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التظاهرات ستتحول إىل مجاعات مسلحة.. و »ساعة الصفر« تبدأ عىل الطريق الدويل !!
ـــــــــســـــــــوري ـــــــة الــــــمــــــشــــــهــــــد ال ـــــــل ـــــــاك ـــــــى ش ـــــــل ع

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»سبينوزا «

إن الفكرة يجب أن ال تنقصها 
حرارة الرغبة، كما أن الرغبة يجب 

أن ال ينقصها ضوء الفكرة.

    المستقبل العراقي/ خاص

يب�دو أن التكهنات التي تل�ت التظاهرات الجارية 
في المحافظات الغربّية في العراق والتي تقول بأنها 
مدفوعة م�ن دول إقليمية، وأنها تس�عى إلى خلخلة 
األمن ف�ي البالد، وس�تؤدي في آخر األم�ر إلى قيام 
“إقليم سّني”، صحيحة، خاصة وأن الصحف الغربّية، 
واإلس�رائيلية على وجه التحديد، بدأت تشير إلى هذا 

األمر بقّوة.
إذ تؤكد مجلة “إسرائيل” الشهرية، أن التظاهرات 
التي جرت في محافظات غرب�ي العراق انطلقت من 
أُسس طائفية نتيجة لش�عور أهالي تلك المحافظات 
بغياب االمتيازات عنهم، مشيرة إلى أن “االنتفاضة” 
الت�ي تجري في س�وريا ضد نظام الرئيس الس�وري 
بش�ار األس�د ش�ّجعت بع�ض ه�ؤالء المتظاهري�ن 
للخ�روج إلى الش�وارع ورفع عل�م “الرئيس صدام” 

بحسب ما قالت المجلّة.
إال أن المجل�ة قللت من حجم هؤالء الذين خرجوا 
نتيجة ممارس�ة التهميش ضّدهم، ورّكزت بالمقابل 
على تخطيطات الجهات اإلقليمية التي تسعى جاهدة 

لتحويل العراق إلى أقاليم صغيرة بغية إضعافه.
وأك�دت المجلّ�ة، الت�ي يش�رف عل�ى إصداره�ا 
نخب�ة من األكاديميين اإلس�رائيليين، أن كالً من دول 
محور -الربيع العربي- “قطر وتركيا والس�عودية”، 
دعم�ت المجموعات “الس�نية” المس�لحة بعد إدانة 
نائب الرئي�س العراقي طارق الهاش�مي بتهم تتعلّق 
باإلره�اب، مبينة أن ه�ذه المجاميع هي التي أججت 
ش�عور الكراهي�ة تج�اه حكوم�ة بغداد، وه�ي التي 
أطلقت موج�ة التظاهرات ما دفع بعض األهالي إلى 
مجاراتها.وأوضح�ت أن الفت�رات المقبلة ستش�هد 
تشكيالت عسكرية من قبل مجاميع مسلحة مشابهة 
للتنسيقيات التي تشّكلت في سوريا عالمة على تأثر 

هذه المجموعات بالتجربة السورية.
وقال�ت إن المجموع�ات الت�ي أطلق�ت ش�رارة 
االحتجاج�ات مختبئ�ة اآلن وه�ي تخط�ط للقي�ام 
بأعمال مس�لّحة، مؤكدة أنها بدأت بتخزين األسلحة 

والعتاد فضال عن تجنيد وتهيئة مقاتلين.
وبحسب المجلة فإن هذه المجاميع بدأت تتحّرك 
عبر األنهار من جنوب الثرثار إلى غربِه وحتى أعالي 
نه�ر الفرات عبر زوارق س�ريعة، مش�يرة إل�ى أنها 

تتنقل عبر أقضية سامراء والدور وحديثة.
وال تنف�ي المجلّ�ة أن تش�هد األي�ام المقبل�ة في 
العراق أعمال ش�غب واسعة، كما أنها نّبهت إلى حفر 
ه�ذه المجموعات أنفاق�ا بين األقضي�ة يصل مداها 
إلى كيلو متر واحد لتهريب العتاد واألس�لحة تحسباً 

لحلول “ساعة الصفر”، على حدِّ وصفها.
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تتابع عملية »الصيد الثمني«

نائب: شجار األحرار والقانون سببه حتويل الشابندر من متهم إىل شاهد

هذا ما يفعله 
حكام اجلزيرة 

العربية 
بإخواهنم

من العرب!!

التصـويـر الفـوتــوغــرايف يستـهــوي 
الشبــاب فـي بغـداد

»ناخـب قليـل الوعي« x »مرشـح انتهـازي«
 = بــلــد مـــســلـوب

نخـشى أن يـكون ربـيـعـًا سـلـفيًا !

الناخب واملرشح وما بينهمـا »العشرية«

جتار لـ                            : إغالق منفذ طريبيل 
سيلهب األسعار ويشعــل األسـواق
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    المستقبل العراقي/ نهاد فالح

اس�امة  الن�واب  مجل�س  رئي�س  رف�ع 
النجيف�ي، أم�س الثالثاء، جلس�ة المجلس 
لم�دة س�اعة واح�دة بس�بب مش�ادة بين 
نواب التيار الصدري ودول�ة القانون، فيما 
اعلن التحالف الوطني انس�حابه من جلسة 
المجل�س احتجاجاً على حضور النائب عن 

القائمة العراقية احمد العلواني.
وق�ال عض�و ف�ي المجل�س، فّضل 
عدم الكشف عن اسمه، ل�”المستقبل 
ج�اءت  “المش�ادة  إن  العراق�ي”، 
عل�ى خلفي�ة من�ع النائب ع�ن دولة 
القان�ون عدن�ان الش�حماني لقراءة 
لجن�ة النزاهة تقرير صفقة الس�الح 
الروس�ي”، مش�يراً إل�ى أن ه�ذا م�ا 

دف�ع بنائب من كتلة األح�رار إلى توجي�ه “لكمة” إلى 
الشحماني.

وأك�د أن النائب�ة ع�ن كتل�ة األح�رار مه�ا الدوري 
تالس�نت مع النائبة عن دولة القان�ون حنان الفتالوي 
ه�ًا بأن بعض النواب  م�ا دفع األخيرة إلى البكاء”، منوِّ
حاولوا المصالحة بين الطرفين إال أن محاوالتهم باءت 

بالفشل.
وأش�ار المص�در إل�ى أن أعض�اء دول�ة القان�ون 
يحاولون عرقلة قراءة تقرير صفقة الس�الح الروسي، 
مؤك�داً أنهم يش�ترطون أن يتحّول النائ�ب عن كتلتهم 
عّزة الش�ابندر من متهم إلى ش�اهد، فضالً عن خرقهم 
لالتفاق كان يقضي بعدم ذكر اسم أحد القادة األمنيين 
الكبار.م�ن جانبه، قال عضو في لجنة النزاهة النيابية، 
رفض الكش�ف عن اسمه، ل�”المس�تقبل العراقي”، إن 
لجنته وافقت على تحويل الشابندر من متهم إلى شاهد 
ألن اس�مه سيرد في قائمة فساد األس�لحة األوكرانية 

التي سيتم البت فيها خالل األسابيع المقبلة.
ولف�ت إلى أن تقري�ر اللجنة متوّقف بس�بب رفض 
وزارة الدف�اع تقديم عقود صفقة الس�الح األوكرانية 

لتلقيها أوامر من جهة نافذة بهذا األمر.
وطالب�ت القائم�ة العراقية الحرة مقاطعة جلس�ة 
مجلس الن�واب مالم تكن هناك ادان�ة واضحة من قبل 
رئي�س مجلس الن�واب والقائمة العراقي�ة لتصريحات 

العلواني.
وكان�ت الجلس�ة الثالث�ة للفصل التش�ريعي الثاني 
لمجل�س النواب بدأت قبل ظهر أمس برئاس�ة اس�امة 
النجيف�ي وبحض�ور 172 نائب�ا، من اص�ل 325 نائبا. 
وتضمن جدول اعمال الجلس�ة التصويت على مشروع 
قان�ون المحكمة االتحادية وتقري�ر اللجنة التحقيقية 
في صفقة االس�لحة الروس�ية والتصوي�ت، من حيث 
المب�دأ، على مش�روع قانون المجل�س الوطني للمياه، 

اضافة الى قراءة عدد من مشاريع القوانين. 

    المستقبل العراقي/ خاص

كشف مصدر سياس�ي بارز عن مفاوضات 
بين التحالف الكردستاني ودولة القانون بشأن 
إيج�اد صيغة لح�لِّ األزمة السياس�ية القائمة، 

الفت�ًا إلى أن المفاوضات ما ت�زال جارية.وقال 
المص�در، الذي فّضل عدم الكش�ف عن اس�مه، 
ل�”المستقبل العراقي”، إن “دولة القانون أبدت 
استعدادها على تمرير دفع مستحقات “القوات 
الكردس�تانية –البيش�مركه” مقاب�ل موافق�ة 

اإلقلي�م على التعاط�ي بمرونة م�ع قانون حل 
مجل�س الن�واب والحكومة”.وأك�د المصدر إن 
هذه المفاوضات ما تزال سارية، مشيراً إلى أن 
األزمة السياس�ية من الممك�ن أن تجد حالً في 

هذه المفاوضات في حال تحققت.

»القـانون« تفاوض: دعـم البيشمركـه مقـابل حل الربملـان

محاية العيساوي اعرتفوا بضلوع وزراء ونواب من »العراقية« بأعامل إرهابية !!

تركيـا تدفع إلقنـاع املــالكي بالعــدول عن نقــل النفــط عبــر األردن !!
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االهنيــار 
والفــوضى والـخـراب.. 

سيـد املوقـف 

مطار السليامنية
 يطـالب اجلـوية العـراقية

 بـ10 مليارات دينار

ووتش: نظام القضاء 
البحــرينــي لــن حيـمي

 حقوق الشعب
ص5ص6ص12

ص3 الشاله: النجيفي يعرقل رفع احلصانة عن العلواين و »الصدريون« يغازلون التظاهرات إلقرار »العفو العام« !!

قريبـًا جـدًا

من اوقــف استجــــواب وزير الشبـاب
 وما  عـالقـة النــائب رشوان الوائلـي واملــقـــاول

 عـويـــز بــذلـــك ؟!!

ملــاذا بكـت النـائبـة حنـان الفتــالوي ؟!

على أمل أن ال تعطلها األمطار املقبلة
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                      املـالكـي : حتـالف كتلة املواطن و دولـة 
القـانـون حتــالف سـرتاتيجــي

القانونية النيابية: املحكمـة االحتاديـة لن تكون 
ص4مستقلـة إذا تشكلت باملحـاصصـة
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قبـل الطبع
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          التحليل السياسي/ غانم عريبي

 الربيع الحالي كما تشاء بعض 
أن  العربي�ة  وال�دول  الفضائي�ات 
تس�ميه هو )ربيع سلفي( تشارك 
في�ه اغل�ب األح�زاب والتوجه�ات 
والتيارات الدينية والسياس�ية التي 
تش�تغل منذ سنوات ما بعد التغيير 
على إحالل نظ�ام يتجاور على كل 
الفكري�ة  واألصع�دة  المس�تويات 
والفقهي�ة والروحية م�ع األنظمة 
النم�ط  ذات  والديني�ة  الس�لفية 
المتماث�ل.. او  الواح�د  الطائف�ي 

المجاور للعراق!.
أخشى ان يكون الربيع الحالي 
من ذات التوج�ه واللون وإذا جرى 
األم�ر كذلك فان األوض�اع العراقية 
صائرة الى تفتيت المفتت وتمزيق 
المم�زق عل�ى مس�توى الطائف�ة 
العراقي�ون  وس�يكون  والمذه�ب 
ض�د بعضه�م وس�تندلع مع�ارك 
ضاري�ة بينهم وبي�ن أخوانهم كما 
ج�رى ويج�ري األمر في الس�احة 

السورية!.
العراق في الخارطة الس�لفية 
ه�و الكوف�ة العمري�ة وعم�ر ب�ن 
الخط�اب بريء م�ن أحابيل الثورة 
التي اجتاح�ت منطقتنا  الس�لفية 
العربية وهو الى ذلك س�يكون في 
الناتج السلفي موطئ قدم حقيقية 

في مش�روع النهوض السلفي وقد 
يتطور االمر الى اس�تخدام للسالح 
بدع�م قط�ري مش�هود وس�يوف 
وهابي�ة مم�دودة تس�يء لوحدتنا 
الوطنية اذا فش�لت تلك الوحدة في 
إفش�ال مخطط الوهابية القاضي 
للوح�دة  واإلس�اءة  الن�اس  بقت�ل 
الوطني�ة العراقي�ة ..م�ن هنا كان 
لزاما ان يكون القادة السياس�يون 
على اهبة االس�تعداد لمواجهة اي 
ط�ارئ تمر ب�ه الس�احة العراقية 
بشكل عام وساحة الوئام التاريخي 

بين الشيعة والسنة في العراق.
انه�ا خارط�ة قاتل�ة ش�بيهة 
بالخارطة الصهيونية التي تمتد من 
الفرات الى النيل وكما اس�تخدمت 
الصهيونية عصاب�ات الهاغانا في 
دي�ر ياس�ين س�تعمل الجماع�ات 
ركاب  ف�ي  الماش�ية  الس�لفية 
المشروع الصهيوني المتشبهة به 
في مش�روع قتل الش�يعة والسنة 
اماراته�ا  إلقام�ة  الس�واء  عل�ى 
االس�رائيلية والوهابية على خلفية 
مشروع الوفاق السلفي الصهيوني 
الوهابي ال�ذي يمتد ألكثر من 100 

عام من اآلن!.
عل�ى  نك�ون  ال  ان  الخش�ية 
استعداد لمواجهة الهجمة الشرسة 
الت�ي تقوم به�ا تل�ك المجموعات 
الن العملي�ة السياس�ية الحالية لم 

البينية  الخالف�ات  تس�تطع ف�ض 
بين األطراف السياس�ية الش�يعية 
الس�نية وح�ل الخالفات الناش�بة 
بين العش�ائر والمواطنين والفئات 
المتض�ررة م�ن الم�ادة 4 اره�اب 
تهي�أت  حي�ث  الس�ري  والمخب�ر 
األوض�اع والمس�تلزمات الخاص�ة 
والظ�روف المناس�بة لقي�ام مث�ل 
المارق!.انا  الس�لفي  الربي�ع  ه�ذا 
احذر أخوتنا الس�نة ف�ي كل مكان 
م�ن العراق ..في االنب�ار والفلوجة 
الدين وس�امراء  وتكريت وص�الح 
المش�روع  طع�م  يبلع�وا  ان  م�ن 
الس�لفي ويعتقدوا انه ربيع وطني 
س�توفر  الحالي�ة  المرحل�ة  وان 
األرضية المناس�بة لقي�ام حكومة 
يقودها سلفيون تحت عنوان إعادة 
الت�وازن ال�ى العملي�ة السياس�ية 
م�ع ان دخول المارق الس�لفي الى 
الحي�اة السياس�ية العراقية يعني 
وأد العملي�ة السياس�ية ول�و حيل 
بيننا وبين إخوتنا وتحدثنا س�وية 
والتقينا على مائدة الحرية والكرامة 
والس�يادة الوطني�ة ف�ان الع�راق 
س�يفلت من مش�روع قطر ومارق 
السعودية وتحايل المشروع التركي 
العثماني�ة  ال�ذي يش�تغل إلع�ادة 
االخوانية للمنطقة العربية!.أخشى 
ان تك�ون تركي�ا طليق�ة الي�د في 
سوريا عبر وصول الوفد العسكري 

االمريك�ي المس�ؤول ع�ن نص�ب 
قواعد صواريخ باتريوت األمريكية 
التابع�ة لحل�ف ش�مال األطلس�ي 
على الحدود المش�تركة الس�ورية 
التركي�ة وإذا تم نصبه�ا فعلينا ان 
نع�د األي�ام على مش�روع س�لفي 
ب�إرادة امريكي�ة يقض�ي بإيج�اد 
منطق�ة آمن�ة لالئت�الف الس�لفي 
الس�وري وتشكيل حكومة يقودها 
إلس�قاط  الس�وريون  الس�لفيون 
حكومة بشار األس�د.. والعراقيون 
يعرف�ون جي�دا م�اذا يعن�ي وجود 
دول�ة س�لفية مج�اورة للع�راق!.

أخش�ى ان نكون في قلب اإلعصار 
فيم�ا البع�ض منا يهيئ األس�باب 
والمبررات والمس�وغات لقيام مثل 
ه�ذا الربيه الذي يحمل كل ش�قاق 
التاريخ ونفاقه ومذابحه وسنخسر 
اكب�ر انج�از تحققه س�واعد اهلنا 
ومرجعياتنا  وعلمائن�ا  وعش�ائرنا 
الدينية واحزابنا السياسية ومسيرة 
مليونية من الشهداء الذين سقطوا 
عل�ى مذبح الحرية قب�ل ان ينصب 
اهلن�ا خيامه�م في االنب�ار إلقامة 
مهرج�ان الحري�ة والكرامة ب�30 

عاما!.
قل�ب  ف�ي  نق�ع  ان  أخش�ى 
اإلعصار وال احد يسمي علينا.. هل 
يلتف�ت اخوتنا لمؤامرة إيقاعنا في 
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نـخـشـــى أن يـكـــون ربـيـعــًا سـلـفـيــــًا !

ش�رنقة م�ا يس�مى بالربي�ع العرب�ي " وهي 
تس�مية مضللة " تلتف حول المنطقة , والمشكلة 
أنن�ا من بؤس�نا وحرماننا نصدق ب�كل ما يقدم لنا 
باس�م الحرية والعدالة وحقوق اإلنسان والرفاهية 
؟  أخطاء الحكومة لم تعد تحتاج الى دليل , ولكنها 
أخطاء تقع ف�ي مربع عدم الخب�رة وعدم الكفاءة 
, يتس�اوى في ذل�ك كل أحزاب الس�لطة وممثليهم 
ف�ي الحكوم�ة والبرلم�ان ومجال�س المحافظات 
ومؤسس�ات الدولة والجيش وق�وى األمن .وعندما 
نش�خص عدم وجود الخبرة وعدم وج�ود الكفاءة 
في شخص العاملين في الدولة عموما والمرشحين 
من قبل أحزاب الس�لطة , فأننا ال ننسى حقيقة لم 
تع�د تغيب عن المهتمي�ن بتحليل ش�خصية الفرد 
والمجتم�ع العراق�ي ولك�ن لي�س عل�ى " طريقة 
الدكت�ور عل�ي الوردي " الت�ي أخبرنا أخيرا س�الم 
الش�ماع المقرب منه بأنه " أي علي الوردي " كان 
كثير القلق والش�ك في أواخر أيامه وكان يحتس�ي 
يوميا مس�اء قدح�ا من الخمر ولم يش�اهده يؤدي 
الصالة". والمجتمع العراقي يعاني اليوم إرباكا في 
منظومة القيم , وم�ن هنا يصعب على المصلحين 
إيج�اد فض�اء لإلصالح قب�ل عالج فس�اد منظومة 
القي�م والتغلب عل�ى نتوءاتها المعيق�ة للبناء على 
مستوى : " الفرد , واألسرة , والمجتمع , والدولة " 

ولذلك نرى بوضوح فساد كل من: - 
1-    االح�زاب وال نس�تثني أح�دا  2-   الكت�ل 
وتتكون من مجموعة أحزاب  3-   التيارات وتتكون 
م�ن أف�راد وقواعد ش�عبية وعش�ائرية وحاضنات 
ديني�ة  4-   اإلعالميون : واالس�تثناء موجود ولكنه 
ن�ادر وقليل , وس�بب فس�اد االعالميي�ن ألنهم من 
أفراد هذا المجتم�ع الذي تعاني منظومة قيمه من 
أرباك , ثم ألنهم أصبحوا مجندين لمشاريع إعالمية 
مدعومة م�ن الخارج غالبا وتفتق�د الى التخطيط 
وتكتفي باستحضار المال المجهول المصدر ؟  5-    

المثقفون : واالس�تثناء موج�ود ولكنه نادر وقليل 
, ويغل�ب على طبقة المثقفين العراقيين انتماؤهم 
لحاضنات فكرية ال تنتمي لروح الموروث العقائدي 
الذي يحرك غالبية الكتلة البش�رية في العراق التي 
مازالت في صراع بين مستحدثات التقنية والمدنية 
المعاص�رة وبي�ن هويته�ا العقائدية الت�ي لم تجد 
تماث�ال معه�ا في تفاصي�ل الحي�اة اليومي�ة رغم 
تعلقها ال�ذي ال يفقدها األمل بالخي�ارات النهائية 
الت�ي عرفه�ا مخططو ما يس�مى بالربي�ع العربي 
اليوم وهم نفس المخططين لسايكس بيكو القرن 
العش�رين ؟ لذل�ك عندم�ا يقت�رب اإلعالمي�ون من 
خ�الل فضائياتهم وصحفهم ومجالتهم ومذياعهم 
للحدي�ث عن الف�رد والمجتمع والدول�ة في العراق 
يزيدوا النار اشتعاال , ويساهموا في أذكاء نار الفتنة 
دون إخمادها , آلتهم ليسوا من المتخصصين غالبا 
ويغلب عليهم صف�ة الهواة ؟ والمتخصص إعالميا 
منه�م ال يمتلك أرضية ثقافي�ة للتواصل مع حركة 
الكتلة البشرية ألنه اس�تقى ثقافة إعالمية أجنبية 
مبنية على نس�ق فك�ري له أغراض ف�ي منطقتنا 
يقوده�ا العقل البروتس�تانتي البريطاني في بداية 
الق�رن العش�رين والعق�ل التورات�ي االمريكي في 
نهاية ذلك القرن وبداية القرن الواحد والعش�رين . 
وما بين العقل البروتس�تانتي المتطرف الذي ولدت 
من خالل�ه الكنيس�ة الصهيوني�ة وما بي�ن العقل 
التورات�ي المختزل بآراء حزقيال في " الهرمجدون 
" ويأج�وج ومأجوج " الذي أصب�ح موضع قناعة 
العق�ل القي�ادي االمريكي وهي لحظ�ة اصطفاف 
تعب�ر عنه�ا األق�دار أكثر مم�ا تعبر عنه�ا االفكار 
. وأخط�اء الحكوم�ة يمك�ن معالجته�ا بتصحيح 
قان�ون االنتخ�اب ووضع قانون لألح�زاب , ويبقى 
أالس�تعصاء في تغيي�ر بعض مواد الدس�تور الذي 
جع�ل من اإلقلي�م دولة داخ�ل دولة , وه�ذا الجعل 
المفتعل يس�قط أي واحد يتس�نم رئاسة الحكومة 

الفدرالي�ة " المركزية " ومن هنا يكون الذنب ليس 
بالمالكي في تصاعد المشكالت االخيرة بين المركز 
واالقليم , ومن يعمل في االقليم يجد فرصة سانحة 
ف�ي اقام�ة الدول�ة الكردية الس�يما بع�د المواقف 
االوردغانية التي تجد ف�ي الحالة الكردية العراقية 
والم�ال القطري والس�عودي  منف�ذا للخالص من 
الورطة الس�ورية ولذلك يعول أوردغان آماال كبيرة 
على لقائه المرتقب مع الرئيس االمريكي أوباما في 
شهر شباط المقبل .وآلن االنتخابات أصبحت شبه 
تقليد سياس�ي رغم تش�ويه هذا التقليد واالس�اءة 
اليه من قبل أحزاب السلطة , أال أن مقولة " الربيع 
العراقي قادم " لم يكن استخدامها صحيحا بلحاظ 
وج�ود االنتخابات التي أصبحت تقلي�دا في العراق 
, وبلح�اظ تداول الس�لطة رغم ما في�ه من أخطاء 
.أما أخط�اء المتظاهرين فال يمكن عالجها لوجود 
أجن�دات خارجية تحركها ظهر ذلك واضحا في كل 

من :- 
1-   ظه�ور الفت�ات وعلم الجي�ش الحر وهو 
مش�روع مخط�ط له من قب�ل المطبلي�ن زورا لما 
يس�مى بالربي�ع العرب�ي " وم�ا يس�مى بالث�ورة 
الس�ورية الت�ي تق�وم وزارة الداخلي�ة الس�عودية 
بالعفو عن الس�جناء المحكومين  بقطع الرؤوس 
وه�م من عدة جنس�يات عربية وإس�المية ش�رط 
توجهه�م للجه�اد في الثورة الس�ورية ؟ 2-    رفع 
العل�م العراق�ي القدي�م وف�ي ه�ذا العم�ل مكيدة 
يقف وراءها من ينتس�ب للحزب ال�ذي دمر الحياة 
السياس�ية واالقتصادي�ة واالجتماعية ف�ي العراق 
وهو حزب البعث الذي قال مؤسس�ه ميشيل عفلق 
عام 1948 : " اذا كان محمد كل العرب فليكن العرب 
كل محم�د " وه�ي أخطر مقولة قيل�ت في العصر 
الحديث لتش�ويه صورة القي�ادة المصطفاة ربانيا 
واس�تبدالها بقي�ادة وضعي�ة ال تمتل�ك مواصفات 
القي�ادة بش�روط الس�ماء ولذل�ك أصب�ح من هو 

أم�ي متهور من أبناء الش�وارع قائ�دا على العراق 
وس�عى لتدمير منظومة القيم العراقية ولذلك نجد 
الي�وم من ال يزال يس�بغ الش�هادة خط�أ والقيادة 
زورا عل�ى مثل ذلك النفر الض�ال ؟  3-   رفع صور 
أوردغ�ان التركي ف�ي تظاهرة االنب�ار يعني وجود 
أصاب�ع للمخطط الدولي الذي يق�ول :" لنا الطاقة 
وأمن إسرائيل ولكم حكم الس�لفيين والوهابيين " 
وأوردغان العثماني يسعى لحماية أمن إسرائيل من 
خ�الل تطوعه غير المفهوم لتدمير حزام المقاومة 
والممانعة رغم كل االضرار الفادحة التي انعكست 
على حي�اة الش�عب الترك�ي الس�يما المحافظات 
المجاورة لكل من سورية والعراق ووجود صواريخ 
باتري�وت عل�ى الحدود التركي�ة الس�ورية والغاية 
منها حماية إس�رائيل وليس حماي�ة تركيا التي لم 
يعلن أحد جيرانها بتهديدها ؟ ثم أن تدخل أوردغان 
بالش�أن العراق�ي طائفي�ا رغ�م وج�ود عش�رات 
الش�ركات التركية العاملة في العراق مما يعني أن 
هذا الرجل قد جند لألجندات االجنبية على حس�اب 
مصلح�ة ش�عبه ال�ذي يرفض تل�ك التدخ�الت في 
الشأن الس�وري , وعليه يكون رفع صور أوردغان 
ال يمكن تبريره سياس�يا ووطنيا وأخالقيا ؟ وعمل 
من هذا الن�وع يتجاوز االخطاء المحلية في الحكم 
والسياسة ؟  4-    ارتفاع الشعارات الطائفية والتي 
لها حاضنات وهابية يعرفه�ا أخواننا في الرمادي 
والموصل وص�الح الدين أكثر م�ن غيرهم واكتووا 
بنارها ومس�ت أعراضهم من جرائها ؟ وشعارات " 
الصفوية والمجوسية " مؤشر خطير يهدد الوحدة 
الوطنية العراقية .5-   إعالن مطالب تعجيزية تلغي 
الدولة والنظام والقانون هي مؤشر خطير آخر مثل 
: إلغاء مادة " 4أرهاب " واالرهاب أصبح متفش�يا 
في العراق يهدد سالمة المواطن مثلما يهدد الدولة 
العراقية , فمن يطالب برفع هذه المادة أنما يسعى 
لفت�ح مش�روع تدمي�ر الدول�ة وهدر واس�تباحة 

ال�دم العراقي , ولذلك يعتبر هذا المطلب من أس�وأ 
المطالب , ولو كان هناك طلب بترشيد تطبيق هذه 
المادة ل�كان فيه وجه�ة نظر مقبول�ة والمطالبة 
بإط�الق س�راح كاف�ة المعتقلين وتطبي�ق قانون 
العفو العام دون ترش�يد واستثناءات يخفي وراءه 
توج�ه مخيف لحماية من قتل العراقيين وهو خطأ 
للمتظاهرين ال يمكن حسن الظن به ؟ كما أن رفع 
مطلب اطالق س�راح النساء السجينات وبإطالق ال 
يس�تثني االرهابيات من حملة المفخخات والالتي 
ارتكبن أعماال إجرامية هو اآلخر خطأ للمتظاهرين 
تق�ف وراءه أجندات خارجي�ة إرهابية ؟  6-   رفع 
ش�عارات مظلومي�ة أه�ل الس�نة دون مظلومي�ة 
الشيعة وبقية الوجودات العراقية مثل المسيحيين 
أنم�ا يخفي وراءه نفس طائفي يريد تمزيق العراق 
بالفتنة التي تسعى إليها الصهيونية وعمالؤها في 
المنطقة الذين أصبحوا أدوات أمريكية وهم كل من 
أوردغ�ان التركي وحمد القطري وس�عود الفيصل 
الس�عودي . 7-   رفع شعار التدخل اإليراني يخفي 
وراءه نفس طائفي تتضافر جهود دولية وإقليمية 
لجعل�ه عدو هذه األمة بدل العدو االس�رائيلي وهذا 
توجه خطير ألنه يحمل نف�س المخطط التدميري 
ف�ي المنطق�ة والمطب�ق حاليا ف�ي س�وريا , أننا 
عندما نش�خص بع�ض أخطاء السياس�ة االيرانية 
ال نجع�ل منها ع�دوا لنا وللمنطق�ة والعالم , بينما 
الذين يرفعون هذا الشعار يتناسون التدخل السافر 
التركي في الش�أن العراقي مثلما يتناسون التدخل 
القط�ري العدائ�ي في الع�راق والتدخل الس�عودي 
الذي يرفض تطبيع العالقات مع الحكومة العراقية 
بينم�ا يحض على تدمير س�وريا م�ن خالل اخراج 
المس�اجين المحكومين عندهم بش�رط القتال في 
سوريا ولم يفعلوا ذلك من أجل الثورة الفلسطينية 
عبر تاريخها الطويل ؟ والدعوة الى جعل إيران عدوا 
للعراقيين هو خطأ للمتظاهرين يضاف الى أخطاء 

الصراع والمخطط الدولي لتفتيت المنطقة ؟
8-    ث�م أن اعتبار قط�ع الطريق الدولي كردة 
فع�ل على قطع مواكب العزاء للش�وارع كما صرح 
بذلك أحد ش�يوخ العش�ائر الداعمي�ن للتظاهر هو 
خطأ فكري وسياسي يضاف ألخطاء المتظاهرين 
المرتبطة بنف�س طائفي يرفضه الغالبية من أبناء 
الش�عب العراقي واعتبار رفع علم الجيش الحر هو 
ردة فع�ل على رفع صور الخامنئي كما صرح بذلك 
نفس ش�يخ القبيلة الذي ينقصه الفهم السياسي , 
فرفع صور الخامنئي خطأ فردي ال تتبناه الحكومة 
وال المرجعي�ة في العراق , بينم�ا رفع علم الجيش 
الحر في تظاهرة سياسية يكشف عن توجه يرتبط 
بم�ا يجري ف�ي المنطقة من مخط�ط يريد تفتيت 
المنطق�ة م�ن خ�الل أالط�راف التي تق�ف ورائه , 
فنحن هن�ا أما أخط�اء للمتظاهري�ن يختلط فيها 
البع�د الطائفي العدائي والبع�د الدولي الذي ال يريد 
خيرا للعراق والمنطق�ة , وبذلك فنحن أمام أخطاء 
مركب�ة للمتظاهري�ن عرض�ت الس�يادة العراقية 
لالختراق والوطنية العراقية للتش�رذم والسياس�ة 
العراقي�ة للضي�اع , بينم�ا تظل أخط�اء الحكومة 
محصورة ف�ي الحاضنة العراقي�ة ويمكن عالجها 
من داخل الحاضن�ة العراقية وتقليده�ا أالنتخابي 

بعد أصالحه .

أخطـاء احلـكــومــة وأخـطــاء املتـظــاهـريـــن

الدكتور علي التميمي
رئيس مركز الدراسات واألبحاث الوطنية

alitamimi5@yahoo.com

إضــاءات

تركيا تدفع بوسيط إلقناع املالكي بالعدول
عن اتفاقية نقل النفط عرب األردن!!!

جملة إرسائيلية: تظاهرات العراق ستتحول إىل جمموعات 
مسلحة.. و"ساعة الصفر" تبدأ يف الطريق الدويل!!

كاريكاتير  فؤاد حسون

            المستقبل العراقي/ خاص

كشف مصدر نيابي مطلع ان 
اللجن�ة األمنية التي اش�تركت في 
التحقي�ق م�ع حماية العيس�اوي 
اعترافات ضد مسؤولين  س�جلت 
ون�واب كان له�م دور ب�ارز ف�ي 
العديد م�ن األعمال اإلرهابية التي 

حصلت في البالد منذ عام 2006. 
وأك�د المص�در ان االعترافات 
بينت ان مس�ؤوال حكومي�ا بارزا 
ووزي�را حاليا م�ن وزراء القائمة 
العراقي�ة متهمان بالقيام بالعديد 
م�ن األعم�ال اإلرهابي�ة والجرائم 
وال يقل�ون ع�ن العيس�اوي ف�ي 
مبين�ا  الي�ه",  المنس�وبة  الته�م 

أن المعتقلي�ن اعترف�وا ب�ان هذا 
-وال�ذي  الحكوم�ي  المس�ؤول 
يش�غل وزارة مهم�ة حالي�ا وهي 
وزارة س�يادية- مته�م بتمويل�ه 
مجاميع إرهابية خطيرة جدا كان 
له�ا يد في قت�ل مئ�ات العراقيين 
من الش�يعة ومن الس�نة على حد 

سواء".

            المستقبل العراقي/ خاص

ذك�ر مصدر مطل�ع ان تركي�ا و للم�رة الثانية 
خ�الل اق�ل من ش�هر كلفت وس�يطا عراقي�ا بارزا 
للتفاوض مع رئيس الوزراء نوري المالكي القناعه 
بالغاء المش�روع المزمع اقامته مع االردن لتصدير 
النف�ط عبر العقب�ة بدال ع�ن الخط االس�تراتيجي 

الناقل عراق-جيهان التركي.

وقال المصدر، الذي رفض الكش�ف عن اسمه، 
ل�"المستقبل العراقي" ان "المفاوض التركي هذه 
الم�رة قدم عرضا يتضمن وضع اتفاقية ثنائية بين 
تركيا والمالكي تتضمن عش�رة ش�روط يتقدم بها 
التحالف الوطني مقابل الس�ماح إلحدى الش�ركات 
التركي�ة بانش�اء خ�ط لنق�ل النف�ط س�اند للخط 
االس�تراتيجي بين البلدين على نفق�ة تركيا والغاء 

المشروع العراقي االردني".
وبين المصدر ان "تركي�ا كانت تحرك التحالف 
الكردس�تاني والقائم�ة العراقي�ة للضغ�ط بش�دة 
لرف�ض التعاون النفط�ي م�ع االردن واإلبقاء على 
خ�ط النق�ل عب�ر تركي�ا", موضح�اً ان "فتح خط 
عب�ر االردن س�وف يلغي مخاطر توق�ف الصادرات 
النفطي�ة العراقي�ة عب�ر البحر عن طري�ق مضيق 
هرمز في حال نش�وب اي صراع مس�لح دولي بين 
امي�ركا وايران او محاولة ايران التهديد بغلق هرمز 
على الدول العربية بحس�ب ما اك�ده خبراء في هذا 

الشأن".

            المستقبل العراقي/ خاص

يب�دو أن التكهن�ات الت�ي تلت 
التظاهرات الجارية في المحافظات 
الغربّي�ة في الع�راق والت�ي تقول 
بأنه�ا مدفوعة م�ن دول إقليمية، 
وأنها تس�عى إلى خلخلة األمن في 
البالد، وس�تؤدي في آخر األمر إلى 
قي�ام "إقلي�م س�ّني"، صحيح�ة، 
الغربّي�ة،  الصح�ف  وأن  خاص�ة 
واإلس�رائيلية على وج�ه التحديد، 
بدأت تش�ير إلى هذا األمر بقوّة.إذ 

تؤكد مجلة "إس�رائيل" الش�هرية 
الت�ي  التظاه�رات  أن  المحّكم�ة، 
ج�رت في محافظات غربي العراق 
انطلقت من أُس�س طائفية نتيجة 
لش�عور أهال�ي تل�ك المحافظات 
بغي�اب االمتيازات عنهم، مش�يرة 
إلى أن "االنتفاضة" التي تجري في 
سوريا ضد نظام الرئيس السوري 
بش�ار األسد ش�ّجعت بعض هؤالء 
المتظاهرين للخروج إلى الشوارع 
ورفع علم "الرئيس صدام" بحسب 

ما قالت المجلّة.

إال أن المجل�ة قللت من حجم 
هؤالء الذين خرجوا نتيجة ممارسة 
التهميش ضّدهم، ورّكزت بالمقابل 
على تخطيطات الجهات اإلقليمية 
التي تسعى جاهدة لتحويل العراق 

إلى أقاليم صغيرة بغية إضعافه.
الت�ي  المجلّ�ة،  وأك�دت 
يش�رف عل�ى إصداره�ا نخبة من 
أن كالً  األكاديميين اإلس�رائيليين، 
م�ن دول محور -الربي�ع العربي- 
"قطر وتركيا والسعودية"، دعمت 
المجموعات "الس�نية" المس�لحة 

بع�د إدانة نائ�ب الرئيس 
العراقي طارق الهاش�مي 
بته�م تتعلّ�ق باإلره�اب، 
مبينة أن ه�ذه المجاميع 
ه�ي التي أججت ش�عور 
الكراهي�ة تج�اه حكومة 
بغداد، وه�ي التي أطلقت 
م�ا  التظاه�رات  موج�ة 
دفع بع�ض األهال�ي إلى 

مجاراتها.
أن  وأوضح�ت 
الفترات المقبلة ستش�هد 
تش�كيالت عس�كرية من 
مس�لحة  مجامي�ع  قب�ل 
للتنس�يقيات  مش�ابهة 
التي تش�ّكلت في سوريا 
عالم�ة عل�ى تأث�ر ه�ذه 
بالتجرب�ة  المجموع�ات 

السورية.
وقالت إن المجموعات 
ش�رارة  أطلق�ت  الت�ي 
االحتجاج�ات مختبئ�ة اآلن وه�ي 
بأعمال مس�لّحة،  للقي�ام  تخطط 
مؤكدة أنها بدأت بتخزين األسلحة 
والعت�اد فضال عن تجني�د وتهيئة 

مقاتلين.
وبحس�ب المجل�ة ف�إن ه�ذه 
المجاميع بدأت تتحرّك عبر األنهار 
من جنوب الثرثار إلى غربِه وحتى 
أعال�ي نه�ر الف�رات عب�ر زوارق 
سريعة، مشيرة إلى أنها تتنقل عبر 

أقضية سامراء والدور وحديثة.
وال تنف�ي المجلّ�ة أن تش�هد 
األي�ام المقبل�ة في الع�راق أعمال 
شغب واس�عة، كما أنها نّبهت إلى 
حفر ه�ذه المجموعات أنفاقا بين 
األقضية يصل مداها إلى كيلو متر 
واح�د لتهري�ب العت�اد واألس�لحة 
تحس�باً لحلول "س�اعة الصفر"، 

على حدِّ وصفها.
وذك�رت المجلّ�ة أن "س�اعة 
الصفر" لتحرّك ه�ذه المجموعات 
ستكون على خط الطريق السريع 
الذي يربط بغداد بس�وريا واألردن 
المتظاه�رون  يقطع�ه  وال�ذي 
باحتاللهم له، وتابع�ت بالقول إن 
المخطط يقضي باس�تفزاز بعض 
عناص�ر الجي�ش الذي�ن يحم�ون 
المتظاهرين لدفعهم إلى استعمال 
السالح ما يعطي حّجة للمجموعات 
بإط�الق الن�ار على الجي�ش األمر 
الذي سيدفع إلى حدوث مواجهات 
ح�اّدة بي�ن الجانبي�ن، وم�ا يدفع 
المتظاهرين إلى االنسحاب وحلول 

المسلّحين بدالً عنهم.
إن  بالقول  المجل�ة  وخلّص�ت 
الع�راق مقبل على ح�رٍب إذا ما لم 
تق�م الحكوم�ة العراقي�ة بلملم�ة 
تح�رّكات  قب�ل  الن�زاع  أط�راف 
المس�لحين الذين قالت عنهم أنهم 
تس�لّموا أم�واالً طائل�ة م�ن دول 

محور "الربيع العربي".

مصدر: محاية العيساوي اعرتفوا بضلوع وزراء 
ونواب من "العراقية" بأعامل إرهابية!!

ركــزت علــى تخطيـطــات "الجـهــات اإلقـلـيـمـيــــة"



�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي

الشاله لـ                              : النجيفي يعرقل رفع احلصانة عن العلواين
و »الصدريون« يغازلون التظاهرات إلقرار »العفو العام« !!

خالفات الكتل السياسية تربك مجلس النواب
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      المستقبل العراقي/ فالح الشامي

 في الوق�ت الذي نفى فيه عضو ائتالف 
دولة القانون النائب علي ش�اله األنباء التي 
تحدثت عن حصول عراك باأليدي بينه وبين 
النائب عدي ع�واد عن كتلة األحرار, قال إن 
الصدريي�ن يقفون مع مطال�ب متظاهري 
االنب�ار من اجل إق�رار قانون العف�و العام 
لكي يفرجوا عن سجنائهم, متهما النجيفي 
بتس�ويف قضية رفع الحصان�ة عن النائب 
احم�د العلوان�ي. بمقابل هذا أك�د نائب عن 
القائم�ة العراقية ان حالة التش�نج والتوتر 
ف�ي مجل�س الن�واب أفقدت�ه الق�درة على 

ممارسة أعماله بشكل طبيعي وسلس. 
هذا وشهدت جلسة مجلس النواب التي 
عقدت, امس الثالثاء, مشادة كالمية وصلت 
لالشتباك باأليدي بين ائتالف دولة القانون 
وكتل�ة األح�رار التابعة للتي�ار الصدري ما 
اجبر رئيس المجلس الى رفع الجلسة لمدة 

ساعة كاملة.
وحول ه�ذا الخ�الف, ق�ال النائب علي 
ش�اله ل�”المس�تقبل العراق�ي” ان الخالف 
الذي حصل, امس, لم يكن بينه وبين النائب 
عدي عواد –كم�ا تناقلت وس�ائل اإلعالم- 
وان الخ�الف ج�اء نتيج�ة لس�وء فهم بين 
زمي�ل عن كتلت�ه النائب امين ه�ادي وبين 
عضو في تيار األحرار كانت تجلس بجواره 
اثن�اء انعق�اد الجلس�ة تحول في أث�ره الى 

تدافع بااليدي بين أعضاء الكتلتين.
وأش�ار شاله الى ان “س�وء الفهم الذي 
حصل جاء بع�د ان رفعت النائبة عن الكتلة 
الصدرية يدها للتصويت على تش�كيل لجنة 
للنظ�ر في تصريح�ات النائب ع�ن القائمة 
العراقي�ة احم�د العلواني خ�الل تظاهرات 
االنب�ار ال�ذي تهج�م فيه�ا عل�ى الش�يعة 
ووصفه�م بأبش�ع األوص�اف”, مبين�اً ان 
النائبة “كانت تضن انها رفعت يدها لصالح 
رف�ع الحصانة عن العلواني وليس تش�كيل 

لجنة للنظر بالموضوع”.
وأوضح عضو ائت�الف دولة القانون ان 
“التحالف الوطن�ي كان متفقا قبل الدخول 
الى الجلس�ة عل�ى موضوع رف�ع الحصانة 
ع�ن النائ�ب العلوان�ي وليس على تش�كيل 
لجنة للنظر بالموضوع الس�يما وان اللجان 
بهذا الخصوص تعد تس�ويفا كما حصل في 
لجن�ة رف�ع الحصان�ة التي ل�م تجتمع منذ 
س�نتين حس�ب وصفه”, متهم�ا النجيفي 
بعرقل�ة عملية رفع الحصان�ة عن العلواني 
“ألجندات خاصة ومعروفة” بحسب قوله.

م�ن  الص�دري  التي�ار  مواق�ف  وع�ن 
التظاهرات, كش�ف ش�اله ان تعاطف كتلة 
االح�رار م�ع التظاه�رات الحاصل�ة مجرد 
لتمرير قانون العف�و العام ليس اال لضمان 
أن “ه�ذا م�ا  خ�روج س�جنائهم، مؤك�دا 
دفعه�م لحضور الجلس�ة التش�اورية التي 
قاطعها التحالف الوطني “, موضحاً “انهم 
)األحرار( مؤيدون لهذا القانون على الرغم 

من كثرة اإلشكاالت عليه”.
ويب�دو ان مجل�س الن�واب يعيش هذه 

األيام فترة عصيبة نتيج�ة لحالة االحتقان 
بي�ن الكتل السياس�ية الس�يما بعد اختالف 
وجهات النظر بينها حول العديد من القضايا 
ابرزها التظاهرات التي تش�هدها محافظة 

االنبار وعدد من المحافظات الغربية. 
م�ن جانب�ه, ق�ال النائ�ب ع�ن القائمة 

ل�”المس�تقبل  الزوبع�ي  ط�الل  العراقي�ة 
العراق�ي” ان “مجل�س النواب يش�هد هذه 
االيام حالة من التوتر واالحتقان بين الكتل 
السياس�ية نتيجة لتعدد األزمات السياسية 
الت�ي حصل�ت  المش�اجرات  ان  “, مؤك�دا 
ف�ي جلس�ة مجل�س الن�واب, ام�س, بي�ن 

االح�رار ودولة القانون ج�اءت نتيجة لهذا 
االحتقان.

