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العراقي

يوم واحد يكفي جلعلنا
أكبر قليال ،وفي وقت آخر يكفي
جلعلنا أصغر قليال
«بول كلي»
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفة يومية سياسية مستقلة

علي الدراجي

 16صفحة

غد ًا فـي

البـعـثيــون خيتــرقــون الكتـــل املشــاركـــة
يف انتخـــابــات املحــافظــات

كـل هـذه احلقــائـق ..والنـائب شـروان يستقتـل
للدفـاع عـن الـوزيـر وعــويــز !!

ص2

دفعت رشاوى لمسؤولين بوزارة النفط الستيراده

رشكة بريطانية-أمريكية تستمر بتصدير وقود «مسموم» إىل العراق
المستقبل العراقي  /فريد محمود
كش�فت صحيف�ة “اإلندبندن�ت” البريطانية عن
اس�تمرار ش�ركة بترول بريطانية أمريكية بتصدير
الوقود ال�ذي يحتوي على رابع إيثي�ل الرصاص إلى
العراق .وكانت وزارة البيئة قد أعلنت قبل سنتين أنها
منحت وزارة النفط مهلة ستة أشهر إلنهاء استخدام
الرصاص الس�ام ف�ي معاملة وق�ود البنزي�ن .وقد

مصدر لـ

طلب�ت وزارة النفط فرصة أخ�رى إلى منتصف عام
 2013إلنهاء استخدام الرصاص في معاملة الوقود،
لك�ن وزارة البيئة لم توافق على هذه المهلة .وعادت
وزارة البيئ�ة في  13تش�رين الثان�ي  2012لتطالب
بعدم استيراد مادة رابع أثيالت الرصاص الداخلة في
عملية تكرير الوقود ،مش�ددة على ضرورة التنسيق
مع وزارتي النفط والصحة بش�أن تحسين نوعيته.
ويعني ذلك أن المهل�ة التي منحتها لوزارة النفط تم

تجاهلها من أحد الطرفين أو كليهما.وقالت الصحيفة
البريطانية إن شركة بترول بريطانية أمريكية قامت
ببي�ع وق�ود يحتوي عل�ى الرص�اص الس�ام للدول
األفقر ،التي تعاني من حالة عدم االس�تقرار ،وتدفع
رش�اوى للمس�ؤولين بتلك الدول من أجل اس�تمرار
مبيعاتها من ذلك الوقود بتلك البالد.

التفاصيل ص3

 :االئتالف الوطني سيشهد هنوضا كبريا

نائب :قرار  581سيتيح للوزارات فتح مناقصـات فـاسدة!
الشاله  :بـعض نواب

«األحرار» خيتلقون األزمات
وزير الثقافة يستقبل نخبة

من املثقفني للتباحث بشأن «بغداد
عاصمة للثقافة العربية»

ص2

«الرتبية النيابية»  400 :مدرسة

ص3

تنظيــم خلـيجــي 22يف البصــرة مرهـون
ببقـاء املالكـي يف السلطـة !!

بيـن مكونات التحـالــف!!
ص4

ص2

المستقبل العراقي /خاص
أك�د مص�در سياس�ي رفي�ع
المس�توى إن إسناد مهمة تنظيم
خليج�ي 22للع�راق ف�ي اجتماع
االتح�ادات الخليجي�ة لكرة القدم
ال�ذي عق�د أم�س األوّل األحد لم
يكن نهائياً ،الفتا ً إلى أن األس�باب
التي تمنع ذلك «فنية ولوجس�تية
وسياسية».
وقال المصدر ،الذي َّ
فضل عدم
الكشف عن هويته ،ل�»المستقبل
العراق�ي» إن «عدم ضم�ان قيام

بطول�ة كأس الخليج ف�ي العراق
 22بس�بب ع�دم اخ�ذ االتحادات
الخليجي�ة الموافق�ة التام�ة من
قادة وأمراء ومل�وك دول مجلس
التع�اون الخليج�ي» ،مؤك�دا ً أن
«إعادة العراق إلى منظومة الدول
العربية يتع�ارض مع رغبة ملوك
ورؤس�اء دول الخلي�ج بس�بب
مع�اداة الحكوم�ة العراقية التي
يترأسها نوري المالكي».
وأوض�ح المص�در ان «ق�رار
تنظي�م البطول�ة ع�ام 2015
س�يكون سياس�يا ً أكثر من كونه

رياضيا ً ألن أجن�دات دول الخليج
تنش�ط في العراق والسيما قطر
والس�عودية الت�ي س�تكون له�ا
كلم�ة قوية في منح ح�ق العراق
في إقامة البطولة من عدمه».
ولف�ت المص�در إل�ى «قي�ام
بطولة كأس الخليج  22في العراق
مقرونة ببقاء المالكي على رأس
الحكوم�ة العراقية» ،كاش�فا ً عن
وج�ود ح�وارات لنق�ل «البطولة
إلى الس�عودية في ح�ال لم تغيير
الخارطة السياس�ية والحكومية
وبقاء المالكي في منصبه».

Apago PDF Enhancer

آيلة للسقوط ومشـاريع إعـادة املــرجــعــيــة حتــمــل اجلــمـيــع مســؤولــيـة
بنائها فشلت!!

ص2

السيــر بالشعــب إىل اهلــاويـــة

ص3

األردن :أنصار عيل السليامن

هتميـــش أهـل

ليبـيـا :االغتيـال

«عـادة طبيـعـيــة»
وســط النــهـار

ص5

طـالبـوا مركبـاتنـا بمبالغ
للسامح باملـرور

ص3

السنـة ..حقيـقـة أم

ادعـــاء ؟

اردوغان في سعيه الى إحياء «الدولة العثمانية» من جديد!!

آخـر عـائلــة
ص7

مسيحية فـي الكوت

تفكر بالرحيل

ص16
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محلل :جعفر ليس العبًا في المنتخب حتى يطلب التأجيل

جلنة النزاهة :سبعة أيام أمام بقاء أو رحيل وزير الرياضة
المستقبل العراقي  /رائد حازم
استجوب مجلس النواب غيابيا ً
وزي�ر الش�باب والرياضة جاس�م
محم�د جعفر ،لع�دم حضوره إلى
الجلسة ،ليأتي هذا االستجواب بعد
توجي�ه البرلمان ث�اث دعوات إلى
الوزير يطالب�ه بالحضور للوقوف
على خلفيات بناء المدينة الرياضية
في البص�رة وأس�باب التأخير في
انجازها ،ويفت�رض أن تكون هذه
الجلسة األخيرة الستجواب الوزير،
حس�ب م�ا ح�دد رئي�س مجل�س
النواب أسامة النجيفي ،والذي هدد
بإقالته في حال عدم حضوره.إلى
ذلك ق�ال عضو لجن�ة النزاهة في
مجلس النواب احم�د الجبوري إن
"االس�تجواب جاء م�ن قبل رئيس
لجنة النزاهة النائب بهاء االعرجي،
ووفق المادة  61من الدستور التي
تن�ص على أحقية مجل�س النواب
في اس�تجواب احد أعضاء مجلس
ال�وزراء بموافق�ة  25عض�وا ً من
أعض�اء المجلس".وأك�د الجبوري
ل�"المس�تقبل العراقي" أن "وزير
الش�باب والرياضة اج�ل الحضور
ال�ى مجل�س الن�واب بس�بب بدء
إجراءات العراق الستضافة خليجي
 ،22وأن االس�تجواب من شأنه أن
يؤثر في هذه االس�تضافة" ،مبينا ً
أن "االس�تجواب يه�دف إلى وضع
النق�اط ح�ول المدين�ة الرياضية
ف�ي البص�رة -وكان التركي�ز على
الش�ركة المنف�ذة له�ا -ولي�س
عل�ى الوزي�ر ،ونحن بحاج�ة إلى
توضيح�ات بهذا الصدد" ،مش�يرا ً

إل�ى أن األس�ئلة طرحت م�ن قبل
المس�تجوب ولكي "تك�ون عملية
االستجواب ذات رقابة عالية ،علينا
أن نعطي حق الرد للوزير ،لكنه لم
يحضر إلى الجلس�ة".وبخصوص
س�حب الثق�ة ع�ن وزير الش�باب
والرياض�ة قال الجب�وري "بعد أن
قدمت األس�ئلة الى وزير الش�باب
ول�م يجب عليه�ا يمك�ن لمجلس
الن�واب أن يجمع  50توقيعا ً لطلب
س�حب الثق�ة عن�ه ،وف�ق النظام
الداخل�ي لمجل�س الن�واب ،كم�ا
يس�مح النظ�ام للمس�تجوب ان
يسحب استجوابه ،والمدة المحددة
لطلب سحب الثقة هي سبعة أيام،
وبعدها يطرح على مجلس النواب
ليقرر س�حب الثقة عن الوزير من
عدمه".م�ن جانب�ه ،ق�ال المحلل
السياس�ي د.نعم�ة التميم�ي إن

عويز ورط مسؤول بمليار دينار رشوة

كل هذه احلقائق ..والنائب رشوان يستقتل للدفاع
عن الوزير وعويز !!
المستقبل العراقي /حسن البيضاني
يحاول مسؤول رفيع المس�توى في وزارة الشباب والرياضة البحث
إليجاد مخرج بغية اس�ترداده لمبلغ مليار دينار عراقي الذي حصل عليه
ج�راء إتمامه صفقة عقد المدينة الرياضية في البصرة للش�ركة العائدة
للمقاول عب�د الله عويز الجبوري.وكش�ف مصدر مطلع ل�"المس�تقبل
العراقي" إن "مس�ؤوال وزاريا رفيع المس�توى يحاول جاهدا ً إعادة مبلغ
مليار دينار عراقي أودعه بحس�اب مصرفي باس�م أحد موظفيه" ،الفتا ً
إل�ى أن المُ و َد ْع باس�م ِه توفي في احد الح�وادث اإلرهابية وتحوَّل المبلغ
المودع العائد إلى المسؤول الوزاري إلى عائلة المتوفى "شرعا ً وقانوناً".
وأش�ار المصدر إلى ان "المس�ؤول الكبير ذهب إلى عائلة الش�هيد وبين

 :االئتالف الوطني سيشهد هنوض ًا كبري ًا بعد "كبوته"!

مصدر لـ
المستقبل العراقي  /خاص
ق�ال مص�در أن االئت�اف الوطني
العراقي يش�هد نهوضا ً كبيرا ً في الفترة
الحالي�ة ،واصف�ا ً إي�اه بأن�ه "خيم�ة
التحال�ف الوطن�ي" .وق�ال المص�در،
وه�و م�ن داخ�ل االئت�اف الوطن�ي،
ل�"المس�تقبل العراق�ي" أن االئت�اف
سيش�هد نهوض�ا ً كبيرا ً بع�د "كبوته"،
مش�يرا ً إل�ى ان نجاح�ه كان الس�بب
المباشر في تش�كيل التحالف الوطني.
واالئتاف الوطن�ي العراقي هو تحالف
سياس�ي أعل�ن ع�ن تش�كيله رئي�س
الوزراء الس�ابق إبراهيم الجعفري في  24آب .2009
ويض�م االئتاف كاً م�ن المجلس األعلى اإلس�امي
بزعام�ة عم�ار الحكي�م و تي�ار اإلص�اح الوطن�ي
بزعام�ة إبراهيم الجعفري والتي�ار الصدري بزعامة
مقتدى الصدر ومنظم�ة بدر بزعامة هادي العامري
والمؤتم�ر الوطني العراق�ي بزعامة احم�د الجلبي،
ً
فض�ا عن ش�خصيات وكتل سياس�ية أخرى .وعقد
ً
ً
االئتاف اجتماعا اس�تثنائيا مس�اء أمس األول األحد
بدع�وة من رئي�س كتلة المواطن باق�ر جبر الزبيدي
لمناقش�ة التطورات السياسية التي يشهدها العراق
والتحدي الذي يمر به المش�هد السياس�ي في البلد.
وقال المصدر أن المجتمعين أكدوا على ان المرجعية

الديني�ة هي "الحصن الحصين" للعملية السياس�ية
ولألمة المس�لمة ف�ي العراق ،بمختل�ف أطياف هذه
األمة من ش�يعة وسنة وعرب وكرد .وأكد المصدر أن
االجتماع شدد على ضرورة األزمات الراهنة ،والسيما
ما يجري في المنطقة الغربية على أس�اس الحكمة
والرؤية الواضحة واالحتكام الى الدستور .ولفت الى
أن االئتاف أكد على أن البرلمان هو "بيت الش�عب"،
ويجب ترس�يخ مبادئ العمل الدستوري والبرلماني،
وإحي�اء دور البرلمان في الحي�اة العراقية ،وأن حله
"خ�ط أحم�ر" .وحضر ه�ذا االجتم�اع ممثلون عن
المجل�س األعلى اإلس�امي وحزب الفضيل�ة والتيار
الص�دري .وقال بي�ان أصدره االئت�اف أمس وتلقت
"المس�تقبل العراقي" نس�خة من�ه أن االئتاف دعا

سماحة السيد عمار الحكيم لتبني عقد
اجتم�اع زعماء الكتل السياس�ية بغية
الجلوس عل�ى طاولة الح�وار الوطني
بن�ا ًء على مقترح قدم�ه الدكتور أحمد
الجلبي وأثنى عليه التيار الصدري وكتلة
الفضيلة وبقية أطراف االئتاف الوطني
العراقي .ووفقا ً للبيان ،طالب االئتاف
الوطن�ي مجل�س الن�واب اإلس�راع في
المصادقة عل�ى القوانين المهمة وفي
مقدمتها قان�ون المحكم�ة االتحادية
وقواني�ن أخ�رى مهم�ة .كم�ا طال�ب
الحكوم�ة العراقي�ة بتنفي�ذ القواني�ن
الت�ي صدرت م�ن مجلس الن�واب وفي
مقدمتها قانون منحة الطلبة وتنفيذ قانون الخدمة
االتحادي وقانون البص�رة عاصمة اقتصادية ،حيث
س�بق وأقر المجلس تلك القوانين منذ أش�هر عديدة.
وطالب االئتاف الوطن�ي ،التحالف الوطني بضرورة
انعق�اد جلس�ات التحالف بجمي�ع مكوناته ورفض
االنتقائي�ة ف�ي الدع�وات الموجهة له�ذه المكونات
والكت�ل تحت عناوين غي�ر مبررة ما يش�كل تهديدا
للوحدة الوطنية .وأكد المجتمعون أيضا ً على ضرورة
تش�كيل لجنة من التحالف الوطني لمتابعة ما يمكن
تقديمه من مس�اعدات إلى الشعب السوري الشقيق
الذي يم�ر بظروف انس�انية اس�تثنائية وصعبة في
الداخل وفي المهاجر المحيطة.

ماهي�ة األم�وال المودعة بالمص�رف ومقدارها موضحا ً له�م إنها عائدة
له" ،مس�تدركا ً بالقول "إال أن زوجة الشهيد (الرياضي) أكدت أن األموال
الت�ي باس�م زوجها هي حق�وق أطفاله�ا وال دخل لها بم�ا يتحدث عنه
(المس�ؤول)" ،مؤكدا ً أنها "رفضت رفضا ً قاطعا ً النقاش في هذا األمر".
ويس�تطرد المصدر بالقول أن "المس�ؤول حاول ترغيب عائلة الش�هيد
بمنحها ربع مليار دينار مقابل إطاق المال من المصرف وإعادته باعتباره
عائدا ً له إال أن الرفض كان جوابا ً صريحا ً من قبل عائلة الش�هيد".وتابع
المصدر بالقول أن "المسؤول أعاد الكرّة مرة أخرى بعرض يناصف فيها
عائلة الشهيد المليار الذي حصل عليه جراء صفقة المدينة الرياضية،
لكنه قوبل بالرفض مجددا ً من قبل عائلة الشهيد الرياضي
"المتمسكة بحق أطفالها" ،بحسب قوله!.

الشهرستاين يلتقي بسجينة متهمة
بـ"دخول ابنها إىل البيت حام ًال كيس ًا أسود"
المستقبل العراقي  /خاص
كشف مصدر في التحالف
الوطني عن قي�ام نائب رئيس
الوزراء لشؤون الطاقة ورئيس
اللجن�ة الوزاري�ة المش�كلة
لدراس�ة مطال�ب المتظاهرين
حس�ين الشهرس�تاني بزيارة
إلحدى سجون النساء في بغداد،
موضحا ً أن الشهرس�تاني وجد
س�جينة لم ترف�ع أوراقها إلى
القضاء منذ  6سنوات ،معتقلة
عل�ى خلفية االش�تباه بضلوع
ابنها بعمليات إرهابية.
وكان رئيس الوزراء نوري
المالك�ي ق�د أك�د قب�ل أربعة
أي�ام أن الحكوم�ة ال تس�مح
باعتقال األم او الزوجة او االبن
او األخت م�كان الزوج او األب
المطلوب ،وكل إنسان مسؤول

عن نفس�ه وع�ن تصرفاته وال
يمك�ن الس�ماح بمعاقبة احد
بجريرة غيره.
وقال المص�در الذي فضل
ع�دم اإلفص�اح ع�ن اس�مه
ل�"المس�تقبل العراق�ي" أن
الشهرس�تاني س�أل الم�رأة
السجينة عن س�بب اعتقالها،
فأخبرت�ه أن ابنه�ا دخ�ل ذات
ي�وم إل�ى البي�ت وه�و يحمل
كيس�ا ً أس�ود (محتوياته غير
معروف�ة) ،فجاءت ق�وة أمنية
ف�ي الي�وم التال�ي لتعتقله�ا
بتهم�ة "عدم اإلب�اغ عن ابنها
ال�ذي دخل البيت حاماً كيس�ا ً
أس�ود" .وأوض�ح المص�در
أن الم�رأة تس�كن ف�ي إح�دى
المناط�ق الغربي�ة ،ول�م ترفع
أوراقه�ا إل�ى القض�اء من�ذ 6
سنوات.

"البرلم�ان ل�ه وظيفت�ان الرقابة
والتش�ريع ،والرقاب�ة ه�ي العمل
الذي يدعم التشريع ،وان استجابة
المس�ؤولين لاستجواب هي حالة
صحي�ة ،بعي�دا ع�ن االس�تهداف
السياس�ي ،بقدر ما هي حالة من
التقوي�م الحكوم�ي والوقوف على
اداء ال�وزارات ،وه�و ح�ق طبيعي
لممثلي الشعب".
ل�"المس�تقبل
وأض�اف
العراق�ي" أن "عل�ى كل مس�ؤول
حكومي ان يقف ويقول ما له وما
علي�ه ،وان يدافع عن نفس�ه ويرد
على الخصوم ،حت�ى وان كان هذا
االس�تجواب ه�و لهدف سياس�ي،
لكن رده س�يقطع الحجة على من
يرغ�ب في إث�ارة المش�اكل"،
مش�يرا ً إلى أن "مسألة تأجيل
االستجواب الى ما بعد االنتهاء

م�ن خليج�ي  21ليس ل�ه عاقة
بعمل الدول�ة" ،عازيا ً ذل�ك إلى أن
"وزير الشباب ليس العبا بمنتخب
ك�رة الق�دم ف�ي س�احة الملعب،
ب�ل ان�ه وزي�ر ولديه مس�ؤوليات
في ال�وزارة وعلي�ه ان يجيب على
االس�ئلة الموجهة اليه".من جانب
آخ�ر ،ب�رر عض�و لجنة الش�باب
والرياضة في مجلس النواب سعيد
رس�ول خوش�ناو ،ع�دم حض�ور
وزير الش�باب الى جلس�ة مجلس
الن�واب ،ب�(الغاي�ب ع�ذره وياه)،
مش�يرا ً إلى أن اللجنة ال علم لديها
بموض�وع االس�تجواب ،حس�ب
قوله.وقال خوشناو ل�"المستقبل
العراق�ي" إن "اللجن�ة ل�م تك�ن
طرف�ا ً في االس�تجواب ،وهذه هي
الم�رة الرابع�ة الت�ي ين�درج فيها
هذا الموضوع ضمن جدول أعمال
مجل�س الن�واب ،ولك�ن الوزير لم
يحض�ر ،ونتمن�ى حض�وره لك�ي
يجي�ب على األس�ئلة" ،منوها ً بأن
"أس�ئلة االس�تجواب جاءت حول
تج�اوز الفترة القانوني�ة لانتهاء
م�ن بن�اء المدين�ة الرياضي�ة في
البص�رة ،وح�ول المبال�غ الت�ي
صرفت عليها" ،مؤكدا ً أن "المبالغ
اكب�ر من حجم المش�روع" .وذكر
خوش�ناو أن "وزارة الش�باب
والرياضة ارسلت كتابا تطلب فيه
تأجيل االس�تجواب لغاي�ة االنتهاء
م�ن خليج�ي  21حت�ى ال يؤث�ر
االستجواب في اس�تضافة العراق
لخليجي  ،22وخصوصا أن العراق
م�كان المرش�حين الس�تضافة
البطولة".

مصدر :ملف محاية العيساوي أحيل إىل األنبار
المستقبل العراقي  /خاص
كش�ف مصدر سياسي مطلع عن
إحالة ملف قضية حماية وزير المالية
راف�ع العيس�اوي إل�ى المؤسس�ات
القضائية في محافظ�ة األنبار .وكان
االجتماع المغلق لع�دد من قادة الكتل
السياس�ية ال�ذي عقد األح�د الماضي
قد أوص�ى بإحالة المتهم�ات بقضايا
جنائي�ة ال�ى محافظاته�ن ونس�اء
بغ�داد ال�ى محافظ�ة االنب�ار حصراً،

ونق�ل قضية العيس�اوي وحمايته الى
المؤسسات القضائية في االنبار .وقال
المص�در الذي فضل عدم الكش�ف عن
هويته ل�"المستقبل العراقي" أن ملف
حماي�ة العيس�اوي تم�ت إحالت�ه إلى
األنبار .وق�د نفى النائب ع�ن القائمة
العراقي�ة جاب�ر الجاب�ري ،الجمع�ة
الماضية ،نقل قضي�ة معتقلي حماية
العيس�اوي الى محافظة االنبار ،مبينا
ان المحتجزي�ن تمن�ع عنه�م الزيارة
ورؤية أي شخص.

وزير الثقافة يستقبل نخبة من املثقفني للتباحث
بشأن "بغداد عاصمة للثقافة العربية"
بغداد  /المستقبل العراقي

استقبل وزير الثقافة سعدون الدليمي في مكتبه ببغداد مجموعة من المثقفين
والمفكرين العراقيين للتباحث والتداول بش�أن االستعدادات والخطوات التي اتخذت
بصدد ارتداء بغداد حلة عاصمة للثقافة واالبداع.وناقش المجتمعون ،في اللقاء الذي
حضرته جريدتا النهار والمس�تقبل العراقي ،س�بل النهوض بالواقع الثقافي لبغداد
وترجمة المش�اريع المقترحة في ه�ذا المجال إلى واقع فعلي لتزخ�ر بغداد بألقها
الذي عرفت به كقبلة للثقافة والمثقفين على مر العصور.

 7آالف بنـايــة مـدرسيـــة لفـك الـدوام المــزدوج ..مختصــون :الـوضــع التـربــوي فـي مــأزق

"الرتبية النيابية" لـ
المستقبل العراقي  /فالح الشامي
فيم�ا ح�ذرت لجن�ة التربية ف�ي مجلس
النواب من ش�بح س�قوط الم�دارس القديمة
(اآليلة للسقوط) في عدد من المناطق ,كشفت
ع�ن حاجة الع�راق لبناء  7آالف مدرس�ة لفك
الدوام الم�زدوج ,بمقابل هذا ع�زا مختصون
تردي الواقع التربوي الى تنامي ظاهرة الدوام
المزدوج والثاثي نتيجة لنقص المدارس.
وق�ال رئي�س اللجنة عادل فهد شرش�اب
ل�"المس�تقبل العراق�ي" لدين�ا أكثر من 400
مدرسة آيلة للسقوط في الباد وقد تمت إحالة
هذه المدارس خال العام الماضي الى شركات
القط�اع العام من اجل اعادة بنائها ولكن هذه
الشركات فش�لت ،مشيرا ً إلى ان نسب االنجاز
متدنية واغلبها لم ينجز منها ش�يء" ,محذرا
ف�ي الوقت ذاته من س�قوط العدي�د من هذه
المدارس على الطلبة".
وبين شرش�اب ان "موازنة العام الماضي
ألزم�ت بإحالة مش�روع اعادة بن�اء المدارس
اآليل�ة للس�قوط والطيني�ة ال�ى الش�ركات
الحكومية والش�ركات المحلي�ة" ,واصفا هذا
االجراء ب�"الخاطئ" لعدم قدرة هذه الشركات
عل�ى تنفي�ذ مث�ل ه�ذه المش�اريع بالوق�ت
والمواصفات المطلوبة",
وأوضح ان "لجنته اعترضت لدى رئاس�ة
البرلم�ان التي ش�كلت بدورها لجنة برئاس�ة
النائ�ب ع�ارف طيف�ور للتحق�ق واالط�اع
على نس�ب االنجاز التخاذ موق�ف حازم بهذا
الخصوص".
وع�زا رئي�س لجن�ة التربي�ة النيابية قلة
األبنية المدرس�ية إلى قلة األموال المخصصة
ل�وزارة التربية من الموازنات الس�ابقة فضاً
ع�ن عدم اق�رار قان�ون البن�ى التحتي�ة الذي

يتضم�ن بن�اء العديد من الم�دارس" ,مضيفا ً
ان "الع�راق بحاج�ة الى بناء  7آالف مدرس�ة
جدي�دة لفك االختناق�ات الحاصل�ة وما ينتج
عنها من دوام مزدوج وثاثي".
وطالب شرشاب وسائل اإلعام ومنظمات

 400 :مدرسة آيلة للسقوط ومشاريع إعادة بنائها فشلت!!

المجتمع المدني والكتل السياسية في مجلس
النواب الى دعم توجه لجنته الرامي الى زيادة
األم�وال المخصص�ة لبن�اء الم�دارس ك�ون
المشكلة باتت مش�كلة وطنية ويجب تضافر
الجه�ود إليج�اد الحل�ول الناجع�ة" بحس�ب

قوله.
وذك�ر ان لجنة التربي�ة البرلمانية طالبت
بتخصي�ص األموال المدورة م�ن الوزارات من
العام الماضي الى بناء المدارس.
في الس�ياق ذاته ,قالت الدكتورة في علم

االجتم�اع ابتس�ام الموس�وي ل�"المس�تقبل
العراقي" ان ش�بح س�قوط المدارس القديمة
"اآليلة للس�قوط" بات يهدد العملية التربوية
برمته�ا" ,مبين�ة ان "ه�ذه المخاطر س�وف
تدفع الطلبة والتامي�ذ الى التفكير في أمنهم

اكثر من استيعاب الدروس".
واشارت الموسوي الى ان جميع الوسائل
المتاح�ة للطلبة في المدارس ال تس�اعد على
التط�ور وخلق جيل واعي ق�ادر على النهوض
والتعل�م وان نقص الخدم�ات في المدارس له
آثار س�لبية على الطال�ب والمدرس في نفس
الوق�ت الس�يما ف�ي موض�وع ط�رح المادة
العلمية وتلقيها".
وبينت الموسوي ان "مشكلة نقص االبنية
المدرس�ية وتزاي�د اع�اد الطلبة نس�بة لتزايد
اعداد الس�كان اصبح مش�كلة خطيرة ويجب
ايج�اد الحل�ول الس�ريعة والعاجل�ة لتف�ادي
تدهور واقع التربية في الباد بشكل كامل".
وكانت مديرية تربي�ة الرصافة الثانية قد
كش�فت ،امس االثنين ،عن وجود  26مدرسة
في المناطق التابعة لمديرياتها آيلة للسقوط،
مؤك�دة حاجتها إل�ى بناء  100مدرس�ة لفك
ال�دوام المزدوج ،فيما أش�ارت إلى تخصيص
 480درجة وظيفية للمدرسين والمعلمين.
وقال مدير تربية الرصافة الثانية حس�ين
عبد األمير إن "هناك  26مدرسة آيلة للسقوط
في المناطق التابع�ة لمديرية تربية الرصافة
الثانية الس�يما في مناطق العبيدي والمناطق
التابعة لتربية المدائن".
وأض�اف عبد األمي�ر أن "المديرية بحاجة
إلى بناء  100مدرس�ة لس�د حاج�ة المديرية
وفك الدوام المزدوج".
يذك�ر أن الع�راق يعان�ي من�ذ ثمانين�ات
الق�رن الماض�ي من قل�ة الم�دارس للمراحل
االبتدائية والمتوس�طة واإلعدادية ،إضافة إلى
وجود مئات المدارس الطينية التي تنتشر في
األرياف والمناطق النائية في الباد ،مما جعل
أكثر الم�دارس الموجودة تتبنى الدوام الثنائي
والثاثي في مسعى غير جاد لحل المشكلة.

الطــاقــة :العــراق سيكتفــي ذاتيـــا من الغــاز الســائــل هنــاية العــام
بغداد  /ومع

العراقي

أك�دت لجنة النفط والطاقة النيابية ،أمس االثنين ,ان العراق س�يصل الى مرحلة االكتفاء
الذاتي من الغاز السائل نهاية عام .2013
وقال عضو اللجنة ،فرات الش�رع ل�”وكالة أنباء المس�تقبل” إن “وزارة النفط تعمل على
رف�ع المنتج العراقي من الغاز الس�ائل من ش�ركة غاز البصرة للوصول إل�ى االكتفاء الذاتي
في نهاية عام  ،”2013مؤكدا ً ان “كثرة االنش�غال بالقضايا السياسية جعل االهتمام بالثروة
النفطية ال يأخذ األولوية” ,الفتا الى ان “الوزارة تعمل على العديد من المش�اريع التي يمكن
ان تسهم في تطوير قطاع النفط”.
وأوضح الش�رع “نعمل على تشريع الكثير من القوانين أهمهما قانون النفط والغاز الذي
سيؤس�س للشفافية بين الحكومة االتحادية وحكومة اقليم كردستان من جهة والحكومات
المحلية من جهة أخرى”.
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دفعت رشاوى لمسؤولين بوزارة النفط الستيراده

رشكة بريطانية-أمريكية تستمر بتصدير وقود «مسموم» إىل العراق
المستقبل العراقي  /فريد محمود

كشفت صحيفة “اإلندبندنت” البريطانية
عن استمرار شركة بترول بريطانية أمريكية
بتصدي�ر الوقود الذي يحتوي على رابع إيثيل
الرصاص إلى العراق .وكانت وزارة البيئة قد
أعلنت قبل س�نتين أنها منح�ت وزارة النفط
مهلة س�تة أشهر إلنهاء اس�تخدام الرصاص
الس�ام في معاملة وقود البنزين .وقد طلبت
وزارة النفط فرص�ة أخرى إلى منتصف عام
 2013إلنهاء اس�تخدام الرصاص في معاملة
الوق�ود ،لكن وزارة البيئة لم توافق على هذه
المهل�ة .وعادت وزارة البيئة في  13تش�رين
الثان�ي  2012لتطال�ب بع�دم اس�تيراد مادة
راب�ع أثي�ات الرص�اص الداخلة ف�ي عملية
تكرير الوقود ،مشددة على ضرورة التنسيق
مع وزارتي النفط والصحة بش�أن تحس�ين
نوعيت�ه .ويعني ذلك أن المهل�ة التي منحتها
ل�وزارة النفط تم تجاهله�ا من أحد الطرفين
أو كليهما.
وقال�ت الصحيف�ة البريطانية إن ش�ركة
بت�رول بريطانية أمريكية قام�ت ببيع وقود
يحت�وي على الرصاص الس�ام للدول األفقر،
التي تعاني من حالة عدم االس�تقرار ،وتدفع
رش�اوى للمس�ؤولين بتل�ك الدول م�ن أجل
اس�تمرار مبيعاته�ا م�ن ذل�ك الوق�ود بتلك
الب�اد .وذكرت الصحيفة أن الش�ركة -وهي
أمريكي�ة الملكية ولكنها ما ت�زال تبقي على
العدي�د من مصانعها ف�ي المملكة المتحدة-
مدانة برشوة مس�ؤولين أجانب لإلبقاء على
مبيعاته�ا م�ن الوق�ود الس�ام باإلضافة إلى
اس�تمرارها ف�ي بيع م�واد كيميائي�ة خارج
الباد للدول النامية غير المستقرة ،رغم أنها
تتحمل مسؤولية إلحاق الضرر بصحة البشر

عل�ى المدى الطوي�ل وربما تك�ون متورطة
ف�ي جرائ�م عن�ف .وأضاف�ت أن منظم�ات
البيئ�ة دعت الحكوم�ة البريطانية إلى فرض
حظر على شركة أنوس�بيك (أوكتيل سابقاً)
بسبب ادعاءات ضدها بأنها الشركة الوحيدة
بالعالم التي ما تزال تنتج وقودا يحتوي على
رابع إيثي�ل الرصاص ،وتقوم بتصدير المزيد
من تلك المادة .ولفتت الصحيفة إلى أن مادة
رابع اإليثيل تم حظر استخدامها على الطرق
البريطانية ولكنها ما تزال قانونية في  6دول
“فقي�رة” هي العراق والجزائر وأفغانس�تان
واليمن وبورما وكوريا الش�مالية .وأشارت
إل�ى أن الش�ركة اعتزم�ت وق�ف إنتاجه�ا
ومبيعاته�ا م�ن الوق�ود الذي يحت�وي على
رابع اإليثيل بحلول نهاي�ة عام  ،2012لكنها
ع�ادت ووضعت موعدا ً نهائي�ا ً جديدا ً بنهاية
العام الجاري لوق�ف التعامل في هذه المادة
الكيميائي�ة الت�ي جن�ت منها أرباح�ا ً كثيرة.
ونوه�ت الصحيفة إل�ى أن مجلة ماذر جونز
األمريكية س�لطت الضوء هذا األسبوع على
دراس�ات تربط بين اس�تخدام تلك المادة في
الوقود في س�بعينيات الق�رن الماضي وبين
االرتف�اع الكبير ف�ي حاالت العن�ف ،كما أن
فترة العش�رين عام�ا أظهرت األض�رار التي
تس�ببها ه�ذه المادة الس�امة عل�ى األطفال
بم�رور الوقت ،بما ف�ي ذلك التأثير الس�لبي
على الجه�از العصبي وتراجع مع�دل الذكاء
لديه�م قبل الوصول إلى س�ن البل�وغ .وقال
أح�د العلم�اء البريطانيي�ن ف�ي تصريح�ات
لصحيف�ة اإلندبندن�ت إن هن�اك حاج�ة إلى
المزيد من الدراس�ات من أجل التوثيق الجيد
لتأثي�ر مادة رابع إيثيل الرصاص على الجهاز
العصبي لألطفال والذي يتسبب في سلوكهم
العني�ف .وكش�فت دراس�ة علمي�ة أعدته�ا

جامعة بابل في الس�ادس من تش�رين األول
الماض�ي ع�ن ارتفاع نس�بة الرص�اص في
حلي�ب األمه�ات المرضعات ف�ي المحافظة
فوق النس�ب المس�موح به�ا دولي�اً .ونقلت
إحدى وكاالت األنباء عن مصدر في الجامعة
رفض نش�ر اس�مه قوله إن “الدراسة شملت
مجموعة من النس�اء المرضع�ات من خال
تحلي�ل الحليب الذي يرضعنه ألطفالهن ،وقد
تبين أن نس�ب الرصاص فيه تفوق المعدالت
الطبيعي�ة المس�موح به�ا دولي�ا بعش�رات
األضعاف” .وذكر المصدر أن “أسباب ارتفاع

نس�بة الرصاص في حليب األمهات يعود إلى
تل�وث المياه والهواء نتيج�ة ارتفاع معدالت
ع�وادم الس�يارات ف�ي المحافظ�ة واعتماد
هذه الس�يارات عل�ى وقود البنزين المش�بع
بالرصاص خافا لما هو متبع في دول العالم
التي تستخدم وقودا صديقا للبيئة” .وأضاف
أن “ارتفاع نسبة الرصاص في حليب األمهات
يخلف أجياال من األطف�ال تعاني نقصا حادا
في الذكاء ورغبة عدائية في س�لوكهم العام،
فضا عما يس�ببه ه�ذا العنص�ر الخطير من
أمراض مختلفة ربما تظهر في مراحل الحقة
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م�ن عم�ر الرضيع”.وأوضح�ت الصحيف�ة
البريطاني�ة أن المخاط�ر الناتج�ة ع�ن ه�ذا
النوع من الرصاص أدت إلى حظر اس�تخدام
الوق�ود ال�ذي يحت�وي عليه من االس�تخدام
بالدول الغنية في سبعينيات القرن الماضي.
وكانت بريطانيا آخر دولة منعت استخدامه،
حي�ث إنها أوقفت اس�تخدامه تماما في عام
 .1999وأضاف�ت أنه تم التأكد من أن ش�ركة
أنوس�بيك ما ت�زال تص�در الوق�ود المضاف
إلي�ه الرصاص إلى الع�راق واليمن والجزائر،
وأقرت الشركة بأنها ما تزال تبيع ذلك الوقود

شيـــخ من األنبـــار« :أميــر دليـــم» ال يمثـــلنـــا

األردن :أنصار عيل السليامن طالبوا مركباتنا بمبالغ ليسمحوا هلا باملرور

المستقبل العراقي  /فريد محمود

ف�ي الوقت ال�ذي حمَّلت في� ِه حكومة
األردن رئي�س ش�يوخ عش�ائر الدلي�م
ش�يخ ماجد عبد ال�رزاق العلي الس�ليمان
مس�ؤولية إغاق منفذ طريبيل مع العراق
بس�بب تصرف�ات اب�ن أخي�ه عل�ي حاتم
الس�ليمان ،ق�ال عدد من أهال�ي االنبار أن
األخير ال يمثلهم.
وأكد شيخ عشيرة بارز ،رفض الكشف
ع�ن هويت�ه ،ل�”المس�تقبل العراقي” إن
خافا ً حادا ً نشبَ بين علي حاتم السليمان

وعمه ماج�د عبد الرزاق العلي الس�ليمان
بش�أن أولوية وأحقية كل منهم�ا بإمارة
الدليم والخطاب المتناقض بين العم وابن
أخيه” ،مش�يرا ً إلى أن ماجد السليمان هو
من ف�وّض علي الس�ليمان ب�إدارة بعض
األمور وتمش�يتها ف�ي االنب�ار نيابة عنه
لكن�ه تفاجأ بإعان�ه انه أمي�ر الدليم في
العراق.
وأشار المصدر ،الذي رفض الكشف عن
هويته ،إلى أن “كل شيوخ االنبار والعراق
يعرفون الش�يخ الحقيقي وأمير دليم وان
علي حاتم السليمان يمثل احد أفخاذ الدليم

ً
عرفي�ا هي لعمه ماجد الذي
بينما اإلمارة
يمت�از بمواقف أكثر اعت�داالً ونضوجا ً من
علي ال�ذي تصفه مجالس عش�ائر االنبار
والموصل بالمتهور”.
يذك�ر أن ماجد الس�ليمان اتهم الحزب
اإلسامي بإدارة التظاهرات واالعتصامات
التي شهدتها مدن االنبار لتحقيق مكاسب
انتخابية ،مؤكدا ً أن “شيوخ وعشائر االنبار
يرفض�ون أيض�ا الش�عارات الطائفي�ة”،
داعيا ال�ى “العمل على وح�دة العراق ولم
ش�مل مكوناته من خال طرح مش�اريع
تص�ب في مصلحة الجمي�ع وال تؤدي الى

مزيد من االحتقانات الطائفية”.
وكش�ف المصدر ان “ماجد الس�ليمان
سيشارك في االنتخابات البرلمانية القادمة
بكيان خاص به بمقابل هذا سيشارك علي
حاتم الس�ليمان بكيان خاص ب�ه أيضاً”،
مضيفا ً ان “العش�يرة حاليا ً منقسمة بين
االثني�ن” ،منوّه�ا ً ب�أن هذا األم�ر “خطأ
ترتكبه عشائر االنبار التي انبرت وتصدت
للعمل السياس�ي واالش�تراك باالنتخابات
بق�وة مما س�يضعف قوة التمثيل الس�ني
وس�يربك مش�هد م�ا بع�د االنتخابات في
االنبار والموصل وصاح الدين”.

وكش�ف المص�در أيض�ا ً أن “األردن
اتصلت بماجد السليمان وأبلغته بان جزءا
من المس�ؤولية تقع على عات�ق ابن أخيه
علي حات�م في قطع الطرق عل�ى المعابر
الحدودي�ة وإلحاق أضرار مادية جس�يمة
باألردن بس�بب توقف التجارة بين العراق
واألردن” ،مشيرا ً إلى أنها أبلغته أيضا ً “ان
أولى عمليات منع المركبات والش�احنات
والقواف�ل التجارية كانت من خال أنصار
عل�ي الس�ليمان ومطالبته�م القواف�ل
والمركب�ات بمبالغ من اجل الس�ماح لهم
بالمرور”.

نــواب عـــدوه «إجـــراء شـــكــلـــي»

 % 36 :مـن أعــضـاء البـرملـان
النـزاهـــة لـ
لـم يكشفـوا عن ذممـهـم املـاليـة
المستقبل العراقي  /سام محمود

ب�دأت هيئ�ة النزاه�ة بتطبيق أح�د إجراءاتها
القانونية ،وهو مطالبة مسؤولي الدولة بالكشف
ع�ن ذممه�م المالي�ة .ويأتي هذا اإلج�راء ضمن
قوانيي�ن الهيئ�ة الناف�ذة للتأكد من مش�روعية
تنامي ثروات وممتلكات المسؤولين وزوجاتهم
وأبنائه�م بعد اعتائهم مناصب رفيعة في الدولة
ومع ما يتفق مع مداخليهم المعلنة.
وأعلنت هيئ�ة النزاهة أن ه�ذا اإلجراء يهدف
إل�ى ضم�ان ش�فافية س�يرة مس�ؤولي الدول�ة
والمكلفي�ن بالمناص�ب الرفيعة وعدم اس�تغال
الصاحيات لإلثراء على حساب المال العام .وقال
المتح�دث الرس�مي باس�م هيئة النزاهة حس�ن
كريم عاتي أن كش�ف الذم�ة المالية يعتبر وثيقة
يقدمها المُ كلف بها تحتوي على ممتلكاته ،سواء
م�ن األموال المنقولة وغير المنقولة والعقارات،
والهيئة على ضوء ه�ذا تدقق وتتأكد ما إذا كانت
مدخات الش�خص تتناس�ب فعا م�ع الموجود
في الكش�ف .وقال عاتي ل�»المستقبل العراقي»
أن «كش�ف الذم�ة المالية ،ليس ل�ه عاقة بالحد
م�ن الفس�اد ،وإنم�ا هو اثب�ات حس�ن النية بين

المس�ؤول والجمه�ور» ،مش�يرا ال�ى أن «الهيئة
س�تعلن عم�ا قريب اس�ماء االش�خاص الذين لم
يقدموا كش�فا بذممهم المالي�ة ،ومن حق الهيئة
ان تتخ�ذ بحقهم االج�راءات القانونية الازمة».
وأشار إلى أن نسبة الكشف في تزايد مستمر وإن
«نسبة رئاس�ة الجمهورية بلغت  %100بالنسبة
لتقدي�م الكش�وف ،ورئاس�ة ال�وزراء  ، % 75ثم
مجل�س الن�واب  % 64منه�م فقط أعطى كش�فا ً
بالذم�م المالية».م�ن جانبه اعتب�ر عضو مجلس

الن�واب ش�وان محمد طه ،مس�ألة كش�ف الذمم
المالية «شكلية» ،وقال أن «على هيئة النزاهة أن
تحقق في أمور اكبر من الذمم المالية».
وق�ال طه ل�»المس�تقبل العراق�ي» أمس «إن
كان�ت هيئ�ة النزاه�ة ته�دف للحد من الفس�اد،
فبإم�كان الفس�اد أن يح�ارب من قب�ل البرلمان
والقضاء».وبين أن الفس�اد «أصب�ح ظاهرة في
البل�د ،وتحت�اج معالجته إلى تغيي�ر نظام الحكم
والنظام السياس�ي إلدارة البلد».فيما بينت عضو

اللجنة المالي�ة نجيبة نجيب أن إجراء الهيئة جاء
للوقوف على «مكامن الخلل والفساد» ،مبينة أن
«هذا اإلجراء هو إح�دى إجراءات الهيئة للوقوف
عل�ى مكامن الخل�ل والفس�اد ،وأن الهيئة طلبت
من كل مسؤول يتسلم اكثر من  1500000مليون
ونصف المليون دينار كراتب ش�هري أن يكش�ف
عن ذمته المالية».
وأش�ارت نجي�ب في حديثه�ا ل�»المس�تقبل
العراق�ي» إلى أن «اعضاء مجل�س النواب ،عندما
دخل�وا قبة البرلم�ان ،طل�ب منهم ايض�ا تقديم
كش�ف للذم�م المالية تج�اه الهيئ�ة ،وإن الهيئة
لديها مختص�ون لمعرفة ما اذا كانت هناك زيادة
في العقارات واألموال بش�كل غير طبيعي ويثير
الشك».
وبين�ت نجيب أن «الهيئة لديه�ا عدة إجراءات
يمكن بعد تطبيقها أن تعطيها الدليل للوصول إلى
الفس�اد» ،مس�تدركة أن «الحد من الفساد شيء،
واإلج�راء المتب�ع للوص�ول إليه ش�يء آخ�ر ،إذ
يحب أن تكون هن�اك حزمة من القوانين ،وإرادة
سياس�ية من كل الكتل للحد من الفس�اد ،كما أن
القضاء يلع�ب دورا ً مهم�ا ً وكبيرا ً في محاس�بة
المفسدين».

لعدد محدود من الدول .وذكرت الصحيفة أنه
تمت إدانة الش�ركة منذ عامين أمام المحاكم
البريطانية واألمريكية بتهم تقديم رش�اوى
إلى المسؤولين بالعراق وإندونيسيا من أجل
تأمي�ن اس�تمرار صادراتها من ه�ذا الوقود
خ�ال الفترة بين ع�ام  2000إلى  ،2008كما
أقرت الش�ركة بأنها دفعت رشاوى إلى فريق
العمل ب�وزارة النفط العراقية في عام 2006
من أجل ذلك الغرض أيضا.
وقالت إن الش�ركة كانت ق�د اعترفت في
صيف  2010بدفع رشاوى بمايين الدوالرات
إل�ى مس�ؤولين ف�ي الع�راق وإندونيس�يا
الس�تخدام رص�اص تت�را إيثي�ل ،عل�ى رغم
مخاطره الصحية ،وذلك وفق سياس�ة تهدف
إلى زيادة أرباح الشركة .وتابعت أن رصاص
رابع اإليثي�ل أضيف ألول مرة إلى الوقود في
عام  1922عندما اكتشف الكيميائي األمريكي
توماس ميجلي أنه يس�اعد على حرق الوقود
ببطء وبشكل أكثر ساسة ،إال أنه تم اكتشاف
أن إضاف�ة الرص�اص يضر بصحة اإلنس�ان
آلالف السنين ،وأن العديد من عمال الشركات
الذي�ن قاموا بإضافة تلك الم�ادة إلى البنزين
في عش�رينيات القرن الماضي لقوا حتفهم،
كما أن مكتش�ف إضاف�ة الرص�اص للوقود
توفي نتيجة التس�مم بس�بب ه�ذا النوع من
الوقود .وأعلن�ت وزارة البيئة مرات عدة عن
قلقها الكبير من ارتفاع مستويات الرصاص
في أجواء العراق إلى أكثر من عشرة أضعاف
الحد الطبيعي المق�رر ،مطالبة وزارة النفط
باس�تخدام م�ادة بديل�ة عنه إلنت�اج البنزين
المحسن ألنه الس�بب الرئيس الرتفاع نسبة
الرصاص في الجو ،محذرة من أن هذه النسبة
ستشكل خطرا حقيقيا خال السنوات الثاث
المقبلة على الصحة العامة.

املرجعية حتمل اجلميع مسؤولية
السري بالشعب إىل اهلاوية
المستقبل العراقي /خاص
أك�د مصدر سياس�ي ب�ارز ان المرجعي�ة الدينية ف�ي النجف
األشرف حمَّلت التحالف الوطني والتحالف الكردستاني والقائمة
العراقي�ة مس�ؤولية الس�ير بالناس ال�ى الهاوية وال�ى االقتتال
الطائفي.
وقال المصدر ،الذي رفض الكشف عن هويته ،ان «المرجعية
ال تحترم المس�ؤول الذي يخون قضية ش�عبه ويتصارع من أجل
مصالحه الخاصة ومصالح حزبه ويتناسى مصلحة الشعب».
وأش�ار المصدر إلى ان الرس�ائل «الخاصة التي كانت بمثابة
ردود من المرجعية الرشيدة في النجف والتي كانت مباشرة تارة
وأخرى غير مباش�رة عبر طرد ممثلي بعض الش�خصيات وعدم
مقابلتهم وإيكال األمر الى الن�واب والوكاء الخاصين قد حملت
مضامي�ن واضح�ة جدا توع�ز لكل األط�راف بالتعق�ل والتريث
ف�ي إقحام األبري�اء بحمامات دماء» ،مؤك�دا ً أن المرجعية دعت
السياس�يين إلى االحتكام إلى الدستور واالتفاقات التي ابرموها
فضاً عن االستجابة لمطالب الجمهور وتلبية كل حاجات الناس
والعدل في معاملة الكل با تمييز او تفرقة.

نائب :قرار  581سيتيح للوزارات
فتح مناقصات فاسدة!
المستقبل العراقي /خاص

وص�ف نائب في مجلس النواب الق�رار الصادر من مجلس
الوزراء والقاضي باس�تثناء المش�اريع الس�كنية م�ن القرار
 581بالس�يئ ،مؤكدا أنه جاء بدافع ترضية السياس�يين الذين
يؤججون فورة التظاهرات في المناطق الغربية.
وقال عضو مجلس النوابّ ،
فضل عدم الكش�ف عن هويته،
إن هذا القرار «س�يتيح إمكانية أكبر للفس�اد بس�بب إخراجه
األراض�ي الثمين�ة ف�ي بغ�داد م�ن يد جه�ة مس�ؤولة واحدة
ويضعه بأيدي جهات كثيرة» ،مش�يرا ً إلى أن «بعض الوزارات
س�تبيع وتمل�ك األراض�ي التابعة له�ا عن طري�ق المناقصات
المشبوهة».
ّ
تحفظ على اس�مه بس�بب عدم تهييج
وأك�د النائ�ب ،الذي
المواقف السياس�ية ،أن «القرار ج�اء لترضية بعض الوزارات
الت�ي كان وزراؤها من ق�ادة التظاه�رات» ،منوِّها ً بأن هؤالء
ال�وزراء «طالب�وا م�رارا ً ب�ان يتم منحه�م حق بي�ع األراضي
التابع�ة لوزاراتهم إلى هيئات اس�تثمارية دون الرجوع ألمانة
بغداد واستفادة جهة معينة منها».
وأوضح النائب أن «االس�تثمار في المشاريع السكنية لدى
بعض هؤالء الوزراء يمثل الطموح األكبر بعد النفط».
وين�ص قرار مجلس قي�ادة الثورة المنحل رق�م  581لعام
 1981عل�ى تملي�ك أمانة بغ�داد األراضي والبس�اتين الواقعة
ضمن حدودها والتي تقرر لها استعماالت غير زراعية بموجب
التصميم األساسي لمدينة بغداد.
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"القــاعـــدة" حـولـــت أجنحتـهــــا إلـى أحـزمـــة نـاسـفــــة

"طـيـــور اجلـنـــة" حييلـهــــا ذبــاح إلـى خفـافـيـــش جـحـيــــم

المستقبل العراقي  /نهاد فالح

يحي�ل مصطل�ح "طي�ور الجنة"
مخيلة قارئه أو سامعه إىل أطفال لهم
أجنحة تش�به أجنحة الطي�ور البيض
وع�ى رؤوس�هم تيج�ان م�ن الذه�ب
والزم�رد ،ويحلق�ون بأجنحته�م عى
حدائ�ق تعب�ق بروائح ال�ورود الزكية،
ليعربوا عن معنى الس�ام والطمأنينة
والس�كينة .ولكن هذا املصطلح أصبح
ً
قاب�ا للتفخي�خ باألحزم�ة الناس�فة
وامل�واد املتفجرة وف�ق مفاهيم عقول
ال يق�ود التأم�ل يف ط�رق تفكريها إال
إىل االس�تدالل ع�ى م�دى ضحالته�ا.
ف�"طي�ور الجن�ة" ،ارت�أى تنظي�م
القاع�دة تحويله�م إىل قناب�ل برشي�ة
ينرشونها بني الناس منذ العام ،2006
عندما ش�كل تنظيما ً مسلحا ً يف ناحية
بني س�عد الواقعة عى مسافة  18كم
جنوب غرب بعقوب�ة ،مركز محافظة
دياىل .وعم�ل هذا التنظي�م منذ لحظة
تأسيس�ه ع�ى تدري�ب صبي�ة صغار
ت�رواح أعمارهم بني  11اىل  16س�نة
لتنفي�ذ عملي�ات انتحاري�ة ،حي�ث
اكتش�فت األجه�زة األمني�ة يف ما بعد
معسكرا ً لتدريب أولئك الصبية يف ناحية
بني سعد .ونفذ تنظيم "طيور الجنة"
م�ا يزيد عن تس�ع عملي�ات انتحارية
يف مناطق متفرقة م�ن محافظة دياىل
خال األعوام الس�تة املاضي�ة ،أغلبها
اس�تهداف منتس�بي األجهزة األمنية،
وأوقع بعضها خسائر برشية ومادية.
ولم يتوقف نشاط هذا التنظيم الخارج
ع�ى القان�ون يف محافظ�ة دي�اىل ،بل
زح�ف إىل محافظ�ات أخ�رى أبرزه�ا
كرك�وك ليس�تدرج "طي�وراً" جدي�دة
يجندها لتنفيذ أعماله املس�لحة .وقبل
يومني ،كشف مصدر امني عن اعتقال
احد قياديي هذا التنظيم ش�مال بغداد.
وقال املص�در ان قوة خاصة من وزارة
الداخلي�ة الق�ت القب�ض يف منطق�ة
التاجي بعملية خاصة عى هذا القيادي
ال�ذي يعرف ب�"ذباح جديدة الش�ط".

واض�اف ان العملية نفذت اس�تنادا اىل
معلومات اس�تخبارية خاصة ،منوها
إىل ان املعتق�ل اقتيد اىل الجهة املختصة
للتحقي�ق مع�ه .وتكمن هن�ا مفارقة
أخرى يف طبيعة التسميات ،فقيادي يف
تنظيم اس�مه "طيور الجنة" يعرف يف
الوق�ت ذاته ب�"ذباح جديدة الش�ط".
وجديدة الشط هي ناحية تابعة لقضاء
الخالص يف محافظة دياىل .وتضم هذه
الناحية بساتني عى ضفاف نهر دجلة

تمت�د محاذي�ة اللت�واءات وانحناءات
النهر يف مسريته نحو العاصمة بغداد.
وال يفل�ح البح�ث ع�ن ه�ذه القرية يف
"الغوغ�ل الص�وري" س�وى العث�ور
ع�ى صور جث�ث ودم�اء وانتش�ارات
عس�كرية وتظاهرات واعتقال عنارص
إرهابي�ة ،إذ ال وج�ود لص�ور ت�ربز
جمالي�ة ه�ذه الناحية وقراه�ا .ولعل
من الطبيعي أن يستحوذ االهتمام عى
مش�اهد املوت والدمار يف قرية يتجول

فيها ذباح مش�هور يق�ود طيور جنة
ال تتقن س�وى تحوي�ل األماك�ن التي
تح�ل فيه�ا إىل جحي�م .ويظهر رشيط
فيدي�و بثته احدى القن�وات الفضائية
عى ال�"يوتيوب" يف العام  2009تحت
عنوان "تنظيم طي�ور الجنة يف العراق
يس�تغل األطفال" ،يظهر صبيانا ً دون
سن املراهقة معتقلني يف إحد السجون
العراقي�ة ويتح�دث اليه�م ضاب�ط يف
الرشطة برتبة عقيد ،وتقول القناة أنهم

من األطف�ال املنضمني له�ذا التنظيم.
ويظهر تعليق تح�ت الرشيط يقول أن
نشاط تنظيم طيور الجنة اتسع خال
الفرة القليلة املاضية ،ليقوم عنارصه
بش�ن هجمات ض�د املدني�ني ،قبل أن
يلق�ى القب�ض عى ع�دد كب�ري منهم.
ويتألف هذا التنظيم من أطفال وصبية
تراوح اعمارهم ما بني  16 -11سنة.
ويس�تهدف أساس�ا رج�ال مجال�س
الصحوة يف مناطق ش�مال بغداد .ونفذ

عن�ارص التنظي�م عملي�ات انتحاري�ة
يف مناط�ق متقرفة من الع�راق .وكان
ع�دد من عنارص ه�ذا التنظي�م قدموا
من س�وريا .واعتقد بعض املشاهدين
العرب الذين ش�اهدوا ه�ذا الفيديو أن
"طي�ور الجنة" هي القن�اة الفضائية
املعروف�ة والخاص�ة باألطف�ال ،ظن�ا ً
منه�م أن ه�ذه القناة ه�ي التي تعمل
عى اس�تغال األطف�ال يف العراق ،لكن
البع�ض اآلخر أوضح األم�ر ملن التبس

محلل سياسي :الصدريون يغردون خارج السرب

" :بـعـــض نــواب "األحــرار" خيتلقــون
الشــاله لـ"
األزمــات بيـن مكـونــات التحـالــف!!
المستقبل العراقي /فرح حمادي
عزا عض�و ائتاف دولة القانون عيل ش�اه,
امس ,تش�نج العاقة بني ائتاف�ه وكتلة االحرار
إىل الترصيح�ات التي يطلقها بع�ض النواب عن
الكتل�ة الصدري�ة ,متوقع�ا ً ان يش�هد التحال�ف
الوطني انقس�اما كب�ريا خال ال�دورة الربملانية
املقبل�ة ,بمقاب�ل ه�ذا اك�د محل�ل س�يايس ان
الصدريني يغردون خ�ارج الرسب وان مواقفهم
االخ�رية تج�اه تظاه�رات بغ�داد اله�دف منه�ا
تحقيق مكاسب شخصية.
وق�ال الش�اه ل�"املس�تقبل العراق�ي" إن
"العاقة بني ائتاف دولة القانون وكتلة االحرار
يف الوق�ت الح�ارض جي�دة ومتماس�كة عك�س
م�ا كانت علي�ه يف االس�بوع امل�ايض" ,مبينا ً ان
"التفاهمات ج�اءت نتيجة االتف�اق عى قانون
العفو الع�ام الذي يعترب من اه�م نقاط الخاف
خاص�ة وان الصدري�ني مؤي�دون له".واوض�ح

ش�اه ان "التحال�ف الوطن�ي بجمي�ع مكوناته
متماس�ك وله رأي موحد تجاه كثري من القضايا
الحساس�ة واملهم�ة" ,مبينا ً ان "بع�ض النواب
عن كتل�ة االحرار يطلقون الترصيح�ات النارية
واملتش�نجة ض�د اط�راف يف التحال�ف الوطن�ي
لكنهم ال يعلم�ون ان قياداتهم تفاهمت واجرت
حوارات مكثفة واعت�ذرت عن كثري من االخطاء
من بينها املش�اجرة الحاصل�ة يف مجلس النواب
مع دولة القانون".
واوضح ش�اه ان "امل�ؤرشات واملعطيات يف
املشهد الس�يايس تعطي رسائل غري ايجابية عن
ع�دم بقاء التحالف الوطني متماس�كا يف الدورة
الربملانية املقبلة الس�يما وان ع�ددا من مكوناته
سيدخل يف تحالفات جديدة ويف قوائم منفردة يف
انتخابات مجالس املحافظات املقبلة".
يف الس�ياق ذات�ه ,ق�ال النائ�ب ع�ن كتل�ة
املواطن حبيب الطريف ل� "املستقبل العراقي" ان
"التحالف الوطني متماسك وقوي وان الخافات

االخ�رية بني كتلة االحرار وائت�اف دولة القانون
ه�ي نتيج�ة طبيعي�ة الخت�اف وجه�ات النظر
حول كثري م�ن القضايا" ,مطالب�ا بعدم تخطي
الخط�وط العريضة الت�ي يتفق عليه�ا التحالف
الوطني وعدم التمادي عليها بذريعة االختاف يف
وجهات النظر".
من جان�ب آخر ,قال املحلل الس�يايس خليل
الكعب�ي ان "الخاف�ات االخ�رية ب�ني مكون�ات
التحالف الوطني قد تكون س�ببا يف تفككه خال
الدورة الربملانية املقبلة".
واوض�ح الكعب�ي ان "كتل�ة االح�رار ونظرا ً
ملواقفها االخرية تجاه كثري من القضايا وامللفات
اصبح�ت تغ�رد خ�ارج رسب التحال�ف الوطني
وان اغل�ب مكون�ات التحالف منزعج�ة جدا من
ترصف�ات الصدري�ني الس�يما بع�د ان وصف�وا
التظاه�رات املؤي�دة للحكوم�ة ب�(مدفوع�ة
الثمن)".
وتوق�ع الكعبي ان تؤثر مواقف كتلة االحرار

االخ�رية الت�ي اختلفت فيه�ا ع�ن راي التحالف
الوطني يف ش�عبية التيار الصدري يف االنتخابات
املقبل�ة وان�ه ل�ن يحص�ل ع�ى اغل�ب اص�وات
منارصيه الذين باتوا يفقدون الثقة بممثليهم يف
الربملان ويتخوفون من املجهول" حسب تعبريه.
وشهد مجلس النواب مشادة عنيفة باأليدي
بني نواب عن كتلة االحرار وائتاف دولة القانون,
الثاث�اء املايض ,ما اجرب رئاس�ة الربملان اىل رفع
الجلسة ملدة ساعة كاملة.
ونش�بت املش�ادة اثر التصويت عى تشكيل
لجن�ة تحقيقية للتقيص ع�ن ترصيحات النائب
احمد العلواني م�ن القائمة العراقية الذي تهجم
فيها ع�ى الش�يعة ووصفهم بابش�ع االوصاف
اذ اع�رض ن�واب ائت�اف دول�ة القان�ون ع�ى
ذل�ك مطالبني بش�طب عضوية النائ�ب وطرده
دون الحاج�ة النتظ�ار التحقيق فيم�ا ايد نواب
كتل�ة االح�رار التصوي�ت ع�ى تش�كيل اللجنة
التحقيقية.

عليه�م ،حي�ث يق�ول أح�د املعلق�ني
"هذه ليس�ت قناة طي�ور الجنة .هذه
منظم�ة إرهابية أطلقت عى نفس�ها
هذه التس�مية حتى تتمك�ن من جذب
األطفال إليه�ا" .وكانت قيادة عمليات
دي�اىل قد أعلن�ت يف  27ترشي�ن الثاني
 2011القضاء عى تنظيم طيور الجنة
املختص بتجنيد الصبية االنتحاريني يف
دي�اىل ،مؤك�دة أن الجهد االس�تخباري
أس�هم بتوجيه رضبات استباقية لعدة
تنظيمات .وقال املتحدث باس�م قيادة
عمليات دياىل حينها املقدم غالب عطية
إن "األجهزة األمنية نجحت يف القضاء
التام ع�ى تنظيم طيور الجنة املختص
بتجنيد الصبية االنتحاريني" ،مبينا أن
"التنظيم مرتبط بالقاعدة وتم القضاء
علي�ه بعد توجي�ه رضبات اس�تباقية
أسهمت يف القضاء عليه بصورة تامة،
فض�ا ع�ن توجيه رضبات اس�تباقية
لتنظيمات متش�ددة أخرى أثمرت عن
اعتقال قيادات بارزة كانت وراء الكثري
من العمليات اإلرهابية" .وبدا فيما بعد
أن ه�ذا اإلع�ان لم يكن يعن�ي اعتقال
جمي�ع قيادات وعنارص ه�ذا التنظيم،
فق�د أعلن�ت مديرية رشط�ة األقضية
والنواحي يف محافظة كركوك يف  7آذار
 2012ع�ن اعتق�ال ثاثة م�ن جماعة
"طيور الجنة" التابعة لتنظيم القاعدة
خال عملية أمنية جنوب غرب كركوك.
وقال مدير رشط�ة األقضية والنواحي
حينه�ا العميد رسح�د ق�ادر إن "قوة
مش�ركة من الرشطة والفرقة  12من
الجي�ش العراقي نفذت عملية أمنية يف
ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة
( 55كم جنوب غرب كركوك) ،اعتقلت
خاله�ا ثاث�ة مطلوبني وف�ق املادة 4
إره�اب" ،مبين�ا أن "املعتقلني عنارص
مهم�ة يف تنظيم طي�ور الجن�ة التابع
للقاع�دة" .وم�ع أن ه�ذه العملي�ات
األمنية ق�د ال تعني بال�رورة انتهاء
هذا التنظيم بش�كل ت�ام ،لكن اعتقال
هذا العدد م�ن قيادييه يؤرش إىل نهاية
قريبة للتنظيم عى أقل تقدير.

عىل طريق االنتخابات

بـريـــق الـذهـــب وعـبــق الـدوالرات غـايــة مرشحـي االنتخـابــات فـي الـعــراق

المستقبل العراقي  /ضياء السراي
ع�رف ذوو االختص�اص واملوس�وعات "الحمل�ة
االنتخابية" بتعاري�ف عدة وقد اتفقت التعاريف كلها
عى مفهوم محوري يصف "الحملة االنتخابية" بانها
 (:مجموع�ة من األنش�طة املتنوعة الت�ى يتم االعداد
له�ا وتنفيذها خال فرات زمني�ة محددة تعتمد عى
جملة من املتغريات والعوامل من بينها املرشح وكيانه
واملجتمع والوضع الس�يايس لتسويق املرشح وكسب
اص�وات الناخب�ني يف العملي�ة االنتخابي�ة) ويتزاي�د
ويتس�ارع ايقاع الحملة االنتخابي�ة مع اقراب موعد
االنتخاب�ات ،وته�دف الحملة االنتخابية اىل مش�اركة
اكرب عدد من الناخبني ىف التصويت لصالح مرش�ح ما
حتى يحق�ق الفوز ىف االنتخاب�ات الن نجاح اى حزب
س�ياىس ومدى ش�عبيته والتف�اف ال�راى العام حول
فكره وسياساته يقاس من خال صندوق االنتخابات
واالمر ينطبق عى املرشحني املستقلني.ومما الشك فيه
ان هذا التعريف قد اغفل بعض االمور املهمة يف وصف

الحملة االنتخابية كونه يج�رد الحملة االنتخابية من
الروح ويحملها مضام�ني مادية عى االغلب ،فوصف
الحملة االنتخابية "بالنش�اطات والفعاليات" هو امر
اليتناسب وحقيقتها النها اكرب واكثر من كونها نشاط
وفعالية بل هي فكر وس�راتيجية وفن قبل ان تكون
نش�اط او فعالية وفيها تربز اهمي�ة االبداع واملوهبة
بالنسبة ملدير الحملة وكادره وبالنسبة للمرشح ومدى
التزام�ه واجته�اده يف ان واح�د بما يحق�ق له الهدف
ال�ذي يطمح له كل باحث عن الفوز.ومن نافلة القول
ان الحملة االنتخابية تهدف باملحصلة لجمع اكرب عدد
من االص�وات للجهة التي تدار م�ن اجلها تلك الحملة
س�واء كانت فرد او مجموعة ككتلة او حزب او تيار،
ويف ظل تناف�س محموم حول املناصب يف الس�باقات
االنتخابية ،فان الحمات التي س�تخرس اوتفشل هي
دوم�ا اكثر من الحمات التي تف�وز وتحقق اهدافها،
وع�ى س�بيل املث�ال ف�ان س�باق الرئاس�ة يف امريكا
يرشح له عدد من املتنافسني ولكل منهم كادر خاص
لحملت�ه االنتخابية يمثل مؤسس�ة كبرية جدا وبغض

النظر عن عدد هؤالء املرش�حني املتنافسني فان واحد
فقط س�يكون هو الفائز ،مم�ا يعني ان حملة واحدة
ومرش�ح واح�د فقط ه�م من ف�از والبقية فش�لوا،
وه�ي نس�بة  .%1واالمر ينطبق عى باقي املنافس�ات
االنتخابي�ة للمجالس النيابية او ما ش�ابه ،فمن اصل
اكثر من  8االف مرش�ح ملجلس النواب العراقي البالغ
عدد اعض�اءه الفعليني  325فقط  ،لن يفوز اال هؤالء
بينم�ا س�يخرس  7675مرش�ح.ولكي نض�ع تعريف
دقيق للحملة االنتخابية علينا القول انها( سراتيجية
الرويج والتس�ويق والتواصل املب�ارش وغري املبارش،
املس�تمرة واملؤقت�ة ب�ني الناخب واملرش�ح من خال
مؤسس�ة متخصصة تدير تلك االسراتيجية لتحقيق
اكرب نس�بة م�ن االص�وات االنتخابي�ة باالعتماد عى
فن�ون االدارة االنتخابي�ة واملوهبة والق�درة ومصادر
التمويل يف توظيف الظروف واملتغريات لصالح املرشح
او الكي�ان املقصود بالحمل�ة االنتخابية يف ظل معارك
التنافس االنتخابية لكس�ب االصوات الكافية لتحقيق
النج�اح م�ن جان�ب ،وم�ن جانب اخ�ر ب�ني الكيان

الس�يايس والجمهور يف غري اوق�ات االنتخابات وهي
بمثابة الحملة االنتخابية املستمرة غري املبارشة والتي
تمتاز بالرؤي�ة الصادقة واملوضوعي�ة وعدم املتاجرة
بطموحات الناخبني).
لك�ن املاح�ظ يف الع�راق ان الحم�ات االنتخابية
التحم�ل اي م�ن املضام�ني الس�ابقة س�وى املنت�ج
االخ�ري منها وهو نيل اص�وات الناخبني باي وس�يلة
كان�ت واولها الك�ذب والخ�داع واملتاج�رة باالصوات
االنتخابية ،وتك�ون الحمات االنتخابية يف العراق عى
االغل�ب وكما اثبتته التجارب عب�ارة عن اتقان الكذب
والخداع والنص�ب عى الناخب العراقي وهذا الس�بب
االس�ايس الذي يض�ع الربامج االنتخابية للمرش�حني
يف اخ�ر االهتمامات .ول�م يف اي مرش�ح انتخابي يف
الع�راق بوعد واحد م�ن الوعود الت�ي اطلقها وهو ما
يجع�ل البل�د يعي�ش يف تراخ�ي من الخدم�ات وظام
دام�س ووي�ات وثب�ور يعل�ل املواط�ن بها نفس�ه.
وبالع�ودة اىل اقرب الحمات االنتخابي�ة التي جردتها
االح�زاب العراقي�ة يف عام  2010لانتخاب�ات النيابية

حيث كانت فوىض عارمة وس�يول من الوعود اطلقها
املرش�حون وصدقها الناس لكنها ل�م تتحقق وما ان
امس�ك النائب العراقي بمقعده يف الربملان حتى انربى
لجمع اكرب قدر من االموال واملطالبة بامتيازات ومنح
وس�لف تحس�ني مس�تواه املعييش ورشاء املصفحات
لتامني حمايته وحماية فريقه الخاص .واالن تس�عى
االحزاب السياس�ية والكيان�ات االنتخابي�ة اىل اعادة
الس�يناريو ذاته والتلويح للن�اس بان القادمني الجدد
من مرشحيهم يحملون البشائر وانهم فرسان العراق
الج�دد وهي كذبة جديدة ومتاجرة بعقول االبرياء فا
يمكن التصدي�ق والركون اىل أح�زاب وكيانات نفعية
ال تع�رف الناخ�ب وهمومه كمواط�ن عراقي اال قبيل
االنتخاب�ات بش�هرين او ثاثة.والحاص�ل النهائي ان
الناخب العراقي يعي تماما ان املرشحني من املسؤلني
وغريهم اليدخ�ل املواطن الفقري والعاط�ل عن العمل
والغ�ارق يف وح�ول الحياة وقس�اوتها يف حس�اباتهم
االولي�ة وان بريق االموال وعبق ال�دوالرات هي الغاية
التي يسعى ورائها املرشح يف العراق.
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فتيلها الجماعات المسلحة

ليبيا :االغتيال «عادة طبيعية» وسط النهار
المستقبل العراقي /متابعة
تحول�ت االغتياالت في وضح النهار بليبيا
إلى أخبار “عابرة” في وسائل اإلعالم المحلية
وكأنه�ا بات�ت ج�زءا أساس�يا من المش�هد
اليومي السياسي واألمني واالجتماعي.
ُ
وحص�دت االغتياالت حت�ى اآلن ما يقرب
من  35شخصية أمنية سابقة في عهد العقيد
الراح�ل معمر القذافي ،وهي اغتياالت لم تعد
تج�رى بالط�رق الس�ابقة واس�تخدام كاتم
الصوت ،بل صارت تنفذ بالرصاص الخارق.
وإذا كان وزير الداخلية عاش�ور ش�وايل
اعتبرها أكبر تح�د ،فقد ذهب عضو المؤتمر
الوطني أحمد لنقي إلى حد قوله إن بالده “لن
يك�ون بها أم�ن وال أمان وال س�الم وال حتى
دستور” إذا لم تجد حال للجماعات المسلحة
المعروفة وغير المعروفة.
والجماعات التي أش�ار إلي�ه النائب لنقي
له�ا أجن�دة داخلي�ة وخارجي�ة ،مؤك�دا أن
الحرب ليست س�رية ،بل علنية للحفاظ على
المراكز المكتسبة “ولو كانت ضد المصلحة
العامة”.
وكش�ف لنقي خالل حديثه أن نسبة %70
م�ن أس�لحة ليبيا ل�دى الكتائ�ب ،مضيفا أن
بع�ض الكتائب لديه�ا من العتاد العس�كري
أكثر مما تمتلكه الدولة.
ولدى س�ؤاله عمن يق�ف وراء االغتياالت،
ق�ال لنق�ي ،إنه ال يس�تطيع التصري�ح بذلك
“لي�س جبنا أو خوف�ا” ،موضح�ا أن جهات
األمن والمخاب�رات العامة تمل�ك المعلومات
الكافية.
م�ن جانب�ه ،ق�ال العضو المؤس�س في
ح�زب التواف�ق الوطني يونس فن�وش إن ما
يحدث من مختلف أش�كال العن�ف واإلرهاب
وأش�كال االنف�الت األمن�ي ه�و “ثم�رة مرة
لطريق�ة التعام�ل م�ع مدع�ي الثوري�ة”،
وخاصة عند فتح خزائن الدولة لهم ومنحهم

المكافآت التي أصبحت مرتبات ثابتة تصرف
له�م بانتظام.وذك�ر فنوش “نخ�وض حربا
شرس�ة و ُيخش�ى أال تك�ون قصي�رة المدى

م�ع مجموع�ات ال صف�ة له�ا وال عالقة لها
بالثورة الحقيقية ،وه�ي مجموعات تمكنت
من امتالك كل أنواع السالح الخفيف والثقيل،

واس�تمرأت امتالك الس�لطة والنفوذ والقدرة
الفعلية على فعل ما تش�اء م�ن خطف أفراد
أو س�رقة ممتل�كات إل�ى التعذي�ب والقت�ل،

ومن عدوان على مؤسس�ات الدولة الشرعية
وتهديد أعضائها بقوة السالح”.
وفي تقديره أن المرحلة الثانية من الثورة

بعد أن كدسوا جثث قتالهم واعتصموا

شيعة باكستان حيققون مطالبهم بإقالة رئيس حكومة
المستقبل العراقي/وكاالت
فض الشيعة المحتجون على أحد أعنف الهجمات
الطائفية في باكستان اعتصامهم الذي استمر لثالثة
أيام في الس�اعات األولى من صباح أمس االثنين بعد
أن زاره�م رئيس ال�وزراء راجا برويز أش�رف ووافق
على بع�ض مطالبهم.وقال أش�رف لزعم�اء الهزارة
الش�يعة إن الحكومة االتحادية أقالت رئيس حكومة
إقلي�م بلوشس�تان وه�و أح�د المطال�ب الرئيس�ية
للمحتجين.وكان آالف الشيعة خرجوا في احتجاجات
أقام�وا خالله�ا متاري�س عل�ى أحد الط�رق ببعض
جثامي�ن الضحايا الذين س�قطوا في تفجيرين وقعا
يوم الخميس الماضي ،وأس�فرا عن سقوط عشرات
القتل�ى في أحد أحي�اء المدين�ة تقطن�ه أغلبية من
الشيعة.وطالب المحتجون بتولي الجيش الباكستاني

زمام الس�يطرة في كويتا لضمان أمن المدينة ،وذلك
عق�ب التفجيرين األحدث في سلس�لة من الهجمات
على األقلية الش�يعية في باكستان والتي يلقي فيها
بالالئم�ة عل�ى جماع�ات س�نية مس�لحة.وقتل 85
ش�خصا على األقل  -غالبيتهم من الشيعة  -وأصيب
أكثر من مئة آخرين مس�اء الخميس في التفجيرين
اللذي�ن أعلن�ت جماعة “عس�كر جنجوي” الس�نية
المس�لحة مس�ؤوليتها عنهم�ا.وكان س�كان كويتا
قد أعرب�وا كذلك عن غضبهم من الهجوم ومس�توى
األمن في المدينة.وق�ال قريب أحد الضحايا ،ويدعى
فداء حسين “نريد األمن للطوائف كلها ،ويجب اتخاذ
اإلجراءات األمنية كافة من أجل س�المتنا .لن ندفنهم
حتى تلبي الحكومة مطالبنا كلها” .وقال أحد سكان
المدينة ،ويدعى جان علي ،لوكالة اسوشيتد برس إن

تفجي�ر صال�ة للبليارد كان “مش�هدا كالجحيم على
األرض”.وأض�اف “كان رجال اإلنق�اذ يحملون قتلى
ومصابي�ن ينزف�ون ويصرخون وه�م يهرعون بهم
إلى س�يارات اإلس�عاف .لم أش�هد في حياتي موقفا
مروعا مثل هذا”.وقال س�اكن آخر يدعى عباس علي
لوكال�ة اسوش�يتد ب�رس اإلخبارية “ه�ذه الحكومة
فش�لت بالكامل في حمايتنا .س�نحصل بطريقة ما
على تعويض عن خس�ارتنا ،لك�ن أولئك الذين قضوا
لن يعودوا” .وفي الهجوم ،فجر انتحاري نفس�ه ،ثم
فجرت س�يارة ملغومة بعدها بدقائ�ق بالتزامن مع
وصول الش�رطة وفرق اإلنقاذ والصحفيين.ومن بين
القتلى الناش�ط الحقوقي عرفان علي ،الذي أش�ارت
تقاري�ر إلى أنه كان يس�اعد المصابي�ن في التفجير
األول .ويس�كن في كويتا ،عاصمة إقليم بلوشستان،

مجتمع شيعي واسع النفوذ ،يبلغ تعداده نحو نصف
ملي�ون نس�مة.وقد أعلنت الس�لطات الباكس�تانية
الح�داد ثالثة أي�ام في إقليم بلوشس�تان الذي يعاني
تم�ردا انفصاليا فضال ع�ن العنف الطائفي.وتش�ن
حرك�ة طالب�ان والجماعات المس�لحة التي تدعمها
كذل�ك هجم�ات ف�ي اإلقلي�م ،خصوص�ا المناط�ق
المتاخمة للح�دود مع أفغانس�تان.ويقول إم إلياس
خان مراس�ل بي بي س�ي في إس�الم آباد إن جماعة
“عسكر جنجوي” التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم
اس�تهدفت في الس�ابق طائفة الهزارة الشيعية التي
تقطن المنطقة.وكان الخميس واحدا من أش�د األيام
دموية في البالد خالل الس�نوات األخي�رة ،حيث بلغ
إجمال�ي القتلى جراء هجوم كويت�ا وهجمات أخرى
 119قتيال على األقل وعشرات المصابين.

اإلغاثة اإلنسانية :الرشق األوسط يواجه كارثة بسبب الوضع يف سوريا

وقد ج�اء ذلك في ختام اجتم�اع طارئ لوزراء
الخارجي�ة الع�رب في مق�ر الجامع�ة العربية في
القاهرة أمس األوّل األحد .وقال العربي إن الطريق
الوحيد المتاح إلنهاء أزمة س�وريا هو فرض وقف

إلطالق النار بواس�طة قوة لحفظ الس�الم تتشكل
تطبيقا للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة.
وأضاف “ب�ات واضحا أن ما طالب�ت به الدول
العربي�ة منذ مدة بأن يتدخل مجلس األمن بش�كل

حاس�م ،بموجب الفصل الس�ابع م�ن ميثاق األمم
المتحدة لفرض وقف إط�الق النار بقرار ملزم هو
الطريق الوحيد المتاح اآلن إلنهاء القتال الدائر”.
يأت�ي ذل�ك ف�ي الوق�ت ال�ذي أعلن في�ه وزير
الخارجي�ة الروس�ي س�يرغي الف�روف إن “إبعاد
الرئيس بش�ار األس�د من الس�لطة ،لم يكن ضمن
االتفاق الدول�ي لحل األزمة ،وهو أم�ر غير ممكن
التطبيق”.واعت�رف الف�روف أن خط�اب األس�د
األخي�ر ،لم يقدم ما كان منتظرا منه ،وأنه ال يهدئ
المعارض�ة ،ولكنه دع�ا خصوم األس�د إلى تقديم
مقترح�ات بديلة يمك�ن أن تفضي إل�ى مباحثات
من أجل الس�لم.وكانت روس�يا قد أك�دت دعمها،
يوم السبت ،لخطة مرحلة انتقالية اتفق عليها في
جني�ف ي�وم  30تموز ،ولكنها لم تطبق الس�تمرار
القت�ال .ويقوم مبع�وث األمم المتح�دة والجامعة
العربي�ة األخض�ر اإلبراهيم�ي ،بالتروي�ج له�ذه
الخطة.وتقول الخطة بتسليم السلطة إلى حكومة
انتقالي�ة ،ولكنه�ا ال تش�ير صراح�ة إل�ى موق�ع
األس�د في المرحلة االنتقالية .وتخش�ى موس�كو
أن يمي�ل اإلبراهيم�ي إلى تفس�ير ص�ارم للخطة،
معاوني�ه م�ن
يقضي بإبعاد األسد وأقرب
الحكومة االنتقالية.

األمم املتحدة ختوض حرب ًا رشسة ضد اجلوع
المستقبل العراقي/وكاالت
قال�ت منظمة خيرية بريطاني�ة إن واحدا من كل ثمانية
أش�خاص من س�كان العالم ال يجد ما يس�د رمقه كل يوم،
أي ما يعادل  868مليون نس�مة ،وهو رق�م يزيد على تعداد
سكان الواليات المتحدة وكندا وأوروبا مجتمعة.
ونقل�ت صحيف�ة ذي إندبندنت أون صن�داي عن منظمة
أوكس�فام الخيري�ة أن الطريق�ة الت�ي ُت�زرع ُ
وت�وزع به�ا
المحاصي�ل الغذائي�ة ال ُتراعي مب�دأ العدالة ،فأفقر س�كان
العالم ينفقون  %90-50من مداخيلهم على الطعام ،مقارنة
بنح�و  %15-10في الدول المتقدمة.ووفق�ا ً لتقديرات البنك
الدول�ي ف�إن  44مليون نس�مة تدن�ت أحوالهم المعيش�ية
إل�ى م�ا دون خط الفقر ف�ي النصف الثاني م�ن عام 2010
نظرا ً الرتفاع أس�عار الغذاء.وجاء إطالق أوكس�فام لحملتها
المس�ماة “الطعام للجميع” عقب اإلحصائيات التي ُنشرت

األس�بوع المنص�رم وأظه�رت أن م�ا يناهز نص�ف كميات
الطعام ف�ي العال�م ُيلق�ى كنفايات.وطبقا لتقري�ر أصدره
معهد المهندسين الميكانيكيين البريطاني ،فإن من إجمالي
أربع�ة مليارات طن متري من الطعام تقريبا ُتنتج في العالم
سنويا ،هناك ( %50-30أو  1.2مليار طن إلى مليارين) منها
“ال يص�ل إلى مع�دة البش�ر إطالقا”.والمفارقة أنه ليس�ت
الدول الغني�ة -كبريطانيا والواليات المتح�دة -وحدها التي
ترم�ي كميات م�ن الطعام صالح�ة لألكل ف�ي القمامة ،بل
هن�اك دول نامي�ة فقيرة تفعل الش�يء ذاته.الف�رق الوحيد
كم�ا تقول أوكس�فام -أن�ه بينما ُيترك الطع�ام مهمال فيالثالج�ات بالدول المتقدم�ةُ ،يبدد في الدول النامية بس�بب
رداءة المحصول وس�وء التخزين والنق�ل .ففي فيتنام على
س�بيل المث�ال يضيع  %80م�ن محصول األرز هب�اء منثورا
بين الحقل ومائدة الطعام.تجدر اإلشارة إلى أن من األهداف

بحث إرسائييل:
الكيان لن يرى السالم أبد ًا
المستقبل العراقي /وكاالت
انته�ت مذك�رة بحثية إس�رائيلية حول مكاس�ب وإخفاق�ات طرفي الحرب
األخيرة على غزة (حماس وإس�رائيل) إلى استبعاد الهدوء الطويل في المنطقة،
مس�تعرضة جملة أس�باب يرى كاتب المذكرة أنها كفيلة بالعودة إلى المواجهة
من جديد.وضمَّن أفرايم كوم ،في ورقته ،دراس�ة موسعة لنتائج الحرب نشرها
معهد بحوث األمن القومي اإلسرائيلي مؤخرا ،ميزان الربح والخسارة في عملية
“عمود السحاب” وفق التسمية اإلسرائيلية ومن وجهة النظر اإلسرائيلية طبعاً.
ويش�ير الخبير اإلس�تراتيجي بداية إلى أن كال من طرفي الحرب ادعى االنتصار،
لكنهم�ا عرضا صورة جزئية للحرب ،مؤكدا وجود عالمات اس�تفهام كثيرة عن
نتائج العملية وخاصة تفصيالت تسوية المستقبل بين إسرائيل وحماس.
فعلى الصعيد العسكري ،يرى الباحث أن إسرائيل خرجت من المواجهة ويدها
ه�ي العليا حيث أوقعت ضربة ش�ديدة بالنظام الصاروخي لحماس والمنظمات
األخرى ،واس�تعملت منظومة القب�ة الحديدية ألول مرة مع نس�بة نجاح بلغت
.%84أما عن حماس فيقول ،إن نظام الصواريخ س�يظل س�الحا مهما في يدها،
وقد تستمر في التش�ويش على انتظام الحياة في إسرائيل ،وجمعت نقاطا عند
الجمهور الفلس�طيني والعربي واإلس�المي.وبينما يرجح كات�ب المذكرة الكفة
لصالح إس�رائيل عس�كريا ،يقول إن الصورة أكثر تعقيدا على الصعيد السياسي
رغم أن إس�رائيل حظيت بتأييد غربي وأميركي واس�ع ،يمكنها من الخروج في
عملي�ة أخرى .ويقول أيضا ،إن التغيير بالقي�ادة المصرية في مصلحة حماس،
مش�يرا إلى تخوف إس�رائيلي زائد من المس بعالقات الس�الم مع القاهرة ،لكنه
أض�اف أن النظام المص�ري الجديد يهتم بأن يكون عامل وس�اطة رئيس�ا بين
الطرفين “وهذا إيجابي بالنسبة إلسرائيل”.
وأش�ار إلى اس�تبعاد أية تس�وية من غير محادثات مع حماس ،ولو بصورة
غير مباشرة ،واالستجابة لمطالبها ومن ذلك تسهيالت في قطاع غزة ،موضحا،
أن الح�رب حس�نت منزلة الحرك�ة دوليا على حس�اب إضعاف منزلة الس�لطة
الفلس�طينية.ويرى الخبي�ر اإلس�رائيلي ،أن النتائج العس�كرية للعملية أحدثت
شروطا ً تجعل حماس تهتم أكثر بالحفاظ على الهدوء ،بسبب الضربة العسكرية
التي تلقتها وبس�بب التدخل المصري في منع تدهور آخر لألوضاع .لكنه ش�دد
عل�ى أنه ليس من الواضح كم من الوقت سيس�تمر الهدوء ألن نتائج العملية لم
تستقر بعد وتوجد شروط قد تفضي إلى تدهور من جديد.
وقال ،إن تحليل إنجازات الطرفين وحدودهما بمنزلة ميزان مرحلي قد يتغير
في المستقبل ،مضيفا أن حماس ستبذل جهدا كبيرا كما وعدت كي تلغي واحدا
من إنجازات إسرائيل الرئيسة وتعيد بناء نظامها الصاروخي.
ويعتق�د الباح�ث أن حماس تفضل في الفترة القريب�ة على األقل أن تحافظ
عل�ى الهدوء من جهتها ،لكنه قال ،إن عاملين ق�د يضعفان من اهتمام الحركة
المتوق�ع بالتزام الهدوء ،أولها أنه كلما نجح�ت حماس والمنظمات األخرى في
إعادة بناء منظومة الصواريخ دفعها ذلك للتحرش بإسرائيل مرة أخرى.
أما العام�ل الثاني -يضيف كوم -فهو أن حماس بخالف حزب الله في لبنان
غير قادرة على تجاه�ل وزن المنظمات األخرى في القطاع ،مفترضا أن تتدخل
إيران في القطاع معتمدة على عالقتها بحركة “الجهاد اإلسالمي” وتعلّق حماس
المتزايد بالمس�اعدة العس�كرية والمالية التي تعد به�ا ،وأن تحاول دفعهما إلى
معني�ة حق�ا به�دوء
التطرف .وش�دد على أنه إذا كانت حماس
تف�رض
أن
مدة طويلة فربما تس�تطيع
ا لصغي�ر ة .
إرادتها على المنظمات
مضم�و ن
لك�ن ه�ذا غي�ر
ا لتد ه�و ر
وس�يظل احتم�ال
موج�ود ا
م�ن جدي�د
أيضا.
مستقبال

ً

االغتصاب الظاهرة األوضح

المستقبل العراقي/وكاالت
قالت منظمة اإلغاثة اإلنسانية -اللجنة الدولية
لإلنقاذ -إن الشرق األوس�ط يواجه كارثة إنسانية
كبيرة نتيجة للحرب في س�وريا ،داعية في تقرير
لها الى اس�تجابة اكب�ر في مواجهة ه�ذه االزمة،
واصفة رد الفعل الدولي على األزمة اإلنسانية بأنه
غير كاف الى حد كبير.
وأضافت ،أن االغتصاب هو ظاهرة بارزة للحرب
بسوريا وغالبا ما يحدث أمام عائالت الضحايا.
وتش�ير االرق�ام إل�ى ان نحو مليوني ش�خص
شردوا من منازلهم في سوريا اآلن .ويقول المرصد
الس�وري لحقوق اإلنس�ان المع�ارض إن “3500
طفل قتلوا في س�وريا منذ بدء االنتفاضة في آذار
م�ن ع�ام  ،2011والت�ي تحولت إلى تمرد مس�لح
إثر” .وتقدر األمم المتحدة عدد القتلى في س�وريا
بنحو  60ألف شخص منذ بدء االنتفاضة.
م�ن ناحية أخ�رى ،أك�د أمي�ن ع�ام الجامعة
العربي�ة نبي�ل العرب�ي على ض�رورة اتخ�اذ كافة
التدابير الالزمة من اجل مواجهة الوضع اإلنس�اني
واالجتماع�ي الخطي�ر ال�ذي يعيش�ه الالجئ�ون
الس�وريون ف�ي دول الج�وار خاصة ف�ي لبنان و
األردن.

يج�ب أن تقوم وبكل قوة ضد هذه الجماعات
الخارجة عن القانون والشرعية ،وعلى الدولة
بأجهزته�ا العس�كرية واألمني�ة وأجهزته�ا
السياس�ية ومجتمعها المدني بكافة أطيافه
أن يصطف�وا من جديد لخ�وض هذه الحرب،
“حتى نتمكن من فرض هيبة الدولة وسلطة
القانون ،ونتفرغ من بعد ذلك لوضع األس�س
لبناء الدولة الجديدة”.
وترسم األكاديمية والناشطة السياسية أم
العز الفارس�ي سيناريوهات عدة لالغتياالت،
وتقول إن الس�يناريو األول يشير إلى تصفية
حس�ابات ش�خصية بين معتقلين س�ابقين
وم�ن اعتقلوه�م ،والثان�ي يش�ير إل�ى قوى
مستفيدة من انهيار الوضع األمني “وال مكان
لها في دولة مؤسسات وقانون” .والسيناريو
الثال�ث يتعلق بأع�وان نظام القذاف�ي الذين
يسعون لزعزعة االستقرار كي يندم الليبيون
على ثورتهم.
وأك�دت أنه قطع�ا للطريق عل�ى كل هذه
االحتم�االت الت�ي تعم�ل جميعه�ا ض�د أمن
وس�المة الوط�ن والمواطني�ن “يتعي�ن على
المؤسس�ة الش�رعية في ليبي�ا أن تنتبه إلى
أن أول�ى وظائفها واألكثر أهمي�ة تنفيذ مبدأ
االس�تخدام الش�رعي للقوة والضرب بيد من
حديد لكل من تس�ول له نفسه زعزعة األمن
واالس�تقرار” .كما أكدت أنه لو كشف النقاب
عن مجرم واح�د وتم تنفيذ الح�ق العام فيه
الرتدع بقية المجرمين.وتطابقت تصريحات
الناش�طين السياس�يين عبد السالم الشريف
وخال�د هابي�ل بالق�ول ،إن جماع�ات ذات
توجه�ات دينية “متش�ددة” وراء االغتياالت،
وأن لعبة سياس�ية ذات أبعاد دولية وإقليمية
وأجندة وتحالفات تحرك السالح “المسيس”
لفرض الهيمنة بالقوة ،لكن الشريف ال يملك
أدلة قانونية “ملموسة” ،وقد عبر عن خشيته
من أن تتحول ليبيا إلى كولومبيا أخرى.

اإلنمائي�ة لبرنام�ج األلفية الثالث�ة التابع لألمم
المتح�دة ،تقليص مس�تويات الفقر التي كانت
س�ائدة ف�ي العالم ع�ام  1990إل�ى النصف.
ولتحقيق هذا اله�دف ،يتعين خفض أعداد
من يعانون نق�ص التغذية بصورة مزمنة
بنس�بة  ،%40أي م�ا يع�ادل  500ملي�ون
نس�مة بحلول الع�ام  .2015وتق�ول كبيرة
باحثي السياسات في منظمة أوكسفام كيت
راويرث إن العالم ينت�ج من الغذاء ما يكفي
ويزيد إلطعام كل الناس ،مش�يرة إلى
أن�ه لتلبية حاج�ة كل فرد جائع من
السعرات الضرورية فإن ذلك يتطلب
أقل م�ن  %3مما ينتج�ه العالم من
غذاء في الوقت الراهن.
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أكدت أن القرار انعكس سلبًا على الجانب االقتصادي

املالية الربملانية :قانون التقاعد أنصف
املدراء وترك رشحية املوظفني

االقتصاد الربملانية :إغالق طريبيل يمنع دخول  800طن من الفواكه واخلرض يومي ًا
بغداد  /امل�ستقبل العراقي
كش�فت اللجنة االقتصادي�ة الربملانية
عن منع دخول نحو  800طن يوميا من
الفواكه والخرضاوات وامل�واد الغذائية
إىل الع�راق بع�د غل�ق منف�ذ طريبي�ل.
وقالت عضو اللجنة النائبة عن القائمة
العراقي�ة ن�ورة البج�اري يف تري�ح
صحفي أمس نقالً عن مسؤول أردني،
إن  800ط�ن من الفواكه والخرضاوات
وامل�واد الغذائي�ة تص�ل م�ن األردن إىل
الع�راق يوميا ً عرب منف�ذ طريبيل ،لكن
ق�رار إغ�الق املنف�ذ منع دخ�ول هذه
الكميات .وقالت البجاري إن قرار إغالق
منف�ذ طريبيل س�يايس لكن�ه انعكس
س�لبا عى الجانب االقتص�ادي .وبينت
النائب�ة أن ه�ذه الكميات الت�ي كانت
تدخل الع�راق توقف�ت اآلن وأثرت عى
أس�عار الس�وق العراقية ،مم�ا ادى اىل
ارتفاعها يف األنبار وبغداد ومحافظات
أخ�رى ،وذلك لعدم وجود بدائل أو نتاج
وصناع�ة محلية تع�وض املواطن عن
النقص الذي حصل بعد اإلغالق .ولفتت
البج�اري ،إىل أن اإلنتاج الزراعي املحيل
قلي�ل ج�دا ً ال يرتقي ملس�توى الطموح
لس�د حاجة املواطن العراق�ي .وكانت
اللجنة االقتصادي�ة الربملانية قد اكدت
أن إغ�الق منفذ طريبي�ل الحدودي ادى
إىل ارتف�اع ملحوظ يف أس�عار الس�وق،
ً
مرجحة اس�تمرار االرتفاع س�يما بعد

إغ�الق منف�ذ ربيع�ة فجر أم�س األول
األح�د .وقد ع� ّد مق�رر لجن�ة النزاهة
الربملاني�ة النائب ع�ن القائمة العراقية
خال�د العلواني ق�رار الحكومة بإغالق
منف�ذ طريبي�ل الح�دودي بالرضب�ة
االقتصادي�ة لألنب�ار ومحافظات عدة،
منوه�ا ً إىل أن بغ�داد س�تتلقى ال�رضر
األكرب من ه�ذا القرار .وق�ال العلواني

مخسة قوانني نفطية ّ
معطلة
يف الربملان بسبب اخلالفات
بغداد  /امل�ستقبل العراقي
ح�ذر مقرر لجنة النف�ط والطاقة النائب
ع�ن التحال�ف الكردس�تاني قاس�م محم�د
قاس�م من تأثي�ر األزمة السياس�ية الحالية
على القطاعات االقتصادية السيما النفطي،
مشيرا ً إلى أن خمسة قوانين ما زالت معطلة
بسبب المشاكل الداخلية.
وقال قاس�م في تصري�ح صحفي أمس،
إن اس�تمرار األزمة السياس�ية والتناحرات
م�ا بي�ن الكتل النيابية س�تؤثر عل�ى مجمل
األوض�اع االقتصادي�ة ،خاص�ة وان هن�اك
قواني�ن اقتصادية معطلة في مجلس النواب
بسبب عدم توافق الكتل عليها.
وأش�ار الى وجود خمس�ة قوانين مهمة
داعمة للقطاع النفطي لم تر النور وما زالت
معطلة في داخل لجنة النفط والطاقة نتيجة
لع�دم وجود توافق سياس�ي عليها ،كقانون
النفط والغاز وقانون تأس�يس شركة النفط
الوطنية وقانون استثمار الطاقة الكهربائية
وغيرها من القوانين المهمة.
وش�دد على أهمي�ة حل كاف�ة الخالفات
السياس�ية وتوحي�د ال�رؤى االقتصادية من
اجل دعم االقتصاد الوطني والنهوض به.

يف تري�ح س�ابق ،إن ق�رار الحكومة
املقيض بإغالق منفذ طريبيل الحدودي
مع األردن س�يلحق بال�رضر عى أهايل
األنبار ومحافظات منها كربالء والنجف
وص�الح الدي�ن وجمي�ع م�دن العراق،
باعتب�ار أن هذا املنفذ هو مم ٌر للتجارة
العراقي�ة ونقل املس�افرين اىل الخارج.
وقررت وزارة الدفاع فتح منفذ طريبيل

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

البضائ�ع من مين�اء العقب�ة األردني.
وكان التاجر العراقي مازن العكييل قد
أوضح ل�»املستقبل العراقي» أن  50إىل
 %60من البضائع املس�توردة العراقية
تأتي عن طريق منفذ طريبيل ،الفتا ً إىل
أن إغالقه سيضطر التجار العراقيني اىل
البحث ع�ن منافذ بديلة ،وهو ما يؤدي
إىل زي�ادة أجرة النقل .وأوضح العكييل،
أن إغ�الق منف�ذ طريبي�ل سيتس�بب
بارتفاع أجرة النقل من  1800أو 1900
دوالر إىل نح�و  4آالف دوالر ،مش�را ً إىل
أن ذلك س�يضطر التجار اىل رفع أسعار
الس�لع والبضائع وامل�واد الغذائية ،ما
سينعكس س�لبا ً عى املواطن العراقي.
ويرى الكاتب األردني ماهر أبو طر ،أن
«هناك من يعتقد ان رس اتجاه املالكي
نحو عمان يعود اىل اعتقاده بأن هناك
عالقات ايجابية ج�دا تربط األردن عى
املستوى العشائري والسيايس واألمني
والربملان�ي مع نافذي�ن يف مناطق غرب
العراق ،وان الزيارة كانت تهدف أساسا
للطل�ب م�ن األردن التدخل ل�دى قوى
نافذة غرب العراق لوقف حالة التمرد يف
تلك املناطق» .ويستدرك «بما أن هذا لم
يجر العتبارات كث�رة ،فقد جاء إغالق
الح�دود يف مرحل�ة ما ،بمثاب�ة تراجع
تكتيكي عن املساعي لتحسني العالقات
األردنية العراقية ،بخاصة عى الصعيد
االقتصادي ،ألن الحدود املفتوحة عنوان
لتدفق الصادرات والواردات».

الح�دودي م�ع األردن مؤقت�ا ً إلدخ�ال
الش�احنات املحمل�ة بامل�واد القابل�ة
ً
مش�رة إىل أنها س�تعيد إغالقه
للتلف،
بع�د إتم�ام دخول ه�ذه الش�احنات.
وكانت الحكومة العراقية قررت إغالق
هذا املنفذ نتيجة التظاهرات الحاش�دة
يف محافظ�ة األنب�ار ،ويع�د طريبي�ل
م�ن املناف�ذ الحدودي�ة املهم�ة لدخول

كش�فت اللجنة المالية البرلماني�ة أن قانون التقاعد أنصف المدراء وترك
ً
مؤكدة عزمها إج�راء تعديالت على القانون.
ش�ريحة كبيرة من الموظفين،
وق�ال عضو اللجنة النائب عن القائم�ة العراقية إبراهيم المطلك في تصريح
صحف�ي أم�س ،إن “مش�روع قانون
التقاع�د الع�ام تضمن فق�رة تنصف
الم�دراء العموميي�ن وتترك ش�ريحة
كبي�رة من الموظفي�ن ،وهي من أبرز
النق�اط الت�ي تعم�ل اللجن�ة المالية
عل�ى تعديله�ا” .وأض�اف المطلك أن
“اللجن�ة م�ا زال�ت ت�درس مش�روع
القان�ون وتس�جل مقترحاته�ا عل�ى
الفقرات الم�راد إجراؤها” .وفي وقت
سابق كش�ف النائب عن كتلة األحرار
عواد العوادي ،عن منح قانون التقاعد
راتب يصل الى  8ماليي�ن دينار .وقال
ان�ه من غير المنصف ان يكون الراتب
التقاع�دي للمس�ؤول  8ماليي�ن دينار اذا ما ق�ورن براتب المواط�ن العادي،
داعي�ا ال�ى إعادة مراجع�ة هذا القان�ون وتعديل�ه .وبين ان قان�ون التقاعد
يفتقر للعدالة والمساواة ويتضمن إجحافا لحقوق المواطنين .وكان مجلس
الوزراء قد وافق خالل جلس�ته على مش�روع قانون التعدي�ل الثاني لقانون
التقاع�د الموحد رقم  27لس�نة  2006وإرس�اله إلى مجلس ش�ورى الدولة
لتدقيقه ومن ثم إحالته الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين (/61
البند أوالً و/80البند ثانياً) من الدس�تور مع األخ�ذ بالملحوظات التي أثيرت
في اجتماع مجلس الوزراء مع اقتصار النص على أن يكون الراتب التقاعدي
(للش�خصيات الوطنية) فقط (دون تعليقها على شرط تضررها من النظام
السابق).

اإلعدام ملدان بارتكاب جريمة قتل يف
منطقة "السفينة" ببغداد

أمانة بغداد تعلن عن ضوابط جديدة للدعايات االنتخابية
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أعلن�ت أمان�ة بغ�داد ضواب�ط
جدي�دة للدعاية االنتخابية الخاصة
بالكتل واألح�زاب السياس�ية التي
ستش�ارك ف�ي انتخاب�ات مجالس
المحافظ�ات المق�رر إجراؤها في
العش�رين من شهر نيسان المقبل.
وقال�ت مديري�ة عالق�ات وإع�الم
األمان�ة ف�ي بي�ان صحف�ي تلقت
“المس�تقبل العراقي” نس�خة منه
أم�س ان أمانة بغ�داد تدعو جميع
االئتالف�ات واألح�زاب والكيان�ات
السياس�ية الت�ي ستش�ارك ف�ي
انتخاب�ات مجال�س المحافظ�ات
المقبل�ة إل�ى االلت�زام بالضواب�ط
والتعليم�ات المع�دة بالتنس�يق
م�ع المفوضي�ة العليا المس�تقلة
لالنتخاب�ات للح�د م�ن ظاه�رة

التجاوز واللصق العش�وائي للصور
والبوسترات على المباني والشوارع
واألماك�ن العام�ة والمناط�ق
التاريخي�ة والتراثي�ة والديني�ة في
مدينة بغ�داد .وأضاف�ت أن األمانة
تهيب بجميع الجهات الى استخدام

وس�ائل الدعاية الحديث�ة كالفتات
القم�اش كونه�ا س�هلة اإلزال�ة
ولوحات الفليك�س وكذلك الدعاية
االنتخابي�ة عب�ر وس�ائل اإلع�الم
(المس�موعة والمرئية والمقروءة)
وغيرها من األساليب الحديثة التي

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما باإلعدام شنقا على مدان بجريمة
خطف وقتل بدوافع طائفية في منطقة الس�فينة ش�رقي بغداد .ونقل بيان
صحفي للس�لطة القضائية تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه أمس عن
مصدر قضائي قوله ،أن المجرم “م.ع.ظ” قام بخطف المجنى عليه “ك.أ.ك”
وقتله في عام  2007بعد فش�ل المس�اومة مع ذويه على إطالقه نظير فدية
مالي�ة ،متابع�ا أن الجريم�ة حصلت ألس�باب طائفية الغ�رض منها زعزعة
النظ�ام واألمن العام ،مبينا ان أصابع االتهام وجهت إلى المدان لس�ؤاله قبل
الحادث�ة عن الضحي�ة ومكان عمله وتواجده .وأض�اف ان المدان اعترف في
ط�ور التحقيق باش�تراكه مع آخرين مفرقة قضيته�م بالخطف اثناء تواجد
المجني عليه في محله الواقع بمنطقة الس�فينة وإيداعه في عمارة العربة،
وبع�د اتصاالت هاتفي�ة مع ذويه على مبل�غ مالي لم يحص�ل اتفاق ما ادى
إل�ى قتله من المتهم “أ.أ” .وتابع انه بالرغم من إنكاره التهمة الموجهة إليه
بأنه اقتصر على تحذيره من البقاء وحثه على ترك المنطقة بس�بب األوضاع
األمنية ،لكن المحكمة وجدت ان باقي األدلة كافية لتجريمه على وفق المادة
الرابع�ة 1/وبدالل�ة الم�ادة الثاني�ة 1/و 3و 8من قانون مكافح�ة اإلرهاب
وقررت الحكم عليه اإلعدام ش�نقا ً حتى الم�وت ،منوها إلى ان القرار ابتدائي
قابل للطعن التمييزي بموجب أحكام المادة /182ج األصولية.

ال تس�بب تش�ويها ً لوج�ه مدين�ة
بغ�داد الحض�اري .وأوضح�ت أن
الضواب�ط تتضم�ن إل�زام األحزاب
والكت�ل السياس�ية المش�اركة
ف�ي االنتخاب�ات بع�دم الكتاب�ة
عل�ى الج�دران باس�تخدام الطالء
والس�بريه وكذل�ك منع اس�تعمال
الم�واد الالصقة كالغ�راء والصمغ
الت�ي تت�رك آث�ارا ً تس�بب تش�ويه
جمالية الج�دران واألماكن العامة.
وأش�ار ال�ى أن األمان�ة س�تصدر
بيان�ات أس�بوعية يتم م�ن خاللها
إب�الغ المفوضية العليا المس�تقلة
لالنتخابات باألش�خاص والجهات
والكيان�ات السياس�ية التي تخالف
الضوابط باس�تخدامها الملصقات
بص�ورة عش�وائية وغي�ر منظم�ة
لتحميلهم كلف إزالتها.

الرتبية تعتزم تفعيل قانون
التعليم اإللزامي

دعوة إىل رضورة مراقبة التحويل اخلارجي لألموال ملنع غسيلها
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

دعا عض�و اللجنة المالية النائب عن القائمة
العراقي�ة حس�ن البيات�ي ،إلى ض�رورة مراقبة
عملي�ة التحويل الخارجي لألم�وال لمنع ظاهرة
غسيل األموال.
وقال البيات�ي ،إن إج�راءات عملية مكافحة

غس�يل األم�وال ال تق�ع عل�ى مس�ؤولية البنك
المرك�زي لوحده وإنما تقع عل�ى عاتق األجهزة
األمني�ة كمكت�ب المعلوم�ات الوطني�ة واألم�ن
االقتص�ادي ومديري�ة الجريم�ة االقتصادي�ة
التابعات لوزارة الداخلية.
وتابع انه من الضروري تعزيز الدور الرقابي

والقب�ض عل�ى الجه�ات الت�ي تق�وم بعمليات
تبيي�ض األم�وال .واضاف يجب تظاف�ر الجهود
بي�ن األجه�زة األمنية م�ع عمل البن�ك المركزي
لمراقبة عمليات التحويل الخارجي لألموال للحد
من ظاهرة غس�يل األموال التي انتش�رت مؤخرا ً
في البلد.

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

كش�ف وزي�ر الربية محم�د عيل تميم ع�ن أن وزارته س�تعمل ع�ى تفعيل
قانون التعليم اإللزامي ومده للمرحلة
املتوس�طة ضمن اإلس�راتيجية التي
ت�م إطالقه�ا والتي تمتد م�ن � 2011
 .2020وق�ال تميم يف تريح صحفي
أم�س ،إن ه�ذا النظ�ام س�يعمل عى
تفعيل قانون التعلي�م اإللزامي ضمن
اإلمكان�ات املتاحة بحي�ث يكون قابال
للتطبيق بش�كل تدريج�ي .وتوقع أن
يكون الهدف زيادة نس�بة االلتحاق يف
التعلي�م الع�ام وتقليل نس�ب الترسب
ول�كال الجنس�ني .وكان�ت منظم�ة
األم�م املتح�دة لألموم�ة والطفول�ة
«اليونيسيف» قد قدرت نسبة الترسب
يف الع�راق ب� 19باملئ�ة غالبيتهم يف املرحلة اإلعدادية بس�بب ش�ظف العيش
وصعوبة الظروف االقتصادية للكثر من العوائل العراقية.

صحة الرصافة تستقبل أكثر من  7آالف حالة اختناق بالعواصف الرتابية يف 2012
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أعلنت دائرة صحة الرصافة عن إحصائية خاصة
باملرىض واملصابني أثن�اء العواصف الرابية خالل
العام املايض  2012والتي استقبلتهم مستشفياتها
ومؤسساتها الصحية.
ونق�ل بي�ان ل�وزارة الصح�ة تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه أمس عن املتحدث الرسمي

خبري يؤكد أمهية

تعديل املادة  28من

قانون املصارف العامة
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أك�د الخب�ر االقتص�ادي س�يف الحلف�ي أهمية
تعديل املادة  28من قانون املصارف العامة لدعم
االس�تثمار يف القط�اع امل�ريف العراق�ي ،داعيا ً
اىل رضورة توطي�د العالقات مع البن�وك العربية
للنه�وض بواقع املصارف املحلي�ة .وقال الحلفي
يف تري�ح صحفي أمس ،إن املص�ارف الخاصة
م�ن املمك�ن ان تلع�ب دورا ً كب�را ً يف التنمية
االقتصادي�ة م�ن خ�الل إنش�اء صندوق
إلقراض املشاريع االستثمارية الخاصة
يف البل�د ،ألن لديها إمكانيات عالية
ورأس�مال يس�اعد ع�ى ذل�ك.
وأض�اف أن الحكوم�ة االتحادية
مطالبة بدعم القطاع املريف من
ناحية تعدي�ل القوانني ،الس�يما
املادة  28من قانون املصارف العام
الخاصة باالس�تثمار املبارش للقطاع
املريف ليس�مح له�ا ان تدخ�ل القطاع
االس�تثماري لتس�اهم يف تنمي�ة اقتصاد
البلد .وأش�ار اىل ان الدع�م العربي مهم
للقط�اع امل�ريف من خ�الل تعزيز
التع�اون املش�رك ب�ني املص�ارف
العراقية والعربية السيما اللبنانية
لفت�ح اعتمادات مس�تندية خاصة،
الن البن�وك اللبنانية لديها رغبة كبرة
للتعامل والتعاون مع البنوك العراقية.

له�ا الدكت�ور زياد ط�ارق قوله ،أن الع�ام املايض
ش�هد العدي�د م�ن ح�االت االصاب�ات املرضي�ة
نتيجة العواص�ف الرابية الت�ي اجتاحت البالد يف
فرات متقطع�ة خصوصا املحافظات الوس�طى
والجنوبية.
وبحس�ب البيان ،أوضح الدكت�ور كريم بهار ندا،
مدير قس�م العمليات يف الدائرة ،ان مستش�فيات

الدائ�رة ومؤسس�اتها الصحية اس�تقبلت 7799
مريضا نتيجة االختناق الحاصل بسبب العواصف
الرابية ،اذ س�جلت أعى نس�بة دخول للمرىض يف
مستشفى اإلمام عيل «عليه السالم» ومستشفى
النعم�ان ،الفت�ا اىل أنه تم توفر جمي�ع الخدمات
الطبي�ة والعالجي�ة للعناي�ة بامل�رىض يف ص�االت
الط�وارئ ورده�ات الرق�ود مع توف�ر العالجات

والس�يما األدوية التي تتعل�ق باالختناقات فضالً
عن أجهزة النبواليزر واألوكسجني.
وأكد بهار اس�تعداد الدائ�رة املتواصل للتعامل مع
جميع ح�االت الطوارئ س�واء املتعلقة باالختناق
خ�الل العواص�ف الرابي�ة أم اإلصاب�ات األخرى
نتيجة ملختلف العوامل البيئية واملناخية عى مدار
العام.

البيئة ترصد «بعض السلبيات» يف عدد من مدارس ذي قار
بغداد  /امل�ستقبل العراقي
كش�فت وزارة البيئ�ة عن رصد
بع�ض الس�لبيات يف ع�دد م�ن
م�دارس محافظ�ة ذي قار .وقد
نظم�ت مديري�ة بيئ�ة ذي ق�ار
زيارات ميداني�ة وحمالت توعية
ش�ملت

ع�ددا ً م�ن م�دارس املحافظ�ة
تهدف اىل توعي�ة طلبة املدارس
يف املراح�ل املختلف�ة يف إط�ار
مرشوع حماية اإلنسان العراقي
وتوعية كل رشائحه بأهمية البيئة
وكذلك من اجل بيئة أجمل وأنظف.
ونق�ل بي�ان ل�وزارة البيئ�ة تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه
أمس عن مدير ع�ام دائرة التوعية
واإلعالم البيئي أمر عيل الحس�ون
قوله ،أن الزيارات ش�ملت عددا ً
من م�دارس املحافظة لالطالع
ع�ى واقعه�ا البيئ�ي والق�اء

محارضات توعوية للطلبة وتوزيع
فولدرات بيئية ع�ى طلبة املدارس
تحم�ل ش�عارات بيئي�ة ،مبينا ان
امل�دارس الت�ي ت�م زيارته�ا ه�ي
مدرسة السجاد ومدرسة آسيا بنت
مزاحم ومدرسة التوحيد االبتدائية
ومدرس�ة الغراف للبنني ومدرس�ة
العفة االبتدائية.
وأش�ار الحس�ون اىل ان وزارة
البيئ�ة ته�دف م�ن خ�الل ه�ذه
الزي�ارات اىل ن�رش الوع�ي البيئ�ي
ولفت االنتباه للمواضيع والقضايا
البيئية وايصالها بصورة مبس�طة

ومفهوم�ة للطال�ب ال�ذي يش�كل
الحج�ر االس�اس لبن�اء مجتم�ع
مثق�ف وواع بيئي�ا وبم�ا ينعكس
ايجابا عى املمارس�ات الس�لوكية
اليومي�ة ألفراد املجتم�ع واملتعلقة
بالصحة العامة ونظافة البيئة.
وأش�ار الحس�ون إىل انه ت�م رصد
بع�ض م�ن الس�لبيات يف ه�ذه
املدارس والتي منها االعداد الكبرة
للتالميذ والذي ال ينسجم مع حجم
الصف�وف باإلضاف�ة اىل معان�اة
الط�الب من ش�حة مياه اإلس�الة
وانعدام�ه يف كث�ر م�ن األوق�ات،
مبينا ان بعض هذه املدارس قديمة
وآيل�ة للس�قوط فضال ع�ن وجود
شقوق يف جدران وسقوف صفوف
املدرس�ة والتي تعترب مصدر تهديد
للتالميذ وال�كادر التدرييس إضافة
اىل ع�دم وجود حديق�ة نظامية يف
بعض املدارس.
وقال ،ان ال�وزارة طالبت برضورة
تأهيل ه�ذه امل�دارس وإيجاد حل
آن�ي ورسي�ع خوف�ا م�ن أن تق�ع
الصف�وف ع�ى التالمي�ذ وال�كادر
التدري�يس ،وكذل�ك رضورة توفر
امل�اء الصال�ح للرشب ع�ن طريق
السيارات الحوضية التابعة ملديرية
م�اء ذي ق�ار حفاظا عى س�المة
التالميذ من األمراض االنتقالية.

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

اعادة اعالن مناقصة رقم ( )334لسنة 2012

بناء مدرسة  6صف عدد ( )1يف ناحية كميت يف منطقة حي الزهراء /تنمية االقاليم
تعلن محافظة ميس�ان  /قسم العقود العامة الحكومية عن اعادة اعالن املناقصة املدرجة
تفاصيله�ا يف ادناه للمرة الثالثة ضمن موازنة تنمية االقاليم فعى الراغبني يف االش�راك يف
املناقصة مراجعة لجنة تس�ليم العطاءات يف ديوان محافظة ميس�ان لغرض الحصول عى
نسخة من الرشوط واملواصفات الفنية والتعليمات اىل مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ
ق�دره ( )100,000مائ�ة الف دينار غر قاب�ل للرد علما ان اخر موع�د لغلق املناقصة هو
يوم االحد املصادف  2013/1/27الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتس�لم العطاءات يف ديوان
املحافظة يف قسم العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني  ,اذا صادف اخر موعد لتسليم
العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة
املحافظ�ة غر ملزمة بتوقيع االحالة والعقد اال بعد اقرار قان�ون املوازنة وتعليماتها لعام
2013
• الدائ�رة غ�ر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش
االعالن .
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديم تأمينات اولية بنسبة  % 1من قيمة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان
ناف�ذ املفعول ملدة ش�هرين و( )28يوم من تاريخ غلق املناقص�ة وصادر من احد املصارف
العراقي�ة املعتم�دة واملعنون اىل محافظة ميس�ان  /تنمية االقاليم ع�ى ان تقدم تأمينات
حس�ن التنفيذ بنس�بة  % 5من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رس�و
املناقصة .
ت
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هتميـــش أهـل السنة ..حقيقـة أم ادعـــاء ؟

الدكتور علي التميمي
وانخ�دع بها عوام الناس من الذين
تغل�ب عليه�م طيبته�م مم�ا تجعلهم
هدف�ا ثمين�ا ألصحاب النواي�ا املضللة
والعقائد الفاسدة كما حدث لقسم من
العراقي�ن مع تنظيم القاعدة الوهابي
التكف�ري ،وه�ؤالء القس�م م�ن أهلن�ا يف
العراق أصب�ح البعض منه�م حاضنا لتلك
املقولة.
وح�دث ألغل�ب العراقي�ن بس�بب تلك
الطيبة وذل�ك االنفتاح ان أصبحوا حواضن
ألف�كار واف�دة أفس�دت عليه�م طيبته�م
وشوهت انفتاحهم ،فحولت البعض منهم
إىل أع�داء ملنهج الس�ماء من خ�ال مقولة
"الدي�ن افي�ون الش�عوب" لذل�ك وقع�ت
مج�ازر يف مدنن�ا الحبيب�ة وه�ي "كركوك
واملوص�ل عام  "1959وحت�ى عندما ماتت
تل�ك األف�كار يف مهدها وتركه�ا أهلها ظل
البعض يف العراق متمس�كا بها عاشقا لها
عىل قاعدة "ومن الحب ما قتل".
وبنف�س الف�راغ الثق�ايف والروح�ي
احتض�ن فريق اخر م�ن العراقين يف لحظة
التب�اس ذهن�ي بضاع�ة االف�كار القومية،
حيث لم يميزوا بن" :الوجود" و "الرسالة"
وعدم التمييز هذا س�هل ع�ىل دعاة القومية
باعتبارها رس�الة وهو اس�تبدال معيب يدل
ع�ىل تعطيل العقل وأدوات�ه املعرفية ،وهكذا
كان ح�زب البع�ث مزرع�ة للجه�ل وتراكم
الغوغ�اء والف�وىض التي دفع الع�راق وطنا
وأهل العراق ش�عبا رضيبة قاسية جعلتهم
مرشدي�ن يف بق�اع األرض ث�م محتلن توزع
عليهم بطاق�ة "النفط مقاب�ل الغذاء" التي
ظل�ت مازمة له�م حت�ى بع�د ان أصبحت
ميزانية بلدهم فوق " "100مليار دوالر.
مثلم�ا توزع عليهم فت�ات الديمقراطية
منقوص�ة ومج�زءة فأفس�دت دنياه�م
وآخرتهم.
وم�ن ذل�ك الفس�اد يف الرؤي�ة واملفهوم
وج�دت مقول�ة "تهمي�ش أه�ل الس�نة"
حيزا لها بدأ يتس�ع باتس�اع هوة الخافات
املوج�ودة يف الطبيعة البرشية أوال ،واملضاف
اليه�ا غ�زو األف�كار الضالة وق�د مرت عىل
العراقي�ن يف العق�ود الت�ي ش�هدت ظهور
الدولة العراقية الحديثة والتي كانت قابلتها
"أي املولدة لها" بريطانيا املشؤومة حاضنة
الربوتس�تانتية الت�ي ول�دت منها الكنيس�ة
الصهيوني�ة املتطرف�ة التي أصبح�ت توأما ً
للعقلي�ة التوراتي�ة التي اتخ�ذت من أمريكا
معقا.
والقابل�ة الربيطانية املرشفة عىل الوالدة
املش�وهة للدولة العراقية الحديثة با حداثة
هي التي اعطت الحكم للسنة يف عملية فيها
الكيد والخبث وليس فيه�ا النصح والصلح،
فجعلت األغلبية الثائرة مغبونة ومعزولة
ثم ظهرت مهمشة حتى اعتدي عليها من
ع�ام  1968اىل ع�ام  2003والذين دخلوا
م�ن اهل الس�نة يف حكم الع�راق بهيمنة
بريطاني�ة وتفاه�م غرب�ي ل�م ينصفوا
اخوانهم الش�يعة ولم يلتفتوا اىل خطورة
القس�مة املضيع�ة للحق�وق واال ع�راف
االنس�انية حت�ى كان�ت املوص�ل رهينة
الس�لطنة العثمانية تعطى للعراق امللكي
الربيطاني بمشورة غربية تختزن النوايا
الس�يئة لهذه املنطقة وش�عوبها ومنها
نقط�ة االنط�اق العراق فكان�ت املوصل
تحس�ب بحسابات طائفية مفادها حتى
التنقص نسبة اهل السنة يف العراق.
م�ن تل�ك االج�واء امللغوم�ة وم�ن
مناخ�ات حكم صدام حس�ن بفس�اده
وجاهليته الذي تشبث بأهل السنة يف العراق
ع�ىل حس�اب اهل الش�يعة يف الع�راق الذين
ل�م يعانوا م�ن الحرم�ان فقط وانم�ا قتلوا
ووضع�وا خ�ارج أنس�ابهم العربي�ة ،ونكل
به�م يف كل يشء ورغم كل ذلك ظل الش�يعة
مرتبطن بوطنهم العراق حتى عندما وزعوا
عىل مهاج�ر ال�دول االس�كندينافية واوربا
وامريكا وكندا واسرتاليا.
وعندما حدث�ت اح�داث  2003|4|9وبدأ
املحتل األمريكي ه�ذه املرة يلعب لعبة املكر
الطائفي ل�م يجد من الش�يعة قبوال مطلقا
كم�ا وجدت�ه بريطاني�ا من س�نة الحكم يف
الع�راق ولذلك ق�ال الدكت�ور الش�يخ احمد
الكبي�ي من ع�ىل من�رب جامع االم�ام ابي
حنيف�ة "رض" يف بغ�داد" :جزاكم الله خرا
يا اخواننا الش�يعة فق�د كنتم نعم الرجال يف
صربكم وتعقلك�م" ويقصد بذلك ان البعض
م�ن اخواننا من اهل الس�نة كانوا يتوقعون
ان ينتق�م منه�م الش�يعة مل�ا اصابه�م من
حي�ف ورضر ال يمكن تصوره يف ايام صدام
حس�ن وخاله س�يئ الذكر خر الله طلفاح
والعصابة الجاهلة الت�ي التفت حول صدام
وأش�اعت الخ�وف والرعب والدم�ار الذي ال
يوصف.
وظه�ر جليا يومه�ا ان اهل الش�يعة يف
العراق ال يضمرون إلخوانهم السنة إال الحب
وامل�ودة نتيج�ة تربيته�م عىل مدرس�ة أهل
البيت عليهم السام والتي تركت فيهم أخاقا ً
حميدة ومفاهيم رش�يدة رغم كل الش�وائب
الت�ي دخلت عىل بع�ض عاداتهم وتقاليدهم
والتي ترفضها مرجعياته�م مثلما يرفضها
العقاء منهم.
وعندم�ا ب�دأت مس�رة تش�كيل الحكم
والدول�ة العراقي�ة التي دمره�ا األمركيون
بخب�ث وتعمد لم يس�تأثر الش�يعة بالحكم
ألنفس�هم ،فكان مجلس الحكم يضم نسبة
معقول�ة م�ن اخواننا الس�نة ولك�ن رفض
بعض اهل الس�نة املش�اركة يف الحكم فوتت
عليهم فرصا هم يعاتب�ون عليها وال يعاتب
غره�م من الش�يعة ،نعم حدث�ت اخطاء يف
مجلس الحكم ويف الحكومات الاحقة ولكن

يف البدء اأحب اأن اأقول ملن يفكر بعقله ال بعواطفه :اإنني �سد الت�سميات الطائفية اأي ًا كانت .ثم اإنني
مع بو�سلة ال�سماء ول�ست مع الهروب من تلك البو�سلة الذي ا�سطنع لنف�سه خيارات وهمية هي اقرب
لل�سراب.ومن هنا �ساأ�سلط ال�سوء على "مقولة تهمي�ش اهل ال�سنة يف العراق" التي كرث احلديث عنها
بعد عام  2003ووجدت فيها اأجندات اإعالمية هوايتها املف�سلة ،مثلما عملت لها احزاب متهمة باأ�سالتها
وم�سداقيتها ،واقبل عليها افراد ال مييزون بني الناقة واجلمل.
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تل�ك االخطاء ش�ملت الش�يعة والس�نة ولم
يكن اه�ل الس�نة لوحده�م يف مواجهة تلك
األخطاء.
وعندما بدأت مس�رة االنتخابات تخلف

أهل الشيعة يف العراق
ال يضمرون إلخواهنم
السنـــة إال احلــب
واملــودة
عنه�ا أه�ل الس�نة اوال مما اثر ع�ىل نوعية
تمثيلهم وليس عىل نسبة تمثيلهم ،ثم عادوا
وش�اركوا يف االنتخابات ولكنه�م لم يحظوا
بقيادات كفوءة حالهم يف ذلك حال الشيعة.
ولك�ن الخط�أ الكب�ر ال�ذي وق�ع في�ه
السياس�يون م�ن أه�ل الس�نة ه�و تبنيهم
ملحارب�ة املس�رة الجديدة للحك�م يف العراق
ال�ذي اصبح قدرا من اق�دار العراقين الذين
حرمه�م صدام حس�ن م�ن كل يشء ودمر
بلدهم وجلب الدول الك�ربى لتكون صاحبة
الش�ان يف العراق خصوصا بعد غزو الكويت
" العم�ل الطائ�ش " وع�دم اع�رتاف صدام
حسن باملعارضة العراقية حتى اخر لحظة
عندما تهاوت قواه العس�كرية واالقتصادية
واصب�ح مصر الع�راق معروفا بع�د خيمة
صفوان س�يئة الذك�ر .وانا قل�ت واقول
االن رغم فوات االوان  :لو ان صدام
حس�ن فعل كما فعل بشار
االسد الذي الغى

قيادة ح�زب البعث وقانون الط�وارئ وغر
الدس�تور ودعا للحوار الوطني مع املعارضة
والتعددي�ة الحزبي�ة حي�ث اصب�ح اليوم يف
س�ورية وهي تح�ت التدمر ال�دويل بادوات
عربية تركية ،لو فعل صدام حس�ن
ذلك م�ع املعارض�ة العراقي�ة لبقي
يف الحك�م حت�ى تس�قطه صناديق
االقرتاع ....ولكنه لم يفعل ذلك تعنتا
وغباء وس�لم العراق ع�ىل طبق من
ذه�ب الهل االحت�ال .ومن هنا فان
املنصف�ن اليعت�ربون الش�يعة هم
املس�ؤولون عن االحت�ال االمريكي
للع�راق ،وم�ا مس�اهمة بع�ض
احزابه�م يف املعارض�ة باجتماعات
لندن وفينا وصاح الدين اال نش�اطا
عرضيا من نشاطات املعارضة التي
يس�جل عليه�ا بع�ض السياس�ين
الشيعة ماحظات اكثر مما يسجلها
االخرون.
ان مقولة تهميش اهل السنة يف
العراق بعد  2003هي عقدة ناشئة من تراكم
انتس�ابي للس�لطة بوالءات مدانة اس�اميا
وديمقراطيا ،اننا مثا الننظر اىل كثرة وجود
الضب�اط يف الجي�ش العراق�ي محصورة
يف إخوانن�ا م�ن املوص�ل ث�م م�ن
الرمادي ،الننظر لهذه النسبة
بعقدة طائفية ،ولكننا ننظر
إليه�ا من خ�ال عدم قدرة
اولئ�ك الضباط وهنا اقصد
الغالبي�ة منه�م
ع�ىل املحافظة
ع�ىل الش�عور
الوطن�ي العراق�ي وانم�ا
انجرفوا وراء

هوس السلطة وطائفيتها فبدأوا يحاسبون
الجن�ود ع�ىل مدنه�م وأس�مائهم ويفرق�وا
بينهم بذلك مما اضع�ف رابطة خدمة العلم
املحرتم�ة وجعلوها محاصصة وانتس�ابية
طائفي�ة وعش�ائرية ويتذكر الذي�ن خدموا
يف الجيش الس�يما يف التس�عينات كيف كان
كب�ار الضب�اط يفرض�ون عىل الجن�ود من
املحافظات الوس�طى والجنوبي�ة جلب الرز
والس�مك مع املبالغ املالية كرشوة لهم حتى
يغضوا النظر عن تغيبهم او عدم حضورهم
اال اخر الش�هر ،ولذلك اصب�ح كبار الضباط
م�ن املوص�ل والرم�ادي يمتلك�ون أم�واال
طائل�ة ورشكات كبرة فضا ع�ن القصور
والعق�ارات بم�ا اليتناس�ب ومرتباته�م
الشهرية يف التسعينات..
ث�م ان تواجد املس�ؤولن الكبار من اهل
الس�نة يف ح�زب البع�ث املعروف بفس�اده
جعلهم يحظون بامتي�ازات خيالية مع ثراء
غ�ر رشعي ال غب�ار عليه ،ثم ت�ورط اولئك
املس�ؤولون بجرائم القتل واالب�ادة واملقابر
الجماعي�ة جعل�ت الكثر منه�م ماحقون
قضائيا ،وه�ذه املاحقة حولته�ا األجندات
الطائفي�ة الحاضن�ة يف املنطق�ة اىل
اس�تهداف الهل الس�نة فانخ�دع فيها
بس�طاء الناس ومال اليها من اليعرف
خباي�ا االم�ور وعزف�ت ع�ىل اوتارها
فضائي�ات طائفي�ة مث�ل الجزي�رة
والعربي�ة والفضائيات الوهابية حتى
اصبح�ت مقولة ت�رتدد يوميا عىل
طريق�ة "اك�ذب اك�ذب حت�ى
يصدق�ك الن�اس" .واال كيف
يعق�ل ان تطل�ق مقول�ة
التهمي�ش ع�ىل طائف�ة

كريم�ة من اهل الس�نة يف الع�راق ومنهم يف
الحكم  :رئي�س مجلس النواب ونائب رئيس
ال�وزراء ونائ�ب رئيس الجمهوري�ة ويف اول
دورة كان رئيس الجمهورية من اهل السنة،
ث�م عندهم عدد كبر من ال�وزراء وعدد اكرب
من النواب ولهم مناصب كبرة يف الدولة مثل
رئيس مجلس القضاء األعىل ورئيس دائرة
الرقاب�ة املالي�ة ،وعنده�م مجالس للحكم
يف املحافظ�ات ،ورشيح�ة تمتل�ك كل هذه
املناص�ب والعناوي�ن يف الدولة كيف يمكن
اعتباره�ا مهمش�ة .وهل يعق�ل مثل هذا
الكام .نعم هناك اخطاء يف الحكم يعرفها
الجمي�ع يعاني منها الش�يعة كما الس�نة
فلم�اذا تخترص تلك املعان�اة فقط باإلخوة
من اهل السنة؟
ان التظاه�رات يف س�امراء تطال�ب
باقلي�م صاح الدين وتدع�وا لطرد القوات
االتحادي�ة من االقليم .هل ه�ذه الدعوات
يمك�ن تجاهل النع�رة الطائفية فيها التي
تريد تقس�يم الع�راق .والذين يرصون عىل
قطع الطريق الدويل وتوقف سيولة وصول
البضائع وهي رضورية ل�كل اهل العراق،
ه�ل هذا الترصف يعترب رشعيا او ممارس�ة
ديمقراطي�ة .مل�اذا اليحرمها م�ن يطالبون
بتلبي�ة مطال�ب املتظاهري�ن من
اه�ل الفق�ه والفتوى كما
حرمها مفتي اهل
ا لسنة

يف العراق الشيخ مهدي الصميدعي؟
ومل�اذا ال يرفضه�ا السياس�يون م�ن
الذي�ن يدع�ون إىل الديمقراطي�ة ويقول�ون
للمتظاهري�ن إن قطع الطري�ق الدويل عمل
غر ديمقراطي.
وهناك نقطة أرى من الرضوري تسليط

"هتميش السنة" ادعاء
صنعته وساعدت عليه
ظروف ملبدة بغيوم
الطائفية

الض�وء عليه�ا وه�ي :ه�ل م�ن اإلنص�اف
واملش�اركة الوطني�ة ان يس�مح البع�ض
ألنفسهم وهم يرون إخوانهم الشيعة يعربون
عن أحزانه�م املرشوعة يف مس�رة أربعينية
استشهاد اإلمام الحسن تجاه كرباء والتي
يحرتمها املس�يحيون فيؤجل�ون احتفالهم
بأعي�اد املي�اد املجي�دة عندما تص�ادف مع
تاريخ الع�ارش من محرم الح�رام وهو يوم
استشهاد ثائر اإلنسانية اإلمام الحسن وقد
فعل هذا مسيحيو البرصة وبغداد ومسيحيو
لبن�ان يف ب�روت وبعلب�ك والنبطي�ة وصور
كما فعل الصابئي�ون ،أقول هل من األصول
االجتماعية واألعراف الوطنية واإلنسانية أن
يقوم البعض باحتفاالت راقصة تعزف فيها
مختلف املعازف وتنش�د فيه�ا األهازيج
يف كل من س�امراء والرم�ادي والفلوجة
وبع�ض املناطق يف املوص�ل ويف تكريت،
بينما يعيش إخوانهم من الشيعة رشكاء
العقيدة والوطن حزنا عاما له اعتبارات
رشعي�ة تباركه�ا الس�ماء يف اصالته�ا
وتس�تثني من تلك املباركة ما يحدث من
ش�وائب وهي امور عرضية ال تعترب اال زبدا
والزب�د يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث
يف القلوب ،وهكذا نعرف ان مقولة "تهميش
الس�نة" لي�س حقيق�ة وانم�ا ه�و ادعاء
صنعته وساعدت عليه ظروف ملبدة بغيوم
الطائفية التي اصبح لها تنظيما هو تنظيم
القاعدة واحزابا رديفة نتيجة إفاسها مثل
ح�زب البعث واخرى متلهفة للس�لطة بأي
ثم�ن كتلك التي وافقت ع�ىل اتفاقية كامب
ديفي�د ،ومعها انظم�ة التبعي�ة يف املنطقة
تقدم املال والس�اح وس�ينطبق عليها املثل
املشهور "عىل نفسها جنت براقش".
ان مقول�ة "تهمي�ش اه�ل الس�نة"
الت�ي يردده�ا بع�ض الذين يظه�رون عىل
الفضائيات بعنوان محللن سياس�ين وهم
ليسوا كذلك تكذبهم خلفياتهم ويفضحهم
واقعهم املتس�كع عىل ابواب مكاتب وجدت
لصناعة مهنة التسول الوظيفي.
ان "تهميش اهل السنة" هي صورة غر
حقيقية تلب�س بها افراد محس�وبون عىل
الطائفة الس�نية نتيجة تورطه�م بوالءات
غريب�ة ع�ىل الحاضنة العراقي�ة وتقاليدها
وتمثلت تلك الوالءات باالنتماء لحزب البعث
الذي اصبحت قيادته بفع�ل عوامل خاصة
بتلك االحزاب الس�يما ح�زب البعث ونتيجة
ت�ورط تل�ك القي�ادات الحزبية املحس�وبة
ع�ىل الس�نة باضطه�اد الش�يعة خصوصا
بع�د وصولهم للحكم ع�ام  1968علما بان
املنتم�ن لح�زب البعث من املحس�وبن عىل
الش�يعة هم اكثر من املحسوبن عىل السنة،
ولكن تلك الكثرة تعرض�ت لعمليات تصفية
اصبح�ت جزءا من الطبيع�ة الدموية لحزب
البع�ث .وبع�د والءات ح�زب البع�ث جاءت
مرحل�ة ال�والء لتنظي�م القاع�دة
االرهاب�ي الوهاب�ي التكفري ويف
هذه املرحلة ايضا ظهر الكثر من
املحس�وبن عىل الس�نة مرتبطن
بنش�اطات تنظي�م القاع�دة الذي
س�مى نفس�ه بتس�ميات متعددة
منه�ا "دولة الع�راق االس�امية"
وجي�ش الراش�دين ،وجي�ش عمر
الف�اروق ،وكتيب�ة الصديق ،وهي
تس�ميات تدغدغ عواطف الشباب
املحسوبن عىل السنة مما أوقعتهم
يف ممارسة القتل العشوائي والذبح
والتفج�ر باملفخخ�ات بحج�ة
مقاومة االحت�ال االمريكي بينما
كان�ت امل�دن واملس�اجد واملدارس
واالس�واق الشيعية هي املستهدفة
والذي�ن قتل�وا م�ن الش�يعة ه�م اضع�اف
مضاعف�ة مما قتل م�ن األمركين .من هنا
صار واضحا ان عدد املحس�وبن عىل السنة
من املطلوب�ن للعدالة والقض�اء هم باعداد
كب�رة من املحس�وبن ع�ىل الس�نة ،ولذلك
ظهرت دعوات تهميش السنة ومظلوميتهم
التي ليس لها اساس من الصحة ،فنحن امام
افراد حاسبهم القضاء املؤلف من قضاة سنة
وش�يعة ،وهذه املحاس�بة هي ليس�ت الهل
الس�نة ،وانما الف�راد مدان�ن قضائيا مثلما
ادين بنفس املس�توى افراد محسوبون عىل
الش�يعة ولكن اهل التش�يع ل�م يعتربوا ذلك
استهدافا للش�يعة ،وحتى عندما كان صدام
حسن يستهدف الشيعة بالسجن والتعذيب
والقتل واالعدام والحرمان ،لم يعترب الشيعة
ذل�ك اس�تهدافا من قب�ل اهل الس�نة وانما
حرصوه تعينا بش�خص صدام حس�ن ولم
يحمل�وا الطائفة الس�نية مس�ؤولية جرائم
صدام حسن.
ومن خ�ال جاء ه�ذه الص�ورة عرفنا
السبب الذي يقف وراء مقولة "تهميش أهل
الس�نة يف العراق" وهي مقولة غر صحيحة
وباطل�ة ورائه�ا أجن�دات طائفي�ة تختزن
الحق�د والكراهية ملذهب أه�ل البيت عليهم
السام.
لذلك عىل السياس�ين واملثقفن واإلعام
ان ال ينجرف وراء مقولة "تهميش الس�نة"
فأهل السنة ال يهمشون ومن يهمشهم ظالم
لنفس�ه ولش�عبه ولوطنه ولدينه ،مثلما ان
الش�يعة والتشيع ال يهمش أحدا ً ألنه ينطلق
من مباني فكرية محكمة بقيادة الراسخن
يف العل�م الذي�ن ه�م ام�ل أطروح�ة التغير
االجتماعي التي ينتظرها الكون املتدين الذي
يع�رف ان ال�دول الت�ي أصبحت عىل ش�فر
هاوية السقوط املايل ال يمكن ان تقود العالم
اىل حيث يكون االنتظار امل الجميع.
رئي�س مرك�ز الدراس�ات واألبح�اث
الوطنية
yahoo.com@ALITAMIMI5
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 ..وهل تعلمون أنني شاعر أيض ًا؟!

رضا اخلياط :ولد ُت أغني

هي بعمر الزهور ذات الس�ت
كي أنفذها يف عن طفلتي و
نقله�ا عىل ورقة خارجي�ة ل
خارج ..وفضلت العودة للعراق
وا
( )40مفكرة سنوات يف ال
أجرى الحوار /سعدون شفيق سعيد
تلك
اليوم التايل ،ولهذا تجدني ام
ابعث ومن خالل صحيفتكم
 ..وباملناس�بة
تقول إنه أحد أعمدة املنتخب
منذ عام  1971وحتى االن.
س�ريته الذاتية
تلك الدول (عربية او أجنبية
املتجددين اعتز بها
ذه األيام؟ الغراء التحايا ل
ئي العراقي وضمن تش�كيلة
الذي يقوله اآلخرون عنك ه
�ت اهله�ا والن العراقي�ني ال
الغنا
مكتبة غنائية * ما
يف الش�ارع ) ألن�ي خالط
كثر من ربع قرن ،وال توجد
ثريا ما ينادونني س�واء كنت
أل
ك
م�ة ينكرون الزاد وامللح.
ل�ه نصي�ب يف -
ذاعي�ة عربي�ة إال وق�د كان
طة النق�ل او يف األماك�ن العا
إ
له أكثر ام يف واس�
*هل انت من جيل الرواد ؟
�ها منذ عام  1973حتى بات
(ي�ا عل�م) ( .. ،ي�ا طري
 19ونح�ن يف ريعان الش�باب
رس
فه
ه�ذه نعمة � يف ع�ام 94
الحم�ام) و
()150
هذا اللقب من قب�ل ثاني اكرب
م�ن
ملني واحمده أطلق علين�ا
من رب العا
أغنية ،هو (طري
ولة العراقية انذاك حيث وجه
�ىل ه�ذه مسؤول يف الد
واش�كره ع
الحمام) الفنان
رح "إخوان مخترص الحديث
لنا الكالم الجا
النعمة الكبرية.
رض�ا الخي�اط
يوتكم  ..وتجلس�ون هناك الن
املي�ل تب�دأ تذهبون اىل ب
*رحل�ة
الذي قال يف حوار
ناء انتهى وجاء الدور للشباب
اي�ن كان�ت دوركم يف الغ
بخط�وة,
مع (املس�تقبل
قال له الفنان الراحل رياض
يف العالم ربعي" ،ووقتها
خطوتك االوىل
ا لعر ا ق�ي )
ح�رب قد وضعت أوزارها( :
احمد وكانت ال
الفني؟
معانات�ه
ني ورضا الخياط وسعدون
إن
دت اغن�ي ..يعني استاذ  ..ا
� انن�ي ول�
تكم�ن يف أن
عبد الغف�ور والذين صدحت
ج�د يف نفيس جابر وصالح
ولكنن�ي أ
بع�ض املطربني
�ن رصنه احنه مو ربعك؟!)
دي حناجرنا للوط
(رض�ا الش�اعر) ول ّ
العراقيني سجلوا
(رياض لتلح وياي  ...وانت
وع عمري أجابه املسؤول
الي�وم م�رش
أغاني�ه وكتب�وا
لما بانني يف حينها لم أتكلم
ن�ذ عدة رضا تسكت) ع
ال�ذي كتبته م
عليه�ا أنه�ا من
�ن ذاك اليوم أصبحن�ا روادا
دءا م�ن  25اي كلم�ة!! وم
س�نوات ب�
الرتاث العراقي..
وع :اذا كنا نحن روادا فماذا
اىل يومن�ا والتساؤل املرش
1970 / 9 /
ووصل بهم األمر
جميل وعبد الجبار الدراجي
عن�وان ( نس�مي عباس
ه�ذا وتح�ت
إىل رسقة الكثري
س�اتذتنا الكب�ار اآلخرين؟!!
وحكايات ورضا ع�يل وأ
ايام وص�ور
من أعماله .يف ما
ل�ة التي ظهرت عليه االغنية
تس�تحق *رأيك بالضحا
) والت�ي
ييل نص اللقاء:
جي�ال العراقية مؤخرا ؟
ان نرويه�ا لأل
* ما الذي يزعج
ظة والقرار الذي اصدره ذلك
� منذ تلك اللح
القادمة.
رضا الخياط؟
ق�راره مازال معم�وال به يف
يأخ�ذك املس�ؤول نجد
* اىل اي�ن
 عندم�ا يجه�زات العراقية  ..حينما تبنت تلك
كل الفضائي�
عم�يل ،نص�ا
بية وهي عن�د ذلك االبتذال.
ناه الطموح اليوم؟
تي يف ان األصوات الش�با
جد الجهة املنتج�ة التي تتب
طموحا  ..وانم�ا هي امنيا
غ�م كونن�ا منتخب�ا لنج�وم
ولحن�اً ،وال أ
حيث يبقى � لي�س
زية وبيده  .وهمش�ونا ر
عدم وجود (الس�يولة النقدية)
مس�ؤول لديه س�لطة مرك
ي�ة والدلي�ل ان أغنيتي (طري
ل
ور ،والحقيقة ياتي
ية) رشط األغني�ة العراق
�ك النتاج بعيدا عن الجمه�
حية لرصف (الس�يولة النقد
بالجائ�زة الذهبية وبصوت
ذل
صال
ال
نني  ..الن الحم�ام) فازت
يس ألنني بذرت الكثري ولوال
ون م�ن محبي الف�ن والفنا
أنني كره�ت نف
اي ان املؤامرة انهم يخرجون
تلك الس�يولة ان يك
اح�د اله�واة..
ذلك التبذير والكرم لكان لدي
وات غرين�ا رغم كونن�ا الزلنا
الفقر سيف غدر لإلبداع.
اإلغراءات أغانين�ا بأص�
أنج�ز اعم�ايل بنف�يس دون
ذي نعرفه انك ق�د رفضت كل
الت�ي تجعلن�ي
الساحة الغنائية وحتى اآلن
*ال
موجودين عىل
ني.
تج
املن
ن�ا تفرض نفس�ها وإبداعها
االعتماد عىل
ك؟
كي تبقى خارج بلد
�ار ثقايف مازال�ت أعمال
رأسك عىل وسادتك ليال بماذا
تلك املغريات وظيفة مستش
ضع
* حينما ت
� من
فض�ت وبشهادة النقاد.
�ي يف إح�دى ال�دول ..كم�ا ر
يل؟
التا
يوم
تفكر لل
دة) وأراج�ع وإعالم
ولة كربى  ..اىل جانب ابتعادي
وال افت�ح مفكرت�ي (األجن�
رة ..التجسس يف د
�أ
الت�ي أدرجته�ا يف تل�ك املفك
مواعي�دي

اسمر يفضح أليسا يف كليب «اسعد واحدة»
الكل اثنى عىل كليب «اسعد واحدة» للفنانة اليسا وعىل الفكرة الجديدة التي أطلت بها يف فيديو
كليبها األخري التي عادت من خالله للعمل مع املخرج س�ليم الرتك ،وذلك بعد قطيعة استمرت
حوايل  6س�نوات عىل اثر الخالف الذي وقع بني الصديقني بعد تصوير «لو تعرفوه» الذي لم
يعجب أليسا وقتها فأعادت تصويره مرة جديدة مع مخرج آخر.
وش�مل الثناء جمالية العمل ورشاقة أليس�ا واإلخراج الذي أبدع فيه سليم الرتك ،لكن
وحده املخرج بش�ري األس�مر كشف املس�تور حينما غرد عىل صفحته الخاصة عىل
موقع التواصل االجتماعي «تويرت» ووضع لينك وقال خالله باللغة اإلنجليزية« :اذا
كنت صحايف ،ال تقبل بأن يستغبيك احد ،شاهدوا هذا واسأل نفسك ملاذا».
وعند مش�اهدة م�ا يحمله الرابط ،يتبني ،حس�ب موقع «الن�رشة» ،انه اعالن
أجنبي تم االستعانة بفكرته يف جزء مهم من كليب «اسعد واحدة».

العائلة احلاكمة يف قطر
تستدعي مرييام
برغ�م الظ�روف الجوي�ة املتقلب�ة س�افرت الفنان�ة
اللبنانية مرييام فارس عىل متن طائرة إىل العاصمة
القطرية «الدوحة».
مريي�ام س�تقوم بإحياء حف�ل زف�اف للعائلة
الحاكمة القطرية ،حيث قالت عىل حس�ابها
الخاص بموق�ع «تويرت»« :وصلت ومديرة
أعمايل روال فارس وفرقتي املوس�يقية,
بخري وس�المة إىل الدوحة إلحياء فرح
للعائل�ة الحاكمة ,آل ثاني … ادعويل
بالتوفيق ,مرييام».
يذك�ر أن الفنان�ة مرييام فارس
م�ن املق�رر أن تق�وم بإلق�اء
محارضة بالجامعة األمريكية
بب�ريوت ع�ن موق�ع جوجل،
تتحدث فيها ع�ن خصائص
املوق�ع املتط�ورة ،حيث أنها
س�فرية لجوج�ل يف منطقة
ال�رشق األوس�ط وش�مال
أفريقيا.

أصالة :أخباري
أصبحت حساسة

أعلن�ت الفنانة الس�ورية أصالة
نرصي أنها ابتعدت عن وس�ائل
اإلع�الم ألنهم يرتجم�ون كالمها
بش�كل آخ�ر ،وقال�ت" :ابتعدت
ع�ن وس�ائل اإلع�الم ألنه�م
يرتجم�ون كالمي بش�كل آخر،
وألنن�ي صدم�ت كث�ريا ً م�ن
الصحاف�ة حت�ى الذي�ن كانوا
قريبني من�ي لذلك اتخذت قرارا ً
أن أك�ون بعيدة ع�ن الصحافة
فنجومي�ة الفن�ان لي�س له�ا
عالقة بظه�وره يف اإلعالم من
عدمه".
وأضاف�ت أصال�ة يف مقابل�ة
م�ع مجلة س�يدتي ":أخباري
ّ
ول�دي
أصبح�ت حساس�ة
موقف خاص مختلف عن أي
فنان ،نظرا ً لوضعي السيايس
وأحت�اج إىل أصح�اب أق�الم
يتمتعون بضمري حي لنرشها كما هي".
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خالد النبوي بطل مسلسل
"مصطفى حممود"

ق�رّر املخرج امل�رصي م
حمد جمعة اختيار الفن�ان املرصي خالد
ً
ا
النبوي ،بطال للمسلسل لتلي
فزيوني الجديد« مصطفى محمود»،
وال�ذي يتناول الس�رية الذات
ي�ة للعالم امل�رصي الراحل مصطفى
محمود.ومن جانبه وافق
خالد النبوي عىل أداء هذا الدور ،والذي
يتن�اول املراحل العمرية ا
ملختلفة لحي�اة العالم الراحل ،بداية من
الشباب حتى سن الشيخوخة.
ويج�ري النبوي حالي�ا برو
فات ع�ىل ماكياج الوج�ه كي يتالءم
مع ش�كل العال�م الراح�ل،
وان كانت الصعوبة س�تكون يف فرتة
الش�يخوخة حي�ث تظه�ر
تجاعيد الوج�ه وعالمات كرب الس�ن.
مسلس�ل «مصطفى محم
ود» بطولة خالد النبوي ،وإنتاج أحمد
عبد العاطي ،وإخراج م
حمد جمعة ،وقصة سيناريو وحوار وليد
يوسف ،والذي يستكمل ك
تابة السيناريو حاليا وربما يتعدى 30
حلقة.

اعتمدن اإل

بدايات
القاهرة  /وكاالت
اخت�ارت بع�ض الفنان�ات العربي�ات أن تك�ون
بداياتهن يف مش�اهد ساخنة تنوَّعت ما بني مشاهد
القب�الت أو ارتداء املالبس املثرية ،وفيما انتقد البعض
تلك املش�اهد واصفا ً إياه�ا بأنها كانت مجرد وس�يلة
للشهرة ومداعبة شباك التذاكر ،رأى آخرون أنها مشاهد
جاءت يف السياق الدرامي.
أي�ا كان األمر ه�ذه قائمة ببع�ض الفنانات
العربي�ات اللوات�ي أردن أو أراد له�ن املخ�رج أن
تكون بداياتهن ساخنة.
منة شلبي
كان�ت بداية منة ش�لبي يف فيلم (الس�احر) الذي أخرجه
رض�وان الكاش�ف وكان بطله النجم محم�ود عبد العزيز
حي�ث قدمت دور ابنته التي تعي�ش مرحلة املراهقة بكل
نزقها وطيشها ،وأراد املخرج أن يعرب عن هذا النزق وذلك
البزوغ األنثوي من خالل الجسد الشاب ،فاختار مجموعة
من املشاهد التي تعد من أجرأ ما قدمته السينما يف الفرتة
ً
وخصوصا املش�هد الش�هري الذي أدته مع رسي
األخرية،
النجار.
ب�ررت منة ش�لبي جرأته�ا قائل�ة إنها نتيج�ة طبيعية
لكونه�ا ابنة ممثل�ة وراقص�ة معروف�ة ،وحاولت منة
أن تنتق�ي أدوارها بعيدا ً عن اإلغ�راء وتثبت أنها ممثلة
جيدة وليست مجرد أنثى جميلة ،ولكنها لم تتهرَّب من
األغراء ولم تعل�ن ندمها عىل القيام به ،وأكدت أن املهم
هو أن تظل محتفظة باحرتام الجمهور لها.
هند صربي
اخت�ارت إين�اس الدغي�دي الوجه الجدي�د هند صربي
لبطول�ة فيلم (مذك�رات مراهقة) ال�ذي حقق نجاحأ
كب�رياً ،وكان جواز املرور الذي انتق�ل بهند صربي من
ممثلة غري معروفة إال عىل نطاق ضيق يف تونس ،إىل نجمة عربية

يعرفها الجميع ،وقدمت هن
شديدة السخونة مع أحمد ع
الجديد حينها) وأثارت هذه
انتب�اه الجميع لها ،واس�تم
ص�ربي عىل نف�س الوت�رية
(مواطن ومخ�رب وحرامي)
توقفت منذ ذلك الحني عن أ
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تأليف  /عقيل إبراهيم العطية
إخراج  /الدكتور محمد يوسف
تمثي�ل /اقبال نعيم � كريم رش�يد � مجيد
حميد � عيل الشيباني � عقيل العطية
النص  /قصة قصرية ليتش�يخوف بعنوان
(صبي رشير)
الزمان1983 /
املكان /منتدى املرسح
"املرسحية تتناول حكاية صبي مش�اكس

م�ع أخته وحبيبها ويق�وم بابتزازهم من
اج�ل الحصول ع�ىل الهداي�ا ..بي�د أنهما
ينتقمان منه أخريا عرب قرص إذنه والنص
ح�اول املحافظ�ة ع�ىل أجواء تش�يخوف
من حيث البس�اطة واالحتفاظ باألسماء
الحقيقي�ة للقصة مع إضافة ش�خصية
بافل"
املؤلف
عقيل إبراهيم العطية

حافظ لعيبي يفوز بالقالدة العراقية
حص�ل الفنان حافظ لعيبي عىل الرتتيب الثاني يف اس�تفتاء أفضل الربامج التي
قدم�ت خالل هذه الفرتة وذل�ك عن برنامجه (القالدة العراقي�ة) والذي أجرته
ش�بكة اإلعالم العراق�ي ..كما نال التكري�م ذاته عن الربنامج من قبل الس�فري
العراقي يف إيران.
وجاءت شهرة لعيبي الفنية من خالل تجسيده لشخصية (عليوي) يف مسلسل
(بي�ت الطني) للكاتب واملخ�رج عمران التميمي ،وبهذا يك�ون الفنان لعيبي قد
تفوق عىل الكثري من مقدمي الربامج ،وهو ممثل.
يذك�ر أن الكثري من نجوم الدراما والس�ينما يف الع�راق والوطن العربي لجأوا إىل
تقديم الربامج ،وبينما عزا محللون ذلك للتجديد يف الربامج وكسب نسبة أكرب من
املش�اهدين واملعجبني باملمثلني ،قال آخرون أن هذا االتجاه جاء نتيجة لكس�اد
األعمال الفنية وبخاصة الدراما التي أصبحت موسمية يف رمضان فقط.

ويصور (الشيطان)
القريشي يقرأ (النبي) ّ

الحاد ألن ستكون غايته تقويمية بالتأكيد.

يتهي�أ الفن�ان كاظم القرييش لقراءة دوره يف مسلس�ل ريفي جدي�د بعنوان (النبي
أيوب) وهو من تأليف أركان جهاد.
وق�ال القري�يش لوكالة أنباء محلي�ة إن "العمل يتناول حياة منطق�ة النبي أيوب يف
الحلة ذات الطابع الريفي".
ويف سياق أنشطة القرييش الفنية ذكر أنه يستمر يف تصوير دور جديد الذي سيظهر
به يف مسلس�ل (شيطان بقلب امرأة) ،مؤكدا ً أنه لم يؤ ّد تلك الشخصية التي سيظهر
بها يف هذا العمل من قبل .وأضاف "أنه س�يصور الفيلم الجديد (أحالم اليقظة) من
إخراج صالح كرم وتأليف غيداء عيل.
ويف س�ياق منفص�ل ،ذكر الفن�ان أن غالبية األعم�ال العراقية الت�ي طرحت مؤخرا ً
حملت شيئا من التوازن يف نقدها لسلبيات املجتمع ككل.
وتاب�ع :أن الواقع األليم الذي تمر به البالد يف ظ�ل ضعف األداء الحكومي جعل الكل
وحت�ى النق�د
ينظ�رون للوض�ع الع�ام م�ن منظوره�م الخاص،

هناء عبد الله :المحافظات مصدر رقصاتنا

تنقلت عارضة األزياء األسترالية ميراندا كير
ّ
بخطواتها الواثقة والرشيقة على السجادة الحمراء
فــي حفل توزيع الجوائــز  golden globesالذي
اقيم في لوس أنجلوس.
طويــال ،وقد
ًا
ن
فســتا
ميراندا
ووقــد ارتــدت
ً
رافقهــا زوجهــا الممثــل األميريكي اورالنــدو بلوم
بإطاللــة انيقــة ببدلتــه الكحليــة اللــون الممزوجة
باللــون األســود على قمــاش الســاتان الــذي بعض
أطراف البدلة.

كش�فت مدربة الفرقة القومية للفنون الش�عبية هناء عبد الله ،عن
املصدر الذي تستوحي منه رقصات الرتاث الجديدة من نوعها للفرقة.
وقالت عبد الله "بني الحني واآلخر نقوم بعمل ممسوحات جغرافية
وعدد من زيارات امليدانية للمحافظات الجنوبية والشمالية يف البالد
لغرض مشاهدة الفرقة الرتاثية الناشئة يف تلك املناطق والتعرف عىل
ما تقدمه.وأضافت :تلك الفرق التي تقدم رقصات فطرية تس�اعدنا
عىل ابتكار واستحداث أفكار تراثية جديدة من نوعها للوحاتنا
الفنية من خالل املزاوجة واإلضافة بني الحركات.
أم�ا عن آخر أعمال الفرقة ،لفتت عبد لله إىل التحضري
( )7لوحات راقصة جديدة من نوعها س�يتم طرحها
مع بداية املوسم الفني الجديد للفرقة وهذه اللوحات
س�تكون متنوعة ما بني البيئات الجنوبية والشمالية
واملنطق�ة الوس�طى .ومن الجدي�ر بالذك�ر أن هناء
عب�د الله مدرب�ة و مصممة يف فرقة الفنون الش�عبية
وراقص�ة أوىل غ�ري متزوجة ومن موالي�د 1952و دخلت عالم
الرقص الش�عبي بعمر  12سنة وكفله األس�تاذ حقي الشبيل
ليوافقوا أهلها عىل العمل ضمن أعضاء الفرقة.
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ثم ابتعدن عنه
إلغراء لكسب الشهرة ومن َّ

ت ساخنة لفنانات عربيات

ند مشاهد
عز (الوجه
ه املشاهد
مرت هند
رية يف فيلم
) ولكنها
داء هذه

املشاهد ،ومع
ذل�ك فم�ا زال البعض يصنفها
كممثل�ة اغراء يف حني أكدت أن
هذا ال يقلقها عىل اإلطالق.
فريال يوسف
تونس م�رة أخرى ،إنه�ا فريال
قراجة الش�هرية بفريال يوسف
والحاصل�ة ع�ىل ش�هادة علي�ا
يف إدارة األعم�ال ،وع�ىل الرغ�م
من أنه�ا معروف�ة يف تونس منذ
س�نوات عدي�دة كفت�اة إعالنات
وممثلة يف العديد من املسلس�الت
لكنه�ا لم تنل الش�هرة الواس�عة

إال بعد قدومها مرص ،وبعدما ق َّدمت دورا ً رئيس�يا ً
يف فيل�م (باأللوان الطبيعي�ة) وأدت فيه عددا ً من
املش�اهد املثرية التي جعلت الكثريين ينظرون لها
كممثلة اغراء ،واعرتفت فريال يوس�ف أن اس�ناد
أدوار اإلغ�راء لها يضايقها كث�ريا ً ودللت عىل ذلك
برفضها للمش�اركة يف بطولة فيلم (ركالم) ألنها
ال تري�د أن تق�دم ه�ذه النوعية من املش�اهد مرة
أخرى.
نورا رحال
نجح�ت نورا رح�ال يف الحصول عىل ش�هرة ونجاح
ال ب�أس بهما من عملها كمطرب�ة حيث قدمت عددا ً
من األغاني والكليب�ات التي حققت نجاحا ً كبريأ ً من
أهمه�ا ملكة زماني ،وس�يد العالم ،كما ش�اركت يف
بع�ض األعمال الدرامية الس�ورية كممثل�ة لكنها لم
تعرف عىل نطاق واسع إال بعد اختيار ايناس الدغيدي
له�ا لتك�ون بطل�ة لفيلم (مجن�ون أم�رية) ،وقدمت
ن�ورا رحال يف الفيل�م عددا ً من املش�اهد الجريئة التي
صنفته�ا كنجمة اغراء قادمة ،علما ً أنها مرَّت بتجربة قاس�ية مع املرض
شفيت منها أخرياً.
وفاء عامر
ع�ىل الرغم م�ن أن وفاء عامر ترف�ض رفضا ً تاما ً أداء مش�اهد اإلغراء إال
أن البدايات األوىل لها يمكن أن تصنف تحت بند املش�اهد الس�اخنة ،حيث
قدمت عددا ً منها يف بدايات أفالمها ومن أهمها فيلم بيتزا بيتزا الذي قامت
ببطولت�ه جاال فهمي وأرشف عب�د الباقي ،كما قدمت دورا ً ش�ديد الجرأة
يف فيل�م (الواد محروس بتاع الوزير) ومثلت فيه مش�اهد مثرية مع النجم
عادل امام أدت إىل تصنيفها لفرتات طويلة كفنانة إغراء وإن كانت تحاول
التنصل من تلك الصفة حالياً.
عبري صربي
م�ن الفن إىل الحج�اب ثم إىل الفن م�ن جديد وبكل جرأة ،ه�ذا هو الخيط
الرئييس يف حياة الفنانة عبري صربي التي بدأت كممثلة جميلة يف منتصف

التسعينيات
بعدم�ا قدمها
املخرج�ون يف
أدوار اإلغراء،
اإلغ�راء الت�ي
ومن أش�هر وأهم مشاهد
قدمته�ا يف بدايته�ا تلك مع رشيف عبد املنعم يف فيل�م (إمرباطورية الرش)
ولكنه�ا بعد س�نوات توقفت عن التمثي�ل وقررت ارتداء الحج�اب ،لتعود
بعد فرتة بس�يطة للفن وتقدم أدوارا ً جريئة إال أنها رفضت تقديم مش�هد
حميمي يف فيلمها الجديد (حفل منتصف الليل) وطالبت املخرج باالستعانة
بممثلة بديلة.
دوليل شاهني
ه�ذه فنان�ة ال تنقصها الج�رأة ،فبدايتها كانت مع بع�ض الكليبات التي
ارت�دت فيها مالبس مكش�وفة ،ولذلك كانت بدايتها يف الس�ينما ال تختلف
كثريا ً عن بدايتها يف الغناء إال يف أنها أكثر جرأة ،حيث اختارها املخرج خالد
يوس�ف للمش�اركة يف بطولة فيلم (ويجا) الذي قدمت فيه مشاهد مثرية
ش�اركها يف أدائها هاني س�المة ،وعىل الرغم من أنها لم تتنصل من أدوار
اإلغراء إال أنها توقفت تماما ً بعد ذلك عن أداء مش�اهد القبالت واألحضان
يف أفالمها.
حورية فرغيل
عىل الرغم من أن مش�هدها الس�اخن يف فيلم (كلمني شكراً) هو الذي أثار
حوله�ا الكث�ري من الضج�ة وجعلها معروفة بش�كل كبري ل�دى قطاعات
واس�عة م�ن املش�اهدين إال أنها أعلنت عن ندمها الش�ديد ع�ىل القيام به
واس�تيائها من املخرج خالد يوس�ف الذي أضاف هذا املشهد الذي لم يكن
موجودا ً يف الس�يناريو ال�ذي قرأته .وبدأت حورية بهذا املش�هد الس�اخن
ولكنه�ا توقفت تمام�ا ً عن أداء هذه النوعية من املش�اهد ونجحت يف أداء
عدد من الش�خصيات التي أثبتت بها قدراته�ا التمثيلية بعيدا ً عن اإلغراء،
وأكدت أن مشهدها الساخن يف (كلمني شكراً) ظلمها إنسانيا ً وفنياً.

لوبيز جديدة عمرها  15عاما
تبدي ش�ابة بريطانية هوسا ً بالنجمة جنيفر لوبيز ،وبعدما صدف
إنهما تتش�اركان االس�م نفس�ه فهي تس�عى لتكون جميلة مثلها
حي�ث خضعت لثالث جراحات تجميل يف ي�وم واحد عندما كانت يف
ال� 15من عمرها.
وأفادت صحيفة "صن" الربيطانية ان جنيفر لوبيز ،من كامربويل
يف جنوب لندن ،كانت يف ال� 15من عمرها عندما أرصت عىل والدتها
وأقنعته�ا بأن تنفق أكثر من  16ألف دوالر عىل  3جراحات توجهت
إىل كولومبيا لتخضع لها يف يوم واحد بغية التشبه بنجمتها املفضلة.
وأوضح�ت ان الفت�اة خضعت
بالرغم من صغر سنها لعملية
ش�فط ده�ون تاله�ا تكب�ري
نهديها ومؤخرتها.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل ان
ش�قيقة جنيف�ر "كاري�ن"
ت�رشف ع�ىل خط�وات أختها
وهي خضعت لجراحة تجميل
أنفها يف ال� 14من عمرها.
وعربت جنيفر لوبيز الربيطانية
ع�ن إعجابه�ا بلوبي�ز ،الت�ي
تحس�دها عىل جمالها بالرغم
من انها أنجبت أوالدا ً وباتت يف
ال� 43من العمر.
وقال�ت الش�ابة الربيطاني�ة انه�ا تج�ذب الش�بان من�ذ خضع�ت
للجراحات الت�ي أقرت بأنها تتحول إىل "إدم�ان" ،معربة عن أملها
يف أن تك�ون جميله بقدر جمال النجم�ة األمريكية عندما تصبح يف
س�نها.وأضافت "صحيح أننا نتشارك االسم عينه لكنني آمل فقط
أن أبدو جميلة مثلها يف سنها".

بيونسي تهدي ابنتها  80ألف دوالر
أنفق النجم�ان بيونيس وجاي زي حوايل  80ألف دوالر لرشاء دمية
"باربي" مرصعة باملجوهرات لطفلتمها "بلو آيفي" يف عيد ميالدها
األول.
وأف�ادت صحيفة "ص�ن" الربيطانية ان بيونيس وجاي زي احتفال
بعيد ابنتهما األول ودفعا ما يقارب ال� 80ألف دوالر لرشاء "باربي"
مرصعة باملاس.
وأوضح�ت ان  160حبة ماس اس�تخدمت يف "باربي" باإلضافة إىل
الذهب األبيض.
وأشارت إىل أن النجمني أقاما حفالً كبريا ً يف نيويورك ملناسبة عيد
ابنتهم�ا ودفع�ا  2400دوالر ثمن قالب الحل�وى ،فيما كلفتهم
الورود البيضاء والزهرية حوايل  97آلف دوالر.
كم�ا أنفقت بيونيس وزوجها أكثر م�ن  32ألف دوالر لرشاء
ألع�اب لضي�وف طفلتهم�ا الصغار ،فيما حص�ل الضيوف
الراش�دون ع�ىل حقائ�ب تحتوي ع�ىل تذاك�ر لحفالتهما
وأقالما حفر عليها اسم الصغرية واسم كل ضيف.

امير بروناي يدفع  60الف
دوالر الستضافة لوهان
بعدما اعلن يف السابق أحد املرتفني السعوديني،
عن تحمل�ه كافة ديون ونفق�ات النجمة
االمريكي�ة لين�ديس لوه�ان ،نظ�ري أن
تك�ون اقامته�ا يف
اململك�ة ،ق�ام اخ�ريا
ام�ري مملك�ة برون�اي
–املعروف�ة بالث�راء والوف�رة املالي�ة–
باس�تضافة لوه�ان يف أح�د األجنحة
الفخمة ،بفندقه ال�ذي يمتلكه يف
وسط لندن.
لين�ديس ال تزال تتمتع بكرم
أم�ري برون�اي –ع�ن طريق
وضعها يف جناح يف دورشيس�رت– ما
يقرب من أسبوعني بعد أن دفع
لها لقض�اء ليلة رأس الس�نة
بصحبته.
لينديس امللقبة ب�«ليلو» ،كانت
قد تلقت مبلغ  60.000دوالر
م�ن قب�ل األم�ري املليون�ري
للذهاب إليه يف الفندق الذي
يملكه ،بصحبة العديد من
صديقاته�ا وكذلك لوهان
األم.
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قارئ

يف �شاأن اإنتاج مفهوم عراقي للثقافة الوطنية

الطني

جمعة الالمي
" الإن�شان بنيان اهلل  .ملعون من هدمه " (حديث �شريف)
()5
يفرتق الخطـاب العراقي ـ العربي  ،وهو يف
جوهره خطاب سامي ـ إسالمي حول حقوق
اإلنسـان  ،عـن الخطـاب الغربـي بهـذا الصدد
ً
اختالفـا جوهريـاً ،حيث أن األول شـأن إلهي ،
بينمـا الثانـي شـأن أريض مـادي  ،وإن تغلف
بغالف أخالقي.
إن مفهـوم حقوق اإلنسـان وفقا ً للخطاب
اإللهي  ،هو تفصيل الواجبـات اإللهية املنوطة
باإلنسـان كفرد ( املواطن)  ،ونوع ( الجماعات
البرشيـة) مـادام موجـودا ً عـى األرض  ،أو ما
دامت الحياة مسـتمرة إىل أجلها املعلوم
بحسـابات الله .ولذلك فـإن تبلور
الشـخصية العراقية ـ العربية ـ
اإلسـالمية يتجى يف منظومة
وتراتيبيـة معارجهـا نحـو
التخلـق بأخـالق اللـه  .أي
أن فكرة مثـل الحرية التي
تشـكل العمـود الفقـري
للخطـاب الغربـي حـول
حقـوق اإلنسـان  ،يتناولهـا
الخطـاب العراقـي ـ العربـي ـ
االسـالمي مـن حيـث مجاهـدات
اإلنسـان للوصول إىل " اإلنسان الكامل
".
ينطلق هـذا املفهوم حول حقوق اإلنسـان
من املقولة اإللهية املقدسة باستخالف اإلنسان
يف األرض .هـذه املقولـة منصـوص عليهـا يف
آيات مـن الذكـر الحكيم ويف الحديـث الرشيف
والسنة املرشفة  .وكذلك يف املتابعات الفذة التي
تـرد يف أحاديـث موثقة عن اإلمام عـي بن أبي
طالـب  ،والثقاة يف مدرسـة الصحابة  ،واألبدال
مـن العرفانيني  ،وكذلـك يف الجهد الضخم الذي
قدمـه اإلمام الفخـر الرازي و اإلمـام القرطبي
يف تفسـرهما للقرآن الكريم  .وهناك إشـارات
إسـالمية فريدة بهذا الخصوص تؤكد أن أرشف
العقـول هـو العقـل اإلنسـاني  ،وان ارشف
االجسـاد املخلوقة هو الجسد اإلنسـاني  ،وإن

أرشف النفوس املخلوقة هي نفس اإلنسان.
ومن الناحية االعتبارية فإن هذا التشخيص
الدقيق لحقوق اإلنسان وفقا ً للخطاب العراقي
ـ العربي ـ اإلسالمي  ،يتضمن حقوق اإلنسان يف
كل زمان ومكان وبرصف النظر عن لونه وعرقه
وديانته .ويف هذه النقطة تتجى عبقرية النظرة
العراقية ـ العربية ـ اإلسـالمية إىل اإلنسـان يف
تطـوره الزمني ويف معارجـه االخالقية  .أي أن
هذا املفهوم يشـمل الفرد كما يشمل املجموعة
البرشيـة يف

مجتمـع
معني  ،أو يف املجتمع اإلنساني بأكمله.
إن حريـة اإلنسـان يف القـول و العمـل و
التنقل و األمـن و العبـادات مكفولة بنصوص
القرآن الكريـم  ،ومفصلة من الناحية الرشعية
يف تحديـدات و تنصيصـات الشـارع املقـدس .
وهي تشـمل بـدءأ ً جسـده و نفسـه  ،لتنتهي
يف الحاكميـة الزمنيـة  ،مرورا ً بـدورة الثروة يف
املجتمع.
ويجـدر باملثقفـني العراقيـني والعـرب
واملسلمني أيضا ً  ،اإللتفات إىل أهمية االجرتاحات
العقلية والواقعية التي أوردها اإلمام جعفر بن
محمـد الصـادق يف هذا امليـدان  ،وكذلك ما ورد

�شعر

غربيـة فقـط  .وارتبط هذا املفهـوم الغربي يف
العصـور املتاخرة بقهر " اآلخـر " غر الغربي،
بـل يمحوه يف تجارب معلومة ( ابادة السـكان
ً
اسـرتاليا) .ودعـك مـن التدليـس
االصليـني يف
املقصود والكيل بأكثر من مكيال!
إن التاريـخ الشـخيص للخطـاب الغربـي
لحقوق اإلنسان ـ عى العكس تماما ً من املفهوم
العراقـي ـ العربي ـ االلسـالمي بهـذا الصدد ،
يقـدم امثلة جلية عى فسـاد نظرة السـلطات
السياسـية يف اوروبا .ولعلنـا نتذكر ترصيحات
كبار جنـراالت الغرب يف سـنوات السـبعينيات
والثمانينيـات وأوائل التسـعينيات مـن القرن
العرشين  ،التي ربطت ما بني "الثقافة الغربية"
وما بني "البندقية الغربية"  ،فضالً عن اإلنهيار
القيمـي للمجتمعـات الغربيـة  ،وهـو إنهيـار
يرتجمـه وجود مئات املاليني مـن العاطلني عن
العمل  ،أو الذين يعيشـون عـى نظام املعونات
 ،او موجـات العنـف والقتل الجماعـي العمد ،
وموجات االنتحار الفردي والجماعي  ،وسيادة
الشـمال عى الجنـوب  ،ومعسـكرات الالجئني
األجانب ومنعزالتهم وقراهم  ،ال سيما يف اوروبا
 ...الخ.
لكـن هـذا الخطـاب الغربـي  ،ولّـد أفكارا
جديرة بالتأمل واإلحرتام انبثقت من داخله  ،أي
من حركة الرصاع والتناقص يف قلب املجتمعات
الرأسـمالية الغربية  ،ال سـيما يف بدايات القرن
العرشيـن  ،حيث شـهدنا الحـركات الثورية يف
أألفـكار واملـرح والرسـم والشـعر والروايـة
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عبدالزهرة زكي
مرحٌ للمياه التـي تأتي بالحمام ِة
البيضاء
الجس ُد.
َ
املوت عن ظالمِ ِه األساط ُ
ر.
تنفض
ُ
و ُيخلَ ُ
ـق مـن أجلِـه الـرشق مرّتني،
مضمَّخا ً
بالعواصف والجمال.
ِ
ُ
ُ
الكـوارث
وتـرشق لطاعـ ِة سـالمِ ه
والكائنات.
ذهبه الخاطف
وتحيا عى بريق ِ
رب ُّة الحمام ِة البيضاء.
ٌ
أفـق للفتـو ِة التـي ال تشـيخ وال
تصغر..
ال تراه الشياطني.
النسـا ُء يريـن عـى صـدره ملعبـا ً
ِ
لألمنيات
ولأللوهة
ويـرى عـى فوديـه املحاربـون
اليائسون
َ
الحمامة البيضا َء
وقد أتت بها املياه.
ُ
إزرقاق سما ِئه
املالئكة عى
وترى
ِ
َ
نشي َدها الذي يوايس املوت باللعنات.
ٌ
جارية للجس ِد الكالمُ .
َّ
حواسه
عب ُده الذي يذكي
باألجنح ِة والنار.
ّ
ّ
ُ
وتتلذذ
تتفنن بالطاع ِة
رسـولته التي
بالعصيان.
َ
تجري
هوامُ ه التي تأمـر األنها َر بأن
إليه،
َ
والجبال بأن ُت َّ
لوقع قدميه،
ذل َل
ِ
َ
َ
تستتبع راحتيه.
والشمس بأن
ٌ
ُ
سـيدة للجسـ ِد الـكالمُ  ،حمامتـه
البيضاء.
ٌ
أذرع من املوت سوداءُ،
ٌ
حجر،
وريح من
ٍ
واشجا ٌر عناقي ُدها من س ٍّم
ٌ
ُ
تلفح بالنران
وأرض
ٌ
ورواح،
وبرش هائمون ،يف جيئ ٍة
ٍ
ً
عالية،
حاملون أبوابا ً من الفضة
ُ
ترفعها أسو ٌد
ُ
من أج ِل أن يزهر الجسد..
َ
البذرة الحرة.
ويهب النها َر
تلمع يف الجسد شهواتهُ
ُ
ُ
حـني تفتقـد الوحوش الضـواري يف
الغابات
والطيو ُر الكوارسُ يف الصحارى
ُ
والحيوانات املفرتسة يف البحار
َ
الجوع والشبع،
فراسة
ِ
ُ
تلك غريزة الجسد.
ُ
مالكـ ِه الذي لم ُيخلَـق إال من
هيبـة
ِ
أجل أن

يف مؤلفـات عدد من تالمذتـه و يف مقدمتهم
جابر بن حيان الذي سـمي أحد أبرز العصور
العربيـة اإلسـالمية " العباسـية " باسـمه
وفقـا ً ملراجـع الثقاة من أهل العلـم و أرباب
الفضيلة.
يتضح من هذا كلـه أن الخطاب العراقي
ـ العربـي املسـلم حـول حقـوق اإلنسـان ،
ينطلق من مجاهدة اإلنسـان لنفسـه  ،ومن
سـرورة الـرصاع اإلجتماعي  ،وحسـم هذا
ً
وفقـا للمفهوم والرسـالة اإللهية يف
الرصاع
األرض أو يف الحيـاة الدنيا مادامت مسـتمرة
إىل اليـوم املعلـوم بإذن ومشـيئة اللـه تعاىل،
فيكون اإلنسـان بهذا املنحى مخلوقا ً إلهيا ً
هو األرفع من بـني كل املخلوقات التي
نعرفها و التي ال نعرفها.
أمـا الخطـاب الغربـي لحقوق
اإلنسـان فلقد نشـأ يف الرصاع ما
بني الطبقات االجتماعية الصاعدة
والكنيسـة  .هـذا مـن الناحيـة
الوصفية الظاهريـة يعني الرصاع
بني اإلنسان و بني الله  .وهذا املنطق
فاسد ألنه إما يلغي وجود الله كما هو
يف املفهوم اللينيني ـ السـتاليني ملاركس
 ،أو يجعـل اإلنسـان بديالً لله كمـا يف أفكار
فردريك نيتشـه .ومعلوم لدينا ـ اآلن تحديدا ً
ـ أنه ال املفهوم االول  ،وال املفهوم النيتشوي
 ،اسـتطاعا الصمود ،ليس أمام امتحانات و
اختبـارات الزمـن فقط  ،بل وأمـام التجربة
امليدانية العيانية املشخصة.
إن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسـان الذي
أقرتـه هيئة األمـم املتحدة بعد تشـكيلها يف
أعقاب انهيار فكرة عصبـة األمم  ،هو خالصة
أفكار الثورة الفرنسـية الربجوازيـة ذات العلم
املثلـث األلـوان  .ويمثـل هـذا الحـدث األريض
ذروة الـرصاع بني األفكار األرضية املادية و بني
السلطة الكنسية التي كانت تمثل سلطة روحية
و سلطة زمنية  .وإن إنتصار الطبقات الصاعدة
،الربجوازية والعمالية ،عى سـلطة الكنيسة يف
اوروبـا  ،ال يعني اإلنتصار عـى " مفهوم ديني
منحـرف " تمثلـه املرجعية الكنسـية  ،التي لو
أمعنـا النظـر يف تاريخهـا لوجدنـا أنهـا كانت
تتبـارى مع حكام املقاطعـات و أمراء الواليات
يف استعباد اإلنسـان الغربي أو مطلق اإلنسان ،
و لنالحظ ـ بعد ذلـك ـ إن اإلنتصار الربجوازي
عـى الكنيسـة كان البدايـة لظهـور الحركـة
االسـتعمارية الغربية لشـعوب الـرشق .وبهذا
يكـون املفهوم الغربي لحقوق اإلنسـان  ،حذاء
للطبقة السائدة يف املجتمعات الغربية تحوله إىل
" جزمة عسـكرية " يف توجهاتها االستعمارية،
وشـكل من أشـكال " بيـوت املـال " الكربى يف
تقسيم العمل ْ ،
إن عى صعيد قاري أو دويل.
ولهـذا نجد أن التطبيقـات امليدانية لحقوق
اإلنسـان وفقا ً للمفهوم الغربي السائد حاليا يف
العالقـات الدولية  ،تنقض مـا حرره او ما قال
به آباء الثورة الفرنسـية ودعاة االقتصاد الحر
 ،النها سـلبت الزنوج والهنود الحمر حقوقهم ،
وألنها وضعت " اآلخر " الرشقي يف ميدان املادة
الخـام فكريـا ً واجتماعيا ً واقتصاديـا ً لرفاهية
اإلنسـان الغربي  ،أو لنقل لرشيحـة اجتماعية

ّ
يشع دمُ ه باألساطر،
بالفتوةِ،
باأللوه ِة،
بالحمام ِة اليضاء،
روحه األثر ِة يف حر ّي ِتها.
أختِ
ِ
ُ
ُ
وترجمانه الضو ُء
آية الجس ِد النهارُ.
فكيف للرائي أن يبرصه
ٌ
بوثاق برو ِق ِه
منخطف
وهو
ِ
ٌ
ومنحذب إىل أتو ِنه
َ
الرؤية الضو ُء
حتى أن
وحتى أن الرائي النهار.
أيها الجسد:
يناديك الغمر ..فإتبعه
وتناديك القوة ..فإسترشس بها.
وتناديك الشهوات ..فتل َّو عليها.
ويناديك الظالم ..فتمرغ به.
أيها الجسد ،يا عسل النهم األكول.
ٌ
طاغية عى اإلبريز
ٌ
بنفسجة عى الحرير.
الغامٌ عى الغيم.
ٌ
ٌ
خفيف يف الهواء.
شمعدان
ٌ
شهقة عميقة يف قبو.
ٌ
مطرقة متوثبة.
ٌ
قلب كسر
نجمة تنحني من أجل ٍ
كلُّها:
ُ
هي شهوات الجسد،
ُ
ُ
حديثه بها
ثرثرته التي يفصل
َ
الفردوس عن األفعى
وينأى بهما عن القرب.
دعه يا ظالم ..يسترت.
واتركيه يا مياه ..يسلم.
ً
حمامة بيضاء،
وانفي يا
َ
َ
أخت روحه ،أساطره عن الرتاب.
يا
دعه يا كالم
يمرّن أجنحته عى اإلنفجار.
الجسد النر
الذي ال فوقه شمس.
ال تحته أرض.
الذي ال حومة لحربه إال روحه،
و ال نزهات لسالمه إال صفره.
دعه يا حبل يتقوس.
واتركه يا ناي يتموقس.
ودعه يا رمح ال تسبقه.
يا نا ُر كوني رسيرَه.
ُ
عاصفة َ
بيته.
وكوني يا
َ
أغنيته.
وكن يا رع ُد
الجسـ ُد النـر الـذي ال ينـام وال
يستيقظ
وال يتكلـم وال يصمـت وال يعقل وال
يجن
وال يتعفف وال يفسق إال يف أحالمه.

�شرود
لوؤي حمزة عبا�س
عى الرغم مـن كونه يملك نظرا ً
ثاقبا ً قـاده للفـوز بـكأس الرماية
مرتـني متتاليتني ،فـكان الثاني بني
أبطال الرماية املتوّجني عى اعداديات
البـرصة ـ صورته بني طلبة اعدادية
املعقل الفائزيـن للعام  ،1978يرفع
مداليتـه ،كانـت مـا تـزال معلّقة يف
غرفـة الرياضة حتى وقـت قريب ـ
إال أن حكايته انتهت إىل حمله صورة
مختلفة يف محفظـة نقوده ،دقيقة
التفاصيل ،بحجم عملة ورقيّة مثنية
من املنتصف.
ـ إنه أنا ،أعمى بروغل.
كان ُيشـر إىل الصـورة ،يقـرّب
اصبعه من األعمـى الرابع بني صف
العميان املتعثرين وهو يح ّدث أقرب
جلسائه يف مقهى أم الربوم.
قبل أكثـر من ثالث سـنوات رأى
بروغـل يف حلمـه ،بلحيتـه الكثـة
وشـعره األشـعث الطويـل تحـت
طاقية مدوّرة ،كان يشـبه تخطيطه
الشـخيص :فالّحا ً سئما ً من األرايض
املنخفضـة ،يبتهج بإفزاع سـامعيه
بقصص األشـباح واألرواح ،كما قرأ
عنه يوما .سـمعه ،يف الحلم ،يح ّدثه
بلغـة هولنديـة فهمها عـى الفور:
ستكون أحد عمياني!
كانـت الجملـة واضحـة ،فهمها
فور سـماعها ،عى الرغم من أنه لم
يكن يعرف حرفا ً واحدا ً من الهولندية
ّ
يتذكر أنه سمع أحدا ً ينطقها من
وال
قبل ،خيش لشدة وضوحها أن تكون
نبـوءة لعمـى قريـب حتـى أغمض
عينيـه وأخذ يتجـوّل يف املنزل بيدين
مرفوعتني وخطوات بطيئة متعثرة.

 ،وظهـور الحـركات الشـبابية التـي تطالـب
بالعدالة وملسـاواة  ،وشـيوع النظرة األنسانية
نحو ( اآلخر ) املختلف  ،ثم هذا اإلهتمام بالبيئة
غر املسـبوق  ،وتحول العالـم األريض اىل قرية
صغرة .
هذا كله جعل املثقف العراقي يعيش يف عالم
متحرك  ،متغر  ،بني يوم وآخر  ،وليس بني عقد
وعقـد  .وهو ما يوفـر امام املعنيـني يف تأصيل
مفهـوم عراقـي للثقافـة الوطنيـة العراقية ،
مديات أكثر رحابة  ،وآفاقا رصينة ،إلنجاز هذه
املهمة الحيوية التي ستكون دليال مفتوحا عى
الحارض واملسـتقبل  ،كما سـبقت اإلشارة اليه
 .وإنـه ملن املفيد جدا ً اليوم قبـل الغد  ،ان نبادر
جميعنـا اىل طـرح ( أو إعـادة طـرح) وجهات
نظرهـم يف هذا الشـأن  ،ألن هـذه العملية من
شـأنها ان تضعنا بني ّ
يدي إمكانية إعادة كتابة
( بيان الثقافة العراقية ) من جديد .
__________________________________
(**)  :إعتمدت هذه الدراسة عى الخطوط
العامـة ملحـارضة للكاتـب بعنـوان  ":التصور
اإلسـالمي للشـخصية اإلنسـانية "  ،ألقاها يف
" نـادي ابن ظاهر " بإمارة راس الخيمة سـنة
 ، 1980بدعوة من
مجلـس ادارة هذا النـادي  ،قوبلت بر ّد فعل
سـلبي من قبل التيار التكفـري يف دول الخليج
العربي  ،وهو ما اسـتتبع صدور فتاوى بتكفر
الكاتب او تحريم تداول كتبه  ،اكثر من مرة .

حامت حممد ال�شكر

ال نعـرف تحديدا من الذي اطلق تسـمية قارئ
الطـني عى اآلثـاري والباحـث الراحل طـه باقر
(الحلـة ،بابـل  )1984 -1912لكـن الوصـف ال
يخطـئ تلخيصه رمزيـا ودالليا ،عاكفـا عى ما
تبقى عـى أديـم وادي الرافدين من ُ
رُقـم وألواح
ونقـوش وأحجار ،وما ُكتـب أو ُ
خ ّ
طط فوق طني
أرض السـواد  -وبـه  -من فنـون وآداب ومالحم
وأساطر.
القـرن املنقـي عـى والدتـه كان مناسـبة
طيبـة السـتذكاره يف مدينته بابـل ،ويف أور التي
عشق ماضيها وعاشـه تحقيقا وتنقيبا ودراسة
وترجمة .لكن ملحمة كلكامش تظل العمل األهم
بـني أعمال طه باقر الذي لم يكتف برتجمة ألواح
امللحمـة ،بل راح يرمـم ما تكر منهـا ويقارن
نصوصها بمتون من لغات قديمة وحديثة ويعلق
عليها ويفر غامضها ،أما دراسـته املستفيضة
ألثر امللحمة يف الفكر القديم ويف النصوص الدينية
فهي دليل عى تشبعه باألدب الرافديني وتماهيه
مـع نصوصـه ،وإدراكـه للمسـاحة املنبثـة من
امللحمـة يف قصص التوراة حول الخلق والطوفان
وسـواهما من املوضوعات التي كشـف طه باقر
باملحاكمة النصية املقارنة ما أخذته من نصوص
امللحمة العراقية وأفكارها وطريقة عرضها .ويف
تقييمه مللحمـة كلكامش فنيا يقـول“ :لعلني ال
أبالـغ إذا قلت إنـه لو لم يأتنا مـن حضارة وادي
الرافدين مـن منجزاتها وعلومهـا ومتونها يشء
سـوى هذه امللحمـة لكانت جديـرة أن تتبوأ تلك
الحضارة مكانة سـامية بـني الحضارات العاملية
القديمة” وقد شبهها يف إحدى دراساته بأوديسة
هومـروس .ولعل أعظم مكافأة تلقاها طه باقر
عـن عمله هو اقرتانها به وكأنه أحياها وشـارك
كتابها املجهولـني يف صياغتها ،وتعمق يف تعريف
العالم بالحضارات القديمة الكربى؛ فرتجم كتاب
كريمـر مـن ألـواح سـومر املتضمن ما شـهدته
مـن أوائـل األشـياء كالكتابـة والقانـون والفن
والعمارة ..وشمل اهتمامه حضارات الرشق كله
فكان كتابه مقدمة يف تاريخ الحضارات القديمة
تعريفـا بحضارة مـرص ،ومثلها مـا قدمه آلثار
ليبيا خـالل عمله فيها أسـتاذا وآثاريا .ولم تكن
الوطنيـة وإحياء مجد بـالده الغابر هما محركه
الوحيـد يف عطائـه العلمي .بـل كان وراءه أيضا ً
اعتقـاده باملـايض كمنجـز إنسـاني وال سـيما
الفكر األسطوري امللخص لنظرة اإلنسان للكون
والحياة والـذات ،وكذلك نفهم الجانب الحضاري
يف عمله فهو يريد للحضارة أن تكون الفتة تتكتل
تحـت ظاللها الجهود والـرؤى لخلق حياة أفضل
دون اجـرتار وتراجع .لذا تجـاوز طه باقر الصلة
املتحفية باملايض أي وجوده كلقى وأحجار تشر
لزمن ماض فحسـب ،ولم ير املعرفة التي تتيحها
األسطورة للبرش تسـلية أو تخريفا ،بل نصوصا
ُّ
يكن الفرد والجماعة
تحمل إمكان تشـخيص ما
معـا مـن أحـالم وتصـورات .فـكان يف الجانـب
اآلثاري يسـتكمل جهود زمالء من مجاليه تركوا
بصماتهـم يف وطنه مثل جواد عي يف الدراسـات
التاريخية وعي الوردي يف الدراسـات االجتماعية
وعي جـواد الطاهـر يف النقد األدبـي ومصطفى
جـواد يف اللغـة والتاريـخ ..وسـتتصادى بحوثه
واكتشـافاته مع مكنونات مخلوقات الطني الذي
ظل قارئا متبرصا له حتى رحيله.

اأعمـــــى بروغــــل
ّ
تذكر يف تمرين عماه أنه رأى عميان
بروغـل من قبل ،ربمـا يف واحدة من
املجـالت القديمة ،عندها فتح عينيه
ّ
وتوجـه إىل املخـزن أسـفل السـلّم.
عندما عثر عى املجلة ورأى الصورة،
بعد بحث طويل ،عرف َّ
أي أعمى كان
يقصـد الصوت أن يكون بني السـتة
عميان ،القبيحني ،بثيابهم الفلمنكية
الغريبـة وعيونهـم الذابلـة .ليـس
األعمـى األول الواقـع يف الحفرة ،وال
الثانـي ،املنحني ،الـذي يتلقط بأذنه
مأزق صاحبه ،ربمـا كان يف طريقه
للحفـرة هـو اآلخـر ،وال الثالث ،بل

الرابـع برأس الجرذ املرفوع ،مفتوح
الفـم .قـرّب الصـورة لعينيـه وأخذ
يحـ ّدق يف العميـان ،يتأملهـم واحدا ً
واحداً ،ويتوقف عنـد األعمى الرابع.
نيس نفسـه وهـو يتأملهـم يف ضوء
املخزن ،بني مرتوكات املنزل.
لم يحـ ّدث أحدا ً يف موضوع الحلم
أول مرّة ،حاول نسيانه ،لكن صورة
ّ
الفـالح صاحـب القصـص املفزعة
أخذت تعاوده يف صحوه ،يف الشارع
ّ
يفضل
وهو يسر ،أو يف املقهى حيث
أن يقـي نهاراتـه بـني الوجـوه
الغريبـة العابـرة .غمامـة رماديـة

تتحرّك أمام عينيه ،قبل أن تستقر يف
صورة برشيّة واضحـة ،إنه بروغل،
أصبـح يعرفـه اآلن ،وربمـا يرتقبه،
تتجسـد مالمحه لحظـات ثم تغيب،
ّ
لتعثـره عى الرصيف،
لكنهـا كافية
وانطفـاء مـا حولـه مـن مشـاهد
ووجـوه ،األمـر الـذي زاد يقينـه
بكلمات الرجل فعاد ليواصل تمرينه،
ّ
مفكرا بالشـوارع التي سـيعربها يف
عماه ،واأليام التي سيعيشـها .كان
يقـي نهاراتـه مغمـض العينـني،
تقـوده يـداه يف البيـت ،والشـارع،
واملقهـى ،لم يكـن يفتـح عينيه إال

عندمـا ُيسـلم نفسـه للنـوم ،يـرى
حقوالً واسـعة ،خرضتها بنيّة ذابلة
وأناسـها بعيـدون ،ال يتذكر أنه رأى
مثلها يف صحـوه يوما .كلما تواصل
حلمه تصبح الحقول أكثر وضوحاً،
ّ
تتغر خرضتها ،تبدو المعة ،ويغدو
النـاس أقرب ،بمالمحهم الشـاحبة.
قبـل أن يصحو بوقـت قصر يعرف
أنهـم عميـان الصـورة يواصلـون
سـرهم الغريب من حقـل إىل حقل،
وأنـه بينهم ،يده عـى كتف األعمى
أمامه ويد األعمى خلفه عى كتفه.
ـ إنه أنا ،أعمى بروغل.
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مرشوع قانون حق الربيء يف التعويض حيتاج إىل التعديل واإلضافة

حتقيق /حمرر ال�صفحة

لم يرشع قان�ون حق الربيء يف التعويض
اىل اآلن م�ن قبل الربمل�ان العراقي بالرغم من
أهمي�ة هذا القان�ون الذي يمك�ن من خالله
تعويض الش�خص الذي يطلق رساحه سواء
كان ط�ور التحقي�ق أم املحاكم�ة وكم�ا هو
مع�روف يف دول العالم كافة ،فإن الش�خص
الذي يتم توقيفه ثم يطلق رساحه يتم تعويضه
حتى ل�و كانت مدة التوقيف س�اعة واحدة ،
وكان لدينا يف الع�راق قانون خاص بذلك هو
قانون رد االعتبار إال انه الغي من قبل النظام
البائد وبقي الش�خص ال�ذي يطلق رساحه ال
يعوض مع انه يفقد سمعته وعزته وكرامته
وحتى يؤثر ذلك يف أوالده وعىل مس�تقبلهم ،
لهذا فإن الظروف والتطورات التي حصلت يف
العراق توجب مثل هذا الترشيع .
من هو الربيء ؟
وفقا ً ملسودة حق الربيء ،فإن الربيء هو
الش�خص الذي برئت ذمته نهائي�ا من التهم
املس�ندة إليه بقرار قضائي مكتسب الدرجة
النهائي�ة أي أن يص�در ق�رارا بال�رباءة م�ن
قايض التحقيق باإلفراج وفق املادة  /130ب
م�ن األصول الجزائية او الفقرات األخرى لهذ
امل�ادة وال يتم التمييز يف ه�ذا القرار ،وبالتايل
فأن الشخص يطلق رساحه وهو غري مطلوب
عىل ذمة قضايا أخ�رى ،ال جزائيا وال مدنيا ،
وأيضا يش�مل مفهوم الربيء الشخص الذي
تص�در املحكمة حكما برباءته ألنه لم يرتكب
الفع�ل الجرمي ،املس�ند اليه او ألن ما اس�ند
اليه م�ن فعل هو غ�ري معاقب علي�ه قانونا
او ان ه�ذا الش�خص غ�ري مس�ؤول عن هذا
الفعل الذي اس�ند الي�ه ،او اذا تبني للمحكمة
املختص�ة ان االدلة غري كافية  ،للحكم فتقرر

املرشوع والذي لم يتم ترشيعه اىل االن.
طريقة املطالبة بالتعوي�ض
يف كل دول العالم هناك تعويض للشخص
الذي يت�م توقيفه ثم يطل�ق رساحه حتى اذا
كان�ت مدة التوقيف قليلة جدا ووفق مرشوع
قانون ح�ق الربيء يف التعوي�ض فإنه يجوز
للمت�رر اي ال�ربيء ان يقي�م دع�وى أمام
محكم�ة الب�داءة واملطالب�ة بالتعوي�ض من
الجه�ة التي قام�ت باالحتجاز ،وه�ذا النص
يحت�اج اىل توضيح  ،إذ ان الكثري من الجهات
تقوم بالقبض او التوقي�ف وبأوامر قضائية
فع�ىل من يقيم الربيء الدع�وى اذا كانت تلك
الجه�ات قام�ت بإج�راءات قانوني�ة ؟ أرى
ان تك�ون هن�اك جه�ة مختص�ة يف مجل�س
القض�اء األعىل او وزارة العدل هي التي تقوم

الحك�م بالرباءة ،واإلفراج ع�ن املتهم ،وهناك
ح�االت يك�ون فيه�ا الش�خص بريئ�ا ه�ي
عندما يتم توقيف ش�خص او احتجازه دون
ام�ر صادر من س�لطة قضائي�ة فعندما يتم
توقيف ش�خص او احتجازه دون امر صادر
م�ن س�لطة قضائية ف�إن ذلك يع�د مخالفا
لقان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة رق�م

مقال

حق
التظاهر يف القانون
علي جابر
ج�اء يف امل�ادة 38م�ن الدس�تور
العراقي بأن حق التظاهر مكفول يف
القانون ،بما ال يخل باآلداب واألخالق
العام�ة ،وعىل الدول�ة ان تكفل ذلك
عىل ان يرشع ذلك بقانون .
ومن ذلك نستدل عىل ان التظاهر
واالجتم�اع ه�و ص�ورة م�ن صور
الديمقراطي�ة الحديثة التي تس�عى
كل دول العال�م الحديث�ة اىل توف�ري
الضمان�ات العامة له�ذه الظاهرة
 ،وذل�ك ألن الن�اس او املتظاهري�ن
هم الذين ج�اءوا بالق�ادة او الذين
ه�م يف س�دة الحكم  ،وبالت�ايل فإن
الن�اس هم امل�رآة العاكس�ة لإلدارة
وللسياسة العامة ،ومثل هذا النهج
موج�ود تاريخيا كما ه�و الحال يف
اليون�ان القديم�ة "أثين�ا" وكذل�ك
يف كاف�ة األنظم�ة الديمقراطي�ة
الحديث�ة إال ان املالح�ظ يف الع�راق
هو ع�دم ترشيع القان�ون الخاص
الذي ينظ�م هذه التظاه�رات وهو
من أه�م القوانني الواجبة الترشيع،
ما ابقى الب�اب مفتوحا لالحتماالت
والتوقع�ات ولالجتهادات ،فمن هي
الجهة الت�ي تعط�ي املوافقات وما
هي الحدود العلي�ا للتظاهر ،وكيف
يمك�ن االعرتاض عندم�ا يتم رفض
التظاه�ر ،وم�ن ه�ي الجه�ة التي
يطعن امامها ؟
كل ه�ذه االس�تفهامات كان من
املمك�ن ان ينظمه�ا ه�ذا القان�ون
الذي هو م�ن االهمية بمكان بحيث
تعطى له األولوية ألن�ه ينظم حالة
سلمية ديمقراطية حديثة .
وربم�ا يكون ه�ذا األم�ر دفع اىل
الرج�وع اىل م�واد الدس�تور والتي
هي خطوط عامة وليست تفصيلية
والت�ي تقول عىل ان ال يخل بالنظام
الع�ام واآلداب العام�ة ،فم�ا ه�ي
حدود ذلك؟ اعتق�د ان ذلك يؤدي اىل
اىل عدم اإلخالل بالقوانني الس�ائدة
وكذل�ك األعراف املتبع�ة يف البلد وال
يؤث�ر يف الحقوق العام�ة والخاصة
 ،وه�ذه ه�ي املفاهيم الت�ي يمكن
الركون اليها عند تطبيق نص املادة
38من الدس�تور العراقي مع وجود
التعليمات الخاصة والتي تصدر من
الجهات التنفيذية والتي تحدد مكان
وموعد التظاهر وأسبابه حتى تتوىل
الس�لطة التنفيذية توف�ري الحماية
الالزمة للمتظاهري�ن وتمنع وقوع
األعم�ال او االعتداءات عليهم ،وهذا
موج�ود يف كل دول العال�م حي�ث
نش�اهد ان رج�ال الرشط�ة عندما
تخ�رج التظاه�رات ع�ن طابعه�ا
املألوف تق�وم باس�تخدام خراطيم
املياه والغاز املسيل للدموع لتفريق
التظاه�رة فمثلم�ا تك�ون هن�اك
حقوق للتظاه�ر وحرية فيها ،فإن
هناك حدودا يجب االلتزام بها .

23لس�نة 1971والتي حرصت ام�ر التوقيف
باالجهزة القضائي�ة وبالتايل من يتم توقيفه
به�ذه الطريقة فهو بريء وألن ذلك يؤدي اىل
رضر نفيس او جس�دي لهذا الشخص  ،هذه
هي الحاالت التي يكون فيها الش�خص بريئا
ويوجب القانون او مرشوع القانون تعويضه
وفق االجراءات املرس�ومة والتي جاء بها هذا

واقعة ق�صائية
اعداد  :امل�صتقبل العراقي
"بدري�ة" بلغ�ت األربع�ني ولم
تتزوج ،كل أخواتها صغارا وكبارا
جاءه�ن النصي�ب إال ه�ي ظل�ت
جليس�ة البي�ت تطب�خ وتكن�س
وتمسح ،أي نعم جاءها خاطبون
إال ان هناك ش�يئا غريبا كان يؤثر
فيه�م فم�ا كادوا يأت�ون حت�ى ال
يع�ودون أب�دا  ،إصابته�ا العق�د
والكآب�ة  ،وظن�ت أن يف األمر رسا
او س�حرا  ،حت�ى انه�ا قص�دت
الساحرات والعرافات دون جدوى
حتى كان س�كن اىل جوار "بدرية"
ش�اب يعم�ل بائع�ا يف الس�وق
يصغرها بخمس سنوات ،يبدو عىل
محياه انه طيب الرسيرة وس�هل
االصطي�اد وع�ىل الرغ�م م�ن ان
بدرية لم تكمل دراستها املتوسطة
إال انها وبحكم اختالطها بأخواتها
الجامعي�ات تعلم�ت الكث�ري  ،ولم
يب�ق معه�ا يف البي�ت س�وى أمها
وأخيها الصغري.
وأرادت ان ترس�م الخط�ة عىل
جارها الجديد "عامر" فبدأت تقدم

برصف التعويض للمتررين حسب الوثائق
وحس�ب قرار املحكمة وان يك�ون التعويض
مادي�ا ومعنويا وهذا مهم  ،فالرر املعنوي
يك�ون يف ه�ذه الح�االت اكث�ر م�ن ال�رر
امل�ادي  ،وه�ذا يحت�اج اىل إثب�ات واىل جهات
مختص�ة من أطباء ومختصني يف علم النفس
واالجتماع لتحديد ذلك الرر وهذا التعويض
اي املعن�وي معتم�د يف كل دول العال�م  ،ألن
األمراض النفس�ية من الصعب الشفاء منها
وق�د تنعك�س اثارها ع�ىل العائل�ة والصغار
واملجتم�ع  ،ولهذا ال بد من التعويض املعنوي
املرتفع الذي يس�اعد اإلنس�ان ع�ىل مواجهة
ظروف املجتمع الصعبة.
طرق الطعن يف القرارات
وعندم�ا تق�وم املحكم�ة بإص�دار القرار
للربيء بالتعويض يكون الطعن فيه استئنافا
وتمييزا وحس�ب قانون املرافعات ،وبالتأكيد
فأن محكمة البداءة تستعني بالقانون املدني
عند الحكم بهذا التعويض وان املبالغ املحكوم
بها تس�تحصل دفعة واحدة عن�د الحكم بها
من محكمة البداءة  ،وانا ارى ان هذا املرشوع
اي م�رشوع قانون حق ال�ربيء يف التعويض
يحت�اج اىل الكثري من اإلضاف�ات والتعديالت
حت�ى يك�ون سلس�ال ورسيعا وس�هال  ،الن
اه�م يشء يف القوان�ني هو ان تك�ون رسيعة
"فالعدالة البطيئة ظل�م" كما يقولون  ،لهذا
امل�رشوع املتكون من  8م�واد يحتاج اىل مواد
اخ�رى واضاف�ات  ،واهم يشء ه�و ان تكون
هن�اك "جه�ة تنفيذي�ة" للق�رارات يمك�ن
الركون إليها وتتوىل تنفيذ القرارات وتس�ليم
املبالغ املحكوم بها برسعة وبدون إبطاء.

أوقعته يف براثن الفساد لكي يتزوجها
ل�ه الطعام مرة يف الغ�داء ومرة يف
العشاء عىل أساس انه وحيد وغري
قادر ع�ىل الطبخ وغس�ل املالبس
حتى تطورت األمور ،فدعاه أخوها
اىل ان يتعىش معهمن فلبى بحسن
نية  ،ثم تكررت الجلس�ات وتبادل
الزيارات حت�ى تحدثت بدرية معه
بشكل منفرد ،ورشحت له ظروفها
وحياتها اململوءة بالحفر واآلهات
حت�ى جاء ي�وم خ�ال به�ا وبدأت
تغازل�ه وألن�ه يع�ود بج�ذوره إىل

املحامي كاظم حممد كاظم
صدر قان�ون إيجار عق�ارات وأرايض الدولة
الخ�اص باملس�تثمرين األجانب يف الع�راق وهو
خطوة مش�جعة لجذب املس�تثمرين األجانب إىل
العراق خصوصا ً بعد االس�تتباب األمني الجيد يف
العراق ،وهذا القانون جاء بعد عدد من القوانني
االس�تثمارية التي صدر لتش�جيع املس�تثمرين
ع�ىل ولوج ه�ذا القط�اع ،وبالرج�وع اىل قانون
ايجار عقارات وأرايض الدولة نالحظ انه يفرض
رضيبة عىل املس�تثمرين األجان�ب مقدارها من
 12-6م�ن قيمة املرشوع وه�ذا األمر يحتاج اىل
ً
املراجعة حيث ان هذا املبلغ مرتفع كثريا ً
قياس�ا
لتسهيالت االس�تثمار املمنوحة يف الدول العربية
املجاورة مثالً (قطر – واإلمارات) فان املس�تثمر
عندما يجد تس�هيالت ورضائب اقل فلماذا يأتي
إىل العراق فهو من باب أوىل يذهب إىل هذه الدول
ف�ان فرض هذه الرائب يج�ب ان يأخذ بنظر
االعتبار أس�عار األس�واق املجاورة وما تقوم به

األرياف ولم يس�بق له أن تعرف او
ص�ادق فتاة ،فكل حياته بعد وفاة
امه مكرس�ة للعمل ،وق�د وجد يف
بدرية حنانا كان قد افتقده بوفاة

أم�ه وعان�ى األمري�ن وه�و يقوم
بغسل مالبسه أو تناول الطعام يف
األس�واق وبدأ عقل�ه الباطن يتأثر
"ببدري�ة" وفك�ر بال�زواج منه�ا

وجعلها معه إال انه قرر ان يس�أل
عنها وعن عائلتها وملاذا لم تتزوج
إىل االن ؟  ،فأخ�ربه احده�م انه�ا
مريضة بالربو ،واألخر قال له انها
مريضة باملفاصل إال انه كان يشد
اىل بدري�ة بفعل مجه�ول وقابلها
ع�رشات امل�رات ،حت�ى أوقعته يف
براثنها وجعلته يفعل معها الحرام
حت�ى ال يس�تطيع ان يتخل�ص او
يتمل�ص منها اذا م�ا اراد الهروب
 ،وقال�ت له اذا لم يتزوجها س�وف
تقول ألهلها انه فعل معها الحرام
وان�ه اغتصبها فبق�ي يف حرية من
أم�ره إال انه�ا تزوجه�ا مرغم�ا
بش�كل نفيس  ،إال ان حياته معها
لم تكن س�هلة فقد كثرت املشاكل
والخالف�ات حتى انه كان يربها
ع�ىل أتفه األم�ور ألنه اعت�اد عىل
الوح�دة ول�م يألفه�ا وه�ي أيضا
كان هدفها ال�زواج  ،الزواج فقط
ال يشء س�وى ذل�ك ،فكانت نهاية
ذل�ك الطالق حتما ،ألن ما بني عىل
الخطأ ال يثمر إال الخطأ.

قوانني االستثامر واملرحلة اجلديدة
من تسهيالت وتخفيضات وما أثرها عىل السوق
العراقية من ناحية جذب املستثمرين فهناك دول
تعط�ي اإلقام�ة املجانية للمس�تثمرين حتى أن
بعض هذه الدول رفع�وا درجة الكفيل ورشطه
يف ضمان حضور املستثمرين..
وال بد من اإلش�ارة ايضا ً اىل ان القانون أعاله
مي�ز ب�ني املش�اريع الس�رتاتيجية والصناعي�ة
والزراعي�ة حيث ان نس�بة األوىل هو من %12-6
م�ن قيمة املرشوع يف حني أن النس�بة املقطوعة
من املشاريع الصناعية والزراعية هي من %6-1
من قيمة املرشوع وه�ذا بالتأكيد يؤدي إىل عمل
املستثمرين يف داخل العراق.
وال ب�د من طمأن�ة املس�تثمرين القادمني إىل
الع�راق ومن ه�ذه التطمينات ه�و تمديد هذه
العق�ود لزم�ن طوي�ل وان يكون هن�اك انفتاح
اقتصادي عام يف الع�راق من قبل كافة الوزارات
ومجال�س املحافظ�ات وتقدي�م التس�هيالت

لل�رشكات واملس�تثمرين األجان�ب للق�دوم اىل
العراق ،وبالتأكيد أن مثل هذا العمل سوف يؤدي
اىل القضاء عىل البطالة وتش�غيل األعداد الكبرية
من العاطلني يف هذه املش�اريع وكذلك مساعدة
رؤوس األموال العراقية يف املش�اركة واملساهمة
يف هذه االستثمارات وايضا ً يمكن االستفادة من
التجربة االستثمارية الناجحة يف إقليم كردستان
وان يكون موضوع جباية الرائب وفقا ً ألهمية
املرشوع وبنس�ب قليلة عما جاء به هذا القانون
وهن�اك بعض الدول تعطي تس�هيالت للرشكات
فال تأخذ منها رضائب إال بعد  12س�نة من عمل
هذه ال�رشكات يف تلك البل�دان .ويف الحقيقة أن
النهض�ة الصناعية يف الع�راق تحتاج اىل ترشيع
مث�ل هذه القوانني االس�تثمارية والتي تس�اعد
كث�ريا ً يف إع�ادة بن�اء وتطوير البن�ى التحتية يف
الع�راق خصوص�ا ً بعد ترشي�ع قان�ون املوازنة
العامة .

استشارات قانونية

 1-السيدة منال إبراهيم من بغداد اجلديدة ،تسأل عن الوصاية ومتى تنتهي مهمة

الويص ؟.

ج /عرف قانون األحوال الشخصية رقم  188لسنة 1959
الوصية بأنها تعرف يف الرتكة مضاف اىل ما بعد املوت مقتضاه
التملي�ك ب�ال عوض و ال يعت�د بالوصية إال بكت�اب موقع من
ال�ويص و تنته�ي مهمة ال�ويص يف األحوال التالي�ة -1 :موت
القارص  -2بلوغه الثامنة عرشة إال اذا قررت املحكمة استمرار
الوصاي�ة عليه  -3عودة الوالية ل�أب او الجد بعد زوالها عنه
 -4انتهاء العمل الذي أقيم املويص املنصوب ملبارشته  -5قبول
اس�تقالته  -6زوال أهليت�ه  -7فق�ده  -8عزل�ه  .كما جاء يف
املادة  82من القانون أعاله.
 2-السيد عيل مهدي من السيدية يسأل ،عن قانون املخدرات وما عقوبة االجتار

باملخدرات ؟.

ج /إن قان�ون املخدرات رقم  68لس�نة  1965هو القانون
ال�ذي عالج كل ما يتعلق باملخدرات واالتج�ار بها و بني أنواع

املخ�درات التي حددته�ا االتفاقية الوحيدة للمخدرات لس�نة
 1961املوقع عليها يف نيويورك يف  1961 –3- 30ومنها القنب
و الكوكة و املخدر األفيون والخش�خاش وغريها ،وقد عاقبت
امل�ادة  14م�ن القانون أع�اله باإلع�دام و مص�ادرة األموال
املنقولة و غري املنقولة من استورد أو حاز او زرع املخدرات .

 3الست زينة عزيز مهدي من املقدادية تسأل ،عن عقوبة من يعرب احلدود بدون جوازسفر؟ .

ج /لقد تناولت املادة  10من قانون جوازات الس�فر املرقم
 32لسنة  1990عقوبة من يغادر او يحاول ان يغادر العراق او
م�ن دخله او حاول دخوله خالفا ألحكام القانون و هي حمل
جواز س�فر صحيحة من جميع الوجوه او من حاول املغادرة
و كان ممنوعا من السفر بأمر من جهة رسمية او قضائية او
من حرض او ساعد أي شخص عىل ارتكاب جريمة .

 4-رشيد إبراهيم سهيل من مدينة الثورة يسأل ،عن قانون االستثامر العريب؟

ج /يهدف قانون االس�تثمار العربي رقم  62لس�نة 2002
اىل تش�جيع االس�تثمارات العربية يف العراق للنهوض بالواقع

االقتصادي العراق�ي وتنظيم االس�تثمارات العربية وقد منح
هذا القانون املش�اريع املش�مولة بهذا القان�ون االمتيازات و
االعفاءات و الضمانات الالزمة لالستمرارية و التطور .

 5-السيد حازم حممد رسحان من كركوك يسأل ،عن جريمة اخلطف ؟.

ج /تناولت املواد  427 ، 422من قانون العقوبات العراقي
رق�م  111لس�نة  1969كل ما يتعلق بالخط�ف و بينت املادة
 422مدة العقوبة التي تصل اىل خمس�ة عرشة سنة اذا كانت
املخطوف�ة أنث�ى كما تناولت هذه املواد حال�ة إذا قام الجاني
بإبالغ الس�لطات املختصة عن وجود املخطوف وارشد وعرف
بالجناة .

 6األستاذ بحر إبراهيم نحر من الكاظمية يسأل ،عن اجلامعات التي استحدثت وفقالقانون التعليم العايل والبحث العلمي؟ .

ج /ج�اء يف املادة  1من قانون وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي تستحدث الجامعات التالية:
 -1جامعة ميسان
 -2جامعة املثنى
 -3جامعة النهرين وتضاف إىل بقية الجامعات .

مفاهيم
دستورية

املادة  81من الدستور العراقي

أوال :يقوم رئيس الجمهورية
مقام رئيس مجلس الوزراء عند
خلو املنصب ألي سبب كان.
ثاني�اً :عن�د تحق�ق الحالة
املنص�وص عليه�ا يف البن�د أوال
من ه�ذه امل�ادة يق�وم رئيس
الجمهوري�ة بتكلي�ف مرش�ح
آخر بتشكيل الوزارة خالل مدة
ال تزي�د ع�ىل  15يوم�اً ،ووفقا ً
ألح�كام امل�ادة  76م�ن ه�ذا
الدستور.
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"راحــــة البــــــال"

هاجــس دائـــم لــــألفـــراد والمجتــمعـــات
امل�ستقبل العراقي  /التحقيقات

راحة البال عنوان يس�عى الجميع اإلمس�اك
ب�ه لك�ي ي�ودع المنغص�ات وينع�م بحياة
هانئ�ة بعي�دا ع�ن القل�ق ال�ذي يالزمه من
اس�تحقاقات متنوع�ة مطلوبة الي�وم قبل
الغ�د وأحالم مؤجلة ط�ال انتظارها ..راحة
البال مطلب ي�راه البعض صعب المنال أمام
تعقي�دات الحي�اة ومتطلباته�ا ،فيم�ا يراه
اخ�رون انه ممك�ن وفي متن�اول اليد إذا ما
اس�تطاع المرء التعامل بصب�ر وحكمة في
أس�لوبه وطريقة التعامل م�ع الحياة  .وما
بي�ن التفاؤل والتش�اؤم هناك مس�افة البد
من اجتيازها لكي نحق�ق ما نصبو إليه من
أه�داف وتطلع�ات وأماني ،وحت�ى يتم هذا
أبحرن�ا في هذا العالم لق�راءة مايراه الناس
وما وقفنا عليه.
�سل�كيات �سلبية وم�ؤذية
من الس�لوكيات المؤذية التي تنغص العيش
وتقل�ق المجتم�ع وتجع�ل راحة الب�ال في
إج�ازة دائم�ة وممنوع�ة من الت�داول كما
اشرها علم النفس واالجتماع هي:
فرض الرأي:
يوج�د الكثي�ر م�ن الن�اس ،م�ع األس�ف،
ال يحتمل�ون أن يكون�وا عل�ى خط�أ .فه�م
مس�تعدون ف�ي بع�ض األحيان إلنه�اء أية
عالقة تربطهم بالطرف الذي ال يقتنع بصحة
آرائهم .لذا عندما تش�عر بالرغبة للجدال من
أجل إثبات صحة كالمك ،فقط اس�أل نفسك
ه�ل بالفعل يس�تحق األم�ر الج�دال؟ وهل
األفضل إظهار صحة آرائي أم إظهار قدرتي
على التعامل بلباقة مع اآلخرين؟
التحكم:
ح�اول أن تعود نفس�ك على تقب�ل االبتعاد
ع�ن التحك�م بمن حول�ك س�واء أكانوا من
المقربي�ن أم من زمالء العمل أو غيرهم ،دع
األمور تس�ير بمجراها الطبيع�ي فال يوجد
أح�د يتمك�ن من التحك�م الكام�ل بظروفه
شخصيا فما بالك بظروف غيره؟
اللوم:
يجب الس�عي للتخلي عن لوم اآلخرين فيما
يتعلق باألم�ور التي تحدث لك ،فهم ليس�وا
السبب في تلك األحداث ،حتى لو كانوا طرفا
مباش�را بها إال أن�ك تعتبر المس�ؤول األول
عما يحدث ل�ك وبالتالي فإن اللوم لن يؤدي
نتيجة إيجابية.
الحديث السلبي مع النفس:
يعاني الكثير من الناس من كونهم يحسنون
هزيم�ة ذاتهم بش�كل متكرر ،وذلك بس�بب
العقلي�ة الس�لبية الت�ي يمتلكونه�ا .حاول
التوقف عن اإلنصات للصوت السلبي الصادر
من داخلك ،فالعقل وإن كان من أفضل النعم
الكثيرة التي من الله بها على البشر في حال
اس�تخدم بطريق�ة صحيحة ،إال أن�ه يمكن
أن يك�ون أداة تدميرية ف�ي حال اعتاد رؤية
الجوانب السلبية فقط.
القيود الذهنية:
يقتن�ع البع�ض بوجود العديد م�ن العوائق
الت�ي تح�ول دون تمكنه�م م�ن تحقيق ما
يري�دون ،ويضعون حدودا ثابت�ة لقدراتهم
بش�كل يمنعهم حت�ى م�ن المحاولة .يجب
ليس
أن تعل�م بأن وض�ع الحدود
مجرد فكرة وضعها العقل،
وإنم�ا ه�ي قي�ود حديدية
تعيق العقل عن التفكير.
التذمر:
يجد البعض في نفسه الرغبة في التذمر،
فهو ال يشعر بالرضا عن معظم األحداث
التي تمر به واألش�خاص الذين يتعامل
معهم والوظيفة التي يشغلها والقائمة
تط�ول .لكن اعل�م بأنه ال يمكن ألي ش�يء
مما ذكر أن يس�لبك السعادة ما لم تسمح له
أن�ت بذلك ،ل�ذا حاول أن تتعامل بش�يء من
اإليجابية مع ما يمر بك وال تستهن أبدا بأثر
التفكير اإليجابي على مس�اعدتك بالتخلص
من رغبتك بالتذمر المتكرر.
االنتقاد:
ال ب�د وأن�ك م�ررت بكثي�ر م�ن المواق�ف
الت�ي أثارت مش�اعر االس�تياء لديك وقمت
بانتقاده�ا أو انتق�اد من ق�ام بها لمجرد
أن�ه مختل�ف عن�ك .عل�ى الرغ�م من أن
لكل ش�خص ش�خصيته المختلفة عن
اآلخري�ن ،إال أنن�ا جميع�ا نتش�ابه في
الكثير من األمور منها أننا نرغب بالحصول
على الس�عادة والح�ب وراحة الب�ال ولدينا
جميع�ا أحالم نتمنى تحقيقه�ا ،لذا ال داعي
لالنتقاد فسواء اختلفنا ببعض األمور فإننا
بالتأكيد نتشابه ببعضها اآلخر.
مقاومة التغيير:

يج�ب أن نس�عى جميعا للتغيي�ر اإليجابي،
فه�و ال�ذي يمك�ن المرء م�ن االنتق�ال من
المرحل�ة (أ) إل�ى المرحل�ة (ب) .التغيي�ر
سيس�اعدك على تحس�ين حياتك وحياة من
حول�ك .تعامل مع متغي�رات الحياة بمرونة
وستجد الدنيا تفتح ذراعيها لك.
اختالق األعذار:
يب�رع الكثي�رون بمس�ألة اخت�الق األعذار
ظن�ا منهم بأنهم يفعلون التصرف الصحيح

عن�ه .لكن وعل�ى الرغ�م من ه�ذا يجب أن
تضع بعين االعتبار أن الش�يء الوحيد الذي
تملكه وس�تملكه ه�و الحاض�ر .فالماضي
ال�ذي تتمن�ى عودته اآلن كن�ت أنت أول من
تجاهل�ه عندم�ا كان حاضرك ،ل�ذا ال تتعب
نفس�ك بالماضي وحاول من خالل حاضرك
أن تبني المستقبل الذي تحلم به.
راحة البال " كيف نحصل عليها ؟ " :
أم�ا كي�ف تحص�ل على راح�ة الب�ال فهو

لمصلحته�م ،لكن الواق�ع عكس ذلك تماما،
فم�ن يعت�اد اخت�الق األعذار س�تتحول في
ذهنه لحدود تعيقه ع�ن التطور .لذا ال تقيد
نفسك بأعذار  % 99غير واقعية أصال.
التمسك بالماضي:
يصع�ب عل�ى الم�رء أن يتناس�ى ماضي�ه،

تس�اؤل أج�اب عن�ه ط�ارق ج�واد "طالب
جامع�ي" قائ�ال :راح�ة البال تبقى الش�غل
الشاغل لإلنس�ان وهي تتفاوت من شخص
آلخر ف�ي زاوية النظر إليها بيد إنني أرى إن
راحة البال هي معرف�ة أنك قمت بعمل كان
ينبغ�ي عليك القي�ام به ،وأن تغفر لنفس�ك
اللحظات التي لم تكن فيها بالقوة التي كنت
تريد أن تكون عليها".
أم�ا زميله ضي�اء خميس في�رى "إن راحة
البال ليست بالش�يء العسير عندما يتوجب
علي�ك العمل عل�ى إيج�اد راحة الب�ال ،فلن
تدركه�ا ألن راحة البال الت�ي تحاول البحث
عنها تكون هش�ة ومؤقتة للغاية  ".مضيفا
"إن راح�ة الب�ال يجب أن توج�د قبل العمل
الجي�د وليس�ت نتيجة ل�ه .إذا كن�ت تتمتع
بوجود نوايا حس�نة لديك  ،سيمكنك حينئذ
أن تحظى براحة البال".
وتقول هدى قاس�م "موظف�ة"" :يمكنك
أن تحظ�ى براح�ة البال قب�ل أن تصفح عن
اآلخري�ن إذا كن�ت صادق�ا ً ولدي�ك ني�ة في
الصفح ،كما يمكن�ك أن تحظى براحة
البال قبل أن تواجه موقفا ً صعبا
إذا ما كنت محددا ً في نواياك
تجاه مواجهته وإن راحة
البال تكم�ن في قبول
األش�ياء الجي�دة
لديك ،وعزمك أن
تفعل الصواب
.
إذا كان

يعاين الكثري من الناس من

كوهنم حيسنون هزيمة ذاهتم

بشكل متكرر ،وذلك بسبب

العقلية السلبية التي يمتلكوهنا.

خصوصا ل�و كان هذا الماض�ي يبدو أجمل
من الحاضر ،بينما يكون المستقبل مرتبطا
بالخوف من المجهول
ال�ذي ال نمل�ك
معر ف�ة
ش�يء

لزاما ً عليك أن تنجز ش�يئا كي تحظى براحة
الب�ال – حت�ى وإن كان ه�ذا الش�يء هو أن
تق�وم بعلم خي�ري لتصلح ض�ررا ً قد تكون
ألحقته باآلخرين أو أن تلتزم بوعودك  -فإن
راحة بالك حينئذ تتالش�ى بس�رعة البرق".
فيما ترى فاتن البدري"ربة بيت"" :إن راحة
ا لب�ال الحقيقية هي معرفة أنك س�تفعل ما
تحتاج فعل�ه  ،واإليمان بالجوانب اإليجابية
لديك وقدرتك على تحقيق تلك الجوانب".
القراآن الكرمي
ويق�ول عب�د المجيد محمد "م�درس" لقد
وهبنا الله عز وجل خير مهدئ نفسي وأفضل
عالج للروح والجسد ..كتابه العظيم وآياته
الش�افية .فعليكم دائما ً اللجوء إليه لتصفية
روحك�م وعقلك�م ،وليك�ن ذكره س�بحانه
وتعال�ى مالذك�م األول عندم�ا ترغبون في
اله�روب م�ن التوت�ر إل�ى عال�م الطمأنينة
والراحة والصف�اء .ويضيف المطلوب حقا
هو اإلكثار من ذكر الله تعالى واالس�تغفار
حيث قال عليه الس�الم" :من لزم االستغفار
جع�ل الل�ه له م�ن كل ه�م فرج�ا ومن كل

ضي�ق مخرج�ا رزقه من حيث اليحتس�ب"
أيض�ا أرى ان يرض�ي المرء بما ق�در الله له
وال يتحس�ر عل�ى ماض فائت ف�إن الرضى
بما حملت�ه األقدار ومحاولة عب�ور المؤلم
منه�ا إلى ما ه�و أرحب يس�اعدنا للوصول
لحالة طيبة وصحة نفس�ية سليمة ،وتذكر
أن الحياة دار ابتالء والتدوم على حال وانها
دار عبور ال دار اقامة وسرور وأنك ال محالة
قد تصادف أش�خاص او مصائب تس�بب لك
الضيق واإلزعاج فتسلح بالصبر وال تيأس،
وأدعو الله أن يكفيك شر المخلوقين".
تنف�س احلياة
وي�رى الدكتور مازن ناظ�م "علم نفس"،
إن أفض�ل طريق�ة لراح�ة الب�ال تكمن بان
"يمنح كل فرد نفس�ه يومي�ا ً  5دقائق فقط
من االس�ترخاء والتأمل ،يتنفس فيها بعمق
ويفصل نفس�ه عن أي مش�اكل ،فيس�تعيد
التناغم والتوازن في حياته وينعم بالس�الم
الداخلي"مضيف�ا "وتعتب�ر أفض�ل طريقة
للتنف�س بعم�ق ،ه�ي
باستنشاق الهواء عبر
األن�ف وم�لء الرئةبه
م�ع الع�د حت�ى  ،4ث�م إخراج�ه
بالتدريج مع العد حتى  4ثم نكرر
ذلك عدة مرات خالل
الي�وم حت�ى
نش�عر

بالراح�ة الداخلية تملؤن�ا" .ويتابع د.ناظم
حديث�ه بالقول :ضع نفس�ك مكان اآلخرين
فالمش�اعر السلبية كالغيرة والغضب تعوق
حري�ة العق�ل وتقيدها .لذا علي�ك في المرة
القادمة التي تش�عر فيها بأحاسيس سلبية
تجاه س�لوك ش�خص م�ا ،أن تح�اول رؤية

التحكم بالنفس والبعد عن
اللوم والتذمر واالنتقاد
متنح املرء العيش براحة
بال
األمر بعينيه وتدقق في وجهة نظره وتفكر
في هذا الشخص بطريقة جيدة،وسيساعدك

ذل�ك على ملء نفس�ك بالتس�امح والرحمة
والعطف على اآلخرين ويفتح بداخلك الباب
للس�الم النفس�ي ال�ذي يع�ود علي�ك وعلى
عالقاتك االجتماعية بالفائدة".
اجعل اجل� املحيط بك �سافي ًا
وينصح د.علم نفس الذين يعانون من القلق
وفق�دان الراح�ة النفس�ية بتنقي�ة المكان
مؤكدا" ،أن الجو المحيط بك سواء في المنزل
أم ف�ي العمل يمتلئ من حين آلخر بالطاقة
الس�لبية بس�بب توت�ر األش�خاص الذي�ن
ينتمون إليه .لذا عليك أن تنقي الجو المحيط
ب�ك من حين آلخر من الطاقة الس�لبية التي
تبعثها االنفعاالت والمش�اعر السيئة ،وذلك
بفتح أب�واب ونوافذ الم�كان الذي توجدين
في�ه لع�دة دقائ�ق كل ي�وم حت�ى تج�ددي
يمكنك
ه�واءه وتنقي�ه .وكذل�ك
إض�اءة بع�ض الش�موع
العطري�ة وتنظي�ف
النواف�ذ وتغيي�ر وضع
المفروش�ات واألث�اث
من فترة ألخرى".
ا�ستخدم تقنية التاأكيدات
أما الدكتور سعد محمود
"نفسية وعصبية"،
أن
في�رى
أفضل وس�يلة
لتحقيق راحة
البال هي في
" ا أل ف�كا ر
ا لمخز ن�ة
ف�ي

العقل الباطن فهي التي تحدد مدى سعادتنا
في الحياة ،ومدى تأثرنا بما حولنا ،لذا عليك
أن تغذي عقل�ك الباطن باألف�كار اإليجابية
وتؤك�د ل�ه كل م�ا ترغب ف�ي الش�عور به،
حتى يس�توعبه ويصدقه ويحوله إلى جزء
من حياتك ،ويمكن�ك القيام بذلك عن طريق
اس�تخدام تقني�ة التأكي�دات .وه�ي عبارة
عن جمل قصيرة تحمل أف�كارا ً إيجابية عن
نفس�ك وحياتك ،وتس�اعدك في االستمرار
والتقدم .فيمكنك أن تقول مثالً( :أنا س�عيد
في حيات�ي)( ،أنا إنس�ان ناج�ح) ..وهكذا
كرر هذه الجمل واكتب الكثير منها وعلقها
في أماكن مختلف�ة بحيث تقع عليها عيناك
باستمرار فيتم تخزينها في عقلك الباطن".
خط�ات لتحقيق االطمئنان النف�سي
وت�رى دراس�ات اجتماعية عربي�ة وغربية
أن اكتس�اب راحة البال وتحقيق االطمئنان
النفس�ي يك�ون عب�ر اعتم�اد جمل�ة م�ن
النصائح واإلرشادات ومنها:
* انظ�ر للماض�ي نظ�رة واثقة ب�ال ضعف
وتقبله كما هو وال تحاول إعادة التفكير في
األحداث بصورة مختلفة أو إعادة تصويرها
وتخيلها بشكل مختلف عما حدثت به.
* تذكر دائما األوقات السعيدة ..إذ ليس من
المعق�ول انك لم تمر بأوقات س�عيدة طيلة
حيات�ك فتذكره�ا ودع وميضها يطغى على
األوقات المؤلمة.
* حلل مشاعرك ماذا تحب كي تكون مختلفا ً
ما لذي تريده اآلن من عالقتك باآلخرين؟.
* ال تلم نفسك على كل غلطة وكن عادال مع
نفسك كما أنت مع اآلخرين.
* كن قنوعا ً وال تنظر لمن هم أعلى منك في
أمور الدني�ا وانظر لمن هم أس�فل منك في
شتى األمور والنواحي المختلفة.
* اس�تفد م�ن ماضيك ،م�ا قد تتع�رض له
وتعاني منه س�واء ف�ي الطفول�ة أو الصبا
،انظ�ر للجان�ب المظل�م من ماضي�ك ..من
زاوية مضيئة واس�تخدم خبرتك هذه في أن
تكون شخصية مفيدة لمجتمعك.
* االس�تفادة م�ن خب�رة م�ن له�م تجربة
مش�ابهة وذل�ك بمحاول�ة االقت�راب منهم
والتماس ظروفهم المش�ابهة لك ومحاولة
اإلحس�اس بأن�ك أفضل ح�اال م�ن كثيرين
حولك فهذا يساعدك على تقبل األمر.
* تذك�ر أن الس�عادة وراحة الب�ال تأتي من
الداخل وليس�ت من الخ�ارج تنبع من الذات
ولي�س مصدرها خارجي كالمال والش�هرة
ونحوها.
* تعل�م كي�ف تواج�ه المش�كلة وال تهرب
منها ألن هروبك س�يعقدها واطرح الحلول
المناس�بة لها وش�ارك المقربين منك أومن
تثق بهم في حلها .
* تذكر ان رضا الن�اس غاية ال تدرك وليس
باستطاعتك أن ترضي الجميع.
* لي�س م�ن الض�روري ان يحب�ك الجميع
واهم من يج�ب ان تحرص على محبته ربك
ثم والديك وإخوتك ثم األقرب فاألقرب .
* ح�اول أن ت�روض نفس�ك عل�ى م�كارم
األخالق فاالتصاف بحس�ن الخلق ومعاملة
الن�اس بالحس�نى تش�عرك براح�ة عظمى
وبسعادة بالغة.
* أدي م�ا علي�ك من واجبات ومس�ؤوليات
دون تأجي�ل وفي ح�دود طاقات�ك وقدراتك
ففي ذلك راحة لك وتدعيم لمعنوياتك.
ويبق�ى مع ه�ذا كله البح�ث عن راحة
البال هاجس األف�راد والمجتمعات
م�ن اج�ل االس�تقرار وتحقي�ق
االزدهار المجتمعي .
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الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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خماطر تسييس الشارع العراقي
حاكم كرمي عطية

�إعادة تق�سيم �ل�طن �لعربي

التقطيع بمقص التناحر الطائفي

كاظم فنجان �حلمامي
خط�ر داه�م ال مفر من�ه ,يهدف إلى تقس�يم
البل�دان العربي�ة وتقطي�ع أوصاله�ا بمقص
التناف�ر الطائف�ي ,وتهدي�م أركانه�ا بمعاول
التحزب المذهبي المشحون بكل نزعات الحقد
الموروث والكراهية المستحدثة.
بدأت حكاية التش�رذم منذ الي�وم الذي قرعت
في�ه طبول الحرب العالمي�ة األولى ,في اليوم
الذي وقف فيه أمراء القبائل العربية وش�يوخ
المس�اجد ,وقساوس�ة الكنائ�س كله�م م�ع
الحلف�اء ض�د اإلمبراطورية العثماني�ة ,التي
كان�ت تلف�ظ أنفاس�ها األخي�رة على س�رير
دول�ة الرجل المريض ,ولم تق�ف معها إال فئة
قليل�ة اختارت التجحفل ش�مالي مدينة الزبير
في كثب�ان صحراء الش�عيبة لتواج�ه القوات
البريطاني�ة بمفرده�ا ,وتخ�وض معرك�ة
خاس�رة وغي�ر متكافئ�ة ,وما ه�ي إال بضعة
أي�ام حتى ص�ارت األرض العربي�ة كلها تحت
س�يطرة الق�وات البريطاني�ة والفرنس�ية,
انته�ت بتحرر تركيا من تبعي�ة اإلمبراطورية
المتهالكة ,وس�قوط الديار العربية في قبضة
االس�تعمار ,فج�اءت معاه�دت (س�ايكس
بيك�و) ,الت�ي أبرمته�ا بريطانيا مع فرنس�ا,
لتتولى تقس�يم إرث اإلمبراطورية اإلسالمية,
وترس�م حدوده�ا الجدي�دة في ض�وء تكليف
دبلوماس�ي وجهته فرنس�ا في تشرين الثاني
(نوفمب�ر)  1915لقنصله�ا (ج�ورج بيكون)
ف�ي بيروت ,ليلعب دور المندوب الس�امي في
متابعة ش�ؤون الش�رق األدنى ,ومنحته اإلذن
بالتفاوض م�ع مندوب الحكوم�ة البريطانية
للتباح�ث مع�ه ف�ي رس�م مس�تقبل البل�دان
العربي�ة ,فس�افر إل�ى القاه�رة ليجتم�ع مع

البريطاني (مارك سايكس) بحضور المندوب
الروسي ,فتوصلوا هناك إلى اتفاقية (القاهرة
الس�رية) ,انتقلوا بعدها إلى مدينة بطرسبرغ
الروسية ,فأس�فرت مفاوضاتهم عن اتفاقية
ثالثي�ة لتحدي�د مناط�ق نفوذهم عل�ى النحو
التالي-:
(تس�تولي فرنس�ا عل�ى غرب س�وريا ولبنان
ووالية أطنة ,وتس�تولي بريطانيا على جنوب
العراق ووس�طه حتى مدينة بغ�داد ,ويضاف
إليها موان�ئ عكا وحيفا في فلس�طين ,بينما
تستولي روسيا على أرمينيا وشمال كردستان,
ويكون لها حق الدفاع عن مصالح األرثوذكس
ف�ي األماك�ن المقدس�ة ف�ي فلس�طين ,ام�ا
المنطقة المحصورة بين الحصص الفرنس�ية
والحص�ص البريطاني�ة فتك�ون عل�ى ش�كل
دولة عربي�ة اتحادي�ة ,أو مجموعة من الدول
الموح�دة ,عل�ى أن تبس�ط فرنس�ا نفوذه�ا
على المناطق الس�ورية الش�رقية حتى والية
الموصل ,بينما يس�مح لبريطانيا بمد نفوذها
حتى ش�رق األردن والجزء الشمالي من والية
بغداد ,وينتهي نفوذها عن�د الحدود اإليرانية,
في حين يخضع الجزء المتبقي من فلس�طين
إلدارة دولي�ة ,ويصب�ح مين�اء االس�كندرونة
مينا ًء دوليا ً حراً).
كان�ت هذه ه�ي الخط�وط العام�ة للمعاهدة
االستعمارية ,التي وضعت الحواجز الحدودية
األول�ى لتجزئ�ة األرض العربي�ة ,وتحكم�ت
بموارده�ا ,وتالعب�ت بمصيره�ا ,ونصب�ت
الوجب�ة األولى من الملوك والزعماء واألمراء,
ووزع�ت عليه�م األدوار والمس�ؤوليات تحت
إشراف ومراقبة المندوب السامي. .

ث�م اخت�ارت بريطاني�ا وزي�ر المس�تعمرات
ونس�تون تشرش�ل لتنفيذ المراحل التكميلية
المتبقي�ة ,فكلفت�ه بالتنس�يق م�ع مندوبه�ا
الس�امي ف�ي فلس�طين هرب�رت صموئي�ل
(يه�ودي) ,وجون فيلب�ي (عبد الل�ه فيلبي),
وحايي�م وايزمان ,وتوماس لورانس (لورنس
الع�رب) ,وجون باغوت كلوب (كلوب باش�ا)
قائ�د الجيش العربي األردن�ي للمدة من 1939
إل�ى  ,1956فاجتمع�وا م�ع زباني�ة الق�وى
االس�تعمارية المس�تبدة ليضع�وا اللمس�ات
األخيرة على الحدود الفاصلة لبعض الكيانات
العربية الهشة الموالية لهم ,ولم تمض بضعة
أع�وام حتى خض�ع الناس من حي�ث يعلمون
أو ال يعلم�ون لبرام�ج التش�فير الح�دودي,
وتعمق�ت مش�اعرهم المنح�ازة لعواصمهم
السايكس�بيكوية ,فتعاقب�ت الزعام�ات
المتناقضة على الحكم ,جيل بعد جيل.
لم يفلح الزعماء العرب في شيء مثلما فلحوا
ف�ي التآمر عل�ى بعضهم البعض ,ف�ي الوقت
ال�ذي ظل�ت في�ه والءاته�م مرتبط�ة بالبيت
األبيض ,كل على طريقته ,وباألساليب السرية
أو العلنية المعتمدة ,ولم تكن الجامعة العربية
تجمعه�م عل�ى كلم�ة واح�دة إال ف�ي بع�ض
المواقف االستثنائية النادرة ولفترات وجيزة,
فالتنافر بين األقطاب المتش�ابهة هو المشهد
السائد في الوسط العربي.
ثم جاءت تصفيات كرة القدم لترسخ مشاعر
ال�والءات (الوطني�ة) المصطنع�ة ,فتصدعت
عالق�ات العرب م�ع بعضهم البع�ض بركالت
الجزاء والضربات الحرة غير المباشرة ,وليس
أدل عل�ى ذلك من تصدع العالقات بين القاهرة

والجزائر ,في مناوش�ات صبيانية انتقل فيها
الص�راع من المالع�ب الكروي�ة الخضراء إلى
الخنادق الدبلوماس�ية الحم�راء ,وربما كانت
مباريات كأس الخليج هي القشة التي قصمت
ظهر البعير العربي في أكثر من مناسبة.
ثم تكاثرت الفضائيات العربية لتوظف برامجها
في خدمة األغراض الطائفي�ة الضيقة ,فكان
لها الدور التخريبي المؤثر على عواطف الناس
وتضليله�م ,وبالتال�ي تش�تيتهم ف�ي ودي�ان
الضياع المذهبي ,حتى انحرفت بوصلتهم عن
جادة اإلسالم الحقيقي ,الذي يدعوهم للتآخي
والتالح�م والتواد ,وابتعدت كثيرا عن الروابط
القومية والعالقات األخوية.
ث�م س�مع الن�اس دوي طب�ول الخط�ر م�ن
أوكار جزي�رة قط�ر ,ووقف�ت قن�اة الجزيرة
في طليع�ة الفضائي�ات المضللة ,وتوس�عت
القواع�د الحربية األمريكية ف�ي قطر بالطول
والعرض ,ولم يعد وراءها وراء بالمقارنة مع
كل القواعد الحربية ,وصارت قواعد (العديد),
و(السيلية) ,و(سنوبي) هي الركائز المحورية
لتوجي�ه الضرب�ات الصاروخية لم�ن ال يذعن
لس�لطة النظام العالمي الجديد (New World
 ,)Orderالذي باشر ببسط نفوذه من األراضي
العربي�ة االس�المية ,ل�م تك�ن له�ذه الق�وى
الغاش�مة أي قواع�د ف�ي الهند أو في الس�ند,
أو حت�ى في س�يالن ,أو زنجب�ار ,أو جورجيا,
أو س�وقطرة ,أو أي م�كان آخر في العالم مثل
الت�ي لها في الديار العربية ,في حين س�يكون
الش�عب العربي أول الضحايا ,وسيتحمل وزر
كل الكوارث والنكبات من دون أن يرتكب ذنباُ
أو يقت�رف إثماُ ,لوال تواط�ؤ زعمائه في إبداء
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«والـــي» تركي للسورييــن !
عريب �لرنتاوي

عيّن�ت تركيا ً «والياً» للس�وريين والمحافظات الس�ورية «المحررة»..
فيص�ل يلمظ ،جلس في مكتب�ه في مدينة غازي عنت�اب خلف يافطة
تذكر الس�وريين خصوصا ً
كت�ب عليها «والي الس�وريين» ف�ي خطوة ّ
والع�رب عموم�ا ً بعصور خلت ،كان�وا فيها تحت الس�يطرة العثمانية
وف�ي إجراء يعزز المخاوف من «العثمانية الجدي�دة» التي ال يبدو أنها
فارقت تماماً ،تفكير بعض النخب الحاكمة في أنقرة.
ً
ً
تق�ول مصادر الحكوم�ة التركية ،أن اإلج�راء روتيني�ا إجرائيا ،هدفه
تسهيل إمداد الالجئين والس�وريين المقيمين على أرضهم (المحررة)
بالمس�اعدات اإلنس�انية ،وأنه ال خلفية سياس�ية وراء إجراء من هذا
الن�وع ،ولكن هيهات أن تجد من يصدق مثل هذه الرواية ،ليس بس�بب
حداثة عهد «الحقبة العثمانية» في التاريخ العربي في الذاكرة الجمعية
العربية فحسب ،بل ألن ثمة أمرا في السياسة التركية يشي ويشير إلى
انتعاش «األحالم اإلمبراطورية/العثمانية» ألنقرة.
قبل أيام ،كان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو يصرح بأن تركيا
ملتزم�ة بالدفاع عن تركمان س�وريا» وتأمين حقوقهم وس�المتهم،
وه�ذا أمر نق�دره ونحترمه..لكن أن يقدر الوزي�ر التركي أعداد هؤالء
بأنه�ا تناهز خمس�ة ماليين ونص�ف المليون تركمان�ي ،فتلكم قصة
أخرى ،ال تنم عن جهل الوزير – ال س�مح الله – وهو العالم بكل ش�يء
تقريباً ،بل تعكس نوايا خبيئة للهيمنة والتوس�ع واس�تلحاق س�وريا
وعدد من األقطار العربية بدائرة نفوذ تركيا ومجالها الحيوي.
أع�داد التركم�ان في س�وريا ال تصل وفقا ً ألحس�ن التقدي�رات ،مائة
وخمسين ألف مواطن ،فكيف أمكن للسيد الوزير أن «يضربها» بأربعين
ليخرج بنتيجة مفادها أن تركمان س�وريا ،يش�كلون ربع س�كانها؟..
واألده�ى من كل هذا وذاك ،أن الوزي�ر يتعهد بإزالة الحدود مع هؤالء،
بل ومع جميع المناطق الس�ورية المتاخم�ة ،في إجراء «أخوي جداً»،
يس�تلحق س�وريا ويس�تتبعها ،ويقضي عليها ككيان وطني ،سيد حر
ومستقل.
ثم من قال للس�يد الوزير إن س�وريا ،قبل األسد وبعده ،تريد أن تلتحق
جرم يدور في فلكها..نحن مع أطيب
بتركيا أو تتبعها ،أو أن تتحول إلى
ٍ
العالقات الس�ورية – التركية ،بل والعربي�ة – التركية ،ولقد قاتلنا في
س�بيلها زمن القطيعة بين نظام دمش�ق ونظام أنق�رة ،قبل أن يظهر
ح�زب العدال�ة والتنمية إلى الوجود ،زمن األزم�ة الكبرى بين البلدين،
ولقد تلقينا ما يكفي من النقد و»المنع» من قبل النظام السوري نظير
تل�ك المواقف..ولكن ش�تان بين عالقات طيبة وحس�ن جوار وتعاون
واحترام متبادل ،وبين عالقة اس�تتباع ،تس�مح ألنقرة بتنصيب «وا ٍل
على السوريين».
قب�ل بضعة أس�ابيع ،نس�بت مص�ادر محلي�ة للمل�ك عبد الل�ه الثاني
تحذي�ره من تنامي نزعات التط�رف لدى بعض دول اإلقليم ،وميل هذه
ال�دول لدعم فريق من الس�وريين ،وليس الش�عب الس�وري بمجمله،
وعل�ى أس�س مذهبي�ة صرفة مثل ه�ذه التصريح�ات التركي�ة ،تعزز
هذه المخاوف ،وتس�تثير في الذاكرة ،أس�وأ ص�ور ومراحل انحطاط
العالق�ات العربية – التركي�ة ،وعلى أنقرة أن ال تط�رب كثيرا ً لعبارات
الثن�اء التي هبّت عليها من المجلس الوطني الس�وري لخطوتها هذه..
وال أن تأن�س لصيحات المصابي�ن بالحنين و"النوس�تاليجا" للخالفة

العثماني�ة ،هذا عهد ولّى إل�ى األبد ،ولن يعود ،والعرب ليس�وا فائضا َ
بش�رياً ،وبلدانهم ليس�ت»فضا ًء جغرافياً» مفتوحاً ،لكل من يرغب في
االستتباع واالستلحاق.
ولقد آن األوان ،لكي تستعيد السياسة الخارجية التركية بعضا ً من ألقها
الذي انتش�ر في سنوات ما بعد الحرب العراق ( )2003وما قبل األزمة
الس�ورية ( ،)2011إن هي أرادت أن ُترسي قواعد عالقات إستراتيجية
ّ
الس�نة منهم..مع العرب
بعيدة األمد ،مع العرب ،كل العرب ،وليس مع
ب�كل أطيافه�م السياس�ية والفكرية ،ولي�س مع اإلخوان المس�لمين
وحدهم أو «أوالً»..ومع الدول والمجتمعات العربية كوحدات س�يادية
مس�تقلة ،وليس مع نصف أكراد العراق وربع الس�نة وتركمان سوريا
وإخوانها..م�ع مص�ر بمس�لميها وأقباطه�ا وعلمانييه�ا ،وليس مع
جماعة بعينها..هذا ما ننتظره من دولة شقيقة وجارة كبرى كتركيا.
* عن "الدستور" األردنية.

قا�سم ح�سني �سالح

ف�روض الطاعة والوالء ال�ى القوى الظالمية
الغاشمة.
نحن اآلن على مس�افة قريبة جدا ً من مؤامرة
دولي�ة خبيث�ة تس�تهدف الني�ل م�ن الديان�ة
اإلس�المية والديانة المسيحية على حد سواء,
وتستهدف تفتيت ما تبقى من أواصر القومية
العربي�ة ,وتقس�يم كل دول�ة إل�ى دوي�الت
متناحرة وإمارات متنافرة.
مؤام�رة خطط�ت له�ا الدوائر االس�تعمارية
القديم�ة من�ذ زم�ن بعي�د ,وكلف�ت بتنفيذها
الزعام�ات الجدي�دة الت�ي تس�لقت إلى س�دة
الحكم بعد انتهاء األلعاب النارية في فضاءات
ما يسمى بالربيع العربي ,فطلبت منها القوى
الظالمي�ة االلت�زام بس�يناريوهات األدوار
المنوط�ة بها ,وستش�هد المنطق�ة في األيام
القليلة القادمة موج�ة مفبركة من الخالفات
المفتعل�ة داخل البل�د الواحد ,ه�ذا ينحاز إلى
الفئ�ة ( ,)Aوذل�ك ينحاز إلى الفئ�ة ( ,)Bوكل
قوم بما لديهم فرحين.
ولس�نا مغالي�ن إذا قلنا إن ما يج�ري اآلن في
س�وريا وليبي�ا والعراق ,وربم�ا في مصر من
أزم�ات حادة واختناقات مؤلم�ة ,وما رافقها
م�ن عن�اد واحت�راب وتصريحات متش�نجة,
وصلت في بعض محاورها إلى درجة االقتتال
والتكفي�ر والتس�قيط ,يع�د ص�ورة مصغرة
للمأس�اة العربية الش�املة ,وس�تناط األدوار
التكميلية ببعض رج�ال الدين ,من فئة وعاظ
الس�الطين ,الذي�ن تطوعوا لتكري�س الفرقة
والتحري�ض عل�ى التناح�ر ,وبرع�وا في زرع
الفتن ,وبث الضغائن بين الناس ،والله يس�تر
من الجايات.

ل�ؤي �خلليفة

رفـقــــ ًا بـالـعــــراق..

الزعي�م الهندي الراحل المهاتما غاندي قال ذات مرة ,اذا ما تخاصمت س�مكتان
ف�ي البح�ر فأعلم�وا أن بريطانيا هي س�بب الخص�ام ،وصار ق�ول غاندي هذا
مثال تتندر به ش�عوب المعم�ورة قاطبة حينما يراد ان يش�ار الى مثيري الفتن
والدس�ائس سواء بين األفراد او الجماعات او حتى بين الدول ..وما ان بدأ الدور
البريطاني باألفول واالنكماش حتى سلمت هذه الراية الى أمريكا وبعض الدول
الغربي�ة ,الذي�ن لم يألوا بدوره�م جهدا ف�ي زرع البغضاء والع�داوات وتأجيج
النزاعات وافتعال الصراعات ليس بين الش�عوب فقط بل على المستوى العالمي
كل�ه وان كان جل اهتمامهم انصب عقب الح�رب العالمية الثانية صوب االتحاد
الس�وفيتي ودول المعسكر االشتراكي حيث اس�تخدموا كل أدواتهم في الحرب
الباردة والتي رافقتها حروب ذات أوجه متعددة كالحرب اإلعالمية واالقتصادية
والفكري�ة وغيرها حتى تمكنوا في نهاية الق�رن الماضي من تحقيق مبتغاهم
وصرع هذا المعسكر ولتنفرد بالعالم دون منازع.

كلـ ّكـــم أحــول عـقــــل !

احوالل العين يعني أن المصاب به يرى الواحد اثنين ،ويصر ويعاند أن
ما يراه حقيقة مطلقة .أما (احوالل العقل) فإننا نش�كر السياس�يين
العراقيي�ن ألن إعماله�م هي التي اوح�ت لنا ب�(اكتش�اف) مصطلح
جديد سيضاف إلى علم االجتماع السياسي.
وتبس�يطا لما نعيش�ه من حال تليق به س�خرية أن ت�رى الالمعقول
معقوال ،فان (أحول العقل) يفسر األمور بطريقة تشبه ما يحصل في
معركة بي�ن طفلين يؤذي احدهما اآلخر ،فتخ�رج "أم زياد" صائحة
نادب�ة تبال�غ فيما أصاب ابنها م�ن أذى وتتجاهل م�ا أوقعه زياد في
عباس ،فتفعل "أم عباس" الش�يء نفسه ..وتتضخم المعركة لتشمل
آباء وأعمام وأخوال زياد وعباس .وهكذا فعل السياسيون الطائفيون،
فمن بين ما "تالطشوا" به أن شكا الفريق األول أن "االجتثاث" الحق
األذى والظل�م بأبن�اء طائفتهم،وأجج�وا المش�اعر واصفين الفريق
الثان�ي بمفردات ش�بيهة بتلك التي تنعت بها "أم زي�اد""،أم عباس".
وكم�ا تفعل المرأة الش�عبية بقوله�ا" :عيب عليج استحي..نس�يتي
اش�لون ابنك فش�خ ابني وطلّع دمه ،"..ر ّد الفري�ق الثاني على األول
بتذكي�ره أن من ينس�ى ما أصابنا علي�ه ان يزور المقاب�ر الجماعية،
ويحمد ربه أننا م�ا اقتلعناهم جميعا من الجذور.تلك هي علتهمّ ..
كل
ّ
ّ
وكل يتصرف
يضخم ما أصابه وينس�ى ما س�ببه للمقابل م�ن أذى..
بنف�س طريق�ة أم زياد وأم عباس اللتين "حش�متا" اآلب�اء واألعمام
واألخ�وال في جبهتين اس�تعداد للمعرك�ة.وألن الجو ص�ار انفعاليا
"تط�رب" عليه الش�خصية العراقية و" تدق أصبعتي�ن" ،فان كليهما
نجح في إشعال مشاعر اتباعه  ،وإشغال الناس عما ألحقته "حكومة
الش�راكة" من فق�ر وبؤس ودمار وطن ،وش�راهتها في نهب ثروات
لبلد هو األغنى في العالم ويعيش ربع سكانه تحت خط الفقر!.

خط�ر الصراع الطائفي ما زال يلوح في أف�ق وثنايا العراق وذلك لوجود
الحاضنة وتوفر كل الظروف المالئمة وال أقصد هنا المكونات األساسية
الطائفي�ة ف�ي الع�راق بل من يس�تخدم ويس�تثمر هذا التن�وع الطائفي
فأحزاب اإلس�الم السياس�ي كلها طائفية بطبيعة تكوينه�ا وتوجهاتها
وجمهورها وهي تش�كل الركن األس�اس لكل احتقان طائفي في العراق
هذا إضافة ألى بقايا البعث والقاعدة وأبطال الفس�اد اإلداري والمالي في
العراق.
خ�الل الفت�رة الماضية ومن�ذ عام  2003م�رت على الع�راق ظروف في
غاية الصعوبة والخط�ورة كادت أن تحرق اليابس واألخضر خالل حقبة
س�نوات ما يس�مى باألحتراب الطائفي ولكن هذه الفترة لم تمر بس�الم
ألنها وضع�ت لبنات هذا األحت�راب وبلورة مكونات�ه وأحزابه والجهات
المتعددة المس�تفيدة منه س�واء كانت على صعيد العراق الداخلي أم من
ال�دول المج�اورة أم البعي�دة فالجميع يمتل�ك عنصر المصال�ح في هذا
الص�راع في العراق س�واء كان لموق�ع العراق الس�تراتيجي أو إمكاناته
المادية واالقتصادية والبش�رية ولكي تس�تكمل حلقات هذا الصراع في
الع�راق أصب�ح لدينا الكثي�ر من الجه�ات واألحزاب تعمل على تس�ييس
الش�ارع العراقي وهو الحلقة المهمة في سلس�لة الحلقات لبناء التوجه
للصراع الطائفي بكل أش�كاله والتس�ييس هو ش�كل من أشكال الصراع
الطائف�ي ف�ي مراحله األولى وه�و المرحلة الخطرة حي�ث يعتبر برميل
الب�ارود ال�ذي تصب في�ه كل النش�اطات الطائفية والجه�ات التي تقف
وراءها وما أكثرها في العراق .
لق�د دعت مرجعيات مهمة في األس�بوع الماض�ي وبالتزامن مع خروج
تظاه�رات المنطق�ة الغربي�ة وامتدادها ال�ى مناطق عديدة م�ن العراق
دعت مرجعية الش�يعة ممثلة بالسيس�تاني وكذلك الشيخ السعدي ممثل
مرجعي�ة الس�نة دع�ت إلى ع�دم تس�ييس المظاهرات الت�ي خرجت في
األس�بوع الماضي ضد حكومة المالك�ي وكذلك رفعت مطالبها وتخللتها
أختراق�ات بعثية وكذلك اس�تغلت من قبل القاعدة ورك�ب موجتها نائب
رئي�س الوزراء الذي خرج بجروح الحج�ارة وأحذية المتظاهرين وكذلك
األخ�وان المس�لمين ووزير المالية ولكن س�رعان ما أدرك�ت الجماهير
هذه اللعب�ة ونبذت تدخل البعثيي�ن والقاعدة ورموز العملية السياس�ية
لترفع ش�عارات األخاءونبذ الطائفية وهذا يتطلب التعامل مع الجماهير
ومطالبه�ا بذكاء لتحيدها ع�ن الجهات ذات المصلحة ف�ي أثارة الصراع
الطائف�ي وذل�ك بالنظر في مطالبهم وتلبية المش�روع منها وبالس�رعة
الممكن�ة بدون أعط�اء الوعود وتس�ويفها وذل�ك يتكوين لج�ان للنظر
ف�ي ذلك وهي نفس اللج�ان وعلى نفس المنهج لم تفعل ش�يئا لمطالب
الجماهير ومن الخطورة االس�تمرار فيها دون أن تكون نتائجها مطمئنة
للجماهي�ر الغاضب�ة وأن تكون لجان ذات مصداقية وبعيدة عن أس�اليب
الوعود المخدرة للجماهير الشعبية .
أن م�ن أخطر مراحل الص�راع الطائفي هو تس�ييس وتجييش الجماهير
الش�عبية ألنها تش�كل القاعدة الش�عبية للصراع ونواته األساسية وهذا
لألس�ف م�ا تقدم عليه كل جهات الصراع في الع�راق وهو ما حذرت منه
قوى التيار الديمقراطي والحزب الش�يوعي العراقي والمرجعيات الدينية
التي تدرك معنى الصراع الطائفي ونتائجه المدمرة للعراق أرضا وش�عبا
ولك�ن لألس�ف قراءة الواقع العراقي ال تبش�ر بخير حي�ث وصل الصراع
حتى على مس�توى الكتلة الواح�دة والحزب الواح�د والتكوينات األولية
لما يس�مى باألقاليم وما لم تدرك قوى اإلس�الم السياس�ي والقوى التي
تدعي الوقوف بوجه المد الديني الطائفي أن اللعب بنار الطائفية س�وف
لن تسلم منه أية جهة كانت فهي النار التي ستسري في الهشيم وخلفها
ري�اح كل الجهات صاحب�ة المصلحة في تمزيق العراق أرضا وش�عبا ان
مالمح األزمة الحالية خطيرة جدا وخروج المظاهرات المؤيدة والمناوئة
واس�تغالل الش�ارع العراقي في ظل وج�ود إمكانات مادي�ة متركزة بيد
رئيس الوزراء وحزب الدعوة وكل األحزاب والكتل األخرى ومنابع دعمها
المالي والسياسي يضع العراق وشعبه على حافة هاوية الحرب الطائفية
وآخر ما ينتظر العراق هو انقس�ام شعبه وتخندقه خلف األحزاب والكتل
المتصارعة على المصالح الذاتية وهذا أيضا يتطلب موقفا أكثر ش�جاعة
ومس�ؤولية من التيار الديمقراطي ومكوناته لفضح خطورة المش�روع
الطائف�ي ونتائج�ه الوخيمة المدمرة وهي مس�ؤولية تأريخية لن يعفي
التأريخ من مسؤوليتها أية جهة كانت .

وتل�ك علّ�ة كل طائف�ي ..فهو حين يتعص�ب لمذهب�ه ال يكترث حتى
بمب�ادئ وأخ�الق مذهب�ه ،وينظ�ر إل�ى طائفته كم�ا ينظ�ر البدوي
إل�ى قبيلته ،ويعم�ل بالمبدأ الب�دوي الجاهلي "انصر أخ�اك ظالما أو
مظلوما".
ان�ك لتعذر من هو على ش�اكلة أم زي�اد وأم عباس ،لك�ن أن يتصرف
سياس�يون بنفس الطريقة فتلك هي مصيبة العراقيين،ألن السياسة
تعني فن أدارة شؤون الناس بالحكمة والعدل ،وأن ال يكون السياسي
"أحول عقل"..يرى جموع الن�اس المطالبين بحقوقهم "فقاعات"..
أدى تصغيره�ا وع ّدها تافهة إلى أن تنفجر بأهازيج نالت من اعتباره
االجتماعي وهيبته كرجل دولة.
إن التظاه�رات والتظاه�رات المض�ادة أف�رزت حقيقتي�ن هم�ا :ان
الطرفين على حق ،وان الحاكم منحاز ألحدهما ..بش�هادة أن خطابه
كان خطاب سلطة ال خطاب دولة،وكلها أدلّة على أن العقل السياسي
العراقي " أحول عقل".
والح�ق أق�ول ،ان العت�ب لي�س على ه�ذا الصنف من السياس�يين بل
عل�ى الذين انتخبوهم.ومع ان انقاذ الع�راق والعراقيين يكون بتغيير
الوج�وه السياس�ية ،فأنه�م س�يعيدون انتخابه�م في ه�ذه األجواء
الطائفي�ة البدوية التي يتحكم به�ا العقل االنفعالي .فالبدوي ال يهمه
ان تفن�ى كل القبائل م�ن اجل أن تبقى قبيلته ،وكذل�ك الطائفي الذي
يأتيه الش�حن من الخارج كلما هبط احتقانه.وس�تحل بالبلد الكارثة
الكب�رى ما لم يتنحى أو ّ
ينحى من الس�لطة كل "أح�ول عقل" ..وتلك
مهمة س�ليمي العقول الذين ما زالوا يخش�ون دخول س�احة معركة
يرون فيها من هو مش�حون انفعاليا بثأر جاهلي ،ومرابط جمعه ورا
جمعه والحاك�م نطلعه ،وماكر خبيث ،ونصير "أبو فقاعة" وان كان
أحول عقل !.

ف�ي س�بعينيات الق�رن الماض�ي لم�ح ثعل�ب الدبلوماس�ية األمريكي�ة هنري
كس�نجر الى ثمة قنبلة إس�المية س�يتم تفجيرها  ,وفعال تم ذلك حينما نجحوا
في تكوين تنظيم إس�المي متطرف جمعوا فيه كل الش�باب الفاش�ل في حياته
العملي�ة وحثاالت غيرهم م�ن مختلف دول العالم وخاص�ة العربية وزجوه في
ح�رب عصابات ض�د القوات الس�وفيتية المتواجدة آنذاك في أفغانس�تان وبعد
س�نين ع�دة من الهجم�ات المتواصل�ة اضطر الس�وفيت من االنس�حاب وترك
ه�ذا البلد فريس�ة ألولئك المتطرفي�ن يعبثون فيها كيفما يش�اؤون ..رافق ذلك
وصول اإلس�الميين الى الس�لطة في إيران لتقوم بعدها ح�رب مدمرة أتت على
األخض�ر واليابس بي�ن العراق وإيران ,ف�ي حين كان وفي الط�رف اآلخر تدور
رح�ى ح�رب أهلية طاحنة بس�بب الدي�ن والمذه�ب والمنطقة حص�دت أرواح
عش�رات اآلالف من اللبنانيين .ما وددت اإلش�ارة اليه هو ان أمريكا ودول الناتو
وتوابعهما س�بب اغلب المشاكل والصراعات التي يش�هدها العالم اليوم ,سواء
في منطقتنا العربية او اإلس�المية مرورا بإفريقيا وصوال الى أمريكا الالتينية,
والع�راق هو واحد من دول هذه المنطقة  ,وما ج�رى فيه لم يجر او قلما جرى
ف�ي بل�د أخر ,فمنذ أن زرع�وا نظام البعث في�ه قبل ما يزيد ع�ن األربعة عقود
وحت�ى يومنا هذا م�ا انفكت الويالت والنكبات تتواص�ل ذلك ان حزب البعث لم
يكتفي بالجرائم والحروب التي زج الش�عب العراقي فيها والتي أودت بما يزيد
عن المليون ضحية اغلبهم من الش�باب وتدميره للب�الد وبناها التحتية وتبذير
ثرواته وإيراداته الضخمة في ش�راء وتصنيع األسلحة  ,أقول لم يكتف بكل ذلك
بل س�لمه في نهاية المطاف إلى قوات االحتالل على طبق من ذهب ,ليدمروا ما
لم يدمره النظام السابق وعاثوا في البالد فسادا حتى اوصلونا الى ما نحن فيه
اليوم ..وكان أس�وأ ما جاءت ب�ه هي المحاصصة القومية والطائفية وإس�ناد
مقاليد الس�لطة ألناس ال يصلح�ون إلدارة دكاكين صغيرة ال بل�د مثل العراق ,
فكان�وا األداة الطيع�ة لتنفيذ المخطط�ات الدولية وتأجي�ج الصراعات وتنفيذ
أجندات خارجية اس�تهدفت النسيج االجتماعي العراقي وفعال نجحوا في جعل
كل ط�رف يتمترس في مناطقه يتربص الط�رف اآلخر ,دون ان يعي (والحديث
هنا عن الساس�ة) ما تؤول إليه هذه السياسة وما تسببه من متاعب وإشكاالت
ق�د تأتي على س�يادة البلد ووحدة ش�عبه ال�ذي كان جميع مكوناته يعيش�ون
بوئ�ام تام طيلة مئات الس�نين .وهاهو العراق اليوم يق�ف عند مفترق الطريق
 ,فأم�ا ان يبق�ى موحدا كما كان وهذا ما يتمناه كل وطني غيور او يكس�ر كما
تكسر قطعة الحلوى وهو شر نتمنى ان ال يجد من يسعون إليه فسحة او مجاال
لتنفيذ هذا المخطط اإلجرامي المقبل من خلف الحدود ..فنحن كعراقيين نعرف
جيدا ماذا يجري في البلد وفي ذات الوقت نعرف األدوات التي صارت تحرك من
هنا أو هناك ..وعليه فأن الموقف الوطني يس�تدعي س�حب البس�اط من تحت
أقدامهم وس�د المنافذ عليهم كي ال يتم�ادوا أكثر مما تمادوا ولتفويت الفرصة
عليهم وهي ربما س�تكون الفرص�ة األخيرة للجميع ..وف�ي ذات الوقت فالبلد
بحاج�ة الى وقفة ش�عبية حازمة ضد التدخل األجنب�ي ومن اي طرف كان وان
نس�مي االشياء بمسمياتها فمن غير المعقول ان نصب جام غضبنا ضد التدخل
اإليراني ,وهو مطلوب طبعا ,كونه تدخال س�افرا وغي�ر مرحب به وال مقبول,
وننس�ى التدخل االس�رائيلي التركي الذي ال يقل خطورة عن االول اذا ما فاقه,
ناهيك عن تدخالت اخرى لبعض الدول العربية .ان بلدنا اليوم مريض ومحاصر
ولن ينقذه من محنته سوى أبنائه الغيارى وهم قادرون على عالجه بكل تأكيد
كما هم قادرون أيضا على طرد كل الحثاالت التي ابتلى بها العراق وإيقاف الدم
المس�فوك بش�كل يومي إذ ما س�فك منه يكفي فما علينا س�وى تحكيم العقل
والتالحم وإدارة دفة السفينة بالشكل الصحيح .
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اليوم ..خطوة نحو نهائي خليجي البحرين

مختصون :أسود الرافدين قادرون على اجتياز عقبة صاحب األرض والجمهور

المستقبل العراقي /المنامة
يخوض منتخب العراق يف الساعة السابعة
وخمس�ة واربعني دقيقة من مس�اء اليوم
الثالث�اء مباراة مهمة يقاب�ل فيها نظريه
البحرين�ي ع�ى امللع�ب الوطن�ي الرئييس
يف العاصم�ة البحريني�ة املنام�ة يف إط�ار
منافس�ات الدور نص�ف النهائي لخليجي
 21ع�ى ان تس�بقها املواجه�ة االخرى يف
نص�ف النهائ�ي ب�ني اإلم�ارات والكويت
ع�ى امللعب ذات�ه .ويدرك منتخ�ب العراق
والعب�وه جي�دا ب�ان مواجه�ة البحري�ن
س�تكون مرش�حة لإلث�ارة وال�راع
الكروي الس�اخن بني الطرفني ملا تش�كل
ه�ذه املواجه�ة الناري�ة من أهمي�ة لهما
وتكم�ن يف تطلعات املنتخب�ني للوصول اىل
املب�اراة النهائي�ة للبطولة التي س�يتحدد
فيه�ا صاحب اللقب.ونقل�ت بعثة االتحاد
العراقي للصحافة الرياضية يف اتصال من
العاصم�ة البحريني�ة املنام�ة ان منتخب
الع�راق أنهى اس�تعداداته واس�تكمل كل

تحضرياته الخاصة بهذا اللقاء املنتظر بعد
ان أدى وحدات تدريبية صباحية ومسائية
يف اليومني املاضيني.من جانبه اعترب مدرب
منتخب العراق حكيم شاكر ان مباراة اليوم
هي واحدة من أكثر املباريات أهمية والتي
يخوضها اسود الرافدين حتى اآلن لكونها
ستؤدي اىل املباراة النهائية لتحديد صاحب
اللقب وقال ش�اكر عش�ية هذه املواجهة
املصريي�ة أم�ام البحرين :لق�د أدينا مهام
جي�دة يف مباري�ات ال�دور األول ونفذنا ما
خططنا له واليوم نس�عى ملواصلة املشوار
ومواصلة النتائج الطيب�ة والعروض التي
تسعد وتفرح عشاق وأنصار املنتخب وكل
العراقيني الذين يرتقبون انتصارا من اسود
الرافدين .وتأهل منتخ�ب العراق اىل الدور
قب�ل النهائي بعد أن حقق ثالثة انتصارات
متتالي�ة ع�ى الس�عودية بهدف�ني مقابل
اليشء يف اللقاء االفتتاحي ويف الثانية اجتاز
الكوي�ت به�دف دون رد وتغلب يف مباراته
األخرية عى اليمن بثنائية نظيفة.عدد من
املختص�ني واملهتمني بش�ؤون الكرة ابدوا

العبين�ا بتوجي�ه م�ن امل�درب ب�كل تأكيد
 ,فالخ�ط الدفاع�ي للبحري�ن ه�و نقطة
ضعف�ه دائما وه�و ما يعان�ي منه خالل
مباريات�ه الث�الث الت�ي خاضه�ا يف الدور
التمهي�دي  ,فيما يتمتع بخط وس�ط من
خرية خطوط البطول�ة كونه يضم العبني
ع�ى درج�ة عالي�ة م�ن الدراي�ة والخربة
الفنية التي تمكنهم من تجريد خصومهم
من كل خط�ورة بفاعليتهم التي منحتهم
هذا التفوق فضال ع�ن امتالكهم مهاجما
بارع�ا يف خط الهجوم م�ن الصعوبة الحد
م�ن خطورته  ,وهذا ال يعن�ي ان منتخبنا
س�يقف مكت�وف األي�دي أم�ام تطلع�ات
صاحب األرض والجمهور بل انه س�ريمي
ب�كل ثقل�ه م�ن الدقيق�ة األوىل للمب�اراة
وس�تكون هناك معركة ضارية يف منطقة
الوس�ط بني العبينا والعبيه�م والفريقان
يحاوالن امتالك زمام املبادرة إلحراز هدف
التقدم الس�يما ان منتخبن�ا يمتلك العبني
جيدي�ن يف جميع املراك�ز اال انه بحاجة
اىل العب صان�ع ألعاب ()playmaker

آراءه�م بمواجهة اليوم حي�ث قال مدرب
فريق النف�ط بكرة القدم ش�اكر محمود:
ان مب�اراة منتخبنا اليوم س�تكون بمثابة
نهائي مبكر كوننا سنالقي خاللها الفريق
املنظ�م للبطولة وهذا يعني انه سيتس�لح
بعن�ري األرض والجمهور اللذين يعدان
اهم عنارص تحقيق الفوز اال ان العبينا قد
هضموا الدرس جيدا وتوضح ذلك جليا من
خ�الل اندفاعهم العايل بع�د ان تمكنوا من
تجري�د خصومهم الثالثة م�ن خطورتهم
خصوص�ا منتخب�ي الس�عودية والكويت
حامل اللقب اللذين كانا مرشحني لخطف
اللق�ب له�ذه البطول�ة  ,بع�د ان تمك�ن
العبون�ا من تقديم مس�توى أش�اد به كل
النق�اد واملحلل�ني توجوه بتحقي�ق الفوز
عى هذي�ن الفريقني والتفوق عليهما أداء
ونتيجة .وأكد محمود ان منتخب البحرين
يمتل�ك العب�ني جيدين لهم حظ�وة كبرية
ع�ى املس�تطيل األخ�ر لكن�ه يف نف�س
الوقت يعاني بع�ض املراكز التي
س�يتم الرتكيز عليها من قبل
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رونالدو يدلي بتصريحات غامضة!!
المستقبل العراقي /وكاالت
أك�د نجم ريال مدريد كريس�تيانو رونالدو أن�ه يريد أن يكمل
عقده م�ع ناديه والذي ينته�ي يف عام .2015وق�ال رونالدو
يف مقابل�ة حري�ة مع موق�ع الفيفا "أري�د أن أنهي عقدي
م�ع ري�ال مدريد ،هذا م�ا يبدو واضح�ا ً أمامي .بع�د ذلك ،ال
أعلم ماذا س�يحدث يف املس�تقبل" .وتثري تريحات رونالدو
الغموض حول مس�تقبله مع الفريق عقب انتهاء عقده بعد
عدم تأكيده إلمكانية تجديد االرتباط بني الطرفني من جديد.
وبس�ؤاله عن الضغط املتصاعد من املجتمع املدريدي بش�أن
الكأس الع�ارشة بعد االبتعاد عن الليجا ق�ال "أعتقد أن ريال
مدري�د ال يتع�رض لضغط أكثر م�ن مانشس�رت .يل يف مدريد
ثالث�ة أعوام ونصف وأعتقد أن كل املجتمع يركز عى رضورة
الفوز بدوري األبطال العارش ،هذا يولد بعض القلق ،لكن هذا

نائب محافظ ميسان يكرم أبطال المصارعة الحرة

موجود طوال الوق�ت".يف نهاية املقابلة ُس�ئل رونالدو حول
حلول�ه ثاني�ا ً يف التصويت ع�ى أفضل الع�ب يف العالم لعام
 2012خلف ليونيل مييس فقال رونالدو "ترشيحي
للجائ�زة فخ�ر يل وجعلني س�عيدا ً ج�دا ً ألنه
ُيظهر وأنني أحافظ عى مس�توى جيد جدا ً
يف مسريتي".واس�تطرد قائالً "ال يمكن إال
أن أش�عر بس�عادة كبرية حول األمر .البد
وأن نتحى بالتواضع ملعرفة ما نحتاجه
ونم�ي قدماً .خ�الل مس�ريتي كنت
دائما ً أرغب يف التعلم ،املشاركة والفوز
باأللقاب .أنا رج�ل طموح وأريد الفوز
دائما ً وسأحاول
دائم�ا ً أن أواص�ل
عى هذا املنوال".

المستقبل العراقي /ميسان
كرم السيد نائب محافظ ميسان
خالد عبد الواحد كبيان أبطال
املنتخب الوطني يف املصارعة
من أبناء ميس�ان باملصارعة
الح�ره التي أقيمت يف ش�هر
ترشي�ن الثان�ي لع�ام 2012
يف اململكة العربية الس�عودية
حيث أحرز العراق املركز األول
يف ه�ذه البطولة بعد منافس�ه
شديدة مع عدد من الدول العربية

التي شاركت يف البطولة وقد حصل أربعة
من أبناء محافظة ميسان عى ميداليات
ذهبي�ة بع�د تمثيلهم الع�راق يف املنتخب
الوطني العراق�ي وبأربعة أوزان هي 55
كغم س�يف س�لمان عبد الله و  60كيلو
غرام بشار سلمان حسب الله ووزن 66
كغم نوار عب�د الجليل و  74كغم خلدون
محس�ن.وقال املدي�ر الفن�ي للمنتخ�ب
الوطني العراقي الس�يد س�لمان حسب
الل�ه أن ه�ذا االنجاز يضاف اىل سلس�لة
االنجازات التي حققه�ا :أبطال اللعبة يف
ميسان عى مدى األعوام املاضية السيما

مدرس�ة (سلمان حس�ب الله) التي تعد
الي�وم الحاضن�ة الولود لفئ�ات مختلفة
من ناش�ئة وش�باب ومتقدمني حصدوا
الكثري من األلقاب يف العديد من البطوالت
العربي�ة والعاملي�ة فضالً ع�ن االنجازات
العاملية والوطنية .وقد أشاد النائب خالل
التكريم باالنجازات املتتالية التي حققها
إبطال مدرسة سلمان حسب الله وعدها
مفخ�رة م�ن مفاخ�ر املحافظ�ة وأنه�ا
تس�تحق االعتزاز والتكريم لكونها تضع
محافظتن�ا يف الصدارة ع�ى محافظات
العراق وترفع اسم وعلم البلد عالياً .كما

تمنى
لهم دوام املوفقية وتحقيق
انجازات أخرى وعى كافة املستويات.

"بـن عرفــة" يغــازل أثـريــاء فـرنـســا

أزارينكا تحافظ على صدارة
محترفات التنس

المستقبل العراقي /متابعة

رفض صانع ألعاب نيوكاسل يونايتد "حاتم بن
عرفة" اس�تبعاد انتقاله لباريس سان جريمان
بعد انتهاء دوره يف سان جيمس بارك ،واصفا ً
ارت�داء قميص أثري�اء عاصمة الن�ور "بحلم
الطفولة" ،يف إشارة إنه لن يمانع يف العودة إىل
بالده يف حالة تلقيه عرضا ً رسميا ً من فريقه

المستقبل العراقي /وكاالت
حافظ�ت البيالروس�ية فيكتوري�ا أزارينكا
عى ص�دارة العب�ات التن�س املحرتفات يف
التصني�ف الجدي�د الص�ادر االثن�ني ع�ن
الرابط�ة العاملي�ة للمحرتف�ات وال�ذي لم
يشهد أي تغيريات يف املراكز العرشة األوىل.
وتسعى أزارينكا للدفاع عن لقبها يف بطولة
أس�رتاليا املفتوحة الت�ي انطلق�ت فعالياتها
اليوم.
وحافظت أزارينكا ع�ى موقعها يف صدارة التصنيف
رغ�م تراجع رصيدها قليال ليصبح عرشة آالف و325
نقط�ة مقابل عرشة آالف و 45نقطة للروس�ية ماريا
ش�ارابوفا وتسعة آالف و 750نقطة لألمريكية سريينا
وليامز صاحبتي املركزين الثاني والثالث عى التوايل.
وج�اءت املراكز م�ن الرابع إىل العارش ع�ى الرتتيب
م�ن نصي�ب
ا لبو لند ي�ة
جنيس�كا
أ
رادفانيس�كا (7750
نقط�ة) واألملاني�ة
أنجيلي�كا كريب�ري
( 5575نقط�ة)
والصيني�ة يل ن�ا
( 5135نقط�ة)
واإليطالي�ة س�ارا
إيران�ي (5085
نقطة) والتشيكية
بي�رتا كفيتوف�ا
( 5085نقط�ة)
و ا أل س�رت ا لية
سامانتا ستورس
( 4135نقط�ة)
و ا لد نما ر كي�ة
كارولني فوزنياكي
( 3765نقطة) .

الذي لألسف ال يتواجد يف تشكيلة منتخبنا
وهذا الالعب من ش�أنه الربط بني خطوط
الفريق وتمويل املهاجمني بالكرات الخطرة
أم�ام مرم�ى الخص�م ويمت�از بالرسعة
والدق�ة يف إيص�ال الك�رات للمهاجم�ني
.فيما ذك�ر العراقي رعد كاظم مدرب كرة
ق�دم يف ن�ادي الخريطي�ات القط�ري :ان
منتخبنا س�يواجه اليوم منتخب البحرين
لو كان�ت مباراتن�ا مع منتخ�ب اإلمارات
ستكون فرصتنا أفضل من البحرين وهذا
عائ�د للجان�ب التكتيكي فق�ط وال أقصد
بذلك امتالكه عن�ري األرض والجمهور
فال�كل ي�رى ان منتخب اإلم�ارات أصعب
من منتخ�ب البحرين من خالل املس�توى
الع�ايل ال�ذي ظه�ر ب�ه العب�وه وتمكنوا
من زعام�ة فرق مجموعته�م بتحقيقهم
العالم�ة الكاملة من ثالث�ة انتصارات عى
منتخب�ات قطر والبحري�ن وعمان  ,ألنهم
يرون املهارة فقط اي عندما تتالعب الكرة
بأقدامه�م لك�ن الفري�ق البحرين�ي طبق
واح�دا مما هو مطلوب وم�ا هو متعارف

علي�ه م�ن أس�لوب عامل�ي وه�و تقليص
املسافات والضغط يف ساحة الخصم وهذا
األس�لوب أصبح يجيدوه بمساعدة الفرق
واعتق�د س�نجد صعوبة يف تل�ك املواجهة
.وتوقع كاظم ان املنتخب العراقي سيعاني
يف مب�اراة الغ�د أمام نظ�ريه البحريني اذا
أكم�ل البحري�ن هذا األس�لوب وس�يعتمد
الع�راق ع�ى الهجم�ات املرت�دة والكرات
الثابتة فقط  ,وستكون املعركة يف منطقة
الوس�ط بكل تأكيد ومن يس�تغل الفرص
هو م�ن س�يفلح بتحقيق الفوز .وأش�ار
كاظم إىل أن ما وص�ل اليه منتخب العراق
يدعونا اىل االطمئنان عى مس�تقبله كونه
ليس فق�ط مجموعة العب�ني ومنتخبا بل
ان هناك من يق�ف وراءه من يمتلك عقال
متحرا يف لعبة ك�رة القدم وهو الكابتن
ح�ارس محمد الذي تم اعتم�اده من قبل
اتحاد الكرة العراقي مستش�ارا فنيا الذي
س�تتضح بصماته مس�تقبال كونه يمتلك
إمكاني�ات كبرية يف علم ك�رة القدم  ,لكن
ه�ذا ال يعني غياب ال�كادر التدريبي الذي

ل�م انتقص منه�م أو أقصد الني�ل منه بل
أني أكن لهم كل االحرتام والتقدير وأش�يد
بإمكانياته�م خصوص�ا الكابت�ن حكي�م
ش�اكر وهو الي�وم يبعث لن�ا الفرحة تلو
األخ�رى لكني اقرأ منتخبن�ا جيدا يف هذه
البطول�ة منضب�ط تكتيكي�ا وخصوص�ا
بالجوان�ب الدفاعية لكن تبقى مش�كلتنا
هي األدوار الهجومية وبدليل األهداف فلو
تتفحصون أس�بابها ألعط�ت لكم صورة
ع�ن ان األدوار الهجومية تبقى مش�كلتنا
وهذا ما س�نعانيه يف مباراتنا مع البحرين
خصوص�ا وهم يف أس�لوبهم هذا س�يدفع
بالعبين�ا خ�ارج منطق�ة الجزاء.يذكر ان
لجن�ة الح�كام لبطول�ة كأس الخليج 21
املقامة حاليا ً بالعاصمة البحرينية املنامة
ق�ررت إس�ناد مواجهة البحري�ن والعراق
يف ال�دور قب�ل النهائ�ي للبطول�ة واملقرر
إقامتها اليوم إىل الحكم األوزبكي رافشان
إيرماتوف أفضل حكم يف آس�يا وس�يكون
الس�عودي خلي�ل ج�الل الغام�دي حكما ً
رابعاً.

املُفضل يف فرنس�ا .وقال بن عرفة لصحيفة دييل مريور
"ل�دي عقد مع نيوكاس�ل ،وأنا بخري وال توجد مش�اكل
عى اإلطالق ،وأود أن أنقذ فريقي من األزمة التي ُيعاني
منها هذا املوس�م ،ومساعدة فريقي ومدربي تبقى أهم
يشء بالنسبة يل يف الوقت الراهن".
وع�ن عش�قه لباري�س س�ان جريم�ان ق�ال "التوقيع
لباريس س�ان جريم�ان هو حلم الطفول�ة ،وإذا تلقيت

غيـغــز :سـأستـمـــر باللعـب مـع المـانيــو

المستقبل العراقي /وكاالت

كش�ف أس�طورة مانشس�رت يونايتد "ريان جيجز" ع�ن رغبته يف
تمديد عقده مع النادي ملوس�م إض�ايف ،مؤكدا ً أنه ال ُيفكر يف إنهاء
مس�ريته مع الش�ياطني الحمر فور انتهاء املوس�م الجاري ،وذلك
لش�عوره بأنه ال يزال ق�ادرا ً عى العطاء رغ�م اقرتابه من ربيعه
ال�� .40وتحدث جيجز لصحيفة بيبول "س�وف أنتظر ألرى كيف
ستس�ري األمور يف األش�هر املقبلة ،وبعد ذلك سأجلس مع املدرب
ألتناقش معه بشأن مستقبيل يف املوسم القادم ،وأشعر أن مدربي
سريحب بتمديد عقدي ملوسم إضايف ،وحقا ً هناك ثقة متبادلة بيني
وبينه ،ولو ش�عرت أن لياقتي ستس�مح يل بمواصلة مسريتي ألكثر

من عامني ،س�أخربه وهو لن ُيمانع يف تمديد عقدي عى األقل ملوسم
إضايف".وأضاف "وحتى ال ُيفرس حديثي بش�كل خطأ ،فمن املؤكد أن
لياقتي ليس�ت مثل الالعبني الش�بان ،وحتى لياقتي اآلن ال تس�مح يل
بالتنافس مع بقية الالعبني س�واء يف التدريب�ات أو يف املباريات ،لكن
يف التدريب�ات العادي�ة أفعل م�ا يفعل�ه الجميع".وأنهى "أعرف
أن م�ا تبق�ى يل يف املالع�ب ال ُيقارن بما م�ى ،وأود القول
ب�أن الرعاية الت�ي وجدتها داخل هذا النادي هي س�بب
اس�تمراري يف املالع�ب حتى ه�ذه اللحظ�ة ،وأيضا ً
عميل الجاد واعتنائي بنفيس س�اعدني عى ذلك،
لذا أعتقد أنني سأس�تمر مع الفريق لعام آخر
عى أقل تقدير".

فكرت توما :الثلوج أعاقت منهاج المنتخب السلوي
المستقبل العراقي /متابعة

يواص�ل منتخبن�ا الوطن�ي بك�رة
السلة اس�تعداداته يف بغداد تحضريا
للمشاركة يف بطولة غرب أسيا املزمع
إقامته�ا يف العاصم�ة اإليراني�ة طهران
للفرتة من  10 – 5شباط املقبل.وقال مدرب
املنتخ�ب الوطني فك�رت توما :نج�ري يوميا ً
وحدت�ني تدريبيت�ني يف بغ�داد احدهما صباحية
يف قاعة النادي االرمني واألخرى مس�ائية يف قاعة
االتح�اد املركزي.وأض�اف :كان من املفرتض ان
نقيم هذا املعسكر يف مدينة دهوك ولكن سوء
األحوال الجوية وتس�اقط الثلوج يف املناطق
الش�مالية ومنه�ا دهوك دعان�ا اىل ان نقيم
املعس�كر يف بغ�داد فضال ع�ن أن إقامته يف

العاصمة س�يمنحنا يومني إضافيني اىل معس�كرنا
الحايل هي فرتة الذهاب واإلياب من بغداد اىل دهوك
وبالعك�س ،إذ كان يتوجب علين�ا العودة للمغادرة
من بغداد يف العرشين من الش�هر الجاري اىل تركيا.
وأوض�ح :أن معس�كر تركي�ا سيس�تمر  10أي�ام
ويتخلل�ه إجراء ماب�ني  6 – 4مباري�ات تجريبية،
موضح�ا ً أن العب�ي املنتخب يواصل�ون تدريباتهم
بهم�ة عالي�ة يف بغ�داد بع�د ان التحق به�م ثالثي
ن�ادي دهوك جون�ريو رعد ومايكل ش�معون وعيل
عام�ر فيما س�يغيب ع�ن املنتخب الكابت�ن قتيبة
عب�د الله الذي اعتذر إلكم�ال رحلة عالجه يف لبنان
اث�ر اإلصاب�ة الت�ي تعرض له�ا يف املوس�م املايض
وكذلك سيغيب عن املنتخب العب نادي زاخو جكر
لإلصاب�ة أيضا .وذكر :أن تدريبات املنتخب تش�مل

النواح�ي الهجومي�ة والهج�وم
املرت�د وتطبي�ق التكتي�ك الدفاعي
(املان تومان) ودف�اع املنطقة .يذكر
أن الالعب�ني الذين دعاه�م املدرب توما
هم عيل مؤيد واحم�د منخي وذو الفقار
فاه�م وحس�ني ه�ادي م�ن ن�ادي الكرخ
وقتيب�ة عبد الله وعيل عامر طالب وجونريو
كوركي�س وماي�كل ملك�و مريزا م�ن دهوك
ومال�ك فالح ومحمد صالح وحس�ان عيل عبد
الل�ه من الكهرب�اء وعيل عبد الل�ه وعمر عامر
وس�جاد حس�ني من نفط الجن�وب وعيل حاتم
ومصطفى جاسم وكرار حسني من الحلة وعالء
سليم ارزوقي وحسني حسن واحمد فرحان من
الرشطة وجكر عيل مراد من زاخو .

عرضا ً رسميا ً فمن املؤكد أنني لن أرفضه ،فكيف أرفض
تمثيل الفريق الذي أعش�قه منذ الطفولة..لكن اآلن كل
تركيزي مع نيوكاسل ،وأقاتل كي أعود للمالعب يف أرسع
وقت ممكن".ومن املُق�رر أن يعود بن عرفة للدفاع عن
ألوان جيوش املدينة بعد شهر من اآلن ،حيث ُيعاني من
إصابة يف أوتار الركبة تس�ببت يف خروجه من حسابات
آالن باردو منذ أكثر من شهر مى.

شفاينشتايجر:
البوندسليغا هدفنا األول

أكد العب الوس�ط الدويل األملاني لنادي بايرن
ميون�خ أن الف�وز بالبوندس�ليجا يأت�ي
ع�ى رأس أولوي�ات الن�ادي األملان�ي
ه�ذا املوس�م ث�م يأتي بع�د ذلك
رصاع دوري أبط�ال أوروب�ا
وليس العكس مُ ش�ددا ً عى
أهمية ع�ودة الس�يطرة
للباف�اري.
املحلي�ة
شفاينش�تايجر أدىل
بتري�ح لصحيف�ة
الكيك�ر ق�ال في�ه":
األس�ايس
هدفن�ا
ه�و الف�وز بلق�ب
البوندسليجا هذا املوسم،
بالتأكيد نتطلع لدوري أبطال
أوروبا ولكن عودة الس�يطرة
املحلية أهم كثرياً ،لقد تطورنا
كث�ريا ً ه�ذا املوس�م وأصبحنا
أق�وى ولك�ن يج�ب أن نتحى
بالص�رب أكثر من ذل�ك" .وتابع
شفاينشتايجر قائالً ":دورتموند
من املمك�ن أن يعود من بعيد ،أبرز
م�ا ُيميز دورتموند أن�ه غري مألوف
للفرق األخرى مثل مانشسرت سيتي،
ريال مدريد أو أياكس ولذلك يواجهوا
مزيدا ً من املش�اكل أمامهمُ ،يمكنهم
امل�يبعي�دا ًيفدورياألبط�ال".
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ت�سايل

التغري املناخي هياجم أمريكا
رّ

خلصت دراسة أعدت بتكليف
م�ن الكونغ�رس األمريكي ،إن
نتائج التغري املناخي بدأت اآلن
تؤث�ر يف الوالي�ات املتحدة عىل
عدة جبهات من بينها الصحة،
والبني�ة األساس�ية ،وإمدادات
املي�اه والزراع�ة ،وبش�كل
خاص ازدياد التعرض ملوجات
الطقس السيئ .وقالت مسودة
التقيي�م القوم�ي األمريك�ي
للمن�اخ أن التغي�ري امللحوظ يف
املن�اخ خ�الل الخمس�ني عاما
املاضية يرجع بش�كل أس�ايس
لألنش�طة البرشية ويف الغالب
ح�رق الوقود االحف�وري ،وانه

ال توج�د مناط�ق يف الوالي�ات
املتح�دة محصن�ة ض�د ه�ذا
التغي�ري .وأضاف�ت أن الطقس
الس�يئ ه�و التغ�ري الجديد يف
الطبيعة.
وذكر التقري�ر بعد ايام من
إعالن إدارة األرصاد الجوية أن
ع�ام  2012كان اش�د األع�وام
ح�رارة يف الوالي�ات املتحدة أن
أنواع�ا ً معين�ة م�ن الظواه�ر
املناخي�ة أصبح�ت متك�ررة
بش�كل اك�رب وحاد بم�ا يف ذلك
موجات الحر واألمطار الغزيرة،
ويف بع�ض املناطق الفيضانات
والجفاف.

حظك اليوم

22مار�س20 -ابريل

احلمل

اذا تأخر موعد فقد يبرص النور
اآلن ،وإذا اس�تمهلك احده�م فقد
يصحّ �ح الوض�ع عاطفياً:يتذمّ �ر
الحبي�ب م�ن قل�ة اهتمام�ك ب�ه
وانشغالك عنه

إذا تمكن�ت م�ن إظه�ار كفاءاتك
العملي�ة ،فس�تتوصل إىل األهداف التي
ح ّددتها لنفس�ك عاطفي�اً :الدعم الذي
س�تتلقاه من الرشيك سيفاجئك ،لكن
ذلك سيكون موضع تقدير واهتمام

 24يوليو –  23اغ�سط�س

الأ�سد

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب

العذراء

يع�اود “مرك�ور” س�ريه
املس�تقيم يف بيتك الراب�ع ،ما يزيل
بع�ض االلتباس يف حيات�ك املهنية
ع�ىل وج�ه الخص�وص إذا كن�ت
مرغما ً عىل مصالحة الرشيك

طريق�ة تعامل�ك م�ع الزم�الء
تبعده�م عن�ك ،فح�اول ان تج�د
اس�لوبا ً افضل إلعادته�م عاطفياً:
طلبات الرشيك تزداد عليك ،فسارع
اىل معالجة املوضوع قبل تفاقمه

� 24سبتمرب 23 -اكتوبر

 24اكتوبر 22 -نوفمرب

تتبن�ى مرشوع�ا ً وتس�عى إىل
مش�اركة أط�راف كبرية في�ه .قد
تؤدي دور املقنع واملؤثر يف اآلخرين
يطالبك الحبيب بر ّد حاس�م بشأن
طبيعة العالقة بينكما

يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية
كثرية .قد تجد حلوالً شخصية عالقة،
أو تتوص�ل اىل نتيج�ة أو تج�د مبتغاك
عاطفياً :تفرحك املس�تجدات وتزدهر
االوضاع العاطفية من حولك

القو�س

الج�رأة يف القرارات الحاس�مة
مطلوب�ةّ ،
ّ
الت�رع مرفوض،
لكن
وال سيما ّ
أن مس�تقبلك عىل املحك
االهتمام ال�ذي يحيطك به الرشيك
يساعدك ً لتستعيد عافيتك

ابنه مقابل  2كيلوغرام حشيشة!!

م�ن ق�ال إن املخ�درات س�جون وجنون
فل�م يكذب ،فق�د تج�رّد أب م�ن ّ
كل معاني
املس�ؤولية والرحمة والنخوة ،عندما باع ابنه
مقابل كمية من الحشيش املخدر ،غري عابئ
ّ
وتوس�ل األم ،أو كون�ه
برصخ�ات الصغ�ري،
مقيم�ا ً عىل أرض الحرم�ني الرشيفني ،وجب
عليه احرام البلد وأهله ،هذا ما حدث وعليك
أن تص ِّدق أو ال تصدق ..فقد أصدرت املحكمة
الجزئية بمحافظة القطيف بحسب صحيفة

لقطة من
الزمن اجلميل

"الي�وم" الس�عودية حكما ع�ىل مقيم عربي
ره�ن ابنه الح�دث ملواطن كضم�ان لصفقة
رشاء  2كيلو من الحش�يش املخدر بالس�جن
خم�س س�نوات وغرام�ة  5آالف ريال و250
جلدة مفرّقة عىل خمس فرات ،إضافة إىل 80
جلدة كح ٍد للس�كر لكليهما .واشتمل الحكم
عىل منع املواطن من الس�فر ملدة  5س�نوات
واملقيم األبعاد من البالد يف حني تم فرز أوراق
الحدث لصغر سنه لجلسة مستقلة.

بغداد يف اخلمسينيات

ي�وم جيد عىل صعيد العمل تحصل
م�ن خالل�ه ع�ىل الكث�ري م�ن الدع�م
والتأييد عاطفياً :واجه شكوك الحبيب
وكن واضحاً معه .اضبط التش�كيك يف
عالقتك .لحسن الحظ أن األمور تهدأ،

تجن�ب كل ان�واع التحدي�ات ُ
وك�ن
ّ
أح�ط نفس�ك باملحبّني
متحف ًظ�ا ج� ًّداِ .
وأفراد العائلة ،ثمة يش�ري إىل مش�كالت
شخصية يجب أالّ تزعزع توازنك عاطفياً:
كن عىل استعداد ملواجهة الرشيك،

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

أظه�رت دراس�ة حديث�ة أن الربيطاني�ني
يتناولون ما يقرب من  78مليون كوب ش�اي
يومياً ،وأكد الباحثون أن تقاليد وطقوسا تمتد
ألكث�ر من ثالثة قرون تس�هم بص�ورة كبرية
يف احتف�اظ الربيطاني�ني بمعدالت اس�تهالك
مرتفع�ة م�ن الش�اي؛ حيث يحرص�ون عىل
بدء يومهم بتناول قدح من الش�اي .وأشارت
البيانات إىل أن  %51من الربيطانيني يف املرحلة
العمري�ة ماب�ني  18إىل  24عاما ً يفضلون بدء
يومهم بقدح من الشاي عىل القهوة ،طبقا ً ملا
ورد بوكالة "أنباء الرشق األوس�ط" .واعرف
نحو ثل�ث ممن ش�ملتهم الدراس�ة أن تناول
الش�اي يف بدء النهار ،يش�عرهم باالس�رخاء
والطاقة لبدء يوم جديد.

رجل آيل يف مطعم صيني
أضفت فكرة االس�تعانة برجل آيل لخدمة الزبائن يف
مطعم بمدينة هاربني الصينية ،جوا ً من املرح والذهول،
بني روّاد املطعم الذين فوجئوا ،بالعامل اآليل وهو يجول
ب�ني طاوالتهم ليؤمّ ن لهم أفضل خدمة ممكنة وأكثرها
تط�ورا .ويبلغ ارتفاع الرجل اآليل بني  1،3و 1،6ويمكنه
العمل ملدة خمس س�اعات متواصل�ة عىل أن يتم بعدها
تزويده بالطاقة الكهربائية ملدة س�اعتني.

الثور

 22مايو 22 -يونيو

امليزان

 78مليـون كـوب شـاي يـوميـ ًا!

 21ابريل –  21مايو

 22يونيو 23 -يوليو

اجلوزاء

www.almustakbalpaper.net

 23دي�سمرب20 -يناير

اجلدي
ينه�ي حالة م�ن االلتب�اس والفوىض
والضي�اع ،كم�ا يحي�ي في�ك ً
أم�الّ .
ت�ربر
نفس�ك وتصطلح االمور ،أو يتجاوب معك
االصدق�اء فتنفت�ح ع�ىل املحي�ط مرتاحاً
املساعدة الكربة التي يمنحها إياك .
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كانون الثاين
 - 910إعالن قيام الدولة الفاطمية
يف املغ�رب بع�د نج�اح أب�ي عب�د الل�ه
الش�يعي يف دعوت�ه وج�ذب األع�وان
واألنصار لها وقيامه بمبايعة عبيد الله
املهدي بالخالفة.
 � 1759افتتاح املتحف الربيطاني.
 - 1854الجي�ش ال�رويس يتعرض
لهزيم�ة قاس�ية يف "معرك�ة جاتانا"
يف روماني�ا م�ن الجي�ش العثمان�ي،
وأدت املعرك�ة إىل فش�ل الروس يف طرد
العثمانيني من رومانيا.
 - 1892جيم�س نيس�مث يص�در
كتاب قواعد كرة السلة.
 - 1922اإلعالن عن قيام جمهورية
أيرلندا.
 - 1934زل�زال يف بيه�ار بالهن�د
ونيب�ال بقوة  8.4ع�ىل مقياس ريخر
يؤدي إىل وفاة  10700شخص.
- 1944
اللجن�ة االستش�ارية األوروبي�ة
واملكونة من ممثيل قوات الحلفاء تقرر
تقسيم أملانيا.
زل�زال يف األرجنتني بق�وة  7.8عىل
مقي�اس ريخ�ر يؤدي إىل وف�اة 5000
شخص.

 - 1966انق�الب عس�كري يف
نيجريي�ا قتل خالله رئي�س الوزراء أبو
بكر باليوا ،وتنصيب الجنرال جونسون
أيرونيس رئيسا ً للبالد.
 - 1970معمر القذايف يتوىل رئاسة
الوزراء يف ليبيا.
 - 1971االحتفال بمرص بمناسبة
إتمام بناء السد العايل.
 - 1975الربتغ�ال توق�ع معاه�دة
استقالل أنجوال.
 - 1985عودة الربازيل للحكم املدني
بعد  21عام من الحكم العسكري.
- 1990
عن�د منتص�ف الليل انته�ت املهلة
الت�ي منحها مجل�س األمن ال�دويل إىل
العراق لالنسحاب السلمي من الكويت
وذلك وفق القرار .678
بدء الحرب األهلية بني جمهوريتي
أرمينيا وأذربيجان السوفييتيتني.
 - 2001بداي�ة عم�ل املوس�وعة
املفتوحة ويكيبيديا.
 - 2006مجل�س ال�وزراء الكويتي
ينادي ويل العهد الشيخ سعد العبد الله
ً
أم�ريا لدول�ة الكويت
الس�الم الصباح
بع�د وفاة األمري الش�يخ جاب�ر األحمد
الصباح.

 25ألف ضحايا الصقيع !!
ّ
ح�ذرت جمعية خريية للعناية بكبار الس�ن من أن موجة
الصقي�ع الت�ي تش�هدها بريطاني�ا
حالي�ا ً س�تفتك بما يص�ل إىل  25ألف
مس�ن ،جراء معاناتهم من مش�اكل
صحي�ة مرتبط�ة بالطق�س الب�ارد.
وقالت صحيفة صنداي إكسربيس إن
جمعية إيج يو كي ( )Age UKق ّدرت
بأن حصيلة وفيات الشتاء يف بريطانيا
تفوق بمعدل 15مرة حصيلة ضحايا
حوادث السري ،والتي تصل ملئتي حالة
وف�اة يومي�ا .وأضاف�ت أن الجمعية
الخريية اعتربت أن الشتاء يمثل وقتا ً
محفوفا ً باملخاطر بالنسبة للمسنني

بس�بب ارتفاع فواتري التدفئة يف منازلهم ،والتي جعلت املاليني
منه�م يقتص�دون كثريا ً يف اس�تخدامها
وع�ىل حس�اب صحته�م .ونس�بت
الصحيف�ة إىل الجمعية قوله�ا يف تقرير
إن الوفي�ات س�تكون مرتفع�ة خ�الل
الش�تاء الح�ايل بني أوس�اط املتقاعدين
الذين يعانون مشاكل بالجهاز التنفيس
والس�كتات الدماغية وانخفاض حرارة
الجس�م والنوبات القلبي�ة الناجمة عن
ال�ربد ،حي�ث ي�ؤدي انخف�اض الحرارة
بمع�دل درج�ة واحدة فصل الش�تاء إىل
نحو ثمانية آالف حالة وفاة إضافية بني
أوساط كبار السن.

"اكتئاب الشتاء"
ينص�ح الربوفس�ور األملان�ي إنغ�و
فروبوزه بممارس�ة الرياض�ة ملواجهة
"اكتئاب الش�تاء" الذي قد يصيب بعض
األش�خاص مع فصل الش�تاء ,الس�يما
رياض�ات ق�وة التحم�ل مثل الس�باحة
والجري وركوب الدراجات .وأوضح "أن
الرياض�ة تتمت�ع بتأثري إيجاب�ي للغاية
عىل الحالة املزاجية والنفسية لإلنسان,
حيث تساعد ممارستها مدة طويلة عىل
إفراز هرمونات السعادة كالسريوتونني
واإلندورفني يف املخ" .وأكد الخبري األملاني
"أن ممارسة الرياضة ال تعمل عىل رفع

ال�سرطان

العقرب

يف مثل هذا اليو م

 1.2مليار طن من الغذاءيف القاممة!!!
ق�ال تقري�ر بريطان�ي إن
نص�ف الغ�ذاء املنت�ج بالعالم
تقريبا يرمى يف القمامة لس�وء
أعم�ال الحص�اد والتخزي�ن
ووس�ائل النق�ل ،وكذل�ك
الس�لوك غري الرش�يد للبائعني
واملس�تهلكني .ووفق�ا للتقرير
ال�ذي أع�ده معهد املهندس�ني
امليكانيكيني بلندن ،فإن العالم
ينتج حوايل أربعة مليارات طن
م�ري من الغذاء س�نويا ،لك�ن  1.2مليار
طن إىل مليارين منها ال يؤكل.
وأوضح التقرير أن هذا املس�توى يمثل
"مأس�اة يج�ب أال تس�تمر إذا كان لن�ا أن
ننج�ح يف التصدي لتحدي س�د احتياجاتنا

لون مع

من الغذاء يف املستقبل".
وأض�اف التقري�ر أن  %30إىل  %50م�ن
الغذاء الذي يباع بالبلدان املتقدمة يتخلص
منه املس�تهلكون ويكون عادة لسوء فهم
مدلول تواريخ الج�ودة والصالحية .ووجد

الحالة املزاجية لدى اإلنس�ان فحس�ب،
إنم�ا تجعله أكث�ر مقاوم�ة ألي ضغط
عصبي يتع�رض له عىل امل�دى الطويل.
وأكد الربوفس�ور أن ممارسة الرياضات
الجماعية ،مثل كرة القدم أو اليد ،تتمتع
أيضا ً بتأثري إيجابي عىل الحالة النفسية،
بفضل روح الفريق التي تمتاز بها ،الفتا ً
إىل أن الجم�ع بينها وب�ني رياضات قوة
التحم�ل يتمتع بتأثري ف ّع�ال عىل صحة
اإلنس�ان وقدرته عىل مقاومة الضغوط
العصبية ,ومن ث� ّم التخلص من اكتئاب
الشتاء.

كلامت متقاطعة

أن املنازل يف بريطانيا تتخلص من
أغذية بقيمة  10.2مليارات جنيه
إس�رليني ( 16.3ملي�ار دوالر)
سنويا ،ومنها أغذية بقيمة مليار
جنيه تكون صالحة لألكل تماما.
وأشار إىل أن نصف الغذاء الذي يتم
رشاؤه بأوروبا والواليات املتحدة
يرمى يف النفايات .يف املقابل يرجع
فقدان الغذاء بالبلدان األقل تقدما
إىل أس�اليب الحص�اد والتخزي�ن
الت�ي تفتقر للكف�اءة .وأش�ار التقرير إىل
أنه يف بلدان جنوب رشق آس�يا عىل س�بيل
املثال تراوح الخسارة بني  %37و % 80من
اإلنت�اج الكيل لتصل إجم�اال إىل حوايل 180
مليون طن سنويا.

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

ف�رص مالي�ة جدي�دة .يمكن�ك إنقاذ
وض�ع مه�دد .تك�ون جاه�زا ً لتقدي�م
التضحيات ،لتحاف�ظ عىل موقع أو مكانة
يف مهنت�ك أو يف حياتك عاطفياً :لقاء مؤثر
ورومنيس مع شخص يجذبك

وظف طاقت�ك الخالقة وفكرك
ّ
الن�ري إليجاد الحلول املناس�بة ،وال
تجع�ل أصح�اب الني�ات الس�يئة
يعرقل�ون مخططات�ك خالف�ات
بسيطة تواجه العالقة بالرشيك

– 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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العراقـي
المستشـار العام

مجتتعتتة التتالمتتي

صفـــــحـة

األخيــــرة
العدد (  15 ) 420كانون الثاني 2013

صحيفةيومية سياسية مستقلة

مواطن يسلم السياحة واآلثار
قطعتة أثتريتة

دغدغات

أسئتلتتة
التديمتقتراطتيتة
* حسن العاني

بغداد /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة السياحة واآلثار عن
تس�لمها قطعة أثرية من مواطن من
أه�ايل مدينة الحلة ،داعي�ة املواطنني
إلب�الغ الس�لطات املختص�ة ع�ن من
يق�وم برسق�ة أو املتاج�رة باآلثار أو
عملي�ات النب�ش العش�وائي للمواقع
األثرية.
وقال وزير الس�ياحة واآلثار لواء
سميس�م يف بيان صدر ،اليوم ،وتلقت
«الس�ومرية ني�وز» ،نس�خة منه ،إن
«مواطنا ً من أهايل مدينة الحلة يدعى

حسن مجحم بدر قام ،اليوم ،بتسليم
قطع�ة أثرية إىل ال�وزارة كان قد عثر
عليها» ،معربا ً عن شكره ل�»للمواطن
ع�ى محافظت�ه ع�ى ه�ذه القطعة
األثرية وإعادتها إىل مكانها الحقيقي
يف املتح�ف الوطن�ي العراق�ي» .ودعا
سميسم املواطنني إىل أن «يحذوا حذو
هذا املواط�ن يف املحافظة ع�ى اآلثار
العراقية وإبالغ السلطات املختصة يف
بغداد واملحافظات ع�ن كل من يقوم
برسق�ة أو املتاج�رة باآلث�ار أو يقوم
بعملي�ات النبش العش�وائي للمواقع
األثرية».

كـاريكـاتـير

فؤاد حسون

انتحار عبقري اإلنرنت آرون شوارتز

اغتترب التدعتتايتتات فتي نتيجتيتريتا !
متابعة  /المستقبل العراقي
ق�ام الفن�ان النيج�ريي «اوج�و
اوباني» وهو رج�ل أعمال متخصص
يف صناع�ة املنتجات من خالل نس�ج
ألي�اف النخي�ل ويمل�ك متج�را له�ذا
الغرض بعمل نوع من الدعاية للمتجر
الخ�اص به وذلك من خالل اس�تعمال
ألي�اف النخيل ه�ذه لتغطي�ة جميع

أجزاء سيارته الفولسفاجن ومن ثم
قام بالسري بها يف أنحاء البالد ..منظر
السيارة الغريب اسرتعى انتباه جميع
الناس الذين التقطوا الصور ونرشوها
عى االنرتنت.وش�جر النخيل هذا الذي
يدع�ى «رافي�ا» ويختلف ع�ن النخيل
الع�ادي ينم�و يف إفريقي�ا وأكثر دولة
تش�تهر به هي مدغش�قر وتستعمل
اليافه يف الكثري من صناعات النسيج.

البتاليته ..ملتن تتتعتدى أوزاهنتن  100كيتلتو
بغداد /وكاالت
من أنواع العنف املبني عى أساس النوع االجتماعي ،هو تهميش البدينني يف املجتمع ،وعدم
معاملتهم سواسية مع باقي أفراد املجتمع.
كوبا التي تقع يف جزر الكاريبي ،استطاعت إىل حد ما كرس الصورة التي تلفت إىل أن الفتيات
البدينات ال يمكنهن الرقص ،وليس أي نوع رقص« ،الباليه».فالوزن يف كوربا لم يعد عائقا ً أمام
امته�ان وتجربة رقص الباليه م�ن أي نوع كان.فما يس�مى بال�»فلوموناس دانس» أو رقص
األحجام الكبرية من أش�هر أنواع الرقص العالجي املوجود يف العاصمة الكوبية هافانا ،من أجل
انتقاص الوزن كما املساعدة النفسية لتلك الفتيات والنسوة.

نقار الخشب

بروكلين /وكاالت
أقدم آرون شوارتز ،عبقري اإلنرتنت وأحد
مؤسيس موقع التواصل االجتماعي «ريديت»،
ع�ى قتل نفس�ه ،الجمع�ة املايض ،ع�ن عمر
يناه�ز  26عاماً ،قبل ش�هر م�ن محاكمته يف
قضية رسقة ماليني امللفات االلكرتونية.
ونقل�ت وس�ائل إع�الم أمريكية ع�ن بيان
لعائلته وحبيبته أن ش�وارتز قتل نفسه شنقا ً
يف شقته بربوكلني.
وذك�ر البيان أن «الت�زام آرون بالعدالة
االجتماعي�ة كان عميقا ً وحدد حياته»،
متابعا ً أنه «اس�تخدم مواهبه الكبرية
كمربمج وتقني ليس إلثراء نفس�ه،
بل ليجعل من شبكة اإلنرتنت والعالم
مكان�ني أفضل وأكثر ع�دالً» .وكتب
ش�وارتز عى مدونت�ه عن قصته مع
االكتئاب ،حيث ذكر أنه طريح
الف�راش بس�بب معانات�ه
م�ن  4أنواع م�ن األمراض،
ومنه�ا االكتئ�اب «ال بد من
أنكم كنتم حزينني يف بعض
األوق�ات ...ربم�ا بع�د أن

ترككم ش�خص تحبونه أو بعد أن تؤدي خطة
وضعتموه�ا إىل نتائج غ�ري متوقعة» .وأضاف
أن «وجهك�م يتج ّهم عندئ ٍذ وتش�عرون بأن ال
قيم�ة لك�م ،وتتس�اءلون ما إذا كان�ت الحياة
تستحق العناء».
يشار إىل أن ش�وارتز كان طالبا ً يف جامعة
هارفرد عندما ّ
اتهم عام  2011برسقة  5ماليني
مقالة تقريبا ً من أرش�يف أحد الكمبيوترات يف
معه�د ماساشوس�تس للتكنولوجي�ا .فواجه
 13تهمة بارتكاب جنح�ة ،من بينها االحتيال
االلكرتوني ،والحاس�وبي ،والحصول
بطريق�ة غ�ري ش���رعية ع�ى
معلومات من كمبيوتر محمي.
وق�ال امل ّدعون إن ش�وارتز
كان يعت�زم توزي�ع مقاالت عى
مواقع ملش�اركة امللفات .وترافع
شوارتز عى أنه غري مذنب ،وكان
من املقرر أن تبدأ محاكمته
يف محكم�ة فديرالي�ة يف
الش�هر املقب�ل .ولو كان
ش�وارتز أدي�ن ،ل�كان
واجه عقودا ً من السجن،
وغرامات مالية هائلة.

راستل متؤسس فيسبتوك بت 100دوالر

ما خفي ...
كتتتان أدهتتتى

دبيCNN /

* حسن عبد الحميد
يف عمود سابق -لنا -تم نرشه(األحد املايض  /13كانون الثاني الجاري)
تطرقن�ا فيه اىل مالمس�ة موضوع يتعل�ق بتعويض ( )71واحد وس�بعني
س�جينا عراقيا ممن كانوا معتقلني يف س�جن (أبو غريب) وسجون أخرى
من التي كان�ت تديرها الواليات املتحدة يف س�نوات احتاللها للعراق بمبلغ
( )5خمس�ة ماليني دوالر كتعويضات وافقت رشكة أمريكية متعاقدة مع
الجي�ش األمريكي عى دفعها (عدا ونقدا).لم يتس�ن لن�ا الوقوف -يف متن
ذل�ك العمود -عند ضفاف ونتائج ومص�ري املدانني من الحراس األمريكيني
والبال�ع عددهم ( )11أحد عرش جنديا من الذين قاموا بالتش�في التعذيب
واساءة معاملة عدد من سجناء عراقيني يف فضيحة صارخة اقرتنت باسم
جريمة س�جن (أبو غريب)،اثر ترسيب صور مذلة وحقرية تش�هد وتوثق
لحف�الت وابتكارات حاالت وأوضاع ش�اذة وش�ائنة ج�رت يف عام2004/
الحق�ت بمش�اهد تروي�ع وتقري�ع وتعذي�ب بش�تى صن�وف وظ�روف
وممارس�ات خارج التغطية الحضارية لالنس�انية ،لتث�ري موجات غضب
واستنكار واس�تياء عاملي،رغم كل عمليات التعمية والتضليل والتربير من
لدن محامي الدفاع والرشكات التي ينتمي إليها أولئك املدانني (األش�اوس)
يف نتائ�ج تحقيق وتدقيق فضح وطرح بعض جوانب عملية تعويض ()71
م�ن الس�جناء العراقيني ممن أصابه�م أذى وذل ومهانة ممارس�ات قذرة
أقدم عليها الحراس بخمس ماليني دوالر فقط ،إذا ما عدنا واعدنا لألذهان
مرة أخرى -اىل قضية التعويضات التي (تفضل) باملصادقة عليها -بكرموس�خاء قل نظريه -مجلس النواب العراقي املوق�ر يف أيار من عام2011/
عرب تس�ديد مبالغ تصل قيمته�ا إىل ( )400أربعمائة مليون دوالر أمريكي
لع�دد من األمريكان كان النظام الس�ابق قد اس�تخدمهم ك�دروع برشية
لتف�ادي غارات الحلفاء الجوية خالل حرب الخليج الثانية  1991/لتحرير
الكوي�ت من الغ�زو العراقي لها.وأن�ي إذ أعيد حكاي�ة األمس(...تعويض
أمريكان) وحكاية اليوم(...تعويض سجناء عراقيني) بمبالغ تبدو فروقها
جهنمية،واضح�ة و ال تحت�اج اىل تعليق ،أنما أبغ�ي الوصول اىل أصل ما آل
إليه مصري بعض أولئك الجنود من الذين أدينوا بجريمة سجن (أبو غريب)،
فمنه�م من تلقى أحكاما بالس�جن لس�نوات قليلة ،ومنه�م من تم اطالق
رساح�ه مث�ل الجندي(تش�ارلس غارن�ر) يف آب ،2011/بحس�ب مصادر
أمريكية مقربة،الذي قىض -فقط -ستة أعوام ونصف من مدة محكوميته
البالغة عرشة أعوام بالرغم من كونه(رئيس العصابة) يف هذه القضية،كما
تم الكش�ف عن مرصع الجندي(سانتوس كاردونا) بحادث تفجري سيارته
يف أفغانس�تان يف العام،2009/هو وكلبه الذي كان يمسكه برباط ويقربه
بالنباح عى س�جني عراقي،كما كشفت لنا صور فضائح تلك الحوادث.أي
نع�م لقي ذلك الجندي مرصعه أثر ذل�ك التفجري،فبعد إدانته وخروجه من
الخدم�ة العس�كرية،عاود العمل-ولكن هذه املرة -كمق�اول مع حكومته
األمريكية بأفغانس�تان يف مهم�ة انحرصت بالبحث عن األلغام األس�لحة
لكن�ه قتل -كما ذكرت لنا املعلومات -مع كلب�ه املدعو(زومي) بنفس ذلك
الح�ادث ...وربما ما خفي كان أعظم وأدهى بخصوص مصائر من تدنس
يف فضيحة س�جن (أبو غريب) اياها ...نقول؛ربما،ونعني هذا أكيد ؟

Hasanhamid2000@yahoo.com

العراقـي

ه�ل تري�د التح�دث إىل مؤس�س
شبكة التواصل االجتماعي «فيسبوك»
ومديرها ،مارك زوكربريغ ،مبارشة؟
اآلن يمكنك أن ترس�ل له رسالة تصل
إىل صندوق بريده املبارش يف حس�ابه
ع�ى ال�»فيس�بوك» ،لك�ن علي�ك أن
تدف�ع  100دوالر لتتمك�ن من القيام
بذلك.ويف العادة عندما تتلقى رس�الة
من أحد األش�خاص الذين ال تشملهم
قائم�ة أصدقائ�ك يف ه�ذا املوقع ،يتم
تحويل الرس�الة مبارشة إىل صندوق
«اآلخري�ن» ،وه�و ج�زء ال يتفق�ده
الكثري م�ن املس�تخدمني ،ون�ادرا ً ما
يعلمون بوج�وده ،إذ أنش�ئ بغرض
حماي�ة حس�ابات املس�تخدمني.
ورصحت رشكة «فيسبوك» يف كانون

األول ،أنها ستبحث يف إمكانية تقايض
مبالغ مالية من املس�تخدمني ،مقابل
إتاح�ة املج�ال أمامه�م للتواصل مع
األش�خاص الذين ال يمكنهم التحدث
إليهم مبارشة ،لكنه�ا لم تحدد املبلغ
ال�ذي س�تتقاضاه حينها.واكتش�ف
موقع «ماشابل» اإللكرتوني ،املختص
بمناقشة برامج التواصل االجتماعي،
أن إمكانية التواصل مع املدير املؤسس

لل�»فيسبوك» ،باإلضافة إىل عدد آخر
من مدراء املوقع.ويعد هذا األس�لوب
الجدي�د جزءا ً من عدة تجارب يخطط
القائم�ون ع�ى املوق�ع لتطبيقه�ا،
وبالرغ�م م�ن أنه�م اتبعوا سياس�ة
اإلعالن�ات للحص�ول ع�ى التموي�ل،
إال أنه�م يفك�رون اآلن يف تق�ايض
التموي�ل مقاب�ل خدم�ات يقدمونها
للمستخدمني بشكل مبارش.

منذ أس�ابيع وأنا أفك�ر جديّا ً بقضية الديمقراطية ،وأتس�اءل مع
نفيس :هل هي فعال ذلك الحلم الجميل الذي كان ينشده جيلنا الستيني
ومن سبقه وأعقبه ،أم انها محض وهم ،وكذبة كبرية صفقنا لها قبل
أن نكتشف خيبتنا؟ هل هي كما حدثنا املعجبون بها من زوار باريس
ولن�دن وكندا وبرل�ني وروما ام أن صورتها عنده�م غري الصورة التي
عندن�ا؟ ثم هل (العيب) او (الجمال) فيه�ا ام يف الناس ام يف املكان ام
يف التطبيق؟
اس�ئلة ال اول له�ا وال آخ�ر ،تؤرقن�ي وتقض مضجع�ي ،وال اجد
اجابة واضحة تريح البال وتش�في الغلي�ل ،فانا ال اعرف أيهما الوجه
الحقيق�ي للديمقراطية ه�ل هو يف الحرية التي نكت�ب بها ونعرب عن
آرائن�ا م�ن دون خ�وف وال محاذي�ر ..ام يف ان أح�دا ال يع�ري كتاباتنا
اهتمام�ا ،وال يصغ�ي اىل اصواتن�ا منذ عرش س�نوات ،وكأننا ننفخ يف
قرب�ة مثقوبة؟ مثلما ال اعرف هل وجهها الحقيقي يف قيام الحكومة،
والربمل�ان وهيأة النزاهة وأجهزة الرقابة بالكش�ف عن حاالت فس�اد
يومية من العيار الثقيل ،لم تسلم منها وزارة وال مؤسسة وال صفقة،
بل لم يس�لم منها -اال من رحم ربي -املس�ؤولون انفسهم ثم يعلنون
عن انواع ذلك الفس�اد وفنونه عرب الصحف والفضائيات ليطلع عليها
الق�ايص والدان�ي ،حتى أصبحن�ا فرجة ملن يريد ان يتف�رج ،وحكاية
يتس�ى بها خصوم الديمقراطي�ة وأعداؤه�ا ،ام ان وجهها الحقيقي
يف ان نغ�ض الطرف ع�ن املفس�دين ،ونطمطم فضائحه�م ونحتفظ
بملفات فسادهم ،اما اىل ان تحني لحظة اسقاط احدهم سياسيا واما
لرشاء أصواتهم وذممهم مقابل الس�كوت عن بالويهم ،ولهذا بدال من
ان ترتاجع ظاهرة الفساد ،ويتم تحجيمها شيئا فشيئا ،ثم استئصال
شافتها لتنتهي تماما ..فأنها آخذة باالنتفاخ والتضخم ،بحيث أمست
الس�يطرة عليه�ا رضبا من املس�تحيل وامىس املوظ�ف النزيه الذي ال
يرت�ي عملة نادرة فأي املوقفني من الفس�اد ه�و الديمقراطية؟ ثم
هل الديمقراطية يف صمت املالكي عن اقليم كردس�تان ،واتهام زعيمه
بالتم�ادي حت�ى بلغ به األمر مبل�غ تهديد املركز والتناحر العس�كري
مع�ه ،ام ان الديمقراطي�ة ه�ي يف صمت البارزاني ع�ن املركز واتهام
املالكي بتهمة التفرد بالس�لطة ،حتى بلغ به االمر مبلغ تهديد االقليم
والتناح�ر العس�كري مع�ه ،ام ان للديمقراطي�ة وجها ثالث�ا وهو ان
املالكي والبارزاني امضيا سنوات العسل طاملا ضمن املالكي للبارزاني
حرية الترصف يف داخ�ل اإلقليم ،وداخل العراق وخارج العراق ،وطاملا
ضمن البارزاني للمالكي مهمة الوقوف معه يف الربملان والحصول عى
االكثرية وابعاد شبح االقالة عنه ،اي واحد من هذه الوجوه الثالثة هي
الديمقراطية؟! وأتس�اءل والله عن حرية وس�وء فهم ،هل هناك فقرة
تش�ري رصاح�ة او من طرف خف�ي ،اىل ان م�ن رشوط الديمقراطية،
انج�اب طبقة فاحش�ة الثراء من بع�ض أعضاء الحكوم�ة والربملان
وكبار املسؤولني ،ترتكز يف يدها الرواتب الفلكية واالمتيازات وتكاليف
اإليفاد املوجعة للضمري والعقارات وودائع املصارف والسيولة النقدية،
عى حس�اب ماليني املتعففني والفقراء والعاطل�ني واملتقاعدين ومن
يسكنون بيوت الصفيح ويأكلون الضيم ويأكلهم ابناء الدين واملذهب
والقومية والوطن؟ هل بلدان الديمقراطية التي تتباهى بديمقراطيتها
ه�ي عى هذا النحو ،ام ان ديمقراطيتن�ا يف العراق الجديد هي األخرى
ديمقراطية جديدة مبتكرة ...وهل ما زال الدس�تور يصف العراق بأنه
(بلد ديمقراطي) ،ام اننا ديمقراطيون يف الدستور فقط؟!

شكر عىل تعزية ومواساة
أتق�دم باس�مي ونيابة عن عش�ائر دليم بالش�كر واالمتن�ان لجميع
الس�ادة املعزين بوفاة املغفور له�ا والدتي تغمدها الله بواس�ع رحمته،
من مسؤولني يف الدولة وأعضاء مجلس النواب والوزراء ووكالء الوزارات
واملديري�ن العامني ومس�ؤويل املؤسس�ات اإلعالمية ومنظم�ات املجتمع
املدني وش�يوخ العش�ائر األجالء من كل محافظات الع�راق العزيز الذين
تجش�موا عناء الس�فر ملواس�اتنا او من بع�ث بربقي�ات التعزية واخص
بالذكر األخ الفاضل عيل املالكي ،سائال العيل القدير أن يحفظهم ويحفظ
العراق وشعبه.
الشتيتخ
ضاحي حممد صبار الدليمي

آختر عتتائلتتة مسيحيتتتة فتي الكتتوت تفكتتر بالترحيتتل:
نشتتارك املسلتميتن منتاسبتاهتتم
بغداد /المستقبل العراقي
بعد أن كان�ت هنالك العرشات من العوائل
ذات الديان�ة املس�يحية تس�كن مدينة الكوت
(كربى مدن محافظة واس�ط) لم يبق من تلك
العوائل إال عائلة واحدة فقط.
األرس األخ�رى هاج�رت إىل
خ�ارج الع�راق او اىل محافظ�ات
اخرى ذات أغلبية مس�يحية بحثا
عن األمن واالستقرار.
العائل�ة الوحي�دة الباقي�ة يف
الكوت حاليا هي عائلة فرج يونس
ص�ادق املكونة م�ن إالم وأوالدها
الثالث�ة لكنها تفكر بالهجرة أيضا ً
شأنها شأن العوائل املسيحية التي
هاجرت بعد ع�ام  ،2003وفقا ملا
ورد يف (إذاعة العراق الحر).
ويق�ول فرج يون�س وهو من
موالي�د ع�ام  1973وه�و النج�ل
األكرب للعائلة إنه يسكن يف الكوت
منذ  40عاما بع�د ان انتقل والده

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

م�ن مدينة املوص�ل حيث كان يعم�ل موظفا
حكومي�ا وحالي�ا يعيش�ون يف حي ش�عبي يف
الك�وت ويقيم�ون عالقات طيب�ة وجيدة مع
جمي�ع الجريان املس�لمني.ويضيف فرج الذي
يمارس أعم�اال حرة بأنهم العائلة املس�يحية
الوحي�دة حاليا يف الكوت ،بعد أن هاجر العديد

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة
للصحافتة والطباعتة والنتر

م�ن االرس املس�يحية بع�د أح�داث  2003اىل
خارج البل�د او اىل مدن ذات أغلبية مس�يحية
أكث�ر أمن�ا ً واس�تقرارا.فرج لم يخ�ف ان لدى
ارست�ه رغب�ة للهجرة والعيش خ�ارج العراق
كم�ا قال إنهم لم يس�تطيعوا االحتفال بأعياد
امليالد ورأس الس�نة ه�ذا الع�ام لتزامنها مع

لالشتراك
واإلعتالن

07901463050
07709670606

طقوس أربعينية اإلمام الحسني (ع) ،واكتفوا
بإشعال شمعة بسيطة داخل البيت.
ويق�ول مختار منطق�ة الجعفرية حبيب
جمع�ة م�راد ان العائلة املس�يحية تكيفت يف
عيش�ها مع أبناء الح�ي بعاداته�ا وتقاليدها
وممارسة طقوس س�كنة الحي من املسلمني

وهناك ألفة ومحبة يكنه�ا أبناء املنطقة لتلك
العائلة املس�يحية حتى يضيف بأننا نعتربهم
كعائلة واحدة نش�اركهم طقوس�هم ونحتفل
بأعيادهم مثلما يشاركوننا احتفالتنا.
وتتمي�ز الك�وت مرك�ز محافظة واس�ط
بتن�وع نس�يجها االجتماع�ي م�ن ديان�ات
وقومي�ات ومذاه�ب حي�ث هناك مس�لمون
ومسيحيون وصابئة وأكراد كما هناك الشيعة
و الس�نة .وتش�ري مص�ادر حكومية رفضت
الكشف عن هويتها بان اكثر من  100شخص
من املسيحيني شطبت أسماؤهم من البطاقة
التمويني�ة وحالي�ا هن�اك  4أش�خاص فقط
يتس�لمون حصته�م التموينية فيم�ا تزايدت
هج�رة الصابئ�ة يف الس�نوات الع�رش االخرية
بنس�بة %60م�ن ع�دد املس�جلني يف الدوائ�ر
الرس�مية.ويقول املؤرخ حامد املوس�وي بان
الك�وت والت�ي تع�رف بنس�يجها االجتماعي
املتعدد شهدت هجرة من املسيحيني والصابئة
بس�ب األح�داث األمنية الت�ي ش�هدتها البلد
مؤك�دا ب�ان هجرة املس�يحيني فاق�ت هجرة
الصابئة.
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