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العراقي

نصحت قلمي أال يخون ضميري
«غائب طعمة فرمان »

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفة يومية سياسية مستقلة

علي الدراجي

 16صفحة

أســود الرافــديــن يتجــاوزون «املـوج األزرق» ويضـمنــون
التـــأهل لنصــف هنــائي خليجــي21

ص14

السفارة األمريكية :تقسيم العراق احلل األمثل إلهناء األزمة !!!
المستقبل العراقي /خاص

كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى عن
لق�اءات بين مس�ؤولين اميركيين وسياس�يين
عراقيين في مقر الس�فارة االميركية في بغداد،
ً
الفت�ا إل�ى أن تلك اللق�اءات تهدف إل�ى حصول
هؤالء الق�ادة على مطلبهم في إع�الن «اإلقليم
الس�ني» .وق�ال المص�در ،الذي رفض الكش�ف
ع�ن هويته ،ل�»المس�تقبل العراق�ي» ،إن نتائج

اللق�اءات تمح�ورت ح�ول حص�ول محافظات
االنب�ار والموص�ل وص�الح الدي�ن وديالى على
ً
فض�ال ع�ن خي�ار التش�ارك بي�ن
االس�تقالل،
محافظة كرك�وك واإلقليم وتركه�ا مدينة ذات
خصوصية.بمقابل هذا رفض مصدر في التحالف
الوطني هذا األمر «ألنه يعني تنفيذ مشروع جو
بايدن بتقس�يم العراق» بحس�ب قوله ،كاش�فا ً
عن س�عي جهات ش�يعية تتفق إلى نيل المكون
الش�يعي الحصول على االقليم الكامل للش�يعة

ومن�ح بغ�داد وضعي�ة دولي�ة خاص�ة لتك�ون
عاصم�ة رمزية للعراق مس�موح فيها التعايش
المختل�ط .وأش�ار المص�در ،ال�ذي اطل�ع على
تفاصيل االجتماع�ات في الس�فارة األميركية،
إل�ى أن اإلدارة االميركية تميل إلى منح الش�يعة
االس�تقاللية الكامل�ة لترعب به�ا دول الخليج،
مؤكدا ً أن الدول الخليجية مرعوبة من مش�روع
الدولة الشيعية وزحفها نحو الخليج خاصة وأن
إيران تقف خلفها.

العراقية والكردستاين للنجيفي :االنتخابات املبكرة ليست بصاحلنا
المستقبل العراقي /خاص

كش�ف مصدر مطلع ان القائمة
العراقي�ة والتحال�ف الكردس�تاني
ابلغوا رئيس مجلس النواب اسامة
النجيف�ي رفضه�م ح�ل البرلم�ان
واللجوء الى انتخابات مبكرة ألنها

ليس�ت بصالحهم.وق�ال المص�در
ل�»المس�تقبل العراقي» ان ائتالف
دولة القانون يعلم ان حل البرلمان
واالس�تمرار بحكوم�ة تصري�ف
االعم�ال يديره�ا رئي�س ال�وزراء
ن�وري المالك�ي س�يكون النهاي�ة
لوجود الرافضي�ن لهذا التوجه في

الحكومة المقبلة ،مبينا ً ان المالكي
يعمل بهذا الص�دد منذ فترة طويلة
وان الكتل السياسية ونتيجة لالزمة
الراهنة قدمت له ذلك على طبق من
فض�ة .وبي�ن المص�در ان القائمة
العراقي�ة والتحال�ف الكردس�تاني
ادركوا ان حل الحكومة او البرلمان

بصالح المالكي وهي خطة حيكت
منذ فت�رة وقد نجح باس�تدراجهم
ال�ى تل�ك المنطق�ة الحرج�ة م�ا
جعل������ه�م يواظب�ون عل�ى
حضور جلس�ات البرلم�ان واعادة
وزرائه�م ال�ى الحكوم�ة للحيلولة
دون وقوع ذلك.

االنتهـاكــات املستـمــرة ضد االطباء وشبح العشائـر يتـحول إلـى كـابوس

حكومة البحرين تواجه
انتــقاد ًا دولي ًا حاد ًا

الزراعـة بيـن التضييـق
وسـوء التسـويق

ص13

حمافظ حالـم :سنجعل من «مدينة
النخيل» فـيـنـيـسـيا !!!

ص5

ص4

إغـالق الطـريــق الـدولــي ذريـعــة «قـد» ننــدم عـليـهــا !

ص2

املـواطــنـة ...والتعـــريــف باحلقــوق
والـــواجــــبـــات
بــارزانـــي يمنـــح تركيـــا امتيــازات
ص2
خـــاصــة جــد ًا !!

بمخـاطـر قبيل االنتخـابـات

معايري املرشح ..تنتج ديمقراطية
مشوهة وحكومة مشلولة

ص4

أشرطة ملونة للعيون الساهرة

ص4

«تصوير  :سعداهلل اخلالدي»

 :حكومة األغلبية ترعب «العراقية»..
نواب لـ
وبعض السياسيني يبقون عىل األزمة!!
المستقبل العراقي /فالح الشامي

ص13

إيريـن :الـوضـع يف العــراق ينــذر

ص2

كشفت القائمة العراقية ,امس األربعاء,
ان طل�ب حل مجل�س الن�واب أصبح “غير
دس�توري” بعد الطلب المقدم الستجواب
رئي�س ال�وزراء ,فيم�ا اس�تبعد ائت�الف
دولة القان�ون اس�تجواب المالكي ,مؤكدا
ان “العراقي�ة” ض�د اج�راء اي انتخاب�ات
مبكرة ألنه�ا متخوفة من حكومة االغلبية
السياس�ية الس�يما وأنها ستخس�ر كثيرا
م�ن المناص�ب واالمتي�ازات نتيج�ة ذلك,
بمقابل ه�ذا دعت القائم�ة العراقية الحرة
إلى عزل بعض السياسيين الذين وصفتهم
ب�”االنفصاليي�ن” ع�ن التظاهرات إلنجاح
المس�اعي الحكومي�ة والبرلماني�ة لح�ل
االزم�ة الراهنة.وقالت النائ�ب عن القائمة

العراقية لقاء وردي ل�”المستقبل العراقي”
إن “رئاس�ة مجلس النواب وافق على طلب
اس�تجواب رئي�س الوزراء ن�وري المالكي
الذي تقدم به نواب قائمتها” ,مشيرة الى ان
هذه الموافقة ستجعل طلب “حل البرلمان
غير دس�توري وال يمكن تطبيقه” ,إال انها
ذك�رت ان “موضوع االس�تجواب لم يحدد
بع�د وليس لديها عل�م بذلك”.وبينت وردي
ان�ه “بحس�ب الدس�تور العراق�ي في حال
وج�ود طلب الس�تجواب رئي�س الحكومة
ال يمك�ن له أن يقدم طل�ب لحل البرلمان”،
ً
موضحة ان ائتالفها يرى ان “حل البرلمان
في الوقت الحاضر غير صحيح كونه سيتيح
لرئيس ال�وزراء الفرصة من خالل حكومة
تصريف األعم�ال لفتح كثير م�ن الملفات
ض�د اعضائها خاص�ة بعد رف�ع الحصانة

عنهم”.في المقابل ,اس�تبعد عضو ائتالف
دول�ة القان�ون خالد االس�دي اس�تجواب
رئي�س الوزراء في مجل�س النواب كون ان
الطلب المق�دم بهذا الصدد غير مس�توفي
الش�روط الالزمة وانه ذو طابع سياس�ي.
وقال االس�دي ل�”المس�تقبل العراقي” ان
“طلب اس�تجواب رئيس الوزراء سياس�ي
وغير ممكن في الوقت الحاضر” ,مبينا ً ان
“القائمة العراقية تريد من هذا الطلب خلط
األوراق وإيقاف مشروع حل مجلس النواب
خوفا من فقدان الكثير من االمتيازات التي
تحص�ل عليها في ظل وج�ود هذا المجلس
وان المحكمة االتحادية ستقول كلمتها في
هذا الشأن”.
التفاصيل ص3

خماوف من حتويله إىل «ويص» ..جملس الوزراء يوافق عىل إنشاء مرصد لإلعالم !!
الشؤون االجتامعية :قانون «الضامن االجتامعي»
يشبه قــوانيـن الــدول األوربيــة !!

ص3

عرب كركوك :اإلقليم استغل التظاهرات وبدأ الزحف عىل املناطق العربية
المستقبل العراقي /خاص
ق�ال أهالي في محافظ�ة كركوك من
القومي�ة العربي�ة إن إقلي�م كردس�تان
اس�تغل الوض�ع السياس�ي المتفاق�م،
والس�يما التظاه�رات الجاري�ة ف�ي
المحافظات الغربيّة ض� ّد حكومة بغداد
وراحوا يزحفون على مناطقهم العربيَّة،
الفتي�ن إل�ى أن اإلقلي�م دائما ً م�ا يقوم
باس�تغالل األوضاع السياس�ية للزحف
على المناط�ق العربية بغية “تكريدها”.
ويق�ول مص�در سياس�ي م�ن ع�رب
ّ
فضل عدم الكش�ف عن هويته،
كركوك،

ل�”المس�تقبل العراق�ي” إن “النائب عن
القائمة العراقية طالل الزوبعي ،ورئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي وغيرهم
م�ن السياس�يين الذي�ن يغ�ذون تل�ك
التظاه�رات يرمون إلى تمرير مش�روع
(تكري�د األراض�ي العربي�ة)” ،واصف�ا ً
إياهم بأنهم “ال يمثلون طموحات العرب
الس�نة ف�ي المناط�ق المختلطة”.وأكد
المص�در أن “ه�ؤالء الساس�ة يدفعون
برئي�س الوزراء ن�وري المالكي -بطرق
ملتوي�ة -إل�ى س�حب نفس�ه م�ن ملف
المناطق “المتنازع عليها” وترك اإلقليم
يق�وم بتكريده�ا” ،مش�يرا ً إل�ى وجود

اتفاق بين هؤالء الساس�ة واإلقليم على
إقامة “اإلقليم السني” مقابل التنازل عن
األراضي العربية في المتنازع عليها”.
وأش�ار المص�در إل�ى أن “توقي�ت
التظاه�رات كان غي�ر موف�ق وغي�ر
مناس�ب ومقصود” ،موضحا ً أن “الغاية
األساس�ية من�ه كان�ت لش�غل انتب�اه
حكوم�ة بغداد عن حماية العرب الس�نة
في المناطق المختلطة”.ويش�كو أهالي
المناط�ق المتنازع عليها م�ن تصرفات
ق�وات البيش�مركه معهم بعن�ف ،فضالً
ع�ن توجبه تهدي�دات بعض الك�رد لهم
لمغادرة مناطقهم.

هـل أفلـتـت
ليـــبـيــا من
سينــاريـو
الــــدولـــة
الفـاشلـة ؟!

ص7

ص2
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إغـالق الطـريــق الـدولــي ذريـعــة «قـد» ننــدم عـليـهــا!

التحليل السياسي /غانم عريبي
ها نحن نغلق الطريق الدولي
م�ع االردن وتتح�رك القطع�ات
العس�كرية عل�ى المتظاهري�ن
الذي�ن ج�يء به�م الى (س�احة
الكرامة) بهدف التفريق ،وهنالك
فريق اقليم�ي يتربص بالمواقف
السياس�ية وما تفعل�ه الحكومة
العراقية التي يبدو انها تميل الى
العالج (الرس�مي) ال�ذي اعتادت
علي�ه الحكوم�ات العربي�ة ف�ي
التعاطي م�ع التظاهرات والعمل
بالسياس�ة م�ن قب�ل جه�ات
محلي�ة مناوئة وهو امر ال يصب
بصالحنا ايها السادة!.
قطر عينها عل�ى ادامة زخم
التظاهرات الواقعة على الطريق
الدول�ي وه�ي تمي�ل صراح�ة
– وه�و ماتعرفن�ا علي�ه ف�ي
الحوادث الس�ورية – الى تطوير
اداء المتظاهري�ن عب�ر دع�م
التنظيمات السياسية التي لديها
رغبة حقيقي�ة في تطوير العمل
بالتظاه�ر للوص�ول ال�ى العمل
بالس�الح وهو ما يفت�ح الجبهة
االردنية عل�ى مصراعيها كما تم
فتحه�ا بعد التط�ور الكبير الذي
احدثه الجيش الح�ر في التكتيك
العس�كري باحت�الل المناط�ق

الحدودية المحاذية حيث تحولت
الس�احة االردنية لجه�ة الحدود
مع س�وريا الى منف�ذ داعم وانا
اخشى ما اخشاه المنافذ الداعمة
ولي�س الس�احات الت�ي تتظاهر
تحت يافطة الكرامة!.
لماذا اغلقنا الحدود التجارية
م�ع االردن وه�ل االردنيون مثال
سيضغطون على قادة التظاهرات
ف�ي االنب�ار والفلوج�ة وص�الح
الدي�ن وتكري�ت؟ وهل س�يكون
بمواجه�ة م�ع تل�ك التنظيمات
على خلفية تصنيف تعسفي من
ان االردن ق�د تس�تهويه اللعب�ة
الحالي�ة فيدخل طرفا موازيا مع
العراق لدعم التظاهرات؟!.
االردن تع�ب من لع�ب ادوار
النياب�ة ع�ن االخري�ن ابت�داء
م�ن ال�� 48و 67ولي�س انته�اء
بالح�روب الت�ي قادته�ا قاع�دة
الزرق�اء ضد العملية السياس�ية
وربما دفع االردن الثمن النفطي
والسياس�ي واالمن�ي غاليا ،لهذا
يمي�ل االردني�ون ال�ى التهدئ�ة
واالفادة من التقاطعات الس�لبية
الت�ي خلفه�ا الربي�ع العرب�ي
ف�ي بع�ض دول الخلي�ج لدع�م
اقتصادياته الضعيفة ومع العراق
عبر االنتقال الى مرحلة االكتفاء
الذاتي من النفط العراقي (مليون

برمي�ل نفط�ي يوميا) ،ل�ذا فان
مش�وار العمل العراق�ي االردني
المش�ترك س�يتعثر م�ع بداي�ة
استكمال مشوار اتفاق الطرفين
عل�ى تصدير النف�ط واالتفاقات
االمنية لجهة تنظيف الحدود من
المرتزقة القادمة من الزرقة!.
اغالق الطريق سيكون ضدنا
ول�ن يك�ون لصالحنا لس�ببين..
اع�ادة العالق�ات التجاري�ة
العراقي�ة االردني�ة ال�ى المرب�ع
االول الن االردن ل�ن يفعله�ا
ويفت�ح الخط�وط الهاتفي�ة مع
ق�ادة التظاهرات كون المس�ألة
خالف التقاليد البروتوكولية والن
المسألة ليست من شانه وال من
وظيفت�ه -عل�ى العك�س -حيث
تتحم�ل الحكوم�ة العراقي�ة كل
التبع�ات من جراء تعث�ر االتفاق
وارباك الشغل التجاري مع عمان
والثان�ي ه�و احس�اس التنظيم
الحزبي (االرهابي) الذي يش�تغل
عل�ى التظاه�رة بالف�وز عل�ى
الحكومة وتسجيل نقطة قياسية
في زمن قياس�ي وربما التفكير
باالنتق�ال الس�ريع م�ن مهم�ة
التاجي�ج الى الضجيج بالس�الح
ووض�ع الف مب�رر ومب�رر امام
ق�رار االغ�الق اقلها ان الس�لطة
تحاص�ر المتظاهري�ن لهذا بدت

المطال�ب والمزاي�دات الكالمي�ة
والسياسية تتزايد وتتهافت على
س�احة الكرامة مرة باالستعانة
القصوى والضروري�ة بالجامعة
العربي�ة واالم�ة العربي�ة وم�رة
اخ�رى عب�ر اس�تغاثات تطلقها
حناجر السياس�يين امام مارتن
كوبل�ر ممثل االمي�ن العام لالمم
المتحدة!!.
ث�ورات الربيع العرب�ي التي
حدث�ت بتخطي�ط اس�رائيلي
وامريك�ي ج�رت م�ن خ�الل
اس�تثمار اج�واء ذريع�ة معينة
امني�ة وسياس�ية في ه�ذا البلد
العرب�ي او ذاك ،فم�رة اس�تغالل
ظاهرة حرق مواطن نفسه امام
بلدية بوعزيزي ومرة عبر ظهور
فت�اة مصري�ة وهي تس�تنهض
هم�م المصريي�ن للتظاه�ر واال
فس�تخرج لوحده�ا فتفج�ر
الش�ارع غضب�ا على سياس�ات
مب�ارك وهكذا ج�رت الحالة في
اليم�ن وس�وريا وانا اخش�ى ان
يس�تثمر ق�رار اغ�الق الطري�ق
الدولي بين عم�ان وبغداد لزيادة
عمليات الضخ الطائفي واالعمال
المس�لحة واالنط�الق في رحاب
النم�وذج الس�وري واذا فلت�ت
االمور عن عقالها فلن يس�تطيع
احد مواجهة القادم!.

كاريكاتير

فؤاد حسون

بينـمــا قـانــون حمـايــة الصحـفييــن لـم يـدخــل حيــز التنـفـيــذ

جملس الوزراء يوافق عىل إنشاء مرصد لإلعالم «املحرض عىل اإلرهاب» ..وخماوف من حتويله إىل «ويص»
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
أبدت عضو في لجنة الثقافة واالعالم
النيابي�ة تأييدها لق�رار مجل�س الوزراء
المتعل�ق بإنش�اء مرصد خ�اص لإلعالم
"المح�رض عل�ى اإلرهاب" .وأيّ�د رئيس
تحري�ر صحيفة محلية ه�ذا القرار ،لكنه
أبدى خش�يته من أن يتحول هذا المرصد
إل�ى أداة بي�د الحكوم�ة لقم�ع االصوات
االعالمي�ة المعارض�ة لها .وق�رر مجلس
الوزراء في جلسته االعتيادية التي عقدت
امس االربعاء الموافقة على إنشاء مرصد
خاص لإلعالم "المح�رض على اإلرهاب"
ويك�ون مقره في بغداد بنا ًء على موافقة
مجل�س وزراء اإلع�الم الع�رب التاب�ع
لجامع�ة ال�دول العربي�ة ،بحس�ب بيان
أصدره مجلس الوزراء وتلقت "المستقبل
العراقي" نس�خة من�ه أمس .ول�م يحدد
المجلس آلية عمل هذا المرصد وهيكليته
اإلداري�ة وطبيع�ة القواني�ن الخاص�ة
بعمل�ه .ويأت�ي ه�ذا القرار ف�ي وقت ما
زال يحتل العراق في�ه مرتبة متقدمة في
قائم�ة البل�دان األكث�ر خطرا ً عل�ى عمل
الصحفيي�ن .وكش�ف التقري�ر الس�نوي
للجمعي�ة العراقي�ة للدف�اع ع�ن حقوق
الصحفيي�ن ،ال�ذي أصدرت�ه قب�ل أي�ام،
عن اس�تمرار خط�ورة العم�ل الصحفي
في الع�راق .وقالت الجمعي�ة ان الجهات
التنفيذي�ة ما زال�ت تتجاه�ل تنفيذ بنود
قانون حقوق الصحفيين ،والسيما المواد
 3و 4اوال و 6اوال والم�ادة  ،9بالرغ�م من
اقراره .ويأتي تأييد ق�رار مجلس الوزراء
ً
انطالق�ا م�ن ضع�ف الضواب�ط المعنية
بمنع وس�ائل االعالم المرئية والمسموعة
والمقروءة من نشر أخبار ومواد صحفية
غي�ر دقيق�ة أو غي�ر مهني�ة من ش�أنها
التحريض على العنف او إحداث اضطراب
في األمن والسلم الوطنيين .وقالت عضو
لجن�ة الثقافة واإلع�الم النيابي�ة ،النائبة
ع�ن ائت�الف دول�ة القانون بت�ول فاروق
ل�"المس�تقبل العراق�ي" أم�س "الحظنا
في الفترة االخيرة أن بعض وسائل االعالم
في الداخل تحاول تأجيج الشارع العراقي
وإث�ارة النعرات الطائفي�ة عبر معلومات
ربما تكون غير صحيحة" ،مشيرة الى انه
"ارتكبت جرائم بس�بب معلومات خاطئة
بثته�ا وس�ائل اعالم" .وأك�دت فاروق أن
من الضروري وجود جهاز يتصدى ل�"كل
فع�ل ي�ؤدي الى جريم�ة" ،مش�ددة على
ضرورة أن ال يستخدم هذا الجهاز لتكميم
االفواه أو تقييد حري�ة التعبير عن الرأي.

وأضافت "يفترض أن يصاغ قانون ينظم

عم�ل هذا المرصد .وهذا القانون يجب أن

مرصد احلريات الصحفية لـ
المستقبل العراقي  /فريد محمود
قال مدي�ر مرصد الحريات الصحفي�ة في العراق
زي�اد العجيل�ي إن التقري�ر ال�ذي أصدرت�ه ،تلق�ت
"المس�تقبل العراقي" نسخة منه ،المتعلق بمحاوالت
الح�د من حرية الصحافة والتعبي�ر "بذرائع مختلفة"
ف�ي اقليم كردس�تان ،ال يتضم�ن جمي�ع االنتهاكات
واالعتداءات التي طالت الصحفيين في االقليم ،مشيرا ً
الى أن التقرير الس�نوي الذي يس�جل االنتهاكات ضد
الصحفيي�ن في عموم العراق س�يصدر في الثالث من
أيار المقبل .وأش�ار التقرير الس�نوي لمرك�ز ميترو،
ممثل مرصد الحريات الصحفية في اقليم كردس�تان،
إل�ى أن اإلقليم يش�هد مح�اوالت عدة للح�د من حرية
الصحاف�ة والتعبي�ر "بذرائع مختلفة" ،وقد مارس�ت
السلطات وسائل مختلفة لوضع المعوقات امام العمل
الصحفي في اقليم کردستان .وکانت معظم الخروقات
الموثق�ة تش�ير ال�ى ان الصحفيي�ن تعرض�وا العاقة
انجاز مهامهم وتحطيم معداتهم الصحفية واالستيالء

يكون على جانب من الش�فافية بحيث ال

يش�كل تهدي�دا ً على حري�ة الصحافة في

تظاهرة احتجاج ضد اغتيال الصحفي الكردي "سردشت عثمان"
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عليها ،باالضافة الى التهديد بالقتل واخفاء المعلومات
عن الصحفيين .وقال العجيلي ل�"المستقبل العراقي"
إن "أغلب االنتهاكات المشار اليها تم رصدها او االبالغ
عنها ،وحتى الصحفي الذي يتحفظ على االش�ارة الى
االنتهاك الذي تعرض له نش�ير اليه بدورنا ،ما عدا تلك
الت�ي تتعلق بأمن الصحفي ،فال نتطرق لها" .وأكد "ال
يمكنني أن أجزم بأن ه�ذه االرقام الواردة في التقرير
تمث�ل جميع االنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون.
هن�اك انته�اكات ال يمكنن�ا رصده�ا أو ال نتوصل الى
أدل�ة بش�أنها أو ال يت�م تبليغنا عنها" ،مش�يرا ً الى أن
االنته�اكات الت�ي ال يس�جلها المرصد "ن�ادرة جداً".
وصن�ف التقرير االحداث التي تع�رض لها الصحفيون
ومؤسس�اتهم االعالمي�ة خ�الل الع�ام  2012بعملية
االعاق�ة المتعمدة للعمل الصحفي .وتبين المؤش�رات
واالحص�اءات -الت�ي وثقه�ا مركز ميت�رو -ان حاالت
االنته�اكات واالعتداءات التي تع�رض لها الصحفيون
وصل�ت ال�ى  132حالة ،منه�ا  50حال�ة اعتقال و50
حال�ة اخرى تضمنت تهدي�دات بالقتل من قبل جهات

نافذة وفي بع�ض االحيان من جه�ات مجهولة ،فيما
منعت القوات االمنية هناك (ف�ي االقليم)  67صحفيا ً
ً
ومراس�ال ميداني�ا ً م�ن ممارس�ة مهامه�م وضرب�ت
واعتدت على  21اخرين منهم ،وعمدت الس�لطات الى
توجي�ه االهانات والش�تائم ل� 12صحفياً ،واس�تولت
االجهزة االمنية على معدات صحفية وصل عددها الى
 34وحطمت جزءا ً منها ،اما الهجمات المس�لحة التي
تتع�رض لها الفرق االعالمية ومؤسس�اتهم فتراجعت
بشكل ملحوظ ولم تسجل اال حالة واحدة .وذكر تقرير
المرصد انه فيما يخص مش�اريع القوانين التي كانت
تمس بش�كل مباشر عمل الصحافة ،فإن مرکز ميترو
مع منظمات المجتمع المدني لعبوا دورا فعاال في عام
 2012في منع محاوالت اقرارها ،فمشروعي "حماية
المقدسات الدينية" و"حق الحصول علی المعلومات"،
كانا قانونين يمس�ان جوهر حرية التعبير والصحافة
بشكل مباش�ر ،اال ان االنشطة المتكررة لمرکز ميترو
ومنظمات المجتمع المدني ساهمت بإيقاف تمريرها
ف�ي برلمان کردس�تان .وأش�ار المرصد ف�ي التقرير

فيمــا يتـأخــر مجـلــس النــواب عـن حمـايتـهـــم

االنتهـاكــات املستـمــرة ضد االطباء وشبح العشـائــر يتـحــول إلـى كـابــوس
المستقبل العراقي /سام محمود – فالح الناصري
اتف�ق األطب�اء والمعني�ون ف�ي المؤسس�ات
الطبي�ة عل�ى أن قانون حماية األطباء يش�كل جزءا ً
مهم�ا ً من عمله�م اليومي ،ف�ي حين ال ت�زال لجنة
الصح�ة ف�ي مجلس الن�واب تحاول قراءة مس�ودة
القرار لك�ي يتم تمريره.وقالت عض�و لجنة الصحة
والبيئ�ة ف�ي مجل�س النواب أمينة س�عد حس�ن إن
"القان�ون في مجل�س النواب ،واللجن�ة عقدت قبل
س�تة أش�هر اجتماعا دعينا فيه كل المعنيين إلبداء
آرائهم واقتراحاتهم حول القانون" ،مش�يرة إلى أن
"الق�رار ل�م يقرأ ق�راءة ثانية ،وفي الفت�رة القريبة
سنحاول قراءته القراءة الثانية كي يمرر" .من جهة
أخ�رى أكد الدكتور حيدر الصفار رئيس اتحاد أطباء

العراق ل�"المستقبل العراقي" على "ضرورة تفعيل
وتطبيق كل التعليمات والقوانين الرادعة لالعتداءات
م�ن قب�ل دوائ�ر الصح�ة ،وأهمه�ا قان�ون حماية
األطباء" ،مطالبا ً الجهات المعنية وجهات التش�ريع
والتنفيذ "باالنتباه لظاه�رة االعتداءات على االطباء
والطبيب�ات العراقيي�ن المتك�ررة ،والت�ي تتضم�ن
الض�رب الجس�دي واالهان�ة ،وإبع�اد التفاهم�ات
العش�ائرية ع�ن الموضوع".وأضاف�ت النائ�ب عن
التحال�ف الكردس�تاني أن "التأخي�ر كان بانتظارنا
لضمان جميع مقترح�ات المعنيين ،كما كان هناك
مقترح يتضمن حقوق وواجبات المريض التي يجب
أن يحويها القانون ،وما زالت قيد الدراسة" .بمقابل
هذا أش�ار الصفار إلى أن "القانون مهم جدا ويمكن
أن يستثمر في توطين األطباء الذين يحاولون الهجرة

الع�راق" .من جهت�ه ،أكد رئي�س تحرير

إل�ى ال�دول األوربية لألس�باب األمنية وع�دم وجود
قانون يحميهم من تدخل المتنفذين في الس�لطة أو
المواطنين".كما ذكر مصدر من الشامية ،أن طبيبة
مقيمة دورية في طوارئ مستش�فى الشامية العام
في الديوانية ،تعرضت الى التهديد والشتم واالعتداء
الجس�دي ،من قبل رجل متنفذ في أح�دى األحزاب،
وجاء تصرف الرجل لعدم قناعته بالعالج الذي اعطته
الطبيبة الى ابن�ه المريض.من جانبه ،القى الدكتور
حسين هادي الشحماني جراح اختصاصي اللوم في
تأخ�ر اقرار القانون على عات�ق نقابة األطباء ،قائالً
أن "نقاب�ة االطب�اء هي الجهة المس�ؤولة عن تأخر
اق�رار القانون في مجلس النواب ،والتي من ش�أنها
أن تتاب�ع وتضغ�ط م�ن اج�ل تمريره".واض�اف أن
"النقابة لديها الكثير من التقصير تجاه المؤسسات

الصحية ،والمتابعة للعيادات الطبية ،ونحن كأطباء
نعان�ي م�ن إهماله�ا لع�دد كبير م�ن األم�ور التي
يجب أن تتابعها" .وأش�ار إل�ى أن "دول العالم تبعد
الطبيب عن مواجهة المريض وذويه ،وتفوضها إلى
المؤسس�ات الطبية ،لكن في العراق حاليا ،الطبيب
ه�و من يواجه المري�ض ،وال يوجد قان�ون يحميه،
أو يس�ند كالمه بأدلة علمية" ،مش�يرا ً إلى "ضرورة
تخلي�ص الطبي�ب م�ن التدخ�ل العش�ائري ،والذي
تح�ول إلى كاب�وس لدي�ه ،وأن العش�ائر حاليا هي
من تح�دد إذا كانت وف�اة المريض نتيج�ة لتقصير
طبي أو بس�بب الحالة المرضي�ة" ،مبينا ً أن "الكثير
م�ن األطباء عزفوا عن إجراء عمليات كبرى ،بس�بب
عدم فهم المواطن العادي الى الفروقات الطبية بين
العمليات ،ونسب الخطأ والصواب فيها".

ال�ى اهمي�ة تعاط�ي الس�لطات المحلية التش�ريعية
والتنفيذية بمس�توى اكبر من التفه�م لطبيعة العمل
الصحف�ي ف�ي اإلقلي�م وجدي�ة الصحفيي�ن ومرصد
الحري�ات الصحفية ومرك�ز ميترو ف�ي متابعة كافة
االنتهاكات وممارس�ة ضغ�ط قانون�ي حقيقي للحد
من التجاوزات الت�ي ترتفع حدتها من حين آلخر دون
أي تح�رك من ش�أنه وقفها او الحد منه�ا ،وهو االمر
الذي ش�كا منه مركز ميترو خالل الفترة الزمنية التي
امتدت لثالث سنوات سابقة وما وثقه مرصد الحريات
الصحفي�ة ف�ي بيانات تك�ررت دون لم�س جدية في
التعاط�ي العقالني م�ن قبل الس�لطات المختصة في
اإلقلي�م .وفيما يخص التقرير الش�امل لعموم العراق،
أكد العجيلي انه س�يصدر في الثال�ث من أيار المقبل،
وال�ذي يوافق الي�وم العالمي لحري�ة الصحافة .وقال
"جرت عادة المرصد منذ تأسيسه في  2004على نشر
التقرير الخاص باالنتهاكات المسجلة ضد الصحفيين
ف�ي الثالث من أيار من كل ع�ام ،والذي يصادف اليوم
العالمي لحرية الصحافة".

جريدة "العالم" العراقية فراس س�عدون
عل�ى ض�رورة تأس�يس مرك�ز لرصد ما
تنش�ره وسائل االعالم من مواد لها عالقة
بالتحريض على العن�ف واالرهاب ،معربا ً
عن خش�يته م�ن أن يتحول ه�ذا المركز
(المرص�د) ال�ى "وصي" عل�ى الصحافة
واإلع�الم ف�ي الع�راق .وق�ال س�عدون
ل�"المس�تقبل العراقي" أم�س "أرى من
الض�روري إنش�اء مرصد يتاب�ع االخبار
والتقاري�ر غي�ر الدقيق�ة التي تنش�رها
الصح�ف وبقي�ة وس�ائل االع�الم ،والتي
من ش�أنها إح�داث اضطراب�ات وتوترات
في الش�ارع العراقي ،أو التس�بب بإرباك
األمن الوطني" ،مس�تدركا ً "ولكن أخشى
شخصيا ً من أن يكون هذا المرصد جهازا ً
حكوميا ً يتحول ال�ى وصي او رقيب على
العم�ل االعالمي في العراق ،ويبدأ بالخلط
بين من يحرض عل�ى االرهاب حقا ً وبين
الحري�ة الت�ي تتي�ح نش�ر المعلوم�ات
وتقاطعه�ا وفتح ملف�ات تتعلق بجوانب
أمني�ة" .ولفت س�عدون الى انه يخش�ى
م�ن أن تك�ون عب�ارة "التحري�ض عل�ى
اإلرهاب" فضفاض�ة" ،وبالنتيجة يمكن
أن تدخ�ل تحت هذه العب�ارة الفضفاضة
حتى وس�ائل االعالم التي ال تحرض على
االره�اب .ه�ذا المرص�د يمك�ن أن يكون
مركزا ً لقمع المعارضة" ،بحسب تعبيره.
وعبّ�ر س�عدون ع�ن رغبت�ه الش�خصية
ف�ي أن يكون ه�ذا المرصد مس�تقالً وال
يرتب�ط بالحكوم�ة .وقال "ش�خصياً ،ال
أري�د لهذا المرك�ز أن يرتب�ط بالحكومة،
وأن يتمتع بش�خصية مس�تقلة .صحيح
أن المؤسس�ات المستقلة متهمة الى حد
ما بعدم االس�تقالل ع�ن الحكومة ،ولكن
ع�دم ارتب�اط ه�ذا المرص�د بالحكوم�ة
بش�كل قانوني أفضل على أية حال" .كما
اقترح سعدون أن يضم هذا المرصد نخبة
م�ن الصحفيي�ن واالعالميي�ن المهنيي�ن
والمتخصصي�ن ممن لديه�م القدرة على
تميي�ز "التحري�ض عل�ى االره�اب" من
غيره ،يقومون بهذه المهمة التي وصفها
ب�"غي�ر الس�هلة" وف�ق معايي�ر دقيقة
وعلمية ومهنية.
وق�ال "م�ن الخطأ تعيي�ن موظفين
ليست لديهم دراية كافية بالعمل اإلعالمي
لي�ؤدوا مهمة فرز الم�واد المحرضة على
االره�اب من غيره�ا .هذه مهمة ليس�ت
بالس�هلة ،وربم�ا تكم�ن صعوبته�ا في
التفري�ق بين المحرض وع�دم المحرض،
ألن هناك خيطا ً رفيعا ً يفصل بينهما".

بارزاين يمنح تركيا
امتيازات خاصة جد ًا!!
المستقبل العراقي /خاص
كش�ف مصدر مق�رب من
التحالف الكردستاني أن رئيس
االقليم مسعود بارزاني قدم إلى
تركيا امتيازات لتعويضهم عن
الخس�ارة التي تلحق بهم جراء
انشاء المش�روع االستراتيجي
العراق�ي االردن�ي لنق�ل النفط
مقابل االس�تمرار بنهجها ضد
حكوم�ة بغ�داد وع�دم عقد أي
اتف�اق معها بهذا الش�أن .وق�ال المصدر ان
تركيا رفضت ع�رض بارزاني ألنها ترى انها
الخاس�ر االكبر بكل االحوال وان االس�تجابة

االردني�ة لمطال�ب رئي�س
ال�وزراء ن�وري المالك�ي م�ن
بينها غل�ق المناف�ذ الحدودية
ومنه�ا "طريبي�ل" اجه�ض
المش�روع الترك�ي الرام�ي
ال�ى تقس�يم العراق".واش�ار
المصدر الى ان اغ�الق المنافذ
بوجه االنبار ه�ي بادرة النهاء
االعتصامات والتظاهرات التي
تش�هدها المحافظ�ة ،مبين�ا ً
ان االردن س�وف يتخ�ذ تدابي�ر
امنية لمالحقة التاج�ر خميس الخنجر الذي
يدعم القائم�ة العراقية في ملفات تهرب من
الضرائب وفساد وقضايا تهريب.

املـــرور جتهــز  17جمــمعــا لتسجيــل املــركبــات وإصـدار إجــازات الســوق
بغداد /المستقبل العراقي

العراقي

أعلنت مديرية الم�رور العامة عن تجهيز ( )17مجمعا ً مروريا ً لتأمين
متطلبات تسجيل المركبات وإجازات السوق.
وق�ال بي�ان للمديرية ،تلق�ت “ المس�تقبل العراقي” نس�خة منه ،إن
المديرية صممت تلك المجمعات وفق مواصفات وتقنيات حديثة تس�عى
المديري�ة الى تأثيثها وتجهيزه�ا باالجهزة الفنية الحديث�ة وافتتاحها”،
مش�يرة إل�ى أنها تتضم�ن “مجمعين في بغ�داد وبمع�دل مجمع في كل
مديرية مرور محافظة”.
وأك�د البي�ان “أن هذه المجمعات تضم س�احة الختب�ار طالبي أجازة
السياقة وس�احة إلجراء الفحص والكشف الفني للمركبات وقاعة انتاج
وتثبيت اللوحات وقاعة الفحص الطبي وقاعة النتظار المواطنين”.

�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة
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الموافقة على استجواب رئيس الوزراء يعطل مساعي حل مجلس النواب

 :حكومة األغلبية ترعب «العراقية»
نواب لـ
«العراقية احلرة» :بعض السياسيني يبقون عىل األزمة!!
المستقبل العراقي /فالح الشامي
كشفت القائمة العراقية ,امس األربعاء,
ان طل�ب ح�ل مجل�س النواب أصب�ح “غير
دس�توري” بعد الطلب المقدم الس�تجواب
رئي�س ال�وزراء ,فيم�ا اس�تبعد ائت�اف
دول�ة القانون اس�تجواب المالك�ي ,مؤكدا
ان “العراقي�ة” ض�د اج�راء اي انتخاب�ات
مبكرة ألنها متخوف�ة من حكومة االغلبية
السياس�ية الس�يما وأنه�ا ستخس�ر كثيرا
م�ن المناص�ب واالمتي�ازات نتيج�ة ذل�ك,
بمقابل هذا دع�ت القائم�ة العراقية الحرة
إلى عزل بعض السياس�يين الذين وصفتهم
ب�”االنفصاليي�ن” عن التظاه�رات إلنجاح
المس�اعي الحكومي�ة والبرلماني�ة لح�ل
االزمة الراهنة.
وقالت النائب عن القائمة العراقية لقاء
وردي ل�”المس�تقبل العراقي” إن “رئاس�ة
مجل�س النواب وافق على طلب اس�تجواب
رئي�س الوزراء ن�وري المالك�ي الذي تقدم
ب�ه ن�واب قائمته�ا” ,مش�يرة ال�ى ان هذه
الموافقة س�تجعل طلب “حل البرلمان غير
دستوري وال يمكن تطبيقه” ,إال انها ذكرت
ان “موض�وع االس�تجواب ل�م يح�دد بع�د
وليس لديها علم بذلك”.
وبين�ت وردي ان�ه “بحس�ب الدس�تور
العراقي ف�ي حال وجود طلب الس�تجواب
رئي�س الحكومة ال يمكن ل�ه أن يقدم طلب
ً
موضح�ة ان ائتافه�ا
لح�ل البرلم�ان”،
ي�رى ان “حل البرلمان ف�ي الوقت الحاضر
غير صحيح كونه س�يتيح لرئي�س الوزراء
الفرصة من خال حكومة تصريف األعمال
لفتح كثير من الملفات ضد اعضائها خاصة
بعد رفع الحصانة عنهم”.
في المقابل ,استبعد عضو ائتاف دولة
القان�ون خال�د االس�دي اس�تجواب رئيس
ال�وزراء في مجلس النواب ك�ون ان الطلب
المقدم بهذا الصدد غير مس�توفي الشروط
الازمة وانه ذو طابع سياسي.
وقال االس�دي ل�”المس�تقبل العراقي”
ان “طلب استجواب رئيس الوزراء سياسي
وغير ممكن ف�ي الوقت الحاضر” ,مبينا ً ان
“القائمة العراقية تريد من هذا الطلب خلط
األوراق وإيقاف مشروع حل مجلس النواب
خوفا من فقدان الكثير من االمتيازات التي
تحص�ل عليها في ظل وجود ه�ذا المجلس
وان المحكم�ة االتحادي�ة س�تقول كلمتها
ف�ي ه�ذا الش�أن”.من جانب�ه ,رأى النائب
عن ائتاف دولة القان�ون علي الفياض في
تصريح ل�”المس�تقبل العراق�ي” ان بعض
الجهات السياس�ية -في اشارة الى القائمة
العراقي�ة -ال تريد حل البرلمان ألنها ال تريد
ان تخوض غمار االنتخاب�ات المقبلة وهي
على ه�ذا الحال دون ان “تقدم ش�يئا يذكر
لجماهيره�ا س�وى االرتباط ب�دول عربية
وأجنبية تريد افشال العملية السياسية”.
وأبدى الفياض اس�تغرابه م�ن مواقف
القائم�ة العراقي�ة ورئيس مجل�س النواب
اس�امة النجيف�ي ,مؤك�دا ً ان القائم�ة

المذكورة متخوفة م�ن االنتخابات المقبلة
ألنها تعتقد بأنها س�تنتج حكومة األغلبية
السياس�ية الت�ي ال تتماش�ى م�ع رغباتها
كونه�ا س�تحرمها من الحص�ول على كثير
من المكاس�ب والمناصب كم�ا هو حاصل
في حكومة الش�ركة الوطنية.م�ن جانبه,

قال�ت النائب ع�ن القائمة العراقي�ة الحرة
Apago PDF Enhancer
عالي�ة نصيف ل�� “المس�تقبل العراقي” ان

القائمة العراقية قطعت الطريق أمام رئيس
ال�وزراء لتقديم طلب لح�ل البرلمان بعد ان
قدم�ت طلب�ا الستجوابه.وأش�ارت نصيف
ال�ى ان “الدس�تور صريح ويق�ول في احد

م�واده انه ال يحق لرئي�س الحكومة تقديم
طل�ب لحل البرلم�ان في ح�ال وجود طلب
الستجوابه”.وأوضحت نصيف ان “القائمة
العراقية تقف بالضد من عملية حل مجلس
النواب واجراء انتخبات مبكرة ألنها ستفقد
كثير من االمتيازات الس�يما وانها ستكون

اكبر الخاس�رين في ه�ذه االنتخابات ألنها
فقدت كثير من جماهيرها نتيجة لمواقفها
المخيبة آلمالهم وتطلعاتهم تجاه كثير من
القضايا”.
واعتب�ر ائت�اف دول�ة القان�ون ،امس
األربعاء ،اس�تجواب رئيس مجلس الوزراء
نوري المالك�ي محاولة لتعطيل صاحياته
الدس�تورية بح�ل البرلم�ان ،مؤك�دا ً أن
االس�تجواب محاول�ة “بائس�ة لاحتفاظ
بالكراس�ي” ،كم�ا أب�دى اس�تغرابه م�ن
الموافقة على الطلب بخمس دقائق فيما لم
يبت بطلب استجواب وزير الكهرباء المقدم
منذ أربعة أشهر حتى اآلن.
وع�ن األزمة السياس�ية الحالية وطرق
حلها ,ذكرت نصيف ان “األزمة س�وف تحل
نهائي�ا ً ف�ي حال ع�زل بعض الش�خصيات
السياس�ية “االنفصاليي�ن” الذي�ن يعملون
ألجندات اقليمية ع�ن التظاهرات” ,مؤكدة
ان هذه الخطوة س�تجعل للجان الحكومية
والبرلمانية المشكلة بهذا الصدد قادرة عل
حل جميع المشاكل والمطالبات”.
وكان رئيس ال�وزراء نوري المالكي قد
لوَّح في وقت س�ابق بخي�ار حل الحكومة
والبرلم�ان وإجراء انتخاب�ات مبكرة بعدما
أخ�ذت رقع�ة االحتجاج�ات باالتس�اع في
العراق لتصل الى ما يش�به العصيان المدني
ف�ي كل م�ن محافظ�ات األنب�ار ونين�وى
وصاح الدي�ن مع ارتفاع س�قف المطالب
لتش�مل التغيي�ر السياس�ي واإلف�راج عن
المعتقلي�ن الس�يما النس�اء منه�م ،وإلغاء
المادة  4ارهاب.