واش�ار الزوبعي الى ان “مجلس النواب 
اصبح عاجزا عن ممارسة دوره التشريعي 
نتيجة لحدة الخالفات بين الكتل السياس�ية 
الس�يما وان ه�ذه الخالف�ات عطل�ت إقرار 

كثير من المش�اريع التي كان�ت موضوعة 
ضمن جدول اعمال جلس�ة” داعياً المجلس 
الى ترك الخالفات جانبا والعمل على تمرير 

القوانين خدمة لمصالح المواطنين.
الى ذلك, طالبت القائمة العراقية، امس 
الثالث�اء، رئاس�ة مجل�س النواب بتش�كيل 
لجن�ة برلمانية للتحقيق بتصريحات النائب 
احم�د العلوان�ي بحق الش�يعة، مؤكدة أنها 

ستتخذ اإلجراءات المناسبة بهذا الشأن.
وق�ال رئيس كتلة العراقية في البرلمان 
س�لمان الجميل�ي خ�الل مؤتم�ر صحافي 
عق�ده، امس، ف�ي مبنى مجل�س النواب إن 
“العراقي�ة قدمت طلباً بش�كل رس�مي إلى 
رئاس�ة المجلس بتش�كيل لجن�ة تحقيقية 
ح�ول تصريح�ات النائب احم�د العلواني”، 
مبين�اً أن�ه “إذا ثب�ت م�ا قاله ف�أن القائمة 
س�تتخذ اإلجراءات المناسبة ضده وإذا ثبت 

العكس فسنقاضي من ادعى ذلك”.
وكان النائب عن القائمة العراقية أحمد 
العلواني نفى، في وقت سابق تجاوزه على 
الشيعة “بكلمات مقززة”، مهدداً بمقاضاة 
الجهة التي نسبت له ذلك، معتبرا أن مطالبة 
ائتالف دولة القانون بش�طب عضويته من 
البرلم�ان بنيت على “كذب�ة وال قيمة لها”, 
ف�ي المقابل ق�ال ائتالف دول�ة القانون انه 
يمتلك تسجيالت صوتية ومقاطع تصويرية 

تؤكد تهجم العلواني.
يذكر أن محافظات عدة من بينها االنبار 
تش�هد من�ذ اس�بوعين تظاهرات حاش�دة 
عل�ى الطريق الدولي الس�ريع قرب مدينتي 
الرمادي والفلوجة للمطالبة بإطالق سراح 
المعتقلي�ن واحتجاجاً عل�ى اعتقال حراس 
لوزير المالية رافع العيس�اوي، حيث قطع 

المتظاهرون الطرق العامة.

جتار لـ                          : إغـالق منفـذ طريبيــل سيلــهب األسعــار ويشعــل األسـواق

          المستقبل العراقي / خاص

حصلت »المس�تقبل العراق�ي« على وثيقة س�عودية تتضمن 
االتفاق مع 1334 »مداناً« في الس�جون الس�عودية من جنسيات 
مختلفة على تدريبهم من أجل إرس�الهم إلى »الجهاد« في سوريا، 
مقابل إعفائهم من إقامة »الحد الشرعي« عليهم وصرف معاشات 
ش�هرية لعائالته�م وذويهم. وتنص الوثيقة، وهي كتاب رس�مي 
مرسل من قس�م المتابعة في وزارة الداخلية السعودية الى اللواء 
س�عود الثنيان/ المكتب الس�ري ب�وزارة الداخلي�ة بتاريخ )25 / 
5 / 1433 ه��(، عل�ى أن�ه تم »التواص�ل مع متهمين ت�م ادانتهم 
بتهري�ب المخ�درات والقت�ل واالغتصاب م�ن الجنس�يات اآلتية: 
105 يمنيي�ن، 21 فلس�طينياً، 212 س�عودياً، 96 س�ودانياً، 254 
س�ورياً، 82 أردني�اً، 68 صومالياً، 32 أفغاني�اً، 194 مصرياً، 203 
باكس�تانيين، 23 عراقي�اً، 44 كويتي�اً«. ويقول الكت�اب أن هؤالء 
»الموقوفي�ن في س�جون المملك�ة متهمين بجرائ�م يطبق فيها 
حكم الش�ريعة اإلسالمية بقتلهم تعزيراً بالسيف«، مشيراً الى أنه 
»ت�م االتفاق معه�م على إعفائهم من إقامة الحد الش�رعي عليهم 
وصرف معاش�ات ش�هرية لعائالتهم وذويهم الذين سيتم منعهم 
من الس�فر خارج السعودية مقابل تأهيل المتهمين وتدريبهم من 
أجل إرسالهم إلى الجهاد في سوريا«، بحسب ما جاء في الكتاب.

هذا ما يفعله حكام اجلزيرة العربية 
بإخواهنم من العرب!!

محلل اقتصادي: القرار يعني إلغاء االتفاقات التجارية مع األردن

     المستقبل العراقي / أمجد صالح

ق�ال محلل اقتص�ادي أن إغالق منف�ذ طريبيل الحدودي 
س�يلحق الضرر بالجانب األردني، بينما قال تاجر عراقي أنه 
سيتسبب بارتفاع أسعار السلع والبضائع والمواد الغذائية في 
السوق العراقية. ونفى نائب في لجنة االقتصاد واالستثمار 
النيابية علمه بقرار غل�ق المنفذ الذي يربط العراق باألردن، 
بع�د أن أعلن�ت وزارة الدفاع أنها س�تغلق ه�ذا المنفذ ابتداًء 
من الس�اعة السادسة من صباح اليوم األربعاء، بحسب خبر 
عاجل بثته قناة العراقية ش�به الرسمية أمس. وتقع منطقة 
طريبي�ل غرب محافظة األنبار وفيه�ا يقع المنفذ الحدودي 
المعروف بمنف�ذ طريبيل، وهو المنفذ الوحي�د المؤدي إلى 
األردن. ويأت�ي ه�ذا القرار، ال�ذي نفى صحت�ه نائب رئيس 
مجلس محافظة األنبار، بعد مرور أقل من شهر على الزيارة 
الت�ي قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي الى االردن والتي 
نتج عنها اتفاق الجانبين على االس�راع في اتخاذ االجراءات 
الالزمة لتنفيذ مش�روع مد انبوب نفط خ�ام عراقي بطاقة 
واح�د ملي�ون برمي�ل به�دف تصدير النف�ط العراق�ي عبر 

مين�اء العقبة وكذلك تزويد ش�ركة مصفاة البترول االردنية 
بحاجته�ا من النف�ط الخام وتوقي�ع اطار اتف�اق المبادىء 
الخاص بالمشروع بين العراق واالردن. وعزت وزارة الدفاع 
س�بب غلق منفذ طريبي�ل الى عرقلة حركة التج�ارة المارة 
عل�ى الطري�ق الدولي م�ن قب�ل المتظاهرين ف�ي محافظة 
األنب�ار، لكن النائ�ب عن القائمة العراقي�ة قصي جمعة قال 
ل�”المس�تقبل العراقي” أن “التظاهرات بعيدة عن طريبيل، 
فضالً عن وجود طرق بديلة لمرور الشاحنات”. ورأى محلل 
اقتص�ادي عراق�ي أن غلق هذا المنفذ يض�ر الجانب األردني 
أوالً، مش�ككاً بصح�ة ه�ذا النب�أ. وأعرب تاج�ر عراقي عن 
خشيته من هكذا إجراء ألنه س�يضطر التجار العراقيين إلى 
إيجاد س�بل بديل�ة الس�تيراد البضائع، جوي�ة أو بحرية، ما 
سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل. ولم تعلق السلطات األردنية 
على هذا القرار حتى لحظة كتابة هذا التقرير. وفي الس�ابع 
والعش�رين من الش�هر الماض�ي س�محت الحكومة بدخول 
ش�احنات تحمل 130 براداً تضم خض�راوات وفواكه اردنية 
إلى األراضي العراقية بعد أن بقيت تلك الشاحنات عالقة على 
الحدود األردني�ة العراقية ألربعة أي�ام. وقال رئيس مجلس 

إدارة الجمعي�ة األردني�ة لمنتج�ي ومص�دري الخض�راوات 
والفواك�ه زهي�ر جويح�ان حينه�ا أن تلك الش�احنات تقدر 
خسارتها في حال عدم دخولها الى العراق ب�500 ألف دينار 
اردني )اكثر م�ن 705 آالف دوالر(. وكانت أنباء غير مؤكدة 
قالت في وقت سابق أن تركيا طلبت من رئيس الوزراء نوري 
المالكي إلغاء مشروع مد األنبوب النفطي العراقي-االردني 
مقابل قيامه�ا بإيقاف التظاهرات ف�ي األنبار.وقال المحلل 
االقتصادي د. ماجد الصوري ل�”المستقبل العراقي” أن هذا 
القرار يع�ّد إلغاء لجمي�ع االتفاقات التجاري�ة واالقتصادية 
التي أبرمه�ا العراق مع األردن، وه�ي اتفاقات بدت ممتازة 
في اآلونة األخي�رة. وقال الصوري “س�معت هذا الخبر من 
وس�ائل اإلعالم، وال أعتق�د أنه صحيح”. وفي هذا الس�ياق 
نف�ى نائب رئيس مجلس محافظة االنب�ار نبأ اغالق المنفذ، 
واصف�ا األنباء الت�ي تناقلتها بعض وس�ائل االعالم ب�”غير 
الصحيحة مطلقا”. وقال سعدون عبيد الشعالن لوكالة انباء 
المستقبل ان “االنباء التي تناقلتها بعض وسائل االعالم عن 
اغ�الق منفذ طريبيل بين الع�راق واالردن عارية عن الصحة 
تمام�ا كون المنف�ذ مفتوحا ولن يتم اغالق�ه مطلقا، واآلن 

ه�و مفتوح امام س�ير المركبات وش�احنات نق�ل البضائع 
والسلع”. واضاف ان “منفذ طريبيل غرب االنبار بين العراق 
واالردن ش�هد سقوط ثلوج بكميات كبيرة وتم رفعها خالل 
دقائق وأعيد فتحه مج�ددا من الجهة االردنية”. وإلى جانب 
االتفاق على مد أنبوب نفطي مش�ترك، وافق العراق، بحسب 
محضر اجتم�اع اللجنة العليا االردنية العراقية المش�تركة، 
الذي وقعه رئيسا الوزراء في البلدين، على “السير في وضع 
اتفاقية إقام�ة منطقة تجارة حرة موقع�ة بين البلدين عام 
2009 حيز التنفيذ واستكمال االجراءات الالزمة لذلك”. كما 
واف�ق العراق على “اعطاء المرون�ة الالزمة للجانب االردني 
الس�تالم النفط الخام من كركوك أو البصرة س�واء بالبر او 
بالبحر مع دراسة امكانية زيادة الكميات المجهزة”. ووافق 
الع�راق عل�ى “زيادة مق�دار الكميات التي ت�ورد لالردن من 
م�ادة الوقود الثقيل لتصبح 60 ألف طن بدال من 30 ألف طن 
ش�هريا وبنفس االس�عار الحالية والمتفق عليه�ا”. ووافق 
العراق على “زيادة س�عة خط الغاز المخصص لتأمين الغاز 
ال�الزم كوقود لتش�غيل محطات الض�خ المخصصة النبوب 
النف�ط الخام وذلك لتأمين حاج�ة االردن من الغاز الطبيعي 

العراقي”. واتفق الجانبان على “معالجة موضوع المديونية 
العراقية ضمن اطار العالقات االخوية والمصالح المشتركة 
بين البلدين”. كما تم�ت الموافقة على “زيادة عدد الرحالت 
الجوي�ة بين البلدين خالل ش�هر من تاري�خ المحضر وبحد 
ادن�ى 10 رحالت اس�بوعية اضافي�ة”. إلى ذل�ك، قال عضو 
لجنة االقتصاد واالس�تثمار في مجلس النواب قصي جمعة 
أن ال عل�م له بنبأ إغالق المنف�ذ. وقال جمعة، وهو نائب عن 
القائمة العراقية، ل�”المس�تقبل العراق�ي” أن منفذ طريبيل 
بعي�د ع�ن المتظاهرين ف�ي األنبار، ل�ذا “ال مب�رر لغلقه”. 
وقال التاجر العراقي مازن العكيلي ل�”المس�تقبل العراقي” 
أن 50 ال�ى 60% من البضائع المس�توردة العراقية تأتي عن 
طري�ق منفذ طريبيل، الفتاً الى إلى إغالقه س�يضطر التجار 
العراقيي�ن ال�ى البحث عن مناف�ذ بديلة، وهو م�ا يؤدي إلى 
زي�ادة أجرة النقل. وأوضح العكيل�ي أن إغالق منفذ طريبيل 
سيتس�بب بارتفاع أجرة النقل من 1800 او 1900 دوالر الى 
نح�و 4 آالف دوالر، مش�يراً الى أن ذلك س�يضطر التجار الى 
رفع أس�عار السلع والبضائع والمواد الغذائية، ما سينعكس 

سلباً على المواطن العراقي.  

           المستقبل العراقي/ فريد محمود

بع�د مض�ي نحو أس�بوعين على خ�روج التظاه�رات في 
المحافظ�ات الغربية من العراق، وتقديم�ه لمطالب متعددة، 
لت الحكومة المركزية لجنة لتلق�ي طلبات المتظاهرين  ش�كَّ
وتصنيفها حس�ب اختص�اص الجهات المعني�ة، وحول عمل 
اللجنة وإذا ما كانت كسابقاتها من اللجان المشكلة، والتي ال 
تؤدي لشيء، إال لتذويب األزمات، قال المحلل السياسي قيس 
قاس�م العجرش أن “االحتجاجات ليست ذات أمد بعيد، إذ أنها 
لم تركز عل�ى أداء الحكومة والمحاصصة التي أدت إلى تردي 

األداء الحكومي”. 
وأك�د العج�رش ل�”المس�تقبل العراق�ي” أن “األه�م هو 
متابع�ة عم�ل اللجن�ة م�ن قب�ل المتظاهرين، وم�ن الممكن 
أن تك�ون لجنة كس�ابقاتها من اللج�ان الحكومية، إذا توقف 
الش�ارع ع�ن المطالب�ة، اذ أن تأسيس�ها ج�اء نتيجة لضغط 

الش�ارع ومطالبه”، مش�يرا الى أن “الحكوم�ة وأي حكومة 
أخرى ال تستجيب وال تعطي من ذاتها، من دون الضغوط”. 

وبين العج�رش أن “مطالب المتظاهري�ن مطالب فئوية، 
وف�ي جانب منه�ا كانوا على ح�ق، ولكن لبوس�ها في لباس 
فئ�وي ضيق س�يؤدي إلى تدمي�ر المطالب -حت�ى وإن كانت 
هاً ب�أن “معان�اة المواطن  تتج�ه لإلص�الح السياس�ي”، منوِّ

العراقي ستبقى كما هي في ظل هذه المطالب”.
وبش�أن توقعات التدخل العس�كري لحل أزمة التظاهرات 
قال العجرش “يجب أن نكون إيجابيين، على س�بيل المثال أن 
االنبار كانت اخطر محافظ�ات العراق في ما مضى، واآلن لم 
يحملوا السالح، فقد خرجوا في تظاهرة سلمية، وينادون بها 

دون حمل السالح”. 
وم�ا اذا كان الح�ل العس�كري قريبا من المس�ألة قال “ال 
اتص�ور أن تص�ل األمور إل�ى التدخل العس�كري، ولغاية اآلن 
اثب�ت المتظاه�رون أنهم على قدر المس�ؤولية، ول�م يجروا 

القوات المسلحة إلى التدخل في المسألة”.
من جانبه قال المحلل السياس�ي عصام الفيلي أن “اللجنة 
يج�ب أن تك�ون لديها الق�درة على ق�راءة الطلب�ات بصورة 
دقيق�ة، ولها القدرة على وضع الحلول المناس�بة لها دون أن 
تكون هذه الحلول أش�به بالحلول الس�ابقة والتي من شأنها 
تذوي�ب القضايا التي تركن لها”، مش�يراً إلى أن “على اللجنة 
أن تكون مس�تقلة وغير حزبية لتقف على مس�افة متساوية 

من المتظاهرين”.
وحول انجرار المس�ألة إلى الحل العسكري بين الفيلي أن 
“المتظاهرين الذين خرجوا لديه�م حلول بديلة عن التظاهر، 
لكن الس�ؤال إلى متى سيس�تمر التظاهر السلمي، وإلى متى 
س�تحافظ الحكومة على رباطة جأش�ها؟ خصوصا أن وزير 
الدفاع قد طالب الحكومة بالتدخل العس�كري، لتأخذ الوزارة 

دورها في حل التظاهرات”. 
وأش�ار إلى أن “التدخل العسكري س�يكون بمثابة انتحار 

وتمزي�ق لجس�د العراق وأن تداعياته س�تكون مث�ل النار في 
الهشيم”. 

وكان مجلس الوزراء قد قرر، أمس، تش�كيل لجنة وزارية 
لتلقي طلبات المتظاهرين،  

واللجن�ة مصنفة حس�ب اختص�اص الجهات المس�ؤولة 
عن تنفيذها وه�ي مجلس النواب، ومجل�س القضاء األعلى، 
والحكوم�ات المحلية، فضالً عن الوزارات، وس�تقوم اللجنة 

بتقديم توصيات ومقترحات محددة إلى مجلس الوزراء”.
ودع�ا المتظاهرون النتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم 
وتسليمها إلى مجالس المحافظات. وأوضح مجلس الوزراء، 
في بيان تلّقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه، أن “اللجنة 
س�تكون برئاس�ة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء العدل 
المائي�ة والبلدي�ات  اإلنس�ان والم�وارد  والدف�اع وحق�وق 
واألش�غال العام�ة والدولة لش�ؤون مجلس الن�واب واألمين 

العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية”.
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ذك�رت مصادر في القائمة العراقية ان معظم ن�واب القائمة جمعوا تواقيعهم 
الس�تجواب رئيس الحكومة نوري المالكي في الجلسات المقبلة لمجلس النواب. 
وقالت المصادر لوكالة انباء المس�تقبل امس الثالثاء ان “القائمة العراقية لم تكن 
موحدة مثلما هي هذه االيام، اذ ان جميع نوابها يؤيدون اس�تجواب المالكي وذلك 

لعدم ايفائه بمتطلبات الشارع العراقي”. 
وكانت مصادر في القائمة العراقية اعلنت نية وزرائها مقاطعة جلسة مجلس 

الوزراء احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة مطالب المتظاهرين. 
واعلن النائب عن القائمة العراقية حميد كسار الزوبعي امس االول ان العراقية 
س�تقدم طلبا رسميا الى رئاس�ة مجلس النواب الس�تجواب رئيس الوزراء نوري 

المالكي تمهيدا لسحب الثقة من الحكومة.

هدية إلخواننا في سوريا



النفط والطاقة النيابية: تصدير النفط من كردستان ال يمكن أن يتم إال عرب احلكومة االحتادية

    المستقبل العراقي / سام محمود - فالح الناصري   

عل�ى الرغ�م من أن الس�لطة 
للس�لطات  موازي�ة  القضائي�ة 
لكنه�ا  والتنفيذي�ة،  التش�ريعية 
بضمه�ا  األخ�رى  ه�ي  مه�ددة 
للمحاصصة السياسية في البالد، 
هذا ما أجم�ع علية نواب وخبراء 
القان�ون، وبع�د أن ضم�ن  ف�ي 
الدس�تور حقها بفقرات واضحة 
وال تقبل التفس�ير، تع�ود األزمة 
من جديد حول تفس�ير قوانينها، 
سياس�ية  جه�ات  وتس�ليط 
لإلشراف عليها والتدخل المباشر 
إذ  أعضائه�ا،  واختي�ار  بعمله�ا 
أوض�ح عض�و اللجن�ة القانونية 
في مجلس الن�واب عادل فضالة 
ل�"وكال�ة أنب�اء المس�تقبل" أن 
االتحادي�ة  المحكم�ة  "قان�ون 
التصوي�ت  يمك�ن  ال  الجدي�د 
األول  مهمي�ن:  لس�ببين  علي�ه، 
ه�و الخروق�ات القانونية، اذ من 
جهة أول�ى فأن القان�ون الجديد 
يحوي فقرة مقترحة تقضي بأن 
يك�ون رئيس المحكمة االتحادية 
القضائي�ة من  رئيس�ا للس�لطة 
ناحية اعتبارية، وهي عبارة غير 
متع�ارف عليه�ا ف�ي الس�ياقات 
القانوني�ة"، معل�اًل ذل�ك بالقول 
"أما أن يكون رئيسا وبصالحيات 
يكون".وأض�اف  ال  أو  كامل�ة 
فضالة أن "الخرق الثاني: هو رفع 
صالحية ترشيح القضاة لعضوية 
المحكمة االتحادية من صالحيات 
مجلس القضاء األعلى، وتحويلها 
إل�ى لجنة ثالثية تش�كل من قبل 
مجل�س الوزراء ومجل�س النواب 
ورئاسة الجهورية الختيار قضاة 
مش�يراً  االتحادي�ة"،  المحكم�ة 
إل�ى أن كل ه�ذه الجه�ات "ه�ي 
جهات سياس�ية أت�ت عن طريق 
المحاصصة السياسية والقومية، 
ومن غير الممكن أن تتكون لجنة 

م�ن أط�راف سياس�ية الختي�ار 
قض�اة محايدي�ن ومس�تقلين"، 
مؤك�داً أن�ه "أمر يخ�دش مبادئ 
القضاء واستقالليته وحياديته".

أمكاني�ة  أن  فضال�ة  وبي�ن 
التصويت على القرار غير ممكنة 
"لعدم اكتم�ال النصاب القانوني 
المطلوب لمجل�س النواب، والذي 
يحتاج إلى 217 عضوا، وبالخالف 
الحاصل ما بين الكتل السياس�ية 

ال يمكن التوافق على هذا العدد". 
من جانبه، أوضح عضو اللجنة 
القانوني�ة في مجلس النواب آزاد 
أبو بكر ل�"المس�تقبل العراقي" 
أن "أكثر الكتل السياسية متفقة 
عل�ى الصيغ�ة النهائي�ة لقانون 
الجدي�د،  االتحادي�ة  المحكم�ة 
والخ�الف الحاص�ل ه�و بش�أن 
الم�ادة 14، باإلضاف�ة إل�ى البت 
ف�ي ق�رار النزاعات".وأضاف أبو 

بكر أن "التصوي�ت على القانون 
بعي�د حالي�اً، حت�ى ف�ي الفصل 
التشريعي الحالي، بسبب الخالف 
الش�ريعة  فقه�اء  فيت�و  ح�ول 
الحض�ور  ومس�ألة  والقان�ون، 
والب�ت في مس�ألة النزاعات بين 
األقالي�م"، مبينا أن "هناك ش�به 
تواف�ق على ه�ذه النق�اط، لكن 
هناك خالف على فيتو الفقهاء"، 
بحس�ب قوله. وتن�ص المادة 93 

م�ن الدس�تور -التي تح�دد عمل 
المحكمة االتحادية- على "الفصل 
ف�ي المنازعات الت�ي تحصل بين 
وحكومات  االتحادي�ة،  الحكومة 
األقاليم والمحافظ�ات والبلديات 
المحلي�ة"، و"الفص�ل  واإلدارات 
ف�ي المنازعات الت�ي تحصل في 
أو  م�ا بي�ن حكوم�ات األقالي�م 
ف�ي  و"الفص�ل  المحافظ�ات"، 
االتهام�ات الموجهة إل�ى رئيس 

مجل�س  ورئي�س  الجمهوري�ة، 
ال�وزراء وال�وزراء" و"المصادقة 
عل�ى النتائج النهائية لالنتخابات 
العامة لعضوية مجلس النواب".

م�ن ناحيتها، أش�ارت عضو 
اللجن�ة القانوني�ة ف�ي مجل�س 
الن�واب جن�ان البريس�م إل�ى أن 
"قان�ون المحكمة تمت اإلش�ارة 
إليه في الدس�تور وعندما يشرع 
يجب أن يش�رع وفق الدس�تور"، 

مبينة أن "الدستور حدد صالحيات 
المحكم�ة االتحادي�ة.. كما حدد 
وجوب تش�كليها م�ن خبراء في 
وقال�ت  والقان�ون".  الش�ريعة 
البريس�م ل�"المستقبل العراقي" 
أن "السلطة القضائية يراد لها أن 
تتشكل كباقي الهيئات المستقلة 
المحاصص�ة  يضم�ن  بش�كل 
والتدخ�ل"، موضح�ة أن ه�ذا ال 
مس�تقل  القض�اء  "ألن  يمك�ن 

تعط�ى  أن  يمك�ن  وال  وحي�ادي 
الصالحي�ات لجهات سياس�ية".

الن�واب  "مجل�س  أن  وأضاف�ت 
من حق�ه الدس�توري أن يصوت 
على قان�ون المحكمة االتحادية، 
أعضاءه�ا"،  يرش�ح  ال  ولك�ن 
متس�ائلة "كي�ف ب�ه أن يصوت 
ويشكل"، منوِّهة بأن "المحكمة 
الدستورية  ستفقد اس�تقالليتها 
وحياديتها".وذكرت البريس�م أن 
"هناك إشكاال حول عدد الفقهاء، 
والكت�ل وافقت على العدد وبقيت 
نقطة خالفية واح�دة"، مضيفة 
أن "القان�ون يحت�اج إل�ى ثلث�ي 
أعضاء مجل�س النواب، ومن غير 
الممك�ن أن يقر بظ�ل الخالفات 
ذل�ك،  القائمة".إل�ى  السياس�ية 
ط�ارق  القانون�ي  الخبي�ر  ق�ال 
حرب ل�"المس�تقبل العراقي" إن 
"المادة 93 من الدستور واضحة 
المحكمة  حيث ح�ددت تش�كيل 
االتحادية بالتالي: )ثلثان للقضاة، 
وثلث للفقه�اء القانونيين، وثلث 
للفقه�اء الش�رعيين("،  مش�يراً 
إلى أن هذا "ال يعن�ي أن الفقهاء 
الش�رعيين رجال الدين او علماء 
الدي�ن، وإنم�ا خبي�ر ف�ي الفقه 
اإلس�المي"، مؤكداً أن�ه "ال يجب 
أن يك�ون خطيب�ا أو رج�ل دي�ن 
وإنما خبي�ر ش�رعي"، الفتاً إلى 
أن "الخ�الف الحاص�ل اآلن ه�و 
في عدم فهم النص الدستوري". 
وش�دد ح�رب عل�ى أن "القضاء 
خط�أ  ألن�ه  تسييس�ه  يج�ب  ال 
تعبيره.وذك�ر  بحس�ب  قات�ل"، 
أن "القض�اء ال ب�د أن يبتع�د عن 
القضايا السياس�ية وهو س�لطة 
قضائية كما الس�لطة التشريعية 
والتنفيذية"، موضحاً أن "القضاء 
س�لطة موازية للسلطات األخرى 
ويجب أن نترك القضاء والمحاكم 
فتسييسهم واألشراف علهم خطأ 

يخالف الدستور".
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القـانونيـة النيـابيـة لـ"                                     ": املحكمـة االحتـاديـة
لـن تكـون مستقلـة إذا تشكلـت باملحـاصصـة

خبير قـانونـي شـدد علـى ضـرورة عـدم "تسييسـهــا"

أربـيـــل تـتـجـــاهـــــل تحــذيـــرات بـغـــداد

             بغداد / ومع 

أك�دت لجن�ة النف�ط والطاق�ة النيابي�ة أن تصدير 
النف�ط من حق�ول إقليم كردس�تان ال يمك�ن أن يتم إال 
عبر الحكومة االتحادية. وقال عضو اللجنة النائب فرات 
الشرع لوكالة أنباء المستقبل انه "ليس من الصحيح أن 
يكون لحكومة إقليم كردستان الحرية الكاملة في تصدير 
النفط إال بموافقة الحكومة المركزية التي لها الس�يادة 
في مس�ألة تصدير النفط". وأض�اف "أي اختالف حول 
هذه المس�ألة يضعف البلد اقتصادياً وسياسياً ويعرض 
البلد إلى مشاكل داخلية يجب ان يبتعد عنها". وزاد "على 
حكومة اإلقليم التنس�يق مع المركز في جميع المواقف 
من اجل المصلحة الوطنية". وكانت مصادر قطاع النفط 
في إقليم كردس�تان العراق أفادت أن اإلقليم بدأ بتصدير 
النف�ط الخام إلى األس�واق العالمية مباش�رة عبر تركيا 
وهو ما يش�كل أكبر تح�د حتى اآلن الدعاء بغ�داد بأنها 
تسيطر تماما على النفط العراقي. وأضافت المصادر أن 
تصدير الخ�ام إلى جانب كميات صغي�رة من المكثفات 
يظهر تزايد ش�عور اإلقليم ش�به المس�تقل بخيبة األمل 
تجاه بغداد مع س�عيه نحو تعزيز استقالله االقتصادي. 
ورغم ان كمية الخام المصدرة قليلة لكن المصادر قالت 
إن التصدي�ر المباش�ر له أهمية رمزية كبيرة مع س�عي 

كردستان لمزيد من االستقالل المالي عن بغداد. وأكدت 
المصادر ان قطاعي الش�حن والنفط في اإلقليم س�لمت 
أول ش�حنة بالشاحنات إلى ميناء مرس�ين التركي على 
البحر المتوسط. وقال محمد سبيل، رئيس شركة جينيل 
انرجي، في مقابلة  صحفية ان حكومة إقليم كردس�تان 
أعطتنا اإلذن لبدء تصدير الخام من حقل نفط طق طق. 
وتص�ر بغ�داد على أنها تمل�ك الحق الدس�توري منفردة 
ف�ي تصدير النفط. وأوقفت حكومة كردس�تان الش�هر 
الماضي على ش�حن الخ�ام عبر خط أنابي�ب إلى تركيا 
تسيطر عليه بغداد بسبب تجدد النزاع على المستحقات 
النفطي�ة فيما يب�دو. وبدأت حكومة كردس�تان تصدير 
المكثفات بشكل مستقل عن بغداد إلى األسواق العالمية 
في اكتوبر تش�رين األول بالش�احنات إل�ى ميناء تركي 

حيث تبيع الصادرات من خالل وسيط.
وقال مس�ؤولون كبار بقط�اع النفط العراقي إن أي 
خطوة من منطقة كردستان العراق، التي تتمتع بالحكم 
الذات�ي، لتصدي�ر النف�ط م�ن دون موافق�ة الحكوم�ة 
المركزي�ة تظل غي�ر قانونية وقد تزي�د صعوبة التوصل 
التفاق بش�أن مدفوعات النفط المتأخرة. وقال مسؤول 
عراقي بقطاع النفط "إذا أصرت حكومة إقليم كردستان 
على المضي في االتجاه الخطأ حتى ولو بمقايضة الخام 
دون موافقة قانونية فإن هذا سيزيد الوضع سوءا ويجعل 

التوص�ل إل�ى اتف�اق أكثر صعوب�ة". ولم يتح�دد موعد 
للمحادثات بين الحكومة المركزية والس�لطات الكردية 
إلنهاء الخالف بش�أن صادرات كردس�تان ومس�تحقات 
الش�ركات األجنبية العاملة في المنطقة الواقعة شمالي 
الع�راق. ويأت�ي ه�ذا ف�ي وقت يس�عى فيه الع�راق إلى 
الوصول باإلنتاج في العام الحالي 2013 إلى 3.7 مليون 
برمي�ل يوميا في المتوس�ط، أي أقل بقليل فحس�ب من 
أعلى مستوى على اإلطالق 3.8 ماليين برميل يوميا الذي 
س�جله في 1979. ومن المتوق�ع أن تبلغ الصادرات 2.9 
مليون برميل يوميا، ش�املة 250 أل�ف برميل يوميا من 
حكومة كردس�تان. ولدى العراق خطط طموحة لتعزيز 
الطاق�ة اإلنتاجية بمس�اعدة الش�ركات األجنبية لتصل 
إل�ى 12 ملي�ون برمي�ل يوميا بحل�ول ع�ام 2017، لكن 
ب�دا أن ه�ذا الهدف غير واقعي بس�بب اختناق�ات البنية 
التحتية وضعف اإلمكانات اللوجستية. ومن المتوقع أن 
يستهدف العراق ما بين ثمانية ماليين برميل يوميا و8.5 
ملي�ون برميل يوميا، لكن بعض المحللين والمس�ؤولين 
ف�ي ش�ركات النفط ي�رون أن مجرد الوصول إلى س�تة 
ماليين برميل يوميا بحلول 2017 س�يكون مهمة صعبة 

عل�ى البل�د ال�ذي دمرت�ه الح�رب. 
وعل�ى صعي�د ذي صل�ة، أعلنت منظمة اوب�ك، التي 
يش�كل خ�ام البص�رة الخفيف إح�دى مكونات س�لتها 

ال��12، عن انخف�اض أس�عار النفط ضمن الس�لة إلى 
108.15 دوالر للبرمي�ل الواحد، مش�يرة ال�ى أنها تعتبر 
أعلى من تلك التي س�جلت خالل كان�ون األول الماضي. 
وذكر تقرير نش�ر على موقع المنظمة أمس أن "أسعار 
النفط لس�لة أوبك انخفضت ال�ى 108.15 دوالر للبرميل 

الواحد مقارنة ب�108.68 دوالر ليوم الس�بت الماضي 
) 4 كان�ون الثان�ي(، ومنخفضة عن ي�وم الجمعة 

دوالر   109.15 بل�غ  ال�ذي 

للبرميل الواحد". وأش�ارت المنظمة ال�ى أنه على الرغم 
من انخفاض هذه األس�عار اال أنها ما زالت تعتبر األعلى 
من األسعار التي شهدها شهر كانون األول الماضي التي 

تراوحت بين 105 الى 107 دوالر للبرميل الواحد.

            المستقبل العراقي / ضياء السراي

مددت مفوضية االنتخابات فترة تسجيل 
م�ن  المتنافس�ين  ع�دد  ليصب�ح  الكيان�ات 
المرشحين 8400 مرش�ح تقريبا يتنافسون 
على 447 مقعدا انتخابيا، وهو عدد كبير جدا 
يطارد مقاعد قليلة، واالخفاقة هنا تكمن في 
س�وء التخطيط من قبل الكيانات التي قررت 
خ�وض المنافس�ة االنتخابية بك�م كبير من 
المرش�حين وعش�وائية وانتقائية في اختيار 

كم ونوع المرشحين.
المرحل�ة  مثلن�ا  أن  نبال�غ  ال  ولعلن�ا 
االنتخابي�ة المقبل�ة بالص�راع، وق�د يطابق 
الوص�ف قلب الحقيقة، لكن المش�كلة تكمن 
في انه س�يكون ص�راع وج�ود مصيري بين 
المكون�ات المتماثل�ة اثني�ا وجغرافي�ا وبين 
المختلف�ة ف�ي تل�ك الحيثيات وبش�كل عام 
فان الصراع االنتخابي المقبل س�تتداخل فيه 
المكونات الحكومية مع الحزبية والعشائرية 

والدينية والمليشيات ومافيات المال الفاسد، 
وسيالعب الناخب المرشح على وتر المنفعة 
واالس�تفادة المباشرة اآلنية ،لتضرب كل تلك 
المكون�ات في خ�الط مناه�ج دعائي�ة غير 
مس�تقرة وغي�ر نظامي�ة لتنتج لن�ا تركيبة 
حكومي�ة محلي�ة معاق�ة أيضا كم�ا أنجبت 
انتخابات 2010 وليدا برلمانيا مش�وها أعاق 
في�ه الجزء ال�كل فاضطرب النظام وس�ادت 

الفوضى والعشوائية.
 تعتق�د الكيانات المص�ادق عليها 2013 
أن الطريقة المثلى لخوض الصراع االنتخابي 
المقب�ل هي لعبة اس�تخدام العامل القومي ، 
الدين�ي  المذهبي  والعقائ�دي والمالي، على 
أم�ل ل�ف النس�يج االجتماع�ي المصغر نحو 
الناخ�ب او الكيان الذي س�يكون هو األقرب 
م�ن حي�ث انطب�اق تل�ك المعايي�ر والعوامل 
وتعطينا تظاهرات االنبار صورة مصغرة عن 
الشريحة األكثر تأثرا وتحركا وهي الشريحة 

العشائرية.

ل�ذا ن�رى أن الكيان�ات العش�ائرية التي 
اقتحمت ميدان التنافس االنتخابي وس�جلت 
ضم�ن الكيان�ات االنتخابية ل�دى المفوضية 
هذه المرة فاق عددها 58 كيانا، ال يوجد فيها 
غير رجال العش�ائر من الش�يوخ وهو أمر لو 
قارناه م�ع االنتخابات الماضية فس�نجد أن 
نسبة التمثيل العشائري قد ارتفعت إلى %90 
عن الفترة المنصرمة وهو يعني دخول العب 
جديد س�يكون من الصعب جدا التعامل معه 
وفق نظام المؤسسة إضافة إلى انه سيجتث 

أصوات المكونات األخرى ويربك عملها.
ومع االرتب�اك الحاصل في تحديد مالمح 
الخط�ط االنتخابية التي س�تتبعها الكيانات 
تلك لتوجي�ه مي�ول الناخبين ف�ان الكيانات 
المتنافس�ة تسعى حاليا الس�تخدام خطة " 
االستهداف االنتخابي المحدد" والتي تتلخص 
في تقسيم الخارطة المكانية  السيسولوجيا 
إلى دوائر تحدد وفق عوامل مهمة وأساس�ية 
هي )العامل الجغرافي، العامل القبلي، العامل 

الدين�ي(، م�ع مراع�اة االلت�زام بالحص�ص 
المكانية للمرشحين من الكيان الواحد وعدم 

تزاحمهم على منطقة واحدة.
االس�تقراء المنطقي لمثل هذا المش�هد 
يوجب اللجوء إلى خطط مغايرة على رأس�ها 
طريق�ة CEC إلدارة الحملة االنتخابية والتي 
تعن�ي ) الحمل�ة االنتخابي�ة الش�املة( تل�ك 
الت�ي تأخ�ذ بنظ�ر االعتب�ار دم�ج المناهج 
الثمانية األساس�ية  الخاصة بإدارة الحمالت 
االنتخابية، ولكي تنجح يفضل تنفيذها وفق 
منهج STAEC  وهو األقرب إلى الفوضى التي 
تمتاز بها س�احتنا. وهذا المنهج هو )منهج 
األنظمة التقني�ة لدوائر الناخبي�ن المصغرة 
في الحم�الت االنتخابية(، وق�د اثبت نجاحه 
في بيئ�ات مش�ابهة للبيئ�ة العراقي�ة وفيه 
هام�ش لالجته�اد وف�ق متطلب�ات المرحلة 

المستهدفة. 
والحقيق�ة ان الكيان�ات الكب�رى تراهن 
على استخدام خطة "االس�تهداف االنتخابي 

المح�دد"، ف�ي االنتخابات المحلي�ة المقبلة 
لكس�ب األصوات االنتخابي�ة وتحقيق تفوق 
وتميز في الس�احة االنتخابي�ة، ويبدو انها ال 
تدرك ان النس�يج االنتخابي العراقي ال يمكن 
ضب�ط س�لوكياته والتكه�ن ب�ردود أفعال�ه 
فضال ع�ن وجود 161 كيان�ا جديدا من أصل 
261 تم�ت المصادق�ة عليه�ا، وهي ليس�ت 
كيانات معروفة ولها تجارب س�ابقة في هذا 
المضم�ار وبالتالي س�تزيد صعوب�ة المهمة 

بالنس�بة للكيانات األبرز.
على جانب آخ�ر ال يقل أهمية من جانب 
الحم�الت  إدارة  بخط�ط  الخ�اص  التكتي�ك 
االنتخابية، نتوقف قلي�ال عند أنواع  الكيانات 
االنتخابية والناخبي�ن وتصنيفات كل منهم، 
إذ تنقسم الكيانات السياسية المتسابقة إلى 
ثالثة أقس�ام) كيانات ينقم عليه�ا المواطن 
وكيان�ات  مجهول�ة،  وكيان�ات  العراق�ي، 
عشائرية(، كل تلك األصناف تعمل وفق مبدأ ) 
االهتمام اآلني والتسويق النفعي(، وبالمقابل 

فان الناخب العراقي ينقسم الى ثالثة أقسام 
أيضا) ناخب ناقم عل�ى الوضع برمته يبحث 
ع�ن االنتقام من خالل صوته، وناخب منتفع 
ويسعى للمحافظة على منفعته ببقاء الجهة 
الت�ي تبادل معه�ا المنفعة، وناخ�ب متفرج 
يترنح بين اإلحج�ام واإلقبال على االنتخاب( 
وكل تل�ك األصناف الثالثة تعلم علم اليقين ان 
المرش�حين والكيانات التي تعمل وفق المبدأ 
اآلني )زواج المصالح في أوقات االنتخابات( 
ه�ي نفعي�ة وس�تبتلع وعودها كم�ا ابتلعها 
من س�بقهم وبالتالي ستكون معركة حامية 
الوطي�س بي�ن الناخ�ب والمرش�ح قوامه�ا 
المجاملة مقرونة بمدى النفع الذي سيحصل 
عليه الناخب ليدلي بصوته، وهو ما نش�اهده 
اآلن حي�ث تتص�دى مجاميع وفئات تس�وق 
لنفسها على أنها صاحبة شعبية وبمقدورها 
تامي�ن أص�وات انتخابية بمختلف الوس�ائل 
وهو ن�وع من التحايل وس�تنطلي تلك اللعبة 

على اغلب الكيانات إن لم يكن كلها.

