا فيه "ولك�ن هذه األمني�ة أيضا وجدت 
الطريق أمامها مسدودا فقد تبخرت آمال وأحالم 
املساعدة األوربية بعد انهيار االتحاد  السوفيتي 
وانته�اء الح�رب الب�اردة حي�ث فق�دت تركي�ا 
أهميتها اإلس�رتاتيجية ولم تع�د أوربا تتحمل 
وج�ود دولة مس�تقلة باملش�اكل االقتصادية 
واملشاكل الديمغرافية وال أمل لها يف املستقبل 
القري�ب أو البعي�د، ويف ضوء أصبح�ت تركيا 
خالية الوفاض من أي دور محوري  وزاد األمر 
مأساوية تصاعد حدة املشاكل الداخلية حيث 
يحتدم الرصاع من اج�ل حق تقرير املصر لعدد 
كبر م�ن الش�عوب املضطهدة تحت الس�يطرة 
الرتكي�ة العنرصي�ة  والطائفية حيث ب�دأ أكراد 
تركيا البالغ عددهم أكثر من 20 مليون نس�مة 
بث�ورة حقيقية بقيادة عبد الل�ه اوجالن القابع 
يف س�جنه من�ذ أكثر م�ن عرش س�نوات وكذلك 

املزيد  يب�دون  العلوي�ون  من اخ�ذ 
التذم�ر املتصاع�د يتزامن بني 

تح�ركات علنية ورسية 
يطالبون  الذين  لألرض 

بحقوقهم الثقافية واإلنس�انية كمواطنني ترص 
الحكوم�ة الرتكي�ة ع�ىل تغييبه�م وتهميش�هم 
بحقه�م  االضطه�اد  أن�واع  ش�تى  وممارس�ة 
إىل جان�ب الع�رب يف االس�كندرونه والس�والف 
وقوميات أخرى كثرة، وكل ذلك يحصل يف أجواء 
سياسية تتسم بالقلق وعدم االستقرار والتناحر 
حيث تتجس�د القوى املناهض�ة لحزب اردوغان 

بثالثة تيارات مهمة وهي :
1 � تيار الحزب الجمهوري املعارض الذي يحظى 

بتأييد غالبية الشارع الرتكي
2 � تي�ار الجنراالت االتاتوركيني الذين يعتقدون 
أنهم األحق يف حماي�ة اإلرث االتاتوركي والدفاع 

عن تركيا العلمانية الديمقراطية. 
3 � تي�ار اإلعالم والصحاف�ة الرتكية حيث تقف 
اآلن ش�بكة اإلع�الم الضخم�ة التابع�ة " أليدن 
دوغ�ان " وه�ي تض�م يف بنيته�ا العلمانية ثلث 
ع�دد الصح�ف الت�ي تص�در يف تركيا واألوس�ع 
انتشارا مثل "حرييت" و "مللييت" و  ترجمان" 
وغره�ا  كث�ر حيث تتس�م كتاب�ات وتعليقات 
ه�ذه املؤسس�ات اإلعالمي�ة بطروح�ات مثرة 
للتذمر والقلق من سياسة اردوغان التي توصف 
عادة بأنها " سياسة عمياء ال ترى الحقائق عىل 

األرض " .
لقد ش�عرت القيادة الرتكية بع�د تخيل الواليات 
املتحدة األمركية وأوربا عنها وانحدارها إىل ادنى 
درجات س�لم اهتمام اآلخرين بها .. أن عليها أن 
تبح�ث عن دور يعيد لها مكانتها املفقودة أو أي 
يشء منها ول�م تجد أفضل م�ن مكانني مهمني 

ولها فيهما وجود وصالت وقواسم مشرتكة :
األوىل : املنطقة العربية 
الثانية : آسيا الوسطى

وكلتا املنطقتني يشرتكان يف قاسم مشرتك واحد 
هو "اإلس�الم" وهك�ذا ظن البعض يف مس�توى 
املس�ؤولية الرتكي�ة أن مش�كلة تركي�ا س�تحل 
بالتوجه نحو هذين املكانني عر الظهور باملظهر 

الغرة عىل اإلسالم .
وكما يفعل دعاة الوطنية والقومية من املرتبطني 
بأجن�دات الغ�رب وإرسائي�ل عندم�ا يقوم�ون 
باالنقالب العس�كري عىل من س�بقهم ، أو كما 
يحص�ل اآلن فيما يس�مى ب� " الربي�ع العربي" 
عندما مألوا الدنيا ضجيجا بشعارات وترصفات 
وترصيحات حول فلسطني، فقد خرج اردوغان 
ع�ن املألوف بس�يناريوهات جديدة للضحك عىل 
الذق�ون م�ن خالل الدخ�ول  يف س�وق املزايدات 
والش�عارات الكاذبة إىل درج�ة دفعت مدير عام 
صحيف�ة "مللي�ت" محم�د يلم�از للهجوم عىل 
اردوغ�ان متهما إياه بأنه عربي أكثر من العرب 
أنفس�هم، وكان ه�ذا االته�ام ه�و ما ينش�ده 
اردوغان فقد صدق البعض فيما كان آخرون قد 
رحبوا باألمر العتبارات تتعلق بالدور الذي ينتظر 
القيام ب�ه عن طريق قوة مضاف�ة تخلق توازنا 
يف امليزان االس�رتاتيجي عندما "يحتدم" الرصاع 
املفرتض عىل املستويني املذهبي والقومي داخل 

الوطن العربي واإلسالمي .
هكذا جرى دفع تركيا باتجاه لعب الدور املرسوم 
لها إرسائيليا وفق سيناريو حماية " السنة"  من 
الشيعة املدعومني من قبل إيران وتدريجيا تحول 
املوقف بفعل هذا التبدل يف الدور الرتكي من دور 
دويل لصالح الغ�رب والواليات املتحدة األمريكية 
إىل دور رشق أوسطي لحس�اب إرسائيل، وبدأت 
يف ضوء ذلك ترز مالمح مرحلة جديدة س�ماتها 

يقتل العربي ش�قيقه العربي ألسباب طائفية 
أو دينية ويقتل املسلم أخاه املسلم ألسباب 
عرقية أو طائفي�ة وأضحى العربي يمر إىل 
وطنه  ع�ر تركيا وكذلك يفع�ل البعض يف 

املرور إىل وطنه عر إيران ولكن هل هذا الذي 
يفعله اردوغان يف الوطن العربي واإلس�المي 

يريض الشعب الرتكي ؟.
إن من ابسط تعريفات علم العالقات الدولية 

ه�و أن "العالق�ات" الدولي�ة تس�اعدنا كثرا 
يف الكش�ف عن الس�بل التي تس�هم يف معرفة 
م�اذا تري�د الش�عوب م�ن حكوماته�ا لتعدد 

العالقات  والتواص�ل طرق  واالتص�ال 
األخ�رى بكافة أنواعه  الش�عوب  م�ع 
ورة  ملج�ا حدوده�ا وا خ�ارج  له�ا 

اإلقليمية .
هن�ا  يمكن الق�ول يف ضوء م�ن 
ق�ة  لعال القائم�ة ا التاريخي�ة 

بني البل�دان العربية 
م�ع  واإلس�المية 
هن�اك  أن  تركي�ا 

يوم�ا  تتس�ع  ه�وة 
بع�د ي�وم بني الش�عب 
تركي�ا،  يف  والحكوم�ة 
فالشعب الرتكي ال يريد 
أن تحص�ل  أكث�ر م�ن 
العربي�ة  الش�عوب 
واإلس�المية عىل حقها 
يف الحياة الحرة الكريمة 
الش�عب  وخصوص�ا 
وه�ي  الفلس�طيني، 
أن  تري�د  ال ترغ�ب وال 
تاريخ اسود  إىل  تضيف 
السياس�ات  أوجدت�ه 
للممالي�ك  الغاش�مة 
وذوي  واالنكش�اريني 
واملتخلف�ني  العاه�ات 
العثمانيني  الحكام  من 
ال  جدي�دة  مس�اوئ 
تجني منه�ا تركيا غر 
العزل�ة وضي�اع فرص 
الحقيقي�ة  االس�تفادة 
من انفتاح تركي صادق 
ع�ىل إخوانه�م يف الدين 
والجرة واملصر الواحد 
يف العراق ويف سوريا ويف 

غرهما.
إن أولئك  الذين يصورون 
انه نصر  اردوغان عىل 
العرب ونص�ر الثورات 
أودت  الت�ي  العربي�ة 
الدكتاتوريني  بالزعماء 
مهم�الت   س�لة  إىل 
التاريخ، يتناس�ون عن 
قصد ان اردوغان وليس 
أي ش�خص غ�ره من 
يض�ع ي�ده اآلن بأيدي 
أس�وء االس�تبداديني يف 
العال�م العرب�ي ليجعل 
منه�م مح�ورا يبدأ من 
أنقرة ويمر عر الدوحة 
والرياض وينتهي يف تل 
أبيب ليستمد من هناك 
يف  التلمودي�ة  التعالي�م 
كيفية إخ�راج املرشوع 
بقي�ام  اإلرسائي�يل 
دول�ة إرسائي�ل الكرى 
م�ن الف�رات إىل الني�ل 
ويع�ود إلي�ه الفضل يف 
الرئي�س  "انتفاض�ة" 
امل�رصي عىل الدس�تور 
بعد رش�ا امللي�ار دوالر 

قدمه�ا  الت�ي 
ن  غ�ا و د ر ا

يس  مل�ر
ل  خ�ال

املؤتمر 
ال�ذي عق�د 
يف  مؤخ�را 

كي�ا  تر

حول سوريا يف تخيل واضح عن نهج الديمقراطية 
الذي احتضنه دستور الثورة املرصية يف محاولة 
للعودة إىل دكتاتورية واستبداد ما قبل ثورة 

23 يوليو 1952 .
إن أغطية الكاذبني اقرص وأضيق من 
أن تعطي مفاسدهم، واخف من أن 
تمنع نفاذ الروائح الكريهة لهذه 
املفاسد.. وعىل ذلك فليس هناك 
يشء قاب�ل لإلخف�اء أو الضم ، 
وكل أساليب ووسائل التضليل 
والخ�داع ال تنط�يل ع�ىل  احد 
أبدا، ومهم�ا حاول اردوغان أو 
غره أن يلحق ال�رر العيني 
أو املادي بالعراق فلن تستطيع 
بأي ح�ال من األح�وال أن يعثر 
عىل ما يساوي العراق ثقال وريعا 
وقدرة، وليس هناك من يستطيع 
أن يلح�ق الرر بالعراق نيابة عن 
اردوغان، ف�إذا األصل عاجز فكيف 
بالصنيع�ة أن يفعل ذلك !! انه مجرد 
س�ؤال س�نحاول اإلجاب�ة علي�ه يف 

موضوع آخر .
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يدعو اىل ديمقراطية الربيع العريب ويده يف جيوب أثرياء النفط  

تركيا بعد ضياع الدور الدولي بانتهاء الحرب الباردة

أنقــرة تبـحث عــن دور إقليمي ملـواجـهة تــدهور أوضـاعـها الـداخــلية

اردوغان يبحث عن بديل حيارب به العراق !!
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خالد خ�صري ال�صاحلي

ب�دت لن�ا تجرب�ُة هان�ي مظه�ر )يف تحيت�ه لناجي 
الع�ي( اس�تبطانا جدي�دا، متصا ومنفص�ا يف آن معا 
م�ع تجربة ناجي الع�ي باعتبار األخ�رة تحديا لثوابت 
تحج�رت عندنا نحن متلقي الرس�م الكاريكاتري الذي 
اس�تقر يف أذه�ان الكثري�ن منا، أنه ع�ى عكس أنماط 
الفن التش�كيي األخرى، يضع، وبش�كل معل�ٍن، َقَدميه 
يف طريف البقعة الحرجة للرس�م: يضع قدما حيث يعترب 

واقعة  الكاريكاتري  الرسم 
)متريالية(،  مادية  برصية 
حق�ل  إىل  األخ�رى  وينق�ل 
متاخ�م قري�ب يعت�رب ذلك 
ان  من�ه  مطالب�ا  الرس�م، 
واقع�ة  م�ن  ج�زءا  يك�ون 
تجّس�دها  رسدي�ة  لغوي�ة 
والرشوح�ات  التعليق�ات 
الرسوم  التي ترافق  اللغوية 
الكاريكاتري�ة لناجي العي 
وتؤلف ج�زءا جوهريا منها 
حتى يف رسومه التي )بدون 
تعليق( حيث يتوارى التعليق 
خل�ف العام�ات املبثوثة يف 
الرس�م فيحل محل�ه وجود 
عن�ه؛  ومس�كوت  مس�ترت 
الكاريكات�ر عند  ان  حي�ث 
الع�ي، ويف ان واحد، يتناوب 
طبيعيت�ه:  ب�ن  االش�تغال 
والرسدية،  البرصية،  املادية 
بحرك�ة بندولية دائمة؛ مما 
الرسم  لنس�ق  يجعله خرقا 

حينم�ا يه�در، او يحاول ان يهدر املش�رتَك العاَم للحقل 
الَبرَصي، ونعني به )مادية التعبر( او الطبيعة الشيئية 
)املتريالية( ملادة الرسم وللوحة، فالرسم الكاريكاتري 
بما يتوفر عليه من )هيمنة( للغوي عى خطابه يتصف 

بأنه حقل جامع لدرج�ة من االيقنة والتماثل الَبرَصيَّن 
م�ع درجة من الاتماثل واالس�لبة، وهي من مواصفات 
النس�ق الَبرَصي؛ وبذلك ينتمي فن الرسم الكاريكاتري 
إىل نم�ط الحق�ول املختلطة التي يمت�زج فيها الخطاب 
اللغ�وي والخط�اب الب�رصي: كاإلعانات، والس�ينما، 
والتلف�از، وبرام�ج الكومبيوتر ومواق�ع االنرتنت، وكل 
الص�ور املرفقة بالكتاب�ة والكتابات املقرتن�ة بالصور، 
فتك�ون أه�م املظاه�ر املختلف�ة ه�ي ك�ون الص�ورة 
الكاريكاتري�ة ال تس�تحيي م�ن الوظيف�ة التواصلي�ة 
االباغي�ة للخطاب، حاله يف ذلك ح�ال أنماط عديدة من 

أنماط الصور..
لق�د كان ناج�ي الع�ي يتوس�ل إىل إح�داث االنزياح 
ال�روري ال�ازم يف انتق�ال اليوم�ي إىل ش�عرية الفن 
الثواب�ت  ع�رب الطبيع�ة االس�تعارية النته�اك حرم�ة 
والقناع�ات )الراس�خة( ومفارق�ة 
ال�دارج: مفارق�ة مضحك�ة حين�ا 
ومحزنة أحيانا أخرى، عرب وسيلتن 
متناقضت�ن ومتتامت�ن يف آن مع�ا 
من خ�ال تش�اكل ال�كام )اللغة( 
وعنارص الرسم )البرصي(؛ فتمتزج 
عن�ده رس�ائل الخط�اب يف جانبها 
جانبه�ا  يف  بالرس�ائل  الب�رصي، 
اللغوي)التعليق(، فا تهمل الرسالة 
عن�ده أّي�ا م�ن الوس�ائل املتاحة يف 
الكاريكاتر: العنارص الخطية وغر 
الخطية معا حينما تتعاضد مشّكلة 
خطابا: عاماتيا بما يشبه الكتابات 
األوىل الت�ي تتم�ازج فيه�ا الدالالت 

اللغوي�ة والبرصية يف وحدة ال انفصام لها، وال يبن 
فيه�ا العنرص االش�د هيمنة؛ ف�كان ناجي العي 

يغرتف بس�هولة كبرة م�ن محتويات )متحفه 
البرصي( الذي جّمع عنارصه ومفرداته األوىل 
البرصية- النصية )الهروغليفية(  من مناهل 
واس�عة، فكانت تظهر بشكل أيقونات: أهمها 
الطف�ل الش�اهد )حنظل�ة( م�ن ع�ن الحلوة، 
وحشد آخر من املفردات البرصية والتقنية التي 
تظهر هنا أو هناك يف رس�ومه بش�كل متواصل: 

كاألس�اك الش�ائكة، وبرمي�ل النفط، وش�واهد 
القبور، والهال، والكوفية، والاجئ الفلسطيني، 

داود،  ونجم�ة  والحمام�ة،  الس�فر،  وحقائ�ب 
واملابس املرّقع�ة، واملرأة الفلس�طينية )فاطمة( 

بدموعه�ا الت�ي تنس�كب ع�ى خديه�ا.. وأحيان�ا 
تظهر عنارص غر مش�خصة: كالخطوط، والحزوز، 
والنق�اط التي يقّطرها عى صفح�ة الورقة مبارشة 
م�ن ال�دواة، وإش�ارات الحرك�ة، وبع�ض العامات 

الدالة عى الشعور كالتعجب والهلع املجسدة 
بعام�ات برصية، ووس�ائل التظليل 

والعتم�ة والض�وء، كله�ا عنارص 
يعاملها باعتبارها تنتمي إىل )مادة 
التعبر(، أي إىل البعد املادي للوحة 
)=الحرب األسود الفاحم غالبا(، فلم 
يك�ن الخط حدا فاص�ا وال أطارا، 
بل رصخة قلم مستفز وأداة تثوير 
وتح�د ب�كل محموالت�ه التكوينية 
واألدائية؛ فخاصة القول ان ناجي 

الع�ي لم يك�ن ينظ�ر للكاريكات�ر باعتب�اره فكرة 
رسدي�ة تقودها او تخطط له�ا اللغويات التي تتناثر 
يف الرسم كتعليق او كأية نصوص لغوية او عاماتية 
أخ�رى ف�كان ي�ويل اهتماما رئيس�يا ع�ى ان يكون 
الكاريكات�ر واقعة برصية لها مقوماتها وعنارصها 

الشيئية كأي عمل تشكيي..
ان املماثلة )التش�ابه( مع الش�كل البرشي وأشكال 
املش�خصات عموم�ا، الت�ي يح�رص ناج�ي العي عى 
اإلخاص لها، مقارنة مع تج�ارب أخرى، تجعلنا نعترب 
منجزه تجربة رس�م كاريكات�ري )واقعي( خضعت اىل 
مرشط تجريد ال يرحم أوصلها أحيانا درجة شديدة من 
االختزال املضطرد واالس�لبة لنس�ق الخط�اب الَبرَصي 
ومأله�ا بك�مِّ م�ن الفراغات الت�ي هي واح�دة من أهم 
اإلزاح�ات التي ترتق�ي باليومي إىل مرتب�ة الفن؛ فكان، 
إضافة إىل حس�ه الفني العايل، يمتلك عينا )باربوس�ية( 
متلصصة، واعي�ة ملهمتها، رغم أنها تحاول أن تتش�به 
بعن الكامرا املحايدة يف الرسديات، تاركة أمر اتخاذ أي 
موق�ف عى عاتق املتلقي، فكان ناج�ي العي يحاول أن 
ينأى بنفسه عن االنغماس يف الرسديات التي هي اضعف 
مقاومة أمام التلوث االيديولوجي ليتخذ لنفسه مكانا يف 
الطرف القيّص البرصّي تاركا متلقيه منغمس�ا يف محنة 

التلقي التي ال تقل شدة عن اشد املحن تعقيدا ... 
***      

يبن�ي ناج�ي الع�ي متحفه الب�رصي م�ن أيقونات 
برصية أهمه�ا: حنظلة الطفل الفلس�طيني من مخيم 
عن الحلوة ال�ذي يدير ظهره للمتلق�ي وللعالم؛ والذي 
ص�ار جزءا مكم�ا لرس�ومات ناجي الع�ي، ونال حب 
الناس فصار احذ الرموز املهمة يف الثقافة الفاسطينية؛ 
ألنه ص�ار رمزا للفلس�طيني املعذب، والق�وي رغم كل 
الصع�اب، ان�ه ش�اهد ص�ادق وبالتاي ال يخ�ى أحدا، 

فاتخذه ايقونة يوقع بها ناجي العي رسوماته..
تتك�رر األيقونة املهم�ة األخرى، املرأة الفلس�طينية 
)فاطم�ة(، وهي ش�خصية مث�ل الش�خصيات األخرى 
لناجي العي، غر مهادنة، وذات رؤية ش�ديدة الوضوح 
فيما يتعلق بالقضي�ة، فعادة ما تكون مواقفها قاطعة 
ومخضبة بغضب املواقف الش�جاعة، بعكس ش�خصية 
زوجه�ا، األيقون�ة الثالثة األه�م يف منجز ناج�ي العي، 
الفلس�طيني ال�كادح نحي�ل الش�ارب صاح�ب األقدام 
املفلطح�ة الغليظ�ة للمزارع�ن، والذي ينك�رس أحيانا 
تحت وطأة ثقل الحياة، بينما تتحكم السخرية بأشكال 
األيقون�ات األخ�رى: كش�خصية الس�من ذي املؤخ�رة 
العارية ممثا به القيادات الفلسطينية والعربية املرفهة 
والخون�ة االنتهازين. وش�خصية الجن�دي اإلرسائيي, 
طوي�ل األنف, الذي يكون يف أغل�ب الحاالت مرتبكا أمام 

حجارة األطفال, وخبيثا ورشيرا.