اجللسة االستثنائية ..انعقادها
أفضــل مــن عــدمــه

عادل عبد المهدي

تنص الم�ادة  28من النظ�ام الداخلي لمجلس الن�واب “لمجلس
الرئاس�ة او لرئي�س ال�وزراء او لرئيس مجلس النواب او لخمس�ين
عض�وا ً من أعضائ�ه دعوته لانعقاد في جلس�ة اس�تثنائية على ان
يقتصر االجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة”..
فالدعوة صحيحة سواء مع استثنائية الظرف المطلوب مناقشته ،او
مع األصول البرلمانية والنظام الداخلي للمجلس.
وع�دا كتلة “االح�رار” وبعض النواب المس�تقلين ،تغيب غالبية
“التحالف الوطني” ،ولم يحصل نصاب ،وعقدت جلس�ة تش�اورية.
وه�ذا تعطيل لعمل المؤسس�ة المحوري�ة للنظام السياس�ي ،وهو
ي�زرع الريب�ة وال يبني جس�ور الثقة التي تس�مح بتوفي�ر األجواء
المناس�بة لحل التعقيدات واالش�كاالت ..فإذا كان�ت الكتلة النيابية
األكث�ر ع�ددا ً هي من ال يش�جع عل�ى التقالي�د الديمقراطية وطرح
القضايا الحساس�ة في البرلمان ،وهو المؤسس�ة االساس المعنية
بذلك ،فكيف س�تتقدم التجربة الديمقراطية في الباد ..واين ستحل
المشاكل ،وتطرح الحلول؟
بع�ض الذرائع التي قدمت للمقاطعة هو ان اآلخرين لم يحضروا
الدعوة الت�ي وجهها رئي�س “التحالف” يوم الجمعة الس�ابق ..وان
ال حاجة للجلس�ة االس�تثنائية خصوصا ً وهناك جلسة اعتيادية بعد
يومي�ن (الثاث�اء) .وبنف�س المنطق نق�ول ،انه كان عل�ى الجميع
حضور الجلس�ة التي دعا اليها رئي�س “التحالف الوطني” ،مما كان
سيس�اعد على توفير أجواء افضل للجلسة االس�تثنائية ..فاللقاءات
واالجتماعات في مثل هذه الظروف محبذة ومرغوبة.
ه�ذه األج�واء تض�ع القوى السياس�ية بي�ن خيارين وتكش�ف
حقيقتين ..تكشف:
 -1إن الكثير من أطراف “التحالف الوطني” تمارس حقها لكنها
قد تكون تعسفت باستخدامه ..فمهما كانت المدعيات والحجج ،لكن
ثمن ذلك يجب ان ال يكون تعطيل اجرائية وضعت بالضبط لمواجهة
مثل هذه الظروف االس�تثنائية .كما ان الكتل األخرى تتصرف احيانا ً
بعصبية تربك وتبعثر مواقفها بدل ان تنظمها ..فالمؤسسات والنظم
ال تعمل باالنطباعات واألمزجة بل تعمل باإلجراءات والقواعد..
كما تكشف:
 -2ان ق�رارات الكت�ل وأنم�اط تحركها هي اقل بكثي�ر من تلبية
متطلب�ات المرحلة وتجاوز الصعوب�ات التي تمر بها الباد ،وتدخلنا
في مرحلة جديدة بقواعدها ومآالتها .اما الخياران فأما  -1ان نقرر
بأنن�ا نعمل وفق منط�ق ان اآلخر متآمر وخص�م –بالضرورة -لكن
الس�اعة لم تحن لمحاس�بته او تس�قيطه ،او  -2ان اآلخر شريك قد
يختلف معه ،لكنه ش�ريك ال يمكن احتواء األزمات وادارة الباد دون
شراكته الحقيقية.

باحثــة % 23 :مــن المجتمــع تحــت خــط الفقـــر

الشؤون االجتامعية :قانون «الضامن االجتامعي» يشبه قوانني الدول األوربية !!
المستقبل العراقي  /سام محمود
ف�ي حين أك�دت باحث�ة اجتماعية أن “نس�بة الفقر
في العراق ال تزال  %23وأن ربع س�كان العراق يعيشون
دون خط الفق�ر” ،قال نائب في لجنة العمل والش�ؤون
االجتماعي�ة ف�ي مجل�س الن�واب أن “العمل ج�ار على
التصويت عل�ى قانون الضمان االجتماع�ي” والذي من
شانه أن ينهي الفقر في الباد.
وأكدت الباحثة االجتماعية نهلة المندالوي أن “نسبة
الفقر في العراق -بحسب التصريحات الرسمية المعلنة-
ال تزال  %23وهو ما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون
دون خط الفقر” ،مشيرة إلى أن “منهم ما يقارب من %5
في مستوى الفقر المدقع”.
وقال�ت المندالوي ل�”المس�تقبل العراقي” إن “خط
الفقر يش�مل الحاجات األساس�ية والغذائي�ة وغيرها”،
موضح�ة أن “الفق�ر يع�د س�ببا ً رئيس�يا ً للع�زوف عن
التعلي�م بالنس�بة لفئ�ة الش�باب ف�ي الع�راق” .وكانت
وزارة التخطي�ط ق�د اعلن�ت مؤخ�را ً عن عزمه�ا إجراء

مس�ح ش�امل لمناطق الفقر ف�ي الع�راق بالتعاون مع
االم�م المتح�دة والبن�ك الدولي.م�ن جانبه ،ق�ال عضو
لجن�ة العمل والش�ؤون االجتماعية ف�ي مجلس النواب
صالح عب�د المجيد ل�”المس�تقبل العراق�ي” إن “العمل
ف�ي مجل�س الن�واب ج�ار عل�ى التصويت عل�ى قانون
الضم�ان االجتماع�ي” ،والذي من ش�أنه أن ينهي الفقر
في الباد ،وس�يدخل ضمن موازنة  ،2014بحسب قوله.
وم�ع أن قانون الضم�ان االجتماعي ينتظ�ر إدراجه في
موازنة العام  ،2014بحس�ب ما ذك�ر عبد المجيد ،إال أن
ش�بكة الحماية االجتماعية يج�ري العمل بها في الوقت
الحاض�ر .وبهذا الش�أن ،أوضح عبد المجيد أن “ش�بكة
الحماي�ة االجتماعي�ة تنقس�م إلى قس�مين ،هما رعاية
المرأة والشبكة الخاصة بوزارة العمل ،وجرى اآلن دمج
القسمين بش�بكة وحداة ،وأصبحت شبكة واحدة تابعة
ل�وزارة العم�ل ،وجاء ذل�ك نتيجة لتعديل قان�ون وزارة
العمل والشؤون االجتماعية”.
م�ن جانب�ه ،أك�د المجي�د أن “دور لجنته تش�ريعي
ورقابي” ،موضحا ً أن “الدور التش�ريعي يقضي بتطوير

نظام ش�بكة الحماية االجتماعية ،وهناك اش�تغال على
تعديل قانون شبكة الحماية ،حيث يضمن زيادة الرواتب
للمستفيدين من الشبكة”.
وأش�ار إل�ى أن “هذا القانون سيس�هم ف�ي القضاء
عل�ى البطالة والفقر ،إذ س�يحدد لكل فرد عراقي ضمانا
اجتماعيا ،وهو سيوحد كل التشريعات العراقية الخاصة
برعاي�ة المعاقين والمتضررين ،ويخدم كافة الش�رائح
االجتماعية ،لكونه سيكون قانونا ً شاماً”.
وكش�ف المجيد عن وجود “ 509آالف عائلة عراقية
مشمولة بش�بكة الحماية االجتماعية الخاصة بالعجزة
والشيخوخة ،و 509آالف بالنسبة لدائرة المرأة ،ليصبح
المجموع  1018مليون وثمانية عش�ر ألف عائلة عراقية
تتقاضى رواتب من قبل شبكة الرعاية االجتماعية”.
وذكر أنه “حس�ب موازن�ة  ،2013تم تخصيص 613
ملي�ار دين�ار ل�وزارة العم�ل ،لحس�اب ش�بكة الحماية
االجتماعية ،وبالنس�بة لرعاية المرأة تم تخصيص 450
ملي�ار دين�ار عراق�ي” ،منوها ً ب�أن “المجم�وع يصبح
ترليوني�ن و 700ملي�ار دينار عراقي ،وه�ذا يغطي 800

أل�ف عائلة حالي�اً ،باالضافة الى  600أل�ف عائلة جديدة
تضاف الى الشبكة” ،الفتا ً إلى أن “الراتب الحالي يبدأ من
 50ألف�ا وينته�ي  120ألفا ،لكن حس�ب القانون الجديد
سيبدأ ب� 100ألف وينتهي ب� 240ألفا”.
وأكد أيضا ً على وجود قانون جديد آخر “دخل مرحلة
التصويت ،س�يكفل الحق�وق الكاملة لرعاي�ة المعاقين
والمصابي�ن ،وضم�ن المعايي�ر الدولي�ة ،اذ س�يتمتع
المستفيد بذات االمتيازات التي تمنح في الدول األوربية،
م�ن ناحية التعليم والرواتب والتفرغ لرعاية المس�تفيد
والسكن” ،بحسب زعمه.
كم�ا أطلق�ت الحكوم�ة ع�ام  ،2010خط�ة التنمية
الوطني�ة الخمس�ية  ،2014 - 2010وهدفت هذه الخطة
إل�ى تقلي�ص الف�وارق والحواج�ز بين مناط�ق الحضر
والري�ف ،وإنش�اء البني�ة التحتي�ة وتأمي�ن الخدم�ات
االجتماعي�ة والوظائ�ف ،وزيادة الناتج المحلي بنس�بة
 9,38بالمائة كمعدل نمو س�نوي خ�ال مدة الخطة مع
العم�ل على تنوي�ع االقتصاد وال�ذي يعتم�د حاليا ً على
واردات النفط.

فــي أول جهــد نــاجــح لمحــاميــهـــم

 71عراقي ًا من ضحايا «فضيحة أبو غريب» حيصلون عىل مبلغ  5ماليني دوالر كتعويضات
المستقبل العراقي  /متابعة
سيقس�م مبل�غ  5مايي�ن دوالر على  71عراقي�ا ً كانوا
معتقلين في س�جن أبو غريب في العاصمة بغداد وسجون
اخ�رى تديره�ا الوالي�ات المتح�دة ،كتعويض�ات وافق�ت
ش�ركة أمريكية متعاقدة مع الجي�ش األمريكي على دفعها
ف�ي تس�وية قضائية لقضي�ة اته�ام عاملين فيه�ا بالتآمر
في تعذيب واس�اءة معاملة معتقلين في الس�جن المذكور.
وبحس�ب وكالة أسوش�ييتد ب�رس ،فإن ش�ركة “إنجيليتي
هولدنغز” األمريكية دفعت تعويضات ل� 71ش�خصا كانوا
معتقلي�ن في س�جن أبو غري�ب ق�رب العاصم�ة العراقية
بغداد وس�جون اخ�رى تديره�ا الوالي�ات المتح�دة ،نيابة
ع�ن ش�ركة خدم�ات أل  3لاتص�االت .وخدم�ات أل  3هي
ش�ركة امريكي�ة تق�دم خدم�ات ف�ي مج�االت االتصاالت
والمراقبة والتنظيم والقيادة ،وقد جهزت الجيش األمريكي
بمترجمين بعد حرب العراق .واقترن اس�م سجن أبو غريب
بص�ور ت�م تس�ريبها ف�ي ع�ام  2004تظهر قي�ام حراس
أميركيي�ن بتعذيب س�جناء عراقيي�ن .وأثارت تل�ك الصور

موج�ة انتقادات وغض�ب عالمي .ومن المتوق�ع أن تواجه
ش�ركة أخرى متعاقدة مع وزراة الدف�اع االمريكية قضايا
مماثلة في المحاكم ،وهي ش�ركة “س�ي أيه سي آي” التي
جهزت الجيش األمريكي بمحققين .وفيما تتمتع الحكومة
األمريكي�ة بحصان�ة من الدع�اوى القضائي�ة الناجمة عن
االفعال القتالية للجي�ش في زمن الحرب ،ما زالت المحاكم
تنظر فيما إذا يمكن للشركات المستقلة العاملة في مناطق
الحرب أن تتمتع بالحصانة ذاتها .وهذه التس�وية القضائية
لمحامي المعتقلين
مع شركة إنجيليتي تمثل أول جهد ناجح
ّ
العراقيين الس�ابقين في قضايا التعذي�ب التي رفعوها ضد
متعاقدي�ن مع وزارة الدفاع األمريكي�ة .وقال باهر عزمي،
محامي بعض المعتقلين الس�ابقين ل�”بي بي س�ي” إن كل
واح�د من العراقيين ال� 71سيتس�لم حصة م�ن تعويضات
التسوية القانونية عن معاناتهم من عمليات تعذيب واساءة
معاملة واس�عة ومحزنة .ولم يوضح كيفي�ة توزيع مبالغ
التعويض ،مؤكدا ً إنه ثمة اتفاق بأن تبقى تفاصيل التسوية
القانوني�ة قيد الكتمان .وقال عزمي ،وهو أيضا مدير مركز
الحقوق الدس�تورية ،إن�ه على الرغم م�ن أن بعض الجنود

قد مثلوا أمام محاكم عس�كرية لدورهم في االس�اءات التي
وقعت في سجن أبو غريب إال أن الجيش االمريكي لم يبحث
أم�ر مقاض�اة المتعاقدي�ن من القط�اع الخ�اص .واضاف
عزمي “ه�ذه المح�اوالت القضائي�ة إلغاق ه�ذه الفجوة
ف�ي المس�اءلة وجل�ب ه�ذه الش�ركات ،وهي بالمناس�بة
جن�ت مايين ومايين م�ن الدوالرات من أعم�ال الحكومة
األمريكي�ة ف�ي العراق ،للمحاس�بة وإعادة بع�ض أرباحها
الهائل�ة إلى االفراد الذين آذتهم” .وقالت ش�ركة” إنجيليتي
هولدنغ�ز” إنه�ا ال تعلق على القضاي�ا القانونية .وتفجرت
قضية س�جن أبو غريب أمام انظ�ار الرأي العام العالمي في
عام  2004بعد تسريب صور تظهر اساءات معاملة جسدية
ونفس�ية وجنس�ية لس�جناء عراقيي�ن على أي�دي حراس
أمريكيين في الس�جن .واظهرت الص�ور معتقلين عراقيين
عراة أمام كاب الحراس�ة أو ربطت أس�اك بأجسادهم كما
لو أنهم يتعرضون لصدم�ات كهربائية .وقد أدين  11جنديا
بتهمة انتهاك القوانين العسكرية ،بيد أن العديد منهم تلقوا
احكاما بالسجن لسنوات قليلة .وقد أطلق سراح آخر جندي
كان أدين بهذه القضية من الس�جن ف�ي آب  .2011وذكرت

المتحدثة باسم الجيش األمريكي ريبيكا ستيد حينها أنه تم
اإلفراج عن جندي أمريكي من سجن عسكري أدين باإلساءة
إلى س�جناء س�جن أبو غريب في بغداد بعد أن قضى س�تة
أعوام ونصف من فترة عقوبته التي تصل إلى عشر سنوات.
وهذا الجندي الذي أفرج عنه هو تشارلز غارنر ،ويعد زعيم
المجموع�ة في تلك القضية .ولقي جن�دي آخر متورط في
القضي�ة مصرعه في افغانس�تان في الع�ام  .2009وقالت
صحيف�ة التايمز البريطانية إن “س�انتوس كاردونا” البالغ
ُ
اش�تهر بص�ورة الجندي الذي
م�ن العمر  34عامً ا ،هو الذي
كان يمس�ك برباط الكلب الذي كان ينبح في سجين عراقي
ع�ار مرتعب .وأضاف�ت أن كاردونا لق�ي مصرعه مع كلبه
ال�ذي كان مع�ه في الصورة في تفجير اس�تهدف س�يارته
في أفغانس�تان .حيث انه بعد إدانت�ه وخروجه من الخدمة
العسكرية ،عمل مقاوالً مع الحكومة األمريكية بأفغانستان
في مهمة تس�تهدف البحث عن األلغام واألس�لحة لكنه قتل
ف�ي ح�ادث تفجير هو وكلب�ه “زومي” ال�ذي كان معه في
الصورة عندما اصطدمت س�يارته العسكرية بقنبلة زرعت
على جانب الطريق.
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تقـريــر يكـشـــف أن الشــرق عـــاش عـامـــًا مـن األزمـــات

املرجح أن يزداد الوضع يف العراق سوء ًا قبيل االنتخابات
إيرين :من ّ
المستقبل العراقي /متابعة

اإلمدادات .وبالتالي ،ال يزال الفلس�طينيون
يواجه�ون انعدام األم�ن الغذائي ،واقتصاد
يعتم�د عل�ى المس�اعدات الخارجي�ة،
والتوس�عات االستيطانية اإلس�رائيلية في
الضف�ة الغربية .كما عانت غ�زة هذا العام
من مص�در ب�ؤس إضافي بس�بب النقص
الحاد في الوقود وأزمة الطاقة ذات الصلة،
وتوقع�ت األم�م المتح�دة ف�ي ش�هر آب
الماضي أن تصبح غزة غير صالحة للعيش
بحلول عام  .2016وفي هذا السياق ،شنت
إس�رائيل في شهر تش�رين الثاني هجمات
جوية واسعة النطاق أدت إلى مقتل عشرات
المدنيي�ن وتش�ريد اآلالف (به�دف معل�ن
ه�و وقف إط�الق الصواريخ م�ن غزة على
إس�رائيل) ،مما جعل المجتمعات المحلية
عل�ى جانبي الح�دود تترن�ح .وال يزال إرث
العملية العس�كرية التي اس�تمرت لثمانية
أيام غير واضح ،وف�ي نهاية كانون األوّل،
قال مسؤولون إس�رائيليون أنهم سيبدأون
بالسماح بدخول مواد البناء إلى غزة يوميا ً
عب�ر معبر كيرم ش�الوم .وعل�ى الرغم من
فداح�ة االحتياجات ،فق�د واجهت وكاالت
اإلغاث�ة في معظم األحي�ان مصاعب جمة
لتقديم المساعدات جراء القيود اإلسرائيلية
الشديدة ،ولكن وكاالت المعونة في األرض
الفلس�طينية المحتلة ب�دأت تقاوم الوضع
الراهن هذا العام.

اس�تمر الش�رق األوس�ط في الغليان
ف�ي الس�نة الثاني�ة مم�ا كان ذات م�رة
"ربيع�اً" عربيا ً نظ�را ً لتفاق�م الصراع في
س�وريا ،وامتداد آثاره الس�امة إل�ى لبنان،
واالش�تباكات الدامية في مصر ،وانتش�ار
األسلحة في ليبيا ،واالغتياالت والتفجيرات
في اليمن ،والمتمردي�ن الذين ازدادوا جرأة
ف�ي العراق ،واالحتجاج�ات المتواصلة في
األردن .وفي حين أصبحت الكثير من بلدان
العالم مس�تغرقة في التطورات السياسية
واألمنية س�ريعة التغير في المنطقة ،فإن
القضايا اإلنس�انية الطويلة المدى تس�تعر
تح�ت الس�طح  -وأحيان�ا ً تك�ون واضحة
للعيان ،لكنها مهملة.
فيما يلي  10من القضايا الرئيسة التي
أبرزتها شبكة األنباء اإلنسانية (إيرين) هذا
العام:

أزمة الالجئين السوريين

ارتف�ع ع�دد الس�وريين المس�جلين
كالجئين في البلدان المجاورة من 10,000
في بداي�ة الس�نة ،إلى نحو نص�ف مليون
اآلن ،على الرغم من أن بعض الحدود ال تكاد
تك�ون مفتوحة .وقد أطلقت األمم المتحدة
النداء تل�و اآلخر لمس�اعدة الالجئين الذين
يعيش�ون عل�ى الكفاف ف�ي األردن ولبنان
وتركيا وحتى العراق ،وعلى نحو متزايد في
مصر ،ولكن التموي�ل كان على الدوام غير
كاف لتلبية االحتياجات المتزايدة –ويرجع
ذلك إلى ح�د كبير إلى السياس�ة ومخاوف
الجه�ات المانح�ة .وف�ي ه�ذه األثن�اء،
يبق�ى الالجئون عرضة للش�تاء القاس�ي،
واالس�تغالل ف�ي العمل ،وعمال�ة األطفال،
والزواج المبكر ،والتوترات السياسية.

الحصيلة اإلنسانية في سوريا

شغلت س�وريا عناوين الصحف يوميا ً

عل�ى م�دار الع�ام الماض�ي ،لك�ن معظم
التقاري�ر اإلخبارية ركزت على التقدم الذي
يحقق�ه الث�وار أو الجه�ود الدبلوماس�ية
إلنهاء الصراع المس�تمر من�ذ نحو عامين.
في الوقت نفس�ه ،تدهورت ج�ودة الحياة
اليومي�ة داخل البالد بس�رعة .وف�ي أوائل
ع�ام  ،2012دق ناق�وس الخط�ر للتحذير
من س�وء حال�ة األم�ن الغذائ�ي ،وبحلول
نهاية العام ،وجد الناس صعوبة في العثور
عل�ى الخب�ز حتى ف�ي العاصمة دمش�ق.
وكان المزارعون هم األش�د تض�رراً .واآلن
أصب�ح م�ا ال يق�ل ع�ن مليون�ي ش�خص
نازحي�ن داخلي�اً ،وتفاقمت المش�كلة في
تم�وز الماض�ي عندما وص�ل القت�ال إلى
دمش�ق .كما جلب فصل الش�تاء سلس�لة
جدي�دة وكبيرة م�ن التحدي�ات للنازحين،
وأصبح�ت الرعاية الصحية بعي�دة المنال.
وينس�ى كثيرون أن س�وريا كان�ت موطنا ً
ألكث�ر من  1.5مليون الجئ  -معظمهم من
الفلس�طينيين والعراقيين  -الذين أصبحوا
أكثر عرضة للخطر بس�بب األزم�ة .ونظرا ً
لتض�رر الماليي�ن م�ن األش�خاص ،تج�د
عملي�ة اإلغاثة صعوبة ش�ديدة في مواكبة
الزي�ادة الس�ريعة في االحتياجات بس�بب
انعدام األم�ن ،ونقص التمويل ،وطول زمن
المفاوض�ات األولي�ة مع الحكومة بش�أن

المهاجرون في إسرائيل

الوصول إلى المتضررين ،واألس�ئلة الدائرة
ح�ول قدرة ونزاه�ة الجهة الرئيس�ية التي
تتول�ى االس�تجابة لألزم�ة ،وه�ي جمعية
اله�الل األحمر العربي الس�وري .والنتيجة
ه�ي نوع جديد من الجهود اإلنس�انية التي
تتم من خالل الناش�طين المحليين وتقديم
المساعدات عبر الحدود بطرق غير قانونية
أثارت بعض الدهشة في مجتمع المعونة.

االمتداد اإلقليمي

أخذت األزمة الس�ورية أبع�ادا ً إقليمية
هذا العام؛ حي�ث أطلقت الطوائف اللبنانية
الت�ي ترتب�ط مع س�وريا بتحالف�ات النار
عل�ى بعضها البع�ض؛ وس�عى األكراد في
تركيا والعراق وس�وريا إل�ى الفوز بقطعة
من الكعكة ،ووصلت القذائف السورية إلى
جنوب تركيا .بل إن الجيش األمريكي أرسل
ق�وات إلى األردن تأهبا ً للتوس�يع المحتمل
للص�راع .وتق�ول الحكوم�ة العراقي�ة أن
الص�راع ف�ي س�وريا ق�د زاد م�ن ج�رأة
المتمردين في الداخل وتدفق األسلحة عبر
الح�دود ،وتصاع�د ح�دة التوت�ر الطائفي.
وتوق�ع بع�ض المحللين حربا ً بين الس�نة
والش�يعة من ش�أنها أن تس�تقطب إيران
وتركيا ولبن�ان والجماعات المس�لحة في
األرض الفلسطينية المحتلة ،ويغمر أتونها
المنطقة بأسرها.

أزمة منسية في اليمن

في الوقت نفس�ه ،انزلق�ت أفقر دولة
في العالم العربي إلى مزيد من األزمات هذا
العام .ودفع االنهيار االقتصادي الناس أكثر
فأكثر نحو اليأس .وأصبحت األرقام مذهلة

اآلن ،إذا لم تكن كذلك من قبل :إذ تقدر األمم
المتح�دة أن أكثر من  13مليون ش�خص -
أكث�ر من نص�ف ع�دد الس�كان البالغ 24
مليون نسمة  -بحاجة إلى معونة إنسانية.
وال يحصل أكثر من  10ماليين شخص على
الغ�ذاء بطريق�ة آمنة ،ويفتق�ر  13مليون
طف�ل إل�ى ف�رص الحص�ول عل�ى المياه
الصالحة للشرب والصرف الصحي ،ويعاني
قرابة مليون طفل من س�وء التغذية الحاد.
وبع�د احتجاج�ات الربيع العرب�ي في عام
 ،2011تم تش�كيل حكومة جديدة في عام
 ،2012منهية بذلك  22عاما ً من حكم علي
عبد الله صالح ،لكن الكثيرين يش�كون من
عدم ح�دوث أي تغيير يذكر في اليمن .وقد
واجهت الحكومة الجديدة تحديات ال حصر
لها في الس�نة األولى ،بم�ا في ذلك مطالب
األقليات ،واس�تمرار الفساد ،واالنقسامات
السياس�ية ،ومحاولة بقايا النظام السابق
ُ
بالس�لطة.وتضاف هذه التحديات
التشبث
الحديث�ة إلى التهدي�دات طويل�ة األمد في
اليمن :المتمردون الحوثيون في الش�مال،
والجماع�ات المس�لحة المرتبط�ة بتنظيم
القاعدة في الجن�وب ،والحركة االنفصالية
الجنوبية .وعلى الرغم من كل هذه العوائق
الرادعة ،فقد ش�هد عام  2012توجه أعداد
قياس�ية م�ن الالجئي�ن والمهاجري�ن إلى
اليمن ،حي�ث وجدوا المزيد م�ن المتاعب،
ب�دالً م�ن الم�الذ اآلم�ن ،ف�ي الكثي�ر من
األحيان .كما أدت االشتباكات الطائفية في
الش�مال والعمليات العسكرية في الجنوب
إل�ى ارتف�اع ع�دد النازحين داخلي�ا ً إلى ما
يقرب م�ن نصف مليون ش�خص .وأعلنت
الحكومة في شهر حزيران أنها قد اقتلعت

المتش�ددين الذي�ن س�يطروا عل�ى أج�زاء
من الجن�وب ،ولكن الناس ل�م يتمكنوا من
العودة إلى ديارهم بسبب األلغام األرضية،
والخدم�ات األساس�ية المح�دودة ،بما في
ذل�ك الرعاية الصحي�ة ،واس�تمرار انعدام
األمن .ورغم زيادة قدرة عمال اإلغاثة على
الوص�ول إلى مناطق الصراع الس�ابقة ،لم
يتم بعد تأمين التمويل الالزم بشكل كامل.
كما أن اليمن بحاجة ماس�ة إلى مساعدات
فورية حتى ال يتحول إلى صومال جديد.

استمرار أعمال العنف في العراق

ابتع�د العراق ع�ن العناوين الرئيس�ة
عقب س�حب الواليات المتحدة لقواتها في
نهاي�ة ع�ام  ،2011بع�د احت�الل دام نحو
تس�ع س�نوات .ولك�ن ع�ام  2012لم يكن
أق�ل عنف�ا ً بالنس�بة للمدنيين .وق�د أرغم
تصاع�د العنف ف�ي كانون الثان�ي ،2012
أي خ�الل األس�ابيع التي تلت االنس�حاب،
كثي�را ً من العراقيين على إع�ادة النظر في
خياراتهم .كما تغيرت تكتيكات المتمردين
بع�د االنس�حاب؛ فأصبح�ت الجماع�ات
الش�يعية أق�ل نش�اطاً ،في حي�ن يبدو أن
الجماعات الس�نية قد اس�تأنفت نشاطها،
م�ع حدوث عدة تفجيرات كبيرة ومنس�قة
ف�ي جميع أنح�اء البالد على مدار الس�نة.
لكن ال تزال السياس�ة التي تتسم باالختالل
واالستقطاب هي المحرك الرئيسي للعنف.
وم�ن المرجح أن ي�زداد الوضع س�وءا ً في
الفت�رة التي تس�بق االنتخاب�ات في عامي
 2013و ،2014مع استمرار تدهور الوضع
في سوريا المجاورة .وال يزال مئات اآلالف
م�ن الن�اس نازحين بس�بب الح�رب ،وقد

ت�ؤدي عودة عش�رات اآلالف م�ن الالجئين
العراقيين من سوريا إلى المزيد من زعزعة
االستقرار في البالد.

تعثر المرحلة االنتقالية في ليبيا

أجرت ليبي�ا أول انتخابات ديمقراطية
من�ذ اإلطاح�ة بالزعي�م الس�ابق معم�ر
القذاف�ي ،ولك�ن الص�راع عل�ى الس�لطة
بي�ن الحكوم�ة الليبي�ة الجدي�دة وش�بكة
م�ن الميليش�يات التي تش�كلت ف�ي عهد
الث�ورة ال يزال يمثل مصدر إزعاج مس�تمر
ويعي�ق انتق�ال ليبي�ا إل�ى االس�تقرار بعد
س�قوط القذاف�ي ف�ي أواخر ع�ام .2011
وظل عش�رات اآلالف م�ن الليبيين نازحين
لعدة أش�هر بع�د انتهاء القت�ال ،خوفا ً من
العودة إلى ديارهم بسبب التوترات العرقية
العالق�ة .كم�ا تعرضت البالد له�زة عنيفة
جراء االش�تباكات التي وقعت في المناطق
القبلية الجنوبية في األشهر األولى من عام
 ،2012ولم تك�ن أقليات عديدة متأكدة من
أن الثورة س�تجلب لهم المزيد من الحقوق
ف�ي نهاية المطاف .وال تزال سياس�ة ليبيا
تجاه المهاجرين ،الذين استهدفتهم أعمال
العنف في األشهر التي تلت الثورة ،قاسية.
وال يزال العديد منه�م عالقين على الحدود
المصري�ة ،جنب�ا ً إل�ى جنب م�ع الالجئين
الليبيي�ن وطالبي اللجوء الذين فش�لوا في
الحصول عليه.
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ثمن الثورة في مصر

كان  2012عام�ا ً آخر مش�وبا ً بالتوتر
في السياسة المصرية ،حيث أحاط النقاش
والج�دل بانس�حاب المجل�س العس�كري

الحاكم من السلطة ،وانتخاب رئيس جديد
للب�الد ،وح�ل البرلم�ان ،وصياغة دس�تور
جدي�د .كم�ا أدت زيادة االس�تقطاب داخل
المجتمع المصري مرة أخرى إلى سلس�لة
من االش�تباكات المميتة في الشوارع على
مدار العام .وحالت االضطرابات السياسية
دون تحقيق االنتعاش االقتصادي المأمول،
وانخفض�ت احتياطي�ات النق�د األجنب�ي
إل�ى أقل م�ن النص�ف ،وارتفع�ت معدالت
البطالة والفقر ،ووصل العجز في الموازنة
إل�ى  27.5ملي�ار دوالر وال ي�زال آخ�ذا ً في
االزدي�اد .وكان الفقراء ه�م األكثر تضرراً،
ولم تحقق الثورة مكاس�ب ملموس�ة على
الم�دى القصير ،بل على العك�س من ذلك،
أدت إلى مخ�اوف من تزايد س�وء التغذية،
ونقص الوقود ،واختطاف األطفال ،وتنامي
التط�رف الدين�ي .ورغ�م إق�رار الدس�تور
الجديد في استفتاء أُجري في نهاية العام،
ال ت�زال المعارضة ش�ديدة .وم�ن المرجح
أن يصع�ب التنبؤ بأحداث العام القادم كما
كان الحال في العامين الماضيين.

تحديات ال نهائية تواجه الفلسطينيين

ولدت التغيرات في السياسة المصرية
اآلم�ال ف�ي قط�اع غزة ب�أن يت�م تخفيف
الحص�ار المف�روض من�ذ خمس س�نوات
م�ن قبل مصر وإس�رائيل( .ترتبط جماعة
اإلخ�وان المس�لمين ،الت�ي ينتم�ي إليه�ا
الرئي�س المص�ري الجديد محمد مرس�ي،
بعالقات وثيقة مع حركة حماس اإلسالمية
الت�ي تحكم غزة) .ولكن لم تحدث تغييرات
كبي�رة بع�د ،حي�ث ال ي�زال س�كان غ�زة
يعتمدون على األنفاق تحت األرض لتهريب

ش�ددت إس�رائيل موقفه�ا تج�اه
المهاجري�ن ط�وال ع�ام  .2012وطبق�ت
ف�ي كانون الثاني قانون�ا ً جديدا ً يهدف إلى
وقف من تسميهم "المتس�للين" .وبحلول
الربيع ،ح�دث تحول كبير ف�ي الرأي العام
ض�د المهاجري�ن ،مم�ا أدى إل�ى هجمات
بقناب�ل المولوت�وف ،والض�رب الجماع�ي
وحم�الت قمعية م�ن قبل الش�رطة .وفي
شهر نيسان ،بدأت إسرائيل بترحيل طالبي
اللجوء القادمين من جنوب السودان ،الذين
كانوا في السابق يتمتعون بوضع الحماية
في إسرائيل.

تنسيق المساعدات اإلنسانية

عندم�ا أصبحت فالي�ري أموس وكيلة
األمي�ن ع�ام لألم�م المتح�دة للش�ؤون
اإلنس�انية ف�ي ع�ام  ،2010كان�ت إحدى
أولوياته�ا زي�ادة الش�راكات بي�ن األم�م
المتح�دة والجه�ات الفاعل�ة األخ�رى في
الميدان .وبعد سنوات من انعدام الثقة بين
النظام اإلنساني الس�ائد ووكاالت المعونة
في العالمين العربي واإلسالمي ،وقع مكتب
األمم المتحدة لتنس�يق الشؤون اإلنسانية
(أوتشا) مذكرات تفاهم مع قطر والكويت
في عام  .2012كما أس�س مكتب االتصال
التابع ألوتش�ا في الخلي�ج بوابة إلكترونية
جدي�دة لتصب�ح بمثابة حلق�ة الوصل بين
الجهات المانحة الخليجية واألمم المتحدة،
كم�ا تتجه دول الخليج نحو زيادة تنس�يق
المساعدات والتأهب لحاالت الطوارئ فيما
بينها .وتح�اول وكاالت اإلغاث�ة في العالم
اإلس�المي أيضا ً االس�تفادة بش�كل أفضل
من مليارات ال�دوالرات التي يتم منحها في
صورة صدقات وأعمال خيرية كل عام.

تقرير منظمة (إيرين) اإلنسانية السنوي

بينمــا أزمــة السكــن تتفـاقــم ..والبصـريـــون يشكـكــــون
مـحـافـــظ حـالـــم :سنـجـعـــل مـن "مـديـنـــة النـخـيـــل" فـيـنـيـسـيـــــا
المستقبل العراقي -البصرة  /رائد حازم
قبل ثالثة أي�ام وضع محافظ البصرة
الدكتور خلف عبد الصمد الحجر األس�اس
لمدينة النخيل الس�كنية ،الت�ي تضم أكثر
من  100ألف مس�كن ،والت�ي يؤمل لها أن
تس�توعب نحو ملي�ون ش�خص ،المدينة
الت�ي ق�ال عنه�ا عب�د الصمد "ه�ي الحل
األمث�ل لحل أزمة الس�كن ف�ي المحافظة
الت�ي يحت�اج س�كانها الى نح�و من 300
أل�ف وح�دة س�كنية" ،مش�يرا إل�ى انه�ا
"س�تكون بكام�ل مرافقه�ا المدني�ة
والس�ياحية والتعليمية والصحية" ،مؤكدا
أن "حكومته تس�عى لبن�اء  3مدن بنفس
الطريقة -س�تكون واحدة منها على شط
الع�رب وثاني�ة عل�ى الجان�ب الغربي من

ش�ط البص�رة وأخرى س�تكون قريبة من
الح�دود مع محافظ�ة الناصرية".وال احد
من سكان البصرة يشكك في نوايا وأحالم
محافظه�ا عب�د الصم�د الذي ق�ال "نأمل
من ه�ذه المدينة أن تجس�د قف�زة نوعية
في جمهورية الع�راق ،وهي تجربة تتزود
بوسائل حديثة عبر االستفادة من تجارب
دول العال�م في بناء الم�دن الحديثة .وكنا
عقدن�ا الع�زم عل�ى زراع�ة ملي�ون نخلة
ملي�ون نخلة خ�الل ال�  20س�نة المقبلة،
لذا جاء اسم المدينة مشتقا من المشروع
الكبي�ر هذا ،الذي س�يتم عل�ى  4مراحل"
.ويبالغ الرجل في أحالمه فيقول "ومدينة
النخيل هذه ستمتد على مساحة  100كلم
مربع ،وس�يكون مكانها بالقرب من خور
عبد الله لتكون على غرار مدينة فينيس�يا

االيطالي�ة ،أي س�تتخللها مم�رات مائية،
وهي مدينة صناعية ترفيهية وسياحية"،
فيم�ا يقول محمد األعس�م ،ممثل ش�ركة
الديوان ،الش�ركة المصممة للمش�روع إن
"مدة إنجاز التصاميم األساسية تستغرق
عام�ا كام�ال ،وبكلف�ة ( 5.360خمس�ة
ملي�ارات و 360مليون دين�ار عراقي ،وأن
ش�ركته أنج�زت تصامي�م  1200من�زل
كمرحل�ة أول�ى ،والبرنام�ج ال�ذي بحث�ه
مع المحافظ ورؤس�اء األقس�ام المعنية،
انص�ب عل�ى تفصيالت الخطة الخمس�ية
األولي�ة لبن�اء ثالثة مناط�ق ،وكل منطقة
س�تبنى فيها  1000وحدة سكنية" ،مبينا
ان "الوجبة األولى للوحدات السكنية سيتم
توزيعها عل�ى االرامل ،والمنطق�ة الثانية
لذوي االحتياجات الخاص�ة ،والثالثة على

الموظفين ،إضافة ال�ى البنى التحتية من
الم�دارس ،ودور الحضان�ة ،وتوفير الماء
والكهرباء والمراكز الصحية ،والعمل على
بناء مستش�فى تخصصي ،وانش�اء مركز
لإلدارة والمبيعات ،والعمل على االستفادة
من القنوات المائية في المناطق الترفيهية
الت�ي س�يتم إنش�اؤها وفق س�قف زمني
يصل الى س�نة واحدة" ،وتابع "س�تطرح
ابنيته�ا ،وبناها التحتي�ة الخدمية للقطاع
المختلط بين االس�تثمار الخاص والتنفيذ
الحكومي عبر صرف األموال من الميزانية
المخصصة للس�كن ،بعد إحالة المشاريع
عل�ى ميزاني�ة العام الحال�ي ."2013وألن
أزمة الس�كن في العراق والبصرة بش�كل
خاص أكبر من أحالم حكومة قليلة الخبرة،
تنقس�م كثيرا على نفسها من خالل جملة

خالفات سياسية وحزبية فقد تباينت آراء
الس�كان بش�ان المدينة هذه ،فيما ساعد
البعض منهم قضية وضع حجر األس�اس
لميناء الفاو الكبير التي مضى عليها أكثر
من السنتين (نيس�ان  )2010مستذكرين
حادثة سرقة الحجر هذا ،ذلك ألن المنطقة
لم تش�هد حضورا لش�ركة ما.وكان نائب
رئيس لجنة الخدمات واإلعمار في مجلس
النواب جواد الحسناوي قد قال إن "لجنته
أجرت تقييما لتنفيذ مش�روع ميناء الفاو
ووجدت أن هناك تلك�ؤا ً من قبل الحكومة
في تنفيذ المين�اء" .وإن "اإلجراءات التي
تتخذه�ا الحكوم�ة بطيئة في بن�اء ميناء
الف�او الكبير ،وهي غي�ر مبالية في تنفيذ
وإنهاء المش�روع في الوق�ت المحدد لهذا
الميناء".