الناخب واملرشح وما بينهام )العشرية( يف مضامر االنتخابات املحلية العراقية 2013
عىل طريق االنتخابات

مظاهرة في البصرة ترفض الغاء قانون املسائلة والعدالة
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      المستقبل العراقي/ متابعة
 هن�اك الكثير من الدالئل على أن ثورات 
الربي�ع العرب�ي الت�ي تتفاعل ف�ي العالم 
العربي تؤثر بشكل سلبي جداً في العالقات 
العربي�ة اإلس�رائيلية، عل�ى الرغ�م من أن 
ال�دول التي ش�هدت ه�ذه الث�ورات تعيش 
آالم مخاض التحول الديمقراطي العسيرة، 
وتكابد تعقيدات المرحلة االنتقالية؛ بشكل 
يجعلها أبعد ما تكون عن االهتمام بما هو 

خلف حدودها.
ومع أن كل المؤشرات تدلُّ على أن الدول 
العربية التي ش�هدت ثورات، السيما مصر 
وتونس، لن يكون بوس�عها التفرغ للقيام 
بخطوات كبيرة خالل العام الحالي بش�كل 
يؤثر في “األمن القومي” اإلسرائيلي، إال أن 
تقريراً إسرائيلياً نشرته صحيفة “يديعوت 
أحرن�وت” قد افت�رض أن التح�والت التي 
يش�هدها العالم العربي تحمل في طياتها 
الكثي�ر م�ن المخاطر اإلس�تراتيجية، مما 

يستدعي تهديدا كبيرا على “إسرائيل”.
ووفقاً لما نشره التقرير فهناك عامالن 
أساسيان يمكن لهما أن يزيدان من التهديد 
العرب�ي عل�ى “إس�رائيل” والمتمثل�ة في 
انهيار األنظمة التي لها الس�بق في توقيع 
اتفاقيات سالم مع “إسرائيل”، واآلخر هو 

صعود اإلسالميين إلى سدة الحكم.
وبحس�ب التقري�ر فإن الربي�ع العربي 
ق�د مر ف�ي ع�دة مراح�ل خ�الل العامين 
الماضيي�ن وربم�ا يمر ف�ي مرحلة جديدة 
خ�الل الع�ام الجديد 2013 والتي س�تركز 
على اهتم�ام تلك ال�دول بتحدي�د خارطة 

العالقات مع “إسرائيل”.
كما وأش�ارت الصحيفة إل�ى أن الربيع 
العربي ج�اء بثالثة أنواع م�ن الثورات في 
مختل�ف الدول، األول منها الثورات الهادئة 
وكالت�ي حصلت ف�ي كل من تونس ومصر 
وأدت إلى سقوط بن علي وحسني مبارك، 
أم�ا الن�وع الثاني فهي الثورات المس�لحة 
أو العنيف�ة كما وصفها كالتي حصلت في 

ليبيا، والحرب األهلية المستمرة في سوريا، 
والنوع الثالث هو الث�ورات اإلصالحية تلك 
التي أجب�رت األنظمة مثل األردن والمغرب 
والس�عودية عل�ى اتخاذ إصالح�ات بعيدة 
الم�دى وإرس�اء الديمقراطي�ة ومكافحة 

الفساد.
2011 كان  الع�ام  أن  التقري�ر  ويبي�ن 
بداية لش�رارة الربيع العرب�ي حيث تخلله 
العديد م�ن االنتفاضات الس�لمية أدت إلى 
س�قوط أكبر األنظمة العربي�ة التي كانت 
تعتم�د عليها “إس�رائيل” بالدرجة األولى، 
أما المرحلة الثانية فه�ي تلك التي رأيناها 
في عام 2012 والتطور الجديد في إنش�اء 
المرحل�ة االنتقالي�ة في كل دول�ة وإجراء 
االنتخابات البرلمانية وحتى الرئاسية كما 
حصل ف�ي مصر، وفي بع�ض الدول بدأت 

عملية صياغة دستور جديد.
وعلى الرغم من هذا إال أنه في المرحلة 
االنتقالي�ة بدأت بعض الخالفات بين الثوار 
في معظم دول الربيع العربي بشأن طابع 
الدول�ة ف�ي المس�تقبل، مدعي�ة أن التيار 
الليبرال�ي والعلمان�ي لش�باب الث�ورة ق�د 
اس�تبعدوا بع�د إج�راء االنتخاب�ات وتقدم 
اإلسالميين الذين قالت عنهم الصحيفة لم 
يكونوا في قيادة حركة االحتجاج البدائية.
وتش�ير الصحيف�ة إل�ى أن الرابحي�ن 
بش�كل أساس�ي م�ن تل�ك الث�ورات ه�ي 
التيارات اإلسالمية السيما جماعة اإلخوان 
المس�لمين الذين حققوا فوزاً س�احقاً في 
معظم بلدان الربيع العربي في االنتخابات 
البرلمانية، الفتة إلى أن الحركات السلفية 
اإلس�المية األكث�ر تطرف�ًا وتهدي�داً عل�ى 
سيطرة جماعة اإلخوان، إال أن االحتجاجات 
العلماني�ة التي ظهرت ف�ي منتصف العام 

الماضي حالت دون ذلك.
أما عن الخاس�رين فقد أظه�ر التقرير 
والناصريي�ن  والعلمانيي�ن  القوميي�ن  أن 
والبعثيي�ن كان�وا من أكبر الخاس�رين في 
تل�ك المعرك�ة - إن صح التعبي�ر- وترجع 

الصحيفة الس�بب ف�ي ذلك إل�ى أفكارهم 
الت�ي بحس�ب التقرير ميزت تل�ك األنظمة 
برئاس�ة ضب�اط جي�ش فاس�دين س�عت 

الشعوب إلسقاطهم.
وتطرق التقرير إلى الملف الفلسطيني 
وتأثير الربيع العربي فيه في ظل استمرار 
االنقس�ام بي�ن حركت�ي فت�ح وحم�اس، 
مش�يراً إل�ى أن بع�ض االحتجاج�ات ق�د 
أقيمت ف�ي الضف�ة الغربية ض�د حكومة 
س�الم في�اض بس�بب األزم�ة االقتصادية 
التي تمر بها الس�لطة الفلس�طينية والتي 

وصفها بالخطيرة.
وحول الخطر المحدق بدولة “إسرائيل” 
ف�إن التقرير أوضح أن “إس�رائيل محاطة 

بع�دة دوائ�ر خطيرة م�ن تلك ال�دول التي 
تأثرت أنظمتها المتعاونة مع “إس�رائيل” 
بالربي�ع العربي، فمثال عل�ى صعيد مصر 
والت�ي تعتب�ر إح�دى دول الدائ�رة األول�ى 
المحيطة بإس�رائيل، ي�رى التقرير أن ثمة 
اس�تقرار يلوح ف�ي مصر عل�ى الرغم من 
التهديدات القائمة في سيناء والتي وصفت 

مؤخراً ب�”القنبلة الموقوتة”.
في حين يستمر العناء وتدهور الوضع 
األمني في س�وريا ويقترب من الخطر من 
“إس�رائيل” يوم�اً بعد يوم ف�ي ظل إعالن 
الرئيس الس�وري بشار األس�د في خطابه 
األخير “االس�تمرار حتى النهاية”، كما أن 
الثورة الس�ورية بدأت تهدد فعلياً األراضي 

اللبنانية مع تزايد عدد النازحين إليها، كما 
هو الحال في كل من األردن وتركيا.

ويظهر التقري�ر أن دول الدائرة الثانية 
والمتمثل�ة في كل من تونس وليبيا واليمن 
والت�ي هي بنظ�ر اإلس�رائيليين أقل خطراً 
عليهم م�ن الدائ�رة األول�ى المحيطة بهم 
كمصر واألردن وس�وريا، إال أن التقديرات 
في األجهزة األمنية اإلس�رائيلية تشير إلى 
غير ذل�ك فرائ�دة الث�ورات العربية تونس 
له�ا تأثي�ر كبير ف�ي المنطق�ة، لكنها في 
الوق�ت الراهن مش�غولة بالصراع الس�ائد 
بين األحزاب اليس�ارية واإلسالمية، فنظام 
الداخلي�ة  بالصراع�ات  يصط�دم  الحك�م 
فضالً عن التظاه�رات واإلضرابات التي ال 

تتوقف.
أم�ا في ليبي�ا والتي تعتب�ر أغنى الدول 
النفطي�ة هي األخ�رى غارق�ة بمصالحها 
العامة والخالفات الداخلية الس�يما األزمة 
االقتصادي�ة واالقتتال الداخلي الذي ما زال 
مستمرا، ويش�ير التقرير إلى أن الحكومة 
االنتقالية لم تنجح في جمع الس�الح الذي 
تراكم في اآلونة األخيرة بأيدي المتمردين، 
كم�ا أن وضعها ال يس�مح اآلن التطلع إلى 

العالقات مع “إسرائيل”.
وف�ي اليم�ن الت�ي تعيش ه�ي األخرى 
وضع�اً أمنياً صعباً يش�به الوضع في ليبيا 
فإن غياب قدرة النظام الس�يطرة على تلك 
العصاب�ات والقبائل المس�لحة، فضالً عن 
خط�ر التده�ور إلى الفوضى وم�ن ثم إلى 
الح�رب األهلية الت�ي يحذر منه�ا الجميع 
بي�ن العصابات والقبائل، ف�ي حين تنادي 
مجموع�ة ال بأس بها بانقس�ام اليمن إلى 
ش�مال وجنوب كالذي حدث في السودان، 
هذا الوضع أيضاً ال يس�مح بوضع برنامج 
جديد في كيفية العالقات المس�تقبلية مع 

“إسرائيل”.
وبحس�ب ما جاء ف�ي التقرير فإن كال 
من تركيا وإيران تنظران إلى الربيع العربي 
بنظرة مختلفة عن األخرى فتركيا ترى أنه 
جاء ليدفع النظام الس�ني القائم فيها وأن 
يكون خطوة جديدة لدع�م رئيس وزرائها 
طي�ب رج�ب أردوغ�ان، أم�ا إي�ران فإنها 
ت�رى أن الربي�ع العربي وخصوص�اً تقدم 
اإلس�الميين س�يعمل على دع�م رؤية آية 
الله خامنئي إلقامة ما يسمى باالمبريالية 

اإلسالمية.
ومازال�ت األنظمة الجدي�دة في مرحلة 
التنظيم والنضوج ولم تبلور حتى اللحظة 
موقف�اً واضحاً ف�ي مس�ألة العالقات مع 
“إسرائيل”، ومما ال شك فيه أن االنتخابات 
اإلس�رائيلية المقبل�ة وعالق�ات الحكومة 
القادمة مع الفلسطينيين له التأثير األبرز 

في ذلك الموقف.

قالت إن اقتصادها سيتراجع

يديعوت أحرنوت: دول الربيع العريب لن تستقر وتؤثر يف أمن إرسائيل

تظاهرات ليلة عارمة نددت بسجن المعارضين

ووتش: النظام القضائي البحريني ليس لديه قدرة محاية حقوق الشعب
المستقبل العراقي/ متابعة

ووت�ش،  رايت�س  هيوم�ن  منظم�ة  ن�ددت 
التميي�ز  محكم�ة  بتأيي�د  الثالث�اء،  أم�س 
البحريني�ة أح�كام الس�جن عل�ى 13 م�ن ق�ادة 
االحتجاجات لي�ل  بينما تواصل�ت  المعارض�ة، 
االثنين بق�رى محيطة بالعاصم�ة المنامة تنديدا 
فرقته�ا. الش�رطة  لك�ن  المحكم�ة،   بق�رار 

واعتب�رت المنظم�ة ف�ي بي�ان أن ق�رار محكمة 
ف�ي  قضائي�ة  هيئ�ة  أعل�ى  التمييز -وه�ي 
البحري�ن-  يظهر “ع�دم قدرة النظ�ام القضائي 

البحريني على حماية الحقوق األساسية”.
ووفق جو ستورك، نائب مدير المنظمة 

بالش�رق األوس�ط، ف�إن األح�كام في 
قضي�ة المعارضين “لم تش�ر إلى أي 

جريمة واضحة” وأشارت بدل 
ذلك فق�ط إل�ى خطابات 

ألقاه�ا المتهمون وإلى 
اجتماع�ات حضروها 
وإل�ى نداءاته�م م�ن 
تظاه�رات  أج�ل 
س�لمية ف�ي ش�باط 

وآذار 2011.
محكمة  وقض�ت 

األّول  أم�س  التميي�ز 
برف�ض الطع�ون وتأييد 

بح�ق  الص�ادرة  األح�كام 
بالمعارض�ة  قيادي�اً   13
بينه�م س�بعة محكومي�ن 
عل�ى  المؤب�د،  بالس�جن 
احتجاج�ات  خلفي�ة 
ش�هدتها المملك�ة ع�ام 
2011، وه�و حك�م غير 

مثلم�ا  للطع�ن،  قاب�ل 
أكد محام�ي الدف�اع 

محمد الجشي.

ه  وه�ذ
األحكام أصدرتها محكمة عس�كرية 

ف�ي حزي�ران 2011 وأيدته�ا محكم�ة 
مدنية في أيلول الماضي.  

والمعارضون ال�13 ضمن مجموعة 
تض�م 21 معارض�ا بارزا بينهم س�بعة 
تمت محاكمتهم غيابيا. وقد اتهم هؤالء 
بتش�كيل “مجموعة إرهابية” لقلب نظام 

الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام 
الدس�تور. ونفى المتهم�ون كل االتهامات وقالوا 

إنهم لم يسعوا إال إلصالح ديمقراطي.
ومن بين من صدر عليهم حكم السجن المؤبد 
الناش�ط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، وزعيم 
المعارضة حسن مشيمع الذي دعا إلى تحويل 

المملكة إلى جمهورية.
ونقلت هيومن رايتس عن ش�ريف بس�يوني، 
رئي�س لجن�ة تقص�ي الحقائ�ق المس�تقلة التي 
ش�كلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتحقيق 
في مالبس�ات وتداعيات االحتجاجات عام 2011، 
قوله في تشرين الثاني إن التوصيات التي أعلنتها 

لجنته “إما لم تطبق أو طبقت من دون قناعة”.
وأض�اف بس�يوني -وفق بي�ان المنظمة- “ال 

يمكن القول بأن العدالة تحققت عندما يتم الحكم 
على من يدعو إلى جمهورية في البحرين بالسجن 
المؤب�د، وعلى ضاب�ط يطلق النار م�رارا وتكرارا 
على رجل أعزل من مس�افة قريبة بالسجن سبع 

سنوات فقط”.
ووفق شهود عيان، فقد خرج مئات المحتجين 
في ق�رى تحيط بالعاصم�ة المنامة لي�ل االثنين 
إثر دع�وات أطلقه�ا “ائتالف ش�باب 14 فبراير” 
المناه�ض للحكوم�ة للتظاه�ر احتجاج�ا عل�ى 

األحكام الصادرة بحق قيادات المعارضة.
ورف�ع المتظاه�رون -وفق الش�هود-  أعالم 
البحرين وصورا للمعارضين ورددوا شعارات “أبدا 

والله ما ننسى المساجين” و”هيهات 
منا الذلة”.  

الش�رطة  فرق�ت  وق�د 
بالقناب�ل  المتظاهري�ن 
المس�يل  والغ�از  الصوتي�ة 
الش�هود  وذك�ر  للدم�وع. 
المحتجي�ن  م�ن  ع�ددا  أن 
عمدوا إل�ى إض�رام النيران 
ف�ي اإلطارات وإغ�الق عدد 

من الشوارع الرئيسية.

      المستقبل العراقي/ وكاالت
قال متحدث باس�م تحالف الق�وى الوطنية، أكبر 
كتل�ة بالبرلمان الليب�ي، إن التحالف قاطع جلس�ات 
المؤتم�ر الوطني احتجاجا على التأخير في تش�كيل 

لجنة لصياغة أول دستور للبالد.
وكان التحالف الوطني الذي شكله الزعيم الليبرالي 
محم�ود جبري�ل الع�ام الماضي ويس�تحوذ على 39 
مقعدا من مقاعد القوائم ف�ي البرلمان البالغ عددها 
80 قد انسحب من الجلسة في وقت متأخر يوم األحد 
ولم يش�ارك ف�ي اجتماع يوم االثني�ن. ويبلغ إجمالي 

مقاعد البرلمان 200 مقعد منها 120 للفردي.
وق�ال توفيق بريك المتحدث باس�م التحالف أنهم 
انس�حبوا من اجتماعات المؤتمر الوطني ألنه لم يف 

بواجباته بشأن الدستور.
ويش�تد احتياج ليبيا إلى حكومة ونظام يتسمان 
باالس�تقرار حتى تس�تطيع التركيز على إعادة البناء 
ومداواة االنقسامات التي أفرزتها الحرب التي أطاحت 

بمعمر القذافي.
ول�م يك�ن لليبي�ا دس�تور ف�ي أي يوم ب�ل كانت 
تحكمه�ا مجموعة قواني�ن غريبة صاغه�ا القذافي 

بنفسه في الكتاب األخضر الذي ألفه.
وس�تتولى لجن�ة تتأل�ف م�ن 60 عض�وا منتخبا 

صياغ�ة الدس�تور لكن انتخ�اب أعضاء ه�ذه اللجنة 
م�ا زال وع�دا بعيد المنال بس�بب التش�احن الداخلي 

ومعوقات إدارية.
وغالبي�ة أعضاء المؤتمر الوطن�ي العام في ليبيا 

من المهنيين المدنيين وأعضاء س�ابقين بالمعارضة 
في المنفى والذين ليس�ت لديهم خبرة سياسية تذكر 

أو معرفة بكيفية إدارة حكومة.
وع�ادة م�ا تس�تمر جلس�ات المؤتم�ر الوطن�ي 

لساعات حيث يلقي األعضاء كلمات تتسم بالغموض 
ويطرحون تس�اؤالت خارج نطاق موضوعات البحث 

أو يتجادلون بشأن أمور شخصية.
وف�ي الش�هر الماض�ي ارتفع�ت ح�دة الخالفات 
وس�ار أحد األعضاء عبر قاعة المؤتم�ر ووجه لكمة 

لعضو آخر.
وقال بريك انه وفق�ا للتفويض الممنوح للمؤتمر 
فإنه كان يتعين أن يكون انتخاب أعضاء اللجنة التي 

ستصيغ الدستور جاريا بالفعل.
لكن�ه أوضح أن المؤتمر ما زال يناقش ما إذا كان 

يتعين انتخاب اللجنة التأسيسية أو تعيينها.
وق�ال بريك أن تحالف القوى الوطنية يحتج أيضا 
عل�ى انعدام الش�فافية ف�ي الكيفية الت�ي تحدد بها 
جلس�ات المؤتمر ج�دول أعمالها وعل�ى التأخير في 
اتخاذ اإلجراءات األمنية المالئمة ألعضاء المؤتمر بعد 
أن هاجم محتجون المبنى عدة مرات العام الماضي. 
كم�ا يحت�ج التحالف أيض�ا على اإلخف�اق في وضع 

لوائح تنظيمية لجلسات المؤتمر.
وأض�اف أنهم ال يريدون إعاقة عمل المؤتمر لكنه 
أوضح انه إذا ظلت األمور تسير في نفس االتجاه فلن 

يحرز المؤتمر اي تقدم.

احتجاجًا على تشكيل لجنة صياغة الدستور

أكرب كتل الربملان الليبي تقاطع جلسات املؤمتر الوطني

قالت أنهم ال يثقون بمرسي

واشطن بوست: األقباط املرصيون 
يعيشون قلقًا يف ظلِّ وجود اإلخوان

المستقبل العراقي/ وكاالت
قالت واش�نطن بوس�ت إن األقباط المصريين وهم يحتفلون قلق�ون على أمنهم 
ويقولون إن أوضاعهم تغيرت من سيئ إلى أسوأ خالل العامين الماضيين منذ اإلطاحة 
بالرئي�س المخلوع حس�ني مبارك.وذك�رت الصحيف�ة ف�ي تقرير له�ا من مصر أن 
احتف�االت األقباط ب�دأت الليلة قبل الماضية في وقت مبكر بس�بب المخاوف األمنية.

وأوردت أن هذه االحتفاالت بكنيس�ة س�انت ميري بمنطقة أمبابة المكتظة بالسكان 
والتنوع الديني تمت حمايتها بقوة من الش�رطة أكبر مما كانت بالس�نوات الماضية، 
األمر الذي يش�ير إلى أن الحكومة اإلسالمية ترغب في تفادي أي مشاكل سياسية بعد 
االش�تباكات التي جرت بشوارع مصر الشهر المنصرم.وأعادت الصحيفة إلى األذهان 
أن كثي�را من المس�يحيين المصريين، الذين يش�كلون نس�بة 10% تقريب�ا من جملة 
الس�كان البالغ عددهم 85 مليون نسمة، ش�اركوا القوى الليبرالية في االحتجاج على 
الدستور الجديد إذ يقولون إنه يمهد لحكم إسالمي.وأضافت بأن األقباط كانوا يشكون 
تح�ت حكم مبارك من التهمي�ش والتمييز، لكن كثيرين منهم الي�وم يتهمون الرئيس 
والس�عي  الب�الد  المس�لمين باختطاف  اإلخ�وان  المصري محم�د مرس�ي وحلفاءه 
الس�تبعادهم تماما.وأش�ار التقري�ر أيضا إلى أن بع�ض األقباط يقول�ون إن االنتقال 
السياس�ي المضط�رب في مصر تس�بب في تس�ييس األقباط “الذين ظل�وا صامتين 
لفت�رة طويل�ة من الزمن”. ومع توق�ع إجراء انتخابات برلمانية خالل األش�هر 
القليلة المقبلة، يقول هؤالء إنهم سيستمرون في الدفاع عن حقوقهم وكبح 
“سعي اإلسالميين للتغول عليها”.كما أشار إلى أن الرئيس مرسي والمرشد 
الع�ام لجماعة اإلخوان المس�لمين محم�د بديع أصدرا بياني�ن منفصلين 
األحد الماضي هنآ فيهما المس�يحيين بعي�د الميالد.وقالت إن بابا األقباط 
تواض�روس الثاني حث رعاياه على “ع�دم الخوف” ولتعزيز وحدة البالد، 
لكنه قال لهم أيضا “حتى إذا ش�عرتم بكثير من الخوف، تذكروا أن الرب 
س�وف يرعاكم”.وأورد التقرير أن اإلس�الميين الس�لفيين بمصر أعادوا 
األسبوع الماضي إصدار فتوى يحذرون فيها من إبداء المودة للمسيحيين 
خالل أعيادهم، وأن مجموعة س�لفية غامضة بمدينة السويس أعلنت أنها 
ستوقف أي احتفاالت بمناسبة العام الجديد.وأضاف بأن شائعات حول قوة 
ش�عبية س�لفية تخطط إلثارة فوض�ى بالكنائس أث�ارت مؤخرا الخوف في 

نفوس الكثير من المسيحيين.
ونسبت الصحيفة إلى ناهد عدلي وهي طبيبة أسنان 
بالقاهرة قولها “تردد ذلك في كثير من القنوات 
الفضائي�ة، وال ن�دري إن كان صحيح�ا أم 
مجرد ش�ائعات. قراءت�ي الخاصة أنهم 
س�ينتظرون حتى االنتخابات، وعندما 
المقاع�د،  جمي�ع  عل�ى  يس�تولون 

سيتجهون للتركيز علينا”

تركيا سبقتها في هذه الخطوة

تونس تفرج عن متهم بمقتل 
السفري األمريكي يف بنغازي

المستقبل العراقي/ وكاالت
قال محام أن قاضيا تونس�يا قرر اإلفراج عن متش�دد إس�المي تونس�ي مش�تبه 
ب�ه في مقتل الس�فير األمريكي ف�ي بنغازي بعد نحو أس�بوعين من قي�ام محققين 
من مكت�ب التحقيقات االتحادي األمريكي باس�تجوابه. والمش�تبه ب�ه علي الحرزي 
ه�و أح�د تونس�يين احتجزتهم�ا الس�لطات في تركي�ا في أوائ�ل تش�رين األول قبل 
ترحيل�ه إل�ى تون�س حي�ث أودع الس�جن في ما يتعل�ق بهجم�ات بنغ�ازي التي قتل 
 فيه�ا الس�فير األمريك�ي كريس�توفر س�تيفنز وثالثة مس�ؤولين أمريكيي�ن آخرين.
 وأطل�ق س�راح المش�تبه ب�ه الثان�ي ف�ي تركي�ا بع�د أي�ام قليل�ة م�ن اعتقال�ه.

وقال المحامي أنور أوالد علي “لقد أطلق القاضي سراح الحرزي بشكل مؤقت على ان 
يبقى على ذمة القضية”. وأضاف “السراح مشروط بأن ال يغادر علي العاصمة تونس 
ولكنه جاء اس�تجابة لطلبنا لخلو ملفه وبعد اس�تماع محققين من أمريكا له كشاهد 
ف�ي القضي�ة”. والش�هر الماضي اس�تجوب أربعة محققي�ن من مكت�ب التحقيقات 

االتحادي األمريكي )اف.بي.آي( الحرزي في تونس.
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           بغداد / امل�ضتقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغ�داد عن زي�ادة كمية 
املاء الصايف املنتج يف مش�اريعها لنحو 
3 ماليني م3 يف اليوم، مؤكدة مطابقته 
للمواصف�ات العاملية. وذكرت مديرية 
عالقات وإعالم األمانة يف بيان صحفي 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه 
أم�س أن دائرة ماء بغداد تقوم بإنتاج 
2.928 مليون�ني وتس�عمائة وثمانية 
وعرشي�ن أل�ف م3 يف الي�وم م�ن املاء 
الصايف من خالل مش�اريعها املنترشة 
يف ع�دد من مناط�ق العاصم�ة بغداد 
توزع م�ن خ�الل الخطوط الرئيس�ة 
والش�بكات الفرعية إىل دور املواطنني 
يف جانب�ي الك�رخ والرصافة بضغوط 
عالي�ة، مش�رًة إىل تجهي�ز املواطنني 
باملاء الخام املس�تعمل ألغراض سقي 
الحدائق والغس�يل. وأضاف�ت ان املاء 
املنت�ج يف مش�اريع التصفي�ة مطابق 
للمواصفات العاملية ويخضع بش�كل 
مس�تمر إىل فح�وص مختربي�ة م�ن 
خ�الل لج�ان فني�ة متخصص�ة م�ن 
أمانة بغداد ووزارت�ي الصحة والبيئة 
وضمان احتوائه عىل الكميات الكافية 
من امل�واد املطهرة الكفيل�ة بالقضاء 
ع�ىل كل ان�واع البكرتي�ا والجراثي�م. 
بجمي�ع  تهي�ب  االمان�ة  ان  وبين�ت 

املواطن�ني اىل ترش�يد اس�تهالك امل�اء 
الصايف واس�تعماله عىل وفق الحاجة 
الفعلية وعدم التج�اوز عىل الخطوط 
والشبكات الناقلة، مؤكدة  ان ظاهرة 
التج�اوز عىل خطوط نقل املاء الصايف 
األمت�ار  م�ن  اآلالف  به�در  تتس�بب 
املكعبة يومي�ًا وحرمان عدد كبر من 

املناطق السيما تلك الواقعة عىل نهاية 
تل�ك الخطوط من حصصه�ا الكافية 

من املاء الصالح للرشب.  
ومن جهة أخرى، شارفت أمانة بغداد 
ع�ىل انج�از أعم�ال اكس�اء وتطوير 
وتأهي�ل ع�دد م�ن املحالت الس�كنية 
ضم�ن قاط�ع بلديات بغ�داد الجديدة 

والغدي�ر والك�رادة. وذك�رت مديرية 
العالق�ات واإلعالم يف بيانه�ا ان دائرة 
امان�ة  إح�دى تش�كيالت  املش�اريع، 
بغ�داد، ش�ارفت ع�ىل انج�از أعم�ال 
اكس�اء وتطوي�ر وتأهي�ل محلة 765 
حي الرئاسة يف منطقة العبيدي ضمن 
قاطع بلدية بغداد الجديدة، وش�ملت 

االعم�ال فت�ح بوك�س تراب�ي وفرش 
ح�ى خاب�ط وم�د القال�ب الجانبي 
اس�فلت  بطبقت�ي  املحل�ة  واكس�اء 
تعديلية وس�طحية وإنشاء مشبكات 
لترصيف مياه األمطار و بلغت نس�ب 
االنجاز يف عموم املحلة 95%. وأضافت 
ان مالكات الدائرة حققت نسب انجاز 
بلغت 75% من اعمال اكس�اء وتطوير 
املحلة 757 منطقة الكمالية، وشملت 
األعم�ال فت�ح بوك�س تراب�ي وفرش 
ح�ى خاب�ط بمس�احة 86 ألف م2 
وم�د القال�ب الجانبي لعم�وم املحلة 
بواس�طة ماكن�ة مد القال�ب الحديثة 
بط�ول 44 أل�ف م�رت وإنش�اء 1300 
مشبك لترصيف مياه األمطار واكساء 
بث�الث  باإلس�فلت  املحل�ة  ش�وارع 
طبقات. وأشارت اىل ان العمل يتواصل 
الكساء وتطوير محلة 956 الواقعة يف 
منطقة الزعفرانية ضمن قاطع بلدية 
الك�رادة وبلغت نس�بة انج�از جميع 
األعم�ال فيه�ا 95%. وبين�ت ان دائرة 
املشاريع انهت أعمال اكساء وتطوير 
القال�ب  قل�ع  تضمن�ت   712 محل�ة 
الجانب�ي القديم ورف�ع األنقاض ومد 
قال�ب جديد بواس�طة ماكن�ة القالب 
الحديث�ة وفرش طبقت���ني من مادة 

اإلسفلت بواقع 5 سم لكل طبقة.

      الب�ضرة / امل�ضتقبل العراقي
أعلنت رشك�ة مصايف الجن�وب، إحدى 
رشكات وزارة النف�ط، عن قرب انجاز 
وح�دة التكري�ر الثالث�ة بطاق�ة إنتاج 
تبل�غ 7 آالف برمي�ل يومي�اً يف مصفى 
الب�رصة. وق�ال مدي�ر إع�الم الرشكة 

حبي�ب الس�امر يف ترصي�ح صحف�ي 
أمس إن وحدة التكرير الثالثة الخاصة 
بمصف�ى البرصة س�تدخل حيز العمل 
يف مطلع ع�ام 2013 بطاقة إنتاج تبلغ 
س�بعة آالف برميل يومياً لتعزيز طاقة 
املصف�ى ليص�ل إىل 210 آالف برمي�ل 

يومي�اً. وأض�اف أنه من املؤم�ل ان يتم 
إدخال وحدتني مهمتني ملصفى البرصة 
اىل حيز العمل خالل شهر كانون الثاني 
الق�ادم، منه�ا وحدة تحس�ني البنزين 
الثالثة التي تعمل بطاقة 6 آالف برميل 
يومي�اً، ووح�دة هدرجة النفث�ا والتي 

تعم�ل بطاق�ة 6 آالف برمي�ل يومي�اً، 
لتعزي�ز الق�درة اإلنتاجي�ة للمصف�ى. 
وتأسس�ت رشكة مصايف الجنوب سنة 
1969 من خالل إنشاء مصفى البرصة، 
وب�دأ اإلنتاج فيها فعلي�اً بتاريخ 1974 
بوح�دة التكري�ر األوىل، وه�ي إح�دى 

الوح�دات التحويلي�ة الك�ربى يف البلد، 
حيث تقوم بإنتاج املش�تقات النفطية 
باس�تخدام اح�دث األس�اليب العلمية 
والتكنولوجية املتطورة يف اإلنتاج والتي 
تضاه�ي بجودته�ا املنتج�ات األجنبية 

وبما يؤمن متطلبات املستهلكني.

التخطيط تبارش بتنفيذ مسح 
للمناطق الفقرية يف العراق

بغداد / امل�ضتقبل العراقي
أعلن�ت وزارة التخطي�ط العراقية أنه�ا بدأت بتنفيذ مس�ح للمناطق 
الفق�رة بالتعاون مع األمم املتحدة والبنك ال�دويل هو األول من نوعه 
يف الع�راق واملنطق�ة، مبينة أن اله�دف منه تقديم الخدمات لس�كان 
تل�ك الناط�ق، فيما أك�دت املب�ارشة ببناء مس�اكن مجانية لس�كان 
العش�وائيات. وقال وزير التخطيط عيل الش�كري يف ترصيح صحفي 
امس، عىل هامش زيارته ملحافظة النجف امس، إن »وزارة التخطيط 
تنف�ذ بالتع�اون مع صندوق اإلس�كان يف األمم املتح�دة والبنك الدويل 
مرشوعاً هو األول من نوعه يف العراق واملنطقة يتمثل يف مسح املناطق 
األكث�ر فقرا والتي تمثل جيوب الفقر يف البالد«. وأضاف الش�كري أن 
»املس�ح يش�مل 317 ألف عينة عش�وائية يف عموم العراق بينها نحو 
1000 عين�ة يف النجف«، مبين�ا أن »الهدف منه ه�و تقديم الخدمات 
الصحية والتعليمية وغرها لسكان تلك املناطق، سيما وان الفقر يعد 
واحدا من األس�باب األساس�ية للعزوف عن التعليم«. وأكد الش�كري 
أن »الوزارة بارشت ببناء مس�اكن واطئة الكلفة س�توزع مجانا عىل 
س�كان املناطق العش�وائية والفق�راء«، الفت�ا إىل أن »األموال رصدت 
للمرشوع وتم التعاقد مع وزارة اإلسكان لبناء تلك املجمعات السكنية 
يف املحافظ�ات«. وكان وكي�ل وزارة التخطيط مهدي العالق قد ذكر يف 
حزيران من العام املايض 2011، أن نس�بة مستوى الفقر يف العراق 
م�ا زالت 23%، وهو ما يعني أن ربع س�كان العراق 
يعيش�ون دون خ�ط الفق�ر، 
منه�م م�ا يقارب ال��5% يف 
مستوى الفقر املدقع، مبينا 
يش�مل  الفق�ر  خ�ط  أن 
الحاجات األساس�ية 
الغذائية وغرها.

البيئة متنح 353 موافقة بيئية ألنشطة 
صناعية وخدمية خالل الشهر املايض

         بغداد / امل�ضتقبل العراقي
أعلن�ت وزارة البيئ�ة عن من�ح 353 موافقة بيئي�ة لمختلف األنش�طة الصناعية 
والخدمي�ة ف�ي محافظة بغ�داد واالنبار وديالى خالل ش�هر كان�ون األول بعد إجراء 
الكش�وفات الميدانية على هذه األنشطة من قبل الفرق الرقابية التابعة لدائرة حماية 

ف�ي منطق�ة  البيئ�ة  وتحس�ين 
لل�وزارة  الوس�ط. ونق�ل بي�ان 
العراق�ي”  “المس�تقبل  تلق�ت 
نس�خة منه أمس عن مدير عام 
دائ�رة التوعي�ة واإلع�الم البيئي 
أمي�ر عل�ي الحس�ون قول�ه أن 
“الف�رق الرقابية التابعة للوزارة 
أج�رت كش�وفات موقعية على 
الصناعي�ة  األنش�طة  مختل�ف 
والخدمي�ة إضاف�ة إل�ى أف�ران 
وحق�ول ومعام�ل لمعرفة مدى 
مطابقتها للتعليمات والش�روط 

البيئي�ة م�ن اج�ل منحه�ا الموافقات البيئي�ة الالزم�ة وكل ذلك ينصب في تحس�ين 
المس�توى البيئي في العراق”. وأوضح أن “عدد الموافقات الكلية الممنوحة من قبل 
وزارة البيئة لشهر كانون األول هي 353 موافقة بيئية لمختلف النشاطات الصناعية 
والخدمي�ة منها منح 133 موافقة بيئية في بغ�داد تضمنت أفران الصمون والمخابز 
باإلضاف�ة إل�ى موافقات ألبراج الهاتف النقال ونش�اطات مختلف�ة أخرى”. وأضاف 
أن “ع�دد الموافق�ات المرفوضة لبيئ�ة بغداد موافقتين، وهي لف�رن صمون ومعمل 
إلنتاج الماس�تك والفالنكوت لعدم مطابقتهما للمحددات البيئية، أما عدد الموافقات 
الممنوحة من قبل مديرية بيئة االنبار فبلغت 137 موافقة اغلبها نش�اطات خدمية، 
أم�ا مديري�ة بيئة ديال�ى فقد منح�ت 83 موافقة بيئي�ة وكان اغلبها ألب�راج الهاتف 

النقال”.

مقرر جملس النواب: اخلالفات منعت 
إقرار قوانني اقتصادية مهمة

        بغداد / امل�ضتقبل العراقي
أكد مقرر مجلس النواب النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي أن، المشاكل 
السياس�ية وع�دم وجود توافق�ات بين الكت�ل النيابية حال�ت دون إق�رار الكثير من 
القواني�ن االقتصادية المهمة في مجلس النواب. وق�ال الخالدي في تصريح صحفي 
أمس إن اس�تمرار المش�اكل السياس�ية بين الكتل النيابية وبين الحكومة االتحادية 
وإقلي�م كردس�تان عرقلت إق�رار الكثير م�ن القوانين االقتصادي�ة المهمة في داخل 
مجل�س النواب كقانون البن�ى التحتية والنف�ط والغاز وغيره م�ن القوانين الداعمة 
لالقتص�اد الوطني. وأضاف “يجب حل كافة الخالفات والمش�اكل بالطرق الس�لمية 
والحوار ليتس�نى ألعضاء مجلس النواب مناقشة وإقرار القوانين المهمة التي تخدم 

البلد”.

املوارد املــائية تعلــن إحــالـة
 272 مقاولــة خــالل عام 2012

         بغداد / امل�ضتقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الم�وارد المائية عن إحالتها 272 مقاول�ة خالل عام 2012 وبكلفة 
بلغ�ت نحو 971 مليار دين�ار عراقي. وقال بيان للوزارة تلقت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة منه أمس أن “األعمال المحالة توزعت بين تنفيذ س�د المس�اد في الصحراء 
الغربية في محافظة االنبار وتنفيذ سد دويريج الغاطس في ميسان وإحالة الخدمات 
االستشارية للمعالجة الدائمة ألسس سد الموصل وتجهيز ادوات احتياطية لمضخات 
حقن وحفر نوع fmc لمشروع سد الموصل وتجهيز أدوات احتياطية لحفارات تحشية 
نوع أطلس كوبكو لسد الموصل، وإحالة تطوير شط الحلة داخل مدينة الحلة وإحالة 

االستصالح المتكامل لمساحة 
22000 دونم ألراضي مشروع 
ك�وت – بتي�رة ف�ي محافظة 
واسط”. وأش�ار البيان إلى انه 
تمت إحالة مشروع استصالح 
أراض�ي نه�ر س�عد/ المرحلة 
الثالثة بمساحة  15000 دونم 
ف�ي ميس�ان وتنفي�ذ القن�اة 
الرئيسية لمش�روع استصالح 
أراض�ي كف�ل – ش�نافية مع 

ف�ي  ل�ه  التابع�ة  المنش�آت 
محافظت�ي النج�ف والديوانية وتنفيذ مش�روع أبي غريب الريادي لل�ري المغلق في 
بغداد، إضافة الى إحالة مش�روع تنفيذ القناة االروائية الناقلة لش�ط العرب القاطع 
الجنوبي في البصرة ومش�روع إزالة األلغام لمواقع حقول األلغام ضمن مس�ار قناة 
البصرة االروائية في البصرة ومش�روع إنش�اء الس�دة الترابية عل�ى الحدود العراقية 
– اإليراني�ة له�ور الحويزة وإحالة تبطين نهر الدجيلة بواس�طة اللحاف الخرس�اني 
ولمس�افة 350 م.ط في محافظة واسط وأعمال تأهيل جدول الدوهان في محافظة 
واسط وأعمال منشأ تقاطع آل إبراهيم مع مبزل شرق الغراف  في ذي قار، باإلضافة 

إلى عدد من جسور السيارات وجسور المشاة التي تتقاطع مع مسار قنوات الري.

           بغداد / امل�ضتقبل العراقي
ل�رشاء  عق�داً  الصح�ة  وزارة  وقع�ت 
278 جه�از أش�عة م�ن أملاني�ا لنصبها يف 
املؤسس�ات الصحية يف عم�وم محافظات 
العراق. وقال بيان للوزارة تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه أم�س إن ال�وزارة 
مستمرة باستراد األجهزة الطبية الحديثة 
التي يحتاجها الع�راق من كربى الرشكات 

العاملي�ة الرصينة. ونقل البي�ان عن مديرة 
الش�عبة الطبية يف قسم االستراد الهنديس 
قتال مه�دي الصف�ار قوله�ا إن »الرشكة 
واملس�تلزمات  األدوي�ة  الس�تراد  العام�ة 
الطبي�ة )كيماديا( وقع�ت عقداً مع رشكة 
أملانية ل�رشاء 278 جهاز تحميض أش�عة 

رقمية وتلفزيونية«. 
وبين�ت أن »الوزارة اش�رتطت يف العقد عىل 

الرشك�ة األملاني�ة إقام�ة دورات تدريبي�ة 
للم�الكات الهندس�ية التي س�تعمل عليها 
ح�ول آلي�ة عم�ل وتفكي�ك ونص�ب جهاز 
التحمي�ض اإلش�عاعي وطريقة اكتش�اف 
العط�ل مع منح ش�هادة خ�ربة للمتدربني 
وضم�ان لألجه�زة مل�دة 5 س�نوات ما بعد 
النصب والتش�غيل«، مشرة اىل أن االجهزة 

ستصل إىل العراق عىل وجبتني.

           بغداد / امل�ضتقبل العراقي

طالب مطار الس�ليمانية ال�دويل الخطوط 
الجوية العراقية بتسديد 10 مليارات دينار 
مرتاكمة عليها من أجور منذ العام 2007، 

فيما أك�د أن وزير النقل 
هادي العامري تعهد 

لح�ل  بالتوس�ط 
وق�ال  القضي�ة. 
املطار طاهر  مدير 
عبد الله يف ترصيح 

إن  أم�س  صحف�ي 
الس�ليمانية  »مط�ار 

الرشك�ة  طال�ب  ال�دويل 
الجوية  للخط�وط  العام�ة 

العراقي�ة بدف�ع مبل�غ 10 ملي�ارات دينار 
ترتبت عليها من أج�ور هبوط طائراتها يف 
املطار وأجور الخدمات التي قدمها لها منذ 
العام 2007«. وأش�ار عبد الله إىل أن »إدارة 
املطار طالبت الرشكة بتسديد الدين املرتتب 
عليه�ا م�رات ع�دة لك�ن م�ن دون 
ج�دوى«، مؤك�دا أن »وزي�ر 
العامري  النقل ه�ادي 
ل�وزارة  تعه�د 

النقل يف إقليم كردستان بالتوسط لحل هذه 
القضية«. وتقوم رشك�ة الخطوط الجوية 
العراقية يف الوقت الحارض بإدارة وتش�غيل 
النقل الجوي يف العراق من خالل التش�غيل 
املشرتك مع دول العالم األخرى بسبب عدم 
امتالك الرشكة طائ�رات خاصة بها، علماً 
أنها إح�دى الرشكات املؤسس�ة يف منظمة 

اتحاد النقل الجوي الدويل )األياتا(.

التجارة: كميات الشلب املستلمة 
بلغت أكثر من 149 ألف طن

           بغداد / امل�ضتقبل العراقي

أعلنت وزارة التجارة أن كميات الش�لب المستلمة بلغت أكثر من 149 
أل�ف طن، مش�يرة إلى أن محافظة النجف س�جلت أعلى نس�بة إنتاج من 
بين المحافظات الجنوبية. ونقل بيان للوزارة تلقت “المستقبل العراقي” 
نس�خة منه أمس ع�ن مدير عام الش�ركة العامة لتجارة الحبوب حس�ن 
إسماعيل إبراهيم قوله إن “الكميات المستلمة من محصول الشلب لغاية 
الس�ابع من ش�هر كانون الثاني الج�اري بلغت 149 أل�ف و205 أطنان”، 
مشيرا إلى أن “المراكز التسويقية التابعة للشركة تتواصل في المحافظات 
الش�لبية باس�تالم محصول الش�لب المحلي م�ن المس�وقين والفالحين 
وحس�ب التعليمات الصادرة من ش�ركة تجارة الحبوب”. وأضاف إبراهيم 
أن “مجموع الكميات المس�تلمة من الفالحي�ن والمزارعين من محافظة 
الديواني�ة بلغ�ت 56784 أل�ف ط�ن، فيما بلغ�ت الكميات المس�تلمة من 
محافظة النجف 91345 ألف طن، في حين بلغت الكميات المس�تلمة من 
محافظة المثنى 1076 طناً”. وأعلنت الش�ركة العامة لتجارة الحبوب في 
وزارة التجارة في ش�باط 2012 عن انتهاء الموس�م التسويقي لمحصول 
الش�لب بزيادة طفيفة بالكميات المس�وقة عن الع�ام 2011 والتي بلغت 
112257 أل�ف ط�ن ش�لب بأنواع�ه. وتت�وزع كمي�ات مف�ردات البطاقة 
التموينية الواجب توفرها س�نوياًً بواق�ع أربعة ماليين و400 ألف طن من 
الحنطة ونحو مليون طن رز و800 ألف طن من السكر و500 ألف طن من 

مادة حليب األطفال و600 ألف طن من مادة زيت الطعام.

الصحة تتعاقد لرشاء 278 جهاز أشعة من أملانيا

مطار السليامنية يطالب اخلطوط اجلوية العراقية
 بـ10 مليارات دينار

مصايف اجلنوب تؤكد قرب إنجاز وحدة التكرير الثالثة

اأمانة بغداد
تنويه

ورد س�هواً يف نرش 
رق�م اإلع�الن  2 / 
خط�أ،   2012  /  7
والصحي�ح ه�و 7 
 2012  / م   /2  /
الخاص ب� ) تجهيز 
ونصب سويج بورد 
ملرشوع ماء الكرخ 
ملحطة املاء الصايف( 
املنش�ور يف جريدة 
العراقي  املس�تقبل 
بالع�دد 405 يف 18 

. 2012 / 12 /

لذا اقت�ضى التنويه  

يعلن ديوان الوقف الش�يعي/ قس�م العق�ود الحكومية عن اج�راء املناقصة الخاصة 
ب�� )صيان�ة وتأهيل حس�ينية الصدري�ن( يف )قض�اء الدجيل – بلد( فع�ىل الرشكات 
واملقاول�ني الراغبني يف التقديم من ذوي الخ�ربة واالختصاص واملؤهلني وفق الرشوط 
ادن�اه وممن يحملون هوي�ة التصنيف ال تقل ع�ن الدرجة )الع�ارشة( التي تؤهلهم 
لالشرتاك باملناقصة الس�ارية املفعول وصادرة من وزارة التخطيط )أصلية( مراجعة 
مقر قس�م العقود الحكومية يف الكاظمية املقدسة لتس�لم وثائق االشرتاك باملناقصة 
مقابل مبلغ قدره )50,000( خمسون ألف دينار غر قابلة للرد وتقديم عطاءاتهم يف 
اغلفة مغلقة ومختومة )ومدرج عليها رقم املناقصة واس�م العمل( اىل سكرتر لجنة 
فتح العطاءات يف ديوان الوقف الشيعي يف بغداد وسيكون آخر موعد لقبول العطاءات 
لغاية الس�اعة الثانية ع�رشة ظهر يوم )الخميس( املواف�ق 31 / 1 / 2013 )عىل ان 
تكون مدة نفاذية العطاء بضمنها التأمينات االولية ال تقل عن ثالثة اش�هر( ويتحمل 
من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن ومراجعة ش�عبة التعاقدات إلبرام العقد 

وخالل اربعة عرش يوما من تاريخ اإلحالة.
الرشوط واملستمسكات والوثائق املطلوبة:

تأمين�ات اولية قدرها )1 %( بموجب صك مصدق او خطاب ضمان وخالفه يس�تبعد 
العطاء.

كتاب براءة ذمة نافذة من الرضيبة معنونة اىل ديوان الوقف الشيعي.
تحديد مدة تنفيذ العمل.

هوية اتح�اد املقاولني مجددة )اصلية او مصورة( او هوية تصنيف الرشكات صادرة 
م�ن وزارة التخطيط عىل ان تكون الهوية )خرضاء اللون( معتمدة وس�ارية املفعول 

عند اإلحالة وتوقيع العقد وعىل ضوء تعليمات وزارة التخطيط.
وصل رشاء الكشف التخميني )النسخة األصلية(.

ش�هادة التأس�يس للرشكات وإجازة ممارس�ة مهنة للمقاولني.
تكون األس�عار املقدمة بالدينار العراقي رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات 

العطاء ومختومة بختم املقاول ومدون فيه املجموع النهائي للعطاء رقما وكتابة.

تخض�ع املقاول�ة املنبثقة ع�ن ه�ذه املناقص�ة للتعليم�ات الخاصة بتنفي�ذ العقود 
الحكومية النافذة والرشوط العامة للمقاوالت املدنية والكهربائية.

تقدي�م حس�اب ختام�ي مص�دق من محاس�ب قانون�ي آلخر س�نة مالية بالنس�بة 
للرشكات.

تلت�زم الرشك�ة املتعاق�دة القي�ام بالتأمني عىل أعم�ال املقاولة ل�دى رشكات التامني 
املعتمدة من قبل وزارة املالية.

قائمة باألعمال املماثلة مؤيدة من الجهات الرسمية.
ع�ىل الرشكة او املق�اول بيان طريقة ومنه�ج تقديم العمل وتفاصي�ل ونوع املعدات 

املزمع استعمالها يف تنفيذ العمل.
عىل الرشكة او املقاول تقديم منهاج العمل مع تقديم وثائق ومؤهالت الكادر الهنديس 

والفني واإلداري العاملني رسميا يف الرشكة.
ال تقب�ل مراجع�ة املخولني بكتب م�ن الرشكة وتقبل فق�ط مراجعة الوكي�ل بوكالة 

قانونية نافذة.
ال يقبل اي تحفظ يقدم من قبل املقاول بخصوص رشوط املناقصة.

مالحظة/ الدائرة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
مالحظة/ يف حال مصادفة تاريخ الغلق يوم عطلة فس�يكون تاريخ الغلق اليوم الذي 

يليه.
مالحظة/ اس�تنادا اىل كتاب وزارة التجارة املرقم 4969 يف 10 / 2 / 2011 سوف يتم 

حجب البطاقة التموينية عىل من ترسو عليه املناقصة.
مالحظ�ة/ عىل الرشكة او املقاول مراجعة الدائرة الهندس�ية لالستفس�ار عن األمور 

الفني�ة والتصميمي�ة والخ�اص بامل�رشوع.

رئا�ضة جمل�س الوزراء
ديوان الوقف ال�ضيعي
ق�ضم العقود احلكومية

اإعالن مناق�ضة رقم )100 / 2012(

مدير ق�ضم العقود احلكومية
E-mail: alwaqufshia.okood@yahoo.com



باللغ�ة  مكتوب�ة  قصي�دة  ه�ذه 
غ�ر الفصح�ى "الش�عبية الدارجة" 
ط�ه  للدكت�ور  بالفيدي�و  ومص�ورة 
دكت�وراه  اي�ة  ن�دري  وال  الدليم�ي، 
يحمل الرجل. ولكنن�ا عرفنا ما يكّنه 
أله�ل الع�راق م�ن تفرقة وم�ا يقوم 
به من زرع للفتن�ة، ومعرفتنا قائمة 
ع�ى قاعدة: " تكلم�وا تعرفوا، واملرء 

مخبوء تحت لسانه".
والدكتور طه الدليمي الذي أخذته 
التداعيات العاطفية للسجع فأوقعته 
يف غواي�ة الش�عر الت�ي حذرن�ا منها 
القرآن الكريم عندما قال "والش�عراء 
يتبعهم الغ�اوون... الم تر أنهم يف كل 

واد يهيمون...".
ولقد وجدنا الدليمي يهيم يف وادي 
الفتنة الت�ي ينتظرها ق�ادة إرسائيل 
بف�ارغ الص�ر، وترص�د له�ا أمريكا 
ال�دوالرات املس�تحصلة من  مليارات 
نفط أنظمة التبعية العربية مثل قطر 
والس�عودية، فهي تحرص اي أمريكا 
عى الحصول عى ما نسبته 73|0 من 

نف�ط الخلي�ج وهي صاحب�ة مقولة 
"الطاق�ة لنا وام�ن إرسائي�ل" ولكم 

حكم السلفيني.
إن الدكتور طه الدليمي يستحرض 
يف قصيدته الشعبية التي تنأى عن لغة 
القران ش�كال ومضمونا والقرآن هو 
الذي وصفته الس�ماء قائلة "وبالحق 
أنزلناه وبالحق نزل" وقالت "إن هذا 

الق�ران يدعو للتي هي أق�وم" و "إنا 
جعلناه قران�ا عربيا لعلكم تعقلون" 
وق�ال "وال تكون�وا كالذي�ن تفرق�وا 
واختلفوا من بع�د ما جاءهم البينات 

أولئك لهم عذاب عظيم".
هل يدري الدكتور طه الدليمي انه 
مارس الفرق�ة وتورط بادوات الفتنة 
عندما اخذته غواية الش�عر الش�عبي 
ولغته الدارجة اىل نزع صفة " االدمية 
" و " الخلق " و " الفهم " عن رشيحة 
كبرة م�ن اخوانه العراقيني هم اتباع 
مدرس�ة " اهل البيت عليهم الس�الم 
" وه�ي مدرس�ة الراس�خني يف العلم 
الت�ي زكاها القران الكريم عندما قال 
"ال يعل�م تأويله اال الله والراس�خون 
يف العلم " وه�ذه التزكية هي مفتاح 
القيادة والوالية " اطيعوا الله واطيعوا 
الرس�ول واويل االمر منك�م" ثم ملزيد 
من البي�ان والحجة قال تع�اىل "انما 
وليك�م الله ورس�وله والذي�ن امنوا، 
الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة 

وهم راكعون ".
ط�ه  الدكت�ور  يعل�م  وه�ل 
الدليمي : ان من يتبع الراسخني 
يف العلم اليمك�ن ان يقال عنهم 
بانه�م ليس�وا " اوادم " لتحقق 
رشط حس�ن االختي�ار لديهم " 
واقص�د هن�ا بلح�اظ عمومية 
الخ�ط واالتب�اع " ال " جزئيات 
املواق�ف الت�ي يق�ع اللم�م من 
الخط�أ فيه�ا وقد اعل�ن القران 
العفو ع�ن اللمم "وه�و الذنب 

الصغر ".
وانا هنا الاريد ان اثر جانبا 
من الحدي�ث الطائف�ي كما قد 

يتصور البعض خطأً.
ولكن�ي مضطر اىل تس�ليط 
الض�وء ع�ى حقائ�ق املفاهي�م 
ومايخت�زن  واملعتق�دات  واملعان�ي 
ضم�ر الواح�د منا من تل�ك املفاهيم 
واملعتقدات التي نحن مسؤولون عنها 
حتما "لتس�ألن يومئذ عن النعيم " و 
" ي�وم ندعو كل ان�اس بامامهم " و 
" ليتفقه�وا يف الدين " وفقاهة الدين 
تعليما محص�ورة تعينا بالراس�خني 
يف العل�م وهم ائمة اه�ل البيت عليهم 

الس�الم الذين قال عنهم رس�ول الله 
"ص" التعلموهم فانهم معلمون، 
وال تتقدم�وا عليهم فتهلكوا، وال 

تتخلفوا عنهم فتندموا ".
فه�ل الدكت�ور ط�ه الدليم�ي 
الحقائ�ق  ه�ذه  يع�رف  عندم�ا 
يسمح لنفسه ولغوايته الشعرية 
الوحش�ة  وادي  اىل  تأخ�ذه  ان 
الفك�ري، حي�ث يكث�ر  والف�راغ 
االدع�اء وتصطن�ع الفقاه�ة من 
غ�ر مصادره�ا ومنابعه�ا فتزل 
قدم وتهلك ام�ة ويحدث االنقالب 
كم�ا ق�ال تع�اىل "وم�ا محمد اال 
رس�ول قد خلت من قبله الرس�ل 
اف�ان م�ات او قت�ل انقلبت�م عى 

اعقابكم...".
وه�ل يعل�م الدكتور ط�ه الدليمي 
انه بس�بب ذلك االنقالب الذي حدث يف 
االمة هو الذي جعل الشاعر ابو العالء 
املعري يس�جل تناقض�ات الفقه غر 
املأخوذ من طريق الراس�خني يف العلم 

حيث يقول :-
اجاز الشافعي فعال يشء.... وقال 

ابو حنيفة ال يجوز
الش�يب والش�بان  فضاع 

منا... وما اهتدت الفتاة وال 
العجوز

وه�ذا موق�ف تاريخي 
يري�دون  للذي�ن  يس�جل 
معرف�ة حقائ�ق التاريخ 
الذين  ومواقف  اإلسالمي 
تس�ببوا يف تجهيل الكثر 
وتضيي�ع  الن�اس  م�ن 
الحقيق�ة عليهم وقصيدة 

الشاعر املعري سجلت ذلك 
يف موق�ف متق�دم، واملتقدم 

اكث�ر من�ه واالس�بق تاريخيا 
يف ديوان الش�عر العربي ماقاله 

الش�اعر الفرزدق بح�ق االمام عيل 
بن الحس�ني زي�ن العابدين الس�جاد 
عندما خاطب الخليفة االموي هشام 

بن عبد امللك قائال :-
يا سائيل اين حل الجود والكرم.... 

عندي جواب اذا طالبه قدموا
هذا الذي تعرف البطحاء صولته.. 

والكل يعرفه والسيف والقلم
وهل ي�دري الدكتور ط�ه الدليمي 
ماذا قال العالمة الزمخرشي صاحب 
كت�اب تفس�ر الكش�اف وه�و م�ن 
علماء اهل السنة والجماعة يف القرن 
السادس الهجري عندما سجل موقفه 
ش�عرا ووعي�ا ولي�س ع�ى طريق�ة 
ط�ه الدليمي يف غوايت�ه املطعون يف 

فصاحتها ويف مضمونها

يقول العالمة الزمخرشي :-

اذا سألوني عن مذهبي الابوح به
 واكتمه كتمانه يل اسلم

قان حنفيا قلت قالوا بأنني
 ابيح الطال وهو الرشاب املحرم.

وان مالكيا قلت قالوا بانني
 ابيح اكل الكالب والكالب هم هم

وان 

قل�ت  قالوا باننيش�افعيا 
 ابيح نكاح البنت والبنت تحرم.

وان حنبليا قلت قالوا بانني
 ثقيل......... مجسم.

وان من اهل الحديث وحزبه
 يقولون تيس ليس يدري ويفهم

تحرت من هذا الزمان واهله
 فما احد من السن الناس يسلم.

فاقصاني زماني وقدم معرشا
 هم اليعلمون واعلم.

وه�ذه املواق�ف التي س�جلها لنا 
ديوان الشعر العربي مرة لشاعر ومرة 
لعال�م ومف�ر للقران وه�م يعلنون 

ضياع الناس بس�بب تناقض الفتوى 
مثلما يعلن�ون حرة العلم�اء تجاه 
اصح�اب املذاه�ب الفقهي�ة الذي�ن 
استقلوا بما اليجوز لهم كما نص عى 
ذل�ك القران الكريم حيث اليس�تطيع 
احد م�ن اولئك العلم�اء رحمهم الله 
ان يقولوا انهم من الراسخني يف العلم 
بينم�ا يق�ول تلميذ الرس�ول االعظم 
خات�م االنبي�اء واملرس�لني ذل�ك هو 
االمام عيل بن ابي طالب عليه السالم 
ومختل�ف  النب�وة  ش�جرة  نح�ن   ":
املالئكة ومعدن الحكمة " وقبله قال 

رسول الله "ص":
" ان�ا مدين�ة العلم وع�يل بابها " 
وقد ترج�م ذلك االمام عيل عندما قال 
:" اه�ل البيت هم عي�ش العلم وموت 

الجهل ".
ومن سياق هذا االستطراد الجميل 
م�ن كالم الله تع�اىل اىل كالم رس�ول 
الله ال�ذي الينطق عن اله�وى ان هو 
اال وح�ي يوحى.. اىل كالم ائمة الهدى 
من اه�ل البيت عليهم الس�الم نخرج 
بنتيج�ة معرفي�ة منطقي�ة مفادها 
ان اتب�اع اه�ل البي�ت الذي�ن عرف�وا 
ط�ه  س�ماهم  كم�ا  بالرافض�ة 
الدليمي والزم نفس�ه بتحامل 
غر مرر وتجني هو مسؤول 
عن�ه ي�وم الينفع م�ال وال 
بنون اال من اتى الله بقلب 
سليم، واليوجد قلب سليم 

يعتر اتب�اع اهل البيت 
ليس�وا " اوادم " مثلما 
اليوجد عقل متزن يقلب 
املعاني ويضيع الحقائق 
ويشوه املفاهيم ويدغدغ 
العواط�ف يف س�ياق فتنة 
التورات�ي  بقرنه�ا  تط�ل 
الصهيون�ي ع�ى اه�ل العراق 
واملنطق�ة لتفرقهم كما يس�عى 
الذي�ن يدفعون لكل من يش�ارك يف 
التظاه�ر مبل�غ "50000" دين�ار 
عراق�ي ويق�ف وراء ه�ذا التمويل 
املايل املش�بوه خلية عمان العراقية 
لغسيل االموال واسمائهم معروفة، 

مثلم�ا يقف وراء ذلك من س�لمه بول 
بريمر الحاكم املدني لالحتالل س�يئ 
الصيت مبلغا قدره " مليار واربعمائة 
مليون دوالر " بعن�وان منحة لالقليم 
فاخذ صاحب املنحة يش�ري نفوسا 
ضعيف�ة يف بعض محافظ�ات العراق 
ليفتح�وا مكاتب�ا ويؤسس�وا احزابا 

ومنظمات وهمية.
ان مقول�ة الربي�ع الس�ني القادم 
اوه�ام تدغ�دغ مراهق�ي السياس�ة 

ليبي�ا  يف  مايج�ري  اح�داث  تكذبه�ا 
وتونس ومرص وسورية التي اصبحت 
مث�اال ع�ى التدمر التورات�ي بادوات 
من جاهلية العرب ومتعصبي االسالم 
الذي�ن مرق�وا م�ن طريق الح�ق كما 

يمرق السهم من وتره.
واذا اراد من ينتمي للسنة بمعناها 
القرآني الذي ترجمه رسول الله "ص" 
وفره وعلمه الهل البيت املصطفني 
" ذري�ة بعضه�ا من بع�ض " فربيع 
الس�نة ال يك�ون اال يف ظالل مدرس�ة 
النبوة الخاتمة ووديعتها املس�تخلفة 
التي تقول : قولوا فينا ما شئتم ولكن 
نزهون�ا م�ن الربوبي�ة "..... وتقول: 
"علمت إن الله يراقبني فاس�تحييت، 
وعلمت أن عميل ال يقوم به احد غري 
فاجتهدت، وعلمت أن رزقي ال يأخذه 
اح�د غ�ري فاطمأنن�ت، وعلمت إن 

املوت مدركي فاستعددت".
وال يكون للس�نة ربيع وفيهم من 
يتبع من قام يف القرن الثامن الهجري 
بمخالفة علماء أهل السنة والجماعة 
بخمس�ة عرش رأيا مخالفا ال يس�تند 
لحج�ة  وال  دلي�ل فقه�ي مقن�ع  إىل 
يطمنئ لها العقل وقد س�ماه البعض 

"ش�يخا لإلس�الم" ذلك ه�و ابن 
تيمية ال�ذي أعلن والءه ملعاوية 
وبني امية مثلما اعلن حربه عى 
ائمة الهدى من أهل البيت فكان 
يحاول جاهدا طمس كل فضيلة 
لعيل ب�ن أب�ي طال�ب ودفع كل 
ش�بهة عن معاوية وش�ن حربا 
بال هوادة عى الشيعة عندما قال 
"عليهم الس�يف املسلول إىل يوم 
القيامة" وشن حربا عى االمام 
امله�دي املنتظ�ر ام�ل البرشي�ة 
ومخلصها بهدي القرآن وس�نة 
رس�ول الله يف اطروحة االنتظار 
الت�ي تؤيدها الس�نن االلهية يف 

الكون ومثاله�ا ذو القرنني "انا مكنا 
ل�ه يف االرض" وفتي�ة اه�ل الكه�ف 
"انه�م فتية امن�وا بربه�م وزدناهم 
هدى" مثلما تؤيدها دراسات البحوث 
وبح�وث  والنفس�ية  االجتماعي�ة 
االقتص�اد وخالصات العم�ل القيمي 

املؤسيس يف األداء والجودة.
وكان بإمكان طه الدليمي أن ينتقد 
الحكومة وأهل الحكم كما انتقدناها 
وفيها الش�يعي والس�ني فلم نسمح 
ألنفس�نا ان ننتقد الش�يعة وال السنة 
من خ�الل مايج�ري يف الحكومة من 
أخطاء وتجاوزات مس�ؤول عنها من 
ارتكبها، اما انتقاد الش�يعة والس�نة 

من حيث املبان�ي الفقهية ومن حيث 
املمارس�ات والتقاليد فذل�ك له بحث 
آخر كتبنا نحن فيه مثلما كتب غرنا 

وهم كثر.
وانه�ي خالصة حديثي مركزا عى 
جمل�ة "ليش ما رصت�وا أوادم" التي 
اس�تغرق يف ترداده�ا ط�ه الدليم�ي 
كثرا عر قصيدته الشعبية، وما درى 
انه بذل�ك ارتكب مفارق�ة ال يجوزها 
القان�ون وال اآلداب العامة وال النظام 

الع�ام وهي مف�ردات منع الدس�تور 
به�ا،  واالخ�الل  تجاوزه�ا  العراق�ي 
والدكت�ور ط�ه الدليم�ي عندما ينزع 
صف�ة " االدمية " عن قوم يش�كلون 
امة من الناس، بس�بب اخطاء بعض 
املوظف�ني وبع�ض املس�ؤولني، فانه 
يك�ون ق�د تج�اوز ح�دود مايجوزه 
الق�ذف  دون  هج�اء  م�ن  الش�عر 
فاآلدمي�ة  والتس�قيط،  والتش�هر 
من ادم وه�و نب�ي واب البرش، وهي 
وه�ي  االرض  ألدي�م  نس�بة  بالت�ايل 
نس�بة تكويني�ة وصناع�ة رباني�ة " 
من طني الزب " ومن حما مس�نون" 
و " ان كنت�م يف ري�ب م�ن البعث فانا 
خلقناك�م م�ن ت�راب.." واذا اراد بها 
الدليم�ي " الخلق واالخ�الق " فيجوز 
له الحديث عن بعض االفراد واليجوز 
التعمي�م واالط�الق بحي�ث يضع امة 
بكاملها بم�ا فيها من علماء وفقهاء 
ومفكري�ن ومثقف�ني يف خان�ة غر " 
االوادم " واملعنى دائم�ا يف اللغة يتبع 
اللفظ وعى ذلك تأس�س علم اللغة يف 
املشتق ومنه انطلق علم االصول وهو 
مقدم�ة الفقه يف تحليالت�ه املنطقية 
ودالالت�ه  اللف�ظ  مصطلح�ات  يف 

ومباحثه.
ان طه الدليمي حاول سلب الصفة 
التكويني�ة واألخالقية والوضعية عن 
الش�يعة بما يجعله من ادوات الفتنة 
يف  املمن�وع  الطائف�ي  والتحري�ض 
الدس�تور واملحرم يف الرشع، وبعد ان 
عرفنا باختصار ان الش�يعة هم اتباع 
مدرسة اهل البيت التي جعلهم رسول 
الل�ه "عدل القران" والثقل الثاني بعد 
الق�رآن، وم�ن ه�ذا مقامه�م فهم يف 
مقدمة موك�ب اآلدمية واالوادم، وكل 
محاول�ة لتجريده�م من ه�ذا املقام 
ه�و تجدي�ف وتخري�ف، وال يتوه�م 
البع�ض ويظنون إنن�ا نقول بعصمة 
الش�يعة. ولكنن�ا نق�ول بعصم�ة 
ائمة اه�ل البيت قادتهم ال باخراع 
من�ا ولك�ن بإتب�اع ه�دي الق�رآن 
ونصوصه والس�ر عى نهج رسول 
الله وس�نته، ولكننا نق�ول بصحة 
الخط الع�ام للش�يعة، وان ظهرت 
ش�وائب ل�دى بعضه�م فه�ي كما 
تظهر ل�دى بعض املس�لمني ولكن 
يظ�ل اإلس�الم ه�و الخ�ط واملنهج 
الصحيح "قل هذه س�بييل أدعو اىل 
الل�ه عى بصرة أنا وم�ن اتبعني"، 
"وما أرسلناك اال رحمة للعاملني"، " 
محمد رسول الله والذين امنوا معه 
رحماء بينهم أش�داء عى الكفار.." 
ان قصيدة طه الدليمي غر الفصيحة 
فارقت الفصاحة يف املعاني واملفاهيم 
الرسالية وذلك خطا وعثرة ال نتمناها 

للدليمي وال لغره.
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الفتنة التي ينتظرها قادة 

إرسائيل بفارغ الصرب، وترصد 
هلا أمريكا مليارات الدوالرات

هل يدري )الدكتور( طه
الدليمي انه مارس الفرقة 

وتورط بأدوات الفتنة عندما 
أخذته غواية الشعر الشعبي 

ولغته الدارجة

الدليمي ينزع صفة "اآلدمية" 
و"اخللق" و"الفهم" عن 

رشحية كبرية من
 العراقيني  الشيعة

www.almustakbalpaper.net

املت�سقبل العراقي - الدكتور علي التميمي

التحريض الطائفي..
 قصيدة "الربيع السني قادم.. ليش ما رصتوا أوادم" مثاالً

 العدد )416(  االربعاء  9  كانون الثاني  2013



ميكروفون

سينامئي: جهات ترتبح باألفالم عىل حساب اجلودة
انتقد املخرج الس�ينمائي عيل هاش�م القائمني عىل وزارة الثقافة بس�بب ما قال إنهم يعرقلون مرشوع بغداد عاصمة الثقافة العربية من 
خالل الروتني القاتل الذي يضعونه عائقاً أمام أغلب املشاريع الفنية.وقال هاشم لوكالة انباء محلية إنه عانى ما عانى من مشاكل تمويل 
فيلم�ه )س�جال الكلمات( ال�ذي تبلغ ميزانيته )41( مليون دين�ار تقريبا وحتى اآلن لم يتس�لم الدفعة الثالثة من ميزاني�ة الفيلم وتتزايد 
العقبات التي توضع بطريق إنتاج هذا الفيلم الذي من املؤمل أن يش�ارك يف مرشوع بغداد عاصمة الثقافة العربية. وأقرتح أن تقوم وزارة 
الثقافة بوضع ميزانية لكل فيلم سينمائي حتى يستطيع القائمون عىل الفيلم إتمام إنتاجه كما يجب تقليل الحلقات اإلدارية التي تعرقل 

املش�اريع الفنية.وتابع: أن الجهات اإلدارية كل همها أن تس�تحصل أرباحها من األفالم املنتجة بعيداً عن جودة الفيلم وكيفية 
انجازه كما يعم االرتجال وتغيب الربمجة الفنية بسبب الروتني والحلقات اإلدارية الزائدة.

كارمن عىل خطى دنيا بطمة
تس�ر الفنان�ة املرصي�ة، كارم�ن س�ليمان، الحاصلة 

ل، عىل خطى  عىل لق�ب "Arab idol" يف موس�مه األوَّ
منافس�تها عىل اللَّقب الفنانة املغربية، دنيا بطمة، يف 
إص�دار األغني�ات الخليجي�ة بع�د م�رور ع�ام ع�ىل 
تتويجها بطلة النس�خة األوىل م�ن الربنامج.ويف هذا 

الس�ياق، أص�درت كارم�ن أغنية منف�ردة بعنوان 
ن اإلماراتي  "أس�افر" تعاونت فيها مع امللحِّ

لتها يف استوديوهات  ار وسجَّ أسامة العطَّ
ذتها يف اس�توديوهات  مرصي�ة بعدما نفِّ
يف دبي.وع�ىل الرغ�م م�ن حصوله�ا عىل 

لقب املس�ابقة الغنائية "Arab idol" إال أن 
كواليس أهل الفن يس�تغربون من االهتمام 
بدني�ا بطمة م�ن ناحية األغني�ة الخليجية 
متجاهلني كارمن التي تتقن الغناء باللهجة 
الخليجي�ة وأثبتتها خالل غنائها يف الربنامج.

ل ألبوماتها بع�د اللقب، والتي  م�ن ناحي�ة أخرى، تعمل كارمن س�ليمان عىل التحض�ر ألوَّ
لت بعض أغنياته يف القاهرة، وتتعاون فيه مع عدد كبر من الشعراء وامللحنني  س�جَّ
افعي، خالد نبيل، محمود  واملوزِّعني منهم نارص الجيل، أيمن بهجت قمر، حسن الشَّ
�ت كارمن أخراً أغنية بعنوان "مجنون رس�مي" إىل األلبوم وهي  خيام�ي، كما ضمَّ

من كلمات نارص الجيل وألحان محمود خيامي وتوزيع خالد نبيل.

رشط عبري للزواج .. وفتى أحالم يارا
رغ�م مرورها بأزمة أث�رت عليها بع�د تجربة زواجه�ا األوىل، إال 

أن املمثل�ة امل�رصي عب�ر صربي أك�دت أنها مس�تعدة لتكرار 
التجرب�ة ولكن برشوط.عبر أوضحت ع�دم وجود أي عالقة 

ب�ني ارتباطاتها الفني�ة، وتأجيل خط�وة زواجها، وقالت: 
»الزواج قس�مة ونصيب، ولم أقابل الش�خص املناس�ب 

ال�ذي يمكن أن أعيش معه بقية أيام حياتي، وال عالقة 
ب�ني ارتباطاتي الفنية وبني تأخر خطوة الزواج حتى 

اآلن، وكل م�ا يف األمر أنني مازل�ت يف انتظار الرجل 
الذي يمأل حياتي بالفرح ويدخل الحب إىل قلبي«.
املمثل�ة املرصية وضع�ت رشطاً ل�ن تتنازل عنه 

لقبول الزواج، وكشفت عنه بقولها: »إذا وقعت 
يف حب رجل وطلب من�ي االبتعاد عن التمثيل 

سأقرر عدم االس�تمرار معه وقطع عالقتي 
به ع�ىل الفور، ألن الش�خص الذي يحبني 

بص�دق يجب أن يحب عميل ويحرتمه بل 
ويش�جعني عىل تحقيق أحالمي، وهذا 
هو رشطي الذي ل�ن أتنازل عنه«.من 
جهتها ، أعربت املطربة اللبنانية يارا 
ع�ن س�عادتها باختيارها س�فرة 
ل�دار »بياجي�ه« كونه�ا أول فنانة 
عربية يتم اختيارها لتمثيل هذه 
الدار.ي�ارا قدمت أكثر من دويتو 
غنائي مع فضل شاكر، وحسني 
املهن�دس،  وماج�د  الجس�مي، 
املاجد، ولكنه�ا تحمل  وراش�د 
دويتوه�ات  لعم�ل  تطلع�ات 
أخ�رى مع عبداملجي�د عبدالله، 
ومحم�د عبده، أبوبكر س�الم، 

وطالل سالمة.

أمل
بغداد/ املستقبل العراقي

تث�ر األغني�ة العراقية الحديثة اس�تياًء كبرا بني 
األوس�اط الفنية واملوسيقية، وتنتقد هذه األوساط 
األغاني الحالية بجمي�ع مراحلها ل�"رداءة الكلمات 

واأللحان وحتى بعض األصوات".
ومثلما يبدي الوس�ط الفن�ي انزعاجه، تنزعج 
الجماه�ر وتنتق�د تل�ك األغان�ي ومروجيه�ا 
والفضائي�ات الت�ي تبثه�ا ، ففيه�ا كم�ا يق�ول 
الجمه�ور "من الكلمات ما يخدش األس�ماع ويجرح 
ال�ذوق الع�ام"، إضاف�ة إىل فقدانه�ا الهوي�ة العراقي�ة 
الطربية التي اعتدها املس�تمعون من الس�تينيات وحتى 

التسعينيات وعرفها الوطن العربي كله.
لك�ن األغنية الحالية بدأت تلق�ى رواجا منقطع النظر 
الس�يما من الشباب، مما اعتربه بعض امللحنني نجاحا 
ودافع�وا عنها بحجة أنها م�ن متطلبات طبيعة عرص 

التكنولوجي�ا ال�ذي يميل للرسعة واملبارشة، س�واء 
يف الكلم�ات أو األلح�ان ومن هنا ج�اءت الكلمات 
مب�ارشة وقريب�ة م�ن حديث الش�ارع بعي�دا عن 
الرومانسية والرتميز والصور املركبة هذا ما اّتبعه 

الشعراء الغنائيون اليوم.
وتحيط باألغنية املحلية مطبات كثرة ومستواها 
يف ح�ال هبوط مس�تمر، األمر ال�ذي جعل بعض 
املختص�ني يفكرون بعق�د قمة غنائية ش�بيهة 
بالقم�ة العربي�ة التي عق�دت س�ابقاً يف بغداد، 

لكنها ليست سياسة بل فنية. 
ويف اس�تطالع فني نقلت�ه )الوكال�ة اإلخبارية 
لألنباء( تس�اءل عن بعض رغب�ات املختصني 
يف األغني�ة املحلي�ة وأهدافه�م م�ن عقد قمة 
األغني�ة  تنق�ذ  عاجل�ة  غنائي�ة  موس�يقية 
العراقي�ة من مأزقها، أعرب الش�اعر الغنائي 

عادل محس�ن عن أمله بعق�د "هذه القمة الغنائية املوس�يقية 
وهي ش�بيهة بالقمة العربية، لتنق�ذ األغنية العراقية وتخلصها 
من الش�وائب التي لصقت بها.ودعا محسن يف حديثه إىل رضورة 
أن تجم�ع تلك القم�ة مدراء القنوات الفضائي�ة ونقابة الفنانني 
والصحفي�ني واتح�اد األدباء وكل من يخت�ص باألغنية العراقية 
من ملحنني ومخرجي فيديو كليب وحتى نواب الربملان ملناقش�ة 
س�بل إنق�اذ حضارتن�ا الغنائي�ة امله�ددة حالياً. وأق�رتح وضع 
ضوابط ال قيود عىل القنوات، كما نصح الشعراء وامللحنني بعدم 
الخضوع للمغريات املالية التي تقدم لهم وفرض أسلوبهم الفني 

الرصني.
وذك�ر أن القن�وات تبث أغني�ة أي مطرب ثماني م�رات يف اليوم 
وملدة خمسة عرش يوماً مقابل مبلغ مادي يقدر ب�)1500$(، لذا 
صار األطفال يرددون أغاني "البس�بس ميو" صباحاً من ش�دة 
التعود عىل س�ماعها.  وتابع: صارت أغاني النوادي الليلية تنقل 
للمنازل م�ن خالل الفضائي�ات التي روجت لذل�ك النمط، ولوال 
القن�وات وس�عيها الدائم وراء الرب�ح املادي لظلت تل�ك األغاني 

حبيس�ة بيئتها يف النوادي الليلية.كما أبدى أس�فه عىل املطربني 
الش�باب كونهم يحتاجون إىل من يوجههم ال من يستغلهم، فهم 

ضحية القنوات ورشكات اإلنتاج.
ومن جهتها ترى الفنانة أمل خضر، أن الوس�ط الغنائي يحتاج 
اآلن إىل أكث�ر من 
غنائي�ة  قم�ة 
موس�يقية تعقد 
عاج�ل  بش�كل 
عىل أمل أن تنقذ 
م�ن  تبق�ى  م�ا 

األغنية املحلية.
خض�ر  وقال�ت 
"يجب أن تناقش 
القم�ة  ه�ذه 
س�لوك  الغنائية 
اإلنت�اج  رشكات 
م�ع  وتعامله�ا 
كم�ا  املطرب�ني، 
تح�اول تفعيل الدعم الرس�مي 
وعودت�ه للس�احة الغنائية من 
جديد، إضاف�ة إىل تأكيدها عىل 
رضورة عودة لجان الفحص".  
بينم�ا رح�ب مخ�رج الفيدي�و 
كليب أحمد محمد منادي بفكرة 
عق�د قم�ة غنائية موس�يقية 
إلنق�اذ األغني�ة العراقي�ة م�ن 
مأزقها، مؤكداً انه سيكون أول 
الحارضي�ن للمش�اركة به�ذه 
الت�ي يحتاجها الوس�ط  القمة 

الغنائي. 
إىل  حديث�ه  يف  من�ادي  ودع�ا 

تش�كيل لج�ان متكونة م�ن مختص�ني وأكاديمي�ني تضع 
قوان�ني صارمة ع�ىل كل من يخالف رشوط ال�ذوق العام يف 

الصورة املعروضة عىل الشاشة.
وأض�اف: أن الوس�ط الغنائ�ي بحاج�ة إىل آلي�ات وقوان�ني 

وضوابط  تنهي الفس�اد اإلداري املسترشي يف الوسط 
الغني ومنع وصوله للمنازل. 

وأرجع املوس�يقي سامي نس�يم، غياب لجان 
الفح�ص الفنية ع�ن الس�احة الغنائية إىل 

االنفت�اح وحرية اإلعالم التي زادت بكثرة 
وسائل االتصال الحديثة.

وقال نسيم لم تلغ الدولة واملؤسسات 
الفنية الرس�مية دور لجان الفحص 
بل االنفتاح وكثرة وس�ائل االتصال 
وتطوره�ا وراء إلغ�اء دور الج�ان 
بالت�ايل أصبح�ت املس�ؤولية تقع 

عىل عاتق الفنان وحدة.
املتطفل�ني  بع�ض  أن  وأض�اف: 
م�ن مطرب�ني وملحن�ني أخذوا 
يستس�هلون العملي�ة وصارت 
ع�ن  بعي�داً  هدفه�م،  اإلث�ارة 
اللح�ن والكلم�ة الراقي�ة ب�ل 
باتوا يتس�ابقون عىل الكلمات 
الرديئ�ة التي تثر اس�تهجان 

وتعجب الناس.
وتابع: لكي ال تصبح األغنية 
الشبابية "سبة" بسبب هذا 
الفني  و"التهري"  التفس�خ 
يجب عقد مؤتمر فني يجمع 
الغن�اء  يف  املختص�ني  كل 
ألحياء األغنية العراقية من 

جديد. 
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واجهت النجم��ة، إيما واتس��ون، موقفًا محرجًا 
حي��ن أوقفته��ا دائ��رة الهجرة األميركي��ة في مطار 
نيوي��ورك العتقادهم أنها طفلة في ال�12 من العمر 
تس��افر وحده��ا م��ن دون مرافق��ة راش��د. وذكرت 
صحيف��ة )ديلي مي��رور( أم��س األول، أن واتس��ون، 
نجم��ة سلس��لة أفالم ه��اري بوتر البالغة م��ن العمر 
22 عام��ًا، أوقفت بعد أن هبطت طائرتها في مطار 
جون كني��دي في نيوي��ورك، حيث أبلغ��ت أنه يجب 
أن يرافقه��ا راش��د بعد أن ظ��ّن المس��ؤولون هناك 

أنها طفلة في ال�12 من العمر.

يف مقاوم�ة األمراض، ومنها الس�كري واالهتمام الحقيقي، أجهز عىل قدرتها توفر العناية الكاملة لها والعالج الالزم نصفي قبل أكثر من س�نتني، لكن عدم بالجلطة الدماغية التي أدت بها إىل شلل تده�ور حالتها الصحية من�ذ إصابتها طه، أصعب أي�ام حياته�ا بعدما ازداد تعيش س�يدة الكوميديا العراقية، أمل بغداد/ عبد الجبار العتابي*
ان التمسك الحكومي�ة بوجهه�ا عنه�ا، ه�ا ه�ي تحبه�ا، وبعد ان أش�احت املؤسس�ات حالتها الصحية والتشبث بالحياة التي ويف محاول�ة منه�ا للح�دِّ م�ن تدهور الذي تسبَّب يف إصابتها بالعمى. م�ن الس�هولة ق�راءة م�ا تحم�ل م�ن تتميَّز بها، واس�تبدلتها بمالمح حزينة وق�ت غادرتها تلك ال�روح املرحة التي خط�وط التش�نج يف يده�ا ورجلها، يف بخيوط الضوء األخرة يف برصها، وفك الفنانة أمل طه تحاول يف عمَّ

ًدا كلمات: "نتمنى لها الشفاء العاجل، للحالة التي وصلت إليها طه، بعدما نالت من اإلهمال وأع�رب الفن�ان عزي�ز كريم املق�رَّب منه�ا، عن أمله عذابات. بالفنانة الكبرة أمل طه، نعم أمل فنانة متميزة، وكل والرياضيني، ونتمنى من الس�ادة املسؤولني االهتمام وس�ائل اإلعالم املطالب�ة بالعناية بالفنان�ني واألدباء ومكرًِّرا قوله بتحرس: "حاولنا قدر املستطاع من خالل وإن ش�اء الل�ه يحفظه�ا وتتواص�ل م�ع زمالئها"، ما يكفي، مردِّ
بل كما تقول الصور تراها ضبابية جداً، أي أن الرؤية هي يف حالة ش�به عمى، أي أنها ال ترى املالمح كاملة السكري تفاقم عندها وتسبَّب يف إصابة عينيها، واآلن بش�لل يف يده�ا ورجلها اليرسى فض�اًل عن أن مرض األردني�ة، إذ أصيبت بجلطة دماغي�ة أدَّت إىل إصابتها وقال "هي اآلن تعالج يف إحدى مستشفيات العاصمة ما أتمنى لها حالًيا هو الشفاء".

معدومة عندها".

وأضاف: 
"أنا عىل 
ل  تصا ا
ئ�م  ا د
به�ا، 

ووصلتني 
منه�ا 

لة  س�ا ر
يومني  قب�ل 

أنه�ا  فيه�ا  تق�ول 
ي  س�تجر

عنده�ا،  الش�لل  لحال�ة  عملي�ة 
س�تكلفها 

م�ن الحكومة وال من وزارة الثقافة وال أية مؤسس�ة امت�دت لها فهي من أصحاب الخر والرأفة، وليس�ت مبلًغا كبراً من الدنانر األردنية، أما يد املساعدة التي 

تسافر إىل بلغاريا للعالج ولكن املقرتح لم يتكلَّل الثقافة فوزي األترويش، وكان هنالك مقرتح أن رس�ميَّة، علماً أنني اتصلت بالس�يد وكيل وزير 
خاللك�م أق�رتح أن يكون واح�دة ويقولون أنه�م أعطوها، ومن أو املسؤولون فيها بسقي زهرة، يسقونها مرَّة وال يوجد تواصل، وأن أش�به ما تفعله الحكومة ال أحد يس�مع النداء واإلس�تغاثة م�ن الفنانني، إلنقاذها ورد بع�ض الجميل لها، ولكن يبدو أن يك�ون هن�اك اهتم�ام به�ذه الفنان�ة الجميلة ح�ال يرثى له�ا، ولكنني كن�ت أتمنَّ�ى فعاًل أن صحي�ة عديدة، لذل�ك يمكن الق�ول أنها اآلن يف مصابة بالس�كري الذي يتس�بَّب لها بمش�اكل وتاب�ع: "حالتها بالتأكيد صعب�ة خصوصاً أنها بالنجاح ألسباب ال أعرفها".

صندوق  هناك 
ع�م  د
للفن�ان 
به  تهتم 

الحكومة، 
ه  ه�ذ و
ال  أمني�ة 
ه�ا  عتقد أ
 ، تتحق�ق
يك�ون  أن  أي 
يف  الن�واب  أحد 
صلة  له  الربملان 
والفنانني،  بالفن 
مثلم�ا أتمن�ى أن 
يكون هن�اك نائب 

باألدب  صل�ة  له 
واألدب�اء، وآخ�ر له 

صلة بالرياض�ة والرياضيني 
وهكذا الح�ال، ولكن 

الظاهر أن النواب غرقوا يف العباديات أي املاليني".
* عن إيالف

أمل طه.. فقدت البرص وغابت روحها املرحة

رّسي تعود "شيطانا يف قلب امرأة"
تع�ود الفنان�ة مي�الد رسي للدرام�ا العراقية من 

خالل مسلس�ل )الش�يطان يف قلب ام�رأة( تأليف 

عباس متع�ب النارص وإخراج أيم�ن نارص الدين 

حيث تجس�د يف العمل دور )رحاب( والتي اكتفت 

بوصفها إنها امرأة جريئ�ة وصلبة دون اإلفصاح 

عن تفاصيل أخرى مكتفية بالقول إنها س�تكون 

مفاجأة الجمهور.

 ويش�ارك يف بطول�ة العم�ل آالء حس�ني وكاظ�م 

القري�ي ومحمد هاش�م وس�عد مجي�د وجمانة 

كريم وجمال الش�اطي وش�يماء جعفر 

واحم�د رشج�ي واحم�د مونيكا 

وحس�ان رعد وآخ�رون.. 

وعن حالتها الصحية 

بعد تجاوزها أزمة 

قال�ت  امل�رض 

رسي: صحتي )ع�ال العال( األزمة انته�ت والحمدلله 

واألطب�اء ال يعارضون عودتي ملمارس�ة التمثيل من 
جديد. 

خضري: الوسط الغنائي حيتاج إىل أكثر من قمة

فنانون ينتقدون األغنية احلالية ويدعون لـ"عقد قمة" إلنقاذها



ميكروفون

جديد لتامر الشجرة" فيلم  خلف  "أيب 
بدأ الشاعر الغنائي واملؤلف املرصي أيمن بهجت قمر يف كتابة فيلم سينمائي جديد بعنوان "أبي خلف الشجرة"، ويقوم ببطولته 

الفنان تامر حسني، ويعد هذا التعاون األول بينهما، حيث لم يتعاونا سوياً يف أي عمل درامي من قبل.
وأعرب قمر عن سعادته بتلك التجربة، حيث أعلن عىل صفحته الخاصة عرب موقع الفيسبوك أنه بدأ اليوم بالفعل يف كتابة فيلم 

تامر حسني، حيث كتب:"بدأت كتابة فيلم جديد: أبي خلف الشجرة، لتامر حسني يا مسهل".
م�ن جهة أخرى يص�ور حالياً تامر أحداث فيلمه الجديد "ابن النيل" من تأليف أيمن بهج�ت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج 

محمد السبكي، ويشارك يف بطولته الفنانة نيكول سابا ومحمد لطفي ودينا الرشبيني وعالء مريس وحسني اإلمام.

ون ممثلة شذى حسُّ
ن فايز السعيد تجربة التمثيل للمرَّة  تخوض الفنانة ش�ذى حس�ون إىل جانب الفنان وامللحِّ

ع�ا عقدهما مع املنتج  األوىل، بعد أن وقَّ
واملمثل اإلماراتي أحمد الجسمي

وتق�رَّر اإلعالن ع�ن هذا املسلس�ل 
ال�ذي يمي�ل يف معظ�م  الدرام�ي 
م�ن  الكوميدي�ا،  اىل  حلقات�ه 
خ�الل مؤتمر صحايف س�يقيمه 
الجس�مي ي�وم غ�د الثالث�اء يف 
فن�دق امليدان يف دب�ي، بحضور 

حافة واإلعالم. أهل الصِّ
ه�ذا واتف�ق فاي�ز وش�ذى مع 
ع�ىل  الجس�مي  أحم�د  املنت�ج 
خ�وض ه�ذه التجرب�ة خالل 
اي�ام إنعق�اد مهرج�ان دب�ي 
ال�دويل األخ�ر يف  الس�ينمائي 
شهر ديسمرب، والذي شهد أيضاً 
توقيع العقد الرسمي بينهما، 
املنت�ج اإلماراتي  ليقط�ف 

ن  أوىل تجاربهم�ا يف ه�ذا املضمار علًما أن س�يناريو العمل س�يتضمَّ
الغناء والكوميديا.

إىل ذلك من املتوّقع أن يبدأ التصوير خالل الفرتة القليلة املقبلة، ليكون 

العمل جاهزاً للعرض خالل أيام شهر رمضان.

الرتكي مهّند يف املستشفى..والسبب!
التقط�ت عدس�ات كام�رات البابارات�زي صورا 
للممث�ل الرتك�ي كيفان�ش تاتليت�وغ املعروف يف 
الوطن العربي باسم مهند وذلك يوم السبت حيث 

كان يخرج من املستشفى .
وقد اس�توقفه الصحافيون ليس�ألوه عن سبب 
وجوده هناك ليوضح أنه كان يجري معاينة عند 
طبيبه الخاص حيث انه كان يعاني من مش�اكل 

صحية خفيفة .
وأض�اف مهند مازح�اً أن الدكتور طل�ب منه أال 
يتح�دث إىل الصحافي�ني وغادر بعدها بس�يارته 

مرسعاً.

ديفيد بوي يعود بعد 10 سنوات
يع�ود النجم الربيطاني ديفيد بووي إىل الس�احة الغنائية مع ألبوم 

جديد، هو األول له منذ عقد من الزمن.
 The( "وأعلن بووي اليوم الثالثاء، ع�ن ألبومه الجديد "اليوم التايل
next day( ملناس�بة عيد ميالده ال��66 املوافق يف 8 كانون الثاني/

يناير، ويضم 14 أغنية.ونرش بووي أغنية واحدة من األلبوم بعنوان 
"أين نحن اآلن" متوفرة عىل "أي تيون". ومن املتوقع عرض األلبوم 

األس�واق  يف  الجدي�د 
ابتداًء من آذار.

يذك�ر أن ب�ووي الذي 
انطل�ق إىل النجومي�ة 
الس�تينات،  نهاي�ة  يف 
ل�م يظهر يف أي عرض 
مبارش منذ عام 2006 
ول�م ُيش�اَهد بش�كل 
علني إال ن�ادراً. وكان 
قد رفض املش�اركة يف 
األلعاب  افتت�اح  حفل 
األوملبية يف لندن صيف 
2012 ع�ىل الرغم من 
م�ن  ش�خيص  طل�ب 
قبل منتج الحفل داني 

بويل.
وقد أطلق املغني ألبومه األخر "ريالتي" عام 2003.

الصدمة األكبر لكيم كارداشيان
عىل الرغم من الحياة الرتف التي تعيش�ها نجمة املجتمع األمركي 
كيم كارديش�يان كما الفرح العارم الذي تعيشه مع حبيبها الفنان 
كاني�ي ويس�ت، إال أن والي�ة كاليفورني�ا ج�اءت لتض�ع األمور يف 

نصابها الحقيقي.
إذ أن محكم�ة والية كاليفورنيا أقرت أنه بناء عىل النظام القضائي 
ال�ذي تنتمي إليه كارديش�يان وزوجها الس�ابق العب NBA كريس 
هومفري�ز، فإن األخر هو والد الطفل الذي لم يولد بعد وهذا مرده 

إىل أن كارديشيان لم تطلق بعد رسمياً.
ويف املعلومات أن كارديش�يان طلبت الطالق يف ترشين األول 2011، 
أي بعد 72 يوم م�ن تزوج هومفريز، ولكن املحكمة لم تقر الطالق 

حتى اليوم، أي أن األمر ليس رسمياً تماماً.
وبحس�ب قانون والية كاليفورنيا، يعترب الزوج هو األب البيولوجي 
للول�د إن ولد املولود خالل فرتة ال�زواج أو خالل 300 يوم من إنهاء 

الحالة الزوجية بني اإلثنني.
وحت�ى اليوم لم يص�در أي ترصيح من قبل كارديش�يان حول هذا 

األمر من أجل رضوخها أو ال لهذا القانون الذي يرسي عليها.

كلوم: ضروري أن تكون المرأة 
عاهرة!!

كش�فت عارض�ة األزي�اء األملاني�ة هايدي 
كلوم، أن يف داخل كل امرأة عاهرة صغرة، 
تطلق العنان لنفسها من وقت ألخر مع 

الرجل الذي تحبه.
وقال�ت العارض�ة إنه م�ن الجيد أن 
تت�رصف امل�رأة أحياناً بش�يطانية 
و إث�ارة م�ع الرجل، حت�ى تكون 
العالقة مش�تعلة دائماً  بينهما.

وأعلنت كلوم أنها تفهم النساء 
برج�ال  ترتبط�ن  اللوات�ي 
يصغرهن س�ناً، معللًة ذلك 
ب�أن "أش�كالهم 
 " مه�م حجا أ و
ك�رب  م�ع  تتغ�ر 
وع�ن   . الس�ن 
طالقها تقول كلوم 
إنه�ا اتفق�ت مع 
زوجه�ا الس�ابق 
عىل الطالق وذلك 

ملصلحة االثنني.
هاي�دي،  وأك�دت 
و الت�ي ه�ي ع�ىل 
بمرافقه�ا  عالق�ة 
ل�ن  أنه�ا  الخ�اص، 
الزواج  تخوض م�رشوع 

بعد اآلن.

أمل
بغداد/ املستقبل العراقي

تث�ر األغني�ة العراقية الحديثة اس�تياًء كبرا بني 
األوس�اط الفنية واملوسيقية، وتنتقد هذه األوساط 
األغاني الحالية بجمي�ع مراحلها ل�"رداءة الكلمات 

واأللحان وحتى بعض األصوات".
ومثلما يبدي الوس�ط الفن�ي انزعاجه، تنزعج 
الجماه�ر وتنتق�د تل�ك األغان�ي ومروجيه�ا 
والفضائي�ات الت�ي تبثه�ا ، ففيه�ا كم�ا يق�ول 
الجمه�ور "من الكلمات ما يخدش األس�ماع ويجرح 
ال�ذوق الع�ام"، إضاف�ة إىل فقدانه�ا الهوي�ة العراقي�ة 
الطربية التي اعتدها املس�تمعون من الس�تينيات وحتى 

التسعينيات وعرفها الوطن العربي كله.
لك�ن األغنية الحالية بدأت تلق�ى رواجا منقطع النظر 
الس�يما من الشباب، مما اعتربه بعض امللحنني نجاحا 
ودافع�وا عنها بحجة أنها م�ن متطلبات طبيعة عرص 

التكنولوجي�ا ال�ذي يميل للرسعة واملبارشة، س�واء 
يف الكلم�ات أو األلح�ان ومن هنا ج�اءت الكلمات 
مب�ارشة وقريب�ة م�ن حديث الش�ارع بعي�دا عن 
الرومانسية والرتميز والصور املركبة هذا ما اّتبعه 

الشعراء الغنائيون اليوم.
وتحيط باألغنية املحلية مطبات كثرة ومستواها 
يف ح�ال هبوط مس�تمر، األمر ال�ذي جعل بعض 
املختص�ني يفكرون بعق�د قمة غنائية ش�بيهة 
بالقم�ة العربي�ة التي عق�دت س�ابقاً يف بغداد، 

لكنها ليست سياسة بل فنية. 
ويف اس�تطالع فني نقلت�ه )الوكال�ة اإلخبارية 
لألنباء( تس�اءل عن بعض رغب�ات املختصني 
يف األغني�ة املحلي�ة وأهدافه�م م�ن عقد قمة 
األغني�ة  تنق�ذ  عاجل�ة  غنائي�ة  موس�يقية 
العراقي�ة من مأزقها، أعرب الش�اعر الغنائي 

عادل محس�ن عن أمله بعق�د "هذه القمة الغنائية املوس�يقية 
وهي ش�بيهة بالقمة العربية، لتنق�ذ األغنية العراقية وتخلصها 
من الش�وائب التي لصقت بها.ودعا محسن يف حديثه إىل رضورة 
أن تجم�ع تلك القم�ة مدراء القنوات الفضائي�ة ونقابة الفنانني 
والصحفي�ني واتح�اد األدباء وكل من يخت�ص باألغنية العراقية 
من ملحنني ومخرجي فيديو كليب وحتى نواب الربملان ملناقش�ة 
س�بل إنق�اذ حضارتن�ا الغنائي�ة امله�ددة حالياً. وأق�رتح وضع 
ضوابط ال قيود عىل القنوات، كما نصح الشعراء وامللحنني بعدم 
الخضوع للمغريات املالية التي تقدم لهم وفرض أسلوبهم الفني 

الرصني.
وذك�ر أن القن�وات تبث أغني�ة أي مطرب ثماني م�رات يف اليوم 
وملدة خمسة عرش يوماً مقابل مبلغ مادي يقدر ب�)1500$(، لذا 
صار األطفال يرددون أغاني "البس�بس ميو" صباحاً من ش�دة 
التعود عىل س�ماعها.  وتابع: صارت أغاني النوادي الليلية تنقل 
للمنازل م�ن خالل الفضائي�ات التي روجت لذل�ك النمط، ولوال 
القن�وات وس�عيها الدائم وراء الرب�ح املادي لظلت تل�ك األغاني 

حبيس�ة بيئتها يف النوادي الليلية.كما أبدى أس�فه عىل املطربني 
الش�باب كونهم يحتاجون إىل من يوجههم ال من يستغلهم، فهم 

ضحية القنوات ورشكات اإلنتاج.
ومن جهتها ترى الفنانة أمل خضر، أن الوس�ط الغنائي يحتاج 
اآلن إىل أكث�ر من 
غنائي�ة  قم�ة 
موس�يقية تعقد 
عاج�ل  بش�كل 
عىل أمل أن تنقذ 
م�ن  تبق�ى  م�ا 

األغنية املحلية.
خض�ر  وقال�ت 
"يجب أن تناقش 
القم�ة  ه�ذه 
س�لوك  الغنائية 
اإلنت�اج  رشكات 
م�ع  وتعامله�ا 
كم�ا  املطرب�ني، 
تح�اول تفعيل الدعم الرس�مي 
وعودت�ه للس�احة الغنائية من 
جديد، إضاف�ة إىل تأكيدها عىل 
رضورة عودة لجان الفحص".  
بينم�ا رح�ب مخ�رج الفيدي�و 
كليب أحمد محمد منادي بفكرة 
عق�د قم�ة غنائية موس�يقية 
إلنق�اذ األغني�ة العراقي�ة م�ن 
مأزقها، مؤكداً انه سيكون أول 
الحارضي�ن للمش�اركة به�ذه 
الت�ي يحتاجها الوس�ط  القمة 

الغنائي. 
إىل  حديث�ه  يف  من�ادي  ودع�ا 

تش�كيل لج�ان متكونة م�ن مختص�ني وأكاديمي�ني تضع 
قوان�ني صارمة ع�ىل كل من يخالف رشوط ال�ذوق العام يف 

الصورة املعروضة عىل الشاشة.
وأض�اف: أن الوس�ط الغنائ�ي بحاج�ة إىل آلي�ات وقوان�ني 

وضوابط  تنهي الفس�اد اإلداري املسترشي يف الوسط 
الغني ومنع وصوله للمنازل. 

وأرجع املوس�يقي سامي نس�يم، غياب لجان 
الفح�ص الفنية ع�ن الس�احة الغنائية إىل 

االنفت�اح وحرية اإلعالم التي زادت بكثرة 
وسائل االتصال الحديثة.

وقال نسيم لم تلغ الدولة واملؤسسات 
الفنية الرس�مية دور لجان الفحص 
بل االنفتاح وكثرة وس�ائل االتصال 
وتطوره�ا وراء إلغ�اء دور الج�ان 
بالت�ايل أصبح�ت املس�ؤولية تقع 

عىل عاتق الفنان وحدة.
املتطفل�ني  بع�ض  أن  وأض�اف: 
م�ن مطرب�ني وملحن�ني أخذوا 
يستس�هلون العملي�ة وصارت 
ع�ن  بعي�داً  هدفه�م،  اإلث�ارة 
اللح�ن والكلم�ة الراقي�ة ب�ل 
باتوا يتس�ابقون عىل الكلمات 
الرديئ�ة التي تثر اس�تهجان 

وتعجب الناس.
وتابع: لكي ال تصبح األغنية 
الشبابية "سبة" بسبب هذا 
الفني  و"التهري"  التفس�خ 
يجب عقد مؤتمر فني يجمع 
الغن�اء  يف  املختص�ني  كل 
ألحياء األغنية العراقية من 

جديد. 
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خضري: الوسط الغنائي حيتاج إىل أكثر من قمة

فنانون ينتقدون األغنية احلالية ويدعون لـ"عقد قمة" إلنقاذها
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ر�شائل من ال�شاحل ال�شرقي 

قراءة يف "�شواهد اال�شياء" لبا�شم ال�شريف

يف �شاأن اإنتاج مفهوم عراقي للثقافة الوطنية 

اأو�شام الق�ص وجغرافية الرائحة 

�شرفات

) 2 ( 
يحيلن�ا التح�ري واالس�تقصاء الدقيقان 
يف سري حيوات املبلغني الس�اميني التاريخيني 
، م�ن العراقيني وغريهم  قبل االس�ام وبعده 
، إىل جمل�ة من الحقائ�ق الثقافية التاريخية ، 
بعضه�ا يتعلق باملبلغ، وبعضه�ا اآلخر يتعلق 
بالرس�الة � موض�وع التبليغ - ، بينما يش�ري 
جان�ب من تل�ك الحقائ�ق إىل الجمه�ور الذي 
يتوج�ه إليه املبلغ ، وكذلك اىل نوعية الرس�الة 
واجبة التبليغ . وهي يف املحصلة � كما اسلفت 
� رسالة ثقافية ومعرفية وحضارية وكونية.

وبوصف�ه مبلغ�اً إلهي�اً متصاً بالس�ماء 
بواس�طة الوحي ، او من خال تمثاته للمثل 
اإلنس�انية واألخاقي�ة العليا ، وبكون�ه قائداً 
تاريخي�ا ، تفص�ح س�ريته الش�خصية ع�ن 
أن القي�ادة هي الق�رار التاريخي املناس�ب يف 
اللحظة التاريخية الرضورية ، فإن محمد بن 
عبدالل�ه يف حركته وفكره كان املثال والواقع. 
ويتكرس أنم�وذج محمد بن عب�د الله ) صىل 

الله عليه وعىل آله وصحبه وسلم 
( باعتب�اره القدوة املثىل 

، ألنه " األنس�ان الكامل" 
، عىل وف�ق التنزيل اإللهي 

الت�ي  والتش�خيصات   ،
اوردها كثري من العرفانيني 

العرب واملس�لمني ، وعدد من 
مقدمته�م  يف   ، املس�ترشقني 

لويس ماس�ينيون ، الذي انجز 
بحثا معتربا بعنوان :" محمد .. 

اإلنسان الكامل " ، جرى ترجمته 
اىل اللغة العربية يف مقتبل النصف 

الثاني من القرن املايض .
 وأم�ام املثق�ف العراقي ، وهو 

يواجه دوره املتعني يف تقديم تصور 
العراقية  الوطني�ة  للثقاف�ة  عراق�ي 

 ، بالت�ايل  العراقي�ة  الش�خصية  اي   ،
مهمة جليلة من خ�ال أعمال إبداعية 

يف مختلف األجناس الرسدية والشعرية 
تألي�ف  إع�ادة  ويف  والعلمي�ة،  والفني�ة 

نص معريف ثق�ايف مفتوح ع�ىل التجارب 
االنس�انية ، س�يكون هو االط�ار الفكري 

والثقايف والحقوقي لتلك األجناس االبداعية 
.

إن ه�ذا النص الذي ينبغي إع�ادة تأليفه 
هو ما يسمى � ثقافيا �  بنظرية املعرفة. وهو 
ما ل�م يتصّد له املثقف العراقي ، االّ يف س�ياق 
الثقاف�ات " غري العراقية ، ال س�يما الثقافات 
األوروبي�ة ع�ىل اختاف مدارس�ها وتعددها . 
فالذي�ن ارتبطوا فكري�ا بالحداث�ة الغربية يف 
فرعه�ا املارك�ي تبن�وا نظري�ة املعرفة كما 

اودره�ا ماركس � لين�ني . والذين تعاملوا مع 
املنطق الغربي اللي�ربايل ، تبنوا نظرية املعرفة 
كما برش بها منظرو الرأس�مالية العاملية بعد 

الثورة الصناعية يف اوروبا .
وس�وف ننتظر عقودا غري قليلة يف القرن 
امل�ايض ، حت�ى نتعرف ع�ىل مفه�وم عراقي 
� عرب�ي � اس�امي لنظرية املعرف�ة ، عىل يد 
الس�يد محمد باقر الصدر ، يف كتبه ومؤلفاته 
الت�ي ب�ني ايدين�ا ، ال س�يما بحث�ه القي�م :" 
فلس�فتنا". وغياب " نظرية املعرفة " تلك عن 
مشهدنا العراقي ، ثم ظهورها بعد ذلك ، يعود 
اىل حال�ة األنفصام وعدم الص�دق مع النفس 
التي وسمت اس�لوب احتكاك املثقف العراقي 

مع حركة الثقافات األخرى.
إن الص�دق مع النف�س ، واملعرفة العلمية 
والتحلي�ل  االجتماع�ي،   للمحي�ط  الدقيق�ة 

املوضوع�ي للحقائ�ق التاريخية ، تش�يِّد 
يجب  الت�ي  الخصل�ة 

ع�ىل املثقف أن يتحىل بها ، ب�ل ويجعلها جزًء 
أساسياً من شخصيته الثقافية واالجتماعية . 
ألن ه�ذا املوقف هو الذي يجعله � عىل الصعيد 
الش�خيص � غ�ري قاب�ل للغواي�ة واالنحراف . 
وكذلك يقدمه � هذا الصدق � إىل مجتمعه من 
منطلق�ات النقد الص�ادق الصحيح والواقعي 
لكل األختبارات والخيارات واملكونات الثقافية 

واالجتماعية والفكرية لهذا املجتمع.
ش�خصية  يف  الص�دق  م�ع  وبالت�ازم 
املثق�ف � املب�دع ، تتأكد أهمي�ة األمانة . فهذا 
الت�ازم ب�ني املنقبت�ني ، ال يش�كل القاع�دة 
املث�ىل لتكوي�ن ش�خصية املثقف .. فحس�ب، 
بل إن�ه يقدم�ه لآلخري�ن كحقيق�ة تاريخية 
وحضاري�ة مكرس�ة . أي أن خطابه يف ميدان 
الفكر ، وإنجازه ع�ىل صعيد االبداع ، يحوالن 
األخاق الشخصية الفردية إىل مشهد حقيقي 
وواقعي إجماعي وطني وإنساني. إن التحقق 
األخاقي والواقعي لهذه الش�خصية الثقافية 
االجتماعي�ة ، من حي�ث نجاحها األنموذجي 
وتمّيزه�ا عىل املنوال األخاق�ي ، ترتجم لها 
وتعكس�ها ، ش�خصية محمد بن عبد الله ) 
صىل الله عليه وعىل آله وصحبه وس�لم (، 
وش�خصيات العرفانيني واألبدال والدعاة 
واملبلغني التاريخيني ، ال سيما يف العراق، 
منذ التدوين الس�ومري ، مرورا بفرتات 
ظه�ور الحكم�اء الجوالني الهرامس�ة 

وما تبعها .
األك�رم   الرس�ول  ش�خصية  إن 
تتقدم نحو املثق�ف العراقي ، بكرم 
اخاق�ي غ�ري مس�بوق يف زمان�ه ، 
وتنج�ده بالهدف األمث�ل لعمله يف 
ميدان الفكر ، وعىل صعيد اإلبداع 
أيض�اً، أال وه�ي إن كل أعمال�ه 
ينبغي أن تك�ون خالصة للخري 
املطل�ق واملعرف�ة املطلقة ، اي 
لوج�ه الل�ه ، وتنط�وي ع�ىل 
اح�رتام للعق�ل . وه�ذا ه�و 
لج�دل  التاريخ�ي  العن�وان 
واإلنسان  العراقية  الثقافة 

العراقي .
هذا يعني اننا س�وف 
نتعام�ل م�ع ش�خصية 
محم�د ، بكونه�ا خربة 
تاريحية كربى ، وليس 
سجنا للعقل العراقي 
س�تكون  انه�ا  اي   .
مرموق�ا  عنوان�ا 
املثق�ف  يحف�ز 
ع�ىل  العراق�ي 
إطاق األسئلة التي ينتجها العقل 

والضم�ري العراقي�ان ، حيال مس�ائل الوجود 
والتحديات االجتماعية .

 ان العق�ل � وهو يتعام�ل برصامة نقدية 
الح�ق  و"منظوم�ة  الزمني�ة  الس�لطة  م�ع 
الع�ام "�  يجع�ل م�ن املثقف ، ناق�دا وهادما 
ومقدم�ا الرؤي�ة الس�ليمة للحي�اة والثقافة 
والفن واألبداع . ويفت�ح امامه فضاء التبرص 
والقول الح�ق وهو يطرح أف�كاره وينرشها 
، أو يواص�ل مغامرت�ه األبداعي�ة ، باعتب�اره 
انس�انا مبدع�ا يف نطاق االب�داع اإللهي ، أمام 
الكتلة االجتماعية ، عىل تعدد مستويات وعي 
رشائحها  ،ألنه يف كل أعماله ال يرتجى رضوان 
أي كائن أريض ، مهما كانت سطوته وجربوته 
ومنزلته اإلجتماعية. وال يبتغي ودَّ أي رشيحة 
أو س�الة قبلية مهما كان موقعها يف املجتمع 
، وإنم�ا يتوج�ه إىل  الح�ق املطل�ق ، والجمال 
والحرية واملس�ؤولية ، اال وهو الله سبحانه ، 
يف التعبري اإلسامي، او هو مثال الخري املطلق 
وانم�وذج الجم�ال املطل�ق والع�دل املطلق يف 

خطابات اخرى .
إن الش�خصيات العربية املربزة يف تاريخنا 
العربي � اإلسامي ، ليست جميعها شخصيات 
تاريخي�ة . لك�ن ش�خصية الرس�ول الكري�م 
ه�ي من بني ذروة "الش�خصية العربية" التي 
أجمع املؤرخون واملفك�رون العرب واألجانب 
املنصفون عىل فرادتها وتجلياتها الفذة حيث 
كان ) صىل الله عليه وعىل آله وصحبه وس�لم 
( يقدم للناس ش�خصيته حينم�ا بدأ بالدعوة 
لرسالة الس�ماء . وبعد ان تسلم زمام القيادة 

عىل صعيد الدولة واملجتمع والعقيدة . 
وم�ن الواض�ح اآلن أن منحني�ات وتطور 
الش�خصية املحمدي�ة، حت�ى بع�د انتقاله إىل 
الرفي�ق األع�ىل ، يف حالة اس�تيعابها من قبل 
املثقف العراقي ، س�تجعل ه�ذا املثقف مفكراً 
ومبدع�ا ، وحالة من الفيوض�ات غري املنتهية 
، وع�ىل تم�اٍه وج�وار وح�وار مع ش�خصية 

الرسول يف حياته وبعد موته.
والش�ائع اآلن ع�ىل مس�تويات متعددة � 
وه�ذا للمث�ال وليس للح�رص � أن كث�رياً من 
املثقفني العراقيني يش�كون من سطوة الظلم 
والقم�ع ، وبعضهم يقدم  يف نماذجه الفكرية 
أو أعمال�ه االبداعي�ة وصف�اً لس�طوة الظلم 
والقم�ع وافتق�اد الحري�ة . غ�ري أن الوصف 
يبق�ى يف نط�اق األعم�ال االعتيادي�ة ، إذا ل�م 
يرت�ق إىل مس�توى التحلي�ل والفه�م والقرار 
بالعق�ل  املصح�وب  والتح�دي   ، التاريخ�ي 
والحكمة والش�جاعة .  هذه الحالة املطلوبة 
م�ن املثق�ف العراق�ي املع�ارص ، مش�اعة يف 
شخصية الرسول الكريم . فلو قمنا باستدعاء 
بعض أحداث بدايات الدعوة ومرويات "ِشعِب 

أب�ي طال�ب" ، واالندف�اع خ�ارج الحدود 
الجغرافي�ة إىل ) منف�ى( املدين�ة املن�ورة 
والحن�ني اىل مك�ة � الوط�ن ، ويف تقدي�م 
تصوره للشخصية االنسانية عىل اساس 
األخوة يف الدين واإلنس�انية والخلق ، ثم يف 
نرش ثقافة "الش�خصية املحمدية" ، التي 
أطاحت بالطواغيت واألصنام من البرش ، 
لوجدنا أن "شخصية محمد" هي املفتاح 
العق�ي بيد املثق�ف العراقي وه�و يواجه 
الظلم والقمع وافتقاد الحرية ، تماماً كما 
هو يواج�ه العقبات والعراقيل ويخضعها 

الواحدة تلو األخرى .
إن شهادات عدد من املثقفني الغربيني 
 ، الكري�م  الرس�ول  املوضوعي�ني بص�دد 
يف  األنس�انية   � األخاقي�ة  واملضام�ني 
ش�خصيته ، تتي�ح امامن�ا ح�وارا راقي�ا 
ب�ني الفكر الغربي عموم�ا ، وبني الثقافة 
العراقي�ة � العربي�ة � اإلس�امية ، م�ن 
حيث وجود محاور فكري�ة رصينة تغني 
م�ا يس�مى ب ) الحوار مع اآلخ�ر( . فإذا 
اخذن�ا وجهة نظر الش�اعر والفيلس�وف 
والعالم األملان�ي : يوهان فولفجانغ غوته 
، س�نجد تقاطعاً فريداً بني رؤى وأش�واق 
ش�خصيتني تاريخيت�ني . وبالتأكي�د فإن 
" به�ذا  " دي�وان" غوت�ه يكف�ي مث�االً 
الخصوص . لكن مرسحيتيه " محمد " و 
" نشيد محمد " تضيفان فضاءات اخرى 
لوح�دة ُخُل�ِق املصلح�ني الكب�ار يف إطار 
التنوع والخصوصية الثقافية . أقول بهذا 
وأن�ا اعرف مثل كثري م�ن املثقفني العرب 
واألملان واملس�لمني ، ان تينك املرسحيتني ، 
تشكان رّداً من داخل الفكر األوروبي عىل 
النقد غري املوضوعي الذي حاول " فولتري 

" تكريس�ه ضد محمد واألس�ام يف مرسحية 
ل�ه بعنوان " محمد ". غريأن ما يقدمه محمد 
أس�د ) ليوبولد فايس( يف مغامرته الروحية � 
األخاقي�ة التي س�جلها يف كتابه " الطريق اىل 
مك�ة " أو " الطري�ق اىل اإلس�ام " يف ترجمة 
عربية أخرى ، س�يفتح آفاقأ واسعة أمام رأي 
عام غربي ، فضاً ع�ن النخب الغربية ، تقدم 
محمد � واإلس�ام تالياً � بكونه" الرجل الذي 
جاء ليس هادياً من اله�داة ، ولكنه الهادي. . 
إن الرجل الذي أُرس�ل رحمة للعاملني ، إذا أبينا 
عليه ُهداه ، فإن هذا ال يعني شيئاً أقل من أننا 
نأب�ى رحم�ة الله " ، حيث أن " اإلس�ام ليس 
فلسفة .. ولكنه منهاج حياة . ومن بني سائر 
األديان نرى اإلس�ام وح�ده، يعلن أن الكمال 
ل هذا  الفردي ممك�ن يف الحياة الدنيا، وال يؤجَّ
الكمال إىل ما بعد إماتة الش�هوات الجس�دية، 
ومن بني س�ائر األدي�ان نجد اإلس�ام وحده 

يتيح لإلنس�ان أن يتمتع بحياته إىل أقىص حٍد 
م�ن غ�ري أن يضي�ع اتجاهه الروح�ي دقيقة 
واحدة، فاإلسام ال يجعل احتقار الدنيا رشطاً 

للنجاة يف اآلخرة ".
إن هذه الفكرة الرائعة حول اإلسام ، تكاد 
تكون مخفّية يف األدبيات اإلسامية التقليدية 
والكاس�يكية ، أو حت�ى يتم النظ�ر اليها من 
زاوية غري عقلية يف أطروحات إسامية اخرى 
من قبل ش�خصيات ودعاة اس�اميني وصفوا 
بأنه�م " تاريخي�ون". . غ�ري ان محمد أس�د 
يعيد إنتاج رؤية اس�امية من داخل اإلس�ام 
ذاته عندما يكتب :" اإلسام يؤكد يف إعانه أن 
اإلنسان يستطيع بلوغ الكمال يف حياته الدنيا 
، وذلك بأن يس�تفيد استفادة تامة من وجوه 

اإلمكان الدنيوي يف حياته ".
لق�د ثب�ت � أمامن�ا جميع�ا � أن انحراف 
الكثري من الشخصيات  العربية والعراقية التي 
قيل عنها أنها "تاريخية" يف السياسة والحكم 

والثقاف�ة ، يع�ود اىل ابتعاده�ا ع�ن مفه�وم 
اإلس�ام بكون�ه ثقافة إنس�انية ووجهة نظر 
ثقافي�ة يف الحياة والوجود واألنس�ان ، وكذلك 
إبتعادها عن "التصور املحمدي" للش�خصية 
امليداني�ة  بالتجرب�ة  . كم�ا ثب�ت  االنس�انية 
املع�ارصة إن انهي�ار "ش�خصيات تاريخية" 
غري عراقية ، عربية واس�امية ، وانهيار نظم 
اجتماعية سياس�ية ومنظومات فكرية، يعود 

إىل اغرتاب التطبيق عن األنموذج.
ان "الش�خصية املحمدي�ة" ه�ي الت�ازم 
الجديل بني االفكر وحركته يف التطبيق امليداني 
. ويبدو ان الخيار الوطني واإلنس�اني األفضل 
أم�ام املثقف العراقي، الذي يبحث عن خاصه 
الشخيص ، ويعمل عىل إعاء شأن وطنه وأمته 
، هو اإلسرتش�اد ب "الش�خصية املحمدية" ، 
والعمل عىل مس�توى اخاق الرسول يف الفكر 
واإلبداع والحركة عىل صعيد مجتمعه املحي ، 

اوالبيئات االخرى.

تتضام�ن عوالم القصص أو النص�وص القصصية يف 
ش�واهد االش�ياء مع بعضها لتقدم للقارىء ما يصح ان 
نسميه كتابا قصصيا تنمو أحداثه مع تراتبية النصوص 
الثماني�ة وانجذابات الراوي في�ه اىل عوالم االمومة االوىل 

،بدءا م�ن الحنني للم�كان اآلرس والحبيب 
والع�ودة الي�ه هروبا م�ن جحيمية 

الراه�ن ومكانيت�ه القرسية / أي 
املنفى النفي املت�ازم مع املنفى 
الواقعي واملفروض بقوة وقس�وة 

تدفع ال�ذات دفعا تجاه حميمية 
مهب�ط  االوىل،  الجغرافي�ة 
الطفولة والصب�ا والدفء وهي 
هن�ا يف ش�واهد االش�ياء) هذي 
باالش�ارات  الضاجة  املجموع�ة 

وسيمياء اللغة والرتميز العايل( 
ممثل�ة بجغرافي�ة منطقة 

البحري  الداكري)املزل�ق 
معم�ل  او 

اصاح الس�فن الواقع عىل ضفة ش�ط العرب يف العشار( 
لك�ن القص الصاعد باش�اراته وايحاءات�ه ال يكتفي بها 
مكانا صغريا وجعلها تتوهج متس�عة بما تضمه وتش�ع 
ب�ه م�ن تطلعات اإلنس�ان املقيص ع�ن ذات�ه اىل حميمة 
الرح�م االموم�ي املنتم�ي الي�ه، س�واء كان هذا 
الرحم جغرافية ام انتماء فكريا ام ثقافيا 
ارتح�االت  تم�ر  وهك�ذا  روحي�ا  ام 
الشخصية الراوية أو املروي عنها 
يف ه�ذا الكت�اب /املجموع�ة، 
بمراح�ل ع�دة تتج�ه فيه�ا 
الخطى نحو منطقة الداكري 
ع�رب انجذاب�ات الرائح�ة /

املخ�اض  رائح�ة  العط�ر، 
وعط�ره ورائحة الحبل الرسي املبتور 

واملوجود يف املكان الجاذب.
واالنج�ذاب اىل الرائحة / الدفء ، هنا 
تمثل مح�ورا أساس�ا قاد املري�د املنجذب 
اىل جنت�ه االوىل وصع�دت روح�ه اىل انتظار 
اإلبحار وانتظار املخلّص )منتظر( والتسامي 
مع�ه واللق�اء به أخ�ريا يف النص�ني االخريين 
)الكتاب الجامع واستبشار( واذا حاولنا 
تحدي�د املامح وتقصري مس�احة 
التأويل ، نجد املخلّص مجسدا 
ف�ذة  عراقي�ة  بش�خصية 
يش�به  م�ا  خلق�ت 
املعج�زة أواخر القرن 
بش�دها  العرشي�ن 
العراقي�ة  الجماه�ري 
آماله�ا  وإحي�اء 
لانعتاق  وتطلعاته�ا 
وإط�اق  والتح�رر 
الش�جاعة  كوام�ن 
املقم�وع  والتوه�ج 
بقس�وة، وأعن�ي هنا 
محمد  الشهيد  رمزية 
أو  كمنق�ذ  الص�در 
مخلص مأل مس�احة 
ذاك الزمان التسعيني 

بردائه االبيض الوهاج.
إذن رمزية االنش�داد للدايفء واالمومي ال يعني عرضا 
مب�ارشا وتقريريا لحلة ش�خصية مح�دودة االفق يمكن 
ان يم�ر به�ا اي انس�ان، وانم�ا تتس�ع هنا يف )ش�واهد 
االش�ياء( وباسلوب رائع أجاد القاص باسم الرشيف من 
خال�ه توظيف اللغة وطاقاته�ا التأويلية الهائلة لخدمة 
ما رس�مه من مس�ارات كانت الرائحة/العط�ر،  محورا 
اساسا فيها، ولوال ان باسم الرشيف كتب ونرش نصوصه 
وحتى مجموعته بس�نوات قبل رواية العطر ل زوس�كند 
لتس�ارع النقد الببغائي املنبهر باآلخ�ر لوصمه بالتناص 
وغمزه بالتاص ربما، وم�ع الرائحة وجاذبيتها الفريدة 
تتح�رك االص�وات لك�ن باتجاهني ط�ارد وج�اذب وهذا 
ما يك�ون واضح�ا يف النص امله�م )مرايا وانعكاس�ات( 
والذي تتج�اور فيه مثريات الجذب والط�رد املختلفة من 
ل�ون وصوت ورائح�ة وتمت�زج او تتفاع�ل لتخلق حلما 
م�ا، وتؤثثه بإجادة أو تفرضه ليكون س�يد املكان، واليه 
يكون االنشداد، وبه يمحى الواقع املر،)قال لها: تماسكي 
س�أعود بمرايا من نور.... ها هو ذا املُد يومض من أرض 
خ�رضاء، أص�داء جامحة، أصداء من وق�ع خطى ورؤى 
وأنفاس تتصاع�د بخارا من حلم، حي�ث الواقع يمحى/ 
املجموع�ة ص 65-66( وناحظ هنا ال�دور الفاعل للمد 
كظاهرة بحرية معروفة يف البرصة وبحصول املد يتحقق 
اإلرواء واإلغتس�ال والحياة وتنجرف النفايات ومخلفات 
الب�زل وكل ما ه�و ميت اىل البح�ر بعيدا، امل�د هنا عامل 
اكتساح حر و حي ملا يسعى الراوي للخاص منه، وسط 
تقابات وتضادات يحتدم القص يف )مرايا وانعكاس�ات( 
ليتقابل الرجل الحالم مع الجدار، الجدار املثقب واملضمخ 
بال�دم، الحلم هنا مصدود بجدار دام وقوي وال إخرتاق له 
واله�دم اال باألحام ، فيما يتقابل املد مع الدار وما تمثلة 
عملية تقابلهما رمزيا من دور املد بمائه الطيب الخصب 
من تهيئة ألرض الدار واخرضارها إس�تعدادا الس�تقبال 
الحلم الجميل الدايفء واملؤجل حتى إنهيار الجدار وغسل 

الدم عنه.
واذا كان امل�د كحرك�ة مادية أو مائي�ة ، هي القادم 
املنتظ�ر واملع�ادل لرج�ل البي�اض الجمي�ل يف قصت�ي 
)استبش�ار والكت�اب الجام�ع( ف�إن قصة )املس�فن( 
تس�تحق ان تك�ون قص�ة الرائح�ة الجميل�ة بامتياز 
وتنض�م اليها قصة )مقربة الدوب ( أيضا،حيث العودة 

فيه�ا اىل القاع للنغماس الش�هي برائحة املخاض والحبل 
الرسي الذي يريد االتصال به وعربه بعالم الوالدة والرحم 
االول الس�عيد وتكمل قصة)شواهد االشياء( وهي عنوان 
املجموعة/الكتاب،  هذا املس�ار، مس�ار العودة اىل الذات 
عرب الحن�ني اىل هده�دة االم ورضاعتها، ع�رب الحنني اىل 
امل�اء مقابل االقصاء اىل الس�باخ والتوجه نحو املرأة ذات 
الجس�د الغس�قي األخاذ، وهكذا ترس�م القصص الثاث 
االول ) املسفن/مقربة الدوب/شواهد االشياء( ما أسميه 
بالقس�م االول من ارتحال الراوي : قس�م الحنني والعودة 

اىل الذات.
قصة)عوالم  تمث�ل  فيم�ا 

جنوبية(منطق�ة توضي�ح ملاهي�ة املكان/الجن�وب ، أو 
الجغرافية التي تتجه اليها بوصلة سعد السيد يف ارتحالة 
تتصاعد تدريجا مع االصوات وألوانها ،صوت فريوز وهي 
تنش�د للجنوب وما يحويه اس�مها فريوز من لون لحجر 
كريم ومش�ع وما تمثله االوش�ام الفريوزية عىل اجساد 
الجنوبيات من جمال وإحساس بالسام والطيبة والدفء 
،ثم ترتحل مع س�ناء محيديل اإلستش�هادية واملسماة ب 
عروس الجنوب، إنه هنا يستعري جنوبا آخر، هو الجنوب 
اللبناني ليع�رب به عن جنوبه الخ�اص، الجنوب العراقي 
الراف�ض واملتمرد والجريح والحزين، ويحول اإلس�تعارة 
املكاني�ة ه�ذه إىل مدى يوس�ع به جنوبيت�ه ويحولها إىل 
امت�داد عاملي أوس�ع خاصة م�ع اإلرتحال�ة الثالثة، 
م�ع أورنيا مونت�ي ملكة الجم�ال املنحازة لليس�ار 
االيطايل.  تنضم قصة)عوالم جنوبية( اىل النص التايل 
املهم )مرايا وانعكاسات( ليضعنا باسم الرشيف عىل 
عتبة االنتظار، انتظار املد ، املد الغاسل لادران واملُوِقد 
لتوّهجات الروح الجنوب، وبتضامن هاتني القصتني/
النصني ،يتحسس القارىء القسم الثاني من املجموعة/

الكتاب، وأسميه: بيان الذات وجوهرها ، والذي سيكتمل 
توهج�ه يف القس�م الثال�ث بالحضور الق�وي الناصع 
للبياض الجميل يف القصتني الخاتمتني)الكتاب الجامع 
واستبشار( وبحضور )منتظر( املنقذ والذي نستخلص 
اسمه من )سعد الس�يد(من معرفتنا بمرجعية النصني 
واح�داث التس�عينيات العراقية وانج�ذاب املايني حول 
الس�يد املرتدي للبياض والرافض للقباحة بتس�اوق مع 
رفض الراوي لقباحة السباخ وعقمها وانشداده لجمال 
الش�ط وعطر امل�د ورائحت�ه الزكية. باختصار اس�تطاع 
القاص باس�م الرشيف ومن خال معابر اللغة وتجلياتها 
وه�و أمر يفرضه تكاثر الرقباء وقتها/وقت كتابة ونرش 
النصوص/ استطاع أن يأخذ القارىء يف ارتحاالت ممتعة 
نحو جمال الروح وانجذاباتها الصادقة وعرب مس�تويات 
عدة تتدرج م�ن مبارشة الواقع وانحصار املكان بالداكري 
وضفاف ش�ط العرب اىل املدى األوسع للجغرافية /عربيا 
عرب فريوز وس�ناء محي�ديل ، وعامليا ع�رب اورنيا مونتي 
االيطالي�ة / ت�درج من تج�ي املحلية الازم ل�كل نهضة 
حقيقية وتصاعد اىل وحدة عاملية الرفض االنساني للظلم 

والظام، وتوحده بانتظار املخلص االبيض املنري.

 جمعة الالمي 

�شريف( " )حديث  هدمه  من  ملعون   . اهلل  بنيان  " االإن�شان 
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فيما تتوس�ع م�دن الصفي�ح والعش�وائيات وبيوت 
الطين في أط�راف معظم مدن الع�راق، وعلى جوانب 
الطرق الرئيس�ة التي تربط بمراكز المدن، فإنها بدأت 
تش�كل معلًم�ا غير حضاري م�ن معالم الفق�ر، الذي 
م�ازال يحاصر الم�دن التي تن�وء تحت أزمة الس�كن 
والهجرة من الريف، وغياب ضوابط التوسع العمراني. 
ففي أط�راف الح�ي الصناعي ف�ي الجنوب الش�رقي 
من مدينة بابل تتألف األحياء العش�وائية من عش�رات 
المنازل ضمن ما يطلق عليه باألحياء المتجاوزة وسط 
أكوام هياكل الحديد المتناثرة والمخلفات وبرك المياه 
اآلسنة. والمشكلة منذ عام 2003، لم تضع الحكومات 
المحلي�ة في الع�راق قضية توفير الس�كن المالئم في 
س�لم أولوياتها، على رغم ما ينش�ر في وسائل اإلعالم 
ع�ن الميزاني�ات الضخم�ة التي أع�دت لبناء الش�قق 
والمجمع�ات الس�كنية. وتعان�ي الب�الد  تفاق�م أزمة 
الس�كن منذ عام 1980 بسبب نشوب الحرب العراقية 
اإليراني�ة،  ولك�ن من�ذ الع�ام 2003 زاد األم�ر تعقيدا 
حين ُهّجرت آالف العائالت من مناطق س�كنها بسبب 

الص�راع الطائف�ي. واضطرت األس�ر الت�ي ال تمتلك 
س�قفا يؤويها منذ 

ذل�ك العام إل�ى احتالل بناي�ات المؤسس�ات والدوائر 
الحكومي�ة ومعس�كرات الجي�ش الس�ابق وتحويلها 
الى مس�اكن لها. والعائالت التي ال تمتلك دارا س�كنية 
ف�ي العراق اليوم ال تتمتع بس�بل العي�ش الكريم، كما 
تعان�ي الفوضى في معيش�تها وتربية أبنائها بس�بب 
تنقلها بين الحين واآلخر من مكان إلى آخر وما يترتب 
على ذلك من أمراض نفس�ية تتولد في نفوس األفراد، 

السيما األطفال.
ومدن الصفي�ح معلم بارز في 
الكثير من الدول الفقيرة، وتقدر 
إحصائي�ات منظمة تابعة لألمم 
المتح�دة إن ع�دد س�كان م�دن 
الصفي�ح س�يبلغون ف�ي العالم 
نح�و أكثر من مليار نس�مة في 

.2020
النس�وية  الناش�طة  وتش�ير 
مريم جابر إل�ى الوضع المزري 
الذي يعيشه سكان العشوائيات 
العراق المختلفة.  في مدن 
انعكاس�ات  مريم  وترصد 
الس�كن،  نفس�ية ألزم�ة 
األطف�ال.  بي�ن  الس�يما 
ان  م�ن  مري�م،  وتح�ذر 
عدم اإلسراع في معالجة 

ذلك س�يؤدي الى اختالل الت�وازن االجتماعي 
واالس�تقرار المجتمع�ي، وسينش�أ جيل غير 
سوي، كما سيؤدي ذلك الى استفحال الجريمة 
في المجتمع بسبب الشعور الذي يتولد لدى 

الفقراء بانعدام العدالة االجتماعية.
من جانبه، يرى رجل الدين علي الياسري، 
أنه في معظم خطب الجمعة والمناس�بات 
بوعوده�م  المس�ؤولين  يذَك�ر  الديني�ة 
االنتخابي�ة، وضرورة التف�ات الحكومات 

المحلي�ة الى التركيز في برامجها على األس�ر الفقيرة 
الت�ي ال تمتلك س�كنا. ويقول الياس�ري، أن الرس�ول 
الكري�م أوص�ى ف�ي حدي�ث ل�ه عل�ى توفير الس�كن 
مستش�هًدا بالحديث النبوي »الهناء في العيش يكمن 
ف�ي أربعة، امرأة مطيعة ودار وس�يعة ودابة س�ريعة 
وجار صال�ح«. وتحاصر العش�وائيات الجانب الغربي 
م�ن مدين�ة كربالء ببي�وت من الطين وس�عف النخيل 
وصفائ�ح المع�دن. وف�ي هذا الح�ي يروي س�عدون 
حسين كيف بنى ملجأً له في هذه العشوائيات ألسرته 
المؤلفة من خمسة أفراد. لجأ سعدون إلى هذا المكان 

بعدم�ا انعدمت فرص العيش في بيت مضط�را 
الن�اس. وبمعاون�ة مثل بقية 
ن�ه  ا بنى جير الفقراء، 

له مس�كًنا من "اللبن" ومس�قفاته من جذوع النخيل 
وحصران القصب وس�ط برك من المياه اآلسنة وتلول 

النفايات.
وفي معظم العش�وائيات في م�دن العراق المختلفة 
ف�إن الس�كان يتخوفون ف�ي كل يوم م�ن التهديدات 
بهدم البيوت بالجرافات. وتش�ترك عش�وائيات كربالء 
مع عش�وائيات المدن األخرى في صف�ة واحدة وهي 
البطال�ة بي�ن س�كانها، أو العمل في جم�ع القمامة، 
لكن تلمح في جانب من المكان خيام نصبتها جمعية 

اله�الل األحمر لألس�ر التي هدمت منازله�ا لتجاوزها 
على أراض مخصصة إلقامة المش�اريع. وفي ش�مال 
مدينة النجف وعلى الطريق الممتدة إلى كربالء، شيدت 
العشرات من األحياء العشوائية في الصحراء، مشكلة 
حزاًما من الفوضى المكانية المحيط بالمدينة، والذي 

يفتقد ابسط الخدمات وديمومة الحياة.
وفي حي )جكوك( في منطقة الش�علة شمال غربي 
بغ�داد، بنيت بيوت من الطي�ن والصفيح وهي تتداعى 
مع هب�وب الري�اح واألمط�ار. وتضيع أع�داد البيوت 
المبنية بطريقة منتظمة في الطرف الجنوبي الشرقي 
لمدينة بغداد، وفي منطقة قريبة من السدة الشرقية، 
وسط األعداد الهائلة للعشوائيات وبيوت الطين 

والصفيح التي بناها المهجرون والفقراء.
وف�ي ح�ي )الحواس�م( الذي ش�يد على 
أرض معس�كر قدي�م بالقرب م�ن مدينة 
الحرية في بغداد، استولى مواطنون على 
األراض�ي بع�د ع�ام 2003، واعتبروها 
مل�كا له�م ل�ن يتنازل�وا عنه�ا، رغ�م 
تهدي�دات الحكوم�ة بترحيلهم. وتقدر 
المتجاوزين  الرسمية عدد  اإلحصاءات 
على األراض�ي التابعة للدول�ة وأبنيتها 
وف�ي محافظ�ة نين�وى نح�و 15 ألف 
عائلة، تس�كن أطراف المدينة. وش�ّيد 
الفقراء في مدينة البصرة بعد س�قوط 
النظ�ام الس�ابق بيوًت�ا م�ن الصفي�ح 
والطي�ن والقصب في أراض مخصصة 
للمشاريع، تماما مثلما استغلوا العراء 
بين المقابر في محل�ة إبراهيم الخليل 
بين منطقتي الجزائر والبصرة القديمة، 
لتوفير س�كن لهم. وه�ذه الحالة تبرز 
ف�ي النج�ف أيضا، حي�ث اتخ�ذت األس�ر الفقيرة من 
القب�ور مس�اكن لهم. ويق�ول أبو حيدر احد س�اكني 
المقابر في البصرة "أس�تطيع القول أن وضعنا أفضل 
من س�كان الصفي�ح، فليس ثمة حاج�ة لجهد البناء، 
ففي هذا الفناء الواس�ع التابع لقبر أحد السادة سمح 
لي ذووه بالعيش هنا. ويضيف لكن المش�كلة هي في 
الحالة النفس�ية التي يشعر بها أطفالي جراء سكنهم 
بين المقابر، ويضيف، يسألني ابني أكثر من مرة لماذا 

نسكن بين المقابر؟

مرسى الهموم

فوؤاد ح�سون 
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صيد العدسة

تغيري جنس األرايض 
لن حيل أزمة السكن

أنقذوا بيئتنا من التلوث

يعتب�ر اإلنس�ان الكبي�ر والصغير عمرا م�ن أغلى وأثمن 
الموج�ودات في هذا الكون ، وهناك تفاوت في مواصفات 
تقيم الفرد حس�ب المحيط الذي يعيش فيه والنظام الذي 
يمثله وكل دس�اتير العالم فيها بنود عن حقوق اإلنس�ان  
والواجب�ات، ل�ذا يكون المس�ؤول أمام تقدي�م الخدمات، 
ولكل األس�ف إن هذا المسؤول بلس�انه المدهون بالوعود 
الت�ي ال تفعل وال تس�من م�ن جوع  واذكر مث�ال يعبر عن 
حالتن�ا التي بات أمرنا في مس�تنقع الخدم�ات المريضة 
بفق�ر ال�دم ومنها ت�ردي خدم�ة الكهرباء وع�دم صيانة 
ومتابعة األس�الك المعرضة للقطع بس�بب تردي خدمات 
القطاعات، وظهر عيب الصيانة يوم فتحت الس�ماء فمها 

لتسقي أرضنا العطشى.
 ويكش�ف ع�ن الخدمات الس�لبية ففي ليل�ة واحدة في 
مستش�فى الشيخ ضاري )حماد ش�هاب سابقا( سجلت 
إدارة المستشفى الرقم 27 وفاة بين رجل كبير وطفل في 

عمر زهور الربيع..
 ح�االت وف�اة بس�بب أس�الك الكهرب�اء المتقطع�ة أو 
الحاضن�ة أعم�دة الكهرب�اء.. إل�ى متى نبقى ن�رى ظهر 

المسؤول وال نرى وجهه ؟.

بغداد / وكاالت
حذر الخبير العقاري حيدر الشمري، من تغيير جنس األراضي 
من زراعية إلى س�كنية ألنه لن يحل أزمة الس�كن وإنما سيضر 

القطاع الزراعي.
وقال الش�مري، إن توجه الحكوم�ة نحو تغيير جنس األراضي 
من زراعية إلى سكنية سيضر القطاع الزراعي، الذي يعاني اآلن 

من تدهور شديد ويحتاج إلى الدعم المتواصل للنهوض به.
وأض�اف: أن مقترح تغيي�ر جنس األراضي لن يح�ل من أزمة 
الس�كن الخانقة، مؤكداً أن العراق يمتلك أراضي سكنية واسعة 
لم تستثمر لمشاريع إسكانية إلى اآلن، فعند تغيير األراضي من 
زراعية الى سكنية سيزيد عبئاً إضافيا للدولة ألن األرض ستبقى 
من دون استثمار زراعي وال سكني. وأكد: أن الحل المثالي الزمة 
الس�كن هو وضع الخطط الس�تراتيجية إلجراء مسح لألراضي 
الس�كنية المتوفرة تتبنى الحكومة جزءا منها إلنشاء مجمعات 
س�كنية، والجزء اآلخر يعرض لالستثمار مع مراعاة التسهيالت 

في عمليات منح اإلجازات االستثمارية للمستثمرين.

  كش�ف مص�در ف�ي وزارة البيئة عن ارتفاع نس�بة الرصاص 
ف�ي أجواء الع�راق الى اكثر من عش�رة أضعاف الح�د الطبيعي 
المسموح به، مؤكداً استمرار النسبة باالرتفاع نتيجة استخدام 
الرص�اص لتحس�ين البنزين. واضاف المصدر. واش�ار المصدر 
الى ان الرصاص مادة سامة تؤدي الى االصابة بمرض السرطان 
والتش�وهات الخلقية والعضوية وارتفاع نس�بته خارج الحدود 
الطبيعية المس�موح بها دولياً يش�كل خطراً على حياة الناس. 
الجدير بالذكر ان وزارة النفط تقوم منذ س�نوات عدة باستيراد 
مواد محظورة عالمي�اً وصحياً وبيئياً تتمثل بمادة )رابع اثيالت 

الرصاص( لغرض إضافتها إلى وقود السيارات لتحسينه.
وعلى صعيد ذي صلة، صدر مؤخراً تقرير دولي خاص بالبيئة 
العراقية أعده فريق من الباحثين األمريكيين في مركز دراس�ات 
الحرب في نيويورك. حيث اشار التقرير الى ان الغبار في بالدنا 
يحتوي على 37 نوعاً من المعادن ذات التأثير الخطير على الصحة 
العامة إضافة ال�ى 147 نوعاً مختلفاً م�ن البكتريا والفطريات 
التي تساعد على نش�ر األمراض كما صدر مؤخراً تقرير عالمي 
وضع العراق في نهاية الدول التي تهتم باألداء البيئي ضمن عام 
2012 ويؤكد باحثون في جامع�ات بيل وكولومبيا في الواليات 
المتح�دة بالتعاون مع المنتدى االقتصادي العالمي أن الحكومة 
العراقية س�وف تضطر الى مواجهة كبيرة م�ع التدهور البيئي 
وتل�وث المياه واله�واء. كما ان معايي�ر األداء البيئي في تراجع 
مس�تمر. يذكر ان مركز اإلش�عاع والطب الن�ووي التابع لوزارة 
الصحة حذر من كارثة صحية تهدد البالد بسبب ارتفاع معدالت 
اإلصاب�ة بم�رض الس�رطان بعد تس�جيل قراب�ة 7000 إصابة 
بأم�راض س�رطانية خالل األع�وام القليلة الماضي�ة فمن ينقذ 

بيئتنا من التلوث قبل حلول الكارثة.. من ينقذها من؟
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يافتاح يارزاق

حممد عبد الرحمن

ب�دأ العد التنازل�ي النتخابات مجال�س المحافظات التي من 
المقرر إجراؤها في 20 نيس�ان 2013، على أمل ان يحسم 

مجلس الن�واب تعديل الفقرة الخامس�ة من المادة 13 
بما ينسجم وقرار المحكمة االتحادية وروح الدستور 
وحق المواط�ن في إعطاء صوته لمن يريد، واحترام 
خياراته، وعدم سرقة صوته كما حصل في المرات 
الس�ابقة.  وقد انتشر تش�كيل الكيانات كالنار في 
الهش�يم ، وأعلنت مفوضية االنتخاب�ات إن عددها 
تجاوز 265 كيانا، فيما لم تقدم االئتالفات بعد إلى 

المفوضية بانتظار أن تحس�م الكيانات خياراتها 
ف�ي  ومش�اركتها  تحالفاته�ا  صي�غ  وتق�رر 

االنتخاب�ات. وارتباطا بذلك ج�رى تمديد فترة 
التسجيل إلى 13 كانون األول الجاري. 

ال ش�ك ف�ي أهمي�ة انتخاب�ات مجالس 
المحافظات، وكونها مؤشرا إلى ما سيؤول 
الي�ه الحال ف�ي انتخابات مجل�س النواب 
الق�ادم واالصطفاف�ات الجدي�دة للقوى، 
وبالنظ�ر ل�دور ه�ذه المجال�س المتزايد 
واألم�وال الضخم�ة نس�بيا التي تخصص 
لها وتوضع سنويا تحت تصرفها وتصرف 
الحكومات المحلية، وكون عملها مرتبطا 
عل�ى نحو وثي�ق ومباش�ر بحي�اة الناس 

وبتقديم الخدمات لهم. 
ويع�رف المواطن�ون ف�ي محافظاتهم 
جي�دا ما قدمته لهم تلك المجالس، وما إذا 
وفت بوعوده�ا أم ال ، وما قدمه كل عضو 

فيها. 

والواقع ان نس�ب تنفيذ الخطط والمش�اريع المعلنة ال تظهر كونها نهضت 
عموم�ا بواجباته�ا. وق�د أعاد البعض منها قس�ما غير قليل م�ن المبالغ التي 
كانت قد خصصت له ، إضافة إلى مؤش�رات الفس�اد وه�در المال العام  التي 
يعل�ن عنها بين الحين واآلخ�ر. واالنكى أن، بعض هذه المجالس  نس�ي 
مهامه أصال ، وتحول الى ساحة للصراع والتسقيط السياسي والتقاتل 
على المصالح والنفوذ والمغانم، فبات التدافع على عضويتها ش�ديد 
الوطيس حتى ان البعض اقترح تخفيض رواتب أعضائها والحد من 
امتيازاتهم الختبار جدية المتنافسين على عضويتها، ومعرفة مدى 
حرصهم على خدمة مصالح الناس وتحس�ين ظروف حياتهم حقا، 
وليس االنطالق من الرغبة في الكس�ب واستغالل المنصب لتحقيق 
مصال�ح ش�خصية. علم�ا ان أداء مجال�س المحافظ�ات بواقعه�ا 
الراه�ن إنما يعكس الوض�ع العام في البلد واألزم�ات التي قاده إليها 
المتنفذون.  إن المواطن الذي كان يصرخ طيلة الفترة الماضية ويلوم 
الحكومات المحلي�ة ومجالس المحافظات وينتقد بأعلى صوته أداءها 
ويئن من وطأة س�وء إدارتها ، قد حان اآلن الوقت الذي يضع فيه صوته 
في اتجاه تصحيح االمور وإعادتها الى نصابها وس�ياقها الس�ليم.  
وال ب�د ان المواط�ن ال�ذي عان�ى م�ن س�وء الخدمات 
والمنس�وبية  المحس�وبية  وم�ن  وتدهوره�ا، 
وتقدي�م البع�ض مصالحه�م الخاصة على 
المصلح�ة العام�ة ، واش�تكى من الرش�ا 
والفس�اد وعدم االس�تقرار وغياب األمان 
ومن البطالة وش�ظف العيش، قد آن له أن 
ي�درك ان وقت اإلص�الح والتغيير قد حان، 
وان ه�ذا التغيير بي�ده اوال وأخيرا ويعتمد 
على مشاركته في االنتخابات وعلى حسن 
اختي�اره  للعناص�ر واألش�خاص األكف�اء 
اصحاب األيادي البيض، الذين يش�هد لهم 
تاريخهم ونشاطهم باإلخالص والوطنية. 

امل�ستقبل العراقي / متابعة

حـــان وقت التغييـــــر !

�ستار الغزي
منطق�ة البتاوين في وس�ط بغ�داد عال�م مختلف تمام�اً. قصص 
وحكاي�ات غريبة خرجت عن المألوف. الدخ�ول اليها مريب فالعيون 
تنظ�ر إليك م�ن كل حدب وصوب، وال�كل يتداول س�ؤاال ذهنيا: لماذا 

يتجول هنا ؟
يق�ول المواط�ن جبار كاظم ه�و يعمل في مقه�ى الرياضي "هذه 
المنطقة تضم عصابات بيع النساء وأخرى لتداول المخدرات واألدوية 
المخ�درة وهي بعيدة عن عي�ون األمن والش�رطة". كاظم الذي كان 
يتحدث بصوت خافت قال "ال اشك بان تدار بعض العمليات اإلرهابية 
م�ن هذه المنطقة، فهناك صفقات غريب�ة تجري بين الذين يرتادون 
هذا المقهى". ويختصر حديثه " الحياة مخيفة هنا وكل ش�يء فيها 
غريب". ويقول الش�اب صفاء عزيز 22 س�نة أجير في مطعم شعبي 
"ه�ذه المنطق�ة فيها مخازن وفيه�ا بيوت للدعارة وه�ي تفتقد إلى 
الوج�ود األمني . هنا تجد تجارة الجنس مزدهرة فقد عادت من جديد 
األق�راص اإلباحية للظهور، فهي تباع علنا من دون أي خوف ويش�ير 
"هن�اك محال لطب�ع األفالم اإلباحي�ة وأخرى لبيع األدوي�ة المقوية 

للجنس "، ويكمل قوله: هذه المنطقة كل شيء فيها مباح.
وم�ن جهتها، تقول لجنة بغداد األمنية، أنها لن تس�كت عما يجري 
ف�ي منطقة البتاوين وقال رئيس�ها عب�د الكريم الذرب�ن لقد أوصت 
اللجن�ة عملي�ات بغداد بض�رورة تركيز األم�ن في منطق�ة البتاوين 
ومتابعة الصفقات المشبوهة التي تحدث فيها". وخلص بالقول "لن 

نسمح أن تكون منطقة البتاوين خارج نطاق القانون".

 ، إل�ى كل م�ن يهم�ه األم�ر 
وتحدي�دا  العبي�دي  منطق�ة 
المحل�ة 752 الزقاق 10 مازالت 
األمط�ار  بمي�اه  محاص�رة 
الجه�ات  يناش�دون  واألهال�ي 
الخدمية المعني�ة االلتفات إلى 
الموق�ف  ومعالج�ة  وضعه�م 
الي�وم قب�ل الغ�د، فق�د طال�ت 

محنتهم وبلغ�ت معاناتهم حدا 
ال يط�اق وخاص�ة م�ا اص�اب 
األطفال وكبار السن والمرضى 
حي�ث  الكس�بة  والمواطني�ن 
حالت هذه المي�اه دون تنقلهم 
وكادت تش�ل حركتهم فهل من 
استجابة سريعة وهل من يلبي 

النداء ؟ 

هموم النا�س

البتاوين.. حي 
خارج عىل القانون ؟!

العبيــــدي تستغيـــث

الرقــــم )27(

 العدد )416(  االربعاء  9  كانون الثاني  2013

الصفيح 
والعشوائيات حتارص مدن العراق ؟!

ح�ذر متخصصون ف�ي مجال 
الصح�ة والتعلي�م م�ن تفش�ي 
المخ�درات  تعاط�ي  ظاه�رة 
بين الش�باب، وطالب�وا الجهات 
الحكومية باتخاذ إجراءات رادعة 
بح�ق الذي�ن يتاج�رون بالمواد 
المخدرة ، سيما في المحافظات 
الجنوبية التي ش�هدت انتش�اراً 
واس�عاً في هذا المجال أن خطر 
المخ�درات أصب�ح مؤك�داً ف�ي 
االنفتاح  العراقي بع�د  المجتمع 
الفوض�وي الكبي�ر عل�ى العالم 

الخارجي وعلى دول الجوار وفتح 
منافذ الحدود عل�ى مصراعيها، 
م�ن  ودب  ه�ب  م�ن  كل  أم�ام 
تج�ارة  وانتش�ار  الج�وار،  دول 
المخدرات وتداولها بشكل سافر 
وخطير.. وان الدراس�ات األولية 
الت�ي أجراه�ا المختصون أثبتت 
أن قراب�ة %20 م�ن المراهقين 
والش�باب في ه�ذه المحافظات 
المخ�درات  يتعاط�ون  ص�اروا 
والت�ي تتمثل غالباً بالحشيش�ة 

واألفيون.

املخدرات..
 خطر ينبغي حمارصته



يف مجتمعنا خزين ثقايف للكراهية واألحقاد 
وه�و البدب�ل املفج�ع ل�روح الحمي�ة واملحبة 
والت�ودد والتس�امح واأللف�ة وكل قيم األرض 
والس�ماء عىل امت�داد التاري�خ، وبالوقت الذي 
نجد مجتمعات أخرى ق�د تعلمت من تجاربها 
املؤملة، وغ�دت مجتمعات متحرضة يس�ودها 
االحرتام املتبادل والسالم وقبول اآلخر.. يف حني 
مجتمعنا اتخ�ذ من املثالب والتباعدات.. ونكاد 
نتلمس�ها بش�كل واض�ح يف حياتن�ا اليومي�ة 
بم�ا نتمت�ع به من مف�ردات بحياتن�ا اليومية 
)اك�ره( ك�م نتداوله�ا يومي�ا لفظا وس�لوكا 
س�واء بالتعامل اليومي أم بالخطاب السيايس 
أم بالس�لوك األمن�ي )اك�ره أروح للمدرس�ة، 
اك�ره العب، اكره …. ال�خ.(، إن إحصاء كلمه 
الك�ره التي ننطق بها يومي�ا تتعدى العرشات 
وال نش�عر به�ا وهي خزي�ن بالعق�ل الباطن، 
تك�ره  )أح�زاب  سياس�يه  كراهي�ة  وهن�اك 
أحزاب( وكراهية طبقيه )األغنياء وامليسورين 
يكرهون الفقراء( وكراهية قوميه )عرب وكرد 
وتركم�ان ناس تكره ناس بدون مربر( وأخريا 
) تتوج�ت بالك�ره الطائفي األحم�ر واألحمق 
وماس�اته التي عاش�ها العراق باألعوام 2006 
و2007( وهي وصمة ع�ار بالتاريخ العراقي, 
وكما نالحظ )الكراهية العشائرية قبيلة تكره 
القبيلة الثانية( و) الكره غري املربر لس�يارات 
الكيا والس�ايبة( وداخل املدين�ة الواحدة هناك 
كره ملناطق يف املدين�ة الصغرية….الخ، وهكذا 
يس�تمر مسلس�ل من الكراهية بدون انقطاع 
ه�ذا يعن�ي ان الك�ره كالجوع، بدائ�ي مثله.، 
فحني ُيق�دح زناده فإن نف�وس الناس املغيب 
وعيه�ا واملص�ادر عقله�ا تك�ون كم�ا الغابة 
تش�تعل بنار االنتق�ام وال تنفع معها وس�ائل 

اإلطفاء الحضارية.

كراهية.. املعنى 
واملفهوم

كلم�ة  أص�ل 
الكراهي�ة ج�اءت من 
كراه�ة وهي  مف�ردة 
نقي�ض الح�ب , فمن 
تحم�ل  يس�تطع  ل�م 
أو  أم�ر  أو  ش�خص 
عم�ل مع�ني يعني انه 
ال يطيق ذل�ك ويمقته 
وينف�ر منه فهو كاره 
له ويبغضه, ومن هنا 
يقال بأن الكراهة هي 
اش�مئزاز من شخص 
م�ا,  أم�ر  أو  يشء  أو 
ويف ض�وء ذل�ك تعن�ي 
الش�عور   : الكراهي�ة 
الش�ديد ال�ذي يحولك 
أو يشء  ع�ن ش�خص 

م�ا ويدفع�ك اىل ازدرائ�ه, أي للنف�ور منه، ان 
تعري�ف جريمة الكراهي�ة ه�و ) التحيز الذي 
ينفذ بطريقة مبارشة ومؤذية ضد ش�خص أو 
ممتلكات يختارها املعتدي عن قصد, بناء عىل 
العرق أو اللون أو العقيدة أو األصل القومي أو 
العرقي أو الجنس )ذكر أم أنثى( أو اإلعاقة(. 

الفرق بني احلقد والكراهية ؟

 الحقد هي مش�اعر س�لبية بنس�بة كبرية 
تحفر يف وجدان الحقود عميقاً وتحفظ بإرادة 
منه عىل ك�ن هذه املش�اعر يف كل زمن ، فهي 
عاطفة األبعد ما يكون عن املنطقية وغالباُ ما 
يرتبط مفهوم الحقد باالنتقام، أما الكره هي 
عاطفة س�لبية ترتافق مع الش�عور بالنفور ) 
تتفاوت من شخص إىل آخر بالنسبة واالنفعال 
( و ع�ىل األرجح هي عاطفة غري ثابتة يحتمل 
اخت�الف  إيجابي�ة م�ع  إىل عاطف�ة  تحوله�ا 
الظ�روف و املفه�وم عن الش�خص املكروه و 

تنته�ي عرب مرور الوق�ت أو تقل لحقد من 
الغل يعني ه�و مرحلة اكرب عن مرحلة 

الكره ألنك بالحق�د تتمنى له الرش 
وتحاول اإلرضار به، أما الكره 

فقد يك�ون حس�يا فقط 
ب�دون اإلفصاح عنه 

يبق�ى  وق�د 
لقل�ب  با

ال  و
يتج�اوز 

اللسان.

ثقافة الكراهية

الدوش،  يقول ع�ارف 
ثقاف�ة  أن  االع�رتاف  علين�ا 
الكراهي�ة ه�ي املس�يطرة ع�ىل 
يف  واالجتماع�ي  الس�يايس  واقعن�ا 
معظ�م دول املنطقة العربي�ة إن لم يكن 
كلها. وال أعتقد أن مجتمعنا اس�تورد ثقافة 
الكراهية من غريه وأن خزائن األحقاد وصلتنا 
م�ن غزو ثق�ايف أو بواس�طة رشكات العوملة ! 
إنها ثقافة أينع�ت بعد زمن من األألم واملعاناة 
وممارس�ة الظل�م واإلقص�اء والتوح�ش فيه 
والتهمي�ش  القم�ع واالضطه�اد  وركام م�ن 
والتش�ويه والتضلي�ل واألكاذيب والش�عارات 
ظهرانين�ا  ب�ني  الكراهي�ة  ثقاف�ة  فنبت�ت 
وغذيناه�ا بترصفاتنا واليوم نح�ن جميعاً -ال 
أستثنى أحداً- إس�الميون ويساريون قوميون 
وليرباليون نجني مخرجات مدخالتنا يف عقول 

األجي�ال الذين كان�وا باألمس ش�باباً وصاروا 
الي�وم ق�ادة ومس�ؤولني.. كما أنن�ا نجني ما 
زرعناه يف عقول ش�باب اليوم قادة املس�تقبل 
م�ن خ�الل ترصفاتن�ا وأفكارنا وقيمن�ا التي 

نغرسها يف عقولهم.

ويضي�ف "يف مجتمعن�ا ثقاف�ة الكراهي�ة 
تغذيه�ا ترس�بات سياس�ات امل�ايض وإع�الم 
املايض ومناهج املايض وش�عارات املايض الذي 
عايش�ناه خصوص�اً من�ذ النص�ف الثاني من 
القرن العرشين امل�ايض حتى اليوم وما بعده، 
وّول�د ذلك األحق�اد وزرع الكراهي�ة بني أفراد 
املجتمع ويف مراحل سياس�ية ليست بعيدة تم 
إحياء النزعات االنقسامية وتوحّشت األحزاب 
األيديولوجية ومورس اإلقصاء بش�كل سيايس 
وأحيان�ا مذهبي وطائفي وطبقت ممارس�ات 

شوفينية بأسوأ أفعالها وجناياتها ".
عشنا أطواراً من السياسات لقد 

ئية  ا لبد ا
ت  ا ر لش�عا ا و

الت�ي  املتوحش�ة 
تفكري  جن�ت ع�ىل 

الق�رن  أجي�ال 
العرشين املايض الذين 

قاموا الي�وم بالهروب 
إىل انتم�اءات أق�ل م�ا 

يقال عنها إنها متخلفة 
الجهوية  تمج�د  ضيق�ة 

الجغرافي�ة  واملناطقي�ة 
والس�اللة  والطائفي�ة 

واملذهبية بعد تشظي الهوية 
اآليديولوجية وتفاقم التطرف 
إىل حدود ال يمكن تخيلها أبداً.

دولة الكراهية !!

 ويرى الباحث رياض هاني بهار، 
ب�أن ثقاف�ة الكراهي�ة هي املس�يطرة 

عىل واقعنا الس�يايس وواقعنا االجتماعي 
ورثناه من ترس�بات وسياسات وإعالميات 

وتربويات وش�عارات املايض الذي عايش�ناه، 
الكراهي�ة ب�ني  وّول�د كل األحق�اد وزرع كل 

فئات املجتمع وتوح�شّ األحزاب اإليديولوجية 
ان  اعتق�د  وال  االقص�اءات.  وممارس�تها 
مجتمعاتنا قد اس�توردت ثقافة الكراهية عن 
غريه�ا انه�ا ثقافة ق�د أينعت بع�د أزمان من 
الكبت واآلالم واملعاناة وممارسة الظلم وركام 
من القم�ع واالضطهاد 
والتش�ويه  والتهميش 
واألكاذي�ب  والتضلي�ل 

والشعارات.
ففي دولة الكراهية 
متخصص�ون  هن�اك 
أش�كال  كل  غ�رس  يف 
والبغض�اء  الكراهي�ة 
ب�ني الناس وه�م أفراد 
التعص�ب  يحكمه�م 
الهمجي�ة،  وتحركه�م 
ومع ذل�ك يدعون انهم 
يدافع�ون ع�ن حري�ة 
ال�رأي وحري�ة التعبري 
عرض�وا  ل�و  بينم�ا 
أنفس�هم ع�ىل أطب�اء 
أنهم  لوجدوا  نفس�يني 
يعانون من عقد نقص 
تدفعه�م ك�ي ينحرص 
الرغب�ة  يف  جهده�م 
باالنتقام، يف دولة الكراهية هناك قوانني ثابتة 
ال تقب�ل النق�اش او االع�رتاض يف مقدمته�ا 
العم�ل ع�ىل إقص�اء األخ�ر ونفي�ه وتدم�ريه 
إن أمك�ن ويج�وز لتحقيق ذلك اس�تخدام كل 
أنواع األس�لحة ويف مقدمته�ا الكذب والتضليل 
واالف�رتاء والتزوير، يف دول�ة الكراهية.. هدف 
رئيس ينتظم عليه مواطنوها هو نرش الكراهية 
والبغض�اء، وه�ي ض�د املجتم�ع اي مجتم�ع 
مهم�ا كان وكل مواطن فيها يج�ب ان يمتلئ 

قلب�ه بالكراهية والحقد ض�د األخر، ويجب ان 
يتقن فنون نرش األكاذيب والش�ائعات ضد أي 
كان.. وان يك�ون محرتفا بخلق األعداء من كل 
لون وجن�س، فكل من هو خ�ارج حدود دولة 

الكراهية أما أن يكون إرهابيا او علمانيا 
الخط�ورة  أو ملح�دا.. وأخط�ر م�ا يف 
نفسها، الوهم أو التوهم بأننا عىل حق، 
والغري عىل خطأ وش�فري وكفر, يف دولة 
الكراهية يمكنك ان تعلن دون خوف عن 
كل ما تكره�ه مهما كان وأي كان دون 
أية مراعاة ملشاعر اآلخرين.. ويمكنك ان 
تش�تم أيا كان وتحتقر أيا كان وتزدري 
أي�ا كان . ل�ك مطلق الحرية بممارس�ة 
فن�ون الكراهية كما تش�اء. وكلما أبدع 
الف�رد يف إش�اعة الكراهي�ة كلما حصل 
ع�ىل املزيد م�ن النقاط وترتق�ي ألقابك 
كلما برعت يف ممارسة دورك يف كراهية 
اآلخرين, وربما تصل اىل موقع السيادة 
والري�ادة وتنافس عىل ك�ريس الحكم 
بغض النظر عن كونك رجال أو سيدة 
ففي دولة الكراهية املساواة مكفولة 
ب�ني الرجال والنس�اء ب�ل حظوظ 
املرأة اك�رب الن مواطن�ي حكومة 
الكراهي�ة تس�حرهم االنث�ى الن 
متمرس�ات  منه�ن  البع�ض 

بالوشاية وصناعة الكراهية. 

معابر للإ�صابة مبر�ض الكراهية

 بينما يحدد د.هاش�م عبد الله 
الصالح املعابراالساس�ية لإلصابة 
بمرض الكراهية عرب النقاط االتية 

وهي :
* التطرف الفكري:

إن التط�رف حالة قد يصل إليها 

اإلنس�ان أو املجتم�ع عندما يحبس نفس�ه يف 
إط�ار مجموعة من األفكار والرؤى والقناعات 
التي قد يعتقد أنها الحق املطلق, وبالتايل فهو ال 
يفرتض الصواب عند غريه. فاإلنسان املتطرف 
يف أف�كاره يدفع�ه ه�ذا التط�رف إىل املزيد من 
االن�زواء عىل نفس�ه والتقهق�ر إىل ذاته, وهذا 
االنغالق عىل النف�س واالرتماء يف حضن الذات 
يقل�ل من ق�درة ه�ذا اإلنس�ان أو املجتمع من 
التواصل مع اآلخرين. وكلما اتس�عت مساحة 
القطيع�ة م�ع اآلخر تكفل�ت املخيل�ة الفردية 
أو الجمعي�ة بإنت�اج املربرات واخت�الق األعذار 

لكراهية هذا اآلخر.
* القطيعة مع الواقع:

 يف الواقع توجد املصالح, ويف الواقع تكتشف 
املساحات املشرتكة واملناطق املفتوحة لاللتقاء 
باآلخ�ر والعمل مع هذا اآلخ�ر, ويف الواقع يتم 
التع�رف ع�ىل صدقي�ة وأحقية م�ا يحمله كل 
طرف م�ن هموم وأولوي�ات, ويف الواقع تتأكد 
الحاج�ة إىل التص�دي إىل م�ا يواجه�ه الجميع 
كمجتم�ع م�ن مش�كالت وتحدي�ات. فعندما 
يكون هن�اك انفصام عن الواق�ع تزداد فرص 
ح�دوث الخالف�ات, وه�ي خالف�ات ال تحتكم 
وال تقبل باالحتكام للواق�ع, ما يجعل الجميع 
يتمس�ك بمواقف�ه, وهن�ا يب�دأ تح�ول ه�ذه 
الخالف�ات إىل نزاع�ات تتول�د منه�ا الكراهية. 
فكلم�ا اس�تطاع املجتمع أن يؤس�س حضورا 
للواق�ع يف ثقافته الجمعي�ة تروضت النفوس 
وقبلت باملش�اركة والح�وار وأقبلت عىل العمل 
من أجل الوصول إىل قواس�م مشرتكة تقلل من 
فرص ح�دوث النزاعات. فمش�كلة الكثري من 
املجتمعات التي انزلقت يف ثقافة الكراهية أنها 
كانت مجتمعات مثالية يف تفكريها, مجتمعات 
تتعارك ع�ىل الجن�ة ودنياها خرب�ة ومهدمة, 
مجتمع�ات يتفنن�ون يف الدفاع ع�ن مقوالتهم 

وأفكاره�م وال يهمهم بعد ذل�ك أن تفعل هذه 
املقوالت أو أن ترتجم هذه األفكار, 

* التخندق الطائفي:
 إن الكراهي�ة مظه�ر لضي�ق النفس وعدم 

قدرته�ا ع�ىل اس�تيعاب اآلخري�ن, وبم�ا أن 
الطائفي�ة تش�دد الخن�اق عىل عقل اإلنس�ان 
وفكره ونفس�ه وروحه فإنه بالنتيجة تجعل 
من اإلنسان الطائفي إنس�انا غري قابل لآلخر 
وغ�ري مس�تعد للتواص�ل أو التعاي�ش مع�ه. 
فكلما كان هن�اك تخندق مذهب�ي أو طائفي 
كانت هن�اك فرصة أكرب التس�اع الكراهية يف 
املجتم�ع, واملش�كلة مع التخن�دق املذهبي أن 
الكراهي�ة املذهبية الناتجة من ه�ذا التخندق 
كراهية رسيعة االش�تعال, وبالتايل فهي أكثر 
أنواع الكراهية التي يخاف منها عىل املجتمع. 

وأي مجتم�ع يعي�ش الكراهي�ة الطائفي�ة يف 
حاج�ة إىل انقالب نف�ي داخيل يعيد تش�كيل 
رؤية هذا املجتمع لنفسه ولآلخرين, فالتفكري 
يف إطار األم�ة وليس انطالقا من حدود املذهب 
هو الكفي�ل بمحارصة ه�ذه الكراهي�ة, لكن 
الس�ماح بوجود النفس الطائف�ي يف الخطاب 

الثق�ايف واإلعالم�ي يخل�ق مناخا قاب�ال لتنقل 
الكراهية من مك�ون اجتماعي إىل مكون آخر, 

ومن جيل إىل آخر.

* تسطيح الوعي:
 لي�س هناك أكثر أهمية من درجة الوعي يف 
حفظ املجتمع من أن يصاب بعدوى الكراهية, 
فاملجتمعات ذات الوعي املس�طح وغري العميق 
ال تملك الق�وة وليس عندها من املناعة يف منع 
ترسب الكراهية إىل مكوناتها االجتماعية, فمثل 
هذه املجتمع�ات غري الواعية تنت�ج الكراهية 
حت�ى وه�ي تعي�ش جوانبه�ا اإليجابي�ة ألن 
هناك من ينحرف بهذه الجوانب عن مس�ارها 
الصحيح, وال توجد هناك نفوس واعية تلتفت 
إىل وج�ود ه�ذا االنح�راف. ومع األس�ف هناك 
الكث�ري من القوى والفعاليات االجتماعية التي 
ترتبح من قلة الوعي عند املجتمع, وبالتايل فهي 
تجته�د يف تس�طيح مجتمعاته�ا يف وعيها ويف 
تفكريه�ا, فهذه القوى تعلم أنها ال تس�تطيع 
االس�تحواذ عىل املجتم�ع والس�يطرة عليه إال 
عندما يس�تقيل وعيه ويتعط�ل تفكريه, ومن 
هن�ا تبدأ عملي�ة تهديم الوع�ي وعندها تكون 
هذه املجتمعات يف أضعف حاالتها أمام عدوى 

الكراهية التي تفتك بها قبل غريها.

الكراهية والعنف

 فيما يرى العديد من الباحثني االجتماعيني 
والنفس�يني انه "مع زيادة جرع�ات الكراهية 
تنت�رش ظاهرة العن�ف بالتأكيد هن�اك عوامل 
والكراهي�ة  العن�ف  جرع�ات  لزي�ادة  أخ�رى 

سياسية واجتماعية.
املطلوب أن نلجم االندف�اع ونطمر األحقاد 
وندرأ هذه املهاوي الرهيبة، ونتحسس موقعنا 
ع�ىل األرض ومن حولن�ا، حت�ى ال َيِريَن طائر 
البغض والتناب�ذ واالحرتاب واإلره�اب وإراقة 
الدم�اء وإزهاق األب�دان األرواح, ال مناص من 
قب�ول الغري املختل�ف واحرتام ه�ذا االختالف، 
وتنس�يب أفكارن�ا، أي إس�قاط املطلقية عما 

نقول. 
وقد اش�ار الدكتور عيل حس�ني صالح )إىل 
أن جرائ�م الكراهي�ة يف مجتمعن�ا نائمة نومة 
الثعل�ب "عني وع�ني".. ألننا لم نعالج أس�باب 
الكره املتمثلة باإلحباط، واضطراب اإلحساس 
باألم�ن النف�ي، والتنافس االس�تحواذي عىل 
الثروات والسلطة الذي من طبيعته تنمية الحقد 
والحسد والسعي اىل إلغاء اآلخر.. وألن الجدران 
الصلدة التي أقامها الكره بني )جماعة النحن( 
و)جماعة الهّم( م�ا تزال قائمة.. ولم تتوافر ، 

حتى اآلن، نوايا الجماعات عىل هدمها!(.
وبقدر تزايد الكراهية س�واء السياس�ية أم 
الدينية أم العشائرية تزداد الرصاعات والحروب 
وعدم االستقرار بكافة أشكاله. فالكراهية هو 
داء أي مجتم�ع ال�ذي ي�ؤدى حتًم�ا إىل تخلفه 
وتفتت�ه واندثاره، وىف التس�امح موطن القوة 
وبذور التق�دم. وتؤدي الكراهية إىل االنتقام, و 
الرغبة يف التغلب عىل الخصم, والحاجة لتعزيز 
تف�وق امل�رء والكراهية يمك�ن أن تكون فقط 

األساس لحكومات جديدة.

اإنتاج الدمار للبلد والعباد

  ويرى اإلعالمي احمد محمود أن "الخطاب 
الس�يايس املعتمد ع�ىل الش�تائم والكراهية ال 
يمك�ن أن يخ�دم أيَّ بلد يف العال�م، اللهم إال إذا 
كان ذل�ك البل�د يه�وى الف�وىض واالضطراب 
الس�يايس ال�ذي ال ينته�ي إال بمصائ�ب ع�ىل 
الجمي�ع، كما ح�دث يف رواندا مث�اًل. وعىل هذا 
األس�اس ف�إن مرشوع�ات اإلص�الح يجب أن 
تتضمن خطوات أساسية تمنع اعتماد خطاب 
ب�ث الكراهي�ة يف أوس�اط املجتم�ع، والتحدي 
األكرب لكل جماعة سياس�ية أو فئة مجتمعية 
حالي�اً هو مدى قدرتها ع�ىل الصعود حضارياً 
واالبتعاد عن أيِّ خطاب أو ش�عار أو مصطلح 
يحث عىل الكراهية أو يؤدي إىل مجتمع منقسم 

ومتنازع ".

الكراهية والقانون العراقي

وطبقا للقانون العراقي فأن السلوك الناتج 
ع�ن االزدراء واالحتق�ار والكراهي�ة ضد األخر 
أو ممارس�ة التمييز ضد جماعة معينة قومية 
أو دينية أو مذهبية ل�م يحظ باالهتمام الكايف 
ترشيعيا, ولم ينظر القضاء العراقي – حس�ب 
علمن�ا – إىل قضاي�ا من هذا الن�وع رغم وجود 
مثل ه�ذه الجرائ�م يف املجتم�ع العراقي, عىل 
العك�س تماما من العديد من قوانني العقوبات 
يف ال�دول األوربي�ة التي منعت بش�كل رصيح 
ممارس�ة الكراهي�ة او التحري�ض عليه�ا بني 
الناس داخل مجتمعاتها للمحافظة عىل السلم 
االجتماع�ي وتنفي�ذ قواع�د حقوق اإلنس�ان، 
يقوم التحريض عىل الكراهية عىل مبدأ اإلبعاد 
واإلقص�اء، وتجيي�ش ترس�انة م�ن األغاليط، 
والدعاوى الحمقاء واملأفونة املش�بعة بالحقد 

األسود حيال رأي أو فكر أو دين. 

ولنا كلمة..

إنن�ا مدع�وون جميع�اً لالبتع�اد ع�ن لغة 
ش�أنه  م�ن  م�ا  وكل  والتش�كيك  التخوي�ن 
اس�تهداف فئ�ة مجتمعي�ة بذاته�ا، وتحايش 
منزلق�ات التط�رف الت�ي تمنهج�ت يف الفرتة 
األخ�رية، فمجتمعن�ا اليوم بحاجة ماس�ة 
إىل م�ن يتس�امح ويغس�ل نفس�ه من كل 
الي�وم  العال�م  ألن  والكراهي�ة  األحق�اد 
ب�ات يعتن�ي بمجتمعات�ه وأن الثقاف�ات 
ب�دت  واملتناقض�ة  املختلف�ة  والهوي�ات 
متعايش�ة وغ�ري متناف�رة وأن الحي�اة لم 
تعد تتصارع بتوحش بل تتنافس بس�لمية 
وديمقراطي�ة وأن املجتمعات الذكية غدت 
تس�عى للحصول عىل مكتس�بات أكرب وأن 
السباق بات اليوم لألحسن املتسلح بالعلم 
والتكنولوجي�ا واملؤهل لقي�ادة واإلنتاج يف 

املجتمعات وليس لألقوى.
كم�ا أن ثقاف�ة الكراهية الب�د أن تزول 
من العقول واألنفس وأن تعمل كل األحزاب 
السياس�ية والثقافية والحقوقية  والنخب 
واملهني�ة ومنظم�ات املجتم�ع املدني عىل 
استئصالها. وعلينا ان نتشّبث بكل املعاني 
الحضاري�ة والقيم الجميلة 
التي عرفها املجتمع اليمني 
مث�اال من�ذ أالف الس�نني، 
صدق�ة  الطيب�ة  فالكلم�ة 
واملجادلة بالتي هي أحسن 
فضيل�ة واالبتس�امة جواز 
واعم�ل  للمحب�ة،  م�رور 
لدني�اك كأن�ك تعي�ش أبدا 
وأعمل ألخرتك كأنك تموت 
غدا.. وأن ليس لإلنسان إال 
ما س�عى وأن سعيه سوف 

يرى.
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املشكلة مع التخندق املذهبي أن الكراهية املذهبية 
الناجتة من هذا التخندق كراهية رسيعة االشتعال .

 االستقرار ال  يتحقق
 عىل أرض الواقع 

بوجود نفوس ممتلئة
بالكراهية وال تريد

 اخلري لبعضها

الكراهية حين تعّم المجتمع

االنهيار والفوضى وحصاد الخراب يصبح سيد الموقف 
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  وليد خالد احمد 

معادالت الراهن العراقي

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

أنشلأ الراهن العراقي المتميلز بالفوضى واالختلاط، أطروحاته 
الجديلدة التي بدأت تأخلذ مكانها في إدراكنا الفكري والسياسلي 
وتحتل حيزها في األوسلاط الشعبية، وأصبحت هذه األطروحات 
تنافح عن مضمونها ومعطياتها من خال عناوين خطيرة تريد أن 
تلغلي الحقوق التاريخية لصالح الحقلوق الراهنة الطالعة من هذا 
الواقع السياسي البائس وهذه المرحلة التراجعية، وهذا باعتقادي 
ملن أخطر الممارسلات وأشلدها ضلرراً على مجتمعنلا ووحدته 

وطريقة نظرته وأسلوب تمسكه بحقوقه التاريخية والوطنية.
فإن تنشأ معادالت سياسية ضاغطة ُيراد لها تفهم وتاؤم واستيعاب 
ملن نوع مرحلي وتكتيكي أو تنشلأ ظروف سياسلية عاصفة في 
الحيلاة الوطنيلة وتحتاج إللى انحناء تكتكي ومرونلة إزائها لكي 
تتلم عملية احتوائها وتغير مسلار ووجهلة أضرارها ومخاطرها 
والسيطرة على اندفاعاتها، هو شيء بالمعنى االستراتيجي يختلف 
تماماً عن السلقوط في الدواملة وبدء التفكير بالتباسلات وعقم 
الموقف الوطني العام وحجم انهياراته أو تزعزع النظرة إلى الحق 
التاريخي والوطني المؤكد في العقل الجمعي، والموقف من الحق 
الطارئ والراهن الذي تنتجه المعادالت السياسية المستجدة، البد 
أن يحتل مكانه المناسلب في اإلدراك والتفكير السياسلي العراقي 
لكلي ال يصبح الحلق الراهلن طريقاً أو شلكاً جديداً من أشلكال 
التخلي عن الحقوق التاريخيلة والوطنية وإلغائها، ويمهد بالتالي 
إلى سلسللة ملن عمليات التفريط واالستسلام. ولقد الحظنا في 
الموقف السياسي السابق قبل 9 / نيسان، الذي كان مؤسساً على 
االختال في موازين القوة والاعقانية السياسلية ، وإغفال الحق 
التاريخلي والوطني، واإلحباط السياسلي المطلق أمام أطروحات 
اآلخر من أجلل تمرير انتصار وهمي تكتيكي هزيل أو االسلتمتاع 
بلحظة سياسلية صوفية يتواجد فيها القاتل المعتدي مع الضحية 

في عتمة مدججة بالشبهات ومحاطة بالمهاوي والمطبات.
وملع أن الشلواهد التاريخية تقدم دالالت واضحة على فشلل مثل 
هلذه التصلورات والرهانات السياسلية إال أن بعلض العراقيين ال 
يريدون أن يشلغلوا عقلهم بهذه المقارنات التاريخية لكي تتسنى 
لهم خصوصيلة وفرادة في طريقة تطويع الحقلوق التاريخية أو 
لجمها ، وفي – دهلزة – موقف سياسي تتركز غاياته على تحقيق 
هدنة وحيلاد وركود اجتماعي وسياسلي وخللق مناخات لتذوق 
طعلم ومنافع التراجع السياسلي وتأكيده في العقلل والوجدان ، 
ومن أجل تزيين الحاضر الجديد والمستقبل الذي يمكن أن يعوض 

أو أن يكون بدياً للحقوق والتطلعات الوطنية والتاريخية.
لقد كانت الوقائع تشير إلى وجود بدائل في داخل الواقع السياسي 
العراقلي ، ولكن ال أحد من القيادات الفكرية والسياسلية للحاضر 
العراقي أراد أو عمل على إخراج هذه البدائل من ركودها وتقوقعها 
، وعندملا أُغفللت هلذه البدائل لم يبق أملام هذه القيادات سلوى 
التفكير بخلق مناخات ال تهتم كثيراً بالحقوق التاريخية والوطنية 
وقداسلتها في العقل الجماهيري الجمعي وتركز معظم تفكيرها 
باآلني والحقائق الراهنة والمعادالت السياسية المبرمجة أمريكياً 

وصهيونياً وإيرانيا .
وقد نسلتوعب وندرك أبعاد أي تراجع سياسي قد يظهر في الواقع 
العراقلي ونتحملل سلوءاته ولكننا لن نسلتوعب فكلرة مقايضة 
التاريلخ واألوطلان بموقف سياسلي وللد وترعرع فلي األنابيب 
األمريكيلة والصهيونيلة وحتى اإليرانيلة، شلاذاً واصطناعياً من 
أجل طمس الحقوق التاريخيلة والوطنية وخنق الوالدات الجديدة 

وإلغاء أسئلة العراقيين. 

waleedkaisi@yahoo.com

           كاظم فنجان احلمامي

هذه مقارنة حسلابية وإدارية بسليطة ال 
تخلو من الطرافة سلنجريها هنا للوقوف 
فلي  العجيبلة  المفارقلات  حجلم  عللى 
تخصيصات القرطاسية المثبتة في جداول 
وميزانيلة المصروفات الماليلة للمدارس 
العلمية,  والمراكلز  والكليلات والمعاهلد 
وملا يقابلهلا ملن مصروفلات مخصصة 

لقرطاسية أعضاء البرلمان العراقي.
للملدارس  المخصصلة  فالقرطاسلية   
 )150( تتجلاوز  ال  والثانويلة  االبتدائيلة 
أللف دينلار بالسلنة, بملا يعلادل )120( 
أمريكلي تقريبلاً, وتشلمل دفاتلر  دوالر 
االمتحانات لكل الصفوف ولكافة المراحل 
الدراسية, بضمنها أوراق األسئلة الفصلية 
ومسلتلزمات  واألسلبوعية,  والشلهرية 
الحصص الدراسلية من طباشلير وأدوات 
إيضلاح  ووسلائل  ومختبريلة  هندسلية 
ونشلرات  علميلة  وملصقلات  وخرائلط 
مدرسية, ناهيك عن السلجات والملفات 
واألضابيلر, وما يتبعها ملن أحبار وأقام 
ودبابيلس ومكابلس وحاويلات منضدية 
وغيرها ملن المواد الكتابية. فلو قسلمنا 
هلذا المبللغ السلنوي )120 دوالر( عللى 
تسعة أشهر )المرحلة الدراسية(, لوجدنا 
الشلهرية  القرطاسلية  مخصصلات  ان 
 14( تتجلاوز  ال  للملدارس  المخصصلة 

دوالر( تقريباً في الشهر الواحد.
 تخيل مدرسة تضم أكثر من عشرين معلم 
أو معلملة, وفيها أكثر من )200( تلميذ أو 
تلميذة, ال تسلتحق في السياقات اإلدارية 

أكثر من هذا المبلغ الشهري المقرر.
قبلل بضعلة أيلام تحدثلت ملع أسلاتذة 
للدراسلات  العربلي  الخليلج  أكاديميلة 
البحرية, والتي تضلم الكلية البحرية بكل 
أقسلامها ومراحلها, وتضم معهد الرادار 
التدريلب المهنلي,  والاسللكي, ومركلز 
والمدرسة البحرية, وفيها أجنحة تعليمية 
تخصصية مهيأة لتأهيل طاب الدراسلات 
العليا للمراحلل البحريلة المتقدمة, وتعد 
من أكبر األكاديميلات البحرية في الوطن 
العربي, فعلمت منهم إن الميزانية السنوية 

عللى  تزيلد  ال  لألكاديميلة  المخصصلة 
ثاثين مليون دينار في السلنة الدراسلية 
التقويميلة, بملا ال يزيلد عللى مليونيلن 
ونصلف المليلون فلي الشلهر, ملا يعادل 
)2000( دوالر شلهرياً لتغطية احتياجات 
وأقسلامها  وتفرعاتهلا  األكاديميلة 
ومراحلها ملن خرائط ماحيلة, وأجهزة 
سامة, وبوصات مغناطيسية وجايروية, 
ومقلررات دراسلية وتكاليلف طباعتهلا, 
وحواسليب محموللة وثابتلة, وأقلراص 
مرنلة وبرمجيات, ومسلتلزمات تشلغيل 
وإدامة الوسلائل التوضيحيلة والرادارات 
التشلبيهية, والمواد المختبرية, وتكاليف 
شلراء المطبوعات الماحية والهندسلية, 
والدفاتر والسلجات االمتحانية, وما إلى 
ذلك ملن أقلام وأحبلار وأختلام وأدوات 
وماحق وملفات مكتبية, ومعدات للكبس 
والتجليلد والتغليف, وأجهزة استنسلاخ, 
وهدايلا طابية للمتفوقين دراسلياً, كلها 
بأقل من )2000( دوالر في الشهر لتغطية 
نفقات القرطاسية في هذا الصرح البحري 

العماق.

 

ما  أ
عللى 

لصعيلد  ا
الشلعبي فلان 

العلام  بلدء  موسلم 
الدراسلي بلات يهلدد ميزانيلة 

األسلر الفقيلرة, ويرهلق أوليلاء األملور 
ويدخلهم في حالة التأهب لمواجهة مدافع 
االستنزاف الموجهة ضد جيوبهم في ظل 
االرتفاعات المطردة في أسعار القرطاسية 
وملحقاتهلا الدراسلية, وفلي ظلل غياب 
الرقابة التسلعيرية في أسلوقنا المحلية, 
بيلد أن الفاتلورة السلنوية إن ارتفعت أو 
هبطلت ال تتجاوز في حدودهلا القصوى 

)100( دوالر فلي السلنة للطاللب الواحد 
بمعيار األسر الفقيرة, وال تتجاوز )200( 
دوالر فلي السلنة بمعيلار األسلر الثرية. 
آخذين بنظر االعتبار تدني مدخات األسر 
الفقيرة, والتي ال تزيلد على )300( دوالر 
شلهرياً في أفضل ظروفها, وآخذين بنظر 
االعتبار حذف المستحقات الدراسية, التي 
يدفعها األثرياء من أولياء األمور للمدارس 
األهلية ولللدروس الخصوصية باعتبارها 
ملن مفلردات التلرف العلمي, اللذي ليس 
له ما يبرره سلوى ضعلف الطالب وتردي 

مستواه.
 يقلال: إن البرلملان العراقلي وافلق على 
صلرف 750 أللف دينار 
 )625( شلهرياً 
اً  ر ال و د
للكل 

ئب  نا
ملن 

 325( النلواب 
كمخصصلات  نائبلاً( 
المصلروف  إن  بمعنلى  قرطاسلية, 
الشلهري المخصلص لشلراء قرطاسلية 
النائب الواحد يزيد على المرتب الشلهري 
لموظلف يحملل شلهادة البكالوريلوس, 
ويصل إلى ستة أضعاف قيمة القرطاسية 
الملدارس,  السلنوية المخصصلة لطاب 
وخملس ملا تصرفله أكاديميلة الخليلج 
العربي للدراسلات البحرية بلكل فروعها 
وأقسامها ومراحلها ومختبراتها, بمعنى 

ان مخصصات القرطاسلية لخمسة نواب 
تعادل مخصصات القرطاسية لألكاديمية 

كلها.
ملن المفارقات العجيبلة ان المخصصات 
البرلمانية موضوعة المناقشلة تصل إلى 
أضعلاف أضعاف مصروفات القرطاسلية 
بمقلدار  الملدارس  إلدارات  المخصصلة 
)31( ملرة تقريباً, وتكفي لتغطية نفقات 
)7312( أرملة ال يتجاوز راتبها الشلهري 
)100( أللف دينار, ويمكلن صرفها لنحو 
)1462( موظفلا من حملة البكالوريوس, 

لتغطية نفقات )1462( أسرة. 
لم يكن ألبرت آينشلتاين يحلم في يوم من 
األيلام بمثل هلذه المخصصات لشلراء ما 
يحتاجله ملن أدوات مختبريلة ومؤلفات 
علمية وأجهزة للقياس, وأقام وحافظات 
مكتبيلة, وللم يكلن )ماكس بانلك( يجد 
ما يعينه على شلراء مسلتلزماته العلمية 
ببعض اللدوالرات, ولم تكن ملدام كوري 
)ماريا سكلودفسلكا( تجد ما يسد رمقها 
ويروي عطشلها بسلبب تردي مسلتواها 
المعيشلي, األملر الذي اضطرهلا للعمل 
بوظيفة خادمة حتى تستطيع مواصلة 

مسيرتها العلمية المضنية. 
لقد شليد هلؤالء العلماء األعلام ركائز 
القفلزات العلميلة الهائلة, التلي غيرت 
وجله التاريلخ, ونقلت الشلعوب واألمم 
ملن حال إلى حال, فلإذا كانت مخصصات 
القرطاسلية المصروفة للنواب هي طوق 
النجاة الذي سينتشلنا من دوامة المشاكل 
المسلتعصية, وهلي القنطلرة التلي نعبر 
فوقهلا نحلو جنائلن المسلتقبل الواعلد, 
واألجنحلة التي سلنحلق بها فوق سلحب 
النجاح والتفوق, فإننا نرى إنها قليلة جدا, 
وال تفلي باسلتحقاقات مائكلة الرحمة, 
الذيلن بعثتهم إلينلا صناديلق االنتخابات 
حتلى يقفلوا معنا فلي محنتنلا, ويداووا 
جراحنلا, إملا إذا ظهر العكلس, وتبين لنا 
أن ال أملل بتحسلن أحوالنلا, فللن نجلزع 
ولن نتذمر, بعد أن تعايشلنا مع المصائب 
وتعودنلا عليهلا, و)المبلل ملا يخاف من 
المطر(, وهنيئا ألصحلاب النعيم نعيمهم 
و)للمواطن( المسلكين ملا يتجرعا، والله 

يستر من الجايات.

  علي الدر 
الفسلاد آفة اآلفات مخربة الباد ولذلك يجب على كل مواطن أو 
مسلؤول شلريف محاربة الفسلاد بكل ما أوتي من قوة، ألنه نهاية 
السكوت على الفساد هو الظلم بعينه والذل وانهيار الدين والمساس 
بالعقيدة وهو ضعف للمؤمنين السلاكتين واالبتعاد عن وجهه الله . 
والفساد قد يؤدي بالناس إلى الهاك والفرقة واالقتتال. ألنه المفسد 
كي يغطي على فساده سيلجأ إلى أساليب قذرة ويستخدم أي وسيلة 
ملن اجل غايته من منطلق المبدأ الميكافيلي )الغاية تبرر الوسليلة( 
وقد ابتلى الشلعب بسياسليين ال يهمهم شيء سلوى مصالحهم أما 
الشعب فليذهب إلى الجحيم ولسان حال هؤالء السياسيين يقول )أنا 
وملن بعدي الطوفان( ولكل منهم وأغلبيتهم لديه الخطة "ب" وهي 

عند تأزم األمور يستخدم جوازه البديل للهروب أو االحتماء  بالدولة 
التي كان يعيش فيها !! ولذلك نراهم ال يتورعون  في اختاق األزمات 
الكاذبلة . والشلعب يتضور جوعا" وال من حللول وال من بارقة أمل 
في االتجاه بهذا البلد لبر األمان وكأن العراق أصبح ضيعة ألجدادهم 
وأسلافهم فلا قانون يعمل به كملا هو متعارف عليله وال خدمات 
متوفرة لراحة المواطن !!! أصبح البلد اليوم وكأنه سلوق حرة وكل 
لديله أجندتله الخاصة الخارجيلة والتي تهدف إلى تقسليم البلد إلى 
دويلات دويات وليذهلب العراق بحضاراته الممتدة آلالف السلنين 
إلى أدنى قاع بؤر االنحطاط والرذيلة والجهل . والمسلميات في هذا 
البلد كلها أصبحت معكوسة فالذين يدعون الوطنية هم من ال وطنية 
لهم ومسلتعدين لبيع الوطن أو باألحرى باعوا الوطن ألقرب جارة. 

واالئتلاف الوطنلي ال هم مؤتلفين وال هم وطنييلن ودولة القانون 
هلم أول من يخلرق القانون جملة" وتفصيا ! مسلاومات  وملفات 
ودهاليلز مظلمة  ) وحاج ما يدري بحلاج ( أصبح العراق اليوم بين 
مطرقة المعارك السياسيين الفارغة وفسادهم وسندان الفقر وغياب 
القانلون ومزاجية التفكير ولمن ينبس ببنت شلفة ضجرا" وتأففا" 
من هذا الوضع المزري فالتهمة جاهزة ) 4 كباب ( وكما نردد دوما 
"أسلمعت لو ناديلت حيا".   كفر هذا الشلعب بمقلدرات وحياة هذا 
العيش العقيم وانتم تلعبون في النار ضاحكين ونحن ساكتين نقول 
مرضاة لله والدين. ولكن اليوم على الشعب العراقي الكريم ان يكون 
صاحلب كرامة وال ينتخب إي احد مشلارك فلي الحكومة مهما كان 

وتحت أي مسمى الن الجميع فشل وبامتياز.

قرطاسية مدرسية وقرطاسية دبلوماسية

الفســــــاد واألزمـــــات

           �سياء ثابت ال�سراي 
يسلعى مرشلح االنتخابلات فلي العلراق وبقوة 
إلمسلاك الخيوط التي يمكن ان تقوده الى دكة او 
مسند الحكم سواء في االنتخابات المحلية القريبة 
أم االنتخابات النيابية المقبلة 2014 وبغض النظر 
علن مؤهاته الشلخصية، وهو ما يفسلر ارتفاع 
نسبة المرشلحين لانتخابات لتكون أكثر من 24 
ضعفلا للمناصب او المقاعد المخصصة فعليا في 
االنتخابلات. وفلي العراق ال يتم اختيار المرشلح 
وفق المعايير الصحيحة المتبعة من قبل األنظمة 
السياسية في العالم الختيار مرشحي االنتخابات، 
وهلي معايير متفلق عليها وعلى رأسلها الكفاءة 

والتخصص والقاعدة الشعبية.
 لكن ما يحصل في بلدنا العزيز ومن قبل ساسلتنا 
أو)ملاك الدكاكين الحزبية( هو اختيار المرشلح 
وفلق معاييلر كثيرة غيلر متبعة في العاللم البتة 
وغريبة وهجينلة على العلرف االنتخابي، وأولها 
قلدرة المرشلح عللى اتبلاع األواملر والطاعلة 
العميلاء، وهلذا المعيار يقلود إلى ضلرورة ان ال 
يكون المرشلح كفأ ومتخصصلا وصاحب خبرة، 
ألنه ان امتلك هذه المقومات فسليتفوق ال محالة 
على مالك الحزب او الكيان، وبكل تأكيد سليتمرد 
وسليجادل ويتعب زعيم كيانله او كتلته او حزبه 

وستخسر ال محالة تجارة )الدكان الحزبي(. 
وعلى الطلرف األخلر للعمليلة الديمقراطية نجد 

الناخلب العراقلي، وهلو قابلع ملا بيلن الخوف 
واإلطاعلة التاملة العمياء لسليد إقليمله او تياره 
او حزبله، وبيلن مخدوع باسلم القوميلة والدين 
والمذهلب والعشليرة والنعلرة للذوي  القربلى، 
والصنلف الثاللث هم الفئلة الصامتلة المتفرجة، 
وأخيلرا الناخلب الباحلث علن المنفعلة وهؤالء 
يلهثون سلعيا وراء الوظائف واألموال أو كارتات 
شلحن الموبايلل عللى اقلل تقدير كثملن لصوته 

االنتخابي الرخيص. 
وملن زاوية نظلر أخرى ال تتقاطع ملع التصنيف 
المذكلور يمكن تقسليم المرشلحين او الكيانات 
السياسية بناء على ميول الناخبين الى ثاثة أقسام 
)كيانلات ينقم عليها المواطلن العراقي، وكيانات 
مجهوللة أو جديلدة، وكيانات عشلائرية(، وهذه 
األصناف الثاثة تعمل وفلق مبدأ )االهتمام اآلني 
والتسلويق النفعلي(، وبناء على ميلول الناخبين 
فلان الناخلب العراقلي ينقسلم الى ثاثة أقسلام 
أيضلا) ناخب ناقم على الوضلع برمته يبحث عن 
االنتقام من خال صوته، وناخب منتفع ويسلعى 
للمحافظلة على منفعته ببقاء الجهلة التي تبادل 
معها المنفعة، وناخب متفرج يترنح بين اإلحجام 
واإلقبال على االنتخاب( وكل تلك األصناف الثاثة 
تعللم علم اليقيلن ان المرشلحين والكيانات التي 
تعمل وفلق المبدأ اآلنلي )أوقلات االنتخابات( ما 
هلي إال كيانلات نفعيلة وسلتبتلع وعودهلا كما 

ابتلعهلا ملن سلبقهم وبالتاللي سلتكون معركة 
حاميلة الوطيس بيلن الناخب والمرشلح قوامها 
المجامللة مقرونلة بملدى النفع الذي سليحصل 
عليه الناخب ليدلي بصوته، وهو ما نشلاهده االن 
حيث تتصدى مجاميع وفئات تسلوق نفسها على 
أنهلا صاحبة شلعبية وبمقدورهلا تامين أصوات 
انتخابية بمختلف الوسلائل وهو نوع من التحايل 
وسلتنطلي تلك اللعبة على اغللب الكيانات إن لم 

يكن كلها.
ومؤخلرا سلاهمت في عملل قامت بله منظمة 
دوليلة أوربيلة متخصصلة باسلتقراء الميلول 
االنتخابيلة واللرأي العام كانت تطملح الى جمع 

بيانلات ملن عينلات اجتماعيلة عراقيلة لترى 
التوجه الشلعبي ومدى شلعبية الكيانات 

الحالية وقد وضعت في االسلتبيانات 
التي وزعتها أسئلة كثيرة من بينها 

تبيلن مسلتوى  أسلئلة متفرقلة 
مصداقيلة اإلجابات التي يقدمها 
المسلتبينة آراؤهلم، وبعد جهد 
شلراء ونصلف وإنفلاق مبللغ 
)130( ألف دوالر السلتهداف 
ثاث محافظات، ألغيت نتائج 
االسلتبيان وأعلن انه فشلل 
والسلبب انعدام المصداقية 
مصداقيلة  تجلاوز  وعلدم 

اإلجابات نسلبة %15 وبالتالي فإن النتائج كانت 
غير واقعية.

هلذا المثلال يعطينلا نتيجلة مهملة مفادهلا ان 
الناخلب العراقي أصبح معقد المزاج متقلب الرأي 
وال  ومتناقضلة  كثيلرة  قلرارات  ذا 
يمكلن الجزم ولو بنسلبة 30% 
بلرأي أيلة شلريحة وان كانت 
القواعد الجماهيرية، والسبب 
هلو خيبلة األملل المتواصلة 
والنكسلات المتعاقبة وفشل 
الحوكملة  وسلوء  اإلدارة 
الماللي  الفسلاد  واستشلراء 
واألخاقلي  واإلداري 
المنظوملة  فلي 
سلية  لسيا ا

بشكل عام.

          حممود املفرجي 
التصعيد هي السمة الغالبة في كل المواقف السياسية ، وكأن الجميع ضمن 
غايته مما يجري من أحداث مؤسفة في العراق، اذ اختلط الحابل بالنابل، وما 
عاد يعي المتابع هل التداعيات الجارية في الباد هي سياسية أم جماهيرية 
. ما تردد في الجلسلة التشلاورية لمجلس النواب، من مصطلحات )السلنة 
والشليعة والكرد( ، يؤكلد األزمة الطائفية التي نعيشلها اليلوم، التي فيما 
يبدو سلتجابه بردة فعل ربما تكون طبيعية من الشليعة الذين سليخرجون 
في تظاهرة يوم 12 من الشلهر الحالي ، بشلكل مشلابه لما دار في عدد من 
البلدان العربية التي مر عليها الربيع العربي بتظاهرات ضد السللطة وأخرى 

مع السلطة !!
نحلن ال نريد وال يمكلن أن نتصور أن يصل هذا األمر إللى العراق وال نتمناه 
، لكن طبيعة السلاحة العراقيلة تختلف كليا عن باقي اللدول العربية ، لعدة 
اعتبلارات أهمهلا تأثيرات األزمة الطائفيلة التي مرت بها البلاد في الفترة 
السابقة والتي بدأت تستغل بشكل غريب من البعض الذين رجعوا الى سابق 
عهدهلم بان يكونلوا ممثلين لطوائفهم بلدال من تمثيلهم الوطني للشلعب 

العراقي ، وهذا ما يزيد األمور تعقيدا، ويحدد طريقا واحدا 
لمسلتقبل العلراق وهو التقسليم ال سلمح اللله . الغريب 

بالموضوع أن النخب السياسلية التي كشلفت عن طائفيتها 
بشكل قبيح وفاضح ، تحث علنا ابناء مناطقهم وتثقيفهم 
)واعتلذر عن هلذه العبلارة( بأنهم / سلنة مضطهدين/ ، 
وان اغللب القوانين القضائية والتشلريعية مثلل المادة 4 

إرهاب والمسلاءلة والعدالة تسلتهدفهم ! ، اي أنهم نشطوا 
نشلاطا منقطع النظيلر في هذه الحمللة الطائفية ، وتركوا 
الشلعب العراقي وحيلدا فريدا إبان مطالبتله بالخدمات في 
تظاهرات 25 شلباط 2010 ، التي كانت فلي غاية العفوية 
. إن السياسليين الطائفيين عينهم ركزت على االنتقام من 
حكومة المالكي، أو باألحرى المالكي نفسه، ويغمضونها 
علن الرؤيلا المسلتقبلية للبلاد في حلال اسلتمرار هذه 
األوضاع، اللهم إال اذا كانت هناك أيادي أجنبية تحرك هذه 

األوضاع أدواتها الطائفيون .

)ناخب قليل الوعي( x )مرشح انتهازي( = بلد مسلوب

تصعيـــــد.. تصعيـــــد
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               نرمني املفتي 
ألف الحمد والشلكر لله سلبحانه الذي أكرمني بالحج هذه السلنة، 
ماييلن الحجيج يصلون في المسلجد الحرام، يسلتقيمون بلحظة 
والملؤذن يكبر  "الله اكبلر". صلينا لمرات عدة و ملن بينها صاة 
الجمعة، و لم نسمع أننا نصلي صاة موحدة ! )قبل الغزو واالحتال 
البغيلض، كنا نصلي فلي الجوامع وحين نزور اإلملام  علي )ع( و 
اإلماميلن الحسلين والعبلاس ) ع ( واإلمام الكاظلم ) ع ( واإلمام 
ابلو حنيفة النعملان  "رض"  وسليدنا الكياني  "رض" والشليخ 
معلروف، لم ننظر اللى بعضنا البعلض، لنقول "اننلا نصلي صاة 
موحلدة". المفروض ان يتغيلر هذا المصطلح اللى )الصاة معا(.  
أننلا نصلي معلا ألجل العلراق والعراقيين، نصلي معلا دون تفرقة 
أرادوا تأسيسلها وتعميقها، دون طائفية مقيتة أوقفها العراقيون 
بدمائهلم الطاهرة. واكراملا  لهم أقول دائما: ليكلن االنتماء األول 
للعراق، طبعا مع االعتزاز والتمسلك بقومياتنا وأدياننا و مذاهبنا.  
جميعلا، أسسلنا حضلارات العراق وتاريخله المجيد، معا أسسلنا 
ثقافلة العراق المميلزة التي جاءت ملن تاقح ثقافلات القوميات 
واألديلان والمذاهب التلي تعيش معا في العراق منلذ قرون بعيدة. 
نصللي معلا ونسلأله سلبحانه ان يهلدي الجميع الى ملا فيه خير 
العلراق والعراقيين الصابرين والمتصابريلن والذين تحملوا الكثير 
ألجلل رفعة هذا البللد. ان العراقيين يسلتحقون ان يراجع الجميع 
أنفسلهم و يقلرروا ان يعترفوا باألخطاء ويعمللوا يدا بيد ألجلهم. 
لنصلي معا ألجل ابتسلامة صغارنا وفرحتهم، فرحة صادرتها منا 
الحلروب والحصار واالحتال، ليراجع الجميع انفسلهم وليقرروا 
وضلع المصالح الخاصة و الكتلوية جانبلا ووضع مصلحة العراق 
والعراقييلن فوق اية مصلحة أخرى. نصللي معا لحفظ العراق من 
التقسليم، نصلي معا إليقاف الظلم والتهميش والتجاوز والفساد. 
نصلي معا لنؤسس ثقافة التسامح والحوار. نصلي معا، ال نستخدم 
مصطللح )الصلاة الموحدة(، ألننلا نؤمن بوحدة العلراق أرضا و 

شعبا، نصلي معا و البقاء للعراق بحيل الله.

نصلـــي معًا
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الي�وم  ع�ر  الوطن�ي  منتخبن�ا  يخ�وض 
مواجهته الثاني�ة يف خليجي 21 مع املنتخب 
الكويت�ي ه�ذه امل�رة  يف طري�ق البحث عن 
التأه�ل للدور النص�ف نهائي م�ن البطولة، 
ومع أن القدر شاء ان يواجه منتخبنا نظريه 
الكويتي مب�ارشًة بعد خوض�ه اللقاء الكبري 
مع املنتخب الس�عودي وال�ذي انتهى بفوزنا 
بهدفني نظيفني.. فقد جاء الدور عىل اس�ود 
الرافدين أن يثبت�وا أن الفوز الذي تحقق عىل 
الس�عوديني لم يأِت بمح�ض الصدفة وإنما 
جاء وفق تخطيط س�ليم وناجح.    الش�ارع 
الريايض أصبح ثقت�ه كبرية بالعبيه وكادره 
التدريب�ي ومنب�ع الثق�ة ج�اء ك�ون اغل�ب 
األسماء التي ضمتها تش�كيلة املدرب حكيم 
ش�اكر يف املب�اراة األوىل  كان�ت من األس�ماء 
البارزة التي أثبتت جدارتها يف اآلونة األخرية. 
"املس�تقبل العراق�ي" اس�تطلعت أراء أه�ل 
الش�أن واالختص�اص ألنديتن�ا والت�ي كانت 
حارضة معنا توقعاتهم للقاء منتخب األزرق 
الكويت�ي ضمن مباري�ات ال�دور الثاني من 

بطولة خليجي 21.

ضغوطات وتداعيات إعالمية
وقفتن�ا األوىل كان�ت مع الس�يد ع�الء كاظم 
رئي�س الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي الطلب�ة الذي 
طالَب الالعبني بنس�يان الفوز الذي حققوه 
عىل املنتخب الس�عودي والنظ�ر ملباراة اليوم 
وكأنها مباراة افتتاح لخليجي املنامة، واالهم 
من كل ذلك هو عدم ترسب االرتياح اىل نفسية 
العبينا كون اغلبهم من الالعبني الشباب وعدم 
االك�راث للضغوطات او التداعيات اإلعالمية 
عقب الفوز عىل الس�عودية الذي يعد خطوة 
هام�ة يف الطريق الصحيح�ة ويف هذا الوقت 
بالتحديد.وأض�اف كاظ�م، بأن م�ن املهم ان 
يركز الجهاز التدريبي للمنتخب عىل مس�ألة 
الحالة النفس�ية لالعبين�ا ومعالجة األخطاء 
الفردية والجماعية التي اصابت جسد الفريق 
يف أحيان كثرية خاصة وان املنتخب السعودي 
لم يكن سيئا إىل تلك الدرجة التي تضعه بعيدا 
عن صورة املنافسة للمجموعة، لكن املنتخب 
العراق�ي عرف كيف يتعامل م�ع اللقاء أمام 
الس�عودية.  ويف الخت�ام توج�د نقطة مهمة 
عىل الجهاز الفن�ي أن يظهرها أمام الالعبني 

معالج�ة اخط�اء الالعبني بدل الثن�اء عليهم 
بسبب النتيجة السابقة، ولكي ال يصل بعض 
منهم اىل الغ�رور الذي ال نريده ان يترسب يف 
داخل بعض الالعبني الش�باب الذين أبدعوا يف 

مواجهة السعودية.

ديربي كبير
وقفتنا الثانية كانت مع مدرب فريق الصناعة  
الكابتن قحطان جثري ال�ذي قال، عىل العبي 
املنتخب العراقي نس�يان نتيجة املباراة األوىل 
أمام املنتخب الس�عودي والركيز عىل املباراة 
املقبلة أمام الكويتيني، وهنا يأتي دور الكادر 
التدريبي املس�ؤول األول ع�ن الالعبني إذ من 
واجب�ه اآلن توفري الراحة لالعب�ني والتدريب 
املتواص�ل للحف�اظ ع�ىل املس�توى الثاب�ت 

للفريق، وأضاف بأن املباراة  س�تكون ديربي 
كب�ريا ملا يحمله الفريقان من تأريخ مرشف، 
وستكون الغلبة للفريق الذي يطبق الواجبات 
بش�كل جيد ويس�تغل الف�رص املتاحة، وان 
ش�اء الل�ه س�وف تك�ون الغلب�ة للمنتخ�ب 
العراق�ي املتجدد الذي ضم خليطا من عنر 
الش�باب والخربة، وان شاء الله سوف تكون 
البواب�ة الكويتية اليوم هي بواب�ة التأهل إىل 

ال�دور الثان�ي. وختم حديث�ه قائالً، من 
الرضوري أن نلعب باالحتكام 
ع�ىل رسع�ة األط�راف أمام 
وش�ل  الكويت�ي  املنتخ�ب 
عنده�م  الجانب�ني  حرك�ة 
دف�اع  بأس�لوب  واللع�ب 
املنطقة بساحتهم من اجل 

عدم إتاحة الفرصة ألي العب للعب بأس�لوب 
مريح يف منطقتنا.

تفاؤل يشوبه الحذر
 أم�ا مدرب نادي دهوك جم�ال عيل قال: عن 
مب�اراة اليوم أم�ام الكويتي�ني، بأنها صعبة 
ومهم�ة يف نف�س الوقت وبالتأكي�د املخاوف 
مرشوع�ة من نتيج�ة املباراة ألنها س�تنقلنا 
لل�دور النص�ف نهائ�ي يف حالة الف�وز رغم 
أن حال�ة االطمئنان تس�يطر عىل الش�ارع 
الريايض بعد العرض الدفاعي الكبري الذي 
قدمه منتخبنا أمام السعودية، ولكن ال 
س�مح الله أية  إخفاقة ربما ستعرقل 
مسريتنا يف التأهل لنهائي البطولة  اذا 
ما اخذنا بالحس�بان بأن الس�عوديني 

ل�م يفق�دوا التأه�ل لغاي�ة اآلن وخوف�اً من 
حس�ابات املباراة األخرية للفريقني، وأضاف 
ان األس�لوب الذي لعبنا به أمام الس�عوديني 
الب�د أن يغ�ريه ال�كادر التدريب�ي  اليوم الن 
املنتخب الكويتي يختلف أس�لوب لعبه بعض 
ال�يء ع�ن املنتخب الس�عودي باإلضافة اىل 
انه س�يدخل املباراة ويمتلك ثالث نقاط حاله 
حال منتخبنا م�ن فوزه عىل املنتخب اليمني 
مما س�تعطيه دافعاً معنوياً كب�رياً ألنه يريد 
ان يطمنئ عىل موقف�ه قبيل مباراته األخرية  
والصعبة أم�ام الس�عودية. ويف الختام قال، 
أتمن�ى أن يحق�ق اس�ود الرافدي�ن الفوز يف 
مب�اراة اليوم  من اجل ضمان التأهل وإراحة 
بع�ض الالعبني يف املباراة املقبل�ة أمام اليمن 

قبل خوض  مباراة الدور النصف نهائي.

كرويون: معالجة األخطاء وإيقاف جناحي المنافس كفيالن بالفوز
اليوم.. أسود الرافدين بمواجهة األزرق الكويتي

احمد رضا المولى

بط�والت الخلي�ج العرب�ي تتواىل، وه�ا هي تصل اليوم نس�ختها 
ال�� )21( ، دون ان تفق�د خصوصيته�ا بل أنها الزالت تتمس�ك بتلك 
الجذوة املتقدة والنكهة املفعمة بروح املنافس�ة تعتمل صدورنا وقد 
ال تج�د له�ا أجيالنا الحالية من عش�اق الكرة ما يربره�ا مادامت لم 
تعش األجواء التي س�ادت انطالقتها يف محطتها األوىل التي كتب لها 
أن تك�ون يف املنام�ة أيضا، كان ذلك يف خريف عام 1970م ، والس�مة 
الب�ارزة التي كانت عنواناً ال يمك�ن أن يغفله احد يف البطوالت الثالث 
األوىل م�ن كأس الخلي�ج هي الهيمن�ة الكويتية ع�ىل مجرياتها لعباً 
ونتيجة وألقاباً وأرقاماً حدث ذلك كله قبل أن يدشن منتخبنا الوطني 
مش�اركاته ويس�جل حض�وره األول بالبطولة ال�ذي دق من خالله 
ناق�وس الخطر وغريرّ خارط�ة التنافس يف النس�خة الرابعة بالدوحة 
التي كانت مرسحاً استعرض فيها العبونا من الجيل الذهبي )أمثال( 
ف�الح حس�ن وعيل كاظ�م ومجبل فرط�وس ومحمد ط�ربة وصباح 
عب�د الجليل واحمد صبحي وآخرين فنونه�م وأمتعوا أيما إمتاع، وال 
أظ�ن أن املباراة الدراماتيكية الفاصلة بني منتخبنا الوطني ومنتخب 
الكوي�ت بفصولها ومجري�ات أحداثه�ا يمكن أن تف�ارق ذاكرة من 

تابعها بسهولة بعد أن تفاعلنا معها لحظة بلحظة.. 
وبينم�ا كان منتخبن�ا الوطن�ي يف�رض طوقاً ويح�ارص نظريه 
الكويتي يف ملعبه طيلة دقائق الشوط الثاني محاوالً معادلة النتيجة 
الت�ي كانت تش�ري اىل تقدم الكوي�ت )3 – 2( اس�تغل املاكر حمد بو 
حم�د اندف�اع فريقنا ورسق كرة لعبه�ا بدهاء فوق ح�ارس مرمانا 
رع�د حمودي الذي اكتفى بمراقبتها وهي تعانق ش�باكه إيذانا بفوز 
الكويت بلقب البطولة الرابعة، ولكن تاريخا جديدا للبطولة قد رشع 

بمشاركة منتخبنا الفاعلة واملؤثرة. 
أم�ا قصة التتويج األول ملنتخبنا ب�كأس الخليج فإنها كتبت عىل 
ي�د املدرب عم�و بابا يف البطولة الخامس�ة التي ضيفته�ا بغداد عام 

1979م .. 
تس�يد منتخبنا الس�احة الخليجية يف ه�ذه البطولة بعد الفوز يف 
جمي�ع مبارياته الس�ت التي كانت تج�ري بطريقة ال�دوري ملرحلة 
واح�دة.. ورغ�م وفرة املهاجمني األكفاء يف الفرق املنافس�ة لكن ذلك 
لم يمنع حسني سعيد من التألق والتفوق محرزاً لقب هداف البطولة 
ب� )10( أهداف خلدت اس�مه إىل يومنا هذا بعد أن بقى هذا العدد من 

األهداف عصيا لم يدن منه احد من الهدافني. 
احتف�ل العبون�ا ب�كأس الخليج الخامس�ة عىل أنغام موس�يقى 
أغني�ة س�عدون جابر الش�هرية )هال بي�ك هال( الت�ي اعتربت إحدى 
العالم�ات الفارقة املالزم�ة له�ذه البطولة.ومهما تداولت الس�نون 
وتنوع�ت األحداث وتطورت لك�ن يأبى تاريخ ه�ذه البطولة تحديدا 
أن يسجل وبفخر اس�م املرحوم عمو بابا بأحرف مدادها ذهبا كونه 
امل�درب الوحيد عىل مر تاريخه�ا الذي اقرنت باس�مه ثالث بطوالت 
)الخامسة والس�ابعة والتاسعة( متفوقا عىل خرية املدربني العامليني 

أمثال)زاغالو وكارلوس الربتو ودون ريفي(.
الفك�رة الت�ي ب�دأت بس�يطة متواضعة كن�واة لتجمع الش�باب 
الخليجي تبلورت وأينعت وبفضلها كانت االنطالقة الحقيقية ملعظم 
منتخب�ات املنطق�ة وما رافقها من تطور هائل يف املحافل اآلس�يوية 

والعاملية وهذا يفرس أهميتها جماهرييا ورياضيا.

شذرات
من كأس الخليج

رؤى

استطالع/ خاص 

أبدى مدافع مانشسر يونايتد "ريو فرديناند" 
موافقت�ه املبدئية عىل خ�وض مجال التمثيل 
بعد انتهاء مس�ريته الكروية، معرفاً بأنه 
لن يكون لدي�ه مانع لقبول بطولة فيلم 
س�ينمائي كبري يمنحه ش�هرة نجوم 
هولي�ود. واعترب املداف�ع اإلنجليزي 
الدويل أن العمل يف الس�ينما بمثابة 
املكافأة الكبرية بعد انتهاء رحلته 

مع الس�احرة املس�تديرة، وذلك العتقاده أن العمل 
يف الفن الس�ابع س�يمنحه الكثري من الشهرة بعمل 
أكثر راح�ة من ضغوطات اللعبة الش�عبية األوىل يف 
العالم.ويف هذا الصدد قال فرديناند ملجلة )2-4-4( 
األس�بوعية "دائماً أحب العاطف�ة وأفضل الذهاب 
إىل األعم�ال العاطفية، لقد حصل�ت عىل الكثري من 
األدوار للعمل يف مجال الس�ينما، لكن�ي كنت دائماً 
أبح�ث ع�ن أدوار مهمة مث�ل )دونو  ولوث�ر(، و يا 
له�ا من فرح�ة، لقد حصلت عىل عم�ل ضخم مثل 
جيمس بوند الجديد، فمن املؤكد أنني لن أقول ال".

يعتق�د م�درب كوينز ب�ارك رينج�رز هاري 
ريدناب أن فريق�ه الذي يحتل املركز األخري 
اإلنكلي�زي  ال�دوري  ترتي�ب  س�لم  ع�ىل 
بإمكان�ه النجاة من الهب�وط مع نهاية 
املوس�م الح�ايل يف ح�ال تخل�ص م�ن 
مش�اكله الهجومية.وم�ن أجل حل 

ه�ذه املش�اكل، أطل�ق ريدناب 
رحلت�ه للبحث ع�ن مهاجم 
االنتقاالت  قناص يف ف�رة 
يس�تطيع  الش�توية 

تس�جيل األهداف من أنصاف الفرص، ويبدو 
أنه وجد ضالته يف مهاجم مرس�يليا الفرنيس 
لوك ريمي.وتوجه ريدناب إىل مرسيليا إلجراء 
مفاوض�ات م�ع ريمي ال�ذي زادت التكهنات 
حول رغبة توتنهام ونيوكاس�ل يف االستفادة 
م�ن خدماته. وكان 
واح�دا  ريم�ي 
األوراق  م�ن 
األساس�ية 
يف تشكيلة 
مرس�يليا 

املوسمني املاضيني تحت قيادة املدرب السابق 
ديدييه ديشان، إال أنه وجد نفسه هذا املوسم 
أس�ريا ملقاعد االحتياط يف ظل التألق الواضح 
ملواطن�ه أندري بي�ري جيني�اك والغاني أندري 
أيوو.ويبل�غ ريمي السادس�ة والعرشين من 
عمره، وس�بق أن أبدت أندية انكليزية عديدة 
رغبته�ا يف التعاقد معه، لكن مرس�يليا وقف 
يف وجه ه�ذه الرغبات، وتش�ري التوقعات إىل 
أن الفري�ق الفرنيس لن يع�ارض رحيل ريمي 
ه�ذه امل�رة يف حال حص�ل عىل ع�رض مغر.

ويف موس�مه األول مع مرس�يليا، تألق ريمي 
ليس�جل 15 هدف�ا يف ال�دوري، أعقبها ب�12 
هدف�ا يف املوس�م امل�ايض قب�ل أن يتع�رض 
لإلصاب�ة، وش�ارك هذا املوس�م يف 8 مباريات 

فقط دون يهز الشباك.

ش�نت صحيف�ة اآلس املدريدي�ة املقرب�ة من 
ريال مدريد هجوم�اً نارياً عىل املدرب جوزيه 

ع�ىل  الصحيف�ة  وعنون�ت  موريني�و، 
االنرن�ت  يف  الرئيس�ة  صفحته�ا 

“مورينيو كذب”، وقالت إنه لم 
يكن يعمل أثن�اء حفل توزيع 
الجوائز كما ادعى، لكنه كان 
يشاهد ابنه يتدرب كرة القدم 
يف املساء.الصحيفة قالت إن 
مورينيو خ�ذل العبيه الذين 

ذهبوا للتتويج يف فريق عام 
الرئي�س  خ�ذل  كم�ا   ،2012

رونال�دو  كرس�تيانو  راف�ق  ال�ذي 
وباق�ي الالعب�ني، وخ�ذل كل األعراف 
التي توجب عىل املرشحني 
أن  يذك�ر  الحض�ور. 
موريني�و  جوزي�ه 

رصح قائ�اًل "ل�ن 
أحرض حفل توزيع 

الجوائ�ز، فأن�ا لدي 
مهم�ة  كأس  مب�اراة 

وأريد العمل عليها".

يخوض يوفنتوس حامل لقب ومتصدر 
ترتي�ب ال�دوري اإليط�ايل لك�رة القدم 
مب�اراة قمة مع غريمه ميالن األربعاء 

يف ربع نهائي مسابقة كأس إيطاليا.
وغالب�ا ما تك�ون مباريات الفريقني 
مليئ�ة باإلث�ارة، وفيه�ا سيس�عى 
يوفنتوس إىل بلوغ املربع الذهبي من 
املس�ابقة التي أحرز لقبها 9 مرات 
)رق�م قيايس بالتس�اوي مع روما 
أخره�ا عام 1995(، فيما يس�عى 
مي�الن إىل إح�راز لقبه الس�ادس 
بعد تتويجه أخر مرة عام 2003.

وسيخوض فريق السيدة العجوز 
مباراة األربعاء، بعد تلقيه صفعة 
غري منتظرة بسقوطه أمام ضيفه 

س�مبدوريا 1-2 األح�د يف املرحل�ة 
التاس�عة عرشة م�ن ال�دوري. ورفع 

الفري�ق اللومباردي رصي�ده إىل 30 نقطة يف 
املركز السابع.

ويق�ام ذه�اب ال�دور نص�ف النهائ�ي يف 23 
الجاري واإلياب يف 30 من�ه، واملباراة النهائية 
يف 26 أي�ار/ مايو املقبل ع�ىل امللعب االوملبي 

يف روما.

عرض سعودي على طاولة أحمد ياسين

ميسي يتجاهل رونالدو ويشيد بانييستا
بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية !

المستقبل العراقي /وكاالت
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أعل�ن العب املنتخب الوطني احمد ياس�ني ع�ن تلقيه عرضا 
لالنضمام ألحد األندية السعودية، وأن وكيل أعماله سيدرس 
العرض املقدم معتربا أن اللعب يف الدوري السعودي لن يكون 
عائق�ا أمام رغبته باللعب مع األندي�ة األوروبية، فيما أعرب 

عن أمله باملشاركة يف مباراة املنتخب أمام الكويت.
وق�ال احمد ياس�ني يف تريحات صحافي�ة إن "أحد األندية 
الس�عودية تقدم إليه بع�رض لتمثيله يف منافس�ات الدوري 

السعودي وأن وكيل أعماله يقوم بدراسة العرض املقدم 
للب�ت فيه"، مبينا أن "يف حال قبوله العرض واللعب يف 
الدوري الس�عودي فإن ذلك لن يك�ون خطوة للخلف 
يف مس�ريته الكروية الس�يما وأن الدوري الس�عودي 
يتمي�ز بالق�وة والندية".وأضاف ياس�ني أن "رغبته 
الجامح�ة باللعب يف البطوالت األوروبي�ة القوية لن 
يصيبه�ا الفت�ور وأن�ه سيس�عى جاه�دا إىل تقديم 
أفضل املس�تويات الفنية بما يس�هم يف تحقيق تلك 

الرغبة يف املستقبل".

أع�رب املهاجم األرجنتيني ليونيل مييس عن ش�عوره بالفخر للفوز بجائزة الكرة 
الذهبية لعام 2012 ، للمرة الرابعة عىل التوايل معتربا أن هذا األمر "يشء ال يصدقه 
عقل".وقال مييس عقب اإلعالن عن فوزه بالجائزة املمنوحة من االتحاد الدويل 
لك�رة القدم )فيف�ا( يف زيورخ "أنا فخور للغاية للف�وز بالكرة الذهبية من 
جديد، أن تكون هي الجائزة الرابعة يل وعىل التوايل فهذا أمر رائع".وأضاف 
نجم برشلونة "إنه لفخر يل أن أتدرب وألعب إىل جانب )أندريس( إنييستا"، 
مشريا إىل أنه كان يرغب يف تقاسم هذه الجائزة إن كان ممكنا مع باقي 
العبي برش�لونة.وأردف الالع�ب "أنا حقا متوتر، لكني اش�كر أرستي 
وأصدقائي وزمالئي، خاصة زوجتي وابني". ولم يسبق ألي العب من 
قبل يف تاريخ كرة القدم أن فاز بالكرة الذهبية 4 مرات س�واء كانت 
متتالي�ة أم غ�ري ذل�ك من�ذ اس�تحداث الجائ�زة بمس�ماها الجديد 
س�نة 1991.وفاز املدرب األس�باني املخرضم فيثنتي ديل بوس�كي 

بجائزة أفضل مدرب يف العالم بعدما قاد أس�بانيا للحفاظ عىل لقب 
بطول�ة كأس األم�م األوروبي�ة للم�رة الثانية عىل الت�وايل، وليصبح 

املنتخ�ب األول يف التاري�خ ال�ذي يتوج بث�الث بطوالت ك�ربى عاملية 
متتالي�ة بعد الفوز بكأس األمم األوروبية 2008، وكأس العالم 2010.

2.كما فاز الالعب مريوس�الف س�توك بجائزة صاح�ب أفضل هدف يف عام  0 1 2
وتم الكش�ف عن منتخب العالم الذي جاء بأكمله من العبي الدوري األسباني:حراسة 
املرمى: ايكر كاسياس )ريال مدريد(.الدفاع: مارسيلو وسريجيو راموس )ريال مدريد(، 

جريارد بيكي وداني الفيش )برشلونة(.الوسط: تشابي الونسو )ريال مدريد(، تشايف هرينانديز واندرياس 
انييس�تا )برش�لونة(.الهجوم: رادميل فالكاو )اتليتكو مدريد(، كريس�تيانو رونالدو )ريال مدريد(، ليونيل مييس 

)برشلونة(.وفاز االتحاد االوزبكستاني بجائزة اللعب النظيف لعام 2012، وفازت بيا سونداج بجائزة أفضل مدرب 
كرة قدم نسائية يف العالم بعدما قادت الواليات املتحدة األمريكية للتويج بذهبية لندن 2012. وتوجت الالعبة ابي 

وامباش بجائزة أفضل العبة كرة قدم يف العالم.

أك�دت تقاري�ر صحفية 
صادرة، أن نادي تشليس 
اإلنجليزي قد وجد بديالً 
ألسطورته فرانك المبارد 
وال�ذي تأك�د رحيل�ه ع�ن 
الفري�ق بنهاي�ة هذا املوس�م.

وكان وكيل أعمال المبارد قد أكد أن 
إدارة تش�ليس قد أعلمته بأنها لن 
تجدد عقد الالعب والذي سينتهي 
بعد نهاية هذا املوسم. ووفقاً ملا 
ن�رشت صحيف�ة “ذي تايمز” 
اإلنجليزية فإن إدارة تش�ليس 
م�روان  البلجيك�ي  يف  تج�د 
فياليني نج�م فريق إيفرتون 
خري خلف لخري سلف وتعتزم 
تقدي�م ع�رض يس�اوي 22 
مليون جنيه اس�رليني وهو 
مبلغ فس�خ عقد الالعب مع 

ناديه إيفرتون.

المستقبل العراقي /متابعة

فيرديناند يرحب بدخول عالم السينما

إدارة البلوز 
ترشح فاليني 

بدياًل لـ"المبارد"

ريدناب يطير لمرسيليا من أجل "ريمي" صحيفة مدريدية: مورينيو كذاب

يوفنتوس وميالن "يتقاتالن" 
في قمة عنوانها اإلثارة
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أش�ارت دراس�ة جدي�دة إىل أن ألوان 
أدوات املائ�دة يمك�ن أن تك�ون مهم�ة 
مث�ل ج�ودة الطه�ي عندم�ا نح�اول أن 
ن�رك انطباعا جيدا ل�دى ضيوفنا. وقال 
الباحثون إن تقدي�م الطعام والرشاب يف 
أوان أو أك�واب مختلف�ة يمك�ن أن يغري 
مذاق�ه بدرج�ة كبرية بحي�ث يبدو أحىل 
مذاقا أو أفخم أو ببس�اطة أكثر جاذبية.
وتناول الباحثون الش�وكوالتة الساخنة 
كمثال توضيحي حيث إن نفس املرشوب 
يك�ون مذاقه أفض�ل عندم�ا ُيرشب من 

"ك�وب مفضل" رغم عدم وجود اختالف 
يف املحتوي�ات الفعلي�ة. وكان الباحثون 
م�ن جامعت�ي أوكس�فورد الربيطاني�ة 
وفالينس�يا اإلس�بانية للتكنولوجي�ا قد 
طلب�وا م�ن 57 متطوعا ت�ذوق مرشوب 
شوكوالتة س�اخنة بأكواب بالستيك من 
أربعة أل�وان ش�ائعة: األبي�ض واألحمر 
والعاج�ي والربتق�ايل. وبع�د ت�ذوق كل 
مرشوب صنفه املش�اركون عىل مقياس 
من واحد لع�رشة فئات مختلفة متنوعة 
الش�وكوالتة  ونكه�ة  الح�الوة  ومنه�ا 

ورائحتها والكمية التي استمتعوا بها.

يزع�م كتاب جديد يق�ول مؤلفه إنه 
يتعني عىل اآلباء حم�ل أطفالهم الرضع 
يف وض�ع معت�دل ب�دال م�ن دفعه�م يف 
عرباتهم ألن هذا يساعد يف نموهم. وقال 
جاري�د ديامون�د، وهو عال�م حائز عىل 
جائزة بوليت�زر إن بإم�كان األطفال أن 
يس�تفيدوا من الطرق األساسية لكيفية 
تربية األطفال التي تم تجاهلها بالغرب، 
لكنه�ا ما زالت مس�تخدمة باملجتمعات 
العالم.فع�ىل  ح�ول  تقليدي�ة  األكث�ر 
سبيل املثال الش�عوب البدائية بالغابات 
األفريقية املطرية يستخدمون مجموعة 
من الس�لوكيات الت�ي تطورت عىل مدى 

مئات اآلالف من سنني التاريخ البرشي، 
لكنه�ا أصبح�ت مؤخ�را غ�ري عرصية 

األس�تاذ  ويربه�ن  الحدي�ث.  بالعال�م 
دياموند بكتابه الجدي�د املعنون "العالم 
حت�ى األم�س" أن إع�ادة تبني وس�ائل 
تربية األطفال التقليدية يمكن أن تساعد 
يف تنش�ئة أطفال بهم طبائع جيدة مثل 
الثقة والفض�ول. وقال "دياموند "حمل 
الرضي�ع معتدال ووجهه لألمام قد يؤدي 
إىل طف�ل أكثر ثقة بنفس�ه". واضاف " 
بأن أس�اليب مثل تهدئ�ة الطفل الباكي 
برسعة والس�ماح له بالنوم مع والديه، 
وأن يكون هناك اتص�ال بدني باألطفال 
وحمله�م معتدل�ني ووجوهه�م لألمام 

يمكن أن يساعد يف نموهم ".

بلقب  بفوزها  احتفاالً 
مللك�ة  األوىل  الوصيف�ة 
قام�ت  الك�ون،  جم�ال 
الفيليبيني�ة  الحس�ناء 
جان�ني توغون�ون بجولة 
العاصم�ة  يف  س�ياحية 
ماني�ال، وبرفق�ة ط�الب 
الحربي�ة  املدرس�ة  م�ن 
واحتش�د  الفيليب�ني.  يف 
عدد كب�ري م�ن املواطنني 
للرحي�ب بابن�ة بلده�م، 
وقدموا لها الورود تقديراً 

النجازها الجمايل.
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لقطة من
 الزمن اجلميل

1932 - اإلمرباط�ور هريوهيتو 
يتع�رض ملحاول�ة اغتي�ال بقنبل�ة 
يدوية يف حادثة س�اكورادامون عىل 

يد قومي كوري.
ض�م  تعل�ن  إيطالي�ا   -  1939
وتمن�ح  إليه�ا  وبرق�ة  طرابل�س 

سكانهما جنسيتها.
1945 - الوالي�ات املتح�دة تغزو 

جزيرة لوزون الفلبينية.
1951 - االفتتاح الرس�مي ملقر 

األمم املتحدة يف نيويورك.
1960 - جمال عبد النارص يضع 
حجر األس�اس لبناء السد العايل بعد 
إق�راض االتح�اد الس�وفيتي لبالده 
مبلغ 100 ملي�ون دوالر، مع رفض 

البنك الدويل تمويل بناء السد.
1963 - أول نق�ل تلفزيوني عرب 
األقمار الصناعية م�ن قبل الواليات 

املتحدة.
الجي�ش  م�ن  ق�وات   -  1986
اإلرسائي�ي أو م�ا يس�مى بح�رس 
الحدود تقوم بف�رض حظر التجول 
يف منطق�ة املس�جد األق�ى وتقدم 
ع�ىل اعتق�ال أع�داد م�ن املصل�ني 
وحراس املسجد إثر تصديهم ألعضاء 
لجن�ة الداخلي�ة التابعة للكنيس�ت 

اإلرسائيي، وكانت هذه أول محاولة 
اعتداء رسمية عىل األقى.

1995 - رائ�د الفض�اء فال�ريي 
بولياك�وف يتم 366 ي�وم يف املحطة 
الفضائية م�ري ليحطم بذل�ك الرقم 
القي�ايس يف البق�اء أط�ول م�دة يف 

الفضاء.
- 2005

جون قرنق يتسلم السلطة كأول 
رئيس لجنوب السودان بعد اتفاقية 
الحكوم�ة  ب�ني  للس�الم  نيفاش�ا 
السودانية والحركة الشعبية لتحرير 

السودان.
انتخابات يف فلس�طني النتخاب 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
خلًفا ليارس عرفات، وكانت النتيجة 
فوز محمود عباس بمقعد الرئاس�ة 

بنسبة %62.
2006 - الس�ودان يص�در عملة 
م�ن  ب�دالً  الجني�ه  باس�م  جدي�دة 

الدينار.
- 2011

بدء عملية التصويت يف استفتاء 
تقرير مصري جنوب السودان.

إرسائيل تق�وم بهدم بيت مفتي 
القدس السابق أمني الحسيني.

يف مثل هذا اليو م50 دوالرًا لتحلية مياه البحر
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توص�ل أح�د الباحث�ني إىل ابتكار 
جهاز لتحلية مي�اه البحر يعمل عىل 
الطاق�ة الشمس�ية، م�ن املمك�ن أن 
يكون حالً مثالياً ل�دول العالم الثالث 
التي تعاني من نقص يف معدالت املياه 
الصالح�ة للرشب.وج�اء يف التقري�ر، 
الذي نرشته مجل�ة »تايم« األمريكية، 
أن الجهاز الجديد يعترب خطوة كبرية 
إىل األمام يف ما يتعلق بالتصدي لنقص 
لل�رشب،  الصالح�ة  املي�اه  كمي�ات 
وخصوص�اً يف ال�دول الت�ي تطل عىل 
بحار ومحيط�ات أو أي نوع آخر من 
مصادر املياه املالحة. وأظهر التقرير 

أن تش�غيل الجه�از الجدي�د ال يكلف 
ش�يئاً، ويعم�ل بالكامل ع�ىل الطاقة 
الشمس�ية من دون اللجوء إىل الطاقة 
الكهربائي�ة كالعدي�د م�ن األجه�زة 
األخرى لتحلي�ة املي�اه، باإلضافة إىل 
أن اس�تعماله س�هل ج�داً ويقت�رص 
عىل إضاف�ة املياه املالح�ة يف الخزان 
املخص�ص ث�م انتظار املي�اه العذبة.

وأش�ار التقري�ر إىل أن الجهاز الجديد 
ال يكلف س�وى 50 دوالراً، ما يزيد من 
قدرته التنافسية مع األجهزة األخرى 
إذ يتف�وق بنس�بة 76 يف املئ�ة ع�ىل 

األجهزة األخرى يف مدى الفعالية. 

أس�ماك الق�رش يف البح�ر األحمر 
واملتوس�ط كانت مساملة ووديعة وغري 
مؤذية وكان لدينا 300  نوع من اسماك 
الق�رش ترت�ع يف املياه العميق�ة أمام 
ش�واطئنا البعض منها هاجر والبعض 

انق�رض ول�م يب�ق س�وى  4  
أن�واع تم�رح أمام ش�واطئنا 
الش�يخ  ع�ىل س�واحل رشم 
وعىل طول خليجي السويس 
والعقب�ة ,  وكما ه�و معروف 
الق�رش تص�اب  أن اس�ماك 
بالهي�اج إذا اش�تمت رائح�ة 
الصح�ي  ال�رصف  أو  ال�دم 
غري�زة  تث�ري  روائ�ح  وه�ي 
وتصب�ح  والعن�ف  الهج�وم 

متوحش�ة ويرجع سبب هياجها إىل أن 
أصح�اب بعض املنتجع�ات يتخلصون 
من ال�رصف الصح�ي بالتخلص منها 
يف البح�ر دون معالج�ة ولذا فأن غياب 

التفتيش البيئي أدى إىل هذه النتيجة.

توسكانا - فرانس برس
أعج�ب س�كان مدين�ة مارليانا يف 
منطقة توسكانا )وسط إيطاليا( بالهر 
تولدو الذي يجلب الهدايا كل يوم إىل قرب 

صاحب�ه الذي ت�ويف منذ أكثر 
م�ن س�نة. وتولدو ه�و قط 
رمادي يف سنته الثالثة حرض 
مراس�م دف�ن رن�زو إيوزيي 
يف أيل�ول 2011، واعت�اد منذ 
ذل�ك الح�ني زي�ارة املق�ربة.

رن�زو  أرمل�ة  أدا  وأخ�ربت 
إيوزيي أن "تولدو يجلب معه 
الغصينات واألوراق واألكواب 
".وتابع�ت  البالس�تيكية 
قائل�ة "يأت�ي مع�ي أحيانا، 
لكن�ه يذه�ب أيض�ا بمف�رده أحيان�ا 
أخرى. وس�كان املدين�ة جميعهم باتوا 
يعرفونه".وختم�ت األرملة "كان يحب 

زوجي كثريا ويتبعه أينما ذهب".

ع�ىل الرغم م�ن أن ح�رشة اليعس�وب ال تملك 
دماغاً برشياً كب�رياً، لكنها قادرة عىل الركيز مثلنا 
بفضل خالياها الدماغية، فقد وجدت دراسة جديدة 
أنه�ا ق�ادرة عىل القي�ام بأعمال ف�ّذة، كانت تعترب 
س�ابقاً محصورة فقط يف أرقى الحيوانات الثديية.  
وذكر موقع "اليف س�اينس" العلم�ي األمريكي أن 
الباحث�ني يف جامعة "أديليد" األس�رالية وجدوا أنه 
بإمكان حرشة اليعسوب تصفية املعلومات البرصية 
للركيز عىل الهدف، وهي عملية تعرف ب�"االنتباه 

االنتقائ�ي".  وه�ذه الدراس�ة ه�ي األوىل التي تجد 
خاليا دماغية مكّرسة لالنتباه االنتقائي يف حيوان ال 
فقاري. واالنتباه التلقائي مهم لالستجابة إىل مثري 
واح�د يف ظل عرشات األمور املش�تتة لالنتباه.وقال 
الباحث ستيفن وايدرمان املسؤول عن الدراسة، أن 
اليعس�وب يبحث عن حرشات أخرى قد تكون جزءاً 
من رسب، هي جميعها أشياء صغرية تتحرك عندما 
تختار حرشة اليعس�وب هدفاً يقوم نش�اط الخاليا 

العصبية بتصفية كل الفرائس املحتملة األخرى.

عجائب ..حرشة اليعسوب 

وصيفة ملكة مجال
 الكون يف جولة سياحية

اوجد االختالف بني الصورتني

طريقة محل الرضيعشارع الرشيد يف الثامنينيات

عالقةاللون بمذاق الطعام

لون مع

قط يزور قرب صاحبهأسامك القرش تغيرّ سلوكها

حظك اليوم

احلمل
تج�د نفس�ك كقائ�د حقيقيي وعىل 

الرغ�م م�ن أنك ممت�از بب�دء أو مراقبة 

املشاريع فال يعتمد عليك عند الغوص يف 

تنفيذ تفاصيل العمل، وتكون غري خائف 

من أنك عند نقطة الحسم يف األشياء

الثور 
يحمل اليك هذا اليوم تغيرياً مفيداً، 

ربم�ا خ�رباً أو مفاج�أة ال تنتظرها او 

مس�اعدة من الحظ، ومن املستحس�ن 

االستفادة منه

اجلوزاء
يس�تدعي الرف�ق ببع�ض املحيط 

والتعام�ل بل�ني عاطفيا:ً ح�اول ان ال 

تجرح الرشيك او القيام بترصفات غري 

الئقة تجاهه،

ال�سرطان
تراج�ع حياتك املهنية اىل حد كبري 

فتكون هذه الفرة غري مناسبة لتنفيذ 

أي م�رشوع، ب�ل للتحض�ري وللقي�ام 

ببعض االستش�ارات. دق�ق يف اعمالك 

وتجّنب ارتكاب االخطاء.

الأ�سد 
بيت�ك  اىل  “مرك�ور”  يدخ�ل  مهني�اً: 

الخام�س، أي اىل الق�وس، ويجعل�ك أكثر 

ق�درة عىل الح�وار، كما يوّظ�ف طاقتك يف 

مجاالت إيجابي عاطفياً: تزول االرتباكات 

السابقة وسوء التفاهم وتتوّضح الرؤية.

العذراء 
بح�ث أوض�اع العم�ل مع الزم�الء له 

مردود إيجابي، لكن عليك أن تكون واضحاً 

ودقيقاً إلقناعهم بوجه�ة نظرك عاطفياً: 

تبديل يف أس�لوب التعامل م�ع الرشيك، قد 

يسهم يف توتري العالقة بينكما

امليزان
يعيد االم�ور اىل نصابها ابتداًء من 

هذا الي�وم. وقد يحم�ل مفاجأة حلوة 

واعت�زاًزا بالنف�س وارشاًق�ا وجاذبية 

عاطفي�اً: راهن عىل هذا اليوم اذا اردت 

ان تقيم حفلة او تدعو بعض الناس

العقرب 
يجب ان تدرس خطواتك بشكل سليم، 

فهذا يساعدك عىل تعزيز موقعك عاطفياً: 

عليك ان تالقي الرشيك يف منتصف الطريق، 

فه�و اكث�ر من يدعم�ك صحياً: ح�اول ان 

توّفر طاقتك لألمور املهمة،

القو�س 
س�ّهل امامك االتص�االت ويجعلك 

منفتًحا عىل ش�تى االحتم�االت، كأنها 

بداية جديدة يف حياتك املهنية عاطفياً: 

ا، فال ع�ذر لديك  إن�ه يوم ايجاب�ي حقًّ

إلثارة املتاعب واملشكالت

الدلو 
تتبّدل االجواء تدريجياً. قد يبدأ نهارك 

ببعض االرباكات والتوّتر ثم تتلقى أخباراً 

جي�دة أو يخ�ف الضغ�ط، خاص�ة وأن 

مرك�ور يدخل اىل بيت�ك الحادي عرش، أي 

اىل القوس، ويخّفف من القلق

اجلدي
ق�د تلج�أ اىل االصدقاء ملس�اعدتك يف 

أمر ما عاطفياً: ال تتالعب بالعواطف وال 

تقع فريس�ة االوهام. ك�ن واقعياً ، فكر 

جيداً قبل اتخاذ أي قرار صحياً: حاول أن 
تختار كل ما تشعر أنه يناسبك صحياً

حوت 
تتبّدل االجواء تدريجياً. قد يبدأ نهارك 

ببعض االرباكات والتوّتر ثم تتلقى أخباراً 

جي�دة أو يخ�ف الضغ�ط، خاص�ة وأن 

مرك�ور يدخل اىل بيت�ك الحادي عرش، أي 

اىل القوس، ويخّفف من القلق
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24 يوليو – 23 اغ�سط�س
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20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

كلامت متقاطعة24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

افقي

عمودي

1 - نهايات أبيات الشعر o ملس
2 - منتسب للصحراء o عصا تدق يف األرض لتثبيت يشء

3- مسابقات o نصف عامل
4 - فرقة موسيقية غربية سويدية كانت نشطة يف السبعينات o ضجيج

5- "إىل..." مع ضمري الغائب o اسم علم يشبه اسم بلد
6- حار o عاصمة حرضموت يف اليمن

7- مرتفع o عكس اشرى
8- نصف موعد o ذنوب o نصف داخل

9- ثالثة حروف من أديب o ثلثا ثوب o كالم
10- متقدم يف العمر o واسع

1- ال يسمع o أغرى وقرب
2- من أفالم عبد الحليم وشادية

3- اضحيات o بحر واسع
4- وىف بما وعده o نصف باهر

5- من قبائل العرب يف املدينة املنورة o سباق طويل
6- يفيض خريه وكرمه o أظهر عيوبا

7- تراءت له أشياء لم توجد
8- معاناة يف الحياة o صاف وأصي

9- متوازن o صوت مرتفع يصم اآلذان
10- إما كذا أو كذا o أعىل قمم أوروبا
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لالشتراك 
واإلعتالن 

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

الأخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

             فلوريدا/ رويترز

 قال علماء االثنني إن التلسكوب كبلر التابع إلدارة الطريان 
والفضاء األمريكية )ناسا( اكتشف 461 كوكبا جديدا محتمال 
اغلبها يف حجم كوكب األرض أو أكرب بضع مرات.وبهذا اإلعالن 
يكون مجموع ما اكتش�فه التلسكوب كبلر 2740 عاملا جديدا 

تم تأكيد 105 منها.
وقال كريستوفر بريك عالم الفلك بتلسكوب كبلر يف مؤتمر 
صحف�ي عرب اإلنرتنت من الجمعية الفلكية األمريكية يف لونج 
بيت�ش بوالي�ة كاليفورنيا »قبل عام�ني كان لدينا نحو 1200 

جرم من املحتمل أن تكون كواكب. 
وبع�د ذلك بع�ام أضفنا عددا كب�ريا من األج�رام الجديدة 

وشاهدنا سيال من األعداد الضخمة من الكويكبات الصغرية.. 
يف ضعفي حجم األرض واصغر«.

ومع إضافة 461 كوكبا محتمال جديدا اكتشفها كبلر عىل 
مدى 22 ش�هرا فإن تزايد الكواكب الصغرية ال يزال مس�تمرا.

وتش�مل األهداف الجديدة ما يبدو انه كوكب يبلغ حجمه مرة 
ونصف حجم األرض ويدور حول نجم يش�به الشمس يف مدار 
يبعد 242 يوما حيث يمكن أن توجد املياه الالزمة للحياة عىل 

سطحه.
واله�دف من مهمة كبلر التي ب�دأت عام 2009 هو تحديد 
ع�دد النجوم يف مجرة درب التبان�ة التي لديها كواكب يف حجم 
األرض ت�دور يف م�ا يس�مى املناط�ق الصالحة للعي�ش والتي 

يمكن أن توجد املياه عىل سطحها.

             بغداد/ وكاالت

تفتق�ت عقلي�ة املخرتع�ني واملطوري�ن اىل فكرة جدي�دة يف عالم 
الكمبيوتر لم يكتف بعض املصممني مثل »كالوديا كوبرس�يتو« الذي 
قام بتصميم كمبيوتر لوحي قابل للطي كاملحفظة ليوضع يف الجيب. 
الكمبيوتر مكون من 3 أجزاء تطوى عىل بعضها يحتوي كل منها عىل 
شاش�ة عرض، ويمكن فرد الكمبيوتر ليصبح شاش�ة واحدة، كما ان 

جسم الكمبيوتر مصنوع من مادة تتحمل االستعمال القايس. 
ويحتوي الكمبيوتر عىل كامريا بجودة 1.12 ميغابيكس�ل يمكنها 
تس�جيل فيدي�و عايل الدق�ة 1080 بيكس�ل ومنفذ لس�ماعات الرأس 
ومنف�ذ للتمكن م�ن توصيل لوح�ة مفاتيح وم�اوس وطابعة وحتى 

التلفزيون.

نتتتاستتا: 461 كتتوكتتبتتًا جتتديتتدًا كتمتتبتتيتتوتتتر قتتابتل للتطتتي

UPI /واشنطن             

ق�د يك�ون الرج�ل الثان�ي ال�ذي 
هبط عىل س�طح القمر، ب�از ألدرين، 
حق�ق نجاحاً باه�راً بحيات�ه املهنية 
كرائ�د فضاء، لكن�ه فش�ل يف حياته 
الش�خصية، بعدم�ا أصب�ح مطلق�اً 
رسمياً من زوجته الثالثة التي أمىض 
معه�ا 23 عام�اً وحصل�ت من�ه عىل 

نصف أمالكه.
ونقل موقع )تي إم زي( األمريكي 
ع�ن وثائق دعوى الط�الق، أن ألدرين 
أصبح مطلقاً رس�مياً، مش�رية إىل أن 
زوجته، لويس دريغز كانون، حصلت 
عىل نص�ف ممتلكاته، من بينها %50 
من حس�ابه املرصيف الذي تبلغ قيمته 
األرب�اح  ونص�ف  دوالر،  أل�ف   475
التي يجنيه�ا من أعمال�ه، وماركاته 
دريغز  وأسهمه.وستتمكن  التجارية، 
كانون، من االحتفاظ بس�يارتها من 
ن�وع مرس�يديس التي صنع�ت عام 
1988.ووافق ألدرين ع�ىل دفع مبلغ 

9500 دوالر ش�هرياً إلعان�ة طليقته، 
باإلضاف�ة إىل حصوله�ا عىل 30% من 
مدخوله الس�نوي ال�ذي يقّدر ب�600 
ألف دوالر. يشار إىل أن الزوجني ال أوالد 
لهما، وكان ألدرين رفع دعوى الطالق 

من زوجته يف حزيران 2011، بعد 23 
عاماً من الزواج.يذك�ر أن ألدرين هو 
ثان�ي رجل تطأ قدماه س�طح القمر 
يف حزي�ران 1969، بعد رائ�د الفضاء 

األمريكي نيل أرمسرتونغ.

هبتط علتى القمتر.. لكنته فتتاشتتل !!

ثعبتتان فتتي أحتضتتان طتفتلتة !تسعينتي يتتزوج فتتاة عمرهتا 15 سنتة !!
             الرياض/ وكاالت

شهدت محافظة الحرث السعودية 
بمنطقة جازان األسبوع املايض عقد 
قران مواطن س�عودي تس�عيني عىل 
فتاة تبل�غ من العم�ر 15 عاماً.وقال 
مقرب�ون من أرسة الفتاة إن العروس 
أصيب�ت بالرعب ليلة الزفاف، فقامت 

بمغافلة زوجها وإقف�ال باب الغرفة 
عىل نفس�ها يومني متتاليني، قبل أن 

تعود إىل منزل أهلها.
من جهته، قال العريس التسعيني 
إنه بالفعل تزوج الفتاة التي تبلغ من 
العمر 15 عاماً وهي من أم س�عودية 
وأب يمني، كاش�فا أن�ه دفع 65 ألف 
ري�ال مه�راً له�ا.ورسد تفاصي�ل ما 

ح�دث بالق�ول »دخل�ت الع�روس إىل 
غرفتها ليل�ة الزف�اف وأغلقت الباب 
عىل نفس�ها وهو ما جعلني أحس أن 
يف األم�ر مؤامرًة حيكت ض�دي منها 
ومن أمها«.وأكد أنه يعتزم التوجه إىل 
محافظة الح�رث أو املحكمة ملطالبة 
أه�ل الع�روس ب�رد زوجت�ه إلي�ه أو 

اسرتداد قيمة املهر.

             سيدني/ وكاالت

اضط�رت أم يف أس�رتاليا عىل إع�ادة ثعبان طول�ه 1.8 مرت للربية 
البعيدة مس�افة خمس�ة كلم عن منزلها، وذلك بعدم�ا أنقذت طفلتها 

منه حيث وجدته ملتفاً حول ذراع الفتاة الصغرية وهي نائمة.
وقال مروض الثعابني »تيكس تيلي�س« لهيئة اإلذاعة والتلفزيون 
األس�رتالية A.B.C  أمس »لم يكن لدي الثعبان من نوع »األصلة« غري 
الس�ام رغبة يف أن يقتل فريس�ة ولكن ربما كان يبح�ث عن الدفء يف 

أحضان الصغرية«.

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني
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العراقـي
المستشـار العام 

مجتتعتتة التتالمتتي 

م�ن يجهلون الحياة ,وال يحس�نون كيف يعيش�ون ..فيبددون 
طاقاته�م يف التفاهات واملش�اغل القبيحة ..وال يج�دون املعنى إال 
يف الخصومة والكراهية ,واعتناق الفكر األس�ود,هؤالء املتمثلون يف 
النم�وذج الطائفي ...وممن يبتكرون األس�باب ملعاداة اآلخر ..هم 
,وكم�ا توصلت البح�وث والدراس�ات ونتائج التجرب�ة ومعطيات 
الواقع ليسوا غري كائنات معطوبة ..بذوات ضئيلة مريضة ..تتشبث 
بهوية وان كان�ت هوية الكراهية ألجل االنضمام ملجموعة مماثلة 
..ف�ال طائفي بال بقعة س�وداء تكرب او تصغ�ر ..وال طائفي بدين 
ح�ق ... فنور اإليمان ال يحل يف قلب إال وق�د زايلته الظلمة ورذيلة 
الكراهي�ة ..وان تدث�رت وتزيت برداء اإليم�ان والتقوى ...فاملؤمن 
,الطاف�ح بالن�ور يتوق لرؤي�ة كل الب�ر يف الخري والن�ور ...وان 
يبتعدوا عن طريق الضالل ..وان يكونوا سعداء  يف الدنيا واآلخرة...

فاإلنس�ان بما يحمل من محب�ة ...وان حجمه وثراء حياته بحجم 
م�ن يحبهم ..فقي�ل أن العظماء يف األرض هم الذي�ن يحتوون كل 

األرض ويتعاطفون مع البر ...
طائفيو السياسة العراقية يتميزون بضمور ملحوظ يف ذواتهم 
وتش�وهات يف أفكارهم ,وضحال�ة يف يقينياتهم ,وانغالق فاضح يف 
أدمغته�م ...وال ينتبه�ون إىل أنهم إنم�ا يركض�ون ويلهثون وراء 
ذواته�م ومصالحه�م ..م�ع ميل لالنتم�اء إىل مجتم�ع عرب آرصة 
الكراهي�ة لآلخر ,ووجدوا )السياس�يون ( أن أفض�ل غطاء وتربير 
ودعم هو املقدس والبس�طاء والسذج من البر ...دون أن يحيدوا 
ع�ن الحقيق�ة من ان�ه ال طائفي بدي�ن ,وال طائف�ي ال يدوس وال 
يس�حق عىل كل ما يعرقل منافعه ,ويحول دون منافعه ...وأثبتت 
التجربة عندنا أن نضال الطائفيني إنما للظفر باملنصب واملال ومن 
بعده االنتماء والهوية املش�وهة كخيار أفضل م�ن انعدامها  ومن 
العي�ش كنك�رة ...وربما بل�غ الطائفيون الوقت الح�رج واملرحلة 
الحساس�ة ...ولم يب�ق بالبلد ما يعاني�ه وما ينزف�ه ..وما عاد ما 
يمكن تغطيته وسرته ...وإنهم ,شيعة وسنة ,من الطائفيني طبعا 
,أم�ام مصريهم النهائي ,ولم يعد أمام الس�يايس منهم س�وى أن 
يلج�أ  للتأجيج الطائفي وضمان ب�ر وقاعدة وجماهري وأصوات 
..وإال فانه خرقة مرمية عىل الرصيف ,ال من يعرفه وال من يلتفت 

إليه ..وال يمكن أن تراه عني غري عني الطائفي ...
الطائف�ي ,خ�ارج منافع�ه ومصالح�ة ..ممتل�ئ باليقينيات 
والقناع�ات والخرافات ..وبالحماس�ة وما يس�ميه املقدس ..والن 
الحروب األهلية تقوم وتندلع بني أطراف كل منها بذات الحماس�ة 
واليقني واملقدس ,فان الطائفيني أمام فرصتهم األخرية لالحتفاظ 
باملناص�ب وصن�وف النعي�م ...ولتك�ن حرب�ا أهلي�ة ..فهي حرب 
تعدهم أفضل من الخس�ارة األكيدة ..حرب يجدون أنفس�هم فيها 

,وإال  فهم خارجها نكرات وكناسة شارع ...
وإذا قي�ل أن من أخطاء املحتل انه ج�اء بغري العراقيني لقيادة 
الع�راق ...فان�ه ج�اء بالطائفي�ة والطائفيني لديموم�ة العراق يف 
قبضته ...ولم يدرك أن العراقيني سيصحون وينتبهون بهذه الرسعة 
,وال حس�ب بوج�ود ووالدة وانبث�اق عقول وأس�ماء ورجال أذكى 
..وأكث�ر امتالء وحصافة وقدرات قيادية ,,وإنهم من يس�تقطبون 
وينظمون املش�اعر واألفعال الوطنية ..وأنهم من الفخامة والكرب 
أنهم ال يرض�ون باالنتماء ملا هو اقل من العراق ..وال يدينون بدين 
ال يفه�م الس�الم ...يف ذات الوقت يع�رف هؤالء الرج�ال أن املغفل 
,او األكث�ر غفلة وانغالقا هو الذي يجري اس�تدراجه ملنطقة القتل 
...فم�ن يفهم العراق يعرف انه يف اللحظة الحرجة يعود إىل نفس�ه 
,,وقد يستلقي بعدها عىل قفاه يضحك ساخرا ممن سعى للتفريق 

بني العراقي ونفسه...

*  حاتم حسن

الرهتان األخيتر

انشغاالت

• تمام�ا بصمت املالئك�ة وحبهم للس�كينة والهدوء يرح�ل األدباء 
العراقي�ون؛ تاركني رصاع الديكة للسياس�يني وه�واة املناصب ورساق 

املال العام .
.. يف موروثنا الش�عبي؛ تخرج العوائل برمتها اىل الخالء حني يكسف 
القمر؛ مش�علة الفوانيس والنريان؛ وتاركة مهمة الرضب عىل صفائح 

التنك لألطفال وهم يغنون : يا حوتة يا منحوتة .. ردي كمرنه العايل .
لك�ّن الحوت�ة املنحوت�ة تقضم ما تش�اء من جس�د القم�ر وتمعن 

بتأجيلنا إىل حني انكشاف الفجر.
• لي�س من حوت�ة نطاردها اليوم بأغانين�ا الطفولية لتعيد لنا قمر 

الغائبني ؛ فهد االسدي ؛ او صنو ضيائه هادي الربيعي .
قمران يكس�فان بي�وم واحد؛ وكالهما من صن�ف املالئكة الهادئني 
واملسّبحني بالحرف تحت عرش الكالم ؛ وكان بإمكان الوطن الذي طاملا 
تغن�وا برتابه أن يطرد عنهما حوتة املرض؛ ويق�ود إليهما فجر العافية 
؛ لكن الوطن كان هو الحوتة لألس�ف؛ ولم تكن نداءاتنا بوجهه س�وى 
ضجي�ج أطفال ال يأبه لها من كان من املف�روض أن يكون حامل النار 

او موقد الفوانيس .
• يف الجن�وب؛ يح�رّم األهل عىل اللديغ النوم؛ يجلس�ون عند رأس�ه 
ويطرقون صفائح التنك بعنف؛ كما يفعل األطفال عند كس�وف القمر؛ 
العتقاده�م أن الس�ّم يمكن أن يصعد للقلب عند الن�وم ؛ فيغافله املوت 

ويرسقه.
أية أفعى تلك التي اختارت االس�دي فهد او تناوشت الربيعي هادي؛ 
وملاذا لم نس�مع عند رأس�يهما الطبول؛ أم أن األيادي غس�لت يديها من 

النجدة فاستسلمت بانتظار الفاجعة .
وإذا كان اللدي�غ قديم�ا يغاف�ل أهل�ه ويم�وت وه�و يف طريقه إىل 
املستشفى قاطعا طرقا وعرة ومواصالت بدائية ؛ ومشاحيف ؛ واهوار؛ 
فما الذي جرى ملالكينا الراحلني وهم وسط املشايف؛ أم أن مشايف الفقراء 
غ�ري مش�ايف رساق املال الع�ام واللصوص؛ ف�ال )عملي�ات( ناجعة وال 

)أدوية( فاعلة وال عناية مجدية .
• ل�و كان فهد االس�دي قاصا صوماليا او )كات�ب عرائض( يف دولة 
خليجية ؛ اجزم ان الحكومة س�تعتني به باعتباره مواطنا يقرأ ويكتب 

عىل األقل!!
ول�و كان ه�ادي الربيع�ي؛ الش�اعر الذي ظلم�ه )الجي�ل( وظلمه 
)النق�د( وظلمت�ه الحياة نفس�ها فأجربته عىل الركض م�ن اجل لقمة 
العي�ش وتفادي كت�اب التقارير؛ لو كان ش�اعرا يمانيا او س�عوديا او 
م�ن جزر القمر حت�ى؛ لتابعت أحواله وزارة مختص�ة؛ أو دائرة منحها 
أجمل س�نوات عمره ؛ لكن االسدي والربيعي – يا للخيبة – مواطنان يف 
بل�د موازنته االنفجاري�ة كافية إلعادة الحياة إىل نصف س�كان) مقربة 

السالم( حتى أولئك الذين ماتوا ب�)واقعة الجمل(!!
• بحت حناجر األطفال من مناجاة الضياء املنكرس؛ ولم تعد للطبول 
من معنى؛ فالحيتان يف واد؛ واملالئكة الهادئون يف واد ؛ وليس لنا س�وى 
كتابة)املراث�ي( فهي الوحيدة التي لم تس�تطع الحكومات منعنا منها ؛ 
ألنه�ا تعرف جيدا أن أقمارنا من حصة موائده�ا ؛ وان ال أمل إال بقدوم 

الفجر؛ وفجرنا دونه عسس وسجون وسيطرات .
• وداعا أيها الغالني عىل العراق ؛ برغم عقوقه الفاضح .. وس�يبقى 
مكانك�م دافئ�ا يف القلب ويف اإلب�داع؛ فليس من الس�هولة أن تتكرران.. 

وداعا.

  *  جواد الحطاب

الرحيل هبدوء املالئكة

الكتابة باالزميل

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

CNN /نيويورك              

 طّورت إحدى رشكات الربمجيات 
بالوالي�ات املتح�دة تطبيقا يمكن من 
خالله تحوي�ل هواتف »أي فون« من 
أي نس�خة، إىل حيوان ألي�ف كقط أو 
كل�ب يتفاعل مع املس�تخدم بصورة 

غري مسبوقة.
وج�اء يف التقرير ال�ذي نر عىل 
مجل�ة تاي�م األمريكية، الش�قيقة ل� 
ط�ورت  »بان�دي«  رشك�ة  أن   CNN
تطبيق الحيوان األليف اإللكرتوني إىل 
مستوى آخر جديد أذهل مستخدميه 
من ناحي�ة الدق�ة وتفاع�ل الحيوان 
األليف مع ما حوله باإلضافة إىل مدى 

االستجابة عند ملس شاشة الجهاز.

وبنّي التقري�ر أن التطبيق الجديد 
ت�م تطويره بص�ورة عالية ليش�مل 
تفاع�ل الحيوان األلي�ف مع األصوات 
املس�تخدم  ع�ن  الص�ادرة  واألوام�ر 
التع�رف أيض�ا ع�ىل  إىل  وباإلضاف�ة 
بع�ض اإلش�ارات التي يؤديه�ا الفرد 

أمام الجهاز باالستعانة بالكامريا.
ونوه التقرير بأن التطبيق الجديد 
الكرتون�ي  بجس�م  تدعيم�ه  يمك�ن 
للحي�وان املرغوب يت�م وصله بجهاز 
»أي ف�ون« لتتح�رك باق�ي أعض�اء 
الحيوان بصورة تتم�اىش مع التعبري 

الذي يظهر عىل الشاشة.
وألقى التقرير الضوء أن التطبيق 
الجدي�د الذي يدع�ى »تي�ك بيت آب« 

يبلغ سعره 59.99 دوالرا فقط.

»أي فتتون«.. حيتوان أليف 
بالكتتامتل

Hasanhamid2000@yahoo.com

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

             بغداد/ المستقبل العراقي

ع�ىل الرغ�م من أن ف�ن التصوي�ر يتطلب 
املهارة والحرفية، إال أن عدد الذين يمارس�ون 

التصوير يف بغداد آخذ بالتزايد.
فكث�ريا ما تطالع الش�باب املهتمني بهذه 
الهواية يف بغداد هذه األيام حاملني كامرياتهم 
أو هواتفه�م الذكية وهم يضع�ون التقاطات 
هن�ا وهن�اك س�واء ع�ىل البي�وت الرتاثية أو 

املشاهد الطريفة أو األمطار.
التواص�ل االجتماع�ي  ولع�ل مواق�ع 
فتحت الباب واس�عا أمام ه�ذه الهواية، 
فكل الس�فرات الرتفيهي�ة واالجتماعات 
والنشاطات وغريها من الفعاليات تجدها 
كامل�ة ع�ىل فيس�بوك أو توي�رت، إضافة 

إىل أن املجموع�ات أو الصفح�ات املعني�ة 
بالتصوي�ر منت�رة بكث�رة عىل فيس�بوك، 

إضاف�ة إىل أن الكثري من الش�باب 
عمل صفح�ات خاصة ما 
يلتق�ط من صور س�واء 

أكان مختصا أم ال.
الشاب رسمد بليبل 
أح�د ه�واة التصوي�ر 

يق�ول  الفوتوغ�رايف 
الت�ي  الص�ور  أن 

تعكس  يلتقطه�ا 
دائما ردود فعله 

تجاه الوضع اإلنس�اني  واالجتماعي واألمني 
وغ�ريه، ويوضح بليبل أن م�ن أهم التحديات 
الت�ي تواجه هواة التصوير ه�و منع الجهات 

األمنية  التصوير يف األماكن العامة.
بينم�ا يع�زو ولي�د ع�ي وه�و م�ن هواة 
التصوير إقبال الش�باب عىل التصوير الشباب 
إىل انتش�ار الكام�ريات الرقمية 
املحمول�ة  والهوات�ف 

الذكية.

وكثرية هي األسماء الرجالية التي أبدعت 
التصوي�ر يف العراق لكن لم يتس�ن لنا معرفة 
الريادة من جانبهم، لكن  السيدة سمرية مزعل 
فهد تعت�رب أول مصورة فوتوغرافية يف العراق 
وهي أحدى نس�اء محافظة ميسان ومارست 
الفوتوغ�رايف ح�ني كان  التصوي�ر  العم�ل يف 
عمرها ثماني س�نوات وأحبت مهنة التصوير 
من�ذ طفولتها ألنه�ا كانت تس�اعد والدها يف 
عمل�ه وكان يصحبها معه إىل عمله يف منطقة 

القادري�ة يف مدينة العم�ارة فوقفت خلف آلة 
التصوير التي كانت عىل شكل صندوق خاص 

بما يعرف التصوير الشميس.
ومول�د التصوي�ر الضوئ�ي كان ع�ىل ي�د 
)داج�ري(، وقد تم اإلعالن ع�ن تصميم وتنفيذ 
أول كامريا صندوقية من الخش�ب يف الس�ابع 

من يناير عام 1839م.  
ولقد كان الفض�ل يف ظهور هذه الكامريا 
ملا قدمه علماء كثريون، منهم )هنري فوكس 

تالب�وت( اإلنجليزي ع�ام 1830م الذي تمكن 
م�ن الحصول ع�ىل صورة موجبة من س�الب 
زجاج�ي بواس�طة محالي�ل كميائي�ة وليس 
بغم�س الس�الب الورق�ي يف الزي�ت ليصب�ح 
ش�فافاً بعض ال�يء، وأيضا العال�م )كالرك 
ماكس�ويل( الذي فتحت أبحاث�ه الباب إلنتاج 

الفيلم األبيض واألسود وبعد ذلك امللون.
)ج�ورج  أص�در  1888م  الع�ام  ويف 
ايستمان( آلة الكوداك الشهرية: »أضغط الزر 
ونحن نقوم بالباق�ي«، وهذه الكامريا 
هي أول كام�ريا صندوق مزودة بفيلم 

ملفوف. 
ويف العام 1896م نزلت إىل األسواق 
األمريكي�ة أول كامريت�ني صغريت�ني 
ذات  كام�ريا  أول  وظه�رت  للجي�ب، 

منظار يف عام 1916م.
ظه�رت  األربعين�ات  أوائ�ل  ويف 
الكامريات العاكس�ة وحيدة العدس�ة 
وه�ي املفضلة لدى معظ�م املصورين 
املحرتف�ني، أما الكام�ريات ذات الفيلم 
110 فل�م تظه�ر إال يف ع�ام 1971م، 
انتش�ار  يف  الفض�ل  يرج�ع  واليه�ا 
التصوي�ر بني قطاع عائ�ي كبري، وبدأ 
واضح�اً يف ه�ذا الوقت تح�ول الهواة 
عن الفيلم السالب األسود واألبيض إىل 
امللون، والذي تواجد يف باألس�واق منذ 

عام 1942م. 

التصتويتر الفتوتتتوغتترايف يستتهتتوي الشبتتاب فتي بغتداد