غوايات ال�صرد

العلي" ناجي  اإىل  1-2"حتية 

قراءة يف "ترنيمة امرأة..شفق البحر"
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�صعر

احتفـــــاء بالرؤيـــة الكامنـــــة 

�صرفات

 يس�تجيب املصطلح لتطور املفاهي�م وتبدالت النظم 
املعرفية والبنى األس�لوبية للنوع األدبي. والنقد الروائي 
يتقدم الي�وم باقرتاح ذي داللة ه�و االنتقال من الرواية 
البوليس�ية كمس�مى اصطاح�ي إىل الرواي�ة الجنائية. 
وهذا ما أثارته قراءتن�ا لتغطية صحفية قدمتها مؤخراً 
صفح�ات “االتح�اد” الثقافي�ة للفعالي�ات املصاحب�ة 
ملع�رض الش�ارقة للكتاب، حي�ث التم عدد م�ن الكَتاب 
تحت ش�عار يغري بالتأمل “الرواية البوليسية � البحث 
ع�ن الحقيق�ة/ كي�ف نجع�ل ذكرياتنا تخدعن�ا” وهو 
تلخيص ملهمات الرواية البوليسية التقليدية أيضا، حيث 
تعنى أحداثها وأفعال الرسد فيها بالبحث يف الغامض من 
الجرائ�م، والتقاط خيوط الحقيق�ة من خال احتماالت 
يزيدها الخي�ال اختاطا وتعقيدا لتج�د نهايتها األخرة 
أو خاتمته�ا، ومصائ�ر أبطالها بالوص�ول إىل الجاني أو 
الجن�اة املفرتض�ن ما يش�بع فضول القارئ املس�هم يف 
اق�رتاح الطرق الازمة للعثورع�ى الفاعل بن احتماالت 
الخيال الروائي، ولعب�ة اإلخفاء التي يفرتضها البولييس 

يف بنيته الروائية وشعريته.
 هك�ذا كان الفض�ول يغلبن�ا لنعثر يف لحظ�ة انفعال 
وفض�ول ع�ى الفاع�ل من خ�ال التلصص ع�ى نهاية 
الرواي�ة قب�ل ختامها، لك�ن االنتقال من البوليس�ية إىل 
الجنائي�ة يف�رتض تغي�را يف وجهة النظ�ر، أي االنتقال 
م�ٍن الفاعل الجرم�ي إىل التعرف عى الكاش�ف الجنائي 
واملحقق واملخرب، وتح�ول التبئر من الجاني إىل املحقق، 
وه�ذا ما يؤكده قول املس�همن يف الندوة انهم جاءوا إىل 
الرواي�ة الجنائية من عملهم يف حق�ول مهنية تجمعهم 
وتتصل مبارشة بكشف اللغز الجرمي عرباألدلة الجنائية 
والبصم�ات واس�تخدام عل�م الجين�ات والتكنولوجي�ا 
الحديثة لغ�رض الدفاع عن املجتم�ع وصيانته أخاقيا. 
وه�م يتفقون عرب�ا وغربين ع�ى أن أح�داث أعمالهم 
كله�ا ثم�رة مش�اهدات ومعايش�ات واقعي�ة أتاحه�ا 
عمله�م املهني، لذا فه�م ينوهون بمف�ردات قد ال يتنبه 
لها العاملون يف الن�وع الروائي البولييس؛ كالحفاظ عى 
الوضع كما هو عى مرسح الجريمة املس�مى بالش�اهد 
الصامت ألهمي�ة تفاصيله وقيمته�ا، واالهتمام باألدلة 
الجنائي�ة وتمثيلها رسديا يف العمل، واس�تخدام الس�بل 
املتاحة للكش�ف ع�ن الجاني، وتحليل ش�خصيته لبيان 
الدواف�ع الخفي�ة لجنوح�ه وتكوينه النف�يس واألرسي، 
وتل�ك نقطة افرتاق أخرى بن العم�ل البولييس التقليدي 
والجنائ�ي الجديد، حيث كان الهدف س�ابقاً هو توظيف 
الرسد لتوريط القارئ يف الغامض فحسب، كلعبة رسدية 
يمارس�ها بتلذذ تأكيداً لذاته، وللتطهر عرب شعوره أنه 

ليس مجرما! 
يتم هذا باتفاق مع كتاب الرواية عامليا وهو ما أكدته 
مس�اهمات األجان�ب يف الن�دوة، وم�ا يظهر يف أرش�يف 
الرتجمة الروائية لهذا النوع الذي يبدو للمهتمن مهمشا 
ومق�ى داخ�ل الرواي�ة ذاته�ا، كون�ه يحمل تبس�يطا 
واشتغاال سطحيا بس�بب الرتاث الروائي البولييس الذي 
يرك�ز عى الغموض والكش�ف دون الغور يف ما يصاحب 

الجريمة من دوافع ومشاهد ودالالت.
تقول إح�دى دور النرش مروجة لرواي�ة جنائية: إنها 
مخيف�ة إىل الحد الذي يدفعك إىل إبقاء املصابيح مضاءة، 
وإبقاء الكلب يف الداخل!. ولعل هذا يربط مايض البولييس 
بجديده يف مبالغة إعانية تغفل تطوير دور الكلب املدرب 

يف كشف الجريمة!

الرواية اجلنائية 

ــــة إفـرســــت قـمَّ

حامت ال�صكر 

عبد الزهرة زكي

 حدَث هذا قبَل سنواٍت من اآلن،

 قبَل عقود،

 حن كانت عى أعى قمٍة يف إفرست..

 كان املطُر يسقط عليها وعى جنبيها

 وكان الغيُم تحَتها.

 أرادت أن تكوَن يف الغيمة

 أرادت أن تكوَن مع املطر..

 نزلْت اىل تحت

 إىل مكاِن الغيم

 وحّدقت.. فكاَن الغيُم تحَتها أيضاَ

 وكان مطٌر خفيٌف عليها وعى جنبيها.

 واصلت النزوَل اىل حيُث رأت الغيَم

 هناك تحت.

 حتى إذا ما وصلت إىل الهناك

 إىل مكانه

 وجدت الغيَم ما زال تحتها 

 فنزلت.

 اآلن يف أسفل السفح

 حيث ال قمة وال مطر

 تقف منذ قرون

 محنيََّة الظهر 

 من فرط ما نظرت اىل تحت

 وقد بات من الصعب أن ترفع رأسها

 إىل حيث الغيم الذي هو فوقها

 هناك يف القمة التي كانت قد هبطت منها.

�صرفات

جابر خليفة جابر

مع ما يشهده العراق بعد التغير من تدفق كمي واضح 
يف املنجز الروائي اس�تطيع القول ان رواية)ترنيمة امرأة..

شفق البحر( وهي الرواية الثانية لسعد محمد رحيم تمثل 
إضاف�ة ذات بعد نوعي من خال م�ا عرضته من تناظرات 
اجتماعية وتجاذبات بن ش�مال جاذب برتفه الظاهر وما 
يتضمن�ه م�ن محتوى غ�اص باالش�كاالت واملخاطر وبن 
جن�وب طارد كما هو متحقق فع�ا عى ارض الواقع ، لكن 
خيوط االنتماء والحنن واالنش�داد اىل ه�ذا الجنوب الجميل 
روحي�ا واملحب�ط مدنيا أو مادي�ا ال تنقطع عم�ن يغادرونه 

اضطرارا وتحت رهبة وقسوة املعاناة فيه.
ب�ن عامي الجذب هذين قدم س�عد محم�د رحيم روايته 
ع�رب ش�كل مس�تقر ومتع�ارف علي�ه وح�ذر يف االش�تغال 
التجريب�ي واملغام�رات الش�كلية، وه�ذا ما تعودن�اه منه يف 
مجمل اعمال�ه القصصية ويف روايته االوىل )غس�ق الكراكي( 
لكنه وباس�تخدامه لشكل يمكن اعتباره النقيض او املعاكس 
للش�كل املبني وفق�ا لثيمة املخطوطة التي ش�اع اس�تخدامه 
وبتنويع�ات عديدة اغلبها مس�تهلكة ومعادة، وه�ذا كما أرى 
هو الذي دفع بسعد محمد رحيم لاتكاء عى بنائه لروايته عى 
االنطاق من متن الرواية/ دواخلها، تجاه الخارج، وهو مسار 
معاك�س ملوضوعة املخطوطة اذ ان الراوي الرئيس يف )..ش�فق 
البحر( وهو س�امر يم�ارس كتابة وانجاز الرواي�ة من داخلها، 
االمر الذي يقدم ملسة من الجدة يف موضوع وان كان مطروقا اال 

انه لم يستنفذ طراوته بعد.
س�امر العراقي وابن "مدينة الس�عدية" العراقية يرس�م عرب 
هذه الرواية وتش�ابكات االحداث والش�خوص فيها مسار حياته 
كرم�ز يمثل مس�ارا عاما لحياة اغلب العراقي�ن ، فمن احباطات 
يف وطن�ه وفش�ل يف الحي�اة الخاص�ة ، إذ ال وظيف�ة وه�و حامل 
ش�هادة املاجس�تر يف اللغة االنكليزية، وال ح�ب مثمر اذ اختطف 
اليواني�وم االمريك�ي املنض�ب حياة حبيبت�ه " حن�ان" والتي ظل 
خياله�ا وحضوره�ا الحي وه�ي ميت�ة ياحقه ويش�اركه حياته 
وعاقت�ه العاطفي�ة بكلوديا األيطالي�ة الجميلة وأبن�ة رجل املافيا 
وتظ�ل حنان ح�ارضة أمامه أيضا وهو يقارنه�ا ب نيكول صديقة 

الطيار األمريكي مايكل وهو الذي ألقى بقنبلة اليورانيوم التي س�ممت 
جس�د حنان/ وطبعا مايكل ونيكول هما ش�خصيتان اختلقهما سامر 
من داخل املتن الروائي فاصبحا شخصيتن مختلقتن يف رواية التخرج 
يف النهاي�ة عن طور الخيال واالختاق، ويف الفصل الخاص بهما) دخول 

مايكل ونيكول يف الرواية( والفصل الذي يليه
) مكر الرواية( تتجى براعة الرسد ومهارته عند س�عد محمد رحيم 
اىل ح�د يوهم الق�ارىء ويجعله يصدق س�امر والرواية كله�ا عى انها 
واقع متحقق باستثناء اخرتاعه ملايكل الطيار االمريكي القاتل وحبيبته 
نيك�ول/ واليخفى عى القارىء الفطن لعالم االش�ارات ولغة الرمز ما 
تعنيه املقارنة بن انس�انية وحميمية العاقات االجتماعية والعاطفية 
وواقعيتها يف العراق وبن عنف وقس�وة العاقات االجتماعية االمريكية 
ووهميته�ا يف ذات الوق�ت/ ان مقارن�ة بارع�ة كهذه تلبس�ت بالفني 
واالبداع�ي كأجمل ما يك�ون وهي تتضمن االيديولوج�ي واالصطفاف 
الفكري الرافض لإلحتال وما اتى به من وهم ومآس وبشاعات، ومنها 
كمث�ال بارز ال يمكن الجدال فيه هو اآليدز كنت�اج مرعب ملدنية الغرب 
وآثارها املدمرة انس�انيا وهذا ما اس�تعرضته الرواية يف الفصل املعنون 

)خالد يف الصحراء(.
الش�ك ان عش�بة الخلود وغوايتها التي اجتذبت جدنا السارد االول 
كلكام�ش اليها ه�ي ذاتها الت�ي اجتذب�ت بغواياتها/غواي�ات الرسد 
، س�امر او الرواي او املؤلف)س�عد محم�د رحيم(/تعددت االس�ماء 
والجوهر واح�د/ بل اجتذبت العراقين، خاص�ة املهاجرين منهم، اىل 
البح�ث عنه�ا يف مح�اوالت ال تنق�ي لتحقيق ما عجز عن�ه الكاتب 
العراق�ي أو املواط�ن الكوني كلكامش.  وهو فع�ل الخلود عرب كتابة 
تاريخهم وحياتهم ومس�ارات هجرتهم واالعان القوي عن هويتهم 
العراقية بإنس�انيتها الك�ربى وبما هي عليه م�ن احباطات ومحبة 
ومن مآس وتس�ام يعجز االخر مهما تف�وق ماديا وبطش ان يقدم 
هوي�ة مماثل�ة، هذا ان كانت له هوية فعا كم�ا تقول الرواية، النه 
مجرد وهم اختلقه س�امر)راجع فصل / كيف دخل مايكل ونيكول 
الرواي�ة( أو أعاد تش�كيل مامحه بما يعزز مامح س�امر نفس�ه 
ويرسم جمالياتها كنوع حضاري مستهدف بالجريمة واليورانيوم 
واآليدز وغره. ويبقى الس�ؤال االهم : ه�ل يمكن للفن الجميل أن 
يسلط الضوء عى الوجه القبيح املرتاجع من دون تقريرية مبارشة 
أم ال؟ وهو ما أجابت عنه رواية سعد محمد رحيم الروائي العراقي 
بااليج�اب من خال براعة يف الرسد ولغة ش�عرية جاذبة س�ادت 

املتن، أغلبه، أجابت بنعم وبإبداع، بل بأكثر من نعم.



كانت تلعب مع أطفال الجريان كل صباح مثل الفراشات بينما الشمس تداعب 
ظفائرها الذهبية املتدلية عىل كتفيها،  "فرح" ذات السنوات الخمس وهي فرحة 
والديه�ا الوحيدة بعد س�نوات م�ن الزواج ، والدها الدكت�ور " ظافر " الذي يعمل 
يف احد مستش�فيات بغ�داد الحكومية، وبع�د الظهر يذه�ب إىل عيادته الخاصة، 
وم�ن ثم العودة إىل بيته الهادئ املفع�م باملحبة والوئام ، أما والدة الطفلة "فرح"  
فه�ي رب�ة بيت متزنة تع�رف واجباتها وحقوقه�ا ، وهمها الوحي�د هو الحفاظ 
عىل تماس�ك أرستها وتوفري أجواء املعيشة كونها االم واملربية والزوجة املخلصة، 
ومث�ل كل يوم خ�رج الدكتور "ظاف�ر" إىل عمله وكذلك خرج�ت الطفلة الجميلة 
"ف�رح" تلعب وتلهو مع أطف�ال الجريان كعادتها ، وبعد مرور س�اعتني أو أكثر 
قليال، تأخرت فرح يف العودة إىل بيتها، هنا أحس�ت األم بالخطر وبدأ قلبها يخفق 
بقوة ، من ش�دة خوفها عىل ابنتها، خرجت مرسعة اىل الش�ارع وهي تنظر يمينا 
وشماال، لكنها لم تر ابنتها، هرعت إىل جريانها وتحديدا ذوي األطفال الذين تلعب 
معه�م "فرح" كل يوم طرق�ت أبواب الجريان واحدا واح�دا لكنها لم تحصل عىل 
إجابة، س�ألت األطفال وهي ترتجف يحيطه�ا الذهول من كل جانب، بال جدوى، 
إال ان احد األطفال اخربها أنها ذهبت بصحبة امرأة متش�حة بعباءة س�وداء من 
هذا االتجاه، وأومأ إىل جهة اليمني من الش�ارع املجاور، هنا أدركت األم ان ابنتها 
تعرضت للخطف، اتصلت بزوجها وأخربته ما حصل، ويف هذه اإلثناء ، هرع معها 
أبناء الجريان، وتم االتصال بالرشطة ، الذين عمموا بدورهم أوصاف املرأة حسب 
ادعاء الطفل عىل الس�يطرات األمنية، ساعات مرت، والوالدان واألقارب والجريان 

عىل قدم وساق من البحث يف كل األماكن املتوقعة وغري املتوقعة، األم انهارت كليا 
تبك�ي ت�ارة وتفقد وعيها تارة أخرى، أما األب تكاد روحه تزهق من ش�دة خوفه 
ع�ىل ابنته الوحيدة، ثم مرت الليلة األوىل م�ن اختفاء الطفلة "فرح" وال خرب يدل 
ع�ىل م�كان اختفائها، هنا أحس الوال�دان ان ابنتهما ضاعت م�ن بني يديهما اىل 
مص�ري مجهول، فدعيا ربهما أن يعثرا عىل ابنتهما، وبعد مرور س�اعات، وبينما 
هما كذلك، دخ�ل البيت احد أقارب الدكتور، الذي اخذ عىل عاتقه متابعة القضية 
كونه ضابطا يف سلك الرشطة، وبعد أن هدأ من روع الوالدين قال لهما ، تحرياتنا 
توصل�ت إىل خي�ط عىس أن يدلن�ا عىل مكان "ف�رح" حيث هناك أكث�ر من طفل 
تعرض للخطف هذا األسبوع، وأصابع االتهام تتجه نحو عصابة استأجرت بيتنا 
يف املنطقة املجاورة مهمته�ا خطف األطفال لطلب الفدية من ذويهم، وهم تحت 
قبضة العدالة، وبعد مرور برهة من الزمن، طوقت الرشطة مكان البيت املشبوه 
وم�ن ثم اقتحموه فالقوا القبض عىل كل من فيه، وبعد معاينة املكان والتفتيش 
الدقي�ق، عث�ر أفراد الرشطة يف آخ�ر رواق البيت عىل مجموعة م�ن األطفال وهم 
مقيدون بالحبال، بينما أفواههم مكممة لعدم إصدار الضجة، وبعد إحالة الجناة 
إىل التحقيق والتعرف عىل هوي�ة األطفال املخطوفني، كانت "فرح" من ضمنهم، 
ل�م يصدق الوالدان الخرب فهرعا مرسع�ني إىل مركز الرشطة، فتعرفا عىل ابنتهما 
ف�ور رؤيتها، فاحتضناها، ولم تس�ع الدني�ا فرحتهما، فانهم�رت دموع الفرح 
من عيونهم وس�ادت الس�كينة قلبيهما من جديد، وس�ط تهاني األهل والجريان 

واألحبة. 

ال�زواج بأكثر من واحدة له أس�بابه عندما تكون 
هن�اك ظروف قاه�رة قد تلج�أ الرج�ل إىل أن )يثني( 
وق�د تكون وطأة ه�ذه الظروف اش�د وأدهى، فيأتي 
بالثالثة عىل أس�اس ]أن القدر ال يستقر األعىل ثالثة[ 
وعندما تكون الرابعة يزداد البحث عن األسباب وتأتي 
التربيرات عىل أسس شتى، فمنهم من يستشهد باآلية 
الكريمة "انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث 
ورباع" ومنهم من يحتج بالرغبة يف زيادة عدد األوالد 
)سندا يف الحياة( ولربما يكون عدم اإلنجاب سببا هو 
األخر يف اإلق�دام عىل تكرار ال�زواج، ويف أحيان أخرى 
يكون اإلخفاق يف الزواج األول ساحبا الرجل إىل الزواج 
م�ن الثاني�ة وللحال�ة النفس�ية كذالك األث�ر الكبري، 
ونعن�ي به ع�دم التوافق يف الزيجات وكثرة املش�اكل، 
كله�ا أم�ور تدفع بالرج�ل إىل اتيان ه�ذه الخطوة يف 
تفكري شديد أحيانا ويترسع يف أحيان أخرى، وابتدأنا 
مش�وارنا ملعرفة اآلراء.. أول املتحدثني كانت أم جبار 
"ربة بيت" قالت، تعدد الزوجات سرت لبعض الفتيات 
اللوات�ي فاتهَن الوقت وقطار الزمن، وأنا اعرف إحدى 
النس�اء ذهبت مع زوجها وخطبت لُه بإرادتها، هذه 
املس�ألة بحاجة إىل ان يفهمها الناس فبعض النس�اء 
يأخ�ذن املوضوع بجدية عىل أن هناك رشيكة س�وف 
تتقاس�م معها زوجها يف الحقيقة هذا تفكري خاطئ، 
الن التع�دد هو جواز من الله، والله حاش�اه ان يأمر 
ب�يء يرض الن�اس، وهناك بع�ض الرج�ال حالتهم 
املادية جيدة من الواجب عليهم ان يقدموا عىل الزواج 

لكي ] يس�رتوا[ عىل الفتيات.
 

يجب مالحظة الظرف

األخ ماج�د عزيز/ مص�ور فوتوغرايف كان له رأي 
آخر يف املوضوع، هن�اك حاالت يحق للزوج أن يتزوج 

أكثر من واحدة منها الحاالت املرضية وعدم اإلنجاب، 
أما إذا كانت الحالة طبيعية واملرأة كاملة املواصفات، 
فلم�اذا اإلق�دام عىل ه�ذه الخط�وة، بعضه�م يأخذ 
املوضوع من ب�اب الرجولة أو زيادة األوالد واملوضوع 
متشعب، واملسألة حسب الظروف التي تحكمها، فأنا 
م�ع املوض�وع يف ]الح�دود الرشعية[ أم�ا خالف ذلك 

فلكل واحد رأيه.
    

الزواج املتعدد به اأجر

وأجابن�ا األخ مصطف�ى صباح أي�وب "مهندس" 

قائالً، وفق التعداد الس�كاني األخري فان نسبة النساء 
أكثر من الرجال، ومع الظروف الصعبة الحالية وكثرة 
الش�باب العاطلني ع�ن العمل وعزوفهم ع�ن الزواج، 
فإن الذين بحالة اقتصادي�ة جيدة وقادرين عىل فتح 
أكثر من بيت وإعال�ة أكثر من زوجة فالزواج املتكرر 
ه�و رضورة الب�د من�ه إلح�داث املوازنة ب�ني رشائح 
املجتم�ع والقض�اء عىل االخت�الل الحاص�ل، وأنا من 
اش�د املتحمس�ني لهذه الفكرة يف هذه الظروف التي 
بها اجر كبري ملن يقدر عليها، خصوصاً أن هناك عددا 
من النساء أرامل أصبن بكوارث، فله األجر من يلمهَن 

تحت سقف مستور.

وواصلن�ا جولتنا يف اخذ اآلراء فس�ألنا األخ طارق 
إسماعيل كاظم، صاحب محل لبيع الزهور قال، تعدد 
الزوج�ات أو الزواج بأكث�ر من واحدة هو حق رشعي 
بنص اآلية الكريمة ]انكحوا ما طاب لكم من النس�اء 
مثن�ى وث�الث ورباع[ إضاف�ة إىل أن مثلن�ا األعىل هو 
الرس�ول الكري�م )ص( الذي تزوج بأكث�ر من واحدة 
والله يقول ]ولكم يف رس�ول الله أسوة حسنة[ فنحن 
بحاجة إىل تش�جيع ال�زواج املتكرر وإفهام الش�باب 
والنس�اء ب�ان الزواج س�رت، وتش�جيع القادرين عىل 
ال�زواج بأكثر من واحدة عىل طرق ه�ذا الباب املبارك 

ال�ذي ب�ه اج�ر يف الدني�ا واآلخ�رة.

]واإن خفتم اأال تعدلوا فواحدة[

محطتن�ا األخرى كانت يف مدرس�ة األن�وار حيث 
التقين�ا الس�ت]عايدة محمد س�عيد[ وس�ألناها عن 
رأيه�ا بتعدد الزوجات فقال�ت. يحق للزوج أن يتزوج 
أربع�ا بمدلول اآلي�ة الكريمة التي تش�رتط أن يكون 
املتزوج  قادرا عىل إعالة أربع نس�اء وإن إسكان أربع 
نس�اء يف مكان واحد به من املحاذير الكثري، لهذا الذي 
يري�د ان يت�زوج بأكثر م�ن واحدة يج�ب أن يكون ذا 
مق�درة مادية وإمكانية تس�هل عليه فت�ح أكثر من 
بيت وإعالة أكثر من عائلة، وإال املوضوع ليس بهذه 
الس�هولة التي ق�د تضيع بس�ببها عدد من النس�اء، 
فهناك رشوط واجبة اإلتباع يف هذا األمر. وأما الباحث 
االجتماعي بش�ار داود فقد أدىل بدلوه قائالً، مس�ألة 
الزواج املتكرر مرتبطة بظرفها، فهناك ظروف قاهرة 
قد تلجأ الرجال إىل اإلكثار من الزوجات مثالً إذا كانت 
الزوجة األوىل غري قادرة عىل أداء الواجبات الزوجية او 
تدبري ش�ؤون الزوج، او اذا كانت عاقرا او إذا تشتكي 
عل�ة ما، فان كل تلك األس�باب تجيز ال�زواج املتكرر، 
وهن�اك حاالت يراد به�ا األوالد انطالقا من اآلية ]املال 
والبنون زينة الحياة الدنيا[ وبعضهم يحتاج األوالد يف 
العم�ل ويقول ]حزام ظه�ري[ إذن هي حالة تختلف 
من شخص آلخر وحسب الحالة النفسية لكل إنسان 
وربم�ا تك�ون املش�اكل الت�ي تحص�ل ب�ني الزوجني 
تدف�ع الزوج إىل اس�تبدال زوجته بثاني�ة أما بالطالق 
أو بال�زواج من أخ�رى، فيجعل ل�أوىل ]رضة[ مثلما 
يقولون وربما يكون عدم االنس�جام أو عدم التقارب 
يف الثقاف�ة ه�و س�بب أيضا مما يس�توجب دراس�ة 
مسألة الزواج قبل اإلقدام عليه كي ال تحصل خالفات 

يكون نتيجتها الطالق أو اإلتيان بزوجة ثانية.

                            

تعدد الزوجات حق اأعطاه اهلل للنا�س

عل�وان  ن�ارص  الش�يخ  كان  الخت�ام  ومس�ك 
املياحي،إمام جامع، حيث قال:

تعدد الزوجات حق أعطاه الله للناس حسب اآلية 
الكريمة ]انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث 
ورب�اع[ وهذا هو الس�ند الرشع�ي, وللتعدد أس�باب 
مختلف�ة مث�اًل أن تكون الزوجة مريض�ة أو عاقراًً أو 
مث�اًل رجل فالح يريد أن يكثر من األوالد ليس�اعدوه، 
ناهي�ك عىل ان بع�ض الرجال لديهم ]رغبة ش�ديدة[ 
يف إكث�ار األطف�ال وحس�ب التكوي�ن النف�ي له�م، 
وان قانون األحوال الش�خصية مس�تحرض للرشيعة 
اإلس�المية أجاز التعدد"ب�إذن القايض" ال�ذي يمنح 
اإلذن مت�ى رأى مصلح�ة يف املوض�وع، وأم�ا العدالة 
املطلوبة يف الزواج املتكرر هي العدالة املادية وليس�ت 
القلبي�ة، الن العدالة القلبي�ة غري ممكن تحقيقها وال 
يح�ق للزوج أن يس�كن زوجتني يف دار واح�دة، إال إذا 
وافقت الزوجتان ع�ىل ذلك، واملوافقة عىل الزواج هي 

سلطة تقديرية للقايض.
وان بع�ض الدول أص�درت قرارات تمن�ع الزواج 
املتك�رر مثل تون�س، لكن الل�ه عز وج�ل عندما يقُر 
أم�را فإن�ه يري�د مصلحة العب�اد، يف الغ�رب يقولون 
تع�دد الزوجات ظلم للمرأة لكن يف الواقع هم يلجأون 
إىل)العالق�ات الال أخالقي�ة( واىل الح�رام. إذن الزواج 
يجنب الوقوع يف الفس�اد ه�ذه هي الحكمة الظاهرة 
وهكذا يجم�ع األكثرية عىل املناداة وتش�جيع الزواج 
املتك�رر تلبي�ة لنداءات الظ�روف التي أوج�دت العدد 
الكبري من النساء غري املتزوجات كالحروب والحصار 
والح�وادث، مما اوجب والحال�ة هذه تحقيق املوازنة 

بني الجنسني .

املادة 47 من الدستور العراقي
أوال ، يتك�ون مجل�س الن�واب من عدد م�ن األعضاء 
بنس�بة مقع�د واح�د لكل مئ�ة الف نس�مة م�ن نفوس 
العراق، يمثلون الشعب العراقي بأكمله يتم انتخابهم عن 
طريق االقرتاع العام الرسي املبارش، ويراعي تمثيل س�ائر 

املكونات من الشعب العراقي.
ثانيا، يش�رتط يف املرش�ح لعضوية مجلس النواب ان 

يكون عراقيا كامل األهلية.
ثالث�ا، تنظم بقانون رشوط املرش�ح والناخب وكل ما 

يتعلق باالنتخاب .
رابعا، يس�تهدف قانون االنتخاب تحقيق نسبة تمثيل 

للنساء ال تقل عن الربع من أعضاء مجلس النواب.
خامس�ا، ال يجوز الجمع بني عضوي�ة مجلس النواب 

أو منصب آخر0    

س. من األخ�ت أم احمد تقول، 
وكل  املحرتم�ة  جريدتك�م  أناش�د 
الطيبني أمثالكم، ولدي مىض عليه 
ستة أشهر يف التوقيف ماذا افعل ؟

امل�ادة  نع�رف  ل�م  نح�ن  ج. 
القانونية املوقف ولدك وفقها، وهل 
ه�ي من املواد الت�ي تقبل كفالة أم 
ال ، ل�ذا أنصحك بتوكيل احد اإلخوة 
املحام�ني ملتابع�ة ه�ذا املوض�وع 
حيث ال يجوز قانون�ًا أن تزيد مدة 

التوقيف عن ستة أشهر .
املفصول�ني  م�ن  لفي�ف  س. 
السياس�يني من )إحدى الوزارات( 

يقولون لم تحتسب لنا مدة الفصل 
السيايس ؟

ج. لق�د ج�اء يف القان�ون رق�م 
24 لس�نة 2005 أن م�دة الفص�ل 
السيايس تحتسب ألغراض الرتفيع 
والعالوة والرتقية والتقاعد، وبالتايل 
ه�ذا أدى اىل إنش�اء لجن�ة خاصة 
وزارة  كل  يف  الس�يايس  بالفص�ل 
تابعة أو مرتبطة بلجنة التحقق يف 
األمان�ة العامة وهنا يف حالة رفض 
الطلب من قبل اللجان املش�كلة يف 
ال�وزارات يج�وز الطع�ن فيه أمام 
لجن�ة الطع�ون يف األمان�ة العامة 

ملجلس الوزراء. 
س. لفيف من املعتقلني يقولون، 
مىض علينا زمن طويل يف التوقيف 

دون أن تحسم قضايانا ؟ 
أص�ول  لقان�ون  اس�تناداً  ج. 
املحاكم�ات الجزائي�ة ال يج�وز أن 
تزيد مدة التوقيف عن ستة أشهر، 
موافق�ة  اخ�ذ  يج�ب  زادت  وإذا 
ويف  ذل�ك  يف  الجناي�ات  محكم�ة 
الحقيق�ة أمامنا اح�د األمرين، أما 
تتم إحالة من تتوفر ضده األدلة أو 

يطلق رساحه. 

ظه�ر عل�م النف�س الجنائ�ي كف�رع 
تطبيقي لعلم ش�ذوذ النفس، وأخذ يدرس 
أصل الجريم�ة وطبيعتها باعتبارها نوعا 
من الس�لوك املنح�رف املض�اد للمجتمع، 
كم�ا اهتم بدراس�ة ش�خصية املجرم من 
حي�ث تكوين ش�خصيته واألس�باب التي 
تدفع�ه إىل اإلج�رام، كما اهتم ه�ذا العلم 
بأنجح الوسائل يف عالج املجرم وإصالحه 
ومالءم�ة العقوبة لش�خصيته والجريمة 

التي ارتكبها.
ولقد أدى االهتمام بالجوانب النفسية 
للمجرم إىل نش�أة هذا العل�م وكذلك عجز 
املؤسس�ات االجتماعية يف إيج�اد الحلول 
املناس�بة للحد من س�لوك املج�رم وثنيه 
املجتمع�ات  ش�كوى  وكذل�ك  أراد،  عم�ا 
من تكاث�ر وتط�ور الجريم�ة يف املجتمع 
الصغري والكبري، وفشل مؤسسات الرتبية 
والتعليم صغريها وكبريها يف بعض الدول 
عن احت�واء املراهقني وتعديل س�لوكهم، 
ورؤي�ة بعض علم�اء النف�س والرتبويني 
البحث والتقيص يف مثل هذه القضايا التي 
أرهقت كاهل الشعوب واألمن يف كثري من 

دول العالم.
النف�س  عل�م  تاري�خ  تط�ور  حي�ث 
الجنائ�ي وم�ر بمراح�ل كثرية م�ن ذلك: 
تح�دث فالس�فة اإلغريق القدام�ى مثل: 
ايبوقراط وس�قراط وأفالطون وارس�طو 
نف�وس  ذوي  بوصفه�م  املجرم�ني  ع�ن 
فاسدة أساس�ها عيوب خلقية وجسمية. 
ويف القرون الوسطى ظهر اتجاه فلسفي 
آخر يرمي إىل اس�تيضاح طبيعة النفوس 
من خالل الش�واهد الجسدية، ويف مرحلة 
تالية س�ادت نظري�ة خرافي�ة تربط بني 
تكوي�ن النفس ذات امليول اإلجرامية وبني 
الكواكب. ومن بداية النصف األخري للقرن 
السادس عرش وجد الفالسفة الطبيعيون 
النظرية الجزائية، وعىل رأسهم )ديالبورتا( 
و)دوالشمرب( و)داروين( منتجني املنظور 
الفكري واملادي الذي يبحث يف االس�تدالل 
ع�ىل طبيع�ة النفس ونوازعه�ا من خالل 
ع�ام  ويف  الظاه�رة.  الخلقي�ة  العي�وب 
1909م قام أحد علماء النفس األمريكيني 
وه�و )فرنالد( وذل�ك بالتع�اون مع أحد 
األطباء النفس�يني يف أمري�كا هو )هييل( 

بتأس�يس أول عيادة نفس�ية متخصصة 
يف ع�الج األح�داث، وتوالت بع�د ذلك فتح 
عي�ادات أخ�رى يف والي�ات مختلف�ة. ثم 
دخل علم النف�س الجنائي مرحلة جديدة 
عندم�ا أفس�حت بع�ض كلي�ات القانون 
املجال لدراس�ته، ويس�جل لعلماء النفس 
اإليطاليني إرس�اء املفه�وم املعارص لعلم 
النفس الجنائي حول أساس جنوح البرش 
إىل الجريم�ة بمنزل�ة أن اإلج�رام هو وليد 
الكيان الخس�يس للنفس البرشية حينما 
يطغى عىل الكيان الس�امي فيها. ويف عام 
1945م وض�ع دي تولي�دو نظري�ُة ه�ي 
أساس الدراسات النفسية الجنائية، وهي 
نظري�ة التكوي�ن اإلجرامي أو االس�تعداد 
الس�ابق يف النفس البرشي�ة والتي انتهى 
فيها إىل وج�ود تفاعل نف�ي داخيل لدى 
اإلنس�ان، ه�ذا التفاع�ل يف�رس النزع�ة 
اإلجرامي�ة لدى بني الب�رش، وأن الجريمة 
هي وليدة ش�ذوذ غريزي. ويف الس�تينات 
اس�توى علم النفس الجنائي عىل س�وقه 
كأح�د الفروع الرئيس�ة يف عل�م النفس، 
وص�در أول كت�اب بعنوان )عل�م النفس 

ويف   toch لت�وش  والقانون�ي(  الجنائ�ي 
ع�ام 1964م ق�دم ايزن�ك كتابه الش�هري 
)الجريمة والش�خصية( ومنذ ذلك الوقت 
وحت�ى اآلن واملؤلفات تت�واىل يف موضوع 

علم النفس الجنائي.

ومن أه�م العوامل النفس�ية املرتبطة 
بالجريمة:

1. ضعف الذات العليا )الضمري( 
2. تدلي�ل الطف�ل املف�رط أو القس�وة 

املفرطة 
النف�س  ال�ذي يف  الكام�ن  الجن�ح   .3

وتعمل البيئة عىل إظهاره 

هن�اك مج�االت للوقاية م�ن الجريمة 
واالنحراف وهي:

1-  تنمية الوعي العام. 
2-  الجانب الديني. 

3-  الجان�ب النف�ي: يج�ب االهتمام 
بالف�رتة النفس�ية املقلق�ة لدى الش�باب 
وهي ف�رتة املراهق�ة، والنظر يف أس�باب 
الرصاع النف�ي واالضطرابات العاطفية 

لدى الش�باب ومعالجتها، وع�دم الفصل 
بني الجانبني النفي واالجتماعي ووجوب 

الربط بينهم.
ومن اهتمامات علم النفس الجنائي:

1. اكتش�اف الجريم�ة وتحديد املجرم 
عىل أساس علمي إنس�اني يحقق العدالة 

والرحمة. 
2. دراسة الس�لوك اإلجرامي من حيث 
أسبابه ودوافعه الشعورية والال شعورية 
مم�ا يس�اعد يف فه�م ش�خصية املج�رم 

ووضع العقاب والعالج املناسبني. 
3. دراسة الظروف والعوامل املوضوعية 

التي تهيئ للجريمة وتساعد عليها. 
4. تصنيف املجرم�ني طبقا ألعمارهم 
وجرائمه�م وحاالتهم النفس�ية والعقلية 
بقص�د تحدي�د أن�واع الرعاي�ة واإلصالح 

بالنسبة لكل منهم. 
5. دراسة ش�خصية الش�هود ورجال 

القضاء ومنفذي القانون. 
6. تتبع املجرم بالدراسة والرعاية بعد 
انتهاء مدة العقوبة حتى ال يعود للجريمة 

مرة أخرى. 
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اعداد : امل�ستقبل العراقي

عبد االأمري نعمة نا�سر 

مفاهيم دستوريةاستشارات قانونية

واقعة ق�سائية
من الذي إختطف الطفلة "فرح" ؟

املتتبع لإلشكاليات التي رافقت عقد املدرب الربازييل 
"زيكو" مع االتحاد العراقي لكرة القدم لتدريب املنتخب 
الوطن�ي، يجد أن هن�اك العديد من النق�اط التي يمكن 

إجمالها بما ييل:
1-  كل عق�ود املدربني تخضع لرقابة "لجنة املدربني 
يف االتح�اد الدويل لك�رة القدم" وتعطى نس�خة من هذا 
العق�د اىل هذه اللجن�ة أبان توقيع العق�د، وبالتايل فإن 
العق�د ه�و رشيع�ة كل األط�راف، يف وضع م�ا يريدون 
ويكون ملزما لهم كافة، وفق لوائح االتحاد الدويل لكرة 

القدم "فيفا".
2-  العق�د الذي وقعه االتح�اد العراقي مع زيكو لم 
يطلع عليه الجمهور، وبالت�ايل ال احد يعرف التفاصيل، 
وهل يلزم االتحاد العراقي بدفع أجور مساعدي "زيكو" 
عىل ح�دة، أم أن زيكو ه�و الذي يق�وم بالدفع لهم من 

قيمة املبلغ الذي يتسلمه ؟.
3-  وج�ه االتح�اد العراقي إن�ذارا إىل زيكو برضورة 
إعالن موقفه النهائي من العقد، وهنا يثار الس�ؤال، هل 
يف العقد جواز لزيكو، أم لالتحاد العراقي بإمكانية فسخ 
العقد، من جان�ب واحد، وهل هناك رشط جزائي محدد 
بمبلغ مع�ني يدفعه من يتنصل أو ينس�حب فبل انتهاء 

العقد الذي كما علمنا لغاية 2014 ؟.
4-  زيكو يقول حس�ب ما ذكرت وس�ائل اإلعالم، أن 
جزءا من مس�تحقاته املالية لم تس�دد، واالتحاد يقول، 
ان�ه قام بتحويله�ا، وهنا باإلمكان الرك�ون إىل املرصف 
ال�ذي تم التحويل عن طريقه والحصول عىل استش�هاد 
يحدد تاريخ اإليداع وزمنه ويستخدم ذلك دليال عند رفع 
الش�كوى ضد زيكو من قبل االتحاد العراقي لكرة القدم 

يف مقر االتحاد الدويل لكرة القدم.
5-  وهذا الذي جرى مع املدرب زيكو يدل عىل أن مثل 
هذا امل�درب يريد التالع�ب بأعص�اب الرياضيني، ويريد 
االبت�زاز إال أن م�ا يوقفه هو ما نص علي�ه رصاحة، يف 

العقد مع االتحاد العراقي لكرة القدم .
6-  وهن�اك نق�اط يمك�ن اس�تغاللها عن�د رف�ع 
الش�كوى ضد زيكو يف االتحاد العاملي لكرة القدم، يأتي 
يف مقدمتها ع�دم حضوره للتدريب داخل العراق وأيضا 
إرساله للمساعد يف الكثري من املناسبات، وتركه الفريق 
يف مرحل�ة حرج�ة، وبالت�ايل ه�ذا يؤثر س�لبا يف النتائج 

املقبلة .
ويف الخت�ام االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم مطالب 
بدح�ض كل االدع�اءات الت�ي يدعيها زيك�و، واملطالبة 
بال�رشط الجزائي الذي ع�ادة ما يتم وضع�ه يف العقود 

ضمانا لحقوق كل األطراف. 

علي جابر

تعدد الزوجات.. بني الرشع والعدالة املادية

قطوف قانونية

تطور علم النفس اجلنائي
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           حاوره / علي اإبراهيم - عادل الالمي
ت�سوير  / �سعد اهلل اخلالدي

عالم نووي عمل كخبير في البرنامج النووي 
العراق�ي. اعتقل ع�ام 1980 م�ن قبل قوات 
النظ�ام البائد وحك�م عليه باإلع�دام، بعدها 
خفف الحكم إلى الس�جن المؤب�د، وفي عام 

1991 اس�تطاع اله�روب من س�جنه 
والتوجه إلى إقليم كردس�تان العراق 
ومن ثم إلى إي�ران لينتقل بعدها إلى 
ليقيم  المتحدة األميركي�ة  الوالي�ات 
فيه�ا، تعاون الدكتور الشهرس�تاني 
م�ع الدكت�ور احم�د الجلب�ي بإقناع 

الكونغرس األمريكي بإصدار قانون 
تحرير الع�راق عام 1998  جاء إلى 
العراق بع�د س�قوط الطاغية، وقد 

ش�غل منصب نائب رئي�س الجمعية الوطنية 
االنتقالي�ة العراقية بعد ف�وز قائمة االئتالف 
العراقي الت�ي ينتمي إليها في المرتبة األولى 
ف�ي االنتخاب�ات العامة، وقد اعت�ذر الدكتور 
الشهرستاني عن تولي منصب رئيس الوزراء 
في الحكومة العراقية المؤقتة التي أعلنت في 
حزيران عام 2004 والتي أنيطت مسؤوليتها 
إلى الدكتور إياد عالوي مفضال أن يخدم بلده 
ف�ي ميادين أخرى. ش�غل مناصب سياس�ية 
عدة، منها، وزير النفط ونائبا لرئيس مجلس 
الوزراء لشؤون الطاقة. "المستقبل العراقي"  
التقت الدكتور حسين الشهرستاني في مقر 

إقامته فكان هذا الحوار..