عىل طريق االنتخابات

مشوهة وحكومة مشلولة
مهارة االتصال ومعايري املرشح االنتخايب يف العراق تنتج ديمقراطية ّ
المستقبل العراقي  /ضياء السراي

إن الكيان�ات السياس�ية الت�ي تنف�ق أم�واالً

طائل�ة (أم�وال الخارج أو أم�وال النف�ط العراقي)
وتبذل جه�ودا غير موجهة في الحمالت االنتخابية،
تهمل أهم محاور الحمل�ة االنتخابية وهي "مهارة
االتص�ال" و "مراحل الحمل�ة االنتخابية" ،وتذهب
مباش�رة ال�ى مرحل�ة او اثنتي�ن مجازف�ة بأه�م
مقوم�ات الحملة االنتخابية وه�ي مهارة االتصال.
وكل م�ا رأيناه خ�الل التجربة االنتخابي�ة العراقية
القصيرة الممتدة من  2010-2005هو التركيز على
مرحلة واحدة فقط وهي مرحلة االتصال االنتخابي
غي�ر المباش�ر وإنف�اق األم�وال عل�ى الملصق�ات
االنتخابية للمرش�حين والكيان�ات وتوزيع كارتات
التعريف وإجبار الناخب على تأدية القسم للمرشح

بأنه سينتخبه .وهذا يعكس مستوى الجهل بأصول
الحم�الت االنتخابية التي تعتمد عل�ى اإلحصائيات
وقواعد المعلومات ومن ثم الذهاب إلى استطالعات
ال�رأي واالس�تبيانات وبعدها رس�م خارطة مراحل
الحمل�ة االنتخابية وفق األس�س العلمي�ة المتبعة.
وتختل�ف م�دارس ف�ن إدارة الحم�الت االنتخابي�ة
العالمية في تحديد مراحل خطة الحملة االنتخابية،
فيذه�ب بعضها لجعلها  13مرحلة ،ومدارس أخرى
تختزله�ا لتكون  8مراحل ،أم�ا الكيانات االنتخابية
العراقي�ة فإنه�ا تجعلها فق�ط مرحلة واح�دة تبدأ
وتنته�ي وال يع�رف الناخب او المرش�ح (الرس�الة
االتصالي�ة ،البرنام�ج االنتخاب�ي ،الضمان�ات التي
س�تكفل تحقيق تلك الرسالة أو البرنامج بعد نجاح
المرشح ،وكفاءة المرشح).وتوضع مهارة االتصال
االنتخابي على رأس قائمة أدوات الحملة االنتخابية

الناجح�ة ،ومه�ارة االتصال االنتخاب�ي تعني قدرة
المرشح على إيصال رسالته واقناع الناخب بقبولها
والتأثي�ر بميول�ه وتوجيه�ه ال�ى دائ�رة األص�وات
المضمون�ة ،وهي عل�ى انواع وأقس�ام ولها اصول
ومقوم�ات وبحاجة الى تدري�ب إلتقانها ،ونتفاجأ
ب�ان الكيان�ات السياس�ية المرش�حة لالنتخاب�ات
تهم�ل الظه�ور اإلعالم�ي لمرش�حيها وال تج�ازف
بالسماح ألغلب مرش�حيها بالظهور والتحدث علنا
أم�ام كامي�رات الفضائيات ألنهم غي�ر مؤهلين وال
يمتلكون مهارة االتصال االنتخابي بش�كل عام وال
ن�زال نرى حتى يومنا هذا وقد دخلنا الس�نة الثالثة
بعد انتخاب�ات  2010على شاش�ات الفضائيات أن
نواب برلمان ووزراء ومس�ؤولين ف�ي المحافظات
المحلي�ة ال يجي�دون ف�ن الحديث والتكل�م بصورة
صحيحة ومقنعة ،أي ال يتقنون (الظهور اإلعالمي)

وهذا سبب اكتفاء الكتل السياسية بعدد محدود من
النواب في إجراء المقابالت الصحفية والظهور في
البرامج التلفزيونية وقد أصبح هؤالء زبائن دائمين
للفضائيات ووسائل اإلعالم مما اثر على شعبية تلك
الكتل السياسية وجعلها تقترن بصور وأسماء هذا
الع�دد المحدود من نوابه�ا وممثليها وهو ما يطلق
عليه "رداءة االتصال السياس�ي واالنتخابي".وعلى
الناخب العراقي أن يلتفت جيدا إلى هذه المسألة الن
المرش�ح الماهر في فنون االتصال وأساليبه افضل
من المرش�ح الذي ال يمل�ك هذه المه�ارة وبالتالي
توضع كل مقدرات المس�ؤولية التي ستناط به في
مهب الريح فقدرت�ه على إقناع موظفيه وخصومه
س�تكون منعدمة وهي المش�كلة الكبيرة جدا التي
نعانيه�ا ف�ي المؤسس�ة الحكومي�ة وم�ا يش�هده
مجلس الن�واب او الحكومة هو ع�دم القدرة وعدم

امتالك مهارة "االتصال السياسي" .وترتبط مهارة
االتصال السياس�ي ارتباطا وثيق�ا بمهارة االتصال
االنتخابي فمن يمتلك الثانية ال محالة يمتلك األولى
ومن هن�ا يمكن ان يحكم الناخب من�ذ البداية على
المرش�ح ويع�رف مؤهالت�ه من خ�الل قدرته على
التواص�ل واالتص�ال وإيص�ال رس�الته االنتخابية.
وه�ل تق�وم الكيانات السياس�ية باعتم�اد معايير
االختبارات الخاصة بالكفاءة الشخصية للمرشحين
الذين تنتدبهم وتقدم أسماءهم للمفوضية؟ الجواب
كال فالعملية تبدأ وتنته�ي عند معايير ثالثة (مدى
قراب�ة المرش�ح من ق�ادة الحزب أو الكي�ان ،مدى
ضعف ش�خصية المرش�ح وقدرته على االستجابة
لألوام�ر ،حجم ملكيته وثرائه) وه�ذه المعايير هي
التي تحكم اختيار المرش�ح من قب�ل حزبه وكيانه
وليس كفاءته لذا تك�ون العملية الديمقراطية التي

تبدأ بعد االنتخابات ولي�س أثناء االنتخابات عرجاء
معاق�ة ومش�وهة.ومهارة االتص�ال وع�دم ق�درة
المرش�ح على األغلب من التعام�ل معها وامتالكها
ت�ؤدي إل�ى أن يلج�أ الكي�ان السياس�ي االنتخابي
إلخف�اء اغل�ب مرش�حيه ع�ن الفضائي�ات وع�ن
المحافل العامة ويكتفي بإبراز صورهم وأسمائهم
وتلمي�ع مؤهالتهم من خالل نش�ر س�ير ذاتية لهم
ويعتمد كل كيان سياسي انتخابي على عدد محدود
من مرش�حيه للظهور والحديث في وس�ائل اإلعالم
إب�ان الحم�الت االنتخابية وهذا ن�راه اآلن ماثال في
العملي�ة السياس�ية حي�ث ال يتجاوز ع�دد أعضاء
البرلمان الذين يظهرون في وس�ائل اإلعالم بش�كل
مس�تمر ع�دد أصابع اليد والس�بب هو ع�دم قدرة
اآلخري�ن من زمالئهم على خوض غمار النقاش�ات
واإلدالء بتصريحات أو الظهور في اإلعالم.
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الغنويش خرج من «بيت الطاعة» والنهضة ستقابله بـ «اخللع»
المستقبل العراقي /متابعة
ُيجري رئيس حركة النهضة اإلسلامية
التي تقود االئتاف الثاثي الحاكم -راشدالغنوشلي مشلاورات مع قيادات سياسية
معارضة وشخصيات وطنية بهدف التوصل
إلى “توافق” يسلاعد عللى “خلع” الرئيس
منصلف المرزوقلي ملن منصبله وتزكية
شخصية سياسية أخرى.
وقاللت مصلادر سياسلية إن رئيلس
الحركة راشلد الغنوشلي يجري مشاورات
مع كوادر الحركلة ومع قيادات المعارضة
بهدف “توسيع قاعدة التحالف” مع أحزاب
أخلرى مضيفلة أن “هنلاك إجماعلا داخل
النهضة على أن التحالف لن يكون مجديا إال
إذا تم اسلتمالة المعارضة بتوزيع حقائب
وزاريلة وكذلك تزكية شلخصية سياسلية
لتولي منصب رئاسة الجمهورية”.
وأضافت المصادر التي رفضت الكشف
عن هويتها إن “راشلد الغنوشلي قرر خلع
المرزوقي ويسلاند قراره تيلار قوي داخل
الحركلة بات مقتنعلا بأن منصب رئاسلة
الجمهوريلة يجلب أن تتلواله شلخصية
سياسلية مضمونلة ال تخلرج علن بيلت
الطاعة”.
وهذه أول ملرة تتحدث فيهلا القيادات
السياسية عن قرار حركة النهضة بل”خلع”
المرزوقي من منصبه فيما راجت أخبار أن
“الرئيس معتكف في قصر قرطاج” تعبيرا
علن غضبه ملن طريقلة تعاملل النهضة
معه.
وتوللى المرزوقلي -اللذي تحاللف مع
حركة النهضة -منصب رئاسة الجمهورية
بتزكية من المجلس التأسيسي الذي تهيمن
عليه الحركة إثر انتخابات  23تشرين األول
. 2011
ومنلذ توليه الرئاسلة دخلل المرزوقي
في خاف حلاد مع حليفه رئيس الحكومة
حمادي الجبالي الذي يحتكر أهم صاحيات

السللطة التنفيذية وبدا للتونسليين رئيسا
“مهلزوزا” ال يظهلر إال فلي المناسلبات
الشرفية.
وخال األشهر األخيرة احتدت الخافات
أكثر تحلت ضغط المعارضلة التي طالبت
المرزوقلي بممارسلة صاحياتله واتخلاذ
مواقلف واضحلة ملن أداء الحكوملة التي
فشللت في تحقيق مطالب التونسيين كما

طالبتله بالتدخلل لوقف حلاالت “القمع”
التي تواجه بها الحكومة حركات االحتجاج
وملا يتعرض لله الفاعللون السياسليون
والنشطاء من انتهاكات.
وتتحدث األوسلاط السياسلية عن “فك
االرتبلاط” بيلن النهضلة والمرزوقلي منذ
خطابله األخير الذي دعا فيه إلى “تشلكيل
حكوملة كفلاءات مضيقلة بعيلدا علن

المحاصصة الحزبية” مشلددا على أن أداء
حكوملة الجبالي “للم يرتق إلى مسلتوى
تطلعات التونسيين”.
ورأت حركة النهضة في دعوة المرزوقي
إلى تشكيل حكومة جديدة التي أعلنها على
التلفزيون الرسلمي دون استشارة الحركة
“خروجلا عن بيت الطاعة” حتى أن راشلد
الغنوشلي أعلرب عن اسلتغرابه ملن عدم

استشلارته في هكذا موضوع من رجل ما
كان لله أن يتولى رئاسلة الجمهورية لوال
تزكية من النهضة.
وتقول قيادات سياسلية إن على مكتب
راشلد الغنوشي ثاث شلخصيات مرشحة
لمنصلب رئاسلة الجمهوريلة هلم عللي
العريض وزير الداخلية والقيادي في حركة
النهضة وأحمد نجيب الشابي زعيم الحزب

بسبب معاييرها االزدواجية

«اليس آي أي » تواجه انتقاد ًا من الصحافة األمريكية

المستقبل العراقي /وكاالت
انتقلد الكاتلب األميركي تيلد غلاب المعايير
االزدواجيلة التلي تتبعهلا وكاللة المخابلرات
المركزيلة األميركيلة (سلي آي أي) بشلأن مبدأ
السلرية فلي عملها ،وقلال إن الشلعب األميركي
ربملا تذكر التناقلض لدى الوكالة أكثلر ما يكون
األسلبوع الماضي ،وذلك بعد علرض فيلم “زيرو
دارك ثيرتي”.
وأشلار الكاتلب في مقال نشلرته له صحيفة
نيويورك تايمز األميركية إلى نقد منشلور للفيلم
“زيرو دارك ثيرتي” أو “نصف ساعة بعد منتصف
الليلل” ،والذي يدور حول ماحقلة الوكالة لزعيم

تنظيم القاعدة أسامة بن الدن.
ونسب إلى جوسي رودريغز -وهو نائب مدير
سلابق للسلي آي أي -تصريحاته بشلأن تعذيب
الوكاللة للمعتقليلن باسلتخدام أسللوب اإليهام
بالغلرق ،موضحا أن المسلؤول األمنلي األميركي
قلال إن عناصلر الوكاللة اسلتخدموا زجاجلات
باستيكية مملوءة بالماء أثناء استجوابهم لثاثة
من المعتقلين بأسللوب اإليهام بالغرق ،وإنهم لم
يستخدموا أوعية كبيرة كالتي ظهرت في الفيلم.
وقلال الكاتلب إن هنلاك تناقضلا فلي تعامل
الوكالة مع مبدأ السلرية في عملها ،موضحا أنها
تلجلأ إلى التلذرع بالسلرية عندما تريلد أن تلمع

صورتها ،ولكنهلا تتخلى عنهلا عندما ترغب في
تشويه سمعة النقاد.
وأوضح أن وزارة العدل األميركية قضت بسجن
جون كيرياكو المسلؤول السلابق في “السي آي
أي” ثاثين شلهرا ،وهو العميلل الذي كان ياحق
ناشطي تنظيم القاعدة ،وذلك ألنه أدلى بمعلومات
ألحد مراسلي الصحف تتعلق باسم عملية سرية،
وبسلبب عدم اسلتخدام المراسلل اسلم العملية
السرية في تقاريره المطبوعة.
وأشار غاب إلى أنه سبق أن التقى بالعديد من
عناصلر ومسلؤولي المخابلرات األميركيين على
مدار السلنوات الماضية ،وقال إنهلم تحدثوا إليه

بشلأن أكثر من مائة قضية ،وإن أكثر من خمسة
مدراء سلابقين للوكالة تحدثوا إليه بشلأن وثائق
سرية شريطة عدم الكشف عن أسمائهم.
وقلال الكاتلب إنله ال يؤملن بأهمية السلرية
المطلقة ،وال بضرورة محاكمة المخبرين بسلبب
بعلض التسلريبات التلي ال تضر باألملن القومي
األميركي ،مشليرا إلى أن المدير األسلبق للل”سي
آي أي” جورج تينيت سبق أن رفض الحديث عما
يتعلق بفشلل المخابرات األميركية بشأن “عدم”
وجود أسلحة دمار شامل في العراق ،ولكن تينيت
نشلر كتابا في ما بعد وأصبح متحدثا يتلقى أجرا
عاليا.

اإلبراهيمي :خطاب األسد فرصة ضائعة لحل األزمة

املتمردون السوريون خيلون سبيل  48من األرسى اإليرانيني
المستقبل العراقي/وكاالت
أعللن التلفزيلون اإليراني ،أمس األربعلاء ،ان 48
إيرانيلا كان قد اختطفهلم المعارضون المسللحون
في سلوريا فلي آب المنصلرم وهلددوا بإعدامهم قد
اطللق سلراحهم امس.وقالت مصلادر إيرانية لل”بي
بي سلي” في دمشلق إن الفريق اإليرانلي المفاوض
الموجود في دمشلق لمتابعة صفقلة التبادل إلطاق
المخطوفيلن اإليرانيين قد تسللم اإليرانييلن الثمانية
واألربعين وتوجهوا إلى فندق شليراتون دمشق حيث
استقبلهم السفير االيراني لدى دمشق ،ومن المتوقع
أن يتوجهلوا بعد ذلك اللى طهران.ولم يعلن حتى اآلن
عن أسماء أو مكان إطاق سراح المعتقلين السوريين
واألتراك الموجودين لدى السللطات السورية.كما لم
تصرح السللطات السلورية بأي بيان حول مجريات
عمليلة التبادل التي تمت بوسلاطة ملن بولند يلدريم
رئيلس هيئة اإلغاثلة التركية.وقاللت جمعية خيرية

تركيلة إن اطلاق سلراح المختطفيلن االيرانييلن -
وبعضهم ملن عناصر الحلرس الثلوري المتقاعدين
 جلاء فلي نطلاق صفقلة سليتم بموجبهلا اطاقسلراح  2130سلجينا لدى الحكومة السورية.وقالت
الجمعيلة ،وتدعى هيئلة اإلغاثة االنسلانية التركية،
إن فريقها الدبلوماسلي نجح في الوصول إلى اتفاق
مع السللطات السلورية على صفقة تبادل للسجناء،
تخلي بموجبها المعارضة السلورية سلبيل المدنيين
االيرانييلن اللل  ،48بينما تخلي السللطات السلورية
سلبيل  2130سلجينا منهم  70امرأة وبينهم سجناء
أتلراك ،وان تنفيلذ الصفقة بلدأ عمليا صبلاح أمس.
وقالت الهيئة ان فريقها الدبلوماسلي برئاسة رئيس
الهيئة بولنت يلديريم موجود في دمشق إلشراف على
تبادل السلجناء ،وأشلارت الهيئة الى انها نجحت في
مراحل سلابقة في إخاء سلبيل عدد من الصحفيين
والمدنيين االتراك والسلوريين الذين كانوا أسرى لدى

النظام السلوري.وتصر ايران على ان المختطفين الل
 48عبارة عن زوار كانوا يقومون بزيارة مرقد السيدة
زينب الوقع الى الجنوب من دمشلق ،وتنفي ان تكون
ألي منهم عاقة باألحداث الجارية في سوريا.
عللى صعيلد آخلر ،قلال األخضلر اإلبراهيملى
المبعلوث العربلي األمملي إللى سلوريا إن الخطاب
الذي ألقاه الرئيس السلوري بشلار األسلد أخيرا كان
فرصة ضائعة لحل األزمة في الباد.وقال اإلبراهيمي
لبي بي سلي إن خطاب األسلد كان تكلرارا لمبادرات
سلابقة باءت بالفشل وإنه  -أي الخطاب  -كان حتى
أكثر طائفية ومتحيزا حسلبما قلال اإلبراهيمي.وأكد
المبعوث األممي العربي التقارير التي ذكرت أن األسد
أبلغه خلال آخر لقاء معه الشلهر الماضي أنه يأمل
فلي خلوض االنتخابات الرئاسلية القادملة المقررة
العام القادم.وقال اإلبراهيمي معلقا ً على ذلك إن عام
ِّ
محلذرا ً من أنه يجب
ألفين وأربعة عشلر بعيد للغاية

حل المشلكلة هذا العام وإال فلن تكون هناك سلوريا
حسلبما قال.وأضاف أن الشلعب السلوري يعتقد أن
حكم أسرة واحدة له على مدى أكثر من أربعين عاما،
أمر طويل جداً.وأقلر اإلبراهيمي أن مواقف الحكومة
والمعارضة في سوريا حاليا تعني أنه ال توجد عملية
سياسلية ،مشلددا على أن السلوريين يتحدثون اآلن
بلغات متباينة كلية.
وقال إنه سليركز جهلوده اآلن على حل الخافات
بين الفاعلين الرئيسيين في الخارج ،بما فيهم روسيا
والواليات المتحلدة األمريكية ،مضيفا أنه سليحاول
العمل من الخارج لدفع السلوريين للقبول بفكرة أنه
البد من حل سياسي لألزمة في بادهم.
وعندملا سلئل اإلبراهيملي عملا إذا كان فكر في
االسلتقالة ملن منصبله ،أجاب انله يفكر فلي األمر
علدة مرات في اليوم الواحد خال ما سلماها بعملية
محبطة للغاية ،غير أنه أضاف أنه سيواصل مهمته.

بسبب ضعف قضائها

البحــرين تــواجــــــه انتــقـــــاد ًا دوليـــ ًا حـــــاد ًا

المستقبل العراقي/وكاالت
أعربت األمم المتحدة عن أسلفها العميق بشأن
قلرار محكملة التمييلز البحرينيلة تأييلد أحلكام
بالحبلس صادرة بحلق نشلطاء بالمعارضة ،على
خلفية االحتجاجلات واالضطرابات التي شلهدتها
البحريلن العلام الماضي.وقلال المتحلدث باسلم
المنظمة الدولية مارتن نيسليركي إن األمين العام
بلان كي ملون أعرب علن “اعتقلاده الراسلخ بأن
السلبيل الوحيد لدفع السلام واالسلتقرار والعدالة
والرخلاء يكلون عبر الحلوار الوطني اللذي يتناول
الطموحات المشلروعة لكافلة البحرينيين” .وحث
حكوملة البحريلن على الوفلاء بالتزاماتها بشلأن
إصلاح النظلام القضائلي وإجراء حوار سياسلي
يستطيع جميع البحرينيين المشاركة فيه.
من جهة ثانية ،انتقدت نافي بياي مفوضة األمم
المتحدة السلامية لحقوق اإلنسلان قرار المحكمة
البحرينيلة تأييلد األحكام بالسلجن بعلد محاكمة
اسلتمرت عامين.وقالت سيسليل بويلي المتحدثة
باسم مفوضة حقوق اإلنسان في جنيف إن “هؤالء
األشلخاص هلم نشلطاء سياسليون وحقوقيون،

ونحن نشعر بالقلق من احتمال أن يكونوا قد أدينوا
بشلكل خاطئ على أنشلطة مشلروعة” .وأضافت
“نشلعر بالقلق ملن القسلوة البالغة التي شلابت
بعض هذه األحكام بما في ذلك السجن المؤبد”.كما
نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بتأييد محكمة
التمييز البحرينية أحكام السجن ،واعتبرت في بيان
أن قلرار محكمة التمييز -وهي أعلى هيئة قضائية
فلي البحرين -يظهر “عدم قلدرة النظام القضائي
البحريني على حماية الحقوق األساسلية”.وكانت
محكملة التمييلز البحرينيلة قلد قضلت االثنيلن
برفلض الطعون وتأييد األحلكام الصادرة بحق 13
قياديلا في المعارضة بينهم سلبعة محكوم عليهم
بالسلجن المؤبد ،وذللك على خلفيلة االحتجاجات
التي شلهدتها المملكة عام .2011وقد صدرت تلك
األحلكام بحق  20ملن زعماء االحتجاجلات ،إال أن
 13منهلم فقط هم الذين طعنوا باألحكام الصادرة
بحقهم .ويواجه المتهمون أحكاما بالسلجن تصل
إلى المؤبد لسلبعة من المدانيلن ،فيما تتراوح مدد
سجن اآلخرين بين خمس سنوات و 15عاما ،وبهذا
لم يعد بإمكان المحكومين اسلتئناف الحكم.يشار

إلى أن هذه األحكام أصدرتها محكمة عسكرية في
يونيو/حزيلران  2011وأيدتهلا محكمة مدنية في
سبتمبر/أيلول الماضي.والمعارضون الل 13ضمن
مجموعلة تضلم  21معارضا بلارزا بينهم سلبعة
تملت محاكمتهم غيابيا .وقد اتهم هؤالء بتشلكيل
“مجموعلة إرهابية” لقلب نظلام الحكم والتخابر
مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدسلتور .ونفى
المتهملون كل االتهامات وقالوا إنهم لم يسلعوا إال
إلصاح ديمقراطي.
وملن بيلن ملن صلدر عليهلم حكلم السلجن
المؤبلد الناشلط الحقوقلي عبد الهلادي الخواجة،
وزعيلم المعارضة حسلن مشليمع اللذي دعا إلى
تحويلل المملكة إلى جمهورية.وقلد نقلت هيومن
رايتس عن شلريف بسليوني ،رئيلس لجنة تقصي
الحقائلق المسلتقلة التي شلكلها المللك حمد بن
عيسلى آل خليفة للتحقيق في مابسات وتداعيات
االحتجاجات عام  ،2011قوله في نوفمبر/تشرين
الثانلي إن التوصيات التلي أعلنتها لجنتله “إما لم
تطبق أو طبقت من دون قناعة”.وأضاف بسليوني
-وفق بيان المنظملة“ -ال يمكن القول بأن العدالة

تحققت عندما يتم الحكم على من يدعو
إللى جمهورية فلي البحرين بالسلجن
المؤبد ،وعلى ضابط يطلق النار مرارا
وتكرارا على رجل أعزل من مسلافة
قريبلة بالسلجن سلبع سلنوات
فلي
فقط”.وقد خرج مئات المحتجين
ليلل
قلرى تحيط بالعاصملة المنامة
“ائتاف
االثنيلن إثلر دعلوات أطلقهلا
شلباب  14فبراير” المناهض للحكومة للتظاهر
احتجاجلا على األحلكام الصادرة بحلق قيادات
المعارضة.ورفع المتظاهرون أعام البحرين
وصورا للمعارضين ورددوا شلعارات “أبدا
والله ما ننسى المسلاجين” و”هيهات
منا الذلة”.
وفرقلت الشلرطة المتظاهرين
بالقنابل الصوتية والغاز المدمع،
وذكلر الشلهود أن علددا ملن
المحتجيلن عملدوا إلى إضرام
النيران فلي اإلطارات وإغاق
عدد من الشوارع الرئيسية.

الجمهلوري ومصطفلى بن جعفلر رئيس
المجلس التأسيسي.
وتضيلف نفس القيادات السياسلية أن
هناك تيلارا داخل النهضلة يضغط باتجاه
تزكيلة علي العريض “حتى تضمن الحركة
قبضتها على السللطة التنفيذية” الممثلة
في رئيس الجمهورية وفي رئيس الحكومة،
ومن ثمة تستفرد بإدارة المرحلة االنتقالية
“دون مشاكل بخصوص الصاحيات”.
أملا التيلار الثاني فإنه يضغلط باتجاه
تزكيلة أحمد نجيلب الشلابي أو مصطفى
بن جعفر بما يسلاعد الحركة على توسيع
دائلرة تحالفاتها ملع أوسلاط المعارضة
وامتصاص غضبها واستمالتها.
ويبر هذا التيار تزكية الشابي بما يحظى
به من مصداقية لدى المعارضة خاصة بعد
نجاحله في بنلاء الحزب الجمهلوري الذي
يمثل اليوم قوة سياسية ال يستهان بها.
أملا تزكيلة مصطفى بن جعفلر فإنها
عبارة عن “مكافأة” للرجل الذي أدار أشغال
المجللس التأسيسلي”وفق أجنلدة حركة
النهضة” حيث تم تمرير عشلرات القوانين
تحفظت على أغلبها كتل المعارضة إضافة
إلى “مهادنة” بن جعفر الحركة بخصوص
الدسلتور الجديلد الذي تضمنت مسلودته
“مسلحة إسلامية نهضويلة” أثلار عددا
من فصولهلا جدال واسلعا للدى الفاعلين
السياسيين ونشطاء المجتمع المدني.
يشلار إللى أن عضو المكتلب التنفيذي
للحلزب الجمهوري ناجي جلول كشلف أن
راشلد الغنوشلي عرض على أحملد نجيب
الشلابي منصب رئاسلة الجمهورية خال
لقلاء جمعهم يوم الجمعة غير أن الشلابي
رفض العرض إال في حال استجابة النهضة
لجملة من الشلروط وفلي مقدمتها توافق
واتفلاق حلول طبيعلة النظام السياسلي
وصاحيلات رئيلس الجمهوريلة ومدنيلة
الدولة وحياد الوزارات السيادية.

البرلمان يختلف على الدستور ويتفق على “طبيعة البالد”

مطول يف عهد
ليبيا من اسم ّ
القذايف إىل «دولة»

المستقبل العراقي /وكاالت
أقر المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) خال جلسلة عقدها أمس األول
الثاثاء تغيير اسلم الباد رسلميا إلى “دولة ليبيا” ،على أن تبقى هذه التسلمية
معتمدة إلى حين صدور الدسلتور الجديد المتوقع خال العام الحالي.وبحسلب
رئاسلة المؤتمر فإن تغيير اسم الباد يسلتهدف اإللغاء النهائي للتعامل باالسم
الرسلمي لليبيا فتلرة حكم العقيلد الراحل معملر القذافي ،وهلو “الجماهيرية
العربيلة الليبية الشلعبية االشلتراكية العظمى”.وتحوي المسلتندات الرسلمية
والهويات الشخصية للمواطنين -التي ال تزال سارية المفعول -واألوراق والقطع
النقدية هذا االسلم القديم لليبيا.وأقر القذافي اسلم “الجماهيرية العربية الليبية
الشلعبية االشتراكية” عند “إعان قيام سلطة الشلعب” في آذار  ،1977وأضيف
إليه “العظمى” بعد الغارة الجوية التي قامت بها الواليات المتحدة على ليبيا عام
.1986وتلت رئاسلة المؤتمر
خلال الجلسلة التلي بثلتمباشلرة عبلر التلفزيلون
الرسلمي -قرار المؤتمر الذي
اتخذ باإلجملاع ،موضحة أنه
جاء بنلاء عللى “مقترح من
الحكوملة المؤقتلة للبللد”.
وأشلارت إللى أن الحكوملة
طلبلت هلذا التعديلل تلبيلة
“المواطنيلن
لمطاللب
ومنظمات المجتمع المدني”.
واعتمد المجلس الوطني االنتقالي السابق اسم “ليبيا” في تعاماته الرسمية بعد
ثورة  17شلباط  2011التي أسلقطت نظام القذافي الذي امتد أكثر من  42عاما،
لكن المجلس اسلتمر بالتسلمية القديمة في عدد كبير من المستندات المعمول
بها.ويجلادل علدد من أعضاء المجللس حول الفارق في التسلمية ومدى أهمية
إضفاء صفة “دولة” على اسلم ليبيا الذي اعتمد في اإلعان الدسلتوري المؤقت،
مما جعل رئاسة المؤتمر تؤكد أنه جاء من أجل إضفاء الصفة على البلد واعتماده
في تغيير كافة المسلتندات الرسمية.وسليحدد الدسلتور -الذي من المرتقب أن
يكتبله الليبيون في الربع األول من هذا العام -اسلم الدولة وشلكل الحكم فيها،
باإلضافة إلى لغتها الرسمية والخطوط العريضة لمختلف قوانينها.
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اأكدت اتخاذ اإجراءات م�شددة لإزالة اللوحات الإعالنية املروجة للتدخني

القضاء األعىل يستحدث حماكم بداءة
متخصصة يف دعاوى املقاوالت

تعد خطة متكاملة لتحسني اخلدمات املقدمة ملنطقة سبع قصور
أمانة بغداد ّ
بغداد  /امل�شتقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغ�داد عن إع�داد خطة
متكامل�ة لتحس�ن ومضاعف�ة
الخدمات املقدمة ملنطقة سبع قصور
تش�مل قطاع�ات النظاف�ة والط�رق
وتوس�يع حج�م املس�احات الخ�ر
املزروع�ة .وذك�رت مديري�ة عالقات
وإعالم األمان�ة يف بيان صحفي تلقت
«املستقبل العراقي» نسخة منه أمس
أن الخط�ة تأت�ي يف ض�وء االجتم�اع
املوس�ع ال�ذي ح�ره رئي�س هيئة
خدم�ات بغداد املهن�دس محمد جابر
العط�ا واملدي�رون العام�ون لدوائ�ر
التصامي�م واملجاري وبلدية الش�عب
وأعضاء لجان الخدمات ملناقشة وضع
الحلول واملعالجات لجميع املش�كالت
واملعوقات الخدمي�ة التي تعاني منها
منطقة س�بع قص�ور وتقديم أفضل
الخدم�ات لس�اكنيها .وأضاف�ت ،ان
دائ�رة بلدية الش�عب ب�ارشت بتنفيذ
حمل�ة خدمية ك�رى ش�ملت أعمال
رف�ع النفاي�ات واألنق�اض وتنظيف
الش�وارع الرئيسة والفرعية واملحالت
الس�كنية مع الرتكيز عىل العمل اللييل
من اجل مضاعف�ة الخدمات املقدمة
أله�ايل املنطق�ة .وبين�ت ان الدائ�رة
قامت بأعمال نصب نرشات كهربائية

ضوئي�ة لتزي�ن ج�ر مش�اة ح�ي
الصح�ة عىل طريق بغداد  -كركوك إىل
جان�ب افتتاح ناف�ورة تقاطع البنوك
قرب نادي النفط مع نصب مس�اطب
جل�وس وأش�جار دائم�ة الخ�رة
ومنظومة إن�ارة حديثة ليكون املوقع
متنفسا ً ألهايل املنطقة.

اأموال العراق يحتجزها البنك املركزي الأمريكي

يرجح تثبيت عبد
نائب ّ
الباسط تركي حمافظ ًا
للبنك املركزي
بغداد  /امل�شتقبل العراقي

وأوضح�ت ان املالك املتق�دم يف امانة
بغ�داد نظم جولة ميداني�ة يف منطقة
س�بع قصور التقى خاللها س�اكنيها
واستمع اىل مش�كالتهم ومالحظاتهم
ومقرتحاته�م بش�أن حاجاته�م
ومتطلباتهم من الخدمات األساس�ية
ووع�دوا باتخ�اذ اإلج�راءات الريعة

واملناس�بة لحله�ا الس�يما م�ا يتعلق
بأعم�ال تطوي�ر الش�ارع الرئي�س
للمنطقة.
وم�ن جانب آخ�ر ،أكدت أمان�ة بغداد
اتخاذه�ا إج�راءات مش�ددة إلزال�ة
جمي�ع اللوح�ات اإلعالني�ة التجارية
املروج�ة للتدخ�ن وأن�واع الس�كائر

يف العاصم�ة بغ�داد .وذك�رت مديرية
العالق�ات واإلعالم يف بيانه�ا أن أمانة
بغداد س�تقوم بمنع نص�ب اإلعالنات
التجاري�ة التي ت�روج للتدخن وأنواع
الس�كائر يف العاصم�ة بغ�داد وإزالة
املنص�وب منها م�ن أجل اإلس�هام يف
مكافحة التدخن والحرص عىل توفري
بيئة صحية خالية من س�موم التبغ.
وأضافت أن اتخاذ هذا اإلجراء يأتي يف
إطار توجيهات األمانة العامة ملجلس
ال�وزراء والتأكيد عىل العم�ل بقانون
مكافح�ة التدخن اىل جان�ب الجهود
التنس�يقية ب�ن أمانة بغ�داد ووزارة
الصح�ة للتقلي�ل م�ن اآلثار الس�لبية
لظاه�رة التدخ�ن ورف�ع التجاوزات
املتمثل�ة بلوحات الفليك�س اإلعالنية
التجاري�ة الت�ي نصب�ت يف مختل�ف
مناط�ق بغ�داد الت�ي ت�روج لظاهرة
التدخ�ن وتن�رش الدعاي�ة املضلل�ة
للناس وتدفعهم لرشاء هذه البضاعة
القاتلة.
يذك�ر أن أمان�ة بغ�داد قام�ت بإزالة
اللوحات اإلعالنية املتجاوزة واملروجة
للس�لع والخدمات ملخالفتها القوانن
والضواب�ط املنص�وص عليه�ا به�ذا
ً
فض�ال عن تس�ببها بتش�ويه
الص�دد
جمالي�ة الش�وارع والس�احات يف
العاصمة بغداد.

احلكومة العراقية غري قادرة عىل الترصف باالحتياط النقدي يف اخلارج
بغداد  /امل�شتقبل العراقي

رجح عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النائب
عن التحالف الكردس�تاني جاس�م محمد حسين
تثبيت رئي�س ديوان الرقابة المالية عبد الباس�ط
تركي كمحاف�ظ إلدارة البنك المركزي لما يمتلكه
م�ن خبرة مالية وش�خصية مقبول�ة دولياً .وقال
حس�ين إن فك�رة تثبي�ت رئي�س ديوان
الرقاب�ة المالي�ة عب�د الباس�ط
تركي ال�ذي يدير البن�ك المركزي
حالي�ا ً بالوكالة كمحاف�ظ دائمي
للمرك�زي تع�د “جي�دة” وايجابية
بالنس�بة للوضع المالي ف�ي البلد.
وأض�اف أن البن�ك المرك�زي يحتاج
الى ش�خصية مالية ذي خبرة كبيرة
ف�ي المجالي�ن االقتص�ادي والمال�ي
ويك�ون ش�خصية مقبول�ة دولي�ا ً وله
اط�الع ومعارف لما يج�ري في األوضاع
المالي�ة الدولي�ة لكي يدعم القط�اع المالي
في البلد والحفاظ على قيمة الدينار العراقي
مقابل العمالت الصعبة .واعلن مصدر مسؤول
ف�ي داخل البنك المركزي ع�ن تثبيت تركي الذي
يش�غل منص�ب رئي�س دي�وان الرقاب�ة المالي�ة
ومحافظ البنك المركزي مؤقتا ً كمحافظ أس�اس
إلدارة البنك المركزي وتركه منصب رئاسة ديوان
الرقابة المالية.

ق�ال مص�در مطل�ع يف البن�ك املرك�زي العراقي
إن الحكوم�ة العراقي�ة غري ق�ادرة عىل الترصف
باالحتي�اط النق�دي يف الخارج ،ألنه م�ودع لدى
البن�ك املركزي األمريك�ي .وأكد أن األخري س�بق
واتفق م�ع األمم املتح�دة وإدارة البن�ك املركزي
العراقي عىل رف�ض تحويل أي مبلغ خارج إطار
وتوقع خ�راء انتهاء
املوازنة.
أزم�ة البنك املركزي
العراق�ي مخاف�ة
فض�ح أس�ماء
كبرية يف الوس�ط
السيايس واملايل،
وه�و م�ا أكدته
مصادر مطلعة
س�ري
ع�ىل
ا لتحقيق�ا ت ،
الفت�ة إىل صدور
ق�رار قضائ�ي
باإلف�راج ع�ن
نائ�ب محاف�ظ
البن�ك مظه�ر
صال�ح و30
موظف�ا ً اعتقل�وا يف وق�ت
س�ابق ،وفق�ا لصحيف�ة «الحي�اة» اللندنية.
واص�در مجل�س القض�اء األع�ىل يف  19ترشين
األول املايض مذكرة اعتق�ال بحق محافظ البنك
املرك�زي وعدد من املس�ؤولن ،يف قضايا فس�اد،

ال�شركة العامة لتجارة احلبوب
الق�شم القانوين

واعتق�ل  32موظفا ً فيما رفض املحافظ س�نان
الشبيبي القرار .ورسبت مصادر من داخل البنك
املرك�زي تفاصي�ل تنفيذ اعتقال نائ�ب املحافظ
وأظهرت أن أمر االعتقال ش�مل ثالثة مسؤولن
هم املحافظ سنان الشبيبي ونائبه مظهر صالح
واملدي�ر الع�ام للقط�اع امل�رصيف عيل أب�و نايلة.
وتابعت املصادر أن الشبيبي وأبو نايلة لم يسلما
نفس�يهما للجه�ات املعنية ،غري أن صالح س�لم
نفس�ه بعدم�ا قامت الجه�ات األمني�ة باعتقال
بع�ض أف�راد عائلت�ه .وأش�ارت إىل أن جه�ات
التحقي�ق أنه�ت تحقيقه�ا م�ع نائ�ب املحافظ
واقتنع�ت بعدم وجود أدلة تدين�ه ،وقررت إنهاء
اعتقاله بكفالة لحن االنتهاء من التحقيق ،لكن
السلطات األمنية ممثلة بوزارة الداخلية رفضت
إخالء س�بيله أو الس�ماح لإلعالمين بمواجهته
داخل س�جن «العلوية» يف بغداد .وأش�ار مصدر
مقرّب م�ن لجنة التحقي�ق اىل أن «عدد موظفي
البنك املرك�زي يتجاوز  ،1235موزعن عىل املقر
الرئي�س وأربعة فروع يف نينوى والبرصة ودهوك
والس�ليمانية» .وأوض�ح أن ع�دد املعتقل�ن أقل
م�ن  ،30بينه�م  22موظفة وأربعة مس�ؤولن،
موضحا ً أن سبب اعتقالهم هو أنهم كانوا أعضاء
يف لجن�ة مجلس اإلدارة حيث يت�م انتخاب أربعة
موظفن ليعملوا تحت إمرة مجلس اإلدارة .وأكد
أن املحققن أخلوا س�بيل أعضاء اللجنة األخرية
وبع�ض املوظفات كونه�م غري معني�ن باألمر.
وعن آخر املس�تجدات يف التحقيق لفت إىل أن «ما
توصلت إليه هو أن البنك املركزي اعتمد خمس�ة

مص�ارف أهلي�ة لبيع ال�دوالر ،وه�ذه املصارف
تق�دم ملزاد امل�رصف الئح�ة يف مقاب�ل أي كمية
رشاء ،بعدها تنفذ التحويل وهنا تكون مسؤولية
املرك�زي ضمنية ال مبارشة» .وأضاف «لم تصدر
أي مذكرة قبض بحق مس�ؤويل املصارف األهلية
املتورط�ة لح�ن التأك�د م�ن تورطه�ا بعمليات
تبيي�ض أموال أو تهريبها خ�ارج العراق» .وكان
عضو اللجنة املالية النيابية حسن أوزمن أعلن يف
ترصيحات إعالمية قبل ثالثة أس�ابيع ،أن أموال
العراق يف الخارج بات�ت معرضة لخطر الوصاية
الدولية بسبب مشاركة األمم املتحدة يف التحقيق
بقضية البنك املرك�زي العراقي ،متوقعا ً أن تعن
ً
األمم املتح�دة مقررا ً
خاص�ا ملراقب�ة التحركات
املالي�ة العراقية ،إال أن الخارجي�ة العراقية نفت
ذل�ك .يذك�ر أن البنك املرك�زي العراق�ي أعلن يف
آب  2012ارتف�اع احتي�اط الع�راق م�ن العملة
الصعبة إىل  67مليار دوالر من  63مليار .إىل ذلك،
نفى مس�ؤول يف البن�ك املرك�زي إمكانية تالعب
الحكوم�ة بهذه االحتياطات ،وقال« :هي ال تزال
تحت وصاية األم�م املتحدة بموجب فقرات البند
الس�ابع ،وعائدات بيع البرتول تذهب مبارشة إىل
الحس�اب ذاته ،وحت�ى لو خرجت م�ن الوصاية
فهي أصالً موجودة لدى املرصف األمريكي ،الذي
يرفض أي طلبات عراقية ص�ادرة من الحكومة
تتعل�ق بس�حوبات مالية خ�ارج إط�ار املوازنة،
وهذا األمر متف�ق عليه مع األمم املتحدة ملنع أي
عمليات رسقة يف العراق ،الذي ال يزال يعاني عدم
االستقرار».

بغداد  /امل�شتقبل العراقي

اإعالن

تعل�ن الرشكة العامة لتجارة الحبوب ع�ن مناقصة تحميل وتفريغ
الحبوب يف صومعة الحلة القديم .
فع�ىل الراغبن باالش�رتاك يف املناقص�ة وفق ال�رشوط واملواصفات
مراجع�ة القس�م القانوني يف مق�ر الرشكة الكائنة يف ب�اب املعظم
مدخل ش�ارع الش�يخ عمر لرشاء الرشوط واملواصفات مقابل دفع
مبلغ قدره (  ) 500000فقط خمسمائة الف دينار غري قابل للرد
وس�يكون آخر موعد لقبول العطاءات لغاية الس�اعة الثانية عرشة
ظه�را ليوم ( الخمي�س ) املوافق  2013 / 1 / 24مع تأمينات أولية
بص�ك مصدق من إحدى املص�ارف يف بغداد او بكفالة مرصفية ألمر
الرشكة باسم املناقص حرصا ونافذة ملدة ثالثة أشهر من تاريخ غلق
املناقص�ة عن دخ�ول مناقصة بمبلغ ق�دره (  ) 100000000مائة
ملي�ون دينار ويف حالة تقديم التأمينات من خارج بغداد فيكون عن
طريق فروعنا يف املحافظات  ..وإرسالها بموجب كتاب رسمي مزود
بوصل قبض من الفرع  ،اما بخصوص خطاب الضمان فريس�ل مع
تايي�د صح�ة صدوره من مواقعن�ا وان الرشكة غ�ري ملزمة بقبول
اوطا العطاءات عىل ان يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :
الوثائق املطلوبة :
� كتاب تأييد تسجيل املتقدم يف الهيئة العامة للرائب
� صورة هوية األحوال املدنية
� بطاقة السكن
� البيانات األخرى املطلوبة بالعطاء
� شهادة تأسيس الرشكة
وس�وف يهمل أي عطاء غري مس�تويف الرشوط أعاله وسيتحمل من
ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن وأية مصاريف أخرى ..

ح�شن ا�شماعيل ابراهيم
املدير العام وكالة

خطة ملد أنابيب نفطية عراقية عرب سوريا
بغداد  /امل�شتقبل العراقي

أعل�ن عضو لجنة النف�ط والطاقة النائب ع�ن كتلة التغيير الكردس�تانية بايزيد
حس�ن عن وضع خطة إس�تراتيجية لمد أنابيب نفطية عبر سوريا الى ميناء الالذقية
وأخ�رى عب�ر األردن الى ميناء العقبة لغ�رض تعدد المنافذ التصديري�ة للنفط الخام
العراق�ي .وقال حس�ن في تصريح صحف�ي أمس إن وزارة النف�ط االتحادية وضعت
خط�ة س�تراتيجية لمد أنابيب نفطية جدي�دة عبر دولتي األردن وس�وريا وصوالً إلى
مينائي العقبة في األردن والالذقية في سوريا ليلتقيا معاً في البحر االبيض المتوسط
لتت�م عملية التصدير .وأضاف أن هذه الخطة س�تجنب البلد أي اضطراب او مش�اكل
تحص�ل في منطقة الخليج الذي يعتمد العراق عليه بتصدير نفطه وبنس�بة اكثر من
 ،%80وخاص�ة ان البل�د مقبل على زيادة كبي�رة في انتاجه النفطي خالل الس�نوات
المقبلة .وينتج العراق في الوقت الحاضر  3,2مليون برميل من الخام يوميا ويصدر
م�ا يقارب اكثر من  2,5مليون برميل يوميا .ويبلغ حجم االحتياطي النفطي العراقي
من الخام حس�ب مسؤولين في وزارة النفط العراقية  143,1مليار برميل ،ومن الغاز
 3,2ترلي�ون متر مكعب .ويمتل�ك العراق منفذين لتصدير نفط�ه احدهما عن طريق
الخلي�ج الذي يصدر عبره اكث�ر من  2,4مليون برميل يومي�اً واألخر عن طريق ميناء
جيهان التركي الذي يصدر عبره بحدود  450ألف برميل يومياً.

تصنيع احلبوب تكشف عن حلول "قريبة"
لنقص األدوات االحتياطية للمطاحن
بغداد  /امل�شتقبل العراقي

كش�فت الش�ركة العامة لتصنيع الحبوب عن حلول قريب�ة لموضوع النقص في
األدوات االحتياطية للمطاحن من خالل التعاقد مع الشركات المصنعة لتوريد كميات
م�ن األدوات االحتياطي�ة.
وقال بيان صحفي للش�ركة
تلقت “المس�تقبل العراقي”
نس�خة منه أم�س أن مدير
عام الشركة العامة لتصنيع
الحب�وب وكال�ة عدن�ان
جاس�م الش�ريفي اطل�ع
عل�ى المش�اكل والمعوقات
التي تواج�ه عمل المطاحن
والوق�وف عل�ى طاقاته�ا
اإلنتاجية وكيفية االس�تغالل
األمث�ل لتلك الطاق�ات .وذكر البيان إن الش�ريفي اجتم�ع بالكوادر اإلداري�ة والفنية
للمطاح�ن الحكومية وأك�د ضرورة إيجاد حلول س�ريعة لحاالت التلك�ؤ التي تحدث
أحيان�اً ف�ي إنتاج عدد م�ن المطاحن الحكومية وتش�خيص الخلل ،مبدياً اس�تعداده
لتقديم كل ما هو ممكن للنهوض بواقع عمل هذه المطاحن وتحقيق متطلبات اإلنتاج
الكمية والنوعية .وأش�ار الى انه يجب االهتمام بنظافة المطاحن واإلس�راع بإصالح
العطالت البس�يطة باإلمكانات الذاتية ،كاشفاً عن حلول قريبة لموضوع النقص في
االدوات االحتياطية للمطاحن من خالل التعاقد مع الشركات المصنعة لتوريد كميات
م�ن االدوات االحتياطية وخاص�ة الضرورية منها إضافة الى توفي�ر احتياجاتها من
السيارات الخدمية واإلنتاجية لتحقيق متطلبات ديمومة العمل فيها.

اقرتاح إللغاء هيئة االستثامر الوطنية

رقم املناق�شة2012/70/ـ2013
رقم التبويب 3342 /

بريد اللكرتوينIMPORT1@iqgrainb.com :
IMPORT2@iqgrainb.com
IMPORT3@iqgrainb.com

بغداد  /امل�شتقبل العراقي

أعلن مجلس القضاء األعلى عن اس�تحداث محاكم بداءة
متخصص�ة ف�ي دع�اوى المق�اوالت للنظر ف�ي القضايا
المتعلق�ة به�ذا الجان�ب والتي تك�ون فيها دوائ�ر الدولة
طرف�اً .وقال بيان للس�لطة القضائية تلقت “المس�تقبل
العراق�ي” نس�خة منه أمس أن�ه تقرر تش�كيل محكمة
بداءة في كل منطقة اس�تئنافية تس�مى محكمة البداءة
المتخصصة بالنظر في دعاوى عقود المقاوالت .وأش�ار
ال�ى أن المحكم�ة تنظر ف�ي دعاوى عق�ود المقاوالت
التي تك�ون دوائر الدولة طرفاً فيها وتش�مل إجراءات
القضاء المس�تعجل واألوامر عل�ى العرائض ،موضحاً
أن القرار جاء خالل الجلس�ة الخامسة لمجلس القضاء األعلى استنادا ً ألحكام المادة
 22من قانون التنظيم القضائي رقم  160لس�نة  1979وبداللة أحكام القسم السابع
من األمر رقم  12لسنة .2004

وص�ف عضو لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار الرملانية عبد
الحس�ن ريس�ان االس�تثمار يف العراق بأنه «اس�م بدون
مس�مى» ،مقرتحا ً إلغ�اء هيئة االس�تثمار الوطنية .وقال
ريس�ان يف بي�ان صحفي أمس إن االس�تثمار يف العراق ما
يزال «اس�ما ً بدون مس�مى» ،كاش�فا ً عن اع�رتاف بعض
مؤسسات ووزراء الدولة بفشل هيئة االستثمار الوطنية،

رئا�شة جمل�س الوزراء
ديوان الوقف ال�شيعي
ق�شم العقود احلكومية

وه�ي اىل اآلن تعم�ل بدائرة مغلقة .وأش�ار ريس�ان اىل أن
هناك مش�اكل بس�يطة تع�رتض طريق االس�تثمار ولكن
ال توج�د جهة تتخذ ق�رارا ً حازما ً ملعالجة هذه املش�اكل
من خ�الل بعض االج�راءات اإلدارية .وأش�اد عضو لجنة
االقتصاد واالس�تثمار النيابية بقانون االستثمار يف البالد،
واصف�ا ً اي�اه بأن�ه ال ب�أس به اىل ح�د معن ،الفت�ا ً اىل أن
األعراف اإلدارية والش�خصية املركزية الراس�خة يف اذهان

البعض جعلت من هذا امللف ظاهرة غريبة .وبن أن هنالك
البعض من املس�ؤولن يف املحافظ�ات يحاولون أن يأخذوا
نجاح االس�تثمار دونم�ا أي تعاون مع هيئة االس�تثمار،
ً
مقرتح�ا إلغ�اء هيئة االس�تثمار ،ضاربا ً املثل ب�أن اللجنة
ق�د طالبت الهيئة بتزويدها بالفرص االس�تثمارية املعلنة
واملوقعة واملش�اريع املنجزة يف العاصمة بغداد ،حيث ظهر
لها ان هنالك ثمانية مشاريع استثمارية فقط.

اإعالن مناق�شة رقم ()2012 / 100

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�ن الراغبن يف التقديم من ذوي الخ�رة واالختصاص واملؤهلن 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 ( )50,000خمسون ألف دينار غري قابلة للرد وتقديم عطاءاتهم يف
اغلفة مغلقة ومختومة (ومدرج عليها رقم املناقصة واس�م العمل) اىل سكرتري 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 ( 2013 / 1 / 31عىل 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 ( )% 1بموجب صك مصدق او خطاب ضمان وخالفه يس�تبعد
العطاء.
كتاب براءة ذمة نافذة من الريبة معنونة اىل ديوان الوقف الشيعي.
تحديد مدة تنفيذ العمل.
هوية اتح�اد املقاولن مجددة (اصلية او مصورة) او هوية تصنيف الرشكات صادرة
م�ن وزارة التخطيط عىل ان تكون الهوية (خراء اللون) معتمدة وس�ارية املفعول
عند اإلحالة وتوقيع العقد وعىل ضوء تعليمات وزارة التخطيط.
وصل رشاء الكشف التخميني (النسخة األصلية).
ش�هادةالتأس�يسللرشكاتوإجازةممارس�ةمهنةللمقاولن.
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 بالتأمن عىل أعم�ال املقاولة ل�دى رشكات التامن
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 العاملن رسميا يف الرشكة.
ال تقب�ل مراجع�ة املخولن 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 غري 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  4969يف  2011 / 2 / 10سوف يتم
حجب البطاقة التموينية عىل من ترسو عليه املناقصة.
مالحظ�ة /عىل الرشكة او املقاول مراجعة الدائرة الهندس�ية لالستفس�ار عن األمور
الفني�ةوالتصميمي�ةوالخ�اصبامل�رشوع.

مدير ق�شم العقود احلكومية
E-mail: alwaqufshia.okood@yahoo.com
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هل أفلتت ليبيا بعد الثورة من سيناريو الدولة الفاشلة؟

ديرك فاندويل
عر�ض  :طارق را�سد عليان ،باحث علوم �سيا�سية
أدى مقتل الس�فري األمريك�ي يف ليبيا،
كريس�توفر س�تيفنز ،وثالث�ة أمريكي�ن
آخري�ن ،أثناء هجوم نفذه حش�د غاضب
م�ن الن�اس ع�ى القنصلي�ة األمريكية يف
بنغ�ازي يف  11س�بتمرب  ، 2012إىل تركي�ز
انتباه العالم عى مش�كالت ليبيا فيما بعد
ألقذايف .فقد أظهرت أحداث الشغب كال من
قوة امليليشيات اإلسالمية ،وعجز الحكومة
يف طرابلس عن توفري األمن ،والحفاظ عى
النظ�ام يف ش�تى رب�وع البل�د .فاالنفالت
األمن�ي والفس�اد متفش�يان ،وال ت�زال
األسئلة األساس�ية حول هيكل املؤسسات
السياس�ية واالقتصادي�ة الليبي�ة وعملها
تبح�ث ع�ن إجابة.لكن هذه املش�كالت ال
ينبغي أن تحجب حقيقة أن القصة الكربى
عن ليبيا الجديدة إيجابية ،فس�يناريوهات
أس�وأ االفرتاضات التي شاع التنبؤ بها منذ
عام مىض لم تتحقق .وهناك يف واقع األمر
مس�وغات للتفاؤل املش�وب بالحذر بشأن
املستقبل ،بحس�ب تحليل لديرك فاندويل،
يف مجلة "فورين أفريز" األمريكية.
من�ذ ع�ام ونص�ف ع�ام ،ب�دت ليبي�ا
كم�ا ل�و أنه�ا س�تكون البل�د الذي ش�هد
نهاي�ة الربي�ع العربي .فبع�د أن تمخضت
االنتفاض�ات الش�عبية ع�ن اإلطاح�ة
الس�لمية بالديكتاتوري�ن يف تونس ومرص
املجاورت�ن ،تحول�ت الث�ورة الليبي�ة إىل
ح�رب أهلي�ة دموية .وحت�ى عندما أطاح
املتمردون يف نهاية املطاف ،وبمساعدة من
الغ�رب ،بنظام معمر القذايف يف أغس�طس
 ،2011كان�ت هن�اك الكثري م�ن العقبات.
فالليبي�ون – كم�ا يقول دي�رك فاندويل -
لديهم حس ضئيل بالهوية الوطنية للدولة،
وال يملكون أية خربة يف الديمقراطية .وقد
تولت قي�ادة البلد حكومة انتقالية لم تكن
محتكرة الس�تعمال الق�وة .ولبن�اء دولة
ِ
ناجحة ،كان يتع�ن عى ليبيا أن تتغلب
ع�ى م�رياث عق�ود أربع�ة م�ن الحكم
الديكتاتوري ،ح�ال خاللها القذايف دون
تطور مؤسسات وطنية حقيقية.
أسباب السالسة يف التحول الليبي
لك�ن اآلن ،وخالف�ا للتوقع�ات ،تربز
ليبي�ا كواح�د م�ن أنج�ح البل�دان التي
تخرج من االنتفاضات التي هزت العالم
العرب�ي ع�ى م�دى العام�ن املاضين.
فف�ي  7يولي�و  ، 2012أج�رت ليبيا أول
انتخابات وطنية تش�هدها منذ سقوط
القذايف ،صوّت خاللها املواطنون يف سالم
الختي�ار املؤتم�ر الوطني الع�ام الجديد
املؤلف من  200عضو .وبعد ذلك بش�هر
واحد ،قام املجلس االنتقايل الوطني -الذي
برز بصفته القيادة السياس�ية للمعارضة
أثناء األيام األوىل من الحرب األهلية  -بنقل
صالحياته رسم ًيا إىل املؤتمر الوطني العام.
وس�وف تت�وىل اآلن لجن�ة مهم�ة صياغة
دس�تور الب�الد ال�ذي س� ُيطرح بعدئذ عى
الش�عب يف اس�تفتاء عام .وقد س�ارت كل
هذه التط�ورات وفق الجدول الزمني الذي
وضعه املجلس االنتق�ايل الوطني يف خضم
الحرب .هن�اك صعوبات هائلة يف الطريق،
لك�ن السالس�ة غ�ري املتوقع�ة للتح�ول
الس�يايس يف ليبيا ،حت�ى اآلن ،تمثل إنجا ًزا
بالنس�بة لبلد ال يزال يرتن�ح ،نتيجة عقود
من ديكتاتورية القذايف.
رأى كثري من الباحثن يف الشأن الليبي
أن افتق�ار البلد إىل التطور املؤس�ي نذير
سوء بمستقبله كدولة ديمقراطية .غري أن
الس�نة املاضية تشري إىل أن ليبيا استفادت
بالفعل من اضطرارها إىل البدء من الصفر
تقري ًب�ا يف بن�اء دولة فاعل�ة .فعى خالف
تون�س ومرص -اللت�ن أثبتت املؤسس�ات
املس�تحكمة بعم�ق فيهم�ا ،كالق�وات
املس�لحة والنظام�ن البريوقراطي�ن
القوي�ن ،مقاومتهما لإلص�الح  -لم يكن
ق�ادة طرابلس الجدد يف حاج�ة إىل تفكيك
مؤسسات كربى تمثل بقايا النظام القديم،
بحسب الفورين أفريز.
ال تؤذن اإلنجازات التي حققتها
ليبي�ا أخريا

إال

ببداي�ة ما يبرش بأن تك�ون عملية طويلة
وصعبة إلص�الح البلد الذي مزقته الحرب.
لكن إذا كانت هناك أية داللة يف االنتخابات
الت�ي أجريت يف يولي�و  ،2012فإن معظم
الليبي�ن عاق�دو العزم عى بن�اء مجتمع
سيايس يحرتم االختالفات يف الرأي ،ويحل
النزاعات من خالل عملي�ات ديمقراطية،
وهو يشء لم يتمتعوا به من قبل قط.
سلبيات وإيجابيات التحول الليبي
عقب س�قوط الق�ذايف ،تنب�أ قليل من
املراقب�ن بأن ليبي�ا ،بتاريخها املضطرب،
س�وف تخ�رج كدول�ة ناجح�ة .فاملَلَكية
الليبي�ة ،التي حكمت من  1951إىل ،1969
لم تفعل إال القليل إلزالة الشكوك املتبادلة
الت�ي ال ت�زال تتس�بب يف االنقس�ام ب�ن
طرابل�س وبرقة وف�زان  -األقاليم الثالثة
التاريخي�ة الت�ي يتألف منها البل�د  -التي
كان�ت تش�كل مملك�ة ليبيا .كم�ا أخفق
امللك إدريس ً
أيضا يف إنش�اء أية مؤسسات
تمامً
ا
وطني�ة ،فيما عدا الجهاز األس�ايس
ال�ذي تتأل�ف منه أي�ة دولة حديث�ة ،فيما
ص�ارت الث�روة النفطي�ة الهائل�ة تهيمن
عى االقتصاد والسياس�ة يف البلد .وعندما
طرد الق�ذايف امللك إدريس يف س�نة ،1969
عزز س�لطته ،وف�رّغ املؤسس�ات الوطنية
القليل�ة -مثل جيش البل�د الضعيف -التي
تمكنت امللكية من إنشائها.
خالل الحرب األهلية التي شهدتها ليبيا
أخريا ،بدا أن األحداث ،من قبيل اغتيال أحد
كبار القادة العسكرين للمتمردين يف يوليو
 ،2011وهو عب�د الفتاح يونس ،عى أيدي
أفراد ميليشيات مناهضة للقذايف ،وما نتج
عن ذلك من فوىض داخل املعارضةُ ،تظهر
أن املجل�س االنتقايل الوطني س�وف يثبت
ه�و اآلخر أيض�ا ع�دم قدرته ع�ى ترميم
هذه الرشوخ التاريخية .وحتى بعد نجاح

السنة املاضية تشري إىل أن ليبيا
استفادت بالفعل من اضطرارها
تقريبا يف
إىل البدء من الصفر ً
بناء دولة فاعلة
املتمردي�ن ،فإن العرشات من امليليش�يات
القوي�ة  -التي يتألف بعضها من محاربن
ث�وار حقيقين ،وبعضه�ا اآلخر من مجرد
بالطج�ة مس�لحن -ه�ددت س�يطرة
الحكوم�ة االنتقالي�ة عى البل�د .لقد كان
هناك تشاؤم حيال مستقبل ليبيا لدرجة أن
عددا من وس�ائل اإلعالم الدولية واملحلية،
من ضمنها ليبي�ا هريالد ،باكورة الصحف
الليبية املنشورة باللغة اإلنجليزية ،أشارت
عى نحو منتظم إىل أن ليبيا س�وف تصبح
الدول�ة الفاش�لة التالي�ة يف العال�م ،حيث
س�تمزقها الرصاعات القبلي�ة واإلقليمية
إربا ،و ُيفس�دها كل من األم�وال النفطية،
وسياسات "فرق تسد" القديمة ذاتها التي
أبق�ت عى النظ�ام الس�ابق متحصنا ملدة
تزيد عى أربعة عقود من الزمن.
ع�ى الرغم من أن ليبيا ل�م تنفجر من
الداخ�ل ،فإن االنف�الت األمن�ي -كما يدل
عليه مقتل الس�فري األمريكي  -والفس�اد
ال ي�زاالن باقي�ن ،وال يزال الث�وار ينفذون
قام أعضاء
القان�ون بأيديه�م ،حيث
بتعذ ي�ب
امليليش�يات املارق�ة
أ لق�و ا
املحتجزي�ن الذي�ن
عليه�م
ا لقب�ض
أثناء الحرب
ا أل هلي�ة
وا العت�د ا ء
عليه�م .وال
ت�زال امل�دن
تعان�ي م�ن
أعم�ال النه�ب
و ا لس�طو ،
و مخطط�ا ت
الحماية الشبيهة
بعصا ب�ا ت
املافي�ا .ويف الج�زء
الجنوبي م�ن البلد،
تخ�وض القبائ�ل
الليبي�ة املحلية حر ًبا
ض�د جماع�ات التبو
ع�ى الس�يطرة ع�ى
ممارسة تهريب السلع
عرب الحدود ،بما تحقق
من أرب�اح وفرية ،والتي
يبدو أن الحكومة عاجزة
ع�ن احتوائها .ومما ينذر
أن
بالخط�ر
ً
كب�ريا
ج�ز ًءا
من أعمال
التهريب
ه�ذ ه

حكومتهم حديثة العهد بالديمقراطية.
وس�يتمثل التحدي األكرب ال�ذي يواجه
ليبي�ا يف تعزي�ز مجتمع س�يايس حقيقي.
فعى خالف ما ه�و كائن يف معظم الغرب،
الذي تطورت البلدان ذات الهويات الوطنية
القوي�ة في�ه إىل ديمقراطي�ات انتخابي�ة،
س�وف يتع�ن ع�ى ليبي�ا أن تبن�ي هوية
ً
انطالقا م�ن ديمقراطيتها حديثة
وطنية،
النشأة .وس�وف تحتل صميم هذا الجهود
كتابة الدستور ،وهو عقد اجتماعي يمكنه
أن يح�ول السياس�ة غ�ري املح�ددة وغ�ري
الرسمية ،التي سادت إبّان عهد القذايف ،إىل
قواعد رصيحة .ويف الشهور املقبلة ،سوف
يتعن عى اللجنة الدس�تورية الليبية ،التي
ينتمي أعضاؤها بش�كل متساو إىل أقاليم
ليبي�ا التاريخي�ة الثالث�ة ،وض�ع تصميم
دس�توري يغ�ري مختلف الفئ�ات يف ليبيا
بقبول مرشوع وطني بحق.
م�سكالت اإدارة "دولة ريعية"

يش�تمل ع�ى أس�لحة ،بم�ا فيه�ا قذائف
صاروخي�ة موجه�ة بالح�رارة ،وقناب�ل
صاروخية ،منهوبة من املس�تودعات التي
تعود إىل عهد القذايف.
ولع�ل األم�ر األش�د إث�ارة للقل�ق أن
الحكومة اتخذت خط�وات أقل مما ينبغي
نحو ضم�ان العدالة االنتقالية واملصالحة،
وه�ي القضي�ة التي قلما كان�ت جز ًءا من
النقاش السيايس خالل الفرتة التي سبقت
االنتخاب�ات الت�ي أجري�ت يف ش�هر يوليو
امل�ايض .ف�اآلالف مم�ن يش�تبه يف والئهم
للق�ذاف يال يزالون يرزحون يف س�جون ال
تسيطر عليها الحكومة ،بل تسيطر عليها
ميليش�يات أو جماعات أمني�ة محلية،
يبدو كثري من أعضائها مهتمن بتسوية
حسابات ش�خصية أكثر من اهتمامهم
بتحقي�ق العدالة .ويف هذا الس�ياق ،فإن
طرد الطوارق وإساءة معاملتهم يربزان
كبقعة سوداء يف وجه الحكومة الجديدة
 ،بحسب الفورين أفريز.
غ�ري أن إلق�اء نظ�رة أدق ع�ى م�ا
حققت�ه ليبيا يتمخض ع�ن صورة أكثر
ً
تف�اؤال .فقدرة املجلس االنتقايل الوطني
عى تنظيم انتخابات وطنية ،واستعداده
لتسليم السلطة إىل مؤتمر وطني منتخب
يف أغس�طس  ،2012يدالن ع�ى أن ليبيا
ب�دأت يف بناء مؤسس�ات سياس�ية ذات
مغزى ،ربما لم تبلغ االنتخابات حد الكمال
من كل النواح�ي .وقد وردت تقارير
يف الج�زء الرشق�ي م�ن الب�الد
تتحدث عن تعرض صناديق
اقرتاع لإلتالف .لكنها عى
الرغ�م من ذل�ك ،القت
ً
استحسانا واس ًعا من
نحو  27أل�ف مراقب
مح�ي ودويل .ويف
نهاي�ة املطاف ،تبرش
االنتخاب�ات بتعزي�ز
ثق�ة الجمهور يف قادته
الحالي�ن ،مم�ا يوف�ر
للحكومة الجديدة الرشعية
الش�عبية الت�ي افتق�رت إليها
سابقتها.
ويرى تحليل " الفورين أفريز" أن ليبيا
بدأت -ببطء لكن بثقة  -تتحول إىل بلد أكثر
ً
تكامال مع وجود حكومة وطنية قادرة عى
ّ
الترصف بفعالية .فقد وس�عت الس�لطات
املركزية يف ليبيا سلطتها عى حساب كثري
من امليليشيات التي ال تزال تنازع طرابلس
س�يطرتها عى البل�د .وقد أع�ادت جميع
املدارس يف ليبيا فتح أبوابها ،وتشهد تجارة
التجزئة ازدهارًا .وبدأت الحكومة الجديدة
يف إع�ادة تنظي�م الجه�از البريوقراط�ي،
كم�ا ب�دأت املحاك�م تعمل عى نح�و أكثر
اس�تقاللية.ففي يونيو  ، 2012عى سبيل
ً
قانونا
املث�ال ،ألغت املحكمة الليبي�ة العليا
ّ
س�نه املجلس االنتقايل
يشكل عالمة بارزة
الوطني ،وكان فيما يب�دو يهدف إىل تقييد
حرية التعبري .يف هذه األثناء ،نشأت املئات
م�ن منظم�ات املجتم�ع املدني ووس�ائل
اإلع�الم الجديدة .وبع�د أن ُحرم املواطنون
الليبي�ون من إب�داء آرائهم ملدة  42س�نة،
فإنه�م يطالبون اآلن بحقوقهم يف التنظيم
النقاب�ي ،والتعب�ري عن أنفس�هم
ويمارسونها.
لع�ل األهم م�ن هذا
كله ،وفق�اً" للفورين
أفريز" ،هو حقيقة
الليبي�ن
أن
فيم�ا يب�دو اآلن
يش�رتكون يف
القناع�ة بأن
بلده�م حر،
و غ�ري

قابل للتجزئة ،رغم كل الخالفات الداخلية.
وعى الرغم من أن أنصار الدولة الفيدرالية
يف إقليم برقة يواصلون ضغطهم للحصول
ع�ى درج�ة م�ن االس�تقاللية ،وتج�ادل
جماعات أخرى مطالبة بامتيازات خاصة،
ف�إن حمالته�م ال ُتظه�ر بوادر ت�دل عى
تمزيق البلد .ولم تجتذب الحركة الفيدرالية
يف برق�ة ،الت�ي التف�ت اآلن ح�ول ح�زب
سيايس ،إال ً
ً
تفتتا
قليال من األنصار ،وتشهد
مع مرور الوقت .وقد س�اعدت الحاجة إىل
تس�ويق نفط البلد ،من خ�الل بنية تحتية
مادي�ة متكامل�ة ،وإدارة بريوقراطي�ة
موحدة ،ىف إحكام ترابط أجزاء ليبيا ،مثلما
ساعدت عى ذلك يف املايض.
ويف هذه األثناء ،بدأت قوة امليليش�يات
يف البلد تت�آكل ببطء ،حيث اندمجت بعض
الجماعات املسلحة يف املؤسسات الوطنية،
مث�ل الرشط�ة ،والجيش ،أو تلق�ت تدري ًبا
لش�غل وظائف مدنية .ووفق�ا للتقديرات
غري الرس�مية التي تتناولها وسائل اإلعالم
الليبي�ة ،س�يتم تدري�ب نح�و  250أل�ف
ش�خص آخرين يف غضون الس�نة املقبلة.
فق�ادة ليبي�ا الج�دد يدرك�ون أن وض�ع
امليليشيات تحت السيطرة سيكون عملية
مطولة س�وف تعتمد -عى مدى املستقبل
املنظور -عى املكافآت ،مثل اعتمادها عى
اإلقناع.

خريطة القوى ال�سيا�سية بعد االنتخابات
أظه�رت االنتخاب�ات الليبي�ة ،الت�ي
أجريت يف شهر يوليو  ،2012أن الطريق ال
يزال طويال أمام النظام الس�يايس يف البلد،
ك�ي يص�ل إىل مرحلة النض�ج .لقد وجدت
األحزاب صعوبة يف صياغة برامج سياسية
متماس�كة ،لذا ص�ارت ُتميَّ�ز باألفراد ،ال
باألفكار ،وبدا أن الجمهور ال يملك إال فهمًا
أول ًيا للعملي�ات واإلجراءات السياس�ية يف
البلد .ورغم هذه النقائص ،فقد تم تصميم
نظام انتخابي يضمن عدم هيمنة جماعة
سياس�ية معينة عى البالد .فقد أس�فرت
النتائج عن حصول تحالف القوى الوطنية،
بقي�ادة محمود جربي�ل ،عى  39مقعدا
م�ن بن  80مقع�دا مخصصة لألحزاب
يف املجل�س ال�ذي يض�م  200مقعد .أما
الذراع السياس�ية لإلخوان املس�لمن يف
ليبيا ،وهي أكرب حزب إس�المي يف البالد،
فق�د حصلت عى  17مقعدا فقط يف أول
انتخابات حرة تش�هدها ليبي�ا .وهناك
 120مقعدا يف املؤتمر الوطني مخصصة
ملرش�حن مس�تقلن ،يصع�ب تحدي�د
والءاتهم .ولعل ه�ذه النتائج خلقت ما
يمكن تسميته سياس�ة الحلول الوسط
يف العملية السياسية.
ورسع�ان ما ب�دأ عدد م�ن املعلقن
الغربين يف االحتفال بهزيمة اإلسالمين
يف ليبيا عى أي�دي ائتالف جربيل ذي
التوجه الليربايل ،غري أن مثل هذه
االحتف�االت س�ابقة ألوانه�ا.
فالحقيقة ه�ي أن األحزاب
السياس�ية الليبية كافة،
بما فيها ائتالف جربيل،
تحتفظ باإلسالم كجزء
من برامجها السياسية،
وه�ي ال تختل�ف إال يف
طبيع�ة ال�دور الدقي�ق
ال�ذي تمنح�ه للدي�ن يف
الحياة اليومية.
عالوة عى ذلك ،فإن األداء
الضعيف الذي حققه حزب العدالة
والتنمية ال يتعلق باأليديولوجية بقدر
م�ا يتعل�ق بحقيق�ة أن القذايف اس�تأصل
عمليا ش�أفة اإلخ�وان املس�لمن يف ليبيا،
ً
ت�اركا له�ا م�وارد تنظيمية قليل�ة ،عقب
الحرب األهلية .وترى الفورين أفريز أنه يف
االنتخابات املس�تقبلية يف ليبيا ،وفيما تبدأ
ذكريات املجلس االنتقايل الوطني وقياداته
يف التاليش ،وينظم ح�زب العدالة والتنمية
واألحزاب اإلسالمية األخرى نفسها بشكل
أفضل ،وتصيغ برامج سياسية أكثر تطورًا
وتفصيل ،س�وف يكس�ب اإلسالميون عى
األرج�ح ً
أرض�ا يف السياس�ة الليبية .وعى
الرغ�م من ذلك ،فإن معظم الليبين يبدون
مصممن ع�ى الحيلولة دون هيمنة حزب
سيايس واحد ،أو حركة سياسية واحدة عى

Apago PDF Enhancer

و فيم�ا
تقوم الحكومة بتوزي�ع حوافز مالية عى
امليليش�يات ،س�وف يتعن عليها الحفاظ
عى ت�وازن دقيق ،بحيث تضمن أال تتحول
هذه املنح املؤقتة إىل اس�تحقاقات دائمة.
عندئ�ذ فقط ،يمكنها أن تتجنب ذلك النوع
من سياس�ة املحس�وبية ال�ذي أصبح من
املالم�ح األصيل�ة لس�نوات حك�م القذايف.
وعى الرغم من أن قدرات الحكومة ال تزال
مح�دودة ،فيجب أن تتح�رك ليبيا لتحقيق
املزيد من التطوير يف مؤسس�اتها األمنية،
والسياسية ،واالقتصادية الوليدة.

يلفت ديرك فاندويل إىل أنه يتعن ً
أيضا
ً
سبال أفضل
عى قادة ليبيا الجدد أن يجدوا
إلدارة موارد البلد النفطية واقتصاده .فقد
تمكن الق�ذايف م�ن إدامة حكمه بإس�اءة
اس�تعمال هذه امل�وارد ،وإنش�اء اقتصاد
ش�ديد املركزي�ة ب�ال تنظي�م .إال أن ه�ذا
االقتصاد يعاني اآلن من كل تبعات اإلهمال
طوي�ل امل�دى ،مث�ل افتق�اره إىل مبادرات
األعم�ال ،ومعاناته من قطاع عام مرتهل،
ومن نظام�ن ضعيفن للرعاي�ة الصحية
والتعليم ،ومن بنية تحتية متدهورة ،ابتداء
من اإلس�كان اململ�وك للحكوم�ة ،وانتهاء
بالطرق ،وخطوط األنابيب.
وال يتس�م اقتصاد ليبيا بالتنوع الكايف،
فقطاعه النفطي ال يمكنه أن يبدأ يف توفري
فرص عمل كافية لتش�غيل األعداد الكبرية

معظم الليبيني يبدون مصممني
عىل احليلولة دون هيمنة حزب
سيايس واحد ،أو حركة سياسية
واحدة عىل حكومتهم حديثة
العهد بالديمقراطية
من الش�باب التي تعاني من البطالة .وعى
ال�ورق ،تب�دو األرق�ام االقتصادي�ة للبل�د
ع�ى املدى القص�ري جيدة .فقد ع�اد إنتاج
النف�ط ،بش�كل أو بآخر ،إىل م�ا كان عليه
قب�ل الحرب األهلي�ة .ويتوقع املس�ئولون
يف املؤسس�ة الوطنية للنفط أن تنتج ليبيا
ملي�ون برمي�ل إض�ايف يوم ًي�ا يف غض�ون
ً
ووفقا لتقرير صادر عن مؤسسة
س�نتن.
"بيزن�س مونيت�ور إنرتناش�يونال" ،فإن
النات�ج املح�ي اإلجمايل الحقيق�ي يف ليبيا
من املتوقع أن يرتفع بنس�بة  %59يف سنة
 ،2012بعد انخفاض بنسبة  %49تقري ًبا يف
س�نة  .2011لكن هذه التوقعات املشجعة
تخف�ي حقيق�ة أن�ه م�ن دون إصالحات
اقتصادي�ة كربى ،لن يكون يف مقدور ليبيا
أن تتجاوز وضعها ك�"دولة ريعية".
ويؤك�د دي�رك فاندوي�ل أن تحفي�ز
االقتصاد وتنويعه س�يتطلب من طرابلس
تش�جيع مب�ادرات األعم�ال ،م�ن خ�الل
الربام�ج الحكومي�ة ،وكذل�ك إلغ�اء آث�ار
عق�ود من سياس�ات املحس�وبية القائمة
عى النفط .واملفارقة أن�ه كي يعالج قادة
ليبي�ا الجدد هذه املش�كالت ،ال بد لهم من
أن يتدخل�وا بقوة يف الس�وق اآلن للحد من
وج�ود الدولة يف الش�ئون االقتصادية عى
املدى الطويلُ .
وتثبت خربات البلدان األخرى
الغني�ة بالنف�ط التي خرجت م�ن حروب
أهلي�ة ،مثل نيجرييا ،أنه ما لم ُتمح أنماط

املحسوبية بقوة من البداية ،فإنها رسعان
م�ا ترس�خ نفس�ها م�ن جدي�د .فالنخب
القديم�ة تمي�ل إىل تعزيز قوته�ا ونفوذها
مرة أخرى .وهذه األنماط ال يمكن تجنبها
إال بزي�ادة الش�فافية ،والحك�م الرش�يد،
وبتوس�يع إمكانية مش�اركة الس�كان يف
االقتصاد.
ما هو املطلوب مليالد الدولة؟
بن�اء دول�ة ،وتعزي�ز هوي�ة وطني�ة
يس�تغرقان ً
وقتا ،ويتطلب�ان قيادة جيدة،
ُ
واس�تعدا ًدا للتواف�ق ،ويصدق ه�ذا بوجه
خاص عى األوضاع يف ليبيا .ويرى فاندويل
أن املجل�س الوطني االنتقايل فش�ل إىل حد
كبري ،يف الش�هور التي سبقت االنتخابات،
يف س�ن ترشيع ذي مغزى ،كما ّ
نفذ قرارات
تعس�فية إىل ح�د م�ا .فالقان�ون رقم ،36
عى س�بيل املثال ،الذي اس�تهدف األصول
اململوك�ة لألف�راد الذين تجمعه�م روابط
ً
متعجال م�ن منظور
بالق�ذايف كان إج�راء
سيايس ،لزم يف نهاية املطاف تعديله .وعند
تسليم السلطة إىل املؤتمر الوطني العام يف
أغس�طس  ، 2012اع�رتف رئيس املجلس
الوطن�ي االنتقايل ،مصطفى عب�د الجليل،
ببع�ض أخطائ�ه ،وال س�يما يف اس�تعادة
األمن إىل البلد ،لكنه أوضح ً
أيضا أن السلطة
املؤقت�ة يف البل�د تول�ت الحك�م يف "أوقات
استثنائية" .ولهذا الس�بب ،فإن كث ً
ريا من
الليبين ،حت�ى أولئك الذين اختلفوا عالنية
مع املجلس الوطني االنتقايل  ،يشرتكون يف
قدر من االحرتام ملا أنجزه أعضاؤه.
ويش�ري تحليل "الفورين أفريز" إىل أن
املهام التي تنتظر الحكومة الليبية ش�اقة
وعدي�دة ،ومنه�ا توف�ري األم�ن والنظ�ام،
واملوازنة بن الس�لطة املركزية واإلقليمية،
وتوس�يع س�يادة القان�ون وتعزيزه�ا،
وتوف�ري العدال�ة االنتقالي�ة ،وتعزي�ز
حقوق اإلنسان ،وترسيخ حس بالهوية
الوطنية بن الليبين كافة.
وعى الرغم أن بع�ض األحداث ،مثل
الهجمات األخرية التي نفذتها جماعات
إس�المية عى أرضحة صوفية ،طرحت
عالمات اس�تفهام حول كيف ستستمر
االختالف�ات الدينية العميق�ة يف ليبيا يف
عرقلة إنش�اء مجتمع س�يايس متناغم.
لك�ن الص�ورة الك�ربى لعملي�ة التحول
ينبغ�ي أن تبع�ث عى األمل .فبعد س�نة
فق�ط من س�قوط ديكتاتوري�ة حرمت
الليبين من أي دور س�يايس ،بدأت ت ُ
ربز
دول�ة حديث�ة ،ع�ى الرغ�م م�ن كل ما
يب�دو من عقب�ات وتحدي�ات .إذا واصل
الليبي�ون ه�ذا التق�دم وترس�يخ جذوره،
فمن املحتم�ل أن تثبت ليبيا أنها اس�تثناء
مما يس�مى لعن�ة امل�وارد الطبيعية ،وهي
القاعدة التي تبدو ثابتة ،وتقول إن البلدان
املصدرة للنف�ط مكتوب عليها االس�تبداد
والركود .األكثر من ذلك أن ليبيا ربما ُتثبت
قيمة البدء من الصف�ر عند إعادة بناء بلد
مزقت�ه الحرب .فال يمكن أن يكون أحد قد
تنبأ بأنه م�ن تحت الحطام لنظام القذايف،
وح�رب أهلية دموية ،س�وف تتمكن ليبيا
م�ن إقامة حكومة فعال�ة .ومع ذلك ،فإن
كل املؤرشات ت�دل عى أنها تفعل ذلك .لقد
أتي�ح لقادة ليبيا فرصة قلما أتيحت للثوار
الناجحن ،وهي البدء من جديد ،مع وجود
م�وارد مالي�ة وف�رية ،وحرية بن�اء دولة،
ً
مناس�با .ومع بروز
عى النحو الذي يرونه
ليبيا الجديدة ،يتعن عى الغرب أن يواصل
لع�ب دور داعم بالغ األهمي�ة ،وذلك مثلما
فع�ل أثناء الحرب األهلية .وينبغي أال يثني
موت س�تيفنز الوالي�ات املتحدة عن العمل
عن كثب مع طرابلس ،ألن الس�فري نفسه
كان ي�درك أن انخ�راط الوالي�ات املتح�دة
وحدها هو الذي يمكنه من أن يوفر الخربة
والدعم اللذين تحتاج إليهما ليبيا لرتس�يخ
ديمقراطيتها.
تعريف الكاتب:أس�تاذ مس�اعد إلدارة
األعمال يف كلية دارتموث
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عبد اجلبار سلامن:

بدأت نائب عريف وانتهيت فنان ًا
عطوان واملخرج كارلو هاريتون.

ومرسحي�ة (ابتهال املطر) من
خليل القباني)
لدكتور س�عدي ويف السينما؟
أجرى الحوار /سعدون شفيق سعيد
األدب الصيني اخرجها الفنان ا
�خصية (الرشطي املبلغ) يف فيلم
�ا ..حيث حصلت � جسدت ش
خ�ه الفن�ي بش�خصية (حس�ني
يونس املغرتب حاليا يف فرنس
ارتب�ط تاري
لجب�ل) للمخ�رج الكب�ري محمد
رسح الطالبي يف (الف�ارس وا
وع عم�ل مرسح�ي عام 1980
ارخي�ص) يف أر
ع�ى جائزة أفضل ممث�ل يف امل
ل ..ولكوني جسدته بشكل تلقائي
تلك الش�خصية حصل عى جائزة
شكري جمي
لغة الجسد واملرونة الجسدية.
وم�ن خالل
رغم قرص مساحة الدور.
راقي ..والعمل املرسحي بالنسبة
أفضل ممثل ع
* وبعدها؟
وله للذين يس�يئون البناء الريف
أخذني االحرتاف *م�ا الذي تق
له يعن�ي الحي�اة كلها
� جماهريي�ا
ص) من خالل االعمال الفنية ؟
رخي
والرئ�ة الت�ي يتنفس
ا
سني
(ح
حية
إىل مرس
يس�يئون للرج�ل الريفي (ابن
عب�د الواح�د  -الذي�ن كانوا
وإن
م�ن خالله�ا..
رق
للكات�ب ط�ا
انفس�هم الذين يس�يئون له اآلن
الجنوب) هم
ج�ل
عيل.
بالر
واخراج محسن ال
االس�تخفاف
منه عى مس�ارح بغداد وبمعنى:
ف�ة عن�د تل�ك ويس�خرون
الريفي ّ
يدل عى خواء
*ه�ل م�ن وق
والحمام)  ..وهذا العيب انعكس
(نفس الطاس
فك�ري ويعني ضحكا
املرسحية ؟
ضائيات الت�ي باتت هي االخرى
حية (حس�ني حت�ى عى الف
ع�ى الذقون وكس�با
� حكاي�ة مرس
الرجل الفالح البسيط بدال من ان
طبق عى ما يمر تستخف من
للمال املبتذل ،هذا جزء
ارخي�ص) تن
ظة والحكمة ..وهذا ان دل عى
حتالل ..فهذا تأخذ منه املوع
نان
مما تح�دث به الف
اال
بعد
به العراق
عى خ�واء فكري وعدم وجود
) كان نائب يشء فانما يدل
مان
عب�د الجب�ار س�ل
ص
الرج�ل ( ارخي
ي�ة مس�ؤولة  ..والحقيقة التي
النارصية عام ثقاف�ة مرسح
قبل
س�ت
عري�ف يف ثكنة
يف حوار ل�(امل
ان مثل تلك االعمال هي ( ضحك
ت�ل الكولوني�ل البد ان تق�ال
العراق�ي) ،ويف م�ا ييل
 1940ق�ام بق
) ومن اجل كسب للمال املبتذل.
(جف�رس) عضو عى الذقون
الربيطان�ي
ّ
ظ�ر اىل امل�رآة م�ا ال�ذي تقول�ه
نصه:
رشق األوس�ط * حينم�ا تن
* إىل أين يريد أن يصل
االرتب�اط بال�
وكان مقتل�ه يف لنفسك؟
عبد الجبار سلمان؟
آن�ذاك..
عيل ان ابتعد عن املجامالت  ،وان
ي�ة يف النارصية  -اوضح بان
ال
 طم�وح الفن�انرص
س�وق القي
الحقيقة وحتى لو كانت مرة .
ل�ه واس�تهتاره بأبناء أقول
عي
اري
ينته�ي  ...ومش�
وق�د ق�ام بقتله الحتال
ضع رأس�ك عى وس�ادتك ليال ما
رص يف مج�ال امل�رسح وإنما يف
دث مقتله ضجة *وحينم�ا ت
كث�رية ال تنح�
عمومت�ه وعش�ريته وقد اح�
رب ال�ذيتفك�رب�هللي�ومالت�ايل؟
وعة ش�ابة س�تكون له�ا الريادة
لع�راق آن�ذاك ،وع�ى إث�ر ذلك ه
متابعة مجم
مبك�را لينه�ض مع�ي وطن�ي
كب�رية يف ا
خوف�ا من بطش � النه�وض
مرسح عراقي شبابي معارص.
حس�ني ارخي�ص اىل األهوار
لتأسيس
املي�ل تبدأ بخط�وة ..أين كانت
عهم من إدالء الخيانة املستلب..
لف
األ
ل�ة
م
نني
* رح
الربيطانيني واملتعاو
ولهلآلخري�نالذي�نيكرهون�ك؟
وماالذيتق
ل..
ملحت
وىل؟
ا
مع
األ
خطوتك
(الجواسيس) املتعاونني
يكرهون فذاك هو رس نجاحي .
ح�رتايف كان يف معه�د الفن�ون
ي�ة الت�ي جس�دت  -دعهم
ا
م�ل
رسح
ع
 أولامل
يف
ع�ك
م
كان
العبد) ش�اركت وم�ن
* هل تحب نفسك؟
الجميل�ة من خالل مرسحية (
�ق واق�دم عم�ال ي�ريض الجميع
؟
ه�ا
(ل�ريوي جونز) بطولت
عب�د الجب�ار � عندم�ا اتال
فيه�ا ممث�ال للكاتب الفرني
� كان مع�ي الفن�ان الراح�ل
ط�ه علوان عندها أحب نفي .
حية
رس
م
مع
كان
وأول عمل اح�رتايف إخراجيا
ظ�م ونخب�ة من نج�وم املرسح
رصي محمود ذياب كا
وخلي�ل *متى تكره نفسك ؟
(ب�اب الفتوح) للكاتب امل�
اردوس يوس�ف وعم�اد ب�دن
بال عمل  ..الن العمل املرسحي
جي م�ن املعهد وري�ك
� عندما اك�ون
خر
وكان تل�ك ه�ي أطروح�ة ت
هيم والفنانة برشى إسماعيل.
ه�و الحي�اة كله�ا  ..واملرسح هو
رحلة االحرتاف يف ابرا
بالنس�بة يل
م�ع
ع�ام  1975ثم تواصلت
يا؟
يون
لفز
ت
تها
وأفضل شخصية جسد
والرئة التي اتنفس من خاللها.
) بائ�ع اللن�كات يف حياتي
.19
76
�ام
ع
ل�ة
أكاديمي�ةالفن�ونالجمي
� ش�خصية ( شنش�ول
قفة عند ذلك التواصل االحرتايف؟
ح�ة الثعال�ب) للكات�ب صباح
* هل من و
مع أبي مسلس�ل (أجن
صلت من خالل مرسحية (سهرة
 -توا

سالمات  ..نجالء فهمي
يف خ�رب مؤس�ف تعرضت الفنانة النجمة نجالء فهمي إىل حادث س�ري مس�اء أول م�ن أمس يف أحد
ش�وارع بغ�داد ،والحمد لله ل�م يؤد إىل إصابتها ب�أي رضر.وطمأنت فهم�ي يف اتصال هاتفي
لوسائل إعالم محلية جمهورها ومحبيها بأنها عى خري ما يرام وان األرضار كانت مادية
فق�ط ،الحمد لله الذي قدر ولطف وحمدا ً لله عى س�المتك يا نجالء وأمنياتنا بدوام
السالمة.

أمل خضري :وزارة الثقافة وراء عدم
تسجيل ألبومي
أعلنت الفنانة أمل خضري انس�حابها من تسجيل ألبومها
الغنائي الجديد الذي كانت وزارة الثقافة ستنتجه.
وقالت خضري لوسائل إعالم محلية إنها قررت االنسحاب
من "تس�جيل األلبوم الغنائ�ي الذي كان من املفروض أن
يطرح ضم�ن فعاليات بغ�داد عاصمة الثقاف�ة العربية،
كون�ي لم أق َو عى مواجهة كل تلك العراقيل التي وضعتها
وزارة الثقافة بوجه الفنانني".
وأضاف�ت "بعد أن اس�تدعتنا وزارة الثقافة لتس�دي خدمة
لألغني�ة العراقي�ة تفاجئن�ا بالط�رق امللتوي�ة واألس�اليب
التعجيزي�ة الت�ي كان أهمه�ا صعوبة الحص�ول املبالغ املادية
لإلنتاج وهذا حطم ثقتنا كفنانني بالجهات الرسمية".
ويشهد مرشوع بغداد عاصمة الثقافة العربية الكثري من املعوقات
املادي�ة فالعدي�د من مخرج�ي األفالم الس�ينمائية والفنان�ني مازالوا
يعان�ون م�ن انقط�اع التمويل ع�ن مش�اريعهم الفنية التي م�ن املقرر
عرضها ضمن الفعاليات.

تألق��ت أول من أمس ،النجم��ة العالمية ناعومي
واتس في مهرجان بالم س��برينز الس��ينمائي الدولي
بدورت��ه الرابعة و العش��رين ،وال��ذي أقام في والية
كاليفورني��ا ،اخت��ارت ناعوم��ي بعناي��ة فس��تانها
إح��دى أه��م تصميم��ات دار أزي��اء "Roland
 ،"Mouretبينم��ا كان��ت إكسس��واراتها م��ن
" "Cartierو" ،"Louis Vuittonوكان��ت
وات��س خ��ال المهرج��ان مح��ل تركي��ز عدس��ات
المصورين الموجودين.

(يت يت) و(دلع) لسوالف جليل

تس�
تعد النجمة الش�ابة سوالف جليل
للب
�دء بتصوير مسلس�ل (ت�ي تي)
ج
ابي
ال
قط
�ار
لل
مخرج جمال عبد
جاس�م حيث تؤدي يف العمل دور
(وصال) الطالبة الجامعية التي
ترتب�ط بعالقة ح�ب مع احد
الزمالء يف الكلية لكن إرصار
والدته�ا ع�ى ال�زواج من
ابن خالته�ا الغني يؤدي
إىل حص�ول مش�اكل
كب�رية ت�رتك ع�ى
إثرها الجامعة ..اما
ع�ى صعي�د تقديم
الربامج فقد اعلنت
سوالف عودتها لتق
ديم برنامج (دلع) والذي سبق ان
قدمته لألطفال من
عى شاش�ة قناة الحرية وحقق
نجاحا ً ط
يبة سيعاد تقديمه بحلة جديدة.

حممد عبده :ال أعرف مريم حتى
أطلبها للزواج!
يف الوق�ت ال�ذي أكدت في�ه النجم�ة العراقية مريم
حس�ني أنها مازال�ت تحتفظ برس�ائل فنان العرب
محم�د عبده التي يعرب فيها ع�ن إعجابه بها ،نفى
النجم الس�عودي معرفته بها من األس�اس!.محمد
عب�ده أع�رب ع�ن اس�تغرابه م�ن إدع�اء الفنانة
الشابة بطلبه للزواج منها ،وقال« :تفاجأت بالخرب
وباالس�م ،حيث إن�ه لم يس�بق يل أن عرفت ممثلة
باسم مريم حسني ،وال تربطني بها أية عالقة عى
اإلط�الق ،وال صح�ة ملا ذكرته ح�ول طلبي الزواج
منها ،أو إرس�ال رس�ائل عى هاتفه�ا تعبريا ً عن
إعجابي بها أو رغبت�ي يف الزواج منها ،ولم أتقدم
لها حتى ترفضني».
مريم حس�ني كان�ت قد رصحت أن فن�ان العرب
طل�ب يده�ا لل�زواج ،وأرس�ل له�ا رس�ائل عى
موبايله�ا الخاص معربا ً فيه�ا عن حبه وإعجابه
بها ،والتي مازالت تحتفظ بها ،ولكنها فضلت ملياردير قطري قدم لها طيارة خاص
كمه�ر لها ،الفته إىل أنها لم تندم عى رفضها عب�ده كزوج ألن تقديرها لفنه يغنيها
عن االرتباط به.

شريين بطلة مسلسل ألول مرة
تستعد املطربة املرصية شريين عبد الوهاب ،لدخول عالم الفوازير ،بمسلسل جديد
يف رمض�ان املقبل بعن�وان «حبشتكانات».ش�ريين قالت إن ه�ذه التجربة جديدة
عليه�ا ،وإنها ليس�ت يف وض�ع مقارنة مع نيل�يل ورشيهان ،وإن أدائها س�يكون
مختل�ف ع�ن األداء التقليدي للفوازي�ر الرمضانية.الحلقة الواحدة من مسلس�ل
«حبشتكانات» س�تتضمن فقرتني ،األوىل اس�تعراضية راقصة ،والثانية درامية
تقال من خاللها فزوره الحلقة.مسلسل «حبشتكانات» من تأليف طارق األمري
بالتعاون مع ورشة عمل من املؤلفني الشباب ،ويخرجها سعيد املاروق يف أوىل
تجربة له أيضا ً يف عالم الفوازير.املاروق استعان بفريق محرتف من الراقصني
الروس وآخرين من دول أوربية ،كما اس�تعان بفريق من مهنديس الديكور

بسبب

يتبوأ
النجوم
ّ
القاهرة  /وكاالت
ألق�ت األح�داث السياس�ية املتالحقة
بظالله�ا ع�ى الس�احة الدرامي�ة
والس�ينمائية املرصي�ة ،وجعل�ت
عد ًدا كب ً
ريا م�ن رشكات اإلنتاج
تقلِّ�ص ميزانيته�ا وتق�رِّر
االبتع�اد ،فيما جلس عدد
كبري م�ن الفنانني من
دون عم�ل ليج�دوا
يف
ضالته�م
تقدي�م الربامج
التلفزيوني�ة،
فتحوَّل عدد
كبري منهم
إىل مقدمي
بر ا م�ج ،
و بخ�ال ف
بر ا م�ج
ا كتش�ا ف
املواهب التي َّ
حل
النجوم ّ
حكامً ا يف لجانها
وزادت خالل الفرتة األخرية ،ظهرت
ً
أيضا الربامج الرتفيهية التي يق ِّدمها
الفنانون.
محمد هنيدي
ويف الس�ياق ،ب�دأت قن�اة "روتان�ا"
مرصي�ة" يف بث حلق�ات برنامج الفنان
محم�د هني�دي الجدي�د "لحظ�ة ش�ك"
األس�بوع املايض ،وهو برنامج مس�ابقات

أس�بوعي تعتمد فكرته عى استضافة شخصني
ً
فريقا واح ًدا ويبدآن املنافسة عى الجائزة املالية
ويح�اول محمد هنيدي إظهار ج ِّديته يف الربنامج
حت�ى اآلن َّاتصفوا بضعف املعلومات العامة ،إض
يف التقدي�م الت�ي غلبت عليه ،فه�و يقدم برنام
شخصيته الشهرية "نادر سيف الدين" يف فيلم "
هاني رمزي
إىل ذل�ك ،نجح الفنان هاني رمزي يف تقديم برنام
َّ
وحقق تواج ًدا م
مع بدء بث قناة " MBCمرص"،
من الس�بت لألربعاء ،ونجح يف تحقيق نس�بة إع
عى الساحة املرصية ويجري لقاءات باألستودي
وأكد هاني أن الربنامج لن يبعده عن التمثيل إذ
العم�ل عليها خالل الفرتة املقبلة بما ال يتعارض
الحلق�ات يف يوم�ني فقطُ ،
وتذاع مس�جَّ لة ،األمر
التقديم والتمثيل.
هاله صدقي
األمر نفسه قالته الفنانة هاله صدقي التي تشا
ع�ى شاش�ة " MBCمرص" ،وأكدت أن ك�ون ال
توفق بني أي عمل تمثييل والربنامج عى الرغم م
بصدد التحضري لها اآلن.
وأش�ارت هال�ه إىل أن فكرة الربنامج ونوعية الف
ال�ذي يحتاج إىل وقت يف التحض�ري واإلعداد ،الفت
حول الربنامج منذ بداية بثه وحتى اآلن.
سمية الخشاب
يف املقابل ،قرَّرت الفنانة س�مية الخشاب االكتف
املؤج�ل من العام امل�ايض لتتفرغ لربنامج جديد
إليه ،وهو الربنامج الذي سافرت من أجله إىل أملان
ً
سابقا.
بشكل عاملي مختلف عمَّا ق ِّدم
مي عزالدين
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مسرحية كوميديا األحزان

تأليف وإخراج  /طالل هادي
تمثيل /حقي الشوك -سامان
الع�زاوي  -احمد محمد صالح
 أس�يل ع�ادل  -بتول كاظم -طه املش�هداني  -اسعد مشاي
 عقيل الزيدي ..باالشرتاك معاملط�رب كاظ�م املدل�ل وعازف
العود احمد لفتة.
الفنيون /إدارة املرسح (سامان
الع�زاوي) -الص�وت (صال�ح
يارس وسالم جاس�م)  -اإلضاءة
(س�امان العزاوي وعباس قاس�م ومحمد الخفاجي ولؤي

املخرج طالل هادي

ناف�ع) � واملالب�س واإلكسس�وارات
(حس�ن ناج�ي)  -تقنيات الخش�بة
(عماد صفوك).
الزمان 17 � 16 /كانون األول 2012
املكان /املرسح الوطني
"ليس�ت العربة ان تك�ون (مخرجا �
مؤلف�ا � ممثال) بل الع�ربة أن تكون
صادقا مع االعتذار ملقولة شكسبري..
اإلهداء اىل أس�اتذتي يف معهد الفنون
الجميل�ة قس�م امل�رسح واىل معلمي
األول األستاذ عبد الله جواد".

هناء حممد تعتذر
كان من املؤمل ان تشارك الفنانة هناء محمد التي حصدت مؤخرا جائزة أفضل
ممثل�ة يف مهرج�ان األردن من خالل مش�اركتها يف مرسحي�ة (مطر صيف) إىل
جانب الفنان فاضل عباس واملخرج كاظم النصار واملؤلف عبد النبي الزيدي مع
املخ�رج س�نان العزاوي يف عمل مرسحي جدي�د  ...اال ان حالتها الصحية حالت
دون تلك املشاركة فاعتذرت عن العمل املنتظر.
والجدي�ر باالش�ارة اىل ان الفنانة هناء محمد ش�اركت مؤخ�را يف بطولة الفيلم
السينمائي (اغتيال مع وقف التنفيذ) للسيناريست سمري النجم واملخرج فاروق
القيي اىل جانب زهرة الربيعي وطه علوان ومحمد نارص .

رضا اخلياط يلتقي رشيكة حياته
بعد ان قدم املطرب رضا الخياط مؤخرا انش�ودته ( ال  ...ال للدم ) وهي من كلمات حس�ن الخزاعي ومن ألحانه وأدائه  ..ادخل
صوته عى موس�يقى س�بق له وان أعدها سابقا يف جديدة والذي سيكون اغنية عنوانها ( رشيكة حياتي) للشاعر كريم العراقي
والحان عباد عبد الكريم وهي من أدائه.
والجدير بالذكر ان املطرب رضا الخياط قد أهدى أغنيته الجديدة للشامخة العراقية ولكل نساء العالم.

لعيبي الصغري وجائزة أخرى
مرة أخرى تتصدر أخبار املخرج الصغري حسني حافظ لعيبي الصحافة العاملية
وذل�ك من خالل حصوله عى جائزة اإلبداع يف مهرجان األفالم الواقعية الذي
أقي�م مؤخ�را يف العاصمة النرويجية أوس�لو ..وذلك من خالل مش�اركته
يف املهرج�ان بفيلم�ه
الروائ�ي القصري (
الع�ازف الصغري)
ال�ذي تبلغ
مدة عرضه
( )1 0
دقيقة ،بعد
ان وصلت�ه
ا لد ع�و ة
للمش�ا ر كة
م�ن إدارة
ا ملهر ج�ا ن
ليكون ضمن
مجمو ع�ة
كب�رية م�ن
ا أل ف�ال م
الروائية القصرية
من دول عربية وأجنبية.
وعن جديد املخرج الصغري حسني حافظ لعيبي انه سيقدم للشاشة
الصغرية فيلمه الروائي القص�ري الثاني (بائع الحرية) والذي تبلغ
مدته ( )30دقيقة.
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دراما وتلفزيون

ب حالة الركود التي متر هبا األوساط الفنية هناك

كريس املذيع ومقدم الربامج يف مرص
أون
ّ

ني ال يعرفان بعضهما البعض ليكوِّنا
ة.
ج ،فيما املتس�ابقون الذين حرضوا
ضاف�ة إىل طريقة هنيدي الكوميدية
مج�ه بنفس الطريقة الت�ي قدم بها
"جاءنا البيان التايل".

م�ج "الليلة مع هاني" الذي انطلق
ً
ملحوظا إذ يذاع أربع مرَّات أسبوع ًيا،
عالنات جيدة إذ يتطرق إىل ما يحدث
يو مع ضيوفه.
ذ لديه أكثر من مرشوع س�يرشع يف
ض مع تصوير الربنامج ،حيث تصوّر
ر الذي سيس�هل علي�ه التوفيق بني

ي
ارك يف تقديم برنامج "نواعم وبس"
لربنامج يذاع مرَّتني أس�بوع ًيا فهي
من عدم وجود أي مش�اريع جديدة

فقرات الت�ي يقدمها مختلفة ،األمر
تة إىل أنها تلق�ت ردود فعل إيجابية

ب
ً
فاء دراميا بمسلسل "مرياث الريح"
د يناقش املوض�ة وأحدث ما وصلت
نيا وعدد من الدول األوروبية ليظهر

ن

وكذلك ،فإن الفنانة مي عزالدين هي بصدد التحضري لربنامج لم تكشف عن مالمحه
بع�د مع قناة "النهار الفضائية" ليعرض خالل رمضان املقبل ،وهو الربنامج الذي
بدأت التحضري له منذ اآلن وقرَّرت التفرغ له معتذرة عن أي عمل درامي جديد.
أحمد حلمي
أمَّ ا الفنان الكوميدي أحمد حلمي وعى الرغم من انشغاله سينمائياً
بتصوير فيلم "عى جثتي" ،إال أنه َّ
س�جل عدة حلقات من برنامجه
ع�رب موقع "ياهو" وبث�ت الحلقات ً
تباعا ،حي�ث تحدث حلمي عن
ذكريات�ه يف حلقات قصرية لم تتجاوز الدقائق العرش لكنها حققت
نسبة مشاهدة مرتفعة.
وشهد رمضان املايض زيادة ملحوظة يف عدد النجوم اللذين يقدمون
برامج تلفزيونية الول مرة ،ومن أش�هر هؤالء النجوم الفنان أحمد
السقا الذي يقدم برنامج "األب الروحي" عى قناة املحور ،ويتناول
فيه مشوار حياة النجم الكبري أحمد رمزي.
وقدم�ت الفنانة انتص�ار برنامج
"فربيكان�و" ع�ى قن�اة دري�م
الفضائي�ة يف رمض�ان ،الربنامج
 30حلقة،وتعتم�د فكرت�ه ع�ى
عم�ل مقل�ب مف�ربك يف ضيوف
كل حلق�ة ،وتنقس�م الحلق�ة
إىل  3فق�رات ،الفق�رة األوىل
ترحب فيه�ا مقدم�ة الربنامج
انتص�ار بضيفها النج�م ،ويتم
ع�رض عدد من الص�ور النادرة
للنج�م يف طفولت�ه ،ويف الفقرة
الثاني�ة تس�تقبل انتص�ار
وضيفه�ا النجم صدي�ق النجم
القري�ب م�ن الوس�ط الفني،
وي�دور بينه�م ح�وار أيض�ا
ع�ن عالق�ة النج�م بصديق�ه

يف الوس�ط الفني ،ويتم اس�تعراض عدد من الصور التي جمعتهما س�ويا سواء يف
مناسبات أو مواقع تصوير أعمال فنية .والفقرة الثالثة واألخرية يف الربنامج تعتمد
عى مقلب مفربك ،وتتضمن الفقرة اس�تضافة ضيف ثالث من املفرتض أنه صديق
الفنان من خارج الوس�ط الفن�ي ،ويتم عرض صور
مفربك�ة للضي�ف وصديق�ه ملعرف�ة رد فعل نجم
الحلقة .ومن أهم الضي�وف الذين وقعوا ضحايا
انتص�ار يف برنامجها "فربيكانو"الفنان س�مري
غان�م ،والفنان�ة إلهام ش�اهني ،والفنانة نيليل
وهان�ي س�المة ورامز ج�الل وهان�ي رمزي
وطلعت زكريا.
وايضا ً انضم الفن�ان الكوميدي طلعت زكريا
ملقدمي الربامج حيث سيقدم برنامج بعنوان
"سمري بونديرة" وهو من نوعية ستاند_اب
كوميدي ،ويجس�د فيه طلعت دور "سائق
تاك�ي" ومن خ�الل عمله يقاب�ل الفئات
املختلفة م�ن املجتمع ويتط�رق الربنامج
للعدي�د م�ن القضاي�ا االجتماعي�ة منه�ا
الطالق املبكر ومشاكل الزواج وتأخر سن
الزواج وغريها.
ويرى الفن�ان املرصي حس�ني فهمي أنه
ليس باستطاعة أي فنان تقديم الربامج التلفزيونية سواء كانت فنية
أم تناقش مشكالت املجتمع "خصوصا أن هذه املهمة تتطلب قدرات
خاصة ال توجد يف أي ممثل كي يخرج العمل يف أحسن صورة".
ويضيف "س�نوات عديدة مض�ت قبل تقديمي لربنام�ج 'الناس' وأنا
تلقي�ت عروضا عديدة من بعض املحط�ات الفضائية العربية لتقديم
برامج فنية تعرض عيل شاشتها ولكنها لم تعجبني ،إىل أن تلقيت فكرة
'الناس' ووجدتها مختلفة تماما عن الربامج األخرى من حيث الش�كل
واملضمون ،فوافقت عى الفور وكانت مش�كالت الناس واالقرتاب من
الطبقة الفقرية هي السبب األول والرئيي عى موافقتي".

براد يصدم الصينيين بمظهره العجوز
فيما يمكن النظر إليه كرس�الة حب واحرتام لجماهريه يف الصني،
أنش�أ النج�م براد بيت حس�ابا عى الش�بكة اإلجتماعي�ة الصينية
"سينا ويبو" التي تنافس شبكتي "تويرت" و"فيس بوك".
وجاءت مش�اركة براد بيت األوىل عى الش�بكة االجتماعية الصينية
ي�وم االثنني امل�ايض حيث كتب عى حس�ابه "نعم ،أن�ا جئت ،إنها
حقيقة ال ش�ك فيه�ا" ،وكأنه يؤكد أن الحس�اب ال�ذي يكتب منه
ه�و بالفعل حس�ابه
وأن�ه
الش�خيص
مهتم ب�أن يكون أحد
املش�رتكني يف الشبكة
الصينية.
م�ن ناحي�ة أخ�رى،
املتح�دث
رصَّ ح
اإلعالم�ي أن تراج�ع
إي�رادات فيلمه األخري
"اقتله�م بنعوم�ة"
يتحمله�ا ب�راد بي�ت
ألنه ص�دم جماهريه
بالتجاعيد التي ظهرت
ع�ى وجه�ه وأفقدته
الكث�ري م�ن الس�حر
ال�ذي كان يجذب إليه
الجماهري.
وتعج�ب املتحدث اإلعالمي م�ن إرصار براد بيت ع�ى الظهور بتلك
التجاعي�د وعدم اس�تخدام التقنيات الخاصة بع�دم إظهارها أمام
الكام�ريات ،وأش�ار إىل أن جماه�ري براد كان�وا يرون في�ه املظهر
الشبابي الساحر ،ولكنه تخى عنه بحجة أنه يريد لفيلمه أن يكون
أكثر واقعية.

ديبارديو يغيب عن جلسته في المحكمة
غ�اب املمثل الفرني جريار ديبارديو عن جلس�ة محاكمته بش�أن
اتهامات بالقيادة تحت تأثري الكحول  ،وقام برشاء منزل يف بلجيكا
وقال إن�ه لتجنب زيادة الرضائب يف ب�الده وحصوله عى جواز
سفر رويس.
وقال محامي املمثل انه غاب عن الجلس�ة القضائية يف باريس
ألنه موج�ود حاليا ً يف الجبل األس�ود لعقد اجتماعات بش�أن
فيلم س�يلعب فيه دور دومينيك س�رتاوس الذي كان رئيس
صندوق النقد الدويل السابق.
ولم يك�ن ديبارديو ملزما ً بحضور الجلس�ة اإلجرائية التي
تس�بق املحاكمة لكن غيابه يعني ان القضية س�تتحول إىل
محاكمة كاملة وس�يزيد االهتمام اإلعالمي به بعدما دخل
يف خ�الف علني مع الس�لطات الفرنس�ية بش�أن وضعه
الرضيبي.
وق�د يؤدي هذا الغياب اىل حصول ديبارديو عى عقوبة
مشددة اذا أدين ،وقد تصل اىل السجن عامني.
وقال املحام�ي ان ديبارديو موجود يف الجبل األس�ود
لالتفاق عى الفيلم الذي يتناول قصة س�رتاوس الذي
كان متوقع�ا أن يصب�ح رئيس�ا ً لفرنس�ا حتى قضت
فضيحة جنس�ية يف الوالي�ات املتحدة األمريكية عى
طموحه السيايس.

تايلور سويفت تنفصل عن
ستايل
وفق�ا ً لعدد من التقارير الصحفية انفصلت
النجم�ة تايلور س�ويفت عن نج�م فريق
" "One Directionه�اري س�تايل بعد
ش�هر واح�د م�ن إع�الن ارتباطهم�ا
رسمياً ،بعدما ش�وهدا معا ً يف كواليس
برنام�ج " "X-Factorيف منتصف ش�هر
نوفمرب – ترشين الثاني املايض.
الثنائ�ي ال�ذي كان التق�ى ألول م�رة يف
م�ارس – آذار املايض خ�الل حفل توزيع
جوائز
" ،Kids Choice Awardsق�رر االنفصال
بعد تمضية عطلة نهاية األسبوع املايض
يف جزر "فريجينيا الربيطانية".
وق�ال مص�در مق�رَّب م�ن النجم�ني
لصحيف�ة "داي�يل مي�ل"" :كان�ا
يمضي�ان العطل�ة م ًع�ا األس�بوع
املايض ثم حدثت مشاجرة بينهما
قررا ع�ى إثرها االنفص�ال ،لكن
تايلور وهاري مازال شابان ويف
بداي�ة حياتهم�ا وال أحد يدري
ماذا يخبىء لهما املستقبل".
وعى الرغم من أن مشاجرة
س�ويفت م�ع س�تايل
وانفصالهما أدت باألوىل إىل
مغادرة الجزيرة متوجهة
إىل الوالي�ات املتح�دة ،إال
أن هاري ستيل لم يغادر
عق�ب الخ�الف وبق�ي
ثالثة أي�ام يف الجزيرة،
كم�ا ذه�ب يوم�ا ً إىل
جزي�رة "فريج�ني
غ�وردا" املج�اورة
لجزي�رة "فريجين�ا
الربيطانية" قبل أن
يعود إىل لندن.
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أمـــل الرجل الغامـــض
_دكتور ..اني اشعر بدوار بسيط يف رايس أيمكنك كتابة يل دواء أفضل ..؟
تمعن يف وجهي وظ�ل صامتا للحظات ,حتى فجر القنبلة التي كنت انتظرها
بفارغ الصر بكلماته التي اخترها:
_أنا لست دكتورا طبيا أنا ..
اقرتب إليه وقاطعه بائع النفط قائال له :
_دكتور ..أين خزانات النفط ..؟
أجابه دون أن يتحرك من جلسته مؤرشا بأصبعه :
_يا بني انها يف داخل البيت قرب السياج من الداخل ..
حاولت ان اغتنم الفرصة للتكلم معه لكنه تركني وس�ار بخطى بطيئة وراء
بائ�ع النفط,كان ب�ودي ان اجري ورائه حتى أتفحص بيت ه�ذا الرجل الغامض
,ع�ادا االثنان س�وية وضحكات متقطعة س�بقت وصولهم بالق�رب مني ,كنت
أتمن�ى أن أس�اعده يف حمل خزانات النفط بدال عنه وجدت من س�بقني بالعمل
,غاب عن أنظاري هذا اإلنس�ان الغامض وبقيت دردش�تي مع بائع النفط حتى
وجدته قال يل :
_ الدكتور إنس�ان طيب لكنه منعزل عن العالم يتس�ىل بالقراءة واملطالعة ال
غري الن شهادته بالدكتوراه كانت يف اللغة العربية ..
أغلق�تبابداريورصختعالي�اوبص�وتاف�زعزوجت�يالت�يقال�تيل:
_ما بك ااصبت بالجنون ..؟
تراقصت أمامها فرحا عندما قلت لها :
_ لقد عرفت أن الدكتور جارنا لم يكن اختصاصه الطب بل اللغة العربية ..؟
نظرت يل بيأس قاتل وأجابت :
_وماذا عرفت بعد..؟ماذا يعني كالمك..؟
ش�عرت بخيبة تملؤني وتعب شديد هز قواي وهوان كبري تخللني حتى عدت
إليها بالكالم :
_املهم جلبت إليك بخر طاملا فشلت يف الحصول عليه..
الرخ�ات تجددت ثانية وبحب الفضول ملعرفة الحدث ,وجدت جميع الناس
يتجه�ون مع املتجمهرين أمام بيت الدكتور ,لكني ش�عرت بموت تخلل جس�دي
وأن�ا أرى النار تلتهم القر الكبري ,وكأنن�ي عجزت أخريا عىل التعرف عىل هوية
الرجل الغامض ,فبادرت بالسؤال من احد الواقفني:
_وحالة الدكتور ..؟
أجابني بصوت متعب :
_نقلوه إىل املستشفى ...
ابتسمت ابتسامة يف داخيل ورددت:
_الحمد لله ما زال هناك أمال ينتظرني ..

أتضح االضطراب يف عينيه ومسريته اليومية انتهت ليقف قليال عند عتبة باب
داره�م  ,كان ق�را فخما وتبينت مالمح زهوه بتلك الش�بابيك التي صنعت من
األملني�وم الفاخر وواجهته التي طرزها الحجر الجبيل الجميل ,وأش�جار حديقته
العالية التي تراءت للناظر بالرغم من علو س�ياجه الخارجي ,كلما تمعنت بوجه
الرجل الذي احدد صورته بوقفته واتكاءه عىل السياج قليال ثم يدخل ولن يخرج
ثانية بتاتا حتى اليوم التايل ,يقال انه الدكتور عيل ,وال اعرف بالضبط اختصاصه
كونه رجال ال يفصح عما يف دواخله ,التقيت به بصدفة اختلقتها حتى اس�تطيع
أن أتح�دث مع�ه عندما وجدته احد األي�ام أطال الوقوف عند الب�اب فهرعت إليه
متسائال:
_ دكتور عيل ..ما بك هل أنت مريض ..؟
بقى واقفا عىل قدر فتحة الباب ثم ترك ابتسامته يل قائال :
_أنا أشكرك..مع السالمة....
لم يكلف نفس�ه حتى بمعرفة اس�مي ,لكنني أرغمته بقبول س�ماع اس�مي
عندما قلت له وبرسعة:
_أنا األستاذ عدنان ...
أني متأكد انه أن س�مع كالمي فقد عرف بأنني أس�تاذ فقط كما علمت انه
دكت�ور لكن اختصاصه ظل مجه�وال لم أدركه ,بيتي كان مقاب�ال لبيته ومنذ أن
س�كتن هذا القر لم اس�مع أية حركة يف داخله تيقنت انه وحيدا فيه ,ولكن ما
الفائ�دة م�ن ذلك ..؟فقد لفني الفضول يوما ما أن أرس�ل زوجت�ي طارقة بابهم
ع�ى أن تفل�ح لتجلب يل أي�ة معلومات م�ن زوجته الن النس�اء واغلبهن لديهن
الخ�رة الكافية بالتدرج بال�كالم ,ألول مرة وجدتها عائدة يل وعىل وجهها الخيبة
والهزيمة لكني سألتها قائال :
_أخبارك حمامة أو غراب ...؟
دججتني بنظرة وبعصبية أجابت :
_ال حمامة و ال غراب ..
كان فش�لها بأنه�ا لم تجد أحدا يفت�ح لها الباب قررت أن اس�تلم املهمة من
قب�يل وجدي كي أبرهن لها بان الرجال قوامني عىل النس�اء وهذا ما س�يغيضها
ويعك�ر مزاجها ,رغم حريتي ام�ام حقيقة واحدة ال غريها بان الس�اكن الجديد
يف ه�ذا القر مبهم�ا وصعبا لن أتمكن الوصول إليه لكني ل�م افقد األمل نهائيا
ب�ل هناك بوادر أم�ل يدغدغ مخيلتي ,لعيل أغلط نفيس ,عدت إىل البيت لحظات ثم
خرجت منطلقا برسعة بعدما س�معت أصوات يف الخ�ارج ,ووجدت الدكتور عيل
يقف أمام قره منتظرا دوره الس�تالم حصة النفط التي أحدثت ضجة ,رصت
بجواره وقلت له
_ان كنت متعبا ..اسرتح وأنا سأتكفل أمر استالم النفط إليك ..
من مالمح وجهي املفرحة انه جلس عىل الكريس وانتصبت بجواره قائال له:

حيدر �سامل

ذات

ألتحف لحافا مطرزا بالصنوبر
ملونا بالدماء والثارات
أرى وجهي
من خالله بشعا
فانسحب نحو الاليشء .
****

اإق�ساء
يف فلسطني الحبيبة
كانت إرسائيل
تقتل .....
تنهب الناس جميعا ..
ونح�ن صامت�ون مث�ل خرس�انة ال
تتحرك
أرصن�ا ه�واء ثقي�ال وص�ارت أذانن�ا
صغرية

الروح
ترشب الغربة روحي
مثلما ترشب االسفنجة املاء النظيف
فمتى أرجو معادا

زهري كاطع احل�سيني

(مبنا�سبة اليوم اال�سالمي ملناه�سة
العنف �سد املراأة)
قلتْ ..
ُ
أترك يدي
وبصمات ُ أصابعك
تضغط يف دمي
ُ
وسالسل افكارك
موحشة ٌ
تقتادني
ماذا تريد تجر يدي
صوب طريقك
بالقو ِة العميا ِء
َ
رحت تجرني
َ
اشباحكَ
ابعد ْ ظالل
ِ
واترك ْ معصمي
ما ُ
عدت التي
ُيمىل عليها
وينطيل..
اترك ْ يدي
أنا حرة ٌ
ويّحك
تستغل إنوثتي
َ
أنت َرس ُ
اب القيّظ
ليتك ترعوي
َ
أنت إنفطامُ الحُ ِب
أول وهلة ٍ
َ
عيبٌ
عليك

تجرّني
َ
عليك
عا ٌر
تقود الحُ َّر
َ
دروبك
نحو
بالغصب واإلكراهِ
ِ
ماوجدتك َ
راغمي
* *
ُ
قلت..إترك ْ
وإال ....
أنزلت
كماشة َ َشعري
يف عيو ِن َك
َ
ياعتي !
أنفاسكَ
َ
وخنقت
بحب ِل ظفائري
إترك ْ
َ
فأنت لست َ
بمنقذي
أنا حرة ٌ
مثل إنسياب املا ِء
بني جداول ٍ
والطائر الغري ِد
ِ
فوق خمائل ِ
أنا قارورة أإلسالم
باإلنصاف أغدقني
ِ

ماجد عبد عتبه

يا ايتها الياقوتة السمراء
ياطني دجلة املندى
سأعلقك عىل صدري
س�أكتب ع�ىل ط�ني ضف�اف
شفتيك (احبكِ)
سأرس�م ع�ىل ت�الل نهدي�ك
مأمحي
قبليني ....

غل�ة بنات�ه املتناث�رات تقط�ر
بالذهب ؟؟؟
ِ
تتوج بغداد بالشمس

كي اخيط من شفتي ِك مالبيس

تتوج قلبي بنور عيني ِك

***

علك تقبلني ...؟؟

س�بعون م�رن من�ذ ان رسق�وا
شمسنا ..
وانحن�تظه�ورالنخ�ل
س�عفها الم�س ورق اش�جار
الرتقال

من عتمة الخفافيش
!!!!

ليمونتان عرت يف عيني
والقمر تسكنه الخفافيش

اىل ربوتي البيضاء ,,,,اىل رسيري
ألمىل جوف ِك الذهبي رسورا ...
الري ِك كيف يكون الربيع تحتي

واتعل�م ابجدية الح�ب من لون
عيني ِك

وال امل اال من انغام صوت ِك
راقصا ً ينس�اب من ثقوب الناي
القصبي

ألمطر غيمة مابني ساقي ِك
سأحيا ألقول ل ِك (احب ِك )...

تزهر األشجار وتورق النساء

أيها الروح الكبري
فتعالوا واجعلوا قلبي سالما
واجعلوا الحر سالما
واجعلونا كلنا قلبا سليم .
فسالما أيها امللتاع يوما
يف الصحاري ظمأ
أيها الغائب عن أعني الناس يف الراري
يا حائك القمر
يا صائغ الحلم ...

يولد األطفال ...
تنمو األثداء ...
***
وقفت احدق يف زرقة البساط

َمن ِ
أنت ؟!

اآه  ...مع�سمي!!

ب�سري موفق �سكارة

الضوء اال من عيني ِك

ثــــالث قصائــــد
ورصنا ال نسمع اآلخرين
وال نسمع آهاتهم ..
***

امراأة من طني

بعيدة عني
احمد فهد اال�سدي

قويل بحق السما ِء
انت؟
مَ ن ِ
مِ ن أية طين ٍة
كنت خ ُ�لقت
وهل من أرض
النفاق ِ
ِ
قد كنت وجئت؟!
أم كما الوباء والبالء
إستئذان
تدخلني بال
ٍ
بيت
يف كل
ِ
َ
واإلنشقاق
تزرعني الكره
حيثما شئتت صنعت
سوف تموتني إحرتاقا ً
كما َ
حرقت
وإن دمَ الخري زكيا ً
ِ
لن ُي َ
راق
لو تعلمني
وما عملت
املقيت
لكِ اللوم والحقد
ِ
سأكتبها مرارا ً
عىل األوراق ِ..
..أنت
أنت
ِ
ِ

عاطف احلجاج
تنتظر بفارغ الصر  .ها قد بدأت الحشائش السوداء
الناعمة تتسلق مبعثرة عىل ذقنه و صدغيه  ،تتناثر حول
شفتيه  .تراقب صوته ؛ يزداد خشونة .
 لقد أصبح رجال  ( ،اسم الله عليه )  .سأزوجه .الذين يقولون الزال صغريا يكرهون فرحتي .
وحيدها .
عند اشتعال املناسبات – فرحاً أو ترحاً – عيناها
تلته�م الوجوه .ت�زور البيوت  ،تراقبهن حني يمش�ني و
ح�ني يتحدثن  .تتذوق الطعام م�ن أي�ديهن  .تمازحهن ،
فتكش�ف – بس��ياس�ة – عن أجس��ادهن  ( :كل ىشء
وال الرص ) .
أح�ذت الش�مس تنزل�ق م�ن رحم الظ�الم وبدأت
باإلرتفاع  ،بعد قليل سيأتي يتبعه حماره  .الطبق مغطى
منتظ�را ً  ،و خبز ( الرشاك) يحتفظ بحرارته  .ترمي يدها
يف الج�رة امللفع�ة ( بالخيش ) فيأتي الك�وز باملاء البارد
 .تم�أ ( الجابي�ة ) م�ا ًء  ،و العليق ش�عريا ً  .تس�تقبله ،
حامل�ة ( طبق الق�ش ) تزيّنه صحون الس�من و الزبد و

الدبــــــور
اللبن البلدي  ،تضع ( الذفال ) قائلة  ( :خبزت عىل الصاج
عشانك )  ،و هو يف ( الحوش ) يفك النري  ،و يميط اللجام
 ،و ينزع ( الحلس ) .
يجلس لتناول فطوره بعد صباح مهلك امضاه
يحرث األرض و ينكش�ها  ،يقبض أج�ره و يعود مبكرا .
هذه مهنة املرحوم  ،أبيه.
وعندما أنهى طعامه:
 ( لقيتلك بنت  .....الله يجعلها من نصيبك ) ( يا حجة  .!....مستعجلة ع الهم..؟  ،وال َّ ع شانتخليص مني ..؟!)
 ( و الله ما يهنا يل بال اال مل ّ�ا أشوف اوالدك ) ( بدري  ..بدري) !.. ( شو بدري ما بدري  ...مستصغر حالك ..؟!! )أثن�اء زياراته�ا  ،و بينم�ا كانت تتفح�ص البنات
كما تتفحص الخرضوات عند رشاءها  ،كانت ابتسام هي
األنس�ب ؛ جميلة ؛ س�ترسه  ،رشيقة ؛ ستساعدها  ،بنت
ن�اس ( مس�تورة )  (،ال قرط�ة و ال ملطة ) و األهم ؛ (
ما فيها برص ) .

أفقد ألهام الكالم
حني تبتعد
أشفق عىل
وهن عشقنا
كم رياح نثرته
لم يبقى أال األنني
نقتسمه بيننا
نتجرع غياب الفرصة
كي تجمعنا
اليمكن للغد أن يحملنا
اليمكن للنور أن ييضء
طريقنا
نسري للمجهول
بني الظالم الداكن
نركن لزاويا ضيقة
نحلم ببقعة ضوء شاردة
نحلم بعاملنا الخاص
دون أن نجده
أنتِ عاشقة
هوائك ملون
تعايل أذن
حدثيني عن مفاتنك
عن جسدك العاري

تناقش�ه  ،يرف�ض  .تتوس�ل اليه  ،ي�رتدد  .تجيش
بالبكاء  ،يوافق إرضا ًء لها .
لم تتأخر .تذهب بعد أن قضت أطول ليلة بانتظار
الصباح إىل بيت ابتس�ام ،تطلب يدها ،يوافق أبوها .املوعد
قريباً ؛ الخميس القادم.
يحمله�ا الف�رح فتذه�ب ايل الحق�ل  .أخره تهلل
وجهها أن ابتسام ستصبح زوجته  ،فبادر قائال :
مروك عليك ِ !! ...
لم تكرتث لس�خريته  ،تعمّق فرحها  ،جالسته قليال
ثم رجعت ايل بيتها لتعد له فطوره  :و حني يعود سنرتب
األمور.
عاد  ،رتبت معه األمور .
ج�اء املوع�د  ،الي�وم الخميس  ،س�يبدأ القوم عند
الغ�روب بالزحف لبيته  ،يج�ب أن يتأكد من كل ىشء ؛ يف
الساحة أمام البيت خلية رجال يتحركون برسعة و بجلبة
مزعجة  ،ينصب بعضهم بيوت الشعر  ،و بعضهم منهمك
يف ترتي�ب الكرايس  ،و هناك غريهم يحملون حباالً ُزرعت
بها نجوم بعدة ألوان لتنري و تزيّن املكان ........

يف ( الحوش ) جلس�ت  ،أمامها عدة أكياس كبرية
 ،و حجره�ا مل�ئ بأكي�اس صغ�رية  ،ترتح�ل يدها بني
األكي�اس الكب�رية  ،و يف كل رحلة تحم�ل يدها حفنة من
محت�وى األكياس و تضعه يف كيس صغري  ،يف نهاية األمر
يك�ون يف كل كيس صغري خلطة م�ن مجموع األكياس ،
تعصبه جيدا ً و تضعه جانباً  ،تغمغم :
( لكل وحدة رصة  ...يقطع تاليهن )  .يسألها :
 ( الكمية بتكفي..؟ ) ( إن شاء الله) !... (إذا م�ا بتكف�ي خلين�ي اروح أجي�ب غريها ...عالبدري )
 ( وال تجي�ب وال ع�ىل بال�ك  ....والل�ه ل�و تجي�بالسوق كله االّ أخرتها يقولن ما شفنا ىشء  ...انت غشيم
بالنسوان ..؟!).
زح�ف الظالم فاكتس�ح الفضاء  ،ب�دأ الحفل  ،ع َّم
الف�رح  ،تأتي الع�روس لبيتها الجديد  ،ينته�ي الحفل و
يغادر الجميع .
تدخل العروس غرفتها فتبدأ الليلة .

سأنقش أناميل بني
الجمار األبيض
أبقي راحة يدي تغزوك
عابر سبيل أنا
أبحث يف غورك
عن اللؤلؤة امللساء
أنرش حرارة الشوق
أتنفس زفريك
أجعل لهفتي
إليك األخرية

أم�ه يف ف�رح ش�ديد  ،اطمأن باله�ا ؛ فقد بدأت
الليلة  .جلس�ت يف السكون يرسقها التأمل  :هنا س�يلعب
األطف�ال  .هن�اك ،يف ظ�ل تلك الش�جرة ،س�نجلس حني
يعود و تأتينا ،هي ،بالطعام و املاء البارد....
تلوك األسماء بذاكرتها :
حامد  !..الولد األول اس�مه حامد ( عىل اسم جده ) ،
و الثاني ( عىل اسم ابوي ) أما البنت  ، .........لم تستطع
تحديد اس�م البنت فقد ش�تت فكره�ا انفجار رصخة يف
وس�ط السكون  ،الرخة من غرفة العروس  ،تركض و
يرتاكض�ون  ،العروس بباب الغرفة مزق وجهها الخوف ،
هو يف مكانه  ،خرج القوم مش�دوهني  ،يغم�غم�ون :
ال اله اال الله ...
ال حول و ال قوة اال بالله.
تجمع النس�وة ح�ول الع�روس  ،هدأن م�ن روعها ،
واسينها ثم سألنها...
قالت  :نعم .
تغام�ز بعضه�ن  ( :ه�ذه لدغ�ة الدب�ور
. )!!...
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رحالت سفاري اجلامل يف صحراء راجستان ..تبقى دائ ً
ام يف الذاكرة

راج�ستان (الهند)
إذا كن�ت مم�ن يحب�ون املغام�رات والقي�ام
بجوالت يف األماكن املختلفة بطريقة غري تقليدية،

ممتطيا الجمال ،وستطهو طعامك يف الخالء عىل
نريان املعس�كر ،وس�تنام يف العراء تحت النجوم.
وعىل الرغم من أن املرء قد ال يتذكر تفاصيل رحلة
خلوية قام بها عىل أحد الشواطئ ،فإنه
من املؤك�د أن ذكريات رحالت س�فاري
الجمال يف والية راجستان سوف تظل يف
ذاكرته دائما ما بقي له من عمر.
رحالت �سفاري اجلمال

رح�الت س�فاري الجم�ال ،رح�الت
مليئ�ة باملتع�ة ع�ىل ظه�ر الجم�ال،
يتخلله�ا مش�اهدة املناظ�ر الجميل�ة
للبيئة املحيطة ،وه�ي تجربة غريبة لن
يس�رب امل�رء خباياه�ا إال بع�د أن يكون
ق�د قام بجول�ة ممتطيا ظه�ر الجمال،
حي�ث تتطلب رح�الت س�فاري الجمال
أن يتمتع امل�رء باملهارات والخيال الالزم
الستكشاف مظاهر العظمة والغموض
املوج�ودة يف املناط�ق الريفي�ة املحيطة
بصحراء والية راجستان.
راج�ستان اكرب واليات الهند
وتعت�رب والي�ة راجس�تان ،أرض
املل�وك واآلثار ،أكرب والي�ة يف الهند ،كما
أنه�ا تحظ�ى بش�هرة عاملي�ة كب�رية يف
مجال الس�فر والس�ياحة ،حيث تشتهر
عىل نط�اق واس�ع بحصونه�ا الرائعة،
ومعاملها التاريخية ،وقصورها الفخمة،
ومعابده�ا الجميلة ،وقصورها الخاصة
الرائع�ة ،ومتحفه�ا املزده�ر ،وثقافتها
وتقاليده�ا الغني�ة ،وماضيه�ا املجي�د،
ومعارضه�ا ومهرجاناته�ا املبه�رة،
ومأكوالته�ا اللذيذة ،إل�خ .حيث تعد كل
ه�ذه األش�ياء ،بالطب�ع ،م�ن العنارص
الرئيس�ية لج�ذب الس�ياحة يف ه�ذه
الوالي�ة امللكي�ة اإلمرباطوري�ة الهندية،
ولكن هناك وجها آخر للسياحة يف هذه
الوالي�ة ،وهو الرحالت االستكش�افية يف
صحراء طهار الشاسعة.

فعلي�ك أن تأت�ي إىل هنا وتخوض ه�ذه التجربة
الت�ي ال تص�دق يف صح�راء طه�ار أو صح�راء
الهند الكربى ،حيث ستس�افر يف رحالت سفاري

عربات جترها اجلمال
والعرب�ات الت�ي تجره�ا الجم�ال يف ه�ذه
الرح�الت مجه�زة تجهي�زا جيدا ش�امال ،بحيث
لن يك�ون املرء بحاجة للقلق ح�ول راحته مهما
طال�ت م�دة الرحل�ة .وأفض�ل ج�زء يف رح�الت

س�فاري الجمال هو أنه يمك�ن تصميمها وفقا
لالحتياجات الخاصة املختلفة للمش�اركني فيها،
كم�ا أنه�ا مرنة بم�ا يكف�ي للوف�اء بمتطلبات
املرء ،باإلضافة إىل كون رس�ومها معقولة ،حيث
يمكن للمرء االشرتاك يف رحلة سفاري ال تتجاوز
مدته�ا بض�ع س�اعات ،أو ترتي�ب رحل�ة أخرى
تس�تمر طوال عطل�ة نهاية األس�بوع ،أو لفرتة
أطول من ذل�ك ،فهي يمكن أن تك�ون رحلة ملدة
ساعة تمنح املرء ش�عورا رسيعا بجو الصحراء،
أو رحل�ة طويل�ة مدتها  15يوم�ا ،وهكذا يمكن
للمرء بس�هولة اختيار جول�ة مصممة خصيصا
لراحت�ه .وتع�د رحالت الس�فاري الت�ي تمر عرب
املدن ،مثل جودبور ،وبيكانري ،وجايس�املري ،من
أكثر الرحالت شعبية.

النوم يف العراء
واألكل عىل نريان
املعسكر

مدينة بيكاتر امللكية

ويم�ر امل�رء يف ه�ذه الرح�الت باألنق�اض
القديم�ة ،والق�رى املهجورة ،واملعال�م الجميلة،
والتي تع�د أماكن رائعة لالستكش�اف ،كما أنها
تتمتع بس�حر رومانيس يصع�ب تجاهله .وتمر
رحلة سفاري الجمال يف بيكانري باملرء عرب مناطق
مذهل�ة .ومدينة بيكانري ه�ي مدينة ملكية يعود
تاريخه�ا إىل عام  ،1488وهى م�ن البالد الواقعة
عىل األطراف ،حيث ال يوجد يشء يذكر يحدها من
ناحية الش�مال س�وى الصحراء ،التي تمتد حتى
الحدود مع باكس�تان ،وقد تمتعت بكونها مركزا
تجاريا كبريا ،نظ�را لوقوعها عىل طريق القوافل
القدي�م ،ال�ذي كان يربط ب�ني املراك�ز التجارية
يف أنحاء الهند وآس�يا الوس�طى ،وهو ما س�اعد
بيكان�ري ،بالت�ايل ،ع�ىل االحتفاظ بعب�ق القرون
الوس�طى .وتتناث�ر يف طريق رحالت الس�فاري،
بعك�س املناطق املوجودة يف عمق الصحراء ،رقع
قليلة من النبات�ات ،باإلضافة إىل مجموعات من
املنازل املبنية فوق الكثبان الرملية .وسيس�تمتع
املرء حقا باالختالط مع القرويني ،الذين يكونون
أكثر من سعداء بتحيته ،حيث سيأخذونه يف جولة
حول قريته�م .كما أن اللي�ايل يف الصحراء رائعة
أيض�ا ،خاصة مع مش�اهد النج�وم التي تغطى
األف�ق كله .وم�ع حلول املس�اء يتم إش�عال نار
صغرية بجوار املعس�كر وتقديم العشاء ،وعندما
يأتي الصباح ،يش�اهد املرء منظرا مذهال ،ويرى
مجموعة متنوعة الحيوانات التي تعيش يف الربية.
وقد استغرقت رحلتنا يوما كامال ،واستمتعنا بها
كثريا،كما كانت أنث�ى الجمل التي كنت أمتطيها

من املدن اجلزائرية املميزة

مستغانم ..املدينة العربية
الوحيدة التي يقطعها خط غرينتش
شواطئ ذهبية ،وخرضة خالبة،
ومناظ�ر أخاذة ..ليس ه�ذا فقط ما
تقدم�ه مدينة مس�تغانم الجزائرية،
لكنه�ا تمنحك أيضا فرص�ة للوقوف
عن�د خ�ط «غرينت�ش» .وتعت�رب
مستغانم واحدا من املعالم ،التي يمر
بها خط غرينتش يف الجزائر ،وتعترب
الجزائر البلد العربي الوحيد الذي يمر
به خ�ط غرينت�ش .وخ�ط غرينتش
هو خط افرتايض لحس�اب التوقيت،
سمي بذلك ألنه يمر بمدينة غرينتش
يف لندن ،وهو يقس�م الك�رة األرضية
إىل قس�مني رشقي وغرب�ي ،وهنالك
 360خط طول 180 ،خطا رشق خط
غرينتش ،و 180خطا غربه.
وتقع مس�تغانم غ�رب الجزائر،
وتط�ل عىل البح�ر املتوس�ط ،ويقال
إنه�ا أقرب مدين�ة جغرافيا من أوروبا ،حي�ث ال تبعد إال
بنحو  150كم عن الشواطئ اإلسبانية ،وكان هناك حتى
م�روع لنقل الغاز منها إىل إس�بانيا ،ع�رب خط أنابيب
تح�ت البحر .ويع�ود تاريخ إنش�اء مس�تغانم إىل العهد
الروماني ،وكانت تس�مى «كارتين�ا» ،ويف القرن الحادي
ع�ر غ�ري اس�مها إىل موروس�تاغ .ويف  1516أصبحت
املدينة تحت س�يطرة القائد البحري الرتكي الشهري خري
الدي�ن بربروس ،ال�ذي اتخذها مرك�زا لعملياته يف البحر
األبيض املتوسط ،ويف الوقت نفسه مرفأ تجاريا .وبحلول
 1700أصبحت املدينة تحت س�يطرة العثمانيني ،قبل أن
تسقط عام  1832يف يد االحتالل الفرنيس حتى استقالل
الجزائر عام  .1962ولإش�ارة ،فقد ذكر العالمة واملؤرخ
اب�ن خلدون مس�تغانم يف كتاب�ه «تاريخ اب�ن خلدون»،
ويف فص�ل تح�ت عن�وان «الخرب ع�ن انت�زاء الزعيم ابن
مكن ببلد مس�تغانم» .يذكر أن اب�ن خلدون كان قد أقام
لفرتة غ�ري بعيد عن مس�تغانم بمنطقة فرن�دة (بوالية
تي�ارات) ،حي�ث كتب مقدمته الش�هرية .وبحس�ب آخر
اإلحصائيات ،يتجاوز س�كان مدينة مستغانم  200ألف
نس�مة ،وتتوفر عىل معالم س�ياحية مغرية ،حيث توجد
بمس�تغانم مجموعة من أجمل الش�واطئ املتوس�طية،
التي تجل�ب مئات اآلالف من الس�ياح .ويف الجزء القديم
م�ن املدينة هناك الكث�ري من املواقع األثرية اإلس�المية،
م�ن بينها قرص الباي محمد الكبري،
وأس�وار املدين�ة القديم�ة .ولعب�ت
مس�تغانم دورا الفت�ا يف التاري�خ
اإلس�المي ،وتعت�رب مه�د الدع�وة
الحركة السنوس�ية ،وفيه�ا ولد جد
ملك ليبيا محمد إدريس الس�نويس.
ومن نقاط الجذب الس�ياحي املهمة
يف مس�تغانم املوقع ال�ذي يمر عليه
خط غرينتش ،ويقع الخط عىل بعد
 15كيلومرتا من مقر والية مستغانم
ببلدة «استيديا» .ولهذه البلدة قصة
مثرية ،حي�ث يعود تاريخ إنش�ائها

وديع�ة للغاي�ة ،حت�ى أنن�ي اضط�ررت لدفعها
ل�إرساع قلي�ال ،وهو ما كان أم�را عظيما ،حيث
هرولنا قلي�ال بالقرب من قرية تيش�نوك ،والتي
تق�ع عىل بعد  40كيلومرتا خارج مدينة بيكانري،
كما رأينا كيف يتم إطع�ام الجمال والعناية بها،
وكان امل�كان هادئا إىل حد كب�ري ،وكانت الرحلة
كلها بش�كل عام عبارة عن تجربة رائعة ،ويمر
الطريق يف معظمه ب�األرايض الزراعية والحقول
املرتب�ة الجافة ،واملزروعة بمحاصيل تبدو جيدة،
مثل ال�ذرة والفول الس�وداني وعل�ف اإلبل .وقد
رسنا عىل مهل ناظري�ن للقرويني املرتبني ،الذين

إىل ع�ام  1846من قبل مهاجرين أمل�ان أرادوا الهجرة إىل
أمريكا الجنوبية ،لكن ربان السفينة تخىل عنهم يف ميناء
دنكرك بفرنس�ا ،فبقوا عالقني هن�اك ،فاقرتحت عليهم
س�لطات االس�تعمار الفرنيس ترحيلهم إىل «استيديا» يف
إطار سياستها االس�تعمارية التي فتحت األبواب لقدوم
املعمرين األوروبيني إىل الجزائر ،لتثبيت أقدام االستعمار
الفرنيس فيها ،وإكثار عدد املستعمرين .وقبل املهاجرون
األملان دعوة الس�لطات االس�تعمارية الفرنسية ،وأقاموا
يف هذه املنطقة من والية مستغانم ،وأسسوا بلدة صغري
سموها «استيديا» نس�بة إىل منبع ماء يف املنطقة اسمه
«اس�تيديا» ،واس�تمر وجودهم هناك حتى  ،1948حيث
ترك�وا املنطقة .وظلت اللغة الس�ائدة يف تلك البلدة خالل
ف�رتة إقامة املهاجري�ن األملان ه�ي اللغ�ة األملانية ،عىل
الرغم من أن الفرنس�ية كانت لغة اإلدارة االس�تعمارية
الفرنس�ية .وترتبط مس�تغانم بش�بكة مواصالت جيدة
بباقي أنحاء الجزائر ،وباإلمكان وصولها جوا عن طريق
مط�ار مدينة وهران ،الت�ي ال تبعد إال بنحو  70كيلومرتا
فقط .وتتوافر باملدينة فنادق متوس�طة فقط ،وإذا كنت
تفضل راحة أكرب وفن�ادق أكثر فخامة فباإلمكان اتخاذ
وه�ران ،الت�ي تعترب أك�رب مدينة يف غ�رب الجزائر ،مقرا
لإقام�ة ،كما يتوفر بوهران عدد من الفنادق ذات األربع
والخمس نجوم ،من بينها «شرياتون وهران».

أخذوا يحدقون فينا بدورهم ،حيث خرج األطفال
راكضني من داخل األكواخ ،ووقفوا ينظرون إلينا
يف صفوف وهم يضحكون ويرصخون.
وكانت الخيام أفضل مما وصفها املسؤول عن
الرحلة ،حيث كانت كبرية ونظيفة ،وتحتوي عىل
مراتب وبطانيات س�ميكة ومريحة ،ورسعان ما
أوقدن�ا نارا للتدفئة ،وأكلنا خضارا لذيذا بالكاري
تح�ت النجوم .وكانت جمالنا ضخمة ،وكان من
املده�ش رؤيتها وهي تق�ف أو تجلس ،أو تجري
منح�درة إىل أس�فل م�ن ف�وق الكثب�ان الرملية
بينم�ا تحمل امل�رء عىل ظهورها ،وه�و ما يمنح
امل�رء متعة أفض�ل من املتعة الت�ي يحصل عليها
م�ن رك�وب القطار يف املاله�ي ،كم�ا أن الجمال
صديقة للبيئة بش�كل أكرب .وم�ن املدهش أيضا
رؤية كيف يتح�ول ميش الجمال األخرق إىل يشء
متناغ�م وس�لس عندما يكون امل�رء ممتطيا لها
وجالس�ا عىل الرسج املوضوع فوق ظهورها ،أو
كيف تدب الحياة يف الصحراء ،من خالل السحايل،
والنس�ور ،واملاع�ز واألبق�ار والغ�زالن والحي�اة
النباتي�ة ،إلخ .م�اذا عن اللي�ل يف الصحراء؟ بعد

مش�هد غروب رائع فالسماء
مرصع�ة بالنج�وم وتحته�ا
تناولن�ا العش�اء واس�تمعنا
إىل موس�يقى راجس�تانية
الفلكلوري�ة وبجانبن�ا براغا،
أح�د س�ائقي الجم�ال ،الذي
ي�دق ع�ىل حافظ�ة املي�اه
البالستيكية وغوركا ،مساعد
س�ائق الجم�ال ،ي�دق ع�ىل
الطبق القصدير.
ليل ال�سحراء وحياة القرويني

وظهر جمالن بعد س�ماع
غن�اء قائديهم�ا وتص�درا
املش�هد .أما نحن فقد رقصنا
ع�ىل بع�ض أغان�ي األف�الم
الهندية .وص�ل اليوم الطويل
إىل نهايت�ه وس�ألنا س�ائقي
الجم�ال املنهك�ني« :ه�ل
ستنامون أم تريدون االستماع
إىل املزيد من املوسيقى؟» فبدا
السؤال وكأنه رجاء لنأوي إىل
الفراش .واس�رتحنا تلك الليلة ونمنا عىل الكثبان
الرملي�ة الناعم�ة تح�ت النج�وم والقم�ر املنري.
س�يتاح ل�ك عي�ش حي�اة القرويني ع�ىل ظهور
الجم�ال التي تتوقف فجأة ويف الق�رى التي تقع
وس�ط الصحراء .خالل رحالت الس�فاري نقابل
الكث�ري من الذين يعيش�ون يف قبائ�ل .إن الحياة
الربية ينقصها الكثري ،لكن بها الكثري من األشياء
التي تع�وض هذا النقص ،ومن بني األمور املثرية
والالفتة للنظر الطواويس وطيور نقار الخش�ب
والغ�زالن والث�ريان الزرقاء .إن تجرب�ة الحياة يف
الصح�راء الهندي�ة واالس�تمتاع بك�رم الضيافة
تجرب�ة ن�ادرة .عليك أن تكون مس�تعدا ملواجهة
القي�ظ الش�ديد بارت�داء قبع�ات كب�رية يف كل
األوقات .وهناك تباين شديد بني درجات الحرارة،
حيث ترتاوح م�ا بني صفر وثالثني ،لذا ينبغي أن
تكون معك مالبس صوفية وقطنية مريحة.
اأ�سعار الرحالت

وتختل�ف أس�عار رحالت الس�فاري بالجمال
بحسب الطعام ووسائل الراحة يف كل رحلة ،لكن
يبلغ متوسط السعر نحو  650روبية ( 15دوالرا)

يف اليوم ش�امال الوجبات .مع ذلك يمكن أن يزداد
هذا الس�عر ويصل إىل  1500روبي�ة ( 35دوالرا)
عندما تش�تمل الرحلة عىل أفضل مخيم ووسائل
انتق�ال بس�يارات الجي�ب .أفض�ل وق�ت للقيام
بهذه الرحالت يف الوقت من س�بتمرب (أيلول) إىل
م�ارس (آذار) ،حيث تصبح الصحراء بعد ش�هر
مارس س�اخنة عىل نحو ال يطاق ،ثم يبدأ موسم
هب�وب األعاصري .وعادة ما يح�ب الناس رحالت
الس�فاري بالجمال ج�دا أو يكرهونها جدا .يمد
البعض الرحلة يوم�ا أو اثنني يف الصحراء بعد أن
يكونوا قد قض�وا أربعة أيام ،بينما يكره البعض
اآلخ�ر رائح�ة الجم�ال ويج�دون عن�اء كبريا يف
ركوبها .عىل الجانب اآلخر يمكن أن يكون ركوب
الجم�ال غري مريح بعد فرتة ،ويش�كو الكثريون
من وج�ع أرجلهم ومؤخراته�م يف نهاية الرحلة.
ولتجن�ب ذلك م�ن املمك�ن إحض�ار يشء مريح
للجل�وس عليه .كان�ت الجمال يف ي�وم من األيام
هي وس�يلة االنتقال الوحيدة يف راجستان ،حيث
لم يت�م تمهيد الط�رق وخطوط الس�كك الحديد
التي تربط ب�ني بيكانري وباقي أنحاء راجس�تان
إال «من�ذ ف�رتة قريب�ة» ،حيث يتذك�ر الكثري من
العجائز يف راجستان الحياة دون كهرباء أو طرق
أو قطاراتw .

يف األقرص ..ثالث حضارات إنسانية متتزج داخل مسجد أبو احلجاج
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ش�كله الفري�د وتوس�طه لكتلة أثري�ة فريدة
يقصدها السياح من مختلف البلدان جعله يخطف
أنظ�ار الس�ياح القاصدي�ن زيارة معب�د األقرص،
وتح�ول لدى الكثري منهم إىل فقرة رئيس�ية ضمن
برامجهم لزيارة آثار مدينة األقرص.
إنه مسجد الشيخ أبو الحجاج األقرصي ،الذي
م�ى عىل بنائ�ه أكثر من  8ق�رون جعلته يتحول
إىل قيمة تاريخية وأثرية تخطف عيون الوافدين إىل
معبد األقرص ،للبحث يف تاريخ هذا املسجد والسبب
وراء وجوده يف أحضان معبد األقرص بهذا الشكل.
يع�ود تاري�خ بن�اء املس�جد إىل ع�ام 658ه�،
املوافق 1286م ،وقد بني بساحة معبد األقرص عىل
نسق املس�اجد الفاطمية القديمة ،ليزاحم تماثيل
رمس�يس الثاني أحد أعظم امللوك الرعامسة ،الذي
ينسب إليه إنشاء معبد األقرص.
ويقف مس�جد أب�و الحجاج املس�جد ش�اهدا
عىل  3حضارات إنس�انية ،حي�ث يخرتق بكينونته
اإلس�المية بهاء املعبد الذي يحتوي عىل الكثري من
مظاهر الحض�ارة الفرعونية من أعم�دة وتماثيل
ونقوش ورسومات ال تزال حية عىل جدران املعبد،
والذي يضم أيضا باإلضافة إىل املسجد بقايا كنيسة
قبطي�ة قديمة طم�رت تحت مبنى املس�جد الذي
يرتف�ع ف�وق س�طح أرض املعبد بأكث�ر من 10
أمتار.
واملسجد مس�جل كأثر إسالمي يف 21
يونيو (حزيران)  ،2007وهو
عب�ارة ع�ن س�احة

مربعة الشكل ،مغطاة بقبو ومدخله الرئييس يقع
بالجهة الغربية جرت له عمارات كثرية يف العصور
األيوبي�ة واململوكي�ة والعثماني�ة والحديث�ة ،وهو
مشيد عىل الجهة الشمالية الرقية ملعبد األقرص،
ويبلغ ارتفاع مدخله  12مرتا ،ويخلو من الزخارف
الهندس�ية والنباتي�ة واللوحات الخطي�ة املعروفة
يف العم�ارة اإلس�المية .ويعلو املس�جد رشيط من
الرف�ات املبني�ة بالط�وب األحمر ،لك�ن ما يميز
املس�جد عن بقية املساجد هو احتواؤه عىل أعمدة
وأعتاب ونقوش مشابهة تماما ملعبد األقرص ،وقد
جاء اكتش�اف هذه النقوش بالصدفة البحتة بعد
تع�رض املس�جد لحري�ق ،وكانت املفاج�أة عندما
كش�ف العاملون بالرتميم عن وج�ود أعمدة أثرية
من الطراز الفرعوني مطمورة باملس�جد ،وتبني أن
ه�ذه األعمدة ه�ي جزء من معب�د فرعوني ضخم
يغطيه تل من الرتاب والطمي وهو نفس التل الذي
ق�ام «العارف بالل�ه» أبو الحجاج ببناء مس�جده
فوقه ،أي أن املسجد تم بناؤه فوق معبد.
كم�ا ُتع�د مئذن�ة املس�جد األثري�ة م�ن أعرق
وأشهر املآذن بمرص؛ فهي أقدم أجزاء املسجد
القدي�م ،وتع�ود إىل ع�رص أب�و الحج�اج،
وتتك�ون من ثالث طبق�ات؛ األوىل مربعة
الش�كل ،والثاني�ة والثالث�ة ع�ىل ش�كل
أس�طواني ،وقرب نهايتها مجموعة من
النوافذ والفتح�ات ،وهي مبنية بالطوب
اللب�ن ،والج�زء األس�فل املرب�ع مق�وى
بأعمدة خش�بية ،وتش�به مئذنة مس�جد
أبو الحج�اج مآذن الصعي�د القديمة ذات
الط�راز الفاطم�ي ،ويبل�غ ارتفاعها نحو
 14مرتا.
وق�د أجريت

للمس�جد ع�دة عمارات وتوس�عات ،وت�م ترميمه
أوائ�ل القرن العري�ن ،وخالل النص�ف األول من
القرن نفسه أنشئ مس�جد جديد عىل الطراز ذاته
بج�وار املس�جد القدي�م .ويف ع�ام  ،2009انته�ت
أعمال ترميم يف املسجد اس�تغرقت عامني ،وجرت
تحت إرشاف املجلس األعىل لآلثار ،وبلغت تكلفتها
 7ماليني جنيه ،وش�ملت العمارة الجديدة توسعة
ساحة الصالة وتدعيم القبة ،وتغيري األسقف ،بعد
أن تعرض املسجد لحريق عام .2007
أما صاحب املس�جد ،وهو الش�يخ أبو الحجاج
األق�رصي فهو يوس�ف بن عبد الرحي�م بن عييس
الزاه�د ،ينتم�ي إىل أرسة كريمة ،ميس�ورة الحال،
عرف�ت بالتق�وى والص�الح ،وكان وال�ده صاحب
منصب كبري يف الدولة العباس�ية .وينتهي نسبه إىل
الحس�ني بن عيل ريض الله عنهما ،وقد ولد الشيخ
يف أوائ�ل القرن الس�ادس الهجري بمدين�ة بغداد،
يف عه�د الخليف�ة العب�ايس املقتفي ألم�ر الله.ترك
أبو الحجاج العمل الرس�مي ،وتفرغ للعلم والزهد
والعبادة ،وسافر إىل اإلسكندرية والتقى فيها أعالم
الصوفية خاصة من أصحاب الطريقتني الش�اذلية
والرفاعي�ة ،وتتلم�ذ ع�ىل يد الش�يخ عب�د الرازق
الجازويل ،وأصبح أقرب تالميذه ومريديه.
عاد أب�و الحج�اج إىل األقرص ،والتقى الش�يخ
عبد الرحيم القنائي (صاحب مسجد قنا الشهري)،
وأقام واس�تقر باألقرص ،حت�ى وفاته يف عهد امللك
الصالح نجم الدي�ن األيوبي عن  90عاما ،وكان له
مجلس علم يقصده الناس من كل مكان.
ترك أبو الحجاج تراثا علميا ،من أش�هره
منظومته الشعرية يف علم التوحيد ،وتقع
يف  99باب�ا ،وتش�تمل ع�ىل 1233
بيتا ،وتويف الش�يخ باألقرص عام
642ه�� .ويقال إنه كان كثري
االعتكاف واالنع�زال بمعبد
األق�رص ،وربم�ا له�ذا
الس�بب أقام مس�جده
به.
ويق�ام للش�يخ
أبو الحج�اج مولد
يف الراب�ع ع�ر
من شهر شعبان
م�ن كل ع�ام،
ويحم�ل ذل�ك
االحتف�ال ال�ذي

يس�مى «دورة أبو الحجاج» طابعا خاصا وعادات
وموروث�ات ترج�ع إىل العصور الفرعونية وتش�به
طق�وس احتفال املرصي�ني القدم�اء باإلله آمون،
حيث يخرج الناس إىل س�احة مس�جد أبو الحجاج
يتحرك�ون منها إىل ش�وارع األقرص يذك�رون الله
وينش�دون األناش�يد الديني�ة ويرتل�ون الق�رآن
ويلعبون لعبة التحطيب والرقص بالعصا والرقص
بالخي�ل ،وينتهي االحتف�ال بركوب الجم�ال التي
تحمل توابيت من القماش املزركش.
وي�رى عبد املنع�م عب�د العظيم ،مدي�ر مركز
دراس�ات تراث الصعي�د باألق�رص ،أن الحضارات
الفرعونية والقبطية واإلسالمية تمتزج معا داخل
هذا املسجد ،حيث تم الكشف يف الفرتة األخرية عن
أعمدة فرعونية داخل املسجد ،لكنها كانت مغطاة
بطبقة من الطني «املالط» ،وهو املستخدم يف املبنى
القديم للمسجد ،باإلضافة إىل كنيسة قبطية بنيت
ع�ىل أطالل ج�زء من معب�د األقرص وتقع أس�فل
املسجد ،وقد أنش�أتها فتاة رومانية قديسة تدعى
تريزا .وأضاف عبد العظيم أن السياح الذين يأتون
لزي�ارة معبد األق�رص يرون امت�زاج الحضارات يف
هذه البقعة التي يتصف أهلها بالتسامح.،

شباب احرتفوا التزلج عىل أمواج بحر غزة
موجة ال�ربد والري�اح التي تعصف
ّ
مرضة لقطاعات
بغزة هذه األيام كانت
واس�عة ،لكنها بالنس�بة لش�باب غزي
ٌ
فرصة ال تعوض
يحرتف ركوب األمواج،
ينتظرونها بش�غف .ففيها يرتفع موج
البحر وتكون مناس�بة ملمارسة التزلج
عىل املياه.
ويس�تغل بع�ض الش�باب اله�واة
واملحرتفني موس�م ارتفاع م�وج البحر
يف غزة للتزلج عىل األمواج ،وبالرغم من
خطورة هذه الرياضة وعدم انتش�ارها
بش�كل واسع يف فلس�طني ،إال ان هناك
إقب�االً الفتا ً م�ن بعض الش�باب الذين
ترتاوح أعمارهم بني  20و 28عاما ً عىل
ممارستها.
ورغ�م الخ�وف الكبري ال�ذي يعرتي
مش�اهدي هذه الرياضة عىل األمواج يف
غ�زة ،إال انهم رسعان ما يغريون رأيهم

بع�د أن يش�اهدوا «إبداع�ات الش�باب
الغ ّزيني» وتمكنهم م�ن التزلج بارتياح
رغم بعض املعيقات.
ورك�وب امل�وج ،ع�ىل خطورت�ه
وصعوبته ،هو فرص�ة للتمتع بالحياة،
فالله وهب غزة بحراً ،وإرسائيل جعلتها
أرضا ً محارصة وقتلت فيها روح الحياة،
وفق ما قال الشاب محمود ريايش.
وأوض�ح محم�ود ،ال�ذي اح�رتف
رك�وب امل�وج ،أن الرياض�ة جميل�ة
وصعب�ة ،فه�ي جميل�ة ألنها تش�عرك
بأنك تملك الدنيا وتنس�يك كل املش�اكل
التي تحياها ،ون�ادرة تجعلك مع بعض
أصدقائ�ك بش�كل متالص�ق ،وصعب�ة
ألن مخاطره�ا واردة وكب�رية .وأضاف
محمود ( 22عاماً) أنه وأصدقاءه بدأوا
بممارس�ة رياض�ة التزلج ع�ىل املوج،
أو كم�ا يس�ميها ركوب امل�وج ،بجهود

فردي�ة وذاتي�ة ،ألنها غ�ري موجودة يف
غزة ،وبدأوا بإمكانيات بسيطة وبألواح
تزلج من صنع محيل.
وذك�ر محم�ود أن مس�لمني م�ن
أم�ريكا وأوروب�ا أرس�لوا تربع�ات عرب
متضام�ن أجنبي إىل غ�زة ،وهي عبارة
عن « بورد تزل�ج عىل املياه» ،وأن هذه
كانت فرصة ليستفيدوا من اإلمكانيات
التي توفرت وتطوير أنفسهم.
ويحل�م محم�ود ومثل�ه كث�ر م�ن
مم�اريس ه�ذه الرياض�ة الجديدة عىل
ش�واطئ غ�زة أن يج�دوا مزي�دا ً م�ن
االهتم�ام به�م وبرياضته�م وتوف�ري
مزي�د من الظ�روف املناس�بة ملثل هذه
الرياض�ات الفري�دة .كم�ا أن�ه أب�دى
اس�تعداده لتعلي�م الش�باب الراغب يف
ممارس�ة هذه الهواي�ة والرياضة التي
يصفها بالشيّقة جداً.
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اأول وزير خلارجية العراق يف ع�سر اجلمهورية

عبد اجلبار اجلومرد  ..دوره السيايس كبري يف العهد امللكي والعهد اجلمهوري األول
يعد عبد اجلبار اجلومرد من ال�سخ�سيات التاريخية العراقية العريقة التي �سنعت لنف�سها
جمد ًا عرب اال�سرار واالإرادة وامل�ساركة الوا�سعة يف خمتلف جوانب احلياة منها ال�سيا�سية
واالقت�سادية واالجتماعية وذلك من خالل م�ساهماته العديدة يف كتابة العديد من املقاالت
االفتتاحية واخلطابات التي تتمتع بالوطنية والنقد للحكومة اآنذاك يف عدم االهتمام
مب�سالح ال�سعب وكان �سعره ق�سية مبدئية للتعبري عن م�ساعره يف العراق واالأقطار العربية
من اأجل التحرير و�ساهم م�ساهمة كبرية يف النه�سة العراقية وت�سخي�س احلاالت ال�سلبية
امل�ستقبل العراقي /خا�س
والدته وتعليمه
ول�د عب�د الجب�ار محم�د ش�يت عب�د الل�ه (عب�د
الجبارالجوم�رد) ف�ي مدينة الموص�ل محلة حوش
الخ�ان عام  ،1910نش�أ عبد الجب�ار وتربى في بيت
يرعاه أب مولع بالعلم ،حيث كان والده محمد ش�يت
يعقد مجلس�ا ليليا خاصا يؤمه أصدقاؤه من العلماء
وحفظ�ة الق�رآن الكريم والش�عراء ،وأم�ام ناظري
الفت�ى مكتبة عامرة تجمع في ثناياها مختلف أنواع
الكتب.
ف�ي عام  1914أدخل�ه والده الكتاتي�ب ،فقرأ القران
وأتم ختمته وهو في الثامنة من عمره.
في عام  1921دخل المدرسة االبتدائية في (المدرسة
القحطاني�ة) ،وعندم�ا الح�ظ عب�د العزي�ز النوري
(مدير المدرسة) قوة ذكائه وسرعة حفظه وقدرته
على القراءة والكتابة الجيدة أدخله في الصف الثالث
االبتدائي .دخل الجومرد المدرس�ة الثانوية الوحيدة
يومئ�ذ في الموصل عام  ،1925التحق بدار المعلمين
االبتدائية ببغداد وتخرج منها سنة .1929
واصل دراسته في المعهد العربي للحقوق في دمشق'
وتخرج فيه س�نة  ،1935وعاد إلى الموصل ليمارس
المحاماة.عاي�ش الجومرد أحداث الموصل وتأثر بما
كان يس�ود فيه�ا من أج�واء قومية بتأثي�ر مطالبة

تركي�ا بها .لذلك أس�هم ف�ي الحملة الوطني�ة لتأكيد
عروبتها مع مدرس�يه وزمالئه  ،ثم س�عى لتأسيس
ن�ا ٍد قومي في الموصل باس�م "نادي الجزيرة" ،وقد
انتخب الجومرد رئيس�ا ً له سنة  1935واستطاع من
خالل نشاطاته الثقافية والسياسية أن يجعل النادي
واجهة للعمل السياس�ي القومي شأنه في ذلك شأن
نادي المثنى ابن حارثة الشيباني في بغداد.
ف�ي س�نة  1936التح�ق بالبعث�ة العلمي�ة العراقية
ف�ي باري�س وحص�ل عل�ى الدكت�وراه عن رس�الته
الموس�ومة " :الدس�تور العراق�ي ع�ام  1925بي�ن
النظرية والتطبيق" وذلك سنة .1940
لم يس�تطع العودة إلى العراق بسبب ظروف الحرب
العالمية الثانية فاس�تثمر بقاءه في باريس بدراسة
جديدة للدكتوراه ليحصل على دكتوراه في األدب من
جامع�ة باري�س بأطروحته عن (األصمع�ي) .وبعد
إكماله الدكتوراه اتجه نحو الصحافة ،فكتب سلسلة
من المقاالت ناقش فيها مس�ائل حيوية تمس حياة
الش�عب .وقد تميزت هذه المقاالت بالرصانة والدقة
وبراعة األسلوب ،وفي س�نة  1946رشح للعمل في
جامع�ة ال�دول العربية ،فس�افر إلى القاه�رة ،لكنه
اس�تقال من عمل�ه بعد س�نتين وعاد إل�ى الموصل
ليرشح نفسه نائبا ً في انتخابات أول أيار .1948

حياته ال�سيا�سية

بعد وثبة كانون الثاني 1948التي كانت انعطافا ً جديدا ً
في حياة العراق السياسية جيء بمجلس نيابي جديد
تكون�ت فيه معارضة واضحة اتخذت ش�كل الجبهة
الداخلي�ة في�ه ف�كان لها الفض�ل الكبير ف�ي توعية
الرأي العام وضمن تلك المعارضة الوطنية
والبرلمانية برز عب�د الجبار الجومرد الذي
ع� ّد من السياس�يين المعارضي�ن البارزين
الس�يما في انتقادات�ه العنيفة التي وجهها
للسلطة الحاكمة بوصفه نائبا ً
ف�ي المجل�س النياب�ي وعل�ى
الرغ�م من قص�ر الفت�رة التي
عم�ل الجومرد فيها نائبا ً وهي
ثالث س�نوات ونص�ف تقريبا ً
فقد فاز في الدورات االنتخابية
الثانية عشرة (حزيران -1948
تش�رين األول  )1952والدورة
االنتخابي�ة الثالث�ة عش�رة
(كانون الثاني  -1953نيس�ان
 )1954وال�دورة االنتخابي�ة
الرابعة عش�رة (تم�وز -1954
آب.)1954

وزارة الخارجية الستالم مهامه فوجد الوزارة خالية
م�ن كوادرها عدا مجموعة قليل�ة جدا ً منهم وبعدها
حض�ر باقي الموظفين ،اس�تدعى الجومرد رؤس�اء
الدوائ�ر الفرعية في الوزارة إلى مكتبه وألقى عليهم
كلم�ة اس�تطاع من خالله�ا اعادة الثق�ة في نفوس
موظفيه ،وطلب الجومرد اذاعة بيان وزارة الخارجية
الى األجانب لغ�رض اطمئنانهم وطلب الى
العراقيي�ن المحافظة عل�ى أرواح األجانب
وممتلكاتهم ،في  /17تموز شكل الجومرد
وف�دا ً من موظفي التش�ريفات في الوزارة
لزيارة الهيئات الدبلوماس�ية.
لقد أك�د الجومرد ف�ي خطابه
الذي ألقاه في اجتماعات هيئة
األمم المتحدة في نيويورك في
 18آب  1958حي�ث تطرق الى
حالة العراق السيئة قبل الثورة
وأك�د ان نظام الحك�م الجديد
في العراق ق�د أثبتت أخالقيته
ف�ي التعامل الدول�ي من خالل
البيان�ات والتصريح�ات الت�ي
أعلنته�ا حكومة الع�راق ،لقد
كان الجومرد يعط�ي انطباعا ً
ايجابي�ا ً ع�ن الوض�ع الداخلي
ف�ي الع�راق ألن الجمي�ع كان
يعم�ل في بداي�ة الثورة عل�ى تثبيت اركان
الجمهوري�ة ودف�ع اإلخط�ار عنه�ا ف�ي
الداخل والخارج ،لقد أخذ الجومرد بالكالم
في جلس�ات مجلس ال�وزراء عن األوضاع الس�لبية
وتأثيراتها وانعكاساتها مطالبا ً اقامة نظام سياسي
ديمقراطي يضمن الحريات لعامة الشعب ولمنظماته
وهيئات�ه المختلفة .وفي السياس�ة الخارجية اقامة
عالقات دبلوماسية مع الدول العربية واالجنبية على
قدم المس�اواة بما يضمن مصلحة العراق والقضايا
العربية ،االّ أنه لم يلق تجاوبا ً من لدن مجلس الوزراء
وفي أيل�ول 1958ازدادت الخالفات بي�ن عبد الكريم
قاس�م (رئي�س الحكوم�ة العراقي�ة) وعبد الس�الم
ع�ارف نائب رئيس ال�وزراء بس�بب المناصب .وجد
الجو ملبدا ً باالنقس�امات السياس�ية والتذمر شائعا ً
في بغداد كما وجد ف�ي اجتماع مجلس الوزراء أنهم
أحلوا أنفسهم مما طرحه المجلس.
أصب�ح الجوم�رد ف�ي موق�ف مح�رج ف�ي التعامل
بالسياس�ة الخارجي�ة الت�ي كان يطم�ح أن تس�ير
وفق سياس�ة وخطة مرس�ومة لذل�ك أخذت عزيمة
الجومرد بالفتور في العمل وطموحه وخطته أخذت
بالتناقض.

كان وطنيًا نزيهًا
وشجاعًا في
معارضته لالنحراف
السياسي واإلداري

املجل�س
النيابي والكتلة املعار�سة
خ�الل فت�رة حكومة مزاح�م الباچه
چي  1948أس�س الجوم�رد مع عدد
من النواب المعارضين كتلة برلمانية
أطل�ق عليها اس�م الجبهة الش�عبية
البرلماني�ة م�ع حزب�ي األح�رار
والوطن�ي الديمقراط�ي لتأس�يس
ح�زب أو تحال�ف فيم�ا بينه�م ض�د
الوض�ع القائم ف�ي الع�راق حينذاك
غي�ر أن ذل�ك التأس�يس ل�م يكل�ل
بالنج�اح لك�ن بع�د ذلك تم تأس�يس
حزب الجبهة الش�عبية المتحدة .لقد
تركزت أحاديث الجومرد في جلسات
المجل�س النيالب�ي عل�ى انتق�اده
للس�لطتين التنفيذي�ة والتش�ريعية،
اضافة الى باقي الجوانب السياس�ية
واالقتصادي�ة وكان حريصا ً ودقيقا ً
في المناظرة والمناقشة في المجلس
حيث اصبح من الن�واب المعارضين
البارزي�ن اضافة الى ذلك فقد اش�ار
الجومرد الى النقص في ثقافة رجال
السلك الخارجي (الدبلوماسي) حيث
أكد في حديث له ان وزارة الخارجية
والت�ي تعد م�ن أه�م وزارات الدولة
وهي تحت�اج الى لباقة دبلوماس�ية
وال يمتلكه�ا الوزي�ر الجمالي(وزارة
نوري س�عيد) لقد كان الجومرد من
أشد األقطاب المعارضة في المجلس
النيابي لجميع الوزارات التي تشكلت
في العه�د الملكي ولغاية اس�تقالته
م�ن المجلس النيابي في  1950معدد
من زمالئه النواب المعارضين.
لق�د حص�ل الجوم�رد خ�الل حياته
النيابية على ش�عبية واسعة وأصبح
قريبا ً من تطلعات وأحاسيس الناس،
وف�ي /8حزي�ران 1951/انتخ�ب
الجوم�رد لعضوي�ة المكت�ب الدائ�م
لحزب الجبهة الش�عبية المتحدة وفي /22تش�رين
االول /بدأ الجومرد نشاطه في إنشاء فرع للحزب
في مدينة الموصل.

وزيرا للخارجية عام 1958
في /14تموز 1958/قامت الثورة ضد النظام
الملكي ف�ي العراق واثناء ه�ذه األحداث كان
الجوم�رد قد ق�رر المكوث والراح�ة في داره
متابعا ً لألحداث عن كثب وعن طريق االعالم،
فقد س�مع البيان االول لقي�ام ثورة  14تموز
 1958ع�ن طري�ق االذاعة ثم بع�د فترة قليلة
من الوق�ت أذيع البي�ان الثاني للث�ورة والذي
كان الجوم�رد ضمن هذه التش�كيلة الوزارية
حيث أنيطت الي�ه وزارة الخارجية ،لقد ضمت
ه�ذه التش�كيلة مجموع�ة م�ن الذين كرس�وا
أنفس�هم لخدم�ة الب�الد .وق�د تم تش�كيل هذه
الحكوم�ة بش�كل ائتالف�ي م�ن تنظي�م الضباط
األحرار واألحزاب السياسية والشخصيات الوطنية
المس�تقلة ،لقد توجه الجومرد الى بغداد عصر يوم
/15تموز 1958/وفي الس�اعة التاس�عة مسا ًء من
نفس اليوم حض�ر اجتماعا ً لمجلس الوزراء عقد في
مبن�ى وزارة الدف�اع وقد حضر جميع ال�وزراء  ،في
صباح يوم /16تموز 1958/توجه الجومرد الى مقر

 -2وج�وب وض�ع سياس�ة
واضحة للحكومة في الشؤون
الداخلية والخارجية خالل فترة
انتقال محددة.
 -3وج�وب توضي�ح موقف الحكوم�ة العراقية ازاء
ال�دول العربي�ة االخ�رى وعلى االخ�ص الجمهورية
العربية المتحدة.
 -4ان يكون لمجلس الوزراء الحق في بحث موضوع
الوحدة او االتحاد الفدرالي واتخاذ القرار المناس�ب
ازاء ذلك ولقد عد قاسم هذه المقترحات واالراء التي
قدمت من الجومرد وزمالئه من الوزراء انها مؤامرة
تحاك وتدبر ضده.

الجومرد هذه اللجن�ة التي أخذت على عاتقها توعية
الناس لغرض حص�ر المرض وقد قامت اللجنة بعدة
أنشطة صحية كوسيلة من وسائل الوقاية من مرض
الكوليرا.

ع�سوا يف جمل�س كلية االآداب
ف�ي أواخ�ر تش�رين الثان�ي  1966اختارت رئاس�ة
جامع�ة الموص�ل ألن يك�ون الجوم�رد عض�وا ً في
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ا�ستقالته من وزارة عبدالكرمي قا�سم
قد َم عبد الجب�ار الجومرد وبعض زمالئه في مجلس
الوزراء جملة اقتراحات موقع عليها وهي:
 -1فس�ح المج�ال ألحزاب جبه�ة االتح�اد الوطني
بممارس�ة نش�اطاتها السياس�ية بحري�ة تام�ة،
والسماح لها بإصدار الصحف التي تعبر عن مواقفها
أس�وة بالحزب الش�يوعي ال�ذي كان يصدر صحيفة
اتحاد الشعب وصوت األحرار والصحف السائرة في
ركاب الشيوعيين كالرأي العام والحضارة.

غادر المجلس دون ان يلتفت وعند وصوله الى باحة
وزارة الدف�اع كان الس�ائق الخاص به ق�د فتح باب
الس�يارة وانتظر ان يصعد الى السيارة ،لكنه استمر
في س�يره حتى باب وزارة الدفاع ،واس�تأجر سيارة
تكس�ي وذهب الى فندق جبه�ة النهر الذي كان يقيم
فيه.
ل�م يق�دم الجومرد اس�تقالته في جلس�ة
المجلس المنعقدة ليلة  3 /2شباط 1959
وبع�د انفض�اض الجلس�ة ق�ام المرحوم
محمد صديق شنش�ل بزيارته
في الفندق ،وابلغ�ه انه عازم
عل�ى تقديم اس�تقالته صباح
الغ�د ،وبالفعل ق�دم الجومرد
ف�ي صب�اح ي�وم 3ش�باط
1959اس�تقالته الى المرحوم
نجي�ب الربيعي رئيس مجلس
السيادة ،وبذلك كان الجومرد
ه�و الب�ادئ قب�ل غي�ره م�ن
الوزراء في تقديم استقالته
وما ان اذيعت بين الناس وفي
وسائل األعالم استقالة الجومرد حتى حذا
حذو الجومرد كل من ناجي طالب ومحمد
صال�ح محمود وبابا علي الش�يخ محمود
الذين قدموا استقاالتهم في اليوم نفسه.
وفي  4ش�باط اس�تقال كل من محمد صديق شنشل
وف�ؤاد الركاب�ي وقدم�ا االس�تقالة ال�ى المرح�وم
نجيب الربيعي رئيس مجلس الس�يادة ومن ثم قبلت
استقالة الوزراء الستة المذكورين بصدور المرسوم
الجمهوري المرقم  105في  7شباط 1959
ويق�ول المرح�وم نجي�ب الربيع�ي رئي�س مجلس
الس�يادة :كان الجوم�رد ضحي�ة  ،ولو س�مح له ان
يش�تغل طبقا ً ألس�اليب الحض�ارة لكان م�ن افضل
وابرز وألمع وزراء الخارجية العرب آنذاك.
رأى الجومرد بانه لم يعد بإمكانه اداء رس�الته كما
ينبغي من موقع المس�ؤولية الت�ي كلف فيها منذ
مطل�ع العه�د الجمه�وري وقد ح�اول ان يوضح
ألصدقائه المقربين بعد االستقالة السيما فخري
الخي�رو وعبد القادر الدبوني بأنه ال يأس�ف على
تخليه من مسؤوليته في وزارة الخارجية .
لق�د ع�اد الجوم�رد ال�ى الموص�ل بع�د تقدي�م
االس�تقالة ف�ي  3ش�باط  1959وفض�ل االنزواء
واالعت�كاف في بيت�ه والتفرغ لكتبه ولدراس�اته
بعي�دا ع�ن ممارس�ة اي مس�ؤولية س�واء كانت
وظيفية ام سياس�ية .وقد حاول انقالبيو ش�باط
 1963تعيينه س�فير في ديوان وزارة الخارجية اال
أن الجومرد اعتذر عن قب�ول هذا المنصب لظروفه
الصحية وانصرافه الى اعماله الخاصة.

مجل�س كلي�ة اإلنس�انيات (كلي�ة اآلداب حالياً) ألن
الج�و م�رد يحم�ل ش�هادتي الدكت�وراه ف�ي األدب
ً
فض�ال ع�ن مواهب�ه ومؤهالت�ه األدبية
والقان�ون
الخاص�ة وان له من المؤلفات م�ا يؤهله لالضطالع
بأكبر المناصب الجامعي�ة ،لقد رفد الجو مرد الكلية
ب�آراء س�ديدة لخبرت�ه الواس�عة واس�تمر
ف�ي عضوية المجلس س�نة دراس�ية كاملة
( )1967-1966إال أن�ه بس�بب ظروف�ه
الصحية لم يس�تطع اكمال هذه المهمة .لقد
كان�ت الفترة الت�ي قضاها بعد
اس�تقالته ق�د خصصه�ا ف�ي
االنصراف إل�ى التأليف والبحث
والتقص�ي اضاف�ة إل�ى متابعة
بعض شؤونه الخاصة.

اهتم بتطوير
الدراسة العلمية في
جامعة الموصل

رئي�س جلنة مكافحة الكولريا
في أواخر ش�هر آب  1966انتشر مرض الكوليرا في
العراق انتش�ارا ً واس�عا ً وعلى اثر ذلك تش�كلت لجنة
ش�عبية بهذا الصدد ف�ي مدينة الموص�ل وقد ترأس

موؤلفاته واإنتاجه ال�سعري

 ل�ه مؤلف�ات أدبي�ة ،وأخ�رىقانونية ،يلتقيان في دراس�اته
الحضارية والتاريخية ،ومن آثاره المطبوعة:
األصمع�ي :حيات�ه وآثاره  -بي�روت ،1955
وهارون الرش�يد (ج�زآن)  -بيروت ،1956
وغ�رّة الع�رب :يزيد ب�ن مزيد الش�يباني -
بيروت  ،1961و داهية العرب:
أب�و جعفر المنص�ور  -بي�روت  ،1963ول�ه كتابان
باللغة الفرنس�ية :الدس�تور العراقي لعام  1925في
النظرية والتطبيق  ،1941 -مأساة فلسطين العربية
  ،1945ومن آث�اره المخطوطة « :تاريخ الموصل» وهو ف�ي  950صفحة ،و«العراق في طريق الثورةاالجتماعية»
 وه�و ف�ي  200صفحة ،و«مح�ور النج�اة»  -عنقضية فلس�طين( .وه�ي في حوزة ول�د المترجم -
الدكتور جزيل  -بجامعة الموصل).
 ل�ه عدة قصائد ف�ي كتاب« :عبد الجب�ار الجومرد:نش�اطه الثقاف�ي ،ودوره السياس�ي» ،و له قصيدة:
«أيه�ا الس�ائلي به�ذا الم�كان»  -مجل�ة ال�وادي
(البغدادية) العدد  – 7الس�نة ، 1948/ 3/27 9ونشر
أش�عارًا في مجالت ( :الرسالة ،والثقافة ،والكاتب -
(المصرية.
وهو ش�اعر مقل ،غير أن هذا القليل ينبئ عن موقف
وطن�ي قوم�ي .وإرادة مخلص�ة قادرة ،ويش�ف عن
مش�اعر تنضح بالص�دق واألصالة ،عبارته بس�يطة
ومباش�رة ف�ي توصي�ل المعن�ى ،ويع�د واح� ًدا من
الش�عراء الذين اهتم�وا بالكادحين ف�ي زمن مبكر،
مؤسسا ً رؤيته على موقف نقدي وتطلع وطني.

وفاته
ف�ي  -30تش�رين الثان�ي 1971 -توفي عب�د الجبار
الجوم�رد عن عم�ر يناه�ز االثني�ن والس�تين عاما ً
وش�يع الى مثواه األخير في مقب�رة عائلة الجومرد
في الموصل.
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التعامل المربك مع محاصيلنا الوطنية

كاظم فنجان احلمامي

مقرتح حلل األزمة السياسية العراقية!!

الزراعة بني التضييق وسوء التسويق

ما تواجه�ه محاصيلن�ا الزراعي�ة (الحنطة,
الش�عير ,الذرة الصفراء) من إهمال وتضييع
ف�ي الوق�ت ,وتضيي�ق مف�رط ف�ي التعامل
الميدان�ي المرب�ك ,وتقصي�ر واض�ح ف�ي
التس�ويق ,وم�ا يواجه�ه الف�الح المنتج بعد
مواسم الحصاد المرهقة من إجراءات إدارية
وتس�ويقية بطيئ�ة ومملة وغي�ر حضارية,
يجعلنا نفقد األمل بتحس�ن مس�تويات األمن
الغذائي في العراق ,بسبب تعثرها وتدهورها,
أو تخلفها أحياناً.
ويحق لنا هنا أن نعتب على إدارات مؤسساتنا
الزراعي�ة والتجاري�ة والصناعي�ة ,ونتحاور
معها في المحاور الوطنية ,عسى أن نتوصل
من خالل تش�خيص العل�ل المزمنة إلى إيجاد
الحلول الجذرية الناجعة ,وربما نسهم إلى حد
ما في إسعاف األوضاع التسويقية البليدة. .
بداية نقول :يفترض بمؤسساتنا الزراعية أن
تستنفر جهودها كلها من أجل تفعيل وتعزيز
مقومات األمن الغذائي ,وأن تش�حذ طاقاتها
كله�ا م�ن أج�ل تحقي�ق التنمي�ة الش�املة,
ويفترض أن تس�عى لتنظي�م وتنمية القطاع
الزراع�ي م�ن أج�ل إنت�اج متط�ور ومتن�ام
ومتكامل ,ويفترض أن تس�عى لتحقيق
أهدافه�ا اإلس�تراتيجية ,وتعم�ل
ليل نهار نحو زيادة اإلنتاج

و تحس�ينه ,
ومراقب�ة تط�ورات الس�وق ,ووض�ع
التش�ريعات الالزم�ة لتنظي�م العملي�ات
التسويقية. .
بي�د أنن�ا أصبن�ا باإلحب�اط عندم�ا ش�اهدنا

�سادق العبا�سي
ابتلين�ا هذه األي�ام بداء جديد اس�مه "األزمات "
تس�بب بحدوث ش�لل كلي في مفاصل الحكومة
تقريب�ا ً مما ألق�ى بظالله على الواقع المعيش�ي
والخدمي للمواطن وكما تجري العادة  ,هذا الداء
الخطير تسبب بحدوث أضرار كبيرة على نفسية
الفرد العراقي بسبب خشية المواطنين من عودة
ايام عامي 2006و 2007وهذان العامان يحمالن
ذكري�ات أليمة لدى الفرد العراق�ي ,بعد ان كانت
جث�ث القتلى ترم�ى على الطرق وفي الس�احات
العام�ة والقت�ل على الهوية وغيره�ا  ,ان جل ما

التقرير الذي بثته قناة (السومرية) عن سوء
تس�ويق المحاصي�ل الزراعية في ذي
قار بذريعة عدم توفر المخازن
الكافية-:
http://www.
youtube.com/

watch?v=LjsVxobq0Qw
نس�مع من�ذ زم�ن بعيد ع�ن خطط
ومش�اريع وزارة التج�ارة العراقية
نحو توفير مخ�ازن نظامية ومتطورة ,لكننا
فوجئنا باضط�رار أعضاء مجل�س محافظة
ذي ق�ار إلى التدخل المباش�ر لمعالجة تفاقم
مش�اكل التخزين ,بعد أن عجزت الس�ايلوات
ع�ن توفي�ر المخ�ازن المالئم�ة الس�تيعاب

الكميات المتدفق�ة إليها ,فلجئوا إلى المدارج
والمس�طحات المكش�وفة ف�ي المط�ارات
العس�كرية المتروكة ,واختاروا مدرج مطار
(الفضلية) لع�دم قدرة صومع�ات الناصرية
والرفاع�ي على اس�تيعاب الكمي�ات المنتجة
محلياً. .
وهنا البد لنا من التساؤل عن جدوى الخطط
اإلنتاجي�ة الت�ي تبنته�ا وزارة الزراع�ة لعام
 2013والمتعلق�ة منه�ا بمحاصي�ل الحنطة
والش�عير والذرة الصفراء ؟ ,وما هي الطاقة
االس�تيعابية (التخزيني�ة) المتاحة باألطنان
في سايلوات وزارة التجارة لكل منتج زراعي
؟ ,وه�ل تداركت الجه�ات المعني�ة تداعيات
ه�ذه األزم�ة المس�تدامة فوف�رت المعام�ل
الالزم�ة لتفري�ط ال�ذرة الصف�راء ,ووف�رت
مع�دات تجفيفه�ا وتخزينه�ا ؟ ,ومتى تلبي
وزارة الزراع�ة احتياجات حقولنا ,فتوفر لها

العالج باألزمات!!

يخش�اه الجميع في العراق هو ع�ودة تلك االيام
العصيبة والظ�روف الحالكة التي مزقت أش�الء
األبرياء لتنتهي بتتويج س�ادة الس�لطة ليظفروا
بمناصبهم التي طمحوا ف�ي الوصول اليها  ,هذا
جل ما نخشاه كعراقيين من هذا الداء.
ولكننا ومن خالل رصدنا لالحداث الجارية داخل
العملية السياس�ية نالحظ وج�ود ايجابيات لهذا
الفي�روس ولربما تكون في�ه الوصفة الحقيقية
لش�فاء العملية السياسية فال عجب في ذلك فمن
سموم االفاعي تستخرج اللقاحات !.لنمعن النظر
ف�ي هذا االمر عس�ى ان نج�د ضالتنا ف�ي عقار

االفاع�ي بعد ان عج�ز االطباء ع�ن ايجاد العالج
المناس�ب وربما تتفق معي االغلبية من الش�عب
العراقي ان برلماننا الموقر وحكومتنا الرش�يدة
اليوم في سبات تام بسبب اصابتها بهذا الداء مما
ادى الى تعطي�ل الكثير من القواني�ن التي تخدم
المواطني�ن في الجانبين التش�ريعي والتنفيذي,
فالقانون الذي يخرج م�ن البرلمان بعناية إلهية
يتوق�ف عند محط التنفيذ ومن بعدها ربما يلغى
او يت�رك على رفوف النس�يان  ,ولكن بعد دخول
االزمات على خط رحلة العالج تبين وجود فوائد
عديدة فكل القوانين االختالفية التي نتجت عنها

حممد جواد �سنبة

مس�تلزمات إنتاج المحاصي�ل الثالثة ,وتوفر
لها ما تحتاجه من سماد ومبيدات وحاصدات
وآالت أخرى ,وبما يعزز جودة اإلنتاج ويزيح
األعب�اء الموروثة والمتراكمة والمتكررة عن
كاهل القطاع الزراعي ؟ ,ومتى تعلن الوزارات
المعنية بهذا األمر عن األس�عار التش�جيعية
لش�راء المنتج�ات الزراعي�ة ,واألس�عار
المخفض�ة (المدعومة) لألس�مدة والمبيدات
والوقود ,وأجور عمل الحاصدات والجرارات,
وأج�ور نق�ل المحاصي�ل م�ن الحق�ل إل�ى
السايلوات حتى يتبين للفالح المكافح الخيط
األبي�ض م�ن الخيط األس�ود وس�ط تقلبات
الس�وق وزحم�ة المزايدات الجش�عة ؟ ,وما
الذي أنجزته تش�كيالت وزارة الصناعة حتى
اآلن ف�ي مج�االت تصنيع ما يمك�ن تصنيعه
م�ن آالت ومع�دات وأجهزة ,وف�ي توفير ما
يمك�ن توفيره من قطع غيار ميكانيكية تذلل
المصاعب التي يواجهها الفالح ؟. .
ختام�ا نوج�ه العت�ب واللوم إل�ى الجمعيات
الفالحي�ة لعزوفه�ا ع�ن رف�ع دع�اوى
قضائية ض�د التش�كيالت الوزارية المقصرة
والمتقاعس�ة والنائم�ة ؟ ,ونهي�ب به�ا عدم
التخلي عن مطالباتها الوطنية بإنشاء مراكز
متخصص�ة لتطوي�ر البذور ف�ي المحافظات
العراقي�ة كافة ,وباالتجاه ال�ذي يضمن دعم
القطاع الزراعي ,وزيادة غلة اإلنتاج.
وبه�ذا الصدد نذك�ر إن الجمعي�ات الفالحية
في إقليم كردس�تان كان لها الدور الفاعل في
حث المؤسسات ذات العالقة على إنشاء ثالثة
مخ�ازن كبي�رة ف�ي (ده�وك) ,خصصت لها
مساحات زراعية تقدر بأربعين دونماً ,وبات
م�ن المؤك�د أن المخ�ازن الجديدة ستس�هم
إسهاما كبيرا ً في تخليص محافظ (دهوك) من
أزمات تخزين المحاصيل الرئيس�ة ,وتكرس
جهوده�ا اآلن لش�راء المرش�ات الحقلي�ة
العمالق�ة للتغل�ب على مواس�م الجفاف ,في
الوقت الذي ظلت في�ه المحافظات الجنوبية
متأرجحة بين التضييق وسوء التسويق. .
والله المستعان وإليه المشتكى

األزم�ات حل�ت بالكام�ل ابت�دأ من ازم�ة صالح
المطلك ال�ذي كان محطة خالفية وبعدها اصبح
نائ�ب لرئي�س ال�وزراء وانتها ًء بأزم�ة المناطق
المتن�ازع عليه�ا فبع�د ان كان�ت نس�بة القوات
الكردي�ة  3%أصبح�ت الي�وم  30%وبحم�د الله
جنا الشعب العراقي ماجناه من مخرجات االزمة
ولكنها انته�ت بما يريده الخصوم او الش�ركاء،
وبما انن�ا اليوم نعيش أزمة جديدة خطيرة ندعو
من الل�ه ان يكون العالج قريب لتتعافى مس�ألة
قان�ون المس�ألة والعدال�ة والعفو العام ،ش�كرا
لالزمات.
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ل ّم ي ُع ّد خافيا ً على ّ
الشعب العراقيّ ،
أن السياسييّن الذين انتخبهم ليس بمقدورهم،
ْ
أن يقدم�وا ل�ه ما وع�دوه به .فتل�ك الوعود تب� ّددت أدراج الرّي�اح .وأصبح وجود
السياس�ييّن على س�احة العمل ،جزء م�ن األزمة التي تضغط عل�ى الفرد العراقي
ّ
بكل المستويات .فاألزمات معروفة ،وأموال الشعب ذات األرقام الفلكيّة ،تصرفها
الحكوم�ة دون تحقيق نتائج ملموس�ة ،أمّ ا بس�بب الفس�اد المال�ي واإلداري ،أو
بس�بب التناحرات السياس�يّة ،الت�ي تعرقل تنفيذ المش�اريع التي يطمح ّ
الش�عب
الحصول عليها ،أو بس�بب قلة خبرة المس�ؤولين وانعدام التخطيط العلمي ،األمر
الذي يفضي إلى عدم تحقيق نتائج مح ّددة على أرض الواقع .مرّت سنوات طويلة
من االنتظار ،والسياس�ييّن يمارس�ون لعبة إلقاء الخطب ،واتخاذ مواقف التضا ّد
ّ
البعض اآلخر ،لتأكيد مبدأ (خالف ُتعرف).
والتناحر من بعضهم ض ّد
ّ
ّ
ول ّم َيع ّد خافيا ً أيّضا ً على القاصي والداني ،أن جهات سياسيّة معيّنة تقف وراء قتل
العراقيي�ن األبرياء ،وتدمير البنى التحتيّة للبلد .ول�م َيع ّد خافيا ً كذلك ،احتفاظ ّ
كل
الطرف اآلخر .ليس ذلك ابتداعا ً
طرف من السياس�ييّن ،بملفات فساد وجريمة ض ّد ّ
ّ
مني ،ولكن هذا ما ُيصرّح به السياس�يّون على رؤوس األش�هاد .لذا يمكن تقسيم
ّ
السياسييّن إلى الفئات التالية:
 .1فئة متورطة بجرائم قتل العراقيين.
 .2فئة متورطة بالفساد المالي واإلداري.
 .3فئة ساكتة وهي تعلم بما يجري.
 .4فئة ال تدري وال تريد ْ
أن تدري.
ّ
أن تعملّ ،
 .5فئة تريد ْ
يشل حركتها.
لكن الواقع
إن االس�تنتاج الوحيد ال�ذي يقودنا المنطق إليّ�هّ ،
ّ
أن أغلب السياس�ييّن العراقييّن
وأنهم َخذلوا ّ
أش�خاص غير مؤهلي�ن لقيادة البل�دّ ،
العراقي بس�بب عدم
الش�عب
ّ
السياس�ي أوّالً ،وارتباط بعضهم بمش�اريع ّ
تغذيها ق�وى من الخارج ،لها
وعيهم
ّ
والدوليّ ،
رؤيتها في رس�م معال�م ّ
بكل أبعاده االس�تراتيجيّة في
اإلقليمي
الصراع
ّ
ّ
المنطق�ة .كما ّ
أن هذه القوى الخارجيّة ،تعمل على تنفيذ خططها من خالل إذكاء
صراعاته�ا داخل الع�راقّ ،
كل وفق مصالحه ورؤيته للعالم الجديد ،الذي س�يكون
فيه الشرق األوسط الكبير ،محورا ً اقتصاديّا ً وجغرافيّا ً وبشريّا ً فاعالً في االقتصاد
العالم�ي .وال أتص�وّر ّ
بأن أكثر السياس�ييّن العراقييّن بالمس�توى ال�ذي يؤهلهم
ّ
كل األزمات والمش�اكل ،إذا ما منحهم ّ
العراقي مزيدا ً
إلخراج العراق ،من ّ
الش�عب
ّ
من الوقت .لذا اقترح (وهذا من ّ
عراقيْ ،
حقي كمواطن
أن أبدي رأيي في ما يخص
ّ
أن يقوم ّ
وطني ومس�تقبلي)ْ ،
العراقي بالضغط على السياسييّن لتنفيذ ما
الشعب
ّ
يلي( ،إذا أراد ّ
الش�عب الخروج من المأزق الذي يم ّر به ،قبل ْ
أن يتحوّل إلى دويالت
من ّ
الطوائف والقوميّات المتصارعة ،على الثروات والنفوذ والحدود):
ً
قضائي ،يض ّم عددا من القضاة المستقلين ،من ذوي االختصاص
 .1تشكيل مجلس
ّ
والخبرة ،والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة واالخالص ّ
للشعب والوطن.
القضائي بالصالحيّات التالية:
 .2يتمتع المجلس
ّ
أ .س�حب صالحي�ات الحكومة ،وجعلها حكوم�ة تصريف أعم�ال ،وإيقاف العمل
بمواد ال ّدستور ،وتجميد عمل مجلس ّ
النواب.
ّ
ب .إجب�ار جميع السياس�ييّن العراقييّن ،الذين يتهم بعضه�م البعض ،بجرائم قتل
العراقييّن ،والفساد المالي واالداري ،بتقديم ما لديهم من أدلّة جنائيّة ض ّد الطرف
ّ
الحق بالتحفظ
الخصم ،ويعتبرهم المجلس ،شهود إثبات على وقائع الجرائم ،وله
عليهم ضمانا ً لسير العدالة.
ت .بعد إجراء التحقيقات الالزمة ،يعاقب من يعاقب وفق القانون ،ويبرأ من تثبت
براءته.
ث .تعدي�ل م�واد ال ّدس�تور ،التي تس�ببت في تصديع الوح�دة الوطنيّ�ة العراقيّة،
وتمزيق الوشائج االجتماعية ّ
العراقي ،وتبديد ثرواته الوطنيّة.
للشعب
ّ
ّ
ّ
الرئاسي ال ّدستوريّ،
يابي إلى النظام
ّ
ج .تعديل نظام الحكم في العراق ،من النظام الن ّ
النيابي فشلة في إدارة شؤون البالد في السنوات الماضيةّ ،
النظام ّ
حيث أثبت ّ
ألنه
توافقي يعتمد على المحاصصات ويس�تبعد الكف�اءات ،وأفضى هذا ّ
النظام
نظام
ّ
إلى إثارة النعرات الطائفيّة ،والحزازات القوميّة والمماحكات المناطقيّة.
بأن رئيس ّ
ّ
أن يشار بشكل واضح وصريح في ال ّدستور المع ّدلّ ،
حْ .
الحق
النظام له
لوحده في اختيار الوزراء والمستشارين ،وبدون تدخل أيّة جهة سياسيّة في ذلك.
ْ
وأن يعالج ال ّدس�تور المع ّدل ،جميع الثغرات الموجودة في ال ّدستور الحالي ،والتي
أ ّدت إلى انتفاع جهات واالضرار بمصالح جهات أخرى.
خَ .ي ّ
سكاني
القضائي قوانين األحزاب واالنتخابات ،مع إجراء تعداد
س�ن المجلس
ّ
ّ
في ّ
كل العراق.
دُ .يعرض ال ّدستور المع ّدل على ّ
العراقي للتصويت عليه وإقراره.
الشعب
ّ
ذ .إج�راء انتخاب�ات عامّ ة النتخاب رئيس للبالد ،وانتخ�اب أعضاء لمجلس ّ
النواب
الجديد.
ّ
إن�ي أتص�وّر بهكذا آلية ستنش�أ أحزاب سياس�يّة وطنيّة نظيفة ،له�ا القدرة على
انتاج نخب سياسيّة واعية مثقفة مؤهلة لقيادة البلد ،وتحقيق طموح الجماهير.
ظ�ل األوضاع الحاليّة ،ما لم يطالب ّ
ّ
إن ّ
ّ
الش�عب
كل م�ا ورد ال يمك�ن تحقيقه في
الديمقراطي ،كقوّة ضاغطة على السياسييّن لتغيير
العراقي بذلك ،ويمارس دوره
ّ
ّ
األوضاع المزريّة التي يعيش�ها ويعاني ومنها ّ
الش�عب .وبدون ذلك فال ينتظر أحد
من العراقييّن قدوم الفرج .اللهم ّ
إني بلّغت اللهم فاشهد.

ال هروب من املسؤولية

واثق اجلابري
لم يألف العراقيون إالّ العيش بانس�جام ووئام ,ال نعرف
الطائفي�ة وال النواصب والروافض ولم يس�تل خنجرنا
يوم�ا ليطعن خاص�رة أخيه ,كن�ا نحلم بنظ�ام تعددي
دس�توري ينبع من الش�عب ويس�وده القانون وتحترم
الحريات والعدالة والمساواة ,ودخلنا الى العالم متعبين
نريد ان نستريح ونتنفس الصعداء ونلملم جرح الماضي
ونمس�ح ش�روخ الحروب واإلبادة الجماعي�ة وأنظمة
الش�مولية والقس�ر ,نس�بح في فضاء العالم األوس�ع
حسب مدياتنا التي تجتمع وال تتقاطع فتحترم وتصان
األفكار والعقائد  ,وتسابق ساسة دون مقاييس لتتفاوت

معايي�ر القوة والضع�ف ويكون المواط�ن في اضعف
الحلقات بعد ان كان أمله بدولة المؤسس�ات العصرية,
فتغلب�ت المصالح الفئوية وتفج�رت الصراعات لتغذي
الطائفي�ة والمصال�ح اإلقليمي�ة ورك�ن الدس�تور على
الرفوف وتواردت الش�كوك بين األغلبية من السياسيين
واس�تقواء كل طرف باالس�تحواذ على كل ما يستطيع.
العراقي�ون الي�وم يواجه�ون مؤام�رة كبي�رة داخلي�ة
وخارجية بدأت بالس�باق المحموم والتدافع واالستبداد
بالهيمنة وممارس�ة الدنيئ�ة والرذيلة والخيانة ونكران
هم�وم الفق�راء واس�تمرت بنش�ر الفس�اد واإلرهاب
المنظمين  ,ليؤسسوا او يقبلوا بإهانة الشعب والتنازل
ع�ن حقوقه�م لتت�درج االزم�ات أزم�ة تلو أزم�ة لحب
االس�تئثار بالمال العام والجاه ,لتستمر لدرجة التظاهر

وس�ننتهي باالقتت�ال إن ل�م يحك�م العق�ل والحكم�ة
والمصلح�ة العلي�ا ,الطائفية ال تس�تثني اح�د والبعث
والقاعدة واإلرهاب مخالبهم قذرة والكل يعرف ان لكل
دولة أجنداتها الطائفية والسياسية واالقتصادية ولكن
الغريب ان ترفع صور رؤساء الدول في مظاهرات يقال
إنها شعبية وتقابلها مظاهرات تحشيدية ,قرار الساسة
اليوم قرار متخبط بعي�د عن كل الفرص المتاحة ونفخ
في نار الفتنة من تصريحات ال تنتهي وال تردد من ادالء
اي معلوم�ة وان كان�ت تهز س�يادة البلد دون حس�اب
العواقب ,فال نعرف من اين جاء النائب او الوزير من غير
اختصاص بالمعلومات االستخبارية ويملكها دون غيره
وال يبالي بحشد الشارع واخراج التظاهرات هنا وهناك
باستخدام الش�عار الطائفي ,سياسيون اصابهم العمى

والصم�م عن الحق وس�دوا اذانهم عن س�ماع العويل ,
واصبحنا ال نس�تطيع ان نلوم الوزي�ر او البرلماني ألنه
متفرغ ومحم�ل بهموم الدفاع في الصراعات واألزمات
والحص�ول على المكاس�ب ,ل�م يكتف بذلك بالتالس�ن
عبر القنوات ليصل للتش�ابك باأليدي ,برلمان وحكومة
ال تس�تطيع القيام بدورها في ضخ�م التعطيل بصورة
وأخ�رى ,وم�ن العس�ير عق�د جلس�ة لمجل�س النواب
وال�وزراء حت�ى تحدث ضج�ة داخلي�ة ويك�ون الهرج
والم�رج وتبرز العضالت وتش�ل الحي�اة العامة ويحول
دور الس�لطات منابر للتنابز وتتخذ القرارات بارتجالية
وانفعالي�ة ,دعوات في الفترة األخيرة إلى حل الحكومة
والبرلم�ان دون حس�اب عواقب الظروف االس�تثنائية,
في حال حل السلطتين يتولد فراغ سياسي لحين االعداد

املــواطــنة ...والتعــريـف باحلقــوق والواجــبــات
عادل عزارة
المواطنة كتعريف عام هي كلمة لها الكثير من التعريفات والمفاهيم
حس�ب طبيعة النظام س�واء أكان نظاما علمانيا أم نظاما دينيا ,فهي
كلمة مأخوذة من الوطن وهو مكان عيش االنسان وليس بالضرورة
يك�ون مولودا فيه كما هو ف�ي بلدان الهجرة والت�ي تعتمد المواطنة
المقياس في العدالة االجتماعية والمساواة بين افراد المجتمع بغض
النظ�ر عن العرق والمعتقد والتوجه السياس�ي .وبصفتها كمصطلح
حدي�ث تعني عالق�ة الفرد والدولة كما يحددها دس�تور ذلك البلد
وتتضم�ن العالقة من واجبات وحقوق .ويحظى الفرد بجميع
حقوق�ه المدني�ة في كن�ف تل�ك الدولة وهذه ه�ي الوضعية
القانونية لفرد ضمن الدولة.ومن منظور معنوي فالمواطنة
هي الشعور باالنتماء والوالء للوطن .حب الوطن ,وخدمته
بإخ�الص والتع�اون والمش�اركة ف�ي االمور الت�ي تخدم
الع�ام ,والتس�امح ونب�ذ العن�ف واحترام حق�وق وحريات
وممتل�كات اآلخري�ن والتعايش الس�لمي كأس�اس في بناء
األمن والحفاظ على النس�يج االجتماعي وحرية التعبير عن
ال�رأي واالعتقاد الديني والسياس�ي والدفاع عن الوطن من
كل تهديد كان خارجيا أم داخليا ,واإليمان المطلق بس�لمية
العملية السياس�ية واحترام الدس�تور ال�ذي يكفل الحقوق
ويق�ر الواجبات ,ودفع الضرائب إذا كان نظاما رأس�ماليا,
والمشاركة في االنتخابات وهي واجب مثلما هي حق ,هذه
مس�لمات يجب على الموط�ن تنفيذها طوعيا دون فرض
وإنما بدافع االنتماء للوطن .
مثلما كان للمواطن واجبات فله حقوق في وطنه ولالسف
في وطننا العزيز غابت أغلب الحقوق وهذا التغيّب له اسبابه
منها من كان النظام الس�ابق مس�ؤوال عن غيابها  ,تسبب
الحاكم في قت�ل روح الوطنية والمواطنة وضياع حقوقها

في سياس�اته الكارثية في إدارة البلد و المواطن هو اآلخر مس�ؤول
الخ�الص من
ومش�ارك في التغييب وتحدي�دا ما بعد
النظ�ام البائد ,فع�دم التعرف على
حق المواطنة ومحاس�بة النظام
ع�ن ع�دم تقديمه�ا  ,يج�ب ان
يع�رف المواط�ن ب�أن الدولة
مس�ؤولة وراعي�ة لحقوقه,
فف�ي مجتم�ع كالمجتم�ع
العراق�ي يهت�م

بالواجب�ات أكثر م�ن الحقوق ولم يتحمس ويتحس�س الفرد العراقي
لضي�اع تلك الحقوق ,ألس�باب كثيرة منها عقدة الخ�وف التي زرعها
النظ�ام المقب�ور ف�ي نفس�ية المواط�ن العراق�ي والتي ال
ت�زال موجودة وعدم عم�ل الدولة على إزالته�ا ببث روح
الش�جاعة ف�ي نفس�ية المواط�ن المحروم�ة والقلقة,
وليعرف بأن زمن الس�لطة خط احمر قد انتهى وولى إلى
غير رجع�ة ,وليعرف اآلن هو الس�لطة ومصدرها .حين
تق�ر وتنفذ الواجبات للمواطن تراه يتفانى في الدفاع عن
الوطن وينفذ الواجبات ,ويتعاظم الوالء للوطن في داخله,
إلى مستوى
وم�ا نراه في وطننا العزيز لم يرتق
الطموح والتضحيات التي قدمها

لالنتخابات ويعيش البلد حالة اقتصادية وامنية وخدمة
خطي�رة وفي ه�ذه الحالة تبق�ى الحكوم�ة والبرلمان
متمتعين بالصالحيات واالمتيازات والحصانات دون اي
مسؤولية ,فالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
وقوى المجتم�ع الوطنية تتحمل المس�ؤولية في هذه
األزمة الخناقة وال يوجد عذر للس�لطات من التهرب من
مس�ؤولياتها والرج�وع ال�ى طاولة الحوار والدس�تور
والش�فافية في المواقف وعدم اش�راك الشارع وايجاد
الحلول الجذرية وتعزيز المش�تركات الوطنية ,وينتهي
ذلك الوقت بالغفلة عن المواطن واس�تعداد المسؤولين
للتضحي�ة بالوط�ن والدي�ن والمواطن للبق�اء في دكة
الحكم.

الشعب ثمنا للخالص وللحرية ,في توزيع الحقوق والعدالة االجتماعية
بين أبناء المجتمع ,فالحقوق لم تحصل بسهولة دون االنتماء للحزب
الفالني والتأييد من الحزب الفالني وهذا كارثة كبرى تخل بمنظومة
حقوق المواطنة والمس�اواة بين أطياف المجتمع الواحد ,ففي بلدان
الت�ي تعتم�د المواطنة وقد اش�رنا لها ف�ي مقدمة المق�ال فالحقوق
يقره�ا الدس�تور وتعطى للجمي�ع دون ش�روط ,كان منتميا للحزب
ينتم ,مثل فرص العم�ل والتوظيف وغيرها
الفائز باالنتخاب�ات ام لم
ِ
من الحقوق المهمة واألساس�ية في حياة الفرد ,ولم تعرف المواطنة
لغ�ة وثقاف�ة االنتماء واإلتباع كم�ا هو في الوط�ن اآلن .إحياء روح
المواطنة في نفس�ية اإلنسان العراقي المحطمة تتم عن طريق توفير
الحي�اة الحرة الكريمة والعدالة والمس�اواة بين أبن�اء الوطن الواحد
دون تمييز وتنمية إحساس�ه بأنه سيد هذا البلد وهو األولى بخيراته
وتوفير فرص العمل له ليطمئن على أمنة االجتماعي والمعيش�ي,
عنده�ا تكبر روح الوالء للوطن ب�دال ان تكون الوالءات لألحزاب
او الطائف�ة او القومي�ة والت�ي اعتق�د بأنه�ا توفر ل�ه الحماية
واألم�ن والحقوق ,هذا االعتقاد الخاطئ جاء نتيجة غياب العدالة
االجتماعي�ة والمس�اواة وغي�اب ثقاف�ة المواطن�ة وحقوقها و
الس�بب األكبر في ذلك هو فقدان اغلب األحزاب العراقية للبرامج
التنموية ولجوئها إلى سياسة المحاصصة والسيطرة على فرص
العمل والتوظيف لكسب الناخب .فنشر ثقافة المواطنة والتعريف
بالحقوق والواجبات مس�ؤولية المثقفين م�ن كتاب وصحفيين
وإعالميي�ن ومنظمات المجتمع المدن�ي وكذلك رجل الدين علية
يح�ث المواط�ن ليع�رف ما له وم�ا عليه م�ن حق�وق وواجبات
وليثقف به�ا مثلما يثقف لآلخ�رة ولتكون حدي�ث الجميع ,حين
تش�اع ثقافة المواطنة بين أفراد المجتمع وقتها يضع صوته في
محل�ة ويختار من لدية البرنامج األكث�ر نجاحا ً في إدارة الدولة
وتحقيق ما يصبوا اليه في حياة حرة كريمة ,وأينما توجد الحرية
وتحفظ الكرامة وتصان اآلدمية هذا هو والوطن.
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أسود الرافدين يتجاوزون "الموج األزرق" ويضمنون التأهل لنصف نهائي خليجي21
المستقبل العراقي /حسن البيضاني
حقق أس�ود الرافدي�ن فوزهم الثاني
ع�ى الت�وايل يف بطول�ة كأس الخليج
الثانية والعرشين وذلك بعد ان اجتاز
منافسه املنتخب الكويتي بهدف دون
مقابل سجله املهاجم يونس محمود
يف الدقيقة  29من زمن الش�وط األول
للمب�اراة الت�ي ج�رت بينهم�ا امس
االربع�اء ,وبذلك يكون قطع منتخبنا
الوطن�ي بطاق�ة اول املقاعد يف الدور
نص�ف النهائي لخليج�ي املنامة بعد
ان رفع رصيده لست نقاط.
وبدأت الدقائق األوىل من الشوط االول
بس�يطرة واضحة للمنتخب العراقي
ال�ذي احكم س�يطرته ع�ى منتصف
امللعب ،م�ن خال النق�ات القصرية
املتبادل�ة بني العبيه الذين اقرتبوا من
منطقة جزاء املنتخب الكويتي اال ان
محاوالتهم لم تثمر عن يشء.
ومن جانب�ه ،اعتمد املنتخب الكويتي
ع�ى الهجمات املرتدة مس�تغا بذلك
رسعة مهاجمه الوحيد فهد العنزي.
وع�ى عك�س مجريات الش�وط جاء
التهدي�د الحقيق�ي االول م�ن جانب
املنتخب الكويتي عندما س�دد الاعب
يوس�ف نارص كرة قوية م�ن خارج
منطق�ة الجزاء بي�د ان الحارس نور
ص�ري تمكن من تحويله�ا اىل رمية
تماس يف الدقيقة التاسعة.
وبعد هذه الفرصة اس�تعاد املنتخب
العراق�ي س�يطرته ع�ى مجري�ات
الشوط ،ويف الدقيقة  27سقط يونس
محمود داخ�ل منطقة جزاء املنتخب
الكويت�ي اال ان حك�م املب�اراة من�ح
محم�ود البطاق�ة الصف�راء بداع�ي
التمثيل.
ويف الدقيق�ة  29جاء اله�دف الوحيد
يف الش�وط األول ملنتخبن�ا عندم�ا
تسلم يونس محمود كرة عى صدره
وحولها بقدمه اليرسى صوب املرمى،
لتجد قدم حمادي احمد الذي ادخلها
املرمى.
وكاد املنتخ�ب الكويت�ي ان يع�ادل
النتيج�ة يف الدقيق�ة  43اال ان ك�رة
الاعب يوس�ف نارص جاءت اىل جنب
القائم االيمن ملنتخبنا.
الش�وط الثاني لم يختلف عن سابقه

القيادة الرياضية
د.بشير ناظر الجحيشي

حيث واصل العبونا التفوق النس�بي
م�ع اه�دار ف�رص تعزي�ز النتيج�ة
باملقاب�ل ح�اول الكويتي�ون العودة
للمباراة ونش�طت خطوطهم لتعديل
الكف�ة اال ان العبين�ا وم�ن خلفه�م
الحارس نور صري كانوا اها للدفاع
ع�ن املرم�ى العراقي ,ليطل�ق الحكم
بعدها صفارة النهاية.
عى صعيد آخر كش�ف رئيس االتحاد
العراقي لكرة القدم ناجح حمود عن
تخطي�ط مجلس إدارة االتحاد إلعان
املدي�ر الفن�ي األجنبي الذي س�يكمل
ً
خلف�ا
املس�رية م�ع املنتخ�ب األول
للرازييل زيكو عق�ب انتهاء خليجي
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وتابع حم�ود يف ترصيحات صحفية:
أن امل�درب الجدي�د س�يبدأ عمله من
التحض�ري لتصفي�ات كأس آس�يا
 2015الت�ي تب�دأ يف  7ش�باط القادم
أمام منتخب أندونيس�يا ومن بعدها
استكمال مش�وار منتخب العراقي يف
الدور الحاسم لتصفيات آسيا املؤهلة
إىل موندي�ال الرازي�ل ،مؤك� ًدا بأنهم
يأملون أن يس�اهم امل�درب الجديد يف
تحقيق طموحات الجماهري العراقية
بالفوز بأحد بطاقتي املجموعة والتي
يحت�ل فيه�ا أس�ود الرافدي�ن املركز
الثال�ث بفارق األهداف ع�ن املنتخب

األسرتايل.
أما ع�ن ماذا س�يحل بحكيم ش�اكر
بعد الع�ودة من املنام�ة عقب انتهاء
خليج�ي  21أوض�ح حم�ود بأنه تم
الرتتيب ليتوىل قيادة س�فينة منتخب
الشباب والذي تنتظره مهمة عاملية يف
كأس العالم للشباب يف تركيا حزيران
املقب�ل فش�باب الع�راق ه�م ممث�ل
الع�رب الوحيد عن آس�يا يف البطولة،
ً
مش�ريا إىل ثقتهم يف حكيم عى تقديم
ص�ورة جي�دة فق�د أثب�ت جدارته يف
الفرتة الذي توىل فيه�ا املنتخب األول
وصنع مزيجا متجانسا من أصحاب
الخرات والش�باب وصل بهم لنهائي

ختام بطولة عطاء الرافدين بخماسي الكرة

بطول�ة كأس غ�رب آس�يا وحص�د
ً
فضا عن األداء الجيد والفوز
الفضية
عى السعودية يف افتتاح مشوارهم يف
خليجي  21بهدفني دون رد يف ديربي
صعب وعى الكويت بهدف نظيف.
ويف س�ياق آخر انتقل الحديث مجد ًدا
وبلهجة حاس�مة نفس حمود ما يتم
تداول�ه يف اإلعام خال األيام املاضية
عن تلقيه اتصاالت من أحمد الفه��د
رئي�س اللجن�ة األوملبي�ة الكويتي�ة
ويتعل�ق بالتآم�ر ع�ى عدم ترش�يح
القط�ري محمد بن هم�ام يف منصب
رئيس االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم،
مش�د ًدا بأن�ه كممثل لب�اده يف هذا

المستقبل العراقي /متابعة

اختتم�ت يف قاعة ن�ادي األعظمي�ة ،األربعاء ،منافس�ات بطولة
عطاء الرافدين بخمايس الكرة التي ش�هدت مشاركة  16فريقا،
حي�ث توج فريق الفاو باملرك�ز األول بعد تغلبه عى فريق املركز
الوطن�ي بثنائي�ة نظيفة ،فيما ش�هدت البطولة دع�وة عدد من
الاعبني للمنتخب الوطني.واعتمدت البطولة التي نظمتها وزارة
املوارد املائية تقسيم الفرق املشاركة عى أربع مجموعات ,حيث
تأهلت أربعة فرق لألدوار النهائية وتمكن فريق رشكة الرافدين
م�ن إحراز املركز الثالث بعد ف�وزه  ,1-3املباراة النهائية جرت
ب�ني فريقي الف�او و املركز الوطني انتهت بف�وز األول بهدفني
دون رد ,ويف خت�ام املهرج�ان وزع ممث�ل وزير امل�وارد املائية
مهند الس�عدي الجوائ�ز والهدايا ع�ى الفرق الفائ�زة وأركان
الوزارة الذين عروا عن ارتياحهم ملجريات البطولة من حس�ن
تنظيم وجمالية املش�اهد التي حركت املفاصل و األفراد داخل
الوزارة.

روسـيـــل :فـيـــا بــاق مـعـنــــا
ً

أغلق س�اندرو روس�يل رئيس فريق برش�لونة اإلسباني باب
االنتقال أمام اله�داف ديفيد فيا نهائيا حني رصح أن الفريق
بحاجة لهداف املنتخب يف املوس�م الح�ايل الطويل ورفض كل
العروض املقدمة من طرف عدة فرق أوروبية .وقال روس�يل:
"ألغي�ت نهائيا فكرة التخيل عن ديفيد فيا لكونه حاليا ضمن
صفوف الفريق ونحن بحاجة إليه يف املوسم الحايل الذي الزال

بيرلسكوني يؤكد سعيه
الدائم خلف جوارديوال
المستقبل العراقي /وكاالت
أمل�ح مال�ك املي�ان س�يلفيو بريلس�كوني إىل
إمكاني�ة تخلي�ه عن خدم�ات م�درب فريقه
ِّ
ماس�يميليانو ألِّيج�ري يف نهاي�ة املوس�م
الح�ايل ،وذلك بعد أن رف�ض التعليق عما
إذا كان األخري س�يبقى يف مدينة ميانو
حتى نهاية عقده يف صيف عام .2014
ُّ
الروس�ونريي املخيب�ة
وكان�ت بداي�ة
للموس�م الحايل قد أزاحت الستار عن
العدي�د م�ن التكهنات بش�أن مدرب
الفري�ق املس�تقبيل يف ظل م�ا توقعه
اإلع�ام اإليطايل بش�أن إقال�ة املدرب
األس�بق لكالي�اري ،قب�ل أن يس�تعيد
الفري�ق اللومب�اردي توازن�ه خ�ال
الش�هرين املاضي�ني.إال أن تحس�ن
نتائج امليان لم يمنع بريلسكوني من
التشكيك بمس�تقبل اليجري خاصة
يف ظل اعرتافه مجد ًدا بس�عيه الدائم
خل�ف مدرب برش�لونة األس�بق بيب
جوارديوال الذي كش�ف أمس قبل حفل
توزي�ع جوائز الك�رة الذهبية عن عودته
لعال�م التدريب يف نهاية املوس�م الحايل ،بعد أن
ترك تدريب الرسا يف صيف العام املايض.

طويا وش�اقا ويحتاج لبقاء كل الاعبني".وتحدث روس�يل
أيض�ا عن ملف الرازي�يل نيمار قائا" :نيم�ار العب يف فريق
س�انتوس لغاية  2014وليس هناك ما يج�ب إضافته يف هذا
املوضوع ،وإذا جاء يوما لرش�لونة فس�يفهم جيدا فلس�فة
الفري�ق ،لكن�ي ال أع�رف إن كان س�يأتي ألوروب�ا م�ن أجل
برش�لونة ،وقد س�لمت عليه فقط أثناء حف�ل توزيع جوائز
االتح�اد الدويل".وأعل�ن رئي�س الفريق
الكتلوني أنه سيمدد عقد الحارس

املنصب ال يتلقى أية تعليمات من أي
شخص.
وطال�ب رئي�س االتح�اد العراق�ي
لك�رة القدم ب�رورة أن تتحد كلمة
االتح�ادات الخليجي�ة واتح�اد غرب
آس�يا م�ع الع�راق لرف�ع الحص�ار
املف�روض م�ن قب�ل االتح�اد الدويل
لك�رة الق�دم "الفيف�ا" ع�ى الك�رة
العراقي�ة بلعب منتخباته�ا الوطنية
وأنديتها عى أرضهم  ،منتق ًدا موقف
هذه االتح�ادات برفض خوض حتى
مباريات ودية مع املنتخبات العراقية
ولي�س املباري�ات الرس�مية املدرجة
ضمن أجندة الفيفا.

يف املج�ال الري�ايض القي�ادة لها فنونه�ا وأدواتها
وطرقها الخاص�ة ،وعند الحديث عن القيادة يف املجال
الريايض سوف يتبادر إىل أذهان غري املتخصصني بأنها
مجموع�ه من الخصائص والس�مات وامله�ارات التي
يمت�از بها القائد للقي�ام بإعمال الرئاس�ة أيا ً ما كان
مجالها ،ن�ادي ،أو اتحاد ،أو مكت�ب تنفيذي ،وغريها
كثري ،وهذا املعنى صحيح ولكن بحاجة إىل املزيد ،ألنه
ال يضع يف االعتبار تعدد املواقف امليدانية وتنوعها التي
تصادف القائد الريايض والتي تعتر عاماً أساس�يا ً يف
تحديد القائد املناس�ب ويف تحديد نوع القيادة الازمة
واملناسبة للموقف الريايض.
له�ذا ال بد من النظر يف املج�ال الريايض إىل القيادة
م�ن خال طبيعة املوقف والنش�اط والدور الذي يقوم
ب�ه القائ�د ،فأن�ا ضد ال�رأي ال�ذي يقول بان س�مات
وخصائ�ص القائد ثابتة فهذا ق�د يكون ممكن يف غري
املجال الريايض ،فس�مات القي�ادة املطلوبة يف موقف
ما ،تختلف عن الس�مات املطلوب�ة يف موقف آخر ،الن
القيادة الرياضي�ة تتوقف عى طبيعة املوقف وطبيعة
حاج�ات األتب�اع (األعض�اء) الت�ي تختل�ف باختاف
املوقف واختاف الجماعة.
وهنا البد من التمييز ب�ني نوعني من أنواع القيادة
يف املج�ال الري�ايض ،أوله�ا كابت�ن الفري�ق وغالبا ً ما
يكون ه�و نجم هذا الفريق وذات تأثري كبري عى بقية
األعضاء(الاعبني) ،ولكن هذا التأثري غري رسمي.
والن�وع الثان�ي ه�و القائد الرس�مي مث�ل املدرب
أو رئيس الن�ادي أو مرشف الفريق وغالب�ا ً ما يكونوا
أم�ا تعي�ني م�ن الس�لطة الرياضي�ة ،أو ج�اءت بهم
االنتخاب�ات الرياضي�ة وه�م م�ن يقع ع�ى عاتقهم
رف�ع الروح املعنوي�ة للفريق الري�ايض ودعم وتقوية
وتأصيل القيادة غري الرسمية من خال دعمها وحثها
عى تقديم املزيد واالبتعاد عن االحتكاك بالخصم ،كما
ال ب�د م�ن االبتعاد ع�ن العصبية ألنها غالب�ا ً ما تؤدي
إىل انهيار الفريق وخس�ارته ملب�اراة أو لقب أو دوري.
وأن للتحصيل الدرايس دور كب�ري يف القيادة الرياضية
فه�و إىل جان�ب الخ�رة امليداني�ة تكون هن�اك خرة
نظرية ودروس تجريبية قد تناولها بالقراءة واالطاع،
بمعن�ى أنه من امله�م أن يكون القائ�د الريايض يملك
تحصيل درايس سواء كان بكالوريوس أو ماجستري أو
دكتوراه.فالتحصيل الدرايس للقائد الريايض مهم جدا ً
سواء عى مستوى األلعاب الفردية ،أو الفرقية ،فضاً
عن الخرة واملمارس�ة امليدانية ،حيث أنه سوف تكون
لتوجيهات�ه دور كب�ري يف رفع ال�روح املعنوية للفريق
والتأثري عى نتيجة املباراة وتحقيق النرص.

غربي آسيا تؤجل منافسات الدوري السلوي

المستقبل العراقي /خاص

المستقبل العراقي /وكاالت

ثقافة رياضية

قرر االتح�اد العراقي املرك�زي لكرة الس�لة تأجيل الدور
التاس�ع واألخري من املرحل�ة االوىل لل�دوري املمتاز وذلك
إلتاحة الفرص�ة للمنتخب الوطني لاس�تعداد والتحضري
لبطول�ة غرب آس�يا املزم�ع إقامتها يف إي�ران للمدة من 5
–  10ش�باط املقبل .وقال الناطق اإلعامي التحاد الس�لة
العراقي احس�ان املرس�ومي :إن " اتحاد اللعبة قرر تأجيل
الدور التاسع واألخري من املرحلة األوىل للدوري املمتاز وذلك
إلتاح�ة الفرصة للمنتخ�ب الوطني لاس�تعداد والتحضري
لبطول�ة غرب آس�يا املزمع إقامتها يف إي�ران للمدة من – 5
 10ش�باط املقبل "  ,مش�ريا اىل ان " االتح�اد تدارس خال
االجتماع الذي عقده مع مدرب املنتخب الوطني فكرت توما
س�بل اإلعداد األمثل للمنتخب وتقرر دعوة الاعبني للتدريب
يف العارش من الش�هر الجاري".من جانبه قال توما " دعونا
 21العب�ا للتدريب�ات يف بغداد
الت�ي تب�دأ يف الع�ارش

فيكت�ور فالدي�س لينهي مش�واره بالنادي كما
فع�ل م�ع كارل�وس بوي�ول وتش�ايف هرينانديز
ليحق�ق رغبة العبي الفري�ق يف البقاء أطول مدة
ممكنة ضمن برشلونة.
و أضاف" :كما قلت يف السابق ،فأنا أعتقد أنه يريد
إنهاء مس�ريته يف برشلونة وسنمدد عقده كما فعلنا
مع بويول وتش�ايف ،فليس س�ها أن تكون حارس�ا يف
فريق برشلونة".

أزارينكا تتربع على عرش
التنس العالمي
المستقبل العراقي /وكاالت
حافظت البياروس�ية فيكتوري�ا أزارينكا عى ص�دارة التصنيف
العاملي لاعبات التن�س املحرتفات يف أول إصداراته
ملوس�م  . 2013وتصدرت الاعبة البياروس�ية
التصني�ف الص�ادر ام�س برصي�د 10595
نقط�ة وتلته�ا الروس�ية ماريا ش�ارابوفا
يف املرك�ز الثاني برصي�د  10045نقطة ثم
األمريكي�ة س�ريينا ويليام�ز الت�ي رفعت
رصيده�ا إىل  9750نقطة.وتقدمت الصينية
يل نا بم�كان واحد لتحت�ل املركز الس�ادس فيما
هبطت اإليطالية سارة إيراني إىل املركز السابع .وجاءت
بقي�ة املراكز الع�رشة األوىل بتصني�ف الرابط�ة العاملية
لاعب�ات التن�س املحرتف�ات الذي ص�در االثن�ني املوافق
السابع من يناير كالتايل:
البولندية أنييسكا رادفانسكا يف املركز الرابع برصيد 7505
نقط�ة واألملانية أنجيلي�كا كريبر باملرك�ز الخامس برصيد
 5550نقطة والصينية يل نا يف املركز السادس برصيد 5255
نقط�ة واإليطالي�ة س�ارة إيران�ي يف املركز الس�ابع برصيد
 5100نقطة والتش�يكية برتا كفيتوفا باملركز الثامن برصيد
??5085نقطة واألس�رتالية سامانثا ستورس باملركز التاسع
برصي�د  4135نقط�ة والدنماركي�ة كارولين�ا فوتس�نياكي
باملركز العارش برصيد  3765نقطة.

من الش�هر الحايل وتس�تمر ثاث�ة أيام يغ�ادر الوفد بعدها
اىل ده�وك ليقيم معس�كرا هناك يس�تمر أس�بوعا ومن ثم
نغ�ادر اىل تركيا بعد ان يتم اس�تبعاد س�بعة العبني ليبقى
العدد 14العبا"وأضاف " سندخل معسكرا تدريبيا يف تركيا
يس�تمر حتى األول من شباط يتخلله اجراء ست مباريات
املقب�ل ومن ثم نعود إىل بغ�داد ومنها نغ�ادر اىل العاصمة
االيرانية طهران بعد ان نستبعد العبني لنبقى  12العبا هي
التشكيلة االساسية التي ستخوض غمار منافسات غرب
آسيا املقبلة".وتابع توما "األسماء التي دعيت للتدريبات
هي  ،عيل مؤيد واحمد منخي وذو الفقار فاهم وحس�ني
ه�ادي من نادي الكرخ وقتيبة عبد الله وعيل عامر طالب
وجونريو كوركيس ومايكل ملكو مريزا من دهوك ومالك
فالح ومحمد صاح وحس�ان عيل عبد الله من الكهرباء
وع�يل عبد الل�ه وعمر عامر وس�جاد حس�ني من نفط
الجن�وب وعيل حاتم ومصطفى جاس�م وكرار جاس�م
من الحلة وعاء س�ليم ارزوقي وحس�ني حسن واحمد
فرحان من الرشطة وجكر عيل مراد من زاخو" .

كلية التربية الرياضية للبنات تبحث سبل النهوض
بواقعها عبر مؤتمر دولي
عقدت كلية الرتبية الرياضية للبنات ،األربعاء ،مؤتمرا دوليا لبحث النهوض بالواقع العلمي عر تغيري األساليب
القديمة ،حيث تمت مناقش�ة عدد من البحوث بينها بحوث عربية وأجنبية ،فيما تم تشكيل أربع
لج�ان خاصة للمؤتمر.وش�هد املؤتمر الذي عقد يف قاعة املرك�ز الثقايف النفطي وحرته
"املس�تقبل العراقي" ،حضور شخصيات عديدة فضا عى رائدات الرياضة العراقية
م�ن العبات املنتخبات الوطني�ة واألندية املحلية يف مختل�ف األلعاب الرياضية،
وتم تكريم الحارضين وتبادل الهدايا والدروع بني الش�خصيات الحارضة،
لتبدأ بعدها جلس�ات مناقشة البحوث املقدمة والتي كان بينها بحوث
مقدمة من مرص وايران للنهوض بالواقع العلمي السيما ما يتعلق
بالبح�وث الرياضية.وقالت عميدة الكلي�ة منى طالب يف حديث
ل�"املس�تقبل العراقي" ،إن "املؤتمر كان يف بدايته محليا لكن
عندم�ا تم ن�رشه فوجئن�ا بالعديد م�ن البحوث م�ن ايران
وم�رص التي تم إدراجه�ا ضمن البح�وث املقدمة ليصبح
املؤتم�ر دوليا"،مؤكدة أن "املؤتمر يهدف لتطوير البحث
العلم�ي الريايض وترك األس�اليب القديم�ة املتبعة من
سنوات طويلة ومواكبة التطور يف العالم فيما يخص
البحوث".وشهد املؤتمر تشكيل أربع لجان وورشة
عم�ل خاصة ملناقش�ة الك�م الكبري م�ن البحوث
املقدمة.يذكر أن كلية الرتبية الرياضة ستعتمد
إقام�ة مث�ل ه�ذا املؤتمر س�نويا عر خطة
تهدف للنهوض بواقع الرياضة النسوية.

آرشافين يقترب من الكوخ الصغير!!
أكد مصدر مس�ؤول يف نادي فولهام ل�صحيفة مريور ،أن املدرب الهولندي مارتن يول
أجرى اتصاالت مع نظريه يف آرسنال "آرسن فينجر" لاستفسار عن املهاجم الرويس
"أندري�ه آرش�افني".ويعرف مدرب الكوتيج�رز ،أن أيام الدويل الرويس يف ش�مال لندن
أصبحت معدودة ،الس�يما بعد فشله يف إيجاد مكان يف التشكيلة األساسية للمدفعجية
منذ بداية املوس�م ،فضاً عن معرفته املس�بقة بأن آرش�ا أصبح لديه الحق لاس�تمتاع
للع�روض املقدمة إليه –بحس�ب اللوائ�ح التي تعطي الحق ألي للدخ�ول يف مفاوضات
مع أندية أخرى قبل نهاية عقده بس�تة أش�هر.-وعقد آرش�افني مع آرسنال سينتهي
بحل�ول الصيف املقبل وحتى اآلن لم يتحدث معه أحد بش�أن مل�ف تجديد عقده ،األمر
الذي س�يضطره للموافقة عى عرض فولهام ،خصوصا ً يف ظل ارتباط عائلته بعاصمة
الضب�اب ،حيث س�بق لاعب ورصح يف أكثر من مناس�بة بأنه عى اس�تعداد لقبول أي
عرض من نا ٍد لندني من أجل إرضاء أرسته التي ال تريد مغادرة لندن.
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ت�سايل

قتل طفلته الهنا المتيش!!!

تمكن العامل�ون يف مديرية رشطة
محافظة إربد يف االردن وبمس�اندة من
قس�م البح�ث الجنائي هن�اك من فك
غموض مقت�ل طفلة تبلغ م�ن العمر
س�نتني يف إح�دى الق�رى املج�اورة يف
مدين�ة إربد.وح�ول التفاصي�ل ،ذك�ر
املرك�ز اإلعالم�ي األمن�ي أن الطفل�ة
املذك�ورة ت�م تحويلها إىل مستش�فى
األم�رية بس�مة لتلق�ي الع�الج ،حيث
ادعى ذووها بأنها تعرضت للس�قوط،
وأثناء محاولة األطباء تقديم املساعدة
الطبي�ة له�ا فارق�ت الحياة.وتابع أن
التقرير الطب�ي األويل للطفلة املذكورة
أثبت بأنه�ا تعرضت لعملي�ات تعذيب

وبأوق�ات مختلف�ة ،وبأنه�ا تعرضت
لل�رب بواس�طة أداة راض�ة كان�ت
الس�بب الرئي�يس يف وفاته�ا ولي�س
الس�قوط كم�ا ادع�ى األهل.وأض�اف
املرك�ز اإلعالمي أنه وبع�د توافر هذه
املعلوم�ات للبح�ث الجنائ�ي ج�رى
التحقي�ق الف�وري م�ع كاف�ة أف�راد
األرسة ،ويف األثن�اء اعرف والد الطفلة
املذك�ورة بأن�ه ه�و م�ن ق�ام برب
ابنته عىل رأس�ها ،بسبب قصورها عن
تعل�م امليش فأقدم ع�ىل رضبها بهدف
التخوي�ف إال أن الرب�ة كانت قاتلة،
وم�ا ت�زال التحقيقات جارية وس�يتم
تحويل القضية للقضاء.

برجك اليوم
22مار�س20 -ابريل

احلمل

االبتعاد عن املشكالت يساعدك
عىل الركي�ز أفض�ل ،فحافظ عىل
ه�ذه الوت�رية بع�ض الترف�ات
الصبيانية لن يكون ملصلحتك،

www.almustakbalpaper.net

ال مكان ألخطاء الطباعة

كثريون منا تلزمهم الحاجة كتابة مقال او رسالة،
وغالب�ا م�ا نقع بأخط�اء الطباع�ة ونحت�اج للتدقيق
والتمحيص بالنص املكتوب قبل اعتماده ،ومهما بلغت
رسعتنا من كثرة االس�تخدام والخربة ال نس�تطيع ان
نجزم ان كل ما كتبناه صحيح ،لذلك ان اي نص مهما
بل�غ حجمه فهو يأخ�ذ وقتا غري ع�ادي لالنتهاء منه،
بسبب االخطاء االمالئية .ومع التطور واالبداع التقني،
لكل مش�كلة حل! فق�د قام املخرع ماي�كل روبينيان
بتصميم لوح�ة مفاتيح خاصة للطباعة توفريا للوقت
وللكتابة بأخطاء اقل.انها تعمل كغريها من الطابعات
مضافا اليها حاس�ة اللمس املعروفة واملشهورة تقنيا
باس�م ( ،)Engrainول�كل ح�رف ملس�ة مختلف�ة عن
االخرى ،فنرك حاس�ة اللمس مع البر وذلك توفريا
للوق�ت ودقة يف االمالء وه�ذه التقنية ال تحتاج للكثري
من املمارس�ة حت�ى نتعود عليه�ا النن�ا اضفنا عامل

أث�ارت nanoacting 2.0 Liquipel
ّ
محس�نة ،إعجاب الناس
للهواتف مع حماية
عندم�ا أطلق�ت  Liquipelخدماتها الجديدة
ض�د املياه م�ن كاليفورني�ا إىل جنوب رشق
آسيا يف  ،2012لكن ّ
تبني أن للركة مفاجأة
أخ�رى لم تعل�ن عنها بع�د ...ولك�ن ،للمرة
االوىل يف سنة  ،2013شاهدنا االعالن من 2.0
 ،Liquipelالت�ي ا ّدعت فيه أن تق ّدما ً كبريا ً يف
التكنولوجيا سيصل إلينا عمّ ا قريب ،وأن قوّة

لقطة من
الزمن اجلميل

ّ
التحمل ستكون أقوى ممّ ا سبقها .واإلصدار
ّ
الجدي�د س�يكون  100مرة أكث�ر فعالية مع
الحف�اظ ع�ىل س�المة الجه�از .وق�د ذه�ل
الن�اس حني ت� ّم إغراق "آي ف�ون  " 5املغلّف
ب��  2.0 liquipelيف املاء م�ن دون أن يصاب
بأي مشكلة ،بل بقي يعمل بطريقة طبيعياً.
ح�ني تصبح تل�ك التقنية الجدي�دة موجودة
يف األس�واق ،ربّم�ا س�نتمكن من اس�تعمال
هواتفنا ونحن نسبح مثالً.

بغداد يف الثامنينيات

ب�ادر اىل تكثي�ف التح�ركات
االجتماعية ،فهو يوم مميّز يسلّط
األض�واء ع�ىل قدرات�ك اإلبداعي�ة
واإلنس�انية ،ولعلك تن�ال جوائز أو
ميداليات تقديرا ً لجهودك
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التف�رّد ف�ي ال�رأي مس�ألة
خطي�رة وذات أبعاد ،وال س�يما
إذا كان ذل�ك س�ينعكس س�لبا ً
على طبيع�ة العالقة مع الزمالء
الفكرة التي تكوّنت عند الشريك

مهما حاول بعضهم تشويه
صورتكّ ،
فإنهم ل�ن يتمكنوا من
ذل�ك ،فرصي�دك الكبيريحرمهم
تحقي�ق مبتغاه�م ق�د تخس�ر
الرهان مع الشريك

 24يوليو –  23اغ�سط�س

الأ�سد

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب

العذراء

تمي�ل ال�ى توس�يع رقع�ة
نش�اطاتك فالمش�اريع الكثي�رة
والنش�اط موج�ود .خالف�ات حول
ميراث قد تتطور .أخبار بعيدة تحمل
البهجة لألسرة عالقتك العاطفية

تراكم المش�كالت في العمل قد
ي�ؤدي الى مواجه�ة م�ع اآلخرين،
ّ
تخطي ذلك لترتاح أكثر
فس�ارع إلى
ق�د تم� ّر العالق�ة بالش�ريك بفت�رة
اختبار غير معلنة

� 24سبتمرب 23 -اكتوبر

 24اكتوبر 22 -نوفمرب

ال يس�مح ه�ذا الي�وم بارت�كاب
األخط�اء ّ
ألن�ك بذل�ك تعرّض نفس�ك
لخسارة الفرص الثمينة المقبلة .لذلك
حاول قدر اإلم�كان إنجاز كل ما عليك
انجازه على نحو صحيح وسليم

تكون الحركة كبيرة ،وتكون
مس�تعدا ً ألخذ المبادرة وخوض
تجرب�ة جدي�دة .تب�دو األم�ور
واضحة وشفافة ،ويسهل عليك
اتخاذ القرار

اجلوزاء

امليزان

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

القو�س

أخب�ار س�ارّة وانفراج�ات
مهمّة تط�ال الوضع المهني في
الدرج�ة األول�ى .تتحمّ�س لكل
ما هو جديد وج�ريء تصرّفاتك
استفزازية

ال�سرطان

العقرب

 23دي�سمرب20 -يناير

اجلدي
التف�اؤل وااليجابي�ة يفتح�ان
الكثير من االب�واب ،وهذا يضمن لك
مس�تقبالً زاهرا ً الش�ريك يبحث عن
المس�تقبل ،فيم�ا تكتفي بالتس�لية
وهنا يظهر سبب الخالف

 49ق.م - .يولي�وس قي�ر
وجيش�ه يع�ربون نه�ر روبيكون يف
بداية الحرب األهلية يف روما.
 - 630فت�ح مك�ة ع�ىل أي�دي
املسلمني بقيادة النبي محمد (ص).
 - 1863ب�دء العمل يف لندن ألول
خط قطار أنفاق يف العالم.
 - 1920عقد أول اجتماع ملنظمة
عصبة األمم ،ويف هذا االجتماع أقرت
معاهدة فرس�اي التي أنهت الحرب
العاملية األوىل.
 - 1922تعي�ني أرت�ور غريفيث
كأول رئيس لدولة أيرلندا املستقلة.
 - 1923لتواني�ا تحت�ل منطقة
ميميل (كالبيديا حال ًيا) بعدما كانت
تح�ت اإلدارة الفرنس�ية من�ذ ع�ام
.1920
 - 1943الحبيب بورقيبة يلتقي
بالزعي�م الف�ايش اإليط�ايل بينيت�و
موسوليني يف قر اليسبيجي وذلك
بعد إف�راج الق�وات األملانية عنه إثر
اعتقاله يف فرنسا.
 - 1946منظم�ة األم�م املتحدة
تعقد أول جمعي�ة عامة لها يف لندن
بحضور مندوبني عن  51دولة وذلك
بعد إلغاء عصبة األمم رس�م ًيا وذلك

أيفـــــــون  5ضـــــد املــــــاء!

الثور

 22مايو 22 -يونيو

10
كانون الثاين

مس�اعد للنظر .م�ع وجود تركيبة خاص�ة لكل حرف
تصب�ح الكتابة ممتعة ورسيعة ،م�ع الوقت لن تكون
بحاجة للنظر وانت تكتب اي مقال او موضوع ،فهذه
التقني�ة تأخ�ذك يف تجرب�ة الكتابة اىل مس�توى آخر،
وتخلق رابطة قوية بني اللمس والحرف.

 21ابريل –  21مايو

 22يونيو 23 -يوليو

اوجد الفروقات

يف مثل هذا اليو م

كالب متوحشة وجمزرة أطفال مرعبة !!
ألقت رشط�ة مكس�يكو القبض
ع�ىل كالب ش�اردة يف محمي�ة بيئي�ة
يف العاصم�ة املكس�يكية يش�تبه يف
انها تس�ببت بمقتل أربعة أش�خاص
بينه�م ام�رأة وطفلها عىل م�ا أعلنت
الس�لطات .وعث�ر ع�ىل جث�ة امل�رأة
وطفله�ا وجثة رجل ش�اب وامرأة يف
ح�ي ايزتاباالب�اي الش�عبي يف رشق
العاصم�ة املكس�يكية .واس�تبعدت
الس�لطات ان يك�ون الضحاي�ا قتلوا
عىل يد ب�ر قبل ان تعضه�م الكالب
خصوصا وان مقتنايتهم الش�خصية
لم ترسق عىل ما اوضحت السلطات.
واوض�ح املدع�ي الع�ام ان ن�وع
الج�روح ومالب�س الضحاي�ا واماكن
وقوع الهجمات تدفع اىل االعتقاد "اىل

لون مع

انها ناجمة عن حيوانات عىل االرجح
كالب" ،وه�و أم�ر يطع�ن ب�ه بعض
أق�ارب الضحايا.والقت وحدة الكالب
يف بلدي�ة مكس�يكو القب�ض عىل 25
كلبا ً كانت تختبئ يف كهوف واوكار.

لفش�لها يف الحيلول�ة دون وق�وع
الحرب العاملية الثانية.
 - 1948محمد إدريس السنويس
يؤسس "املؤتمر الوطني الربقاوي"
برئاس�ة محم�د الرض�ا الس�نويس
ليمهد إلعالن استقالل برقة.
 - 1949ان�دالع الث�ورة الصينية
بقيادة ماو تيس تونغ.
 - 1973مقت�ل املناض�ل
الفلس�طيني محم�ود الهم�ري
متأثرًا يف جراحه إثر محاوله اغتياله
ع�ىل ي�د املخاب�رات اإلرسائيلي�ة يف
باريس.
 - 1984الوالي�ات املتح�دة
والفاتي�كان تس�تأنفان عالقاتهما
الدبلوماسية.
 - 1989بداي�ة ج�الء الق�وات
الكوبية من أنجوال.
 - 2000أمري�كا أون الي�ن تعلن
ع�ن نيته�ا رشاء تاي�م وارن�ر نظري
 162مليار دوالر ،وتعد تلك الصفقة
أكرب صفقة تجارية يف العالم.
 - 2001بداي�ة ويكيبيديا كجزء
م�ن م�روع نيوبيدي�ا لتصب�ح
مستقلة بعد خمسة أيام.

أقدم دواء يف العالـم
مداوة العني ،مثل الزنك والنش�ا وأكس�يد
الحديد وش�مع العس�ل وصمغ الصنوبر،
ومزيج من املركب�ات النباتية والحيوانية
مث�ل حب�وب اللق�اح والفح�م والحبوب
والخشب .يش�ار إىل أن س�فينة بوتزيني
عثر عليها قبالة س�واحل توس�كانيا عام
 1974وتبني أنها غرقت عام  130أو 140
قب�ل امليالد ،ولم يكن كامال من الس�فينة
س�وى الج�زء املركزي ،وهو امل�كان الذي
عثر فيه عىل األقراص.ولفتت ريبيش�يني
إىل أن األقراص كانت يف أس�طوانة مقفلة
بإحكام ملنع دخول الهواء ،وهو ما حافظ
عىل املواد داخلها.

عث�ر باحث�ون إيطاليون -يف س�فينة
تعود إىل عام  130أو  140قبل امليالد -عىل
أق�دم دواء يف العال�م ،تبني أنه يس�تعمل
لصناع�ة قط�رات طبي�ة مل�داواة الع�ني.
وقالت إيريكا ريبيش�يني -وهي رئيس�ة
فريق الباحثني من جامعة بيزا اإليطالية-
إن تحلي�ل أق�راص رمادي�ة ُعث�ر عليه�ا
يف حط�ام س�فينة ريليت�و دي�ل بوتزيني
أظهر أنه�ا أقدم أقراص طبية تم تحليلها
حتى اآلن.وأش�ارت إىل أن األقراص كانت
َ
تغطس بامل�اء وتقطر مبارشة يف العيون.
وأظه�ر التحلي�ل أن األق�راص تحت�وي
ع�ىل املكون�ات ذاته�ا الت�ي تس�تخدم يف

أغرب بيضة
م�ارك كامريون يعمل س�ائقا و يبلغ
م�ن العم�ر  45عاما ذهب يوما ليش�ري
 6بيض�ات ليعد لنفس�ه عج�ة ولكنه بدل
م�ن ان يأكل وجبته بهناء اكتش�ف بيضة
عىل ش�كل دائرة كاملة وتعد أندر بيضة يف
العالم حيث نسبة وجودها يف العالم واحد
يف امللي�ار .فبعد قليل من البحث اكتش�ف
م�ارك كامريون انه لم يتم العثور غري عىل
بيضتني مماثلتني خالل الس�نوات األخرية
يف بريطاني�ا بالرغ�م م�ن أن الربيطانيني
يس�تهلكون يف الع�ام الواح�د  11بلي�ون

بيض�ة .ل�ذا قرر ب�دال من أن ي�أكل هذه
البيضة الغريبة أن يعرضها عىل زمالئه يف
العمل الذين استغربوا بشدة شكلها الفريد
فق�رر أن يضعها للع�رض يف موقع ايباي
ليعرف كم س�يصل ثمنها و لدهشته فبعد
خمس ايام يف املزادات بلغت قيمة البيضة
 91جني�ة اس�رليني وق�د تهاف�ت عليها
الناس مم�ا جعل صاحبها يتربع بقيمتها
إىل الجمعية الخريية التي يختارها الناس.
يذكر إن لم يعثر عىل بيضة مماثلة غري ام
تدع�ى كايس غرينهل والتي وجدتها وهى

تع�د وجبة البنه�ا هاري ذي ال�� 14عاما
وأيضا الشيف بفندق بريستول جيمس.

“اليبزغ هال”
من أغرب مطارات العالـم

يق�ع مط�ار اليب�زغ ه�ال يف
ساكس�ونيا الغربي�ة يف أملاني�ا ويخدم
ع�ىل ح�د س�واء اليبزي�غ ،وه�ايل
ساكسونيا أنهالت .ويستقبل أكثر من
مليوني راكب س�نويا ،وهو ثاني أكرب
مط�ار يف والي�ة ب�ادن فورتمبريغ بعد
مطار ش�توتغارت.يصنف اليبزغ هال
ضمن أغرب املطارات يف العالم بس�بب
التصميم الحديث ملهبط الطائرات الذي
يمتد فوق طريق رسيع واملوازي لسكة
حديدي�ة مج�اورة ..ت�م تحديث�ه عند
محاول�ة أملانيا الحص�ول عىل موافقة
الفيف�ا الس�تضافة األلع�اب األوملبية
 2012يف اليبزي�غ ولكنه�ا خ�رست

الع�رض أمام لندن .ويعد مطار اليبزغ
مركز تجاري مهم يف املنطقة واكتسب
ش�هرة كبرية بفضل تصميمه الرائع،
ويتوافد إليه املاليني بفضل املهرجانات
الس�نوية والع�روض الكالس�يكية
واملس�ارح العاملي�ة التي تس�تضيفها
ساكسونيا.

افقي
 - 1مطربة لبنانية – موسيقي ألماني
 – 2شهر هجري
 – 3لف – متشابهان – عكسها يفرح
 – 4خط باألجنبية – مرتفع صغير
 – 5مدينة مغربية – عكسها ال يباح – ابغ
 – 6يلهو – عكسها أسم علم مؤنث
 – 7أداة نصب – عبودية – عكسها قبيلة عربية
 – 8دولة أوروبية
 – 9يوم الحشر – مدينة فرنسية.

عمودي
 21يناير –  19فرباير

 20فرباير –  21مار�س

الدلو

حوت

أخلق الظروف المناس�بة في
حياتك ،لكن سيطر على انفعاالتك
وغضبك وتس�رعك تسيطر الغيرة
والمناكف�ات العاطفي�ة وتخ�اف
على عالقة ما من االنهيار

قد تربح قضي�ة أو جائزة ،وربما
تحصل على تقديرأو ومكافأة .تحصل
على منصب جديد أو شروط أفضل في
العمل أو عروض مهمة أو عقد يجعلك
فخورا ً بنفسك

– 1عاصمة أوروبية
 – 2يفي بالوعد – كتاب لجبران
 – 3سقي – لدغ – نصف رامز
 – 4اناء – جزيرة في جنوب البحر األحمر
 – 5جمهورية في أفريقيا اإلستوائية – هرة
رتب َّ
َّ – 6
ونظم
 – 7مخلص – عكسها من الطيور
 – 8كبرى جزر أوقيانيا
 – 9شاعر وأديب لبناني ُلقب ب� "شاعر القطرين" .
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صحيفةيومية سياسية مستقلة

عروستان من السمتاء وآختران
بتدراجتة هتوائيتة

دغدغات

التتدستتتتتور !!
* حسن العاني

كاليفورنياUPI /
بدأت حياة ثنائي أمريكي الزوجية
بش�كل عسري ،بعد أن س�قط املنطاد
ال�ذي كان�ا يقيم�ان حف�ل زفافهما
ع�ىل متنه وتحط�م يف حديق�ة منزل
يف كاليفورنيا.وظه�ر العروس�ان
جوناثان وكريين ناكرييس ،يف برنامج
(ت�وداي) عىل قن�اة (أن بي يس) أول
من أم�س ،وقاال إنهما كان�ا يقيمان
حف�ل زفافهم�ا ع�ىل مت�ن منطاد يف
سماء س�ان دييغو حني بدأ يتمايل يف
الهواء ث ّم س�قط بعد انتهاء مراس�م
الزواج.ووق�ع املنط�اد يف حديقة أحد
املنازل ،من دون أن يتسبب بإصابات.

وقال شاهد عىل الحادثة «لقد سمعنا
الكثري من الراخ ،لذا ركضنا برسعة
ووجدنا عروس�ا ً وعريس�ا ً وعددا ً من
املدعوي�ن للزفاف».وقال�ت ناكرييس
إن الحادثة لم تجعلها تخىش املناطيد،
وأضافت «إن تزوجت مجدداً ،فإن ذلك
س�يكون بمنطاد».ويف حادثة طريفة
أخرى أقام عروس�ان من الصني زفة
عرسهما عىل دراجة هوائية.
فقد ق�رر ش�ينغ مني وعروس�ه
ليو غوي�ان ،وهما عضوان يف جمعية
محلي�ة للدراج�ات الهوائي�ة ،أن يتم
نقلهم�ا إىل العش الزوجية بمصاحبة
موك�ب من املعازي�م الذي�ن يقودون
دراجاتهم الهوائية.

كـاريكـاتـير

العترب أكثتتر اكتتتتتئتتابتت ًا
الرياض /وكاالت
ح�ذر تقري�ر نرشته دوري�ة الط�ب النفيس
الرسيري الصادرة عن منظم�ة الصحة العاملية،
م�ن أن منطق�ة الرشق األوس�ط
تتص�در مناط�ق العال�م ىف
اإلصابة باالكتئاب.
وأشارت الدراسة إىل أن
أكث�ر من  %75من األفراد يف
البلدان النامية ،ال يحصلون
عىل الع�الج الكايف لألمراض
النفسية خاصة االكتئاب.
وق����ال م��لت���قى
االستش�ارات النفسية الذي
انعقد بالعاصمة الس�عودية
الري�اض ،أن االكتئ�اب أزمة
حقيقي�ة ،خاص�ة م�ع وج�ود
دراسة حديثة تقول إن %7

من إجمايل س�كان املنطقة بما فيها الس�عودية،
يعان�ون االكتئ�اب ،وهذه نس�بة تعت�ر مؤرقة
الس�يما مع وج�ود ارتب�اط وثيق ب�ني االكتئاب
واألداء الوظيفي واالجتماعي.
ويضيع أكثر من مئتني وألف
سنة من سنوات العمر بسبب
االكتئاب يف الس�عودية ،بغض
النظ�ر ع�ن الفئ�ة العمري�ة،
ونحو  156ألف سنة يف سوريا،
التي تعان�ي اآلن أزمة حقيقة
بس�بب الحرب الدائ�رة هناك،
واإلمارات العربية املتحدة أيضا،
وفق الدراس�ة ستفقد نحو 39
ألف سنة ،مقابل  37ألف سنة
ضائعة من العمر يف لبنان ،أما
املرتبة األوىل فكانت من نصيب
م�ر ،الت�ي س�تفقد أكثر من
نصف مليون سنة.

فؤاد حسون

ألنتهتتا ستتتوداء..
دفعها نحو القطار!
فيينا  /وكاالت

بغداد /المستقبل العراقي

ألقى موظف�و املرتو يف فيينا القبض
عىل رج�ل ( 51عام�ا) بتهم�ة الرشوع
ً
رج�ال
يف القت�ل.ويف التفاصي�ل ،أن
نمس�اويا ً دفع بامرأة ذات برشة سوداء
اىل القضب�ان يف إح�دى محط�ات م�رتو
األنف�اق،إال أنه�ا نج�ت بحياته�ا بعدما
استخدم أحد األشخاص مفتاح الطوارئ
ملن�ع القط�ار من دخ�ول املحط�ة ،مما
أوق�ف القطار.ويعتقد أن الس�بب وراء
قيام الرجل بذلك ه�و الدافع العنري،
فالرج�ل وجّ �ه للم�رأة كلمات مس�يئة
وأهانه�ا بش�كل عنري قب�ل أن يدفع
بها إىل قضبان القطار.

نقار الخشب

قطتتتعتت لستتان زوجتتتهتتتا
بستتكتتتيتتتن!
أعلنت رشطة الس�ليمانية ،األس�بوع
امل�ايض ،ع�ن اعتقال امرأة قطعت لس�ان
زوجه�ا بس�كني ،فيما رجح�ت أن تكون
املرأة مصابة بمرض نفيس.
وقال مدير رشطة قضاء رانية145( ،
ك�م رشق الس�ليمانية) ،العمي�د لش�كر
س�عيد يف حديث نقلته «السومرية نيوز»،
إن «ام�رأة تبلغ من العمر  20عاما قامت،
بقطع لسان زوجها وجرح عضوه الذكري
بواس�طة س�كني» ،مبينا أن «أصول املرأة
من كردس�تان إيران إال أنها تسكن ناحية
جوار قرنة يف القضاء منذ فرتة طويلة».
وأضاف س�عيد أن «ق�وة من الرشطة
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اعتقلت امل�رأة ،فيما نقل�ت زوجها البالغ
من العم�ر  39عاما إىل املستش�فى لتلقي
العالج» ،مرجح�ا أن «تكون املرأة مصابة
بمرض نفيس كونها ال تستطيع الكالم».
وتعت�ر ه�ذه الحال�ة م�ن الح�االت
نادرة الحص�ول يف إقليم كردس�تان ،رغم
أنه يش�هد ح�االت عنف أرسي م�ن املرأة
ض�د الرجل ،حي�ث أعلنت منظم�ة مدنية
يف اإلقلي�م ،يف ( 2كان�ون الثان�ي املايض)،
عن تس�جيل  163حالة عنف النس�اء ضد
الرج�ال يف اإلقلي�م خ�الل الع�ام امل�ايض
 ،2012وأش�ارت إىل أن ح�االت العن�ف
تل�ك تنوعت ب�ني القتل واالنتح�ار والطرد
والعن�ف الجس�دي والخيان�ة والضغ�ط
النفيس واالعتداء الجنيس.

ما بني أوهام كثرية ورثتها الناس وش�اعت بينهم ،إن الكائن الحي
ه�و الذي يأكل ويرشب وينمو ويكر ويتحرك ويهرم ويموت ،وقد قاد
ه�ذا الوه�م إىل حر الكائن�ات الحية بثالثة انواع فقط هي االنس�ان
والحي�وان والنبات ،ومن املؤس�ف حقا ان مناهجنا الدراس�ية ما زالت
تتمسك بهذه املعلومة املغلوطة وتنرشها بني التالمذة.
ولعل وجه الغلط  ،ان الكائن الحي هو الذي يتطور  ،وان كان خارج
هذه االنواع الثالثة  ،او حتى لو كان جمادا  ،وليس ادل عىل ذلك من ان
االفكار واآلراء واملعتقدات والعادات والتقاليد  ،كلها تتطور وتشهد من
التغريات والتبدالت اليشء الكثري ،مع انها ال تنتمي اىل فصيلة اإلنس�ان
او الحي�وان او النب�ات  ..ولع�ل واحدا م�ن اقرب األمثل�ة املعارصة إىل
الذهن ..ان الش�عب العربي وقواه السياسية املناضلة كانوا اىل خمسني
س�نة مضت ينظرون اىل (أمريكا) عىل أنها زعيمة االس�تعمار  ،وشيخ
مش�ايخ االمريالية العاملي�ة  ،وكانوا يناضلون ض�د مواقفها املعادية
لطموحاتهم املرشوعة يف التحرر والحياة الكريمة  ،ما وسعهم النضال
باليد واللسان والقلب  ،ولكن نظرتهم بعد خمسني سنة فقط  ،تطورت
بالكامل ،وتغريت مفاهيم القديمة بحيث باتوا ،هم انفسهم من يلهث
وراء ام�ريكا  ،ويدعوها بتوس�ل لكي تحتل بلدانه�م كما حدث يف ليبيا
مث�ال  ،واىل ح�د بعي�د يف تونس وم�ر واليمن  ،وكما يح�دث اليوم يف
س�وريا بل ان ماليني العراقيني انتابهم (الخوف) والحزن بعد مغادرة
الق�وات االمريكي�ة املحتلة للع�راق  ،بمن فيهم مس�ؤولون كبار كانوا
يعربون عن سعادتهم يف املجالس العامة ،وامام الفضائيات  ،ولكنهم
كانوا يف قمة االىس واالسف مع انفسهم ،ويف مجالسهم الخاصة!
املش�تغلون يف امليادي�ن اللغوية يؤك�دون بما ال يقب�ل النقاش ،ان
اللغ�ة كائن ح�ي دائم النم�و والتط�ور  ،وهو يف كل مرحل�ة يعر عن
فك�ر الجماعة ونمط حياتها ودرجة نهوضها الحضاري ومس�تجدات
رؤيته�ا العاطفية والفلس�فية والعقلية ،ولهذا ف�ان لغة امرئ القيس
ومفرداته ودالالت معانيها هي غري ما نقف وما نس�تدل عند البحرتي
وابن زيدون والسياب وسعدي يوسف وجواد الحطاب ،مع انهم جميعا
يكتبون باللغة العربية الفصحى نفس�ها ،وينتمون اىل العرب العاربة،
وينحدرون من نسل عدنان وقحطان ..والله اعلم !!
إذن كل يشء يتطور فهو كائن حي ،الفن والس�كن والرتبية والبيع
والرشاء واألخالق والسياسة واالقتصاد والحب والزواج ,وحتى الدستور
هو كائن حي  ،فيوم تم فصاله عىل حجوم ومقاسات القوى املتنفذة..
بحي�ث احس�ت معه بالراح�ة والس�عادة  ،وراحت تباه�ي به وتحلف
برأس�ه ،لم يعد كذلك بعد اقل من عرش سنوات  ،فقد تضخم حجم تلك
القوى ،وزاد وزنها ،وتعافت أبدانها  ،وكرت بطونها ولهذا بدأت تشعر
بالضيق  ،الن الدس�تور ما عاد يناسب مقاس�ها الجديد  ،وفيما كانت
تحلف برأسه ،أصبحت تتشكى من موديله القديم  ،ومن عيوبه الكثرية
 ،وألنها تستحي من تغيريه بعد كل ذلك الغزل الرومانيس  ،فقد وجدت
ان أفض�ل ح�ل لحفظ ماء الوجه  ،هو ان ال تلتزم به  ،وتصدر قراراتها
بعي�دا عنه وبصالحيات مطلقة  ،ف�اذا أرادت الرتاجع عن تلك القرارات
او أدركت أنها ال تخدمها فما اسهل ان تقول لنا بلهجة قانونية ملتزمة
 :هذه القرارات مخالفة للدس�تور  ...ويا عيني عىل الدس�تور !!

« »PALEETTسبعة
أعداد ...والبقية تأيت
* حسن عبد الحميد
(بالي�ت )PALET/باللغ�ة الالتينية الرفة تعن�ي (كتف اللوحة)
ويف الفرنس�ية املتفرعة منها تعني (املجرف�ة الصغرية) ،قبل أن تصبح
لتش�ري إىل تلك القطعة الخشبية الصغرية التي يستعملها الرسام لوضع
األلوان الزيتية عليها كي يقوم بمزجها ونقلها عىل قماش اللوحة أو أية
مادة متاحة يقوم بالرسم عليها.
لكن ما نعنيه -هنا -بلفظها وحروفها املكتوبة يف عنوان هذا العمود
ُ
()Tو(،)Eمع
و بع�د إقح�ام وإضافة (ه�ل الحرفني م�ش أكثر) هم�ا
ضمان مقاصد وحقوق أغنية ش�هرية جدا للمطرب الكبري وديع الصايف
الشهرية هي (الحب هل الحرفني مش أكثر) حيث جاءت -هكذا -عرضا
موس�يقيا ونحن نتذكر كلمة ( )PALETالتي تحولت بفعل فاعل اىل ( (
 PALEETTلتعن�ي وتدل -بامتياز قصدي ذكي ومحس�وب -عن اس�م
جريدة ثقافية ش�هرية متخصصة بالفنون التشكيلية والبرية ،أقدم
عىل تأسيسها ورئاسة تحريرها واإلرشاف عىل كل صغرية و كبرية فيها
الناق�د التش�كييل واملصمم الفن�ي الزميل املثابر العني�د والعتيد (نارص
الربيع�ي) عر مغامرة مس�ؤولة وب�ارصة لدورها اإلبداعي يف ترس�يخ
دواعي الوعي التشكييل وباقي الفنون البرية يف بلد مثل الحبيب العراق
ص�دى وعمق الثقاف�ة واملعرفة برمتها ،والذي يعد فيه الفن التش�كييل
اآلن ومن�ذ بداية حرك�ة التجديد واملعارصة التي أطل�ق بوادرها الراحل
الكب�ري جواد س�ليم ،من مهارة رس�م ونبوغ نحت وتن�وع خزف األهم
ً
إنتاج�ا لنواتج تلك الفنون الجميلة
واألوق�ع إىل جانب أكر بلدان العالم
بقيافتها الحضارية وبهاء عمقها التأريخي املمتد من زمن الرسوم عىل
جدران الكهوف ،حتى صدور العدد السابع -بداية هذا العام -من جريدة
(باليت) بحروف تهجيها -حسب ما أرشنا قبل قليل -والتي حرص عىل
اشتقاقها وتثبيتها يف أذهان القراء واملتابعني لشؤون وشجون التشكيل
ومتعلقاته الزميل الهميم الحريص عىل اصدار مطبوعه بحرص األم اىل
معزته�ا لطفلها (ن�ارص الربيعي) منذ أكثر من ثمانية أش�هر ولم يول
بنفس الهمة والحماس.
وملن يريد ان يطل برأس فضول متسائال ويعلن باستغراب ودواعي
شك مرر،أو يمد بلسان نحو حلوى سؤال يحل رس اهتمامنا هذا ،نقول
بحجم الثقة والوثوب الذي يش�يد وينتر من أجل اعالء شأن الجمال؛
ان الجري�دة تمول من�ذ إصدارها األول يف نيس�ان2012/من جد وجهد
وجي�ب (ن�ارص الربيعي) وبمس�اعدة فني�ة وحانية بس�يطة ،من لدن
أصدقاء (نارص) ممن يدركون أهمية الدور الذي يلعبه مثل هذا املطبوع
بصفحات�ه ال�()8أو( -)12حس�ب ي�رس ذات الح�ال -صفحات ملونة
بالكامل ومدروس بعناية الش�كل وثقافة املضمون ،للحد الذي يتيح لها
تحقيق وجودها بوجود وجهود ش�خص واحد فقط،وهذه-طبعا-هذه
مهمة مس�تحيلة اذا لم تكن (هرقلية) أن يجري ذلك الش�خص ويبحث
ويناور طوال ش�هر كامل لكي ينجز بعض�ا من احالمه امال بعدد جديد
من (باليت).
فه�ل م�ن دائرة فني�ة أو جمعية متخصصة أو جه�ة نقابية تعني
(ن�ارص) ك�ي ينت�ر يف مس�عاه اإلبداع�ي الع�ام ه�ذا ...ي�ا جماعة
الخري؟!!
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