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إن اإلنسان في حاجة إلى
عامني ليتعلم الكالم وإلى
ستني عاما ً ليتعلم الصمت
«رسول حمزاتوف»

في اعدادنا المقبلة

تنفرد بنرش حقائق وخفايا فساد مرشوع املدينة الرياضية
وزارة الشباب ترمي املليارات يف مياه شط العرب !!

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفة يومية سياسية مستقلة

 16صفحة

علي الدراجي

تنرش قرارات اللجنة العليا للتصميم
االسايس ملدينة بغداد

ص7 - 6

انقرة تقايض بغداد :إلغاء مشاريع نقل النفط عبر األردن مقابل إيقاف العصيان المدني !!

اهلاشمي ح ّول  4ماليني دوالر لدعم التظاهرات  ..و «شيوخ» يطالبون بـ»امتيازات»

المستقبل العراقي  /خاص
س�ربت مص�ادر سياس�ية
متعددة ل�»المستقبل العراقي»
معلوم�ات ع�ن تحوي�ل نائ�ب
رئي�س الجمهوري�ة المحكموم
باإلع�دام ط�ارق الهاش�مي
مبلغ�ا ماليا ضخما إلى ش�يوخ
ف�ي محافظ�ة األنب�ار لدع�م
التظاه�رات ف�ي المحافظة ،إال
أن المبلغ لم يصل كامالً .وفيما
أش�ارت مص�ادر إل�ى أن تركيا
تق�ف وراء التظاه�رات به�دف
الضغط على الحكومة العراقية
م�ن أجل إيق�اف مش�اريع نقل
النفط والغاز عبر األردن ،أكدت
مصادر أخرى أن بعض ش�يوخ
المحافظات «المتظاهرة» بعثوا
برس�ائل إل�ى رئي�س ال�وزراء
ن�وري المالك�ي يطالب�وه فيها
بامتيازات مالية مقابل قيامهم
بإيق�اف تلك التظاه�رات .وقال
مص�در ف�ي القائم�ة العراقي�ة
إن نائ�ب رئي�س الجمهوري�ة
الس�ابق المحك�وم باإلع�دام
لتهم تتعلَّ�ق باإلره�اب ،طارق
الهاش�مي ،حوَّل مبلغ  4ماليين

دوالر من أنقرة إلى ش�يوخ في
محافظ�ة االنب�ار -ع�ن طريق
إقليم كردستان -بغية استمرار
التظاهرات.وكش�ف المص�در،
الذي َّ
فضل الكش�ف عن هويته،
ل�»المس�تقبل العراقي» ،عن أن
المبل�غ ال�ذي حوَّله الهاش�مي
وص�ل إل�ى المعنيي�ن بتوزيعه
ناقصا مليون دوالر ،مشيرا ً إلى
أن هذا المبلغ تقاسمه مسؤول
وشيخ كبير في المحافظة.
وأوض�ح المص�در إن�ه إث�ر
ه�ذا األم�ر نش�ب خ�الف كبير
بين الهاش�مي وبين ساسة في
االنبار والموصل بعد أن تسلَّموا
المبلغ وبدأوا بتوزيعه ،مبينا ً أن
هؤالء أيضا ً بدأوا بسرقة المبلغ
حي�ث ّ
أنهم بدالً م�ن أن يقوموا
بتوزي�ع مئ�ة دوالر عل�ى كل
متظاهر قام�وا بتوزيع  25ألف
دينار ،مش�يرا ً إلى أن الهاشمي
أرس�ل ثالثة من أقاربه لمتابعة
الموض�وع ومعرف�ة مصي�ر
الملي�ون دوالر الت�ي اختف�ت
وحقيق�ة توزي�ع المبال�غ على
المتظاهرين.
تتمة ص3

يـوم الســيـــادة ..يــوم العـــز والكـــرامـــة والـــوفـــــاء

إيقــــاف استيــــــراد السيـــــــارات اعالمي لـ
اإليرانيــــــــــة

ص3

التجارة ترصد 28
خمالفة يف مطاحن
بغداد
ص5

ص9 - 8

Apago PDF
«اجلزيرة» القطرية تدرب «الفلوجة» البعثية!!
: Enhancer

المستقبل العراقي  /خاص
كش�ف إعالم�ي عرب�ي أن قن�اة
“الفلوجة” الفضائية التي تزامن افتتاحها
م�ع التظاه�رات الت�ي عمّ�ت محافظ�ة
االنبار ه�ي فضائي�ة تابعة لح�زب البعث
المحظور في العراق ،مش�يرا ً إلى أن أغلب
الك�وادر اإلعالمية التي تعمل فيها هي من
البعثيين.
وقال اإلعالمي ،الذي َّ
فضل عدم الكشف
ع�ن هويت�ه ،في اتص�ال مع “المس�تقبل
العراق�ي” أن “هن�اك اهتمام�ا ً عربي�ا ً
بالقناة” ،مؤكدا ً أنه�ا ّ
تتلقى الدعم المادي
من ع ّدة دول عربية.

وذكر أن دولة قطر تدعم القناة بش�كل
مباش�ر ،موضحا ً أنها أرس�لت إليها بعض
الخب�راء في قن�اة الجزي�رة القطرية بغية
تطوي�ر عمله�ا .منوِّها ً بأن�ه “يجري اآلن
تعزيز غرفها الخاص�ة باألخبار والبرامج
السياسية واألفالم الوثائقية”.
ولف�ت اإلعالمي العربي إلى أن فضائية
“الفلوج�ة” تس�عى إل�ى أن تك�ون صوتا ً
ناطقا ً باسم حزب البعث المنحل في الفترة
المقبل�ة ،مبينا ً أن غرفة األخبار تعمل على
تجهي�ز أفالم وثائقية م�زوّرة عن العراق،
ً
فض�ال ع�ن تأجيج النف�س الطائف�ي بين
مكوِّنات الشعب العراقي.

حمافظة البرصة :الكويت تستويل
عىل أكثر من  11حق ًال نفطي ًا

ص3

اإلنـدبنـدنت :اجلـيـش
السـوري مسـيـطر علـى
األوضـاع امليـدانيـة

ص4

صحيـفـة أمريكيـة :تقييمـات البنـتـاغون للقـوات العراقيـة إيـجـابيـة مشـوبـة احلـذر
أمريكا ..أخطاء فادحة فرضت «جمرمني» عىل العملية
السياسية «العرجاء»!!!

المستقبل العراقي  /خاص
اتف�ق عدد م�ن أعضاء مجلس الن�واب على التخري�ب والدمار الذي
رافق وجود القوات األميركية في العراق ,فيما اتهم بعضهم واش�نطن
بزرع سياس�يين يمثلون مكونا ً واسعا ً هم أصالً من المجرمين والقتلة
وم�ن ق�ادة تنظي�م القاع�دة وان أميركا لي�س لها دور ايجابي س�وى
إسقاط نظام الطاغية المقبور.وقال عضو ائتالف دولة القانون النائب
علي شاله ل�”المستقبل العراقي” إن يوم “السيادة الوطني” يعد عرسا ً

وطنيا ويجب أن نحتفل به نحن كعراقيين بعيدا عن الخالفات ،الس�يما
فيه اس�تعاد بلدن�ا حريته من االحت�الل الذي جثم عل�ى صدورنا طيلة
األعوام الماضية التي تلت سقوط النظام الدكتاتوري”.وأشار شاله إلى
أننا “ال ننكر الدور االيجابي ألميركا في إس�قاط النظام البعثي المجرم
إال أنه�ا ارتكبت كثيرا من األخطاء الفادحة في العراق” ,مبينا ً أن جيش
االحت�الل خلف عملية سياس�ية غير واضحة المعال�م وفيها مغالطات
كبيرة وتحتاج إلى الكثير من التعديالت.
تتمة ص3

قـراءات انتخابيـة لالنتخـابات املحليـة لعــام 2013

ص13

املالكي :تركيا حتاول تقسيم العراق عرب «صفقات بائسة»

ص3

تقرير شيلكوت عن حرب العراق لن ُينرش قبل أواخر العام املقبل

تظـاهرات االنبـار ..لو كـان حممـد باقـر احلكيـم بيننـا !

ص2
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ص2

مراقبون :على العراق عدم تكرار األخطاء السورية
أسـوأ الـنـاس مـن سـرق النـاس
حتذيرات من استخدام القوة يف التعامل مع تظاهرات األنبار
المستقبل العراقي  /خاص

ص13

هيمن�ت الخش�ية م�ن تط�ور األزم�ة الحالية
بي�ن الحكوم�ة المركزي�ة وأهال�ي االنب�ار إلى ما
يش�كل تهديدا ً على األمن الوطن�ي ،على آراء العديد
م�ن المتابعين للش�أن العراقي ،والذي�ن رأوا أن ما
يح�دث في تل�ك المحافظ�ات التي تقطنه�ا غالبية
م�ن المك�ون الس�ني في الع�راق يمكن أن تش�كل
امت�دادا ً ألحداث س�وريا الت�ي أخذت بع�دا ً طائفياً،
بعدم�ا صورت جهات دولية مهتم�ة بحدوث تغيير
س�وري على الطريقة التي تنس�جم م�ع مصالحها
وتوجهاته�ا ،وعب�ر أجهزته�ا اإلعالمي�ة المؤثرة،
عل�ى أن م�ا ي�دور في س�وريا ص�راع بين الس�نة
(المحكومين) والشيعة (الحاكمين) .وانطلقت تلك

ص2

اآلراء من حقيقة قيام أجهزة إعالم الجهات الدولية
ذاتها المتدخلة في الش�أن الس�وري بعمل تغطيات
ش�املة لتظاهرات األنب�ار والمحافظات المجاورة
له�ا ومحاولة تصويرها على أنها نداءات اس�تغاثة
س�نية من ظلم الشيعة ،الس�يما وأن قناة الجزيرة
القطري�ة وضع�ت مش�اهد التظاه�رات العراقي�ة
بجان�ب مش�اهد التظاه�رات الس�ورية ،وكأنه�ا
تش�ير إلى تطابق ما يحدث في البلدين .وسبب هذا
التحرك اإلعالمي القط�ري ،باإلضافة إلى تحركات
أخرى ،والدة اعتقادات بأن قطر والدول التي تنتهج
سياس�تها الحالية تس�عى إلى تكوين «إقليم سني»
يجمع س�نة العراق وس�وريا ،األمر الذي يستدعي
تعام�ل الحكومة مع التظاه�رات العراقية بمنتهى

الحنك�ة وع�دم اللجوء إل�ى منطق الق�وة .ويرى
مراقب�ون أن ضرب المتظاهرين ف�ي االنبار –في
حال حدث ذلك -سيشكل خطأ كبيرا هو ذات الخطأ
الذي ارتكبه بشار األسد حين تصدى للمتظاهرين
الس�وريين في حارات دمش�ق ودير الزور وحلب
بهدف تنفي�ذ مطالب كان باإلمكان تس�ويتها مع
الس�لطة الس�ورية .إذ أن الحكومة الت�ي يقودها
رجل ش�يعي (المالكي) ستجد نفس�ها -إذا ما تم
ض�رب المتظاهري�ن -أم�ام غضب س�ينقلب إلى
غضب س�ني طائفي كم�ا حدث في س�وريا حين
تصدت ق�وات س�ورية صورها اإلع�الم القطري
والسعودي أنها قوات (اسدية) تابعة لنظام علوي
تعتدي على متظاهرين من الغالبية السنية.

ص6

ص11
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تظـاهرات االنبـار ..لو كـان حممـد باقـر احلكيـم بيننـا !

التحليل السياسي /غانم عريبي
قيل قديماً ،في تراثنا الشعبي،
(الل�و زرعوه وما خض�ر) لكن من
حقنا أن نتخيل :ماذا لو كان اإلمام
الس�يد محم�د باقر الحكي�م بيننا
ف�ي التحالف الوطن�ي أو الطائفة
الش�يعية أو العملية السياس�ية..
هل س�يقف هذا الموقف الس�لبي
ال�ذي يقف�ه التحال�ف الوطن�ي-
خصوصا زعامته المتمثلة بالسيد
إبراهيم الجعفري -إذ حتى اآلن لم
يصدر عن التحال�ف الوطني ،وهو
الكتلة األكبر وخيار الشيعة ورأس
السلطة ومنه رئيس الوزراء ،شيء
يذك�ر ،وكأن الذي يج�ري اآلن في
االنبار يجري في اوكالهوما؟!.
ل�و كان الس�يد الحكي�م بيننا
لت�رك التحالف ومق�رات الجادرية
ومجل�س الن�واب وق�ادة العملية
السياس�ية ،الذي�ن التب�س األم�ر
عليهم فراح�وا يضربون األخماس
باألس�داس ،وذهب إلى هناك ،إلى
االنب�ار ليطفئ فتن�ة نائمة ووقف
إلى جان�ب علمائهم ومش�ايخهم
وشاركهم ما يطلبون وفرج عنهم
وتبن�ى مطالبه�م وعاد إل�ى بغداد
وانتف�ض هناك ألن الحكيم – وهو
م�ا عرفت�ه عن�ه خ�الل مج�اورة
امت�دت لرب�ع ق�رن– يش�عر ان
الش�عب العراقي واحد وان تعددت
التسميات واأللفاظ والمصطلحات
والمفاهيم والطوائف!.
ل�و كان الحكيم بينن�ا ما ترك
التحال�ف الوطن�ي ب�ال موق�ف -

وال�كل ال يع�رف كيف يتح�دث او
يتحرك او يش�تغل وال يعرف كيف
يتعاطى السياسة في هذا المقطع
الزمني والتاريخي من حيز التجربة
الوطنية والسياس�ية وعمر الدولة
العراقي�ة ،الت�ي كثرت مفاس�دها
وأخطاؤه�ا ،وصرنا قاب قوس�ين
او أدن�ى م�ن التفتي�ت والتمزيق..
لقال الحكيم ان األمة التي تنتفض
م�ن اجل معتقالتها او س�جيناتها
ه�ي ام�ة مغلوب�ة ويج�ب ان يتم
االعتراف بحقوقها المشروعة عبر
وجود حكومة عادلة وحاكم عادل
وحكومةش�ريفة.
لو كان الحكيم بيننا لما سكت
أو ان�زوى وترك الحبل على الغارب
يتس�قط أخطاء غريمه السياسي.
لع�ل األق�دار أو انتفاضة الجس�ر
الواصل بين بغداد واالنبار تسقطه
بالضرب�ة القاضي�ة الن الحكي�م
كما عرفت�ه يتجاوز أخطاء الغريم
ف�ي اللحظ�ة التاريخي�ة الصعبة
ويتج�اوز خالف�ه السياس�ي م�ع
الخص�م النوع�ي ويندف�ع باتجاه
إزال�ة الحي�ف وتهدئ�ة األوض�اع
وكس�ر ش�وكة القادمي�ن وف�ي
أذهانه�م ش�رر كتائ�ب النص�رة
وه�م الذي�ن رأيناهم عبر شاش�ة
(الفلوج�ة الفضائي�ة) يحمل�ون
أعالم االستقالل السورية!.
الحكي�م ل�و كان بيننا ألنطلق
م�ن واجب�ه الش�رعي كمس�لم
وواجب�ه الوطني كزعي�م ومواطن
وقائد مس�ؤول ف�ي حماية الوطن
والمواط�ن وألعط�ى (المواط�ن)

حق�ه وموقعه وقيمته السياس�ية
واالجتماعي�ة العليا وهو يقف الى
جانب الدولة وان اختلف مع رئيس
الحكوم�ة الن الدول�ة اذا س�قطت
سنس�قط جميع�ا تح�ت أق�دام
كتائ�ب التكفير والقت�ل والجريمة
وسيقتلون أهل االنبار الذين تلكأوا
بنصرتهم منذ عش�ر س�نوات قبل
ان يتوجهوا ال�ى بغداد لقتلنا وهو
س�يقف الى جانب كل المظلومين
والمحرومي�ن والن�اس الطيبي�ن
ألن�ه طي�ب ومعدنه مع�دن أحرار
ومجاهدي�ن ومفس�ر ق�ران ول�م
يعرف ع�ن الحكيم انه انزوى يوما
انتظارا لس�قوط غريم او احتجب
عن الظه�ور توخيا لفجيعة تجرح
قلوب كتلة منافسة!.
االنبار تشهد تحركا جماهيريا
 أن�ا أخش�ى ان يس�تثمر من قبلالنص�رة والقاع�دة والمجموع�ات
اإلرهابي�ة ويتط�ور األم�ر ليكون
علينا غمة في المس�تقبل ويتحول
ال�ى مطل�ب اقام�ة إقلي�م فيم�ا
الشعارات التي رفعت في المسيرة
والقبض�ات الت�ي ت�م التلويح بها
تحت الجس�ر المش�ترك بين بغداد
واالنبار قالت شيئا آخر غير التوقف
عن�د المطالب�ة بإط�الق س�راح
المعتقالت االنباريات والفلوجيات
الموجودات في سجون الداخلية..
ان�ه اإلقليم لحماية اه�ل الجماعة
واإلقلي�م للوق�وف ض�د سياس�ة
(اقص�اء الس�نة) وه�ي فرصة لن
تاتي وال في األح�الم ألهل النصرة
والجماع�ة التكفيري�ة التي تقاتل

بش�ار االس�د في دمش�ق وعينها
على بغداد!.
منهج الحكيم في التعاطي مع
المسالة الوطنية يتميز باالستقامة
الش�ديدة وه�و الع�ارف بقيم�ة
(واس�تقم كما أمرت) واالستقامة
في مفه�وم إمام المح�راب تعني
األخذ بيد األمة الى الصراط الواضح
وتجنيبها منزلق�ات االنحراف عن
المس�يرة الوطني�ة الديمقراطي�ة
وتعن�ي العدال�ة ف�ي ادارة الدول�ة
ولن تجد في عقيدة الحكيم ش�يئا
له عالق�ة بالدكتاتوري�ة او التفرد
او االس�تحواذ على السلطة وربما
حظي الحكي�م بكل ه�ذا االحترام
الدول�ي ف�ي األم�م المتح�دة وفي
العالق�ات العربي�ة واالقليمي�ة
وبه�ذه المكان�ة المرموق�ة عن�د
الشيعة والسنة في العراق والعالم
اإلس�المي الن الرج�ل ان�دك ف�ي
(واس�تقم كم�ا أم�رت) وأصبحت
لسان حاله وش�خصيته ونظريته
السياس�ية والفكرية والعقدية في
الحياة.
لو كان الحكيم بيننا لما جرى
اكب�ر ش�قاق ف�ي تاري�خ العملية
السياس�ية والنف�اق ف�ي تاري�خ
وج�ود حكوم�ة بع�د دكتاتوري�ة
طاغي�ة ه�ي دكتاتوري�ة ص�دام
التي أذاق�ت الناس الوي�ل والثبور
وعظائم األمور والحروب والمآسي
والع�ذاب والمعان�اة الكوني�ة
والك�وارث وكنت أتمن�ى ان تكون
تلك الغضب�ة االنباري�ة اليوم على
خلفي�ة معتق�الت م�ن المناط�ق

كاريكاتير
الغربي�ة ه�ي ذاته�ا غضبتهم ضد
نظ�ام الطاغي�ة ص�دام حس�ين
حي�ن كان يعتق�ل ويذب�ح ويعذب

بسبب الخالف بشأن مواده السرية

تقرير شيلكوت عن حرب العراق لن ُينرش قبل أواخر العام املقبل
المستقبل العراقي  /متابعة
كش�فت صحيفة ذي تايم�ز البريطانية
أن النتائ�ج التي خرجت بها لجنة ش�يلكوت
للتحقي�ق ف�ي ح�رب الع�راق ربم�ا ال تج�د
طريقه�ا للنش�ر حتى أواخ�ر الع�ام القادم
بس�بب التلكؤ فيم�ا ينبغي نش�ره من مواد
س�رية .وق�د تأخر نش�ر تقرير س�ير جون
ش�يلكوت عدة مرات ،كان آخره�ا ما يتعلق
منه�ا برف�ع طاب�ع الس�رية ع�ن الوثائ�ق
الحكومية مث�ل تس�جيالت المحادثات التي
دارت بي�ن رئيس الوزراء البريطاني األس�بق
توني بلير والرئيس األميركي الس�ابق جورج
دبليو بوش منذ ما قبل حرب العراق .وذكرت
الصحيف�ة أن لجن�ة التحقي�ق اطلع�ت على
تل�ك الوثائ�ق ،لكنه�ا ترغ�ب ف�ي الحصول
عل�ى اإلذن بنش�ر مقتطف�ات منه�ا تس�ند
م�ا توصلت إليه م�ن نتائج .وص�رح مصدر
لم تح�دد الصحيفة هويته -أن س�ير جونشيلكوت ومكتب رئاس�ة الوزراء لم يتوصال
حت�ى اآلن إلى اتفاق بش�أن ما يجب نش�ره
م�ن مواد .وقال المصدر "القضية الكبرى ما
ت�زال تكمن في اعتقاد لجن�ة التحقيق بأنها
يجب أن تكون قادرة على نشر وثائق ما برح
مكتب رئاس�ة الوزراء يمتن�ع عن منح اإلذن
بنش�رها" .وفي تموز الماضي ،أوضح فريق
لجن�ة التحقيق أن�ه رغم ما ظ�ل يحرزه من
تقدم في عمله فإنه لن يتس�نى له الش�روع
في كتابة رسائل إلى كل من تعرض للنقد في
التقرير قبل منتصف العام  .2013وأش�ارت
ذي تايم�ز إل�ى أن األف�راد الذي�ن طالته�م
س�هام النقد في التقرير س�يمنحون الوقت
الكاف�ي للرد عل�ى تلك االنتقادات قبل نش�ر
التقرير النهائي ،وهو ما قد يؤدي إلى تأخير
ص�دور التقرير حتى أواخر الع�ام القادم ،إذ
ستس�تغرق الردود "أسابيع أو شهورا" لكي
تصل إلى اللجنة.م�ن جانبها ،قالت صحيفة

فؤاد حسون
ويغتص�ب بنات الجن�وب العراقي
اللواتي حضر أخوانهن معهم تحت
الجسر المشترك في االنبار.

ل�و كان الحكي�م بينن�ا ألقام
الح�د على التف�رد وعاق�ب حدود
الدكتاتورية ولكان أول الس�ائرين

م�ن أقص�ى قري�ة ف�ي الجن�وب
بمسيرة مليونية الى أقصى مدينة
في االنبار.

معلومات استخبارية تفيد باستهداف السفارة
األمريكية ..واألخرية مرتعبة
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت الس�فارة األميركية في بغداد ،أمس األحد،
ع�ن حصولها على معلومات اس�تخباراتية تفيد بوجود
اس�تهداف للمصالح األميركية في الع�راق خالل الفترة
المقبلة ،داعية مواطنيها إلى أخذ الحيطة والحذر.
وق�ال بي�ان للس�فارة األمريكي�ة إن "معلوم�ات
اس�تخباراتية وصلت إلى الس�فارة األميركية في بغداد
تؤك�د وجود اس�تهداف للمصالح األميركي�ة في العراق
خالل الفترة المقبلة" ،مضيفا ً أن "الس�فارة األميركية
ِّ
تح�ذر مواطنيها في حال الس�فر إلى الع�راق أو التنقل
فيه عليهم إبالغها بخطواتهم".
وبيَّن�ت انه "في حال انقطاع االتصاالت او االنترنت
عل�ى المواطني�ن األميركيان التوجه إلى مقر الس�فارة
في بغداد مباش�رة".يذكر أن وزارة الخارجية األميركية
َّ
ح�ذرت مواطنيه�ا ،ف�ي آب الماض�ي ،بع�دم الس�فر
غير الض�روري إلى الع�راق نظرا للتده�ور األمني الذي
تش�هده البالد.وقال بيان ل�وزارة الخارجي�ة األمريكية

أن "جماعات مس�لحة عديدة بما فيه�ا تنظيم القاعدة
مازالت نش�طة في جميع أنحاء الع�راق على الرغم من
اس�تمرار الق�وات األمني�ة العراقية بعملياته�ا ضد تلك
الجماعات" مضيفا انه "مع انخفاض مس�توى العنف
مقارنة بما كانت عليه األوضاع في الس�نوات الماضية
لكنه مازال يحدث كثيرا وخصوصا في محافظات بغداد
ونين�وى وصالح الدي�ن واالنب�ار وديالى".وخالل المدة
ّ
وحتى مطلع كان�ون الثاني ،2012
من أيلول الماض�ي
أطلقت السفارة األمريكية تسعة تحذيرات على موقعها
االلكترون�ي ،تحذر مواطنيها فيه�ا من وجود معلومات
مؤكدة على اس�تهداف حاملي الجنس�ية األميركية من
قبل العناصر المس�لحة في جميع أنحاء العراق بش�كل
ع�ام والمنطقة الدولي�ة (الخضراء) بش�كل خاص في
حي�ن ان مجم�وع التحذيرات خالل ع�ام  2011بأكمله
بل�غ  11تحذيراً.وتذكر ه�ذه التحذي�رات أن المعلومات
االس�تخباراتية التي وردت إلى السفارة األميركية تشير
إلى تخطيط الجماعات المسلحة لتنفيذ عمليات خطف
واغتيال بحق حاملي الجنسية األميركية.

حمافظة البرصة :الكويت تستويل عىل أكثر من  11حق ًال نفطي ًا
ديلي تلغ�راف البريطانية ،الجمعة الماضية،
إن تقري�ر لجن�ة التحقي�ق المعروفة باس�م
"لجنة ش�يلكوت" ،كان من المقرر أن يصدر
أواخر العام الماضي وتقرر تأجيله إلى نهاية
الع�ام الحالي ،غي�ر أن اللجن�ة اضطرت إلى
تأجيل إصداره حتى أواخر عام  2013بسبب
الخالف الجاري مع الحكومة البريطانية التي
تمنع نشر وثائق سرية تتعلق بحرب العراق.
وأضافت أن مصدرا ً مطلعا ً كش�ف بأن تقرير
لجنة شيلكوت "لن يصدر في الموعد الجديد
بنهاية العام المقبل أو حتى أوائل عام ،2014
ما لم يتم حل الخالف بين لجنة التحقيق وبين
الحكومة بش�أن الوثائق الس�رية" .ونسبت
الصحيفة إلى المصدر قوله "إن إصرار لجنة

التحقيق في حرب العراق على نش�ر الوثائق
التي تحتفظ به�ا الحكومة عن حرب العراق
ما يزال يش�كل المعضلة الكب�رى ،ويخطط
رئيس�ها جون شيلكوت إلرس�ال رسائل إلى
األط�راف المعني�ة ف�ي الصيف المقب�ل للرد
عل�ى أي انتقادات ينوي إدراجها في تقريره،
وهي عملية ستس�تغرق عدة أش�هر" .وكان
رئيس ال�وزراء البريطاني الس�ابق غوردون
ّ
ش�كل في حزيران  2009لجنة مكونة
براون
من  5أعضاء برئاس�ة جون شيلكوت إلجراء
تحقي�ق حول ح�رب الع�راق يغط�ي الفترة
م�ن صيف الع�ام  2001وحت�ى نهاية تموز
 ،2010ومنح اللجنة حق الوصول إلى جميع
المعلومات الحكومية وم�ن ضمنها الوثائق

السرية ذات الصلة بحرب العراق وصالحيات
تخوّله�ا اس�تدعاء أي ش�اهد بريطان�ي
للمث�ول أمامه�ا .وب�دأت اللجن�ة جلس�اتها
العلنية في تش�رين الثان�ي  2009بمراجعة
السياس�ة التي تبنتها بريطانيا حول العراق
واس�تمعت خاللها إلفادات  150ش�اهدا ً من
كبار المس�ؤولين السياس�يين والعسكريين
واألمنيي�ن البريطانيي�ن واألجانب ،كان على
رأس�هم رئي�س ال�وزراء البريطاني األس�بق
توني بلي�ر وخلفه غ�وردون ب�راون .وأعلن
ش�يلكوت في تم�وز الماض�ي أن التقرير لن
يص�در قبل منتص�ف ع�ام  2013على أقرب
تقدي�ر وس�يحتوي عل�ى نحو ملي�ون كلمة
طويلة.

البصرة/المستقبل العراقي
كش�ف النائب عن محافظة البص�رة جواد البزوني
ً
حق�ال نفطياً،
عن اس�تيالء الكوي�ت على أكث�ر من 11
إضاف�ة إلى قاع�دة أم قصر البحرية وع�دد من المزارع
بعد ضمه�ا أكثر من  80كيلوا متر داخل أراضيها ،داعيا ً
إلى تش�كيل لجان لحل المش�اكل العالقة.وقال البزوني
إن "الكويت ضمت داخل أراضيها ما يقارب ال�  80كيلوا
متر من األراضي العراقية بعد تحريرها ،واس�تولت عبر
هذه الكيلومترات على عدد من المزارع ،إضافة إلى أكثر
من  11حقالً
نفطي�ا ،وقاعدة أم قصر البحرية" ،معربا ً
ً
عن اس�تغرابه من اإلجراءات التي تم من خاللها تحديد
الح�دود البرية وضم هذه األراضي الى الكويت دون علم
العراق.وأك�د البزون�ي أن الع�راق يمتلك أدل�ة على هذه

التجاوزات ،موضحا ً أن "جوازات الس�فر كانت تؤشر أو
تختم في منطقة الجهراء أثناء السفر في السابق ،وهذا
ما يدل أين كانت حدود الكويت" ،مش�يرا ً إلى أن العراق
أعطى االلتزامات الدولية التي عليه رغم أنها تعد ظلماً،
لكنه س�ددها لحل مش�كلة الخطوط الجوي�ة العراقية
باإلضافة إلى استعداده ان يتافهم مع الجانب الكويتي.
ون�وه إلى أن مصلحة العراق تتطلب تش�كيل لجان
من الطرفين لحل المش�اكل العالقة ألنه ال يمكن فرض
شيء على العراق ال يعترف به الشعب العراقي.
وكان المجل�س األعلى لق�ادة دول مجلس التعاون
الخليجي قد ش�دد على ضرورة اس�تكمال العراق تنفيذ
جميع ق�رارات مجلس األمن الدولي�ة ذات الصلة ومنها
االنتهاء من مسألة صيانة العالمات الحدودية بين دولة
الكويت والعراق تنفيذا للقرار (.)833

اعتبرت أن تعاون بغداد وواشنطن العسكري مفيد للجانبين

صحيـفـة أمريكيـة :تقييمـات البنـتـاغون للقـوات العراقيـة إيـجـابيـة مشـوبـة باحلـذر
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
تذكر الكاتبة الصحافية آنا مورلين في تقرير
نشرته صحيفة "كريس�تيان ساينس مونيتور"
األمريكية مؤخراً ،أنه من تموز إلى تشرين األول
الماض�ي بلغ العنف ف�ي العراق أعلى مس�توى
له في عامين ،مش�يرة إل�ى أن هذه "عالمة غير
مشجعة" ,والس�يما بعد مرور عام على مغادرة
المركبات العس�كرية األمريكية للبالد ,مما ُيثير
تس�اؤالت كثيرة ح�ول الوضع عل�ى األرض في
العراق وعالقة مصالح أمريكا األمنية به.
وتقول مورلين أن هذه القضية أثارت انتباه
المحللين العس�كريين والعاملين في البنتاغون,
م�ع إي�الء اه���تمام خ�اص الس�تجابة قوات
األم�ن العراقية التي دربتها الواليات المتحدة مع
هذا العنف وارتف�اع عدد الوفيات واإلصابات من
المدنيي�ن ,وحت�ى اآلن تعتبر جمي�ع التقييمات
إيجابي�ة مش�وبة بالح�ذر .وتنق�ل مورلين عن
نورا بنس�احل ،وهي زميل ب�ارز في مركز األمن
األمريك�ي الجدي�د ،تعليق�ا ً على ه�ذا الموضوع
تق�ول في�ه "إن مس�تويات العن�ف هن�اك (في
الع�راق) م�ا ت�زال مرتف��������ع�ة للغاي�ة,
ومميتة" ،حيث أش�ارت بنس�احل إلى أن المزيد
من الن�اس يموتون في العراق في الوقت الراهن

أكث�ر م���ما هو في أفغ����انس�تان ،حيث ما
ت���زال ح���رب أم���ري���كا مس����تم�رة.

شراكة بنكهة االحتالل

وتنقل مورلين عن بنس�احل ،التي ش�اركت
في كتابة تقرير تحت عنوان "تنش�يط الشراكة:
الوالي�ات المتحدة والعراق بعد عام االنس�حاب"،
قوله�ا "كان هن�اك أش�خاص يقول�ون إن�ه في
اللحظة التي تغ�ادر فيها القوات األمريكية البالد
فإنها س�تدخل في الحروب األهلية وقوات األمن
العراقي�ة ل�ن تكون ق�ادرة على الصم�ود ،ولكن
هذا لم يحدث بعد ,ب�ل إن قوات األمن (العراقية)
كانت قوية بم�ا فيه الكفاية لتك�ون قادرة على
التماس�ك مع�ا والحفاظ على مس�تويات معينة
من القدرات" .وتش�ير مورلين ال�ى أنه برغم أن
النتائج تش�ير إلى ش�يء آخر ,حيث يميز العنف
ف�ي الع�راق خالل الفت�رة من تموز إلى تش�رين
االول  2012وحش�ية كبيرة ،فقد ُقتل  854مدنيا
وجرح  ,1640فإن بيل س�بيكز ,المتحدث باس�م
البنتاغون ,يقول "إن قوات األمن العراقية ما تزال
مستمرة في إثبات أنها قادرة للغاية في التعامل
م�ع األمن في بالدهم" ،مش�يرا إلى أن�ه "لم يعد
لألمريكيين اليوم بصمة حقيقية عسكرية داخل
البالد من ش�أنها أن تعطيهم سلطة على الوضع

األمن�ي الفعلي هناك" .وتقول مورلين أنه ما بين
 200و 300م�ن أفراد الجي�ش األمريكي ما زالوا
عل�ى أرض الواق�ع في الع�راق لتدري�ب الجيش
العراق�ي واإلش�راف عل�ى المبيعات العس�كرية
الخارجي�ة ,فيما يقول س�بيكز "إنه�ا مثل فصل
مدرس�ي وتتعامل م�ع المس�تويات العليا .أنها
بالتأكيد ليست مجموعة تدريب أو قتال أساسية,
ومن الواضح أننا قد ذهبنا الى أبعد من ذلك".

سيف ديموقليس

وتذك�ر الكاتبة ف�ي تقريره�ا أن الكولونيل
مارك تشيدل ,وهو من بين الذين كانوا في بغداد
لمدة أربعة أش�هر بعد النهاية الرس�مية للحرب,
أوض�ح مؤخرا وجهة نظ�ر مماثلة" :أود أن أقول
أن األمور س�ارت كما هو متوق�ع ,ولن أقول بأن
تقدمهم هو أس�وأ مما كان متوقعا" ،مضيفا "ال
يمكنن�ا اعتبار ذلك بالض�رورة نجاحا من وجهة
نظر الواليات المتح�دة أو وجهة النظر التقليدية
الغربية" .كما أش�ار تش�يدل إلى أن المسؤولين
العس�كريين األمريكيين يتوقع�ون بعض العنف
وتواص�ل خط�وط الص�دع القبلي�ة ,معتق�دا أن
األعم�ال التجاري�ة س�تبدأ باالزده�ار وس�وف
تتحس�ن الظ�روف األمني�ة .كم�ا يق�ول مايكل
روبي�ن ,باحث مقيم في معهد أمريكان انتربرايز

المحافظ" ,حتى في خضم هذا العنف فقد بدأت
المطاعم ووكالء السيارات يفتحون أبوابهم وفق
بعض المقاييس غير الرس�مية للمحليين لتعقب
التنمية" .وأضاف روبين "هناك كذلك شعور في
جميع أنحاء البالد بأن سيف ديموقليس (الخطر
المس�لط على الرق�اب) يخيم عل�ى العراق حول
النزاع�ات عل�ى الث�روة النفطية في الش�مال"،
مش�يرا إلى أن "هن�اك مخاوف حقيقي�ة من أن
الح�رب األهلي�ة الس�ورية س�تتجه م�رة أخرى
لتوجيه ضربة إلى العراق ،فضال عن شعور الناس
بالقلق حيال القضايا العالقة مع األكراد".

بقاء أطول

وتضيف مورلين في تقريرها أن القلق األكبر
ح�ول الع�راق يبقى بش�كل خ�اص المحافظين
الذين رأوا انس�حاب القوات األمريكية هناك بأنه
"س�ابق ألوانه" ,وأن البالد سوف تنهار ,وهذا ما
لم يتحقق بعد كما يقول روبين .لكن روبين أشار
إلى أن عالقة الواليات المتحدة العسكرية الجارية
مع العراقيين من خالل التدريب الرفيع المستوى
وبرامج المبيعات العسكرية ،وإن كانت صغيرة،
فهي وصلة مفيدة بين البلدين ،ويمكن اعتبارها
"ع�ذر إلقامة عالق�ة طويلة األمد م�ع العراقيين
ومكوث أطول في البالد".

ـ

إيقــــاف استيــــــراد السيـــــــارات اإليرانيــــــــــة
بغداد /المستقبل العراقي
كش�فت وزارة التجارة ،أمس األحد ،عن إيقاف اس�تيراد الس�يارات اإليرانية ،مش�يرة إلى أن العام المقبل
 2013سيش�هد توريد أنواع الس�يارات من مناش�ئ عالمية معروفة.وقال مدير عام الش�ركة العامة لتجارة
الس�يارات والمكائن في وزارة التجارة عدنان الش�ريفي في بيان تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة منه ،إن
“الش�ركة أوقفت استيراد الس�يارات اإليرانية والمتمثلة بسيارات السايبا والسمند وغيرها” ،مبينا ً أن “العام
المقبل سيشهد توريد أنواع السيارات من مناشئ عالمية معروفة منها سيارات نيسان وبيك اب والندكروز”،
مضيفا ً أن “الش�ركة س�تكون منافسا ً قويا ً في السوق العراقي ليس فقط بقلة األسعار وإنما بالخدمات التي
تقدمها الش�ركة من حيث اس�تيرادها لس�يارات تحمل مواصفات عراقية بحتة” ،مشيرا ً إلى أنها “ستستورد
سيارات ذات محركات تتالءم مع الوقود المستخدم في العراق والذي يصل نقاوته ما بين  82إلى .”%85وأكد
الش�ريفي أن “الشركات الكورية واليابانية اس�تجابت بنحو  %97من المالحظات الفنية التي قدمتها الشركة
بش�أن تصنيع س�ياراتها وتصديرها للعراق”.ويتم اس�تيراد الس�يارات اإليرانية إلى العراق عن طريق وزارة
التجارة التي تقوم عبر الش�ركة العامة لتجارة الس�يارات التابعة لها ببيع سيارات السايبا والسمند والبيجو
والرينو إيرانية الصنع منذ العام  2008عبر فروع لها في عدد من المحافظات العراقية.

العراقي
�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

االثنين
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بمناسبة “يوم السيادة الوطنية” الذكرى السنوية األولى لرحيل االحتالل

أمريكا ..أخطاء فادحة فرضت جمرمني عىل العملية
السياسية «العرجاء»!!!
المستقبل العراقي/فالح الشامي
يحتفل العراقيون ,اليوم االثنين ,بيوم
“الس�يادة الوطني�ة” بع�د خ�روج كام�ل
القوات األميركية م�ن العراق التي جثمت
عل�ى قلوبهم تس�عة أعوام مخلف�ة بذلك
أض�رارا ً كبيرة وخس�ائر مادية وبش�رية
هائل�ة نتيج�ة لألخط�اء العس�كرية التي
ً
فض�ال
ارتكبته�ا بح�ق المدنيي�ن الع�زل،
عن تس�ببها بانتش�ار الكثير من األمراض
الخطي�رة كالس�رطان بفع�ل األس�لحة
المحرم�ة دوليا التي اس�تخدمت في كثير
ً
فع�ال ايجابيا ً عدا
من األحيان ولم تس�جل
إس�قاط النظام الدكتاتوري وبناء العملية
الديمقراطية “العرجاء” التي تحتوي على
كثي�ر م�ن القناب�ل الموقوتة الت�ي أخذت
تنفج�ر بي�ن الحي�ن واآلخر مخلف�ة بذلك
أزم�ات سياس�ية عصيب�ة يصع�ب إيجاد
حلول لها.
ه�ذا واتف�ق عدد م�ن أعض�اء مجلس
الن�واب على التخريب والدم�ار الذي رافق
وجود الق�وات األميركية في العراق ,فيما
اته�م بعضهم واش�نطن بزرع سياس�يين
ً
أص�ال م�ن
يمثل�ون مكون�ا ً واس�عا ً ه�م
المجرمي�ن والقتل�ة وم�ن ق�ادة تنظي�م
القاعدة وان أمي�ركا ليس لها دور ايجابي
سوى إسقاط نظام الطاغية المقبور.
وق�ال عض�و ائت�الف دول�ة القان�ون
النائب علي ش�اله ل�”المستقبل العراقي”
إن ي�وم “الس�يادة الوطن�ي” يعد عرس�ا ً
وطنيا ويجب أن نحتفل به نحن كعراقيين
بعيدا عن الخالفات ،الس�يما فيه اس�تعاد
بلدن�ا حريته من االحت�الل الذي جثم على
صدورنا طيلة األع�وام الماضية التي تلت

سقوط النظام الدكتاتوري”.
وأش�ار ش�اله إلى أننا “ال ننك�ر الدور
االيجاب�ي ألمي�ركا ف�ي إس�قاط النظ�ام
البعث�ي المجرم إال أنه�ا ارتكبت كثيرا من
األخط�اء الفادح�ة في الع�راق” ,مبينا ً أن
جيش االحتالل خلف عملية سياس�ية غير
واضحة المعال�م وفيها مغالط�ات كبيرة
وتحتاج إلى الكثير من التعديالت.
وكشف عضو ائتالف دولة القانون عن
قيام أميركا بفرض كثير من السياس�يين
في بداية تكوين العملية السياس�ية بحجة
أنهم ممثلون عن مكون معين إال أنهم في
الحقيقة مجرمون وقتلة وكانوا قادة في
تنظيم القاعدة اإلرهاب�ي وبدأت ملفاتهم
اإلجرامية تظهر اآلن السيما وان واشنطن
كان�ت ترف�ض كش�فها ف�ي الس�نوات
الماضي�ة ,مبين�ا ً أن ه�ؤالء السياس�يين
أصبحوا في الوقت الحاضر حجر عثرة في
طريق العملية السياسية ألنهم يريدون أن
يضعوا “فيتو” على القضاء.
وبي�ن ش�اله أن “ع�ام  2012هو عام
س�يادة حقيقي على الرغم من المشكالت
الت�ي طغ�ت على المش�هد السياس�ي في
اآلون�ة األخي�رة وان الع�راق أصبح س�يد
نفس�ه وه�ذا م�ا يثي�ر حفيظ�ة بع�ض
المتربصين والحاقدين” ,مؤكدا ً أن الوضع
األمن�ي في الع�راق بات أفض�ل بكثير من
فترة وجود االميركان خاصة وان القوات
األمني�ة العراقي�ة أخ�ذت زم�ام المبادرة
وأفش�لت كثيرا من اآلراء التي راهنت على
عدم قدرتها على إدارة الملف األمني.
وذكر ش�اله إن كثيرا م�ن الضغوطات
التي مارسها االميركان في العراق السيما

العراق عرب «صفقات بائسة»

بغداد /المستقبل العراقي
اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي ،أمس األحد ،تركيا بمحاولة
تقسيم العراق عبر صفقات بائسة مع إقليم كردستان ،معتبرا أن
التدخل التركي س�يفتح الباب لتدخل دول أخرى ،وأكد أنها طلبت
من التركمان عدم االعتراض على أن تكون كركوك كردستانية.
وقال المالكي في لقاء مع قناة ل�”الس�ومرية الفضائية” إن
“السياس�ة التركية وضعت كردس�تان اآلن على ك�ف عفريت بل
س�تضع العراق من خالل كردستان على كف عفريت” ،معتبرا ً أن
“تدخل تركيا بهذا الش�أن يفتح الباب لتدخل الدول األخرى ونحن
لن نس�كت .لذلك الشركات التي تستثمر س�وف تهرب والمواطن
الكردي سيتحمل المس�ؤولية”.وفي رده على سؤال بشأن وجود
تحرك تركي من ش�أنه أن يؤدي إلى تقس�يم العراق ،قال المالكي
“أن�ا أؤيده�ا عملياً” ،مؤك�دا ً أن “هنالك صفقة ولكنها س�تكون
بائسة”.وكشف المالكي أن “هناك اتفاقات بين تركيا وكردستان
إلى حد أن بعض األخوة التركمان أكد أن تركيا قالت لنا ال تعترضوا
على القول بأن كركوك كردس�تانية” ،معتبرا ً أن “هذا غريب على
تاريخ الموقف التركي من كركوك”.

بناء سجن مركزي يف دياىل
بغداد  /المستقبل العراقي

على القضاء من خ�الل تأجيل إعالن كثير
م�ن الملف�ات الت�ي تثب�ت ت�ورط زعماء
وق�ادة سياس�يين وإنه�م يعتق�دون أن
العراق بلد من العالم الثالث يحتكم في مثل
هذه األم�ور إلى “القبلية” ويحل مثل هذه
المشاكل بطريقة أخرى”.
م�ن جانب�ه ,رأى عضو لجن�ة الصحة
والبيئ�ة ف�ي مجل�س الن�واب النائ�ب عن
كتل�ة المواطن حبيب الطرف�ي أن القوات
األميركية في العراق أثرت بش�كل واضح
في نفس�ية المواطن العراق�ي وفي البنية
التحتية وفي كل ش�يء ف�ي البلد وخلفت
كثي�را من األزم�ات الصحي�ة الناتجة عن
بع�ض األفعال التي مارس�تها ف�ي الفترة

الماضية.
وقال الطرفي ل�”المس�تقبل العراقي”
أن “لجن�ة الصح�ة والبيئ�ة ف�ي مجل�س
النواب ليس�ت لديها لحد اآلن أي إحصائية
حقيقي�ة ودقيق�ة ع�ن حج�م األض�رار
الصحي�ة الناجم�ة عن التواج�د األميركي
في العراق في ما يخص األمراض التي قيل
أن القوات األميركية تسببت بانتشارها”.
وع�ن ي�وم الس�يادة الوطني�ة ,بي�ن
الطرف�ي أن “ه�ذا الي�وم اثب�ت ق�درة
العراقيي�ن عل�ى تحمل المس�ؤولية إال أن
المشاكل السياسية األخيرة بعثت برسالة
خطي�رة لآلخري�ن مفاده�ا أن االميركان
كانوا صم�ام األم�ان للعملية السياس�ية

حول  4ماليني دوالر لدعم التظاهرات  ..و»شيوخ» يطالبون بـ»امتيازات»
اهلاشمي ّ
المستقبل العراقي /خاص

املالكي :تركيا حتاول تقسيم

العدل توافق عىل استكامل

انقرة تقايض بغداد :إلغاء مشاريع نقل النفط عبر األردن مقابل إيقاف العصيان المدني !!

وأض�اف المص�در أن قضي�ة اإلض�راب ع�ن العمل
والعصي�ان المدني والتظاهر ما هي إال وس�ائل ضغط
تس�عى تركيا الس�تخدامها ضد حكومة رئيس الوزراء
نوري المالكي ،مبيناً أن الحكومة التركية أرسلت رسالة
إلى بغداد مفادها أن «تركيا بمقدورها إنهاء التظاهرات
خالل س�اعة واحدة ش�ريطة أن توق�ع الحكومة تعهدا ً
بأنها لن تف ِّعل أي مشروع نقل نفط أو غاز عبر األردن».
وأضاف أن الرس�الة حمل�ت أيضاً مش�روعاً للتفاوض
بش�أن تس�ليم الهاش�مي إل�ى بغ�داد في ح�ال وافقت
األخي�رة عل�ى تحوي�ل كميات نف�ط أخرى إل�ى تركيا،
فضالً عن شرط آخر وهو الموافقة على إنشاء مشروع
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أكبر مصانع تكرير النفط والوقود على الحدود التركية
العراقية.وفي مالبسات التظاهرات نفسها ،قال مصدر
في القائمة العراقية إن توقيت التظاهرات في محافظة
االنبار يأتي من أجل اس�تغالل الضعف األمني في بغداد
بس�بب فترة زيارة أربعينية اإلمام الحس�ين «ع» ،ومن
أجل الزح�ف على المناطق الحساس�ة ف�ي بغداد.وأكد
المص�در ل�»المس�تقبل العراقي» أن هن�اك مخططات
لتنفي�ذ عمليات نوعية كبيرة خ�الل هذه الفترةِّ ،
محذرا ً
من قي�ام «البعثيين وبعض الن�واب المتعاونين معهم»
بأعمال قتل وتفجير ومحاولة اس�تغالل الثغرة األمنيَّة،
مش�يرا ً إل�ى أن البعثيي�ن يس�عون إل�ى القي�ام بعم�ل
عس�كري كبير تدعمه وتشرف عليه دولة قطر .بمقابل

هذا ،أكد أحد الش�يوخ في محافظة األنبار قيام ش�يوخ
من محافظ�ة االنبار والموصل وصالح الدين بإرس�ال
رس�الة ش�فهية عن طريق أحد المفاوضين إلى رئيس
ال�وزراء يخبرونه بها بإمكانية إيق�اف التظاهرات في
ح�ال وافق عل�ى تخصيص حص�ص لهم في ش�ركات
ومصارف خاصة تعمل ف�ي العراق وخارجه ومملوكة
لساس�ة كبار وأعضاء في البرلمان ،فضالً عن اس�تالم
مبالغ مالية تحول إلى حساباتهم في األردن واإلمارات
كثم�ن مقابل إنهاء التظاهرات وس�حب أف�راد قبائلهم
ومواليه�م من الش�ارع .وأك�د المصدر ل�»المس�تقبل
العراقي» أن تلك الرسالة أهملت من قبل رئاسة الوزراء
ولم يتعامل معها المالكي بجدية.

وهذا أمر خاطئ”.
وأش�ار الطرف�ي ال�ى ان “االحت�الل
األميرك�ي هدفه تدمير البلد وليس اعماره
كم�ا يتص�ور البعض ان�ه س�ينثر الورود
الس�يما وانه دم�ر جميع مفاص�ل الدولة
العراقية وانه كان يمارس دورا ً س�لبيا في
كثير من المواق�ف وكان يمارس ضغوطا
كبي�رة عل�ى بع�ض الجه�ات السياس�ية
ويجامل جهات أخرى”.
ودعا الطرفي  -من خالل هذه المناسبة
 جميع مكونات الش�عب العراقي بش�حذالهم�م والتكاتف من اجل إع�ادة ما دمره
االحت�الل األميرك�ي ,مطالبا السياس�يين
بت�رك الخالفات جانبا ً والتوجه الى خدمة
المواطن العراقي.
وانس�حبت القوات األميركية بأكملها
م�ن العراق في  31من ش�هر كانون األول
م�ن الع�ام الماض�ي ،تنفي�ذا ً لالتفاقي�ة
األمني�ة الموقع�ة بي�ن البلدين في ش�هر
تش�رين الثان�ي م�ن ع�ام  2008وكان�ت
ه�ذه الخط�وة ه�ي المرحل�ة األولى من
االنسحاب األميركي من األراضي العراقية
ف�ي نهاي�ة الع�ام  2011وهو م�ا كان قد
وعد به الرئيس األميركي باراك أوباما في
حملت�ه االنتخابية وما أك� ّده بعد وصوله
إل�ى البيت األبيض ،مطلع ع�ام  2009مع
بع�ض التعدي�الت المتعلق�ة بالجوان�ب
الميدانية وآراء العسكريين ،حين ربط ذلك
ببدء االنس�حاب بعد  18شهرا ً واستكماله
حس�ب التاري�خ ال�ذي حددت�ه االتفاقية،
باالرتب�اط م�ع بن�اء القدرات العس�كرية
العراقي�ة وتأهيله�ا لمواجه�ة التحديات
الخارجية وبخاصة اإلقليمية.

أعلن�ت نائبة عن القائمة العراقية ،أمس األحد ،عن موافقة وزارة
العدل على اس�تكمال مراحل بناء س�جن مرك�زي كبير في محافظة
ديالى توقف العمل به منذ  ،2007معتبرة أن المش�روع سيسهم في
حل مش�كلة نقل المعتقلين إلى س�جون بغداد.وقالت ناهدة الدايني
إن “وزارة العدل وافقت بش�كل رس�مي على اس�تكمال مراحل بناء
س�جن بني سعد المركزي قرب ناحية بني س�عد خالل العام المقبل
 2013بع�د تأمي�ن المبال�غ المالية الالزم�ة للمش�روع” ،معتبرة أن
“استكمال مشروع بناء السجن سوف يسهم في حل جذري لمشكلة
نقل المعتقلين من أهالي المحافظة إلى س�جون العاصمة بغداد وما
يرافقها من إش�كاليات في تأخر حس�م قضايا المعتقلين”.يذكر أن
نسب انجاز مشروع بناء سجن بني سعد المركزي نحو  %60وتوقف
العمل به مطلع عام  2007بس�بب تدهور األوضاع األمنية ،ويس�مى
محليا ً بس�جن أبو غريب الصغير بس�بب حجم�ه الكبير الذي يحوي
العديد من المنشآت والمرافق الخدمية.

«يونامي» تدعم مرشوع ًا تثقيفي ًا للحد
من ظاهرة االنتحار يف نينوى

نينوى  /المستقبل العراقي

أعلن�ت بعثة األمم المتحدة في الع�راق ال�(يونامي) ،أمس األحد،
عن دعم مشروع توعوي وتثقيفي للحد من ظاهرة االنتحار في قضاء
س�نجار في محافظة نينوى ،بالتعاون مع إحدى المنظمات الخيرية
المحلية.وقال مسؤول منظمة سموقي الخيرية احمد خديدا انه “بعد
جه�ود حثيث�ة ومتواصلة ،وبعد قيامن�ا بإعداد إحصائي�ات ميدانية
طوال ثالث س�نوات ع�ن ظاهرة االنتحار في قضاء س�نجار ،وافقت
ال�(يونامي) على دعم مشروع للتقليل من حوادث االنتحار”.
وأض�اف انه “س�يبدأ العمل في المش�روع مطلع الع�ام المقبل،
وس�تقام عدة ورش عمل في مختلف قرى ومجمعات قضاء سنجار
بمش�اركة اختصاصيي�ن ونفس�انيين وإعالميي�ن ورج�ال دين من
المس�لمين والمس�يحيين وااليزيديي�ن ،فضال عن أش�خاص حاولوا
االنتحار س�ابقا ليرووا تجاربهم” ،مشيرا ً الى “رصد  53حالة انتحار
ف�ي قضاء س�نجار خالل العام الحال�ي  ،”2012منوه�ا بان “هناك
ح�االت عديدة ل�م يتم رصدها او أنها تس�جل كح�وادث عرضية في
قيود الوفاة بطلب من ذوي المنتحرين”.وأوضح أن “عدد المنتحرين
الذين ت�م رصدهم يقترب من  200حالة خ�الل أعوام  2010و2011
و ،”2012ع�ادا “ه�ذه هي النس�بة ربما ق�د تكون ه�ي األكبر على
مس�توى الع�راق وكردس�تان”.ووفق إحصائيات لمنظم�ات مدنية
ايزيدية غير رسمية ،فقد تم تسجيل نحو  70عملية انتحار لدى اتباع
ه�ذه الديانة خالل العام الماضي  ،2011مع تس�جيل  36حالة خالل
عام .2010

مجموعة أزمات تتداخل

أراض زراعية جترف وحتل بدهلا بيوت عشوائية ..ودائرهتا تفرح بقرار لـم يتم
البرصةٍ :
المستقبل العراقي  /البصرة /خاص
قب�ل نحو ثالثة أش�هر أصدر مجل�س محافظة
البص�رة ق�رارا يقضي بتش�كيل فوج باس�م فوج
حماي�ة البيئة ،وظيفته منع تجريف البس�اتين في
البصرة ،لكن الفوج لم ير النور حتى الس�اعة هذه،
وبالتزام�ن م�ع القرار هذا أعلن عن تش�كيل دائرة
قاض باسم قاضي البيئة ،الذي من حقه سجن كل
م�ن يقوم بتجريف النخيل م�ن الذين يلقي القبض
عليه�م الفوج أعاله لكننا لم نس�مع ع�ن القاضي
ش�يئا ،بل لم نس�مع من احد من سائقي الشفالت
والجرافات الذين ما زالوا على ذات الوتيرة ماضين
بعملهم في تجريف مئات اآلالف من أشجار النخيل
وردم العشرات من األنهار بأنه سجن أو منع ،وفي
حديث خاص ب�”المستقبل العراقي” قال إسماعيل
العامري -وه�و قائمقام قضاء ابي الخصيب -بان
القوة التي أعلن عن تش�كيلها مثل المثل الش�عبي
(تس�مع بالمعي�دي )....نافي�ا وج�ود مث�ل هكذا
تشكيل.
واليوم نقلت لنا األخبار بان وزارة البيئة تش�يد
بااللتفاتة المهمة لمجل�س محافظة البصرة الذي

أعل�ن عن إصداره قانونا يمنع فيه تفتيت االراضي
الزراعي�ة وتجري�ف بس�اتين النخيل ف�ي البصرة
وإص�دار ق�رار باس�تبدال المح�ارق الطبي�ة ف�ي
المستشفيات بمحارق حديثة وصديقة للبيئة.
الخبر ال�ذي أدلى به مدير ع�ام دائرة التوعية و
االع�الم البيئي امير علي الحس�ون والذي قال فيه
إن مجلس حماية وتحس�ين البيئ�ة في المحافظة
اقر في جلس�ته الخامس�ة المنعق�دة بعدة قرارات
وتوصيات منها (مفاتحة) مجلس النواب لمناقشة
ظاهرة تجريف بساتين النخيل في البصرة واصدار
قانون يمنع في�ه تفتيت االراضي الزراعية حفاظا
عل�ى الث�روة االقتصادي�ة م�ن االنهي�ار ،مبينا ان
المجلس أقر أيضا استبدال المحارق الطبية القديمة
في المستش�فيات بمحارق طبي�ة حديثة (صديقة
للبيئ�ة) وللق�ارئ أن يتص�ور ذل�ك ،دائ�رة البيئة
فرحان�ة ألن مجلس البصرة ق�رر مفاتحة مجلس
النواب بإصدار قرار يمنع تفتيت األراضي الزراعية
ف�ي البصرة ،بمعنى أن مجلس النواب أصدر القرار
سيكون بمقدور الجهات القانونية تشريع القانون
لذلك ،وهذه قضية بحس�ب مجموعة من المالكين

والفالحي�ن والمزارعي�ن تط�ول وتع�رض وحتى
يتمك�ن البرلمان من إصدار القرار س�يكون الوقت
قد مضى والمزيد من األراضي س�تجرف وال يبقى
لنا سوى البكاء على األطالل.
أما أفراح البيئ�ة فهي قضية أكثر من مضحكة،
ع�ن أي بيئة تتحدث ونهر العش�ار يطفح بمجاري
المدين�ة ومئات األنهار تمتلئ بإطارات الس�يارات
والقنان�ي الفارغة وش�ط الع�رب مك�ب لنفايات
مستشفى الصدر التعليمي ومحطة ماء البراضعية
وهي التي تزود نصف س�كان البص�رة بالماء عبر
اإلس�الة تأخذ الماء من شط العرب مباشرة ،وهي
التي ال تبعد عن مجاري المستش�فى س�وى أمتار
قليلة.
والكالم يجري على دائرة المش�اريع التي تقول
ان نس�بة االنج�از عنده�ا بلغ�ت  %73وه�ي التي
قلله�ا الش�يخ نائب رئي�س المجلس ال�ى  %7فيما
يق�ول مواطن�ون من س�كنة قرية الس�راجي بأن
الحف�ر والمطبات التي تركها المقاول الذي رس�ت
مناقص�ة حف�ر المجاري علي�ه ف�ي منطقتهم لم
تترك لهم طريقا يمشون عليه ،وهي مس���افة ال

تت���جاوز ال� 1000متر.
ويؤك�د رئي�س المجل�س البل�دي ف�ي منطقة
الس�راجي عب�د الحس�ين العيدان�ي قائ�ال ان ه�ذا
الطريق حصلت عليه الكثير من التجاوزات من قبل
المواطنين وتس�ببت الحفر والمطبات المنتش�رة
فيه الى وقوع الكثير من الحوادث لذلك نناشد بلدية
البص�رة والمحافظ�ة في ض�رورة إيج�اد الحلول
المناس�بة إلنه�اء معان�اة األهال�ي والب�دء برفع
التج�اوزات واكس�اء الطريق وتعبي�ده وهذا األمر
في غاية الس�هولة في حال وجدت النية الحقيقية
والصادقة في االنتهاء منه.
ام�ا المواط�ن مصطف�ى صالح فقد أش�ار الى
ان�ه يتوجب عل�ى الجه�ات البلدي�ة االلتف�ات الى
عم�وم منطقة الس�راجي -تبعد ع�ن مركز نحو 3
كلم -التي تش�كو من نقص الخدمات هذا الشارع
والحي�وي والرئيس�ي يتس�بب يوميا ً ف�ي حدوث
االزدحامات نتيجة عدم قدرة السيارات المارة عبر
ه�ذا الطريق في الحركة لوج�ود الحفر والمطبات
وكونه طريق ترابي في معظمه اما اذا وقع حادث
-وه�ذا المش�هد يتكرر باس�تمرار -ف�أن الطريق

يقطع لس�اعات طويلة فضالً عن التسبب بأحداث
خس�ائر بش�رية ومادية وان معالجة هذا الطريق
ً
خاصة
ورفع معاناة األهالي أمر في غاية السهولة
وانه طريق قصير وال يحتاج الى الكثير من األموال
والتخصيصات.
يذكر أن منطقة الس�راجي وه�ي مدخل قضاء
اب�ي الخصيب تعد م�ن المناطق الزراعي�ة المهمة
التي تحوي بس�اتين ومزارع تح�ول معظمها إلى
مناطق س�كنية وبقيت بال خدمات لعدم ش�مولها
بالتخصيص�ات المالي�ة فيم�ا أص�درت الحكومة
المحلية قرارا ً يقضي بمنع تفتيت األراضي الزراعية
وتحويل جنس�ها ،بمعنى أن المش�كلة تحولت من
تفتيت أراضي زراعية إلى مش�كلة خدمات ونقص
ف�ي ش�بكات الصرف الصح�ي وهكذا ب�دال من ان
تقوم الحكوم�ة المحلية بمعالج�ة قضية تجريف
البس�اتين توجب عليها اليوم معالجة قضيتين في
آن ،وه�ي منع تفتيت البس�اتين وحماية أش�جار
النخيل وردم األنهار ومن ثم معالجة أزمة السكان
في األراضي الزراعية هذه التي تحولت إلى مناطق
سكنية.
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شــركــات ســالح أذرعهــا متغلغلــة في الكــونغـــرس

السـالح يف أمـيـركــا :يرفـضـه الـشـعـب ويـشـرعـه السـاســة
المستقبل العراقي /متابعة
ش�كل األس�لحة ج�زءا هام�ا ف�ي حي�اة
األميركيين ،فهي تباع لألفراد بشكل اعتيادي
وس�هولة ربم�ا ال نظي�ر لها حت�ى في بعض
دول العال�م الثالث ،بل إن الدس�تور األميركي
يتضمن نص�ا ً صريحا ً على حق امتالك األفراد
للسالح.
إذن ال غرابة أن تجد البنادق ذات األش�كال
المختلف�ة معروض�ة للبي�ع إل�ى جانب لعب
األطفال في متجر يبي�ع المواد الغذائية أيضا
وكل المستلزمات االس�تهالكية كمتاجر وول
مارت الش�هيرة المنتشرة في جميع الواليات
األميركية والمتخصصة في بيع التجزئة.
ويعش�ق األميركي�ون الس�الح ،خصوصا
أولئ�ك الذين يقطن�ون الريف ويعيش�ون في
وس�ط وجنوب الب�الد إذ يس�تخدمونه للصيد
والرياضة والبعض يقتنيها التخاذها وس�يلة
للدفاع عن النفس.
لك�ن الج�دل ه�ذه األي�ام على أش�ده في
الوالي�ات المتحدة حول حيازة الس�الح ،وهو
جدل أثارته المجزرة التي وقعت في مدرس�ة
ابتدائي�ة بمدين�ة نيوت�اون بوالي�ة كونيتكت
منتصف الش�هر الج�اري ،وراح ضحيتها 26
قتيال بينهم  20طفال.
وارتك�ب الجريم�ة ش�خص مس�لح قام
باقتح�ام المدرس�ة وأطلق النار من س�الحه
الرش�اش نحو الطالب والمدرسات عشوائياً،
ليخلِّف بذل�ك صدمة كبيرة ل�دى األميركيين،
ويحي�ي حالة االنقس�ام العميق الذي يس�ود
المجتم�ع األميرك�ي حيال وضع تش�ريعات
جديدة بش�أن امتالك األس�لحة ،الت�ي يعدها
قطاع واسع من أسباب العنف المسلح.
عق�ب حادث�ة نيوت�اون تعه�د الرئي�س
األميرك�ي ب�اراك أوبام�ا بوض�ع “إج�راءات
عملية” لمنع تك�رار مثل هذه الجرائم ،مؤيدا
بذل�ك مش�روع قان�ون اقترحته الس�يناتور
الديمقراطي�ة دي�ان فينس�تاين ويه�دف إلى

تقنين حيازة األسلحة الهجومية لألفراد.
غي�ر أن ثم�ة فريقا يعارض بش�دة وضع
أي تش�ريعات م�ن ش�أنها منع ح�ق امتالك
األسلحة ،ويقود هذا التيار قيادات في الحزب
الجمهوري المحافظ ولوبي ش�ركات تصنيع
األسلحة أو ما يعرف بجماعات الضغط ،التي
تتزعمها الجمعية الوطنية لألس�لحة ()NRA
وتطال�ب بنش�ر المزي�د من األس�لحة للدفاع
عن النفس ،وله�ذه الجمعية تأثير فعلي على
المشرعين األميركيين في الكونغرس.
وفي هذا االتجاه ،قال رئيس الجمعية واين

ناشطون يقولون أن العدد يفوق الضعف

املغرب تعتقل ثالثني حمتج ًا
عىل غالء املاء والكهرباء

المستقبل العراقي /وكاالت
ذكرت مصادر مغربية أن عددا من األشخاص أصيبوا بجروح واعتقل
ثالث�ون آخرون الجمعة ف�ي مواجهات بين قوات األم�ن ومحتجين على
غالء فواتير الماء والكهرباء في مدينة مراكش جنوبي المغرب.
وجاء ف�ي بيان ع�ن وزارة الداخلي�ة المغربية أنه “ت�م اعتقال نحو
ثالثي�ن ش�خصا الجمعة بمراك�ش ،كانوا يش�اركون ف�ي تظاهرة غير
مرخص�ة وقام�وا خاللها بأعمال عنف وش�غب ورش�ق بالحجارة ،مما
تسبب في إصابات في صفوف المواطنين وقوات األمن”.
وأض�اف البيان أن “ق�وات األمن تدخلت لتفريق ه�ذه التظاهرة غير
المرخص�ة ،وألقت القب�ض على نحو ثالثين ش�خصا”.ونقلت وس�ائل
إع�الم محلية نبأ “وصول تعزيزات أمنية جدي�دة ومحاصرة قوات األمن
لحي سيدي يوس�ف بن علي الذي شهد المواجهات ،في وقت ما زال فيه
الوضع محتقنا بعد اعتقال المحتجين”.وقال مش�ارك في االحتجاجات
عل�ى غالء فواتي�ر الماء والكهرب�اء لوكالة الصحافة الفرنس�ية إن عدد
المصابي�ن “ف�اق  ،60منهم أربع ح�االت إصابتهم متفاوت�ة الخطورة،
فيما نقل أكثر من عشرة جرحى إلى مستشفى المدينة”.وأضاف “فضل
الكثير من المصابين مداواة جروحهم بأنفسهم ،حتى ال يتم اعتقالهم”.
ول�م يكن باإلم�كان الحصول على حصيل�ة للجرحى م�ن مصدر طبي.
واس�تعملت ق�وات األمن -بحس�ب المصدر نفس�ه“ -القنابل المس�يلة
للدموع ،وخراطيم المي�اه من أجل مواجهة المحتجين ،في حين وصلت
إمدادات جديدة” من قوات األمن.وخرج س�كان حي س�يدي يوس�ف بن
علي ف�ي مدين�ة مراكش -العاصم�ة الس�ياحية للمغرب -ف�ي وقفات
ومس�يرات احتجاجية منذ أكثر من شهر ،منددين بارتفاع أسعار فواتير
الماء والكهرباء الصادرة عن الوكالة المس�تقلة لتوزيع الماء والكهرباء
في المدينة.ونقلت إذاعات محلية السبت استمرار المناوشات بين قوات
األم�ن والمحتجي�ن الذين نددوا في ش�عاراتهم بغالء المعيش�ة وطالبوا
برحيل المسؤولين عن الغالء ورئيس الحكومة عبد اإلله بنكيران.
وأوضح بيان الداخلية المغربية أن هناك إجراءات “تهدف إلى تخفيف
ع�بء فواتير الكهرباء لفائدة األس�ر األكث�ر عوزا وتس�هيالت أداء على
امتداد  24شهرا بالنسبة ل� 16ألفا و 433مشتركا”.
وأض�اف البي�ان أن “الح�وار الذي ش�رعت في�ه الوكالة م�ع ممثلي
السكان بتنسيق مع السلطات المحلية يظل الوسيلة المالئمة إليجاد حل
لحاالت النزاع التي قد تظل عالقة”.

البيار ف�ي مؤتمر صحفي األس�بوع الماضي
إن “الش�يء الوحيد الذي يمنع ش�خصا سيئا
يحمل الس�الح ه�و وضع آخر صال�ح يحمل
س�الحا” ،ودع�ا لوضع ش�رطي مس�لح في
كل مدرس�ة من أجل ضمان ع�ودة األمن إلى
المدارس.
ف�ي هذا الس�ياق ،أكد س�ول كورنل خبير
القانون الدس�توري ورئيس مركز بول وديان
جونت�ر المتخص�ص بالتاري�خ األميركي في
جامع�ة فورده�ام أن ال�� NRAتنف�ق أمواال
أكث�ر م�ن أي جماعة أخرى عل�ى أعضاء في

الكونغ�رس وتؤث�ر عليهم بش�أن الدفاع عن
حمل الس�الح وعرقل�ة أي تش�ريعات لحظر
بيع�ه ،ما يجع�ل نفوذه�ا كبيرا على مس�ار
السياسة األميركية الداخلية.
وأض�اف “رغم أن ه�ذه الجمعية ليس لها
تأثير كبير في ش�مال ش�رقي أمي�ركا فإنها
تس�تطيع تغيي�ر موازي�ن القوى ف�ي بعض
المناطق ،خصوصا تلك التي تهتم جدا باقتناء
السالح مثل والية تكساس”.
ورغ�م تزاي�د ح�وادث العن�ف المس�لح
في الوالي�ات المتحدة ف�ي الس�نوات القليلة

الماضية ،يقبل األميركيون على ش�راء المزيد
من األس�لحة حتى بعد وقوع الحادثة األخيرة
في نيوتاون.
وأوضح كورنل أن رأي األميركيين بش�أن
األس�لحة “مختلف وفريد من نوعه” ،مش�يرا
بذل�ك إلى أرق�ام وإحص�اءات توض�ح زيادة
مبيعات األسلحة حتى عقب حادثة نيوتاون،
ويش�رح ذلك بأن عش�اق األس�لحة يخشون
ف�رض قواني�ن جديدة بع�د وق�وع مثل هذه
الح�وادث ،ل�ذا يس�عون لش�رائها وتخزينها
قبل أن يمن�ع بيعها في األس�واق.من جهته،

ســت محــافظــات أردنيــة تقــف ضـــده

عبد اهلل الثـاين حيـث املواطنيـن عىل املشـاركـة يف االنتـختابـات
المستقبل العراقي /وكاالت

ظ�ل قانون انتخابي يقول المعارضون
له إنه يحابي الموالين للنظام.وتظاهر
الجمع�ة آالف األردنيي�ن في س�ت من
أص�ل  12محافظة بالب�الد ،ودعوا إلى
مقاطعة االنتخابات ووصفوها ب�أنها
بمثابة “مس�رح سياس�ي”.ويحتفظ
المل�ك حالي�ا بالس�لطة الدس�تورية
لتعيي�ن وعزل رئيس ال�وزراء وكذا حل
البرلمان.وأعلن أكثر من  1500مرشح
أغلبهم مس�تقلون محافظون موالون
للنظ�ام عن ترش�حهم لمجلس النواب
المؤلف من  150مقعدا.وستكون هذه
االنتخاب�ات هي األولى ف�ي األردن منذ
ان�دالع انتفاض�ات الربي�ع العربي في
أواخ�ر عام  ،2010والت�ي أطاحت لحد
اآلن بالرئيس التونس�ي زي�ن العابدين
ب�ن عل�ي والمص�ري محم�د حس�ني
مب�ارك واليمني علي عب�د الله صالح،
في حي�ن قتل الث�وار الليبي�ون العقيد
معمر القذافي الذي كان يحكم البالد.

للب�الد باتج�اه ملكية دس�تورية.وقال
ف�ي خطاب مفت�وح “اآلن ه�و الوقت
المناس�ب لنا للتح�رك بفاعيلة باتجاه
معال�م مهم�ة وعملي�ة في المس�يرة
إل�ى الديمقراطي�ة ،ه�ذه االنتخاب�ات
ه�ي إح�دى تل�ك الخط�وات المهم�ة
ومحطة في خارط�ة الطريق لإلصالح
السياسي”.وحث الملك عبد الله الثاني
األردنيي�ن على ع�دم المقاطعة والكف
عن االحتجاجات الت�ي عصفت بالبالد
على م�دى العامين الماضيين ،ووصف
المظاهرات بأنها معطلة للممارس�ات
الديمقراطية.وكت�ب المل�ك “في حين
تك�ون اإلضراب�ات واالحتجاج�ات من
الحقوق الثابتة التي يكفلها الدس�تور،
إال أنه�ا تعد إج�راءات قصوى يجب أن
تكون وسيلة تمثل الملجأ األخير وليس
األول”.وتأت�ي مبادرت�ه ه�ذه وس�ط
احتجاج�ات واس�عة النط�اق بش�أن
االنتخابات المقبلة ،المقرر إجراؤها في
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الثان�ي المعارض�ة إلى ع�دم مقاطعة
االنتخابات البرلمانية التي من المنتظر
إجراؤه�ا أواخر الش�هر المقب�ل ،كما
حث المواطنين على المش�اركة بأعداد
كبي�رة ف�ي عملي�ة التصويت.وتق�ود
جماعة اإلخ�وان المس�لمين ،وذراعها
السياسية جبهة العمل اإلسالمي ،وهي
أكبر حركة سياس�ية في األردن ،حملة
لمقاطع�ة االنتخاب�ات ،مطالبة بس�ن
قانون انتخابي جديد وإدخال تعديالت
دس�تورية تنقل بعض س�لطات الملك
إلى البرلمان.وفي أول ورقة من سلسلة
من األوراق النقاشية بشأن رؤية الملك
للمستقبل السياس�ي للبالد ،دعا الملك
عب�د الل�ه المواطنين قب�ل االنتخابات
المق�ررة في  23كان�ون الثاني المقبل
إل�ى دع�م “مس�يرة الديمقراطي�ة”

أثنــاء تجـــوالهـــا في المحـــافظــــات

اإلنـدبنـدنت :اجلـيـش السـوري مسـيـطر علـى األوضـاع امليـدانيـة
المستقبل العراقي /وكاالت
ق�ال صحف�ي بريطان�ي مرموق م�ن صحفية
اإلندبندنت بعد زيارة لدمش�ق إن األزمة في سوريا
بات�ت صراعا متع�دد الجوانب واألط�راف الداخلية
والخارجي�ة وأش�ار إل�ى أن المتمردي�ن يح�رزون
بع�ض التقدم على األرض ،لك�ن البالد في مجملها
تواج�ه مأزقا سياس�يا وعس�كريا.وأضاف باتريك
كوكبي�رن -العائد لتوه من دمش�ق إلى بيروت -أن
هجمات “المتمردين” على مدينتي حلب ودمش�ق

تعثرت ،غير أن القوات الحكومية ليس�ت من القوة
بحيث تس�تطيع طردهم من المعاقل التي استولوا
عليها.وم�ع ذلك أقر كوكبيرن ف�ي مقال بصحيفة
اإلندبندنت بأن المتمردين يحققون تقدما في شمال
البالد وال سيما في أرياف حماة وإدلب وحلب ،لكن
تقدمه�م ال يزال يتس�م بالبطء.ويق�ول الصحفي
البريطاني “خارج سوريا ،هناك تكهنات تتردد في
وسائل اإلعالم والدوائر الدبلوماسية بأن المتمردين
س�يحرزون نصرا وشيكا ويلحقون الهزيمة ببشار
األس�د .ثمة نقطة هامة تجاهلتها ه�ذه التكهنات

وهي أن قوات األسد ما برحت ممسكة بزمام األمور
في كل المدن والبلدات الس�ورية الرئيس�ية س�واء
كلي�ا أم عل�ى أجزاء كبي�رة منها”.والح�ظ الكاتب
أثناء زيارته لدمشق وجود عدد قليل من الصحفيين
األجان�ب في دمش�ق نظرا لصعوب�ة الحصول على
تأشيرات دخول ،مشيرا إلى أنه على النقيض تماما
ف�إن لمن يس�ميهم المتمردي�ن آلة إعالمي�ة غاية
ف�ي التعقيد -بعضها متمركز ف�ي الخارج -وكلها
تنق�ل تفاصي�ل كل ح�دث مدعومة بأف�الم مثيرة،
وإن كان�ت انتقائية ،على يوتيوب.وأوضح أن رواية

تحسبـــًا لوقـــوع هجمـــات علـيهــــا

إيــران مســتـمــرة يف منــاوراتــهـا العــسكــريــة «النــاجــحــة»
المستقبل العراقي /وكاالت
واصل�ت ق�وات البحرية ف�ي الجيش اإليران�ي مناوراتها،
أم�س ،ف�ي مضيق هرمز وبح�ر ُعمان ،وذلك لرفع مس�توى
استعداداتها للدفاع عن أمن إيران ومصالحها ،بحسب ما أكد
مسؤولون في البحرية اإليرانية ووسائل إعالم.
وستختبر إيران في هذه المناورات -التي ستستمر حتى
ي�وم األربع�اء المقبل -صواري�خ “بحر جو” من ط�راز رعد
وطوربيدات متط�ورة ،لقياس مدى س�رعتها ودقة إصابتها
لألهداف.
وذكرت محط�ة تلفزيون “ب�رس” الناطق�ة باإلنجليزية
نقال عن القوات المس�لحة اإليراني�ة أن هذه المناورات جرت
على قاع�دة أن “عدوا مفترض�ا هاجم مياه إي�ران اإلقليمية
وشواطئها” ،مضيفة أن المناورات كانت ناجحة.
وأظه�رت لقطات مصورة عرضتها نفس المحطة س�فنا
بحري�ة وغواص�ة وجن�ودا يقف�زون بالمظالت م�ن طائرات
مروحية وانفجار ألغام بحرية.

قال بول باريت مؤلف كتاب “صعود الس�الح
ف�ي أميركا” إن جماع�ات الضغط تلعب دورا
فعاال في كبح أي تش�ريع بالكونغرس بشأن
األس�لحة وتمتلك نفوذا على أعضائه و”بذلك
فإنها تشجع الفوضى” ،على حد قوله.
ورغ�م اتف�اق باري�ت ،وهو أيضا أس�تاذ
قان�ون مس�اعد ف�ي جامع�ة نيوي�ورك ،مع
كورنل بشأن أس�باب تزايد اإلقبال على شراء
الس�الح مؤخ�را ،فإنه أش�ار إل�ى أن الخوف
م�ن حظر بيعه�ا غير مب�رر ،فقوانين حيازة
األسلحة في أميركا أصبحت أكثر مرونة.
واس�تبعد باري�ت وض�ع تش�ريع عل�ى
المس�توى القريب يجعلها أكث�ر تقييدا ،وذلك
نتيجة النفوذ التي تتمتع به ش�ركات تصنيع
األس�لحة واللوبي التابع لها على المش�رعين
في الكونغرس.
وبشأن افتتان األميركيين بحيازة السالح،
ق�ال باري�ت إن األمر له ج�ذور تاريخية كون
أمي�ركا بلدا ول�د من رحم ثورة مس�لحة ضد
البريطانيين ،فأصبح السالح يرمز لالستقالل،
كم�ا أن حق امتالك األس�لحة منصوص عليه
في التعديل الثاني للدس�تور ،وصار له عالقة
باألساطير األميركية التي تمجد االعتماد على
الذات والمغامرة.
وطبق�ا لبيان�ات نش�رها مكت�ب األم�م
المتحدة لشؤون الجريمة والمخدرات ،يعيش
األميركيون في خطر التعرض للقتل بالسالح
أكثر من سكان الدول المتقدمة األخرى ،حيث
بلغ متوس�ط عدد الضحايا في الفترة -2007
 2009ف�ي أميركا بالس�الح الن�اري 10987
قتيال سنويا.
وكش�فت إحصائي�ة لمكت�ب التحقيقات
الفدرالية عن مقتل  8583ش�خصا بالس�الح
الناري م�ن أصل  12664جريم�ة قتل وقعت
في أميركا في العام .2011
وكانت والية كاليفورنيا في المقدمة تلتها
والية تكس�اس بمعدل  1220و 699قتيال لكل
منهما على التوالي.

ونقلت وكال�ة أنب�اء الجمهورية اإلس�المية اإليرانية عن
قائ�د الق�وات البحرية حبيب الله س�ياري قول�ه إن تدريبات
“والية  ”91ستستمر حتى يوم األربعاء في منطقة مساحتها
نح�و ملي�ون كيلومتر مربع في مضيق هرم�ز وخليج ُعمان
ومناطق في شمال المحيط الهندي.
وقال سياري إن الهدف من المناورات هو إظهار “القدرات
العسكرية للقوات المسلحة” في الدفاع عن الحدود اإليرانية،
فض�ال عن أنه�ا “تبعث رس�الة س�الم وصداقة” إل�ى الدول
المجاورة.وتكررت تصريحات مسؤولين إيرانيين بأن طهران
س�تغلق مضيق هرمز الذي يم�ر فيه  %40من حجم صادرات
النفط العالمية المحمولة بحرا ،إذا تعرضت لهجوم عسكري
بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وأج�رت إيران تدريبات مماثلة اس�تمرت عش�رة أيام في
كانون األول من العام الماضي ،وأرسلت غواصة ومدمرة إلى
الخليج قبل أربعة أشهر ،بينما كانت قوات للبحرية األميركية
ودول حليف�ة تجري تدريبات في المنطقة ذاتها للتدرب على
سبل إبقاء الممرات المالحية مفتوحة.

المتمردي�ن لألح�داث ش�ديدة االنحي�از لجانبه�م
وتصور الحكومة السورية على أنها شيطان ،وهذا
أمر مفهوم ،على حد تعبيره.وأردف قائال “إن األمر
األكثر إثارة للدهش�ة هو اس�تعداد أجه�زة اإلعالم
الدولي�ة -التي يترك�ز أغلبها في بي�روت وبعضها
في لندن ونيويورك -عل�ى ترديد ما يعد بالضرورة
نوعا من الدعاية الجي�دة النوعية دون أن يخالجها
في ذل�ك ش�كوك كثيرة” ،في إش�ارة إل�ى روايات
الثوار بش�أن ما يجري في سوريا.صحيح أن دوي
المدافع يس�مع ف�ي دمش�ق ،لكن المدين�ة تبقى
غير محاصرة ،كما أن الطرق المتجهة ش�ماال إلى
حم�ص وجنوبا إلى درعا س�الكة وكذل�ك الطريق
المؤدية إلى بيروت .وعندما يس�تولي على منطقة
ف�إن المدفعي�ة الحكومي�ة تدكها فتقت�ل البعض
وتجبر البعض اآلخ�ر على الفرار.ومضى كوكبيرن
إل�ى القول إن الثورة انقلبت إل�ى حرب أهلية ،وإن
انتفاضة الس�وريين على نظام بوليس�ي وحشي،
والت�ي اندلعت ف�ي آذار  ،2011تب�دو يوما بعد يوم
للعلويين والمس�يحيين وال�دروز واألقليات األخرى
حمل�ة طائفية ترم�ي إلى اس�تئصالهم.وفوق هذا
وذاك ،ينتاب شرائح من الطبقة الوسطى الحضرية
في س�وريا خوف م�ن حدوث فوض�ى بعدما رأت
حلب تتعرض للدمار ،وتخش�ى من حدوث الش�يء
نفسه لدمشق.وخلص المقال إلى أن المشكلة التي
تواجه س�وريا ف�ي ظل هذه األزم�ة تكمن في أنها
ص�راع ينطوي على عدة صراعات .ومما زاد األزمة
تعقيدا أنها باتت في قلب صراعين إقليميين طويلي
األمد ،أحدهم�ا المواجه�ات المتزايدة بين الس�نة
والش�يعة في أرجاء العالم اإلس�المي ،والثاني ذلك
الصراع بين الواليات المتحدة وإسرائيل والسعودية
وحلفائهم م�ن جهة ،وإي�ران وأصدقائها القليلين
من جه�ة أخرى.وخت�م كوكبيرن مقال�ه بالتأكيد
على أن التوصل إلى تس�وية للصراع الس�وري عبر
الحوار أضحى أمرا حتميا ،رغم أن ذلك قد يستغرق
وقت�ا طويال حتى يصبح ماثال ،ش�ريطة اس�تبعاد
تدخل أجنبي واسع النطاق.
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نظمت حملة جديدة لإزالة التجاوزات

أمانة بغداد تصلح ختسف خط املجاري الناقل ملحطة الغزايل يف مركز الرصافة
بغداد  /امل�ستقبل العراقي
أنج�زت أمان�ة بغداد إصالح تخس�ف
الخ�ط الناق�ل ملحط�ة الغ�زايل نتيجة
األحم�ال الكب�رة خالل س�حب مياه
األمط�ار املتجمع�ة الت�ي ش�هدتها
مدينة بغداد الذي اس�تغرق  24ساعة
النج�ازه .وذك�رت مديري�ة عالق�ات
وإعالم األمانة يف بي�ان صحفي تلقت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه أمس
ان محط�ة مج�اري الغ�زايل الواقع�ة
ضمن الرقعة الجغرافي�ة لدائرة بلدية
مرك�ز الرصاف�ة ش�هدت تخس�فا ً يف
الخ�ط الناق�ل م�ن املحط�ة اىل الخط
الرئي�س لنقل مياه ال�رف الصحي
الذي يخدم مناط�ق عديدة ذات كثافة
س�كانية عالية .وأضاف�ت أن املالكات
الفني�ة والهندس�ية يف دائ�رة بلدي�ة
مركز الرصافة تمكنت من إصالح هذا
التخس�ف خالل وقت قيايس استغرق
 24س�اعة فقط .وأش�ارت اىل أن هذا
التخس�ف البال�غ طوله اكث�ر من 10
أمت�ار وبعم�ق  8أمتار تضم�ن العمل
فيه الحفر واس�تبدال األنبوب املترضر
بآخر من نوع الدكتايل ومن ثم اعمال
الدفن الرتابي وصب األرضية وتشغيل

املحط�ة م�ن جدي�د بكام�ل طاقاتها
التصميمية.
وم�ن جه�ة أخ�رى ،نظم�ت امان�ة
بغ�داد حملة جديدة إلزال�ة التجاوزات

التجارة ترصد  28خمالفة يف بعض مطاحن بغداد

خبري مرصيف يشيد بإنشاء
مرصف حكومي إسالمي
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

الحاصل�ة ع�ى األرصف�ة والش�وارع
والس�احات العام�ة يف عم�وم مناطق
العاصمة بالتنسيق مع قيادة عمليات
بغ�داد .وذك�رت مديري�ة العالق�ات

واإلعالم يف بيانها ان دائرة الحراس�ات
واألمن التابعة ألمان�ة بغداد بالتعاون
مع دائرة بلدية االعظمية وبالتنس�يق
مع قيادة عملي�ات بغداد نفذت حملة

واس�عة أزال�ت خاللها اكش�اك الباعة
الجوال�ن يف منطق�ة الصلي�خ وح�ي
القاه�رة ضم�ن محلت�ي  324و307
وأزالت  8مرائب متجاوزة يف شارع عمر
بن عب�د العزيز وتقاط�ع النداء وقرب
مستش�فى النعمان وأزالت أماكن بيع
األغنام يف منطقة الدلفية ضمن محلة
 324وأزال�ت تج�اوز رشك�ة األنع�ام
للم�واد الغذائي�ة يف ش�ارع فلس�طن
وتج�اوزات املح�ال التجاري�ة .وبينت
ان دائ�رة بلدي�ة الغدير قام�ت بإزالة
تج�اوزات أصح�اب غس�ل وتش�حيم
الس�يارات ضمن ش�ارع ال� unوغلق
مرآب�ن يف ش�ارع الربي�ع محلة 712
وإزالة  7اكشاك متجاوزة ضمن شارع
حموراب�ي وكذل�ك إزال�ة التج�اوزات
الحاصلة عى ش�بكة املاء الصايف قرب
ن�ادي الصناعة وإزال�ة  6مواقع لبيع
األغن�ام .وأش�ارت إىل ان دائ�رة بلدية
املنص�ور قام�ت بإزالة تج�اوزات 35
محالً عى أرصفة شوارع محلتي 625
و 623وإزالة  45كش�كا ً و 13سقيفة
وموقعا ً لبيع األغنام ضمن املحلة 651
وغل�ق  6مواقع لبيع املواد اإلنش�ائية
وإزال�ة  3س�قائف يف ش�ارع البرة
ومنطقة الغزالية.

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أش�اد الخبير المصرفي محسن علي بفكرة إنشاء مصرف النهرين
اإلس�المي م�ن قب�ل الحكوم�ة االتحادية كونه س�يعزز عم�ل القطاع
المصرفي في البالد .وقال علي في تصريح صحفي أمس ،إن “تأسيس
مصرف مستقل برأسمال عالي يعمل وفق الشريعة اإلسالمية تابع الى
الحكوم�ة االتحادية س�يدعم العمل المصرفي في البل�د ،الن الحكومة
س�تتكفل بدعمه ماليا ً والنهوض بواقعه” .وأشار الى ان “هناك توجها ً
كبي�را ً نحو التعامل مع المصارف اإلس�المية من قبل بعض المواطنين
وأصح�اب الش�ركات” ،مؤكدا ً ان “هذا المصرف س�يخلق تنافس�ا ً مع
البنوك التجارية ،ما س�يحقق نوعا ً من التنمي�ة االقتصادية في البلد”.
وكانت رئاس�ة الجمهوري�ة قد أصدرت قانون إنش�اء مصرف النهرين
اإلس�المي رقم  95لسنة  2012برأس�مال قدره  50مليار دينار عراقي،
ومن مهام المصرف ممارسة أوجه النشاط المصرفي في داخل العراق
وخارج�ه والقي�ام بأعمال التمويل واالس�تثمار في ش�تى المش�اريع
من
واألنش�طة .وأعلن�ت الحكوم�ة االتحادية في نيس�ان
الع�ام الحال�ي ع�ن موافقتها عل�ى مش�روع قانون
مصرف النهرين اإلس�المي بنا ًء عل�ى طلب من وزارة
ً
مبينة أن للمصرف هيئة للرقابة الش�رعية
المالي�ة،
تتأل�ف من  4أعضاء م�ن ذوي الخبرة واالختصاص
في الفقه اإلسالمي وأصوله.
وب�دأت النش�اطات المصرفية اإلس�المية في
الع�راق ف�ي ع�ام  1993عن�د تأس�يس مص�رف
العراق اإلس�المي ،حتى وصل عدده�ا اآلن الى 10
مصارف من ضمنها مصرف حكومي جديد يدعى
النهرين اإلسالمي ،وهناك مصرف خارجي وأخر
خليجي.

أعلن مدي�ر ع�ام الرشكة العام�ة لتصنيع
الحب�وب ،إح�دى رشكات وزارة التج�ارة،
عدنان جاسم الرشيفي عن تحقيق مراحل
متقدم�ة يف تجهي�ز ال�وكالء بحصة ش�هر
ترشي�ن الثان�ي من مادة الطح�ن يف بغداد
واملحافظ�ات وفق خطة التوزيع املوحدة يف
عموم البالد ،مش�را ً إىل رص�د  28مخالفة
نوعية وغر نوعية للمطاحن يف بغداد خالل
األي�ام القليل�ة املاضية .وق�ال الرشيفي يف
بي�ان صحفي تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه أم�س إن «فرقن�ا الرقابي�ة
تواصل جوالتها التفتيش�ية ع�ى املطاحن
وال�وكالء ملتابع�ة تنفي�ذ خط�ة ال�وزارة
باإلنت�اج والتجهي�ز حي�ث يتم
س�حب نماذج م�ن الحبوب
املس�تخدمة يف الطح�ن
والطح�ن املنت�ج لفحصه

مختربياً» ،مؤكدا ً أن «تلك الجوالت أس�فرت
عن رص�د  28مخالفة نوعي�ة وغر نوعية
للمطاح�ن يف بغ�داد خ�الل األي�ام القليل�ة
املاضية يف كل من مطاحن الهادي ,العزاوي,
الصباح ,الن�ارص ,النرس ,األه�رام ,الخالد,
الخنس�اء ,العماد ,ال�زوراء ,الفالح ,الذهب
األسود ,الحلبي ,العطيفية .وأشار الرشيفي
إىل أنه «تم تأشر  33مخالف�ة لل�وكالء
من خالل 341
زي�ارة تم
فيها

س�حب  659نموذج و 6مخالفات للناقلن،
ً
فض�ال ع�ن تحقي�ق  194زي�ارة للمخاب�ز
واألفران أرش خاللها  8مخالفات» .وقال أن
«اإلجراءات القانونية اتخذت بحق املطاحن
املخالفة والناقلن ،حيث تم تغريم عدد من
املطاحن يف عموم البالد استنادا ً اىل الرشوط
الجزائي�ة املتضمن�ة يف بن�ود عق�د إنت�اج
الطح�ن» ،الفت�ا اىل أن «إجم�ايل الغرامات
املفروض�ة عى املطاح�ن يف بغداد بلغ اثنن
وخمس�ن مليونا وأربعمائة وثالثة وستن
ألفا وس�تمائة وخمس�ن دينارا ،فيما بلغ
إجم�ايل الغرامات املفروضة ع�ى املطاحن
املخالفة يف بقية املحافظات سبعة وسبعن
مليونا وأربعمائ�ة وثالثة عرش ألفا ومئتن
وخمس�ن دين�ارا» .وأوض�ح الرشيفي أن
«ه�ذه اإلج�راءات تأت�ي حرصا ً م�ن إدارة
الرشكة ع�ى توفر طح�ن بنوعيات جيدة
اىل املواطنن وتنفيذا ً للتوجيهات املس�تمرة
من قبل الس�يد وزي�ر التجارة يف
تقديم أفضل الخدمات للمواطن
العراق�ي واالرتق�اء بنوعي�ة
الطح�ن املنت�ج واملجهز ضمن
مفردات البطاقة التموينية».

املالية النيابية تتوقع تأخر إقرار موازنة  2013حتى آذار املقبل
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

كش�فت اللجن�ة االقتصادي�ة
البرلماني�ة ع�ن أخط�اء ف�ي موازنة
 2013باألرق�ام ق�د تك�ون عفوية أو
متعمدة م�ن الحكومة ،متوقعة تأخر
إق�رار الموازن�ة حت�ى آذار المقب�ل.
وقالت عضو اللجنة النائبة عن القائمة
العراقي�ة نورة البج�اري في تصريح
صحف�ي أم�س إن “اللجن�ة المالي�ة
البرلمانية أع�ادت الموازنة للحكومة

لوجود أخطاء في مخصصات مجلس
الن�واب ومفوضي�ة حقوق اإلنس�ان
ومجل�س القض�اء” ،موضح�ة أن
“التخصيصات كان�ت منخفضة جدا ً
مقارنة باألعوام الماضية” .وأضافت
البج�اري أن “ه�ذه األخطاء قد تكون
عفوي�ة أو متعم�دة وعل�ى الحكومة
تعديله�ا ،لذلك تم إع�ادة الموازنة لها
قبل أكث�ر من  15يوماً” .واس�تبعدت
النائب�ة أن يت�م إق�رار الموازنة حتى

نهاي�ة ش�هر آذار المقب�ل لتأخر الرد
م�ن الحكوم�ة والعطل الت�ي تمر بها
الب�الد والبرلمان .وقد تعث�رت عملية
إقرار قانون الموازن�ة االتحادية لعام
 2013بس�بب الخالف�ات بي�ن لج�ان
البرلم�ان والحكوم�ة بش�أن زي�ادة
تخصيصات الرئاس�ات الثالث إضافة
إلى المطالب�ة بتخصيص�ات التقاعد
وتحديد نسب فائضات إيرادات النفط
لتوزيعه�ا عل�ى الش�عب .وقال عضو

اللجن�ة المالي�ة البرلمانية النائب عن
القائم�ة العراقي�ة إبراهي�م المطل�ك
في تصريح س�ابق إن السبب الرئيس
إلعادة موازنة العام المقبل للحكومة
ه�و الخالف�ات السياس�ية الحالي�ة
والتي باتت تطفو على الس�طح ،الفتا
إلى أن كل الكتل السياس�ية باستثناء
ائتالف دولة القانون لديهم تحفظات
عل�ى الموازن�ة .وأض�اف المطلك أن
اللجن�ة المالية لديه�ا تحفظات على

زي�ادة تخصيصات الرئاس�ات الثالث
وزي�ادة مبال�غ النثري�ة الخاصة بها
والمخصص�ة للمصالح�ة الوطني�ة
ودمج الميليش�يات ،باإلضافة إلى أن
كل نائ�ب لدي�ه مقترح ي�ود إضافته
عند إج�راء التعديالت عل�ى الموازنة،
لذل�ك تمت إعادتها للحكومة .وأش�ار
المطلك إل�ى أن تخصيص�ات مجلس
ال�وزراء كبي�رة جدا ً وال تتناس�ب مع
عدد الموظفين في المجلس.

مقرر الربملان يستبعد مترير
قانون الدفع باآلجل
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

اس�تبعد مقرر مجلس النواب النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي
تمري�ر قان�ون الدفع باآلج�ل والتصويت عليه في مجلس الن�واب ما لم تكن
هناك توافقات سياسية نظرا ً لوجود اعتراضات كبيرة من قبل الكتل النيابية
عل�ى تش�ريع ه�ذا القانون .وق�ال الخالدي ف�ي تصريح صحف�ي أمس ،أن
“هناك ثمانية قوانين مهمة مس�تعصية
داخل مجلس النواب م�ن ضمنها قانون
البنى التحتية او ما يس�مى الدفع باآلجل
للش�ركات ،وال يمك�ن تمري�ر احدهم�ا
بس�بب التشنجات السياس�ية بين الكتل
النيابي�ة ،وكل جهة تبحث عن مصلحتها
الكتلوي�ة والحزبية” .وأضاف ان “تمرير
قانون الدف�ع باآلجل ف�ي الوقت الحالي
أمر مس�تبعد ألنه يجب ان يرافقه تمرير
قواني�ن أخرى كقان�ون العف�و العام أو
األحزاب وغيرها” ،مشيرا ً إلى أن “العملية
تحتاج إلى توافقات سياسية لتمرير كافة
القوانين والتصويت عليها داخل مجلس النواب” .والقى مشروع قانون الدفع
باآلجل معارضة واس�عة داخل البرلم�ان وخارجه عند التصويت على موازنة
عام  2012عندما جاء في المادة  36ألس�باب سياسية واقتصادية متداخلة.
ويحدد مش�روع القان�ون المبلغ المقت�رح للدفع باآلجل ب�� 37مليار دوالر
قس�مت إلى تس�عة أبواب ،كان لقطاعات الصحة والتربي�ة والنقل والزراعة
النس�بة األكب�ر منها ،بينما ل�م يخصص لمش�روع بناء الوحدات الس�كنية
للفقراء سوى ملياري دوالر.

البيئة تغلق عدد ًا من األنشطة الصناعية
والزراعية يف الديوانية
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أغلقت وزارة البيئة عددا من األنش�طة الصناعية والزراعية والخدمية في
محافظة الديوانية لعدم اس�تحصالها الموافقات البيئية الالزمة .وقال مدير
عام دائرة التوعية واإلعالم البيئي امير علي الحس�ون في بيان صحفي تلقت
“المستقبل العراقي” نس�خة منه أمس ،ان “الفرق الرقابية التابعة لمديرية
بيئة القادسية قامت بغلق شركة الصفاء الزراعية إلنتاج بيض المائدة لمدة
 30يوما قابلة للتمديد بشكل تلقائي لحين استحصالها على الموافقة البيئية
من قبل وزارة البيئة” ،مبينا ان “الوزارة أنذرت الش�ركة لعدم حصولها على
الموافق�ات البيئية اضاف�ة الى عدم وجود احواض تعفي�ن نظامية وقيامها
بحرق هالكات الدجاج بصورة عش�وائية” .وأش�ار الحسون إلى ان “الوزارة
قامت أيضا بغلق معمل الس�دير إلنتاج مادة اإلس�فلت لم�دة  30يوما لحين
حصوله على الموافقات البيئي�ة األصولية” ،مؤكدا ان “الوزارة قامت بتبليغ
المعم�ل المذكور بض�رورة مراجعة الدائ�رة لعدم حصوله عل�ى الموافقات
البيئية كما تم توجيه إنذار لمدة عش�رة أيام للمعمل لغرض مراجعة مديرية
البيئة ف�ي المحافظة” .وأكد أن “مديرية بيئة القادس�ية قامت بإنذار بلدية
قض�اء الحمزة في المحافظة لمدة عش�رة أيام بناء على الش�كوى المقدمة
من قبل اهالي المواطنين الس�اكنين في القض�اء لوجود أكداس من نفايات
منتش�رة بصورة عش�وائية ويتم حرقها بصورة مس�تمرة مما تسبب روائح
كريهة مسببة بتلوث بيئي داخل المنطقة”.

حتذير من انضامم العراق ملنظمة
التجارة العاملية يف الوقت احلارض

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

ع�د عضو اللجنة االقتصادية النائب قصي جمعة العبادي انضمام العراق
لمنظمة التج�ارة العالمية في الوقت الحاضر ليس بصالحه ،وانها س�تلحق
به أض�رارا ً كبيرة ،مؤك�دا ً ان العراق ال يتمتع باقتص�اد يمكنه من االنضمام
لمنظمة التجارة العالمية التي تشترط توفر جميع مؤهالت االقتصاد المتين
لالنضمام لها.
وق�ال العبادي في تصريح صحفي أمس إن اقتصاد العراق اقتصاد ريعي
أحادي الجانب معتمدا فق�ط على إيرادات الثروة النفطية ما جعل منه بعيدا ً
عن منظم�ة التجارة العالمية ،الفتا ً الى أن العراق عضو مراقب في المنظمة
وال يس�تطيع االنضمام للمنظمة لعدم تكامل جميع مقومات بناء االقتصاد
الكبير فيه.
وأضاف أن العراق لحد االن لم يتوصل لتلبية جميع الش�روط المفروضة
على الدول لالنضمام لمنظمة التجارة العالمية والتي تتضمن منافسة المنتج
المحل�ي للمنتج العالمي واإلمكاني�ات الكبيرة للصناع�ة والزراعة والتجارة
وجميعها يفتقر العراق لها.
واوض�ح العبادي ان النتاج المحلي الزراعي والصناعي ش�به معدوم في
العراق ما يجعل انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية خطرا ً يهدد بانهيار
اقتص�اده لعدم التوصل الى الش�روط الت�ي تجعله يتمتع باقتص�اد متين ال
ينهدم عند منافسة اقتصاد دولة اخرى له.

العراق بحاجة ماسة إىل الطاقة النووية لألغراض السلمية
د .كاظم املقدادي

أعط�ت امل�ادة الرابعة م�ن املعاه�دة الدوليّة لحظر انتش�ار
األسلحة النوويّة للدول كافةّ ،
حق الحصول عى التكنولوجيا
النوويّة الس�تخدامها س�لميّاً .انطالقا ً من هذا الحق ،ش�هد
العراق عام  2012تج ّدد الدعوات املنادية برضورة أن تساعد
املنظمات الدولية العراق يف استخدام الطاقة الذريّة لألغراض
السلميّة.
ما بعد قصف «أوزيراك»
ثمة ظروف عاش�ها العراق خالل العق�ود الثالثة املنرمة،
ّ
النووي الذي تع�ود بداياته إىل
رس�مت عالقته مع برنامج�ه
خمسينات القرن املايض ،لكنه عانى أزمات قاتلة ،إذ تعرّض
العلم�اء الرواد يف ه�ذا امليدان إىل تصفيات جس�ديّةُ .
ص َف
وق ِ
ّ
نووي عراق�ي( ،مفاعل تموز -أوزيراك) يف غارة
أول مفاعل
إرسائيلي�ة دمّ رت�ه عن بك�رة أبيه ،يف  7حزي�ران  .1981ولم
تفلح جهود النظام الس�ابق يف اس�تكمال بنائه ،بالرغم من
إمعانه يف َع َ
س�كرة املجتمع العراق�ي .وبعد غزوه الكويت يف
ُ ،1990فر َ
ضت عقوبات قاسيّة عى العراق ،شملت نشاطاته
ِ
النوويّة كلها ،حتى الس�لميّة منها .واس�تمر الحظر سنوات
طويل�ة ،كان بمق�دور العراق اس�تغاللها يف مراكمة خربات
ومعارف واس�عة تفيده يف جوانب التنمية كافة .وهكذا أ ّدت
ّ
النووي
سياسات النظام الس�ابق عمليا ً إىل تعطيل الربنامج
العراقي ،بل أرجعت البلد نصف قرن إىل الوراء علميّاً.
ومع غزو العراق وس�قوط النظام السابق يف  ،2003أصدرت
س�لطة االئتالف ّ
املوقتة أمرا ً قىض بح�ل هيئة الطاقة الذريّة
العراقي�ة ،ونق�ل موظفيه�ا إىل وزارة العل�وم والتكنولوجيا
التي كانت يف طور التأس�يس .ولم تشمل هذه الوزارة قسما
للطاقة الذرية! وبجرّة قل�مُ ،ق َ
ض عى أهم مجاالت البحوث
ِ
العلمي�ة يف الع�راق ،وه�و ّ
املتص�ل بعل�وم ال�ذرّة وطاقتها.
وحينه�ا ،بادرت «املجلة العلمي�ة العراقيّة» إىل انتقاد القرار،

مش ّددة عى أهمية بحوث الذرّة علميّاً ،خصوصا ً مع األهمية
املتصاع�دة للطاق�ة النووي�ة .وأش�ارت املجلّ�ة إىل أن الدول
ّ
املتط�ورة كاف�ة تملك هيئ�ات للطاقة الذري�ة ،وتحصل عى
م�ا يرتاوح ب�ن  40و 70يف املئة من حاجاته�ا كهربائيا ً من
مفاعالت نوويّة ،بل تتجاوز فرنسا هذا الرقم بكثر.
وبعد ذلك القرار ،شهد العراق حملة تصفيات جسدية لعلماء
كثر ،يف مقدمتهم االختصاصيون بالطاقة النوويّة ،بل اضطر
من نج�ا من القتل واالعتق�ال ،إىل مغادرة الع�راق .وتعرض
الباقون إىل التهميش وسوء املعاملة .ويصعب أال تكون هذه
األمور مقصودة ،بل مرس�ومة وفقا ً ألجندات أجنبية ،أحّ لت
عنارص فاش�لة وغر كفوءة محل الكفاءات العلمية املؤهلة
واملُجرّبة.
ً
وح�ارضا ،تس�تند املناداة بح�ق العراق يف اس�تعمال الطاقة
النوويّة لألغراض الس�لميّة ،إىل حاجته إليها ،وحقه املكفول
باملعاهدات الدوليّة ،وقرار مجلس األمن يف  2007الذي أوقف
نش�اطات الرص�د والتحقق واملتابع�ة ،وق�راره يف 2010
س�لمي للعراق ،وس�مح
الذي أكد عدم وجود نش�اط غر
ّ
له بمزاولة نش�اطاته س�لميّا ً يف مجال الطاق�ة الذريّة،
ُ
مصادق�ة الع�راق عى الربتوك�ول اإلضايف،
إضاف�ة إىل
امللح�ق باتفاقية الضمانات الش�املة يف  28حزيران
 2012بع�د أن الت�زم الع�راق بتطبيق�ه طوعا ً منذ
العام .2010
ويف ه�ذا الص� ّدد ،ش� ّدد يوكي�ا أمان�و ،املدير
التنفي�ذي للوكالة الدولي�ة للطاقة الذريّة،
عى س�المة املوقف العراقي ،خصوصا ً
بع�د دخ�ول الربوتوك�ول اإلض�ايف
ملعاهدة من�ع االنتش�ار النووي،
حيّز التنفيذ يف العراق.
قوانن السالم النووي

وص�ادق الع�راق ع�ى قانون هيئ�ة الرقاب�ة الوطني�ة ملنع
ّ
الن�ووي يف  16ش�باط  ،2012ال�ذي يضم�ن عدم
االنتش�ار
انحراف النش�اطات السلميّة النوويّة إىل نشاطات محظورة.
ويف السنة السابقة ،صادق أيضا ً عى االتفاقيّة الدوليّة لقمع
ّ
النووي .ومن املؤمل أن يصوت مجلس النواب
أعمال اإلرهاب
العراقي قريبا ً عى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويّة،
الت�ي وقعه�ا العراق ع�ام  .2010ويف اإلطار نفس�ه ،أنجزت
الجهات املختصة مرشوعي قانون�ي الهيئة الوطنية للرقابة
النوويّة واإلش�عاعية ،وهيئة الطاقة الذريّة العراقية .وكذلك
أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا عن استكمال قانون هيئة
الطاقة الذرية ،بتفاصيلها وتش�كيالتها كافة ،خصوصا ً بعد
أن باتت هيئتا الطاقة الذريّة العراقيّة وهيئة الرقابة الوطنية
تابعتن لها .يف الس�ياق ذاته ،يتعاون العراق
عملي�ا ً م�ع جه�ات متع�ددة لتطوير
قدرات�ه يف مج�ال االس�تعماالت
الس�لميّة للطاق�ة الذري�ة ،يف
مقدمتها الوكالة الدولية والهيئة
العربي�ة للطاق�ة الذريّ�ة
واالتح�اد األوروب�ي،
ال�ذي س�اهم يف
تدري�ب ع�رشات
الك�وادر النوويّ�ة

العراقية .كما ّ
أكدت الحكومة العراقية سعيها إلنشاء برنامج
ً
ّ
نووي الس�تخدام للطاقة الذرية سلميّا يف الزراعة والصناعة
والط�ب ،عرب قرار ملجلس ال�وزراء عام  .2011وأعلنت وزارة
البيئة العراقية أيضاً ،يف أيلول  ،2012عن جهود تبذل إلنشاء
ّ
النووي لتوليد الطاق�ة الكهربائية،
محط�ات تعمل بالوق�ود
باعتبارها محطات خفيضة التلوّث والتكلفة.
يف املقابل ،أوضح فؤاد املوسوي رئيس اللجنة الوطنية للطاقة
الذري�ة أخ�راً ،ان الع�راق ال يس�تطيع االنخ�راط يف برنامج
س�لمي للطاقة النوويّة ،نظرا ً لوقوعه حتى اآلن تحت طائلة
ّ
البند الس�ابع ،ما جعله يتجه إىل تصفي�ة مفاعالته النوويّة
املقصوف�ة .وكذل�ك نبّه رائ�د فهمي ،وه�و الوزير الس�ابق
للعل�وم والتكنولوجيا ،إىل وجود قرارات دوليّة أخرى كالقرار
الس�لمي
 ،707حجّ مت حق العراق الس�يادي يف االس�تخدام
ّ
للطاقة الذرية .وأضاف فهمي« :قطع العراق أشواطا ً كبرة،
خالل السنوات املاضية ،يف طريق إزالة املخاوف املرتاكمة من
سياسات النظام السابق» .ويف هذا الشأن ،طرح كثرون من
العراقين س�ؤاالً عن إم�كان أن تبني أمركا مفاعالً نوويّا ً يف
العراق ،يعمل عى اس�تخراج طاقة الكهرباء ،مع
االستعانة بمهندس�ن وفيزيائين عراقين كي
ُتبن�ى الثقة ب�ن الطرفن ،قبل أن يتس�لّمها
العراقيون كليّاً.
الهجرة إىل اليابان
يف س�ياق ّ
متص�ل ،دع�ا خب�ر العل�وم
النوويّ�ة د.حام�د الباهيل اىل إنش�اء
مفاع�الت نوويّ�ة س�لميّة لتوفر
الطاق�ة الكهربائية ،اس�تنادا ً إىل
م�ا يمتلكه الع�راق من قدرات
وإمكان�ات برشي�ة.
وق�ال« :أصب�ح م�ن

ال�رضوري إنش�اء مفاع�الت نوويّ�ة للطاق�ة الكهربائي�ة
بوصفه�ا حالً ألزمة هذه الطاق�ة يف البالد ،إضافة إىل إمكان
تصديرها إىل الخارج يف املس�تقبل» .وكذلك دعا مقرّر مجلس
النواب العراقي محمد الخالدي الحكومة العراقية اىل تش�ييد
السلمي بهدف س ّد العجز الكبر
مفاعالت نوويّة لالستخدام
ّ
يف طاقة الكهرباء عراقياً .وذهب حس�ن الشهرستاني ،وهو
نائب رئيس مجلس الوزراء لش�ؤون الطاقة ،إىل الحديث عن
رغبة العراق يف اس�تراد التقنية النوويّة لألغراض الس�لميّة
من اليابان .وأّكد فارس الربيعي ،وهو خبر يف هذا الشأن ،أن
العراق يستطيع أن يصبح مُ ص ّدرا ّ لطاقة الكهرباء املستولدة
ّ
محطات
نوويّ�اً ،نظرا ً إىل م�ا يمتلكه من مقومات يف إنش�اء
نوويّ�ة ،عى غرار ما تتجه إليه األم�ور يف اإلمارات والكويت.
وق�ال« :نحتاج إىل تخطيط س�ليم وإرادة قوي�ة لإلقدام عى
تنفي�ذ مش�اريع عمالق�ة عى غ�رار املفاع�الت الذريّة ،عرب
االستثمار السليم للموارد املحليّة».
وبق�ول مجمل ،يبقى العراق ملتزم�ا ً ّ
بحقه يف الحصول عى
تقنية نوويّة الس�تخدامها لألغراض الس�لميّة ،مع مالحظة
امتالك�ه إمكانات ّ
تؤهله للحصول ع�ى تلك التقنية التي من
ش�أنها دع�م التق ّدم يف العل�وم والصناعة ،بحس�ب رأي عيل
الفيّ�اض ،عض�و اللجن�ة الربملانية للنف�ط والطاقة .وحض
الفيّاض عى مواكبة التطوّر العاملي يف هذا املجال ،مش�را ً إىل
الرتابط بن تق ّدم البحوث واألعمال ّ
املتصلة بالطاقة النوويّة،
إضافة إىل االس�تفادة من هذه الطاقة يف توليد الكهرباء التي
تخدم أنواع الصناعة كافة ،مُ طالبا ً بأن يتمسّ ك العراق بحقه
قانونيّ�ا ً يف الحص�ول عى هذه الطاق�ة وتقنياته�ا .وتبقى
ه�ذه اآلمال رهنا ً بأن يش�هد عام  ،2013إخ�راج العراق من
البند الس�ابع ،وإلغاء الق�رارات التي تحجّ م حقه املرشوع يف
استخدام الطاقة الذريّة ألغراض سلميّة.
عن صحيفة «الحياة» اللندنية
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محضر اجتماع اللجنة العليا للتصميم االساسي في جلستها الثالثة لعام  2012المنعقدة
بتاريخ  2012 / 12 / 13المصادف يوم الخميس

اجتمع اعضاء اللجنة العليا للتصميم االساسي برئاسة معالي امين بغداد بالتاريخ اعاله في ديوان امانة بغداد وبعد دراسة
المواضيع المعروضة على اللجنة قررت ما يلي :

 7اعالنات

جمهورية العراق
اللهم اأحفظ العراق
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العدد 4138 :
التاريخ 2012 / 12 / 13 :
وزارة الداخلية
مديرية اجلن�سية العامة
مديرية اأحوال بغداد  /الر�سافة
ق�سم �سوؤون اأحوال بغداد  /الر�سافة
م /اإعالن

قدم المواطن (غانم مرجاح شبيب) دعوته القضائية لتبديل (لقبه)
وجعله (البطاط) بدال من (الحمدي) .
فمـن لديه اعتـراض مراجعة هـذه المديرية خالل عشـرة أيام من
تاريخ النشـر وبعكسه سـوف تنظر هذه المديرية بطلبه استنادا الى
أحكام المادة ( )21من قانون األحوال المدنية رقم ( )65لسنة 1972
المعدل على أن يكون النشـر باسـم مدير عام الجنسية المحترم .....
مع التقدير .
اللواء

حت�سني عبد الرزاق فليح
مدير اجلن�سية العام  /وكالة
مدير ق�سم �سوؤون اأحوال بغداد /الر�سافة

سامسونغ تطلق كمبيوتر ًا دفرتي ًا غاية يف الرقة
أطلقـت "سامسـونغ الكترونيكـس" الكومبيوتـر
الدفتري "  "Notebook Series 9الجديد في السـوق
ويتميـز الجيل الجديـد من فئـة الكومبيوترات  9من
ّ
وصنف الجهاز
سامسونغ بنحافته الفائقة وإتقانه.
ضمـن فئـة الكومبيوتـرات الدفتريـة االكثـر نحافة
واندماجا في العالم ،فيما يقدم أدا ًء ووظائف مميزة.
ويـزن سامسـونغ الفئـة  2.5 9باوندز ومقاسـه ال
يتعـدى النصف انـش .وقد تطلب لصنع هـذا الجهاز
33ألـف سـاعة مـن االبحـاث والتصميـم والتطوير،
حتـى اتت النتيجـة جهازا ارفع بنسـبة  37في المئة
مقارنـة بالفئة  9السـابق وأخـف وزنا بنسـبة 0،4
باوندز .وصمم الهيـكل على مفهوم القطعة الواحدة
ويمتـاز بخصائص بارزة اهمهـا االطراف المصقولة
والالمعـة .كما تم تطوير المكونات األساسـية منها،

«أنفث التوتر» مع الزفري يف  8خطوات
هل تعاني من بالء التوتر  stressبشـكل يومـي؟ إذا كانت اإلجابة بـ«نعم»،
فيمكنك أن تجرب أداة بسيطة ومجانية وفعالة تسمى «استجابة االسترخاء»
( ،)relaxation responseوهي طريقة بسيطة لبلوغ حالة االسترخاء الذهني
وضعهـا وسـاهم في نشـرها الدكتور هربرت بنسـون ،وهـو متخصص في
أمراض القلب وأستاذ بكلية الطب جامعة هارفارد ،ويعمل حاليا مديرا فخريا
لمعهد بنسون هنري للطب الذهني والبدني التابع لمستشفى ماساتشوستس
العام .فن االسـترخاء لقد أظهرت األبحاث أن اسـتثارة اسـتجابة االسترخاء
لفتـرة بسـيطة تصل إلى  10أو  20دقيقة يوميا تحقـق مردودا طيبا من عدة
نواح ،فهي تذهب الصداع وتساعدك على النوم بصورة أفضل وتقلل من ضغط
الدم لديك .ويقول بيغ بايم ،المدير اإلكلينيكي لمركز التدريب بمعهد بنسـون
هنـري« :كل تأثيـرات التوتر تلك تنطفئ أو تقل عندمـا تنتقل إلى هذه الحالة
األخرى من الوظائف الحيوية المسماة استجابة االسترخاء» .ويتطلب تحفيز
اسـتجابة االسـترخاء التركيز المسـتمر لذهنك ،مثل تكرار صوت أو كلمة أو
عبـارة معينـة ،إلى جانب طرح سـلبي لألفكار اليومية مـن ذهنك كلما عدت
إلى ذلك التكرار .وينبغي أال تتوقف عن ذلك إذا لم تشـعر بالفوائد على الفور،
فاالسـترخاء هو عبارة عن مهارة ،وكما هو الحال مع أي مهارة ،فإن قدرتك
على االسـترخاء سـوف تتحسن مع الممارسـة .خطوات االسترخاء  1-اختر
كلمـة تركيـز أو كلمتيـن أو عبارة قصيـرة .وبعض الناس يسـتعملون كلمة
أو عبـارة من عبـارات الذكر والتسـبيح 2- .ابحث عن مـكان ال تتعرض فيه
لإلزعاج واجلس في سـكينة وفـي وضعية مريحة .وبعض ممارسـي التأمل
يفضلون وضعية «زهرة اللوتس» بالجلوس متشابكي األقدام ،إال أن هذا ليس
ضروريا.
 3أغمض عينيك وانتظر دقيقة حتى تسـترخي عضالتك ،بداية من قدميكثم باالنتقال إلى أعلى نحو ربلة السـاق ثـم الفخذين ثم البطن ثم الكتفين ثم
الرأس والعنق.

 4تنفـس ببطء وبصورة طبيعية ،وبينما تفعـل ذلك اذكر كلمة التركيز أوالصوت أو العبارة أو الذكر الذي اخترته في سـرك أثناء الزفير ،ويمكنك أيضا
أن تستعين بكلمتين تذكرهما مع كل من الشهيق والزفير.
 5اسـتحضر حالة سـلبية وغير انتقادية تجاه أفـكارك ،وعندما تقطع أيأفـكار عشـوائية تركيزك  -كما سـيحدث على وجه اليقيـن  -اعترف بها في
سرك ثم عد إلى التركيز على أنفاسك.
 6اسـتمر في ذلك لمدة  10إلى  20دقيقـة ،ويمكنك أن تفتح عينيك للتأكدمن الوقت ،ولكن ال تستعمل منبها.
 7ال تنهض على الفور عندما تنتهي ،بل ابق جالسا في سكون لمدة دقيقةأو نحو ذلك ،كي تسـمح لألفكار األخرى بالعودة ،ثم افتح عينيك وابق جالسا
لمدة دقيقة أخرى قبل أن تنهض.
 8مارس هذا األسلوب مرة أو مرتين يوميا ،واألوقات المناسبة للقيام بذلكهي قبل اإلفطار أو العشاء.

لوحة المفاتيح ولوحة الذاكـرة والكابالت والبطارية
والمـراوح لكـي تتناسـب بدقة مـع الهيـكل الرفيع
واالملس للفئة  .9كذلك ،لقـد زود هذا الجهاز بتقنية
تقاوم ظهـور بصمـات االصابعن ممـا يحافظ على
لونه األسود او الفضي.
وتعتبر شاشة الجيل الثاني من الفئة الكومبيوترات
 9الدفتريـة غايـة الرقـة وطبقاتهـا مصنوعـة مـن
" ."LCDوتمتـاز شاشـة العرض بقيـاس  15بوصة
ضمـن هيكل أنيق يبلغ مقاسـه  14بوصـة .وتتمتع
بتكنولوجيـا عاليـة الوضـوح بمعـدل سـطوع يبلغ
 400شـمعة ،أي ما يصل إلى ضعفي معدل سـطوع
الشاشات العادية (الذي يبلغ  220شمعة) ،فضال عن
تصميم مضاد النعكاس الضوء.

" "ZTEتكشف عن أنحف هاتف لوحي يف العالـم الشهر املقبل
يبدو أن عام  2013سيشـهد نموا ً كبيرا ً لألجهزة
التـي تجمع بين الهاتف الذكي والحاسـب اللوحي،
أو ما يعـرف باسـم "الهاتف اللوحـي،"Phablet-
وبخاصـة ذي شاشـات عرض قياسـها  5بوصات
وبدقـة وضـوح فائقة.وهـا هـي شـركة "زد تي
إيـه "ZTE-الصينيـة لالتصـاالت تحشـد كامـل
طاقاتها لتطل علينـا بأحدث منتجاتها اإللكترونية
وهواتفهـا الذكيـة ذي مواصفات عالية ،لتكشـف
عنهـا خـالل مشـاركتها فـي المعـرض السـنوي
لإللكترونيـات االسـتهالكية " "CES2013الـذي
سـينعقد فـي الفترة من  8حتـى  11يناير /كانون
الثاني بمدينة "الس فيغاس" األمريكية .وسـتقدم
الشـركة هاتفا ً ذكيا ً يحمل اسـم ""ZTE Grand S

بشاشـة عـرض قياسـها  5بوصات بدقـة وضوح
عالية التحديد  1920×1080بيكسل بكاميرا دقتها
 13ميغابيكسـل ،يعمل بمعالج رباعي األنوية أحد
معالجات منصة "سناب دراغون إس  "4بتردد 1.5
غيغاهيرتز ،ويحتوي على ذاكرة عشـوائية بسـعة
 2غيغابايت ،بسـمك ،مزود ببطارية بسـعة 2500
ميللي أمبير .وتعتبـر "زد تي إيه" أنه أنحف هاتف
لوحـي في العالـم ،يمزج بين مزايـا الهاتف الذكي
والحاسـب اللوحي مزودا ً بشاشـة عرض قدرها 5
بوصات وبدقة فائقة ،إذ يبلغ سـمكه  6.9مم .كما
ستعرض الشركة هاتفا ً ذكيا ً " "Nubia Z5بشاشة
عرض أيضا ً قياسـها  5بوصات بدقة وضوح عالية
التحديد.

احلقول املغناطيسية لعالج أمراض املفاصل
شـهد الحقـل المغناطيسـي تطورا
ملحوظـا لعالج بعض األمراض أهمها
أمـراض التهابـات المفاصل .يسـتند
العالج بالحقل المغناطيسـي النابض
بنظامه الجديد إلـى بحوث وتطورات
تقنيـة واسـعة بـدأت في سـبعينيات
القـرن الماضـي .فمنـذ وقـت طويل
أدرك الطـب مـدى فعاليـة الحقـل
المغناطيسـي البيولوجي واسـتخدم
األجهـزة المخصصة لذلك بهدف عالج

الكثير من األمراض .واليوم يسـتخدم
الحقـل المغناطيسـي النابـض فـي
الكثير مـن المستشـفيات والعيادات
في ألمانيا بعـد ان وافقت عليه وزارة
الصحـة االتحاديـة مـن أجـل عـالج
التهـاب مفاصـل الركبـة واإلصابات
نتيجـة ممارسـة الرياضة ومشـاكل
فـي العامود الفقـري وأعطال صحية
أخرى.
والحقـل المغناطيسـي النابض هو

طاقة حقل ناشـط غير مرئية تخترق
بشـكل كامل الجسـم لتصـل الى كل
خليـة فيـه ،والتطـورات التـي حدثت
فـي هذا المجـال جعلت هـذه الطاقة
تصل الـى أعماق العظـم والغضاريف
وأجزاء أخرى من الجسـم ،واألهم من
كل ذلك انها ليسـت إشـعاعا مضرا إذا
ما تعرض له اإلنسـان مـرارا كما هو
الحال مع األشـعة السينية التي تلحق
الضرر بالصحة.
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المستقبل العراقي  -ملف خاص
جواد السعيد

ظهرت مفردة السيادة يف القاموس السيايس ألول
م�رة يف بداية ظهور الدولة القومية الديمقراطية
حيث لم تكن موجودة يف فرتة العصور الوس�طى
يوم كانت الكنيس�ة تتص�ور أن جميع أصحاب
الديانة املس�يحية تحت سيادتها وبانتهاء عرص
اإلقط�اع تبل�ورت نظرية الس�يادة تماش�يا مع
الوضع الس�يايس الجديد يف أورب�ا ،وكان املفكر
السيايس الفرنيس جان بودان أول من استخدمها
يف كتاب�ه الجمهوري�ة عام  1576مي�ادي  ،وقد
أطلق عليها يف أوربا من قبله تس�ميات عدة مثل
(الس�لطة العليا) أو (اكتمال الس�لطة يف الدولة)
وهذه املفردات تكون دائما مرادفة ملعنى السيادة
يف علم السياس�ة ،وعرف السيادة(بأنها السلطة
العلي�ا التي يخض�ع لها جمي�ع املواطنني ،وهي
دائم�ة وغري مح�ددة بالقوانني ،وأه�م وظائفها
عم�ل القوان�ني) ،ولكن�ه أعط�ى الحاك�م صفة
صاحب الس�يادة وأنه ال يخضع له�ذه القوانني
وغ�ري رأيه بعد ف�رتة بإخضاع الحاك�م للقوانني
ولكنه ال يس�أل عنها أمام
الله.
أما العالم االنكليزي هوبز
فق�د أكد ع�ى أن الحاكم
هو صاحب الس�يادة بعد
أن تنازل ل�ه عنها األفراد
تن�ازال مطلق�ا وله�ذا
فالحاك�م يف نظره يكون
مصدر جميع الس�لطات
وتنفيذي�ة
ترشيعي�ة
وقضائي�ة .أما العالم لوك
ف�رأى أن هناك س�لطتني
ال تعلوهما س�لطة وهما
سلطة الش�عب والسلطة
الترشيعي�ة ،وي�رى جان
ج�اك روس�و أن إرادة
الش�عب ه�ي الت�ي تمثل
الس�لطة العلي�ا .وأخذت
النظرية تتبلور شيئا فشيئا حتى زال الخلط بني
الدول�ة والحكومة  ،وتقوم النظرية عى تقس�يم
املواطن�ني يف الدولة إىل ع�دة جماعات اجتماعية
ل�كل منه�ا مصالحها الخاصة وم�ن خال هذه
الجماع�ات املتع�ددة أصبح�ت الدول�ة متع�ددة
السيادة.
وم�ن هن�ا نس�تطيع الق�ول أن س�يادة الدولة
تعن�ي الس�لطة العليا للدولة ع�ى رعاياها وعى
املنظمات والهيئات التي يؤسس�ونها داخل إقليم
الدولة ،ولكي نتوصل إىل فهم دقيق ملعنى السيادة
ال ب�د من ع�دم الخلط ب�ني الدول�ة والحكومة ،
ألن الحكوم�ة هي أح�د أركان الدولة بعد األرض
والش�عب هذا أوال وثانيا عى أساس هذا التفريق
بني معنى الدولة ومعنى الحكومة يظهر لنا عدة
معان للسيادة وهي:
األول :الس�يادة القانوني�ة :وال�ذي يمتل�ك هذه
الس�يادة وصاحبه�ا أن يكون ش�خصا أو هيئة
خولها القانون س�لطة ممارس�ة الس�يادة ،وإذا
كان يف كل دول�ة جه�از ينفذ القوان�ني البد أيضا
من وجود س�لطة عليا لها الح�ق يف إصدار هذه
القوان�ني وه�ذه الس�لطة ه�ي الس�لطة العليا
يف الدول�ة وفقا للصاحي�ات التي منحه�ا إياها
الدس�تور ،كما هو الحال يف وجود ملك أو الربملان
أو مجلس العموم وغريها من التسميات.
الثان�ي :الس�يادة السياس�ية :وفق�ا للنظ�م
الديمقراطية أن القوة التي تكفل تنفيذ القوانني
ه�ي الش�عب وبهذا يكون الش�عب ه�و صاحب

تتح�ول إىل س�يادة
قانونية.
ا لثا لث  :ا لس�يا د ة
وه�ذه
الش�عبية:
تختل�ف ع�ن الس�يادة
السياس�ية بأنها تعني
إرشاف الش�عب ع�ى
الحكوم�ة وتظهر هذه
يف ال�دول الت�ي يوج�د
فيه�ا مجلس�ني للحكم
املجلس الترشيعي األول
منتخب من قبل الشعب
وله األولوي�ة يف ترشيع
القوان�ني الت�ي يرغ�ب
فيه�ا الش�عب والثاني
املجلس املعني الذي يأتي
الس�يادة
ا لسيا سية
وه�و صاحب
القوة الحقيقية
يف الدولة ألن إرادته
تح�د م�ن س�لطة
املجل�س الترشيعي أو
الربملان.
أم�ا العاق�ة ب�ني هذين
النوع�ني فتتلخ�ص يف أن
صاحب السيادة السياسية
هو ال�ذي يع�ني القوانني
التي يرغ�ب يف ترشيعها
وعى صاحب الس�يادة
القانوني�ة عليه تنفيذ
ه�ذه الرغب�ة م�ن
خ�ال صياغته�ا
ع�ى ش�كل قوانني
تصب�ح بالنتيج�ة
قوان�ني الدول�ة،
ويمكنن�ا الق�ول
أن الس�يادتني
تتفاع�ان مع�ا
الس�يادة
ألن
السياس�ية الت�ي
يملكه�ا الش�عب
من خال التصويت
أو أية طريقة أخرى
عندما تنظم بقوانني

بعد املجلس املنتخب يف النظر
بالقوان�ني ،ويف الحقيق�ة أن
الغرض من السيادة الشعبية
ه�و مواجه�ة س�لطة الفرد
املطلقة أو الطبقة الحاكمة.
الرابع :السيادة الفعلية :وهذا
الن�وع يختل�ف عن الس�يادة
القانوني�ة وع�ى الش�عب أن
يطيع األوامر س�واء مستندة
إىل قان�ون أم ال ،وصاح�ب
هذه الس�يادة هو الش�خص
الذي يس�تطيع تنفي�ذ إرادته
يف الشعب وإن كانت خارجة
ع�ى القان�ون كأن�ه قائ�د
عس�كري يقوم بانقاب عى
الحكومة أو شخصية وطنية
أو زعيما ديني�ا يقوم بثورة،
وإذا كان ه�دف الث�ورة تغري
األشخاص فقط فإن السيادة
القانونية ال تتغري أما إذا كان
اله�دف من الثورة تغري نظام
الحك�م ف�ان الس�يادة الفعلية
تتج�ى بوضوح ألن الثورة تش�كل حكومة تأخذ
ع�ى عاتقه�ا إدارة الب�اد ومن هنا تتن�ازع مع
السلطة القديمة.

أم�ا العاق�ة ب�ني الس�يادة الفعلي�ة والس�يادة
القانوني�ة فيمكننا القول أنهم�ا تتحدان يف كثري
من األحيان كما هو الحال يف الدول املنظمة ولكن
ليس م�ن اليس�ري تحدي�د الس�يادة الفعلية ألن
الس�يادة القانونية نس�تطيع التعرف عليها من
خال القانون األسايس للدولة أو دستورها ،واذا
ح�دث تصادم بني الس�يادتني وعجزت الس�يادة
القانوني�ة عن تعزي�ز مركزها فس�وف تختفي
تماما وتظهر السيادة الفعلية قدرتها عى البقاء
ولكنه�ا تتح�ول تدريجيا اىل س�يادة قانونية ألن
القوان�ني الجدي�دة
تمنحه�ا س�لطة
ومرك�زا
جدي�دة
قانوني�ا ،وم�ن أه�م
املش�اكل الت�ي تولده�ا
الس�يادة الفعلية هي قد
ال تل�ق اعرتاف�ا دوليا بها
بع�د أن تتس�لم الس�لطة
حكومة جديدة.
ويف ض�وء م�ا تق�دم
نستطيع القول أن السيادة
سلطة عليا مطلقة للدولة
فقط وأن إرادة الش�عب هي
أمر واقع تتجس�د يف السيادة
السياسية وهي س�لطة دائمة
مازم�ة للدول�ة  ،وق�د تتف�ق
أحيانا الس�يادة الفعلية والسيادة
السياس�ية إال أن الس�يادة الفعلية
تبق�ى هي الس�لطة الواقعية س�واء
كان�ت قانوني�ة أو غ�ري قانوني�ة ،أو
أنه�ا تعرب عن إرادة الش�عب أم ال ،كما
أن السيادة السياسية تتحول اىل سيادة
قانونية إذا انتظمت بقانون ،والس�يادة
القانوني�ة يحددها الدس�تور ألنه يخول
الربملان يف إص�دار القوانني  ،أو يحددها
الربمل�ان يف حال�ة ع�دم وجود دس�تور
مكت�وب كم�ا ه�و الح�ال يف اململك�ة
املتحدة.
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ما هي حدود السيادة يف عالم اليوم املفتوح عى بعضه بعضاً ،وما
مدى صدقي�ة الحديث عن التبعية أمام طوف�ان العوملة التي َه ْ
دت
الكثري من األس�وار والحواجز ،حيث لم تع�د الهيمنة تنحرص ،كما
كانت يف مراحل س�ابقة ،يف صيغة االس�تعمار بمفهومه التقليدي،
من حيث هو مصادرة للقرار الوطني املستقل للبلدان الخاضعة له،
وإخضاعها بالقوة يف معناها العسكري املبارش؟ مع نهاية الثنائية
القطبية راجت نظريات ُتبرش بما دعته أفول السيادة ،حيث لم يعد
من الجائز الحديث عن اس�تقال ال�دول يف عالم قائم عى االعتماد
املتبادل بني أطرافه املختلفة.
وإذا م�ا وضعن�ا النوايا الحس�نة جانب�اً ،ألنها نواي�ا ال ُيعتد بها يف
عالم السياس�ة الدولية القائم عى الرباغماتية ،فاننا يمكن أن نقرأ
يف هذه األطروحات تس�ويغا ً وتجمياً لألش�كال الجديدة للهيمنة،
فحدود العاقات الدولية ما زالت ُترسم عى ال قواعد التكافؤ ،وإنما
وفق قواعد إخضاع الضعيف من قبل القوي .وأصبح العامل الثقايف
بوصف�ه مُ كون�ا ً أصياً من مُ كون�ات هذه الهيمنة إح�دى القواعد
الناظمة ألشكال هذه الهيمنة ،للدرجة التي جعلت بعض املفكرين
ً
خاصة ،ينبهون إىل أن الواليات املتحدة استعارت
يف أوروبا ،ويف فرنسا
مب�دأ التدفق الحر لإلعام من املبدأ االقتص�ادي حول الدوران الحر
للس�لع الذي يش�كل قاعدة عمل اتفاقيات التجارة الحرة .ال بد من
ماحظ�ة أن من ُينب�ه إىل ذلك هم الفرنس�يون واألوروبيون عامة،
وه�م لهم ،ما له�م ،من ندية ثقافي�ة ازاء نمط الحي�اة األمريكي،
فلن�ا والح�ال كذل�ك أن نتص�ور كي�ف يك�ون األمر ح�ني نتحدث
ع�ن ح�ال البل�دان النامية ،ونحن ضمنه�ا ،مع ما تتس�م به هذه
النماذج
البل�دان من ضع�ف وهشاش�ة يف التعاطي مع
الثقافي�ة واإلعامية األخرى املحمولة عى
وس�ائل اتصال وتقنية غاية يف التقدم.
يتحدث مؤلفا كتاب« :ما العوملة» عن
مفه�وم مُ بتكر بعض اليشءُ ،يطلقان
عليه «السيادة الجديدة» ،رغبة منهما
يف ال�ذود ع�ن مفه�وم الس�يادة وعدم
التنازل عنه أمام طغيان ما هو عاملي ،من
خال إعطاء الدولة أدوارا ً جديدة.

وينطلق�ان يف ذل�ك
م�ن أن مواطن�ي أي
بل�د يبق�ون إقليميني،
خاضعني ملواطنة دولة
قومية ،أو وطنية إن
ش�ئنا ،ورغ�م أن
ذل�ك ال يعن�ي
أن ال�دول ذات
السيادة ُكلية
ا لج�رب و ت
والق�درة داخل أراضيها،
وإنم�ا يعن�ي أنه�ا املس�ؤولة
ع�ن مراقبة ح�دود اإلقليم الذي
تمثله ،وألنها إذا كانت عى درجة
صادق�ة م�ن الديمقراطي�ة ،تمتلك
رشعي�ة تمثي�ل املواطن�ني في�ه ،بما
للبل�د
يق�وي الجبه�ة الداخلية
محصنا ً
املعني ،ويجعله ُ
بو ج�ه
ق�د تبل�غ ح�د
االخرتاقات املاثلة ،التي
رسم حدودها ،عى
تفكيك األوطان ،وإعادة
نرى.
نحو م�ا رأين�ا وما قد

احتفل�ت بغداد العز والكرامة والحرية واألخوة
والنص�ر بيوم الوفاء والس�يادة وس�ط نش�يد
أبنائها الميامين ونس�ائها العفيف�ات ورجالها
المقاومي�ن للظل�م والدكتاتوري�ة والطغي�ان,
واليوم ستقول بغداد الحرية والعدل والتسامح
نش�يدها المنش�ود الذي ط�ال انتظ�اره  .اليوم
س�تعلوا حناج�ر الش�باب والش�يبة والعم�ال
والجن�ود والمزارعي�ن والحطابي�ن والفاحين

والكت�اب والش�عراء واإلعاميي�ن والنس�اء
والعجائ�ز واأليت�ام واألرام�ل واألطف�ال وكل
ش�رفاء الع�راق من إط�راف مدينة الص�در إلى
االعظمي�ه حتى حدود الكرخ المتاخمة ألطراف
البادي�ة وجنوبا من حدود الرس�تميه الى
جن�وب القلب في االه�وار .اليوم الجميع
يهتف لبغ�داد وللحرية والس�ام والنصر
غدا ستنش�د األمهات الزكي�ات أهزوجة
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معنى وخصائص السيادة

الخلط إىل ان الس�يادة تحوي هذه املفاهيم
ولكن كل منها بمفرده ال يعرب عن الس�يادة
قانونا وبني من يمارس�ها فعال وان السيادة
الفعلية ملن يمارس�ها حتى ولم يكن يملكها
.واهم مظاهر السيادة أنها ال تقبل التجزئة
بمعن�ى ان�ه ال يمك�ن تقس�يمها يف الدولة
الواح�دة فهي ج�زء ال يتجزأ من ش�خصية
الدول�ة  ،كم�ا ان الس�يادة ال تقبل الترصف
فيه�ا الن التنازل عن الس�يادة يعني فقدان
الدولة لعنرص من العنارص الالزمة لقيامها
كما أن الس�يادة ال تكتس�ب ع�رب الزمن وال
تسقط بمروره وهكذا فان مفهوم السيادة
يثري عدة اعتبارات دستورية عىل رعاياها يف
الداخل ،وعالقاتها مع غريها من الدول .
وان م�ن أهم الحق�وق للدول ذات الس�يادة
تمتعه�ا باالس�تقالل ال�ذي يعترب م�ن أهم
الحق�وق األساس�ية للدول�ة وه�و املعي�ار
الحقيقي واملطلق للدولة ولس�يادتها والذي
يمثل املظه�ر الخارجي للدولة أي الس�يادة
منظ�ور اليها من وجهة نظر الدول األخرى،
كم�ا يش�كل ح�ق املس�اواة اح�د املب�ادئ
األساس�ية يف القانون الدويل العام  ،وتعتربه
النظري�ة التقليدي�ة بمثابة قان�ون طبيعي
وأس�اس لل�دول صغريه�ا وكبريه�ا و له�ا
الح�ق يف املس�اواة وبالت�ايل ال يج�وز لدولة
تحصل عىل زي�ادة يف الحقوق عىل حس�اب
دول�ة اخرى او ان تتمت�ع باعفاء من التزام
فالجميع متساوون امام القانون ولكن هذا
املفهوم املطلق للمس�اواة تحول اىل مساواة
نس�بية يف عال�م الي�وم بس�بب التباين وإال
تماثل يف القدرات وابرز مثال عىل ذلك تكوين
مجلس األمن
خصائص السيادة
 -1الس�يادة اع�ىل صف�ات الدول�ة ويكون
للدولة بموجبها سلطة عىل جميع املواطنني
يف إقليمها وحتى الرعايا األجانب باس�تثناء
ما يرد يف االتفاقيات واملعاهدات الدولية مثل
الدبلوماس�يني وال يوجد هناك من ينافسها
يف الداخل يف ممارس�ة الس�يادة وفرض
الطاعة عىل املواطنني .والدولة
التي تفقد السيادة تفقد ركن
م�ن أركان الدولة التي تتمثل
الش�عب،
(

صباح لطيف الكربويل
نش�أت الس�يادة نتيج�ة ل�رورة أملته�ا
حاج�ة الف�رد والقبيل�ة إىل الحماي�ة ،وق�د
أدى التط�ور االجتماع�ي وتزاي�د الحاجات
الدولي�ة إىل وجود عالقات متبادلة بني الدول
 ،وهذه العالق�ات تطلبت بالرورة احرتام
س�يادة الدول األخرى واستقاللها ،ومن هنا
ظه�رت القي�ود عىل الس�يادة مم�ا يجعلها
قادرة عىل التكيف وفق�ا ملتغريات العالقات
الدولية .والسيادة هي ركن من اركان الدولة
باإلضافة اىل الشعب واإلقليم
وق�د عرفها ارس�طو عىل انها س�لطة عليا
داخ�ل الدول�ة واعتربه�ا افالط�ون لصيقة
بشخص الحاكم وحددها بودان بان صاحب
الس�يادة هو م�ن يملك الس�لطة العليا عىل
اإلقليم وسكانه وان سلطته هذه ال يقيدها
قان�ون او قاع�دة وضعي�ة وإنم�ا تقيده�ا
قوان�ني اإلله والقان�ون الطبيعي والتزامات
الحاك�م حيال غ�ريه من أصحاب الس�يادة
 ،وحي�ال األف�راد س�واء من رعاي�اه أم من
األجان�ب.
كم�ا عرفه�ا كوني�س راي�ت بأنه�ا املرك�ز
القانون�ي لوح�دة تخض�ع للقان�ون الدويل
وتعلو ع�ىل القان�ون الداخيل ،وع�ىل الرغم
من تع�دد التعريفات التي يوردها الباحثون
ملفهوم السيادة الوطنية ،فان بينهما جميعا
قاسما مش�رتكا يتمثل يف النظر إىل السيادة
باعتباره�ا الس�لطة العلي�ا للدول�ة يف إدارة
شؤونها  ،سواء كان ذلك داخل إقليمها أم يف
إطار عالقاتها الدولية ،وبالتايل فان السيادة
تش�ري اىل معني�ني احدهما ايجابي ويش�ري
اىل قدرة الدولة كوحدة سياس�ية مس�تقلة،
واألخ�ر س�لبي يق�وم ع�ىل ع�دم إمكاني�ة
خضوع الدولة ألية سلطة غري سلطتها .
واكتس�بت فك�رة الس�يادة من�ذ نموها ثم
صعوده�ا يف ظ�ل نم�وذج الدول�ة القومية
مكان�ة مركزي�ة يف السياس�ة الحديثة فكرا
وممارسة بما جعلها تصبح شعارا للكرامة
الوطني�ة باعتباره�ا أفضل تجس�يد ملعاني
الحري�ة واالس�تقالل والس�لطة العليا عىل
اإلقليم وسكانه .
وق�د اختل�ط مفه�وم الس�يادة بغ�ريه
م�ن املفاهي�م املش�ابهة مث�ل الحري�ة
واالستقالل وحق تقرير املصري ويرجع هذا

اإلقليم  ،السيادة) .
 -2الس�يادة مس�تمرة م�ع قي�ام الدول�ة
والتغي�ري يف الحكومة اليعني فقدان او زوال
السيادة .
 -3ال يج�وز ان تتج�زأ الس�يادة والس�لطة
املركزي�ة ه�ي الت�ي تتمث�ل فيه�ا جمي�ع
خصائص السيادة .
 -4السيادة الداخلية تتمثل يف حرية الترصف
يف ش�ؤونها الداخلي�ة ويف تنظي�م مرافقها
العامة  ،ومن ثم ال يجوز ان تبارش اية دولة
سلطاتها يف إقليم الدولة .
 -5الس�يادة الخارجية تتمثل يف حرية إدارة
وتوجيه عالقاتها الخارجية وعدم خضوعها
ألية سلطة عليا .
 -6االس�تقالل وه�و مظه�ر مه�م ورئيس
لس�يادة الدولة الخارجية يف مواجهة الدول
األخ�رى وه�و املعي�ار الصحي�ح لوج�ود
الدولة وهو يعني االس�تئثار بممارس�ة كل
االختصاصات عىل وجه الشمول دون تدخل
أية دولة .
 -7املس�اواة وه�ي مظهر أس�اس لس�يادة
الدول�ة ويتلخص بأنه عند ممارس�ة الدولة
الختصاصه�ا تك�ون عىل قدم املس�اواة مع
الدول األخرى وهو نتيجة ملبدأ السيادة .
وتمارس السيادة عرب ما يأتي-:
أ -الس�لطة املطلقة إلدارة شؤونها الداخلية
.
ب -سلطة قبول واستبعاد األجانب .
ت -الحصانات ومزايا
مبعو ثيه�ا

السيادة وذكرى يوم الوفاء
ميعاد الطائي

الوفاء والس�يادة الكرامة بوجه كل من أراد منا
أن نستكين أو ننتكس ،اليوم تعلوا بيارق الحرية
في قلب بغداد الس�الم والحرية  ،اليوم سننش�د
جميعا.

عندم�ا نري�د أن نقي�م األداء الحكومي ألية
حكومة ف�ي أي بلد فالبد لنا ان نس�تعرض
االنجازات التي حققتها على مدى الس�نوات
التي تصدت فيها للعمل السياسي في البالد.
وبم�ا اننا عل�ى أعتاب عام جدي�د ،فال بد ان
نق�وم باس�تعراض ش�ريط األح�داث للعام
الماضي وال�ذي حمل بين جنباته الكثير من
األحداث .
ويمكن لنا ان نقول ب�ان الحكومة العراقية
وبالرغ�م من األزم�ات الكثي�رة والمفتعلة
الت�ي رافق�ت عمره�ا الماض�ي إال أنه�ا قد
حققت الكثير من المكتسبات الوطنية على
الصعي�د السياس�ي واالقتص�ادي واألمن�ي
واالجتماعي من خ�الل نجاحها في تحقيق
األم�ن واالس�تقرار ف�ي الب�الد وتحقي�ق
المصالح�ة الوطنية وإع�ادة العراق إلى
مكانته الطبيعية عبر ساس�ة خارجية
مميزة ومن خالل عقد القمة العربية
ف�ي بغ�داد واع�ادة العالق�ات مع
معظم دول العالم .إال

أن االنج�از الكبي�ر الذي لواله لم�ا تحققت
باق�ي االنج�ازات ه�و تحقي�ق الس�يادة
الوطني�ة وانس�حاب الق�وات األجنبي�ة من
الع�راق وال�ذي تمر ذك�راه الس�نوية ,فمنذ
تحقيق الس�يادة الوطنية وانسحاب القوات
األجنبية من األراضي العراقية أصبح العراق
س�يد نفس�ه وصاحب الق�رار ف�ي قضاياه
الخارجي�ة والداخلية بع�د أن نجحت القوى
الوطنية في الوفاء بعهودها للشعب بإخراج
القوات المحتلة من العراق وبأقل الخس�ائر
والتضحي�ات م�ن خ�الل إب�رام االتفاقي�ة
الستراتيجية مع الجانب األمريكي .
ونج�د أن الكثي�ر م�ن األط�راف الداخلي�ة
والخارجي�ة ل�م تك�ن تري�د تحقي�ق ه�ذا
االنسحاب ألنه سيس�حب البساط من تحت
المبررات الت�ي تعمل من خاللها على ضرب
التجرب�ة العراقية فمن خالل قراءة لمواقف
بع�ض ال�دول اإلقليمي�ة نجد أنها س�خرت
وجود االحتالل لتشويه صورة الديمقراطية
العراقية من خالل إيصال رس�الة لش�عوبها
مفادها بان الديمقراطية العراقية جاءت مع
االحتالل كبضاعة غير مرغوب فيها ساعدت
على إش�عال الفتن الطائفية
بين مكونات الشعب
الواح�د إضاف�ة
إل�ى التروي�ج
ت
لمخطط�ا
أ مر يكي�ة
لتقس�يم العراق
و ا س�تخد ا م
أ ر ا ضي�ه
كمنطل�ق
نح�و ال�دول
ا لمج�ا و ر ة
 .وتس�وق
ه�ذه ال�دول
ه�ذه الص�ور
عب�ر إعالمه�ا
ف�ي محاول�ة
منه�ا لتف�ادي
وص�ول عدوى
الديمقراطي�ة

إل�ى بلدانها من اج�ل ان تحاف�ظ على بقاء
األنظم�ة الدكتاتوري�ة الحاكم�ة لعق�ود
إضافية ولكي تس�تمر في إرس�ال مقاتليها
ومفخخاته�ا إل�ى الع�راق ودع�م اإلرهاب
بالمال والرجال تحت ذريعة وجود االحتالل
والجه�اد إلخراج�ه عب�ر قت�ل العراقيي�ن
واستباحة دمائهم .
ولألسف كان موقف بعض القوى السياسية
من انس�حاب الق�وات األجنبي�ة يتناغم مع
مواقف الق�وى المعادية للتجرب�ة العراقية
حيث أصبحت تستثمر الظروف التي تزامنت
مع االنسحاب عبر حدوث بعض الخروقات
األمني�ة أو ربما عبر التخطي�ط لها من قبل
جه�ات ال تري�د خ�روج الق�وات األجنبي�ة
للضغط باتجاه تمديد فترة بقاء هذه القوات
بالرغ�م من إن نفس هذه القوى السياس�ية
كان�ت تطال�ب برحيله�ا وتص�ف العملي�ة
السياس�ية العراقية بغير الش�رعية لوجود
هذه القوات على األراضي العراقية .
والبد من اإلش�ارة هنا إلى أن تنفيذ اتفاقية
سحب القوات األجنبية يعد بمثابة نصر كبير
للتجربة العراقي�ة وتتويج لنضال الحكومة
الوطني�ة ف�ي اس�تعادة الس�يادة الوطني�ة
الكامل�ة وتحقيق تطلعات الش�عب العراقي
في قي�ام دول�ة حرة مس�تقلة األم�ر الذي
يؤكد الرؤية اإلس�تراتيجية ف�ي عملية بناء
دولة المؤسس�ات وااللت�زام الثابت من قبل
الحكوم�ة العراقية والقوى السياس�ية منذ
بداية عملية التفاوض مع الجانب األميركي
ب�أن س�يادة العراق ه�دف اس�تراتيجي في
صدارة قائمة أولويات العملية السياسية .
إال إنن�ا نري�د ان نش�ير إل�ى حقيق�ة مهمة
وه�ي أن المواط�ن العراقي يتاب�ع بدقة ما
يحدث ويراقب األداء السياس�ي لهذه القوى
لكي يتمكن م�ن اتخاذ القرار الصحيح وهو
يص�وت ف�ي االنتخاب�ات القادم�ة لصال�ح
القوى الوطنية التي حرصت على اس�تعادة
الس�يادة الوطني�ة وحرص�ت عل�ى خروج
المحتل وهي ماضية في مشروع بناء دولة
المؤسس�ات الدس�تورية والقانونية  ,دولة
العراق الحضارية الحديثة .
عن البيان العراقية

الدبلوماس�يني يف الدول األخرى .
ث -اختصاصه�ا املطل�ق ع�ىل الجرائم التي
ترتكب عىل أراضيها .
إن مبدأ الس�يادة يجب أن يس�اهم يف تعزيز
التنظيم الدويل الذي يجب أن يس�اهم يف ردع
أية دولة يف حال�ة إخاللها باملواثيق الدولية،
وان م�ن املبادئ املق�ررة يف القان�ون الدويل
املعارص مبدأ عدم التدخل يف ش�ؤون الدولة
الداخلي�ة ،وقد تضمن ميث�اق األمم املتحدة
يف الفقرة الس�ابعة من امل�ادة الثانية انه (:
لي�س يف هذا امليثاق ما يس�وغ لألمم املتحدة
ان تتدخل يف الش�ؤون التي تكون من صميم
الس�لطان الداخيل لدولة ما )..ورغم ان هذا
الن�ص ال يتضم�ن حظ�را رصيح�ا للتدخل
فان�ه من الواضح أن هذا املب�دأ هو النتيجة
الطبيعية ملبدأ املس�اواة يف السيادة الذي يعد
احد املبادئ األساس�ية لنظام األمم املتحدة،
وقد أكد ذلك حك�م محكمة العدل الدولية يف
قضي�ة مضيق نيكاراك�وا وأكدت يف حكمها
ان مب�دأ عدم التدخ�ل يرتبط بمبدأ س�يادة
الدولة اي حقها يف ادارة شوؤنها دون تدخل
خارج�ي ويعن�ي ويف  2كان�ون االول 1965
أص�درت الجمعي�ة العام�ة لألم�م املتح�دة
قراره�ا املتضمن اعالن عدم جواز التدخل يف
الشؤون الداخلية للدول وحماية الستقاللها
وس�يادتها  ،ث�م ضمن�ت اع�الن مب�ادئ
القان�ون الدويل الخ�اص بالعالق�ات الودية
والتعاون ال�دويل وفقا مليث�اق االمم املتحدة
مبدأ ع�دم التدخ�ل كواحد م�ن املبادئ
القانون الدويل
الرئيس�ة يف
ا ملعا رص .

يوم الوفاء يوم
السيادة

إن مب�دأ س�يادة الدولة ذاته يرج�ع اىل عهد
صلح وس�تفاليا عام  1648قد تطور بحيث
لم يعد مبدأ مطلقا  .فقد كان مبدأ الس�يادة
يف اول األمر يعني ان للدولة سلطات مطلقة
فيما يتعلق بش�ؤون اقليمها بحيث تمارس
هذه الس�لطات دون اي ضغط او تأثري من
قبل دولة أخ�رى ,ودون الخضوع ألي قيود
ث�م ب�دأت الجماع�ة الدولية تتقبل أش�كاال
م�ن الرقاب�ة ملمارس�ة الدول�ة لس�لطاتها
وخاصة يف مجال حقوق االنس�ان لرعاياها
ومع انتش�ار ظاه�رة العوملة .ب�دأت ترتدد
الدعوات اىل اعادة النظر يف مفهوم الس�يادة
الوطني�ة .وتضم�ن تقري�ر س�كرتري ع�ام
األمم املتحدة يف ع�ام  1992املطالبة بإعادة
تعري�ف هذا املب�دأ يف ظل العومل�ة والتعاون
الدويل مقرتح�ا التدخل الدويل ملنع انتهاكات
الجس�يمة لحقوق اإلنس�ان ع�ىل ان يكون
ذلك مبني�ا عىل الرشعي�ة الدولي�ة واملبادئ
العاملي�ة .ونتيجة ألحداث  11ايلول اكتس�ب
منطق تقييد الس�يادة دفع�ة قوية ومربره
ع�دد من منظري الواليات املتحدة األمريكية
بمربرات ثالثة هي -:وقف اإلبادة الجماعية
ومحارب�ة اإلره�اب ومنع انتش�ار أس�لحة
الدمار الش�امل وقد أصبح التدخل اإلنساني
اح�د املب�ادئ التي اقرته�ا األم�م املتحدة يف
قمتها ع�ام  2005ومع كل ذلك فان التدخل
يف اس�تخدام القوة او التهديد باس�تخدامها
املنصوص علي�ه يف الفقرة الرابعة من املادة
الثاني�ة من ميثاق االم�م املتحدة من املبادئ
االمرة ويعد أساس�ا للنظ�ام الدويل املعارص
وم�ن ثم تع�ارض اغلبي�ة ال�دول اللجوء اىل
الفق�رة اال يف حال�ة الدف�اع الرشع�ي وفقا
للمادة  51او يف حالة اس�تخدام القوة بقرار
من مجلس األمن وفقا للفصل الس�ابع من
امليثاق .وم�ازال مفهوم الس�يادة يف الداخل
والخ�ارج يتع�رض للتغي�ري والتطوير ،ولم
تتوقف نظري�ات العالقات الدولية والقانون
ال�دويل عن االجته�اد يف معن�ى ودالالت هذا
املفه�وم ،ولعل ذل�ك يرج�ع اىل ان موضوع
السيادة داخل الدولة يف ظل املد الديمقرطي
يث�ري عدة اعتبارات إيديولوجية ودس�تورية
من ش�أنها ان تمس سلطات الدولة املطلقة
ع�ىل مواطنيها .كم�ا ان تط�ور املجتمعات
البرشي�ة وازدياد عالقات ال�دول وما يرتتب
عىل ذلك م�ن النزعات القانونية قد س�اهم
بدوره يف تغيري وتطوير هذا املفهوم وتقييد
خيارات الدولة يف سياستها العامة.

حليم �سلمان

في هذه األيام يعيش العراقيون كرنفال الفرح واالنتصار الحقيقي للهيبة العراقية الذي
يتجس�د فعليا عل�ى األرض ،بعد أن أطلق اس�م "يوم الوفاء" على يوم انس�حاب القوات
األميركية من العراق ،وبداية عهد جديد في ش�كل ومضمون العالقات اإلستراتيجية مع
دول العالم.تنص االتفاقية األمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني
 2008على وجوب أن تنسحب جميع قوات الواليات المتحدة من جميع األراضي والمياه
واألجواء العراقية في موعد ال يتعدى  31كانون األول من العام .2009 2011
الق�وات األمريكية أنهت انس�حابها من األراض�ي العراقية ،وهذا بحد ذات�ه انتصار كبير
للعراقيي�ن ،ج�اء مكمالً ألفراح العراقيين بالخالص من النظ�ام المباد الذي ولى إلى غير
رجع�ة ويوم�اً تتحقق في�ه اإلرادة العراقية بالحص�ول على كامل الس�يادة ،وهو عالمة
مضيئ�ة ف�ي تاريخ الع�راق الجدي�د وذكرى تس�تحق أن نحتف�ل فيها ،ونراج�ع جميع
التداعيات التي حلت بنا ،ايجابية أو سلبية.
وف�ي خضم هذه االحتفاالت ليوم الوفاء والس�يادة الكاملة ظهر طيران الجيش العراقي
ف�ي فعالي�ة تس�تحق التقدير واإلعج�اب ،كونها جاءت ف�ي وقت يطالب في�ه المواطن
العراق�ي بمزيد من الش�فافية في إع�الن جاهزية قواتنا العس�كرية لحف�ظ العراق من
التهديد الخارجي بعد انس�حاب األمريكان.المناورات العس�كرية لس�الح طيران الجيش
العراق�ي كان�ت بالذخيرة الحي�ة حيث حلقت العدي�د من الطائرات العمودية العس�كرية
العراقية في س�ماء منطقة بس�ماية التي تبعد ( 30كم) جنوب ش�رقي العاصمة بغداد،
وأطلقت صواريخها على أهداف افتراضية وتمكنت من تدميرها ،كما استخدمت المدافع
الرشاش�ة لمعالجة بعض األهداف األخرى وتوالت اس�راب الطائ�رات العمودية على دك
أهدافه�ا المحددة بصورة دقيقة ،في منطقة ش�به صحراوية أعدت خصيصا لتنفيذ مثل
ه�ذه التمارين بالذخيرة الحية.ثم أج�رت القوات الخاصة تمرين�ا لمداهمة المباني التي
يحتجز فيها االرهابيون مجموعة من المدنيين كرهائن ،ثم تقوم هذه القوات بتحريرهم،
بمس�اندة ومساعدة الطائرات العمودية.السؤال هل تكفي المناورات العسكرية العراقية
التجريبية جوابا على جاهزيتها وقدرتها على حفظ استقرار البالد وأمنها بعد االنسحاب
األمريك�ي؟ ،أو هل تك�ون المناورات س�بيال لالطمئنان على الوض�ع األمني؟المناورات
العس�كرية العراقي�ة التجريبية أو عدمها مرهونة تماما بما س�يوفر لقواتنا العس�كرية
العراقي�ة من مع�دات تكون أهميتها بمس�توى خط�ورة وأهمية المرحل�ة المقبلة التي
يعيش�ها الع�راق م�ن دون األمريكان .الس�ؤال المهم ..م�ا الذي يتوقع�ه العراقيون في
مرحل�ة ما بعد االنس�حاب األمريكي؟ هل س�تتولد لدى الجميع القناع�ة بأهمية تطوير
العملية السياس�ية وتوجيه األنظار نحو التفاهمات برغبة جادة في المشاركة في صنع
القرار وإنهاء الملفات العالقة بين األطراف السياسية وبدء مرحلة صنع القرار السياسي
الش�جاع في حس�م القضايا العالقة؟ هل هناك نية صادقة لدى الكل للمش�اركة في بناء
دولة المؤسسات ،وان يكون حراكنا األساس نحو تحول الفرد العراقي الى مواطن فعال
يعيش في دولة المواطنة الصالحة ،أس�ئلة مش�روعة ،تكمن أهميتها في طبيعة الحدث
الكبير الذي يعيشه العراق بطي صفحة االحتالل األمريكي وبدء عصر السيادة العراقية.
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ما وراء اللوحة وما وراء القص
ال�س مينينا�س
ت :اأماين اأبو رحمة
يع�رف قام�وس أكس�فورد االنجلي�زي ما
وراء القص
" الرواي�ة الت�ي ي�رز فيه�ا املؤل�ف ع�ن
وع�ي زيف وأدبي�ة العم�ل بالتهكم أو

االنحراف عن الترشيعات الروائية
وتقانات الرسد .وباختصار فان ما وراء القص
يعلن عن نفس�ه بوصفه نصا من نتاج برشي
صناعي و يفح�ص الطبيعة الخاص�ة للرواية
من خالل الرواية" .
ه�ذا تعري�ف مقبول ع�ىل العم�وم بالرغم
من أن هناك كثيا م�ن النقاش حول ثباته  .إذ
تالحظ ليندا هتش�يون أنه " :ال يوجد محاوالت
لع�رض نظرية ش�املة حول م�ا وراء القص .
يف املق�ام األول ف�ان أي نظرية من ه�ذا النوع
س�تكون مختزلة  ,أكثر اخت�زاال من أي نظرية
ح�ول الرواي�ة عامة  .هذا الن غ�رض رواية ما
وراء الق�ص أنها تتضم�ن تعليقاته�ا النقدية

األولي�ة الذاتي�ة .وبفعلها هذا ,فإنها س�تكون
جدلي�ة  ,تضع اإلطار النظري للمرجعيات التي
يج�ب اعتبارها م�ن خاللها .وبدال م�ن النزاع
م�ع النقاد اآلخري�ن حول الخط�أ والصواب يف
التعريف ,فانه يب�دو منطقيا أن الحل يكمن يف
يقظ�ة اللغة  ،مع مالحظ�ة أن اللغة نظام غي
مس�تقر للمرجعيات  ,بدال م�ن كونها نموذجا
مضبوطا للمعنى".
وحيث أن ما وراء القص يتش�كل
من ومع الكلمات ,فال بد لنا من العودة
إىل كلم�ة ما وراء الق�ص االنجليزية"
ميتا فكشن "metafiction" [meta-
 [.+ fiction nنفس�ها ,هن�ا نجد أن
لدى قام�وس أكس�فورد االنجليزي
الكثي ليقوله:
" يف التصاقه�ا بكلمة ,fiction
" ف�ان ميت�ا  -metaتعني دراس�ة
موضوع " ما وراء ,فوق ,ابعد من,
أعىل مس�توى " أو دراسة " تطرح
تس�اؤالت تتجاوز طبيعة املعرفة
األصلي�ة" والت�ي ه�ي يف ه�ذه
الحالة الرواية ".
انظ�ر إىل ه�ذه الح�روف
األربع�ة تحدي�دا m-e-t-a
عن�د ارتباطه�ا بكلم�ة أخ�رى
مث�ل. ."metamorphoses :
هنا ,الح�روف األربع�ة البادئة
أصبح�ت إش�ارة إىل التغي ,أو
التحويل ,أو التبديل واإلحالل.
الق�ص " " "Fictionه�و "
عملي�ة التنمي�ط أو املحاكاة
" .يقودنا هذا إىل الجماليات.
ينفصم التقلي�د أو املحاكاة
إىل نظريت�ني للعرض :األوىل
فك�رة االنعكاس � نس�خة
طب�ق األص�ل ع�ر الف�ن ,
بحيث يصبح الفن كليشيه � هو صدى املألوف
.أم�ا العرض اآلخر فه�و أن املحاكاة هي إعادة
ع�رض  ,يقوم فيها الف�ن بإعادة عرض العالم
املأل�وف  ،بوصفه غي مأل�وف  ،بدال من كونه
كليش�يه  .الفن هنا يصبح نق�دا  .و ربما كان
الفن تذبذبا بني الكليش�يه والنقد  ,تلك الحركة
التي تفضح طبيعة الصيغتني .
ولك�ن ما الذي يحدث عندما نلصق البادئة
" "-meta؟ .بالطبع فان ما وراء القص يدرس
الرواي�ة عن�د مس�توى أع�ىل ويس�اءل روائية
الرواي�ة  ,و الكيفية الت�ي يعرض فيها العرض
 .ولك�ن م�اذا إذا ما طبقن�ا التعري�ف الثانوي
للبادئ�ة ؟ .يصبح م�ا وراء الق�ص ,اآلن ,تغي
الرواية وبالتأكيد تغي يف القراءة و (الكتابة).

م�ا الذي س�يحدث عندم�ا نب�دأ النظر إىل
الرواي�ة بوصفه�ا تحويلي�ة ,عملي�ة تكش�ف
امل�كان املنعزل يف الصفح�ة املكتوبة ؟  .يمكننا
أن نتوق�ع ,وف�ورا ,أن م�ا وراء القص هو فن
يكش�ف طبيع�ة الكليش�يه والنقد م�ن خالل
التح�رك ف�وق وابعد م�ن الرواي�ة ،ومن خالل
تغيي كال من فكرة الرواية األساسية وقراءتها
 .ولكن ال تأخذ هذا التحرك بطيش  .انه يركض
نحو ثنائي�ة املعاني للكلم�ات ,الثنائية تصبح
هامة للغاية يف دراسة ما وراء القص .يضاعف
م�ا وراء الق�ص معن�ى كل مقط�ع لفظ�ي يف
الكلمة األصلية نفس�ها ,مضاعفا االحتماالت ,
بينما يتذبذب عىل خط التناقضات .
و ل�ك أن تتس�اءل كيف يل أن اع�رف أنني
أقرأ ما وراء القص؟ .وضعت "باتريش�يا واو "
الئحة ش�املة بخصائص ما وراء القص :
"س�ارد متطف�ل ف�وق الع�ادة ومبتك�ر
مرئي ,و تجرب�ة متفاخرة  ,و مرسحة القارئ
برصاح�ة ,و تراكي�ب الصنادي�ق الصيني�ة,و
قوائم س�خيفة وتعزيمية ,و وس�ائط تركيبية
مرتبة عىل نح�و اعتباطي ظاهري أو منتظمة
بمبالغ�ة ,و تحطي�م ش�امل لتنظي�م الزم�ان
والش�كل املدي�د الفضائ�ي للرسد,وانكف�اء ال
متناه�ي,و تجريد الش�خصيات م�ن صفاتها
اإلنس�انية ,و الثنائي�ات التهكمي�ة الس�اخرة
,و أس�ماء فضولي�ة ,و صور انعكاس�ية ذاتية
,و مناقش�ة نقدي�ة للقص�ة داخ�ل القصة ,و
تقوي�ض متواصل التفاقي�ات روائي�ة بعينها
و توظيف األنواع األدبية الش�عبية والس�خرية
الرصيحة من النصوص الس�ابقة سواء كانت
أدبية أو غي أدبية ".
م�ا يرز يف الواجهة م�ن كل ذلك هو كتابة
الن�ص باعتب�اره الجان�ب اإلش�كايل األكث�ر
جوهري�ة م�ن ذل�ك الن�ص  .يتعامل م�ا وراء
الق�ص باملج�اورة املكاني�ة ب�ني الثنائيات :يف
التهكم مما هو خ�ارج النصوص واالتفاقيات
 ,أو يف طمر األس�ماء املرجعية والرسديات  ,أو
يف النقد الذاتي املرجعية  .تكش�ف هذه الصيغ
الرصيح�ة ضمنيا الطبيعة الخاص�ة جدا للغة
� الت�ي تتك�ون منه�ا كل النص�وص � لتكون
مرجعي�ة ,و نظام�ا م�ن اإلش�ارات املتجاورة
 .وبه�ذه الطريقة فان ما وراء القص يش�كل
ثنائية أخ�رى :مس�تويات رصيح�ة وضمنية
للمعاني  .من الطبيعي أن تنظر إىل الثنائيات أو
حتى الثالثيات وتسأل بإحباط " حسنا ,ولكن
م�ا هو الحقيقي أو الصحي�ح ؟ " .ولكن يجب
أن أنبهك أن هذه الدراسة غي معنية بالصواب
ً
فض�ال عن أننا
والخط�أ .ال أتعام�ل بالقضاء,
ندرك انه يجب علينا أن نخوض برفق يف قضايا
" الحقيق�ة " والخيال" � هل لهذا التصوير أي

غرض عندم�ا نتحدث عن املعاني ؟ .وباألحرى
يج�ب أن نس�أل عما أنتجت�ه ه�ذه الثنائيات
؟ وكي�ف تفعل ذل�ك؟ األمر الذي يس�تحق منا
االنتباه قبل أن ندخ�ل إىل جحر األرنب ,بمعنى
أن نتعم�ق يف ما وراء الق�ص ,و الرواية عموما
(التي ربما تبدو نوعا ليس ما ورائيا).
*
الس مينين�اس (باإلس�بانيةLas :
 )Meninasأو الوصيف�ات ه�ي لوحة من عمل
الرس�ام اإلس�باني دييغ�و فيالزكي�ز رس�مت
ع�ام  ،1656الذي اعتر أبرز رس�ام يف ما عرف
بالعرص الذهب�ي اإلس�باني .اللوحة معروضة
يف موزيو ديل ب�رادو يف مدريد ،إس�بانيا.اعتر
تعقي�د وغموض العمل وم�دى املعاني التي قد
تس�توحى من الشخصيات املرس�ومة وزاوايا
الرس�م ،جعلت اللوحة احدى أكثر األعمال عىل
نطاق واس�ع التي تم اإلش�ارة إليه�ا يف تاريخ
اللوحات الفنية.
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من قصائد التذكر والنسيان

طالب عبد العزيز

َ
الخشبي
قبالة َ املرىس
ّ
يف جزيرة (بيننك ) بماليزيا ،
ُ
الطريق واحدة ٌإىل الغابة
حيث
ُ
إس�كات
ومل�ا َي�ن للربابن� ِة بع� ُد ،
املكائن
كانوا ُ ،يمسكون بال ّدفات ِ حسبْ .
َ
ٌ
شمس عىل القبعات ..
ثمة
َ
ُ
بح ْ َ
ِو َ
الوقت،
تناه َب ُه
ي ِة مَ ْن
َ
املوج عىل
ينتظ�رون تراخي
ظلَّوا ،
ِ
الطني .
لكن بحّ ارا ُ
َّ
ليف َ
وص ْندل
ف من ٍ
،بخ ٍ
َ
هبط مرسعا ً َ ،
مثل سناجب لِ َّ
نكاوي
ِ
َّ
املرقطة،
أن ِّ
الظ َ
ُ
حتى َّ
تلحق به .
الل لم تك ْد
ً
ُ
الريح جناحيه
فجأة ،خلعتِ
َ
سقط البح ُر من ذاكرته
ْ
وص�ارت ج�ذوع ُ النخ� ِل عميق�ة
ًخلْفه ،
.......
نح�ن  ،الذي�ن م�ا زلن�ا ع�ىل يمني
ِاملركب ِ،

ْ
الرطب ..
بار
أو يف ال َع ْن ِ
حيث ّ
ُ
املوج ُعرواتِ الحقائب
يقط ُع
والذي�ن س�تبقى رائح�ة ُاملقاع ِد يف
ثيابهم
ِ
آخر النهار  .لم نع ْد نراه،
حتى ِ
ُ
ل�ون قميص ِه
،نختل�ف ع�ىل
نح�ن
ِ
حسب
هذا الذي تع ُدوه ُالنمو ُر هناك.
مراكبه ُ،
شيئا فشيئا  ..صار ينىس
ِ
السناجب،
يف غاب ِة
ِ
التي نغادرُها اآلن .

عبده وازن
ال ّ
ب�د من الخرافات الجماعي�ة حينا ً تلو حني .الخرافة
س�ليلة املتخيل ال�ذي هو الوج�ه اآلخر للحي�اة .والخرافة
تنتم�ي إىل العال�م بمقدار ما ينتمي العال�م إليها .وعالم ال
خراف�ات فيه هو عال�م مقفر خياليا ً وحكائيا ً وإنس�انياً،
وإن كان أهله يعلمون يف أحيان ّ
أن الخرافة خرافة وليست
حقيقة أو واقعة .وكم أصاب املفكر الكبي ليفي س�رتوس
يف مقولته ّ
أن ليس من املهم كيف يفكر البرش يف الخرافات
ب�ل املهم كيف تفك�ر الخرافات يف الب�رش وعىل طريقتهم.
الخراف�ة قاعدة التاريخ وفضاؤه املفتوح حتى ليس�تحيل
الفصل يف بعض مراجعه بني الحقيقة والخيال.
عرت أخيا ً خرافة نهاية العالم التي وردت يف روزنامة
شعب «املايا» املنتمي إىل الحضارة املكسيكية القديمة والتي
كان�ت حددت نه�ار الجمعة املنرصم يوما ً «أبوكاليبس�يا»
تنتهي فيه الحياة عىل األرض .وكان عىل هذا التنبؤ الخرايف
أن يش�غل البرش واإلعالم والفن�ون طوال عام وأكثر ،مثيا ً
ح�االً من الذعر لدى أناس وحاالً من الالمباالة والس�خرية
ل�دى آخرين يف العال�م أجمع .وقام يف اآلون�ة األخية أيضا ً
سجال حقيقي بني علماء ورجال دين وفالسفة وجماعات
يف�ض إىل موقف واحد أو رؤي�ة واحدة .األديان
قدري�ة لم
ِ
التوحيدي�ة ترفض رفضا ً جازما ً مثل هذه الخرافات اآلتية
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رس�مت اللوح�ة باألل�وان الزيتي�ة ع�ىل
القم�اش ،وتظه�ر غرفة يف قرص املل�ك فيليب
الراب�ع ،حي�ث تبدو ابنت�ه الصغ�ية مارغريتا
تيي�زا برفق�ة وصيفاته�ا يف حض�ور قزمني
وح�ارس وكل�ب جال�س ،فيم�ا يب�دو دييغ�و
فيالزكيز وهو يقوم بالرس�م ،اللوحة رس�مت
من زاوية نظر املل�ك فيليب الرابع ،بحيث يبدو
ملشاهد اللوحة أن الش�خصيات املرسومة هي
الت�ي تموضع�ت ك�ي يتم رس�مها م�ن زاوية
امللك والذي كان جالس�ا برفقة زوجته ماريانا
( ،)1696-1634حي�ث يب�دو الج�زء العل�وي
م�ن بدني املل�ك وامللكة يف منظر ي�كاد يختفي
يف مرآة صغية يف وس�ط اللوحة .ووفق معظم
املحلل�ني فقد اعترت اللوح�ة لقطة تصويرية
واقعية.اعترت هذه اللوحة من أروع ما رسم
فيالزكي�ز ومن أهم اللوحات الفنية يف التاريخ.
وأطلق عليها الرسام اإلنجليزي توماس لورنس
"فلسفة الفن".

أن
تكون غريب ًا

ل�م يبتعد مس�مّ و الش�اعر العراق�ي املهاجر غريب
إس�كندر كث�يا ً عن داللة التس�مية أو ع�ن منحه ذلك
النصيب املفرتض من اسمه احتكاما ً للمقولة الشعبية
املتداولة .كانوا يقاربون املستقبل ويخرتقون املجهول،
ملصقني ب�ه الغربة والغرابة ..فها هو يوس�ع خطاه
تتبع�ه قصيدته يف مهاج�ر يمطره فضاؤه�ا اغرتاباً،
ويقابلها بقصائد تمطر أحزاناً .لقد غدا االس�م املعتيل
أعماله عتب�ة نصية وموجه�ا ً لق�راءة قصائده حيث
يكتنز املحتوى بما يعزز وصف الغريب للشاعر.
لك�ن الح�زن واالغ�رتاب والغرب�ة ليس�ت أوصافا ً
تشجع عليها رومانسية مغلفة بالحداثة كما يف بعض
النصوص املهاجرة ،بل هي س�مة يش�اركه فيها جيله
يف األلفية الثالثة .ما كان الخروج بالنس�بة لهم  -كما
ش�خصنا يف الكالم عىل ش�عر دنيا ميخائي�ل  -ابتعادا ً
ّ
ً
ً
ً
ً
جغرافي�ا يولد حنينا جارفا ونواحا ،وغنائيات صارخة
اإليقاع ،ومناوش�ات سياس�ية ومواق�ف آنية .خرجوا
ويف أفئدته�م ع�راق آخ�ر س�وف يت�رسب إىل ذاكرتهم
ومخيلته�م ،ويحت�ل خطابه�م الش�عري مرتجم�ا ً يف
نص�وص متقدم�ة فني�ا ً باالعتماد عىل ش�كل قصيدة
النثر ،و يف األدوات الشعرية التي تستحرض ذلك العراق
املفارق بغناه الحضاري وأدبياته وأساطيه وأمكنته؛
ليك�ون وج�وده يف القصي�دة ترمي�زا ً لرضورته وقوة
حضوره..
ليس من مؤرش خارج املعاناة املحيطة بالش�اعر أو
حياته براهنها .لكنه من أجل تجس�يمها يف بنى نصية
يلقي يف مصهرها ش�ظايا من ذلك ال�رتاث الغني الذي
أش�ارت إليه الكلمة باإلنجليزية يف ختام عمله (محفة
الوهم  )2009وصار ملهمَ ُه بجانب الشعر العاملي الذي
يب�دو فيه حض�ور الش�اعر الرتغايل فرناندو بيس�اوا
واضحا ً عر املقتطف االفتتاحي والقصيدة املكرسة له
ك َ
يف الديوان ..بينما يمكن أن نع َّد عمله (أفعى َ
لكامش)
تناصا ً ثريا ً ومعمقا ً مع امللحمة الخالدة ودالالت الرسد
فيها .وق�د تماهت نص�وص قصيدت�ه الطويلة أفعى
كلكام�ش م�ع العم�ل القدي�م ،لكنها تس�حب الداللة
لتس�قطها عىل الحارض“ :كان مثله /مثل كلكامش/
يس�تحم بالش�مس/يرشب دمع�ه بكأس/لكن�ه /لم
ي� َر األرز /ل�م ي َر أي يشء /رأى كثب�ان الفجيعة /رأى
الغياب /يف فتنته اآلرسة”.
و تن�اص املفارق�ة واضح ،ف�إذا كان كلكامش هو
الذي رأى كل يشء ،فما تش�هده عينا الش�اعر تجعله
ال يرى ش�يئاً“ :أنا األعمى /لم أ َر كل يشء /رأيت فقط
األل�وان التي تش�ي إىل األلم” ..واألفعى نفس�ها ماتت
بع�د أن رسقت عش�بة الخل�ود ولم تع�د تكرتث بيشء
وسط هذا الخراب.
كش�أن مجايلي�ه يهتم غريب إس�كندر بالهندس�ة
النصية ،فيصمم أبنية أعماله بش�كل متواليات ،فثمة
كتاب الدمع وكتاب النس�يان وكتاب الصمت ،و برغم
تكرار التس�مية ووجوده�ا كتقنية متداولة تش�ي إىل
صفحات لها ترابطها البنائي .ويف محفة الوهم يتصدر
الح�رف (ع�ن) عناوي�ن القصائ�د باس�تثناء قصيدة
الديوان الرئيسية محفة الوهم ،فتتداعى الوقفات عن
املوت وعن العزلة وعن األغنية وعن املنفى وغيها.
ويف حوار دال يجيب الش�اعر عىل هواجسنا -“ :هل
هي وحشة أن تكون غريباً؟  -ال /لكن الوطن يف عتمته
األخية /رأيته يزحف /صوب قره األخي”.

خرافة هناية العالـم

من مخيالت البرش واملخالفة للمشيئة اإللهية التي وحدها
تعل�م متى يحل اليوم األخ�ي .أما العلم�اء فوجدوا يف هذا
التنبؤ األس�طوري فرصة الستعادة املشكالت الكثية التي
يعانيها عاملنا واإلنسان ال سيما غداة انطالق األلف الثالث،
وتحديدا ً يف املرحلة التي تس�مى مرحلة م�ا بعد الحداثة...
أن بعض املفكرين القدريني لم يحس�موا األمر نهائيا ً
ع�ىل ّ
ّ
منتظرين املزيد من العالمات كما يعرون.
املهم ّ
أن اليوم الرهيب الذي بعث الذعر يف نفوس بعض
أه�ل األرض م ّر بس�الم ولم ينت� ِه العالم وفق األس�طورة
املكسيكية القديمة .وبدا ،وفق الكثيين من الهازئني بهذا
التنب�ؤّ ،
أن العال�م عوضا ً م�ن أن ينتهي ب�دأ بداية جديدة،
عىل غارب عادته ،كلما ع�رف كارثة وتمكن من تخطيها.
وق�د ال ي�الم الكثيون من البرش الذي خاف�وا من مثل هذا
التنبؤ األس�طوري وساورتهم الظنون والهواجس وتخيّلوا
النهاية كما س�محت لهم مخيلتهم .والبرش معروف عنهم
ميله�م الالواع�ي إىل الخوف ال س�يما يف ش�ؤون النهايات
والق�در ،عطفا ً عىل قلقهم العمي�ق إزاء الغد املجهول الذي
يرتبص به�م وبأرضه�م وفضائهم ...أليس اإلنس�ان كما
علمتنا الكتب كائنا ً يخاف؟
أم�ا ما زاد م�ن هذا الخوف والتوج�س فهو الفن الذي
وج�د يف «ثيم�ة» النهاية والي�وم األبوكاليب�ي مادة غنية
لالس�تيحاء واالس�تلهام ،وكانت الس�ينما س�بّاقة يف هذا

الحق�ل تبعا ً التس�اع أفقه�ا التخيييل ولقدرته�ا عىل بناء
واق�ع آخر ع�ىل أرض الواق�ع .ناهيك عن الفن التش�كييل
والرواية والشاشات الصغية التي أولت هذا اليوم اهتماما ً
جمّ�ا ً بصفته م�ادة تجذب الجمه�ور ،أم�ا الصحافة عىل
اختالفها ،فأفردت صفح�ات كثية لهذا «الحدث» الذي لم
يحصل وخصت�ه بأغلفة وعناوين جذاب�ةّ .
لكن «الحدث»
هذا بدا سينمائيا ً بامتياز ونجح أكثر من فيلم يف تجسيده
وبلورته ،انطالقا ً من القدرة الرهيبة التي تملكها الس�ينما
ع�ىل االرتقاء الجمايل والبرصي والفك�ري بالحدث الذي ال

زاد املطابع

ح�دود له .ويكفي تذكر فيلم «ميلونخوليا» للمخرج الرس
فون تراير وفيلم « »2012لروالن إيمريش وفيلم «ش�جرة
الحي�اة» لتيانس ماليك .ويف منأى ع�ن البعد الخرايف لهذا
اليوم ،وعن وقوعه يف «رشك» التوظيف اإلعالمي واإلعالني،
فه�و يدفع فعالً وبج ّدية تامّ �ة اىل التفكي يف مصي البرش
واألرض ،بعدم�ا ازدادت «الخس�ائر» التي ما برح يتكبدها
العال�م ،عاملنا الراهن ...لن ت�زول األرض اآلن وال غداً ،هذا
أمر غي قابل للشكّ ،
لكن األرض لم تعد قادرة عىل احتمال
التبع�ات الوخيمة التي يلقيها البرش عىل عاتقها .الحروب
ما زالت تهدد العالم بعد اس�تفحال السالح النووي املدمر،
األوبئ�ة تحصد الناس بمنجل م�ن معدن ،املجاعات تنترش
ع�ىل خرائط البل�دان الفق�ية ،املناخ يرتاج�ع واالحتباس
الحراري يتمدد وخطره يطاول القطبني ،الثورات العلمية
املتالحقة ت�رتك آثارا ً جارحة يف اإلنس�ان والبيئة ،الطبيعة
يلتهمها اليباس والجف�اف ،الغابات تتضاءل ،البحر يزداد
تلوثاً ...كتاب التاريخ لم يعد يتس�ع للمزيد من الصفحات
الس�ود ،وال ألخبار الح�روب والكوارث .ي�وم خرايف طواه
العال�م وغدا ينس�اه إن لم تتنبأ جماعة أس�طورية أخرى
بنهاية وش�يكة للعالم نفس�ه الذي ال أحد من البرش يعلم
مت�ى ينتهيّ ،
لكن ه�ذا اليوم الذي أثار م�ن الرعب ما أثار
ّ
ّ
من الس�خرية ،كان ال بد منه ليتذكر البرش أن عاملهم بات
مهددا ّ
وأن عليهم أن يتصالحوا معه ومع أنفسهم.

"حكاية امليمك احلزين" جديد جواد كاظم غلوم

ع�ن ال�دار العربي�ة للعلوم/ن�ارشون صدرت
حديثا يف بيوت املجموعة الش�عرية الثانية للشاعر
العراقي جواد كاظم غلوم (حكاية امليمك الحزين )
وتتضمن اثنتان وثالثون قصيدة وبأش�كال شعرية
يف املبنى (القصيدة العمودية والحرّة وقصائد نثرية)
مع تنوع يف املضامني التي تتمثل يف آالم الغربة التي
عاش�ها الش�اعر بعيدا ع�ن وطنه ومن ث�م عودته
اليه بعد رحيل الطاغية أمالً باالس�تقرار لكنه يرى
املحتل�ني يعيثون يف ارضه خرابا واحتالال  ،وتنوعت
بمع�ان ومواضي�ع وجدانية
ه�ذه القصائ�د ايضا
ٍ
اخ�رى .والتخفى نرات الح�زن واألىس التي تطغى
وحلّه
عىل الش�اعر يف ترحال�ه البعيد خارج ب�الده ِ
اخ�يا يف ربوع بالده بعد ان انهكه البعاد لكنه وجد

االس�وار والجدران الكونكريتية تطوّق أحياء بغداد
ّ
تهكما ً "املسالّت "
الجميلة والتي يسميها الش�اعر
ونلحظ قدرة الش�اعر عىل اس�تخدام اللغة السلسة
التي تدخل القلب والبعيدة عن الطالسم غي املررة
مع القدرة عىل ابراز املعاني الكبية بتلك البس�اطة
التعبيية داللة عىل قدرة الش�اعر عىل تطويع هذه
اللغة وإيصالها اىل القارئ ومع البساطة التعبيية
فان شعره يحرّضك عىل االس�تغراق والتأمّ ل فمثل
ّ
مايس�مى
هذا الش�عر ال ُيقرأ عىل عجل أو يف رضب
ق�راءة ماقبل الن�وم غالف الكتاب صمم�ه الفنان
اللبنان�ي املبدع عيل قهوجي ويتمث�ل بصورة طائر
حزي�ن ي�رى االرض ق�د ش�ابها الخ�راب وليس له
االّ االع�ايل فضا ًء رحب�ا له كما صوّرها الش�اعر يف

حامت ال�شكر

قصيدته "حكاية امليمك الحزين " األسم الذي حملته
املجموعة عنوانا لها ،كما تضمنت املجموعة قصائد
اخرى هي  :أس�فح بكا ًء عىل فيض أنوثتها  ،اآلتون
يف الوق�ت الضائع ،ن�داء  ،أحايني ،رماد يؤطر ارض
السواد  ،سجون  ،برشى وترتعش الشفاه  ،الزيارة
األخية ملقهى اللكسمبورغ  ،ألعنكم أشتمكم أدعو
عليكم  ،العاش�قة بطراز خ�اص  ،تأبني  ،حفيدتي
الكندي�ة  ،حضن بغ�داد ووجع املنف�ى  ،زيارة غي
مرتقبة  ،صدأ الديكتاتور  ،غفران لوطن آثم  ،فصل
متهتك يف الهوى  ،الناسخ واملنسوخ  ،الأريدك  ،كيف
يل أن أرأب الص�دع  ،متاهة  ،وصايا الجس�د العرش
ُ
ملحرتقان والذي قي ُده يزين يديه ُ ،قيّد
وإياه
،وإن�ي
ِ
هديف تسلّالً وقصائد اخرى.
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هذه ال�سفحة ت�ستقبل ال�سكاوى
واملالحظات واملقرتحات من املواطنني
وتن�سر جمان ًا
املرا�سلة على املوقع االلكرتوين

مدارس الطني ..عالمة
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شكاوى

فارقة يف حمافظة صالح الدين

اإىل كل من يهمه االأمر

احلراس القضائيون
وخمصصات اخلطورة

هفال الدو�سكي

تسمو األمم من خالل تقدمها في شتى مجاالت
الحي�اة المختلفة وتتطور تدريجي�ا من خالل ما
يبذله أبناؤها في سبيل االرتقاء بواقع وطنهم أو
دولتهم ضمن ما يس�مى بمفه�وم (الدولة للفرد
والف�رد للدولة) ،وتتس�ابق هذه األم�م في تقديم
منجزاته�ا إلى أبنائها من اجل الش�عور باالنتماء
والمواطن�ة  ،وكلنا نعرف ان اغلب ش�عوب العالم
المتط�ورة ش�هدت مراح�ل

كثي�رة م�ن عمره�ا السياس�ي صراع�ا وحروبا
ودم�ارا ،واألمثل�ة كثي�رة عل�ى ذلك مثل روس�يا
وألمانيا واليابان ..لك�ن الصراع والحرب ينتهيان
ف�ي فترة ما وتبدأ مرحلة قي�ادة الدولة من جديد
لبن�اء الوط�ن واالنس�ان ،واليوم ش�واهد التقدم
ف�ي هذه البل�دان تعتب�ر امثلة إنس�انية ال يوجد
لها مثي�ل ..لكن يب�دو أن األمر مختل�ف فيه وله
وعليه وواقع الحال المتعوب ال يمكن له ان يغفو
بارتياح في عراقنا العزيز فاس�تعراض مس�توى
التقدم إلى الوراء في ش�تى المجاالت والخدمات
يأخ�ذ مراح�ل متقدم�ة ف�ي درج�ات التصنيف
ب�كل الجوان�ب الصحي�ة والخدمي�ة والترفيهية
والعلمية والتعليمية .وسأضع بين أيديكم شاهدا
جديدا يضاف الى ش�واهد التقدم ال�ى الوراء في
محافظة (صالح الدين) التي كانت سابقا موطن
رج�ال الدولة واليوم رجالها ف�ي الدولة ،في هذه
الرقعة الجغرافية من الوطن تجد ان  98مدرس�ة
(ابتدائية  -متوسطة) تعيش خلف أسوار الطين!
 98مدرس�ة (مو مدرسة لو مدرستين) يبلغ عدد
الطلب�ة المدرس�ة الواح�دة فيها م�ن 150 - 75
وطالب�ة مس�تمرين ف�ي دوامه�م
طالبا
ودراس�تهم رغ�م كل المعان�اة
والجف�اء الموج�ود ف�ي ه�ذه
المدارس  ،فال مياه ش�رب صحية
متوفرة وال حمامات صحية تليق
باإلنسان وس�احات اللعب عبارة
ع�ن ارض ج�رداء إن وج�دت،
وج�دران صفوفه�م م�ن الطين
وس�قوفها من صفائ�ح الحديد
(الجينكو) والخشب ،لم تشاهد
صفوفهم يوما اش�تعال الضوء
ف�ي داخله�ا  ..ه�ذه المدارس
باخت�الف عمره�ا فأصغ�ر
مدرس�ة عمرها ( 7س�نوات)
ل�م تش�مل يوم�ا م�ا بإعمار
او اهتم�ام ورغ�م ذل�ك بقي

مر�سى الهموم

املتقاعدون ..مهوم بال حدود

فوزي حممود عبا�س

ش�ريحة المتقاعدي�ن م�ن أكث�ر ش�رائح المجتم�ع تض�ررا ً ولم يتم
إنصافه�م وعند لقائي بالمتقاعد (علي حس�ين جواد الجبوري) تحدث
ع�ن هموم المتقاعدي�ن بصورة عامة ألن�ه يعاني ما يش�عر به أقرانه
ً
قائ�ال":إن القانون الجديد الذي يتم الحديث عنه اآلن لم ير النور وخالل
متابعت�ي للموضوع اتض�ح بأن القان�ون انف الذكر لم تتس�لمه هيئة
التقاع�د العام�ة ويجب ان يرس�ل إل�ى البرلمان هذه األيام وبالس�رعة
الن عطلته التش�ريعية على األبواب ولزاما ً ان ينجز من الهيئة وإرساله
إل�ى البرلمان كي يصادق عليه ويتم التصويت وإنصاف هذه الش�ريحة
كي يب�ث روح األمل والتفاؤل والفرحة له�م وان يلبي حاجات المرحلة
الحالي�ة والمقبلة وان يكون القانون منصف�ا ً للجميع وختم قوله وكله
امل أن يش�رع هذا القانون وليكن بعلم أعضاء البرلمان والحكومة بأن
هذه الش�ريحة تمتل�ك مع أس�رهم ( 8ماليين ص�وت) .المتقاعدون ال
يوجد مورد لهم س�وى الراتب التقاعدي وعلى هذا األساس من الواجب
س�رعة إصداره (قانون األمل والفرحة) إلنعاش معيشتهم ورفع الغبن
عنهم ألنهم قدموا ربيع ش�بابهم لخدمة الوطن ولننظر الى دول العالم
المتحضر أيض�ا ففيها متقاعدون وأول ما يص�در من انجاز يكون من
حصة المتقاعد .إن متقاعدي بلدنا العزيز ال يريدون السكن المرموق وال
الس�فر للمنتجعات خارج الوطن وحتى حرمانهم من الرعاية الصحية
التي يتمتع بها أقرانهم في كل دول العالم أنهم يريدون راتبا ً يكفي لسد
حاجاتهم ويكون دافعا ً للذين س�وف يلحقون بهم مس�تقبالً الن الحياة
مس�تمرة ومن اجل إعطاء الكثير من الجهد للموظفين الحاليين الى ان
يبلغوا السن القانوني للتقاعد ويحذوهم األمل بأنهم سيكونوا في راحة
عند إحالتهم إلى التقاعد.

الدوائر احلكومية

معلموها وطلبتها وبكل اصرار مستمرين بالدوام
واكمال المنهاج الدراسية بكل عزم وإرادة ،بل ما
شاهدته هناك من احترام للتعليم أكثر من بعض
م�دارس المدن الجي�دة لدينا ..قبل ع�ام من اآلن
باش�رت وزارة التربية بمشروع اسمته (مشروع
رق�م واحد) له�دم وبن�اء هذه الم�دارس من
جدي�د وت�م تس�ليم ه�ذا المش�روع
ال�ى ش�ركة الصم�ود للصناع�ات
الفوالذية إحدى شركات وزارة
الصناع�ة والمعادن لتنفيذه
وحس�ب العق�د المب�رم
بينهما باشرت الشركة
بالتنفي�ذ م�ن تأري�خ
2011 / 10 / 15
وبمدة عمل مقدارها
( )300يوم! .عزيزي
()98
الق�ارئ
مدرس�ة تنجزه�ا
واح�دة
ش�ركة
وخ�الل 300ي�وم
وهذه الشركة تابعة
ال�وزارات
إلح�دى
(وه�ي إذا وزارة تبلط
ش�ارع نأخ�ذ ش�هر
إج�ازة) ..ال ادري كيف تم
توقي�ع هذا العقد بي�ن وزارة
التربي�ة وهذه الش�ركة فهل كان
توقيعه في جلسة سمر أو في لحظة
اختالل مستوى الجيوب؟ أمر محير فعال..
وف�ي هذه الفترة تحديدا مضى أكثر من  100يوم
على الفت�رة المحددة لإلنجاز ونس�بة االنجاز لم
تص�ل الى  % 10أو دون ذلك حس�ب مراقبين من
وزارة التربي�ة حيث ان مس�توى البن�اء لم يصل
الى االس�اس االرضي للمدارس ونسمع التبريرات
من هذا الطرف ومن ذاك بأن فحص التربة س�بب
التأخير بسبب قلة المختبرات واالزدحام الحاصل

بغداد – امل�ستقبل العراقي
نح�ن لفي�ف م�ن الح�راس القضائيي�ن المثبتي�ن عل�ى المالك
الدائ�م لس�نة  2003و 2004نطالب أمانة العام�ة لمجلس الوزراء
ورئي�س مجلس القض�اء ورئيس مجل�س الن�واب ووزارة المالية
بزي�ادة مخصصات الخطورة وزيادة بدل الطعام أس�وة بالداخلية
والدف�اع ،ونطالب برواتب مقطوعة ل�كل الحراس القضائيين دون
اس�تثناء حتى اصحاب الش�هادات ،فلماذا احتس�بوا لنا الشهادة
في التثبيت نحن حراس ش�خصين اغلبنا لديه ش�هادة االبتدائية
لماذا رواتب الح�راس القضائيين  430ألفا مقطوعة مع الخطورة
والمخصصات ،ولماذا احتس�بوا الخطورة مع الش�هادة الدراسية
نحن ح�راس قضاة ولس�نا إداريين وال قانونيين نطالب وبش�دة
تعديل س�لم الروات�ب الح�راس القضائيين وإلغاء فقرة الش�هادة
وزيادة خطورة وبدل الطعام أسوة بالداخلية ،ومع العلم نحن أكثر
خطورة ولكن مع األسف اقل راتب  ،وشكرا.
أبناؤكم من الحراس القضائيين

وباء انسداد املجاري ؟!
ا لم�د ا ر س
وحسب العقد هو
من نوعية البن�اء (الجاهز

الكونكريتي).
جدل كبير في هذه الصفقة تحوم حوله شبهات
عديدة نضعه بين أيديكم لعله يصل الى من يخاف
الل�ه ويقدس تربة وطنه المعف�رة بدماء أبنائه ..
لعله يصل الى من يهمه األمر.

جاء الش�تاء ولم ت�زل موضوعة طفح المجاري من المش�اكل
الكبي�رة التي تعانيها العديد من احياء بغ�داد الحديثة والقديمة,
وال يخفى على احد حجم التأثيرات البيئية والصحية التي تسببها
هذه المشكلة على المواطنين  .نعم الكثير من األحياء تعاني من
انسدادات مستديمة  ,ولكن أين دور مديرية المجاري في معالجة
هذه االنس�دادات ؟ خاصة ونحن في فصل الش�تاء ش�بعنا غرقا
وفيضانات ،نأمل ف�ي تكثيف الجهود وتخليص المواطن من هذا
الوباء القاتل.

أمام أنظار السيد وزير العدل
حتية واحرتام :

"الطسات" والتخسفات ..فوائد وأنواع
ّ

ف�ي بلد مثل بل�دي العراق ال يمكن االس�تغناء عن
هذه االبتكارات واالنجازات والتي تسمى "الطسَ ات"
 ،رغ�م أن الس�مها مدلوال مخيف�ا وخاصة ألصحاب
الس�يارات ،إال أنه�ا ال تخل�و من الفوائ�د ،وهي على
أنواع ،فم�ن فوائدها أنها تنع�ش االقتصاد وتحافظ
على الصحة النفسية للفرد والمجتمع!
أم�ا أنواعه�ا ومواصف�ات كل منها فه�ي كاآلتي:
الثابت ،والمتحرك ،والراكد ،والمختفي.
أما الثابت :فهو ثابت راس�خ ف�ي مكانه ال يتحرك
وال يتغي�ر مهما تحركت وتغيرت الحكومات المحلية
والمركزية ،ويزداد في حجمه شاقوليا وأفقيا ،ثابت
يتحدى من يقوم برفعه أو إزالته ،ويعتبر من المعالم
والشواهد التاريخية واألثرية الواجب الحفاظ عليها.
والمتح�رك :وهو ال�ذي يتحرك مهم�ا غيرت مقود
عجلتك يمينا ً وش�ماالً فال مناص منه أال أن تقع فيه،
ويتكاثر يوميا وأسبوعيا وشهريا ً في المكان الواحد،
كم�ا تتكاث�ر األرانب ف�ي األدغال( ،وال أظ�ن األرانب
تتكاثر هكذا) ،وال يراه أحد من المسؤولين وأصحاب
الق�رار .أما الراك�د  :وما أدراك ما الراك�د ،فهو يركد
تح�ت الماء ،وجهه هادئ يش�عرك بالبرودة وخاصة
موس�م الش�تاء والفيضانات عندم�ا تغوص عجالت
مركبت�ك في الماء وتظ�ن أنك تبحر ف�وق بحيرة ،ال
تش�عر بقوته وحنوه منك إال عندما تقع فيه ،عندها
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ت�درك س�ر ركوده تح�ت الم�اء ،فهو ينق�ل وجهتك
مباش�رة من ال�دوام إل�ى عالم آخ�ر ،عال�م تصليح
الس�يارات .والمختف�ي  :ه�ي تل�ك الطس�ة التي لم
يألفه�ا أحد من قبل في هذا الش�ارع أو الحي ،يظهر
فج�أة كالذي يبحث عن الطريدة ،ويكش�ر عن أنيابه
للمارة وخاصة أصحاب سيارات األجرة .واآلن  ،وبعد
ذكر أنواع�ه نذكر بعض فوائ�ده الصحية ،وهي أنها

تقوم بتنشيط الخاليا العصبية الموجودة في الدماغ،
وذلك بإرسال إشارات حسية تنتقل من مكان الطسة
إل�ى الخالي�ا الحس�ية أس�فل الدم�اغ ،وه�ذا يحدث
عندما يرتطم الرأس داخل المركبة بس�قف المركبة،
ويس�اعد هذا بدوره على التوازن النفس�ي والعصبي
(وهو السبب الرئيس في سالمة أبدان العراقيين من
األم�راض العضوية وال�ال عضوي�ة) وعندها تترحم
على من وضعك في هذا " المكان التعيس”.
أما اقتصاديا ،فإن الطسّ �ات تحاف�ظ على المال
العام ،وتساهم في نمو وإنعاش االقتصاد ،فيزدهر
س�وق ورش�ات التصليح من جراء كثرت الطسّ ات
وتح�ل مش�كلة البطالة ،ف�ال يبقى ل�دى المواطن
(المك�رود) صاح�ب الس�يارة الفائض م�ن المال،
فجُ �ل ماله يذه�ب لجي�وب ميكانيكي الس�يارات،
اقتدا ًء بمقولة (مال الشعب للشعب)..
وأخي�را ً بقية أن تع�رف عزيزي الق�ارئ ،أن هذه
الطسّ �ات والمطب�ات وضع�ت لخدمت�ك والحفاظ
عل�ى أمنك وس�المتك ،فال تحاول إزالته�ا أو رفعها
أو التقليل من شأنها ،وأن وجود األالف بل الماليين
م�ن هذه الطسّ �ات في ش�وارعنا دليل عل�ى رُقينا
وتطورنا ،والتي س�وف ندخل بها موسوعة غينس
لألرقام القياسية!!.

ماجد ال�سوره مريي

إني المواطنة (تيسير عبد الستار علي) تخرجت من المعهد التقني
 /بابل قسم المساحة لعام  2008 2007-ومتزوجة ولي طفل معاق
واسكن دارا مؤجرة وشقيقة شهيد ،تقدمت بطلب للتعيين في دائرة
التس�جيل العقاري ف�ي المحمودية لكوني من س�كنة المنطقة وان
الدائ�رة أعاله بحاجة لخدماتي لكون الش�عبة الفنية فيها تضم ()4
موظفين فقط واحدهم باختصاص المس�احة والثالثة اآلخرون غير
مختصي�ن بهذا العمل ،ب�ل هم منتس�بون ،وان الدائ�رة أعاله أكدت
ولعدة مرات وبكتب رس�مية حاجتها لتعيين�ي ولخدماتي ،ولكن لم
أعي�ن وال أعرف األس�باب ،علم�ا ان قضاء المحمودي�ة من االقضية
الكبيرة جدا ،إذ تمتد مس�احته من حدود الفلوجة غربا الى الصويرة
شرقا ومن حدود بغداد شماال إلى بابل جنوبا ،وهذا يتطلب موظفين
باختصاص المس�احة ف�ي هذه الدائرة مااليقل ع�ن ثمانية لتغطية
وانج�از األعمال الكبيرة الملقاة عليها ،لذا أناش�د معالي وزير العدل
لما عرف عنه ،باإلنصاف والتدخل إلعانتي بالتعيين وفق ما استحقه
أن وجدني اس�تحق التعيين ،وجزاه الل�ه عني وعن عائلتي كل الخير
والتوفيق.

املواطنة  /تي�سري عبد ال�ستار

يف املوصل الزحف الكونكريتي للمشايف ينذر بانعكاسات بيئية

ن�سوان �ساكر م�سطفى – املو�سل

ومشكلة(الوثائق األربع)
رحلة المتاعب للمواطن العراقي والتي تضاف إلى قائمه همومه الطويلة
المراجع�ات المكوكية للمستمس�كات األربع�ة والتي تنعت (بالمقدس�ات
األربع�ة) او (المصائب األربع) هي الوثائق المطلوبة من كل مواطن عراقي
حيازتها وحملها وإبرازها واستنساخها بالحبر الملون وهي (هوية األحوال
المدنية ،ش�هادة الجنس�ية العراقي�ة ،البطاقة التموينية ،بطاقة الس�كن)
والت�ي بدونها فان المعامالت الحكومية تعد ناقصة أما فقدانها فهي كارثة
تح�ل بالمواطن.هذه المش�كلة التي ته�م كل مواطن عراق�ي وتثقل كاهل
أجهزة الدولة وتش�جع في نف�س الوقت على اللجوء لتزوي�ر الوثائق ودفع
الرش�اوى ،ونكون بذلك كمن (أراد أن يكحله�ا فعماها) ووصل الحال حتى
الموظ�ف في دائرت�ه يطالب بها بين الحين واآلخر كما أس�اء اس�تخدامها
بمجاالت عديدة اس�تثمرتها العصابات اإلجرامية منها اقتناء (س�يم كارت
بأس�ماء الغير وتعرضوا إلى المسائلة أو تس�جيل سيارات ...الخ).ان هدف
أي حكوم�ة والمغزى من وجودها ه�و تحقيق رفاهية الفرد والحفاظ على
أمن�ة وس�المته وأداء الخدم�ات والتركي�ز عل�ى تحدي�ث اإلدارة الحكومية
لتصب�ح الثقة في الحكومات عن طريق تعزيز الش�فافية وتحس�ين جودة
الخدم�ات للمواطنين أكثر كفاءة وفعالية والس�يما انن�ا نعيش في األلفية
الثالثة وتحول العالم الس�ريع نحو الرقمية في حين األداء الحكومي الحالي
الزال ضم�ن عقليه القرون الوس�طى وان محيطنا المجاور يش�هد قفزات
إدارية باتجاه األهداف الس�ليمة والعراق يتراج�ع بأدائه الحكومي ،الطامة
الكبرى في عراقنا ان دوائره ال تكتفي بالوثائق األربع ،وإنما تطالبك بصحة
ص�دور احده�ا او كلها على حس�ب م�زاج الموظ�ف او محاولت�ه البتزازك
ودفع المقس�وم تجنبا إله�دار الوقف والمال في مراجع�ات كلها منغصات
وازعاج�ات ان لم نقل اكثر م�ع العرض ان االمانة العام�ة لمجلس الوزراء
اكدت ع�دم مطالبة الدوائر الحكومي�ة البطاقة التمويني�ة كوثيقة ثبوتية،
االاناغلبدوائرالدول�ةمازال�تتعتم�دعليه�اوتطلبه�ام�نالمواط�ن.

فيها وهن�اك من يقول ان الش�ركة أعطت بعض
ه�ذه المدارس لمقاولين وش�ركات اهلية بنصف
قيمة العقد والذي تبلغ قيمته لبناء مدرسة واحدة
 800ملي�ون دين�ار عراق�ي وللعل�م ان بناء هذه

تول�ي المجتمع�ات المتمدن�ة حرص�اَ منه�ا
على حاضره�ا ومس�تقبلها االهتمام بالس�المة
البيئي�ة وتأخ�ذ كافة االعتب�ارات البيئي�ة بجدية
عن�د التخطيط والتنفيذ لمش�اريعها ب�ل يتعداها
إل�ى التفنن ف�ي التصامي�م المعماري�ة لتحقيق
بيئي�ة مثالية خالية من التلوث وهذا مؤش�ر على
دلي�ل وعي الش�عوب وتقدمه�ا .ويع�د االهتمام
بالس�المة البيئية ف�ي المؤسس�ات الصحية أمرا َ
ضروري�اَ ك�ون أن مطروح�ات هذه المؤسس�ات
ق�د تك�ون م�ن اخط�ر مص�ادر التل�وث فيما لو
حص�ل ته�اون ف�ي تطبي�ق التش�ريعات البيئية
فضالَ على وقوعها ضمن التجمعات الس�كنية أو
بالقرب من المس�طحات المائي�ة  ،وهذا الحرص
واالهتم�ام ليس بغريب علينا حيث كان هناك قدر
كبير وكافي من الوعي ل�دى القائمين على تنفيذ
المجمع�ات الصحية في س�بعينيات وثمانينيات

القرن الماضي والتي أتس�مت
بروعة وجمالية اختيار المكان
ووفرة الفضاءات والمساحات
الخض�ر واس�تقاللية المداخل
وتجنب تأثيرات تجاور المباني
وهذا هو مضم�ون موضوعنا
وال�ذي يع�رف (المتطلب�ات
البيئي�ة) وذل�ك لتحقيق نمط
الحي�اة اآلمن�ة للمجتم�ع
َ
فض�ال ع�ن تقلي�ل ملوث�ات
ع�دوى ملوث�ات الفيروس�ات
والجراثيم في الج�و والجميع
إما لمس او أستمع عن الراحة
النفس�ية الت�ي يتمتع�ون بها
الراقدين أو الوافدين لمستش�فى أبن س�ينا والتي
ش�يدت من قبل ش�ركة مصرية ع�ام  1972حين
يجلس�ون في حدائقه�ا الشاس�عة لتريحهم من
عناء الم�رض وملل الرق�ود في الرده�ات وكذلك
االس�تمتاع باستنش�اق الهواء النقي عندما تفتح
نوافذها المطلة على ضف�اف نهر دجلة والمطلة
عل�ى غاب�ات الموصل  .بعد ع�ام  2003وكنتيجة
للزيادة الس�كانية لمدين�ة الموصل وتحت ضغط
خطة تنمية األقاليم والقرارات المتعجلة لمجلس
المحافظة وجدت دائرة صحة نينوى نفس�ها في
حالة تمدد واسع من الناحية العمرانية والخدمية
لتامي�ن احتياج�ات مواطنيه�ا م�ن الخدم�ات
الطبي�ة والعالجي�ة ولك�ن ه�ذا النمو ف�ي قطاع
الصح�ة صاحبه قف�ز عل�ى التش�ريعات البيئية
ول�م يأخذ بالحس�بان االعتب�ارات البيئية بصورة
كافية ومرضية بل ف�ي بعض األحيان قضى على

المقوم�ات البيئة الموجودة في العقود الس�ابقة
مم�ا أس�هم ف�ي توفير من�اخ بيئ�ي غي�ر مالئم
ليس فقط للوافدين أو الراقدين بل ش�وه الش�كل
العام للمدينة ،والذي يزور مجمع المستش�فيات
ف�ي الجان�ب األيمن م�ن الموصل والتي ش�هدت
مستش�فياته توس�ع بمقدار ما يزيد على خمسة
أضعاف أو مستش�فى السالم في الساحل األيسر
والتي ش�يدت من قبل ش�ركة يابانية سنة 1986
س�يلحظ فوضى في التوسع العمراني وجملة من
المش�اكل البيئة بدءا َ من الزخم الم�روري الهائل
وم�ا ينتجه من ملوثات عل�ى الهواء وما يصاحبه

من ضوضاء مرورا بتالش�ي المس�احات الخضر
وانتهاء بعجز في كفاءة محطات المعالجة حيث
ب�دأت ح�دود طاقاته�ا التصميمي�ة ال تس�توعب
المطروح�ات المتأتية من المؤسس�ات في ضوء
ه�ذا التوس�ع .وبالنتيج�ة نصل ال�ى مطروحات
تط�رح إل�ى مكون�ات البيئ�ة بح�دود أعل�ى من
مس�توياتها الطبيعية وقد نصل إلى نتائج كارثية
م�ن التل�وث وخصوصا ما يطرح عل�ى نهر دجلة
ال�ذي أثق�ل كاهله الحم�ل العض�وي المتأتي من
مصبات المدينة ،ونس�تغرب لهذا المش�هد حيث
رغم كث�رة التخصيصات المالي�ة وتوفر الخبرات

العالي�ة وف�رص التدري�ب اإل ن�رى القائمين على
أقس�ام التخطيط والمش�اريع في دائ�رة الصحة
تجاهلت أصوات استش�ارييها البيئيين فضالَ عن
تجاهل دور مؤسسات حماية البيئة وفوتت عليها
فرص�ة النصح واإلرش�اد حيث ل�م تحصل بعض
المؤسس�ات التي ش�يدت حديثا عل�ى الموفقات
البيئة وبذلك لم تخضع مؤسس�اتها لتقارير األثر
البيئي والنتيجة لم تستوفي المتطلبات والشروط
البيئة  ،وأوقعت نفسها تحت طائلة البند العقابي
من القانون البيئي رقم ( ) 27لسنة . 2009

التربير اجلاهـــــز ؟!
العامل رائد حس�ين بيّن انه يعم�ل باألجور اليومية منذ
العام  2006وما زال مس�تمرا على أمل أن يتم تثبيته على
الم�الك الدائم ل�دى الدائرة الت�ي يعمل فيها عل�ى الرغم
من تدني مس�توى األجور وصعوبات العمل .مش�يرا ً إلى
التبرير الجاهز من قبل الدائرة التي يعمل فيها في رفض
طلبات�ه العدي�دة لتثبيته على المالك الدائ�م هو ،ال توجد
تخصيصات وظيفية في الوقت الحاضر.
وتق�ف قضية (قل�ة التخصيص�ات المالية) لل�وزارات
والدوائ�ر الحكومي�ة برغ�م الموازنات الس�نوية الكبيرة
عائق�ا حقيقيا أم�ام تثبيت عم�ال األج�ور اليومية على
المالك الدائم .
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عام يذهب ..عام يجيء

أحالمنا بالعام الجديد معلقة على شجرة األمنيات
امل�ستقبل العراقي /التحقيقات

عام يذه�ب عام يج�يء ،وأحالمن�ا املؤجلة
بانتظ�ار حجز مقعد لها يف قطار الزمن  ،تميش
ت�ارة وتعدو راكضة تارة أخ�ر علها تلحق بآخر
العربات ..أحالم بريئة وبس�يطة بساطة ناسنا
الطيبني وهي التعدو أكثر من مطالب مرشوعة
يف أن ن�رى األمن واألمان يعم رب�وع الوطن من
اصغ�ر قصبة إىل اكرب مدين�ة ،وان تندحر أحالم
املراهن�ني ع�ى تمزيق�ه ،وان ينع�م العراقيون
بخدمات تتناسب وحجم صربهم وتضحياتهم..
أح�الم يف م�دارس صفوفه�ا تس�توعب الطلبة
وتفيض وشوارع رحبة يغادرها الزحام املروري
وأبن�اء يحقق�ون تحصيله�م ال�درايس بتفوق
وتس�تعيد عملتنا الوطنية عافيتها وان تتكرس
دعائم الديمقراطية وان يختفي واىل األبد ش�بح
الع�وز والبطالة وان يعيش أبن�اء العراق بالخري
موحدين أرضا وش�عبا ..أمني�ات وأحالم كانت
ل�"املس�تقبل العراق�ي" وقفة عنده�ا عرب أراء
وأحادي�ث رشائح اجتماعي�ة مختلفة عن الذي
يميض واملقبل فماذا نطالع؟.

االأمن واال�ستقرار

املواطن يحيى س�تار الس�اعدي "كاس�ب"
يقول "أمنياتي للعام الجديد تكاد تكون متكررة
كل ع�ام وه�ي تتلخ�ص يف أن ينع�م العراقيون
جميعا بالعيش يف امن وأمان واس�تقرار وحياة
بعي�دة ع�ن ش�بح البطال�ة وان يكن�س ويقرب
اإلره�اب  ،وان يس�تعيد الوط�ن عافيته من كل
النواحي بحيث نرى حقولن�ا خرضاء ومعاملنا
ومصانعنا تدور ومدراسنا أكثر استيعابا للطلبة
وان نتخلص من اكتظاظ الصفوف وان يش�مل
تبليط الشوارع منطقتنا السكنية
أم�ا الس�يد احم�د جب�ار س�الم وكان ع�ى
دراجته النارية" موزع بريد "فيقول أن أحالمي
وأمنيات�ي للعام الجديد  2013هي أن يعم الخري
و ا لس�عا د ة
و ا أل م�ا ن
و ا لتق�د م
واالزدهار لكل
العراقيني وان
أرى ولدي وقد
اجتاز املرحلة
ا لد ر ا س�ية
ق
بتف�و
و نج�ا ح ،
و لو ا لد ت�ي
الشفاء وحج
بي�ت الل�ه
الحرام وألهيل
و أ قا ر ب�ي
ا لس�ال مة
والعافية.
بينم�ا لخص فاضل عبد الكاظ�م من مدينة
الصدر" "14س�نة "كاس�ب" أحالمه املتواضعة
ب�ان ال ي�رى فق�ريا أو محتاجا ع�ى االطالق يف
الع�راق وان تزول كل الحواجز وال يبقى ازدحام
م�روري يعط�ل مصال�ح الن�اس وان يمنح كل
العراقي�ني الصح�ة والعافي�ة فضال عن الس�ر
والرزق.

قوانني تنفع املواطنني

وعرب الزميل فؤاد حسون "رسام كاريكاتري"
عن تمنيات�ه للع�ام الجديد بتحقي�ق العراقيني
ألحالمهم وأمنياتهم بالسعادة وراحة البال ،وان
يهدي الربملان بإقرار القوانني املتعلقة
بمنفع�ة الن�اس وتطلعاتهم
حت�ى ن�ر ى

البس�مة تعلو الوجوه كالورود املتفتحة ألشعة
الش�مس الذهبي�ة ..مضيف�ا وأتمن�ى أن تكون
هن�اك حصة م�ن النفط لكل مواط�ن وإنصاف
املتقاعدين واملوظفني والخريجني وتوفري فرص
العم�ل للعم�ال الكادح�ني وأنصاف امل�رأة ،كما
أتمن�ى أن يع�م الخري ألبناء دجل�ة والفرات وان
يكون العام الجديد عام خري وبركة يف تالحم أيدي
الجميع ورفع قدرة الدينار العراقي يف األس�واق
العاملية من اجل رفاهية الجيوب ليكن للمواطن
التقدير يف س�ياحته وترحاله .وكذلك أرجو لحرب
ريش�تي اس�تمرار جريانه من اجل غسل هموم
املواطنني والسالم عى الوطن الحبيب .

اإر�ساء دعائم احلرية

ويلخ�ص اإلعالم�ي قيص القري�يش أحالمه
للعام  2013قائال " :عام جديد سيطرز أعوامنا
املاضية وس�يضاعف س�ني حياتنا رقما جديدا
وحلما بات مركونا بني الرفوف  ،ال أريد أن أكون
متش�ائما ،فالتش�اؤم صف�ة نبذها الل�ه تعاىل،
لكن�ي مصداق لح�ال واقع لم يتغ�ري وال اعتقد
انه يتغ�ري يوما ما ،فبني التجرب�ة الديمقراطية
والدكتاتوري�ة س�يل ج�ارف خط�ف أحالمن�ا
وب�دد طموحاتن�ا ،فلم نعد ندري ك�م من العمر
س�يميض وقد فات الكثري ،ال يشء سوى الحلم،
الحلم فقط ،هذا عى سبيل االستقرار املجتمعي
والوظيف�ي العام ،أم�ا أمنيت�ي يف عامنا الجديد
 2013هي أن تس�ود املحبة القلوب ،وان ينزوي
املتطفلون الجاهلون الحاسدون والطارئون وان
ي�ذروا أفعالهم وان يحل محلها الوئام واالحرام
ونكران الذات ،أن نفك�ر كيف نبني جيال جديدا
ّ
معذب احتوش�ته مخالب
ينهض بأعب�اء وطن
الضغين�ة والكراهي�ة والحقد الدف�ني ،أن نعمل
ع�ى إرس�اء دعائم حرية ال�رأي واملس�اواة ،أن
نمس�ح عى رؤوس أيتامن�ا وان نصون حرائرنا
وندفع الحي�ف والظلم عما يالقيه الفقري املعدم

والب�رش يحلم�ون ْ
يأت�ي ال�رش ويخرب ما
أن ال
َّ
نش�عره يف اللحظ�ة الت�ي نريد فيه�ا أن يكون
هذا العطر مرس�ال غرام  ،أو ب�اب رزق أو حظ
أزرق ،يبع�د عنا ش�ظية ح�رب أو ق�در إرهابي
يأت�ي بجن�ون كات�م الص�وت أو املفخخ�ة ".
مضيف�ا "ع�اش الدراويش لحظات االنس�جام
مع أحالمهم من خالل عطر الرقص.
وعاش الجف�ن لحظة االنتظار
من خ�الل عط�ر الدمعة
وعاش األب من خالل
عط�ر وس�ادة
س�يدة املنزل،
ويل مع األب
قص�ة
ا لز م�ن
اآلت�ي
م�ن

ا للحظ�ة
ا آل د مي�ة
الت�ي هطلت
فيها الدمعة عند
مفارق�ة الجن�ة،
وحت�ى روع�ة م�ا
تكتس�به روحي يف فضاء
أغنية ملط�رب من جنوب العراق
يدعى داخل حس�ن" .ويتابع مسرسال
"قال�ت الفرنس�ية الت�ي جلس�ت صدفة إىل
ج�واري يف القط�ار الذاهب من بروكس�ل إىل
باري�س :أعرف أديث بي�اف ومادونا ومرياي
ماثيو وال اعرف داخل حسن.
قل�ت :ألننا ل�م نفرنس س�ومريتنا ظلت
أساطرينا تتش�ب ُه بعقال ويشماغ هذا الرجل
ألن كل دموعنا معلقة بحبال حنجرته.

بالتكافل االجتماعي ،وان
ذلك ألمر عظيم ،أن تلتف
وراء وط�ن واحد ش�عب
واحد ال تأخ�ذه وهن وال
يجانب�ه خ�ذالن ،أمنيات
كثرية ال يس�عها اللس�ان
لكنه�ا موج�ودة حية يف
األذه�ان ،وأخ�ر ال�كالم
 ،ع�ام س�عيد وأيامك�م
عطاء.

أعر َ
فك!..
من دَمع ُت َك ا ُ

ويناجي الكات�ب والروائي نعيم عبد مهلهل
الع�ام الجدي�د بمزي�د م�ن االلتص�اق بالوطن
البرش كما
مشاعر
وبمدينته النارصية قائال" يف
ِ
ِ
الورد هن�اك الحلم ،
يف مشاعر
أن ال تمت�د ي� ٌد
و تقط�ع
ال�وردة،

أغمضت عينها وبابتس�امة وقحة قالت :لم
ْ
أبك منذ س�نوات .ومل�اذا نبك�ي .أو باألحرى أنا
أش�ك أن الدموع تس�كن عيني ،لقد نضبت منذ
ْ
غادرت طفولتي .ليس هناك ما يف هذا العالم
أن
يستحق أن نبكي من أجله!..
تذكرت قصة ش�هرية للروائي األملاني غونر
غراس اس�مها (قبو البصل)  ،لقد كانت تتحدث
ع�ن ذات الهاج�س ال�ذي يس�كن جليس�تي يف
القط�ار .وعليه من يش�تهي البكاء من االوربني
علي�ه أن يذهب إىل قب�و البصل ليقرشه ولتدمع
عينيه فيشعر انه يبكي.
أنه�ا تراجيديا عجيبة أن يش�ري العالم
املتح�رض إحساس�ه العمي�ق م�ن البص�ل
ويبكي بكا ًء اصطناعيا ً فيما نشري نحن يف
مدينة تدعى النارصية ليس فيها برج إيفل
ومتحف اللوفر ،نشري دموعنا من حوانيت
أرواحنا وبدون أن نقرش ش�يئا ً سوى ذكرياتنا
وصفحات الحروب والطوفان وقساوة امللوك يف
تواريخنا املمتدة من صياح الديك يف صباحات
س�طوح بيوت الطني وحتى خن�ادق الحروب
الشقية يف قاطع بحرية األسماك"!...
َ
دمعتك ومع�ا س�نضع احتماالت ما
ه�ي
س�يأتي ويكون وبدون بص�ل وبطيخ ويأس
أممي من هذا الهوس املؤلم بأجهزة التنصت

واالتص�ال والبلوت�وث ،س�نعيد لعاملن�ا الن�واح
الش�قي الذي ع األساطري وموت انكيدو ومراثي
ط�روادة والقرى الفيتنامي�ة املحرقة بطائرات
الفانتوم.
نتداول ما نتوقع ُه وماال نتوقع ْه لنصنع عاملنا
املث�ايل ،العالم الذي
يق�در أن

ليل�ة عيد ميالد الس�يد املس�يح لم تنته بس�الم
وكاملعتاد أقدم اإلسالميون بالهجوم عى كنيسة
بنيجرييا وقتلوا عددا من املصلني وباندونيس�يا
تم قذف املسيحيني بالبيض وغريها من األعمال
الهمجية ،يعن�ي عام  2012لم يرك لنا ذكريات
جميل�ة نتأس�ف عليها ومن األفض�ل أن نطوي
صفحة عام ال�  2012ونحاول نسيان هذا العام
ونتطلع ملا هو آت .

ت�ساوؤالت ..اأف�سل اأم اأ�سواأ ؟

وبشأن عام  2013وهل ستكون أيامه
أفض�ل من س�ابقه ب�أن نرى الس�الم
واألم�ان والطمأنين�ة ؟ وه�ل يجب
نتفائ�ل ونرح�ب بالع�ام الجديد
ونحن ع�ى أمل بأي�ام أفضل ؟
أم اننا سنرى املزيد من العنف
والقت�ل والدم�ار؟ قال":عى
الصعي�د الس�يايس ه�ل
سيسقط نظام بشار األسد
بس�وريا ؟ وهل سيستبدل
بنظ�ام إس�المي آخ�ر
وما ه�و مص�ري األقليات

يصن�ع م�ن
دموع�ه ابتس�امات وعناوي�ن قصائ�د أخ�رى
ألولئ�ك الذي�ن حصل�وا ع�ى نوب�ل والذي�ن ل�م
يحصلوا عليها .العالم الهاجس .العالم املتحرك.
العال�م الروحي املش�بع بعط�ر املطابخ الفقرية
والن�اس البس�طاء ذوي التأم�الت الناعمة عن
مجد زائف مللوك وام�ريات وقادة ُجند يف النهاية
س�تأخذهم الس�يوف أو املقاص�ل إىل قدره�م
ال�وردي حيث س�يحتفل بهم ليل
قراءتنا لتواريخهم طغاة كانوا أم
طيبني...؟
عنادل كانوا بأصوات رقيقة أو
غربان تزعق يف الكتب عن همجية
امل�وت والن�ار وإح�راق الكت�ب
ووس�ط كل هذا الحش�د س�يعرب
البرش عن مش�اعرهم وس�نعرف
الصورة الخفية للتاريخ.
م�اذا عس�انا أن نفعل غري أن
ندق�ق جيدا فيم�ا ح�دث وننتبه
جي�دا مل�ا س�يحدث .ويف الحالتني
نص�ل إىل قناع�ة أن دمعة قرشة
البصل زائفة ودمع�ة رف الجفن
هي الحقيقة كلها!..

ذكريات موؤملة و�سقوط اأنظمة

وع�ن قراءته ملا م�ى وما س�يحمله العام
املقب�ل ،لخص نبي�ل العدوان ذل�ك بالقول "عام
 2012ارشف عى نهايته ونحن بصدد اس�تقبال
الع�ام الجدي�د  .2013ما هي أه�م أحداث
الع�ام ال�ذي ن�ودع وكيف سنس�تقبل
الع�ام الجديد ؟ وما ه�ي التوقعات
وم�اذا يخب�ىء لن�ا الجدي�د من
مفاجآت مقبلة ؟!.
نعم لم تأت نهاية العالم ب�22
كانون أول  2012بحسب توقعات
املايان وها نحن ال زلنا أحياء لكن
ع�ام  2012لم يمر م�رور الكرام
لكن�ه ت�رك الكث�ري م�ن الذكريات
املؤمل�ة والح�روب والدم�ار وال�زالزل
والفيضان�ات وأعمال العن�ف والقتل
واالغتياالت ،وشاهدنا الثورات العربية
وس�قوط األنظمة واس�تيالء األخوان
املس�لمني عى مقالي�د الحكم بمرص
وتون�س " وأضاف ،نع�م كانت هناك
الكثري من املتغريات وش�اهدنا الكثري
من اإلحداث لكن مع األسف معظمها
كانت أحداث عنف وقتل وحروب كان
آخرها حرب غزة .وكم�ا اعتدنا حتى

ص�ا
خصو
املس�يحيني ؟ واىل اين ستتجه مرص يف ظل حكم
اإلخوان؟ وما هو مصري األقباط هناك؟ وما هو
مص�ري لبنان يف ظ�ل التجاذبات السياس�ية بني
الفريق الس�ني املتمثل بتيار املس�تقبل والفريق
الشيعي املتمثل بحزب الله ؟
نعم هناك الكثري من التس�اؤالت وقد تصعب
اإلجاب�ة عى كل هذه التس�اؤالت لكن ما نعلمه
جيدا ونحن عى يقني منه ان التطرف والتش�دد
والتعص�ب اإلس�المي سيس�تمر ب�ل س�يزداد
وس�تزداد مع�ه كل مظاه�ر التخل�ف والجه�ل
وما يصحبه�ا من اعمال عن�ف وفوىض وعودة
بعقارب الساعة إىل الوراء.
مع األسف العالم اإلسالمي يسري عى طريق
مغاي�ر ونه�ج يختلف ع�ن باقي العال�م فبينما
العالم يس�ري اىل األم�ام نرى العالم االس�المي
يف تراج�ع ،ويف ظل انظمة حكم دينية
فمن الس�هل التنبؤ بالنتيجة
مسبقا خصوصا وان
كل تج�ارب
ا ملا يض

اثبت�ت فش�ل ه�ذه االنظم�ة يف توف�ري الرخاء
واالم�ن واالمان واالزدهار بل ادت اىل جلب املزيد
من الويالت والخراب والدمار لشعوبها.

ال داعي للتفاوؤل ؟!!

بالتأكي�د الس�احة العربي�ة ستش�هد املزيد
م�ن التوترات ولن ته�دأ يف ظل ه�ذه املعطيات
والنتيج�ة س�تكون حتم�ا الع�ودة لس�يناريو
ال� ، 2012يعني ال داعي للتفاؤل وما علينا اال ان
ننظ�ر اىل مرص وما تمر به من ظروف صعبة يف
ظل حكم مريس واإلخوان وما تش�هده الساحة
املرصية من تط�ورات واعمال عنف قد تؤدي اىل
جر البلد اىل حرب اهلية كما حصل بليبيا واليمن
ويحصل اآلن بسوريا
نع�م العال�م اإلس�المي وبالتحدي�د منطقة
الرشق االوسط تمر بمنعطف خطري وتقف عى
حافة الهاوية وقد تنزلق اىل مستنقع يغرق فيه
الجمي�ع او بوصف أخ�ر املنطقة هي راقدة عى
ب�ركان قد يتفجر ب�أي وقت وق�د تلتهم حممه
ونريان�ه املنطق�ة بأرسه�ا وتأتي ع�ى االخرض
واليابس.

مراجعة ما لنا وما علينا

وتق�ول تمارض عب�د الله "موظف�ة" نحن
الي�وم عى عتب�ة عام جدي�د نودع عام�ا ً كامالً
عشناه معا وسنس�تقبل عاما جديدا نتمنى أن
يكون جميالً رائعا ً يشع نورا وجماال عى العالم
اجم�ع ممل�وءا ً بالحب الذي يف�رح القلوب
ويغدق عليها النش�وة والس�عادة حامال
معه امل�رات التي تلوح بربيق األمل..
نقف اليوم مع ذاتنا نراجع ضمائرنا
لنحاس�ب أنفس�نا ،نراقب سلوكنا
ونس�تعيد ترصفاتنا مع اآلخرين،
هل كنا سببا ً يف تعاسة بعضهم؟،
أم كن�ا س�ببا ً يف س�عادتهم
ومس�اعدتهم ؟ ما ال�ذي أجزناه
يف العام املايض؟ م�اذا حققنا من
آمال وطموح�ات حلمنا بها ،وهل
حافظن�ا ع�ى صداقاتن�ا القديم�ة
وكس�بنا أخرىجدي�دة أضف�ت ع�ى
حياتنا نوعا ً م�ن البهجة واإلرشاق ،قد
نشعر بالحزن لرحيل العام الحايل لرحيل
األيام الهانئة خوفا من املجهول الذي يحمل
لنا املزيد من األرسار والغرائب التي تطوف باملدى
البعي�د لتص�ل إلين�ا  ،وقد نش�عر بالف�رح ألننا
ابتعدنا عن أيام تعيس�ة سببت الكثري من اآلالم
واألحزان التي النريد اس�تعادتها ملرارة الذكرى،
سواء أكان العام املنرصم سعيدا ً أم حزينا ً .
نأمل أن يك�ون الضيف املقبل أنيس�اً ،أيامه
أفضل من األيام السابقة ،ننعم بها سوية بالحب
والفرح وترسل أشعة السعادة خيوطها الرقيقة
لتالمس حياتنا وترس�ل االبتس�امة الدائمة عى
وجوهنا وألطفال وش�عب العراق األمن واألمان
ولكل أطفال العال�م الهناء ،ويد الحنان لليتامى
تمس�ح من عيونهم دموع الف�راق ،وأن يختفي
الجي�اع  ،وان يغيب العراة من الطرقات ،أن يعم
الفرح وتهاجر األحزان.
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الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة
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كاظم فنجان احلمامي

انقلبت عندنا المفاهيم والقيم رأسا ً على عقب
في ظ�ل االنحراف�ات الخطيرة التي ش�هدها
مجتمعن�ا ف�ي الس�نوات األخي�رة ,حتى جاء
اليوم الذي س�معنا فيه بمن يتالعب بمنطوق
الحديث الشريف (خير الناس من نفع الناس),
فيقلب�ه عل�ى مزاجه الهائ�م ف�ي الفضاءات
الفاس�دة بعدم�ا تحول�ت معايي�ر المفاضلة
لصال�ح اللص�وص والحرامية ,فس�طع نجم
الذي اختلس المال العام ,والذي س�رق الناس,
وغ�ش الناس ,واحتال عليه�م ,واصطفوا مع
وجهاء المجتمع ,وكادوا يكونون في الطليعة,
بينم�ا أف�ل نجم الش�ريف والعفي�ف والنزيه,
وت�واروا خل�ف القافل�ة .دعونا نب�دأ حديثنا
ع�ن عل�ي باب�ا والملي�ون حرام�ي ,بحرامية
ليل�ة الجمعة ,فنقول :يتف�ق البصريون (أهل
البص�رة) ,وعامة م�دن الخليج عل�ى إن ليلة
الجمعة من الليالي المباركة العظيمة الش�أن،
والعم�ل فيها مضاعف ،وقد اعت�اد الناس في
البص�رة على مغ�ادرة بيوتهم في ه�ذه الليلة
الكريم�ة ،والتوج�ه إل�ى المس�اجد لإلكث�ار
من الص�الة وقراءة الق�رآن ،واالنصراف كليا
إلى إحي�اء مجالس الذكر والدع�اء ،وغالبا ما
يخصصون هذه الليلة إلقامة األفراح والوالئم
واالحتف�االت ،فيجتمع الناس في مكان واحد
تاركين وراءه�م بيوتهم مفتوحة األبواب ،ما
يعط�ي فرصة ل�ذوي النفوس الش�ريرة ،من
اللصوص والس�راق لنهب محتوي�ات البيوت
والدكاكي�ن ،متس�ترين بالظ�الم الدام�س،
ومستغلين غياب الناس ،وانشغالهم بالعبادة،
فاس�تحقوا لق�ب (حرامي�ة ليل�ة الجمع�ة)،
وهم من أس�وأ أصناف اللص�وص والحرامية
وأكثرهم خسة ونذالة ،ويعكسون أبشع صور
االنتهازي�ة المريضة ،ثم ش�اع اس�تخدام هذا
االصطالح شيئا فشيئا ،وتشعبت استخداماته
على نطاق واس�ع ،وص�ار ُيطلق ه�ذه األيام
على كل من تس�ول له نفسه استغالل طيبة
الن�اس من اج�ل تحقي�ق غايات�ه ومآربه
الذاتية الدنيئة ،و ُيطلق على كل من يشغل
مكانا أو منصبا خارج النطاق المنطقي
الس�تحقاقاته المهني�ة ومؤهالت�ه
الذاتي�ة ،و ُيطل�ق على زم�ر الدجالين
واألفاقي�ن الذي�ن تجلبب�وا بجلب�اب
الورع والتق�وي ،وتظاهروا بالعفة
والنزاهة ،ويطلق على كل من يتاجر
بهموم الناس وآالمهم ،ويجيز سرقة
قوتهم اليوم�ي ،و ُيطلق أيضا على جميع
المتفننين باللغف والخمط السري والعلني.
م�ن المفارق�ات العجيب�ة إن حرامية ليلة
الجمعة كانوا يمارس�ون الس�طو الليلي
ف�ي المج�االت الضيق�ة ،وتنحصر

نش�اطاتهم في ه�ذه الليل�ة دون غيرها ،في
حين يمضون بقية أيام األس�بوع في التخفي
والتواري عن أنظار الن�اس .أما جماعتنا من
عرب الش�يخ (فرهود) فق�د برعوا في النهب
والس�لب والتهري�ب والقرصن�ة ومص�ادرة
حق�وق الناس ،وص�اروا عباق�رة في تطوير
نظريات الس�طو الليلي والنه�اري وتنفيذها
بأساليب حنقبازية متقنة ،بمعدل سبعة أيام
باألسبوع وبراءة األطفال في عيونهم ,فصار
اصطالح (حرامي�ة ليلة الجمعة) ينطبق على
المس�ؤول الس�اكت عن الحق ,وينطبق على
ال�ذي يرى الفس�اد ويلوذ بالصم�ت المطبق،
وينطب�ق مع المتواطئ م�ع الحرامية ،وعلى
الذين خان�وا األمانات ،وعلى الذين مارس�وا
أس�اليب الغ�ش التج�اري ،وابرم�وا عق�ود
اس�تيراد المواد الغذائية الفاسدة والمتعفنة،
ودس�وا الس�موم في حليب أطفالنا ،وعلموا
الش�ركات الصينية أصول ومب�ادئ العتاكة،
ودربوهم على فنون تجار السكراب والخردة.
وينطبق على الذين اشتغلوا ببورصة المتجارة
باألس�ئلة االمتحاني�ة للمراح�ل الدراس�ية
المنتهية ،وباعوها بالجملة ألصحاب األدمغة
المعطل�ة وذوي العقول المش�لولة ،وينطبق
على الموظف المتعجرف ،الذي مارس االبتزاز
الوظيف�ي العلني ،واس�تغل موقع�ه اإلداري
لتضيي�ق الخناق على المواطن البس�يط بغية
االس�تحواذ على مدخراته المالية المتواضعة
بأس�لوب االبتزاز الوضيع .ويعد من حرامية
ليل�ة الجمعة أولئك الذين مارس�وا الدعارة
السياسية ،وشطبوا المصالح الوطنية
العليا م�ن أجندتهم ،واس�ترخصوا
دماءن�ا م�ن اج�ل حفن�ة م�ن
ال�دوالرات قبضوه�ا عربون�ا
من أس�يادهم ،ثم اش�تغلوا في
إنتاج وتوزيع
ا لد س�ا ئس

والفت�ن ،ما ظه�ر منها وما بط�ن ،وتالعبوا
بعواط�ف الن�اس البس�طاء ،وأش�اعوا روح
الفرق�ة والتش�رذم بي�ن عناص�ر المجتم�ع
المتجانس ،وأوقدوا ني�ران الحقد والضغينة
بين أبناء الشعب الواحد المتماسك.
ربما نعيش اليوم في زمن السنوات الخداعات,
التي ُيصدق فيها الكاذب ،و ُيكذب فيها الصادق,
و ُيخون فيه�ا األمين ،و ُيؤتم�ن فيها الخائن.
خصوص�ا بعد أن م�ال مجتمعنا المريض إلى
الترحيب بأرباب المال الحرام ,وإبداء الحفاوة
به�م ,وإفس�اح مقاع�د الص�دارة له�م ف�ي
المجالس ,ومال إلى تبجيل زعماء اللصوص,
ومكافئة ق�ادة قطاع الط�رق ,واحترام كبار
الحرامي�ة ,وتكري�م ش�راذم الصعالي�ك ,من
الذين امتهنوا الس�لب والنهب والس�طو على
ممتلكات الدول�ة ,وأوغلوا في اختالس المال
الع�ام بذرائع ومبررات خسيس�ة ,وأس�اليب
تس�تبطن الكفر والفسوق والعصيان ,وتعلن
الغ�ش واالحتيال .حت�ى أباح�وا المحرمات,
واستس�هلوا الموبقات ,فتراهم يبحثون ,في
كل مصر وعصر ,عمن يساندونهم ويوفرون
له�م النصرة العش�ائرية ,أو الق�وة الحزبية,
لكي يتوس�عوا ف�ي عمليات الكس�ب الحرام,
واالخت�الس المنظم ,فاس�تكبروا في األرض
وطغوا وما كانوا سابقين.
ومما يثير الس�خط بين عام�ة الناس صالفة
بع�ض المس�ؤولين ف�ي تضلي�ل الن�اس,
ووقاحتهم في تبرير السرقات المفضوحة عن
طريق التالعب باأللفاظ والعبارات,
وتطوعه�م لل�ذود
عن حرامية
ا لم�ا ل

ُطز "أردوغـان" !

الع�ام ,ومحاوالته�م المخزي�ة لطم�س
الحقائ�ق ,وإخف�اء ن�ور الش�مس الس�اطع
بغرابيله�م المثقوب�ة .وتس�ابقهم لتوفي�ر
الحماية للش�راذم الفاسقة التي انغمست في
الرذيل�ة ,حت�ى أصبح من المألوف مش�اهدة
المس�ؤول الفالني وهو يس�تميت في دفاعه
ع�ن اللص�وص والنصابين ,وينزله�م منازل
الزهاد والمتصوفين .وال أس�خف من موقف
بعض المس�ؤولين الذين م�ا انفكوا يطالبون
الناس بوجوب الوقوف مع السراق والحرامية
والتضام�ن معه�م .وال أتف�ه وال أقب�ح م�ن
الحجج والتعليالت الغبية ,التي تبرر مصادرة
الم�وارد والث�روات العامة ,وتس�ريع وتيرة
التسابق لكسر األرقام القياسية في مباريات
اللغ�ف .بينما يوصم الموظ�ف النزيه بالغباء
والسذاجة ,ألنه في رأيهم لم يحسن استغالل
الفرص المتاحة ,ولم يكن حاذقا في التعامل
م�ع الواقع المعاش واللحاق بقافلة الس�راق
والمختلسين.
ربما ال يعلم هؤالء أن الجاه والسلطة والدعم
الحزبي والعشائري ال يعفيهم من عقاب الله,
َي� ْو َم ُي َد ُّع َ َ
َ
ار َ
ج َه َّن َم َد ّعاً ,ويس�حبون
ون إِل�ى ن ِ
ف�ي النار على وجوههم ليذوقوا مس س�قر.
وال تعترف األحكام السماوية إال باالستقامة
والعدل واإلحسان .فالمال العام ملك مشترك
للجميع ,وال يجوز االس�تحواذ عليه وحيازته
على حساب االستحقاقات العامة.
ّ
إن طغيان اللصوص والحرامية ,واستهتارهم
قد ينمو بنمو المال الحرام ,وقد يتكاثر بغياب
الرقاب�ة المالي�ة الصارمة ,بي�د أن بوصلتهم
ستنحرف بهم انحرافا مهينا نحو مستنقعات
الخزي والعار والذل في الدنيا واآلخرة.
فم�ا أحوجنا الي�وم إلى البرام�ج اإلصالحية
الش�املة ,والتي ينبغي أن تكون بمثابة فزعة
وطني�ة صادق�ة ,إلنقاذ ما يمك�ن إنقاذه من
أمولنا وثرواتنا العامة المبعثرة المس�تباحة,
وما أحوجن�ا اليوم إل�ى التس�لح باإليمان,
وردع الس�راق الذين انتهكوا التش�ريعات
السماوية ,وأساءوا إلى القيم األخالقية
النبيل�ة ,وم�ا أحوجنا الي�وم إلى وعي
وطني يتفج�ر وينم�و ويترعرع في
النف�وس الطيب�ة لينبع منها حس�ا
جميال افتقدناه منذ زمن بعيد. .
ختام�ا نقول :إننا لس�نا ف�ي المدينة
الفاضلة الخالية من الفس�اد والرذيلة،
لكننا نأمل أن نش�دد الرقاب�ة في المرحلة
القادمة ،ونتربص بالتصرفات والس�لوكيات
المرفوضة ،التي ال تخدم الناس ،وهذه أمنية
سيسعي المخلصون إلي تحقيقها على قدر
ما تجود به ش�هامتهم الوطني�ة الصادقة
اتجاه ثرواتهم المسروقة منذ تريليون ليلة
وليلة ،والله يستر من الجايات.
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�شمخي جرب
الفتنة الطائفية التي نعيشها هذه األيام هي جزء من
الص�راع السياس�ي غير النزيه الذي امت�د منذ ما بعد
االنتخاب�ات الى الي�وم ولكن لو طرحنا س�ؤاال مهما
وهو  :ما هي أس�باب تصعي�د األزمة هذه األيام وهل
يمكن أن تتصاعد في األيام المقبلة؟
نقول لإلجابة على هذا الس�ؤال أن األزمة وتصاعدها
هذه األيام هي أسباب انتخابية ،إذ هي حملة انتخابية
اس�تباقية او ه�ي دعاية مبك�رة  .إذ ان البعض ممن
خسر قاعدته الشعبية يسعى في بعض المحافظات،
الس�تردادها م�ن خال القي�ام ب�أدوار يظهر نفس�ه
وكأن�ه المنق�ذ والمدافع ع�ن ه�ؤالء او أولئك .وهذا
م�ا يح�دث االن وبخاص�ة ونح�ن نق�ف عل�ى عتبة
انتخاب�ات مجال�س المحافظات .لهذا نرى التحش�يد
والتخن�دق الطائف�ي في بع�ض المحافظ�ات .ولكن
هل يس�تطيع هؤالء اس�تعادة جمهوره�م الذي فقد
الثقة بهم ؟ الحقيقة أن هؤالء المفلسين لن يحصلوا
على مرادهم ألنهم مفلس�ون أوال وأخرا ،الن الشعب
كش�ف كذبهم وفشلهم وكشف إفالس�هم ،واكتشف
خيبت�ه ألنه اختاركم ..ولن تتكرر عملية اختياره لكم
وهو صاحب الكلمة الفصل وهو مانح الشرعية لمن
يختاره.
لهذا وجد أن هؤالء غير جديرين باألمانة التي سلمهم
إياها ،بعضهم يعزف عل�ى أوتار المظلوميات ،ورفع
ش�عار التهميش معتق�دا انه هو م�ن يدافع عن هذه
المحافظة أو تلك.
بل بعضهم يطرح شعار التقسيم سيئ الصيت ،وهنا
يظهر عل�ى حقيقت�ه كأداة ومنفذ ألجن�دات أجنبية
ال تريد للع�راق الخيرن وبقدر تعل�ق األمر بأهلنا في
االنب�ار فإننا نعتق�د أنهم م�ن أق�وى المدافعين عن
وح�دة العراق ولكن هن�اك من يعبرون ع�ن أجندات
س�عودية وقطرية ولكن االنبار ف�ي اعتقادي عصية
عل�ى مش�اريع دول الج�وار ،كما ان جن�وب العراق
عصي على التعبير عن مشاريع إيران في العراق.
ال العيس�اوي وال العلوان�ي يعب�ران ع�ن رأي أهالي
االنب�ار وال المالك�ي أو غي�ره يعب�ر ع�ن رأي أهالي
الجن�وب ،م�ن هنا نق�ول ،أن األزمة السياس�ية التي
نم�ر بها في العراق والحال�ة الصراعية المتصاعدة ال
يمك�ن اال أن تك�ون تنفيذا ألجن�دات إقليمية ودولية
األزم�ة الطائفية اليوم أدواتها سياس�يون طائفيون
من الش�يعة والس�نة هي ذاتها أزمة األمس التي كان
محركها ش�وفينيين عربا وكردا ،أين تكمن مشكلتنا
؟ إلى أين نحن سائرون؟
هل نبقى أدوات بيد دول الجوار تحركنا لنبقى نتصارع
فيم�ا بيننا ليبقى العراق متخلفا يتصارع أبناؤه فيما
بينهم أجن�دات دول الجوار قطر والس�عودية وإيران
وتركي�ا تتحرك بس�رعة وأدوات التحريك سياس�يين
عراقيين متنفذين .
سياس�يون متنف�ذون فاس�دون ولص�وص وقتل�ة
وإرهابي�ون ال يمثل�ون مصال�ح العراق وش�عبه بل
يمثلون مصالح دول أخرى ،هناك من يسعى لتحشيد
كل أزبال التاريخ ونفاياته ليسوقها في عملية تسويق
يقصد منها تس�ميم عقل اإلنس�ان وروحه وتحويله

إلى سيف يس�عى على األرض ليمارس العنف والقتل
واإلرهاب ،او قبر مهجور ينتظر ساكنيه.
النفايات الدينية والطائفية تسعى لتجميع قواها مرة
اخرى لتسميم حياتنا بالعنف والكراهية.
ازبال التاريخ تس�تحضر كل رموزها النتنة وحروبها
وانتصاراتها القذرة وأبطالها ونصوصها.
حمل�ة يت�م تس�ويقها ه�ذه األي�ام إلفس�اد الحي�اة

�شياء ال�شراي

وتش�ويهها  ،وهك�ذا يكش�ر البع�ض ع�ن أنيابه�م
الطائفية إلشاعة ثقافة الكراهية ..والدعوة للتخندق
الطائفية المقيت ،طائفيون سنة وشيعة كلما حدثت
أزمة سياس�ية  ،أو احتدم وطيس الصراع السياسي،
يمارسون النعيق الطائفي.بعض السياسيين ال يهمه
العراق  ،بل يريد ان يقتطع حصته منه فيكون زعيما
عليه ،هؤالء الطائفيون تجاوزهم الزمن  ..الن اللحظة

كاظم احلجاج
أن�ت تدري جيداً .يا أغا (أردوغان) أن كلمة (تركي) في أوروبا
هي شتيمة تقريباً ..وهي تقشعر لها األبدان عند (األرمن) ! أما
لدينا نحن العرب فهي ّ
بماض أس�ود ذي رائحة كريهة..
تذكرنا
ٍ
تركي !).
( آه ..
ّ
المفارقة ّ
أن أجدادك العثمانيين قد احتلّونا ألربعة قرون باس�م
دينن�ا!! ونح�ن العراقيي�ن والمصريي�ن والش�اميين ..أصحاب
حض�ارة عمرها آالف الس�نين  ،حضارة س�ومر وبابل وآش�ور
وحض�ارة الفراعن�ة والفينيقيين ..وأنتم ال تملكون ش�يئا ً غير
ديننا الذي اختطفتموه ّ
منا وحكمتمونا به ! أليست مفارقة أيها
التركي ؟!.
تركي ،هي أننا نحن العرب لم نتعلّم منكم
يا
األخرى
والمفارقة
ّ
س�وى بعض الكلمات المق ّززة من مثل (أدب سز) و(سرسري)
( س�اقط) و(س�ي بندي) – المصريون يترجمونه�ا إلى (بتوع
الثالث ورقات).
وللتاريخ؛ فالجيش العراقي ما يزال يستعمل كلمة (يطغ!) .لقد
علمتمونا الكثير ،وكذلك كلمة ( طز!).
م�ن المؤك�د – يا أغ�ا أردوغان – أنكم يئس�تم م�ن أن تقبلكم
أوروب�ا يوم�ا ً  .فالس�يدة الراقي�ة (أنجي�ال مي�ركل) تقبل بكل
ّ
المهذب (مس�عود أوزيل) –
ترح�اب أن يك�ون العب كرة القدم
الكردي التركي -مواطن�ا ً ألمانياّ .
انه عندها أه ّم من تركيا كلّها
! الم أقل لك أن كلمة (تركي) عندهم تعادل الش�تيمة ؟!  ..نعم .
بعد أن يئستم أنت ووزير خارجيتك (المبتسم دوما ً  ..ببالهة!).
بعد أن يئس�تم من أوروبا عدتم إلى جغرافيتكم اآلسيوية ..إنها
انتماؤكم الذي تعاليتم عليه وتصورتم أنفسكم أوربيين  ،أليس
األمر س�اخرا ً ؟  ..األت�راك العثمانيّون أوروبيّ�ون ؟!  .لقد عدتم
ألينا ْ .
لكن  ..بتعاليكم المضحك .مطرودون من هناك ..متعالون
هنا !!.
(أغ�ا أردوغان) – ما س�واه – يس�خر من أس�ياده العراقيين ؟!
 ..نع�م إننا اآلن ف�ي أصعب حاالتنا .وجوارن�ا معكم من ضمن
أسباب تراجعنا .وأردوغان يضع التاريخ خلف عجيزته ،ويهين
الشيعة أكثرية الشعب العراقي ..ناسيا ً أو متناسيا ً أنهم وحدهم
م�ن حارب االنكليز ( ف�ي  )1920دفاعا ً ع�ن ( دولة الخالفة!).
كان شيعة العراق قد نسوا اضطهاد بني عثمان لهم ..هل كانوا
سذجاً؟ ربما ! ولهذا كرههم االنكليز لح ّد اليوم ..السيد العثماني
الطائفي يتفق مع االنكليز اآلن على كراهية الشيعة  .كان عليه
أن يشتمهم بقوله أنهم كانوا ( أتراكاً) في  .! 1920أنا مع السيد
(أردو) في كراهيته للش�يعة .إنهم في الحكم اآلن وال يطردون
س�فير بني عثمان من بغداد .إنهم ف�ي الحكم اآلن وال يطردون
التجسس�ية ( !.أردو) على ّ
ّ
حق
ش�ركات بني عثمان التجارية –
هنا!.
الس�لطان حمي�د الثان�ي كان عصيب�ا ً مث�ل ( أردو) اآلن  :أح�د
ّ
الكفار يسخرون من
مستشاري حميد الثاني قال له أن االنكليز
السلطان .إنهم يضعون اسما ً للماء في كتب الفيزياء هو H2O :
وهم يقصدون – من اليس�ار إلى اليمي�ن – ( هميد الثاني صفر
!!) فمنع السلطان كتب الفيزياء كلّها!.
ً
ه�ل يمل�ك (أردو) مستش�ارا ً مث�ل (أوغل�و) المبتس�م دوما ؟
العراقي�ون يقول�ون ل�� ( أردو) ُ :طز فيك وف�ي امبراطوريتك
السوداء!.

الطائفي�ة في العراق رغم التمويل الكبير الذي تقدمه
دول الج�وار  ،إال ان ه�ذه اللحظ�ة أصبحت جزءا من
التاريخ.المش�كلة المهمة  ،إن هناك سربا من األبواق
الطائفي�ة الت�ي تم�ارس التحري�ض الطائف�ي دون
أي ش�عور بالمس�ؤولية الوطنية ،يقومون بإش�عال
الحرائ�ق في الع�راق وتأجيج ن�ار الفتن�ة الطائفية
الفتنة ،سياس�يون ومثقف�ون وإعالميون  ،يقومون

ب�دور الش�ياطين يس�عون عل�ى األرض اليهمهم إال
ما يقبضونه من س�دنة الم�وت الصحراوي.األزمات
السياس�ية والصراع السياسي تعطي الفرصة لبعض
األق�الم الطائفي�ة والمأج�ورة التي ال تجي�د إال نفث
س�موم الفرقة لتم�ارس عمليات التأجي�ج الطائفي
والقومي ،هؤالء يش�كلون طابورا خامسا اليخدم إال
أعداء العراق.

قراءات انتخابية لالنتخابات املحلية لعام 2013

فاق عدد الكيانات السياسية التي سجلت
في مفوضية االنتخاب�ات العراقية 261
كياناً ،للعام  2013س�تتنافس على 447
مقعدا ً موزعا ً على المحافظات العراقية،
ويف�وق ع�دد من س�يتنافس عل�ى هذه
المقاعد  6000مرشح ضمن تلك الكيانات
السياس�ية ،وقد تش�كلت الكيانات وفق
نظ�ام التحالف�ات المؤقت�ة م�ع الكت�ل
الكبرى وهنالك تحالفات جديدة جمعت
كيانات جديدة أيض�ا وهنالك كيانات لم
تتحالف ككتلة األح�رار وكيانات فردية
ألشخاص.
الكيانات السياس�ية الحالي�ة تظن أنها
استوعبت درس كتلة األحرار النتخابات
ع�ام  2010وهي تس�عى لتطبيق خطة
كتلة األحرار في تقلي�ص عدد الناخبين
وتقسيم مناطق النفوذ وتواجد القواعد
الش�عبية .لك�ن هذا المخط�ط لن يكون
بالكفاءة ذاتها الت�ي كان عليها في عام
 2010عندما طبق التيار الصدري خطته
االنتخابي�ة ،علم�ا أن التي�ار الص�دري
يرتك�ب اآلن اكبر أخطائه باستنس�اخه
تجربت�ه الس�ابقة وتضحيت�ه بكوادره
الت�ي أدارت انتخابات ع�ام  2010والتي
انفق عليها مبالغ طائلة.
أم�ا الكتل األخرى فمنه�ا من يعول على
المميزات الت�ي تمتلكها ،فدولة القانون
ت�رى أن إمس�اكها برئاس�ة ال�وزراء
ورئاس�ة الحكوم�ات المحلية ومجالس
المحافظات في محافظات كثيرة يشكل
عام�ل قوة يمك�ن االت�كاء عليه مضاف
أليه قرابة  650ألف منتسب في االقتراع
الخ�اص كلهم تح�ت إمرة القائ�د العام
للقوات المسلحة وهو هرم كتلة وحزب
وكي�ان انتخاب�ي ،أما الكيان�ات األخرى
وم�ن بينها التحالف الكردس�تاني فأنها
تعول عل�ى عامل القومي�ة (كالكردية)
عل�ى س�بيل المث�ال ،والخالف�ات م�ع

المركز ومن جانب آخر تسعى القوميات
الصغيرة األخرى إلى الركون إلى عوامل
مماثلة.
ولكن الجديد في انتخابات  2013هو دور
(رؤوس األم�وال واألس�لحة) فالتج�ار
وأصح�اب رؤوس األموال والمليش�يات
المس�لحة كالعصائب م�ن جهة وجيش
المهدي م�ن جهة ثانية ،يس�عون بقوة
وكل لديه وس�ائله للمنافسة والحصول
على مقاعد تضمن لها مصالح اقتصادية
وس�لطوية ول�ن تف�رط بإمس�اك تل�ك
الممي�زات م�ن خ�الل االنتخاب�ات وقد

يك�ون بمقدوره�ا أن تحقق ج�زءا ً من
طموحاتها.
وفي ما تتعلق الكتل والكيانات السياسية
بآمال تتركز حول نسبة لم تتجاوز 50%
في أحسن األحوال من الناخبين في البلد
ف�ان مجال العمل على النس�بة المتبقية
وه�م المت�رددون كبي�رة أيض�ا ،لك�ن
يبقى الس�ؤال المهم هل يعي خبراء تلك
الكيان�ات االنتخابي�ة أهمية "التس�ويق
االنتخاب�ي" و"التواص�ل االنتخابي" و"
مهارات االتصال" و"الترجمة االنتخابية
المعكوس�ة" و"تكوي�د الرس�ائل

االتصالي�ة" فض�ال عن مف�ردات كثيرة
أخ�رى ف�ي فل�ك فن�ون إدارة الحمالت
االنتخابي�ة؟ بع�د إلقاء نظ�رة فاحصة
ع�ن اغل�ب ف�رق الحم�الت االنتخابي�ة
ألهم واكبر الكيانات السياس�ية ،أصبح
بمق�دوري الج�زم ب�ان ف�رق الحمالت
االنتخابية لتلك الكيانات تعمل بعشوائية
وتعتم�د نظرة متأخ�رة لفن�ون اإلدارة
الخاص�ة بالحم�الت االنتخابي�ة فهم ال
يفقهون س�وى لغ�ة (البوس�تر ،كارت
التعري�ف ،زي�ارات ميداني�ة ،دقائق من
الب�ث عل�ى القن�وات الفضائ�ي وأخيرا

التحايل وش�راء الذمم وإه�داء المدافئ
والبطانيات والستوتات) .وحقيقة األمر
فان بعض هذه االستراتيجيات!! ممنوعة
وف�ق أنظمة مفوضي�ة االنتخابات التي
ه�ي األخ�رى ال تعي�ر أنظمته�ا أهمية،
فتغض الطرف عمن تش�اء وتسمح لمن
تش�اء من المخالفين ألص�ول وقوانين
الدعايات االنتخابية.
الكيانات السياس�ية حاليا تؤمن بفكرة
التقسيم المناطقي والتوزيع الجغرافي
وتقلي�ص ع�دد الناخبي�ن ،لك�ن م�ع
تطبي�ق هذه الخطة فان الهوة ستتس�ع
وس�تصبح نس�بة م�ن يهمل ويس�قط
من تركيز ف�رق االنتخابات ومرش�حي
قراب�ة  10-15%م�ن الناخبي�ن إضافة
إل�ى الرافضين لفك�رة االنتخابات وهم
 40-45%فان النسبة قد تصل إلى 60%
وهي نسبة كارثية س�تعود بالنفع على
الكتل الكبرى الممس�كة ب�األرض فعال
وس�تضيع التحالفات والكت�ل الصغيرة
والكيانات الفردية وس�تنتفع المكونات
الحزبي�ة األكب�ر ومع النظ�م االنتخابية
الجديدة للعد والفرز واحتساب األصوات
والمقاعد فان التركيبة س�تكون معقدة
نوعا م�ا وقد تك�ون التركيب�ة الجديدة
لمجال�س المحافظ�ات ف�ي بع�ض
المحافظ�ات نس�خة مستنس�خة ع�ن
المجال�س الحالية( (كواس�ط ،كربالء،
باب�ل ،النج�ف ،الديواني�ة ،الس�ماوة،
ميس�ان ،صالح الدين ،اربيل ،سليمانية،
دهوك) وس�تختلف التركيبة في(بغداد،
ديال�ى ،كركوك،موصل،البصرة،االنبار)
لتخس�ر الكتل المهيمن�ة حاليا وتنطلق
قوائ�م فردي�ة وكيان�ات مغم�ورة نحو
التمثي�ل األكبر في خط�وة انتقامية من
الكتل الكبرى التي أفلحت وسائل اإلعالم
خالل الفترة المنصرم�ة بتأجيج غضب
الش�ارع عليها ف�ي تلك الم�دن ومهدت
الطري�ق لإلطاح�ة بها في وع�ي وفكر
الناخب.
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الحصاد الكروي لعام 2012

اسبانيا وميسي يتصدران المشهد ..وكرة القدم لم تسلم من التوترات السياسية
المستقبل العراقي /وكاالت
س�يبقى اللقب الثالث عىل التوايل لألسبان يف بطولة
ك�رى واإلبداع التهديفي املتف�رد للنجم االرجنتيني
ليوني�ل مي�ي يف الذاك�رة كأه�م املالم�ح املضيئة
لك�رة الق�دم يف .2012لك�ن الع�ام س�يذكر أيض�ا
املأس�اة الك�رى يف م�ر وحال�ة وف�اة يف هولندا
وكذل�ك بالصع�ود املقل�ق للعنري�ة يف أوروبا.ويف
 2012تخلصت كرة القدم أخريا من أس�اليب القرن
التاسع عرش حني بدأت يف اس�تخدام تقنية مراقبة
خ�ط املرمى املبتك�رة يف القرن الح�ادي والعرشين
بعدم�ا واف�ق االتحاد ال�دويل (الفيفا) رس�ميا عىل
اس�تخدامها للم�رة األوىل يف كأس العال�م لألندي�ة
بالياب�ان يف كان�ون االول الجاري.ويف تل�ك البطولة
الت�ي اختتم�ت يف الس�ادس عرش من كان�ون االول
توج كورنثيان�ز الرازييل كأفضل ناد يف العالم وهو
لق�ب س�يتفق معظم الن�اس عىل أن األح�ق به هو
برش�لونة.لكن يف واح�دة م�ن أبرز مفاج�آت العام
فش�ل برش�لونة يف الفوز بدوري أبطال أوروبا حني
تفوق عليه تش�يلي يف مجموع مباراتي الدور قبل
النهائ�ي بع�د أن أثب�ت ميي أنه ليس س�وى برش
وأه�در ركلة ج�زاء يف لق�اء العودة.لكن�ه رغم ذلك
س�جل  91هدف�ا قبل ع�رشة ايام من نهاي�ة العام
ليك�ر الرقم القيايس ملهاجم املانيا الس�ابق جريد
مولر الذي بقي طيلة  40عاما أكثر الالعبني تسجيال
لأله�داف يف ع�ام واحد.وذهب تش�يلي الذي احتل
املركز السادس يف الدوري االنجليزي املمتاز يف مايو
إىل ميونيخ ليخوض املباراة النهائية لدوري األبطال.
ولم يكن تش�يلي املرشح األفضل لإلعالم األوروبي
قب�ل مواجهته مع برش�لونة وأثار مرة أخرى حرية
النق�اد بفوزه عىل باي�رن ميونيخ يف ملعبه بركالت
الرتجيح ليصبح أول ناد لندني يحرز لقب املسابقة
األوروبية يف تاريخها املمتد عىل مدار  57عاما.ورغم
فوزه أيضا بكأس االتح�اد االنجليزي فإن العام لم
يم�ر بدون مش�اكل ك�رى للفريق الذي فش�ل بعد
ذل�ك يف الدفاع عن لقبه واململ�وك للملياردير رومان
ابراموفيتش.فبعد س�تة أش�هر من قيادته الفريق
ألمجد ليلة يف تاريخه الذي يربو عىل قرن من الزمان
أط�اح الرويس ابراموفيتش باملدرب اإليطايل روبرتو
دي ماتي�و حتى قبل أن يصبح تش�يلي أول فريق
حام�ل للقب يخرج م�ن دور املجموعات.كما واجه
الفريق الفشل يف كأس العالم لألندية بخسارته أمام
كورنثيان�ز يف النهائي.وتلطخ�ت انتصارات�ه بجدل
ح�ول العنرية طال قائده ج�ون تريي الذي أدانه
االتح�اد االنجلي�زي لك�رة القدم وعاقب�ه باإليقاف
رغم ترئته أمام القضاء قبل ذلك .كما أثار تشيلي
مزاعم لم تثبت صحتها ض�د رابطة الدوري املمتاز
والحك�م ال�دويل م�ارك كالتنرج.أم�ا اس�بانيا فلم
تنل منها املش�اكل يف بطول�ة أوروبا  2012وتوجت
باللقب بانتصار كبري يف املباراة النهائية عىل إيطاليا

-4صفر يف ليل�ة مميزة بالعاصمة األوكرانية كييف
يف تموز .وبفضل تألق العب الوسط اندريس انيستا
ال�ذي اخت�اره االتح�اد االوروبي كأفض�ل العب يف
البطولة عززت اسبانيا مكانتها بني أفضل منتخبات
العال�م يف التاريخ بعدما أصبحت أول بلد يحرز لقب
بطول�ة اوروبا مرتني متتاليت�ني بينهما لقب كأس
العال�م .2010ومحليا يف اس�بانيا وضع ريال مدريد
ح�دا لهيمنة برش�لونة عىل ثالثة ألق�اب متتالية يف
دوري الدرج�ة األوىل لكن حلم�ه يف مواجهة غريمه
التقلي�دي يف املباراة النهائية ل�دوري األبطال تالىش
بخس�ارته ب�ركالت الرتجي�ح أم�ام باي�رن يف قبل
النهائ�ي يف الليل�ة التالية لخروج برش�لونة عىل يد
تشيلي.وواصل برشلونة إبهار الجميع وهو يسري
بخط�ى واثقة يف الدوري املحيل هذا املوس�م بعد ان

تركه امل�درب املميز بيب جواردي�وال بعدما نال منه
اإلره�اق لتنتقل القيادة إىل مس�اعده تيتو فيالنوفا
يف مايو ايار.واس�تفاد برش�لونة بصورة هائلة من
ق�درات ميي ال�ذي رغم أن�ه ال يزال يف الخامس�ة
والعرشين فإنه يميض برع�ة نحو ضمان مكانه
بني عظماء اللعبة عىل مر العصور وال يزال املش�وار
أمام�ه طوي�ال إن ابتع�دت عن�ه اإلصابات.ورغ�م
فش�ل النادي يف الحصول عىل األلق�اب الكرى فإن
طريقة اللعب املثرية املعتم�دة عىل التمرير القصري
أبهرت املاليني وبينما يحظى ميي بشعبية طاغية
ب�ني مش�جعي النادي فإن�ه حصل أيض�ا عىل حب
الكثريين من مواطنيه املتشككني بعدما قاد منتخب
االرجنت�ني لتحقيق س�بعة انتص�ارات وتعادلني يف
تس�ع مباري�ات ش�ملت تصفي�ات كأس
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العراق ثاني ًا في بطولة آسيا للـ"كيك بوكسنغ"
المستقبل العراقي /متابعة

احتل املنتخب الوطني بالكيك بوكسنغ،
األحد ،املركز الثاني يف منافسات بطولة
آس�يا للكي�ك بوكس�نغ الت�ي اختتمت
يف الهن�د حي�ث ج�اء وصيف�ا ملنتخب
كازخستان الذي أحرز اللقب فيما جاء
منتخب قريغستان باملركز الثالث ،فيما
وصف اتحاد اللعبة املش�اركة العراقية
باألفضل بني ماركاته اآلس�يوية.وقال
املتح�دث اإلعالم�ي املراف�ق للمنتخ�ب
سامي عيىس يف رسالة إعالمية أمس إن
"املنتخب الوطني للكيك بوكسنغ احتل
املركز الثان�ي يف البطولة التي اختتمت
أم�س األح�د ،يف مقاطع�ة بومب�اي
الهندية بمش�اركة  16دولة آسيوية"،
مبينا أن "املنتخب جاء وصيفا ملنتخب
كازخس�تان الذي توج بلق�ب البطولة
فيما ج�اء منتخب قريغس�تان باملركز
الثالث يف البطولة التي شهدت مشاركة

منتخب�ني عربي�ني فق�ط هم�ا األردن
والعراق" .وأض�اف عيىس أن "املنتخب
الوطن�ي أح�رز  14وس�اما مختلف�ا
يف البطول�ة بينه�ا خمس�ة أوس�مة
ذهبي�ة أحرزه�ا الالعبون ف�ؤاد محمد
ومرت�ىض حبيب وحي�در محمد واحمد
كريم ومحمد مس�اعد وس�تة أوس�مة
فضية عن طري�ق الالعبني عبد الخالق
صبي�ح ومحم�د جاس�م ومحمد مطر
ومصطف�ى محمد ونور الدين حس�ني
وأربع�ة برونزية أحرزها احمد حس�ن
وصالح ذبيح وحس�ني كريم".ووصف
رئيس االتحاد العراقي قاسم الواسطي
بحس�ب الرس�الة املش�اركة العراقي�ة
ب�"األفضل" ،بني املشاركات اآلسيوية،
حيث لم يسبق مثل هذا العدد الكبري من
األوس�مة خالل املشاركات الخارجية
عىل صعيد لعبة الكيك بوكس�ينك،
متمني�ا "تحقي�ق املزي�د م�ن

فيرغسون :لن نسمح للبرتغالي
ناني بالرحيل ألرسنال
المستقبل العراقي /وكاالت
أحب�ط العج�وز الش�هري أليكس فريغس�ون مدرب
مانشس�رت يونايتد كاف�ة التكهنات التي علقت عىل
انتقال الرتغايل ناني م�ن صفوف الفريق وخاصة
لن�ادي أرس�نال .ورد فريغس�ون ع�ىل التقاري�ر
الصحيفة التي ربطت الرتغايل ناني بعدد من األندية
وخاصة نادي أرس�نال ،حيث كش�ف فريغس�ون
بحس�ب م�ا نقلته صحيف�ة "ذا صن�داي تايمز"
قائالً" :ناني العب موهوب ونحن متمسكني به،
وسنعمل عىل تجديد عقده لعام  ." 2014وجاء
هذا الرد من فريغس�ون ليؤكد حرص فريغسون
عىل بقاء الالعب رغم ابتعاده عن تمثيل الفريق
بع�د تعرضه إلصابة ثم بس�بب توتر بني الالعب
والس�ري عىل خلفية تجدي�د العقد كم�ا أوردته
تقاري�ر صحفي�ة إنكليزي�ة .وكان�ت بع�ض
الصحف أش�ارت اىل أن فينغر س�يجري إتصاالً
بفري غس�و ن
لطل�ب خدمات
الرتغ�ايل نان�ي
وأنه يأمل أن يتم
تس�هيل عملي�ة
إنتق�ال الالع�ب
لصف�وف املدفعجية
وذل�ك كن�وع م�ن رد
الدي�ن لصفق�ة ف�ان
برييس التي وافق النادي
اللندن�ي ع�ىل تس�هيلها
لصالح الشياطني الحمر.

العالم ومباريات ودية.وبني أهدافه
( 91هدف�ا) ه�ز مي�ي الش�باك
 12م�رة لب�الده بينه�ا ثالثيت�ان
ض�د س�ويرا والرازي�ل ليع�ادل ما
س�جله املهاجم الدويل الس�ابق جابرييل
باتيس�توتا مع املنتخب االرجنتيني يف عام
واحد.وبينم�ا يمل�ك أمثال اس�بانيا وميي
وغريمه كريستيانو رونالدو وفريقه ريال
مدريد القدرة عىل اإلمتاع فإن كرة القدم
لم تك�ن أيض�ا بعيدة ع�ن األحداث
الدامية وما وقع يف مر وهولندا
أبل�غ دليل.ووقع�ت واحدة من
أس�وأ كوارث كرة القدم يف أول
فراير ش�باط املايض يف مدينة

بورس�عيد الس�احلية بمر
ح�ني قت�ل أكث�ر م�ن  70من
املش�جعني بع�د أحداث ش�غب
أعقب�ت مباراة يف ال�دوري املحيل
بني النادي املري وضيفه النادي
األهيل.وقعت الكارثة يف خضم توتر
س�يايس بالغ يف البالد التي شهدت ثورة
ش�عبية يف مطلع العام امل�ايض وتوقف
بس�ببها ال�دوري املمتاز ول�م يعد حتى
اآلن.وألغي�ت أكث�ر م�ن  33أل�ف مباراة
لله�واة يف هولن�دا هذا الش�هر بع�د وفاة
حامل راية تعرض لرضب أفىض للوفاة بعد قرار يف
مباراة للناشئني.وهناك مشكلة أخرى مسيئة وهي
انتش�ار العنرية التي تظهر عىل وجه الخصوص

يف رشق اوروب�ا حي�ث اتهم�ت رصبي�ا بالعنرية
بسبب هتافات املش�جعني يف مباراة ببطولة اوروبا
تحت  21عاما ضد انجلرتا.وعاقب االتحاد االوروبي
لك�رة الق�دم رصبيا بغرام�ة مالية قدره�ا  80ألف
ي�ورو ( 106400دوالر) أي أق�ل م�ن العقوبة التي
واجهه�ا مهاج�م الدنم�رك ني�كالس بندتن�ر حني
عرض شعارا عىل مالبسه الداخلية يف بطولة اوروبا
 2012ليواج�ه االتح�اد القاري اتهام�ات بالرتاخي
يف التصدي للعنرية التي أصبحت إحدى املش�اكل
الت�ي تحت�اج للحل.ويف بطوالت أخ�رى كرى خالل
العام توجت زامبيا بطلة ل�كأس األمم اإلفريقية يف
كان�ون الثاني وذهبت امليدالي�ة الذهبية يف األلعاب
االوملبي�ة للمكس�يك الت�ي انترت ع�ىل الرازيل
يف النهائ�ي فيم�ا نالت س�يدات الوالي�ات املتحدة
الذهبي�ة يف فئتهن.وبينم�ا اس�تعاد ري�ال مدريد
اللق�ب املحيل يف اس�بانيا فإن مانشس�رت س�يتي
أنهى انتظاره الطوي�ل يف انجلرتا ليفوز بالدوري
املمت�از بع�د منافس�ة قوية ع�ىل اللق�ب امتدت
للثوان�ي األخرية من املباراة األخ�رية قبل أن يتوج
للمرة األوىل يف  44عاما.واس�تثمر املالك اإلماراتيون
لس�يتي مئات املاليني من الجنيهات اإلس�رتلينية يف
الن�ادي وه�و نموذج س�ار عليه م�الك قطريون يف
باريس سان جريمان الفرني الذي يعد اآلن النادي
األغن�ى يف العالم.ويطالب االتح�اد األوروبي لكرة
القدم أندية أوروبا بتطبيق قواعد اللعب النظيف
مالي�ا التي تهدف اىل إع�ادة االنضباط مليزانيات
األندية.لك�ن بينما يمك�ن للم�ال اآلن أن يلعب
دورا كب�ريا يف رشاء النج�اح فإن�ه ق�د يس�بب
كذلك مش�اكل خطرية إن ل�م يتم التعامل معه
بالش�كل املطلوب وهذا ما اكتشفه رينجرز يف
اسكتلندا.
ول�م يف�ز ن�اد يف العال�م بألقاب محلي�ة أكثر
م�ن رينجرز ال�ذي حص�ل عىل لق�ب الدوري
االسكتلندي املمتاز  54مرة لكنه يجد نفسه اآلن
يلعب يف الدرجة الرابعة بعدما خر املعركة مع
مصلحة الرضائب.واآلن يلعب النادي مع فرق
متواضعة مثل انان اثليتيك وايست ستريلينج
ومون�رتوز.وإن احت�اج رينج�رز ألي
حاف�ز فعلي�ه البح�ث يف إيطالي�ا
حيث أنهى يوفنتوس موس�مه يف
دوري الدرج�ة األوىل يف -2011
 2012بال هزيمة لينال
اللق�ب يف ماي�و
ايار امل�ايض بعد
أربع�ة مواس�م
فق�ط من عودته
من الدرجة الثانية
الت�ي لع�ب فيه�ا
عقابا عىل فضيحة
تالعب.

اتحاد الكرة العراقية ينفي تسمية "ايدو" البرازيلي خلف ًا لزيكو
المستقبل العراقي /متابعة

التألق والنج�اح للرياض�ة العراقية
عامة والكيك بوكس�ينك عىل وجه
التحديد".يذك�ر ان منافس�ات
البطول�ة انطلق�ت يف ال� 25من
كان�ون األول الح�ايل واس�تمر
خمسة أيام بمشاركة  16دولة
آس�يوية ،وكانت بعثة املنتخب
العراقي للكيك بوكس�ينك كانت
ق�د وصلت إىل الهن�د بعد رحلة
ش�اقة دامت لي�وم كامل من
العاصمة بغداد إىل العاصمة
البحرينية املنامة ومن ثم
إىل العاصم�ة الهندي�ة
نيودله�ي ومنه�ا اىل
بومب�اي
مقاطع�ة
مستضيفة البطولة.

نفى االتح�اد العراقي لكرة القدم ،األحد ،تس�مية
امل�درب الرازي�يل إي�دو مدرب�ا للمنتخ�ب الوطني
خلفا لش�قيقه زيكو الذي اعتذر ع�ن إكمال املهمة،
مؤك�دا أن امل�درب إيدو من بني األس�ماء الكثرية
املطروح�ة أمام االتح�اد لك�ن أي اتفاق مع
أي م�درب ل�م يتم حت�ى اآلن ،فيما أش�ار
إىل أن االتحاد لم يجتمع بس�بب مراس�يم
زيارة اإلمام الحس�ني.وقال عضو االتحاد
يحي�ى زغري يف تري�ح صحفي أمس إن
"األنب�اء الت�ي تحدث�ت عن االتف�اق مع
املدرب الرازييل إيدو لتس�لم مهمة تدريب
املنتخب الوطني خلفا لش�قيقه زيكو عارية
ع�ن الصحة" ،مؤك�دا أن "املدرب املس�اعد لزيك�و من بني
تم طرحها ع�ىل طاولة االتحاد
أس�ماء عدي�دة

مانشيني :قدرة سيتي على التعامل مع طرد
نصري أظهرت قوة الفريق
المستقبل العراقي /وكاالت

يش�كل فارق س�بع نقاط بني مانشسرت س�يتي وغريمه يونايتد متصدر
ال�دوري االنجلي�زي املمتاز لكرة الق�دم مع بداية الع�ام الجديد
معضلة كبرية يجب عىل سيتي حلها يف مشواره للدفاع عن
لقبه إال أن األداء القتايل الكبري للفريق مثلما كان الحال
عندم�ا فاز امس االول الس�بت  3-4ع�ىل نوريتش
س�يتي س�يدفعهم لتبوأ مكانة جي�دة.وكان طرد
سمري نري ببطاقة حمراء مبارشة يف الدقيقة
 44قد الحق رضرا ش�ديدا بالفري�ق الذي يدربه
روبرتو مانشيني اال ان هدفني سجال مبكرا عن
طريق ادي�ن جيكو وس�ريجيو اجويرو إضافة
إىل هدف س�جله مارك ب�ون حارس نوريتش يف
مرم�اه بطري�ق الخطأ ضمنوا لس�يتي الفوز.
وش�كل ه�ذا ردا قويا من س�يتي ال�ذي تراجع
بف�ارق كب�ري ع�ن مانشس�رت يونايت�د متصدر
الدوري يوم األربعاء املايض بعد خسارته  -1صفر
يف مباراة لم يحالفه الحظ فيها أمام س�ندرالند.ورد
مهاجمو سيتي بش�كل جيد يف الوقت املناسب بعد أن
س�جلوا ثالثة أهداف فقط يف آخر ثماني مباريات وهو ما
دعا مانشيني لوصفهم يف الس�ابق بأنهم "ضعاف املستوى".
وقال مانشيني لشبكة سكاي عىل الرغم من هدفني سجلهما راسل
مارت�ن يف الش�وط الثان�ي لصالح نوريت�ش وهو م�ا أدى لحالة من
التوت�ر قبل نهاي�ة املباراة "فزنا باملباراة بدون اي مش�اكل .أن تلعب
بعرشة العبني أمام  11العبا ليس باألمر الس�هل اال أننا أظهرنا اليوم
اننا قادمون للمنافس�ة عىل اللقب".وأضاف "عىل الرغم من أننا لعبنا
بعرشة العبني فان الفريق بدا رائعا .أدينا بش�كل رائع أمام س�ندرالند
وكن�ا األح�ق بالفوز".وقال املدرب االيطايل عن العب ارس�نال الس�ابق
الذي طرد ألول مرة منذ انتقاله اىل انجلرتا "األمر ال يستحق الطرد .ال افهم
السبب يف إشارة الحكم املساعد للحكم برضورة طرده".وأضاف "لم يقم
سمري بأي يشء وال يستحق حصوله عىل بطاقة حمراء".

لكن أي اتفاق رس�مي م�ع أي مدرب لم يتم
لح�د اآلن".وأض�اف زغري أن "هناك أس�ماء
كث�رية عرضت خدماته�ا أمام اتح�اد الكرة
وس�يتم اختزال هذه األسماء للمفاضلة بني
ع�دد قليل م�ن املدربني الذين قدموا س�ريهم
الذاتية لالتحاد" ،مشريا إىل أن "مراسيم زيارة
اإلمام الحسني أرجأت اجتماعات االتحاد التي
كان من املقرر لها أن تتواصل األسبوع الحايل
لحسم تس�مية املدرب الجديد".وكانت تقارير
صحافية أكدت أن اتحاد الكرة أتفق مع املدرب
املس�اعد لزيكو الرازييل إيدو لقي�ادة املنتخب
الوطني بعد بطولة الخليج التي تقام يف البحرين
يف الخام�س من كانون الثان�ي املقبل .يذكر أن
املدرب إيدو عمل مدربا مس�اعدا لشقيقه زيكو
وس�بق له العمل مدربا للمنتخب الوطني عام  1985عندما تأهل للمرة
األوىل يف تأريخه لنهائيات كأس العالم.

الجوية يحقق فوز ًا من ست نقاط
على ضيفه دهوك بدوري النخبة
المستقبل العراقي /متابعة
تمك�ن فريق الق�وة الجوية م�ن تحقيق الف�وز عىل ضيفه
دهوك بهدفني مقاب�ل هدف واحد يف املباراة التي جرت اليوم
عىل ملع�ب القوة الجوية يف إطار منافس�ات الدور التاس�ع
م�ن املرحل�ة األوىل ل�دوري النخب�ة الكروي .انتهى الش�وط
األول من املباراة بالتعادل الس�لبي من دون أهداف .ويف الشوط
الثاني س�جلت ثالثة أهداف اثنان للقوة الجوية بالدقيقتني 63
ع�ن طريق البديل أكرم حميد والثاني�ة يف الدقيقة  69عن طريق
حمادي احمد .وقلص العب دهوك س�يف سلمان النتيجة عندما
س�جل هدف دهوك الوحيد من كرة ثابتة يف الدقيقة  88من املباراة.
ش�هد اللقاء حالتي طرد األوىل لكابتن دهوك خالد مشري يف الدقيقة
الثالثة والس�بعني والثاني�ة لالعب القوة الجوية هم�ام طارق يف الدقيقة
الرابع�ة والثمان�ني .وبقي دهوك بصدارة ترتيب ف�رق دوري النخبة لغاية
الدور التاسع رغم خسارته أمس برصيد  18نقطة.

إبراهيموفيتش ينضم إلى تدريبات
سان جرمان في الدوحة
المستقبل العراقي /وكاالت
انض�م النجم الس�ويدي زالتان
ابراهيموفت�ش اىل تدريب�ات
فريق�ه باريس س�ان جرمان
الفرني االحد يف معس�كره
بالدوحة.وأدى ابراهيموفتش
تدريب�ا خفيفا مع خمس�ة
من زمالئه الذين انضموا اىل
املعسكر أمس األول ،عىل ان
يلتحقوا بالتدريب املس�ائي
املغلق ع�ىل مالعب اكاديمية

اس�باير.وحظي امل�ران الصباح�ي
لباريس سان جرمان امس بحضور
جماه�ريي ،ون�ال ابراهيموفيت�ش
والرازي�يل تياغ�و س�يلفا النصيب
االكر من االهتمام.ويخوض س�ان
جرم�ان ال�ذي تملك�ه رشك�ة قطر
لالس�تثمار الري�ايض مب�اراة ودية
م�ع لخويا ،بط�ل ال�دوري القطري
يف املوس�مني املاضيني ،يف الثاني من
الش�هر املقب�ل ،قبل يوم م�ن نهاية
املعسكر.
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أرسار حياة «عاملقة» أفريقيا
تتميز الحيوانات الربية األضخم عىل وجه األرض ،من بينها الفيلة ووحيد القرن،
بمجموع�ة م�ن األنماط الس�لوكية املحببة ،التي ال يزال العلماء يف طور اكتش�افها
لغاية اآلن.وتخرج هذه الحيوانات الضخمة لتس�ري بخطوات ثقيلة يف أوقات الشفق
ومغي�ب الش�مس ،حيث تصدر ش�خريا وهي تش�م رائحة األرض كأنه�ا تبحث عن
يشء م�ا .يف وقت ،ينطلق وحيد القرن يوميا يف مهمة ليلية يبحث خاللها عن أقرانه
ليجتم�ع بهم ويرافقهم ،ويش�اركهم لحظ�ات الحب الفريدة.وفيما ت�رتاوح أوزان
الفيلة بني  5.5طن لذكر فيل الغابات األفريقي و 2.7طن ألنثى الفيل اآلس�يوي ،قد
يبل�غ وزن وحيد القرن ح�وايل  3.5طن.وعىل الرغم من أن العلماء يدرس�ون الفيلة
ووحيد القرن بش�كل موس�ع يف الغابات واملحميات وحدائق الحيوانات ،إال أن هؤالء
ل�م يكتش�فوا أن هناك نوع�ني من الفيلة األفريقي�ة إال يف العام  .2010كذلك أش�ار
العلماء إىل وجود اختالف يف ش�كل وجينات وحيد القرن الش�مايل واألبيض ،ما يرفع
أنواع وحيد القرن املوجودة إىل ستة.

رويس ينتحر عىل ثالث
دفعات !
أق�دم رويس عىل االنتحار باس�تخدام ثالث وس�ائل مختلفة ،فتناول س�ماً،
وقطع رس�غيه ،ثم ش�نق نفس�ه .وقالت لجنة التحقيق يف إقليم
كورسك بوسط روسيا ،إن الرجل ( 32عاماً) من قرية كورينيفو
باإلقليم وإنه قام االثنني املايض بزيارة زوجني مسنني يف القرية.
وبع�د مغادرت�ه عثر ع�ىل الزوجني جثت�ني هامدتني بع�د أن تم
طعنهم�ا حتى امل�وت .كما عثر عىل الرجل ،الذي لم يتم الكش�ف
ً
معلقا عىل غصن شجرة يف
عن اس�مه واملشتبه به بقتل الزوجني
إحدى الغابات القريبة ،ورسغاه مقطوعان.
وبع�د إخضاع�ه إىل اختبار رشع�ي ،تم العثور ع�ىل مبيدات
للح�رشات يف معدته .غ�ري أن التحقيقات ،التي م�ا زالت جارية،
ّ
أكدت أن سبب الوفاة هو الشنق.

التزلج عىل رمال الصحراء
يف السعودية
ابتكر ش�بان سعوديون يف مدينة تبوك طريقة ملمارسة هوايتهم املفضلة
وهي التزلج عىل الرمال وقام الشبان
بجلب ألواح خشبية وبدأوا بممارسة
هوايته�م املفضل�ة يف صح�راء تبوك
السعودية.
وب�دا الفتا ً أن املش�اركني يف هذه
الهواي�ة املس�تحدثة ،ق ّدم�وا ملح�ات
فنية مميزة ،م�ن خالل اعتماد طرق
وأس�اليب متنوع�ة يف مج�ال القف�ز
والتعامل مع رم�ال الصحراء برباعة
الفتة.

يلف الثعابني حوله احتفاالً بالعام اجلديد !
ل�ف رجل ح�ول جس�ده مجموعة
من الثعاب�ني ،وكان معظمها من نوع
ألبين�و بايث�ون البورمي�ة ،كج�زء من
عرض االحتفال بالس�نة املقبلة ،وذلك
يف مدينة ماالبون شمال مانيال عاصمة
الفلب�ني .وقال�ت جري�دة الدي�ىل ميل
الربيطانية ،إن ثعابني األصلة البورمية
هي من بني أكرب الثعابني انتش�ارا عىل
األرض ،ويصل طوله�ا إىل  4أو  6أمتار
وتعيش بني األش�جار فهي من سكان

حظك اليوم
22مار�س20 -ابريل

احلمل

مهني�اً:ال تبدل آرائ�ك كثريا ً عليك
أن تكون حازما ً وأن تثبت عىل قرار
عاطفياً:تزداد ش�عبيتك وتتقرب
من الحبيب أكثر كل يوم.

لقطة من
الزمن اجلميل

األرض ،وتس�تطيع الس�باحة والبقاء
تحت املاء حوايل  30دقيقة.
وتتغ�ذى األصل�ة البورمي�ة ع�ىل
الثديي�ات الصغ�رية والطي�ور ،فه�ي
تق�وم بااللتف�اف حول فريس�تها ثم
الضغ�ط عليها بقوة هائلة بواس�طة
عضالته�ا الفوالذي�ة ،حت�ى تحط�م
األضالع واألطراف وسائر العظام لدى
الفريس�ة ،ث�م تبدأ بعد ذل�ك يف عملية
االبتالع إىل داخل البطن.

صحن العتبة الكاظمية
يف اواخر اخلمسينات

 21ابريل –  21مايو

الثور

مهنياً:تبدو متوترا ً اليوم فالكثري
م�ن األح�داث ت�دور من حول�ك وال
تعرف كيف تتعامل معها
عاطفياً:اخريا ً تحل خالفاتك مع
الحبيب وتتفق معه.

يف مثل هذا اليو م
31
كانون االول
 - 1097حاك�م دمش�ق دق�اق بن
تتش يق�وم بمحاولة لنج�دة أنطاكية
املحارصة من قبل الصليبيني.
 - 1600تأس�يس رشك�ة الهن�د
الرشقي�ة وذلك يف عه�د امللكة إليزابيث
األوىل ،وق�د احتك�رت ه�ذه الرشك�ة
التجارة ب�ني أفريقيا وآس�يا وأمريكا،
وقد واصلت نش�اطها حتى حلت سنة
.1874
 - 1857امللك�ة فيكتوري�ا ملك�ة
اململك�ة املتحدة تخت�ار مدينة أوتوا يف
أونتاريو عاصمة لكندا.
 - 1909افتت�اح ج�ر مانهات�ن
يف نيوي�ورك والذي يصل ب�ني "باويل"
و"كان�ال س�رتيت" يف "ش�ينتاون"
و"فال تبوش أفينيو" يف بروكلني.
 - 1912اإليطاليون يحتلون مدينة
رست يف ليبيا.
 - 1945الرئي�س األمريكي هاري
تروم�ان يعل�ن نهاية الح�رب العاملية
الثانية.
 - 1946ج�الء القوات العس�كرية
األجنبية نهائ ًيا عن لبنان.
 - 1947عصابات هاجاناه ترتكب
مجزرة بحق س�كان بلدة الش�يخ أدت

إىل مقتل العديد من النس�اء واألطفال،
وبلغ�ت حصيل�ة القت�ىل م�ا يق�ارب
ال� 600فلسطيني.
رفع قضية كشمري املتنازع عليها
بني باكستان والهند إىل األمم املتحدة.
 - 1955رشك�ة جن�رال موت�ورز
تصب�ح أول رشك�ة أمريكي�ة تحق�ق
أرباحاتف�وقامللي�اردوالرأمريك�ي.
 - 1961تأسيس الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية كمؤسسة
كويتية لتوفري وإدارة املس�اعدة املالية
والتقنية للدول النامية.
 - 1977الش�يخ جاب�ر األحم�د
الصباح يتوىل الحك�م يف الكويت ً
خلفا
للشيخ صباح السالم الصباح.
 - 1984الواليات املتحدة تنس�حب
م�ن منظمة الرتبي�ة والثقافة والعلوم
 /يونسكو.
 - 1999الرئي�س ال�رويس
بوريس يلتس�ن يس�تقيل من منصبه،
والسلطات الرئاس�ية تنتقل إىل رئيس
ال�وزراء فالديم�ري بوت�ني وذل�ك حتى
إجراء االنتخابات الرئاسية.
الحكوم�ة األمريكية تس�لم إدارة
قناة بنما إىل الحكومة البنمية.

ناشطة أسرتالية تقيض  376يوم ًا فوق شجرة

“الوط�ن” الكويتية “لق�د اتخذت قرار
البق�اء عىل هذه الش�جرة ألنني أعتقد
أن هذه قضية مهمة ..أنا عىل استعداد
للبق�اء يف ه�ذه الش�جرة للتذكرة بأن
ه�ذه الغاب�ات يف حاج�ة إىل حماي�ة
عاجلة" .وأعربت جيبس�ون عن أملها
يف أن يك�ون ه�ذا هو آخر كريس�ماس
لها عىل الش�جرة .وحطمت جيبس�ون
الرق�م القي�ايس املح�ي للجل�وس عىل
ش�جرة ،ولكن ال ي�زال أمامها ش�وط
طويل لتصل إىل املس�توى الذي حققته
الناش�طة األمريكية جولي�ا هيل التي
أنه�ت احتجاجه�ا يف ع�ام  1999بع�د
 738يوم�ا قضتها فوق إحدى أش�جار
الخشب األحمر بوالية كاليفورنيا.

أمض�ت الناش�طة األس�رتالية
املناهض�ة لقط�ع األش�جار مريان�دا
جيبسون  376يوما فوق شجرة ،سعيا
للحيلولة دون قطع أشجار غابة قديمة
يف والية تسمانيا ،لتقيض بذلك ثاني عيد
ميالد (كريس�ماس) لها فوق الشجرة.
وقال�ت املعلم�ة الس�ابقة “ 32عاما”،
الت�ي اس�تمرت إقامته�ا االحتجاجي�ة
ف�وق الش�جرة يف وادي تيين�ا بجزي�رة
تس�مانيا  376يوم�ا ،إنه�ا ملتزم�ة
بالبق�اء عىل منصة بحج�م الغرفة عىل
ارتف�اع  60م�رتا ف�وق أرض الغابة إىل
ح�ني تقدي�م ضمان�ات للحف�اظ عىل
الوادي .وقالت الناش�طة يف وقت سابق
م�ن العام الجاري ،بحس�ب م�ا ذكرت

رسقة " 4000فأر جتارب"
 22مايو 22 -يونيو

اجلوزاء

 22يونيو 23 -يوليو

ال�سرطان

مهنياً:تزده�ر أعمالك خالل هذه
الفرتة وتحقق الكثري من املكاسب
عاطفياً:تدخ�ل يف عالقة عاطفية
جديدة تأمل أن تؤدي اىل االرتباط.

مهنياً:عليك أن تتقبل اراء اآلخرين
وأن تحرتم قراراتهم
عاطفياً:اغفر للحبيب أخطائه وال
تتحامل عليه.

 24يوليو –  23اغ�سط�س

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب

مهنياً:تخوض تجارب جديدة يف
العمل تكسبك املزيد من الخربات
عاطفياً:تحي�ط الحبيب بالكثري
من الحب وتتقرب منه أكثر.

مهنياً:عليك أن تعمل بجد أكثر كي
تصل اىل هدفك بأقرب وقت
عاطفياً:راع�ي مش�اعر الحبي�ب
أمام اآلخرين وال تسبب له االحراج.

االأ�سد

� 24سبتمرب 23 -اكتوبر

امليزان

مهنياً:تقيض اليوم النقاش�ات مع
زم�الء العمل وتح�اول أن تج�د حلول
ملشاكل العمل ع
عاطفي�اً:ال ت�دع بع�ض العقب�ات
تقف بطريق سعادتك مع الحبيب .

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

القو�س

مهنياً:تج�د صعوب�ة يف حل بعض
األمور يف العمل وال تعرف كيف تتعامل
معها
عاطفياً:لدي�ك الكث�ري من الفرص
بانتظارك لتتقرب من الحبيب.

 21يناير –  19فرباير

الدلو

مهنياً:تب�دو مبدع�ا ً الي�وم ولديك
العديد من األفكار الخالقة
عاطفياً:تخ�رج األم�ور ع�ن
سيطرتها وتتشاجر مع الحبيب.

رسق لص�وص يف
جمهورية التش�يك أكثر من
أربع�ة آالف ف�أر تج�ارب،
كانت تتم تربيتها يف مزرعة
ليت�م بيعه�ا إىل املعامل من
أجل التجارب ،حسبما قالت
الرشطة يف بلزن.
ول�م يلحظ أح�د مبدئيا
خ�الل األي�ام الهادئ�ة التي
أعقب�ت عيد املي�الد اختفاء
 60حاوية بالستيكية ،كانت

العذراء

 24اكتوبر 22 -نوفمرب

العقرب

مهنياً:ك�ن ح�ذرا ً م�ن أي�ة أوراق

وقرارات توقع عليها
عاطفياً:اعط�ي الحبي�ب فرص�ة
جديدة وابدأ معه من جديد.

 23دي�سمرب20 -يناير

اجلدي

مهنياً:تبدو واثقا ً من نفسك اليوم

وتتخذ خطوات هامة
عاطفياً:تشتاق اىل الحبيب وتتمنى
أن تقيض معه املزيد من الوقت.

نجمة التنس "ازارنكا"
عارضة أزياء
شاركت العبة التنس البيالروسية
فيكتوري�ا ازارن�كا ،املصنف�ة أوىل يف
العالم ،يف عرض لألزياء أقيم يف تايالند،
ملناس�بة األعي�اد .وكان�ت ازارن�كا
ق�د وصل�ت إىل تايالند ،للع�ب مباراة
اس�تعراضية مع الالعب�ة الصينية نا
يل ،يعود ريعها إىل الجمعيات الخريية،
وكما يف لعب�ة التنس كذلك يف عروض
األزي�اء ،فقد لفت�ت النجم�ة ازارنكا
الحضور ،بأناقته�ا وطلّتها ،فتألقت
عىل خش�بة العرض وب�دت كعارضة
محرتفة ،تتنق�ل بكل ثقة مرتدية زيا ً
لكبار املصممني التايالنديني.

لون مع

تس�تخدم كمهاجع للفرئان
إىل جانب الفرئان نفسها.
وق�درت الرشط�ة
االقتصادي�ة
الخس�ائر
الناجمة ع�ن عملية الرقة
للف�رئان البيض�اء الت�ي
يج�ري تربيته�ا يف منطق�ة
هوليس�وف  ،الواقع�ة ع�ىل
بعد  25كيلومرتا غربي بلزن
 ،ب�  38ألف كرونا عىل األقل
(ألفي يورو) .

كلامت متقاطعة

حرك عود الثقاب
لتحصل عىل الناتج

افقي

 1طلب ومناشدة  oيابس
 2ناد ريايض سعودي اختري نادي القرن يف آسيا
 3فو  oالعب مغربي يف صفوف بوردو الفرنيس
 4أكثر قربا  oثلثا موج.
 5نصف سامح  oذهب  oنفذ بجلده
 6عصبية (عامية)  oدق (الهاتف).
 7خاف من  oاطلب  oترصف بال مسؤولية
 8تمثال عىل مدخل خليج نيويورك  oحيز ومكان
 9أبو الطب اليوناني
 10أدوات للرسم امللون  oيجمع الصورة من الفضاء لالستقبال التلفزيوني.

عمودي
 20فرباير –  21مار�س

حوت

مهنياً:عليك أن تع�رف كيف ترتب
أولوياتك اليوم يف العمل
عاطفياً:اعط�ي الحبيب املزيد من
الخصوصية وال تتدخل بشؤونه.

 1ح�رف نصب  oاس�تخدمه قديما العرب واملس�لمون للمالح�ة وتحديد موقعهم
الجغرايف
 2إغالق (معكوسة)  oقام وثار وانتفض.
 3من أهم املمالك العربية القديمة يف بالد الشام  oاملصباح واملرشد الهادي
 4القردة الصغرية  oأعطى عذرا ألمر ما  oمنطقة يف جبال الهماليا تس�مى س�قف
العالم
 5متشابهة  oالقارة السمراء
 6رسب ش�يئا أو أمرا تحت س�تار ما مثل ستار الليل  oشدة وعدم تراخ  oثلثا ورل
 7حطم  oنصف ناعم
 8بلدة عريقة يف الشمال اللبناني  oمتشابهات
 9متشابهات  oركض
 10فصل الجلد عن اللحم  oانقسام
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مجتتعتتة التتالمتتي

صفـــــحـة

العدد (  ) 413االثنني  31كانون االول 2012

صحيفةيومية سياسية مستقلة

غوغل تقدم كمبيوتر ًا بداخل
نظارة يف 2014

انشغاالت

حتق الترد..
حتتتق التحتتتزن
* حاتم حسن

المستقبل العراقي  /وكاالت
كش�فت رشك�ة «غوغ�ل» ع�ن
م�رشوع ق�د يحق�ق نقل�ة كب�رية يف
مج�ال التقنية وهي عبارة عن نظارة
رقمي�ة جدي�دة تح�وي عىل حاس�ب
آيل متكام�ل يمكن للفرد اس�تخدامه
يف أي م�كان وأي زم�ان ،وس�يبلغ
ثم�ن النظ�ارة  1500دوالر تقريب�اً،
وم�ن املرج�ح أن تن�زل لألس�واق يف
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة يف ع�ام
.2014وذك�رت ش�بكة « »CNNع�ىل
موقعه�ا اإلليكرتوني الي�وم األحد أن
النظارة الجديدة مزودة بشاش�ة يبلغ
حجمها نصف إنش ( 1.3س�نتيمرت)،

وس�يعرض للمس�تخدم ع�ىل الجانب
األيم�ن م�ن النظ�ارة كل املعلوم�ات
والتطبيقات املراد العمل عليها.وأفادت
الش�بكة بأنه إذا أراد املس�تخدم البدء
يف استخدام الحاس�ب بداخل النظارة
ف�كل ما علي�ه ه�و النظ�ر إىل الجهة
اليمنى نحو الشاشة الصغرية ومن ثم
النظر إىل أعىل ليبدأ الحاس�وب عندها
بالعمل.وأش�ارت الش�بكة إىل أن هذه
التقنية الجديدة ستسمح للمستخدم
بإرس�ال واس�تقبال الصور باإلضافة
إىل إج�راء اتص�ال مرئ�ي «ص�وت و
صورة» ومراجعة جدول املواعيد مثاً
باإلضاف�ة إىل إمكانية إلقاء نظرة عىل
خرائط «غوغل» وتصفح اإلنرتنت.

كـاريكـاتـير

فؤاد حسون

ظتواهتر فلكتيتة سيشتهتدهتا العتام 2013

رجل حيبه النحل ..مئة ألف
نحلة بدون لسعة واحدة !

المستقبل العراقي  /وكاالت

الكتابة باالزميل

كيف يمكن أن
«نستثمر» احلسني..؟
* جواد الحطاب
تويف الرس�ول «صىل الله عليه وعىل آله» يف ضحى يوم االثنن 12
ربيع األول عام  11للهجرة يف املدينة املنورة .
ووقعت مذبحة الحسن بن فاطمة الزهراء يف العارش من محرم
س�نة إحدى وس�تن للهجرة؛ وهذا يعني ان ظل النبي محمد ومكان
النب�ي وروح النب�ي لم تزل تمأل الجزيرة العربية؛ فخمس�ون س�نة
يف عم�ر البرشي�ة (خصوصا مع دي�ن جديد ّ
غري الواق�ع االجتماعي
والس�يايس والعس�كري والفك�ري للمنطق�ة برمتها) ليس�ت بذلك
الفاص�ل الزمن�ي الهائل ال�ذي يجعل الق�وم يتنك�رون للرجل (عىل
األق�ل) الذي نقلهم م�ن حالة الفقر والترشذم والضي�اع إىل امللوكية
ّ
ف�أي نكران جبل عليه
والثراء والس�بايا؛ ناهيك ع�ن انه (نبي الله)
أعراب ذلك الزمن.
يف ه�ذا العام س�يكون ق�د مىض ع�ىل تل�ك الواقع�ة األليمة ما
يقرب من  1400س�نة؛ وكرباء هي كرباء؛ والحسن هو الحسن؛
والشهداء هم الشهداء؛ والسبايا هم السبايا؛ وأبطال الجانب املظلم
هم أنفس�هم با أي إضافة :يزيد وعبيد الله بن زياد والش�مر وبقية
الك�ورس التاف�ه؛ إذن لِ َم تس�تمر الحكاية كل ه�ذه القرون ونحن
نعرفها بالحذاف�ري وبالتفاصيل املجهرية وبأزي�اء الجند وصحائف
التموين؛ بل وحتى بعدد الس�يوف التي طعنت والس�هام التي رميت
وأوض�اع القتىل؛ والنهاي�ة الرتاجيدية؛ والطرق التي س�لكتها قافلة
األرسى وص�وال إىل الش�ام (وب�ودي أن أتوق�ف عن�د ه�ذه الجملة
الرهيبة– قافل�ة األرسى – فهذه القافلة كانت تضم :بنات رس�ول
الله وأحفاد رس�ول الله وأنفاس رس�ول الله وبوسات رسول الله لم
تزل تعبق من الثياب ومن األجس�اد الطاهرة الرشيفة) إذن ما الرسّ
البعيد ع�ن الروزخونيات والتكس�ب بالرثاء او التق�رب من املغفرة
باللطم والتطبري والزنجيل؛ رس ديمومة الحسن؟!!
رس كش�فه بط�ل الفاجع�ة يف اللحظات االوىل م�ن امللحمة حن
قال :خرجت لإلصاح؛ واالحتجاج عىل الظلم؛ واهانة آدمية اإلنسان؛
وأمام كل فضائيات التاريخ رصّ ح :هكذا علمني جدي (رس�ول الله)
وأوصاني به أبي(يعس�وب اإلس�ام) وارضعتنيه أم�ي (فاطمة -أم
رس�ول الله قبل أن تكون ابنته) ثم مىض البطل األسطوري مطمئنا
إىل طري�ق ال�دم؛ وجمي�ع أصحاب�ه كانوا ب�ذات االطمئن�ان وراحة
الضمري.
ألق�ى ديّ�ة رس�الته بأعناقن�ا واصطح�ب رأس�ه الرشي�ف إىل
حي�ث (فكرة) استش�هاده ون�ام قرير العن؛ يراق�ب كيف ينتفض
املظلوم�ون وكي�ف يتحولون-مثل�ه– إىل(فكرة) س�يحاول الحكام
والطغاة واملتجربين وأدها ..ويفشلون.
فكرة الحس�ن؛ هي ما يجب اس�تثمارها لنكون حقا بمستوى
طموح�ه النبوي؛ ما يجب تمثلها يف حياتن�ا املعارصة وترجمتها إىل
واق�ع ملموس؛ غري مغيّ�ب وغري ملعوب عليه باالدع�اء أو التظاهر
باالنتم�اء والب�كاء ونصب الرسادق وتوزيع الش�اي والكعك وتقديم
املأك�والت والرشاب�ت؛ لتض�اف األم�وال املنهوب�ة باس�مه إىل قوائم
الفس�اد العام؛ ه�ذه (هوامش)عىل(املتن) واملتن هن�ا هو(جوهر)
نهضة الحسن والسبب الحقيقي النتفاضته العاشورائية (مواقفه
وتضحياته من اجل الحق واملبدأ والعدالة التي تمكن كل إنس�ان من
حقه وتحفظ له كرامته وحريته).
ع�رشة ماي�ن زائر ملق�ام أبي عبد الله الحس�ن؛ م�اذا لو ّ
تمثل
(عرشهم) رسالة الحسن وساروا إىل السياسين؛ والحكام املتاجرين
بدمنا ..وحارصوهم يف مناطقهم؛ مطالبن باإلصاح ومحتجن عىل
الظلم الذي يحيق بنا من جمي�ع جوانب حياتنا؛ ورافضن االهانات
الت�ي نواجهها يوميا ّ
ان�ى أدرنا الوجه؛ يف حن يرف�ل أولو األمر بما
رفلت به قصور بني أمية.
الحس�ن :رس�الة إنس�انية عظمى انتمى إليها كل املظلومن يف
التاريخ اإلنساني؛ فمتى ننتمي إليها نحن ؟.

العراقـي

المستقبل العراقي  /وكاالت

تؤك�د مص�ادر مختص�ة يف علم
الفل�ك أن ع�ام  2013سيش�هد 6
ظواه�ر فلكي�ة ،هي خس�وف للقمر
وكس�وفان للش�مس وظه�ور مذنب
الم�ع يُ�رى بالع�ن املج�ردة ،ومرور
كويكب بالقرب من األرض ،ثم اقرتان
كوك�ب الزهرة م�ع املش�رتي ،وذلك
نقاً ع�ن موقع تلفزي�ون «نابلس».
ونق�ل املوقع ع�ن مدير مرك�ز الفلك
الدويل قوله ،إن «العام الجديد يستعد
الس�تقبال ظاهرة فلكية ن�ادرة جدا َ
وه�ي ظهور مذنب الم�ع جدا لدرجة
انه ق�د يُرى بالعن املج�ردة بوضوح
حت�ى من داخل امل�دن امللوثة ضوئيا.
وأطلق عليه اس�م بان س�تارز نسبة
إىل اس�م منظوم�ة التلس�كوب الت�ي
اُكتش�ف بها واملوج�ودة يف هاواي يف
الواليات املتحدة األمريكية».

األس�تاذ املتقاع�د الس�بعيني غ�اري نورم�ان ،وبعد
س�نوات من التدريس والدراسة ،يعترب اليوم الخبري الرائد
يف عال�م تربي�ة النح�ل ،حي�ث يظه�ر ق�درة عجيبة عىل
التعامل م�ع قفري النحل ،لدرجة التأث�ري فيهم مهما كان
عددهم فهو قادر عىل أن يجذب لجسمه أكثر من مئة ألف
نحلة دون أن يتلقى لسعة واحدة.
وان رسب�ا صغ�ريا م�ن النح�ل كاف ألن يختب�ئ منه
معظم الناس وذلك خوفا من لسعته ،أما الرجل السبعيني
فيعت�رب تربية النح�ل والتعامل معه�ا دون خوف أو جزع
هوايته املفضلة.
حصل عىل شهادة الدكتوراه يف دراسة النحل وتربيتها،
وه�و يف السادس�ة والعرشين ،وهو يعت�رب العالم األول يف
العال�م يف تربية النح�ل وتدجينه ،فهو ق�ادر عىل أن يغري
مس�ار نحلة  90درج�ة مئوية ،وان يتحك�م برسب مهما
كان عدده كب�ريا ،وامللفت أن منتجي األف�ام يف هووليود
كثريا ما يستعينون به لتصوير مشاهد خاصة بالنحل.

كن�ا ق�د كتبنا ع�ن مثق�ف ومناضل ول�ه مؤلف�ات متنوعة..
ولكن لم نس�مه ..وقد عرف انه املقصود ووردنا منه هذا التعقيب
الحزي�ن ..وبما يفرس انزواؤه وابتعاده عما كان ينتظره وهو من
فصي�ل املعارضة قبل االحتال ..وش�غل بصم�ت مواقع حكومية
مهم�ة ..وربم�ا ما زال ..وقلن�ا يف مقالنا أن ه�ذا الحالم بوطن قد
أوهمه حلمه بان الساسة سينتقلون مما هم فيه اىل النقيض بعد
ان اس�تنفذوا ما وضع الع�راق يف صدارة الخ�راب ..فما تعليقه؟؟
السيد حاتم حسن....
التضلي�ل ي�ا س�يدي يف ه�ذه البقعة م�ن األرض ه�و الحياة،
جميعنا ضال ومضلل ،أنا ،أنت ،هو ،هم والجمع الغفري .يكذب من
يدعي غري هذا ،سيد قوم كان أو من العبيد.
الحاكم فينا ضل يف دهاليز السلطة أو ضللته مغريات السلطة،
فأعتق�د أنه املنقذ الوحيد .واملحكوم ه�و اآلخر ضلله وهم التقرب
فبقي جالسا يف مكانه عقودا ،ينتظر الفرج القريب.
من السلطة
ّ
الحب يا س�يدي عىل هذه األرض وَهمُ وضالة وان كان لوطن
عزي�ز .ألن الوط�ن ال�ذي أريد ل�ه أن يبقى محبوبا يعط�ي األبناء،
يكربه�م ،ويك�رب به�م ,يغف�ر خطاياهم ،يس�اوي بينه�م ،يثيب
العاش�قن ...وطنن�ا ال�ذي غرقنا يف حب�ه ،يرمينا يف حف�رة الرأي
الواح�د ويهي�ل علينا ال�رتاب ،يحرمنا من ابس�ط معال�م الحياة،
يحاسبنا عن أخطاء أجدادنا امليتن.
وطنن�ا ال يخض�ع ملنط�ق الح�راك وال ملعطيات عل�وم النفس
والس�لوك ،ف�ا تعتب عىل م�ن ترك تخصصه وس�ار يف درب الحب
املوه�وم ،وال ع�ىل م�ن أعط�ى رأيا أقتبس�ه م�ن نظري�ات نجح
تطبيقه�ا يف كل األوط�ان ،إال يف وطننا الس�ائر باملقلوب ،فالرجال
يف األوطان األخرى يا سيدي يصنعون السياسة فيبقون ويخلدون
بانجازاتهم ..والسياسة يف وطننا تشكل الرجال الساعن إىل التدمري
بقص�د الخل�ود .نعم تعلمن�ا أن املنابع يمكن أن تجف ،ومس�ارب
العدوان يمكن أن تنضب ،والشبع يمكن أن يحدث تخمة ،والعيون
يمك�ن أن تمتلئ وتقل من أمامها مثريات املال ،إال يف العراق الوطن
األم ل�كل معززات التضلي�ل ،فكل يش فيه يس�ري باملقلوب إلكمال
فع�ل التضليل .وبالتايل س�يكون اإلن�كار الكيل للقناع�ات واملحو
ال�كيل للمعارف والنظري�ات ،والعودة اىل األمي�ة املعرفية هو الحل
املائم للتعامل مع سري املقلوب ،وان كان عرضا من أعراض اليأس
والجن�ون .بل وأكثر من هذا فاالنفص�ال عن الواقع أو الجنون هو
الحل األسلم للبقاء يف هذا الواقع املقلوب.
كي�ف لك أن تريد من الواحد أن يبق�ى عاقا يف وطن يُقتل فيه
العالِ�م لعلمه ،ويُغتال الضابط لتضحيته ،وُتغتصب املرأة النوثتها،
وتعطل الدول�ة لنصف أيامها ،ويطبق الكفرة والفاس�دين رشائع
الدين ،ويحقد املوظف عىل مديره ،والجندي عىل آمره ويخرس األب
ابناءه يف وضح النهار.
دع مَ �ن وصفت�ه يف مقالك هارب�ا ،يف أن يبقى كذل�ك مجنونا،
فالجن�ون يف زمننا ع�ن العقل ،ودعه يف أن يبق�ى ممتطيا راحلته
العرجاء يفتش عن وطن يحبه ،أقس�م أنه غري موجود ،ألن الوطن
الذي أحبه قد غاب يف خايا العقل املجنون.
سعد العبيدي
2012/ 12/ 27

الطتفل املتغتتناطيتتس

عامل هتنود حيترقون رب عمتلهم
المستقبل العراقي  /وكاالت

لندن /وكاالت

أقدمت مجموعة من العمال الغاضبن يف مزرعة للش�اي بوالية آيس�ام شمال رشقي
الهند ،عىل إرضام النار يف منزل ربّ عملهم وزوجته وقتلوهما حرقاً ،وفق ما ذكرته وسائل
إعام هندية  .وأشارت املصادر إىل أن املئات من العمّال الغاضبن توجهوا إىل مكان إقامة
مالك املزرعة وزوجته وأشعلوا النار فيه ما أ ّدى إىل احرتاقهما .ووقع الحادث بعد أن طلبت
اإلدارة من بعض العاملن إخاء األماكن التي
يسكنون فيها ،وحن رفض البعض منهم تم
استدعاء الرشطة لتوقيفهم .وقالت الرشطة
إنه ت�م اس�تخراج الجثت�ن املتفحمتن ملالك
املزرعة مريدول كومار بهاتاتشاريا ،وزوجته
ريتا من تحت حطام الكوخ الذي كان يتواجد
فيه أيضا ً مدير املزرعة وزوجته ،ولكن لم يتم
العث�ور عىل أثر لهما .يذكر أن أكثر من نصف
منتج الهند من الشاي يأتي من والية آسام.

الطفل الكرواتي ()Ivan Stoiljkovic
البالغ من العمر  6سنوات ،يمتلك قدرات
خارق�ة فه�و ق�ادر ع�ىل ج�ذب امل�واد
املعدني�ة إىل جس�مه ،وكلم�ا كان حجم
ال�يء املعدن�ي أك�رب كانت ق�وة جذب
جسمه أكرب.
ت�م اكتش�اف ه�ذا األم�ر بالصدفة
قبل عدة أش�هر عندما كانت جدة إيفان
تتاب�ع برنامجا تليفزيوني�ا عن القدرات
املغناطيس�ية لطف�ل صغ�ري وإذا به�ا
تتفاجأ بحفيدها يخلع قميصه..
ويتساءل إن كان بإمكانه فعل يشء

مث�ل هذا مما دفع أهله إىل وضع أش�ياء
معدنية عىل بطنه وكان�ت املفاجأة أنها
التصقت بجسمه.
وق�ام أح�د الصحفي�ن بإلص�اق
جه�ازه  Samsung Galaxy Tabع�ىل
إيفان ليتأكد من قدرته.
تقول عائلة إيفان إنهم يشعرون أنه
مختلف من�ذ أن كان طف�ا صغريا فقد
ب�دأ بامل�ي يف عمر  8أش�هر وب�دأ يقود
دراجة صغ�رية وهو يف عمر  15ش�هرا،
أما بالنسبة لقدراته املغناطيسية ،تقول
العائلة إنها تكون أكرب يف الصباح عندما
يكون هادئا ومركزا وأنها أقوى يف الجزء
العلوي من جسمه.

وقتت تستول بتعتض التفتتقتراء يتزداد فتي «الكتريتستمتتاس»

بغداد  /المستقبل العراقي

وقف�ت امام�ي بوجه مبتس�م «ه�ل انت
عربي؟» ،توقفت مس�تغربا ً وبع�د ان اجبتها
قالت «س�اعدني باي مبلغ يخف�ف من اعباء
العيش هنا».
س�جى فتاة عراقية بعمر  23عاما ً تنتمي
لعائل�ة مكونة من اربعة اش�خاص ولديها اخ
بعمر خمس س�نوات هاجرت م�ن العراق اىل
تركي�ا عام  2010نتيجة الوضاع الباد األمنية
غري املستقرة.
وتقول س�جى «اتخ�ذت طلب املس�اعدة
ً
عم�ا .فاجراءات
املالية م�ن الس�ياح العرب
الحصول عىل عمل يف تركيا صعبة».
وتتطلب عملية الحصول عىل عمل يف تركيا
ترصيح من وزارة العمل والذي يتطلب بدوره
موافقة صاحب العمل الذي تم التقديم له.
وتق�وم عوائ�ل عراقي�ة يف فص�ل الصيف
واعي�اد رأس الس�نة امليادي�ة بتكثيف عملية
التس�ول وزيادة الوقت املخصص لها اذ يقوم
خ�ال هذه االي�ام العديد من الس�ياح العرب
بالسفر اىل تركيا ،حسب ما تقول سجى.
وتضيف سجى «عائلتي تعيش عىل املبالغ
الت�ي اجمعه�ا من التس�ول يف فص�ل الصيف
واالعياد اىل جانب انها تدخر بعضا من االموال
التي تزيد عن حاجتنا».
وتتابع «اكس�ب يف اليوم م�ا يقارب 450
ل�رية تركي�ة ( 200دوالر تقريب�اً) وهذا املبلغ
ال يمك�ن الحص�ول علي�ه يف اي عم�ل داخ�ل
تركيا».

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

واوضح�ت ان «عوائ�ل عراقي�ة هنا تتخذ
من التس�ول عما فالرجال يقومون بواجبات
املن�زل كنوع من املس�اعدة والنس�اء يخرجن
للتس�ول النهم اقرب من الرجال الس�تعطاف
العرب».
وبعض السياح العرب يتكلمون االنكليزية
عن�د تجوله�م يف تركيا الس�يما يف الصيف ويف
االعي�اد من اجل ان يتجنبوا س�ؤال املس�اعدة
املالية.
ويق�ول احمد كاظ�م «ازور تركي�ا حاليا ً
لاحتف�ال ب�رأس الس�نة امليادي�ة واتكل�م
االنكليزي�ة نتيج�ة النزعاج�ي م�ن بع�ض

االش�خاص الذي�ن يطلب�ون من�ي املس�اعدة
بمجرد معرفتهم باني عربي» ،ويضيف احمد
وهو م�ن البحري�ن «هذه الطريق�ة الوحيدة
لتجنب املضايقات».
ويبل�غ عدد الاجئ�ن العراقي�ن يف تركيا

ما يقارب عرشة االف الج�ئ وفق احصائيات
املنظم�ات الدولي�ة املعني�ة بحقوق االنس�ان
ومنها لوكاس ان سايد واالي او ام.
وتقول س�جى ان «العمل يف التسول بهذه
الطريقة ليس صعبا فاني ارتدي مابيس التي

ارتديه�ا ع�ادة واتمىش يف املناطق الس�ياحية
عندم�ا اجد عائلة عربية اتقدم نحوها واطلب
املساعدة ببساطة».
وتختل�ف اوض�اع الاجئ�ن العراقي�ن يف
تركي�ا بحس�ب قومياته�م واديانه�م وفيم�ا
يندم�ج الرتكم�ان باملجتمع الرتك�ي برسعة
ملعرفتهم بلغته وعاداته ويحظى املس�يحيون
بمس�اعدة الكنائ�س ،بينم�ا يعان�ي الك�ورد
والعرب م�ن عدم وجود دعم خاص لهم حيث
التق�دم الس�لطات الرتكية اي مس�اعدات اىل
الاجئ�ن خوفا من زي�ادة تدفقهم االمر الذي
يشكل عبئا اضافيا عىل اقتصاد الباد.
وتقول والدة سجى  45عاما إن «املوضوع
ال يتعدى كونه عماً وهو مؤقت اىل حن قيام
املنظمات الدولية بتوطيننا يف بلد اخر».
واضافت أن «والد س�جى ح�اول يف بداية
قدومنا البحث عن عمل يلبي متطلبات عيشنا
َ
ي�رض أي صاحب عمل املس�اعدة يف
لك�ن لم
الحص�ول ع�ىل ترصي�ح العم�ل اىل جانب ان
مس�اعدات املنظم�ات الدولية ال تكفي لس�د
متطلبات العيش».
ويقول معاون مدير منظمة دعم الاجئن
العراقي�ن يف تركي�ا كريم مفت�ل إن «تمويلنا
مح�دود ولي�س باالم�كان توف�ري متطلب�ات
العيش بشكل كامل لكل عائلة عراقية».
ويضيف ان «جمي�ع املنظمات التي تدعم
الاجئ�ن اليمكنه�ا توف�ري متطلب�ات عي�ش
كاملة ل�كل عائلة فه�ي تدعم وف�ق التمويل
الذي غالبا ال يكون كافياً».
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