الف�ساد.. الإعالم.. العقود
 * ه�ل أن ح�االت الفس�اد الت�ي يتناوله�ا 
اإلعالم هي بحجم الهالة اإلعالمية التي تثار 

حولها؟
 _ إن الفس�اد ال يقل تأثيرا مدمرا على العراق 
وأبنائه ع�ن العمليات اإلرهابي�ة، فإذا كانت 
العمالي�ات اإلرهابي�ة ه�ي اغتيال أف�راد أو 
مجموع�ة م�ن المواطني�ن فالفس�اد يغتال 
الدولة والنظام االجتماع�ي ويعطل عمليات 
البن�اء، ولذا التوجه لمحاربة الفس�اد في أي 
م�كان م�ن ارض العراق هو واج�ب على كل 
العراقيين سواء كانوا مسؤولين أم مواطنين. 
وللفس�اد أكثر من وجه ونوع، فهناك فس�اد 
ف�ي الدوائ�ر الحكومية العامة، فعلى س�بيل 
المث�ال عندم�ا يتوجه مواطن ع�ادي النجاز 
معامل�ة ما في إح�دى الدوائ�ر يواجه بعضا 
من ضع�اف النف�وس يعرقل ه�ذه المعاملة 
م�ن اجل الضغ�ط على المواط�ن حتى يدفع 
ماال النجازها، وهذا كان يحصل في الس�نين 
الس�ابقة، عندم�ا كان المواطن يش�تكي من 
الفس�اد المستش�ري في تلك الفترة، أما اآلن 
ومن خالل االس�تبيانات التي تقوم بها هيئة 
النزاهة، فان هذا النوع من الفس�اد انحس�ر 
وبدأ يتالش�ى، ولك�ن هذا النوع من الفس�اد 
ال يمك�ن ان ينته�ي إال بتع�اون الجمي�ع من 
مواطن ومس�ؤول وهيئات رقابية وقضائية 
وأمني�ة، والمتصدي�ن إل�ى المراف�ق العامة، 
فالمواط�ن لو اخبر ع�ن الموظف الذي طلب 
منه الرش�ا وتمنع عن دفعها ومدير الدائرة، 
لو وضع آليات للمراقبة وتعاون مع األجهزة 
الرقابية لرصد مثل هكذا حاالت، الس�تطعنا 
أن نقض�ي عل�ى الفس�اد فمن غي�ر الممكن 
القضاء على الفس�اد بقرار إداري أو بتوجيه 
سياس�ي أو بوعظ منب�ري، الن القضاء على 
الفس�اد يحتاج لعمل كبي�ر وتعاون الجميع. 
وهناك ن�وع آخر من الفس�اد ولعله األخطر 
هو فس�اد العقود الكبيرة، ألن ه�ذه العقود 
بمئات الماليين ال بل بالمليارات، "وال س�مح 
الل�ه" ل�و أراد الموظ�ف الكبي�ر ف�ي الدولة 
العراقية أن يتعامل بالفس�اد في هذا الجانب 
سيكون خطرا كبيرا، وهذا النوع من الفساد 
وضعت له الدولة آليات للحد منه وتحجيمه، 
مث�ال عل�ى ذل�ك ه�و عق�ود البل�د النفطية 
لتطوير الحق�ول، وهذه العق�ود وألول مرة 
في العراق يتم إبرامها بشكل شفاف وعلني، 
حي�ث دعي�ت الش�ركات العالمي�ة الكب�رى 
ف�ي العال�م وقدم�ت عروضها أمام الش�عب 
العراقي، وتم تس�ليط الضوء عليها من خالل 
وس�ائل اإلعالم ووضعت ه�ذه العروض في 
صنادي�ق مفتوحة وش�فافة وأعلنت النتائج 
أمام الجميع، لذلك فاحتمالية الفساد تتحجم 
كثيرا ألن الش�ركة العالمي�ة عندما ترى بأن 
عرضها نقل عبر وس�ائل اإلع�الم وبحضور 
جميع المعنيين ال تضطر إلى التعامل مع احد 
إلعطاء )الكومنيش�ن( أي العمولة الن ليس 
ألحد تأثي�ر على نتائ�ج الع�روض، لذلك في 
عقودنا الكبرى س�واء أكان�ت نفطية أم بما 
يتعل�ق ببناء محطات الكهرباء ومش�اريعها 
الرئيس�ة فإن الفس�اد معدوم فيها. لكن هذا 
ال يعن�ي أن جميع مفاصل الدول�ة تلتزم بما 
التزمن�ا ب�ه من خط�وات وتعليمات بش�كل 
دقي�ق، لذل�ك أنا ال ازع�م بأن ال يوجد فس�اد 
ف�ي مرافق الدولة المتعددة، لكنني اجزم بأن 
عقودنا الرئيس�ة س�واء للنف�ط أم للكهرباء 
ل�م يطله�ا الفس�اد، ألنن�ا وضعن�ا تعليمات 
صارم�ة لمحاربة الفس�اد، وأدعو من خالل 
"صحيفتك�م الموق�رة" جمي�ع المواطني�ن 
للتع�اون مع أجهزة الدول�ة الرقابية وإعطاء 
المعلوم�ة الصحيحة عن�د اإلبالغ عن حاالت 
الفس�اد وان يتحل�وا بالش�جاعة ويقدم�وا 
ش�هاداتهم أمام القضاء العراقي، ألن ثروات 
بلده�م الع�راق له�م وه�م أول م�ن يتضرر 
بالفس�اد. واإلعالم الذي ينش�ر عن الفس�اد 
ب�دون أدلة وال بينة يصبح ه�ذا اإلعالم نوعا 
من أن�واع الفس�اد كذلك. يعني لما ش�خص 
يأتي ويتهم الكل بالفاحشة والفساد وبدون 
تثبت وال بينة أو دليل فس�وف يس�هل عملية 
الفساد ألنه س�يضعك في موقف لم تستطع 
من خالل�ه تحديد من هو المج�رم الحقيقي 
كي تالحقه قضائيا، وه�ذه طريقة للتغطية 
على الفساد أيضا، لذا أنا أدعو وسائل اإلعالم 
للتثبت م�ن دقة المعلوم�ة وإعطائها للجهة 

المعنية سواء أكانت هيئة النزاهة أم المحاكم 
المختصة أم الوزارات المعنية، فعلى اإلعالم 
أن ال ينشر أي شيء دون تثبت وأدلة ويعتمد 

على ما سمع وقيل له .
ولألس�ف هناك بعض وس�ائل اإلعالم تقوم 
بالمتاج�رة بالخب�ر ال�كاذب لغ�رض اإلثارة 
والشوش�رة ال غي�ر وه�ذا في تقدي�ري هو 
عملية للتغطية على الفس�اد، الن المرتش�ي 

والفاسد سوف يضيعان، الن الكل سيكونون 
التركي�ز  أن  أرى  لذل�ك  بالفس�اد،  متهمي�ن 
عل�ى المفس�د الحقيقي هو اله�دف والغاية 
المنش�ودة لكش�فه من خالل اإلع�الم ألبناء 
الش�عب العراق�ي. فالصحاف�ة ف�ي العال�م 
وحسب معرفتي بها هي نوعان، نوع تسمى 
الصحافة الرصينة وهي التي تعمل على نشر 
الخب�ر بعد تح�ري وبح�ث وأدل�ة واثباتات. 
أم�ا الن�وع الثان�ي فه�ي صحافة اإلث�ارة أو 
الصحافة الصفراء وهي صحافة تضع غالبا 
ص�ورا عارية وأش�ياء أخ�رى مثي�رة الغاية 
منه�ا إش�غال الناس أو تس�ليتهم، وليس لها 
دلي�ل وال إثب�ات، وم�ع ش�ديد األس�ف وبعد 
سقوط النظام وتحول المجتمع العراقي إلى 
مجتمع مفتوح وحر ،وهذا ش�يء نفتخر به، 
ل�م تبرز في البل�د صحف وصحاف�ة رصينة 
تبح�ث وتجته�د وتتح�رى للحص�ول عل�ى 
المعلومة، ب�ل كانت تعتمد في اغلب األحيان 
على المصدر وق�د يكون هذا المصدر خصما 
سياس�يا أو له خصومة شخصية، وقد يكون 
هو المتورط بالفساد أصال. فيريد أن يعممه 
على الجميع كي يختبئ بفساده فالمفروض 
من الصحيف�ة الرصينة أن تبح�ث عن األدلة 
وتتثب�ت منها لتنش�رها لقرائها كي تس�لط 

الضوء على الحقيقة .

الف�ساد حاليًا
* كيف ترى حاالت الفس�اد حاليا ونحن في 

عام 2012 وكم تقدر نسبتها ؟
_ أن�ا لس�ت الجهة التي تبين نس�بة الفس�اد 
وإنم�ا هيئة النزاه�ة هي الجهة المس�ؤولة 
اس�تبيانات  لديه�ا  الت�ي  وه�ي  ذل�ك،  ع�ن 
واس�تطالعات كثيرة تخص الفساد، ادعوكم 
إل�ى الرج�وع إليه�ا فه�ي الجه�ة المختصة 
بذل�ك، وأنا اس�تطيع أن أطلعك�م على نتيجة 

االستبيان التي قامت بها هيئة النزاهة أواخر 
ش�هر تش�رين الثاني م�ن هذا الع�ام لجميع 
المحافظات ومؤسس�ات الدولة وبمشاركة 
22 ألف شخص ش�اركوا باالستبيان خلصت 
إلى أن دفع الرش�ا  وصلت نس�بتها إلى 3 % 
.وحاالت عدم دفع الرش�ا وصلت إلى نس�بة 
96 % . وحاالت غير محددة هي 1 % . وهذه 
النس�ب هي نس�ب مثالية لو قارناها بنسب 
الفس�اد التي هي موجودة ف�ي باقي الدول، 
وان اإلع�الم غير المهني يح�اول تضخيمها 
دون أدل�ة وال براهي�ن من اج�ل اإلثارة ليس 

إال .

التحالف الوطني وعمليات دجلة
* هل أن التحال�ف الوطني متوحد ومتراص 
باتجاه تشكيل قيادة عمليات دجلة وتواجدها 

بالمناطق المختلطة ؟
_ نعم إن كل مكونات التحالف الوطني متوحدة 
بخص�وص تش�كيل قي�ادة عملي�ات دجل�ة، 
ألنها ت�رى أن من ح�ق القائد الع�ام للقوات 

المس�لحة دستوريا تش�كيل مثل هكذا قوات 
في المناط�ق المختلطة. اإلخوة في التحالف 
الكردس�تاني وفي حكومة اإلقليم اعترضوا 
على تش�كيل قيادة عمليات دجل�ة بحجة أن 
هناك نس�بة من األكراد في مناطق مختلطة 
مثل نينوى وكركوك وص�الح الدين وديالى، 
فعليه وكما يرون بأن س�كان تل�ك المناطق 
من األكراد عليهم أن يخت�اروا االنضمام إلى 

إقليم كردس�تان أو ال من خالل اس�تفتاء في 
تلك المناطق، وهذه المناطق تسمى المناطق 
المتنازع عليها ونحن ن�رى أن هذه المناطق 
المختلطة إلى حين أن يأتي الوقت الذي تختار 
بها االنضمام إلى اإلقليم أو البقاء على حالها، 
هي من مس�ؤولية الحكومة االتحادية ال بل 
أن إقليم كردس�تان نفس�ه هو من مسؤولية 
الحكومة االتحادية دس�توريا. الن الحكومة 
االتحادي�ة تمثل كل الحال�ة العراقية، لذا فان 

الوضع األمني واإلداري  هو من أهم واجبات 
الحكومة االتحادي�ة في تلك المناطق خاصة 
ونح�ن نعيش في وض�ع امني غير مس�تقر 
نس�بيا، فهن�اك عملي�ات إرهابي�ة من خالل 
تفخي�خ الس�يارات وزرع العبوات الناس�فة 
واالغتي�االت، وغالبا ما تأتي ه�ذه العمليات 

اإلرهابي�ة من تل�ك المناط�ق المختلطة، لذا 
الدولة ق�ررت عندما كانت تح�ارب اإلرهاب 
ف�ي عنفوانه ف�ي ع�ام 2007 و2008 وكان 
األمري�كان موجودين في تل�ك الفترة أن يتم 
ترتي�ب ضبط ه�ذه المناطق امني�ا من خالل 
س�يطرات مش�تركة من الجيش والش�رطة 
االتحادية والبيش�مركة واألمريكان، وقد تم 
ذل�ك باتفاق في عام 2009 لكن وبعد مغادرة 
األمريكان األراضي العراقية بموجب اتفاقية 
س�حب الق�وات أصبح هناك قص�ور من قبل 
القوات االتحادية )الجيش والش�رطة( بعدم 
تحملها المس�ؤولية األمنية كاملة لسد فراغ 
قامت  لذلك  األمري�كان، 
قوات البيشمركة بالتمدد 
المناط�ق  ه�ذه  عل�ى 
نق�اط  عل�ى  لتس�يطر 
المش�تركة  الس�يطرة 
فيها . فأصب�ح مواطنو 
هذه المناطق يش�تكون 
االتحادي�ة  للحكوم�ة 
معامل�ة  س�وء  م�ن 
ق�وات البيش�مركة لهم 
وكذل�ك ورود معلومات 

مخابراتي�ة تؤك�د ع�ن وجود 
خروق�ات أمني�ة كان�ت تجتاز 
تلك السيطرات في تلك المناطق 
مم�ا تس�بب بوق�وع عمليات 
المحافظ�ات  داخ�ل  إرهابي�ة 
العراقي�ة وخاص�ة  محافظ�ة 
بغداد، لذا ارتأت القيادة العامة 
للق�وات المس�لحة والت�ي من 
مسؤوليتها حفظ األمن العودة 
وإيج�اد   2009 اتفاقي�ة  إل�ى 
نقاط سيطرة مشتركة لضبط 
الوضع األمن�ي فقط، أما إدارة 
تل�ك المناط�ق إداري�ا فهي من 
مس�ؤولية الحكومة االتحادية 
أصال من خ�الل خضوعها إلى 
االتح�ادي وقواني�ن  القان�ون 

المحافظات التابعة لها.
"مداخل�ة"، تعن�ون باتفاقي�ة 
الس�يد  مب�ادرة  ه�ي   2009
رئي�س مجلس النواب أس�امة 

النجيفي.
_ ال لي�س ألي ش�خص عالق�ة 
االتفاقية وليس للس�يد  به�ذه 

كان�ت  أص�ال ألنه�ا  به�ا  النجيف�ي عالق�ة 
موج�ودة، وقد تمت مناقش�تها مج�ددا من 
قب�ل مجلس الوزراء قبل ذهاب الس�يد 
النجيفي إلى اربيل  والتي نصها وجود 
قوات مش�تركة من الجيش والشرطة 
االتحادي�ة وقوات البيش�مركة على أن 
تك�ون مرجعي�ة تلك الق�وات بما فيها 
قوات البيش�مركة هي من مس�ؤولية 
الحكوم�ة االتحادي�ة، وقد ت�م تكليف 
ن�وري  روش  ال�وزراء  رئي�س  نائ�ب 
شاويس بإبالغ حكومة اإلقليم بموقف 
الحكومة االتحادية وبناء على ذلك  جاء وفد 
عسكري فني من اإلقليم إلى بغداد للتفاوض 
م�ع وزارة الدف�اع العراقي�ة م�ن اجل وضع 
اآللي�ات لتفعي�ل هذا االتفاق في الس�يطرات 

المشتركة كافة في هذه المناطق. 

خالفات �سيا�سية واأ�سا�سية
* مراقبون للشأن السياسي يصفون األكراد 
بأنه�م صن�اع أزم�ات، وم�ن ه�ذه األزمات 
الخالف�ات التي حصلت بي�ن ائتالف العراقية 
والتحالف الوطن�ي بعد االنتخاب�ات النيابية 

األخي�رة من اجل أن يجعل�وا بأيديهم الحل 
لينالوا مكاسب أكثر؟

_ نحن ف�ي العراق كأطي�اف وقوميات 
ومذاهب عانينا في زمن النظام السابق 
واألكراد  همش�وا ووجدوا ف�ي العراق 
الجدي�د الحري�ة ف�ي ط�رح أفكاره�م 
وأرائهم بالطريقة التي يرونها مناسبة، 
قد تص�ل أحيانا ه�ذه اآلراء إل�ى درجة 
التطرف. فليس�ت كل الكتل السياس�ية 
عل�ى رأي واح�د، والذي يزع�م بان كل 

االختالف�ات وع�دم التوافق�ات التي حصلت 
أو  األك�راد  السياس�ية س�ببها  الكت�ل  بي�ن 
غيره�م باعتق�ادي  هو مخط�ئ. نعم هناك 
خالفات مهم�ة، طرف رئي�س فيها حكومة 
اإلقلي�م في اربي�ل وهناك خالفات سياس�ية 
طرف فيها بع�ض قي�ادات العراقية، وهناك 
خالفات أيضا داخ�ل التحالف الوطني، وهذه 
ه�ي الديمقراطية، فليس بالضرورة أن يتفق 

الجميع على كل األمور السياسية. لكن توجد 
خالف�ات سياس�ية وأساس�ية بي�ن المرك�ز 
واإلقليم والت�ي تؤثر في االقتص�اد العراقي 
واإلي�رادات والث�روة العراقية. ه�ي العقود 
النفطي�ة الت�ي ابرمه�ا اإلقليم مع ش�ركات 
عالمية من دون إيداع مبالغ تلك العقود  لدى 
الحكومة االتحادية، وهذه الخالفات س�ببها 
الرئيس حكومة اإلقليم. كذلك قامت حكومة 
اإلقلي�م بالتجاوز عل�ى المناط�ق المختلطة 
وس�يطرتها عل�ى الم�دارس ف�ي اغل�ب تلك 
المناط�ق ومنعه�ا التدريس باللغ�ة العربية 
ورف�ع أعالم اإلقليم في ه�ذه المناطق، التي 
مازال�ت خاضع�ة لمناط�ق خ�ارج س�يطرة 
اإلقلي�م، كذلك قام�ت حكوم�ة اإلقليم بنقل 
الس�جالت الرس�مية م�ن دوائ�ر الحكوم�ة 
االتحادية في تلك المناطق إلى اإلقليم واتخاذ 

قرارات إدارية بحتة دون الرجوع إلى 
حكوم�ة المركز أو الحكومة المحلية 
في تل�ك المناط�ق، ه�ذه جميعا هي 
تجاوزات من ط�رف حكومة اإلقليم. 
ف�ي الوقت ذاته هن�اك تجاوزات على 
أرواح المواطني�ن في عم�وم العراق 
من خالل العمليات اإلرهابية من قبل 
تنظي�م القاع�دة وفلول ح�زب البعث 
المنحل وم�ن يتعاطف معهم، وليس 

لإلقليم أي دخل فيها.

ال موقف رسمياً باالنفصال
* هل تتوقع أن تعلن حكومة إقليم كردستان 
االنفصال عن العراق وإنش�اء الدولة الكردية 

؟
_ أنا بطبعي ال ابني مواقفي على تصريحات، 
وأقوال اآلخرين والتي تصدر عادة عن بعضهم 
بشكل انفعالي من خالل اإلعالم والصحافة. 
وإنما ابن�ي انطباعاتي ومواقفي على الكالم 
الرس�مي الذي اسمعه من خالل المفاوضات 
وتقاري�ر اللجان المش�تركة وما يصدر عنها 
بي�ن الطرفي�ن المرك�ز واإلقلي�م، والى اآلن 
لم نس�مع من مس�ؤول كردي باإلقليم يدعو 
لالنفص�ال ع�ن العراق، ب�ل العكس نس�مع 
منهم بأنهم مع النظام الديمقراطي االتحادي 

الفيدرالي في العراق الجديد.

ن�سبة اكرب من ال�ستحقاق
* ه�ل برأك�م نس�بة 17 بالمئة الت�ي تعطى 
لألكراد ه�ي اكبر من اس�تحقاقهم، وهل أن 
حكوم�ة اإلقليم ملتزمة باالتف�اق الذي ابرم 

بينه�ا وبين حكومة المرك�ز بضخ 200 الف 
برميل يوميا ؟

_ إن نس�بة ال�17بالمئ�ة الت�ي تعطى إلقليم 
كردستان هي اكبر من استحقاقهم، والنسبة 
الحقيقي�ة الت�ي يس�تحقونها م�ن الموازنة 
العام�ة ه�ي 13 بالمئ�ة وبحس�ب النس�بة 
الس�كانية لمحافظات اإلقلي�م الثالث )اربيل 
ودهوك والس�ليمانية( ونس�بة ال�17 بالمئة 

الت�ي حصلوا عليها في الموازنات الس�ابقة 
ج�اءت بمس�اومة سياس�ية أي�ام مجل�س 
الحك�م وحكومة إي�اد ع�الوي األولى، ولم 
يكن لها أس�اس سكاني وقد تم البناء عليها 
وتثبيتها، لذلك البد أن يحصل تعداد س�كاني 
في جمي�ع محافظ�ات العراق م�ن اجل أن 
يأخذ كل ذي حق حقه. أما ما يخص االتفاق 
ال�ذي ابرم بي�ن حكوم�ة المرك�ز واإلقليم 
بضخ اإلقلي�م 200 ألف برميل يوميا. والذي 
م�ن المف�روض أن يكون س�اري المفعول 
من تاريخ 1/11/2012 وقد انقضى الشهر 
الحادي عش�ر ول�م يتجاوز تصدي�ر النفط 
م�ن اإلقلي�م ال�� )125( ألف برمي�ل يوميا  
وهذا خ�الف االتفاق. وان حكوم�ة اإلقليم 
بتصرفاتها هذه تق�وم بحجب نفط اإلقليم 
عن باقي أبناء الش�عب العراق�ي، ليس اآلن 
فقط، بل طيلة الس�نوات الماضية، لذا نقول 
لهم، ب�أن هذه التصرفات مرفوضة وعليهم 
أن ينتبه�وا إليه�ا كم�ا علينا واج�ب اطالع 

الشعب العراقي عليها .

النتخابات واأ�سباب الرتاجع 
* حصلت�م ككتل�ة "مس�تقلون" بال�دورة 
البرلماني�ة الس�ابقة عل�ى ما يق�رب من 24 
مقع�دا وف�ي ال�دورة الحالي�ة 13 مقعدا ما 

سبب هذا التراجع ؟
_ ف�ي االنتخاب�ات الس�ابقة ل�م تك�ن كتل�ة 
"مس�تقلون" كتل�ة واضحة المعال�م، وإنما 
كانت نوعا من الجبهة أو التجمع لشخصيات 
مستقلة غير منخرطة في األحزاب الرئيسة، 
ل�ذا كان الع�دد اكب�ر، بعده�ا حرص�ت كتلة 
"مس�تقلون" إل�ى بل�ورة موقفه�ا لتتحول 
إلى كتلة سياس�ية لها أهدافها وش�خصيات 
كل  فلي�س  وللعل�م  المس�تقلة.  ورموزه�ا 
الشخصيات المستقلة أنظمت وانضوت تحت 
كتلة "مس�تقلون" في االنتخابات البرلمانية 
األخي�رة. بل البع�ض اخت�ار أن يكون خارج 
الكتلة، وقد استطاع البعض منهم أن يحصل 

عل�ى مقعدي�ن أو ثالث�ة، والبع�ض اآلخر لم 
يحصل على شيء لذلك حصل التراجع.

املقبلة "م�ستقلون" والنتخابات 
* ماذا عددتم ككتلة "مستقلون" لالنتخابات 

المقبلة ومع من ستتحالفون ؟
- كتل�ة "مس�تقلون" س�تكون باالنتخابات 
المقبل�ة احد مكونات دول�ة القانون، وألول 
م�رة أعلنه�ا لإلع�الم ب�أن دول�ة القان�ون 
أصبح�ت وبعد ق�رار توس�يعها ككتلة كانت 
تتك�ون من ثالثة مكون�ات هي حزب الدعوة 
اإلسالمية وحزب دعوة تنظيم العراق وكتلة 
"مس�تقلون" لتصب�ح خم�س كت�ل إضاف�ة 
إل�ى الثالث كت�ل التي ذكرناه�ا أنظمت إليها 
منظم�ة بدر بقي�ادة الوزير ه�ادي العامري 
وكتل�ة اإلصالح بقي�ادة الدكت�ور الجعفري 
القان�ون خمس�ة  لتصب�ح مكون�ات دول�ة 
مكون�ات، والس�عي اآلن ه�و الدخ�ول ف�ي 
تحال�ف وطني مع م�ن يخت�ار أن يكون في 
ه�ذا التحال�ف، فق�د ابلغنا المجل�س األعلى 
وحزب الفضيلة برغبتهم�ا بان يكونا ضمن 
مكون�ات التحال�ف الوطني إل�ى جانب دولة 
القانون. ليصب�ح التحالف على النحو التالي، 
دولة القانون بمكوناته الخمس�ة إضافة إلى 
المجل�س األعلى وحزب الفضيلة. أما اإلخوة 
الصدريون فلم يبلغونا رسميا بأي شيء حتى 
اآلن بخص�وص انضمامهم إلى التحالف وكل 
ما نس�معه عنه�م من خالل وس�ائل اإلعالم 
بأنهم س�وف يخوضون االنتخاب�ات المقبلة 

بمفردهم .

ق�سية الها�سمي.. القانون يبقى الفي�سل
* ما هو موقف الحكومة العراقية من الحكومة 
ط�ارق  اله�ارب  المج�رم  إليوائه�ا  التركي�ة 

الهاشمي؟
- نح�ن نعت�ز بالنظ�ام السياس�ي ف�ي عراقن�ا 
الجدي�د وال�ذي يفص�ل بي�ن الس�لطات الث�الث 
التشريعية والتنفيذية والقضائية، ونحن ككتلة 
"مس�تقلون" ندع�م القضاء بأن يم�ارس عمله 
دون أي تدخل من أية جهة عراقية، ناهيك عن 
تدخل أية جهة أجنبي�ة، لذا قيام دولة أجنبية 
ج�ارة للع�راق مثل تركي�ا بالتدخل بش�ؤون 
القض�اء العراقي وإصدارها أحكاما مس�بقة 
بتش�خيص من هو المذنب وم�ن هو البريء 
.هذا أمر غير مقبول في األعراف الدبلوماسية 
ويعتب�ر تدخال في الش�ؤون الداخلية لبلد ذي 
س�يادة وتوفير مالذ آم�ن، لمحكوم بجريمة 
قتل في دولة مجاورة يعتبر موقفا غير ودي 
من قبل تل�ك الدولة، وقد تم إب�الغ الحكومة 
التركية بأن هذا التصرف هو مخالف لألعراف 
الدبلوماس�ية، وخالف عدم التدخل بالشؤون 
الداخلية لبلد ذي سيادة وخالف حسن الجوار 
بين الدول وهو موقف فيه تجاوز على أرواح 
المواطني�ن العراقيين ودمائهم التي تس�بب 
في س�فكها هذا المج�رم قضائيا وعصابته . 
فالغري�ب أن من يوفر مالذا آمنا لهذا المجرم 
الهارب من وجه العدال�ة في تركيا هو حزب 
يس�مي نفس�ه ح�زب العدال�ة، فاألولى من 
ه�ذا الحزب وبالذات رؤس�ائه أن يراعوا هذه 
العدالة، أما عن الكهرباء فقد أكد نائب رئيس 
الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور الشهرستاني 
بأن أزمة الكهرباء س�تنتهي في العراق نهاية 

عام 2013 . 
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ال وجود لصحف رصينة بعد سقوط النظام !!

هناك خالفات سياسية 
وأساسية بين المركز واإلقليم 

 نسبة الـ17 % من الموازنة 
لإلقليم اكبر من استحقاقه

أزمة الكهــرباء ستنتهـــي 
عام 2013 !!

نائب رئي�س جمل�س الوزراء ل�سوؤون الطاقة لـ  

عقود النفط والكهرباء محصنة وال يشوبها الفساد !!!
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         كاظم فنجان احلمامي

تق�ول المعارضة المصري�ة: "ال اختالف 
في السياس�ة الخارجية بين المس�ارات 
التوفيقية, التي انتهجها الرئيس المخلوع 
محمد حس�ني مبارك,  وبين المس�ارات 
التي سينتهجها الرئيس الدستوري محمد 
الدس�توري  اإلع�الن  فج�اء  مرس�ي((, 
ومس�ودته ليؤك�د هواج�س المعارضة, 
ويعم�ق اله�وة الت�ي ب�دأت تتس�ع ف�ي 
الش�ارع المصري المنقس�م بي�ن ميدان 
النهضة ف�ي الجيزة حيث تتفجر أعصاب 
للرئي�س  المؤي�د  اإلس�المية  التي�ارات 
مرسي, وبين ميدان التحرير حيث تصدح 
األص�وات المعارضة له, وبين )التحرير( 
و)النهض�ة( تقاطع�ت نواي�ا النه�وض 
والتح�رر, وس�ط مخ�اوف من نش�وب 
أعمال عنف, بانت مالمحها في الخطابات 
الفوضوية المتشنجة.  وتقول المعارضة 
أيضا: )أنها رصدت عودة حس�ني مبارك 
ف�ي ص�ورة التعزي�زات المس�لحة, التي 
مارس�ت القم�ع ض�د المعتصمي�ن ف�ي 
زم�ن الرئي�س مرس�ي(, ولم يع�د لديها 
أدنى ش�ك ف�ي تطاب�ق صور الرئيس�ين 
م�ن حي�ث التوجه�ات الخارجي�ة, ومن 

الممارسات  حيث 
فه�ي  الداخلي�ة, 
ترى أن التعديالت 
ية  ر س�تو لد ا
الت�ي يس�عى لها 
ال  الحالي  النظام 
الضمانات  تشمل 
المطلوبة لصيانة 
العامة,  الحريات 
س�لطاته  وتمنح 
يعية  لتش�ر ا
الحري�ة المطلقة 
قوانين  س�ن  في 
التحكم بوس�ائل 

اإلعالم وتعطيلها, 
وحل النقابات, وتحديد أنشطة منظمات 
حري�ة  النظ�ام  وتمن�ح  الع�ام,  النف�ع 
التفس�يرات المتش�ددة لمبادئ الشريعة 
اإلس�المية, فالمادة الثانية من مس�ودة 
الدس�تور المقترح تنص على أن )مبادئ 
الش�ريعة اإلسالمية هي المصدر الرئيس 
للتشريع(, ما ينذر بفتح بوابات االجتهاد 
للتفس�يرات الفقهي�ة الواس�عة, وربم�ا 
تش�دداً.   األكث�ر  المزاجي�ة  التفس�يرات 
وت�رى المعارضة إن مش�روع الدس�تور 
ال�ذي يدعو الرئيس لالس�تفتاء عليه هو 
ف�ي حقيقت�ه مش�روع لتقيي�د حق�وق 
وحريات المصريين السياس�ية والمدنية 
واالقتصادية واالجتماعية، وهو مشروع 
يعبر عن رؤية طرف واحد في المجتمع، 
وال يمك�ن قبول اس�تفتاء الش�عب على 
حريت�ه وكرامت�ه وحقوق�ه، خاصة في 
ظل الظ�روف الحالي�ة التي يحن�ث فيها 
الرئي�س مجددا بوعد آخ�ر له بعدم طرح 
الدستور لالستفتاء, إال بعد توافق القوى 
الوطني�ة حوله، فاألوض�اع التي خلقتها 
قوى اإلس�الم السياس�ي، وعلى رأس�ها 
الرئي�س مرس�ي وجماعت�ه تس�ير نحو 
تقس�يم البالد إل�ى معس�كرين: أحدهما 

مع الدين والش�رعية وأحدهما ضدهما. 
وه�ذه هي نق�اط الخالف بي�ن الموالين 
المظاه�رات  فاندلع�ت  والمعارضي�ن, 
المحروس�ة,  ميادي�ن  ف�ي  المليوني�ة 
رف�ع المتظاهرون فيها ص�ور مزدوجة 
للرئيسين الس�ابق والالحق, وجهان في 
صورة واحدة, كتبوا تحتها عبارة )محمد 
مرس�ي مب�ارك(, لإلش�ارة إل�ى احتمال 
عودة األح�كام التعس�فية ولكن بصيغة 
ش�رعية متش�ددة. فجاب�ت المس�يرات 
وش�وارع  القاه�رة  ش�وارع  الس�لمية 
اإلس�كندرية وكبريات مدن المحروسة, 
كان ف�ي طليعتها زعماء التيار الش�عبي 
وحزب الدستور, وصفوا فيها المشروع 
الدس�توري الحال�ي بأنه فاقد للش�رعية 
من حيث الش�كل والمضم�ون, وطالبوا 
بإيجاد قاعدة للتوافق الوطني, تؤس�س 
لبناء نظام ديمقراطي حقيقي, قادر على 
مواجهة حالة االس�تقطاب التي عصفت 
بالب�الد. وهت�ف المصل�ون في مس�جد 
الش�ربتلي بس�قوط )حكم المرشد( في 
إش�ارة إلى حكم مرش�د )اإلخ�وان( في 
الوق�ت ال�ذي كان في�ه الرئيس مرس�ي 
يقف م�ع المصلين ألداء ص�الة الجمعة, 
ما اضطره إلى مغادرة المسجد من الباب 

الخلف�ي, وقال ش�اهد عي�ان إن أكثر ما 
استفز المصلين أن خطيب المسجد قارن 
الرئيس مرسي ومعارضيه بالنبي محمد 
والكف�ار. وردد المعتصم�ون في ميدان 
التحري�ر هتاف�ات: )ارح�ل يا مرس�ي(, 
و)الشعب يريد إسقاط النظام(, و)يسقط 
حكم المرشد يسقط(, و)باطل. . دستور 
دس�تورك  و)احم�ل  باط�ل(,  الغريان�ي 

وارحل(.  
القي�ادي  الخرب�اوي  ث�روت  وتوق�ع 
اإلخواني المنش�ق عن جماع�ة اإلخوان 
المس�لمين أن تلجأ الجماعة إلى استنفار 
ميليشياتها المسلحة ضد معارضيهم في 
حالة قيام ثورة تطيح بالرئيس مرس�ي, 
وق�ال الخرب�اوي ف�ي تصري�ح خ�اص 
لصحيفة )البدي�ل(: إن الجماعة لديها ما 
ال يقل عن عش�رة آالف مقات�ل, وال يزيد 
على مائة ألف شاب تدربوا عسكرياً على 

فن�ون القتال األعزل وحرب الش�وارع, 
وإن تل�ك المليش�يات تابعة لما يس�مى 
بالتنظيم الس�ري الخاص, الذي يرأس�ه 
ويش�رف علي�ه الدكتور محم�ود عزت 
نائب المرشد العام, والمحسوب على ما 
يسمى )تيار الصقور(, أو )المحافظين 

داخل  المتش�ددين( 
الجماعة.   

وفج�ر الخرباوي مفاج�أة أخرى بقوله: 
إن الجماعة أرس�لت مليش�ياتها القتالية 
القذاف�ي,  بحك�م  لإلطاح�ة  ليبي�ا  إل�ى 

وأرسلتها إلى سوريا إلسقاط نظام 
الفت�اُ  األس�د,  بش�ار 

استش�هاد  إل�ى 
في  بعضه�م 

ن  لم�د ا
السورية 

بع�د 

انضمامهم لصفوف )الجيش الحر(. 
لقد تمحورت خطابات اإلخوان بقولهم: 
الصالحي�ات,  الرئي�س مطل�ق  )أعط�وا 
وثقوا بأنه لن يستعملها في غير مصلحة 
مصر(, من دون اعتبار لكل قواعد اللعبة 
الديمقراطي�ة وقوانينه�ا, وبخ�الف ذلك 
ف�إن صفة )الكف�ر المباح( ه�ي الصفة 
الت�ي س�يطلقونها عل�ى خصومه�م من 
والقوميي�ن  والليبراليي�ن  العلمانيي�ن 

واليساريين. 
وهكذا وجدت مصر نفسها تجتر مفردات 
القواميس التي تداولها النظام المباركي 
قبل الربيع العربي, وع�اد النظام الحالي 
إلى اس�تحضارها لخوض غم�ار )الجدل 

الُمحتدم( في شوارع مصر وميادينها.  
أن  المص�ري فق�د اخت�ار  أم�ا اإلع�الم 
يحت�ل الطليعة في معارك�ه اليومية ضد 
الديكتاتوري�ة الجديدة، إذ من المتوقع أن 
تحتج�ب معظم الصحف غي�ر الحكومية 
وأن تس�ّود القنوات التلفزيونية الخاصة 
شاش�اتها احتجاجاً على سياس�ات تيار 
اإلس�الم السياس�ي الحاك�م، فيما برزت 
بوادر تم�ّرد في اإلعالم الرس�مي، تبّدى 
في خطوات فردية جريئة عكس�ت حجم 
الغليان في أوس�اط اإلعالميين باختالف 
مواقعهم, في حين ظه�ر الرئيس وكأنه 
يفتقد االبتكار، بعدما لجأ إلى اس�تخدام 
كافة األس�اليب, الت�ي لجأ إليه�ا النظام 
االعتراض�ات  مواجه�ة  ف�ي  الس�ابق 
عل�ى حكم�ه، أس�اليب لم تقتص�ر فقط 
عل�ى اس�تعادة لغ�ة التخوي�ن والتهويل 
والحديث عن مؤامرة، بل كان العنف ضد 
المعارضي�ن عنوانه�ا األب�رز، 
م�ا أع�اد التذكي�ر بواقعة 
)الجمل(, التي لجأ إليها 
رجال مبارك, وبدا أن 
مرس�ي وجماعت�ه 
س�وى  يملكون  ال 
هذه اإلستراتيجية 
جه�ة  ا لمو
ضي�ن  ر لمعا ا
فضي�ن  ا لر ا
ت  ي�ال للتعد
ية  ر س�تو لد ا
 ، ح�ة لمقتر ا
يس�تر  والل�ه 

من الجايات.

             ح�صني ال�صدر

ش�هدت االنس�انية عبر مس�اراتها الطويلة في 
دروب الحي�اة ، أنماط�اً عدي�دة م�ن الس�لوك 
البش�ري المنتفخ ، الذي يس�تقوي بالس�لطان 
، ويم�ارس ألوان�اً من االس�تعالء واالس�تكبار 
واالختراقات للقيم والموازين ، مستنداً الى تلك 
الصلة العميقة برأس الهرم السلطوي حتى لكأّن 
االتصال الوثيق بالسلطان يمنح "الحصانة" من 

اية مساءلة أو عقوبة ...!!!
مواقعه�م  يس�تغلون  الس�لطة  صنائ�ع  اّن 
لمصالحهم الذاتية حين تكون الساحة مفتوحة 
أمامه�م بال اعت�راض ، أما حين يج�دون الحزم 
الش�ديد معه�م م�ن قب�ل العاملين ف�ي أجهزة 
الحكم فانهم سرعان ما ينصاعون ، ويخضعون 
)للضوابط( الت�ي الُبدَّ ان تعلو عل�ى )الروابط( 

...
ان هناك من يسرح ويمرح في شتى دوائر الدولة 
، وأجهزتها ، ويتقمص شخصية اآلمر الناهي ، 
وُيص�در ما يحلو له م�ن توجيهات، منطلقاً من 
أواص�ر العالقة الوثيقة التي تربطه بكبار رجال 

الدولة وهم قد اليعلمون بذلك ..!!
انه اليحمل تخويالً خطّياً منهم ، يتيح له التدخل 

في القضايا ، والمباشرة الفعلية لألمور .
ان الضعف النفس�ي ، والخش�ية على المصالح 
،تدف�ع بالمهزومي�ن نفس�ياً م�ن الموظفين ، 
للتعام�ل م�ع )أزالم الس�لطة( تعام�اًل متمي�زاً 
وكأنه�م من طينة أخرى غي�ر طينة المواطنين 

اآلخرين ..!!
اذن فهنالك اختراقان ممجوجان :

اختراق أزالم السلطة للضوابط والموازين ، 

واخت�راق الراضخين لهم م�ن موظفي األجهزة 
الرسميه للقوانين والضوابط ...

ان م�ن واج�ب الموظ�ف المخلص األمي�ن ، ان 
يتعام�ل مع المواطني�ن جميعاً عل�ى حّد واحد 

دون تمييز أو تفريق بينهم ...
وأزالم الس�لطة ال يس�تطيعون ان يفعلوا شيئاً 
، أم�ام الموظفين الحازمين الذين التس�اورهم 
المخ�اوف عل�ى مصالحه�م ، ويضط�رون في 
نهاية المطاف الى القبول بان يكونوا كاآلخرين 
، ولكنهم ال يقبلون بذلك ابتداءاً ما داموا يجدون 

من ترتعب فرائصهم خوفاً منهم ..!!
قصة طريفة :

وق�د وقفُت على قصة مهم�ة، أوردها الخطيب 
/ج14/ص313  بغ�داد  تاري�خ  ف�ي  البغ�دادي 
،م�ن المفيد نقلها والتعلي�ق عليها ، وقعت أيام 

المعتضد العباسي خالصتها :
ان خادم�اً م�ن وجوه خ�دم المعتض�د ، رفعُت 
عليه شكوى عند قاضي المعتضد ، فجاء واحتل 
موقعاً متميزاً ف�ي المجلس ، رغم أنه كان عبداً 
ممل�وكاً للمعتض�د – فص�اح ب�ه القاضي وأمر 
ان يك�ون بم�وازة خصم�ه ، فامتن�ع ، فقال له 

القاضي :
} أَُتْؤَمُر بموازة خصمك فتمتنع ؟

ياغالم !
عمرو بن أبي عمرو النّخاس الس�اعة يقدم اليه 
ببيع هذا العبد وحمل ثمنه الى أمير المؤمنين {

أمر القاضي ان يباع وان يتولى النّخاس )عمرو 
بن ابي عمرو( ذلك عل�ى ان يعود ثمنُه لمالِكه ، 

وهو رأس الهرم –الخلفية-
وه�ذا إج�راء ث�ورّي ، تج�اوز ب�ه القاضي كل 

الحدود المألوفة في التوبيخ والتأنيب ..!!
ثم قال القاضي لحاجبه :

} خذ بيده ، وسّو بينه وبين خصمه {
وبالفع�ل اقت�اده الحاج�ب ُكْرها وأجلس�ه مع 

خصمه 
وحي�ن تم�ت اج�راءات المرافع�ة القضائي�ة ، 
انص�رف الخ�ادم فح�ّدث المعتضد بم�ا جرى ، 
وبكى بين يدي�ه –إمعاناً في إثارته وتألبيه على 
القاض�ي – فم�ا كان من المعتض�د االّ ان صاح 

عليه قائالً :
} لو باعك ألجزُت بْيَعه ،

وما رددُتك الى ملكي أبداً ،
ولي�س خصوصك لي يزيل مرتب�ة الحكم ، فانه 

عمود السلطان ، وقوام األديان {
ان ه�ذا الموقف من المعتضد ، يش�ي بأنه رجل 
دولة ، ولب�س رجل عواط�ف ومواقف مرتجلة 

...
ألم تسمعه يقول عن القضاء :

انه عمود السلطان وقوام األديان .
انه�ا اذن نظ�رة واعية لدور القض�اء ، الذي هو 
بمثاب�ة العم�ود الفقري للس�لطة ، متى ما قام 
على العدل واالنص�اف ورفع الحيف واالجحاف 

عن الناس .
والسؤال اآلن :

َم�ْن م�ن المس�ؤولين الكبار يس�مح لجهة من 
الجهات الرس�مية ان تعام�ل اللصيقين به بمثل 
هذه الصرام�ه التي عامل به�ا قاضي المعتضد 

خادمه األثير ؟!
انن�ا بحاجة الى ترجمة الُمث�ل والمبادئ الحقة 
ال�ى وقائ�ع وحقائ�ق ، تمش�ي عل�ى األرض ، 
وتؤك�د بما ال يقب�ل النقاش ، أّن الع�دل البد ان 
يعل�و ، وان القانون أكبر من أية رابطة أو عالقة 

بهذا المسؤول أو ذاك .
www.husinalsadr2011@yahoo.com

       �صباح عبا�س 
يعد الفس�اد م�ن الظواه�ر الت�ي يختلف 
تعريفه�ا باختالف الطرق التي ينظر إليها 
. فكل عمل يهدد المصلحة العامة ويخالف 
القوانين واألع�راف والقواعد االجتماعية 
واإلنس�انية والديني�ة ه�و فس�اد ويجب 

مالحقته. 
وضرب�ه بق�وة وقطع ج�ذوره ألنه من 

األم�راض الخبيثة الت�ي تقتل إذا ما 
استفحل.

وللفس�اد اإلداري والمال�ي وج�وه 
تتمث�ل بس�وء  وص�ور عدي�دة 

اس�تخدام الس�لطة والتالعب 
بالمال العام أو تبديده وغسيل 

األموال والغ�ش التجاري وكلها 
القانون  جرائم يحاسب عليها 

.
والفس�اد اإلداري والمالي 

ال يرتبط بنظام سياس�ي 
معي�ن ب�ل ه�و ظاه�رة 

ف�ي  للقل�ق  مثي�رة  دولي�ة 
الدولي�ة   المجتمع�ات  كل 
ه�ذه  نش�وء  وأس�باب 
إل�ى  تع�ود  الظاه�رة 
باألعراف  االلتزام  تراجع 

والمب�ادئ  والمواثي�ق 
الدينية واالجتماعية وتوجه البعض 

إل�ى البحث عن وس�ائل و مظاه�ر الترف 
مهما كان�ت متطلبات تلبيته�ا، باإلضافة 
إل�ى تضاؤل عملي�ات المراقب�ة والتدقيق 

وأماكن التالعب بالحس�ابات االلكترونية 
ونزوع البعض إلى االس�تحواذ على المال 
الع�ام بذريعة ارتف�اع تكاليف المعيش�ة 

اهتمام  بتامي�ن وع�دم  الدول�ة 
ت  الحياة من خالل متطلب�ا

لج�ة  معا
في  الخل�ل 
قواني�ن 

ت�ب   لروا ا
إل�ى  باإلضاف�ة 

اندث�ار الرقابة والتي ال نعن�ي بها الرقابة 
الحكومية فقط . 

كمنظم�ات  المجتم�ع  أط�راف  كل  ب�ل 
المجتم�ع المدني ووس�ائل اإلعالم كافة، 
والت�ي تلع�ب دورا كبي�را ف�ي التص�دي 
كذل�ك  الظاه�رة  ه�ذه  ض�د  والتثقي�ف 
التوعية الدينية يتحمله�ا رجال الدين من 
كل الطوائ�ف والمذاهب ؛ م�ن هنا تتبلور 
أهمية دور هيئة النزاهة لمكافحة الفساد 
يتطل�ب  العم�ل  وه�ذا  والمال�ي  اإلداري 
دعم�ا  وحماي�ة حكومية وسياس�ية من 
كل األطراف من خالل التش�خيص الكامل 
لمضمون اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة 
الفس�اد اإلداري والمال�ي، وم�ن المهم 
ج�دا اإلف�ادة م�ن  التج�ارب الدولية 
في هذا المج�ال والدخول في عقد  
المؤتمرات  وحضور  االتفاقيات 

والندوات . 
النزاه�ة  ثقاف�ة  نش�ر  إن 
والتص�دي  والش�فافية 
للفساد ال يقتصر على 
هيئ�ة النزاه�ة فقط، 
وإنما على جميع فئات 
والمش�اركة  المجتمع 
في هذا الفع�ل الوطني 
واالجتماعي واإلنس�اني 

     .
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المش�تركون ف�ي حرائق القوى المتنافرة, التي اندلع�ت على ضفاف النيل هم كل من صناع القرار, والنخب�ة المنتخبة, وجموع المعترضين, لكن 
الرئيس محمد مرس�ي هو المتهم األول في إش�عال فتيل النيران المحرقة, التي عادت فيها مصر إلى اجترار مفردات النظام المباركي في تعامله 
الميداني مع المتظاهرين قبل اندالع اش�تباكات )الربيع العربي(, فخرجت الحرائق المصرية عن الس�يطرة، وفش�لت محاوالت إخمادها, وإخراج 
رمادها من عنق الزجاجة، حتى وقف التياران المدني واإلسالمي على مسافات تزداد تباعداً يوماً بعد يوم من منابع مكافحتها والقضاء عليها, لم 
تشهد مصر حالة من االنقسام والفوضى منذ عصر المماليك مثلما يحصل اآلن على ضفاف النيل, فالبلد يعيش حالة متشنجة وصلت إلى االحتراب 

األهلي, ووصلت فيها الشعارات والتهديدات, التي أطلقتها القوى المتنافرة إلى مستوى التهديد باندالع الصدام الدموي .

حرائق يف حدائق النيل

من التاريخ اىل اجلغرافية
الفساد.. وكيفية احلد منه  اليشء يعلو عىل العدل

علي بابان 

العراقي  اإلنس�ان 
من هنا نبدأ !!

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحةالراأي 13
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة

 عبثا نجهد أنفس�نا في البحث عن حلول لمشاكلنا وأزماتنا االقتصادية 
والسياسية المستعصية من دون النظر إلى حال اإلنسان الذي صنع هذه 
األزم�ات و الذي )هو بالوق�ت ذاته( من يدفع ثمنه�ا و يكتوي بنيرانها 
وأعني به اإلنس�ان العراقي، بناء اإلنس�ان و التص�دي لعلله وعقده هي 
المهم�ة األصع�ب ومن ينجح فيه�ا تصبح المهام األخرى بالنس�بة له، 
مج�رد تحصيل حاصل، و من الوهم أن نتص�ور إمكانية تحقيق ازدهار 
اقتص�ادي أو مادي أو نجاح سياس�ي من دون الم�رور بالحلقة األهم ، 

االرتقاء اإلنساني .
يج�ب أن نمتلك الش�جاعة لنعلنه�ا وبالصوت العالي، اإلنس�ان العراقي 
يعيش انحدارا متواصال منذ س�نوات، حتى صار هذا اإلنس�ان يشك في 
كل قيم�ه ومعاييره الت�ي تربى على الوالء لها، و أصبح فريس�ة للجهل 
والتعص�ب والضالل�ة، دعون�ا نضع اإلصب�ع على موط�ن العلة ونقول 
بصراحة أن هذا اإلنس�ان يتعرض ألزمات ف�ي قيمه وثقافته ووالءاته، 
ويعجز عن تعريف نفس�ه وهويته، اإلنسان العراقي ومنذ سقوط بغداد 
مصاب بتشوهات خطرة في نفسه وفكره وروحه ، فقد معها مالمحه 
المعه�ودة وبات بال مالمح وال س�مات مح�ددة، ولذلك علين�ا أن نقرع 

ناقوس الخطر .
كيف حصل هذا االنحدار ؟

ه�ل ح�دث ه�ذا بفع�ل )صدم�ة الهزيم�ة والس�قوط( في ع�ام ألفين 
وثالث�ة ميالدي، وهل كانت هذه الصدمة قوي�ة بما فيه الكفاية لتحدث 
اهت�زازا خطيرا في النفس والذات العراقي�ة كانت)منظومة القيم( أول 

ضحاياه؟.
إذا كان األمر كذلك فعلينا أن نمعن النظر في الدراسات االجتماعية التي 
تركز على سلوكيات األمم المهزومة و لدينا في ) أبن خلدون( وكتاباته 
مص�در ثري في هذا الباب، ه�ل هذه هي ضريبة العي�ش عقودا طويلة 
تح�ت )الدكتاتورية( وه�ل ما ندفعه الي�وم هو جزء من تل�ك الفاتورة 
الباهظ�ة الثم�ن، فالدكتاتوريات تت�رك جروحا غائرة في جس�د األمم 
وتحدث تش�وهات في روحها؟ أم أن العلة هي في )الثقافة( التي تقدم 
للجماهير اليوم م�ن قبل القوى االجتماعية والسياس�ية النافذة بحيث 
أن ه�ذه الثقاف�ة )مس�مومة( و )متخلفة( وال تعين على بناء اإلنس�ان 
المتحض�ر و المجتم�ع الناهض..؟؟ ه�ل نعيش فعال حقبة )اكتش�اف 
الهوي�ات الفرعية لذاتها( وطغيانها عل�ى الهويات الجمعية ذات الطابع 
التوحيدي للمجتمع )الهوية الوطنية والعربية واإلسالمية(، وهل يعاني 

العراقي فعال )أزمة هوية(؟.
أم أن ما يحدث في مجتمعنا ليس�ت س�وى صورة مكررة )عما يقع في 
كل المجتمع�ات اإلس�المية( من ص�راع القيم الذي يدور بم�رارة )بين 
منظوم�ة القي�م اإلس�المية المعروف�ة ومنظوم�ة القي�م الغربية بكل 

ليبراليتها وانفتاحها ونجاحاتها الحضارية(.
ال تب�دو أزمتن�ا ف�ي الع�راق معزول�ة عم�ا ي�دور ف�ي إقليمن�ا العربي 
واإلس�المي.. وال تختل�ف ف�ي المالم�ح األساس�ية هن�ا ع�ن معالمها 
البارزة هناك، فوضى، وانفالت اجتماعي وسياس�ي، و تصارع للهويات 
الفرعية، مع صراع كبير بين منظومة القيم اإلسالمية ومنظومة القيم 
الغربية. التناقضات األساسية لم تحس�م، واإلشكاليات الكبرى ال زالت 
معلقة ف�ي الهواء بال حلول.. ف�ي العراق ومعظ�م المجتمعات العربية 
واإلسالمية، والفرق بين قطر وآخر هي فقط في درجة األزمة وحدتها 
واإلضافات م�ن المالمح المحلي�ة الخاصة. يتجنب الكثي�رون الحديث 
عن) اإلنسان( ألسباب عديدة، فالبعض يميل للحديث عن الحلول السهلة 
والعالجات الس�ريعة الت�ي يتوهم أن فيها المخ�رج لألزمات.. والبعض 
يتس�م )بالجزئية( و )البس�اطة( في التفكير ولذلك يتجنب الحديث عن 
المل�ف األكث�ر تعقيدا وهو اإلنس�ان.. وهن�اك صنف آخ�ر ال يريد مس 
الموضوع اإلنس�اني ألنه ال يرغب في االصطدام بمحاور هامة مرتبطة 
بهذا الموض�وع، كالثقافة االجتماعية والديني�ة والمنظومة األخالقية 
والقيمية، وهي محاور لصيقة بعملية بناء اإلنسان بالضرورة وال تنفك 
عنه، وهناك فريق آخر يتصرف كالنعامة التي تخفي رأس�ها في الرمال 
و يعتق�د أن الحدي�ث عن )اإلنس�ان العراقي( أو )العربي( أو )المس�لم( 
مح�رج، أو ه�و باهظ التكلف�ة لمن يتصدى ل�ه أو أنه قد يك�ون حديثا 

)جارحا( إذا اتسم بالصراحة..
إذا كنا مس�لمين حقا في تفكيرنا وس�لوكنا وعقائدنا علينا أن نقر بأن 
بن�اء اإلنس�ان والمجتمع تبعا له ه�و التحدي األكبر وه�و المهمة التي 
ال تعل�و عليها مهمة أخرى، ومن المؤس�ف أن ش�طرا كبيرا من أحزابنا 
تطلق على نفس�ها وصفا إس�الميا ولكنه�ا نادرا ما تتط�رق لمثل هذه 
المهام فيما قضيتها األساس�ية مرتبطة باإلنس�ان، وبناء اإلنسان قبل 
أي اعتبار آخر.نبينا محمد "صلى الله عليه وآله وس�لم" كانت معجزته 
األساس�ية في بناء اإلنس�ان بع�د - معجزة القرآن الكري�م – فقد نجح 
ف�ي أن يخرج أعظ�م أمة من بيئة اجتماعية جمع�ت كل عوامل الضعف 

والتخلف واالنحدار واحتوت كل أمراض المجتمعات وعللها.
اإلنسان العراقي جدير بأن يكون محور أبحاثنا ومثار اهتمامنا، وموضع 
نظرن�ا المتواصل ، فهذا اإلنس�ان هو الهدف والغاية ف�ي آخر المطاف، 

وما دون ذلك من قضايا ومحاور، ليست سوى هوامش وفرعيات .
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أعلنت مجلة وورلد س�وكر العاملية 
تتوي�ج النج�م األرجنتين�ي ليونيل 
مييس هداف نادي برشلونة متصدر 
الدوري اإلسباني بلقب أفضل العب 
يف العال�م بفارق كبري من األصوات 
عىل املستويني الفني والجماهريي 
ع�ن الربتغايل كريس�تيانو رونالدو 
ه�داف ري�ال مدري�د حام�ل لقب 

الدوري اإلسباني.
وحص�ل النج�م األرجنتين�ي ع�ىل 
ضعف عدد أص�وات صاحب املركز 
الثاني، منافس�ه وغريمه التقليدي 

كريستيانو رونالدو.
ووفقا للتصنيف الذي يقام س�نويا 
حصل املدرب اإلس�باني فينسينت 
ديل بوسكي عىل لقب أفضل مدرب 
يف العال�م بإنجازات�ه م�ع املنتخب 
اإلس�باني وآخرها لقب كأس األمم 

األوروبية 2012.
كما حصل املنتخب اإلسباني بدوره 
عىل لقب املنتخب األقوى واألفضل 
يف العال�م ع�ىل اإلنجازات نفس�ها 
متخطي�ا العدي�د م�ن املنتخب�ات 

العاملية.
ويع�د تتوي�ج مي�يس باللق�ب هو 
إنج�از تاريخ�ي باعتب�اره الالعب 
الوحيد يف العالم الذي يتش�ارك مع 
يف  الربازي�ي  رونال�دو  األس�طورة 
الحص�ول عىل اللقب 3 م�رات بعد 

تتويجه أعوام 2009 و2011.
الجائ�زة  تاري�خ  يف  األوىل  وللم�رة 
الت�ي تتواص�ل يف عامه�ا الثالث�ني 
يتس�اوى تصويت القراء ويتناظر 
مع تصويت الخ�رباء، وأجمع الكل 
عىل تتويج مييس واحتالل رونالدو 
املرك�ز الثان�ي وبنف�س النس�بة، 
حي�ث حص�ل مي�يس ع�ىل %47.3 
من إجمايل األصوات مقابل 19.01 
لكريس�تيانو بينما حل اإلس�باني 
أندرياس إنييس�تا يف املركز الثالث، 
يلي�ه أندري�ا بريل�و اإليط�ايل العب 

وسط نادي يوفنتوس.
ويف املرك�ز الخام�س ج�اء النم�ر 
الكولومب�ي راديميل فالكاو هداف 
أتليتكو مدريد اإلسباني ثم الربازيي 

نيمار العب نادي سانتوس يف املركز 
السادس، واإلسباني إيكر كاسياس 

ح�ارس مرمى ريال مدريد يف 
املرز الس�ابع، واإلس�باني 
العب  هريناندي�ز  تش�ايف 
وسط برش�لونة يف املركز 
الثام�ن. واس�تمر النجم 
دروغبا  ديدي�ه  اإليفواري 

ضم�ن قائم�ة األفض�ل يف 
العال�م رغ�م ابتع�اده ع�ن 

يف  باللع�ب  األض�واء  دائ�رة 
ال�دوري الصين�ي، حيث احتل 

دروغبا املركز التاس�ع، بينما 
األخ�ري نج�م  املرك�ز  احت�ل 

تشيليس وليل الفرنيس سابقا 
إيدين هازارد.

املدرب�ني  مس�توى  وع�ىل 
الربتغ�ايل جوزي�ه  احت�ل 
موريني�و املركز الثاني يف 
قائم�ة األفض�ل بعد ديل 
بوسكي وبفارق كبري يف 
األص�وات 28.49 مقابل 
12.27% وبف�ارق ضئيل 
املرك�ز  صاح�ب  ع�ن 
الثال�ث اإليطايل روبريتو 
دي ماتي�و املق�ال م�ن 
تش�يليس  نادي  تدريب 
ع�ىل  حص�ل  وال�ذي 
إجمايل أصوات بنسبة 

.%12.05
وفيم�ا ي�ي ترتي�ب 
الالعب�ني واملدرب�ني 
لفائزي��������ن  ا

ونسبتهم:
أوال، الالعبون:

مي�يس  ليوني�ل   -1
%47.33

كريس�تيانو   -2
رونالدو %19.01

3- أندرياس إنييس�تا 
%9.77

بريل�و  أندري�ا   -4
%6.10

فالكاو  راديميل   -5
%5.95

6- نيمار %3.60
7- إيكر كاسياس 

%2.30
هرينانديز  تش�ايف   -8

1.78
9- ديدي�ه دروغب�ا 

%1.77
إيدي�ن هازارد   -10

%0.37

ثانيا، املدربون:
1- فينسينت ديل بوسكي )منتخب 

إسبانيا( %28.49
2- جوزي�ه مورينيو )ريال مدريد( 

%12.27
3- روبريتو دي ماتيو )تش�يليس( 

12.05

)بروس�يا  كل�وب  يورغ�ني   -4
دورتموند( %10.33

)أتليتيك�و  س�يموني  دييغ�و   -5
مدريد( %7.19

6- هرييف رين�ارد )منتخب زامبيا( 
6.83

)أتليتي�ك  بيليس�ا  مارس�يلو   -7

بيلباو( %5.74
)كورينثيان�ز  تيت�ي   -8

الربازيي( %4.67
9- بيب غوارديوال )برشلونة 

اإلسباني( %2.72
)األومليب�ي  تين�ا  لوي�س   -10

املكسيكي( %2.63

ميسي وديل بوسكي األفضل في العالم ورونالدو ومورينيو على بعد مسافات

أك�د االتحاد العراقي لكرة القدم عىل أن مدرب منتخب 
الع�راق، الربازي�ي زيكو، س�يصل إىل بغ�داد منتصف 
األس�بوع الجاري ملتابعة موض�وع بقائه مع املنتخب 

أو رحيله نهائيا.
وق�ال املتح�دث باس�م اتحاد الك�رة نعيم ص�دام أن 
"االتحاد تس�لم تأكيدات من زيكو بأنه س�يحرض إىل 
بغداد بصحب�ة مدير أعماله ومحامي�ه، لالتفاق مع 
االتح�اد بخص�وص بقائه عىل رأس اله�رم التدريبي 
للمنتخ�ب أو ترك الفريق". وأضاف أن "االتحاد أنهى 
اجتماعاته مع مدرب اللياقة س�انتانا الذي سيغادر 
بغداد اليوم متوجها إىل الربازيل، بعد ان أجرى سلسلة 
من املباحث�ات الخاصة ناقش خالله�ا نقاط عديدة 

تخص مشوار زيكو مع املنتخب العراقي". ونفى صدام 
األنب�اء التي تداول�ت بخصوص تس�مية املدرب املرصي 
حس�ن ش�حاته لقيادة املنتخ�ب العراقي خلف�ا لزيكو، 
مبينا أن "أس�ماء أجنبية كثرية ترغب بتدريب املنتخب، 
وضعت س�ريها الذاتية ع�ىل طاولة االتحاد ملناقش�تها 
وتحدي�د احده�ا لقيادة املنتخ�ب العراق�ي يف حال عدم 
التوصل إىل اتفاق مع زيكو". وأشار إىل أن "اغلب املدربني 
التي وصلت س�ريهم الذاتية لالتحاد من قبل س�مارسة 
محرتفني جاءت بع�د االتفاق مع أولئ�ك املدربني".فيما 
علمت مصادرنا القريبة من االتحاد العراقي لكرة القدم 
، أن األخري أتفق مع املدرب ايدو لقيادة املنتخب الوطني 
العراقي للفرتة املقبلة بعد أن تعذر عودة ش�قيقه زيكو 

لقي�ادة 
وذك�ر  الرافدي�ن.  اس�ود 

املص�در " أن اإلتحاد العراقي سيس�تلم م�ن أيدو جدول 
اس�تعداد املنتخ�ب لبطولة الخلي�ج املقبلة ع�ىل أن يبدأ 
مهمة التدريب يوم السابع والعرشين من الشهر الحايل" 
.وتاب�ع " أن أي�دو قد يق�ود منتخبنا الوطن�ي يف املباراة 
الودية االس�تعدادية مع نظريه التون�يس يف الثالثني من 
هذا الش�هر بدولة قطر بع�د أن وافق األخري عىل خوض 
هذه املب�اراة عىل أن يتحم�ل اإلتحاد العراق�ي تكلفتها 
جميعا".وم�ن املؤمل أن يؤمن االتحاد مب�اراة تجريبية 
ثانية م�ع أح�د املنتخب�ات األفريقية ليتس�نى للمدرب 
أيدو اختيار التش�كيلة النهائية لبطولة الخليج 21 التي 

ستقام يف البحرين مطلع العام املقبل".

ايدو بدل زيكو لقيادة أسود الرافدين !!

أكد مهاج�م املنتخب الوطن�ي ونادي دهوك 
ع�الء عب�د الزه�رة أن�ه ش�في نهائي�ا من 
اإلصاب�ة الت�ي تع�رض له�ا يف وقت س�ابق 
ع�ىل مس�توى العضل�ة الخلفية.وق�ال عبد 
الزهرة ل�"معرض الك�رة العراقية املصور" 
"الحمد لله لقد ش�فيت نهائي�ا من اإلصابة 
الت�ي تعرض�ت لها، وأن�ا جاهز للمش�اركة 
يف مواجه�ة فريق�ي ده�وك التي س�يلعبها 
الجمع�ة املقبلة أم�ام الق�وة الجوية ضمن 
بطول�ة كأس العراق، إضاف�ة إىل أنني جاهز 
لتمثي�ل املنتخ�ب الوطن�ي يف بطول�ة كأس 
البحريني�ة  العاصم�ة  يف  املقبل�ة  الخلي�ج 
املنامة".وواصل عالء قائالً: تعرضت إلصابة 

خفيف�ة يف العضل�ة الخلفي�ة قب�ل مب�اراة 
منتخبنا الوطني أمام األردن ضمن تصفيات 
كأس العال�م 2014، لكن برغم اإلصابة التي 
تعرضت لها إال أني كنت مواظبا عىل تمارين 
اللياقة البدنية كما انتهيت مؤخرا من رحلة 
الع�الج الطبيع�ي وأصبحت جاه�زا لخوض 
أية مب�اراة مقبلة باس�تثناء مب�اراة دهوك 
التي س�تجمعه مع زاخو التي سوف تجري 
غ�داً الس�بت ضم�ن دوري النخب�ة العراقي 
حي�ث فضل امل�الك الطبي وامل�الك التدريبي 
إعطائي وقتا أط�ول للراحة خوفاً من عودة 
اإلصابة". وأكد مهاجم منتخبنا الوطني أنه 
سيكون حارضا يف معسكر املنتخب الوطني 
نهاية الشهر الجاري استعداداً لبطولة كأس 

الخليج".

أقامت الرابط�ة العراقية للصحفيني الرياضيني الش�باب وبالتعاون 
م�ع إدارة ن�ادي الرشط�ة الريايض أمس الس�بت أمس�ية احتفائية 
بنجم�ي الكرة العراقية والرشطاوية س�عد قيس ومحمد فاضل بعد 
عودتهم�ا إىل العاصم�ة بغ�داد مؤخراً. وأك�د رئيس الهيئ�ة اإلدارية 
لنادي الرشطة الريايض أياد بنيان" أن النادي وبالتعاون مع الرابطة 
العراقية للصحفيني الرياضيني الش�باب احتفى مس�اء أمس السبت 
ع�ىل قاع�ة فن�دق اوروك بنجمي الك�رة املنتخبات الوطني�ة ونادي 
الرشطة س�عد قي�س ومحمد فاضل يف أمس�ية حرضها نجوم كرة 
النادي وخصوصا ممن س�اهموا يف إحراز لقب درع الدوري موسم 
1998/1997 مع العب�ي املنتخبات الوطنية الذين زاملوا النجمني 
يف مشوارهما، ونحاول بذلك تقييم نجوم النادي تقديراً لجهودهم 

التي بذلوها كالعبني وسجلوا أسماءهم يف سجالت التاريخ ".

أكد منتخب الناشئني الكروي انه مازال ينتظر ورود املوافقات الحكومية عىل رصف التخصيصات 
املالية للمعس�كرات التدريبية التي تكفلت بها وزارة الشباب والرياضة إلعداد املنتخب لنهائيات 
كأس العالم، مبينا أن املنتخب س�يدخل معس�كرين يف أوروبا ومعس�كرا واحدا يف أفريقيا، فيما 
أش�ار إىل دعوة العبني ج�دد لضمهم للمنتخب. وقال مدرب املنتخب موفق حس�ني إن "املنتخب 
الوطني للناشئني مازال ينتظر ورود املوافقات الرسمية من رئاسة الوزراء إلطالق املبالغ املالية 
ل�وزارة الش�باب والرياضة إلدخال املنتخب يف معس�كرات تدريبية يف أوروبا وأفريقيا اس�تعدادا 
لنهائي�ات كأس العالم 2013".وأضاف حس�ني أن "املنتخب ويف ح�ال توفر التخصيصات املالية 
س�يدخل معس�كرين تدريبيني يف أوروبا األول يف السويد أو الدنمارك والثاني يف أسبانيا أو تركيا، 
فيما يكون معسكر أفريقيا يف تونس أو املغرب"، مشريا إىل أن "املعسكرات التدريبية تأتي لرفع 
جاهزية املنتخب لنهائيات كأس العالم 2013". يذكر أن منتخب الناشئني تأهل لنهائيات كأس 
العالم التي س�تقام يف اإلمارات خالل شهري ترشين األول والثاني من العام املقبل، بعد أن تأهل 

منافسات  بطولة آسيا التي جرت يف إيران.عرب 

أكد أفض�ل العب تن�س فرنيس يف الوق�ت الراهن 
ج�و ويلفري�د تس�ونجا، املصنف الثام�ن عامليا، 
يف بوجوت�ا ان�ه ال يش�عر باإلحباط لع�دم بلوغه 
التصنيف األول عىل مس�توى العالم، لكنه أوضح 

أن ه�ذا ال ي�زال يع�د هدف�ه. وذكر تس�ونجا الذي 
س�يلعب مب�اراة اس�تعراضية الس�بت أم�ام املصنف 

الثان�ي عامليا الس�ويرسي روجيه فيدري�ر "التصنيف األول 
عاملي�ا ال ي�زال يعد هديف، لذا فأنني ال اش�عر باإلحباط". وحول خصم 
الغد، اعرتف الفرنيس بأنه س�يعد من الصعب للغاية الفوز عليه. وقال 
"الف�وز عىل فيدرير صعب ألنه يلعب بش�كل رائع ومنذ فرتة طويلة". 
وأضاف "أنني أركز بش�كل اكرب عىل الفوز بمزيد من املباريات وليس 
كثريا يف التصنيف العاملي والذي يعد بالنسبة يل أمرا ثانويا. أفكر أكثر 

يف املباريات الحاسمة التي يتعني عي خوضها".

وصف خافيري ماس�كريانو العب وس�ط دفاع فريق برشلونة زميله 
ومواطنه ليونيل مييس ب�"القاتل املحرتف".وأوضح ماس�كريانو يف 
ترصيحات نقلتها صحيفة )آس( اإلسبانية "مييس قاتل محرتف، 
يدخل ملعب كرة القدم من أجل اصطياد ضحاياه". وسجل مييس 
هذا العام 88 هدفا ليحطم الرقم القيايس الذي صمد نحو 40 عاما 
باس�م األس�طورة األملاني جريد مولر )85 هدفا( كأفضل هداف يف 

العالم خالل عام واحد عىل مر التاريخ. كما تشري ترسيبات صحفية 
إىل أن "الربغ�وث" األرجنتين�ي هو األق�رب للتتويج بالك�رة الذهبية 

كأفضل العب يف العالم لعام 2012 للمرة الرابعة عىل التوايل.

المستقبل العراقي/ إحسان ديبس

المنتخب  "شرطاوي" يترك 
الوطني !!

أعل�ن االتحاد العراقي لكرة القدم ع�ن وصول الحارس 
محمد حميد إىل بغداد قادما من الكويت، للمشاركة مع 
فريق�ه الرشط�ة يف مباراته أمام النفط ب�دوري النخبة 

اليوم األحد.
وق�ال أم�ني رس اتح�اد الك�رة طارق 

"الح�ارس محم�د  أن  احم�د 
مب�اراة  حمي�د س�يحرض 

الرشطة والنفط املقررة 
الي�وم األح�د  إقامته�ا 
الثامنة  الجول�ة  ضمن 
من ال�دوري, بناء عىل 
طلب تق�دم ب�ه ناديه، 

الوطني اثنني من حراس�ه الذي تضم تشكيلة املنتخب 
هم�ا، محمد كاص�د ومحمد حمي�د". وأض�اف أحمد انه 

"من املقرر أن يعود الح�ارس حميد إىل الكويت يوم االثنني 
املقب�ل بعد انته�اء مهمته م�ع فريقه بال�دوري". وكان 

م�درب ح�راس مرم�ى منتخب الع�راق لكرة 
الق�دم عبد الكريم ناعم قد نفى 

التدريبي  امل�الك  موافق�ة 
عىل ع�ودة محمد حميد 
إىل بغ�داد للع�ب أم�ام 
النخبة  ب�دوري  النفط 

الكروي.

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

عالء عبد الزهرة:
جاهز لكأس الخليج

تسونغا يتطلع لتصدر منتخب الناشئين بإنتظار التخصيصات المالية
التصنيف العالمي

ماسكيرانو: ميسي "قاتل محترف"!

المستقبل العراقي /وكاالت

أكد رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا(، الس�ويرسي جوزيف بالتر، اليوم 
يف طوكي�و أن�ه لم ير اس�تعدادا لبطولة كأس العالم مثل تل�ك التي تقوم بها 

روسيا ملونديال 2018 مؤكدا أنها "أنموذج يجب أن يحتذى به".
وقال بالتر، أن اس�تعدادات روس�يا "تفوق بمراحل" كل ما س�بق وشاهده 
حتى اآلن يف البطوالت الس�ابقة، مشيدا بدور الدعم الذي تقوم به الحكومة 
املركزي�ة والس�لطات املحلية.وأض�اف املس�ؤول يف مؤتم�ر صحفي بمقر 
االتح�اد الياباني لكرة القدم، حيث يحرض فعاليات بطولة مونديال األندية 
"يمكنن�ي فقط تهنئتهم عىل العم�ل الذي قاموا ب�ه".وكان )فيفا( أعلن 
الجمع�ة أن املدن التي ستس�تضيف بطولة كأس القارات يف روس�يا عام 
2017 س�تكون كازان وس�ويش وموس�كو. وداف�ع بالت�ر عن اس�تخدام 
تكنولوجي�ا )عني الصقر( و)جولريف( يف موندي�ال األندية حاليا يف اليابان 
حي�ث قال "أعتقد أن الحكام هم أس�عد األش�خاص بهذا األمر، ألنه�م يعرفون أنها 

ستلعب دورا حاسما يف اللحظات املثرية للجدل"..

بالتر يشيد باستعدادات 
روسيا لكأس العالم

أمسية احتفائية بنجمي الكرة 
العراقية "قيس و فاضل"
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ش�عر رشط�ي يف الوالي�ات املتحدة 
بالشفقة عىل رجل، فوضع له مبلغ 100 
دوالر يف بطاقة املخالفة التي حررها له. 

هايدن كارلو، قال إنه كان يقود سيارته 
يف بل�دة بتكس�اس ح�ن أوقفه رشطي 
بسبب قيادته بلوحة منتهية الصالحية، 
فأوضح للرشطي إن�ه ال يملك ما يكفي 
من املال.  وتاب�ع "قلت له إنه ليس لدي 
أي ع�ذر إال أنن�ي ال أملك امل�ال، فإما ان 
أطع�م أوالدي أو أدفع بدل التس�جيل". 
فم�ا كان من الرشطي الطي�ب، الذي لم 
يكش�ف عن هويته، إال أن أعطى الرجل 
بطاقة مخالف�ة ويف داخلها 100 دوالر. 
وقال كارلو "لقد ساعدني حن احتجت 
إلي�ه وأنا أقدر ذلك، ل�ن أنىس ذلك الرجل 

أبداً".
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لقطة من
 الزمن اجلميل

1899 - تأس�س ن�ادي إيه يس 
ميالن ع�ىل يد اإلنجلي�زي هريبرت 

كيلبن.
1916 - اغتيال الراهب الرويس 
غريغوري راس�بوتن عىل يد النبالء 
الروس الذي�ن كانوا يتوقون إلنهاء 

تأثريه عىل العائلة املالكة.
1938 - وق�وع اش�تباك ب�ن 
أحد التج�ار وأحد ح�راس املجلس 
الترشيع�ي يف الكوي�ت أدى إىل حل 

املجلس بعد أيام عدة.
الربيطان�ي  الربمل�ان   -  1969
يصوت بأغلبية كبرية لصالح إلغاء 
عقوب�ة اإلع�دام يف حال�ة جرائ�م 

القتل.
تعل�ن  البحري�ن   -  1971
اس�تقاللها ع�ن اململك�ة املتح�دة 
وذل�ك بعد مئة وعرش س�نوات من 

االحتالل الربيطاني.
1988 - ب�دء الحوار الرس�مي 
املتح�دة ومنظم�ة  الوالي�ات  ب�ن 

التحرير الفلسطينية.
1991 - اس�تقالل جمهوري�ة 
االتح�اد  ع�ن  كازاخس�تان 

السوفيتي.

إلغاء قرار األمم املتحدة الذي 
ساوى بن الصهيونية والعنرصية.

2004 - أحد املواقع اإلس�المية 
ألس�امة  صوتي�ا  رشيط�ا  ين�رش 
بتفج�ري  في�ه  يش�يد  الدن  ب�ن 
القنصلي�ة األمريكية يف مدينة جدة 

السعودية.
2007 - ق�وات األم�ن العراقية 
تتس�لم أم�ن مدين�ة الب�رصة من 

القوات الربيطانية.
يف  املرك�زي  املجل�س   -  2009
الفلس�طينية  التحري�ر  منظم�ة 
يقرر تمديد والي�ة الرئيس محمود 
عب�اس واملجلس الترشيع�ي وذلك 
حتى إج�راء االنتخابات الرئاس�ية 
حم�اس  وحرك�ة  والترشيعي�ة، 
ترف�ض الق�رار وتص�ف املجل�س 

املركزي بغري الرشعي.
مجل�س األم�ة الكويت�ي يجدد 
الثقة برئيس الوزراء الشيخ نارص 
األحمد الصب�اح بأغلبي�ة 35 نائبا 
مقاب�ل 13 نائب�ا مع ط�رح الثقة 
وامتناع نائب يف جلس�ة استثنائية 
للتصوي�ت ع�ىل طلب ع�دم إمكان 
التع�اون معه بعد اس�تجوابه الذي 

نوقش يف 8 ديسمرب.

استخراج "ريشة" 
من وجه طفلة !

روسيا وهناية العالـم!! لندن مدينة قذرة وغالية !!

حظك اليوم

كلامت متقاطعة

يف مثل هذا اليو م
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كانون االول

افقي

عمودي

1- تجمعات للفرح o تصد وذود )عن الحق مثال(
2- ضوضاء o – امتنع عن عمل الشر والموبقات o للتمني

3- االسم األول لمخرج أفالم الرعب األميركي o كرم
4- مرتحل بين البالد

5- ثلثا سيف o ثلثا كان o ثلثا دام
6- تغيب في التفكير والتركيز

7- يدفئ في الشتاء o عمله هو الكتابة
8- في حالة استحياء مما صدر منها o شكله دائري وقد توصف به الشمس

9- مغامر في اللعب بالنقود o غنى وثراء
10- في القرآن لم تبدأ بالبسملة
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بقع�ة  ظه�رت  أن  بع�د   
حمراء ع�ىل وجه الصغ�رية ميا 
والداه�ا  أرس�لها  ويتينجت�ون، 
إىل مستش�فى يف كنساس حيث 
وجهه�ا  م�ن  األطب�اء  س�حب 
ريش�ة، يبدو أن الطفلة ابتلعتها 

جس�مها  تخلص وأن 
منها الحقا.

وق�ال  والد  
لطفل�ة  ا
لغ�ة  لبا ا
العم�ر  م�ن 

أشهر  س�بعة 
"انتزعوا ريشة 

من وجه طفلتي. 
جن�ون!".  ه�ذا  

وكان�ت والدة الطفلة 
إىل  ابنته�ا  أدخل�ت  ق�د 

الط�وارئ الس�بت امل�ايض، 
بع�د أن الحظ�ت بقعة حمراء 

بحج�م كرة جولف ع�ىل وجهها 
وتحديدا عىل مستوى الفك.

 لك�ن األطباء طلب�وا من األم 
الع�ودة إىل املن�زل م�ع طفلتها، 

ظن�ا منه�م أن البقع�ة الحمراء 
هي مج�رد غ�دة متورم�ة. ويف 
اليوم التايل، الح�ظ والدا الطفلة 
ش�يئا ناتئا عىل مستوى البقعة 
بابنتهم�ا  فتوجه�ا  الحم�راء 
إىل مستش�فى آخ�ر يف ويش�يتا 

"كنساس، وسط".
ف�أدرك األطب�اء رسيع�ا أنها 
يف الواقع ريش�ة صغرية تحاول 
الخ�روج من وجه الطفلة. فقام 

طبيب باستخراجها.
 وأوض�ح وال�د الطفلة أن 
أن  يعتق�دون  األطب�اء 
الريش�ة  ابتلعت  ابنت�ه 
التي علق�ت يف حلقها 
تخلص  وأن جسمها 

منها الحقا. 
األطب�اء  وق�ال 
الريش�ة  خروج  إن 
الطفلة  وج�ه  م�ن 
كان  طبيعي  بشكل 
ع�ىل  سيس�تغرق 

األرجح أشهر.

يف  ن�رش  اس�تطالع  أظه�ر 
لندن أم�س األول، أن الس�ّياح 
ي�رون العاصم�ة الربيطاني�ة 
مدينة قذرة وباهظة التكاليف 

وغري ودودة. 
أن  االس�تطالع،  يف  وج�اء 
لن�دن ج�اءت يف املرتب�ة قب�ل 
األخرية هذا الع�ام فيما يتعلق 
برتحي�ب س�كانها بالس�ّياح، 
ب�ن 40 مدين�ة أخ�رى. ول�م 
يك�ن هناك أس�وأ منها س�وى 
موسكو، يف حن جاءت مدينة 
كانكون املكس�يكية يف املرتبة 

العاصم�ة  اداء  وكان  األوىل. 
الربيطاني�ة أفض�ل ع�ىل نحو 
هزيل يف الفئات التسع األخرى 
م�ن ه�ذا االس�تطالع، لتحتل 
املرتب�ة 28 يف مجال الس�المة، 
واملرتبة 26 يف النظافة واملرتبة 
35 م�ن ناحي�ة األس�عار. ويف 
الجانب االيجاب�ي، كانت لندن 
راب�ع أفض�ل مدينة للتس�ّوق 
بعد نيوي�ورك وبانكوك، ودبي 
جاءت يف املرتبة الخامس�ة من 
حيث جودة خدمات س�يارات 

األجرة.

ما تتناقله بعض وسائل اإلعالم 
يف عدد من الدول حول نهاية العالم 
يف 2012/12/21 ال يتع�دى حدود 
امل�زاح بالنس�بة للكثريي�ن، لكن�ه 
لي�س كذلك عن�د مجموع�ات من 
ال�روس انترش الذع�ر يف صفوفها 
وبدأت تستعد ملواجهة هذا الحدث. 
وقد انترش هذا الخوف من حدث لم 
تثبت أية مؤسس�ة علمية صحته، 
بن أعداد كبرية من الشعب الرويس 
الذين باتوا مقتنعن بأن هذا اليوم 
سيش�هد تقلب�ات طبيعي�ة كربى 
تهّدد كوكب األرض كله، والس�بب 
ه�و نظرية ل�م يع�رف مصدرها، 
تحدثت عن اق�رتاب كوكب عمالق 
من غالف األرض، والتحاقه لبعض 
الوقت بمدار الش�مس، ما ينعكس 
عىل قوانن الجاذبية بس�بب قوته 

العالي�ة،  الكهرومغناطيس�ية 
ويتس�ّبب يف ك�وارث ك�ربى.  وقد 
ظهرت عىل شبكة االنرتنت رسائل 
تع�د الخائف�ن بمس�اعدتهم عىل 
النجاة. وس�ّجل إقب�ال يف أكثر من 
منطقة روس�ية عىل الت�زّود بمواد 
تموينية، وأعلن عن مخابئ تجهز، 
إع�الم  وس�ائل  خصص�ت  بينم�ا 
صفحات م�ن تغطياته�ا للحدث. 
أص�ل القصة كما يع�رف كثريون، 
يع�ود إىل حض�ارة املاي�ا املنقرضة 
يف الب�ريو، الت�ي كان له�ا تاري�خ 
بداية من األل�ف الثالث قبل امليالد، 
واش�تهرت ببناء األه�رام وبتقدم 
عل�وم الفلك، كما انه�ا تركت آثارا 
ت�دّل إىل نهاي�ة التاري�خ، يف الع�ام 
5125 بحس�ب تقويمه�ا أي ع�ام 

.2012

بغداد 
يف السبعينيات

الشبع مسألة ذهنية

رشطي أمريكي يعطي 100 دوالر 
لسائق حرر له خمالفة !

حرك عود الثقاب
 لتحصل عىل الناتج

لون مع

احلمل
املكاس�ب تتواىل علي�ك تدريجياً، 
لك�ن الحف�اظ عليها يتطل�ب مزيداً 
م�ن الوع�ي عاطفياً: التج�اوب مع 
الرشيك بشكل دائم، يساهم يف زيادة 

أطماعه فيصبح متطلباً

الثور 
ُتتاح لك فرص�ة وضع برنامج 
واضح وتحدي�د اتجاهاتك متحّرًرا 
م�ن قيود ماضية عاطفياً: ال ش�ك 
يف أن ه�ذا الي�وم يهب�ك الحيوي�ة 

والديناميكية

اجلوزاء
تظه�ر مزاجية وربم�ا عدائية. 
ح�اذر املش�كالت م�ع املس�ؤولن 
والرشكاء والغرب�اء عىل الرغم من 
كل التقلبات. انه يوم مهم للقاءات 

رشط التحيل بالهدوء واملرونة

ال�سرطان
تس�رتيح من ضغوط وتب�دو راضياً 
عما يحصل. كن متفائالً باالفضل واسَع 
لتعزي�ز العالق�ات. إن الظ�روف مالئمة 
لالنفت�اح ع�ىل محيط�ك وللرتفي�ه عن 

نفسك، فأنت تتمتع بشخصية جذابة

االأ�سد 
ق�د تط�رأ تأخ�ريات وعراقي�ل أو 
تعي�ش بلبلة ع�ىل صعي�د مفاوضات 
م�ا. تأّك�د أن الحل�ول تأت�ي قريباً وال 
العملي�ات  ح�اذر  ش�يئاً.  تس�تعجل 

التجارية أو حسم االمور

العذراء 
أنت ت�ّواق للعم�ل وال س�ّيما العمل 
الرسي�ع، وتميل اىل اتخاذ قرارات جريئة 
ومترّسعة أحياناً عاطفياً: كن متحفظاً 
ج�داً وأنج�ز أعمال�ك وال ت�رتك مج�االً 

لالنتقاد.

امليزان
االم�ور  اىل  تنظ�ر  ان  علي�ك 
بإيجابية، فستجد ان الحلول تأتي 
الي�ك بالت�دّرج عاطفي�اً: اندفاعك 
تجاه الرشيك، يمكن ان يوصلك اىل 

طريق مسدود بسبب التهّور

العقرب 
ضغوط العمل ت�زداد يومياً، لكنك 
س�تقطف ثم�ار ذل�ك قريب�ا وبوترية 
متصاع�دة عاطفياً: العن�اد ال يفيدك 
بيشء، بل يزيد االمور توتراً وقد يؤدي 

اىل عواقب وخيمة

القو�س 
تقوى الحيوية وتطرح التحديات 
وي�دور نق�اش حول عالق�ة رشاكة 
تخّصك. ترّصف بروّية واترك مخّيلتك 
ُتم�يل عليك ما يجب فعله، فكل يشء 

يبدأ يف املخّيلة كما تعلم

الدلو 
نظ�رة الرشيك إليك تكس�بك املزيد 
من الثق�ة بالنفس وتدفع�ك إىل امليض 
قدم�اً يف العالقة صحي�ًا: كن عىل أهبة 
االستعداد لكل ما قد يطلبه منك طبيبك 

بغية إبقائك يف حال صحية ممتازة

اجلدي
يش�كل هذا الي�وم مف�رتق طريق يف 

حيات�ك قد تلج�أ اىل املحاكم س�عياً وراء 

حق تريد اس�رتجاعه، وق�د تعاني خيبة 

أو تملم�اًل وعدم ارتي�اح. ال تدع املخاوف 

تسيطر عليك

حوت 
ك�ن ح�ذراً يف تنقالت�ك، وانتب�ه لكل 

وخصوص�اً  العم�ل،  يف  وواردة  ش�اردة 

من قبل أش�خاص دخل�وا أخرياً عىل خط 

حياتك املهنية

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

23 دي�سمرب- 20يناير23 نوفمرب – 22 دي�سمرب

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

خلصت دراس�ة علمية حديثة إىل أن اعتقاد اإلنسان بأنه 
تن�اول وجبة طعام كبرية كفيل بأن يجعله يش�عر بالش�بع 
أكثر، مقارنة مع ش�خص آخر تناول نفس الكمية لكن ليس 
لديه االعتقاد ذاته. وشملت الدراسة 100 رجل وامرأة تناول 

بعضهم حس�اًء يف أطب�اق كبرية فيم�ا تناول 
اآلخرون الحساء ذاته يف أطباق صغرية. 

وعم�د القائم�ون ع�ىل التجرب�ة إىل 
أن تك�ون كمي�ات الحس�اء غري 

متس�اوية بدون علم املشرتكن 
يف الدراس�ة.  بع�د مرور بعض 
الوقت ش�عر املتطوعون الذين 
تناول�وا الحس�اء م�ن األطباق 

الصغ�رية بالج�وع، بينم�ا ل�م 
يده�م ه�ذا الش�عور الرشيح�ة 

األخرى من املشاركن، بغض النظر 
ع�ن الكمية الحقيقية الت�ي تناولها كل 

منهم. وبناًء عليه، توصل العلماء إىل استنتاج يفيد بأن الحس 
الذهني بالش�بع هو الذي يحدد يف واقع الحال مدى الش�عور 
بالجوع والرغبة يف تناول املزيد من الطعام.  وحول هذا األمر 
يق�ول الباح�ث جيف برونس�تورم من جامعة »بريس�تول« 
الربيطاني�ة إنه »يجب أن نض�ع األولوية لكمية 
الطعام املتناولة يف الوجبة الواحدة«. وكان 
برونس�تورم ق�د أش�ار س�ابقاً إىل أن 
تشتيت انتباه الشخص أثناء تناوله 
الطعام يجع�ل تركيزه أقل، األمر 
الذي يؤدي إىل »تشويش ذاكرته« 
بشأن كمية الطعام التي تناولها، 
مما يجعله يش�عر بالجوع خالل 
فرتة وجيزة. ويش�دد العلماء عىل 
أهمية حضور الذاك�رة أثناء تناول 
الوجبات، وينصحون بتجنب ذلك أمام 

شاشات التلفزيون أو الكومبيوتر. 

تبحث الرشط�ة يف الياب�ان عن لص 
غامض ي�رسق جوارب التلمي�ذات، وقد 
ارتكب جريمته الخامس�ة يوم الجمعة. 
وأشارت رشطة شيبا يف ضواحي طوكيو 
إىل أن رج�ال ق�ام اليوم الجمع�ة بتثبيت 
تلميذة يف السادسة عرشة من العمر عىل 
األرض ثم أمسك بكاحلها األيرس وانتزع 
جوربها والذ بالفرار. ولم تصب املراهقة 
ب�أي أذى.  وق�د أحص�ت الرشط�ة أربع 

حاالت مماثلة عىل األق�ل يف تلك املنطقة 
منذ س�بتمرب املايض، علما بأن الضحايا 
جميعهن تلميذات تعرضن للهجوم أثناء 
عودته�ن إىل املنزل. وتعتق�د الرشطة أن 
الرجل هو يف الثالثيني�ات أو األربعينيات 
من العمر.  وقبل بضعة أس�ابيع، أعلنت 
الرشط�ة عن ح�وادث كثرية ت�م خاللها 
رمي تلميذات باملايونيز أو قص شعرهن 

عىل غفلة منهن. 

لص غامض يرسق جوارب التلميذات
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              المستقبل العراقي / متابعة

تراجع األوضاع األمنية هنا وهناك 
يف الب�الد ألق�ى بظالل�ه ع�ى الحي�اة 
تأثرياته عى  االجتماعية، فانعكس�ت 
الحالة النفس�ية للعديد من املواطنني، 
ودخل العنف اإلطار األرسي فس�جلت 
مراكز الرشطة يف العاصمة جرائم قتل 
داخل األرسة، أكثرها بشاعة تلك التي 
حصلت يف منطق�ة »املعامل« بأطراف 
بغداد، ارتكبها شاب بإطالق النار عى 
أف�راد أرسته واح�دا بعد اآلخ�ر فقتل 
زوجت�ه وابنه الرضيع، وأخاه وزوجة 
أخيه، الذين كانوا ينامون عى س�طح 
الدار، وقتل زوج�ة والده ولم ينج من 
ه�ذه املج�زرة غري ابن أخي�ه الصغري 
ال�ذي أصي�ب بطلق�ة واح�دة يف يده 
وه�رب إىل الج�ريان. وظه�ر يف ما بعد 
أن القاتل يعاني أزمات مالية ش�ديدة 
أث�رت يف نفس�يته، وبع�د أن ارتك�ب 
جريمت�ه ذهب إىل اق�رب مركز رشطة 

معرتفا بجريمته.
ويف ح�ادث آخ�ر تش�اجر رجل م�ع زوجت�ه باأليدي، 
وتطورت املعركة لتصبح بالسكاكني. وحني قامت الزوجة 
بجرح زوجها، اخرج بندقية أطلق منها عيارات كثرية عى 
جسد الزوجة. وألن بناته الثالث كن يرغبن بصده عن هذه 
الجريم�ة، اعت�ر األب موقفهن متحي�زا لوالدتهن، فوجه 
فوه�ة البندقية إىل أجس�ادهن وقتلهن، وكان�ت إحداهن 
طالبة جامعية. ولم يبق من هذه العائلة سوى االبن الذي 
كان غائبا س�اعة الجريمة. األب اآلن يف الس�جن، وأحمد، 

ابن الثامن�ة ع�رشة، يعي�ش وح�ده يف املن�زل املهج�ور.
يف ح�ي آخ�ر من العاصم�ة، واثر مش�ادة كالمية بني 

ش�قيقني، استخدم األكر مسدسه، وسدد رصاصات عدة 
إىل رأس أخيه األصغر. وبعد أن قتله طلب األب عدم كشف 
الجريمة وتضامن معه أفراد العائلة، فوضعوا جثة ولدهم 
يف كي�س ودفنوه يف حديقة املنزل. ووضعوا يف مكان دفنه 
براميل وأكياس نفايات للتمويه، وقالوا ألقاربهم أن ابنهم 
س�افر للعمل يف إح�دى املحافظ�ات. لكن ش�جاراً حصل 
داخل العائلة جعل األب يذهب إىل مركز الرشطة ليبلغ عن 

الحادث بعد مرور شهرين عى حصوله.
الباحث�ة بالعل�وم االجتماعية، س�مرية حمي�د، تعزو 
انتش�ار ظاه�رة القت�ل داخ�ل النط�اق األرسي إىل تردي 
األوضاع املعيش�ية واألمنية: »أدى تفيش الفقر بني معظم 
الرشائح االجتماعية وانتش�ار األس�لحة واستخدامها من 

قبل الجميع، فضال عن العقلية االنفعالية التي بدأ يتصف 
به�ا املواطن العراق�ي نتيجة أحداث العن�ف التي ما زالت 
البالد تعيش وس�طها، والشعور بفقدان األمن، إىل ارتكاب 
جرائم داخ�ل األرسة الواحدة«. وهي ترى أن »املس�ؤولية 
تق�ع ع�ى الحكوم�ة يف الس�عي لح�ل مش�اكل البطال�ة 
والسكن، وإنشاء مش�اف للمصابني باألمراض النفسية، 

للتقليل من الجرائم التي تقع حولنا كل يوم«.
ويف دراسة اعدها قسم االجتماع يف كلية اآلداب بجامعة 
بغداد استندت يف معلوماتها إىل ما تسجله مراكز الرشطة 
يف جانب الرصافة م�ن العاصمة خالل العام املايض، تبني 
أن ش�خصا واحدا يقتل أس�بوعيا بجرائم رسقة وسلب يف 
ذلك الج�زء من العاصمة، تحصل غالب�ا يف أحياء متفرقة 

املعي�يش  معروف�ة بتدن�ي املس�توى 
لسكانها.

الجانب البش�ع اآلخر من الكارثة 
ب�ني  املتفش�ية  البطال�ة  تعكس�ه 
األش�خاص القادرين عى العمل. فقد 
تضاعف�ت نس�بة البطال�ة، وس�جل 
أن نس�بة العاطل�ني ع�ن العم�ل من 
متخرجي املعاهد والجامعات العراقية 
تبلغ 80 يف املئة، وسط غياب حكومي 
بالتص�دي لألم�ر أو البحث عن س�بل 
ملعالجته، فضال عن انحس�ار نش�اط 
القطاع الخ�اص، ال�ذي إن وجد فهو 
غ�ري ملت�زم بتطبي�ق قوان�ني العمل. 
فاالس�تغناء عن خدمات العاملني يتم 
بطريقة كيفية من دون أن تتوفر لهم 

أية حماية قانونية.
مراكز الرعاية االجتماعية تش�هد 
يومي�ا طواب�ري طويل�ة. ويق�در عدد 
املستفيدين من هذا النظام الذي تتواله 
وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة 
478 أل�ف ش�خص يف العاصمة بغداد 
وحدها يتقاضون راتبا ش�هريا ثابتا يبلغ 125 ألف دينار 
)م�ا يع�ادل مئة دوالر(، تس�عفهم يف مواجه�ة متطلبات 
البق�اء عى قي�د الحياة. تض�م تلك الطواب�ري كل الفئات، 
من الش�يوخ نس�اء ورجاالً، واألطفال فضال عن الشباب 
العاطلني. لكن بوصول آفة الفس�اد إىل تلك املراكز، أغلقت 
أبوابها مطلع العام الحايل بعد اكتشاف عرشات اآلالف من 
األس�ماء الوهمية تتق�اىض مبالغ الرعاي�ة يف محافظات 
باب�ل والديواني�ة والنجف وكربالء واملثن�ى. فقرر مجلس 
الوزراء يف شهر شباط املايض إيقافها لحني ترشيع قانون 
الضم�ان االجتماع�ي، وهو واح�د من املش�اريع املعطلة 

داخل مجلس النواب.

العتتنتتف يتتتسلتتل إىل داختتتل األستتترة
ظــاهــرة تتــزايـد فـي البـالد
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العراقـي

من بني رس�ائل كث�رية تصلني عر أكثر من وس�يلة , توقفت ً 
طويال ً عند رس�الة مثرية للتأمل , فه�ي تحمل حكاية غريبة , زاد 
من غرابتها إن املرسل لم يذكر إسمه و ال عنوانه , وال بد إن رسائل 
من هذا النوع تبقى مطعونا ً يف مصداقيتها , مع إنه ليس من حقنا 

يف الوقت نفسه , تكذيب أصحابها !
بعد أن إنتهى املواطن , الذي أشار اىل إسمه بالحرف )س( – من 
عب�ارات املجاملة كتب الت�ايل ] حكايتي نادرة من نوعها , و لكنني 
أقس�م إنها حدث�ت يل فعال ً بتاري�خ 3/4/ 2012 حي�ث جمعتني 
املصادفة مع بضعة ركاب ال يعرف أحدنا اآلخر , كنا نقطع طريقا 
ً صحراوي�ة متوجهني اىل )....( – هو لم يذكر الجهة – حني لحقت 
بنا مركبة من نوع )جيميس( اجرت السائق عى التوقف , و ترجل 
منها ش�باب ملثمون , طلبوا منا مغادرة املركبة , و هم يش�هرون 
الس�الح يف وجوهنا [ و بعد تفاصيل طويلة عن نوع الس�الح الذي 
معهم و ماذا يرتدون , يواصل روايته ] سحبوا اول الركاب و وجهوا 
مسدس�ا ً اىل رأس�ه , و س�ألوه : م�ن يحميك ؟ و ل�م يفهم معنى 
الس�ؤال , فأوضحوا له : نقصد من أية عشرية أنت ؟! فرّد عليهم و 
جسده يرتعد : أنا شمري , هزوا رؤوسهم و أبعدوه جانبا ً بأشارة 
م�ن قائدهم الذي ق�ال برصيح العبارة : ال نريد التورط مع ش�مر 
!! و فعلوا اليشء نفس�ه م�ع الراكب الثاني ال�ذي أخرهم إنه من 
عش�رية الج�اف , و أخرهم الثالث إنه جب�وري , و أخرهم الرابع 
إنه عبيدي , و كلما ذكر الواحد منهم إسم عشريته , قال القائد : ال 

نريد التورط مع هذه العشرية و أوقفوه جانبا ً !! 
كن�ا طوال الوقت نرفع أيدينا , و كن�ت آخر الركاب , و قد جاء 
دوري فتلعثم�ت و ل�م يص�در عني ج�واب , ألنني يا أس�تاذ والله 
العظيم ال أعرف عش�ريتي , و ال من اين انحدر , فقد فتحت عيني 
ع�ى الدني�ا  , و ان�ا ابن مدينة , و ل�م يحصل يف يوم م�ن األيام أن 
س�معت أرستي تتحدث باألحساب و االنس�اب و العشائر , و حني 
ط�ال صمتي , صفعني أحده�م بصوت غاضب : من يحميك يا أبن 
ال��....؟ و حيث لم أجد الجواب الذين ينتظ�رون , قلت لهم : أنا يف 
حماية القانون و الحكومة و الدولة !! و علق أحدهم ساخرا ً : إذن 
أنت لقيط !! و ضّج املكان بالضحك , و لكن القائد أسكتهم قائال ً : 
كفى .. قوموا بالواجب , فقد عثرنا عى هدف ال يقف وراءه أحد  .. 
و ال يسبب لنا دوخة راس .. و هذا هو املطلوب [ و يواصل املواطن 
)س( حكايت�ه ]قامت العصابة بتفتيش جيوبي , و صادرت املبلغ 
ال�ذي معي و ه�و 3 آالف دوالر , كنت إقرتضته ألغراض الس�فر و 
الع�الج يف الخارج , ث�م إتصل القائد بزوجت�ي , و طلب منها فدية 
قدرها )500( ألف دوالر , و قد ردت عليهم بحزم : إنني ال أس�اوي 
عنده�ا )500( دين�ار , و انها ممتنة منه�م إذا خلصوها مني .. و 
أغلق�ت الخ�ط , و هو ما دعاه�م اىل رضبي بقس�وة قبل رميي يف 
منطقة مهجورة و أنا معصوب العينني [ و ختم رس�الته متسائال  
] من يعوضني  عن األرضار املادية و الجس�دية التي لحقت بي ؟! 
و ه�ل تصدق يا أس�تاذ إن العش�رية قادرة عى حماي�ة أبنائها , و 
الدول�ة عاج�زة عن حماية مواطنيها , مع إنن�ا نعيش يف ظل دولة 

القانون ؟![ 
ب�دوري أقول للمواطن : إذا أردت الحق فأنا ال أصدق مثل هذه 
الحكاي�ات , و أعتق�د إنها مفرك�ة , و وراءها أجن�دات مغرضة , 
ألننا يا س�يد )س( لسنا دولة قانون )باألسم( , و لو كنت ُ صادقا ً 
فيما تزعم , و تمتلك ذرة من الش�جاعة , لذكرت إسمك الرصيح و 

عنوانك الكامل ... لرتى ماذا ستفعل دولة القانون !! 

* حسن العاني

املتتتواطتتن »س«

دغدغات 

مديــر التحريــر 

لم يقرتن أسم ش�اعر-يف الكون- باملطر كما أقرتن ب)السياب(
صنوان�ا وعنوانا لرتابط أبداعي ع�ذب،ذاب و الذ بروح ) بدر( حداثة 
الش�عر يف ع�ز زم�ن تح�رره م�ن قي�ود ورشوط القافي�ة والنظم 
القديم،حتى لتش�عر و)تهجس( برذاذ املطر يغمرك ملجرد أن تهمس 

بمطلعها:)عيناك غابتا نخيل ساعة السحر.......(
   ال أضيف ش�يئأ من شأنه تعميق العالقة- مجددا-ما بني)بدر( 
وبني رائعته )أنشودة املطر( سوى دخول قصدي ملحاولة رائعة جاءت 
تالمس روح)الس�ياب( بمك�ر وذكاء...ولطاملا أرتب�ط الذكاء باملكر 
مس�املا ودودا يف الكثري من نواح�ي  املغامرة باالب�داع ،وهنا،أعني- 
بالتحديد-محاول�ة املخ�رج العراق�ي املقي�م يف الدنم�ارك )ج�ودي 
الكناني( حني تقدم بس�يناريو فلمه املعنون )الس�ياب( مجردا من 
رف�ق أو أضافة  أية كلمة أخرى تزيد من متانة العنوان وتغري لجنة 
فحص النصوص يف دائرة الس�ينما واملرسح لقب�ول أنتاج هذا الفلم 
التسجييل ضمن قوائم أنتاجها لعدة أفالم روائية وتسجيلية وأخرى 
وثائقية ضمن منهاج أحتفالها الس�ينمائي بمرشوع بغداد عاصمة 

الثقافة العربية لعام/ 2013.
   ثق�ة املخرج )ج�ودي( بجهوده وصدق انتمائه للس�ينما التي 
درس�ها وقدم لها العديد من االفالم طوال مس�ريته االبداعية املمتدة 
ألكث�ر من ثالثني عام�ا يف ميدان حبه الرحب لهذا الف�ن النبيل،ونال 
عنه�ا عدة جوائز يف ع�دد من املهرجانات العربي�ة والعاملية،وأخرها 
كان فلمه األثري)األخرض أبن يوس�ف(عن تجرب�ة وجانب من حياة 
الشاعرالكبري)س�عدي يوس�ف(،فضال عن ثقته بعبقرية)السياب(

وعظمة ش�عره وعمق ش�قائه و تن�وع عذاباته الت�ي جعلته يقول 
يف أح�دى أوج�ع قصائ�ده : )أن�ا أش�قى م�ن ضم�ت األرض( ل�ذا 
أكتفى)املخرج-مؤل�ف ذات النص(بس�حر وأختصارعنوان�ه املعر 
والدال)السياب(....ليضم جوانب وحاالت وجدانية وانسانية وأحداث 
وظروف سياس�ية قاه�رة مر بها العراق وعاش�ها الش�اعر املبتكر 
بوع�ي  مبك�ر ومرارة قاس�ية،فاضت بها مش�اهد ذلك الس�يناريو 
املدهش حني أخترص حياة الش�اعر متوزعة- بأىس ولوعة وعذاب- 
م�ا بني فقر ويت�م ومرض ومنفى وم�وت يف ريعاب الش�باب،وبعد 
أن أتاح يل)جودي الكناني( قراءة س�يناريو فلم�ه- قبل أيام قليلة- 
تمعن�ت وتمتعت بما ح�وى من أفكار و موصالت م�ا فعل)جودي(

حني قام بمس�ح وفح�ص ودرس كامل نتاج ش�اعر املط�ر بعناية 
ودقة تفوق عمل مصلح الساعات فبعد قراءة و)تفليس( تسعمائة 
وواحد وس�بعني قصيدة ليختار منها ما لم ال يتجاوز  س�وى أربعني 
بيتا مؤثرا وعميقا يف صياغة عمله املرهف والش�اق،دون أية أش�ارة 
لذك�ر املطر قص�دا دالليا مب�ارشا ومقحم�ا بل جاء عمق منس�اق 
وتواق لروح بطله ش�اعر املطر بال منازع،وليحيط ذلك العمل بروح 
وصنع�ة مه�ارة الس�ينما،عرعقل وع�ني عدس�ة الكامريا-بكثافة 
غامرة- راحت تقلب كل الظروف واألحداث وترصد مصائب ومتاعب 
ومصاعب بطله املوجوع منذ رصخة ميالده حتى أخر مشهد ضمه 
رشيط فلم)جودي الكناني(حيث يرد عى لس�ان رشطي يقوم بختم 
بيت الس�ياب بالش�مع األحمر وحني يلح أحد الصبي�ة  يف ذلك الثناء 
بالسؤال واالستفسار عن السبب،يجيب الرشطي بال أكرتث:)مات..

مات ..الشاعر مات(.
ولكن)السياب( لم يمت....فها هو مطر ذكراه يهطل كلما يحني 

يوم وفاته يف الرابع والعرشين من كانون أول يف كل عام.

  * حسن عبد الحميد

السياب ...بال مطر

نقار الخشب

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

              المستقبل العراقي / وكاالت

ذك�رت الس�لطات األمريكي�ة أن 
مهرب�ني من املكس�يك يس�تخدمون 
مدفعا هوائيا لدفع علب معبأة بنحو 
38 كيلوغراما من املاريغوانا يف الهواء 
فوق س�ياج عى الحدود املكس�يكية 
بالق�رب م�ن س�ان لوي�س يف والي�ة 

أريزونا. 
وقال الناطق باسم حرس الحدود 
األمريك�ي كاي�ل اس�تس »لم نش�هد 
ذل�ك من قبل، ش�اهدنا املجانيق لكن 
لم نش�هد ش�يئا من ه�ذا القبيل بكل 
تأكيد«.وقدر قيم�ة املاريجوانا بنحو 
42500 دوالر. وأض�اف اس�تس »أن 
املؤامرة جرى إحباطها عندما اكتشف 

ضباط ح�رس الح�دود األمريكي 33 
علبة األس�بوع املايض قبل أن يتمكن 
املهربون من التقاطها يف منطقة تبعد 
نحو 150 مرتا من الس�ياج الحدودي 

عى الجانب األمريكي«. 
وزاد أن ضب�اط ح�رس الح�دود 
الذي�ن يعكفون ع�ى تفتيش املنطقة 
الت�ي تبعد حوايل 200 كيلومرت جنوب 
غرب�ي فينيكس عثروا عى خزان غاز 
ثاني أكس�يد الكربون يستخدم لدفع 

األشياء من املدفع. 
وأش�ار اىل أن املهرب�ني أصبح�وا 
أكثر قدرة عى االبتكار يف محاولة نقل 
البضائ�ع املهرب�ة إىل الواليات املتحدة 
يف ضوء تكثيف الجه�ود للقضاء عى 

التهريب عر الحدود.

باح�����ث�ون  اكت���ش�ف 
أمريكيون نوعاً جديداً من القردة يف 
جمهورية الكونغو الديموقراطية. 
وه���ي تعت�ر هجين�ة م�ن قرد 
الكونغو وقرود لومامي. وتت�ميز 
هذه الفصيلة الجديدة من القرود 
التي أطل��ق عليها اس��م ليزوال، 
وج��ل�د  أش�قر،  طوي�ل  بش�عر 

مرقط باللون الرمادي. 

مدفع لقذف املارجيوانا من املكسيك 
إىل األرايض األمريكية

نوع جديد من القردة

Hasanhamid2000@yahoo.com

إقالة مسؤول صيني ألنه متزّوج من 4 نساء ولديه 10 أوالد
              المستقبل العراقي / وكاالت

 
أقال�ت الس�لطات يف إقليم ش�انيش ش�مال 
الص�ني، أم�س األول الجمع�ة، مرّشع�اً محلي�اً 
اكتش�فت أن�ه مت�زّوج م�ن 4 نس�اء ولديه 10 
أوالد، وفق م�ا نقلته وكالة أنباء الصني الجديدة 

»ش�ينخوا« الرس�مية. وبحس�ب املص�در، فقد 
ج�اء يف بي�ان ص�ادر عن حكوم�ة اإلقلي�م أن، 
يل جونوي�ن »43 عام�اً«، وه�و نائب س�ابق يف 
مجل�����س الش�عب يف مدينة تايوان، أقيل من 
الهيئ�ة الترشيعية لإلقليم األح�د املايض بعد أن 
اعتقل السبت لالش�تباه بتزوير شهادة الزواج. 

وأضاف�ت الوكال�ة أنه ت�م توبيخ 14 مس�ؤوالً 
يش�تبه يف أنهم ساعدوا يف تسجيل أطفال يل غري 
الرشعي�ني، بينه�م س�كرتري الحزب الش�يوعي 
الصين�ي يف بل�دة ش�يوينزوان�����غ، ورئي�س 
قس�م الرشطة والعديد من املس�ؤولني املحليني 

املختصني بالتخطيط األرسي.

يتقدم لفيف من املواطنني بالشكر والتقدير 
لالستاذ حس�ني عيل نارص العبودي مدير عام 
تربية الرصافة الثالثة ملا يبذله من تعاون كبري 
واجراءات رسيعة النج�از معامالت املراجعني 
والتعام�ل الطيب من جمي�ع موظفي املديرية 

مع املواطنيني.

تبارك وتهنئ مؤسسة املستقبل العراقية »صحيفة 
ووكال�ة » الزميلة جريدة النه�ار إدارة ومالكاً بإطفاء 
ش�معتها األوىل ومواصلة مش�وارها ع�ى طريق أداء 
رس�التها النبيل�ة والش�جاعة يف تقديم إع�الم هادف 
وفعال لخدمة الوطن واملواطن 
دوام  للنه�ار«   « متمن�ني   ..
واىل  واالزده�ار،  التق�دم 
النجاح�ات  م�ن  املزي�د 
إلثراء الصحافة الوطنية 
م�ع  ش�أنها،  وإع�الء 

خالص محبتنا .

عيل الدراجي
رئيس جملس االدارة

مبارك للنهار عيدها

شكر وتقدير 

وصلتنا اس�تغاثة من املواطنة، ش�هد رياح بشري، 
خريج�ة الجامع�ة التكنولوجي�ة � قس�م الهندس�ة 
الكيماوية / فرع هندسة تكرير النفط والغاز.نضعها 
أمام أنظار معايل وزير النفط كونها من ال� 10 األوائل 
وابنة ش�هيد ، إلس�عاف طلبها وقبول تعيينها يف أحد 
تشكيالت وزارة النفط بحسب اختصاصها، وكلنا ثقة 
أن معايل الوزير يق�در الكفاءات املتميزة ويرعى أبناء 

الشهداء من اجل املساهمة يف بناء الوطن .

ابنة شهيد ومن الت10 األوائل

نداء استغاثة
أمام أنظار معالي وزير النفط ..

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير


