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»بالد النهرين« مستمرة يف استرياد الفواكه واخلرض.. واملبادرة الزراعية لـم تأِت ثامرها

الوزراء مراقبون بأجهزة تنصت.. وخمطط إلبقاء حمافظات اجلنوب بال مطارات!!
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»العراقية الحرة« : نحذر من الحزب اإلسالمي

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»جان جاك روسو«

الناس يولدون أحراراً، 
ولكنهم يُْسَتْعَبُدون أينما 

ذََهبوا

املرصف العقاري يبارش بتسلم معامالت املواطنني األسبوع املقبل

نقطة االلتقاء مع سلامن رشدي 
حسني األسدي...معادلة طرفاها اساءة وفساد

                  فريد محمود
ال يختل�ف النائ�ب حس�ين األس�دي كثي�راً ع�ن الروائ�ي 
البريطان�ي )هن�دي األصل( س�لمان رش�دي، ذل�ك أن كليهما 
أساء للرموز المقدسة لش�ريحة واسعة من الشرائح البشرية، 
وهي ش�ريحة المسلمين. رشدي أس�اء للنبي محمد “ص” في 
روايته سيئة الصيت “آيات شيطانية” التي نشرها سنة 1988، 
واألسدي أس�اء للمرجعية الدينية التي ينظر إليها أبناء الشعب 
العراق�ي على أنها رم�ز مقدس وخط أحم�ر ال يمكن تجاوزه. 
األس�دي، وهو يرتدي عمامة رجل دين، لم يضع في حس�اباته 

أنه عضو في مجلس النواب، قبل أن يكون )رجل دين(،

ماك غورك.. من سطح السفارة 
األمريكية إىل مبنى رئاسة الوزراء!!

كثرة املطلقات واألرامل 
توجب ترشيع 

قانون خاص »مكاتب التحقيق« تكشف نجاحات جديدة 
الطـائفيـة والفـوضى يف عملها خالل 2012

اخلـالقة سالحـهـم 
يف تـدمري املنطقة

المستقبل العراقي / خاص
كش�ف مص�در امن�ي مطل�ع ع�ن وجود 
ملف�ات تنصت كثيرة على ع�دد من الوزراء، 
ذت من خلية  الفت�ًا إلى أن عمليات التنصت نفِّ
أمنية تابعة لرئاس�ة الوزراء وهي محفوظة 

لديها.
وقال المصدر ل�«المس�تقبل العراقي« إن 
ذت »لصالح جهة حكومية نافذة  العمليات نفِّ
لمراقبة أداء بع�ض الوزراء بغية إثبات التهم 
الت�ي تتناقله�ا وس�ائل اإلعالم ع�ن عمليات 
مش�بوهة في وزاراتهم«، مشيراً إلى أن »من 
بين ه�ؤالء ال�وزراء الذين طالته�م عمليات 

التنصت وزير المالية رافع العيساوي«.
وأك�د المصدر، ال�ذي رفض الكش�ف عن 
هويته، أن التس�جيالت تظهر أن العيس�اوي 
أن  موضح�اً  فس�اد،  عملي�ات  ف�ي  ضال�ع 
»هن�اك وزراء ومس�ؤولين كبار حفظت لهم 
ملفات مش�ابهة وقد تس�تخدم في الحمالت 

االنتخابية المقبلة«. 
وقالت جهات قانونية إن عمليات التنصت 
ه�ذه »غي�ر دس�تورية«، مبين�ة أنه�ا »تمت 
بحق مناص�ب حكومية كبيرة«، فيما أش�ار 
سياسيون إلى أنها خطوة صحيحة في طريق 

محاربة الفساد المالي واإلداري واألمني.
عل�ى صعيد آخ�ر، قال عضو ف�ي مجلس 
النواب إن »هناك جهوداً كبيرة من أجل إبقاء 

محافظ�ات الجن�وب خالية م�ن المطارات، 
الس�يما مطارات الش�حن الجوي«، الفتاً إلى 
أن هن�اك »ضغطاً كبيراً ف�ي أروقة حكومية 
بارزة من أجل عدم االس�تفادة من المطارات 
العسكرية التي تنتشر في تلك المحافظات«.

وأك�د النائ�ب، ال�ذي فّضل عدم الكش�ف 
عن اس�مه، ل�«المس�تقبل العراقي« أن »تلك 
المط�ارات تصل�ح ألن تتح�ول إل�ى أفض�ل 
مطارات الشحن لتخفف من الضغط التجاري 
لحركة التصدير واالس�تيراد كما يحصل اآلن 
م�ن خالل اس�تخدام أهال�ي االنب�ار الطريق 

الدولي للضغط على الحكومة«.
وأوض�ح النائب أن »هن�اك مطالب كثيرة 
في الفت�رة المنصرمة لتفعي�ل إعادة تطوير 
وتش�غيل مط�ارات عمالق�ة اندث�رت حاليا 
وتحولت لمواقع طمر صحي كمطار البشائر 
ف�ي الكوت ومط�ار ف�ي ميس�ان وآخر في 
الناصرية«، مش�يراً إلى أنها »تصلح لتخفيف 
الضغ�ط بنس�بة 40% عن محافظ�ات غربي 
العراق وعبر الشحن الجوي مباشرة«، مؤكداً 

أنه »أرخص من النقل البري«.
وأش�ار النائب إلى وج�ود مؤامرة إلبقاء 
ويعتم�دان  متخلفي�ن  والوس�ط  الجن�وب 
عل�ى محافظات أخ�رى في س�د حاجاتهما 
هاً بأن ه�ذا األمر من أخطاء  األساس�ية، منوِّ

وقصر نظر الحكومة الحالية.

الرشطـة 
السعـودية هتجـم 
علـى تظـاهرات 

القـطيـف وتقتـل 
ناشـطًا

حـشـرة تنـتــج صبـغــة حـمـراء 
اللـتـر مـنـهـا بــ 10 آالف دوالر
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مصـــر كمـا تريـدهـا أمــريكا

حكـومة النهضـة التونسية تعـالج البطالة 
ص4بترسيح 1700 موظف!

تتمة ص2

السلفــــيون 
والوهابيون : 

الذهاب نحو 
حتــــريف 

القـــرآن

فداء لمثواك من مضجِع 

   المستقبل العراقي / خاص
ق�ال مصدر ف�ي القائمة العراقي�ة إن ظهور العلم 
السوري تحت الجس�ر الرابط بين بغداد واالنبار دليل 
عل�ى وجود خارطة لإلقليم »الس�ني« المزمع إقامته 
بعد س�قوط حكم الرئيس السوري بشار األسد، الفتاً 
إلى أن ح�ركات العصيان المدني ستس�تمر على هذه 

الطريقة )السلمية( لحين سقوط األسد.
وأوضح المصدر، الذي رفض الكش�ف عن اس�مه، 
ل�«المستقبل العراقي« أن »مشهد التظاهرات سيتغير 
إلى حمل سالح ومشروع حرب من اجل إقامة اإلقليم 
)الس�ني( الموع�ود«، مضيفاً أن »وح�دة العلم تعني 
وح�دة اإلقلي�م الذي تح�دث عنه الهاش�مي في وقت 
س�ابق وأشار إليه نائب الرئيس السوري المنشق عبد 

الحليم خدام قبل سنة من اآلن«.
وأك�د أن�ه »ألجل ه�ذا تحرك�ت القائمة 
واقع�ة  الس�تثمار  االنب�ار  إل�ى  العراقي�ة 
راف�ع  المالي�ة  لوزي�ر  التابع�ة  الحماي�ات 
العيس�اوي ومطلب الس�جينات المعتقالت 
لتأس�يس  الداخلي�ة  وزارة  س�جون  ف�ي 
انتفاضة تس�تمر عل�ى هذه الوتي�رة ريثما 

يسقط األسد«.
وأش�ار المص�در إل�ى أن »أق�رب حلفاء 
رئيس الوزراء ن�وري المالكي من محافظة 

االنبار الشيخ أحمد ابو ريشة التحق بالعصيان المدني 
إلى جانب العيساوي والنائب أحمد المساري وعلماء 
دين وخطباء من االنبار لكي يلتحق بمش�روع اإلقليم 

الس�ني هذا مبتع�داً عن صداق�ة طويل�ة جمعته مع 
المالكي، ولكي يأخذ مس�افة من شيخ مشايخ الدليم 
ماجد الس�ليمان الذي يعد من الشخصيات العشائرية 

القريبة من رئيس الوزراء«.

العراقية: ظهور العلم السوري يف األنبار دليل عىل وجود خارطة »إقليم سني مشرتك«

املختلطة للمناطق  األمثل  احلل   140 املادة  القانون":  "دولة 
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احلسني«عليه السالم« ثورة تصحيح ومرشوع 
انساين جتاوز كل اخلطوط الطائفية واملذهبية
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النرصة اإلسـالميـةاالرهابية: سنمـأل الساحة بعد رحيل األسـد !!!

االنـبـار: الفـتـنـة 
الـكـبـرى مـرت 

مـن هــنـا !
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اليوم.. املنتخب 
الوطني يالقي 

نسور قرطاج يف 
اإلمارات وديًا
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          التحليل السياسي/ غانم عريبي

 فوجئ�ت وأنا أُش�اهد حش�ود 
االنباريين وهي تتهادى على الجسر 
المشترك الواصل بين بغداد واالنبار 
وتهتف بذاكرة أي�ام الفتنة وتحمل 
الفتات موتورة وتصرخ أمام وجوه 
الكامي�رات العراقي�ة - خصوص�ا 
كامي�را )فضائي�ة الفلوجة( وهي 
محط�ة تلفزيونية جدي�دة يملكها 
فوجئ�ت  عراق�ي-  أعم�ال  رج�ل 
بالش�عارات والالفتات وخلت األمر 
زل�زاالً مدوي�اً يتعدّى األزم�ة التي 
اش�تعلت المنطق�ة عل�ى وقعه�ا، 
تل�ك الت�ي تتعل�ق بإطالق س�راح 
فتيات ونساء عراقيات من سجون 
الداخلية اتهمن بارتكابات إرهابية 
وعلى خلفية اعتقال حمايات وزير 

المالية د.رافع العيساوي!.
بعد لحظات فجعت وأحسست 
أنن�ا في مدين�ة حلب ولي�س على 
الطري�ق الس�ريع حي�ن الح )علم 
االس�تقالل الس�وري( الذي حملته 
الجماعات المسلحة والمتظاهرون 
السوريون وكأن المطلوب من وراء 
ه�ذه التظاه�رة إحي�اء العصي�ان 
السياس�ي الس�وري الذي ب�دأ قبل 
بالتظاه�رات  اآلن  م�ن  س�نتين 
المطالب�ة باإلصالحات السياس�ية 
وتغيي�ر مضم�ون العم�ل بالحكم 
البعثي، الذي اس�تمر ل��42 عاما، 
العراقي�ة  واإلصالح�ات  فكي�ف 
)ميري�دون(  والجماع�ة  متوقف�ة 
إص�الح والرئاس�ة العراقي�ة غي�ر 
ع�ن  فض�ال  الح�ل  عل�ى  ق�ادرة 
ك�ون الرئي�س يرق�د ف�ي إح�دى 
المستش�فيات األلمانية ومنسوب 
المي�اه الت�ي تدفقت في الش�وارع 
التظاه�رات  أعل�ى م�ن منس�وب 

االنبارية؟!.
ي�دي  وضع�ت  لحظ�ات  بع�د 
عل�ى قلبي حي�ن س�معت خطيباً 
من الذي�ن اعتلوا منص�ة الخطابة 
وال�كالم وقي�ادة التظاه�رة وه�و 
يرتج�ز ويق�ول: "ها ه�ي مالمح 
انتصاراتك�م تل�وح ف�ي األفق أيها 
األخوة المعتصمون والمتظاهرون 
حين من الله تعالى عليكم باألمطار 
الغزيرة وها ه�ي بغدادهم تفيض 
مي�اه  بس�بب  ويغرق�ون  عليه�م 

األمطار"!!.
خطب�اء  تذك�رت  س�اعتها 
دي�ر ال�زور وحل�ب وحم�اه وه�م 

يستنهضون همم الناس ويوغرون 
صدور عشرات اآلالف من السوريين 
بالحق�د والكراهية ثم ينس�حبون 
إلى بيوتهم للعبادة وقراءة األحكام 
بالحي�ض  الخاص�ة  الش�رعية 
والنف�اس والمي�راث وأحكام البيع 
واإلج�ارة، ويترك�ون الش�باب في 
الحكومية  الق�وات  مرم�ى ني�ران 
الت�ي تعتبر هؤالء ه�م المحرضين 
والمتوتري�ن والقتل�ة والمجرمي�ن 
القان�ون وليس  والخارجي�ن ع�ن 
أولئك الذين حرضوا وانسحبوا بعد 

نهاية التظاهرة!؟
أن�ا أع�رف راف�ع العيس�اوي 
وأعرف السيرة السياسية يوم كان 
كادراً متقدما في الحزب اإلسالمي 
ث�م ش�كل تنظي�م حم�اس العراق 
الخاص بمواجهة القوات األمريكية 
لكنن�ي اش�عر أن المس�ألة أخذت 
مدي�ات اكبر حي�ن انع�دم التمييز 
بين المقاوم�ة الحقيقي�ة والعمل 
عل�ى البع�د الطائفي ف�ي مقاومة 
الق�وات األمريكي�ة ويق�ال –وهو 
م�ا قرأته ف�ي جريدة الن�اس– أن 
الرج�ل متورط بعملي�ات إرهابية، 
وه�و كالم بحاجة إل�ى دليل إثبات 
والمس�ألة في النهاي�ة ال يبت بها 
إال القض�اء العراق�ي، لكن ما ظهر 
أن الملف تحول من قضية حمايات 
إلى مسألة سياس�ية تمس صميم 
العم�ل على إنش�اء إقليم )س�ني( 
-وهو الس�قف األعلى ال�ذي تروج 
له فضائية الفلوجة منذ أن ظهرت 
على التلفزي�ون وتولت على الفور 

الترويج لتظاهرات )اإلقليم(.
المواقف السياسية التي ظهرت 
بعد ذل�ك لم تكن كافية لس�د ثغرة 
الخطورة السياسية والطائفية التي 
رآها العراقيون على التلفزيون ولم 
يس�تطع ال التحالف الوطني ببيانه 
المتوت�ر الذي تاله العطية وال اآلراء 
الت�ي أخذتها الفضائي�ات العراقية 
لن�واب س�نة او ن�واب ينتمون إلى 
القائم�ة العراقي�ة م�ن اس�تيعاب 
زخ�م التوت�ر على الطري�ق الدولي 
بين بغداد واالنبار، إذ أن المعالجين 
من كال الطرفين عالجوا المس�ألة 
السياس�ية وهذا الشقاق الطائفي 
الذي لم تش�هده محافظ�ة االنبار، 
ب�ردات الفع�ل الطائفي�ة المماثلة 
شيعة في مواجهة سنة وسنة في 

مواجهة تكتالت سنية موازية!.
ما يج�ري في االنب�ار يتحمله 

اثنان.. الطائفي�ون في المحافظة 
والمتوترون في بغداد!.

ردود  بمس�توى  بقين�ا  إذا 
األفع�ال الت�ي ظه�رت ف�ي مربع 
الصورة التلفزيونية وما سال على 
لسان الشيخ العطية وما سال على 
ألسنة شيوخ التحريض في االنبار، 
فأننا بالتأكيد، سائرون إلى الحرب 
او المواجه�ات السياس�ية التي ال 
تنته�ي وقد تفعله�ا تركيا وتتدخل 
او تفعله�ا قط�ر وترس�ل األم�وال 
حيث تتحول من دولة مجهرية إلى 
دولة فاعلة في الملف العراقي وفي 
محور مشروع إقامة اإلقليم السني 
وكم�ا عرب�دت وتعرب�د ل�آن ف�ي 
المحور الس�وري ستصول وتجول 
ف�ي المحور العراق�ي وعلى امتداد 
المساحات الشاسعة الواسعة التي 

تحملها جغرافية االنبار!.
فش�ل ش�يوخ اإلس�الم السني 
كما فشل ش�يوخ اإلسالم الشيعي 
م�ن اس�تيعاب المش�كلة وراح�وا 
يتطاحن�ون تح�ت مرأى ومس�مع 
ودوائ�ر  التلفزيون�ات  ومرم�ى 
المخاب�رات العربي�ة الت�ي تتربص 
بالعراق وتشتغل على كيفية النفوذ 
إلى المسألة العراقية لقتل التجربة 
الوطنية التي يش�عر العراقيون من 
خاللها أنها لهم وان تعثرت بسبب 
سوء اإلدارة وكثرة الفاسدين واالهم 
وج�ود الطارئين على عم�ل الدول 

والحكومات والقيادة السياسية.
إن هذا الفشل دليل واضح على 
عدم وجود حقيقة اس�مها مشايخ 
لإلس�الم السني واإلس�الم الشيعي 
ق�در ما هنالك أدعي�اء ومحرضون 
يقاتل�ون كل م�ن موقع�ه الوحدة 
الوطنية باس�م الدفاع ع�ن العراق 
واللحمة المجتمعية باس�م الدفاع 
عن الس�يادة المنتهك�ة واألعراض 

المستباحة!.
الدور هنا دور مرجعيات دينية 
فاصلة في التاريخ مكانتها فاصلة 
وقوله�ا فص�ل وال فاص�ل بينه�ا 
وبي�ن الناس إال ه�ذا ال�ذي أجراه 
ملك الحبش�ة حين الذ المس�لمون 

بأكناف دولته بعد ظلم قريش!.
كنت أظ�ن أن التجربة الدينية 
ف�ي االنبار والوس�ط كفيل�ة بدرء 
االلتباس�ات  وإزال�ة  المخاط�ر 
ق�د  الت�ي  والطائفي�ة  الفكري�ة 
تحص�ل ف�ي إط�ار ه�ذا التح�ول 
الفك�ري والسياس�ي الكبي�ر ف�ي 

العالم العرب�ي )الربيع العربي( إال 
أنها قدم�ت لنا نموذجا س�يئا في 
االحت�كام للكراهي�ة والبق�اء في 
خنادق الدفاع ع�ن الرأي -وال رأي 
آخ�ر غي�ره- م�ا يعن�ي أن علماء 
الطائفتي�ن ربم�ا يكون�وا واح�دا 
م�ن أس�باب تراك�م الفتن�ة بي�ن 
أبن�اء الش�عب الواح�د وإال كي�ف 
يمك�ن للعال�م الرباني ال�ذي يدرك 
والتاريخية  الش�رعية  مس�ؤوليته 
والوطنية في شعبه وأمته ويسمع 
ويقرأ وي�رى ما يجري من كراهية 
بي�ن  الطائفي�ة  للفتن�ة  وتثوي�ر 
المس�لمين وال يتح�رك او يمارس 
نف�وذه الديني في المس�لمين مع 
أن النف�وذ ال�ذي يملك�ه ال يملكه 
لنفس�ه وال يحق ل�ه أن يحتفظ به 
وال يتح�رك ب�ه وم�ن خالل�ه على 
قضايا األم�ة ألن الموقع ليس ولن 
يكون تشريفا ألحد قدر ما هو دور 
ووظيفة يمارسها اإلنسان المسلم 
لتأس�يس العدال�ة والحري�ة ووئد 

الفتنة بين المسلمين؟!.
هنا أس�أل: مت�ى يظهر العالم 
علم�ه والمفك�ر اإلس�المي فكره 
والمرجعيات الديني�ة قيمة النفوذ 
االجتماع�ي والروحي ال�ذي تمثله 
خصوصا في فتنة حقيقية تجتاح 
العراق من أقصاه إلى أقصاه أم أن 
العلماء الذين تحش�دوا في االنبار 
يدرك�ون مس�ؤولياتهم الش�رعية 
وعلم�اء الش�يعة ال يعرفون قيمة 
ومس�ؤولياتهم  الروحي  نفوذه�م 

المجتمعية في طائفتهم؟!.
م�ا ج�رى أن المنص�ة الت�ي 
أدارت عملي�ة التظاه�ر في االنبار 
والالفت�ات  بالعمائ�م  احتش�دت 
والخطب�اء من كافة أنح�اء االنبار 
بينم�ا اكتف�ى التحال�ف الوطن�ي 
ببي�ان يتي�م ال يخلو من اس�تفزاز 
التوت�ر  بس�بب  اآلخ�ر  للط�رف 
الذي ج�رى بفعل رفع الش�عارات 
المتطرفة ونسي التحالف الوطني 
أن التظاه�رة االنبارية كانت ترفع 
ص�ور نس�اء معتق�الت س�اقهن 
مخب�ر او تقري�ر او واق�ع فعل�ي 
جرمي إل�ى س�جون الداخلية وان 
الغضب مص�دره النس�اء واألخوة 
يعرفون أن المس�ألة )النس�ائية( 
الش�يعة  الفريقي�ن  ل�دى  صعب�ة 
والسنة لكنها تتراكم لتصبح عبوة 
ناس�فة عند أهل االنبار بالنظر لما 
عكس�ته التجربة السابقة لهم من 

عنت أمريكي واعتق�االت بالجملة 
بسبب مش�اركة بعض النساء في 
عملي�ات اإلعانة وإس�ناد اإلرهاب 
والبع�ض اآلخر ت�م اعتقالهن من 

دون ذكر األسباب الموجبة.
أقولها ب�ال افتراء عل�ى احد.. 
أن المرجعي�ات الديني�ة لم تتحرك 
بالش�كل الذي يئد الفتنة وإذا قيل 
لن�ا أن هنال�ك بيانات ص�درت من 
أعربت  الدينية  المرجعيات  مكاتب 
مث�ال  والش�جب  االس�تنكار  ع�ن 
وأدانت التصرفات غير اإلس�المية 
الطائفية ودعت  النع�رات  وإث�ارة 
إلى الوحدة الوطنية فنحن نقول أن 
ه�ذا ال يكفي بلح�اظ حجم األزمة 
والمش�كلة والفتن�ة الت�ي تته�دد 
العراق بالتقس�يم والتفتيت مع أن 
اإلس�الم يدعو المرجعيات الدينية 
في المفارقات التاريخية والفترات 
الصعبة إل�ى إظهار العل�م )وعلى 
العال�م أن يظهر علمه( والعلم هنا 

ف�ي تفس�يري المتواض�ع إظهار 
م�ا يمتلك�ه المرج�ع الدين�ي من 
نف�وذ وتأثير في أوس�اط جمهور 
األخط�ار  درء  بغي�ة  المس�لمين 
التحدي  باألمة ومواجهة  المحدقة 
القائ�م وإع�ادة اللحم�ة الوطنية 
وعدم ترك األمور تجري كما يشاء 

السياسيون!.
ه�ل أن ما يجري من س�كوت 
ف�ي ظ�ل تصاع�د موج�ة العن�ف 
الطائف�ي دلي�ل على إظه�ار العلم 
أم أن المس�ألة تركت للس�احة بيد 
السياس�ي ال�ذي أس�اء للمذه�ب 
والطائف�ة واألم�ة وفت�ح الع�راق 
على مشروع مؤامرة عربية كبيرة 
والعالم يعرف قيمة ما يفرضه هذا 

األمر من  أذى  في حياة األمة؟!.
جاء الوقت الذي يقول المرجع 
للسياس�ي كفى بعد أن ترك العالم 
الحياة السياس�ية وإدارة تصريف 
الدول�ة لطبق�ة م�ن السياس�يين 

الذين ق�ادوا الب�الد إل�ى الفوضى 
والتفتيت والصراعات مع كل فئات 
الش�عب العراق�ي وه�م يعتقدون 
أنهم يدافعون عن العراق وش�عبه 
والقان�ون ولم يعرف�وا أنهم دمروا 
الع�راق وفتت�وا لحمت�ه الوطني�ة 
وقزم�وا حج�م االنج�از التاريخي 
بس�قوط النظام العراق�ي وإقامة 
أول تجربة ديمقراطية دس�تورية 
ف�ي التاري�خ الحديث ف�ي العراق 

والمنطقة العربية.
نح�ن بحاج�ة إلى عق�ل أعلى 
لبن�اء  ونتوج�ه  برأي�ه  نس�تنير 
الدول�ة عل�ى ه�داه ووف�ق رؤيته 
وطبق�ا لتوجيهاته بع�د أن أعيتنا 
العق�ول الناقص�ة والمتوترة وغير 
الق�ادرة على إدارة الحياة العراقية 
وهي حي�اة يتوس�طها 30 مليون 
مواط�ن عراق�ي يتوزع�ون عل�ى 
قوميات واثنيات ومذاهب وتيارات 
اجتماعية وسياسية مختلفة ومن 

دون عق�ل أعلى وإرادة سياس�ية 
لرمز يقود المس�يرة يك�ون قادرا 
جميع�ا  الن�اس  اس�تيعاب  عل�ى 
وف�ق روحه القيادي�ة الكبيرة مثل 
الخميني ومارتن  مانديال واإلم�ام 
لوثر كينغ وماو سيتونغ ولومومبا 
فأننا قادمون على زلزال اجتماعي 
ل�ن يتوق�ف إال على جث�ة العملية 
السياس�ية وانج�از وج�ود دول�ة 

دستورية.
شخصيا فقدت الثقة بالطبقة 
السياس�ية الحالية وأترقب بشغف 
طل�وع طبق�ة سياس�ية وطني�ة 
تأت�ي عب�ر االنتخاب�ات المحلي�ة 
والتش�ريعية المقبل�ة وإذا لم تأت 
تلك الطبق�ة الوطنية ف�ان العراق 
ال�ذي تمنين�ا هطول�ه كم�ا مطر 
بغداد الذي هطل عل�ى العراق كله  
ف�ان الحي�اة به�ذا البلد س�تكون 
اقرب إلى الجحيم منها إلى الحياة 

الطبيعية!.
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االنـبـار: الفـتـنـة الـكـبـرى مـرت مـن هــنـا !

من نافل القول اإلش�ارة إلى أن دستورنا: 
تعددي فيدرالي يضمن للمواطنين حرية الرأي 
ت الم�ادة "36"  ولكن ف�ي الوقت نفس�ه نصَّ
بم�ا ال يخل بالنظام الع�ام واآلداب أوالً: حرية 
التعبي�ر عن الرأي بكل الوس�ائل وثالثا: حرية 

االجتماع والتظاهر السلمي وينظم بقانون.
وقطع الطريق العام هو أخالل بالنظام

وم�ن يدعي غير ذلك ال يع�رف النظام وال 
يفهم في السياس�ة، بل أن قطع الطريق العام 
هو م�ن أوضح ص�ور اإلخالل بالنظ�ام العام 

ألنه يتسبب بما يلي:
1- قطع ش�ريان حيوي م�ن المواصالت 

التي تربط العراق بالخارج
2- إعاق�ة وص�ول الم�واد الغذائي�ة وهي 

كثيرة المرور عبر هذا الطريق
اإلنش�ائية  الم�واد  وص�ول  إعاق�ة   -3

والمعدات التي تحتاجها السوق المحلية
إل�ى  الوص�ول  م�ن  المرض�ى  من�ع   -4
المستشفيات والحصول على العالج الالزم في 

الوقت المناسب.
5- من�ع وص�ول الحوام�ل م�ن النس�اء 
واللواتي في حالة طلق والدي إلى المستشفيات 

لتسهيل عملية الوالدة وحماية األم والجنين.
6- من�ع وص�ول ط�الب الم�دارس إل�ى 

مدارسهم
7-    من�ع وص�ول طالب الجامع�ات إلى 

جامعاتهم
8- إعطاء صورة س�لبية عن البلد الذي ال 

يعرف أهله كيف يتظاهرون
9- إعط�اء ص�ورة س�لبية ع�ن ثقاف�ة 

المواطن العراقي.
وش�يء من هذه الس�لبيات تتعلق باآلداب 
العامة؛ فهذه التظاهرة وبالطريقة التي تجري 
فيه�ا ه�ي مخالفة للنظ�ام الع�ام مثلما هي 
مخلة باآلداب, وعليه يكون هذا العمل ممنوعا 

في الدستور العراقي طبقاً للمادة 36" .
وبما أن التظاهرات رفعت شعارات مخلة 
بالنظام العام واستعملت كلمات مخلة باألدب 

العام من خالل رفع العلم العراقي القديم - وهو 
مخالفة دستورية - مثلما رفع علم ما يسمى 
بالجيش الحر و- هي تس�مية تنس�ب لطرف 
مع�ارض في س�وريا يمارس العمل المس�لح 
يسمى بالجيش الحر تدعمه تركيا وتموله كل 
من قطر والسعودية وهو موضع إشكالية عند 
الش�عب الس�وري - فكيف وما معنى أن يرفع 

هذا الشعار في تظاهرة عراقية؟
على كل م�ن أيد تلك التظاهرة أو س�اهم 
فيه�ا أو دعا إليه�ا أن يجيب عن هذا الس�ؤال 
وهو سؤال عراقي بامتياز برسم كل من ذكرنا 
ويشمل هذا الرسم حتى الذين سكتوا مجاملة 

أو ممالئة.
إن الهتاف�ات التي رفع�ت يعرف من يقف 
وراءه�ا وه�ي تنس�ب لجماعة كان�ت تنتمي 
لح�زب كان س�ببا ف�ي دم�ار الع�راق أرض�ا 

وشعبا.
ث�م كي�ف تصب�ح الش�عارات الطائفي�ة 

متداولة وينادى بها علنا ولمصلحة من؟

ولم�ن ينك�ر ذلك علي�ه أن يراج�ع خطبة 
الجمع�ة يوم 21|12|2012 في مس�جد مدينة 
تكريت وقد ألقاها معمم صغير الس�ن تجاوز 
على مفتي أهل السنة في العراق مثلما تجاوز 
على وح�دة الش�عب العراقي عندم�ا دعا إلى 
الش�عارات الطائفية مث�ل "األكثرية" ويقصد 
بها األكثرية في العالم اإلسالمي وهي معروفة 
واألقلي�ة في العالم اإلس�المي الت�ي غمز من 

طرفها كثيرا وهي كذلك معروفة؟
أنن�ا م�ع التظاه�ر ال�ذي ينتص�ر لوحدة 
العراق, وم�ع التظاهر الذي ينتصر للمعتقلين 
المظلومي�ن وليس لقتلة الش�عب العراقي من 
اإلرهابيين "َولَُك�ْم ِفي الِْقَصاِص َحَياٌة َيا أُولِي 

اأْلَلَْباِب )سورة البقرة(".
ولس�نا م�ع التظاهر الذي يخل�ط األوراق 
ليس�وق الح�ال للوهابيي�ن ولمن كان س�ببا 
في دم�ار العراق م�ن منفذي سياس�ة تدمير 
منظوم�ة القيم العراقية عبر "35" س�نة من 
الحكم الهمجي الذي لم يشهد له العالم مثيال, 

وهو من حظرت عمله المادة "7" من الدستور 
العراقي.

أنن�ا نعاتب بعض ش�يوخ العش�ائر الذين 
اندفع�وا لتأيي�د مث�ل ه�ذه التظاه�رة قبل أن 
يدرسوا األمور جيدا وقبل أن يتبينوا ما وراءها 
م�ن دس وفتنة، وأنن�ا نعاتب وس�ائل اإلعالم 
التي روجت لمثل هذه التظاهرة التي انحرفت 
عن هويتها الوطنية ولم تفرق ما بين حاجتنا 
للقضاء وما بين أخطاء القضاء مثلما لم تفرق 

ما بين حاجتنا للحكم وأخطاء الحكم.
إن الس�كوت تج�اه هك�ذا تظاه�رة ه�و 
خدمة مجانية لمن يريد تقس�يم العراق ونحن 
ال نتكل�م بلغ�ة المؤام�رة, ولك�ن لعب�ة األمم 
أصبحت واضح�ة مقروءة "لن�ا الطاقة وأمن 
إس�رائيل ولكم حكم الس�لفيين والوهابيين"؛ 
ومن ال يفهم هذه المعادلة ال يحق له أن يدعو 
إلى تظاهرة وال يحق له أن يعمل في السياسة 
وال يح�ق له أن يكون عضوا ف�ي البرلمان وال 

عضوا في مجالس المحافظات.

أعي�دوا النظر ف�ي تظاهرة يش�ارك فيها 
اإلرهابي�ون قتل�ة الش�عب العراق�ي وأعي�دوا 
النظر في تظاهرة يش�ارك فيه�ا فلول الحزب 
البائد وأعي�دوا النظر في تظاه�رة يرفع فيها 
علم ما يسمى ب�"الجيش الحر" وأعيدوا النظر 
في تظاهرة يرفع فيه�ا العلم العراقي الملغى 
دس�توريا وأعي�دوا النظ�ر في تظاه�رة يرفع 
فيها علم اإلقليم صاحب الفتن التي تترى على 

العراق كقطع الليل المظلم.

تظـاهـرة االنـبـار وأخـطـاء املـكـان والشـعـار

الدكتور علي التميمي
رئيس مركز الدراسات واألبحاث الوطنية

alitamimi5@yahoo.com

إضــاءات

كاريكاتير  فؤاد حسون

          فريد محمود

ال يختل�ف النائب حس�ين األس�دي كثيراً ع�ن الروائي 
البريطاني )هندي األصل( س�لمان رش�دي، ذل�ك أن كليهما 
أس�اء للرم�وز المقدس�ة لش�ريحة واس�عة من الش�رائح 
البشرية، وهي شريحة المسلمين. رشدي أساء للنبي محمد 
"ص" ف�ي روايت�ه س�يئة الصيت "آي�ات ش�يطانية" التي 
نش�رها سنة 1988، واألسدي أس�اء للمرجعية الدينية التي 
ينظر إليها أبناء الشعب العراقي على أنها رمز مقدس وخط 
أحم�ر ال يمكن تجاوزه. األس�دي، وهو يرت�دي عمامة رجل 
دي�ن، لم يضع في حس�اباته أنه عضو ف�ي مجلس النواب، 
قبل أن يكون )رجل دين(، عندما تجرأ على وصف المرجعية 
الديني�ة بأنها "منظمة مجتمع مدن�ي"، ليثير بذلك حفيظة 
ش�ريحة واس�عة من العراقيين وغضبهم، فض�اًل عن إثارة 
غضب المقربين منه قبل الجميع، وأقصد بهم أعضاء ائتالف 
دولة القانون، الذين لم يجدوا أمام تصريحاته الالمس�ؤولة 
سوى أن يعلنوا استنكارهم لها، وليعلنوا بعد ذلك عن تجميد 
عضويته في االئتالف. وقد يتس�اءل س�ائل عن السبب الذي 
دف�ع األس�دي إلى إط�الق تلك اإلس�اءة للمرجعي�ة الدينية، 
والجواب على هكذا س�ؤال معروف، فاألس�دي يسعى دائماً 
إل�ى الحف�اظ على مكتس�باته الش�خصية المتمثلة بحفنة 
دوالرات يتقاضاها عن طريق ابتزاز المؤسس�ات الحكومية 
انطالقاً من منصبه كعضو ف�ي لجنة النزاهة النيابية، وهو 
ال يمكن�ه الحف�اظ عل�ى تلك المكتس�بات ما لم يك�ن بوقاً 
إعالمياً يذود عن ول�ي نعمته في كل صغيرة وكبيرة، عندما 
يطل�ق تصريحات متهورة س�رعان ما تنقل�ب عليه وتجعل 
المحيطي�ن به يتب�رأون منه ومن كالمه ال�ذي ال يجدون له 

مبرراً يمررونه من خالله. وبذلك، يجعل األس�دي من نفسه 
أنموذج�اً مثالياً ل�)رجل الدين( ال�ذي ال يتردد في بيع دينه 
ومبادئه وثوابته األخالقية من أجل المصالح الشخصية التي 
يس�عى لتحقيقها حت�ى بالطرق غير الش�رعية. فقد عرف 
األس�دي بممارس�ة االبتزاز ضد مؤسس�ات الدولة من أجل 
تحقيق مصالحه، إذ س�بق له أن ح�اول ابتزاز ديوان الوقف 
الش�يعي مطالباً الديوان بتعيين ش�قيقه مديراً عاماً إلحدى 
تش�كيالته، أو يقوم بقيادة حملة إعالمية مغرضة شرس�ة 
للتش�هير بالديوان وإدارت�ه واتهامها بالت�ورط في ملفات 
فساد ال وجود لها على أرض الواقع. كما انتشرت في المواقع 
اإللكترونية قصة شهيرة عن األسدي تروي كيف حصل على 
3 ماليين دينار من جلس�ة شرب )استكان( شاي في مكتب 
وزي�ر!. وتفاصيل تلك القصة أن االس�دي قام بتوريط وزير 
الش�باب والرياضة بتوقيع عقد انشاء ملعب رياضي الحدى 
الش�ركات مقابل حصول حسين االس�دي على رشوة بمبلغ 
ثالثة ماليين دوالر وارتش�ف الشاي وتس�لم المبلغ ثمناً عن 
شربه لهذا الشاي، إذ تشير المعلومات الموثقة بأن األسدي 
ابتز وزارة الش�باب ومعها أحد المقاولين صاحب الش�ركة 
التي رس�ت على شركته مناقصة بناء ملعب لكرة القدم في 
بغداد وطالبهم بالمبلغ أعاله، وفي حالة عدم االمتثال سيتم 
إلغ�اء المناقصة أع�اله مما أضط�ر المقاول إل�ى الرضوخ 
لمطلب األس�دي!. وتذكر بعض المصادر أن هناك تس�جيالً 
صوتي�اً يثب�ت صحة ه�ذه المعلومات ويدين األس�دي بهذه 
الصفقة المخزية، اذن هي معادلة طرفاها اس�اءة وفس�اد 
من رجل دي�ن عالمته العمامة البيض�اء ...في زمن تكررت 
في�ه ص�ور الملحد س�لمان رش�دي وغابت القي�م في بحر 

متالطم من االفرازات والوالدات الال شرعية.

نقطة االلتقاء مع سلامن رشدي 
حسني األسدي ...معادلة طرفاها اساءة وفساد

           المستقبل العراقي / مها بدر

بينم�ا اعتب�ر التحال�ف الكردس�تاني 
الم�ادة 140 م�ن الدس�تور خارطة طريق 
لحل المش�اكل العالقة وأنها خط أحمر ال 
يمكن تجاوزه, كش�ف نائب ع�ن التحالف 
الوطن�ي رف�ض القائمة العراقي�ة تطبيق 
هذا القانون الس�يما وأنهم يعدونه "ميت" 
الن تطبيقه محدد بفترة زمنية, فيما شدد 
ائتالف دول�ة القانون على ض�رورة تنفيذ 
هذا االس�تحقاق وفقاً للدستور مع ضمان 

حقوق جميع المكونات.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني 
محم�ا خلي�ل ل�"المس�تقبل العراقي" إن 
"الم�ادة 140 من الدس�تور تعتبر خارطة 
طريق الس�ترجاع كافة حقوق المواطنين 
الذي�ن وق�ع عليهم الحيف والظل�م والذين 
هج�روا في زم�ن النظ�ام الدكتاتوري في 
جمي�ع المحافظ�ات وتضم�ن اس�ترجاع 
حقوقه�م وأمالكهم في ثم�ان محافظات 

في البالد".
وش�دد خلي�ل عل�ى ض�رورة "تطبيق 
ه�ذه المادة خاصة وأن ه�ذه المهمة تقع 
عل�ى عاتق الحكومة حس�ب ما نص عليه 
الدستور السيما وأنها تحل جميع القضايا 
العالق�ة فيم�ا يخ�ص المناط�ق المتنازع 

عليها"، بحسب قوله.

وبيَّ�ن أن "الم�ادة 140 تضمن حقوق 
جميع المكونات في هذه المناطق وال تميز 
طرف�اً عن الط�رف اآلخر"، مش�يراً إلى أن 
"التحالف الكردس�تاني مصر على تطبيق 
ه�ذه المادة من وال يمك�ن أن يتنازل عنها 
وال يقب�ل بالمس�اومة عليه�ا وبمراحله�ا 
الث�الث الت�ي تش�مل التطبي�ع واإلحصاء 

واالستفتاء".
 ،140 الم�ادة  لجن�ة  أن  إل�ى  يش�ار 
ش�كلت عام 2006، وترأس�ها وزير العلوم 
والتكنولوجيا األس�بق رائد فهمي ومن ثم 
ترأسها وزير النقل الحالي هادي العامري، 
ومهمتها اإلشراف على تطبيع األوضاع في 
كرك�وك والمناطق المتن�ازع عليها، ودفع 

التعويضات.
في الس�ياق ذات�ه, قال عض�و ائتالف 
دولة القان�ون النائب عن التحالف الوطني 
محمد الصيه�ود ل�"المس�تقبل العراقي" 
إن "الم�ادة 140 تخص المناطق المتنازع 
عليه�ا وال تقتصر على كركوك فحس�ب"، 
مبيناً أن "التحال�ف الوطني يعتقد أن هذه 
المادة تع�د الحل الوحيد لجمي�ع القضايا 
العالقة الس�يما في المناطق المختلطة", 
كاش�فا ع�ن "رف�ض القائم�ة العراقي�ة 
لتطبي�ق هذه الم�ادة ألنهم ي�رون أنها قد 

"ماتت" كونها محددة بسقف زمني".
وذك�ر الصيهود أن "الحكومة ش�كلت 

لجن�ة لتنفيذ ه�ذه الم�ادة برئاس�ة وزير 
النقل ه�ادي العامري", مطالبا "الجميع" 
ب�"إعط�اء ه�ذه اللجن�ة الوق�ت الكاف�ي 

لتنفيذ المهام الموكلة إليها".
من ناحيته، ش�دد نائب ع�ن التحالف 
الوطن�ي, عل�ى ضرورة إج�راء تعديل على 

الم�ادة 140 لصعوبة تنفيذه�ا على ارض 
الواق�ع. وقالت النائب س�ميرة الموس�وي 
إن "الم�ادة 140 أصبحت مس�ألة قانونية 
ووطنية ومهنية ومسؤولية جميع األطراف 
بما فيهم الحكومة والبرلمان"، مضيفة أن 
"هناك لجنة مش�كلة منذ ثمانية س�نوات 
لتطبيق ه�ذه المادة ورص�دت لها موازنة 
كبيرة وتم االستعانة بفنين وخبراء لكنهم 

لم يتوصلوا إلى حل لتطبيق تلك المادة ألن 
تلك المناطق متداخلة وفيها كل القوميات 
واألدي�ان، واصفًة تلك المناط�ق )بالعراق 

المصغر(".
وأش�ارت النائب عن التحالف الوطني 
إل�ى وج�ود صعوب�ة بتطبيق ه�ذه المادة 
على أرض الواقع لذلك ال بد من اللجوء إلى 
تعديلها لحسم الخالفات في تلك المناطق.

يذك�ر أن الم�ادة 140 من الدس�تور تنص 
على تطبي�ع األوضاع في محافظة كركوك 
والمناطق المتنازع عليها في المحافظات 
األخرى مثل نين�وى و ديالى، وحددت مدة 
زمني�ة انتهت ف�ي الح�ادي و الثالثين من 
كان�ون األول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه 
المادة المذكورة م�ن إجراءات، كما تركت 
ألبناء تلك المناط�ق حرية تقرير مصيرها 
س�واء ببقائه�ا وح�دة إدارية مس�تقلة أو 
إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم 
استفتاء، إال أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير 
تنفي�ذ بعض البنود األساس�ية ف�ي المادة 
المذكورة ألسباب يقول السياسيون الكرد 
أنها سياس�ية، فيما تقول بغداد أن التأخر 
غير متعمد، علماً انه س�بق للجنة الوزارية 
المختص�ة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض 
فقراته�ا، مثل تعوي�ض المتضررين، فيما 
ل�م يجر تنفيذ أهمها وهو االس�تفتاء على 

مصير المدينة.

الغموض يلفها.. والمصاعب تواجه اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذها

املختلطة للمناطق  األمثل  احلل   140 املادة  القانون":  "دولة 

"العــراقـيــة" ترفـض 
تطـبيـقهــا 

الكردستـاين يعـتربها
 خطـًا أمحـر!



�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
              بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن المصرف العقاري انه سيباشلر بتسللم معاملات المواطنين الخاصة 
بالقلروض اعتبارا من األسلبوع المقبل بعلد أن توقفت مؤقتا بسلبب الحريق 
اللذي اندلع فلي المبنى األسلبوع الماضي. وقلال مدير عام المصرف حسلين 
احمد طعمة في تصريح صحفي أن المصرف سيباشلر مطلع األسلبوع المقبل 
بتسللم معامات المواطنين المقترضين بعد أن تم إعادة تأهيل بناية المصرف 
خلال 4 أيام، مؤكدا أن معامات الكشلف مسلتمرة ولم تتوقلف. وكان حريق 
اندللع في مبنى المصرف العقلاري )اإلدارة العامة( بمنطقة الكرادة خارج في 
بغداد في التاسلع عشلر من الشهر الحالي. وقال مدير عام المصرف أن الحريق 
اندلع في غرفة الحرس في السلاعة 6:30 صباحا وال وجود لتلف في معامات 

المواطنين.

»التحالف الوطني« : مطالب تظاهرات االنبار غري مرشوعة  
»العراقية احلرة« : نحذر من احلزب اإلسالمي

مصدر: عمليات القتل على الهوية في تزايد!

المصرف العقاري يباشر بتسلم معامالت المواطنين األسبوع المقبلـ
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      المستقبل العراقي/فالح الشامي
بينما تسللَّم ممثِّل الحكومة المركزية 
وزيلر الدفلاع وكاللة سلعدون الدليملي 
مطالب المتظاهرين في محافظة االنبار, 
اعتبلر نائب علن التحاللف الوطنلي هذه 
المطالب غيلر واقعية وال يمكن تطبيقها, 
واصفلاً إياهلا بالطائفيلة, فيملا كشلف 
ائتلاف العراقيلة الحرة أن هلذه المطالب 
ليسلت حقيقية وإنما هي مطالب الحزب 
اإلسلامي اللذي يريلد أن يفجلر الصراع 
الطائفي في العراق بدعم من بعض الدول 
اإلقليميلة، بالمقابل كشلفت مصادر عن 
حصول عمليات قتل طائفية في محافظة 
لها.وقلد  المجلاورة  والمناطلق  االنبلار 
تقلدم المتظاهلرون في محافظلة االنبار 
بخمسلة مطاللب تضمنت إطاق سلراح 
المعتقليلن األبريلاء والمعتقلات وإعادة 
التوازن في المؤسسات الحكومية وإنهاء 
حاللة اإلقصلاء والتهميلش التلي تعرض 
لهلا أهلل السلنة واحتلرام عقيدة السلنة 
والكف عن اسلتفزازهم فضلا عن إغاق 
ملف اسلتهداف رملوز السلنة وممثليهم 
المنتخبين دستوريا.وقال النائب المستقل 
علن التحاللف الوطنلي  جلواد البزونلي 
“المطاللب  أن  العراقلي”  لل”المسلتقبل 
الطائفية اعتدنا على سلماعها مع اقتراب 
االنتخابات وهذا يدل على فشل العديد من 
السياسليين الفاسلدين” على حد وصفه, 
معتبلراً المطالب التي رفعها المتظاهرون 
في محافظة االنبار غير حقيقية “خاصة 
التلي تتحدث علن إقصلاء السلنة كونهم 
والبرلملان”. الحكوملة  فلي  ممثليلن 
واسلتبعد النائب عن التحاللف الوطني أن 
تلبي الحكومة هذه المطالب كونها ليست 
الجهة المختصة مثل إطاق سراح السجناء 
التي تعد مسألة قضائية وال عاقة لرئيس 

الوزراء بها, مسلتغربا من “رفع مثل هذه 
المطالب وإهمال المطالب األكثر شلرعية 
مثلل توفيلر الخدملات والحيلاة الكريمة 
تصاعلد  البزونلي  للمواطنين”.وتوقلع 
“الخطلاب الطائفلي ملع اقتلراب موعلد 
االنتخابلات نتيجلة للفشلل الكبيلر الذي 
رافق بعض القوائم االنتخابية في تحقيق 
الشلعارات التلي رفعتها قبلل االنتخابات 
البرلمانية الماضية”.من جانبها, لم تطعن 
النائلب عن ائتلاف العراقيلة الحرة عالية 
نصيف في مطالب المتظاهرين فحسب بل 
شلككت بالتظاهرات نفسها كونها تهدف 
إلى خلط األوراق وتشلويش عمل القضاء 
المجرمينوقاللت نصيلف  فلي محاسلبة 
لل”المسلتقبل العراقلي” أن “التظاهرات 
فلي االنبار كلرد فعل على مذكلرة اعتقال 
أفلراد حمايلة العيسلاوي بهلدف خللط 
األوراق والعمل على تشويش عمل القضاء 
من خال اختاق األزملات التي يراد منها 

حماية القتلى والمجرمين”.
مطاللب  اعتبلرت  التلي  ونصيلف 
المتظاهريلن غيلر مشلروعة, أكلدت أن 
مهمشلين  ليسلوا  العلراق  فلي  “السلنة 
ولهلم تمثيلهم الكامل فلي مجلس النواب 
والحكوملة “, متهملة الحزب اإلسلامي 
الطائفيلة  المطاللب  هلذه  “مثلل  برفلع 
أبنلاء  بيلن  الطائفلي  الصلراع  لتفجيلر 
العراق وبدعم من دول إقليمية”.وأشلارت 
إللى أن “قلادة القائملة العراقيلة هم من 
هملش السلنة وليلس الحكومة السليما 
بعلد أن تخلوا علن شلعاراتهم االنتخابية 
واكتفلوا بالتمتلع بالمناصلب والمنافلع 
االجتماعية”، بحسلب قولها.واسلتغربت 
نصيلف ملن نلزول أعضلاء ملن القائمة 
العراقية للشلارع ملع المتظاهرين ورفع 
شلعارات تمثلت بالمطالبة بقانون العفو 

العلام وحقلوق السلجناء”,  واصفة هذه 
الخطلوة بل”المسيسلة” خاصلة و”أنهم 
يستطيعون أن يطالبوا بمثل هذه المطالب 
من خال ممارسلة دورهلم الحقيقي في 
مجللس النلواب والحكومة”.في السلياق 
ذاته, قال رئيس صحوة مؤتمر أهل العراق 
فلي االنبلار احملد أبلو ريشله إن “وزير 
الدفلاع وكاللة سلعدون الدليملي وصلل 
المحافظلة, أملس, كممثل علن الحكومة 
لتسللم مطالب المتظاهريلن”، مضيفاً أن 
“المطالب التي قدمها المتظاهرون لممثل 
الحكوملة المركزية الذي وعد بتسلليمها 
إللى رئيس اللوزراء نلوري المالكي والرد 
عليها بأسلرع وقت شلملت إطاق سراح 
المعتقليلن األبريلاء والمعتقلات وإعادة 
التوازن في المؤسسات الحكومية وإنهاء 
حالة اإلقصلاء والتهميش التي تعرض لها 
أهل السلنة والكف عن اسلتفزازهم فضا 
علن إغلاق ملف اسلتهداف رموز السلنة 
وممثليهم المنتخبين دسلتوريا”.إلى هنا، 
كشلفت مصدر امني عن حصول عمليات 
قتلل طائفية فلي محافظة االنبلار خال 
الثاثة أيام الماضية نتيجة لتصاعد اللهجة 
الطائفية في خطابات بعض السياسليين 
خلال المظاهرات التي جلرت مؤخرا في 
المحافظة.وقلال المصلدر لل”المسلتقبل 
العراقلي”، إن القلوات األمنية عثرت على 
خمس جثث لشلباب تبين أنهم شليعة من 
منطقة فلي قضاء التاجي تلم اختطافهم 
وعثلر على جثثهم في اليلوم التالي وبدت 
عليها آثار التعذيب”، مبيناً أن “13 شخصا 

قتلوا منذ انطاق التظاهرات حتى اآلن”.
وأشلار إللى أن “الطريقلة التلي يتلم 
التعاملل بهلا ملع المختطفين تشلبه إلى 
حد كبير الطريقة التي تسلتخدمها حركة 
حماس في مصر بقتل المعارضين لمرسي 

وحزبله بالضرب المبرح 
حتى الموت”.

حلذَّر  ذللك,  إللى 
النائلب عن ائتلاف دولة 
السلام  عبلد  القانلون 
المالكلي، أمس، عشلائر 
اسلتغال  ملن  األنبلار 
“الجيش الحلر” وتنظيم 
للتظاهلرات  القاعلدة 
المحافظة  تشهدها  التي 
“إلفراغها” من محتواها 
الشلعبي ونقلها للمظهر 
“الطائفلي”، وفلي حين 
األنبلار  أهاللي  طاللب 
بل”التنبه لتلك اللعبة التي 
تديرها جهات خارجية”، 
اللوزراء  بعلض  انتقلد 
والسياسيين الذين لبسوا 
المعارضة” وهم  “ثلوب 
عبد  الحكومة.وقال  فلي 

السلام المالكي في بيان، 
تسلمت “المستقبل العراقي” نسخة منه، 
إن “التظاهر السللمي حق مشلروع كفله 
الدسلتور لكل أبناء الشعب العراقي ونحن 
لسلنا ضلد التظاهلر والمطالبلة بحقوق 
المواطن، بل نشلعر بالتعاطف والتضامن 
مع حقوق الشعب ونسعى جاهدين لرفع 
الحيف الذي أصابله من نقص للخدمات”.

وأضاف المالكي أن “تظاهر عشائر األنبار 
هو أملر ال نرفضه ألننا نشلعر أنهم أهلنا 
وهمهم همنا، لكننا نخشلى من اسلتغال 
بعض الجهلات التي ال تريلد الخير للعراق 
من خال تمريرهم ألجندات دول معروفة 
“هنلاك  أن  مؤكلدا  السللبي”،  بموقفهلا 
إشلارات لوجلود مخطلط من ما يسلمى 
بالجيش الحر وتنظيم القاعدة إلظهار تلك 

التظاهلرات بمظهر طائفلي وخلق أجواء 
تناسب عودة البلد إلى االقتتال الطائفي”.

وانتقلد المالكلي “مظهلر بعلض الوزراء 
والسياسليين الذين لبسوا ثوب المعارضة 
وهلم فلي الحكوملة، وبلدأوا بتحريلض 
الشلارع األنبلاري ملن خلال الخطابات 
العنصلري  النفلس  وتأجيلج  الطائفيلة 
وإدخال جماعات متشلددة في وسط تلك 
التظاهرات لرفع الصور والشلعارات التي 
تدعو إلراقة اللدم العراقي”.ودعا المالكي 
أهالي وعشلائر األنبلار إللى “التنبه لتلك 
اللعبة التي يحاول أعداء العراق والشلعب 
ملن خالها جر البللد إلى دواملة الصراع 
الداخللي”، مطالبلا أبناء األنبلار بل”طرد 
هلؤالء ومن خلفهلم كما فعلوها سلابقا 
في طلرد فلول اإلرهاب ملن المحافظة”.

وتشلهد محافظلة األنبار، منلذ الل21 من 
كانلون الشلهر الجلاري تظاهلرات على 
خلفية اعتقال حماية وزير المالية القيادي 
فلي القائملة العراقيلة رافع العيسلاوي، 
الحاليلة  الحكوملة  بل”إسلقاط  تطاللب 
وإطاق سراح السجينات والمعتقات في 
سجون وزارتي الداخلية والعدل”، مهددين 
تحقيلق  حتلى  االحتجاجلات  باسلتمرار 
مطالبهلم، بعلد قطعهلم الطريلق الدولي 

الرابط بين العراق وسوريا واألردن.
وكشلفت محافظلة األنبلار، في وقت 
سلابق، أن رئيس الحكومة نوري المالكي 
أمر بتشلكيل لجنة برئاسلة الفريق قاسم 
عطلا للتحقيق بمابسلات اعتقال حماية 
وزيلر الماليلة رافلع العيسلاوي، مؤكدة 
أن المالكلي وعلد بإيجاد “حللول ترضي 

الجميع”.

»بالد النهرين« مستمرة يف استرياد الفواكه واخلرض.. واملبادرة الزراعية لـم تأِت ثامرها

         بغداد/ المستقبل العراقي
أكلدت وزارة العدل، أمس السلبت، أن سلجن النسلاء التابع 
لدائرة اإلصاح يدار من الكوادر النسائية حصرا، مشيرة إلى أن 

السجن ال يدخله رجال أمن إطاقا.
وقال المتحدث باسلم اللوزارة حيدر السلعدي في تصريح 
صحفي امس إن »سلجن النساء التابع لدائرة اإلصاح يدار من 
قبلل كوادر نسلائية، وهن حارسلات وإصاحيلات وضابطات 
الخفلر حصرا«، مبيناً أن »السلجن ال يدخلله أي عنصر أمني أو 

إصاحي من الرجال إطاقا«.
ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس، إلى تشكيل لجنة 

من العلماء والقضاة لتحري أوضاع السجون.

          المستقبل العراقي / خاص
لح السابق لمنصب  قال مصدر سياسلي بارز أنه شلاهد المرشَّ
السلفير األميركي في بغداد ماك غورك في مبنى رئاسلة الوزراء، 
الفتلًا إللى أن غورك بعد أن لم يسلعفه الحظ في أن يكون سلفيرا 
للواليات المتحدة األمريكية في بغداد أخذ يلتقي شخصية سياسية 
نافلذة فلي الحكومة العراقية.غلورك ذاع صيته كدبلوماسلي في 
السلفارة األمريكيلة ببغداد أيلام تولي السلفير األمريكلي رايان 
كروكلر مهلام سلفير الواليلات المتحدة فلي العلراق، وتميز هذا 
الدبلوماسلي بكثرة مغامراته )النسوية(، وقد اكتشفت الكاميرات 
األمنيلة المثبتة في سلطح السلفارة غلورك وهو يختللي بإحدى 
العاملات األمريكيلات خللوة جنسلية.إال أن السلفارة األمريكية 
فلي بغداد لم تفعل شليئاً حيال هلذا األمر غير إبعلاده عن العاملة 
األمريكية ووبخه حينها السفير كروكر.لكن، وبعد هذه الفضيحة 
حت إدارة الرئيس باراك أوباما غورك لمنصب السفير  المدويَّة، رشَّ
األميركلي في بغلداد، وهذا ما رفضه الكونغلرس األميركي، إال أن 
غلورك لم تمنعه هلذه الفضائح من العودة إللى العراق بغية إتمام 
صفقات تجارية مع المسلؤول العراقي، الذي لم يكشلف المصدر 
عن اسلمه.يذكر أن غورك يملك عّدة شركات تجارية، وهو وسيط 
أيضاً لشلركات تجارية أخرى، وارتبط اسمه، إبان الغزو األميركي 
للعراق، بصفقات فسلاد قام بهلا بالتعاون مع الحاكم المدني بول 

بريمر، والذي كان غورك مستشاره في تلك الفترة.

                 البصرة / المستقبل العراقي
حمل نائب عن محافظة البصرة حكومتها المحلية مسلؤولية 
تدني الواقع الزراعي فيها، متهما مسؤولي المحافظة بعدم الجدية 
في معالجة وإحياء األراضلي الزراعية. وقال منصور التميمي في 
بيلان صحفي أصدره أملس السلبت إن »محافظة البصرة تشلهد 
تدنيلاً فلي الواقع الزراعلي المتمثل بانحسلار المناطلق الزراعية 
وتللف الكثير من المزروعلات، بالرغم من تخصيص حكومتها 30 
مليلار دينار للمشلاريع الزراعية في المحافظة«.وأشلار التميمي 
إللى أن »البصلرة تعتبر من أهلم المحافظات الزراعيلة التي كانت 
تصلدر محاصيلها إللى المحافظات األخلرى«، معتبلرا اعتمادها 
على اسلتيراد المحاصيلل الزراعية من دول الجوار »سياسلة غير 
موفقة في حل المشلكات التي تعترض الواقلع الزراعي«. واتهم 
التميمي مسلؤولي المحافظة بل«عدم الجدية في معالجة وإحياء 
األراضي الزراعية الذي قضى اللسان الملحي على مساحات كبيرة 
منها«، داعيا إلى »عدم تعليق هذه األخطاء على شلماعة الحكومة 
المركزية، ما دامت هناك تخصيصات مالية كبيرة يمكن أن تسلهم 

بانتعاش الواقع الزراعي المهمل«.

العدل: سجن النساء يدار من كوادر 
نسوية حرصًا

ماك غورك.. من سطح السفارة 
األمريكية إىل مبنى رئاسة الوزراء!!

نائب عن البرصة ينتقد تدين 
الواقع الزراعي يف املحافظة

األبواب فتحت لألردن.. ومصر تطالب بإلغاء الحظر عن منتجاتها

          المستقبل العراقي / خاص
لم تتوقف الشاحنات المحملة بالخضراوات والفواكه 
المستوردة من التوافد على العراق من دول عدة، ممهدة 
بذلك لإلجهاز على الواقع الزراعي في أرض تعّد من أكثر 
أراضلي الكرة األرضية خصوبة. وعلزت لجنة االقتصاد 
واالسلتثمار فلي مجللس النلواب سلبب تلردي الواقع 
الزراعي إلى السياسلة الخاطئة التلي تنتهجها الحكومة 
ممثلة بمنح القروض للفاحين، موصية بضرورة تغيير 
تلك السياسلة إلى سياسلة شلراء المحاصيلل الزراعية 
ملن الفاحيلن العراقيين بأسلعار ثابتة تحقلق له ربحاً 
يضملن واقعلاً معيشلياً جيداً يشلجعه على االسلتمرار 
في الزراعلة. وفي هذه األثناء أعلنت األردن عن سلماح 
العلراق لشلاحناتها المحمللة بالخضلراوات والفواكله 
بالدخلول إلى األراضلي العراقيلة، وذلك بعد أيلام قليلة 
ملن مطالبة الحكوملة المصريلة للعراق برفلع الحظر 
علن اسلتيراد المحاصيلل الزراعيلة المصريلة، خاصة 
الخضلراوات والفواكله، للسلوق العراقلي. وقال عضو 
لجنلة االقتصلاد واالسلتثمار النيابية قصلي جمعة في 
تصريح خص به “المستقبل العراقي” أمس أنه “بالرغم 
ملن المبادرة الزراعية والتخصيصات المالية التي تعطى 

للوزارة الزراعة، ما زال إنتاجنا الزراعي دون المسلتوى 
المطلوب”. وأشار جمعة الى أن “هذه المشكلة ال تعالج 
عبلر إعطلاء قلروض لفاحين سلواء كانت ميسلرة او 
ملن دون فائدة وإنما علن طريق قيام الحكومة بشلراء 
المحاصيلل ملن الفلاح العراقي بأسلعار تتناسلب مع 
الوضلع الراهن حتلى يتمكن ملن االسلتمرار بالعمل”، 
موضحاً “بالنسبة لمحصول الطماطم على سبيل المثال، 
تهبط أسعارها في بداية الصيف إلى اقل من 250 دينارا، 
وهذا ال يحقق للفاح الربلح الذي يتوخاه، وكذلك الحال 
بالنسلبة للمحاصيل الزراعية األخلرى”. وأضاف “على 
الحكومة تغيير سياسة منح القروض للفاحين ألنها لن 
تجدي نفعاً، وعليها اسلتبدالها بسياسة دعم الفاح عبر 
شلراء منتجاته بأسلعار ثابتة حتى للو اضطرت لتحمل 
فروقاتها”. وكان أمين عام وزارة الزراعة األردنية راضي 
الطراونلة قد أكد فلي تصريحات نقلتها جريلدة “الغد” 
االردنية أن العراق سمح مساء الخميس الماضي بدخول 
شلاحنات الخضلراوات والفواكه األردنيلة إلى األراضي 
العراقيلة، وذلك بعد أن بقيت تلك الشلاحنات عالقة على 
الحدود األردنية العراقيلة منذ يوم األحد الماضي. وكان 
رئيس مجلس إدارة الجمعية األردنية لمنتجي ومصدري 

الخضراوات والفواكه زهير جويحان صرح أيضا في وقت 
سابق بأن “130 برادا محملة بالخضراوات والحمضيات 
عالقلة على الحلدود العراقية منذ يوم األحلد الماضي”. 
وبيلن جويحان أن الحدود العراقية لم تفتح أبوابها أمام 
صادرات الخضلراوات األردنية، مطالبا الجهات العراقية 
بتفعيل ما صرح به السلفير العراقلي في األردن مؤخرا 
حلول فتلح األسلواق العراقيلة أبوابها أملام الصادرات 
األردنيلة من الخضلراوات والفواكه. وقلال إن مزارعي 
األغلوار أوقفلوا عملية القطف والتحميل بعد سلماعهم 
خبر منع مرور الشاحنات من قبل الجانب العراقي، إال بعد 
الحصول على قرار إداري يسلمح بدخول الشاحنات التي 
تقدر خسلارتها في حال عدم دخولهلا بل500 ألف دينار 
أردني. إلى ذلك، طالب وزير الصناعة والتجارة الخارجية 
المصلري حاتم صالح العراق بضلرورة مراجعة قرارات 
حظلر اسلتيراد المحاصيلل الزراعية المصريلة، خاصة 
الخضراوات والفواكه، للسوق العراقي، وذلك أثناء لقائه 
بالسلفير العراقي في القاهلرة نزار عيسلى الخير الله. 
وبلدت في كام الوزير المصري نبلرة انتقاديه لمحاولة 
العراق لحماية منتجيه المحليين، مؤكداً أن العراق بصدد 
االنضملام إلى منظمة التجلارة العالمية وأن مصر تدعم 

هذا التوجه وستسلعى جاهدة لمساندة الجانب العراقي 
للحصول على عضوية المنظمة، الفتاً في الوقت ذاته إلى 
ضرورة سعي الجانب العراقي لعدم وضع عراقيل تخالف 

قواعد المنظمة العالمية، “حيث أن قرارات منع او حظر 
االستيراد بدعوى توفير الحماية للمنتجين المحليين لها 

قواعد دولية يجب أن يتم إتباعها” على حد قوله.   

        المستقبل العراقي/ خاص
كشلف مصدر مطلع أن شليوخ ووجهاء من العرب 
السلنة فلي الموصلل وجهلوا, أملس السلبت, رسلالة 
باسلم عشلائر المحافظلة فلي المنطقة الشلمالية إلى 
رئيلس اللوزراء نوري المالكلي تتضمن دعوتله لزيارة 
مناطقهلم وتزويدهم بكافلة المسلتلزمات الضرورية 
لمواجهلة التعنلت الكردي وتعسلف البيشلمركة.وقال 
المصلدر لل”المسلتقبل العراقي” أن “شليوخ العشلائر 

ابلدوا اسلتياءهم خال الرسلالة المذكلورة من مواقف 
قلادة القائملة العراقية السليما مواقلف رئيس مجلس 
النواب أسلامة النجيفي وسلكوتهم على عمليات القتل 
والمضايقلات التلي يتعلرض لهلا العرب فلي المناطق 
المتنلازع عليها”.وكشلفت المصلدر علن أن “شليوخ 
العشلائر بينوا في رسالتهم الموجهة إلى رئيس الوزراء 
أنهلم  لن يعوللوا على القائمة العراقيلة وال على أي من 
الساسلة السلنة في الدفلاع علن حقوقهم فلي الوقت 
الحالي أو في المستقبل”.وبحسلب المصدر فان شيوخ 

العشائر في الموصل كشفوا عن أن األكراد في المناطق 
المتنازع عليها يمارسلون القملع واإلرهاب ضد العرب 
ويكردون المناطق العربية عنوة”, مطالبين باسلتغال 
تظاهلرات االنبلار بالمطالبلة بحقوق العلرب في هذه 
المناطلق وان التظاهلرات كان األوللى توجيههلا ضلد 
األكراد حتى يسلتجيبوا لمطالب أخوانهم السلنة العرب 
في الموصل بدال من أن يقطعوا الطريق الدولي ويهددوا 
المالكي والشيعة وهم يعلمون أن المالكي أسدى العرب 

جميا لن ينسوه بتأسيسه قيادة عمليات دجلة”.

شيوخ عشائر الموصل في رسالة إلى المالكي:

األكراد يامرسون القتل بحق العرب ومواقف »العراقية« والنجيفي خيبت آمالنا!!
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      المستقبل العراقي/ متابعة

النصلرة اإلسلامية  أعللن زعيلم جبهلة 
المتطرفلة بوضلوح للمرة األوللى أن الجبهة 
تعملل على إرسلاء حكم الشلورى اإلسلامي 
وتنظيلم الحيلاة في سلوريا اسلتعدادا لملء 
الفلراغ بعلد انهيلار نظلام الرئيس السلوري 
بشار األسد.وقال الشليخ أبو محمد الجوالني 
فلي كلمة مسلجلة بثتهلا “مؤسسلة المنارة 
البيضاء لإلنتلاج اإلعامي” التلي تتولى عادة 
نشلر أشلرطة وبيانلات جبهة النصلرة على 
شلبكة االنترنت، متوجها إلى عناصر الجبهة، 
أن “مرحللة انهيار السللطة تتلرك فراغا انتم 

خير من يمأله”.
وقال متوجها إلى “أهل الشلام” “فديناكم 
بأرواحنا ودمائنا )...( قدمنا لكم دماءنا ذودا 
علن دينكم وعرضكم ودمائكلم ومازلنا ندفع 
بأنفسلنا واحدا تللو اآلخر ليعود ألهل الشلام 
عزهلم وخيرهم الذي فقد منهم إلى أن ينعموا 
تحلت رايلة الحق رايلة ال إله إال الله وتبسلط 

الشورى بينهم”.
وتابلع “الحذر الحلذر إخوانلي األعزاء أن 
نحبلط آمال المسللمين الذين وضعلوا ثقتهم 
أمانة في أعناقنا جميعا واذكر نفسي وإياكم 
ارض  التلي روت  الذكيلة  الطاهلرة  بالدملاء 
الشام خاصا من الطاغية بشار من أن تذهب 

هدرا”.
وال يعلرف الكثير عن جبهلة النصرة التي 
ظهلرت بعد وقت قصيلر على بلدء النزاع في 
سلوريا قبل نحو سلنة ونصف السنة، إال أنها 
باتت، بحسب تقارير من داخل سوريا منتشرة 
على كل الجبهات تقريبا، وقد تبنت العديد من 
العمليات العسلكرية والتفجيلرات ضد مراكز 

أمنية وتجمعات للجيش السوري.
وتقول واشلنطن التي أدرجت أخيرا جبهة 
النصلرة على الئحتها للمنظمات اإلرهابية، أن 
الجبهلة مرتبطة بتنظيلم القاعدة في العراق. 
وهلي تتأللف فلي غالبيتها ملن السلوريين، 

لكن بين أعضائها أيضلا جهاديين أجانب من 
جنسيات مختلفة.

وقلال الجوالنلي فلي التسلجيل الصوتلي 
“أصبحلت جبهة النصلرة في الشلام معادلة 
يصعلب عللى الغلرب حلهلا وفهلم طبيعتها 
واسلتقاء المعلومات الازمة عنها طيلة العام 

والنصف المنصرمين”.
ويقلول الباحلث فلي الشلؤون السلورية 
فابريلس باالنش “لم تأت النصرة إلى سلوريا 
لتنسلحب مع سلقوط بشلار األسلد. لطالما 
كانلت واضحة فلي نواياهلا. أنهم سللفيون 

ويريدون إرساء الخافة اإلسامية”.
وأضاف مدير مجموعة األبحاث والدراسات 

حول المتوسلط والشرق األوسط )غريمو( أن 
“النصرة، بدفلع من االنتصارات التي حققتها 
عللى األرض، باتت تظهلر أكثلر للعلن. وهي 
تستثمر القرار األميركي بإدراجها على الئحة 

اإلرهاب كونه حقق لها تعاطفا بين الناس”.
موقلع  عللى  المنشلور  التسلجيل  وفلي 
“بالشلكر  الجوالنلي  أتوجله  “يوتيلوب”، 
الجزيلل ألهلنا وأحبابنا الذين نزلوا السلاحات 
قائملة  تحلت  إدراجنلا  قلرار  مسلتنكرين 

اإلرهاب”.
وقلال “ملا بذلت هلذه الدملاء لتخرج من 
ظلم النظام النصيري لتتيه في ظلمات النظام 
الغربلي. فلا يقطفن ثملار التضحيلات غير 

زارعيها”.
وذّكر الجوالني أنصاره بأن الجبهة ليسلت 
“حلزب سياسلة بلل جبهلة تعنلى بشلؤون 
المسللمين عاملة”، طالبلا منهلم االهتملام 
بشلؤون النلاس الحياتيلة وتوفيلر األمن لهم 

ومعاملتهم بشكل جيد.
ودعاهم إلى “إعانلة الناس وإدارة األفران 
والمخابلز” و”توزيلع الوقود وتوفير أسلس 
المسلتوصفات وإعادة االعمار ما اسلتطعتم 

إلى ذلك سبيا”.
كملا طلب منهلم “توفيلر األملن للناس” 
وإنشاء “مراكز إصاح ذات البين والفصل في 
النزاعات”، مشلددا عللى “الحفاظ على طيب 

العاقلة ملع الجماعلات األخلرى )المقاتلة( 
علن  الطلرف  وغلض  معاملتهلم  وحسلن 

أخطائهم”.
ملن جهلة ثانيلة، حملل الجوالنلي عللى 
الواليات المتحلدة والمجتملع الدولي، متهما 

إياهما بل”مد عمر النظام” السوري.
وقال “بلان للناس اجملع الدعم األميركي 
والدوللي المتواصلل للملد بعمر هلذا النظام 
بإعطلاء المهل وإرسلال المراقبين والسلعي 

بالهدن”.
محملد  أبلو  الفاتلح  “الشليخ  واعتبلر 
الجوالنلي” كما قدمتله المؤسسلة والذي لم 
يظهلر فلي الشلريط، أن “أميلركا تنفس عن 

غيظها وتعبر عن فشلل دورهلا في المنطقة 
وذلك بوضع جبهة النصرة على قائمة اإلرهاب 

جزاء لها على معونتها لهذا الشعب”.
وأكد انه “آن زوال عصبة بشلار على أيدي 
المجاهديلن األطهار وبعد أن بلدأ فجر النصر 

يبزغ من جديد”.
الدوللي، قلال وزيلر  أّملا عللى الصعيلد 
الخارجيلة الروسلي سليرجي الفلروف أمس 
السلبت إنه ال يزال من الممكلن التوصل لحل 
تفاوضلي لألزمة السلورية غيلر أن المبعوث 
الدولي األخضر اإلبراهيمي حذر من “جحيم” 
في سلوريا ما لم يتم التوصلل التفاق لألزمة 

المستمرة منذ 21 شهرا.
أي  اإلبراهيملي  أو  الفلروف  يعللن  وللم 
مبلادرات جوهريلة جديلدة بعلد إجرائهملا 
محادثلات فلي موسلكو فلي حيلن أظهرت 
تصريحاتهما العقبات التي يواجهها المبعوث 
المشترك لألمم المتحدة والجامعة العربية في 

التوصل إلى حل لألزمة.
وقلال اإلبراهيملي “إذا كان البديل الوحيد 
هو إما الجحيم أو العملية السياسلية فينبغي 
علينا جميعا أن نعمل دون توقف تجاه العملية 
السياسلية” مضيفلا أنه ال يزال ملن الممكن 
التوصل إلى “حل فعال” ولكن العراقيل كثيرة.

وقال الفروف في مؤتمر صحفي مشلترك بعد 
محادثاتله ملع اإلبراهيملي اللذي التقى مع 
الرئيس السوري بشار األسد األسبوع الماضي 
“ال تلزال الفرصة قائمة للتوصل إلى تسلوية 
سياسية ونحن ملتزمون بانتهاز هذه الفرصة 

إلى أقصى مدى”.
وأكد الفروف أن رحيل األسد يجب أال يكون 
شرطا مسبقا للعملية السياسية قائا إن هذه 

المطالب “خاطئة” وتأتي بنتائج عكسية.
وقلال إن رفض االئتاف الوطني السلوري 
المعلارض الحديلث مع القيادة السلورية هو 
“موقلف يعني طريقا مسلدودا” منتقدا زعيم 
االئتلاف معاذ الخطيب لرفضله دعوة إلجراء 

محادثات في روسيا.

اإلبراهيمي وروسيا.. ال حلول في األفق لألزمة السورية

النرصة اإلسـالميـةاالرهابية: سنمـأل الساحة بعد رحيل األسـد !!!

مراقبون يتوقعون احتجاجات كبيرة

حكـومة النهضـة التونسية تعـالج البطالة بترسيح 1700 موظف!

      المستقبل العراقي/ وكاالت

طالب العشرات من السلفيين بالمغرب بوقف ما سموها المضايقات 
واالعتقاالت، وذلك أثناء وقفات احتجاجية نظموها عقب صاة الجمعة، 
تنديلدا باعتقلال أربعلة ملن النشلطاء بمدينة فلاس وخاملس بمدينة 

الناظور.
واعتبلر المحتجلون المنضوون في إطلار اللجنة المشلتركة للدفاع 
عن المعتقلين اإلسلاميين، أن المضايقات واالعتقاالت غير مبررة وغير 
قانونية، كما طالبوا باإلفراج الفوري عن المعتقلين سواء الذين اعتقلوا 

مؤخرا أو الذين يقبعون في السجون المغربية منذ سنوات.
واعتبلر المحتجون أن هذه االعتقاالت تأتي في إطار “خدمة أجندات 

أميركية بحتة يتم من خالها تقديم أبناء الشعب المغربي قربانا لها”.
ويذكلر أن اللجنة المشلتركة للدفاع عن المعتقلين اإلسلاميين التي 
تأسسلت يوم 14 أيلار 2011 سلبق لهلا أن نظمت وقفلات احتجاجية 

طالبت باإلفراج عن المعتقلين.
وكانلت السللطات المغربيلة أعلنلت في اللل25 من الشلهر الجاري 
عن تفكيك خليلة وصفتها باإلرهابية ينتمي أغللب أعضائها إلى اللجنة 

المشتركة للدفاع عن المعتقلين اإلساميين بمدينة فاس )وسط(.
وقالت وزارة الداخليلة المغربية إن الخلية التي جرى تفكيكها تعمل 
عللى تجنيد شلباب مغاربة من أجلل االلتحاق بتنظيلم القاعدة في باد 

المغرب اإلسامي بالجزائر.

منظمات المجتمع المدني تشد على أياديهم

سلفيو املغرب يتظاهرون إلطالق 
      المستقبل العراقي/ وكاالترساح زمالئهم من سجون امللك

قلررت شلركة الخطلوط الجويلة 
التونسلية المملوكلة للدوللة تسلريح 
1700 عامل خلال العاميلن المقبلين 
بسلبب مصاعلب ماليلة، بحسلب ملا 
أوردت وكاللة األنباء الرسلمية.ونقلت 
الوكاللة عن رابح جلراد الرئيس المدير 
العام للشلركة: أن الخطوط التونسلية 
“تعتزم خلال 2013 و2014 تسلريح 
نحلو 1700 موظف في إطلار مخطط 
تطهيلر اجتماعلي يهدف إللى تخفيف 
أعبلاء األجور”.وأصبحلت “الخطلوط 
التونسلية” أول شلركة عموميلة فلي 
تونس تعللن اعتزامها تسلريح عمال، 
بعد “ثلورة الياسلمين” التلي أطاحت 
مطللع 2011 بالرئيلس المخللوع زين 
العابديلن بلن عللي، والتلي كان خلق 
فرص عمل من بين مطالبها الرئيسية.

وتوقع مراقبون أن يثير تسريح العمال 

احتجاجات كبيرة.وقلال رابح جراد أن 
329 من موظفي الشلركة سليحالون 
عللى المعلاش سلنة 2013 لبلوغهلم 
سلن التقاعلد )60 عاما( وانله لن يتم 
استبدالهم بانتدابات جديدة.وأضاف أن 
الشلركة “ستلجأ عند الحاجة إلى إبرام 

عقلود عملل محلددة المدة ملع بعض 
األعوان خلال موسلم ذروة العمل في 
قطاع الطيران”.وتابع أن هذه اإلجراءات 
ستمكن الشلركة من توفير مبلغ 231 
مليون دينار )نحلو 115 مليون يورو( 
خال الفترة بين 2013 و2015.وكشف 

أن الشلركة تكبدت خال النصف األول 
من 2012 خسلائر ماليلة بل72 مليون 
دينلار )36 مليلون يورو(.وقلال جراد 
أن الشلركة التي تشلّغل حاليلا 8500 
شلخص تواجله صعوبات عديلدة مثل 
ارتفاع علدد العمال وتقادم األسلطول 

الشلركة  أن  التنظيم.وأضلاف  وسلوء 
تعتلزم الرفع فلي رأسلمالها إلى 180 
مليون دينلار )90 مليون يورو( مقابل 
106 ماييلن دينار )53 مليلون يورو( 
حاليا، وشلراء طائرات جديدة لم يحدد 
عددهلا بمبللغ 5.1 مليار دينلار )750 
مليلون يلورو(، الفتلاً إلى أن الشلركة 
تحتاج إلى ضملان من الدولة للحصول 
على قروض من السوق المالية العالمية 
حتى تنفلذ برامجها.وقال أن الخطوط 
التونسلية قدملت رسلميا إللى وزارة 
النقل “خطة إعادة الهيكلة” التي تنوي 
الشلركة تطبيقها سلنة 2013 “بهدف 
المحافظة على توازناتها المالية ودعم 
قدراتها التنافسلية ومراجعة برامجها 

التسويقية وسياساتها االستثمارية”.
وتأسست شركة الخطوط التونسية 
سلنة 1948 ويتكلون أسلطولها حاليا 
ملن 31 طائلرة ملن نلوع “ايرباص” 

و”بوينغ”.

      المستقبل العراقي/ وكاالت

أرسللت فرنسلا تعزيلزات عسلكرية قوامها 
150 جنديا إلى جمهورية أفريقيا الوسلطى التي 
سليطر المتمردون فيها على عدة بلدات واقتربوا 
من الوصول للعاصمة بانغي، حسلب بيان صادر 

عن وزارة الدفاع الفرنسية أمس السبت.
وقاللت اللوزارة إن التعزيلزات أرسللت ملن 
قاعدة في العاصمة الغابونية ليبرفيل وانتشلرت 
صباح أمس األّول الجمعة، وأكدت بذلك معلومات 

نشلرتها إذاعلة فرنسلا الدولية.وأوضحت أن هذا 
التدبيلر “احتلرازي” ويرمي إللى “حماية الرعايا 
الفرنسليين واألوروبيين”، موضحلا أن فرقة من 
المشلاة والمظلييلن يصل عددها إللى 150 رجاً 
اللل250  الفرنسليين  جلاءت تعزيلزات للجنلود 

الموجودين على قاعدة مبوكو في مطار بانغي.
وفي وقت سابق، جدد رئيس الوزراء الفرنسي 
جلان ملارك إيروللت تأكيلد موقلف بلاده حيال 
االضطرابات في أفريقيا الوسطى الرافض للتدخل 
في الشؤون الداخلية لهذا البلد وأنها لن تتدخل إال 

لحماية رعاياها. ويعيش نحو 1200 فرنسي في 
أفريقيا الوسطى ثلثهم مزدوجو الجنسية، حسب 

وزارة الدفاع.
ويعمل ضباط في الجيش الفرنسي مستشارين 
لجيلش أفريقيا الوسلطى، وسلاعدت باريس في 
الماضلي على دعم أو اإلطاحة بحكومات، غير أن 
فرنسا تحجم بشلكل متزايد عن التدخل المباشر 
فلي صراعات فلي مسلتعمراتها السلابقة. كما 
تنتشلر قوات من عدة بلدان في أفريقيا الوسطى 
في مهمة إلرساء االستقرار، وأرسلت تشاد قوات 

إضافية في وقت سلابق هذا الشلهر في محاولة 
لوقف تقدم المتمردين.

في غضون ذلك، وافق متمردو ائتاف سيليكا 
على المشلاركة فلي محادثات سلام تجري في 
ليبرفيلل عاصمة الغابلون. وكان وزراء خارجية 
علدة دول إقليميلة قلد اتفقلوا فلي اجتماعاتهم 
بليبرفيل على إرسال مزيد من القوات إلى أفريقيا 

الوسطى.
وقال وزير خارجية تشلاد إن لدى المجموعة 
االقتصادية لدول وسلط أفريقيا نحو 600 جندي 
داخل أفريقيا الوسلطى وإنهم سيقومون بزيادة 
عددهلم لضملان الحفاظ على ما سلماه السللم 
واألملن والحيلوللة دون سلقوط العاصمة ومدن 

أخرى في أيدي المتمردين.
وقال مصدر فلي القوة المتعددة الجنسليات 
التابعة للمجموعة إن المجموعة تريد جمع طرفي 
النزاع على طاولة مفاوضات مطلع كانون الثاني 
المقبلل، وأضاف أن “الهلدف هو التوصل إلى بدء 

مفاوضات في 10 كانون الثاني.
وبدأ سلكان العاصملة بانغي تخزيلن المواد 
الغذائيلة والملاء ملع اقتلراب المتمرديلن ملن 
مدينتهم. في حين تجلددت المعارك الجمعة بين 
المتمرديلن والقوات الحكومية إثر هجوم شلنته 
األخيرة على مدينة بامباري )وسط(، في محاولة 
الستعادتها بعد أن استولى عليها المتمردون قبل 

عشرة أيام وباتوا على أعتاب العاصمة بانغي.
وقلال مسلؤول فلي القلوات الحكوميلة إن 
“عناصلر ملن القلوات المسللحة )الحكوميلة( 
هاجمت بامباري في محاولة الستعادتها.. ودارت 
معلارك عنيفلة وال نعللم حتى اآلن من يسليطر 
على المدينة”.وتشلهد أفريقيا الوسلطى - وهي 
مسلتعمرة فرنسية سابقة غنية بالمعادن وليس 
لها منافذ بحرية- غيابا أمنيا منذ استقالها عام 
1960، وتوللى الرئيلس فرنسلوا بوزيز السللطة 
علام 2003 بعد حرب قصيرة، ثلم فاز مرتين في 

االنتخابات التي أجريت منذ ذلك الحين.

بـاريـس ترســل150 جـنــديًا إىل أفــريـقـيــا الوسـطـى
فرنسا تسبق الحرب بالذهاب إليها

      المستقبل العراقي/ وكاالت

قال نشطاء إن الشرطة السعودية قتلت 
بالرصاص محتجا شليعيا في شلرق الباد 
المنتلج للنفلط ما يرفلع محصللة القتلى 
جراء االشلتباكات في المنطقة المضطربة 

إلى 12 حتى اآلن هذا العام.
وأضافوا أن الشلرطة فتحلت النار على 
المتظاهريلن الذيلن كانلوا يحتجلون على 
احتجلاز أشلخاص ملن منطقلة القطيف 
فقتللت شلابا يبللغ ملن العملر 18 عاملا 

وأصابت ستة آخرين.
وأكلدت السللطات السلعودية في بيان 
مقتل الرجل لكنها خالفت رواية النشلطاء 
وقاللت إن دوريلة أمنيلة تعرضلت إلطاق 

النيران وردت للدفاع عن نفسها.
وقال المتحدث باسم شلرطة المنطقة 

إنه أثناء قيام إحدى دوريات األمن بمهامها 
المعتلادة حاوللت منلع علدد ملن مثيري 
الشغب الذين سدوا الطريق بإحراق إطارات 
سليارات حينملا تعرضلت إلطلاق نار من 
مصادر متعددة منها الشاب القتيل. وقالت 
الشلرطة انله تلم ضبلط مسلدس بحوزة 

المتوفى.
وذكر النشلطاء أن قلوات األمن أطلقت 
النار “عشلوائيا” من سليارتي دفع رباعي 
عللى المحتجين فلي وسلط القطيف كما 
وجهت النيران ألشخاص كان يقفون فوق 

أسطح المنازل.
وتشلهد محافظة القطيف وهي ضمن 
أكبر مركزين لألقلية الشليعية في المملكة 
إذ يشلكو  بدايلة 2011  اضطرابلات منلذ 
المحتجلون من اسلتمرار التمييلز ضدهم 

ومن اعتقال سكان محليين.

المملكة زورت تفاصيل الحادث

الرشطـة السعـودية هتجـم علـى تظـاهرات القـطيـف وتقتـل ناشـطًا
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           بغداد / امل�شتقبل العراقي
أعلنت أمانة بغداد عن قيام 14 رشكة 
بتقديشم عروضهشا لتنفيشذ مشروع 
مدينشة الحدائشق ضمشن موقشع غابة 

بغداد الشمالية بمساحة 500 دونم. 
وإعشام  عاقشات  مديريشة  وذكشرت 
تلقشت  صحفشي  بيشان  يف  األمانشة 
»املستقبل العراقي« نسخة منه أمس 
أن »14 رشكة تقدمت لتنفيذ مروع 
مدينة الحدائشق التي تضم 14 حديقة 
متخصصة قائمة بذاتها«, مششرة إىل 
أن »عشروض هشذه الشركات تدرس 
حاليا من قبل لجنة الدراسة والتحليل 
ليتم اختيار األفضل من بينها الحقا«. 
يتضمشن  »املشروع  أن  وأوضحشت 
حديقة ثقافية وحديقة زهور وحديقة 
وحديقشة  ثلجيشة  وحديقشة  مائيشة 
أطفشال وحديقشة علشوم وتكنولوجيا 
وحديقة آثشار وتشراث وحديقة طيور 
وحدائشق املتاهشة وحديقشة األلعشاب 
وحديقة رياضية وحدائق مسشابقات 
وحدائشق املفاجآت وحدائق الحيوان«. 
وبينشت أن »هشذا املرفق الذي سشيقام 
عشى هذه املسشاحة الكبرة سشيكون 
متنفسشاً إضافياً جديشداً ألهايل مدينة 
بغشداد ومثقفيهشا وأدبائهشا وفنانيها 
ورياضييها فضاً عن إسهامه يف زيادة 
املسشاحات الخشر وتحسشن البيئة 

وزيادة جمالية العاصمة بغداد«. يذكر 
ان أمانة بغداد قامت بإنششاء عرات 
الحدائشق واملتنزهشات العامة وتحويل 
أغلب السشاحات والفضاءات الفارغة 

مسشاحات  إىل  الوسشطية  والجشزرات 
خر لتهيئة أجواء مناسشبة للعوائل 
ممتعشة  أوقشات  لقضشاء  البغداديشة 
فيها.ومشن جانشب آخر، نفشذت أمانة 

بغشداد حملشة خدمية واسشعة ضمن 
قاطع بلدية الششعب لارتقاء بواقعها 
يحتاجشه  مشا  كل  وتوفشر  الخدمشي 
املواطنشون من خدمات بلدية. وذكرت 

مديريشة العاقشات واإلعشام يف بيانها 
أن »دائرة بلدية الششعب نفذت حملة 
خدميشة واسشعة ضمشن منطقة حي 
أور ومحلشة 315، إذ قامشت بتنظيشف 
ورفشع النفايشات واألنقاض وسشحب 
املياه املتجمعة نتيجة هطول األمطار 
وتوزيع أكياس النفايات وزراعة عدد 
كبر من السشاحات والحدائق بشتات 

اللهانة وورد الجعفري والكزانيا«. 
وأششارت اىل ان »قسشم املجشاري قام 
بفتح ومعالجة االنسشدادات الحاصلة 
ومششبكات  الترصيشف  مششبكات  يف 
 357-351 املحشات  يف  األمطشار 
والبشري  اآليل  الجهديشن  بواسشطة 
ونصب نشرات ضوئية لتزين جرس 
املششاة يف منطقشة الصحشة ونصب 
نرات ضوئية لتزين مدخل مجرس 
الششعب عشى طريشق بغداد-كركوك 
وانجاز أعمال تنفيشذ نافورة جديدة 
يف تقاطشع البنوك قرب نشادي النفط 
مع نصب مصاطب للجلوس وزراعة 

أشجار الزينة«.
 وبينت أن »قسشم الوعشي البلدي قام 
بحملة توعية لحث املواطنن وأصحاب 
املحشال التجارية بشرورة املحافظة 
عى النظافة واملحافظة عى مشبكات 
األمطار وعدم رمشي املخلفات الصلبة 

فيها«.

      الب�شرة / امل�شتقبل العراقي
أعلنت رشكشة مصايف الجنشوب، إحدى 
رشكات وزارة النفشط، عن قرب انجاز 
وحشدة التكريشر الثالثشة بطاقشة إنتاج 
تبلشغ 7 آالف برميشل يوميشاً يف مصفى 
البشرصة. وقشال مديشر إعشام الركة 

حبيشب السشامر يف ترصيشح صحفشي 
أمس إن وحدة التكرير الثالثة الخاصة 
بمصفشى البرصة سشتدخل حيز العمل 
يف مطلع عشام 2013 بطاقة إنتاج تبلغ 
سشبعة آالف برميل يومياً لتعزيز طاقة 
املصفشى ليصشل إىل 210 آالف برميشل 

يوميشاً. وأضشاف أنه من املؤمشل ان يتم 
إدخال وحدتن مهمتن ملصفى البرصة 
اىل حيز العمل خال شهر كانون الثاني 
القشادم، منهشا وحدة تحسشن البنزين 
الثالثة التي تعمل بطاقة 6 آالف برميل 
يوميشاً، ووحشدة هدرجة النفثشا والتي 

تعمشل بطاقشة 6 آالف برميشل يوميشاً، 
لتعزيشز القشدرة اإلنتاجيشة للمصفشى. 
وتأسسشت رشكة مصايف الجنوب سنة 
1969 من خال إنشاء مصفى البرصة، 
وبشدأ اإلنتاج فيها فعليشاً بتاريخ 1974 
بوحشدة التكريشر األوىل، وهشي إحشدى 

الوحشدات التحويليشة الكشرى يف البلد، 
حيث تقوم بإنتاج املششتقات النفطية 
باسشتخدام احشدث األسشاليب العلمية 
والتكنولوجية املتطورة يف اإلنتاج والتي 
تضاهشي بجودتهشا املنتجشات األجنبية 

وبما يؤمن متطلبات املستهلكن.

البيئة تثمن منع جتريف بساتني 
النخيل يف البرصة

بغداد / امل�شتقبل العراقي
ثمنشت وزارة البيئشة إصدار مجلشس محافظة البصرة لقانشون يمنع فيه 
تفتيشت االراضي الزراعية وتجريف بسشاتين النخيل في البصرة وإصدار قرار 
باستبدال المحارق الطبية في المستشفيات بمحارق حديثة وصديقة للبيئة. 

تلقشت  للشوزارة  بيشان  وذكشر 
نسخة  العراقي”  “المستقبل 
المتحشدث  أمشس عشن  منشه 
الرسشمي باسشم الوزارة أمير 
أن  قولشه  الحسشون  علشي 
“مجلشس حمايشة وتحسشين 
البصرة  البيئة في محافظشة 
اقر فشي جلسشته الخامسشة 
قشرارات  بعشدة  المنعقشدة 
مفاتحشة  منهشا  وتوصيشات 
لمناقششة  النشواب  مجلشس 
بسشاتين  تجريشف  ظاهشرة 

النخيل في البصرة وإصدار قانون يمنع فيه تفتيت االراضي الزراعية حفاظا 
على الثروة االقتصادية من االنهيار”. وأشار البيان الى ان “مجلس محافظة 
البصشرة اقشر ايضا اسشتبدال المحشارق الطبيشة القديمة في المستششفيات 

بمحارق طبية حديثة صديقة للبيئة”. 
وبيشن أن “وزارة البيئشة طالبشت في وقت سشابق الحكومشة المحلية في 
محافظشة البصرة ومجلس المحافظة بتوفير محارق طبية حديثة وتوزيعها 

على مستشفيات المحافظة من اجل حماية المواطن وبيئته”.

إهناء مناقشة قانون جملس اإلصالح 
االقتصادي يف شورى الدولة

          بغداد / امل�شتقبل العراقي
أعلشن عضو لجنشة االقتصاد واالسشتثمار النيابيشة، النائب عشن التحالف 
الوطني عبد العباس شياع عن إنهاء مناقشة مشروع قانون تأسيس مجلس 
اإلصاح االقتصادي من قبل مجلس شورى الدولة، مرجحاً إرساله إلى مجلس 
النواب خال األيام المقبلة. وقال شياع في تصريح صحفي أمس إن “مجلس 
النواب اآلن مششغول بمناقشة وإقرار مششروع قانون الموازنة العامة كونه 
يعشد مشن القوانين المهمة للبلد”، مششيراً إلى ان “بقيشة القوانين األخرى تم 
تأجيلها لحين إقرار الموازنة العامة”. وأضاف أن “احد القوانين الذي سشيتم 
طرحشه إلى مجلس النشواب بعد إقرار الموازنة االتحاديشة هو قانون اإلصاح 
االقتصادي الذي يتضمن تأسشيس مجلس يعنى بالقطاعات االقتصادية وفق 
خطوات مدروسشة وثابتة وليسشت عششوائية”. وأكد أن “تمرير هذا القانون 
سشيعطي دفعة كبيرة لاقتصاد الوطني لتحويله من المركزي الششمولي إلى 
اقتصشاد السشوق الحر وفشق معايير عالمية وخطوات سشليمة”. وأششار الى 
ان “مجلشس ششورى الدولة أنهى مناقششة قانون تأسشيس مجلس اإلصاح 
االقتصادي وسشيتم إرسشاله إلى مجلس النواب خال األيشام القليلة المقبلة، 

وستتم مناقشته والتصويت عليه بعد إقرار الموازنة االتحادية”.

النفط النيابية: استمرار كردستان بقطع 
صادرات النفط سيؤثر يف حصته من املوازنة

         بغداد / امل�شتقبل العراقي
حذر عضشو لجنة النفط والطاقشة النيابية، النائب عشن التحالف الوطني 
بهاء جمال الدين حكومة كردسشتان من اسشتمرار سياسشتها الرامية بقطع 
صشادرات نفط اإلقليم ضمن المنظومة التصديرية الوطنية ألنها سشتؤثر في 
تخصيصشات موازنشة اإلقليم من الموازنشة االتحادية. وقال جمشال الدين في 
تصريح صحفي أمس إن “النهج االسشتفزازي” الذي تمارسشه حكومة إقليم 

الحكومة  تجشاه  كردسشتان 
االتحاديشة، من ناحية قطع 
صادراتشه النفطيشة ضمشن 
الوطنية  التسشويق  ششركة 
سشيضر اإلقليشم مشن خال 
خصشم جشزء مشن األمشوال 
المخصصشة لإلقليشم ضمن 
الموازنة العامة. وأضاف أن 
“الموازنشة االتحادية عندما 
نوقششت مشن قبشل أعضاء 
مجلشس النواب فهشي مبنية 

على أسشاس النفط وبنسبة 92% ومن ضمنه نفط كردستان”، مشيراً الى ان 
“الكميشات النفطية غير المصدرة من االقليم سشتخصم من موازنة اإلقليم”. 
وتوقشع النائب جمال الدين “حل جميع الخافشات بين الحكومتين االتحادية 
والكردستانية خال األيام القليلة المقبلة عن طريق الحوار الن هذه الخافات 

ستلحق الضرر بجميع األطراف سواء اإلقليم أم المركز”.

           بغداد / امل�شتقبل العراقي
احتضشن معهشد التطوير القضائشي التابع 
تدريبيشة  دورة  األعشى  القضشاء  ملجلشس 
للتعاون القضائي الدويل يف املسائل الجنائية 
أقامها بالتعاون مشع بعثة االتحاد األوربي 
لدعم سشيادة القانشون يف العراق ضمت 25 
مششاركاً من مختلف املناطق االسشتئنافية 
وتنوع املششاركون بن قاض ونائب مدعي 
ومحقشق قضائشي. ونقشل بيشان للسشلطة 
القضائية تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منشه أمس عن القايض انتشون كريكنوف، 
رئيشس الفريشق القضائي يف البعثشة، قوله 
ان »موضشوع الدورة مهم لشكل دول العالم 
وليشس العشراق فقشط ألنه يدخشل يف العمل 

اليومي لشكل قاض ومدع عشام«. وقال 
انشه »مشن غر املمكشن يف وقتنشا الحايل 
مكافحة الجريمة ما لم تكن هناك آلية 

للتعشاون القضائشي بن الشدول تقتفي اثر 
املجرمن واملرسوقات بن دول العالم«.

سشعادته  عشن  كريكنشوف  وأعشرب   
بش«اتفاقيشة التعشاون وان يتششارك فيها 
زمشاؤه يف العراق املعلومشات وتبادلها«، 
مضيفشاً ان »محشور الشدورة ليشس هشو 
األسشاس او املحشدد للتعشاون الجنائشي 
انمشا احشد محشاوره، واملسشالة الثانيشة 
التشي أحشب أن اركشز عليها هشو تحديث 
القانشون، مشا يعنشي تحديشث القانشون 

العراقي وتفعيل الهيئات املختصة بهذا 
العمل حسشب املتطلبشات«. ومىض 
بالقول »بغض النظر عن املسشائل 
يف تدريشب املدربشن مشن القضشاة 

وإنمشا للمتدربن العراقين حيث سشيقوم 
الجانب العراقي بالتدريب مسشتقباً ليأخذ 
عى عاتقشه تدريشب العراقيشن للمواضيع 
املهمشة واحشد األمثلشة عشى ذلشك إصشدار 
اسشرداد املطلوبن والتعاون القضائي، أما 
فيما يخص املششاركن من خال األسشئلة 
املطروحشة واملوجهة لهشم أن لديهم خلفية 
وضليعن يف املسشائل القانونيشة من خال 
الطروحشات، لكشن بالتأكيشد يحتاجون إىل 
معلومشات اكثر حشول اسشرداد املطلوبن 

والتعاون الدويل«.
مشن جهتشه، قال فتحشي الجشواري، رئيس 
رئاسشة  ديشوان  يف  القانونيشن  الخشراء 
الجمهورية ومحارض يف الدورة، أنها الدورة 
نيشة  لثا ا

التشي يقيمهشا معهشد التطويشر القضائشي 
وسشتلحقها أخشرى مطلشع العشام املقبل، 
حيشث حشارض يف األوىل مدربشن مشن بعثة 
االتحشاد األوربي فقط، أما الورششة الثانية 
فكانت مششركة بن قضاة البعثة وقضاة 
عراقيشن وسشتكون األخشرة بمحارضين 
عراقين فقط، وأشار إىل ان الدورة تتضمن 
معلومات للقضاة واملحققن عن إجراءات 
تبادل طلب اسرداد املتهمن أو املحكومن 
بشن الشدول، موضحشاً أن االتفاقيشات التي 
تنضم بن الشدول تتدخل بها عوامل عديدة 
كعاقات حسشن الجشوار واملعاملشة باملثل 
واالتفاقيات الدولية، واذا لم توجد اتفاقية 
تتضمشن القانون الشدويل او األمشم املتحدة 
املحاكمشات  قانشون  يف  نصشوص  فهنشاك 
الجزائية تنظم هذه اإلجراءات. وشدد عى 
ان الشدورة تتضمشن معلومات عشن اإلنابة 
القضائيشة التشي يقصشد بها تدويشن أقوال 
ششاهد او إجراء كششف او ضبشط أموال يف 
دولة اخرى. إىل ذلك، عرت صبيحة خضر، 
نائب املدعي العام يف رئاسشة االدعاء العام 
وإحدى املششاركات يف الشدورة عن أهمية 
الشدورة  أن »مواضيشع  بقولهشا  الورششة 
ليسشت بالجديشدة ولكشن تم التطشرق لها 
بششكل تفصييل ودقيق، وهذا ساعد كثرا 
يف استيعاب واحتواء املنهج لتحقيق الهدف 
واعترهشا مفيدة ومهمة جشداً، لذا يتوجب 
املسشتفيدون  أو  املتدربشون  يخصشص  أن 
مشن هذه الدورة مثشل قايض تحقيق 
مختص كدعشاوى مديرية الرطة 

الدولية«.

الكهرباء تؤكد صيانة خط حمطة 
بعقوبة الرشقية الثانوية

           بغداد / امل�شتقبل العراقي
أكشدت وزارة الكهرباء قيام الماكات الهندسشية والفنيشة العاملة في 
مديريشة ششبكة نقشل الطاقة في محافظشة ديالشى التابعة إلشى المديرية 
العامشة لنقل الطاقة الكهربائيشة في الفرات األعلشى، بالعمل على صيانة 
خط محطة بعقوبة الشرقية شش حمرين الثانوية. وقال بيان للوزارة تلقت 
“المسشتقبل العراقي” نسخة منه أمس “اتضح بعد إجراء الكشف حدوث 
قطع بين األبراج 130 و131، مششيرا الى انه تمت عملية الصيانة وإعادة 
الخشط الى العمشل على الفور. ونقل البيان عن المتحدث الرسشمي باسشم 
وزارة الكهربشاء ومدير مكتبها اإلعامي مصعب المدرس قوله “كما حدث 
فصل على خط الضغط العالي )محطة ديالى ش بعقوبة الغربية(، رقم 1”، 
الفتشا إلى انه “بعد إجراء الكششف اتضح وجود قطشع في الخط، وتم على 
الفشور إجشراء الصيانة وإعادة الخشط الى العمل فشي ذات اليوم”. وأوضح 
المدرس أن ماكات مديرية ششبكة ديالى أنجزت أعمال الصيانة على خط 
محطة ديالى ش سد حمرين رقم 1 بعد أن تم تشخيص عدد من اإلشكاالت 
الفنية في ششبكة حمريشن الكهربائية وتم إعادة الخط إلشى العمل. وبين 
المشدرس أن الماكات الهندسشية والفنية في مديرية ششبكة نقل الطاقة 
فشي محافظة االنبار أنجشزت تنصيب محولة رقشم 1، 11/33/132 ك.ف 
في محطة ششرق الرمادي )الصوفية( وإبدال الملفات في جهة 11 ك.ف، 
حيث تم تأهيل هذه المحولة في ششركة ديالى للصناعات الكهربائية وتم 

ت إدخشال المحولشة للعمل. وأضشاف “كما أنجزت  كا لمشا ا
الطاقة الهندسشية والفنية العاملة في مديرية شبكة  نقل 
ئيسشة لمحافظشة االنبشار أعمشال إصشاح المحولة  لر ا
بعشد 11/33/132ك.ف، فشي محطشة الحبانيشة 

لعطل،  إدخالهشا تعرضهشا  العمل وتشم  إلشى 
 16 األول بتاريشخ  2012”.كانشون 

القضاء األعىل ينظم دورة عن التعاون القضائي الدويل

مصايف اجلنوب تؤكد قرب إنجاز وحدة التكرير الثالثة

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية 

إعالن مناقصة رقم )332( لسنة 2012
تنفيذ كهربة قريتي سيد عيل والعزيب / ناحية كميت / تنمية األقاليم 

تعلشن محافظة ميسشان / قسشم العقشود العامشة الحكومية عشن إعان املناقصشة املدرجة 
تفاصيلها يف أدناه ضمن موازنة تنمية األقاليم فعى الراغبن يف االشراك يف املناقصة مراجعة 
لجنة تسشليم العطاءات يف ديوان محافظة ميسان لغرض الحصول عى نسخة من الروط 
واملواصفشات الفنية والتعليمات إىل مقدمي العطشاءات مقابل دفع مبلغ قدره ) 100,000( 
مائشة ألف دينار عن كل مناقصة غر قابشل للرد علما أن آخر موعد لغلق املناقصات هو يوم 
الثاثشاء املصشادف 8 / 1 / 2013 السشاعة الثانية عر ظهرا وتسشلم  العطشاءات يف ديوان 
املحافظة يف قسشم العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني إذا صادف أخر موعد لتسشليم 

العطاءات عطلة فيؤجل إىل اليوم الذي يليه .
* املحافظة غشر ملزمة بتوقيع اإلحالة والعقد إال بعد إقرار قانون املوازنة وتعليماتها لعام 

 2013
*الدائشرة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسشو عليشه املناقصة أجور  نر 

اإلعان 
*يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة

*تقديم تأمينات أولية بنسبة )1%( من قيمة العطاء بموجب صك مصدق أو خطاب ضمان 
نافشذ املفعول ملدة ششهرين و 28 يشوم من تاريخ غلشق املناقصة وصادر مشن احد املصارف 
العراقية املعتمدة واملعنون إىل محافظة ميسان / تنمية األقاليم عى ان تقدم تأمينات حسن 
التنفيذ بنسبة 5% من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة. 

الدائرة اسم المشروعت
مدة التبويبالمستفيدة

التنفيذ
الدرجة 
والتصنيف

1

تنفيذ كهربة 
قريتي سيد 

علي والعزيب 
/ ناحية كميت

مديرية 
توزيع 

كهرباء 
ميسان

7  ـ 17 
ـ 2 ـ 23 

 110
يوم

التاسعة / 
كهربائية

عيل دواي الزم 
حمافظ ميسان

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية 

إعالن مناقصة رقم )333( لسنة 2012
مشاريع تابعة ملديرية تربية ميسان / تنمية األقاليم

تعلن محافظة ميسشان / قسشم العقود العامة الحكومية عن إعان املناقصشات  املدرجة تفاصيلها يف أدناه ضمن 

موازنشة تنمية األقاليم فعى الراغبن يف االششراك يف املناقصة مراجعة لجنة تسشليم العطشاءات يف ديوان محافظة 

ميسشان لغرض الحصول عى نسشخة من الشروط واملواصفات الفنيشة والتعليمات إىل مقدمشي العطاءات مقابل 

دفشع مبلشغ قدره ) 150,000( مائة وخمسشون ألف دينار عن كل مناقصة غر قابشل للرد علما أن أخر موعد لغلق 

املناقصات هو يوم األربعاء املصادف 9 / 1 / 2013 الساعة الثانية عر ظهرا وتسلم  العطاءات يف ديوان املحافظة 

يف قسشم العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني إذا صادف أخر موعد لتسشليم العطاءات عطلة فيؤجل إىل اليوم 

الذي يليه .

* املحافظة غر ملزمة بتوقيع اإلحالة والعقد إال بعد إقرار قانون املوازنة وتعليماتها لعام 2013 

*الدائرة غر ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور  نر اإلعان. 

*يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة.

*تقديشم تأمينشات أولية بنسشبة )1%( من قيمة العطاء بموجشب صك مصدق أو خطاب ضمشان نافذ املفعول ملدة 

شهرين و 28 يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد املصارف العراقية املعتمدة واملعنون إىل محافظة ميسان 

/ تنمية األقاليم عى ان تقدم تأمينات حسن التنفيذ بنسبة 5% من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام 

عند رسو املناقصة. 

الدائرة اسم المشروعت
الدرجة مدة التنفيذالتبويبالمستفيدة

والتصنيف

1

بناء مدرسة 12 صف 
في منطقة حي الحسين 

الجديد قرب مدرسة 
ثورة العشرين في 

قضاء العمارة  

مديرية تربية   
ميسان

10  ـ 17 
السادسة / 260 يومـ 1 ـ 29 

إنشائية

2

بناء مدرسة 12 صف 
عدد )1( في قضاء 
المجر الكبير حي 

الزهراء

مديرية تربية 
ميسان 

10  ـ 17 
السادسة / 260 يومـ 1 ـ 29

إنشائية

عيل دواي الزم 
حمافظ ميسان

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية 

إعالن مناقصة رقم )334( لسنة 2012
مشاريع تابعة ملديرية تربية ميسان / تنمية األقاليم

تعلن محافظة ميسشان / قسشم العقود العامة الحكومية عن إعان املناقصشات  املدرجة تفاصيلها يف أدناه ضمن 

موازنشة تنمية األقاليم فعى الراغبن يف االششراك يف املناقصة مراجعة لجنة تسشليم العطشاءات يف ديوان محافظة 

ميسشان لغرض الحصول عى نسخة من الروط واملواصفات الفنية والتعليمات اىل مقدمي العطاءات مقابل دفع 

مبلغ قدره ) 100,000( مائة   ألف دينار عن كل مناقصة غر قابل للرد علما أن أخر موعد لغلق املناقصات هو يوم 

الخميس املصادف 10 / 1 / 2013 الساعة الثانية عر ظهرا وتسلم  العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسم العقود 

العامة الحكومية يف الطابق الثاني إذا صادف أخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل إىل اليوم الذي يليه .

* املحافظة غر ملزمة بتوقيع اإلحالة والعقد إال بعد إقرار قانون املوازنة وتعليماتها لعام 2013 .

*الدائرة غر ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور  نر اإلعان. 

*يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة.

*تقديشم تأمينشات أولية بنسشبة )1%( من قيمة العطاء بموجشب صك مصدق او خطاب ضمشان نافذ املفعول ملدة 

شهرين و 28 يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد املصارف العراقية املعتمدة واملعنون إىل محافظة ميسان 

/ تنمية األقاليم عى أن تقدم تأمينات حسن التنفيذ بنسبة 5% من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام 

عند رسو املناقصة. 

الدائرة اسم المشروعت
الدرجة مدة التنفيذالتبويبالمستفيدة

والتصنيف

1
بناء مدرسة 6 صف عدد 
)1( في ناحية كميت في 
منطقة حي الزهراء  

مديرية تربية   
ميسان

10  ـ 17 
التاسعة / 180 يومـ 1 ـ 19 

إنشائية

2
عدد  6 صف  مدرسة  بناء 
)6( في قرية الهدى قضاء 

العمارة   

تربية  مديرية 
ميسان 

10  ـ 17 ـ 
/ 180 يوم1 ـ 29 التاسعة 

إنشائية

3
عدد  6 صف  مدرسة  بناء 
)1( في قضاء قلعة صالح  

بيت  عكلة

تربية  مديرية 
ميسان

ـ   17 10ـ 
/ 180 يوم1 ـ 19 التاسعة 

إنشائية

9صف 4 مدرسة  بناء 
عدد)6( في ناحية الخير 

تربية  مديرية 
ميسان

ـ   17 10ـ 
/ 180يوم1 ـ 24 التاسعة 

انشائية

5
صف   9 مدرسة  بناء 
قضاء   / النصر  حي  في 

العمارة

تربية  مديرية 
ميسان

ـ   17 10ـ 
/ 180 يوم1 ـ 24 التاسعة 

إنشائية 
عيل دواي الزم 
حمافظ ميسان
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الوهابيون الذين يدعون أنهم سلفيون 
هم من أول من فرقوا املسلمني عن دينهم 
ب�ل وكفروهم وه�ذه الوهابية العمياء ال 
تنتم�ي للس�لف وال يحزن�ون وهي فرقة 
ضال�ة نش�أت لتفري�ق املس�لمني يف كل 
م�كان وه�ذه الفرق�ة املتخلف�ة فكري�ا 
ودينيا هي يف األصل فرقة تعمل لحس�اب 
الصهيونية العاملية وتتمسح باسم الدين 
وهذه الفرقة الظاملة الجاهلة هي س�بب 
بالء املسلمني وهي عدوه لله وللمسلمني 
والن�اس أجمعني فاإلس�الم يش�تكي الله 
تعاىل من ه�ذه الفرقة املبتدع�ة والكذبة 
واملتاجرة بالدين والتي تس�فك األبرياء يف 
كل مكان كما يفعل أبو إسماعيل وأتباعه 
واإلخ�وان وأتباعه�م يف مرص مع ش�باب 
الث�ورة ويتهجم�ون ع�ى الن�اس ظلم�ا 
وعدوانا مع أنه�م كانوا عمالء لألمريكان 
ومازال�وا فه�ذه الوهابي�ة العمي�اء هي 
س�بب تخلف املسلمني وس�بب ابتعادهم 
عن س�لم الرك�ب العامل�ي يف التقدم وهي 
حجر عثرة أمام س�بيل تقدم املسلمني يف 
كل مكان بسبب أفكارها الجاهلية والتي 
تخلف باإلس�الم الذي ال يعرفها من قريب 
وال بعيد فهي وباء عيل االسالم واملسلمني 

وإليك�م مقال�ة قيمة للمفكر اإلس�المي 
املستش�ار أحم�د عب�ده ماه�ر املحامي 
بالنقض تكشف فساد هذا الفكر الوهابي 
املسموم والذي يس�ئ لإلسالم ليال ونهارا 
وتكش�ف نواياه�م الخبيث�ة ض�د العرب 

واملسلمني وقانا الله منهم.
الوهابيون ال�شلفيون ين�شرون الفرقة بني 

امل�شلمني
وهي األتي :

)) يتعج�ب أحده�م أو ق�ل ق�د أكون 
مس�تنفرا لجماعات الغلظ�ة والفظاظة 
ومحارب�ة الدول�ة واملس�ماة بالجماعات 
الس�لفية، وق�د ي�زداد األم�ر عجب�ا حني 
أنعت الس�لفية بأنها ُتح�رِّض الناس عيل 
اإلرشاك بالل�ه، وُتكرِّس للخرافات باس�م 
الدين وباسم قال رسول الله زورا وبهتانا 
ع�ى أرشف الخلق صيل الله عليه وس�لم، 
ول�م تك�ن عب�ادة العج�ل أمرا م�ن أمور 
التاري�خ، أو اخت�ص بها بن�و إرسائيل بل 

ه�ي أمر حذر الله منه العباد والبالد ومع 
ذلك فالناس – وبخاصة الس�لفية – ال 

تنتهي عن عبادة العجل، غري أن عجل 
األمس كان من ح�يل وذهب، وعجل 
اليوم من مناهج وحكم. إن حقيقة 
ما انتهيت إليه من تكريس السلفية 
لإلرشاك بالل�ه، بل إنه�م وأئمتهم 
يساهمون بالقدر األعظم يف الكذب 

عى كتاب الله واالبتعاد عنه.
إن مج�رد انضمام�ك لجماع�ة 
لل�ه  الس�لفية يؤك�د بأن�ك ع�دو 
ورسوله، ألن الس�لفية كما يدعي 
أصحابها هم رج�ال الثالثة قرون 
نهجه�م  يس�اندون  وه�م  األويل، 
بق�ول  يزعم�ون  م�زور  بحدي�ث 
رس�ول الله صى الله عليه وسلم: 
»خ�ري الق�رون قرن�ي ث�م الذي�ن 
يلونه�م ثم الذين يلونهم«، وما من 
حدي�ث به�ذه الصيغ�ة بالبخارى 

ومسلم، بل تجده يف الرشوح التي راح كل 
مجته�د يروج لفكره به�ا، بل اختلفوا يف 
معنى كلمة »قرني« فهناك من قال تعني 
»أصحاب�ي« وهن�اك من قال ب�أن القرن 
عرش س�نوات وقالوا أربعني س�نة وقالوا 

مئة وعرشين سنة »راجع املنهاج النووي 
كتاب فضائل الصحابة«.

وهناك من يقول أليس السلف هم أخري 
الن�اس؟!، وهذا تج�ده مفتون�ا بال علم، 
فمن منكم يف زماننا الذي نعيش فيه قتل 
صحابي�ا؟، ومن منا قت�ل أهل بيت النبوة 
م�ن الذكور واقتاد حفي�دات النبي محمد 
أس�ريات يف موكب ن�رص ملعون؟!، ومن 

من�ا وضع الحدي�ث من تأليف�ه وقال 
إنه من عند رس�ول الله؟!، هذه هي 

سلوكيات أبناء القرون الثالثة األوىل 
الذين يستقي أهل السلفية فقههم 

منهم.
وقتل�ة الحس�ني هم بن�و أمية 
الذين وضعوا قواعد العلم الرشعي 
الذي تستطيل به السلفية الحديثة 

ع�ى الن�اس، وتس�تمد فقهها من 
فقههم، وهم »بنو أمية« الذين زينوا 

األم�ور للن�اس حتى يدين له�م األمر، 
ففقه السلفية هو فقه بنو أمية من 

القتلة وطالب الس�لطة من الذين 
حولوا قيادة املسلمني من خالفة 
راشدة إىل ملك عضوض، لذلك ال 
تعجب إن وجدت أئمة الس�لفية 
أفظاظا أغالظ�ا يروجون لفقه 
النبوية  �نة  السُّ الغلظة بدعوى 

وفعل الصحابة.
وهم الذين يعادون الحضارات 

الحديث�ة لع�دم مواكبته�ا لفقه 
السلف، فيعادون البنوك ويقولون 

بدي�ال  ويقدم�ون  ربوي�ة،  عنه�ا 
هش�ا لم يعتمده أي عاق�ل عى وجه 

األرض، مما يهوى باملس�لمني إىل عزلة 

دولي�ة اقتصادي�ة، وهم الذي�ن يحرمون 
دبل�ة الخطوب�ة وال�زواج باعتبارها من 
عمل الفرنجة، بينم�ا يزينون معاصمهم 
بالس�اعات اإلفرنجي�ة بال اس�تحياء من 

تناقض يقع بني قولهم وفعلهم.
ومن أفكهم أنهم 
نرشوا ب�ني الناس 
والتَّف�رق  الُفرق�ة 
اإلس�الم،  دي�ار  يف 
فهم زعماء الذَّم يف 
الصوفي�ة، والقدح 
األش�عرية،  يف 
وتكف�ري الش�يعة، 
وغري ذلك كثري مما 
اإلسالم  به  يضعف 
ت�رى  وال  وأهل�ه، 
يف  لألم�وات حرمة 
فبينم�ا  فقهه�م، 
يرون رشعية زيارة 

القبور فإنهم يسعون لتلطيخها واحتقار 
أبنيته�ا وأرضه�ا، وتراهم يس�تحبون أن 
تكون قفرا جرداء، وما ذلك إال من قس�وة 
قلوبه�م، وبخاص�ة عى أهل بي�ت النبوة 
ومراقده�م، 

ل بل هم  و أ
من 

ُ اللَُّه  خالف قول�ه تعاىل: »َذلَِك الَّ�ِذي ُيَبرشِّ
الَِحاِت ُقل  ِعَباَدُه الَِّذي�َن آَمُنوا وََعِمُلوا الصَّ
َة يِف الُْقرَْبي  ال أَْس�َأُلُكْم َعلَْيِه أَْجراً إاِل الَْموَدَّ
َوَم�ن َيْقَتِْف َحَس�َنًة نَّزِْد لَُه ِفيَها ُحْس�ناً 
إِنَّ اللََّه َغُفوٌر َش�ُكوٌر« الشورى23 فهم ال 
يرون أي�ة مودة ألهل 
بيت النب�وَّة إال املودة 
القولية دون العملية، 
إن  تعج�ب  ال  لذل�ك 
ينس�فون  رأيته�م 
البي�ت  أه�ل  مراق�د 

بالنجف وكربالء.
لكل  ب�أن  والش�ك 
منه�ج عالمة مميزة، 
مح�ددة،  وعالئ�م 
الفق�ه  فمنه�ج 
الوهاب�ي  الس�لفي 
تعالي�م  توق�ف عن�د 
محمد بن عبدالوهاب، 
م�ع أن الله جعل التفكر فريضة لكل أهل 
اإلسالم، بل لقد قالوا بأن النقل مقدم عى 
العق�ل يف فقههم، وم�ا التدبر الذي يطلب 
الل�ه م�ن الن�اس انتهاجه مع الق�رآن إال 
ص�ورة من صور الفكر، ب�ل يطلب منهم 
املماي�زة بني ما يق�ال لهم، فق�ال تعاىل: 
»الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَيتَِّبُعوَن أَْحَسَنُه 
أُْولَِئ�َك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَّ�ُه َوأُْولَِئَك ُهْم أُْوُلوا 
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فكي�ف يماي�ز الن�اس ب�ني قول 
وق�ول إال إذا اس�تعملوا الفك�ر، 
فه�ل م�ن سيس�تعمل الفك�ر 
وف�ق القدر ال�ذي وهبه الله 
إياه س�يكون آثما؟، بينما 
الله يقول: »الَ ُيَكلُِّف اللُّه 
َنْفس�اً إاِلَّ ُوْس�َعَها لََه�ا 
َما  َم�ا َكَس�َبْت وََعلَْيَها 
اْكَتَسَبْت َربََّنا الَ ُتؤَاِخْذَنا 
َنا  إِن نَِّسيَنا أَْو أَْخَطأَْنا َربَّ
إِْصاً  َعلَْيَن�ا  َتْحِم�ْل  َوالَ 
َكَم�ا َحَملَْت�ُه َع�يَل الَِّذي�َن 
لَْنا  ِمن َقْبلَِن�ا َربََّنا َوالَ ُتَحمِّ
َما الَ َطاَق�َة لََنا ِبِه َواْعُف 
َعنَّا َواْغِفْر لََن�ا َواْرَحْمَنا 
َن�ا  أَن�َت َمْوالََن�ا َفانرُصْ
َعيَل الَْق�ْوِم الَْكاِفِريَن « 

البقرة286.
املنهج  تج�د  لكن�ك 
وقد  الوهابي  الس�لفي 
جعل اإلنسان تابعا ذليال 
لفك�ر صنمي يقدس�ونه 
أال وهو فقه القدماء، وكلما 
طل عليهم فكر جديد حاربوه، 
وكأن اإلس�الم من�ع التفكر، أو 
جعله ألن�اس دون آخرين، أو ألن 
الله يضل املفكرين م�ن املُحدثني، بل 
هم ق�د جعل�وا فهم الس�لف للقرآن 
يأتي�ه  ال  معصوم�ا  فهم�ا  والس�نة 
الباطل، وهذا من خرفهم. وهم يتصورون 
التقوى يف أهل الزم�ن املايض، ويرجمون 
أه�ل زمانن�ا بالقص�ور الفقه�ي وقلّ�ة 

التقوى، وما أظن ذلك النهج إال 
من س�وء األدب مع القرآن 

ألنه يناقض كتاب الله، 
مع أن بني أهل الزمن 

قاتلوا  م�ن  القدي�م 
البع�ض  بعضه�م 
الس�يوف،  بح�د 
ومن زيف�وا وزوروا 

النبوي�ة  األحادي�ث 
ووضعوها عى رسول 

الل�ه، وأصح�اب الغفلة 
اإلرسائيليات  تغلغلت  التي 

وم�ع  زمانه�م،  يف 

تقديس من بعدهم لفكرهم فقد وصلت 
تلك اإلرسائيلي�ات إىل كل تراثنا الفقهي، 
فهذا هو الجزء الس�لبي لعمل األسالف، 
الذين تعظمهم السلفية الحديثة وتطلب 
من�ا االنصي�اع لفكرهم. وه�م يطالبون 
بقتل تارك الصالة بعد استتابته ثالثة 
أي�ام، ففقهاؤهم »مالك والش�افعي 
وأحم�د« يقول�ون بذلك القت�ل الذي 

يعتربونه حكما رشعيا.
وهم الذين ابتدعوا النقاب للمرأة 
وقال�وا عن�ه بأن�ه لب�اس رشع�ي 
يطالب�ون بتعميمه ع�ى اإلناث بل 
تجد إناثهم وهن يشمخن بأنفسهن 
عيل املحجب�ات باعتب�ار املحجبات 
م�ن الفاس�قات، ون�ي أو تن�اىس 
فقهاؤهم ب�أن الله تع�اىل قال: »ال 
َيِحلُّ لََك النَِّساء ِمن َبْعُد وال أَن َتَبدََّل 
ِبِهنَّ ِمْن أَْزَواٍج َولَْو أَْعَجَبَك ُحْس�ُنُهنَّ 
إاِل َم�ا َملََكْت َيِميُنَك َوَكاَن اللَُّه َعيَل ُكلِّ 
َشٍء رَِّقيباً« األحزاب52 فكيف سُيعجب 
النبي بحس�ن النساء إن لم يكن يراهن، 
وتل�ك اآلي�ة نزل�ت يف أواخر حي�اة النبي 
صى الله عليه وسلم، أو لم يسأل شيوخ 
النقاب أنفس�هم عن نهي الله ورس�وله 
ع�ن إتب�اع النظ�رة النظرة، ألم يس�ألوا 
أنفس�هم عالم يتبع الرج�ل النظرة إن لم 
يكن يرى وج�ه املرأة، لكن�ه فقه الغلظة 

والبدعة باسم أنهم حماة الدين.

وهم الذين حرموا أن تفرح العروس إال 
بالرضب بالدف وح�ده، وهم الذين قالوا 
بقت�ل املرت�د، وقالوا ب�أن بن�اء العمارات 
وناطحات الس�حاب من عالمات اآلخرة، 
وقالوا بانتشار الجهل ورفع العلم كعالمة 
م�ن عالم�ات الس�اعة عنده�م، وقال�وا 
بنقب ردم يأجوج ومأج�وج إيذانا لقيام 
الس�اعة، وكل ذل�ك مخالف لكت�اب الله، 
لكنه�م ال يهمهم مخالفة كتاب الله طاملا 
قال�وا مقولتهم التي ترتاح نفوس�هم لها 
»قال رسول الله« مهما كان األمر مخالفا 
لكت�اب الل�ه، فه�م ال يهتز له�م جفن إال 

للحديث.
وم�ن فقهه�م تش�كيك املس�لم مهما 
كان مؤمنا يف قبول أعماله، فهم أصحاب 
التزوير عيل أبوبكر الصديق حني يتقولون 
عليه »ال آم�ن مكر الله ولو إحدى قدماي 
بالجنة« فهم ال يحسنون الظن بالله، وال 
م  يضخم�ون إال العذاب رغ�م أن الله ضخَّ
رحمت�ه وس�بقت غضبه، كم�ا أن الله ال 
يمكر إال بالكافري�ن، لكن هيهات يف فقه 

الغلظة أن يرعوي.
وحني يذك�رون الرحمة فإن لهم فقها 
قرمزيا عجيبا، فتجده�م يذكرون الرجل 
الذي قتل تس�عا وتس�عني نفسا وأكملهم 
بمائ�ة ولم يعمل لله حس�نة وأدخله الله 
الجنة بنيت�ه الصالحة، وهو فقه مخالف 
لألصول القرآنية وكل الرشائع السماوية، 
ولس�ت أدري أي�ن فقههم هذا م�ن قوله 
داً َفَجزَآُؤُه  َتَعمِّ تعاىل: »َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمناً مُّ
َجَهنَُّم َخالِداً ِفيَها وََغِضَب اللُّه َعلَْيِه َولََعَنُه 
َوأََعدَّ لَُه َعَذاباً َعِظيماً« النس�اء )93( فهل 
يمكر الله بأبي بكر الصديق ريض الله عنه 
ويدخل�ه النار بينما يرحم م�ن قتل مائة 
نف�س متعم�دا!!. وجولة رسيع�ة بكتاب 
الل�ه ليعل�م الق�ارئ خيبة أمل الس�لفية 
أمام ربها، فالل�ه عز وجل ال يريد منا 
أن نتبع الس�لف، ب�ل يريد أن نتبع 
رس�ول الله، وليس معنيا إتباع 
رس�ول الل�ه أن نتب�ع كل ما 
جاء بكت�اب البخاري، لكن 
نتبع ما كان منه موافقا 
لكت�اب الل�ه، أم�ا ما 
كان من�ه مخالفا 
فذلك�م ابتداع 
لي�س  و

بإتب�اع، ألن رس�ولنا العظي�م كان خلقه 
الق�رآن وليتدب�ر املس�لم الس�لفي قول�ه 
تعاىل يف سورة الروم: »َفأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن 
َحِنيفاً ِفْط�رََة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعلَْيَها 
ال َتْبِدي�َل لَِخلِْق اللَِّه َذلَِك الدِّيُن الَْقيُِّم َولَِكنَّ 
أَْكَثَر النَّاِس ال َيْعلَُم�وَن )30( ُمِنيِبنَي إِلَْيِه 
�الَة َوال َتُكوُنوا ِمَن  َواتَُّق�وُه َوأَِقيُم�وا الصَّ
ِك�نَي )31( ِمَن الَِّذي�َن َفرَُّقوا ِديَنُهْم  الُْمرْشِ
َوَكاُنوا ِشَيعاً ُكلُّ ِحزٍْب ِبَما لََدْيِهْم َفرُِحون 

.»)32(
بس�لفيتهم؟،  الس�لفية  يف�رح  أال 
أال يف�رح الس�نية بس�نيتهم، أال يف�رح 
الصوفية بصوفيتهم؟، أال يفرح الش�يعة 
بتش�يعهم؟، إن هذه وغريه�ا من الفرق 
ما هي إال الش�يع التي حذر منها القرآن، 
إن الس�لفية تش�مخ بس�لفيتها وتنع�ت 
الصوفية والش�يعة بفس�اد الدين، أليس 

كذلك؟، ألم يفعلوها مرارا وتكرارا؟،
ويق�ول تع�اىل: »اتَِّبُعواْ َما أُن�ِزَل إِلَْيُكم 
�ن رَّبُِّكْم َوالَ َتتَِّبُعواْ ِمن ُدوِنِه أَْولَِياء َقلِيالً  مِّ
�ُروَن« األعراف3. فالبخاري والية،  ا َتَذكَّ مَّ
وصحيح مس�لم والية، ولو كانا وحيا من 
عند الله كما يزعم فقهاء الس�لفية لجاز 
التعبد بهما، لكننا سنحتار أنعبد الله عى 
ح�رف البخاري أم مس�لم أم النس�ائي أم 
مسند أحمد أم.. إلخ، فهذه هي السلفية، 
أليس البخاري من السلف فقد ولد بالقرن 
الثان�ي وم�ات بالقرن الثال�ث، هل نتبعه 

يف آي�ة الرج�م ون�تك القرآن ال�ذي يقول 
بالجلد؟!

ومن عجيب قول فقهاء الس�لفية من 
الذين يعطلون أحكام كتاب الله ويدفعون 
الناس لتعطيلها بأنهم يقولون بأن الرجم 

للمحصنة والجلد لغري املحصنة، وما أرى 
ذلك إال من فتن إبليس يلقيها عى لس�ان 
هؤالء، حيث لم ينتبهوا لقول الله باآلية 25 
من سورة النساء من العقوبة املقررة عيل 
الزاني�ات من املحصنات م�ن اإلماء حيث 
قرر الل�ه بأنها نصف ما ع�ى املحصنات 
الحرائر من العذاب، فإذا كانت املحصنات 
الحرائر عليهن رجم حتى املوت فكيف يتم 
تنفيذ نصف املوت عى األمة املحصنة التي 
زن�ت؟، إن مثل هذه اإلش�كاليات بالفقه 
السلفي كثرية لكنهم ال يهمهم كتاب الله 
قدر اهتمامهم باملرويات عن رس�ول الله 
وي�ا ليته�ا صحيحة. وه�م يقدمون فقه 
الرواية عيل فقه اآلية وال يهتز لهم جفن، 
بل تجد فقهاؤهم وأئمتهم يقولون بكالم 
يهتز له قل�ب أهل الوحدانية مما يقولون 
به م�ن رشك واس�تخفاف بالقرآن، حيث 
نة قاضية عى القرآن،  يرصحون بأن السُّ
نة تنسخ القرآن وما ذلك كله إال  وبأن السُّ
إرشاك برسول الله مع الله يف الحكم، بينما 
تجدهم يتلونون ويلتوون بالتربيرات كي 

يرطبوا عى قلوب الناس فقه اإلرشاك. 
وهم يقولون بأن البخاري أصح كتاب 
بعد كت�اب الله، وحاش لل�ه أن يقارن أو 
يق�ارب كت�اب الل�ه املن�زل من ل�دن الله 
ُه  واملحفوظ بحفظ الله بكتاب برش، َخطَّ
ب�رش، وتناقل�ه ب�رش، وقال�ه ب�رش، ولم 
يتعه�د الل�ه بحفظه، لس�ت أدري ما هذا 
االس�تخفاف بقيمة كت�اب الله أن يقارن 
بكتاب ق�ال الله تعايل فيه: »أََفالَ َيَتَدبَُّروَن 
الُْقرْآَن َولَْو َكاَن ِم�ْن ِعنِد َغرْيِ اللِّه لَوََجُدواْ 
ِفيِه اْخِتالَفاً َكِثرياً« النس�اء82 – فهل قرأ 
القوم هذه اآلية وم�اذا أفادوا منها؟!، 
أال يع�د كت�اب البخاري م�ن عند غري 
الل�ه؟!، وهل بعد ه�ذه اآلية يقولون 
بأن�ه أص�ح كت�اب(( انته�ت مقالة 
الكات�ب الكبري اس�تاذنا املفكر أحمد 
عب�ده ماه�ر فجزاه الل�ه تعايل خريا 
عيل قلمه وفكره املس�تنري الذي ينور 
العقول املش�تاقة إىل التنوير والثقافة 

السليمة يف حياتنا املعاصة .

ملفات6

 *فقه السلفية هو فقه بنو أمية 
من القتلة وطالب السلطة من 

الذين حولوا قيادة املسلمني من 
خالفة راشدة إيل ملك عضوض

 .منهج الفقه السلفي الوهايب 
توقف عند تعاليم حممد بن 

عبدالوهاب، مع أن اهلل جعل 
التفكر فريضة لكل أهل اإلسالم .

  *الوهابيون نرشوا بني الناس 
الفرقة والتفرق يف ديار اإلسالم، 

فهم زعامء الذم
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ومؤلف الكتاب "لوي�د يس. جاردنر" هو 
أس�تاذ التاري�خ بجامعة روتغ�رز بالواليات 
املتح�دة، وهو باحث متخصص يف الش�ؤون 
السياسية والدبلوماسية، وله نحو 16 كتاًبا 
يف ه�ذا املج�ال. ويتح�دث الفص�ل األول عن 
مرحلة ما بعد الحرب العاملية الثانية، وعملية 
إح�ال الوالي�ات املتح�دة مح�ل بريطاني�ا 
العظم�ى وفرنس�ا يف الهيمن�ة ع�ى منطقة 
الرشق األوسط، وكيف أن أمريكا استخدمت 
املس�اعدات االقتصادية لتلك البلدان، وأيًضا 
املس�اعدات العس�كرية املرشوط�ة يف تدعيم 
هذه السياس�ة، من دون السماح للقوميني 
أو الش�يوعيني باس�تغال الوضع لرتس�يخ 

أقدامهم يف املنطقة.

احلرب الباردة

ويش�ري املؤلف إىل أن الح�رب الباردة بني 
املعس�كرين: الرشقي والغربي عقب الحرب 
العاملي�ة، كان�ت فرص�ة للوالي�ات املتح�دة 
دول  تج�اه  سياس�تها  يف  نقل�ة  إلح�داث 
املنطق�ة، بحيث حجبت قضي�ة، قيام دفاع 
مشرتك ضد أي تهديد عسكري، األطروحات 
القديمة يف هذا املجال، وكان من الواضح أن 
الوالي�ات املتح�دة لن تجد من الس�هل ممرًا 
آمًنا لها يف املنطقة، وسط تعقيدات القضايا 
القديم�ة والجدي�دة وع�ى رأس�ها قضي�ة 
فلس�طني، وهي املش�كلة التي كانت تواجه 
أم�ريكا لتحويل ه�ذه التوجهات التي كانت 
تجتاح مرص، واس�تغالها كوسيلة الحتواء 

الرشق األوسط داخل حدود "العالم الحر".
لق�د كان للوالي�ات املتح�دة دور س�لبي 
واضح يف قضية فلسطني، دعًما لليهود وضد 
الع�رب، وهو م�ا كان يحتاج إىل جهد ووقت 
لتحسني العاقات السياسية مع مرص، لكن 
رغب�ة القاهرة بع�د ذلك يف إخ�راج اإلنجليز 

وإنهاء االحتال، سهلت املسألة.
ويتن�اول الفص�ل الثاني تزايد مش�اعر 
الع�داء للربيطاني�ني يف م�رص، بع�د حادث 
استش�هاد أكثر من أربعني رشطًيا، وإصابة 
أكثر من سبعني آخرين بمدينة اإلسماعيلية، 
يف معرك�ة بني اإلنجليز وق�وات الرشطة يوم 
)1952/1/25م(، ثم اشتعال حريق القاهرة 
الت�ايل )1/26م(، وح�رق املح�ال  الي�وم  يف 
واملتاج�ر وبخاص�ة كل م�ا يم�ت لإلنجلي�ز 
بصل�ة، مما أدى إىل تدخل القوات الربيطانية 
بعن�ف ضد املتظاهرين، وهو م�ا مهد لقيام 
الثورة بعد نحو ستة أشهر من تلك األحداث.

ويقول املؤلف إنه بعد ساعات من استياء 
الجيش عى السلطة يف يوليو/ تموز 1952م، 
التق�ى أح�د املش�اركني يف الث�ورة بامللح�ق 
العس�كري األمريك�ي يف القاه�رة، ليؤكد له 
مش�اعر مجلس قيادة الثورة املؤيدة للغرب، 
وليطل�ب مس�اعدته عى إقن�اع الربيطانيني 
بعدم التدخل، ورسعان ما وصلت واش�نطن 
املناش�دات املتوقعة لتزوي�د الجيش املرصي 
بالساح، ولتحس�ني صورة الواليات املتحدة 
يف أع�ني الجماه�ري املرصي�ة، كان ال بد من 
تزوي�د م�رص بالس�اح واملعون�ة املالية، ثم 
ج�رت مح�اوالت إلقن�اع م�رص باالنضمام 
إىل معاه�دة، تتيح لواش�نطن الوفاء ببعض 
مطالب مرص العس�كرية با ح�رج، غري أن 

هذه املحاوالت لم تنجح.

�سفقة رو�سية

ويبدو أن عبد الن�ارص ضاق ذرعا نتيجة 
إرصار الوالي�ات املتح�دة ع�ى التف�اوض يف 
موضوع الساح من موقع القوة، فأعلن عن 
إبرامه صفقة عس�كرية ضخمة مع االتحاد 
الس�وفياتي، وكان ه�ذا يعن�ي أن أمريكا لم 
تعد تسيطر عى توزيع الساح باملنطقة، ثم 
جاءت أزمة بناء السد العايل، وإعان الروس 
اس�تعدادهم لدراس�ة املس�اعدة يف بنائ�ه يف 

النصف الثاني من الخمسينيات، مما زاد من 
الضغوط عى الواليات املتحدة من أجل إيجاد 

سبيل إلعادة التأثري عى القيادة املرصية.
ويف الفص�ل الثالث يقول املؤلف: إن "عبد 
النارص كان رجاً ذا نزعات كثرية وطموحات 
كب�رية، عاوة ع�ى أنه كان انتهازًي�ا ماهرًا، 
يلع�ب أوراق�ه بحي�ث يس�تثري األمريكي�ني 
بأس�لوب يوف�ر له أكرب ق�در م�ن الخيارات 

السياسية".
عب�د الن�ارص كان رج�ًا ذا نزعات كثرية 
وطموح�ات كب�رية، ع�اوة ع�ى أن�ه كان 
انتهازًيا ماهرًا، يلعب أوراقه بحيث يس�تثري 
األمريكي�ني بأس�لوب يوفر له أك�رب قدر من 

الخيارات السياسية.
وش�هدت س�نوات عب�د الن�ارص اعرتاف 
الوالي�ات املتح�دة بقي�ادة م�رص الثقافي�ة 
والفكري�ة للرشق األوس�ط، وأيًضا اعتبارها 

الراعية العسكرية للقناة ولقاعدة السويس 
الربيطاني�ة، وكان�ت أم�ريكا تعتربه�ا م�ن 
األص�ول الرضوري�ة له�ا يف املنطق�ة، لك�ي 
تنجح يف احتال مكان السيادة االستعمارية 
القديم�ة. وتحت عن�وان: "الحي�اة مع أنور 
الس�ادات" يتن�اول املؤلف يف الفص�ل الرابع 
عاقة الواليات املتح�دة مع مرص، يف أعقاب 
وفاة عبد النارص وتوىل السادات يف سبتمرب/ 

أيل�ول ع�ام 1970، مش�رًيا إىل أن 
عبد الن�ارص قام بقط�ع العاقات 
املتحدة  الواليات  الدبلوماس�ية مع 
عق�ب ح�رب 67، وع�ى الرغم من 
أنها لم ترجع بش�كل رس�مي حتى 
ع�ام 74، فق�د ظلت ثم�ة اتصاالت 
بني واش�نطن والقاهرة، حيث مىض 
الطرفان يستش�فان مواقف كليهما 
م�ن وقت آلخ�ر، وبخاصة بع�د وفاة 

عبد النارص.
كان الس�ادات يش�عر بأن تعاطي 
إدارة نيكس�ون مع�ه من�ذ البداي�ة لم 
يك�ن ودي�ا، وم�ا ل�م يح�دث تغيري يف 
الوض�ع فس�وف تصب�ح األرايض التي 
احتلته�ا إرسائيل بعد ح�رب 67 حدودا 
دائم�ة، فاتخذ سلس�لة م�ن اإلجراءات 
األحادي�ة، بدًءا من فرباير/ ش�باط عام 
71، حيث اق�رتح يف خطاب أمام مجلس 
الشعب أن تنسحب إرسائيل حتى املمرات 
إع�ادة  يمك�ن  وعنده�ا  اإلس�رتاتيجية، 
العاق�ات مع الوالي�ات املتح�دة، وإجراء 
مفاوض�ات مبارشة للتوص�ل إىل معاهدة 
س�ام، غري أن�ه لم يحدث أي تق�دم يف هذا 

الطرح.  
يف  الس�ادات  ب�دأ   73 ع�ام  صي�ف  ويف 
تحقيق انفراجة يف داخل مرص، وبينه وبني 
الق�ادة العرب، وقال يف خط�اب جماهريي، 
إن تحرير أرض مرص هي املهمة األساسية، 
لكن الوالي�ات املتحدة لم تهت�م بذلك، لكثرة 
حديثه دون أن يلحظوا فع�ًا، وهكذا تفاجأ 
الكثريون بحرب أكتوب�ر/ ترشين األول عام 
73، ث�م ب�دأت الوالي�ات املتح�دة يف التحرك 
الس�يايس والعس�كري إليقاف الح�رب، من 
خال جهود "الدبلوماس�ية املكوكية"، التي 
ق�ام بها هن�ري كيس�نجر وزي�ر الخارجية 

األمريكي وقتها.
تحالف عس�كريويقول املؤلف إنه بحلول 
نوفم�رب/ ترشي�ن الثان�ي ع�ام 1973, كان 
تحال�ف عس�كري جدي�د ع�ى املس�تويني، 
الرمزي والواقعي، بدأ يتشكل بناء عى طلب 
الرئيس الس�ادات من الواليات املتحدة لربط 
مرص وإي�ران بها، وب�دا أن الرئيس املرصي 
عى اس�تعداد للقيام بدور "عامل االستقرار 
للوالي�ات  التبعي�ة  خ�ال  م�ن  اإلقليم�ي" 
املتح�دة، ث�م اكتملت الرتتيب�ات لتفعيل هذا 
الدور بعقد اتفاقيات س�يناء عام 1975، ثم 
الرحات التي قام بها الس�ادات إىل إرسائيل، 
وإىل مؤتم�ر كام�ب ديفي�د للس�ام. ويأتي 
عن�وان الفصل الخامس: "ثاث�ون عاًما من 
االعتماد املرصي/ األمريكي املتبادل"، يقول 
في�ه املؤلف إن التحدي األكث�ر إلحاًحا، الذي 
يواجه صناع السياسة يف واشنطن، حتى قبل 
اغتيال الس�ادات يف ع�ام 1981، هو الحاجة 
إىل مكاف�أة القادة املرصيني لعقدهم س�اًما 

مع إرسائيل.
وكان�ت إدارة الرئي�س كارت�ر ق�د ب�دأت 
بالفع�ل يف وض�ع أس�س عاق�ة دائم�ة مع 
مرص، من خال مبيعات أس�لحة حديثة لها 
ب�رشوط ائتمانية مي�رة، وكانت العاقات 
م�ع مرص قد تعثرت بس�بب محاولة العثور 
عى وس�يلة إلرضاء احتياجات مرص، دونما 
املساس بالتزامات أمريكا بالحفاظ عى أمن 
إرسائي�ل، بعد ذلك أوجد الس�ادات هذا الحل 

بأن اضطلع بمهمة عقد سام مع إرسائيل.
وي�رى املؤل�ف أن مب�ارك أدرك أن�ه ليس 
باس�تطاعته تحقي�ق نجاحات، كتل�ك التي 
كان الس�ادات قد أحرزها يف ح�رب أكتوبر/ 

إع�داد  يف  أو   ،73 ع�ام  األول  ترشي�ن 
املرح ملحادثات كامب ديفيد، ولم يكن لديه 
ما يقدمه لألمريكان بش�أن مب�ادرة جديدة 
لعملية الس�ام، وإجماالً لم يكن لدى مبارك 
رؤية للمس�تقبل، مقارنة بزخ�م طموحات 
ن�ارص االقتصادي�ة، أو بإجراءات الس�ادات 
الجريئ�ة، ول�م يكن ثم�ة "م�رشوع قومي 

مرصي" له سمة االستقال.

عمر �سليمان

ويقول املؤلف إن الواليات املتحدة أدركت 
أن عمر س�ليمان كان ه�و الرجل الذي يعهد 
إلي�ه مب�ارك بالتعاطي مع عملي�ات تعذيب 
ملعتقلني اإلساميني، الذين تسلمهم الواليات 
املتح�دة للقاه�رة، وكان من املعت�اد لجميع 
صن�اع السياس�ة األمريكي�ني ل�دى زيارتهم 
ملرص تحدي�د مواعي�د للقاء عمر س�ليمان، 
ملعرف�ة آرائ�ه يف الش�ؤون الدولي�ة، أو مدى 

تعاون مرص لعزل حماس وإضعافها.
كان عمر س�ليمان هو الرجل املفتاح بعد 
مبارك الذي يتعني لقاؤه يف مرص, عى الرغم 
من أنه بدا يف الس�نوات األخرية لحكم مبارك، 
أنه تمت إزاحته جانًبا إلفس�اح الطريق أمام 
جمال مب�ارك، لريث منصب أبي�ه، ولم يكن 
بالتايل هناك شك يف أن عمر سليمان كان هو 
الرجل املفتاح بع�د مبارك الذي يتعني لقاؤه 
يف م�رص, عى الرغم من أنه بدا يف الس�نوات 
األخ�رية لحكم مبارك، أنه تمت إزاحته جانًبا 
إلفس�اح الطريق أم�ام جمال مب�ارك، لريث 

منصب أبيه.
ع�ى أية حال ف�إن املعتق�ات التي كانت 

ت�ؤوي آالف املرصيني 
ط�وال فرتة التس�عينيات، ومن 
بينهم ح�وايل مائ�ة معتقل س�لمتهم اليس. 
للس�لطات املرصي�ة الس�تجوابهم  أي.  آي. 
وتعذيبه�م بع�د أح�داث 9/11، من أس�باب 

توتر الحياة السياسية يف مرص وفسادها.
ويف الفصل السادس األخري يتناول املؤلف 
موق�ف الوالي�ات املتح�دة م�ن دول الربي�ع 
العربي فيقول، إن صناع السياسة األمريكيني 
حاول�وا دائًما العث�ور عى املزيج املناس�ب، 
من اإلغ�راءات والنصائ�ح والتحذيرات، من 
أج�ل ضمان وجود بيئة مس�تقرة مناس�بة 
لتوس�يع مصالح الواليات املتحدة السياسية 
واالقتصادية باملنطقة، من�ذ الحرب العاملية 
التغل�ب ع�ى  الثاني�ة وحت�ى اآلن، وأيًض�ا 
الغضب الذي يش�عر به العالم العربي نتيجة 

لقيام دولة إرسائيل. 
ويف حال�ة مرص فقد أوضحت السياس�ة 
وأن�ور  ن�ارص  إزاء  أم�ريكا  اتبعته�ا  الت�ي 
الس�ادات، صعوبة العثور ع�ى كوة للهروب 
م�ن االعتماد ع�ى النوايا الحس�نة للواليات 
املتح�دة كق�وة عظم�ى، فيم�ا أبق�ى ه�ذا 
االعتماد وتلك التبعية عى حس�ني مبارك يف 
الس�لطة لعقود ثاثة، حت�ى أصبح وجوده 
خانًقا بدرجة لم يعد الشعب يطيق تحملها، 
وي�رى البعض أن الخيار ال�ذي يواجه صناع 
السياس�ة يف الواليات املتحدة ه�و خيار بني 

الواقعية أو العمل عى نرش الديمقراطية.
وتج�در اإلش�ارة يف الخت�ام إىل أن املؤلف 
يرى األمور -بالطبع- من املنظور األمريكي، 
وه�و يف النهاية منظور أح�ادي غري محايد، 
ال يس�تقيم م�ع املنه�ج العلم�ي يف التحليل 
السيايس، وهو ما يجعل من املاحظات التي 

دونتها الرتجمة ذات أهمية كربى.

وأس�باب الن�زوع الث�وري لديه�ا, متتبع�ا أوضاع 
املرصيني قبل ثورة يناير وما بعدها, إذ يتناول الباحث 
منظوم�ة القي�م التاريخي�ة لديه�م ويرص�د أس�باب 
نشأتها, متحدثا عن فلسفة التكيف كعقيدة اجتماعية 
تاريخية, أجربت الظروف غالبية البسطاء واملقهورين 
عيل االنضواء تحت لوائها, وقبول االس�تبداد السيايس 

والتكيف معه, فلم يك�ن املرصي املرتبط باألرض آمنا 
عيل حياته أو عيل رزقه, حتى يثور ويتمرد عى املستبد 
أو املحت�ل, كما حرص املس�تبد/ املحت�ل يف مرص عيل 
اإلمساك بسلطة الدمج والتسكني االجتماعي يف يديه.

يشري الباحث إيل أن املرصيني ال يعملون عادة إال من 
خال نموذج فرد أو مجموعة, يقوم بالدعوة إيل التغيري 
واملقاومة ويكون رمزا لهم, وعند حدوث ثورة شعبية 
عام�ة يكون�ون أق�رب إىل تصديق مجموع�ة املؤمنني 
الذين رأوه�م يعمل�ون أمامهم بإيم�ان ثابت وبيقني 
يف النرص, وليس�ت لديهم أطماع يس�عون لتحقيقها, 
موضح�ا أن وجود النموذج اإلنس�اني التحرري يبدأ يف 
تشكيل معيار جديد وهدف يجذب املؤمنني الذين كانوا 

يف حالة من التكيف والرتدد وغياب القدوة والطريق.
كما يلفت إىل أن املش�كلة ليس�ت يف عدم اس�تجابة 
املرصي�ني لرفض الظل�م والقهر واالس�تبداد ولكن يف 

األدوات الت�ي تع�رض عليهم 
للمش�اركة يف فعالي�ات ه�ذا 
ل�ذا م�ن الرضوري  الرفض, 
التواصل املس�تمر مع الناس 
ملعرف�ة ردود أفعاله�م, وم�ا 
يرونه�ا  الت�ي  األداة  ه�ي 
األخرى  أكث�ر م�ن  مناس�بة 
يف وق�ت ما, مش�ريا إىل وجود 
ث�اث مراحل رئيس�ة لصنع 
ع�يل  واالنتص�ار  الث�ورة 
منظومة التكي�ف التاريخية, 
وهي: بن�اء الحالة التحررية, 
الك�ربى,  التم�رد  لحظ�ة 
تكرارية لحظة التمرد, رافضا 
تتح�دث  الت�ي  التفس�ريات 
ع�ن داف�ع الفق�ر والحرمان 
أس�ايس  كمحرك  االجتماعي 
أن  مؤك�دا  يناي�ر,  لث�وار25 
الثورة صنعتها نخبة قيمية, 
أو تجم�ع ل� املؤمن�ني بالقيم 
اإلنس�انية األع�ى أو الث�وار الذي�ن رفض�وا الخضوع 
للحاكم س�واء املحتل أم املس�تبد عرب الزمان, وتمردوا 
ع�ى منظومة قيم التكيف, ويتطلع�ون إىل نمط حياة 
أرقى ومنظومة قيم تتم�رد عى منظومة قيم التكيف 

التاريخية عند املرصيني.
وي�رى أن ه�ذه النخبة بدأت م�ع الحركة الطابية 
املرصي�ة الت�ي خرج�ت لدع�م االنتفاض�ة املرصي�ة 
عام2000, ولم تكن نخبة مسيس�ة منتظمة يف األطر 
السياس�ية املرصية التقليدية, فأدى تراكم آليات عمل 
هذه الحركة الطابية املستقلة يف غالبها, إىل انفصالها 
تدريجيا وتكوين تنظيماتها االجتماعية املستقلة, التي 
أدت لثورة25 يناير التي أيدها وتواصل معها مؤمنون 
بالقي�م اإلنس�انية األعى م�ن مختلف فئات الش�عب 
املرصي, وتعاطفت معها غالبية الشعب انتظارا ملا قد 

تأتي به من منافع ومكتسبات اجتماعية.
وبحس�ب الباح�ث فإن الث�ورات عادة ما تس�قط 
تاريخي�ا وتتع�رض للخيان�ة أو الفرق�ة عن�د لحظ�ة 
التف�اوض م�ع النظ�ام القدي�م والق�وي املندمج�ة 
واملتكيف�ة معه والت�ي تبحث عن وجودها ومس�احة 
تش�غلها يف الس�لطة, وتس�عى لعقد صفقات لضمان 
مصالحه�ا ووجوده�ا يف مقاب�ل تفريغ فك�رة الثورة 
القيمي�ة من مضمونه�ا, بحيث تك�ون حجتهم دائما 
وأبدا هي محاولة الحفاظ عى اس�تقرار الباد وأرزاق 
العب�اد يف إطار مس�ترت من التكي�ف والتنميط القيمي 
الفاس�د, وهو تح�د يواجه الثورة القيمي�ة التي أيدها 
الناس وتفاعلوا معه�ا, األمر الذي يتطلب تقديم بديل 
س�يايس قوي ذي أهداف مرتبة جيدا يتصدر أولوياتها 
التخلص م�ن إرث منظومة قيم االس�تبداد/ االحتال 

ممثلة يف بقايا النظام القديم.
ويرى الباحث أن الثورة املرصية لم تستقر 

ولم تنجح بعد, وأن الرصاع مازال قائما 
عى أشده بني منظومة قيم التكيف 

القي�م  ومنظوم�ة  القديم�ة, 
اإلنس�انية األع�ى الجدي�دة, 

وأن النخبة القيمية للثورة 
يف  مازال�ت  املرصي�ة 
الخربة  اكتساب  مرحلة 
السياسية, ولكنه يحذر 
م�ن لحظ�ة وصوله�ا 
بعد  الس�يايس  لليقني 
ف�رز املش�هد املوجود 
يف الواقع, حيث يقسم 
السياس�ية  املراح�ل 

الستقرار الثورة القيمية 
ومنظومتها يف مرص ل�6 

مراحل هي: سقوط الرأس 
أو الرم�ز الفاس�د, محاول�ة 

تغيري الرأس ملنظومة قيم التكيف 

والتنمي�ط, تقديم وتوظيف الحلف�اء أو املتعاونني من 
مجموعات املصالح, محاولة احتواء البديل الس�يايس 
للث�وار, عزل الرأس الجديد للنظام القديم وإس�قاطه, 
فرض منظومة القيم الجديدة وحالة املجتمع الفاعل, 
مش�ريا إىل أن ذلك كله يتوقف عى قدرة الثوار ورسعة 
اكتس�ابهم مهارات العمل السيايس وتطويرهم البديل 

السيايس الخاص بهم.
كما يتحدث عن موجة ثوري�ة تمثل تكرارا للحظة 
التمرد الكربى لم تأت بعد, خاصة مع انتشار اإلحباط 
بني عموم املرصيني بسبب عدم حدوث تغيري حقيقي, 
والش�عور بأن النظ�ام الس�يايس يتح�رك بمنطق رد 
الفعل, وال يملك روح املبادرة لرس�م رؤية مس�تقبلية 
مل�رص, خاصة أن الث�ورة كان من املف�رتض أن تنتقل 
ملرحل�ة الث�ورة االجتماعي�ة, إال أنه تم قط�ع الطريق 

عليها حتى اآلن.

كتب7
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- الكتاب: م�سر كما تريدها اأمريكا
- املوؤلف: لويد �سي. جاردنر
- املرتجمة: د. فاطمة ن�سر

- عدد ال�سفحات: 280 
- النا�سر: �سطور اجلديدة, القاهرة 

- الطبعة: الأوىل 2012
عر�ض/ بدر حممد بدر

ير�سد هذا الكتاب تطور العالقات الأمريكية مع م�سر, منذ نهاية احلرب العاملية الثانية )1939 ـ 1945م(, وبداية 
�سعود جنم الرئي�ض الراحل جمال عبد النا�سر عقب قيام حركة اجلي�ض بال�ستيالء على ال�سلطة عام 1952م, ومروًرا 

مبرحلة الرئي�ض ال�سادات, وانتهاًء ب�سقوط نظام مبارك يف 11 فرباير/ �سباط عام 2011, ويحاول املوؤلف من خالل 
الر�سد والتحليل الو�سول اإىل حمددات العالقة بني الدولتني, وما ميكن اأن توؤول اإليه يف امل�ستقبل

مصـــر كمـا تريـدهـا أمــريكا

املرصيون بني التكيف والثورة
تاأليف: حامت اجلوهري
تقدمي: د.اأحمد زايد

عر�ض: هبة عبد ال�ستار
بني المتثال والتكيف 
من جهة ,  وبني الثورة 

والتمرد من جهة اأخرى 
يتاأرجح ال�سلوك الثوري 

وال�سلوك الإن�ساين ب�سفة 
عامة ,  والكتاب الذي بني 
اأيدينا هنا يقدم درا�سة 

خمتلفة ومتعمقة حول 
طبيعة ال�سخ�سية امل�سرية 

وميلها نحو التكيف 
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 أروع ما قيل عن اإلمام احلسني "ع "
 اعتمد احلسني عىل قوة املنطق، واعتمد عدوه عىل منطق القوة ، وملا سقطت قوة عدوه، انترص منطق احلسني 

وكان انتصاره أبديا .
  قبل عاشوراء كانت كربالء اساًم ملدينة صغرية ، أما بعد عاشوراء فقد أصبحت عنوانًا حلضارة شاملة .

  احلسني ليس شخصا ، بل هو مرشوع  وليس فردا ، بل هو منهج، وليس كلمة ، بل هو راية
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ّ
اسمه السماوي

» الحس�ن «.. اخت�اره الل�ه تعاىل ل�ه ، فهبط جربئيل 
األمن عليه الّس�الم يحمل أمر رّبه جّل وعال أن ُيسّمى 
الوليد الثاني ألمري املؤمنن عيّل وس�ّيدة نساء العاملن 
فاطم�ة صلوات الل�ه عليهما وعىل أبنائه�ا الطاهرين 
بهذا االس�م املبارك. وكان الله ع�ّز وجّل قد َحَجب هذا 
االس�م عن العرب ِمن َقبُل وادََّخره لِسبط حبيبه صىّل 
الل�ه عليه وآل�ه. وقد ورد اس�م اإلمام الحس�ن عليه 
الّس�الم يف التوراة بلفظ » ُش�بري « ، ويف اإلنجيل بلفظ 

» طاب «.
الُكنية الرشيفةوااللقاب

» أبو عبد الله « ، وهي األشهر ، وُكّني أيضاً بأبي عيّل، 
وفيما بعد ُكّني ب� » أبي األئّمة «.

�بط ، الرش�يد ، الطّيب ، الس�ّيد ، َريحانة  املب�ارك، السِّ
النبّي ص�ىّل الله عليه وآله، الويفّ، الزك�ّي، الويلّ، التابع 
ملرضاة الله، الدليل عىل ذات الله، س�ّيد الش�هداء، سّيد 
ش�باب أهل الجّنة.. وه�ي ُحلَل إلهّي�ة هبطت تكريماً 
له�ذا الويلّ الكب�ري، وِخلَع رّبانّية تحك�ي معايل مقامه 

السامي ورشفه الذي لم يسبق إليه سابق.
نقش خاتمه: » َحْسبَي الله «.

مقامه اإللهّي
ه�و املعص�وم الخامس من أصح�اب الكس�اء: النبّي 
، وال�ويّص ، والصّديق�ة الك�ربى، والحس�ن املجتب�ى 

"صلوات الله عليهم".
وهو اإلمام الثالث بعد أبيه أمري املؤمنن وأخيه الحسن 
بط عليهما الّس�الم، وصّياً وخليفة بأمر الله تعاىل  السِّ

وبتثبيت رسول الله "صىّل الله عليه وآله وسلّم".
عاش سبَع سنن مع جّده النبّي األكرم صىّل الله عليه 
وآله وس�لّم ، فكان ريحانت�ه ويف ِظّل عنايته ورعايته. 
وعاش مع أبيه اإلمام عيّل عليه الّس�الم سبعاً وثالثن 
س�نة ، ومع أخيه الحس�ن الزكّي عليه الّس�الم سبعاً 

وأربعن سنة.
أّم�ا مّدة خالفت�ه وإمامته عليه الّس�الم فكانت عرش 

سنن وأشُهراً.
مولده األغّر

كان عش�ّيَة الخميس 
حيث  الجمع�ة..  ليلة 
أوحى الله عّز وجّل إىل 
» مالِ�ك « خازن النار 
أن أْخِم�د النريان عىل 
أهلها ، لكرامِة مولوٍد 
دار  يف  ملحّم�د  ُول�د 
الدني�ا. كم�ا يف رواية 
اب�ن عّب�اس ، نقله�ا 
يف  الَحْموين�ّي  عن�ه 

مطن(. )فرائد السِّ
فيم�ا ذك�ر محّمد بن 

طلحة الش�افعّي أّنه عليه الّس�الم ُولد لس�ّتة أش�هر ، 
وفيه أنزل الل�ه تعاىل: وَحْمُلُه وِفصاُله َثالثوَن ش�ْهراً. 
ويؤّيد ذلك ما رواه ابن قولََويه يف  )كامل الزيارات( من 
كالم لإلمام جعفر الصادق عليه الّسالم جاء فيه : ولم 
ُيولَد مولوٌد لس�ّتة أش�هر إالّ عيىس بن مريم والحسن 

بن عيّل صلوات الله عليهم.
وكان ذلك يف املدينة ، لثالٍث َخلَون من شهر شعبان سنة 
أربع من الهجرة النبوّية املباركة. وملّا جيء به إىل جّده 
رس�ول الله صىّل الل�ه عليه وآله اس�تبرش به وغمرته 
َن يف أُُذن�ه الُيمنى، وأقام يف أُذنه الُيرسى،  الفرحة ، فأذَّ
وَحنََّكه ِبِريقه.. فلّما كان اليوم الس�ابع سّماه � بأمر 
الله تعاىل � ُحَس�يناً ، وَعقَّ عنه بكبَشن ، وَحلَق رأسه 
وتصّدق بوزِن َش�عره َوِرق�اً ، وطىل رأس�ه بالَخُلوق.

قيل: وكان من ش�ّدة ش�وق النبّي صىّل الله عليه وآله 
إىل ِسبطه الحسن عليه الّسالم ، أّنه ما أن علم بمولده 
حّتى نادى عىل أس�ماء بنت ُعَميس : يا أسماء ، هاتي 
ابني. فَدَفعته إليه يف ِخرقٍة بيضاء ، ووضعه يف ِحْجره 
وبكى. س�ألته أس�ماء : ِفداك أبي وأُمي ، ِممَّ بكاؤك ؟! 

قال : ِمن ابني هذا. قالت: إّنه ُولَِد الساعة!
ق�ال : يا أس�ماء ، َتقُتُل�ه الفئة الباغية ِم�ن َبعدي ، ال 
أنالَُه�ُم الله ش�فاعتي! يا أس�ماء ، ال ُتخربي فاطمة؛ 

فإّنها حديُث عهٍد بوالدته.
خصائصه وخصاله

كان اإلم�ام الحس�ن صل�وات الله عليه أش�به الناس 
برس�ول الله صىّل الله عليه وآله ، ال س�ّيما من صدره 
إىل ِرجلَي�ه. وكان َرْبعًة ، لي�س بالطويل وال بالقصري، 
�در، عظيَم  واس�َع الجب�ن، َك�ّث اللِّحية، واس�َع الصَّ
ن والقَدَمن، َرِجَل  املَنِكَب�ن، َضخَم الِعظام، َرْحَب الَكفَّ

الب�دن،  ُمتماس�ك  �عر،  أبيَض مرُشباً بُحمرة.الشَّ
رس�ول  َخصي�َص  الل�ه ص�ىّل الل�ه وكان 
حّت�ى علي�ه وآله يف أُم�ور كثرية   ،

بُنه، ع�رّب عن�ه بأّن�ه ريحانُته،  وا
واش�تهر عن�ه قول�ه في�ه 

برصي�ح العب�ارة: » ُحَس�ن 
ِمّني وأنا ِمن حسن، أحّب اللُه 

َمن أحبَّ ُحَسيناً «.
الَمحِتد األجّل

لإلمام الحس�ن صلوات الله عليه 
ُيفاَض�ل..  وال  ُيضاه�ى  ال  نس�ب 
فالج�ّد أرشف األنبي�اء واملرس�لن 
محّم�د املصطفى الص�ادق األمن 

آل�ه  الل�ه علي�ه وع�ىل  صل�وات 
الطاهري�ن. واألب س�ّيد الخل�ق 

بعد النبّي وسّيد الوصين، أمري 
املؤمنن عيّل س�الم الله عليه.
العامل�ن  نس�اء  س�ّيدة  واألُّم 
من األّولن واآلِخرين، وس�ّيدة 

نس�اء أه�ل الجّن�ة ، فاطمة بنت 
حبي�ب إل�ه العاملن، علي�ه وآله 

وعليها أفضل الصالة والّسالم.
أّم�ا جّدته الُّمه فهي اُّم املؤمنن 

خديجة خ�ري نس�اء النبّي صىّل 
الله عليه وآله ، الطاهرة الحنيفّية 

، من خري نساء العالم األربع.
وجّدته ألبيه هي فاطمة بنت أَسد زوجة 

ش�يخ األباطح أب�ي طال�ب، وأُم الويّص 
ها  املرتىض عيّل بن أبي طالب، وَمن َخصَّ

الرسول األكرم صىّل الله عليه وآله وسلّم بمراسم دفن 
خاّصة ، َصبَّ عليها من لطفه وعنايته فيها.

إخوته وأخواته
الُّم�ه وأبي�ه: اإلم�ام الحس�ن املجتب�ى عليه الّس�الم، 
�قط ، وزينب الكربى ، وأُّم كلثوم عليهم  واملحسن السِّ

جميعاً سالم الله.
أم�ا إخوت�ه ألبي�ه فقط، فه�م: محّم�د ب�ن الَحَنفية، 
ومحّم�د األصغ�ر وُعَبي�د الله ) الش�هيدان م�ع اإلمام 
الحسن عليه الّسالم بكربالء، أُّمهما ليىل بنت مسعود 

النَّهَشلّية( ، وعمر األطرَف، ويحيى )واُّمه أسماء بنت 
ُعَمي�س( ، وجعفر والعّباس وعب�د الله وعثمان )أوالد 
أُّم البنن عليها الّسالم، وقد اسُتشهدوا بن يدَي أخيهم 

وإمامهم سّيد الشهداء عليه الّسالم بكربالء(.
وأخوات�ه ألبي�ه: رقّي�ة ) أُّمه�ا اُم حبي�ب بن�ت ربيعة 
التَّغلِبّي�ة ( ، وأُّم الحس�ن ، وَرمل�ة ) أُّمهم�ا أُّم س�عيد 
بن ُعروة بن مس�عود الثقفّي�ة (، وأُّم كلثوم الصغرى، 
وُجمانة ) أُّم جعف�ر( ، وَميمونة، وخديجة، وفاطمة، 
وأُّم الكرام ، ونفيسة، 
وأُّم س�لمة، وأُمام�ة، 
وزين�ب الصغرى، وأُم 

هاني.
نساؤه

1. ليىل بن�ت أبي ُمرّة 
بن عروة بن مس�عود 
اُّم  وه�ي   ، الثقف�ّي 
الش�هيد ع�يّل األك�رب 

عليه الّسالم.
ب�ن  إس�حاق  أُّم   .2
طلح�ة بن عبي�د الله 

التَّيمّي.
3. الرَّب�اب بن�ت امرئ القيس، وه�ي أُّم َولِده عبد الله 

الرضيع )أو عيّل األصغر(.
4. َش�هربانو بنت ِكرسى َيزَْدُجرد الثالث َملِك الفرس، 
وكانت قد أُِست يف القادسّية فاختارت اإلمام الحسن 
عليه الّس�الم أن تعي�ش يف َكَنفه زوج�ة طّيبة، لُتزق 
منه إماماً معصوماً هو عيّل بن الحسن، السّجاد زين 

العابدين عليه الّسالم.
5. الُقضاعّية ) اُّم ولده جعفر ، الذي ُتويّف يف حياة أبيه 

الحسن عليه الّسالم(.
أوالده

1. اإلم�ام ع�يّل زي�ن العابدي�ن علي�ه الّس�الم.. ومنه 
نس�ُل اإلمام الحس�ن عليه الّس�الم واألئّم�ة الثمانية 
والرض�ا  والكاظ�م  والص�ادق  الباق�ر  املعصوم�ون: 
والج�واد واله�ادي والعس�كرّي واملهدّي صل�وات الله 

تعاىل عليهم.
2. عيّل األكرب ، الش�هيد الذي ُفجعت به أُّمه ليىل ، كما 
فجع به سّيد الش�هداء أبوه الحسن عليه الّسالم فلم 

َيْقَو عىل حمله.
3. جعفر.

4. عبد الله الرضيع أو عيّل األصغر، الشهيد عىل ساعد 
أبيه الحسن سالم الله عليهما بسهم حرملة ، فتك يف 

قلوب األئّمة واألولياء واملحبّن لوعًة ال تنتهي.
5. س�كينة )أُّمها الرباب(، ُعرفت هذه البنت بعبادتها 
حّتى عرّب عنها أبوها اإلمام الحسن عليه الّسالم بقوله 
: غالٌب عليها االس�تغراق مع الله. وقد عاش�ت وقائع 
طّف كربالء بآالمها ، كما شاركت عّمتها العقيلة زينب 
صل�وات الله عليها فجائَع عاش�وراء وم�رارات األس 

بي والسفر املضني حّتى عودتها إىل املدينة. والسَّ
6. فاطمة )أُّمها أُم إس�حاق( ، وكانت إىل جانب اُختها 

سكينة يف رحلة الحزن املقّدس.
7. رقّية ، الش�هيدة بلوعة حزنها وشوقها ألبيها ، ولم 
َتِع�ْش أكثر من أربع س�نن 
، حي�ث ُتوّفي�ت يف خرب�ة 
َس�بّية يف  الش�ام وه�ي 
َكَنف عّمها زين العابدين 
الكربى  زين�ب  وعمته�ا 
وله�ا  الّس�الم.  عليهم�ا 
اليوم بناء شامخ ومشهد 
سامق عىل أنقاض مقربة 
األموي�ن املندرس�ة ، 
يؤّم قربَها الرشيف 
الوالء  أهل  قلوب 

للبي�ت 

النب�وّي الرشيف 
أرج�اء  م�ن 

العالم.
أصحابه

كث�ري..  ه�م 

بعضهم َذوو رِحمه من بني هاشم، وبعضهم رافقوه 
إىل س�احة الش�هادة املُثىل ، وبعٌض أخلص له وأعذر ، 

نقترص هنا عىل ذكر هذه النخبة :
ك�ّي ، َج�ون ) م�وىل أب�ي ذّر ( ، حبي�ب بن  أس�لَم الترُّ
مظاهر األس�دّي ، الُحّر ب�ن يزيد الرِّياح�ّي ، ُزَهري بن 
قيس الَبَجيّل ، س�عيد ب�ن عبدالله الَحَنفّي ، َش�ْوَذب ) 
م�وىل بني ش�اكر( ، عاِبس الش�اكرّي، عمرو بن خالد 
ي�داوّي ، عبد الله بن َيْقُطر، أب�و ُثمامَة الصائدّي،  الصَّ

مس�لم بن َعوَس�َجة األس�دّي، نافع بن هالل الَجَميّل، 
واِض�ح الررُّوم�ّي ، َوْهب ب�ن َحّباب الَكلب�ّي، قيس بن 
ي�داوي، ُزَهري بن الَقْن الَبَج�يّل، هانئ بن  ُمس�ِهر الصَّ
ُع�رَوة ، عبد الله بن َعفي�ف األزدّي، جابر بن الَحّجاج 

التَّيمّي، ُجنادة بن َكعب األنصارّي...
بّوابه: أسعد الَهَجرّي.

شاعره : يحيى بن الحَكم ، وجماعة.
الحّكام المعاصرون

عارص اإلمام الحس�ن عليه الّسالم حكم جّده رسول 
الله صىّل الله عليه وآله يف املدينة املنّورة ) 1 � 11ه� ( 
، وحكم أبيه أمري املؤمنن عيّل عليه الّس�الم يف الكوفة 
) 36 � 40ه� ( ، واملدة اليس�رية التي حكم فيها أخوه 
اإلمام الحس�ن عليه الّس�الم يف الكوف�ة ) 40 � 41ه� 

(.إضافة إىل معارصته حكم :
1. أبي بكر بن أبي قحافة .2. عمر بن الخّطاب 

3. عثمان بن عّفان .4. معاوية .
5. أول أي�ام حكم يزيد ب�ن معاوية ) 60 � 64 هجرّية 

.)
وقائع مهّمة في حياته "ع"

• لم ُتعرف ألهل البيت عليهم الّسالم طفولة، إذ نزّههم 
الل�ه تعاىل من الجهل ، حّت�ى أدركوا ما كان يجري من 

وقائ�ع وأح�داث وأحادي�ث. فعاي�ش اإلم�ام أبو عبد 
الله الحس�ن عليه الّس�الم تاريخ الرسالة اإلسالمّية ، 
واستنش�ق عبري الوحي ، ونش�أ يف بيت النبوّة ومهبط 
التنزيل ومختلَف مالئكة الرحمن.. وكانت أُذنه � كاُذن 
أبيه � واعية ، فوعى ما حدث ، وعانى ما رأى وسمع.

بع�د تل�ك الحروب املري�رة ُيتوّف حبيبه وجّده رس�ول 
الله محّمد صىّل الله عليه وآله وسلّم ، فتعظم املصيبة 
بفقده أّوالً وانقطاع الوح�ي ثانياً. ثّم تكون الحوادث 
متتابعة تنطوي عىل الفتن واالبتالءات الشديدة. وتحّل 
الفاجعة الكربى بشهادة أُّمه الصّديقة فاطمة الزهراء 
قط الذي سّماه النبّي  عليها الّس�الم ، وقبلها ابنها السِّ
صىّل الله عليه وآله من قبُل ب� » املُحِس�ن « س�الُم الله 
عليه.ويك�ون اإلم�ام ع�يّل "ع "بعد أن بوي�ع يف غدير 
ُخ�ّم بإم�رة املؤمنن وأّن�ه ويّص رس�ول رّب العاملن.. 
جلي�َس ال�دار ، فيالزم�ه ولده الحس�ن صل�وات الله 
عليهم�ا ال يبارحه هو وأخوه الحس�ن الزكّي عليهما 
الّسالم. هكذا.. وبعد ربع قرن ُتعاد الخالفة الظاهرّية 
إىل اإلم�ام عيّل ب�ن أبي طال�ب  " ع "وعيناه وعُضداه 
الحسن والحس�ن سالم الله عليهما.. فيشتكان مع 

أبيهما يف حروبه الثالث ضّد الناكثن والقاس�طن 
واملارقن: الجمل وصّفن والنهروان.

إىل أن كان�ت الفاجعة الكربى بش�هادة ويلّ 
الل�ه األعظم يف محرابه ، فيتجّدد الحزن 

العميق يف قلب اإلمام الحسن ، وتمّر 
عليه س�نوات مري�رة ، وهو يالزم 

أخاه اإلمام الحسن " ع "مقدِّماً 
ل�ه كلَّ أدب واح�تام وطاعة.. 

ويعي�ش مع�ه تل�ك الوقائ�ع 
املؤمل�ة ، حي�ث يك�ون م�ن 
القوم الخيانُة والتمرّد وأَثرة 
الدني�ا وطل�ب الراح�ة ، ثّم 
املخالفة واملالمة عىل اإلمام 
الوجوه  ، واالنكف�اء ع�ىل 
هرب�اً م�ن ف�رض الوالي�ة 

ألهل البيت" ع ".
الفاجع�ة  كان�ت  أن  إىل 
اإلم�ام  بس�قي  األخ�رى 

الحس�ن املجتبى ذلك الس�ّم 
الذي قذف معه كبده املقدس 
وأحش�اءه الرشيفة ، ليكون 

بعد أّيام محموالً يف نعش�ه ال ُيجاز له أن ُيزار به جّده 
لتجديد العهد معه يف قربه الرشيف.

ويطول من اإلمام الحس�ن ُحزُنه، وهو يرى أهل بيته 
يغادرونه شهداء مظلومن، والناس يف اختبار عصيب 
لم يثبت منهم أمام عواصف التغيب والتهيب إالّ ثلّة 
قليلة ، ورياح الفتن الس�وداء أعمت الكثري من القلوب 
والعيون، فلم تعد تطلب الحقيقة. ثّم األمّر واألخطر أن 
يأخذ املُِضلّون بتحريف معالم اإلسالم وتشويه عقائده 
ورشائعه الحّق�ة، فضالً عن إغواء الن�اس وجرّهم إىل 
مواقع الفس�اد والرذيلة.فيبلغ اإلمام الحسن تكليفه 
اإلله�ّي الح�ّق ، ف�ريى أّن هذا الدي�ن الذي ب�ذل النبّي 
وأه�ل بيته صلوات الله عليهم مهجهم املقّدس�ة دونه 
ال ُيحم�ى إالّّ بدم�ه الزاكي ، وال ُيبع�ث إالّ بالتضحيات 
الكبرية. فنهض " ع "بنفسه أّوالً ، وبأهل بيته وأعزّته 
وأف�الذ كب�ده ثاني�اً ، وباألوفياء الخلّ�ص األخيار من 
أصحابه ثالثاً.. وأعّد الركب الرشيف يف الس�فر إىل الله 
تع�اىل ، إىل ملحمة العش�ق اإللهّي والع�روج املبارك يف 

ساحة كربالء.
وق�د بعث إىل الكوفة قبل ذلك س�فريه وثقته ابن عّمه 
مس�لم بن عقيل رضوان الله عليه ، فُغدر به وُقتل عىل 
ي�د الظالم عبيد الله ب�ن زياد قتلة منك�رة.. فبكى له 

الحسن عليه الّسالم بدموع عزيزة وغزيرة.
ولك�ّن القافل�ة الحس�ينّية الرشيف�ة، وفيه�ا ُح�رم 
وحرمات رسول الله صىّل الله عليه وآله.. سارت ، وقد 
ضّمت إليها الجالل الس�امي زين�ب العقيلة بنت أمري 
املؤمنن عليه الّسالم ، لتوي قّصة الطف قوالً صادعاً 
وعمالً واقعاً. بل كان يف القافلة الحسينّية املباركة مع 
سّيد الش�هداء وسيد شباب أهل الجّنة إمامان وريثان 
له : اإلمام عيّل بن الحس�ن ، وابنه اإلمام محّمد الباقر 
� وكان عم�ره يوم ذاك ب�ن الثالثة والرابعة � صلوات 
الل�ه عليهم-.وكانت الواقع�ة الرهيبة املهيبة يف عارش 
املحرم الحرام ، سنة إحدى وستن من الهجرة النبوّية، 
ما يعجز الوصف والبيان عن تصويرها ، وتجّف األقالم 
واأللس�ن عن تفصيلها ، وترتهب له�ا قلوب العارفن 
وأهل املعنى واملوالن واملحبّن ، إذ تجزع وتفقد صربها 

عن سماع النزر مما وقع.. وما أدرانا ما وقع!
لق�د تغرّيت العوال�م، وهبطت مالئكة الح�زن والبكاء 
، وكان م�ا ال ينته�ي التفّج�ع عليه إذ أصبح ث�اراً لله 
الجّبار! ويكفي أن ُيشار إىل ما حدث إشارات.. حيث ال 

تهنأ بعد ذلك روح ، وال ترقأ دمعة.
ث�ّم بعد تقطيع األجس�اد الزكّية الطاه�رة الرشيفة.. 
ال يك�ون دف�ن، إىل ثالثة أّي�ام ، أبدان مج�ّزرة يف عراء 
األرض غرّيته�ا حرارة الش�مس.. ال ُتع�رف إذ ُفصلت 
عنها الرؤوس الكريمة. حّتى ُيقبل اإلمام السّجاد عيّل 
بن الحسن عليه الّس�الم ، ليدفن األجساد الرشيفة يف 
مش�هد ملؤه األىس.. وذلك يف الثال�ث عرش من املحرّم 

الحرام سنة 61 هجرّية.
وال تنته�ي فاجع�ة كربالء حّت�ى تك�ون بعدها قّصة 
�بي واألس وحرق الخيام ونهب الركب  السَّ
الحسينّي ، وأحداث متتابعة ينظر إليها املرء 

مدهوشاً مذهوالً ال يدري ماذا يقول؟!
ويحي�ا الحس�ن صل�وات الله علي�ه علَماً 
شامخاً ، ورمزاً ومظهراً لكّل خري وفضيلة 
َقتلُت�ه  وُيقَت�ل  وكرام�ة..  وُع�ىًل  ورشف 
وُيرم�ى بهم يف مس�تنقعات الخزي األبدّي 
والعار الدائم�ّي ، وُينَقلون إىل ُحَفر النريان 

ينتظرون مصرياً ال ُيوصف عذابه!
ويتج�ىّل لإلم�ام الحس�ن " ع "قرٌب ُش�ّيد 
من اإلب�اء ، وقّبة ترتقي ع�ىل قواعد العّز ، 
ومشهد وروضة وحريم للزائرين من أقطار 
الدني�ا جميعاً ، يؤّدون هنال�ك حّج القلوب 
واألرواح ، ويسكبون عند الرضيح القديّس 

عربات الحزن والعزاء ، ودموع الش�وق 
والوالء ، ويجّددون معه ميثاق الوفاء.

وال يمّر محرّم.. إالّ ولإلمام الحس�ن مآتم يف 
كّل بلد وبلدة ، ويف كّل أرجاء العالم وأطرافه. 

ب�ل ال يم�ّر يوم إالّ وِذكر س�ّيد 
الشهداء َيصدع 

 ، بالح�ّق 
وي�روي 

قص�ة 
الشهادة 

وملحم�ة 
لعش�ق  ا

اإللهّي.
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احلسني"عليه السالم" ثورة تصحيح ومرشوع انساين جتاوز كل اخلطوط الطائفية واملذهبية
اإلمام احلسني "عليه السالم".. سرية حياة وشهادة

عايش اإلمام احلسني "ع " 
تاريخ الرسالة اإلسالمّية، 

واستنشق عبري الوحي، ونشأ 
يف بيت النبّوة ومهبط التنزيل 

وخمتَلف مالئكة الرمحن.

وحييا احلسني "صلوات 
اهلل عليه" عَلاًم شاخمًا، ورمزًا 

ومظهرًا لكّل خري وفضيلة 
ورشف وُعىًل وكرامة.
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قلة هم أولئك الذين يتس�ّنمون قمم الخلود 
والس�مو والعظم�ة، وقلة ه�م أولئك الذين 
ينفصلون عن آخر الزمان واملكان. ليكونوا 

ملكاً للحياة واإلنسان. 
أولئ�ك القلة هم عظم�اء الحي�اة، وأبطال 
اإلنس�انية، ولذل�ك تبق�ى مس�رة الحياة، 
ومسرة اإلنسان، مشدودة الخطى نحوهم، 
وما أروع الش�موخ والس�مو والعظمة، إذا 
كان شموخاً وسمواً وعظمة، صنعه إيمان 

بالله، وصاغته عقيدة السماء. 
من هنا كان الخلود حقيقة حية لرس�االت 
الس�ماء، ولرس�ل الس�ماء، ورجاالت املبدأ 
والعقيدة.. ويف دنيا اإلس�ام، تاريخ مرشق 
نابض بالخلود.. ويف دنيا اإلس�ام، قمم من 
رجال صنعوا العظمة يف تاريخ اإلنس�انية، 

وسكبوا النور يف دروب البرشية. 
وإذا كان للتاريخ أن يقف وقفة إجال أمام 
أروع أمثولة للش�موخ.. وإذا كان للدنيا أن 
تكرب ألروع تضحية سجلها تاريخ الفداء.. 
وإذا كان لإلنس�انية أن تنحني يف خش�وع 

أمثول�ة  أروع  للبطولة.. أم�ام 
الحس�ن  فش�موخ 

وتضحية الحسن، 
ل�ة  بطو و
الحسن، أروع 

أمثلة ش�هدها تاريخ الشموخ والتضحيات 
والبطوالت. 

الحس�ن بن ع�ي )عليه الس�ام( قمة من 
قم�م اإلنس�انية الش�امخة، وعم�اق من 

عمالة البطولة والفداء. 
فالفكر يتعثر وينهزم، والراع يتلكأ ويقف 
أمام إنسان فّذ كبر كاإلمام الحسن، وأمام 
وجود هائ�ل من التأل�ق واإلرشاق، كوجود 
الحس�ن، وأمام إيمان حي نابض، كإيمان 
الحسن، وأمام سمو شامخ عماق كسمو 
الحس�ن، وأم�ام حي�اة زاه�رة بالفي�ض 

والعطاء كحياة الحسن.
إنن�ا ال يمك�ن أن نل�ج آف�اق العظم�ة عند 
اإلم�ام الحس�ن، إال بمق�دار م�ا نملك من 
الرؤي�ة،  يف  وانكش�اف  القص�ور،  يف  بع�د 
وس�مو يف الروح والذات... فكلما تصاعدت 
ه�ذه األبعاد، واتس�عت هذه األط�ر، كلما 
كان االنفت�اح ع�ى آفاق العظم�ة يف حياة 
اإلمام الحس�ن أكثر وضوحاً، وأبعد عمقاً، 
ف�ا يمك�ن أن نعي�ش العط�اء الحي 
أن  يمك�ن  الحس�ن، وال  لفيوض�ات 

ن�ا  الندّية، تغمر العبق�ات 
، واألشذاء  ّي�ة و لر ا

لنسمات الحياة تنس�اب من أفق الحسن. 
الطه�ر،  إرشاق�ات  تجللن�ا  أن  يمك�ن  وال 
تنسكب من أقباس الحسن، إال إذا حطمت 
عقولنا أسوار االنفاق عى النفس، وانفلتت 
من أرس الرؤى الضيقة، وتس�امت أرواحنا 
إىل عوال�م النب�ل والفضيل�ة، وتعال�ت عى 
الحياة املثقلة بأوضار الفهم املادي الزائف. 
فيا م�ن يريد فهم الحس�ن، وي�ا من يريد 
عط�اء الحس�ن، وي�ا م�ن يتعش�ق ن�ور 
الحس�ن، وي�ا من يهي�م بعلياء الحس�ن، 
افتحوا أمام عقولكم مس�ارب االنطاق إىل 
دنيا الحسن، اكس�حوا من حياتكم أركمة 
ال*** والزي�ف، ح�ّرروا أرواحكم من ثقل 
التي�ه يف ال�دروب املعتمة، عن�د ذلك تنفتح 
دني�ا الحس�ن، وعند ذل�ك تتج�ى الرؤية، 
وتس�مو النظرة، ويفيض العطاء، فأعظم 
بإنسان، جّده محمد سيد املرسلن، وأبوه 
عي بطل اإلس�ام الخالد، وسيد األوصياء، 
وأمه الزهراء فاطمة س�يدة نساء العاملن، 
وأخوه الس�بط الحس�ن ريحانة الرس�ول، 

نسب مرشق وّضاء، ببيت زكي طهور. 
يف أفياء هذا البيت العابق بالطهر والقداسة، 
ولد سبط محمد )صى الله عليه وآله(، ويف 
ظال�ه إرشاقة الطهر م�ن مقبس الوحي، 
وتمازجت يف نفسه روافد الفيض واإلرشاق، 
تلك هي بداية حياة السبط الحسن، أعظم 
به�ا م�ن بداي�ة صنعتها ي�د محمد وعي 
وفاطم�ة )ص�ى الل�ه عليه�م أجمعن(، 
وأعظ�م به من وليد، غ�ذاه فيض محمد 
)ص�ى الل�ه علي�ه وآل�ه( وروي نفس�ه 
إيمان عي )عليه الس�ام(، وصاغ روحه 
حن�و فاطمة )عليه�ا الس�ام(، وهكذا 
كان�ت بواكر العظمة تج�د طريقها إىل 
حياة الوليد الطاهر، وهكذا ترتسم درب 

الخلود يف حياة السبط الحسن. 
فكان�ت حياته )علي�ه الس�ام( زاخرة 
بالفيض والعطاء، وكانت حياته شعلة 
فرش�ت النور يف درب الحياة، وش�حنة 

غرست الدفق يف قلب الوجود.

إّن جميع الطرق التي كان يمكن لسبط 
النب�ي ص�ى الل�ه علي�ه وآله وس�لم أن 
يس�تفيد منها ألجل حفظ تراث اإلسام 
العظيم مشهودة يف حياة سيد الشهداء، 
م�ن حي�ث التبي�ن واإلن�ذار والحرك�ة 
اإلعامي�ة التبليغي�ة وإيق�اظ وج�دان 
الن�اس.. كل تل�ك األمور كان�ت عى َمّر 
حياة س�ّيد الشهداء، وبعد وقوفه بوجه 
انحراٍف كبر قاصداً مواجهته بالنفس، 
ل�م يكن اإلم�ام الحس�ن عليه الس�ام 
غافاً عن مصر ه�ذه الحركة، كا، بل 
قام عليه الس�ام برسم خّطة عمل ولم 
يستسلم ودعا الناس إىل النرصة. عندما 
ينظر املرء يف كلمات اإلمام عليه الس�ام 
يرى أّن�ه كان عازماً.وجازماً عى إتمام 
هذا العمل. فوقوفه عليه الس�ام مقابل 
حرك�ة انحرافي�ة اس�تثنائية بخطرها 
يف ذل�ك الزم�ان كان مس�تنداً إىل تعاليم 
اإلسام إذ يقول عليه السام: "إّن رسول 
الله صى الله عليه وآله وس�لم قال: َمْن 
َرأَى ُس�لَْطاناً َجاِئراً ُمْس�َتِحّاً لُِحُرِم اللِه 
َناِكثاً لَِعْهِد اللِه ُمَخالِفاً لُِسنَّة َرُسوِل اللِه 
َيْعَم�ُل يِف ِعَباِد اللِه ِباإْلِْثِم َوالُْعْدَواِن ُثمَّ لَْم 

ْ عليِه ِبفع�ٍل وال قوٍل َكاَن َحقاً َعَى  ُيَغررِّ
الل�ِه أَْن ُيْدِخلَُه َمْدَخلَ�ه". لقد بّن اإلمام 
عليه السام أّن تكليفه إظهار املعارضة 
والتق�دُّم عى طريقها، وليكن املصر ما 
يك�ون. ف�إذا كان املصر ه�و االنتصار 
فم�ا أَحَس�َنه، وإذا كانت الش�هادة فما 
أحس�نها أيض�اً. وهذا ما أضح�ى إيثاراً 
كام�ًا وحفظ�اً لإلس�ام. ه�ذا التحرّك 
نفس�ه هو ال�ذي حفظ اإلس�ام وجعل 
القي�م باقية ثابت�ة يف املجتم�ع. فلو لم 
يتقّب�ل اإلم�ام عليه الس�ام مث�ل هذه 
املخاط�رة ول�م يتح�رّك ويق�ّدم ويبذل 
دمه ولم تحصل تلك الفجائع العظيمة، 
مل�ا بقيت هذه الواقع�ة يف التاريخ. فقد 
كان ينبغ�ي، وبهذا النح�و من العظمة، 
إحداث صدم�ة بوجه ذل�ك االنحراف يف 
ذهن املجتمع والتاريخ وقد حصل. هذه 
هي تضحية اإلمام الحسن عليه السام 

وحراسته لإلسام.
كربالء موطن الجهاد والعرفان

بالرغم من أّن واقعة عاش�وراء وأحداث 
وقت�ال  جه�اٍد  س�احة  كان�ت  كرب�اء 
وتضحي�ة وش�هادة إاّل أّننا ن�رى اإلمام 

الحس�ن عليه الس�ام يتكل�م ويتعامل 
بلس�ان الحّب والرضا والعرفان مع الله 
تع�اىل. فف�ي آخ�ر املعركة وض�ع عليه 
الس�ام خ�ّده املبارك عى ت�راب كرباء 
الّاهب�ة قائ�ًا: "إله�ي رض�اً بقضائك 
وتسليماً ألمرك". وكذا حن خروجه من 
مّكة قال عليه الس�ام: "م�ن كان باذالً 
فين�ا مهجت�ه، وموّطن�اً عى لق�اء الله 

نفسه، فلرحل معنا". إّن وجه العرفان 
والت�رع واالبته�ال تج�ّى بوضوح يف 
كرباء. إّن معنى هذا أّن واقعة عاشوراء 
واقع�ة عرفاني�ة. فإذا نظرت�م إىل عمق 
نس�يج ه�ذه الواقع�ة امللحمي�ة لرأيتم 

معالم العرف�ان، واملعنوي�ة، والترع، 
وكنوز دع�اء عرفة.. فإّن ه�ذا االندفاع 
املعن�وي، والعرف�ان، واالبته�ال إىل الله 
والفن�اء في�ه، وع�دم رؤية ال�ذات أمام 
إرادت�ه املقّدس�ة، هو ال�ذي أضفى عى 
واقع�ة كرب�اء ه�ذا الج�ال والعظمة 
والخل�ود. فُبعد الجهاد والش�هادة جاء 
حصيل�ًة ونتاجاً للبع�د العرفاني النابع 
م�ن روح اإليم�ان، واملنبثق 
م�ن قل�ٍب يتح�ّرق ش�وقاً، 
والصادر ع�ن روح متلّهفة 
للق�اء الل�ه، ومس�تغرقة يف 

ذات الله سبحانه وتعاىل. 
اتحاد المنطق والعاطفة

للعاطفة دوٌر مميَّز يف واقعة 
اس�تمرارها.  ويف  كرب�اء 
ليس�ت  كرب�اء  فواقع�ة 
ومقت�رصة  جاّف�ة  قضّي�ة 
ع�ى االس�تدالل املنطق�ي فحس�ب، بل 
ه�ي قضّية اّتحد فيه�ا الحب والعاطفة 
زين�ب  كان�ت  والبكاء.لق�د  والش�فقة 
الكربى عليها الس�ام تخطب يف الكوفة 
والش�ام خطباً منطقي�ة، إال أنها كانت 

يف الوقت نفس�ه تقي�م مآتم العزاء. وقد 
كان اإلم�ام الس�جاد عليه الس�ام بتلك 
القوة والصابة حيث كانت كلماته تنزل 
كالصاعقة عى رؤوس بني أمية عندما 
يصع�د املنرب، إال أن�ه كان يعقد مجالس 
العزاء أيضاً.إنَّ مجالس العزاء مستمرة 
إىل يومنا هذا، وال بد أن تس�تمر إىل األبد، 
ألجل اس�تقطاب العواط�ف. فمن خال 
أجواءالعاطفة واملحبة والش�فقة ُتفهم 
الكث�ر من الحقائق التي يصعب فهمها 
خارج نط�اق ه�ذه األجواء.ولكن هذه 
املآت�م املقامة والدموع الجارية ليس�ت 
ملج�رد الحزن والب�كاء، بل إنه�ا للقيم. 
فال�ذي ينط�وي خل�ف كل ه�ذه املآتم 
وذرف الدموع هو أع�ّز وأكرم النفائس 
الت�ي يمك�ن أن تحت�وي عليه�ا كن�وز 
اإلنس�انية. إنها القي�م املعنوية اإللهية 
املتبل�ورة يف اإلم�ام الحس�ن ب�ن ع�ي 

عليهما السام
الس�ام ع�ى الحس�ن وع�ى ع�ي ب�ن 
وع�ى  الحس�ن  أوالد  وع�ى  الحس�ن 

أصحاب الحسن

احلسني"عليه السالم" ثورة تصحيح ومرشوع انساين جتاوز كل اخلطوط الطائفية واملذهبية
اإلمام احلسني "عليه السالم".. سرية حياة وشهادة

بناء الوطن واستنهاض 
املواطن البد ان يمر عرب املرشوع 

احلسيني اخلالد

هاين العقابي 

طريقنا حسني

لم تكن حادثة  الطف قصة عابرة كأي حدث حصل 
وتقادم�ت علي�ه األعوام ونس�ي.. ألن ي�وم الطف 
يمثل ثورة عارمة اجتاحت واجتثت وقارعت الظلم 
والفس�اد ب�كل أش�كاله ووقف�ت بوج�ه الطغيان 
والطغاة والجبابرة الذين انحرفوا عن مبادئ الدين 
اإلس�امي الحنيف وقادتهم شهوة وملذات الحياة 
للدفاع عن كراس�يهم الزائلة ال محال، مما حدا بهم 

ان يعيثوا في األرض فسادا وكفرا وإلحادا.
 إن التضحيات الجسيمة التي قدمها اإلمام الحسين 
)ع ( وآل بي�ت النبوة تؤك�د للجميع اليوم أن هدف 
الثورة الحس�ينية لم ي�أت من اجل م�ال او جاه او 
طم�ع في أمور الدنيا، بل جاءت لتصحيح المس�ار 
الحقيق�ي للدي�ن اإلس�امي ولمواجه�ة الباط�ل 
والعنجهي�ة وقوة العضات.. ودلي�ا على ذلك قلة 
أنص�ار اإلم�ام الحس�ين )ع( وكثرة ع�دد أعدائه.. 
وحينها تتوجت الثورة الحس�ينية بالنصر المبارك 
م�ن عن�د الله رغ�م أنها أعطت الش�هداء وس�بيت 

العيال، ورغم ذلك انتصر الدم على السيف.
واليوم ومن هذا المنبر أناشد ساسة العراق وكتلها 
أن ال يجروا الشعب في مهاتراتهم وخافاتهم، وان 
ال يس�تغلوا نغمة الطائفية طريقا إلش�عال الفتنة 
بي�ن أبناء الوط�ن الواحد، وعل�ى إخوتي وأخواتي 
من أبناء الشعب العزيز أن يعوا لعبة بعض الساسة 
إلث�ارة األزمات بين الحين والحين، ألنهم ال يهمهم 
حت�ى ول�و يذب�ح الش�عب كل�ه طمعا بالكراس�ي 
والم�ال، وعلى الجميع أن يش�د على ي�د من يقاتل 
ويط�ارد اإلرهاب ومواطنه، وعلى بعض الساس�ة 
مم�ن لم يعلم�وا ما هي قصة اإلمام الحس�ين )ع( 
او م�ن الذي�ن يعرفونه�ا ويتجاهلونه�ا عليهم أن 
يعيدوا النظر بتوجهاتهم وان يحافظوا على وحدة 
ش�عبهم، ال أن يمزقوه بفتنتهم، وان يتخذ الجميع 

طريق الحسين )ع( طريقا للمستقبل.

اإلمام احلسني "عليه السالم" حارس اإلسالم

اإلمام احلسني "ع " قمة من قمم اإلنسانية الشاخمة

درس عاشوراء هو درس التضحية والشجاعة واملواساة ودرس القيام هلل واإليثار واملحّبة



عي�سى ح�سن اليا�سري
اإىل بابلو نريودا 

    

1

أيها املعلم ُ..
يامن تفتح ذراعيك َ عىل سعتهما 

لتحزم َ بهما خرَص العالم ْ

وتضمه ُ إىل قلبك َ
اسمح يل..

أن ْ أقف َ بني يدي هرمك َ األكرب من 
أهرام "الجيزة ِ".. وأصيل .   

2

أنا أشبهك َ "يا نريودا"
أشبهك َ..

كما تشبه ُ جبال "الشييل" 
جباَل "كردستان"

وكم يش�به ُ كادحو بل�دك َ.. كادحي 
بلدي

املشويني بشمس الصيف ِ الحارقة ِ.     

3

وألن�ي ول�دت ُ يف م�كان ٍ وزم�ان ٍ ال 
يشبه ُ 

زمانك.. ومكانك َ
إال أني ..

وكما عشت َ مرشدا ً عىل بغلتك َ

لتعرب جبال "اإلنديز" املتجمدة َ
 ترشدت ُ أنا 

لقد كان كالنا.. حرا ً.    

4

ما يفرقنا ..

أنك َ.. ويف كل خطوة ٍ من خطواتك َ
ترتك ُ بصماتك َ عىل حقول.. وحجارة 

ِ
هذا العالم ْ 

لتحرك َ أكثر من محيط ٍ راكد ٍ

 أنا أيضا ً.. عربت العالم َ مثلك َ

لكني .. 
ل�م أح�رك ْ أصغ�ر َ س�اقية ٍ عربته�ا 

أقدامي.   

5

وما يجمعنا أيضا ً..
حب ُ الخريف ِ الذهبي.   

6

َ وكما هو أحب الفصول إىل قلبك 

و"ماتيلدا" أحب ُ النساء ِ إليك ْ
أنا أيضا ً..

هو أحب ُ الفصول إىل قلبي 
وهناك امرأة ٌ قد ال تتذكرني 

وربم�ا تتقلب اآلن ب�ني ذراعي رجل ٍ 
آخر َ 

 مع هذا..
فهي ستبقى أحب ُ امرأة ٍ يل.   

7 

حسنا ً فعلت َ "يا نريودا" 
لق�د غ�ادرت َ وأن�ت تم�أ عيني�ك َ 

بخريفك َالذهبي 
وقريب�ا ً م�ن ناف�ذة ِ غرفت�ك الت�ي 

تحترض ُ
وحيدا ً فيها 

 تحّدق ُ "ماتيلدا" يف البحر ْ
 وكأنه�ا.. تنق�لُ  ل�ه آخ�ر صل�وات ِ 

وداعك َ.   

8 

لق�د رحل�ت َ ي�ا معلمي عن ج�ارك َ 

البحر ْ

أما ذراعاك َ.. فما زاال وحتى اللحظة ِ

يطوقان ِ خرص هذا العالم ْ

ويحركان ِ أكثر من محيط ٍ راكد ْ

أما أنا.. ومتى أرحل ُ
 فل�ن أح�رك َ أصغر س�اقية ٍ عربتها 

قدماي.  

� سيدي .. قل يل من يحكمك ؟
اخربك : من انت ! 

ا ـ القي�سر :
ولد يف روما قبل امليالد بقرن واحد .. ضاحكا 
عىل حكم الف�رد ، ومات ضاحكا عىل انفاس�ه. 
عش�ق ملك�ة م�رص " كيلوبات�را " وتزوجه�ا ، 
ورزق منه�ا بطفل  نصفه العلوي يش�به امه يف 
جمالها ، تآمرت عليه الطبقة االرس�تقراطية يف 

مجلس الشيوخ .
طعنه املتآمرون عليه من خلف ظهره ..

استنجد بمن كان  ويل نعمته ، واقرب الناس 
اليه ، فطعنه طعنة املوت ..

ربما ..
اس�تحرض امام املتقني عيل بن ابي طالب ) 
ع ( هذا املش�هد الرتاجيدي لحظة ارتطام سيف 
خادم�ة  اللع�ني " ابن ملج�م " بالجانب االيرس 
من رأس االمام الحس�ري .. وكالهما كان واقفا ، 
االمام والقيرص � وكالهما حدقا بعيني القاتل .

قال قيرص : حتى انت يا � بروتس- ؟ !
رد القائل : حتى انت يا قيرص ! ..

2 ـ االنتحار ..
ل�و ان امام املتقني عليه افضل الس�الم نجا 
من رضبة خادمه اللعني .. الطلق رساحه ، وملات 
منتحرا كما انتحر " بروتس " بعد دفن سيده "     
" وانتحر الضابط " عبد الس�تار العبويس " بعد 
ان شارك مع محمد السبع يف قتل امللك الشاب " 

فيصل الثاني " رحمه الله .
يف نهاي�ة الح�رب العاملية الثاني�ة قتل هتلر 
يف ملج�أ تحت االرض كلبه ثم زوجته بالس�م .. 
واطل�ق الرصاصة االخرية عىل رأس�ه الذي دوخ 

قادة العالم . 
اختار " ابو عداي " كتاب " كفاحي " لهتلر 
؟ وس�ار ع�ىل خط�اه يف ش�وفينيته و جنونه ، 
واخت�ار � قن الفرئان � تح�ت االرض مالذا له ، 
ولعش�يقته التي كانت تعلمه لغة الجسد  ولغة 

املحتل ... لكنه لم ينتحر !
ربم�ا خاف ان يموت كافرا .. لكنه خاف من 

القتال فآثر ذل الهزيمة ..
هزيم�ة الحاك�م املطل�ق ال�ذي يتمت�م مرة 

ويرصخ اخرى   : سالحك رشفك !

   3- من امل�سوؤول ؟! 

توج�ه الفق�راء واملعدم�ون اىل مق�ر قيرص 
روسيا ..

يف مسرية س�لمية يقودها قس يكره العنف 
ويحب الزهد كالسيد املسيح ) ع ( حملوا رسائل 
ش�تى ضد الحاش�ية املتخمة ، والحكام القساة  

الذين يتفوقون عىل " الدوينا " يف اعمارهم !
صاح  القس : إنا اتيناكم 

مساملني .
كان الرد ..

مذبح�ة اختلط�ت فيها ال�رؤوس باالعضاء 
عام 1904 وسميت بمذبحة " قرص الشتاء " ..

رصخ القس باكيا : نيكوالس .. ايها القيرص 
الرشير ..  اما شبعت من الدم ؟

يف رشفة القرص ..
وق�ف " القي�رص " باكي�ا .. صارخا يف وجه 

وزرائه  � وحاشيته بكل غضب :
� من املسؤول ؟

وسقط من ثغره الكاذب رذاذ االسئلة :
� من الذي اطلق النار ؟!

 ملاذا ل�م تقولوا يل ذلك ؟! مل�اذا قتلتم الناس 
االبري�اء ؟ تب�ا لك�م ...!

ساد الصمت ثوان ..
اق�رتب من القيرص نيك�والس بهدوء رئيس 

وزرائه " محمد حمزة املسكوف "
هامسا :

� سيدي .. هل كنت ستوافق عىل مطاليبهم 
لو وصلوا اليك ؟!

رد القيرص بالنفي ...
ابتسم رئيس الوزراء ، ثم اخفى ابتسامته ، 

هامسا داخل رسه :
� ابعد املوت .. تسأل .. من املسؤول ؟!

4- زفة امللك االطر�ش
كان ...

امللك  الوسيم الهاديء املؤدب املصاب بالربو 
" فيصل الثاني " يصف نفس�ه قائال " انا لست 
ملكا .. انا االطرش بالزفة ! ش�اع هذا الس�لوك 
خالل حكم الطاغية ، وحيثما وليت وجهك تجد 

اطرشا ..من غري زفه. 
فه�ذا الوزير املتج�رب الذي  يهدد اس�اتيذ 
الجامع�ة العلم�اء ، ويتش�امخ ع�ىل  العباد 
يقف ذليال امام القائد .. ويقبل ازرار س�رتته 
، ن�زوال م�ن ص�دره اىل قدمي�ه .. ويتقب�ل 
املذلة والسخرية ، ويرسل العلماء للقتال يف 

الجبهة .
وه�و نفس�ه الذي وق�ف ام�ام نصب 
الجن�دي املجه�ول  ليهدم�ه ي�وم ص�ار 
امين�ا لبغ�داد وبرفقت�ه املصم�م العال�م 
ال�ذي اخرجوه من س�جنه ت�وا .. وصار 

مستشارا لالمني !!
سأله احد الخبثاء : ملاذا ؟!

رد برسعة : انا اطرش بالزفة !
ف�رخ الديناصور ال�ف ديناص�ور اطرش .. 

يسريون يف غابتنا من غري زفة !

5 - الذي ال يه�ش وال يب�ش 
ربما ..

ح�ورت اس�طورة " الحاكم  ال�ذي ال يعرف 
" اىل الحاك�م  الذي " ليه�ش وال يبش " يف هذه 

الصيغة املعدلة ..
اىل  دائم�ا  متجه�ة  الحاك�م  رغب�ة  تك�ون 
التوفيقي�ة .. غ�ري ان الحاش�ية تف�رض علي�ه 
اج�راءات ظامل�ة ، ال يك�ون هو نفس�ه ، راضيا 
عنه�ا ، ولكن من اجل مصالحها ومراعاة اعادة 

" توازن القوى "  يف الحكم املهلهل الكوالجي !
تنترش هذه الصيغ�ة عندما يضطر الحاكم 
الف�رد اىل االع�رتاف بوج�ود تناقض ص�ارخ يف 
ترصفات�ه وتعج�ز الحاش�ية عن تفس�ريها .. 

فه�و من جهة يب�دو حاكما وطنيا 
وصام�دا وخطيبا راف�دا ، ومؤمال 

وواحدا ..
لكنه من جهة اخرى ال يحل وال 

يربط ، او ثور الله بارض الله !

6- الذي ال يتنازل 
يعتقل من غري دليل ..

يس�مح  وال   ، مع�ارض  كل  يقم�ع 
لصوت بالتعايل اال صوته ..

يع�ني من يش�اء ويط�رد من يش�اء ، 
نرجيس ومزاجي  ونهلستي ! ..

االيجابي�ات م�ن صنعه هو ، والس�لبيات 
م�ن صنع الحم�ري املحيطني ب�ه ... حتى يبقى 
وع�الوي  جعف�ري   " لل��  املتحم�س  النص�ري 

واملالك�ي ومس�عود " محتفظ�ا بمثل�ه 
االعىل وبحمده ... نقيا س�يده من 
الطم�ع ومن الغطرس�ة ومن املال 
.. والش�وائب. بينما يع�زوا العابد 

تلك االثام واالنجراف�ات والنقائض 
اىل غ�ري معبوده ال�ذي ال يخطىء قط 

.. وتظ�ل صورته  يف عقل�ه الباطن وداخل 
شبكتي عينيه اشبه باالله انليل ..

ه�ا هو ي�راه يف القمر .. كما رأى  ش�عب " 
روم�ا " بعد اربعة قرون م�ن حريق  روما وجه 

الحارق العاشق " نريون "
ه�ذا هو س�حر الطغي�ان .. ن�راه يف العالم 
الثالث .. متجسدا يف الوطن العربي فال غرابة ان 
يعشق قادتنا املتملق ، واملادح الباطل هو ساخر 
ملن يمدحه بما ليس فيه .. ويقول االديب العاملي 

" الكسندر لوب " 
� املدح  غري املستحق ، سخرية متخفية !

7 - : ماركيز ومتحف احلكام 
الحكم انواع ..

وعبق�ري  وارع�ن  وعاق�ل  وحاق�د  طي�ب 
ومجنون ، واله ومس�خ  كافكا ..

يف املتح�ف العامل�ي للدكتاتوري�ني نش�اهد 
وجوه الشمع ل� :

" كاليغ�وال ، ن�ريون ، الحج�اج ، املنص�ور 
، هتل�ر ، الش�اه ، س�تالني ، امللك فه�د ، الخمري 
الحر ، االس�د ، القذايف ، باتيستا ، كاسرتو ، بابا 

صدام "
وقد اش�تكى هؤالء عىل الكات�ب الكولومبي 

الوس�يم " غارسيا ماركيز " النه قال ذات يوم : 
كل من يفتخر بدكتاتورية مجة فه�و لقي�ط ..

بع�د عاصف�ة اعالمية دولي�ة ، ويف محكمة  
حقوق االنس�ان والعدل العاملية ربح " ماركيز "  

الدعوى وخاطب خصومه عن�د ب�اب القاع�ة :
� من منكم اعتذر لشعبه عن اخطائه الكبار 

؟!
اليس قتل الحرية حرام !

يف ليل�ة راس الس�نة الهجري�ة تمني�ت ، ان 
يكون يف العراق قمران ..

احدهم�ا عرب�ي واالخ�ر ك�ردي ..!

8 - االعرتاف ال�سجاع 
مؤخراً قرأت ترصيحات د . س�عدون الدليمي 

وهو يقول لجريدة املرشق :

�  ان كان هناك يف صفقة السالح فساد مايل 
� فانا مسؤول !

تحي�ة لك ايه�ا الش�جاع .. كأن�ي ارى فيك 
وجه " لنكونن " يف شبابه وهو يحرر العبيد من 
مخاوفهم ، فمتى يحرر الذين يخافون االعرتاف 

بها . 

زاد املطابع

فواني�ش الوادي 

مرت�سى �سرارة  العاملي

"املحمول".. رومانسية عرصية

كادر

ثقافة 10
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�سعر

احلــــــــــاكم

ذاكرة امل�ستقبل

ْم�ِش َجاء اإىل ُحْجرتي،  “�ُسْوُق ال�سَّ
 َوجاَءت الُغْرفُة

 اإىل راأ�سي املليء باالأَزيز” 
 )تري�ستان ْتزارا(

ربما تكون العني نافذة الجسد. لكن األكيد 
أن القلب ُشبَّاك روح اإلنسان.

 تشغلك النافذة، وتشغلها، مثلما تشغلني 
أيض�اً. ألنها عني، وقلب، ن�رى من خاللهما 
النور والعتمة، ونس�مع بوساطتهما الهدير 
والصمت والليل، وذلك الذي ال تدركه األبصار، 

وهو َوْحده الذي ُيْدرك ما ال ُيْدَرك.
 كي�ف نظرت اىل الليل َخلَل الش�باك؟ وهل 
جرّْبَت إحساس اإلنسان السجني، وهو داخل 
زنزانة من دون ش�باك؟ بينم�ا هو ينظر اىل 
الك�ون من ع�ني روحه، يف ح�ني يراقبه من 
الخ�ارج، عرب ُش�ّباك مغل�ق، ديدب�ان ِجلٌْف 

وكارس.
 ربم�ا يجي�ب، بطريقة ش�عرية، األملاني: 
“ريلك�ة”، ع�ن ه�ذا الس�ؤال األلغ�ازي، يف 
نّصه التايل: “أّيها اللَّْيل الذي بال أش�ياء. أّيها 
الُش�ّباك املُغل�ق م�ن الخارج. أيته�ا األبواب 
املغلق�ة بعناية! العادات الت�ي َهَبطْت علينا 
صت، ولم  م�ن أزمان بعي�دة، انتقل�ْت، وُمحَّ

ُتْفهم قّط بشكل كامل!”.
 ال جدوى يف إغالق نافذة الجسد، إذا الريح 
عصف�ت، أو ح�ني اله�واء يزْمج�ُر. وحدها 
اليقظة تمّد العني بالرؤية الكاملة، واملصّدات 

التي تمنع الخراب.
 والخائف َمْن ُيغلق نافذة الروح، ِمْن ُقُبل، 
أو ِم�ْن ُدُبر. أْنَت النافذة والنور، فلماذا تمنع 
الن�ور من االقرتاب م�ن النافذة؟ ولِ�َم ُتقيم 

حاجزاً بني بياض النافذة ودفء النور؟
 ح�ني كنا أطف�االً، نظ�ر إلين�ا البيت من 
نوافذه، ورعانا عند بابه، وحمانا سقفه من 
الخ�وف، وطمأنتنا أرضيته م�ن االهتزازات 
الغادرة. وها نحن يف طفولتنا املستمرة اىل ما 
بعد الخمسني، ال نزال ننام يف أرحام أمهاتنا، 
لْم يطلبنا، وتس�تدعينا اىل حرْضتها  ألن السِّ

الشجاعُة.
 أيته�ا الناف�ذة، يا دائ�رة َكوْن�ي الصغري 
ي، مرحباً باليقظة،  والكب�ري، يا َحْبيل ال�رسِّ
ْحو، ألنك وعاُء النار والنور. وباملَْحو، وبالصَّ

 أعرف س�ّيدة، ال تزال تقف اىل يومنا هذا، 
يف مرب�ع نافذتها وتخاطب مواله�ا القدير: 
“أيها العايل املتعايل، رّدني اىل روحي”. فرتّدُد 
نوافذ بيوت األرض ومنازلها: “رّدني اىل بيتي 

أيها العايل املتعايل”.
 قبل أربعني س�نة، وضع�ت ورقة صغرية 
مطوّية بعناية ع�ىل أرضية من طني لنافذة 
عمياء. تلك كانت أول رسالة حّب، بعثت بها 

اىل الله.

رسالة عند
 نافذة عمياء

اهيا املعلــــم 

جمعة الالمي

�سرفات

عالء الوادي

 ل�م يع�د الهاتف املحمول مجرد آلة أو اداة لالتص�ال، لكن صارت له العديد من 
االس�تعماالت، وأصبح موضعاً مهماً للدارسني وللباحثني، وآخرهم الباحث حاتم 
باطه الذي قام بدراسة ميدانية عىل مستخدمي املحمول يف مرص، وصدرت مؤخراً 

ضمن سلسلة “الثقافة الرقمية”. 
اخت�ار الباحث عينة تمثل جمي�ع رشائح املجتمع من مختلف الفئات العمرية، 
فضالً عن أنها تضم الطبقات واملستويات املادية املختلفة، ومن الناحية التعليمية 
كان بينه�م من وصل إىل التعليم ما بعد الجامعي “ماجس�تري ودكتوراه”، مرورا 
بمختلف املستويات التعليمية، وصوالً اىل من هم أميون أو بالكاد يمكنهم القراءة 

والكتابة. 
توص�ل الباحث اىل نتائ�ج عدة مهمة، م�ن بينها أن كثرياً م�ن الناس يهتمون 
بامت�الك أجهزة هواتف مزودة بخاصيات وميزات متقدمة إال أنهم ال يقبلون عىل 
اس�تخدام تلك الخ�واص مما يجعلها بال فائ�دة لهم، ويعد هذا إه�داراً الموالهم، 
وهذا يقود إىل فكرة أن يكون اس�تعمال املحم�ول يف أحد جوانبه من باب املوضة 
وإثبات املكانة أو الوجاهة االجتماعية، فقد تبني أن 50.4 يف املئة من مستخدمي 
املحمول فعلوا ذلك للتمايش مع املجتمع، وهناك 48.6 يف املئة اس�تعملوه كدليل 
عىل املكان�ة االجتماعية، وهذا يفرس بعض النتائج األخرى مثل أن 41.7 يف املئة 
من املس�تخدمني يفضلون أن يكون ش�كل الجهاز عرصياً، وهناك 40.7 يف املئة 
يفضلون�ه غايل الثمن، لكن يف املقابل هن�اك 29 يف املئة يفضلون أن يكون ثمنه 
معقواًل.   استعمال املحمول اختلف، وهناك من يرونه وسيلة للتواصل االجتماعي، 

وهؤالء يفضلون اس�تعمال االتصال الصوتي املبارش � نسبة 91.5 يف املئة � بينما 
64.9 يف املئ�ة يفضلون الرس�ائل النصية، وظهر مؤخراً من يس�تعمله يف التعامل 
مع االنرتنت 34.1 يف املئة، وهناك خدمة دخلت مرص يف عام 2009، وهي خاصية 

تحدي�د موقع الطرف اآلخ�ر، واإلقبال 
عليها ليس كبرياً � نسبة 5 يف املئة � 
وبعضهم يستخدم هذا الجانب من 
باب الفضول أو باب املراقبة للطرف 

اآلخر. 

يس�تخدمون  الذي�ن 
اإلنرتن�ت هم يف األغلب فئة رجال األعمال، 

وي�ربر الباحث ذل�ك بأنهم األق�در مادياً ع�ىل تحمل كلفته�ا، وأنه األرسع 
بالنسبة لهم يف إنجاز بعض األعمال واملهام. 

ال تختلف األرقام والنس�ب التي توصل اليها الباحث كثريا عن النسب املشابهة 
يف االبح�اث التي اجريت يف عدد من الدول مث�ل اليابان والواليات املتحدة وكوريا، 
فضالً عن دول جنوب رشق آسيا ففي بالد مثل سنغافورة واندونيسيا، هناك من 
يض�ع بعض االحج�ار الكريمة عىل جهاز التليفون للداللة ع�ىل الوجاهة والثراء.  
بعيدا عن االرقام والنسب التي توصل اليها الباحث يف بحثه امليداني فإن التليفون 
املحمول كانت له عىل عكس ما كان متوقعا نتائج ايجابية يف العالقات االنسانية، 
فقد ادى اىل ازدي�اد التواصل االجتماعي بني االفراد واالرس وحقق قدرا من الدفء 
االنس�اني بني االف�راد، فضال عن انه س�اعد يف رسعة انجاز الكث�ري من االعمال، 
ورسعة اتخاذ القرارات، حيث يمكن للفرد أن يتش�اور برسعة عربه مع اآلخرين، 
وينتهي إىل قرار حاس�م.  كانت الحكومة املرصية تعل�ن ان ازدياد اعداد املحمول 
م�ع املواطنني دليل عىل الرفاهية والث�راء، ولكن ليس ذلك صحيحا تماما، والحظ 
البعض انتشاره بني سكان العشوائيات واملقابر يف القاهرة، ذلك ان جهاز املحمول 
ومرفقاته كافة يمكن ان يصل س�عره اىل 25 دوالرا، ويرتفع مع البعض اىل اكثر 

من الف دوالر، لكن انتشار استعماله يدل عىل حاجة الناس اىل التواصل.

حلمي النمنم

 العدد )412(  االحد  30  كانون االول  2012

تنويه من املحرر 
يف الن�ش التايل - والذي ميكن و�سعه، من حيث التجني�ش، يف خانة الن�ش املفتوح – �سيلم�ش القارىء روؤيا طاحمة لك�سف اإ�ستار الزيف والبهتان مما اأت�سف بها احلكام على مر الع�سور 

واالمكنة، عرب موتيفات �ساخرة مبرارة اىل حد ما، وهي يف الوقت نف�سه تومىء والتبوح مبكنوناتها اىل فنارات احلق واالن�سانية...
احلياة  واأوجه  ال�سيا�سة  حمارق  اأتون  يف  واملثقف  الثقافة  زج  نهج  يف  قدما  للم�سي  اإ�ستعدادها  عينه  الوقت  يف  " توؤكد  " احلاكم  بن�سر  �سعادتها  عن  تعرب  اإذ  العراقي  "ثقافة" امل�ستقبل 

االآخرى بعيدا عن اأوهام واأباطيل "االأبراج العاجية"... 
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جريم�ة الرسقة من الجرائ�م التي كانت قوانني 
النظام الس�ابق تعاقب عليها بالسجن مدة  ترتاوح 
بني 7 س�نني إىل 15 س�نة وبما أن الرتهل واالنحالل 
اإلداري قد أصاب القوانني أيضا فإن الجريمة حينما 
تق�ع يف مكان ما غالبا ما تدخل الحلول العش�ائرية 
أو الحي�ل العش�ائرية للحيلول�ة دون تطبي�ق ه�ذا 
القان�ون بح�ق املرتكب�ني للجرائم، وه�ذا ما حصل 
يف مدين�ة الزعفراني�ة إحدى املناطق الش�عبية ذات 
الطابع العش�ائري. فقد حدث�ت جريمة رسقة ولم 
تنته بحدود الرسقة وإنما تعدت يف ذلك اىل النيل من 
األعراض وانتهت بالقتل يف واحدة من أكثر الخالفات 
العشائرية تعقيدا والتي استمرت لفرتة سنتني راح 
ضحيتها ثالثة أشخاص، الحادث بتفاصيله تعرفت 
عليه )املس�تقبل العراقي( بعد أن أجرت هذا الحوار 
م�ع الس�يد محمود س�لمان )54( عاما اح�د أفراد 
البي�ت الذي تع�رض للرسقة حيث ق�ال: - يف صيف 
1998 وتحديدا يف الشهر الثامن كان االنقطاع الدائم 
للتي�ار الكهربائ�ي وارتفاع الحرارة س�ببا يف جعلنا 
ننام فوق الس�طح وقد استمر هذا الحال منذ بداية 
الصي�ف وذات ليلة بينما كان أف�راد أرستي نائمني 
فوق الس�طح أحسس�ت بيشء يتحرك داخل املنزل 
كنت أتوقع ان أب�ي نزل ليؤدي صالة الفجر كعادته 
يف غرفت�ه، ولكن�ي بعد قليل اكتش�فت ان�ه ال يزال 
نائما وال احد من أفراد ارستي قد ترك فراشه يف تلك 
اللحظ�ة، األم�ر الذي جعلني انه�ض ألراقب مصدر 
صوت الخطوات الذي كان ينبعث من الداخل، ما أن 
نزلت بهدوء حتى شاهدت شخصا قد انتقل برسعة 

الربق اىل إحدى الغرف ليختبئ هناك ، كان قد أحس 
بي وأنا اهم بالنزول من سلم البيت فدخل ليختبئ يف 
إح�دى الغرف ، أكملت الطريق رغم أني كنت خائفا 
حتى وصلت إىل باب الغرف�ة التي كان قد دخلها ثم 
أقفلتها بعدها رصخت بصوت عال )حرامي( كانت 
تل�ك الرصخة قد أيقظت جميع أف�راد أرستي الذين 
هبوا مرسعني إىل الداخل، لم يكن امام ذلك الحرامي 
س�وى االستس�الم فأنتظرنا حتى الصباح كي نبلغ 

الرشطة لتلقي القبض عليه.
* وهل تم ذلك ؟

- نع�م لقد ج�اءت مفرزة من الرشط�ة التابعة 
ملرك�ز الزعفرانية وألقت القبض علي�ه ثم نقلته إىل 
املرك�ز للتحقيق معه واعرتف يف بداية األمر بالتهمة 
املوجهة إليه وكان الخرب قد عم جميع جرياننا حتى 
وص�ل بع�د ذل�ك اىل أهله ع�ن طري�ق إخبارهم من 
قبل احد أفراد الرشطة، فس�ارع أهل�ه اىل الحضور 

يف مرك�ز الرشط�ة ملعرفة املوض�وع، وقد طلب احد 
أخوان�ه من�ي التن�ازل مقاب�ل فدية مالي�ة ولكني 
رفضت ذلك وجعلت القانون حكما بيني وبينه، ومر 
أكثر من أس�بوعني واملتهم موجود يف مركز الرشطة 
دون إرساله اىل املحكمة ليتم محاكمته، وخالل تلك 
الف�رتة كانت عش�ريته تطل�ب التف�اوض معنا من 
جه�ة للتنازل ع�ن القضية ومن جه�ة أخرى كانوا 
يدفع�ون مبالغ مالي�ة اىل ضابط الرشطة الذي كان 
ينحاز إليهم فيحول دون وصول القضية اىل املحاكم 
لتص�در حكمه�ا بذل�ك، كان الضاب�ط ال�ذي يدعى 
)ج.ر( يح�اول هو اآلخ�ر إقناعنا بالتن�ازل اال أنني 
كن�ت ارفض ذلك دائما ألنه موضوع خطري وكعرف 
عش�ائري يعد انتهاكا س�افرا لحرم�ة البيت وألجل 

ذلك كنت ارفض التنازل عن هكذا مجرم.
* بع�د أن اع�رتف املته�م بجريمت�ه يف محرض 
الرشطة وأصبحت القضية عبارة عن مدعي ومتهم 
وش�هود ث�م رشطة ل�م يأخ�ذ القان�ون طريقه إىل 

التنفيذ.
* فالجمي�ع يعرف أن طوفان الفس�اد اإلداري 
يف تل�ك الف�رتة ق�د اعرتى جمي�ع املؤسس�ات ومن 
بينه�ا األمنية والقضائية، كث�ري من املجرمني كانوا 
يمارس�ون جرائمه�م عىل عل�م الس�لطات األمنية 
دون الوقوف بوجههم وكانت الرش�اوى تلعب دورا 
كب�ريا يف ذلك بحي�ث ان املجرم م�ا ان يلقى القبض 
عليه متلبس�ا بجريمت�ه حتى تراه يتج�ول بحرية 
يف الش�ارع بعد ان دفع الرشا مقابل إطالق رساحه 
وه�ذا م�ا كاد أن يحص�ل مع قضيتنا ل�وال اإلرصار 

عىل جعل القانون هو املتس�يد للقضية وبسبب هذا 
اإلرصار فق�د لجأ ضابط الرشط�ة واملتهم إىل تغيري 
القضي�ة اىل م�ا هو انتهاك لرشفنا وعش�ريتنا، فقد 

تغريت أقوال املتهم بالش�كل الذي يهدد رشفنا.
 * املتهم يربر وجوده يف البيت بعالقة غرامية 
م�ع ابن�ة صاح�ب البي�ت. لتصب�ح ع�ىل أن املتهم 
موج�ود يف البيت بس�بب دعوة ابن�ة صاحب البيت 
لوجود عالق�ة غرامي�ة وكان ذلك االدع�اء لتحويل 
التهم�ة من رسق�ة ليلية يحاس�ب عليه�ا القانون 
بالس�جن 15 س�نة اىل موض�وع عالق�ة غرامية قد 
تسبب بالس�جن ملدة ال تتجاوز الستة أشهر، ولكن 
املوض�وع بلغ م�ن الخطورة حد املس�اس بالرشف 
وتعرض العائل�ة اىل الفضيحة أمام املجتمع وكانت 
هذه األق�وال قد أفيد بها أمام الق�ايض الذي اصدر 
حكم�ا بذل�ك بالس�جن ملدة س�نة واح�دة وتحولت 
القضي�ة من فضيحة الس�ارق إىل فضيحة املرسوق 
ال�ذي دفع ثمن إرصاره ع�ىل القانون، فما كان من 
صاح�ب القضية الذي اش�تكى م�ن جريمة رسقة 
إال ان يغس�ل الع�ار ال�ذي أقحم فيه ق�رسا فتعتقل 
الس�ارق بعد أن خطف مسدس�ا من رشطي يف باب 
املحكمة وأطلق النار باتجاه املتهم حتى أرداه قتيال 
مربرا فعلته بغس�ل العار. كانت هذه القضية بداية 
ملرحلة رصاع عش�ائري بني ذوي املتهم واملش�تكي 
استمرت لسنتني، لقد كان فساد الذمم التي ترهلت 
بس�ببها حتى القوانني كارثة اجتماعية دفع ثمنها 
نس�بة كب�رية من رشائ�ح املجتم�ع العراقي يف ظل 

حكم النظام السابق.

ازدادت يف األعوام األخرية حاالت الطالق بشكل 
الفت للنظر، وذلك بالتأكيد جاء جراء وجود عوامل 
مختلفة منه�ا اقتصادية واجتماعية وغريها من 
األس�باب التي أدت إىل ش�يوع هذه الظاهرة التي 
أدت إىل إح�داث رشخ يف املجتم�ع الكب�ري ما حدا 
بالباحث�ني االجتماعي�ني إىل البح�ث يف األس�باب 
والدوافع الت�ي أدت إىل زيادة هذه الظاهرة حيث 
ق�د يكون لالختي�ار ابت�داًء أي يف مرحلة الخطبة 
دور مه�م يف الحد من هذه الظاه�رة حيث تتيح 
للطرف�ني أن يع�رف كل منهم اآلخ�ر كما ان عدم 
تدخ�ل األهل هو أم�ر آخر قد يح�ول دون وجود 
املشاكل التي تدفع اىل الطالق باإلضافة اىل الحالة 
املادية للزوجني وحتى نسلط الضوء عىل األسباب 
الت�ي تدفع اىل الطالق وملاذا حاالت الطالق التقينا 

بالباحث القانوني صالح املالكي وسألناه.. 
س- كي�ف تنظ�ر إىل زيادة ح�االت الطالق يف 

العراق ؟
ج- يق�ول الل�ه س�بحانه وتعاىل )وم�ن آياته 
أن خلق لكم من أنفس�كم أزواجاً لتس�كنوا إليها 
وجع�ل بينكم مودة ورحمة أن يف ذلك آليات لقوم 
يتفكرون( ف�إذا كان الزواج هو امل�ودة والرحمة 
والس�كينة فان الطالق هو التهديم والفراق وهو 
يعني زوال لبنة من لبنات املجتمع الكبري، وهناك 
أس�باب كثرية قد تؤدي إىل الطالق ومنها الظروف 
االقتصادي�ة والفاقة التي يمر به�ا األزواج حيث 
يعتق�دون بان الطالق هو الحل يف حني إن الطالق 
ه�و يعقد أم�ور الحياة س�واء كان لل�زوج الذي 
يطل�ق أم للزوجة املطلقة ولألس�ف هناك ترسع 

يف العدد الكبري م�ن حاالت الطالق وال يوجد تأني 
وهذا من أهم أسباب الطالق.

س- م�ا أثر الخطبة يف الحد من وقوع الطالق 
املستقبيل؟

ج- تن�اول قان�ون األحوال الش�خصية املرقم 
188 لس�نة 1959 يف امل�ادة الثالث�ة من�ه الوع�د 
بالزواج وقراءة الفاتح�ة والخطبة وهي ال تعترب 
عقداً وبالتايل يجوز الرجوع عن الخطبة وفسخها 
ألنه�ا وج�دت أصال حت�ى يتع�رف كل طرف عىل 
الط�رف اآلخر وم�ا يعطي�ه الخطي�ب لخطيبته 
فان�ه يطب�ق علي�ه أح�كام الهبة ويس�تطيع ان 
يس�رتجع األشياء التي لم تتلف وهناك الكثري من 
الخاطب�ني ال يطالبون بم�ا أعطوه الن ذلك منايف 
للكرم واألخالق حيث ان الرس�وم "صىل الله عليه 
وآل�ه" يقول )العائد يف هبته كالعائد يف بصاقه(.. 
وهناك م�ن يرى بان تكون فرتة الخطوبة طويلة 
حتى يتس�نى ل�كل طرف ان يتع�رف عىل الطرف 
اآلخر الن هذه الف�رتة يعرتيها التمثيل وال يمكن 
أن تظهر ش�خصية اإلنس�ان الحقيقية إال عندما 

يكون مع الطرف اآلخر تحت سقف واحد. 
س- هن�اك من ال يس�جل عقد ال�زواج ما اثر 

ذلك عىل حياة الزوجني املستقبلية؟
ج- أوال إن عدم تس�جيل عق�د الزواج يعرض 
الرجل ال�ذي يعقد خارج املحكم�ة بالحبس مدة 
ال تق�ل عن س�تة أش�هر أو بالغرام�ة وال بد من 
اتب�اع اإلجراءات التي نص عليه�ا قانون األحوال 
الش�خصية يف امل�ادة 10 منه وال بد قبل تس�جيل 
العقد من إجراء الفحص الطبي وحضور شاهدين 

وتأييد من دائرة النف�وس وهناك من يجري عقد 
الزواج خارج املحكم�ة وهذا خطأ الن الهدف من 
تس�جيل عقد ال�زواج هو إثبات واقع�ة الزواج يف 
حالة تنصل الزوج وانكار هذا الزواج كما ان عدم 
التس�جيل سيؤثر عىل األوالد مس�تقبالً من حيث 
تس�جيلهم واس�تخراج األوراق الثبوتية لهم لهذا 
ف�ان القان�ون أراد من خالل عقد ال�زواج حماية 
الزوجة وأوالدها حت�ى ال ينكرهم الرجل، فورقة 

الزواج هي إلثبات الواقعة واالحتجاج بها. 
س- هناك أسباب كثرية قد تؤدي إىل الطالق ما 

هي أهم هذه األسباب وما هي الحلول برأيك؟
ج- هناك أسباب كثرية تؤدي اىل زيادة حاالت 

م�ن  يك�ون  ربم�ا  الط�الق 
االقتصادي  العام�ل  أهمها 
والبطال�ة حي�ث ان ه�ذه 
الظ�روف تضغ�ط بش�كل 
س�لبي عىل الزوجني وتزيد 
املش�اكل وتؤدي اىل الطالق 
ع�ن  ناهي�ك  مس�تقبالً، 

اخرى منها تدخالت  عوامل 
حي�اة  يف  واالق�ارب  األه�ل 

التدخالت تكون  األزواج وهذه 
عندما ال يكون الزوجان يف سكن 

مس�تقل الن السكن املس�تقل يبعد 

ش�بح الطالق لهذا هناك الكثري من اآلباء يشرتط 
ع�ىل الخاط�ب ان يك�ون لديه عمل وس�كن كما 
أن الدول�ة ال بد ان تفعل الس�لف والقروض التي 
تش�جع عىل ال�زواج خصوصاً مع زي�ادة حاالت 

الفساد غري املتزوجات يف املجتمع العراقي. 
س- مل�اذا ينظ�ر املجتم�ع إىل امل�رأة املطلق�ة 

وكأنها مذنبة؟
ج- ه�ذا بالتأكي�د نابع من قص�ور يف الرؤية 
وخطأ وظلم كبري الن الزوجة املطلقة هي ليس�ت 
مجرم�ة ومل�اذا ال يكون 
م�ن  الخط�أ 
 ، ج�ل لر ا

لألس�ف أن املجتمع�ات العربي�ة ه�ي مجتمعات 
ذكوري�ة والضحي�ة هي امل�رأة م�ع أن هناك من 
يطلق زوجته ألتفه األس�باب كأن تكون ال تنجب 
األوالد او ألن�ه يملك م�االً كث�رياً يف الحقيقة وان 
امل�رأة املطلق�ة تس�تطيع ان تثب�ت العك�س من 
خ�الل أداء دوره�ا يف املجتم�ع ونالح�ظ اآلن ان 
دور النس�اء كبري يف تطوير وتقدم املجتمع.. وقد 
أثبتت التج�ارب أن الزواج من امل�رأة املطلقة هو 
من انجح حاالت الزواج الن املرأة املطلقة تريد ان 
تثبت أنها ناجح�ة يف زواجها وغري مخطئة، وأما 

الحلول التي أراها مناسبة فهي: 
1- ترشيع قانون خ�اص باملطلقات واألرامل 
يعطي الحماي�ة املادية واالجتماعي�ة للمطلقات 

بعيداً عما جاء به قانون األحوال الشخصية.
2- تفعي�ل الس�لف والق�روض املقدم�ة من 

الدولة لتشجيع الزواج من املطلقات.
3- أداء وس�ائل اإلع�الم لدوره�ا املطل�وب يف 

التوعية للحد من ظاهرة ارتفاع مهور الزواج.
4- القضاء عىل البطالة وتعيني الخريجني من 

العاطلني عن العمل.
يف  االجتماعي�ني  الباحث�ني  دور  تفعي�ل   -5

املحاكم للحد من تنامي هذه الظاهرة.
6- إيج�اد مناهج دراس�ية تحذر من مخاطر 
الطالق لتكون منهاجاً مس�تقبلياً يرافق الصغار 

يف حياتهم القادمة.
س- الكلمة األخرية لك؟

ج- ش�كراً لجريدتك�م  الغ�راء إلتاحتها هذه 
الفرصة الطيبة وأتمنى لكم التوفيق. 

م�ن   ...  78 امل�ادة/ 
الدستور العراقي 

رئي�س مجلس ال�وزراء 
التنفي�ذي  املس�ؤول  ه�و 
املبارش عن السياسة العامة 
للدولة والقائد العام للقوات 
املسلحة يقوم بإدارة مجلس 
اجتماعاته  ويرتأس  الوزراء 
ول�ه الح�ق بإقالة ال�وزراء 

بموافقة مجلس النواب.
املادة/ 79 .. 

ي�ؤدي رئي�س وإعط�اء 
اليم�ني  ال�وزراء  مجل�س 
الدس�تورية أم�ام مجل�س 

الن�واب بالصيغة املنصوص 
م�ن   50 امل�ادة  يف  عليه�ا 

الدستور. 

ما ه�ي جريم�ة االحتيال وم�ا عقوبتها 
القانونية ؟ / أم زهراء – الوزيرية 

ج/ كل من توصل إىل تسلم او نقل حيازة 
م�ال منق�ول ممل�وك للغ�ري لنفس�ه أو إىل 

شخص آخر عن طريق :
1-  استعمال طرق احتيالية

2-  باتخاذ امر كاذب ادى اىل خدام املجني 
عليه وحمله عىل التسليم.

ويعت�رب مرتك�ب جريم�ة االحتي�ال من 
اخطر املجرمني وأذكاهم، لهذا فإن القانون 
ل�م يوضع علي�ه عقوبة كب�رية انطالقا من 
قاع�دة )إن القانون ال يحمي املغفلني( لذلك 
ف�إن عقوبته بس�يطة وألن التس�ليم كيفي 
وب�إرادة املجن�ي علي�ه، ولهذا ف�إن عقابه 

بسيط .
م�ا هو الفعل الفاضح املخل بالحياء ؟ / 

أمري جواد من دياىل 
ج/ يعاق�ب بالحبس ملدة تصل إىل س�تة 
أشهر وفق املادة 401 كل فعل مخل بالحياء 

عن طريق العالنية وكذلك بذات العقوبة :
1-  م�ن طلب من آخ�ر ذكر أو أنثى فعال 

مخال بالحياء 
2-  من تعرض ألنثى يف محل عام بأقوال 
او أفعال او إشارات عىل وجه يخدش حياءها 
، ال ب�ل أن املادة 404 قالت، يعاقب بالحبس 
مدى سنة من جهر بأفعال او أقوال فاحشة 
أو مخل�ة بالحياء، ويج�وز وضعه يف مصح 

عقيل إذا كرر الفعل خالل سنة . 

م�ا هي الرشوط الواج�ب توفرها إلتمام 
أهلية الزواج ؟ / خولة راشد من البرصة 

ج/
1-  إتم�ام الثامن�ة ع�رشة و )العق�ل(  
وللمحكم�ة أن ت�أذن بزواج املري�ض عقليا 
اذا ثب�ت بتقري�ر طب�ي ان زواج�ه ال ي�رض 
باملجتم�ع وانه يف مصلحته الش�خصية هذا 

الزواج و قبل الطرف اآلخر . 
2-  للمحكم�ة أن ت�أذن ب�زواج م�ن أتم 
15 س�نة إذا ثبت أهليت�ه وقابليته البدنية و 

بموافقة الويل .
3-  يج�وز إن ي�أذن الق�ايض إذا وج�د 

رضورة قصوى تدعو إىل ذلك .

قال تعاىل )ومن آياته أن خلق لكم 
م�ن أنفس�كم أزواجا لتس�كنوا إليها 
وجع�ل بينك�م مودة ورحم�ة( صدق 
الل�ه العيل العظيم. تش�ري ه�ذه اآلية 
الكريمة اىل ان املرأة تشكل جزءا كبرياً 
م�ن املعادلة التي تكون منها املجتمع 
وهي أس�اس التكوين وق�د جعل الله 
للرجل م�ن خاللها الس�كينة واملودة 
والرحم�ة، وق�د حرص�ت الكثري من 
القوانني التي رشعته�ا الدول عموماً 
عىل حماية املرأة وإيجاد السبيل التي 
تمكنها من العيش يف املجتمع معززة 
مكرمة.. وربما يكون قانون األحوال 
الشخصية رقم 188 لسنة 1959 هو 
القانون األب�رز يف العراق والذي حوى 
بني جنباته مواد توفر الحماية الكافية 
للمرأة من�ذ الخطبة وحتى بعد وقوع 
الطالق . فعند إيقاع عقد الزواج هناك 
رشوط البد من توفرها ومنها شهادة 

ش�اهدين وأن يكون العقد غري مطلق 
ع�ىل رشط او حادث�ة غ�ري متحققة. 
كما اوجب قانون األحوال الشخصية 
تس�جيل عقد ال�زواج حماية للزوجة 
م�ن اآلث�ار التي ق�د ترتتب ع�ىل عدم 
التس�جيل إذ ان إثبات الزواج ونس�ب 
األوالد وكاف�ة الحق�وق ق�د يتخلص 
منها الزوج ويت�رسب من تنفيذها يف 

حالة عدم التسجيل .
كم�ا أن هن�اك عقوب�ات جزائية 
جاء بها قانون األحوال الشخصية ملن 
يقوم )بإك�راه املرأة عىل ال�زواج( أو 
يعرتف عىل زواجها يف املادة )9( منه.

ويرى الكثري من جزاء القانون ان 
قانون األح�وال الش�خصية قد رشع 
اصالً لحماي�ة الزوجة كونها العنرص 
الضعي�ف الذي قد يتع�رض اىل الظلم 
م�ن ال�زواج ال بل ان البعض يس�ميه 
)قانون امل�رأة( وال ال�زوج من يمتلك 

ف�ك رابط�ة ال�زواج وإنه�اء العالقة 
الزوجي�ة فأن اغلب مواد هذا القانون 
تبدأ بعبارات توحي بالحماية الكاملة 
للزوج�ة ومنه�ا )تس�تحق الزوج�ة 
النفق�ة(.. و)للزوج�ة ح�ق البق�اء( 
وكذلك بقية محتوي�ات هذا القانون. 

وأما يف القانون الجنائي وعالم اإلجرام 
فان املرأة اق�ل ميالً الرتكاب الجريمة 
م�ن الرج�ل وربما يع�ود الس�بب إىل 
التكوين العضوي الخاص بكل منهما 
وباملكتس�بات من الهيئة االجتماعية 
حيث دلت اإلحصائيات ويف كافة دول 

العال�م ع�ىل تراجع يف جرائم النس�اء 
لقلة مش�اركة املرأة يف نواحي الحياة 

املختلفة.
وتختلف نوعي�ة الجريمة املرتكبة 
من النساء عن الرجال من حيث النوع 
ملا تمتاز به املرأة من عاطفة ش�فافة 
إذ قد ترتكب امل�رأة جريمة اإلجهاض 
بجرائ�م  تق�وم  كم�ا  الس�م  ودس 
التحري�ض وتك�ون فاع�ال معنويا يف 
الجريم�ة وتعت�رب امل�رأة العراقية من 
أقل النس�اء يف العال�م ميالً إىل ارتكاب 
الجرائم ملا يمتاز به مجتمعنا العراقي 
من سلوكيات أخالقية فاضلة واحرتام 
والزوجي�ة  االجتماعي�ة  للرواب�ط 

استغالل طاقتها وقدراتها .
ما يخ�ص ش�ؤون األرسة وأعداد 
اللبنات األساس�ية يف املجتمع وتربية 
األوالد باإلضاف�ة مل�ا تق�وم ب�ه م�ن 
أعم�ال وحتى يف الجوانب السياس�ية 

والقيادي�ة به ان امل�رأة تتب�وأ مراكز 
قيادة مرموقة ال تقل شأناً من الرجل 
وق�د أعطت الدس�اتري الت�ي رشعتها 
ال�دول الحماية الكاف�ة لحقوق املرأة 
خصوصاُ مع ازدياد عدد النساء وفقاً 
لإلحصائي�ات الس�كانية التي جرتها 
الدول وحددت نس�ب التمثيل النيابي 

يف الربملانات.
كما وي�رى الكثري من الباحثني أن 
هناك أنواعا من األعمال واملهام  التي 
يمكن  ان تقوم بها املرأة كونها تالءم 
قابليته�ا البدني�ة والنفس�ية ومنه�ا 
التعلي�م والطباب�ة والتمريض ومهام 
أخرى اس�تطاعت من خاللها النساء 
رس�م ص�ور و أط�ر جميلة ش�ائعة 
ومحفورة يف ذاك�رة الزمان من خالل 
شخصيات تاريخية كان لهن الزيادة 
والتف�وق والت�ي باتت مث�االً يحتذى 

لكل األجيال من النساء .
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امل�صتقبل العراقي - خا�ص

مفاهيم دستوريةاستشارات قانونية

لص وعالقات غرامية كاذبةواقعة ق�صائية

تح�رص كافة ال�دول العاملية عىل رفع ش�عار )العلم نور( 
للقضاء عىل األمية و إزالة األغطية التي تلجم عيون األميني ملا 
للتعليم من اثر بالغ يف منافذ وأفاق رحبة تتيح لإلنس�ان ولوج 
عال�م الن�ور والتألق واالبتعاد ع�ن التخلف والضي�اع ما يعني 
بالنتيجة االزدهار الذي يعم والذي يخلقه املبدعون املتنورون.

وربم�ا تكون فرصة التعليم قد فات�ت ولم يلحق الكثريون 
بقطار الضياء املرسع لظروف أقوى منهم، فقد ندبت املواطنة 
فتحي�ه أم عيل ))50 س�نة(( حظه�ا العاثر الذي ل�م يتح لها 
فرص�ة التعل�م كباقي أخواتها الس�ت، حيث أك�دت أن مرض 
والدتها وكومنه�ا البنت البكر جعلها تضحي من اجل اخواتها 
يف مساعدة أمها وإدارة شؤون البيت فرتكت الدراسة يف الصف 
الخامس االبتدائي وبسبب عدم استمرارها يف القراءة والكتابة 
فقد نس�يت كل يشء وتمنت أن تكون هناك فرص تس�مح بها 
الدول�ة ألمثالها يف إكم�ال تعليمهم والوص�ول إىل غاياتهم الن 
طموح اإلنس�ان بال ح�دود وال ينته�ي بتقادم الزم�ن وتبقى 

اآلمال خرضاء تحتاج إىل ان ترى الحياة.
يف حني أش�ار إس�ماعيل خلف درويش))60 سنة(( ال يقرأ 
وال يكتب إىل الحالة الجيدة التي تتبعها بعض الدول يف مساعدة 
األميني عىل القراءة والكتابة وفس�ح املجال أمامهم للتعلم وأن 
تعل�م القراءة والكتابة ليس باألمر الصعب بل يحتاج إىل أدوات 
تساعد عليه وهنا تربز دور الدولة يف إعطاء هذه الفرصة التي 

يحتاجها الكثريون..
وبني جابر الراشدي ))معلم متقاعد(( أن تشجيع القطاع 
الخ�اص م�ن قب�ل الدولة يمك�ن أن يس�هل ه�ذه املهمة عن 
الطري�ق منح اإلجازات م�ن وزارة الرتبية والس�ماح للراغبني 
بفتح ))املدارس األهلية(( التي يمكن بواسطتها تعليم األميني 
مقابل مبالغ بس�يطة تدف�ع للقائمني عىل هذه الخطوة حيث 
نجح�ت مث�ل ه�ذه املش�اريع يف دول عربية وأجنبي�ة إال أنها 
تصطدم بعقبة  أخرى  هي عدم امتالك الكثريين للمال الالزم.. 
وهن�ا يحت�اج الحال إىل دع�م الدولة وتدخله�ا وكان لإلعالمي 
هادي الس�وداني رأي آخر حيث قال، تس�تطيع الدولة أن تحل 
هذا اإلش�كال عن طريق فت�ح قناة تعليمية خاص�ة بالذين ال 
يقرأون وال يكتبون تدار من قبل أخصائيني بهذا املجال ويمكن 
بواس�طتها حل كل املشاكل العالقة ومعالجة آفة األمية ورفع 
ش�عار)ال أمية بعد اآلن( وحتى لو أرادت الدولة نهجا أخر مثالً 
فت�ح املدارس املس�ائية فإنها تحتاج إىل حمل�ة إعالمية كبرية 

إلفهام الناس برضورة التعلم وأهميته يف الحياة.
وأبدى الباح�ث االجتماعي نوري حمادي أس�فه عىل عدم 
تطبي�ق ه�ذه الخطة وطالب الجهات املس�ؤولة بس�ن قانون 
خاص يتوىل رسم السياسة الخاصة التي تنجح الفكرة وشجع 
من ناحية كبار السن عىل ولوج هذه التجربة الن الكثري منهم 
)يت�واله الخجل( لكن الرس�ول )ص( يقول )أطل�ب العلم من 
امله�د إىل اللحد( لهذا فان العلم ال يقي�ده العمر وهناك تجارب 
كث�رية ناجحة حي�ث نجح الكثري م�ن األمي�ني يف الوصول إىل 
ارقى املراكز واملهن ألنهم يمتلكون التصميم واإلرادة والحرص 

الشديد.

علي جابر

كثرة املطلقات واألرامل توجب ترشيع قانون خاص يعالج املشكلة 

قطوف قانونية

املرأة والقوانني العراقية

الباحث القانوين �صالح املالكي: 

األمية ظالم دامس..
 حتتاج إىل شموع متقدة
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"إنهلا ضمانلة للحفاظ على حقوق 
اإلنسان".. بهذه العبارة لخصت السلطة 
مكاتلب  وجلود  ملن  العللة  القضائيلة 
التحقيلق القضائي بعلد اكثر من عامني 
عى استحداثها من مجلس القضاء األعى 
لتدعلم ركائلز دوللة الدسلتور واحرتام 
القانلون.. تنفرد بنمط خلاص ليس لها 
منافلس يف باقلي املؤسسلات او الدوائر 
النها هملزة وصل مبارشة بلني املواطن 

وأعلى سللطات الدوللة، تختلر عناء 
اإلجراءات الروتينيلة كما تقطع الطريق 
على شلبهات الفسلاد التلي قلد تطال 
بعض ضعلاف النفوس ممن يسلتغلون 
وظائفهم البتلزاز املواطن للحصول عى 

منفعة مادية.
حال هذه املكاتلب يختلف عما كانت 
عليله قبل حلني، فهي تقف على أعتاب 
انجازات منقطعلة النظري ملوحة بتقدم 
سلاحق يف نسلبة حسلم الدعلاوى عى 
حسلاب الجهات التحقيقية األخرى بعد 
أن اكلللتسلبت ثقة الشللارع الذي بات 
يلجلئ إليهلا نظلرا لشلعوره باالرتياح 
تجلاه عملهلا ومعرفته بطبيعلة املهام 
امللقلاة على عاتقهلا، لكلن طموحها ال 
يقف إىل هلذا الحد بل ترغلب بمضاعفة 
جهودهلا حتى يبلغ ملؤرش وترية العمل 
أقصلاه خدملة للمصلحلة العامة فهي 
لن تكتفي بتحقيق األهداف املنشلودة بل 
تتخطاها بمسلافات بعيدة، وتعرب عن 
ثقتهلا حيال بقاءها على طريق النجاح 
والتقدم، عازمة عى تخطي املعرقالت إذا 
ما اعرتضلت نشلاطها، واملفارقة تكمن 
بعلدم مباالتهلا ألي زخم ملن املراجعني 
عى فروعها املنتلرة يف عموم البالد الن 
طاقمها من قضاة وادعاء عام ومحققني 
وإداريني يتفاخرون بما يتم تحقيقه من 
نسب عالية يف حسلم القضايا املعروضة 

أمامهم.
بداية الطريق واح�سائيات جديدة

اىل  كانلت بشلعاع  االنطلالق  نقطلة 
ملا ال نهايلة، البداية جلاءت بمكتبني يف 
اسلتئنايف الرصافلة والكرخ علام 2010 
لكن بملرور الوقت وتصاعد وترية العمل 
حصلت انتصارات متكررة حققتها هذه 
النواة وتلم تعويمها عى باقي رئاسلات 
االسلتئنافات حتى وصللت اىل 32 مكتبا 
يف عموم البالد، وحسب آخر اإلحصائيات 
فلأن مجموع القضايا اللواردة لها بداية 
من العام الحايل وصوال إىل مطلع الشلهر 
الحلايل بللغ 89300 قضيلة 3568 منها 
ملدورة ملن العلام امللايض، اما نسلبة 
الحسلم فكانت يف أعى املسلتويات حيث 
وصلت إىل 96% بل 85723 قضية 67379 
منها تم غلقهلا أما البقية فصدرت فيها 
قلرارات باإلحالة من قلايض التحقيق اىل 
املحاكم املتخصصة )جنح- جنايات(، يف 
حني تلم تدوير 3577 قضية إىل األشلهر 

املقبلة.
وُيعد مكتب التحقيق التابع إىل رئاسة 
اسلتئناف الكلرخ االتحاديلة يف طليعلة 
هلذه املكاتب تأسيسلا ونسلباً لالنجاز،  
ويقلول رئيس االسلتئناف القايض نجم 
املشهداني انه "بعد مرور سنتني عى فتح 
مكاتلب التحقيق القضائلي بدأنا نلمس 
نتائلج ايجابية بسلبب االتصلال املبارش 
بلني القضلاء واملواطلن واللذي اختر 
عليله عنلاء الذهلاب إىل مركلز الرطة 
باإلضافة إىل التخلص من سلسلة اإلجراء 
الروتينيلة"، موضحلا "يف حلال تحريك 
شلكوى تكون اإلجلراءات داخلل مكتب 
التحقيق حرا الن ملف الدعوى سليتم 
تحويله ملن قايض التحقيلق إىل املحقق 
بصلورة مبارشة بلدون اللجوء إىل مراكز 

الرطة".
اآليات جديدة ل�سمان ال�سرعة يف االجناز

آليلة  القضائيلة  السللطة  وتلرح 
التحقيلق  مكاتلب  يف  الطلبلات  تقديلم 
القضائلي والتي تبني اختصلارا واضحا 
ملحلوظ  بشلكل  واإلجلراءات  للوقلت 
وأفاد املشلهداني بلان "مكاتب التحقيق 
القضائي قلرت الطرق على املتهم او 
الطرف اآلخر يف الدعوى املعروضة أمامها 
فإذا ما كان هناك طلباً إىل القايض يتعلق 
باإلفلراج علن املوقوف مقابلل كفالة أو 
غريها من الطلبات التي تتعلق بضمانات 
املتهلم فلأن هلذا الطللب يمر بسلسللة 
مراجع إدارية واسعة من شانها تعطيله 
لفرتة طويلة لكن اآلن تتم إحالته مبارشة 
إىل قايض التحقيق عرب املحقق ويتم البت 
به خالل فرتة وجيزة ويف ذات البناية التي 

يتواجد فيها جميع الجهات املسؤولة".
الحاصلل يف  التوسلع  وبالرغلم ملن 
مكاتلب التحقيلق القضائي لكلن جزءاً 
مكملاًل ملن التحقيقات اليلزال االعتماد 
فيهلا عى عمل ضباط التحقيق يف مراكز 
الرطة، يعزوها املشهداني لل"االفتقار 

إىل جهاز تنفيذي ضمن تشكيالت مجلس 
القضلاء األعلى يمكن االعتملاد عليه يف 
تنفيلذ قلرارات قضلاة التحقيلق"، غري 
انله عاد ليقلول إن "السللطة القضائية 
عازمة عى تشلكيل مديرية مرتبطة بها 
ماليلاً وإداريلا لتنفيذ هذه القلرارات يف 
املسلتقبل القريب بالتعاون مع الجهات 

ذات العالقة بعد 
تجلاوز جميلع 
التي  املعرقلالت 
تمنع إيجاد مثل 
يف  جهاز  هكلذا 
الحلايل  الوقلت 
عملل  ليكلون 
مكاتب التحقيق 
ئلي  لقضا ا
علن  مسلتقالً 
الرطة  مراكز 

بصورة تامة".
امل�ساركة مع مراكز 

ال�سرطة
واحدة من أهداف تشكيل مكاتب التحقيق 
القضائي رفع الثقل من عى كاهل مراكز 
الرطة فيملا يتعلق بإجراءات التحقيق 
يف القضايلا املعروضلة تمهيلدا إللغلاء 
محاكم التحقيق ، باملقابل فأن املشهداني 
يلرى انه "من املبكر الحديلث عن انفراد 
لوجلود  التحقيلق  بإجلراءات  مكاتبنلا 

ملن يلربر ابقاء جهلود مراكلز الرطة 
ومحاكم التحقيق بالوضع األمني الحايل 
املسلؤولية  لتحملل  مسلتعدون  لكننلا 
بمفردنا بعلد تجهزينا باألبنيلة والكادر 
راهنلا  بمكاتبنلا"،  الخلاص  الوظيفلي 
الوصلول إىل هذه املرحلة بل"اسلتحداث 
مكاتلب تحقيلق يف كل منطقة السليما 
تللك التي توجلد فيها كثافة سلكانية"، 
الفتا إىل أن "االستعدادات جارية يف جانب 
الكرخ السلتحداث مكتبلني واحد يف مقر 
االسلتئناف السلابق والثانلي يف منطقة 

البياع".
ويتكلون مكتلب التحقيلق القضائي 
ملن قضلاة التحقيلق حسلب الحاجلة 
ونواب مدع العاميني ومحققني قضائيني 
وموظفني إداريني، ويبني املشلهداني ان 

"لهذه املكاتب ارتباط مبارش 
ألهميتهلا  االسلتئناف  رؤسلاء  ملع 
فهناك بعلض املتطلبات يجلب انجازها 
برسعلة مملا جعلنلا نكون على اتصال 
بشلكل مسلتمر معها"، معرجلا عى ان 
"طاقم مكاتلب التحقيق القضايا لديهم 
الذيلن  قضاتهلا  السليما  مواصفلات، 
يفضل ان يكونوا ملن الصنوف املتقدمة 
ولديهم الخلربة يف التحقيق، كما تتصف 

هذه املكاتلب بوجود عدد كاف من نواب 
القضائيني  العامني واملحققلني  املدعيني 
أرسع  يف  املعروضلة  بالقضايلا  للبلت 

وقت".
ويفلرق رئيلس اسلتئناف الكرخ بني 
مكاتلب التحقيلق القضائلي ومحاكلم 
التحقيق على وفق ان "يف املكاتب يجري 
بصلورة  التحقيلق 
املحققني  ملن  مبارشة 
املتخصصني،  والقضاة 
أما املحاكم فان القايض 
األوراق  عليله  تعلرض 
لتنفيلذ  التحقيقيلة 
القلرارات ملن الجهات 
وزارة  يف  العالقلة  ذات 
والداخلية"، مشددا عى 
ضامنلة  "مكاتبنلا  ان 
لعلدم انتهلاك حقلوق 
اإلنسلان، ألنها عالجت 
التي  القانونية  الخروق 
قد يتعرض لها بعض عندما عندما تتوىل 
التحقيق"،  التنفيذيلة عمليلة  الجهلات 
موضحلا ان "النقلص األخلري الحاصلل 
لدينا يف هلذا الجانب افتقارنلا إىل مراكز 
إيلداع للموقوفني تحلت أرشافنا ويوجد 
لدينلا توجله ملعالجة هلذه الجزئية بعد 
التابلع  التنفيلذي  الجهلات  اسلتحداث 

ملجلس القضاء األعى".

تاأكيد على املدد الزمنية القانونية
ولم تقتر منجزات مكاتب التحقيق 
إن  بلل  الدعلاوى،  على رسعلة حسلم 
املشهداني شلدد عى أنها "عالجت بقاء 
املوقوفلني لفلرتات طويللة، ان مكاتبنا 
ملتزملة بالسلقف الزمني اللذي حدده 
القانون يف انجاز الدعاوى اال إذا ما كانت 
هنلاك حاالت نلادرة تكلون فيها ظروف 
تخلرج علن ارادة الللقلايض كالطلبات 
التلي تتعللق باسلتمارة التريلح فيتم 
تمديد التوقيف اىل أكثر من ستة أشهر بعد 
حصوله عى اذن ملن محكمة الجنايات 
لحني انجاز األوراق التحقيقية"، كاشفا 
علن "توجيهلات صلادرة ملن رئاسلة 
مجلس القضاء وهيأة اإلرشاف القضائي 
ورئاسة االدعاء العام ورئاسة االستئناف 
بإرشاكهلم يف معرقلالت أتملام األوراق 
التحقيقيلة للحيلولة من بقاء املتهم عى 

ذم التحقيق موقوفا لفرتات طويلة".
ويشلري املشلهداني بارتيلاح عايل اىل 
تصاعلد وتلرية عملل مكاتلب التحقيق 
القضائلي، معربلا علن ثقته بلل "تزايد 
الوعلي القانوني لدى الشلارع بمكاتبنا 
يف أنهلا تعيلد الحلق إىل أصحابه بشلكل 
سللس بلدون معرقلالت، ويف املسلتقبل 

القريلب مع زيلادة التثقيف بملا نقدمه 
من خدمات ستكون هناك زيادة مطردة 
يف ملؤرش العمل ونكرس حاجز التوقعات 
بنسلب الحسم يف الدعوى وصوالً اىل اعى 
الجهلود  املسلتويات وذللك بمضاعفلة 

أكثر".
زيارات ميدانية اإىل مكاتب التحقيق

ودائملا ما يجري 
االسلتئناف  رئيلس 
إىل  ميدانية  زيلارات 
التحقيلق  مكاتلب 
عى  االطلالع  بغيلة 

االملور عن قرب ولتكون 
الصلورة واضحلة لديله 

وتمكنله ملن اتخاذ 
عاجللة  قلرارات 
ملواجهلة اي خلل يف 

عملها ويؤكد املشهداني "بصورة دورية 
اذهب بنفيس اىل مكتب تحقيق الكاظمية 
او ارسلل املرفلني اليها"، الفتلا اىل انه 
"طلوال الفلرتة املاضيلة وجدنلا االمور 
عى ما يلرام واعطينا توصيات بمعالجة 
اي مشلكلة تعرتض عملهلا عى الصعيد 
التنظيملي او العمراني، وهلذه األهمية 
ناتجلة عن متابعة مسلتلفيضة للسليد 
رئيلس مجللس القضاء األعلى القايض 
مدحلت ملحملود منجزاتهلا مللا لهلا من 
خصوصية يف املهام امللقاة عى عاتقها". 

مكتلب  يعتلرب 
تحقيلق الكاظميلة 
احلد  القضائلي 
املكاتلب  أشلهر 
وأكثرها  وأقدمها 
نشلاطا، لوجلود 
12 مركز رشطة 
تحلت  يعملل 
إرشافه ويستقبل 
يوميلا بني )30- 
موقوفلا   )40
يعمل عى حسلم 
قضاياهم يف وقت 
قيايس، أما رقعة 
عملله الجغرافية 
فهلي تمتلد ملن 
الوشاش  منطقة 
اىل  بغلداد  غلرب 
الطارمية  حدود 
تصلل  بنسلبة 

اىل اكثلر من 
 %7 0

من 

مسلاحة املناطلق الواقعلة على جانب 
الكرخ.

مكتلب  عملل  إحصائيلات  وتظهلر 
التحقيلق القضائلي يف الكاظميلة أنهلا 
نظلرت 17010 قضايا ملن بداية 2012 
حتلى نهاية الشلهر امللايض، 893 منها 
مدورة من العام املايض، أما ما تم حسمه 
خلالل هلذه الفلرتة 
 16528 إىل  وصلل 
قضيلة 1173 منها 
إىل  إحالتهلا  تملت 
املتخصصة  املحاكم 
فتلم  البقيلة  املا 
غلقها، أي أن نسبة 
الحسلم كانت %98 
يف حلني تلم تدويلر 
482 إىل الشهر الحايل.

مكتب حتقيق الكاظمية .. اأمنوذجا
"ملن هنا تبدأ الشلكوى وتنتهي"، ما 
قاله إياد كاظم رشلاد، قايض أول مكتب 
التحقيلق القضائلي يف الكاظميلة، وهو 
يلوح بيده كتابا موقلع بيده معنون إىل 
املحقق القضائي بخصوص احد القضايا 

املرفوعة أمامه.
مكتب الكاظمية يبحلث عن الحفاظ 
على مسلتواه يف انجازاته التلي حققها 
خلالل السلنتني املاضيتني، وافاد رشلاد 

بأن "األرقام تؤكد تصدرنا قائمة الرتتيب 
يف حسم الدعاوى عى

 باقي مكاتب التحقيلق يف العراق ويف 
عدد الدعلاوى الواردة اليها"، مشلريا اىل 
ان "عدد املراجعلني يف الرقعة الجغرافية 
التابعلة لنا كبري جدا للكثافة السلكانية 
التلي تتواجلد يف تللك املناطلق"، وُيذكر 
بحديث السليد رئيلس مجللس القضاء 
االعى بأن "نسلب حسم مكتب التحقيق 
القضائي يف الكاظمية مطلع العام الحايل 
تعلادل ملا تلم انجلازه يف محاكلم دبي 

لسنتني يف دولة االمارات".
وردا عى سلؤال بخصلوص معرقالت 
عمل مكتب تحقيق الكاظمية اشار رشاد 
اىل ان "لدينلا نقلص يف الطاقم الوظيفي 
خصوصا بعلدد املحققني كما اننا نرغب 
بتوسليع البنايلة التي نشلغلها من اجل 
اسلتعابة اكرب قدر ملن املراجعني لها"، 
مسلتدركا ان "الطريق يف هلذه املكاتب 
اليلزال يف البدايلة وان اي تجربلة وليلدة 
تملر بمخاضلات حتى تصلل اىل تحقيق 
االهداف املنشودة لكننا جادون يف تخطي 
املعوقلات ونعملل عى وفلق االمكانيات 

املتاحة لدينا خدمة للمواطن".

احلاجة املا�سة ل�سباط التحقيق
ان عملل مكتلب التحقيلق ال يعنلي 
االسلتغناء عن مراكز الرطلة فدورها 
اليلزال رضوريلا من وجهة نظر رشلاد، 
مضيفا ان "هناك قضايا بسيطة احيلها 
اىل ضابط التحقيق، كما ان البعض يرغب 
بأن تنظلر شلكواه من مركلز الرطة 
العتقلاده بأنها الطريق االمثل يف حسلم 
املوضوع"، منوها اىل ان "الحاجة التزال 
رضوريلة اىل ضبلاط التحقيلق بالرغلم 
ملن ارصارنا على تسلهيل الطريق عى 
املواطلن"، واشلاد بضبلاط التحقيق لل 
"ملا ينجزوه من مهلام خطرة تقع عى 
عاتقهلم فهلم الذين يتولون عى سلبيل 
املثلال فحلص الجثلث او محلل الحادث 
عندما تكلون الجريمة واقعة يف منتصف 

الليل". 

وقبل ان يشغل رشاد منصبه يف مكتب 
تحقيق الكاظمية كان قد عمل قاضيا يف 
علدد من محاكلم التحقيلق، لكنه يؤرش 
ان "مسلؤولية مكاتلب التحقيلق اكلرب 
وعملهلا يكلون بصلورة مكثفلة فنحن 
هنلا عى املحك مع املواطن الذي يجب ان 
تنجز جميع االمور التي تتعلق بدعواه يف 
املكتلب، اما محاكلم التحقيق فأن عميل 
كان يقتلر على اسلتكمال اجلراءات 

التحقيق التي بدأت يف مركز الرطة".
التعامل مع �سكاوى املواطنني

الكاظميلة  مكتلب  قلايض  ويقطلع 
شلكوى  السلتقبال  حديثله  القضائلي 
من احلد املواطنلني قدم طلبلا ملواجهته 
وبالرغلم من عدم اسلتكماله لالجراءات 
الشلكلية املقلرة عى وفلق القانون لكن 
رشلاد امر بادخاله اىل مكتبه واالستماع 
اىل شكواه،.. فتدخل امرأة كبرية يف السن 
وتجلس أمامله وتدعي بأن ابنها تعرض 
اىل انتهاك لحقوق اإلنسلان من قبل احد 
عنارص مفرزة قابضة ألقت القبض عليه 
يف أيلول املايض.. يستمع رشاد لها بآذان 
صاغية ويدون يف دفلرته الخاص بعض 
املالحظلات عما تقوله ويتخلذ إجراءات 
رسيعة لتحقق من صحة كالمها، من ثم 
خرجت وهي تشلكر جهلوده، ليقول ان 
"العديد من االدعاءات تردني بهذا الصدد 
وأنا بلدوري أتحقق ملن الحادثة واذا ما 
صحلت فلن اتهلوان يف تطبيلق القانون 
الذي يجلب ان يكون الجميلع من تحته 
بغض النظر ان كان عسكريا او مدنياً".

بدورها ذكرت مي عبد الكاظم عداي، 
نائلب مدعلي علام يف مكتلب تحقيلق 
الكاظميلة ان "ملا نمتاز به عن سلوانا 
يف محاكم الكرخ رسعة حسلم الدعاوى 
املعروضلة امامنلا وان املتهلم ال يبقلى 

موقوفا لفرتات طويلة".
وعن طبيعة عملل االدعاء العام يف 
مكاتلب التحقيلق افادت علداي بأن 
"عملنلا بالدرجة األسلاس يكمن يف 
تدقيق قلرارات القايض ونبدي رأينا 
بها واذا ما كانت لدينا مالحظة عى 
ملا تم اتخلاذه تتلم مخاطبته واذا 
ملا كانت هنلاك مخالفلة للقانون 
نطعن بالقرار تمييزا"، نبهت اىل ان 
"دور االدعاء العام يف املكاتب يكمن 
ايضلا يف تلقلي شلكوى املواطنني 
بخصوص حاالت خروق للقانون يف 
مراكز الرطة وملن ثم يتم اتخاذ 
االجراء القانوني املناسب بالتعاون 
مع القلايض االول بعد التحقق من 

صحة االدعاءات".
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تسعى الستحداث جهاز 
تنفيذي ومــراكز توقيف 

خاصة هبا

اخترصت عىل أطراف 
الدعوى الوقت 

والـجهد بإجراءات 
رسيعة

ضمنت عدم بقاء 
املوقوفني عىل ذمة 

التحقيق لفرتات 
طويلة

شاركت مراكز الرشطة 
يف امـــتصاص زخم 

املراجعني

لها 32 فرعًا منتشرة في العراق.. وحسمت 96 % من القضايا المعروضة

2012 خالل  عملها  في  جديدة  نجاحات  التحقيق" تكشف  "مكاتب 
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ناه�ض حرت

الفرصة العراقية

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 13
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة

 تول�د األف�كار الكبيرة ع�ادة في األزم�ات الكبي�رة. وربما 
يك�ون هذا ه�و الوقت المالئ�م للتفكير بالمش�رق ووحدته 
ومس�تقبله. يمكنن�ا أن نتصّور إطالق تيار فكري سياس�ي 
يسعى نحو مشروع ينّضد الدول المركزية الثالث في الهالل 
الخصيب، سورية والعراق واألردن. عندها سوف ينشأ سياق 
يس�توعب العصبيتين المحليتي�ن، اللبنانية والفلس�طينية. 
هل فكرت دمش�ق �� وأفضل التفكير ه�و الذي يحدث تحت 
النار �� في اس�تنقاذ نفسها بمش�روع يتعداها إلى حدودها 
الحضاري�ة؟ إلى ذلك، س�نفكر اآلن بالممكن ال�ذي يقع في 
قلب ذلك المش�روع، أعني اس�تعادة ما انقطع من العالقات 

الخاصة بين العراق واألردن.
بين المجابه�ة العدائية للخليج وتركي�ا، والصداقة الباهظة 
الكلفة إليران، واالحتماالت الصعبة لمس�تقبل سوريا، يلوح 
األردن، م�رة أخرى، كمجال حيوي للحض�ور العراقي. وهو 
أفق يحتاج من بغداد إلى القليل من الخيال السياسي والكثير 
من التبّصر االستراتيجي. يمكن للعراق، بإقدامه على تجديد 
ش�امل لعالقاته مع األردن، أن يضع اللبنة األولى ليس فقط 
في دوره اإلقليمي المس�تقل الالحق، وإنما، أيضاً، في إعادة 

بناء وحدة نسيجه الوطني.
تجديد المنحة النفطية العراقية لألردن )وفتح بوابة التعاون 
االقتصادي على أسس تفضيلية( سوف ينقذ األردن المأزوم 
اقتصادي�اً ومالي�اً، من اإلف�الس. لكن األه�ّم أن نكون بإزاء 
تجديد العالقات الثنائية في سياق جيوسياسي، يحافظ على 
الطابع الس�لمي للصراع السياس�ي في األردن، ويحرره من 
الضغوط الخليجية، ويرّس�خ حياده اإليجاب�ي نحو الصراع 
في س�وريا، ويعزز قدرته على مواجهة التحدي اإلسرائيلي 
المتج�دد األطماع بمناس�بة حالة التف�كك العربي والضعف 
األردن�ي، ويتالف�ى، خصوص�اً، االحتماالت األس�وأ النهيار 

األوضاع غربي النهر.
س�وف يس�ترّد العراق كلفة االنفتاح عل�ى األردن من خالل 
منفذ آمن محايد سياس�يا لتصدير النف�ط )عبر أنبوب يزود 
األردن بحاجاته ويؤمن الصادرات النفطية عن طريق ميناء 
العقب�ة( وم�ن خالل تفعي�ل الحيوي�ة االقتصادي�ة الثنائية 
ف�ي عدة مجاالت م�ن إعادة اإلعمار في العراق واالس�تثمار 
الس�هل العالي المردود في االقتص�اد األردني. ففي النهاية، 
س�وف تنتظم العالقات االقتصادية بين البلدين على أس�س 
المنفع�ة المتبادلة، لكن الكس�ب األساس�ي لكل م�ن بغداد 
وعمان، سيكون في المجال الجيوسياسي: فبإنقاذه األردن 
وتجدي�د العالقات االس�تراتيجية معه، س�وف يخرج العراق 
من مأزق الغرق في السياس�ة المحلية، ويعيد تركيبها وفق 
دوره اإلقليم�ي المتجدد، عبر األردن، نحو فلس�طين، وبهما 
ف�ي مواجهة الخليج وتركيا. وهو نفس�ه اإلطار المناس�ب 

لتكوين تحالف إنقاذ سوريا.
ه�ل تتوق�ع بغ�داد أن تك�ون المب�ادرة م�ن قب�ل األردنيين 
الواقعين في شبكة معقدة من الضغوط القاسية والمربكة؟ 
بغ�داد هي التي ف�ي موقع المب�ادرة هنا. وقد ب�ادرت، إنما 
ال وق�ت النتظ�ار المش�اريع الكب�رى التي نتمن�ى انجازها 
في مدى معق�ول. المطلوب اآلن أن تح�زم القيادة العراقية 
أمرها، وتقرر منح األردن س�عراً تفضيلياً يغطي احتياجاته 
النفطي�ة ووضع�اً تفضيلي�اً للتع�اون االقتص�ادي، عندها، 
س�تتكون، الن�واة الالزمة لش�بكة متعددة المس�تويات من 
العالق�ات الجيوسياس�ية الثنائية التي يحتاجه�ا البلدان في 

المدى المنظور.
مرة أخ�رى، أذّكر العراقيين بأن المش�روع الوطني العراقي 
ال ُي�دار في اإلطار الضيق للمعادالت البرلمانية واإلدارية في 
بغداد، وال في الصراعات الداخلية المذهبية واالتنية، بل ُيدار 
اس�تراتيجياً وعلى مس�توى اإلقليم، وبوابته الممكنة، تقع، 

اليوم، في عمان.. 

            كاظم فنجان �حلمامي

ربم�ا ال يعل�م الن�اس إن الدوي�الت 
البترولية التي ولدت في رحم الخليج 
العرب�ي بع�د الحربي�ن العالميتين, 
والت�ي وقف�ت ف�ي طليع�ة البلدان 
الع�راق, وبرع�ت  المحرض�ة ض�د 
بحش�د الجي�وش الج�رارة من أجل 
الصابر  تدميره, واإلس�اءة لش�عبه 
المكافح, ربما ال يعلمون إنها برعت 
أيض�ا ف�ي تبن�ي سياس�ة التأثي�ث 
السكاني بأساليب مبتكرة ال تختلف 
كثي�راً ع�ن أس�اليب رب�ات البيوت 
ف�ي تغيير أث�اث منازله�ن, وتبديل 
أدوات وأطب�اق مطابخهن, فالرغبة 
بالتغيير هي الت�ي تحكمت ببيانات 

وسجالت األحول الشخصية.
اصط�الح  إن  في�ه  ري�ب  ال  مم�ا 
)التكويت( معروف للقاصي والداني 
في لغة المقاهي الخليجية والهندية 
والفارس�ية ويعني: منح الجنس�ية 
الكويتية لغير الكويتيين, ويعني أيضا 
منحها لمن ال يستحقها من أصحاب 
وال�والءات  المتع�ددة  الجنس�يات 
المتج�ددة, وه�ي ظاه�رة تتقاطع 
تماماً م�ع  ظاهرة )الب�دون(, التي 
تجاهلت فيها الكويت حقوق أربعة 
أجيال من العدنانيين والقحطانيين, 
الش�مريات  أنجبتهم أمهاتهم  الذين 
والعنزيات  والعتيبيات والمطيريات 
م�ن  الممت�دة  األرض  أدي�م  عل�ى 
الخفج�ي(,  )رأس  إل�ى  )كاظم�ة( 
فاس�توطنوا هن�ا, وتناس�لوا هنا, 
جي�ل بعد جيل, من�ذ منتصف القرن 
الثامن عش�ر الميالدي وحتى يومنا 

هذا.  
ينظ�ر المحللون إلى ه�ذه الظاهرة 
عل�ى إنه�ا ن�زوة ابتكرته�ا النخبة 
المترفة إلرض�اء رغبات  الكويتي�ة 
التأثيث الس�كاني, وتحسين صورة 
المجتم�ع بأصول عرقي�ة ال تنتمي 
وطنيا وال روحيا إل�ى الكويت, وما 
أكث�ر الغرب�اء الذي�ن حصل�وا على 
الجنس�ية الكويتية بأيس�ر الطرق, 
أو بذريع�ة براعته�م ف�ي األلع�اب 
الرياضي�ة, وما أكثر الح�االت التي 
التأثي�ث  حكاي�ات  فيه�ا  طفح�ت 
الس�كاني على أحادي�ث الديوانيات 
والمجال�س الش�عبية. أم�ا ظاهرة 
موازي�ة  حال�ة  فه�ي  التقطي�ر 
للتكوي�ت, تبنته�ا حكوم�ة الدوحة 
عندم�ا رغب�ت بتغيير طاق�م قبيلة 
)الغف�ران(, فرمته�م كله�م خارج 
حدوده�ا, وتخلص�ت منهم إلى غير 
رجعة, ف�ي تناقض عجي�ب بين ما 
تدع�و إلي�ه قيادتها السياس�ية في 
نح�و  المتلف�ز  البترول�ي  نضاله�ا 
صيان�ة الحري�ات المدنية وإرس�اء 

أبس�ط أس�س العدال�ة واإلنص�اف, 
وبي�ن ما ترتكبه عل�ى أرض الواقع 
من انتهاكات غير إنسانية, استخفت 
تمثل�ت  البش�ري,  بالجن�س  فيه�ا 
بتهجي�ر س�تة آالف مواط�ن دفعة 
واح�دة, فاقتلعته�م م�ن جذورهم, 
وألغ�ت أوراقهم الثبوتية, ثم رمتهم 
الس�عودية,  م�ع  حدوده�ا  خل�ف 
ف�ي الزمن ال�ذي صار في�ه الالعب 
)سباس�تيان  الجنوب�ي  األمريك�ي 
س�وريا( مواطناً قطرياُ من الدرجة 
األول�ى, ومن الصن�ف المدلل, بينما 
الالع�ب  الحرم�ان  عجل�ة  ش�ملت 
)فهد العنزي(, ال�ذي يعد من أفضل 
الوطن�ي  المنتخ�ب  ف�ي  الالعبي�ن 
الكويت�ي لكرة الق�دم, باعتباره من 
فئة )البدون( المغضوب عليها, من 
فيكم يصدق ان )سباستيان سوريا( 
عربي الجنسية, و)فهد العنزي( من 

كوكب عطارد ؟؟. 
انظ�روا كي�ف يط�ردون المواط�ن 
العربي من وطنه, وكيف يصادرون 
س�جله  ويلغ�ون  كله�ا,  حقوق�ه 
المدن�ي, وكي�ف يش�طبون تاري�خ 
أجداده, ويطمسون مواقف عشيرته 
بن�اًء على رغبات الحاكم المس�تبد, 

وقراراته االرتجالية الطائشة. 
االصط�الح  فه�و  )التقمي�ر(  ام�ا 
الذي يتعذر عليك�م العثور عليه في 
قوامي�س ومعاجم كوك�ب األرض, 
ألن�ه وبكل بس�اطة م�ن المفردات 
التي تتعامل بها الكائنات الفضائية 
التي اس�توطنت على س�طح القمر, 
األمر ال�ذي دفع حكوم�ة اإلمارات 
معالج�ة  إل�ى  المتح�دة  العربي�ة 
أوض�اع فئ�ة )الب�دون( المولودين 
عل�ى أرضه�ا, وإعادتهم إل�ى جزر 
أبرم�ت  ثنائي�ة  باتفاقي�ة  القم�ر 

بي�ن البلدي�ن, تبي�ع بموجبه�ا فئة 
)الب�دون( بحوال�ي )250( ملي�ون 
دوالر, بم�ا يع�ادل )50( ألف دوالر 
عن كل )ب�دون( تعيده اإلمارات إلى 
جزر القمر, نح�ن اآلن أمام ظاهرة 
غريبة تقوم بها الدويالت الخليجية 
بتصدير مواطنيها, والتعامل معهم 
أو  الصالحي�ة,  منتهي�ة  كبضاع�ة 
كم�ادة مرفوض�ة وممنوع�ة م�ن 
التداول, بانتظار شحنها على السفن 
المغادرة إلى جزر القمر, اس�تمعوا 

إلى هذا التسجيل الوثائقي:-
http://www.youtube.com/

watch?v=3WyLE9uAj2w
ففي الثان�ي والعش�رين من مايس 
)ماي�و( من العام الج�اري )2012( 
أقدمت س�لطات الهجرة ف�ي إمارة 
المواط�ن  اعتق�ال  عل�ى  عجم�ان 
الخال�ق(,  عب�د  )أحم�د  اإلمارات�ي 
ال�ذي يعم�ل ف�ي منظم�ة )هيومن 
راي�ت ووت�ش(, واقتاده إل�ى جهة 
مجهول�ة, ث�م أع�ادت س�يارته إلى 

عائلته, وأشعرتهم إنها قررت نفيه 
وتهجيره إلى جمهورية جزر القمر, 
باعتب�اره من المواطني�ن القمريين 
بداللة ج�وازه القمري ال�ذي جلبته 
له السلطات اإلماراتية نفسها, فهي 
الت�ي تح�دد لمواطنيه�ا انتماءاتهم 
الوطني�ة الجدي�دة, وتبعثه�م إل�ى 
بلدانه�م البديلة, في س�ابقة دولية 
خطي�رة, لم تحدث ف�ي الكون كله, 
حتى في العصور الوحشية الغابرة, 
بمعنى ان�ك تنام في س�ريرك وأنت 
أماراتي, لكنك تستيقظ صباح اليوم 
التالي لتكتش�ف انك من جزر القمر, 
فال تنده�ش من تصرف�ات برامكة 
الغاز واأللغ�از, وتصرفات بطانتهم 
حق�وق  وهب�وا  الذي�ن  الس�يئة, 
التجن�س إل�ى خدامهم م�ن الهنود 
والبنغاليين, ومنحوها لألس�يويين 
واألفارقة, الذين يعملون في حظائر 
األبق�ار واألغنام, وإل�ى المطربات 
والراقص�ات, واألنكى م�ن ذلك كله 
إن بع�ض الدوي�الت الخليجية دأبت 
من�ذ م�دة عل�ى اس�تجالب اللقطاء 
بأع�داد هائلة من المغ�رب العربي, 
لتس�تكمل  جنس�يتها  ومنحته�م 
بهذه الخطوة مش�اريعها التخريبية 
الرامي�ة لتأثي�ث الم�دن الخليجي�ة 
بطواق�م بش�رية جديدة م�ن خارج 

الوسط الخليجي. . . 
المذهل�ة ان تل�ك  المفارق�ات  م�ن 
بغروره�ا  المتباهي�ة  الدوي�الت 
اس�تهدفت فئ�ة قليل�ة م�ن العرب, 
حرمته�م من أبس�ط الحق�وق التي 
يتمت�ع بها أبن�اء الق�ارات األخرى, 
الذي�ن وف�دوا إلى الخلي�ج بحثا عن 
ف�رص العم�ل, ول�م يحلم�وا أنه�م 
س�يحصلون عل�ى الجنس�ية بلمح 
البص�ر, بينما ظ�ل أبن�اء )البدون( 

يعان�ون من الحرمان من�ذ أكثر من 
قرن, من دون أن ُتحسم قضيتهم. .

فال خير في الحكومات التي تتظاهر 
بالتم�دن والتحض�ر, وتمع�ن ف�ي 
ممارس�ة أقص�ى طبائع االس�تبداد 
والتعسف, وال  خير في األمم التي ال 

تكترث ألوجاع الناس وهمومهم. 
http://www.youtube.com/

watch?v=YhhkDTIviN8
حكومات ش�ملت برعايتها األجانب 
المواط�ن  وترك�ت  والغرب�اء, 
الحقيق�ي يبح�ث ع�ن هويت�ه في 
ماراث�ون المطالب�ات الحثيثة, وهو 
ال�ذي ضح�ى بروح�ه وعم�ره في 
ال�ذود بالدفاع ع�ن األرض التي ولد 
عليها, وع�اش عليها وأنهى خدمته 
القتالي�ة في جبهاته�ا, فحفر قبره 
بي�ده ليستش�هد م�ن أج�ل عزته�ا 
ورفعتها, بينما فر الفارون, وهرب 
الهاربون بحث�ا عن المالذ اآلمن في 
مالج�ئ المراف�ئ البعي�دة, ورفعوا 
ش�عارات )يا روح ما بع�دك روح(, 
ثم عادوا ليتبجحوا في المسلسالت 
الرمضانية, ويرسموا على شاشات 
التزيي�ف والتلفي�ق أقب�ح مش�اهد 
الجبهات االفتراضية,  الشجاعة في 
الت�ي صنعته�ا اس�توديوهات قناة 

)الوطن( بالعنتريات السوبرمانية.
لقد غرق�ت الدوح�ة اآلن بالوافدين 
إليه�ا م�ن كل حدب وص�وب, حتى 
ص�ار المواط�ن غريبا عل�ى أرضه, 
معتكفاً في منزله, وغرقت الكويت 
في خض�م التعددي�ة العرقي�ة التي 
ابتلت بها البالد المفتوحة للغرباء. 

 قب�ل بضعة أي�ام ش�اهدت مقابلة 
تلفزيوني�ة م�ع ش�اب, يزع�م ان�ه 
كويتي, لكنه يعجز عن تكرار عبارة 
)أنا كويتي( ب�كل اللهجات العربية, 
فهي على لسانه أقرب ما تكون إلى 
اللغة األوردية المكس�رة, فيلفظها 
هكذا: )أن�ا ُكفيتي( م�ع اهتزازة ال 
إرادية برأس�ه على الطريقة الهندية 
الموروث�ة, ش�اهدوا ه�ذا المقطع 

رجاًء. 
http://www.youtube.com/

watch?v=oHTIqP0TMls
الدوي�الت  بع�ض  تحول�ت  لق�د 
الخليجية إلى س�يرك غير متجانس 
يعج بالبش�ر م�ن كل ل�ون وجنس 
ف�ي  البل�د  أبن�اء  فض�اع  ولس�ان, 
الدخيل�ة, وتعطلت  الوج�وه  زحمة 
عندهم لغة ال�كالم بتداخل اللهجات 
الرطين�ة, بينما هيم�ن الغرباء على 
كل ش�يء تقريبا, وحشروا أنوفهم 
ف�ي الصغي�رة والكبي�رة بمبارك�ة 
أم�راء مجل�س الته�اون الخليجي, 
وس�كوت كهن�ة الجامع�ة العربية، 

والله يستر من الجايات.

آخر إفرازات ظاهرة التأثيث السكاني في الخليج

التـكــويــت والتـقـطــيـر والـتــقـمــيـر 

             فايز �سارة 

الطائفي�ة والفوضى كالهما س�الح تفن�ن الغرب في 
ممارسته ضد شعوب المنطقة لتدمير ثرواتها والعبث 

في سيادتها واستقاللها.
فالطائفية التي مارس�وها هي أوس�ع م�ن الطائفية 
بين الش�يعة والس�نة فهناك أكثر من ص�راع أوجدوه 
داخ�ل الطائفة الواح�دة الى جانب الطائفي�ة الدينية 
بي�ن المس�لم والمس�يحي وحت�ى األقلي�ات األخرى 
الت�ي تعي�ش على ه�ذه األرض العربية واإلس�المية. 
ولعل العدوان الوحش�ي على المس�لمين في ميانمار 
والهجم�ة الوهابي�ة  الوحش�ية ض�د المس�لمين في 
باكستان واندونيسيا مؤخرا هي بعض هذا المخطط 

الرهيب.
إن ال�دول التي ش�هدت )الربي�ع العرب�ي( ال تريد  لها 
امريكا استقرارا كامال الى عقد او أكثر من الزمن لكي 
تكتم�ل حلقات تكوين الش�رق األوس�ط الجديد الذي 

يعيش في ذهن الرجل األبيض.

�لطائفية و�لتحالفات �جلديدة
لق�د أصبح هذا الس�الح اكثر فتكا بي�د تجار الحروب 
واالستكبار العالمي الس�يما بعد ان تمكن األخير من 
ايجاد تحالفات جديدة مع رموز وشخصيات وجهات 
معني�ة  بالش�أن الطائف�ي. فالطرف الموال�ي للغرب 
يح�اول دائم�ا ج�ّر الص�راع والمواجه�ات الى وضع 
طائف�ي مقيت ألنه الس�الح الفاعل ف�ي تمزيق االمة 
واالسرة والمجتمع وهو القادر على ايجاد االحتقانات 
والفرق�ة واالخت�الف وزرع االحق�اد واقص�اء اآلخر 

وتكفيره وحتى قتله.

�لأمة بني ��ستعمارين
االس�تعمار القدي�م اتخ�ذ من سياس�ة ) فّرق تس�د( 
أس�لوبا مؤث�را ف�ي  تفتيت صف�وف الش�عوب حتى 
االس�تعمارية وه�ي  الهيمن�ة  تستس�يغ وتس�تقبل 

متفرقة. ولألسف كان لها  ذلك.
أم�ا األم�ة الي�وم فإنها تواج�ه حربا طائفي�ة ال يراد 
لها ان تنتهي وتبقى تح�ت رحمة فوضى خالقة تدار 
من الخارج ومس�يطرا عليها غربي�ا لالمعان أكثر في 

تمزيق الشعوب ونهب ثرواتهم.
انظ�روا إلى ع�دم االس�تقرار والقل�ق والفوضى في 
ه�ذه المناطق الس�اخنة اليوم وحتى الت�ي مرت ب) 
ربي�ع عربي(كالع�راق ومص�ر وتون�س وليبيا فهي 
تشهد اليوم حاالت احتقان شديدة من عدم االستقرار 
والفوض�ى ولعل م�ا أثارته بعض األط�راف العراقية 
مؤخرا في خطابها الطائفي المقيت إنما هو محاولة 
إلع�ادة العراق الى مرب�ع الطائفية الذي يخس�ر فيه 

الجميع.

فل�سطني وحمور �ملمانعة
لذا عمدوا بش�كل مباش�ر وعنيف الى كسر هذا الخط 
الممان�ع  مرة بضرب المقاومة في فلس�طين ولبنان 
واخ�رى في المؤام�رة الدولي�ة القائمة ضد س�وريا 
بتجنيد المرتزقة والمجاميع المسلحة وبدعم مفتوح 
من الم�ال والس�الح والدع�م اللوجس�تي والتدريبي 
المباش�ر على الح�دود التركية واللبنانية مع س�وريا 
وه�ذا العمل لم يع�د خافيا على احد ويدع�و اليه علنا 
ذات المجامي�ع المس�لحة ومتزعموهم السياس�يون 
الذين س�قطوا في وحل التامر على الش�عب السوري 
)رغم اننا نحترم حق الش�عوب ف�ي تحقيق مطالبها 

سلميا كما في اليمن والبحرين  حاليا(.
أنه�م يحاول�ون تضعي�ف س�وريا المقاوم�ة وخداع 

هذه المجاميع بالحلم الوردي والس�يطرة على موارد 
وق�درات هذا البلد ناهي�ك عن االي�ذاءات والتآمر ضد 
الجمهورية واقالق العراق بسالح الطائفية من جديد. 
فف�ي ظل كل ه�ذه التامرات هل نس�مع  اليوم صوتا 
للقضي�ة الفلس�طينية ؟ ان هن�اك جهودا متس�ارعة 
لتطبيعها وانس�ائها بالم�ّرة من عق�ول وقلوب هذه 

الشعوب المطالبة بالحق الفسطيني في الوجود.

حذ�ر من �لوعود و�لأحالم
البد من وقفة ش�جاعة للرموز والش�عوب المناضلة 
لتسفه هذه الوعود وعدم توريط الشباب  في محارق 
ال طائ�ل تحته�ا يجني ثماره�ا غيرهم وهن�ا تتجلى 
مس�ؤولية العلماء والمفكرين والطبق�ة الواعية من 

المجتم�ع لض�ّخ الوع�ي بدرجة عالية ف�ي الجماهير 
والتصدي للمش�روع الغربي التس�لطي على شعوبنا 

وثرواتنا وحتى سيادتنا وقرارنا كأمة وشعوب

�لغرب يخ�سى �لتحولت
هم قادرون على تغيير أنظمة حكم وتوريط الش�باب 
في ه�ذه المح�ارق الت�ي أش�علوها في الوق�ت ذاته 
يخش�ون المارد االقتصادي والصناع�ي الذي يتنامى 
يوما بعد يوم ويخش�ون تهديدات هذا المحور مضافا 
اليه الروس�ي العس�كري انهم يخش�ون ه�ذه الثورة 
الصناعي�ة االقتصادي�ة التي ه�ي خارج س�يطرتهم  
والتي س�تلحق بها الجزي�رة الكوري�ة واليابان اذا ما 
احكم�وا التح�ول الصناع�ي وتبلوروا مح�ورا مؤثرا 

تتبعه�م الكثي�ر من األقم�ار  وهي ال�دول التي عانت 
وتعان�ي من ظلم واس�تغالل الغرب  ف�ي وقت يعاني 
االخير من ازمات مالية خانقة تهدد وجوده  او تفقده 
القدرة على إقناع اآلخرين على تبعيته .انهم يخططون 
لعقود قادمة ويهزأون بغيرهم بينما نحن الزلنا نفكر 
ف�ي الماض�ي والحاضر  فحس�ب وهم يفك�رون في 

المستقبل وبين هذا وذاك مسافات كبيرة
هل س�تعي األمة قدره�ا والتحديات الت�ي تحيط بها 
وهي مالكة الثروات والقدرة أم أنها ستنشغل بهموم 

البعض الطائفية ومنافعهم المريضة ؟.

مركز در��سات جنوب �لعر�ق

الطـائفيـة والفـوضى اخلـالقة سالحـهـم يف تـدمري املنطقة

              �سياء �ل�سر�ي

العراقي�ون  والمقاول�ون  التج�ار  أدرك 
مؤخ�را أن لعبة السياس�ة واالنتخابات 
ه�ي العام�ل األكث�ر أهمية ف�ي صناعة 
األم�وال، فالث�راء الفاحش ال�ذي أصاب 
وموظفي�ن  وم�دراء  ون�واب  ساس�ة 
صغار ف�ي الحكوم�ة العراقي�ة لم يأت 
م�ن قبي�ل الصدف�ة ب�ل ه�و نت�اج قوة 
الحكم والس�لطة والتأثير المباشر على 
س�وق المق�اوالت والعق�ود م�ن خالل 
الحكومي�ة.  ومؤسس�اتهم  دوائره�م 
والي�وم يبرز للوجود قرابة أربعة عش�ر 
كيان�ا سياس�يا وتحالف�ا يق�وده تجار 
ومقاول�ون، وبذل�ك ندخل إل�ى مرحلة 
جدي�دة من تاريخ االنتخابات في العراق 
وه�ي مرحل�ة )التج�ار والمقاولي�ن(، 
هذه المرحلة س�تزيد من الضغوط التي 
تسعى األحزاب الكبرى في البلد لتالفيها 
وضمان عدم ظهور شخصيات وأحزاب 
تنافس على األماكن المتقدمة من الخط 
الحكومي والنيابي في العراق. ويبدو أن 
الساس�ة اغفلوا ما  للمال  من دور مهم 
في صناع�ة القيادات وتقري�ر المناهج 
السياس�ية ألي بل�د، وكان االعتقاد كله 
منص�ب عل�ى العم�ل السياس�ي وعلى 
كس�ب المؤثر الديني والعش�ائري، لكن 

الي�وم أثبت�ت دفات�ر تس�جيل الكيانات 
السياس�ية لدى مفوضية االنتخابات إن 
عام�ل المفاجأة موجود وان منافس�ين 
ج�ددا اقتحم�وا المي�دان ولديهم فرصة 
تضاهي بريق أموالهم وقوتها وعي مما 

الشك فيه ستجذب الناخب العراقي بعيدا 
عن المؤثرات الحزبية وأدواتها.

وقد ص�ادف والتقيت مس�تثمرا وتاجرا 
عراقي�ا كبي�را أس�س وس�جل تحالف�ا 
سياسيا انتخابيا لدى المفوضية ليقتحم 

من خالله سوق المحافظات الحكومي، 
فس�ألته كيف س�تدير حملتك االنتخابية 
وكيف تنظر للناخ�ب ؟، فقال: "وضعنا 
ثمنا معينا ل�كل صوت انتخابي وحققنا 
في ك�م األصوات ال�ذي نحتاجه لنصنع 

اث�را يؤهلن�ا للتحك�م بأس�واق األعمال 
والمال في الع�راق وتبين انه ثمن يمكن 
ان ندفعه، وبالفعل س�نقدم ه�ذا الثمن 
من أموالنا وسنسترده مع ظهور نتائج 
االنتخاب�ات". تل�ك هي نظرة الساس�ة 
الج�دد او بعضه�م، فالناخ�ب يس�اوي 
مبلغا من المال .ليس بالضرورة أن يدفع 
المبل�غ للناخب ويأخذ من�ه صوته لكنه 
قد ينفقه على وس�ائل مشروعة دعائيا 
ليؤث�ر في قناع�ات ذاك الناخب ويجعله 
يدلي بصوته لصالحه، والتس�اؤل المهم 
هنا هل س�ينجح هؤالء؟، ق�د ينجحون 
والتخمين�ات  التوقع�ات  تخبرن�ا  كم�ا 
فاالس�تطالعات كله�ا تش�ير ال�ى ملل 
وضج�ر وي�أس اجتمع�ت ف�ي نف�وس 
الناخبي�ن العراقيين من الصور المكررة 
الت�ي ال ت�زال من�ذ 2004 وحت�ى اليوم 
يرافقها الفش�ل والفس�اد، ومما ال ريب 
فيه أن الش�ارع بحاجة إل�ى التغيير وقد 
تكون حظ�وظ التجار والمقاولين جيدة 
وس�تتيح له�م الق�درة عل�ى التناف�س 
أن أتقن�وا اللعب�ة االنتخابي�ة. لك�ن هل 
س�يقبل الساس�ة بوج�ود منافس قوي 
يهدد طموحاتهم بالحكم، هذا التس�اؤل 
قد تجيبه أجندة األجنحة المس�لحة لكل 
كيان سياس�ي من الكيانات الكبيرة في 

البلد!.

قــراءات انـتـخــابـيــة
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يخوض منتخبنا الوطني بكرة القدم يف الس�اعة 
السادس�ة والنصف من مساء اليوم األحد مباراة 
ودي�ة أمام املنتخب التونيس الش�قيق عىل ملعب 
الش�ارقة يف اإلم�ارات وتعد املب�اراة بروفة أخرية 
قب�ل دخ�ول منافس�ات بطول�ة خليج�ي21 يف 
البحري�ن والتي س�تنطلق يف الخامس من ش�هر 

كانون األول الجاري.
ه�ذا وقد وصل وفد املنتخ�ب الوطني إىل اإلمارات 
ع�ر أول أم�س الجمع�ة، بع�د رحل�ة هادئ�ة 
ومريحة، مبين�ا أن املنتخب أجرى وحدة تدريبية 
مسائية عىل ملعب مباراته أمام تونس، فيما أكد 

أن الالعبني يتمتعون بمعنويات عالية.
وقال عض�و االتح�اد وعضو وف�د املنتخب قادر 
ش�مخي إن "وف�د املنتخب الوطن�ي وصل عر 
للدخ�ول  اإلماراتي�ة  إىل مدين�ة دب�ي  الجمع�ة، 
بمعس�كر تدريب�ي قصري يخوض خالل�ه مباراة 
ودية اليوم األحد، أمام منتخب تونس عىل ملعب 
نادي الشارقة بعد رحلة هادئة ومريحة"، مبينا 
أن "املنتخب أجرى أول وحدة تدريبية له مساء 
الجمعة وأعقبها بوحدة تدريبية أمس الس�بت 
عىل ملعب الش�ارقة الذي سيحتضن ِمباراته 

أمام تونس. 
وأض�اف ش�مخي أن "رئي�س الوف�د عبد 
الخالق مس�عود عقد اجتماعا مع العبي 
املنتخ�ب الوطن�ي وحثهم ع�ىل عكس 
الص�ورة الحقيقي�ة للك�رة العراقي�ة 
والتح�ي باالنضباط وتقدي�م العطاء 
الذي يثمر عن تحقيق نتائج إيجابية 
يف بطول�ة خليجي 21"، مش�ريا إىل 

أن "العب�ي املنتخ�ب كان�وا ع�ىل 
قدر كبري م�ن التفاؤل يف ظل 

ارتف�اع معنوياته�م قبل 
مباراة تونس".

صف�وف  واكتمل�ت   
بالتح�اق  املنتخ�ب 
يون�س  الالعب�ني 

واحم�د  محم�ود 
واحمد  ياس�ني 

بوفد  إبراهيم 
يف  املنتخ�ب 
رات،  اإلم�ا

فيم�ا التحق الالعب حم�ادي احمد بوفد 
املنتخب أمس الس�بت، وسيغيب العبان 
فقط ع�ن تش�كيلة املنتخ�ب يف مباراته 

أمام تونس.

وق�ال عض�و االتح�اد وعض�و 
وف�د املنتخ�ب قادر ش�مخي ، 
إن "صف�وف املنتخ�ب الوطني 

الذي يعسكر يف اإلمارات اكتملت 

الدوري  بالتحاق املح�رف يف 
محم�ود  يون�س  القط�ري 
واملح�رف يف الس�ويد احمد 
احم�د  واملداف�ع  ياس�ني 
إبراهي�م"، مؤك�دا أن "الالعب�ني 
الثالثة ب�ارشوا بتدريباتهم مع الفريق بعد 
أن تزام�ن وصوله�م لإلم�ارات م�ع موعد 

وصول املنتخب الوطني".
أن  ش�مخي  وأض�اف 

الجوي�ة  الق�وة  "الع�ب 
حمادي احمد التحق السبت 

بوف�د املنتخ�ب الوطن�ي 
بع�د أن تع�ذر التحاق�ه 
النش�غاله  الوف�د  م�ع 

مشريا  عائلية"،  بمناسبة 
إىل أن "الالعب�ني محمد جبار 

إس�ماعيل  ورضغ�ام  رب�اط 
ن  مب�اراة سيغيبا ع�ن 

املنتخب أمام تونس لعدم حصولهما عىل تأشرية 
الدخول لإلمارات".

وأوضح شمخي أن "الالعبني تم إضافة اسميهما 
إىل الوف�د قبل مغ�ادرة الوفد بي�وم واحد وبالتايل 
تعذر إكمال تأشريتهما وسيكون التحاقهما اليوم 
األحد بعد مباراة املنتخب أمام تونس". وكان وفد 
املنتخ�ب الوطني وصل إىل اإلمارات الجمعة، )28 
م�ن كان�ون األول الح�ايل(، حيث يلتق�ي نظريه 
التون�يس الي�وم األح�د اس�تعدادا لخليجي 21 يف 

البحرين وضم وفده 12 العبا.
ع�ىل صعيد آخ�ر أكد رئي�س اتحاد الك�رة ناجح 
حم�ود، الجمع�ة، أن اتح�اد الك�رة ال يهت�ز وال 
يرتعد طامل�ا أنه قائد يفكر ويخط�ط ولم يخرج 
ع�ن طبيعته، واصف�ا الخالف مع امل�درب زيكو 
كل  يف  تح�دث  الت�ي  الطبيعي�ة"،  ب�"املش�كلة 
االتحادات، فيما كش�ف ع�ن أن رؤيته محصورة 
بع�دد قلي�ل م�ن املدرب�ني املقرح�ني للمنتخب 
الوطني.وق�ال ناجح حم�ود يف تريحات 
صحافية إن "املش�اكل الت�ي حدثت مع 
امل�درب زيكو هي مش�اكل طبيعية 
تح�دث يف كل االتح�ادات مثلم�ا 
األندي�ة  ب�ني مدرب�ي  تح�دث 
مش�اكل  وه�ي  واإلدارات 
وغ�ري  ش�اذة  ليس�ت 
طبيعي�ة"، مؤك�دا أن 
يهت�ز  ال  "االتح�اد 
وال يرتع�د طامل�ا 
أن�ه قائ�د يفكر 
وهو  ويخط�ط 
ق�ادر ع�ىل حل 

كل اإلشكاالت".
وأضاف حمود "سنعمل جاهدين وبتأن لتسمية 
امل�درب الجدي�د للمنتخ�ب الوطن�ي وأن رؤيتن�ا 
محصورة بعدد قليل جدا من املدربني الذين قدموا 
أنفس�هم للعمل مع االتحاد"، مشريا إىل أن "ليس 
كل من يقدم نفس�ه من املدربني سيتم التفاوض 

معه واالتفاق بشأن توليه املهمة".
وتاب�ع حمود أن "االتحاد بدأ بمش�اوراته برسية 
تامة وس�يختار املدرب الذي يحظى برضا وقبول 
الجمي�ع ولديه الخ�رة الكافية لقي�ادة املنتخب 
الوطني"، الفت�ا إىل أن "لدى االتحاد الوقت الكايف 
وأن اختي�ار املدرب الجديد س�وف لن تطول أكثر 

وستحسم قريبا".

اليوم.. المنتخب الوطني يالقي نسور قرطاج في اإلمارات وديًا
يونس محمود واحمد ياسين يكمالن الصفوف

أكد الجامايكي أوسني بولت، البطل األوليمبي لسباقات 100 و200 
و4×100 م�ر عدو بدورة لندن 2012 ، أن هدفه األكر لعام 2013 
يم�ر عر بوابة التح�ول إىل أول عداء يف التاريخ يقطع س�باق 200 
م�ر يف أق�ل من 19 ثانية.وق�ال بولت يف مقابل�ة تنرشها صحيفة 
)ليكيب( الرياضية الفرنس�ية امس الس�بت "أعرف أنني أتقدم يف 
الس�ن، وأن نافذة الف�رص تصغر. عي استكش�اف أقىص ما لدي. 
ال أري�د فقط الف�وز ببطولة، فذلك س�هل جدا".واعرف بولت بأن 

الصع�ود إىل منص�ة التتوي�ج بزم�ن 18 ثانية وكس�ور يف س�باق 
200 مر )يمل�ك الزمن القيايس الحايل ويبل�غ 19.19 ثانية( 

سيس�مح له بتعزيز أس�طورته الرياضي�ة، رغم إقراره 
بأن الهدف صعب للغاية.وبات الجامايكي ثالث ريايض 
يحرز الجائ�زة للمرة الثالثة، بعد بطل العالم الس�ابق 
للفورم�وال1 )2001 و2002 و2003( والع�ب التن�س 

السويرسي روجيه فيدرير )2005 و2006 و2007(.

م�درب  سراماتش�يوني  اندري�ا  ي�زال  ال 
باألم�ل يف  االيط�ايل يتش�بث  انرناس�يونايل 
إمكانية مش�اركة ويسي سنايدر مع النادي 
ثانية إال أن انتق�ال الالعب الهولندي للدوري 
االنجلي�زي املمتاز لك�رة القدم يب�دو الخيار 
اللع�ب  لصان�ع  بالنس�بة  وضوح�ا  األكث�ر 
املوهوب.ويبدو الخيار األرجح هو بيع الالعب 
يف ف�رة االنتقاالت الش�توية يف يناي�ر املقبل 
حيث تشري التقارير إىل أن سنايدر البالغ من 
العمر 28 عاما سيس�مح له بالرحيل مقابل 
ثماني�ة ماليني جنيه إس�رليني فقط )12.9 
مليون دوالر(.وارتبط اسم توتنهام هوتسبري 

بش�دة بضم سنايدر يف وس�ائل اإلعالم بينما 
كان مانشسر يونايتد من املعجبني بالالعب 
منذ فرة نظرا لقدرته عىل اللعب بشكل جيد 
خل�ف املهاجمني إضافة لس�معته املتمثلة يف 
صعوب�ة س�يطرة مدافعي ال�دوري االيطايل 
ع�ىل تحركاته.وربم�ا يرجح الخ�الف الحايل 
ح�ول عقده انه أطال البق�اء يف النادي إال أن 
سراماتش�يوني ال يزال يبقي الباب مفتوحا 
لعودة الالعب للفريق الذي يحتل املركز الرابع 
يف دوري الدرج�ة األوىل االيطايل.وق�ال املدرب 
للتلفزي�ون االيط�ايل "فيم�ا يخص س�نايدر 
فهو يعلم انه عندما يكون الالعب مس�تحقا 

فأنني أعطي�ه كل يشء وإذا 
كان العك�س صحيح فانه 
يظ�ل خ�ارج املجموع�ة. 
أنا واث�ق من ان ويس�ي 
سيجعلني اؤمن بقدراته 
ثاني�ة كم�ا أن قميصه 
يونايتد  جاهز."ويب�دو 

الوجه�ة األق�ل ترجيح�ا 
عليه بالنس�بة لس�نايدر مقارن�ة بم�ا  كان 

الحال قبل عام عندما كان اليكس فريجسون 
م�درب الفريق يبحث بإلحاح عن صانع لعب 

يف خط الوسط بعد اعتزال بول سكولز.

قصي منير باٍق مع قطر بـولــت يـتـحــدى نـفـســـه!!

 نف�ى الالع�ب العراقي ق�ي منري 
االنب�اء التي أش�ارت اىل تركه نادي 
تفاؤل�ه  مبدي�ا  القط�ري،  قط�ر 
بمش�اركة الالعب�ني الش�باب م�ع 
املنتخب العراقي الكروي يف خليجي 
21.وقال ق�ي منري ان�ه باق مع 
فري�ق قط�ر وس�يلتحق بالدوري 
القط�ري فور انطالقه بعد اختتام 
انه  بطولة خليج�ي 21.وأض�اف 
ع�اد اىل الع�راق لقض�اء اج�ازة، 
انته�اء  وس�يعود اىل قط�ر بع�د 
اجازته مبارشة.م�ن جانب اخر، 

ابدى منري ارتياحه لزج الدماء الشابة يف صفوف 
منتخ�ب العراق واالعتماد ع�ىل مدرب مح�ي يف ادارة املنتخب يف بطولة 
مهم�ة كبطولة  الخليج.وش�دد ع�ىل "رضورة تقديم الالعبني الش�باب 
مس�توى جيدا خالل البطولة الثبات قدراهم وجدارتهم من اجل تحقيق 
نتائ�ج جي�دة والتنافس عىل لقب البطولة".يذك�ر ان الالعب قي منري 

سبق أن مّثل نادي بغداد يف دوري النخبة العراقي يف املوسم املايض.

حق�ق الريطاني اندي موراي حلمه أخريا يف 2012 فيما رس�خ الربي 
نوف�اك ديوكوفيتش مكانته كأفضل العب تنس يف العالم حاليا كما أظهر 
السويرسي روجيه فيدرر انه ال يزال يملك تلك اللمسات الساحرة.واستغلت 
األمريكي�ة س�ريينا وليامز النصف الثاني من العام لتؤكد أنها مس�تمرة يف 
تفوقها عىل جميع املنافسات بغض النظر عن موقعها يف الرتيب العاملي.

ومن بني الكبار يبدو أن رفائيل نادال فقط هو من سينظر 
إىل العام املنقيض بحرسة بعد غياب لستة أشهر بسبب 
إصاب�ة يف الركبة لك�ن جميع األنظار س�تركز عىل 
الالعب االسباني الحاصل عىل 11 لقبا يف البطوالت 
األرب�ع الكرى عن�د بداية املوس�م الجديد.ونادال 
هو اح�د أربعة العبني مختلفني أح�رزوا ألقاب 
البط�والت الك�رى يف 2012 لكنه لم يلعب أي 
مباراة من�ذ خروجه املفاج�ئ أمام لوكاس 
روسول يف ويمبلدون.وقال نادال انه يتمنى 
العودة يف اسراليا املفتوحة لكنه اضطر إىل 
االنسحاب من أوىل البطوالت األربع الكرى 
يف املوسم الجديد بسبب مرض يف املعدة.وبدأ 
موراي 2012 بم�درب جديد هو ايفان ليندل 
لكن دون وجود لقب إلحدى البطوالت األربع الكرى 
يف مس�ريته بعدما صع�د إىل النهائي ثالث مرات س�ابقة 
دون أي نجاح.وأصب�ح م�وراي أول بريطاني يصعد إىل 
نهائي فردي الرجال يف ويمبلدون منذ باني اوستن عام 
1938 لكن براعة فيدرر عىل املالعب العشبية حرمته 
من اللقب.وبعد ثالثة أسابيع عاد موراي إىل مالعب 
عموم انجلرا وهو يضع مهمة واحدة نصب عينيه 
ليسحق فيدرر بثالث مجموعات متتالية يف نهائي 
فردي الرج�ال باوملبي�اد لن�دن 2012.وارتفعت 
ثقة موراي يف نفس�ه قبل الذه�اب اىل نيويورك 
لخ�وض آخر البطوالت األرب�ع الكرى يف 2012 
ليرقي اىل مس�توى التوقعات ه�ذا املرة بعدما 
تغلب عىل ديوكوفيت�ش يف مباراة ملحمية من 

خمس مجموعات يف نهائي أمريكا املفتوحة.

المستقبل العراقي/ حسن البيضاني

أكد مدرب نادي باريس سان جريمان الفرنيس كارلو انشلوتي أن املال وحده ال يكفي 
للتعاقد مع مهاجم ريال مدريد كريس�تيانو رونالدو، مس�تبعدا ضم الالعب الرتغايل 

للفري�ق الفرن�يس، مش�ريا إىل أن ريال مدريد س�يطالب يف حال تخليه ع�ن رونالدو 
بمبل�غ يوازي م�ا دفعه إليه. وقال كارلو انش�لوتي يف حوار مع صحيفة الس�تامبا 

إن "امل�ال وح�ده ال يكف�ي للتعاقد م�ع الرتغايل كريس�تيانو رونال�دو نجم ريال 
مدري�د األس�باني"، مس�تبعدا "انضمام رونال�دو للفريق الفرن�يس وهو احتمال 

غ�ري ممكن"، عىل حد قوله.وأضاف أنش�لوتي أن "هن�اك الكثري من األخبار التي 
انترشت مؤخرا بش�أن رغبة  الن�ادي الفرنيس بالتعاقد مع كريس�تيانو ، ولكن 

يبدو أنها كانت مجرد شائعات"، مشريا إىل أن "الريال إذا فكر يوما يف التخي عن 
كريس�تيانو فعىل األقل لن يكون بمبلغ أقل من الذي دفعه فيه"  وكانت تقارير 
صحافية أش�ارت إىل رغبة نادي باريس س�ان جريمان الفرن�يس بالتعاقد مع 
نجم ريال مدريد األس�باني كريس�تيانو رونالدو خالل مدة االنتقاالت الشتوية 

أو يف املوسم املقبل.

يس�تعد منتخب العراق بالس�باحة 
للمشاركة يف بطولة االمارات 

للس�باحة  الدولي�ة 
املق�رر  االوملبي�ة 

للف�رة  اقامته�ا 
الثالث�ني  م�ن 
كان�ون  م�ن 
الثان�ي لغاي�ة الثاني 
من ش�باط املقبلني بمشاركة العديد من املنتخبات 
االعربي�ة واالجنبي�ة ممن لديهم خ�رة طويلة يف 
مج�ال اللعب�ة .وقال أم�ني رس االتح�اد العراقي 
املرك�زي للس�باحة رائ�د فاض�ل: ان "منتخ�ب 
العراق باللعبة يستعد حاليا للمشاركة يف بطولة 
االمارات الدولية للسباحة االوملبية املقرر اقامتها 
للف�رة م�ن الثالثني م�ن كان�ون الثان�ي لغاية 
الثاني من ش�باط املقبلني بمش�اركة العديد من 
املنتخب�ات العربي�ة واالجنبية مم�ن لديهم خرة 
طويل�ة يف مج�ال اللعب�ة" , مبين�ا يف الوقت ذاته 

ان "اتح�اد اللعبة س�يعقد اجتماعه الدوري خالل 
هذا االس�بوع وس�يخصصه لتس�مية وفده لهذه 

البطول�ة" .وأض�اف ان "بط�والت عدي�دة تنتظ�ر 
منتخباتنا لجميع الفئات العمرية خالل العام املقبل 

2013 أهمها بطولة اس�يا لفئة الشباب التي ستقام 
يف الصني وكذلك بطولة العرب للناش�ئني التي س�تقام 

يف العاصمة اللبنانية ب�ريوت فضال عن دورة التضامن 
االس�المي يف اندنوس�يا خالل ش�هر حزي�ران املقبل" , 

مؤك�دا ان "منتخباتنا الوطنية تواصل تدريباتها اليومية 
بارشاف مدريبيها عىل مسبح الشعب االوملبي".

يعتقد خوان البورتا رئيس نادي برشلونة السابق أن 
بيب جوارديوال املدرب األسبق للرسا سيعود للتدريب 
 Expressen �يف عام 2013.حيث قال يف تريحات ل
"أعتق�د أن بيب س�يعود مدرباً يف الع�ام املقبل. 
لديه ش�خصية عظيمة، أفكار واضحة للغاية 
وهو ذك�ي جداً".وأض�اف "يرشفني وجود 
عالقات جيدة معه وبالنسبة يل، هو أفضل 
مدرب عىل مس�توى العال�م. كل األندية 
الكب�رية تتمن�ى أن يك�ون جواردي�وال 

مدرب�اً له�ا. كيفية إقناعه؟ إن�ه يحب أن يب�دع". وتابع 
"ستكون هناك الكثري من العوامل التي تؤثر يف اختياره، 

إنه س�وف يحللها جميعاً. أعتقد أنه يريد أن تكون لديه 
السلطة التخاذ القرارات بشأن جميع املسائل 

الرياضي�ة ويج�ب أن يك�ون مرتاح�اً 
بالعم�ل هن�اك. باري�س؟ إن�ه ليس 

م�ن الواض�ح كيفي�ة إقناعه�م له 
بالتدري�ب هناك. أنا ال أعرف ما إذا 
كان باريس س�ان جريم�ان يمتلك 

الهيكل املناسب بالنسبة له".

انشلوتي: المال وحده ال يكفي 
لضم رونالدو

عام ذهبي لموراي 
وخيبة أمل لنادال البورتا: غوارديوال سيعود للبرسا

األندية االنجليزية تترصد شنايدر

سباحونا يواصلون االستعداد 
لبطولة االمارات الدولية

بطولة غربي آسيا توقف 
الدوري السلوي

أعل�ن اتح�اد كرة الس�لة  أن لجن�ة املس�ابقات قررت 
إيق�اف منافس�ات ال�دوري الس�لوي املمتاز بع�د انتهاء 
جولته الثامنة لتزامنها مع أربعينية اإلمام الحس�ني فضال عىل مشاركة 
املنتخب الوطني يف بطولة غربي آسيا، مؤكدا أن اللجنة ستحدد مواعيد 

الدوري وبطولة الكأس بعد انتفاء أسباب التأجيل.
وقال عضو االتحاد عباس خضري" إن "لجنة املسابقات يف اتحاد السلة 
ق�ررت تأجيل منافس�ات الجولة التاس�عة واألخرية م�ن املرحلة األوىل 
لدوري السلة املمتاز"، عازيا ذلك "لتزامن انطالق املنافسات مع مراسم 
زيارة اإلمام الحسني".وأضاف خضري أن "التأجيل يأتي أيضا النشغال 
املنتخب الوطني باملش�اركة يف بطولة غربي آسيا التي ستقام يف إيران 
خالل شهر ش�باط املقبل"، مؤكدا أن "اللجنة ستعقد اجتماعا تحدد 
بموجبه املواعيد الجديدة النطالق منافسات الدوري وبطولة الكأس 
بعد انتفاء أس�باب التأجيل".يذكر أن منافس�ات دوري كرة الس�لة 
املمت�از وصل�ت لجولتها التاس�عة من املرحل�ة األوىل حيث يتصدر 
فري�ق الكهرباء قائمة الف�رق متقدما عىل ف�رق دهوك والرشطة 

والكرخ التي تتصارع عىل املركز الثاني.

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /وكاالت

المستقبل العراقي /وكاالت

المستقبل العراقي /وكاالت



قام صاحب مطعم أفانتي يف س�ويرسا من تلقاء نفسه بزيادة مناعة 

زبائن�ه الصحية، وذلك بإضافة س�موم لعقارب وأف�اع وعناكب بكميات 

صغرية، بحسب صحيفة "األنباء" الكويتية.

 وه�ي مواد يعتربها صاحب املطعم مفيدة وأفضل من املواد املضافة 

املوج�ودة يف أنواع كثرية من األغذية. لكن الس�لطات الس�ويرسية منعت 

هذه البيت�زا مؤكدة أن صاحب املطعم قد تج�اوز الخطوط الحمراء عند 

إضافته مواد طبية إىل الغذاء.

 وهذه ليس�ت املرة األوىل التي يقوم بها صاح�ب هذا املطعم بابتكار 

بيتزا غريبة األطوار، ففي املرة الس�ابقة ق�ام بتحضري بيتزا تحتوي عىل 

رقائق من الذهب القابل لألكل.
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لقطة من
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1066 - مس�لمو غرناط�ة 
امللك�ي  الق�ر  يهاجم�ون 
اليه�ودي  الوزي�ر  ويصلب�ون 
يوس�ف بن نغريال وقتل معظم 
الس�كان اليه�ود يف املدينة بما 

سمي مجزرة غرناطة.
"معرك�ة  وق�وع   -  1460
ويكفيل�د" وذل�ك أثن�اء ح�رب 

الوردتني.
1862 - السفينة األمريكية 
"مونيت�ور" والت�ي تمث�ل أحد 
االبت�كارات الحديث�ة يف مج�ال 
املعارك البحرية تغرق إثر هبوب 

عاصفة قوية.
1880 - فرنسا تضم تاهيتي 

إىل أراضيها.
اتح�اد  مي�الد   -  1922
االش�راكية  الجمهوري�ات 

السوفياتية.
1947 - إع�الن الجمهورية 

الشعبية يف رومانيا.
انتخاب�ات  إج�راء   -  1961
املجل�س التأس�ييس يف الكويت 
وذل�ك به�دف وض�ع دس�تور 

للبلد.

1965 - انتخ�اب فردينان�د 
ماركوس رئيًسا عىل الفلبني.

املتح�دة  الوالي�ات   -  1972
توق�ف قصفه�ا املكث�ف ع�ىل 
ش�مال فيتنام وذلك أثناء حرب 

فيتنام.
1985 - الرئي�س الس�وري 
حافظ األس�د يجتم�ع مع ملك 
األردن الحس�ني ب�ن ط�الل يف 
دمش�ق بعد قطيعة دامت ست 

سنوات.
عالق�ات  إقام�ة   -  1993
إرسائي�ل  ب�ني  دبلوماس�ية 

والفاتيكان.
1997 - سقوط 400 مدني 
قتىل من 4 قرى يف أس�وأ أحداث 

العنف يف الجزائر.
2006 - تفج�ريات إرهابية 
ال�دويل يف  يف مط�ار بارخ�وس 

مدريد.
2010 - محكم�ة إرسائيلية 
تدين الرئيس األس�بق موش�يه 
كتساف بتهم اغتصاب وتحرش 
عمل�ن  س�ابقات  بموظف�ات 

معه.

4 سجون بريطانية 
تغيرّ أقفاهلا !!

عسكري يطالب باحلامية 
من زوجته !!

شوارع لندن خالية خالل 
"الكريسمس" !!

حظك اليوم

كلامت متقاطعة

يف مثل هذا اليو م
30

كانون االول

افقي

عمودي

1 بطلة كأس العالم لكرة القدم o 2006 نصف طعام

2 طري طويل األرجل واملنقار o سئم o لتفسري املعنى واالستطراد.

3 مجموع�ات من األوام�ر للكمبيوتر لعمل يشء ما o متالزم�ة االلتهاب التنفيس 

الحاد.

4 قرب o حيث يلتقي امللتقون.

5 مجموعة طقوس وتقاليد لحدث ما o احد الوالدين

6 أخطأ o قدح وذم شعرا o سأم وضيق من بطء مرور الوقت.

7 للنداء o عكس منغلق

8 السنة النار الشديدة o متشابهات

9 نصف خروج o توقف لعمل يشء جانبي أثناء القيام برحلة أساسية.

10 بطلة كأس العالم لكرة القدم o 1998 استجد وأظهر لونا جديدا.

1 بطلة كأس العالم لكرة القدم 1994.

2 يقطع باألسنان وخاصة اللحم o مدينة باكستانية.

3 أشياء غري مفهومة أو صعبة الفهم o يصيبه الجنون.

4 فعل أمر يقال عند الصالة o خوف مريض

5 ارتفع وعال.

6 بحر o فجوات بالغة الصغر يف الجسم أو ورق النبات.

7 عكس الحرب o من ينعق.

8 نصف نبات o ما يوضع عىل األثاث لحمايته أو لزينته فتفرش عليه.

9 العب ليبي يف نادي الشباب السعودي.

10 العب وفاق سطيف الجزائري

أنفق�ت 4 س�جون بريطاني�ة 330 أل�ف جني�ه اس�رليني م�ن أم�وال دافع�ي 

الرضائ�ب، أي ما ُيع�ادل نحو 535 ألف دوالر لتغيري أقفاله�ا بعد فقدان مفاتيحها. 

وقال�ت صحيفة "دييل تليغ�راف" إن وزير الدولة الربيطانية لش�ؤون العدل اعرف 

بأن الس�جون األربع�ة اضطرت إىل تغيري جميع أقفالها ع�ىل مدى العامني املاضيني 

ج�راء املخاوف األمنية الناجمة عن فق�دان مفاتيحها أو تعرضها للرسقة. ورفضت 

وزارة العدل الربيطانية الكش�ف عن الس�جون املعنية، بعد تواتر التقارير عن تزايد 

ح�وادث فقدان مفاتيح الس�جون وفق م�ا نرشته صحيفة "الرياض" الس�عودية. 

وأضافت أن الس�جناء يف س�جن مدينة بريمنغهام، جرى احتجازهم بزنزاناتهم ملدة 

يوم كامل تقريباً العام املايض بس�بب اختفاء مفاتي�ح الزنزانات، فيما أُعلنت حالة 

التأهب القصوى يف سجن ويكفيلد إثر قيام أحد الحراس بأخذ مفاتيح الزنزانات إىل 

منزله عن طريق الخطأ. ونس�بت دييل تليغراف إىل مدي�ر الحمالت يف تحالف دافعي 

الرضائب، روبرت أوكسيل، قوله "إن دافعي الرضائب كان من املمكن تجنيبهم هذه 

الفاتورة الضخمة لو أن حراس السجون كانوا أكثر حذراً".

 تلق�ى مكتب حاك�م مدينة أنطالي�ا الركية طلبات منفصل�ة من رجال 
يطلب�ون الحماية من عنف زوجاتهم، من بينهم رقيب يف الجيش. وقال هالل 
أوغل�و نائ�ب الحاك�م "تلقينا ثالث�ة طلبات 
حت�ى اآلن. أحد ه�ؤالء الضحايا هو رقيب يف 
الجيش"، مضيف�ا أن الحكمة الس�ائدة بأن 
"الرجال ال يتعرضون للرضب" غري صحيحة. 
وأضاف "ثمة فجوة يف القانون الركي. لدينا 
مراك�ز لحماية للنس�اء من العن�ف األرسي 
ولك�ن ال يوجد لدينا مراكز للرجال"، مش�رياً 
إىل أن الطلب�ات الثالثة للحصول عىل الحماية 

أبقيت رسية.

للوهلة األوىل تظن أنك يف مدينة أش�باح خاوية من البرش، بينما أنت يف لندن 

خالل العطلة الرس�مية يومي 25 و26 من الشهر الجاري، حيث تتوقف الحياة 

بش�كل كامل. وغالبا ما تكون األرس اإلنجليزية داخل مس�اكنها 

ال تحب�ذ الخروج بع�د توقف كل يشء، حيث ال توجد أي وس�يلة 

مواص�الت اثر توقف قط�ارات لندن ووس�ائل النقل األخرى مثل 

الباصات وغريها. ش�ارع اكس�فورد الذي اش�تهر بأنه واحد من 

أكثر ش�وارع العالم ازدحاما يعيش يف س�كون مطبق بعد إغالق 

جمي�ع املحال واملجمعات التجارية. وربما االس�تثناء الوحيد هو 

ش�ارع "ادجوارود" الش�هري بالنسبة للس�ياح الخليجيني، فهو 

الوحيد الذي يكاد يكون مكتظا باملارة، حيث تعتمد جميع املحال 

واملطاعم واملقاهي عىل السياح الخليجيني والعرب.

التدليك بالساطور.. أكثر عالجات الصني شهرة وفاعلية !

ساحة اسد بابل
يف الستينات

نيوزويك تصدر عددها الورقي األخي

مطعم يقدم بيتزا بسم 
األفاعي لزبائنه !

حرك عود الثقاب
 لتحصل عىل الناتج

لون مع

احلمل
أن  اليوم  الفل�ك  مهنياً:ينصح�ك 
تك�ون أكث�ر إنفتاح�ا و تواصال مع 
زمالء العمل عاطفياً:عليك أن تعالج 
مش�اكلك مع الحبيب بهدوء قبل أن 

تخرسه.

الثور 
مهنياً:يوم إيجاب�ي عىل الصعيد 
املهن�ي تحص�ل ع�ىل صفق�ة لطاملا 
تمنيته�ا عاطفياً:ش�خص ما قريب 
منك تش�عر باإلنجذاب تجاههه فلم 

ال تبادر و تخربه.

اجلوزاء
مهنياً:ك�ن م�را ع�ىل النج�اح 

وتحقيق أحالمك و ال تدع آراء اآلخرين 

تحبطك

عاطفياً:عليك أن تكون أكثر رفقا 

بمشاعر الحبيب.

ال�سرطان
مهنياً:تش�عر باإلحب�اط الي�وم و 

الحزن بس�بب تأجيل بعض املش�اريع 

املخطط لها

عاطفي�اً:ال تختل�ق املش�اكل م�ع 

الحبيب وأنت تدرك أنك املخطئ.

االأ�سد 
مهنياً:تتمت�ع بالكثري من املزايا 

التى تؤهلك اىل منصب مهم يف العمل 

عاطفياً:قرارات�ك الفردي�ة تغض�ب 

الحبيب عليك أن تستشريه أكثر.

العذراء 
مهنياً:تتحر اليوم من بعض الديون 

الت�ى كانت تش�كل ع�بء ع�ىل عاتقك 

عاطفياً:تناق�ش الي�وم مواضيع مهمة 

حول مستقبلك مع الحبيب.

امليزان
مهنياً:ينصحك الفلك اليوم أن تقبل 

التس�ويات الت�ى تع�رض علي�ك فه�ي 

ملصلحتك عاطفياً:تكن الكثري من الحب 

للرشي�ك ولكنه لألس�ف ال يش�عر بهذا 

الحب.

العقرب 
مهنياً:علي�ك أن تحافظ عىل هدوء 

أعصاب�ك اليوم فقد تواج�ه الكثري من 

املواق�ف الصعب�ة عاطفي�اً:ال تل�ح أو 

تضغط عىل الحبيب ودعه يقرر مصري 

العالقة بنفسه.

القو�س 
مهنياً:الكثري م�ن الفرص املربحة 

مادي�ا قد تحظ�ى بها الي�وم حاول أن 

تستغلها لصالحك عاطفياً:تطرح عىل 

الحبي�ب عدد من التس�اؤالت و تنتظر 

منه إيجابات مقنعه.

الدلو 
التغ�ريات  م�ن  مهنياً:الكث�ري 

اإليجابية ع�ىل الصعي�د املهني تكون 

لصالحك الي�وم عاطفياً:عليك أن تجد 

التوازن بني حياتك املهنية و العاطفية 

مع الحبيب.

اجلدي
بنفس�ك  تث�ق  أن  مهنياً:علي�ك 

بش�كل أكرب فأن�ت تمتلك املزاي�ا التى 

تس�اعدك عىل النج�اح عاطفياً:الكثري 

من الش�ائعات التى تطارد عالقتك مع 

الحبيب كن حذرا.

حوت 
اإلنج�ازات  م�ن  مهنياً:الكث�ري 

املثم�رة التى تقوم به�ا اليوم و تؤهلك 

اىل ترق�ة هام�ة عاطفياً:عليك أن تجد 

الرومانس�ية يف عالقتك م�ع الحبيب و 

التى تجذبك منه أكثر.

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

ودع�ت مجل�ة نيوزوي�ك األمريكي�ة قراء نس�ختها 
الورقي�ة هذا األس�بوع، وذلك قبل ش�هرين م�ن حلول 
الذك�رى الثمان�ني لصدوره�ا. واخت�ارت رم�زا مع�ربا 

لطبعته�ا األخرية م�ن ثالث 
كلمات "آخ�ر عدد مطبوع" 
 )#( إش�ارة  تس�بقها 
التي تستخدم يف  "هاشتاغ" 
االجتماعي  التواص�ل  موقع 
"توي�ر". وتعكس اإلش�ارة 
املجل�ة  اس�تخدمتها  الت�ي 
لإلنرنت  املتزاي�دة  األهمي�ة 
يف  للمعلوم�ات  مص�درا 
السنوات األخرية، مما تسبب 
يف وض�ع صع�ب للصحاف�ة 

املكتوبة ال س�يما يف عائ�دات اإلعالنات. وبعدما كافحت 
لضمان بقائها، أخفقت املجلة األسبوعية الثانية لألخبار 
بالوالي�ات املتحدة بعد تايم يف تجاوز انخفاض مبيعاتها 
وعائ�دات اإلعالن�ات يف ظل 
انتق�ال الق�راء إىل املضمون 
وكان  لإلنرن�ت.  املجان�ي 
الع�دد األول لنيوزوي�ك الذي 
ش�باط  فرباي�ر/  يف  ص�در 
1933 حم�ل صورة س�بعة 
أش�خاص من صناع الحدث 
حينه�ا بينهم أدول�ف هتلر 
ب�أن  رصح  ق�د  كان  ال�ذي 
"األمة األملانية يجب أن يعاد 

بناؤها من الصفر".

 ص�دق أو ال تص�دق "التدلي�ك الصين�ي 
بالس�كني" هو م�ن أكث�ر أنم�اط العالجات 
الصيني�ة فاعلية وش�هرة، وهن�اك عدد قليل 
من املعالجني يف العالم يتبعون هذا األس�لوب 
الفع�ال ونرى الن�اس من كل ح�دب وصوب 

يتوافدون عليهم ليستفيدوا من خدماتهم.
 يه�دف الع�الج إىل تخل�ص الجس�م م�ن 
الس�موم  الضارة العالقة به وتنقيته ويطلق 
الطاقة الذاتية املنحبسة ليستفيد بها الجسم، 
ويتلخ�ص العالج يف أن يحم�ل املعالج يف يده 

س�اطوران أو أكثر ويق�وم بالضغط بصورة 
متك�ررة ويتحرك لألعىل وألس�فل الصقاً حد 
الس�واطري عىل جس�د الش�خص، ويس�تمر 
العالج ملدة نصف ساعة مستمرة ويكلف 15 
دوالراً للف�رد الواح�د. وال يج�رح املريض وال 
ين�زف قطرة دم واحدة، ويزعم املعالجون أن 
تك�رار هذا العالج له قدرة عىل ش�فاء بعض 
األم�راض املس�تعصية مثل الرسط�ان وداء 
السكري والعديد من األمراض وتختلف حجم 

السواطري وسمك الحد عىل حسب املرض.

دش�نت الصني األربع�اء أطول خط 

للقط�ارات الفائق�ة الرسع�ة يف العال�م 

يرب�ط ب�ني بك�ني يف الش�مال وكانتون 

يف الجن�وب يف رحل�ة طوله�ا 2300 كلم 

ثل�ث  أي  س�اعات  ثمان�ي  وتس�تغرق 

امل�دة التي يس�تغرقها القط�ار العادي.

وتبلغ رسعة القطار 300 كلم/ س�اعة، 

وتتضمن الرحلة 35 محطة تش�مل أهم 

امل�دن الواقع�ة عىل امت�داد الخ�ط مثل 

ش�ينزو ويوهان وشانغشا. وافتتح هذا 

الخ�ط يف ذكرى مولد الزعيم الراحل ماو 

ت�يس تونغ ، وتش�هد ش�بكة القطارات 

الرسيع�ة يف الصني انتعاش�ا كبريا، فقد 

بدأ إنش�اؤها يف 2007 وأصبحت برسعة 

أوس�ع ش�بكة يف العالم. وسيبلغ طولها 

16 أل�ف كلم يف 2020، مقابل 8358 كلم 

يف نهاي�ة 2010.وكتبت صحيفة غلوبال 

تايمز األس�بوع املايض أن تدشني الخط 

سيس�مح بطي صفحة النتائج الكارثية 

الصط�دام قطارين رسيعني أس�فر عن 

س�قوط أربع�ني قتي�ال يف 23 يوليو/ 

تم�وز 2011 قرب وينج�و )رشق( يف 

أس�وأ حادث يف س�كك الحدي�د الصينية 

من�ذ 2008. وأثارت ه�ذه الكارثة قلقا 

عميقا حول أمن شبكة الطريق الرسيع 

الصيني. كم�ا أرضت بش�دة بالصناعة 

األس�واق  يف  املج�ال  ه�ذا  يف  الصيني�ة 

الخارجية.

الصني تدشن أطول خط للقطارات الرسيعة
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لالشتراك 
واإلعتالن 

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

األخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

            برلين/ وكاالت

يقع مطار اليبزغ هال يف ساكسونيا الغربية يف أملانيا 
ويخدم عىل حد سواء اليبزغ وهايل ساكسونيا انهالت. 

ويستقبل املطار أكثر من مليوني راكب سنويا، وهو 
ثانيي اكرب مطيار يف والية بيادن فورتمبيرغ بعد مطار 

شتوتغارت. 
 ويصنيف مطيار اليبزغ هال ضمن أغيرب املطارات 
يف العالم بسيبب التصميم الحديث ملهبط الطائرات الذي 

يمتيد فوق طريق رسيع واملوازي لسيكة حديد مجاورة. 
وتيم تحديث املطيار عند محاولية أملانييا الحصول عىل 
موافقية الفيفيا السيتضافة األلعاب األوملبيية 2012 يف 

اليبزغ ولكنها خرست العرض أمام لندن. 
ويعيد مطار اليبيزغ مركزا تجاريا مهميا يف املنطقة 
واكتسيب شيهرة كبرة بفضل تصميمه الرائع، ويتوافد 
إلييه املاليين بفضيل املهرجانيات السينوية والعروض 
تسيتضيفها  التيي  العامليية  واملسيارح  الكالسييكية 

ساكسونيا. 

               المستقبل العراقي / وكاالت

اسيتنكر د. إسيماعيل عبيد الجليل 
رئييس مركز بحيوث الصحراء ىف مرص، 
قيام املزارعين املرصين بسييناء بقتل 
حيرة املاليين التيى تعيش عيىل نبات 
الصبار املزروع هناك ورشيها باملبيدات 
الحرية.الحرة اكتشف قيمتها مؤخرا 
وفد زراعى مكسيكى يزور مرص حاليا، 
حييث تبين أنهيا تنتيج نوعا نيادرا من 
الصبغة الحمراء الشهرة التى تستخدم 
ىف صنيع السيجاد اإليرانيى، حيث يصل 
سعر اللرت منها إىل عرة آالف دوالروأكد 
د. عبيد الجلييل ىف تويتة ليه، أنه يجرى 
حاليا دراسة البدء ىف مروع التوسع ىف 
زراعة الصبار ىف سييناء، لالستفادة من 
القيمة االقتصادية الكبرة للحرة التى 

لم يستقر بعد عىل اسم لها.

حتشترة تنتتتتج صبتغتتة حتمتراء اللتتتر متنتهتا
 بتت 10 آالف دوالر

اليتبتزغ هتال.. أغترب متطتارات التعتالتم

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي
المستشـار العام 

مجتتعتتة التتالمتتي 

حدثنيي احيد الزمالء الصحفيين، وقد بلغ بيه االنزعاج مبلغا 
عظيما، انه عىل مدى سيبع سينوات متواصلة، وهو يكتب ويكتب 
عين البطاقية التموينية، ويدعيو يف كل ميرة اىل زييادة مفرداتها 
وتحسين نوعيتهيا، ألنهيا وسييلة جياع العيراق الوحييدة للبقاء 
عىل قييد الحياة، غير ان الحكومة بدال من االسيتماع اليه عمدت 
اىل تقليص مفرداتها شييئا فشييئا، حتى وصيل التقليص إىل مادة 
الشياي الذي يعد فاكهة العراقين الفقراء وعنوان ضيافتهم، ولم 
تكتيف الحكومة بذلك، بل أدخلت الناس يف معمعة مضحكة، وهي 
تنوي إجراء اسيتفتاء شعبي، وتشكيل مفوضية مستقلة النتخاب  
البطاقة، ومعرفة من يريد بقاءها، او القبول برشيوة قدرها )15( 
الف دينار مقابل السكوت، وقد ذكرني هذا ي والكالم ما زال لزمييل 
الصحفيي-، بمواطن عراقيي ايام الحكيم العثمانيي، قصد الوايل 
وشيكا له من بيته الصغير ذي الغرفة الواحدة، ومين كثرة عياله 
وطلب منه تخصيص دار اكرب، فسيأله اليوايل )هل تربي حيوانات 
يف باحة بيتك؟!(، رد علييه املواطن )نعم.. عندي عرون دجاجة، 
وثيالث نعاج، وبقيرة( قال له اليوايل )أمرنا ان تسيكن انت وافراد 
ارستك وحيواناتك يف الغرفة الوحيدة، وسأبعث من يراقبك، ويداهم 
منزلك يف ليل أو نهيار، لكي يتأكد من التزامك بأمري، وحذار حذار 

ان تخالف، هيا اخرج ولن تأتي اىل هنا إال بعد سبعة أيام(! 
مرعوبيا غادر املواطين العراقي، والتزم بامير الوايل النه يعرف 
قسيوة العقوبة، ولم تكد األيام السيبعة تميض بما فيها من قرف 
واذى ودمار اال بشق األنفس، وذهب اىل الوايل الذي قال له: )تذهب 
االن اىل منزليك وتعييد الدجاجات فقط اىل قنها، وتعال بعد سيبعة 
اييام( ونفذ الرجل االمر، وشيعر بيشء من االرتيياح لم يخفه عن 
اليوايل عند لقائهميا الجديد، ولكن النعاج والبقيرة ما زالت تنغص 
عليه وعىل أرسته حياتهما، وامره الوايل ان يعيد النعاج اىل زريبتها 
ويعود بعد أسيبوع، ونفذ املواطن العراقي األمر وهو سعيد للغاية، 
ولم يخف سعادته عن الوايل يف لقائهما الجديد، ولكن وجود البقرة 
معهم يف غرفة واحدة يسيبب لهم شييئا مين االنزعاج، وهنا امره 

الوايل  ان يعيد البقرة اىل مكانها القديم، ثم يأتي بعد يومن !
لم يصدق الرجل عظمة السيعادة التي غمرته، فقد تخلص من 
انزعياج حيواناته وقرفها، وتوىل هيو وافراد ارسته تنظيف الغرفة 
وفرشيها وتعطرها بماء الورد، وبعد يومن  ذهب اىل الوايل، ونقل 
اليه دعاء زوجته ودعاء العائلة، ان يحفظ الله الوايل من كل سيوء، 
بعيد ان نعموا بغرفة نظيفة معطرة واسيعة يطيارد فيها الخيال، 
وكاد يبكي بن يديه مين فرط فرحته، ومن كرم الوايل عليه، حتى 
اذا انتهى من تقديم آيات الشكر والثناء واالمتنان، سأله الوايل )هل 
مازليت تريد منزال اكرب ؟! انا حارض!!(، فيرد عليه املواطن )جزى 
الليه اليوايل الف خير، البيت يكفينيا وزيادة( ثم انيرصف اىل حال 

سبيله مغمورا بالبهجة !
حين انتهى زمييل مين كالمه قلت له مؤنبيا )ليس هناك ربط 
بن الحكايتين، فالوايل لعب  بأعصاب املواطن، ثم أعاد اليه منزله 
كما هو، أما البطاقة فلم تعد كما كانت عىل الرغم من ان الحكومة 
لعبيت بأعصياب املواطنين !( ويبيدو ان تعقيبي عىل ميا فيه من 
تأنييب سياخر قد أعجبه، لذليك انرصف هو االخر اىل حال سيبيله 

مغمورا بالبهجة !!   

* حسن العاني

الوايل والتموينية !

دغدغات

ميا أن يحين الحن، مسيتذكرين )واقعية الطيف(، يف أربعينية 
أبيي عبيد الليه الحسين )ع( مرتال بموقفه، مجسيدا عميق هيبته 
بأن:)هيهيات منا الذلة( ليعود صداها أزلييا مدويا، بزهو رمز النبل 
ضيد الذل والهيوان يف أبهى مباهيج االعرتاف باندحار سييف الظلم 
والطغيان،عيىل نصيال انتصار الدم طهيوراً، صبيوراً،  دؤوباً صوب 
مراقيي وسياللم الخلود، نحو سينان الرفعة ومهابة السيمو، يف أن 
نعييد ملحمة وفحوى عمق زهو ذلك السيؤال، ونكيرره عزا و بهاء 
واسيتذكارا لعميق معنيى الشيهادة، كونه السيؤال الصعيب، ال بل 
األصعيب عىل جمرات وهيج الزمان حن يعلو ويسيمو مرددا: )من 
األبقيى يف ضمر وعي التأريخ، الحسين .. أم قاتلييه ؟!!(. لتفيض 
املعانيي بزهو توحدهيا، ولتدع الزمان نفسيه يتهجى حروف نقاوة 
ذليك الرفض قائال: )مزيد مين الزمن.. ال يعني مزييدا من الخلود(، 
لتأخذ الداللة معنى العبارة وتتسع الرؤية بحجم ملحمة الطف حتى 
تضيق كل وسيائل التعبر كيي توازي مع وهيج الحقيقة، التي من 
أجلها ضحى الحسن وجاد بكل يشء، وأول مباهج تلك التضحيات، 
نفسيه وطهارة دميه النقي كروحه املرفرفة يف عليين، مدى الدهر، 
وهذا صوت الشياعر العراقي »د. حمد الدوخي« يلهج قائال: )) ليس 

الحسن إماما ...
بعض الحسن أئمة

قد جاء فردا.....
لوحده... وصار أمة

حتى بحالة جر..
ترى النون ضمة ((

فأي مدار يسير ويسيتقبل هذا االحتدام املتآخي مع براءة وبها 
اليروح الطاهرة حن تسيكن عىل فوهة بركان بقليب صابر رحيم، 
واثق بحمل صولجان الخلود، وهي تداني بموقفها سموات األساطر 

واملالحم رهن ربحها األكيد لجوهرها..؟!
 وأي رثاء يوازي رشف الحسب والنسب والسبب يف توثيق ذكرى 
استشيهاد طيب الطيبن و أنقى أنقياء الله جل شأنه، وأحب وأبقى 
مين يعيش العالم بفيوض ذكراه، حن يحين الحن، وتفتح الحياة 
أبوابها يف اسيتلهام ذليك النبأ العظيم، وها هنيا يتهدج صوت »نزار 
قباني« يف ملحمة رثاء أبي عبد الله الحسن، سخيا، مستهاما بطيب 

النسب وألق الشهادة وفجر الكربياء هاتفا ملء املدى والضمر:
) إن لم يكن بن الحسن وبيننا......

نسب فيكفينا الرثاء له نسب(
 ويهيم الشياعر يف نحيت ذات الوجود مرتال بطيول قامة الدهر 

متسائال بوثوق محب وهائم:
) ال ينقيض ذكر الحسن بثغرهم....

وعىل امتداد الدهر يوقد كاللهب
و كأن ال أكل الزمان عىل دم....

كدم الحسن بكربالء وال رشب
 أو لم يحن كف البكاء فم عىس...

يبدي ويجدي والحسن قد أحتسب(
 وليمتيد روح القصيد بنسيغ نبضاتها، يف قيعيان قصائد وقالئد 
حب الحسين كلما حان ويحن ذكرى قداسية جسده محموال عىل 
أكتاف التأريخ - الذي أراده هو عليه أفضل السيالم- يف أنقى معالم 

رفضه للظلم أين ما حل وكان.

  *  حسن عبد الحميد

وهل يكفي الرثاء.. 
له نسب ؟!

نقار الخشب

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

              بيكين/ وكاالت

»التدلييك  تصيدق  ال  أو  صيدق 
الصيني بالسكن« هو من أكثر أنماط 
العالجيات الصينية فاعلية وشيهرة، 
وهنياك عيدد قلييل مين املعالجن يف 
العاليم يتبعون هذا األسيلوب الفعال 
ونيرى النياس من كل حيدب وصوب 
ليسيتفيدوا مين  عليهيم  يتوافيدون 

خدماتهم. 
يهدف العالج إىل تخلص الجسيم 
مين السيموم الضيارة العالقية بيه 
الذاتيية  الطاقية  ويطليق  وتنقيتيه 
الجسيم،  بهيا  ليسيتفيد  املنحبسية 

ويتلخص العيالج يف أن يحمل املعالج 
يف ييده سياطوران أو أكثير ويقيوم 
بالضغيط بصورة متكيررة  ويتحرك 
لألعىل وألسيفل الصقاً حد السواطر 
عىل جسيد الشخص، ويستمر العالج 
ملدة نصف ساعة مستمرة ويكلف 15 

دوالراً للفرد الواحد.
وال يجرح املريض وال ينزف قطرة 
دم واحدة، ويزعم املعالجون أن تكرار 
هذا العالج له قدرة عىل شيفاء بعض 
األمراض املسيتعصية مثل الرسطان 
وداء السيكري والعدييد من األمراض 
وتختلف حجم السواطر وسمك الحد 

عىل حسب املرض.

التدليك بالساطور.. 
أكثتر العتالجتات فتاعتليتة !

Hasanhamid2000@yahoo.com

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير


