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العراقي

القوانني اجليدة تؤدي خللق قوانني
أفضل ،والقوانني السيئة تؤدي إلى
قوانني أسوأ
«جان جاك روسو»
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفة يومية سياسية مستقلة

علي الدراجي

 16صفحة

ص14

أسود الرافــديـن يقهـرون البحرين ويتأهلون للنهـائي
غد ًا..

تكشف عن تورط نائب برشوة مسؤول كبري يف وزارة الشباب

االعمــال االرهــابيــة «سيــاسيــة بامتيـــاز»

«األمن والدفـاع» :رؤوس كبرية وراء االغتيـاالت
المستقبل العراقي /فالح الشامي

فيم�ا توقع�ت لجنة األم�ن والدف�اع النيابية,
أمس الثالث�اء ,تزاي�د االغتياالت التي تس�تهدف
المس�ؤولين والش�خصيات الب�ارزة م�ع اقتراب
موع�د االنتخاب�ات ,أك�دت وزارة الداخلي�ة انها
س�وف تتخذ اجراءات احترازي�ة لوقف مثل هذه
العمليات ,بمقابل هذا يرى مختصون في الش�ان
االمن�ي والسياس�ي ان االعم�ال االرهابي�ة التي
تحص�ل بالتزام�ن م�ع االزم�ات هي “سياس�ية
بامتياز”.
وق�د ش�هدت األي�ام القليل�ة الماضي�ة م�ع

بروز االزمة السياس�ية المتمثل�ة باالعتصامات
والتظاه�رات ف�ي االنبار وعدد م�ن المحافظات
تزايدا في العمليات االرهابية ،خاصة االغتياالت،
التي اس�تهدفت مسؤولين في الحكومة واعضاء
ف�ي البرلم�ان وش�خصيات ب�ارزة في ع�دد من
االحزاب السياسية.
وق�ال عض�و لجن�ة االم�ن والدف�اع النيابية
اسكندر وتوت ل�”المستقبل العراقي” إن “الوضع
السياس�ي ف�ي البالد ل�ه تأثير كبير ف�ي الوضع
االمني وأن تنظيم القاع�دة وبعض الجهات التي
تتصيد (بالماء العكر) تنشط وتتفاعل مع االزمات
بين الكتل السياس�ية” ,متهما ً بعض “(الرؤوس

الكبيرة) بدعم االرهابيين للقيام باعمال اجرامية
خالل هذه الفت�رة لتحميل الحكومة مس�ؤولية
وقوع مثل هذه الجرائم” بحسب قوله.
ودع�ا وتوت االجهزة االمني�ة “التخاذ المزيد
م�ن التدابي�ر ووض�ع الخط�ط الجي�دة لحماية
المواطنين م�ن االعمال االرهابي�ة” ,متوقعا ً ان
“تتزايد هذه االعمال في الفترة المقبلة الس�يما
وان انتخابات مجال�س المحافظات على االبواب
وان تنظيم القاع�دة وبعض الدول االقليمية تريد
افشال مثل هذه الممارسة الديمقراطية”.

التفاصيل ص3

مفوضية حقوق اإلنسان :نعتمد عىل التقارير الصحفية حلاالت «االجتار بالبـرش»!!
معاقبة اجلندي الذي
قتــل شخص ًا يف مدينـة الصدر

وتسبب بإغالقها

اغتيـــال العيسـاوي

وعبد ربـه ..بــدايــة الذريـعة

املسـلـــحـــة!

نـاخــب عـراقــي

ص2

مـغـــلـــوب عـلــى أمـــره
ومـرشـح «مـسلـفـن»

جلنة نيـابيـة :وزارة الزراعة تعـقد صفـقــات
السترياد مبيدات زراعية تسبب الرسطان!!
المستقبل العراقي  /فالح غالي

ص2

ص4

ص2

فيما َّ
أك�دت لجن�ة الزراعة
النيابي�ة ,أم�س الثالث�اء ,على
وجود صفقات لدخول مبيدات
زراعي�ة محظ�ورة تس�بب
االم�راض الس�رطانية ,قال�ت
وزارة الزراع�ة إن „الس�ماح
باس�تيراد المبي�دات يكون عن
طريق اللجنة الوطنية“ ،نافية
صلتها بهذه المبيدات.
وق�ال عضو لجن�ة الزراعة

كري�م علي�وي „هن�اك صفقة
ل�وزارة الزراع�ة الس�تيراد
المبي�دات الزراعي�ة“ ،مبدي�ا ً
اعتقاده „بوجود شبهة فساد
في هذه الصفقة لدخول مواد
محظورة“.
واكد عليوي ل�“وكالة أنباء
المستقبل“ ان „هذه المبيدات
تشكل خطرا على الصحة العامة
وتس�بب امراضا س�رطانية“,
مبين�ا ان „لجن�ة الزراع�ة ق�د
فتح�ت تحقيق�ا لمتابع�ة هذا

الموضوع“.واوضح عليوي أن
„وزارة الزراعة تعقد صفقات
الس�تيراد المبي�دات الزراعي�ة
لك�ن مهمته�ا الس�يطرة على
المناف�ذ الحدودي�ة المخترقة
والت�ي تدخ�ل م�واد زراعي�ة
محظ�ورة“ ،داعي�ا ً الحكوم�ة
المركزي�ة والبرلم�ان ووزارة
الزراع�ة الى متابعة الموضوع
والتصدي له.

التفاصيل ص4

نـــواب :عىل املتظـــاهرين تقــديم تنــازالت مقـابل
جتــاوب احلــكــومــة ملطــالبــهـــم

ص3

مبـــــنـــى البـرملـــان الــجـــديــــد ينـــتـظـــر «الـــجـــبــال املــــتــــآكــــلــــــة»

اآلشــــوريــــون يـطـــلــبــــون «ســـهــل نــيـــنـــوى» منـــطـقـــة حـكــــم ذاتــــي
إخوان مرص يشكلون

«الفرقة  »95خللق

الفتنة وإرباك اجليش

ص5

اجلهاز املركزي لإلحصاء
يسجل ارتفاع ًا يف أسعار

املالبس والسكن والوقود

بانتظار االجناز الرابع
ص2

ص4

األرسار اخلفية

ص6

وراء التـظـاهـرات
االحتجاجية

نزلـة البـرد ..نعمــة عـــىل األطبـاء
ونقمــة علــى الفقــراء

ص11

«أبو إسامعيل» لقب
ص7

مأثور عن الرشطة ..فهل

يروق هلم اليوم ؟!

ص16
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اغتيـال العيســاوي وعبـد ربـه..بدايـة الـذريـعـــة املسـلـحـــة!

التحليل السياسي /غانم عريبي
المس�لحة
المجموع�ات
العراقي�ة تبح�ث عن ذريع�ة ولو
بقت�ل واح�د م�ن الناش�طين في
الفلوج�ة او االنب�ار او ص�اح
الدين وزرع الرع�ب في كل مكان
م�ن العراق وهاه�ي تضرب تحت
الح�زام بقت�ل النائ�ب عيف�ان
العيساوي وشيخ مشايخ الجبور
طاهر عبد ربه!.
س�يارات مفخخ�ة وأحزم�ة
ناس�فة تس�تهدف سياس�يين
ورؤساء عشائر ونوابا في العراقية
اما الذين تم اس�تهدافهم كالنائب

عيفان العيس�اوي فقد استش�هد
وس�ط المتظاهري�ن حين اخترق
إرهاب�ي جم�وع المتظاهري�ن
وألقى بنفسه على النائب الشهيد
فارداه قتيا وهو مؤش�ر حقيقي
أن األزم�ة دخل�ت مرحل�ة جديدة
م�ن س�ماتها اس�تهداف ن�واب
وسياسيين لتحقيق ذريعة التدخل
ونق�ل الص�راع م�ن التظاه�رات
السياسية الى الصراع المسلح!.
نحن أمام مشكلة كبيرة يجب
االعتراف بالنتائج العكس�ية التي
س�يحققها عل�ى األرض ه�ؤالء
الذين يعملون على تسعيرها وتلك
المش�كلة تتفاعل يوم�ا بعد آخر

وال احد يض�ع الحلول المناس�بة
لها الس�يما وان األجه�زة األمنية
العراقي�ة تعم�ل ليل نه�ار وبدقة
على جمع المعلومات الستراتيجية
الق�ادرة عل�ى تحقي�ق ه�دف
س�ترتايجي ه�و معرف�ة الفاعل
المندس وس�ط المتظاهرين وهو
يري�د خ�داع ال�رأي الع�ام ان م�ا
يج�ري عصي�ان مدني س�يتحول
الى عصيان مس�لح وهدفه األكبر
إس�قاط العملية السياس�ية قبل
أن يأت�ي زمن ال يس�تطيعون فيه
تحقيق مثل هذا الهدف!.
من المؤس�ف ان تل�ك الحرب
المجنون�ة تأت�ي عل�ى األخض�ر

والياب�س النظي�ف والس�يئ واال
فان اس�تهداف عيفان العيساوي
وه�و نائ�ب وطن�ي ال يع�رف إال
الن�اس واألرض والزراع�ة واألمن
ألبن�اء ش�عبه ال يمك�ن تصنيفه
اال كون�ه عم�ا وس�خا وال يلتقي
اال مع مش�روع القاعدة اإلرهابي
ال�ذي يش�تغل على خل�ط األوراق
وإعادة المنطقة الغربية الى حكم
القاعدة مرة أخرى!.
على ش�عبنا العراقي واألخوة
ف�ي االنب�ار التنب�ه لمخاط�ر
اس�تهداف الشخصيات السياسية
الت�ي تت�ردد عل�ى التظاه�رات
الس�لمية الن القاعدة اآلن تتواجد

النجدة تعتقل عصابة سطو وتضبط سيارتني مطلوبتني يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
تمكن�ت دوري�ات ش�رطة نجدة بغ�داد من
اعتق�ال عصاب�ة للس�طو وضبط�ت س�يارتين
مطلوبتي�ن وعث�رت على عب�وة ناس�فة وألقت
القب�ض على ش�خص مطل�وب في ممارس�ات
أمنية مختلف�ة نفذتها في مناط�ق متفرقة من
العاصمة بغداد .وأحبطت دوريات النجدة عملية
سرقة إلحدى الدور السكنية في شارع فلسطين
وألقت القبض على اللصوص اثناء فرارهم .وذكر
مصدر امني انه اثناء تجوال إحدى دوريات نجدة
بغداد بالواجب االعتيادي ضمن ش�ارع فلسطين
اس�تنجد عدد م�ن المواطني�ن بطاق�م الدورية
واخبروهم بوجود ش�خصين بوضع يدعو للشك
في المنطقة المذك�ورة .وأضاف "على الفور تم
إخبار السيطرة بالحادث وعند توجه الدورية الى
المكان حاول الش�خصان الف�رار داخل األزقة"،
مش�يرا الى ان�ه "تم تعقبهم�ا والقبض عليهما،

ول�دى تفتيش�هما عث�ر بحوزتهم�ا عل�ى اداة
جارحة (س�كين) وكفين باس�تيكيين وأوصال
باستيكية" .وبين المصدر االمني انه "اثناء ذلك
حضر صاحب الدار واكد ان اللصين قاما بدخول
داره بقصد الس�رقة اال أنهما عندما س�معا دوي
صفارة النجدة سارعا بالهرب" ،الفتا الى انه "تم
تسليمهما الى الجهات المعنية ليناال قصاصهما
الع�ادل" .وتمكن�ت دوري�ات النج�دة من ضبط
سيارتين مطلوبتين والقت القبض على الحائزين
ف�ي مناط�ق متفرقة من العاصمة بغ�داد .وقال
مص�در امني ان دوري�ات النجدة المنتش�رة في
بغ�داد وخال تنفيذها ممارس�ات امنية تمكنت
م�ن ضبط س�يارتين مطلوبتي�ن والقت القبض
على الحائزين في مناطق التاجي وسبع قصور.
وأوض�ح المص�در ان المركب�ات المضبوط�ة
صادر بحقها مذكرات ضبط وتم تس�ليمهما مع
الحائزين الى الجهات المختصة .وعثرت دوريات
النجدة على عبوة ناس�فة في منطقة الحسينية

ش�مال العاصم�ة بغ�داد .وأفاد مص�در امني ان
اح�دى دوري�ات النجدة تمكنت م�ن العثور على
عبوة ناسفة كانت موضوعة بجانب الطريق في
منطقة الحس�ينية .وأش�ار الى أن عملية العثور
على العبوة اس�تندت إلى معلومات اس�تخبارية
وتم تفكيكها من قب�ل خبير المتفجرات بنجاح.
واعتقل�ت دوري�ات النج�دة ش�خصا ً مطلوب�ا ً
بقضايا جنائية وصادرة بحقه مذكرة قبض في
منطق�ة الزعفرانية .وافاد مصدر امني ان احدى
دوريات النج�دة واثناء تنفيذها ممارس�ة امنية
مع باق�ي الق�وات االمني�ة تمكنت م�ن اعتقال
ش�خص مطلوب وص�ادرة بحقه مذك�رة قبض
وف�ق المادة  40م�ن قانون العقوب�ات العراقي.
وأضاف المصدر ان عملية القبض على المطلوب
استندت الى معلومات استخبارية دقيقة ،مشيرا ً
الى ان دورية النجدة قامت بتسليمه الى الجهات
المختصة.

في المنطق�ة الغربية وتندس بين
المتظاهري�ن وتح�اول ان تعم�ل
م�ا أمكنها إليقاع الفتنة بين ابناء
الش�عب العراقي الواحد ويس�عى
إليه�ام ال�رأي الع�ام العراق�ي ان
االغتياالت يقف وراءها طرف في
الحكومة وهو بهذا يوهم الناس ان
الحكومة او األجه�زة األمنية هي
التي تس�تهدف هذه الش�خصيات
إليقاع ال�رأي العام ف�ي المنطقة
الغربي�ة في فخ المؤام�رة بهدف
التألي�ب والتحري�ض حت�ى تأتي
س�اعة الصفر الت�ي يتفجر فيها
الوض�ع العراقي عن بك�رة أبيه!.
ننبه ف�ي المس�تقبل العراقي من

مغبة االنسياق وراء شبهة القاعدة
م�ن أن االغتياالت التي تش�هدها
المنطق�ة هي نتيج�ة لصدام بين
الحكوم�ة والمتظاهري�ن ول�و
انطلت تلك الذريع�ة على احد من
المتظاهرين او على أبناء العشائر
الغربية فإنن�ا ذاهبون إلى الحرب
المجنونة التي لن يستفيد منها اال
القاع�دة والمتطرف�ون القادمون
من الحرب الس�ورية األكثر جنونا
م�ن حربن�ا الحالية!.س�يقولون
أن األجه�زة األمني�ة العراقية هي
التي قتلت ش�يخ مش�ايخ الجبور
ف�ي نش�رتها الحزبي�ة ومواقعها
االلكترونية وهمسها في الشارع

لك�ن األخوة ف�ي االنب�ار يدركون
جي�دا أن الحكوم�ة العراقي�ة ال
تعم�ل مخب�را س�ريا ولي�س من
مهمتها اغتيال الش�خصيات التي
تمث�ل ثق�ا حقيقيا في الش�ارع
العراق�ي الن األجهزة أجهزة دولة
وأجه�زة الدول�ة ال تعم�ل بمنطق
الخاي�ا اإلرهابي�ة النائم�ة له�ذا
فان اغتيال النائب والشيخ يلتقي
وه�دف القاع�دة ف�ي تحري�ض
الن�اس وتألي�ب ال�رأي العام.على
أهلن�ا ان يكون�وا حص�ن أهله�م
ونحن معهم في معركتهم األبدية
ضد اإلره�اب القادم م�ن الخارج
ونحن واثقون ان األهل في االنبار

س�ينتفضون مجددا ضد القاعدة
اإلرهابية وس�ينتقلون من خندق
التظاه�ر والمطال�ب المش�روعة
ال�ى خن�دق العم�ل الوطن�ي ضد
القاعدة والمجموعات المس�لحة
ف�ي الش�ارع ألنه�م عراقي�ون
واص�اء وق�ادرون عل�ى حس�م
المعركة مع القاعدة كما حسموا
أمره�م حين خرجوا الى الش�ارع
وطالبوا بش�روطهم التي اعترفت
به�ا المرجعي�ة الديني�ة واقره�ا
البرلم�ان وش�كلت الحكوم�ة لها
لجنة متابعة.
عيفان العيس�اوي ل�ك المجد
ولشيخ مشايخ الجبور المجد.

طـالـــب بـ 20ألـــف دوالر رشــــوة

حمكـمــة النـزاهـــة حتـكــم بالسـجــن  10سنــوات عـلـى حمقـق
فـي مكـتـــب حتقيـقـــات الـكـــرخ
بغداد  /المستقبل العراقي
أصدرت محكمة النزاهة في الرصافة بالس�جن عش�ر سنوات على
محقق في مكتب تحقيقات الكرخ بعد إدانته بالرشوة.
وقال مصدر قضائ�ي ان "المتهم (ح.ع.خ) وهو محقق في مكتب
تحقيق�ات الكرخ تمت إدانته بالرش�وة وقررت المحكمة س�جنه لمدة
عش�ر س�نوات" ،موضحا ً انه "كان يتولى التحقيق في إحدى القضايا
الجزائية لوزارة الكهرباء وقام بابتزاز المش�تكي (ع،ع،ع) ،والذي كان
متهما حينها ومخبرا سريا في هذه القضية".
وأش�ار المصدر إلى أن المحقق "أوهم المش�تكي بأن قرار قاضي
التحقي�ق باإلف�راج عنه س�يكون عرضة للنقض في ح�ال تمييز هيئة
النزاهة وس�يتم إلقاء القبض عليه وإع�ادة التحقيق معه مرة أخرى"،

مضيفا ً ان "المتهم ساوم المشتكي على مبلغ عشرين ألف دوالر مقابل
ما ادعاه منعه لوقوع الطعن التمييزي".
وأكد المصدر ان "الطرفين اتفقا على ان يكون التسليم في منطقة
العطيفي�ة ببغ�داد بتاري�خ  2010/1/13لك�ن تم الق�اء القبض على
المتهم متلبسا ً بالجريمة".
ولف�ت المصدر إلى ان "المتهم ح�اول في مختلف مراحل التحقيق
دفع الته�م عنه لكن األدلة -التي هي محضر الضبط والمبلغ الذي عثر
علي�ه في جيب س�ترته وأقوال الش�هود فضا عن تس�جيل المكالمات
الهاتفي�ة كان�ت كافية لتجريم�ه" ،منوها بان "الحك�م جاء على وفق
اح�كام القرار  /160ثانياً 1 /لس�نة  1983المعدل بالقرار  703لس�نة
 1983وتحدي�د عقوبته بمقتضاها اس�تناًدا الى اح�كام المادة  /182أ
االصولية قاباً للتمييز والتمييز الوجوبي".

معاقبة اجلندي الذي قتل شخص ًا يف مدينة الصدر وتسبب بإغالقها اآلشـوريـون يطـلبــون "سـهــل نيـنــوى" منطـقــة حـكــم ذاتــي
بغداد  /المستقبل العراقي

كشف مصدر عراقي مس�ؤول ،أمس الثاثاء ،عن فض المشكلة
التي حدثت في مدينة الصدر بعدما قتل جندي "يتعاطى المخدرات"
مدنيا ً عن طريق الخطأ ،وذلك باتخاذ إجراءات قانونية بحقه.
وقت�ل مدني ي�وم أم�س األوّل برص�اص الجندي ،وه�و ما دفع
الس�كان المحليون ف�ي مدينة الصدر إلى الخ�روج باحتجاج يطالب
بمعاقبته.

وق�ال المصدر لوكالة "ش�فق نيوز" ،طلب عدم ذكر اس�مه ،إن
الس�لطات تمكنت من تهدئة الغاضبين وذل�ك بإبرام اتفاقات معهم،
مش�يرا ً إلى أن االتفاق األب�رز هو أن يكون منتس�بو الفرقة الحادية
العشرة من الجيش العراقي من الساكنين في مدينة الصدر حصرا.
وتابع "هذا الجندي كان يتعاطى الحبوب المخدرة" ،مضيفا ً "تم
أيضا اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجندي" ،لكنه رفض الخوض في
المزيد من التفاصيل ،ولم يحدد طبيعة العقوبة.
وكان الحادث قد أدى الى اغاق مدينة الصدر  13ساعة.

المستقبل العراقي /متابعة
ناش�د مؤتم�ر ش�عبي معن�ي بحماي�ة
حق�وق المس�يحيين ف�ي الع�راق ،الحكوم�ة
العراقية وباقي الجهات المعنية باتخاذ أسرع
الخطوات م�ن أجل حماية الطيف المس�يحي
الكلداني السرياني اآلش�وري ،والحيلولة دون
تهجير أبناء هذا المكوّن ومضايقتهم والتمييز
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بحقهم.وقال رئيس المجلس الشعبي الكلداني
السرياني اآلش�وري مظلوم مروكي ،وهو أحد
منظمي المؤتمر الذي أختتم أعماله في مدينة
تورنت�و الكندية ان "المؤتم�ر تقرر عقده بعد
مش�اورات واتصاالت أجراه�ا المنظمون مع
الس�لطات الكندي�ة واألميركي�ة واألوروبي�ة،
وأض�اف ""أردن�ا من خ�ال ه�ذا المؤتمر أن
ُنس�م َ
ِع صرخة في آذان مجلس النواب الكندي

والكونغ�رس األميرك�ي واإلتح�اد األوروب�ي،
ولننقل البيان الختامي إلى الحكومة ومجلس
الن�واب العراق�ي وحكوم�ة وبرلم�ان إقلي�م
كردس�تان ،لتفعيل المواد الدستورية الخاصة
بشعبنا الكلداني السرياني اآلشوري المتعلقة
بالحك�م الذات�ي وإقام�ة محافظة في س�هل
نين�وى ،لمن�ع التغيير الديموغراف�ي والهجرة
الجماعية".

البـرلمــان شـــرع قـانونـــــًا لــه ..والعقـوبـــة تغـريـــم المـدان  25ملـيـــون ديـنـــار

مفوضيــة حقــوق اإلنســان :نعتمــد عـلــى التقـاريـر الصحفيــة حلـاالت "االجتـار بالبـشـــر"
المستقبل العراقي  /فالح الناصري
أك�دت عض�و ف�ي لجن�ة المرأة واألس�رة
والطفولة البرلمانية أن قانون مكافحة االتجار
بالبشر ش�رع من قبل البرلمان ،لكن مشروع
القان�ون المتعلق بالعنف األس�ري ما زال قيد
الدراس�ة .ولعل من الواضح أن العنف األسري
ي�ؤدي بش�كل أو بآخر إل�ى حالة م�ن التفكك
األسري تسهل عملية سقوط النساء واألطفال
في أيدي عصابات االتجار بالبشر .وفيما نفى
عضو في لجنة حقوق اإلنس�ان النيابية وجود
إحصائيات رسمية بش�أن هذا الموضوع ،أكد
عضو في مفوضية حقوق اإلنسان أن جريمة
االتج�ار بالبش�ر ال تع�د ظاه�رة ف�ي العراق،
وإنم�ا "حالة" .وقال�ت هدى س�جاد ،العضو
في لجنة المرأة واألس�رة والطفولة البرلمانية
ل�"المس�تقبل العراق�ي" إن "قانون مكافحة
االتجار بالبشر ُ
شرِّع من قبل مجلس النواب"،
مش�يرة إلى أن�ه "قان�ون نوعي والع�راق من
الدول السباقة في تشريع هكذا قانون".
وأوضحت س�جاد أن البرلم�ان "في طور
المراقب�ة" ،موضح�ة أنه "ش�كل لجن�ة فيها
عضو م�ن األمانة العامة لمجلس الوزراء ومن
وزارة ش�ؤون المرأة ووزارة الداخلية لمتابعة
لتنفيذ ه�ذا القان�ون" ،الفتة إل�ى أن القانون
"يتضمن ف�رض عقوبات مالي�ة ضخمة تبلغ
نحو  25مليون دينار ،فضاً عن عقوبة السجن
التي تقرها احدى فقرات القانون في حال كان
الضحية قاصرا".
ولفتت س�جاد إلى وجود قس�م في وزارة
الداخلي�ة يعن�ى بحماية األس�رة ،مؤكدة على
وج�ود ف�روع له ف�ي كل مراكز الش�رطة في
المحافظ�ات ،موضحة أن هذا القس�م "يعنى
بشؤون األسرة".
وكشفت عن "مشروع قانون بشأن العنف
األس�ري في ط�ور اإلع�داد وهو قيد الدراس�ة
حالي�ا ً بغية عدم تعارضه مع قانون العقوبات
الجنائية" ،وأضاف�ت "عندما يصوت عليه من
قبل األمانة العامة لمجلس الوزراء سيصل إلى
البرلمان لتشريعه وبموجبه ستشكل محكمة
اسمها محكمة األسرة يحددها المجلس األعلى
للقضاء".وقالت س�جاد إن "هن�اك مكتبا في
كل محافظة تابع لمجلس القضاء األعلى لحل
مشاكل االسرة" ،مستدركة بالقول إن "العراق
متقدم جدا ً في هذا المجال".
من جهت�ه ،قال محمد مه�دي الخفاجي،
عض�و لجن�ة حق�وق اإلنس�ان النيابي�ة
ل�"المس�تقبل العراق�ي" إن "مجل�س النواب
أق َّر قان�ون حرمة االتجار بالبش�ر" ،الفتا ً إلى
أن "ه�ذا القان�ون يفت�رض أن يكون س�اري
المفع�ول" .وأك�د أن "االتج�ار بالبش�ر يجرم

ملصق ملنظمة دولية حتذر من تفاقم االجتار بالبشر في العراق
عالميا ً قبل ان يجرم بالعراق".
وأوضح الخفاجي إنه "كان هناك تداخات
ما بين قانون البغاء وقانون االتجار بالبش�ر،
وي�وم امس األوّل كانت لجنة حقوق اإلنس�ان
تناقش تلك القضية ،ويفترض ان القضايا التي
كانت تفص�ل ضمن قانون البغ�اء تجرم وفق
قانون االتجار بالبشر بطبيعة الحال".
وأش�ار إلى أن "هكذا قضايا موجودة على
جدول لجنة حقوق اإلنس�ان".
وق�ال الخفاجي إن "هذه الحالة مؤش�رة
والدلي�ل قيام مجل�س النواب بتش�ريع قانون
يح�رم االتج�ار بالبش�ر" ،مس�تدركا ً "لك�ن

كإحصائيات فهي غير موجودة والقانون نافذ
ويفت�رض ان كل المحاكم�ات الجنائي�ة تقام
وفق هذا القانون باعتباره ينسف ما قبله على
الصعيد العملي".
وأض�اف الخفاج�ي "نح�ن نعتم�د عل�ى
التقرير الش�هري الذي تص�دره وزارة الداخلية
ووزارة العم�ل ،واآلن في هذه اللحظة ال توجد
لدين�ا تقارير رس�مية وهي غي�ر مدونة ،وفي
ه�ذه الحال�ة يمك�ن االعتم�اد عل�ى التقارير
الصحفية".
وتابع الخفاجي بالقول "االتجار بالبش�ر
هو م�ن واجب لجن�ة حقوق اإلنس�ان ويجب

ان تتابعه�ا ،وكذلك واجب الس�لطة التنفيذية
متابعة تنفيذ إجراءات تطبيق القانون".
إلى ذلك ،أشار الدكتور اثمار شاكر مجيد،
عضو مفوضية حقوق اإلنس�ان ،إلى أن "هذه
الظاه�رة موجودة ف�ي كل المجتمعات ،ولكن
في العراق هي حالة وليس�ت ظاهرة" ،مؤكدا ً
أن "قي�ام األجهزة األمني�ة بإلقاء القبض على
مجموعات تتاجر بالبش�ر هي حالة ايجابية"،
ً
الفت�ا إلى أنه "عندما يتم تناولها وذكرها فهذا
يعني ان هناك زيادة في نسبتها".
وق�ال مجي�د ل�"المس�تقبل العراقي" إن
ه�ذه الحالة "إفراز جاء نتيج�ة لظروف بيئية

واجتماعي�ة ونتيجة الفقر والح�روب التي مر
بها البلد على مدى عقود" ،مضيفا ً أن "العراق
الي�وم يجن�ي إف�رازات وضغوط�ا ً واخت�االً
في مي�زان المنظوم�ة الخلقية لعدة س�نوات
س�ابقة".وتابع "ال نس�تغرب من وجود هكذا
حاالت ولكن ال بد ان نس�رع ال�ى ايجاد حلول
باعتبارانعدماإلس�راعس�يزيدالنس�ب".
وأك�د أيض�ا ً أن "منظوم�ة األخ�اق ه�ي
ليست منظومة حديدية وإنما تتأثر بالمجتمع
ومعطيات�ه وظروف�ه ،وأكي�د أن النظ�م تختل
اذا م�ا دخل الموضوع االقتص�ادي على الخط
وحتى الخلل األسري والضغوط".

وأش�ار إلى أن "المنظوم�ة األخاقية رغم
اس�تنادها الى مبادئ اساس�ية يحميها الدين
والع�ادات والتقالي�د ،لكنه�ا قابل�ة لانح�دار
والزيادة والنقصان حس�ب معطيات المجتمع
والظروف التي يعيش فيها البلد".
وش�دد بالقول "الحالة يجب ان تعالج واال
ستتحول الى ظاهرة بش�كل سريع والعاج ال
يكون من خال الق�اء القبض على العصابات
التي تقوم باالتجار بالبشر ،ولكن العاج ايجاد
حلول حقيقية وليس�ت أقوال وشعارات تطلق
هنا وهناك من خال المؤتم�رات والن�دوات".
وأكد أن العراق "يحتاج إلى حلول حقيقية
من خال فرق ميدانية تبحث عن اسباب وجود
هذه الحالة وتجد حلوالً تتناس�ب مع الواقع".
ولفت إل�ى أن "البل�د بحاجة ال�ى تطبيق
ميدان�ي للكثير م�ن البحوث والدراس�ات التي
تطرحه�ا منظم�ات المجتم�ع المدن�ي م�ن
خ�ال تضافر جمي�ع الجهود س�واء مدنية او
حكومي�ة لمعالجة تل�ك الحال�ة" ،منوِّها ً بأن
"حت�ى المنظمات التي تدعم عمل مؤسس�ات
المجتم�ع المدن�ي تتن�اول مواضي�ع صغيرة
ومعين�ة وتتناس�ى مواضي�ع جوهري�ة مث�ل
االتج�ار بالرقي�ق االبي�ض" .وكان�ت ق�وات
الشرطة العراقية في محافظة الرمادي اعلنت
ع�ن اعتقال ثاثة اش�خاص يتزعمون ش�بكة
متخصص�ة بتهريب فتي�ات عراقيات إلى دول
مجاورة  ،في عمليتي دهم منفصلتين نفذتهما
جنوب وغرب المحافظة .
وقال مصدر في الشرطة إن قوة مشتركة
من أفواج طوارئ الش�رطة وجهاز المخابرات
الوطني نفذت المداهمتين  ،األولى في الفلوجة
أس�فرت عن اعتق�ال المتهم عم�ر الجبوري ،
فيما نفذت الثانية في مركز الرمادي أس�فرت
عن اعتقال المتهم احمد نصير بكر.
وأف�اد ب�أن المعتقلي�ن يتزعم�ان ش�بكة
متخصص�ة بتهري�ب الفتي�ات إل�ى الخ�ارج
الس�تغالهن بش�كل منظ�م ف�ي أعم�ال غير
أخاقية.وذك�ر أن المتهمي�ن ضبط�ت ف�ي
حوزتهما جوازات سفر مزورة بأسماء فتيات
يعتزمان تهريبه�ن إلى دول مجاورة ،مبينا أن
المعتقلين ،وهما من الغجر ،تم اقتيادهما إلى
أحد مراكز المدينة وأخضعا للتحقيق.
وهذه ه�ي المرة الثانية من�ذ العام 2003
التي تعل�ن فيها القوات األمني�ة في محافظة
الرمادي عن القب�ض على عناصر ينتمون إلى
عصابات وشبكات لتهريب الفتيات.
وتع�ود الظاه�رة إل�ى تس�عينيات القرن
الماض�ي ،إبّ�ان الحص�ار االقتص�ادي ،لكنها
انحس�رت بشكل ملحوظ في العام  2001على
خلفية تنفيذ الس�لطات عملي�ات إعدام فورية
بحق عصابات من هذا النوع.

البصـرة تسلــم  400قطعــة أرض للمـواطنيـن وتعد بتسليــم ألــف قريبــا
البصرة  /المستقبل العراقي

العراقي

أعل�ن محافظ البصرة خل�ف عبد الصمد خل�ف ،أمس الثالثاء ،ع�ن توزيع ما
يقارب نحو 400قطعة ارض سكنية على مختلف الشرائح في المحافظة.
وق�ال عبد الصم�د خالل حفل توزي�ع قطع األراضي “نح�ن كحكومة محلية
وبالتع�اون مع دوائر البلدي�ة والبلديات نعمل وبكل مجهودن�ا على توزيع قطع
األراض�ي عل�ى كافة مختلف الش�رائح واليوم ت�وزع هذه األراضي على ش�رائح
السجناء والهجرة والمهجرين والمادة مئة وأربعين وباقي الدوائر”.
وكش�ف عن توزيع أراض كثيرة على مختلف الش�رائح األخرى والتي وصلت
إلى ما يقارب أكثر من تس�عة آالف قطعة ارض س�كنية ،مش�يرا إلى أن األش�هر
المقبلة من المؤمل أن يصل عدد قطع األراضي التي توزع إلى عش�رة آالف قطعة
ارض سكنية.
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منظمو التظاهرات :اإلفراج عن  300معتقل «مساومة رخيصة» !!!

نواب :عىل املتظاهرين تقديم تنازالت مقابل جتاوب احلكومة ملطالبهم
المستقبل العراقي  /سام محمود

اس�تمر السياس�يون بتب�ادل االتهام�ات
في ما بينهم بشأن تس�ييس األزمة واللجان
المش�كلة إليجاد الحلول المناس�بة لمطالب
المتظاهرين ،األمر الذي يثير أكثر من عالمة
اس�تفهام حول نهاي�ة ه�ذه التظاهرات في
القري�ب العاجل م�ن عدمها .فيم�ا لم ينجح
إع�الن اللجن�ة الوزاري�ة عن تلبي�ة جزء من
المطالب في إيقاف تلك االتهامات والتخفيف
من حدة التظاهرات.
وق�ال النائب عن ائت�الف دول�ة القانون
إحس�ان الع�وادي أن “التظاه�رات تصن�ف
إل�ى صنفين األول :ذات أه�داف خدمية ومن
المفت�رض أن تخ�ف حدته�ا بع�د اس�تجابة
اللجن�ة الوزاري�ة لمطالبه�م ومنه�ا إطالق
س�راح بعض المعتقلين ،والثان�ي :له أهداف
سياس�ية بع�د ظهور أط�راف تحش�د داخل
التظاه�رات م�ن اج�ل ه�دف م�ا ،وبالتالي
ه�م لن يتوقف�وا عن إدارة زخ�م التظاهرات
وسيحاولون االستمرار”.
وأضاف العوادي ل�”المس�تقبل العراقي”
أن “اللجن�ة الوزاري�ة نجحت ف�ي حل العديد
م�ن اإلش�كاالت والتي ه�ي م�ن صالحيات
الحكوم�ة وف َّعلت الهيئات القضائية بش�كل
مكثف” ،مش�يرا إل�ى أن “اللجن�ة البرلمانية
غير فاعلة بس�بب سياس�ة رئي�س المجلس
الس�يد اسامة النجيفي الذي ال يريد للجان أن
تكون فاعل�ة ،محاوالً أن يثب�ط العمل ليدير
زخم الشارع حسب ما يريد” بحسب قوله.
وقال العوادي ف�ي ما يخص التصريحات
الت�ي ص�درت مؤخرا ً تفي�د ب�أن متظاهري
الموصل يعتزمون القيام بعصيان مسلح في
ح�ال عدم اس�تجابة الحكوم�ة لمطالبهم أن
“الدس�تور لن يعارض من يتظاهر ويعتصم،

لك�ن لم�ن يرف�ع الس�الح بوج�ه مواطن أو
عس�كري هناك دولة وحكوم�ة وقوة تدافع
عن استقرار مواطنيها وبلدها (والعصا لمن
عصا) وب�ذات الوقت نحن نحترم التظاهرات
ومطالبه�م لك�ن التهديد مرف�وض وإن البلد
ليس سائبا ً أو ملكا ألحد”.
وأض�اف الع�وادي أن “الموص�ل تعتب�ر
القاع�دة األساس�ية لرئي�س مجل�س النواب
اس�امة النجيفي بزعامة اخيه اثيل النجيفي
لسياس�ته الواضح�ه تج�اه تقس�يم العراق
وإنشاء أقليم سني”.
في هذا الشأن نفى الناطق الرسمي باسم
متظاه�ري الموصل غانم العاب�د وجود مثل
ه�ذه التصريحات وقال إن “هذه التصريحات
عارية عن الصحة”.
وأض�اف ل�”المس�تقبل العراق�ي” أن
“المتظاهري�ن تقدم�وا بطلب إل�ى محافظة
نين�وى في الموص�ل إلعالن عصي�ان مدني
س�لمي لعدم اس�تجابة الحكوم�ة للمطالب،
وأن المحافظة اس�تقبلت الطلب وس�ترحله
إلى مجلس المحافظة لتحديد يوم العصيان”،
مش�يرا ً إل�ى أن “اصح�اب المح�ال التجارية
كاف�ة أكدوا عل�ى تنفيذ العصي�ان حال إقرار
اليوم الذي سينفذ فيه”.
وبي�ن الغان�م أن “الحكوم�ة اعترف�ت
بمش�روعية بعض المطالب ،لكنه�ا لم تنفذ
المشروع منها وغير المشروع لغاية اآلن”.
وق�ال أيض�ا ً إن “اإلف�راج عن م�ا يقارب
ً
 300معتقل ال يع ُّد ش�يئا ً
مقارنة ب�  118ألف
معتق�ل ،واكثر من  100أل�ف أبرياء” ،مؤكدا ً
أن “التظاهرات ستستمر بصيغتها السلمية،
وأن الموص�ل ه�ي المحافظ�ة الوحيدة التي
خرجت للتظاهر بموافقات رس�مية وأتخذت
من س�احة األح�رار مكانا لها ،وهي س�احة
معزول�ة ع�ن المدينة ولي�س له�ا تأثير في

حركة السير أو نشاطات المدينة اليومية”.
ولف�ت الغان�م “أنن�ا ال نحم�ل حكوم�ة
المالكي المسؤولية لوحدها ،وأنما البرلمان
يتحم�ل المس�ؤولية أيض�اً ،ومثلما فش�لت
الحكومة في إيجاد حلول لنا ،فش�ل البرلمان
كذلك” ،متابعا ً “لو كان لدينا برلمان قوي لما
وصلن�ا إلى ما وصلنا إلي�ه اآلن ،وهذا نتيجة
المحاصص�ة” ،منوها ً ب�أن البرلمان “عبارة
عن مجموعة من نواب دول مختلفة اجتمعوا
تحت قبة مجلس واحد” ،بحسب وصفه.
إلى ذلك ،أكد احد قيادي�ي التظاهرات في
االنب�ار الش�يخ س�عيد الالف�ي أن “مطالبن�ا

تتركز حول حل المش�كلة من األساس وهي
إلغ�اء القوانين التي س�نت العتق�ال األبرياء
ووضعهم في الس�جون تح�ت التعذيب وبال
محاكمات”.
وق�ال الالف�ي ل�”المس�تقبل العراق�ي”
إن “االف�راج ع�ن  300معتقل ال يعد بش�يء
ً
مقارن�ة بآالف الس�جناء اآلخرين ،وهذه تعد
ً
مس�اومة رخيصة الثم�ن” ،مبين�ا أن “ثلثي
مطالبنا من اختصاص مجلس الوزراء وعليه
أن يوق�ف العم�ل به�ا لغاية إلغائه�ا من قبل
البرلمان” بحسب قوله.
وأش�ار إل�ى أن “دول�ة القان�ون تدع�ي

المش�اكل حتى ال تحضر إلى جلسة البرلمان
وتزيد من عرقلة األمور” ،موضحا ً أن مسألة
العصيان المس�لح “ش�يء ملغ�ى نهائيا من
القام�وس بالنس�بة لن�ا” ،مضيف�ا ً أن ه�ذا
األمر “ال يؤدي س�وى إلى دمار البلد ،وحرب
إقليمية تبدأ بالعراق ولن تنتهي به”.
ولفت إل�ى أن تظاهرات االنبار لن “تفكر
حتى في العصيان السلمي ونحن االن نعطي
الوق�ت الكافي للحكومة ،ونريد حال وال نريد
تأزيم األمور أكثر”.
م�ن جهته�ا ،قال�ت النائبة ع�ن العراقية
الح�رة عالي�ة نصيف من المفت�رض “عندما

مختصون :االعمال االرهابية «سياسية بامتياز»

 :رؤوس كبرية وراء االغتياالت
"األمن والدفاع" النيابية لـ
ونتوقع تزايدها مع قرب موعد االنتخابات!!
المستقبل العراقي /فالح الشامي
فيما توقع�ت لجنة األمن والدف�اع النيابية,
أمس الثالث�اء ,تزايد االغتياالت التي تس�تهدف
المس�ؤولين والش�خصيات البارزة مع اقتراب
موع�د االنتخاب�ات ,أك�دت وزارة الداخلية انها
س�وف تتخذ اجراءات احترازية لوقف مثل هذه
العمليات ,بمقابل هذا يرى مختصون في الشان
االمن�ي والسياس�ي ان االعم�ال االرهابية التي
تحص�ل بالتزام�ن م�ع االزمات هي “سياس�ية
بامتياز”.
وق�د ش�هدت األي�ام القليل�ة الماضي�ة مع
بروز االزمة السياس�ية المتمثلة باالعتصامات
والتظاه�رات في االنبار وع�دد من المحافظات
تزايدا في العمليات االرهابية ،خاصة االغتياالت،
التي استهدفت مسؤولين في الحكومة واعضاء
ف�ي البرلم�ان وش�خصيات بارزة ف�ي عدد من
االحزاب السياسية.
وق�ال عض�و لجنة االم�ن والدف�اع النيابية
اس�كندر وت�وت ل�”المس�تقبل العراق�ي” إن
“الوض�ع السياس�ي ف�ي الب�الد له تأثي�ر كبير
ف�ي الوضع االمني وأن تنظي�م القاعدة وبعض
الجه�ات الت�ي تتصي�د (بالم�اء العكر) تنش�ط
وتتفاع�ل مع االزم�ات بين الكتل السياس�ية”,
متهم�ا ً بع�ض “(ال�رؤوس الكبي�رة) بدع�م
االرهابيي�ن للقيام باعم�ال اجرامية خالل هذه
الفترة لتحميل الحكومة مس�ؤولية وقوع مثل
هذه الجرائم” بحسب قوله.
ودعا وتوت االجهزة االمنية “التخاذ المزيد
م�ن التدابي�ر ووضع الخط�ط الجي�دة لحماية
المواطنين من االعم�ال االرهابية” ,متوقعا ً ان
“تتزايد هذه االعمال في الفترة المقبلة الس�يما
وان انتخابات مجالس المحافظات على االبواب
وان تنظيم القاعدة وبعض الدول االقليمية تريد
افشال مثل هذه الممارسة الديمقراطية”.
من جانب ِه ,قال الناطق الرسمي باسم وزارة
الداخلي�ة العميد س�عد مع�ن إن “الملف األمني
رغم حدوث بعض الخروقات -ش�هد تحس�نا ًملحوظ�ا ً خ�الل الع�ام الماض�ي وأن االعم�ال
االرهابي�ة انخفض�ت بش�كل كبي�ر” ,مبينا ً ان

“االغتي�االت بدأت تتراجع وتنحس�ر في الفترة
االخيرة مقارنة بالسنوات السابقة”.
واش�ار مع�ن ال�ى أن “وزارة الداخلية تعمل
على تفكيك الخاليا االرهابية من خالل العمليات
النوعية والضربات االستباقية التي تعتمد بشكل
كبي�ر على الجان�ب االس�تخباري” ,موضحا ً ان
وزارته لديها “خطط واحترازات امنية مش�ددة
تس�تخدمها خالل بعض المناسبات السيما مع
اقتراب موعد اجراء االنتخابات”.
في السياق ذاته ,رأى المحلل السياسي واثق
الهاش�مي ان “بع�ض االط�راف تنف�ذ عمليات
ارهابي�ة منها االغتي�االت مع ظه�ور كل ازمة
سياس�ية في محاولة منها لش�ق وحدة الصف
العراق�ي” ،موضح�ا ً أن “خي�ر دلي�ل عل�ى ذلك
االعم�ال والهجم�ات االخي�رة التي اس�تهدفت
مس�ؤولين كبار في الحكوم�ة والبرلمان الذين

هم م�ن مك�ون معي�ن ف�ي خطوة مكش�وفة
وبائسة التهام المكون االخر الشعال الفتنة”.
وقال الهاش�مي ل�”المس�تقبل العراقي” ان
“بع�ض الجه�ات السياس�ية واالقليمي�ة تعمل
بش�كل مس�تمر ومتواصل من خ�الل العمليات
االرهابية النوعية على اش�عال الحرب الطائفية
في الع�راق” ,داعي�ا ً جميع العقالء من ش�يوخ
عش�ائر وسياس�ين ورج�ال دي�ن ال�ى التعامل
بحكمة وعقالنية مع كثير من االحداث الفشال
المخططات المغرضة التي تريد اضعاف العراق.
واش�ار الهاش�مي الى ان “المش�اكل السياسية
س�تنعكس بش�كل س�لبي على الوض�ع االمني
السيما وان تنظيم القاعدة يستغل هذه الفرصة
من خالل تفجير الس�يارات المفخخة والعبوات
الالصقة والمسدس�ات الكاتمة التي تس�تهدف
التجمعات خاصة المظاهرات في مس�عى منها

الفشال العملية السياسية”.
وتوق�ع الهاش�مي “تزايد ه�ذه االعمال مع
اقت�راب موع�د انتخابات مجال�س المحافظات
في خطوة لتصفي�ة الخصوم وزرع الخوف في
قلوب الن�اس لمنعهم من التوج�ه الى صناديق
االقتراع” على حد قوله.
وأك�د الهاش�مي ان المل�ف االمن�ي بات من
اه�م التحديات التي تواجه الحكومة والبرلمان,
موضح�ا ً ان مصادر االرهاب تنقس�م الى ثالث
جه�ات ه�ي تنظيم القاع�دة االرهاب�ي والدول
االقليمي�ة الت�ي تعم�ل عل�ى افش�ال العملي�ة
السياس�ية ,فضال عن بعض الجهات السياسية
الت�ي تس�تغل االعمال االرهابي�ة كورقة ضغط
في اوق�ات االزمات لتمري�ر اجنداتها ولتحقيق
مكاسب فئوية وشخصية”.
إل�ى ذل�ك ,دع�ا الخبي�ر العس�كري عب�اس
العوادي االجهزة االمنية الى تغيير خططها من
اجل مواجهة ش�بح االغتياالت ال�ذي بات يهدد
امن المواطن العادي والمسؤولين.
واك�د الع�وادي ل�”المس�تقبل العراقي” ان
“المف�ارز والس�يطرات الثابت�ه اثبتت فش�لها
كونها تس�اعد االرهابين على القي�ام بعمليات
االغتيال دون وج�ود مالحقة له تذكر” ,مطالبا
بوض�ع س�يطرات مت��حرك�ة تك�ون مجهزت
بك��امي�رات واجه�زة متط�ورة لكش���ف
المتفج�رات والكوات�م للحيلول�ة دون وق�وع
عمليات القتل”.
يذك�ر ان االغ�����تي�االت واس�تهداف
المس�ؤولين تزاي�دت بش�كل ملح�وظ خ�الل
االيام االخيرة ,إذ استش�هد النائ�ب عن القائمة
العراقي�ة عيفان الجب�وري ,ام�س الثالثاء ,اثر
هجوم ارهابي نفذه شخص انتحاري في مدينة
الفلوج�ة ف�ي االنب�ار ,بينما اصي�ب عضو في
ح�زب الدعوة االس�المية في محافظ�ة نينوى
بج�روح متفاوتة ج�راء انفجار عب�وة الصقة
وضعت في س�يارته ,في حين نجا وزير المالية
راف�ع العيس�اوي ,االحد الماض�ي ,من محاولة
اغتيال بواس�طة عبوة ناسفة استهدفت موكبه
بمنطق�ة أبو غريب عند عودته من الفلوجة إلى
بغداد.

يك�ون تجاوب م�ن قب�ل الس�لطة التنفيذية
وتوج�ه للبرلم�ان إلى إيجاد حل�ول لمطالب
المتظاهري�ن ،أن يك�ون هناك تج�اوب أيضا ً
من قبل المتظاهرين”.
وبين�ت نصي�ف ل�”المس�تقبل العراقي”
ع�ن خش�يتها م�ن وج�ود “مندس�ين داخل
التظاهرات من شأنهم أن يخطفوها ويؤثروا
في قرار المتظاهرين” ،مشيرة إلى أن “اللجنة
الوزارية قدمت إصالحات -وإن كانت يسيرة-
لكنه�ا أفرجت عن بع�ض المعتقلين وقررت
تروي�ج المعام�الت التقاعدية للمش�مولين
بالمساءلة والعدالة ،وفي ما يخص البرلمان
فهناك قرارات ما تزال قيد الدراسة”.
وأكدت نصيف على وجود معلومات تفيد
بأن “تركيا ترس�ل بطلب قياديي التظاهرات
وتتفق معهم على صيغ�ة الخطاب ونوعه”،
مضيف�ة أن “بع�ض السياس�يين حاولوا أن
يس�تثمروا التظاه�رات ويجعل�وا منها أزمة
سياس�ية عندم�ا قدم�وا ورق�ة مطالب في
الجلس�ة التش�اورية تختلف ع�ن التي قدمت
من قبل المتظاهرين”.
إل�ى ذل�ك ق�ال النائ�ب ع�ن التحال�ف
الكردس�تاني حس�ن جه�اد أن “إيق�اف
التظاهرات من عدمها ش�أن تابع إلى اللجان
المس�ؤولة ع�ن التظاه�رات” ،مضيف�ا ً أن
“اللجن�ة البرلماني�ة لديه�ا أكثر م�ن قانون
ولغاي�ة اآلن لم يت�م االتفاق بش�أنها ،ولدينا
األس�بوع المقبل لمناقشتها” ،مشيرا ً إلى أنه
“ف�ي حال اتفق رؤس�اء الكتل ف�ي ما بينهم
ستكون األمور على خير ما يرام”.
وذك�ر جه�اد ل�”المس�تقبل العراقي” أن
“التظاه�رات يج�ب أن ال تخ�رج ع�ن اإلطار
الس�لمي ،ويج�ب أن تك�ون مطالبه�ا قابلة
للتنفي�ذ ودس�تورية ،وان خرجت هذا اإلطار
ستخلق إشكاالت نحن في غنى عنها”.

االصطفافات "الكتابية"
عمر الجفال
دف�اع بع�ض ّ
الكتاب عن بع�ض السياس�يين في ه�ذه المرحلة
ً
الحرج�ة التي يم� ُّر بها الع�راق ،يبدو نوع�ا من الجن�ون ،وهو ،في
كل ح�ال م�ن األحوال ،يكش�ف عن انج�رار هذا البعض م�ن ّ
الكتاب
وسقوطهم في ِّ
فخ السياسي واصطفافاته.
ً
فعلى جانبي الصراع يبدو السياس�ي باحثا عمن يسانده ،ويدعم
توجهات�ه ،األمر الذي يجعل الكاتب يقع -ال محالة -في الفخاخ التي
تنص�ب للعراقيي�ن جميعاً ,هك�ذا ..يتحول الكاتب م�ن صانع للرأي
العام ،الى فرد متلق ضمن الرأي العام ذاته ،ومن موضح اللتباس�ات
المش�هد السياس�ي بحيادية ،إل�ى مناصر لجهة على حس�اب جهة
أخرى ،مما يفقده حياديته ،وبالتالي مصداقيته.
ومناس�بة قول�ي هذا ،هو م�ا تتضمنه أعمدة الصح�ف العراقية
اليومية من اصطفافات سياس�ية مفضوحة منذ أن بدأ أهالي األنبار
احتجاجاتهم ،أوالً ،على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي،
ليتح�وَّل هدفه�ا إل�ى المطالب�ة بحقوق وواجب�ات عل�ى الحكومة
الخضوع لها ،أو استمرار المتظاهرين بتظاهراتهم التي بدأت تتسع
دائرتها يوما ً بعد آخر.
ُ
المش�كلة هنا ،إن الكثير من الكتاب لم يبادر الى تشريح الموقف
ككل ،ول�م يع�رِّف أهداف ونواي�ا وخلفيات بع�ض المتظاهرين ض َّد
الحكوم�ة ،وال أولئك المصطفين معها .بتعبير آخ�ر ،لم يحدد اولئك
الكت�اب مدى ش�رعية مطالب المتظاهرين ،ولم يس�اعد على تحديد
الجهة التي عليهم أن يطالبوها بحقوقهم.
ثمَة من اتخذ ش�خص رئيس الوزراء مثاالً لفشل الحكومة ،وهو
بالتأكيد يتحمَّل جزءا ً من هذا الفش�ل ،بينم�ا اتخذ جانبٌ آخر رئيس
البرلم�ان والقائمة العراقية مثاالً لفش�ل الحكومة ،وهي أيضا ً جزء
من هذا الفشل.
لم َيقم هؤالء ّ
الكتاب بالكتابة عن أهمية تقسيم االدوار وإيضاح
صالحيات كل جهة التي بإمكان المتظاهرين الضغط من خاللها على
أحد تلك العناوين السياسية لهدف تحقيق مطالبهم ،بل أنهم شجّ عوا
ه�ذا الضغ�ط ،وقاموا بصبِّ الزي�ت على النار؛ فضالً عن المس�اعدة
بتأجيج النفس الطائفي الذي خمد قبل أعوام قليلة ،إذ بدأت العبارات
الطائفي�ة الرنانة تعو ُد إلى الواجهة .وبدأ بعض َّ
الكتاب -على جانبي
الصراع -ينسلخون عن “طوائفهم” ،ألن هذا السياسي أو ذاك ينتمي
إليها .وب�دأ بعض الكتاب بتأجيج الصراع أكثر .وبدأت التهم تتس�لل
إلى التظاهرات المؤيدة و...المعارضة أيضاً.
ٌّ
ثمَّ�ة أمر يج�ب الوقوف عن�ده :التظاه�ر حق مكف�ول للجميع،
ه�ذا ما بات يتردد ،لكن التظاهر ألجل ماذا؟ هذا ما يجب أن يفسَّ �ر،
المطالب التي تس�تطيع الحكومة تحقيقها ق�ام بتحقيق جزء منها
وهي اإلفراج عن المعتقلين -على الرغم من النس�بة البس�يطة التي
أُفرج عنها -إال أنها تع ُّد بادرة خير النفراج األزمة ،فضالً عن تحقيق
رواتب تقاعدية من المش�مولين بقانون المس�اءلة والعدالة .أما عن
قان�ون المس�اءلة والعدالة وقان�ون  4إرهاب ،فهذا م�ن صالحيات
مجلس النواب ،والذي يجب أن تعمل عليه الكتل السياسية المنضوية
تحت قبّته ،والتي تتصارع كل يوم على شاش�ات الفضائيات من أجل
تحقيق مطال�ب التظاهرات .هل فعالً ه�ؤالء المتصارعون يبحثون
ع�ن مطالب المتظاهرين؟ وهل يب�دو االصطفاف لجهة مقابل جهة
أخرى صحيحاً؟ أم أن الجميع في سلَّة واحدة؟.
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تصميم الشركة البريطانية "اسيم بليج" الفائز باملسابقة

المستقبل العراقي  /أمجد صالح

لم يحسم بعد أمر اختيار التصميم
الجدي�د ملبنى الربمل�ان العراقي بعد أن
أعلن�ت نتائج املس�ابقة الت�ي نظمت
له�ذا الغ�رض يف آب امل�ايض ،والت�ي
أح�رز املرك�ز األول فيه�ا تصمي�م
رشك�ة معمارية بريطانية ،فيما حلت
املصممة العراقي�ة األصل والربيطانية
الجنسية زها حديد يف املركز الثالث.
وأبلغ�ت اللجن�ة املرشف�ة ع�ى
الجائ�زة رشكة زه�ا حدي�د أن قواعد
املس�ابقة تعني أن أيا ً من املش�اركات
الثالث الفائزة باملسابقة يمكن أن يقع
عليه�ا االختيار للتنفي�ذ ،بغض النظر
عن ترتيبها يف منح الجائزة.
وتبل�غ قيم�ة الجائ�زة  250أل�ف
دوالر ،فيم�ا تبلغ كلفة تنفيذ املرشوع
نحو مليار دوالر.
ومن املقرر أن ينف�ذ هذا املرشوع
عى مساحة  52الف مرت مربع بالقرب
من مطار املثنى وسط العاصمة بغداد،
حيث كان رئيس النظام السابق صدام
حس�ن ق�د رشع ببن�اء جام�ع كبري
توقف العمل فيه منذ إس�قاط النظام
يف .2003
وش�اركت يف املسابقة  100رشكة
تصاميم تنافس�ت ع�ى وضع تصميم
مبن�ى الربمل�ان العراق�ي ابت�داء م�ن
نهاي�ة  ،2011فيما عمدت الس�لطات
العراقي�ة اىل احاطة املوضوع بالرسية
ملنع حدوث اي عمليات فساد اداري قد
تؤثر يف سري العملية.
وقد وض�ع رئيس مجل�س النواب
العراق�ي أس�امة النجيف�ي حج�ر
األساس ملبنى الربملان الجديد يف مطار
املثنى منذ ايلول  ،2011إال أن العمل به
لم يبدأ بانتظار إعالن نتائج املس�ابقة
ومن ثم اختيار التصميم األفضل.
وتضم اللجنة املرشفة عى اختيار
التصميم وتنفي�ذه أعضاء من مجلس
الن�واب ووزارة اإلعم�ار وأمانة بغداد
ودائرة االستشارات الهندسية ،ويرأس
اللجنة مستشار رئيس مجلس النواب
أمجد عب�د الحميد .وم�ن املفرتض أن

عىل طريق االنتخابات

يضم املبنى بناية لسكن أعضاء الربملان
وأرسه�م وبناية لألم�ن وبناية ملقرات
الكتل النيابية وبناية للمركز اإلعالمي
للربمل�ان وقن�اة فضائي�ة وجري�دة
وبناي�ة مرك�ز طبي ومرصف�ا وبناية
مرك�ز تطوير وتدري�ب نيابين وبناية
املجل�س االتح�ادي ،وستتس�ع قاعة
املبن�ى الجديد ل�� 1500مقعد ،وقاعة
االجتماع�ات ل�� 700مقع�د ،وقاع�ة
املقابالت الصحفية  150مقعداً.
ويقول املواطن العراقي أسعد عبد
الله ( 47عاماً) "مليار دوالر يمكن بها
بناء مجمعات س�كنية كثرية أو إنجاز

مش�اريع خدمية للمواطن�ن بدالً من
إنفاقه�ا ع�ى مبن�ى للربمل�ان الذي لم
يقدم لنا شيئاً .ال داعي لهذا التبذير".
ويقول مدير رشكة اسيمبليج بيرت
بيس�ي "إنه لفخر كبري ،ونحن سعداء
جدا ً أن الع�راق والعراقين قد اختاروا
الطري�ق للميض قدما ً نح�و التصاميم
الهندسية املرموقة".
ورشك�ة اس�يمبليج ه�ي رشك�ة
بريطاني�ة ويقع مقره�ا يف العاصمة
الربيطاني�ة لندن ويعود تأسيس�ها إىل
عرش س�نوات خلت ،وه�ي التي فازت
باملركز األول يف املسابقة.

ويمث�ل التصمي�م الفائ�ز قرص�ا
دائري�ا أبيض لبث عالقة بن الجمهور
وممثي الحكومة ،عرب أشكال هندسية
مبس�طة تجم�ع اإلدارات وتحيط بها
مصفوف�ة من الش�وارع والس�احات
البت�كار مس�احة لالجتماع�ات م�ع
فرصة التدفق الح�ر ،يف داللة تاريخية
للبالدوالتحوالتالت�يط�رأتعليه�ا.
ويقول املحرر املعماري يف صحيفة
الغاردي�ان الربيطاني�ة أن اللجن�ة
املرشفة ع�ى اختيار التصميم األفضل
س�تخرس تصميما جميال وثوريا ملبنى
برملان�ي معارص بأجواء مفتوحة تعرب

عن الح�س الديمقراط�ي يف بناء املدن
الكربى ،اذا م�ا قامت باختيار تصميم
زها حديد.
فيم�ا تق�ول املواطن�ة العراقي�ة
أس�ماء ري�اض (طالبة كلية هندس�ة
مرحل�ة ثالث�ة) "يذكرن�ي التصمي�م
الفائز بمبنى الكولوسيوم يف العاصمة
االيطالية روما".
وتضي�ف مازحة "ربما سيش�هد
ه�ذا املبن�ى مب�ارزات بالس�يوف بن
الربملاني�ن كم�ا يف فيل�م Gladiator
لراس�لكرو".
ويف املقابل ،لم تنرش زها حديد أي

ص�ور لتصميمه�ا الذي أطلق�ت عليه
تس�مية "الجب�ال املتآكل�ة" ،كم�ا لم
تتوفر توصيفات هندس�ية وفنية لهذا
التصميم.
ومع أن ما أشيع عن هذه التسمية
هو أنه�ا ترمز اىل الدول�ة التي تنهض
م�ن ركام الح�روب ،لكنه�ا ق�د تعرب
عن رؤي�ة تنجيمي�ة لتآكل املؤسس�ة
الربملانية نتيجة الخالفات الحادة التي
تجري داخلها ،والت�ي ال يعتقد معظم
العراقين أن تنتهي يف يوم ما.
وقد طالب�ت رشوط املس�ابقة أن
يراعي التصميم املقدم بجدية ورصانة

لـجـنـــة نيـابـيـــة :وزارة الـزراعــة تعـقــد صفقـات الستيــراد
مـبـيـــدات زراعـيـــة تسـبـــب السـرطـــان
المستقبل العراقي  /فالح غالي

فيم�ا َّ
أك�دت لجنة الزراع�ة النيابي�ة ,أمس
الثالث�اء ,ع�ى وجود صفق�ات لدخ�ول مبيدات
زراعية محظورة تس�بب االم�راض الرسطانية,
قال�ت وزارة الزراع�ة إن "الس�ماح باس�ترياد
املبيدات يكون عن طريق اللجنة الوطنية" ،نافية
صلتها بهذه املبيدات.
وق�ال عض�و لجن�ة الزراع�ة كري�م عليوي
"هناك صفقة لوزارة الزراعة الس�ترياد املبيدات
الزراعية" ،مبديا ً اعتقاده "بوجود ش�بهة فساد
يف هذه الصفقة لدخول مواد محظورة".
واكد علي�وي ل�"وكالة أنباء املس�تقبل" ان
"هذه املبيدات تش�كل خطرا عى الصحة العامة
وتس�بب امراض�ا رسطاني�ة" ,مبين�ا ان "لجنة
الزراعة قد فتحت تحقيقا ملتابعة هذا املوضوع".
واوضح عليوي أن "وزارة الزراعة تعقد صفقات
السترياد املبيدات الزراعية لكن مهمتها السيطرة
عى املناف�ذ الحدودية املخرتقة والتي تدخل مواد

زراعي�ة محظ�ورة" ،داعي�ا ً الحكوم�ة املركزية
والربمل�ان ووزارة الزراع�ة اىل متابع�ة املوضوع
والتصدي له.
من جانبه ،قال الوكيل الفني لوزارة الزراعة
الدكت�ور مهدي القييس إن "الس�ماح باس�ترياد
املبيدات يكون عن طريق اللجنة الوطنية لتسجيل
واعتماد املبيدات برئاسة وزير الزراعة وعضوية
عدد من الوزارات ك�وزارة الصحة ووزارة البيئة
ووزارة العل�وم والتكنولوجي�ا ووزارة التعلي�م
الع�ايل" ،موضحا ً أن "هذه اللجنة هي املس�ؤولة
عن تسجيل املبيدات".وأكد القييس ل�"املستقبل
العراق�ي" أن "أي مبي�د يدخل البل�د يقدم ملف
كامل عنه ونموذج منه حتى يخترب واما يس�جل
او يرفض" ،مشريا ً إىل أنه "ال بد من وجود شهادة
تسجيل لدى اللجنة الوطنية عن املبيد".
وتابع القييس أن "اي ش�خص يريد استرياد
مبي�د ف�ال ب�د ان يحصل ع�ى إجازة م�ن وزارة
الزراع�ة وم�ن ثم يعرض�ه عى اللجن�ة الوطنية
وح�ن ت�ويص اللجنة باعتم�اد املبيد وتس�جيله

لديها يسمح بادخاله إىل البلد" ،مستدركا ً بالقول
أنه "خالف هذا وزارة الزراعة غري مس�ؤولة عن
أي مبي�د ال يوجد له إجازة تس�جيل ويعد دخوله
إىل البلد غري رسمي".
وتاب�ع بالقول "يف�رتض ان اللجنة الوطنية
وال�وزارات لديه�ا ممثل�ون يتابع�ون املبي�دات
املوج�ودة يف املكات�ب الزراعية ويف ح�ال وجدت
هكذا مبيدات يجب أن تتلف ويحاس�ب الشخص
املسؤول عن إدخالها إىل البلد".
يذكر أن دائ�رة زراعة بابل حذرت من وجود
مبيدات زراعية محظ�ورة يتم بيعها وتداولها يف
املحال واملكاتب الزراعية واستخدامها بعشوائية
وبدون ضوابط.وقال رئيس قسم الوقاية املهندس
ع�ي يوس�ف عبي�د ان "الهيئ�ة العام�ة لوقاية
املزروع�ات واملركز الوطني للمبي�دات قد عمموا
قوائم بأس�ماء ال�رشكات املعتم�دة والخاضعة
للضوابط العلمية والبيئية والتي ال تش�كل رضرا
بيئي�ا او برشيا عى اصحاب مح�ال بيع املبيدات
الزراعي�ة املجازة وغري املج�ازة اضافة اىل توزيع

قوائ�م اخرى بأس�ماء املبيدات املحظ�ورة والتي
فيها خطورة عى صحة االنسان والبيئة وتحتوي
ع�ى  56نوعا م�ن املبيدات الزراعي�ة التي كانت
تستخدم س�ابقا بعد التاكد علميا من خطورتها
يف اصابة االنس�ان بام�راض رسطانية وامراض
تحسس�ية قد تصيب الجلد والجه�از التنفيس".
وأشار عبيد اىل "وجود عدد كبري من مكاتب بيع
املبي�دات الحرشية تج�اوزت  140مكتبا ً بعضها
غ�ري حاصل ع�ى إجازة ممارس�ة املهن�ة وغري
مطابق للضوابط القانونية تم تحديدها من قبل
لجنة ش�كلت برئاس�ة قس�م الوقاي�ة وعضوية
ممثل قس�م الجريمة االقتصادية وممثل مديرية
بيئ�ة باب�ل حيث ت�م ج�رد كل املح�ال واملكاتب
الزراعية" ,مبينا "وجود مش�كلة مركزية تعاني
منها باب�ل وبقية محافظات الع�راق وهي عدم
وج�ود قان�ون او ترشيع برملاني للس�يطرة عى
تداول املبيدات مم�ا جعل تداولها مباحا لكل من
يمتلك امكانية تجارية بدون ارشاف او مراقبة او
ضوابط تحدد كيفية بيعها".

التاري�خ الحض�اري للع�راق ودوره يف
صناعة مستقبل اإلنسانية.
وتواص�ل اللجن�ة املرشف�ة تقديم
استفساراتها إىل رشكة زها حديد بشأن
التصمي�م ال�ذي قدمته ،فيم�ا تواصل
الرشكة الرد عى تلك االستفسارات.
ول�م يتخ�ذ بع�د الق�رار النهائ�ي
بخص�وص التصميم الذي يجد طريقه
إىل التنفيذ.
وقام�ت اللجن�ة املرشف�ة بدع�وة
حدي�د للنظ�ر يف بع�ض املواصف�ات
الفني�ة الخاص�ة بالتصمي�م ،إذ أن
زه�ا حديد توصف بس�بب تصاميمها
املعق�دة بأنها "مهندس�ة قرطاس"،
أي أن تصاميمه�ا صعب�ة وغري قابلة
للتنفي�ذ ،لكن زها تواجه هذا الوصف
بثقة عالية.
ويعرف العراقيون زها حديد عن
طريق "بوسرتات" تنترش يف العاصمة
بغ�داد تضم صورة التصمي�م الجديد
للبن�ك املرك�زي العراق�ي ،حيث كان
البن�ك املركزي قد وقع عقدا ً مع حديد
لتشييد البناء الجديد عى ضفاف نهر
دجلة .ومع أن مكتب زها حديد أعلن
قبل نحو عام إكمال دراسة متطلبات
امل�رشوع ،وأن عملية اعداد التصاميم
املعمارية والفنية س�تبدأ مبارشة بعد
التوقي�ع ،إال أن ال�رشوع بتنفي�ذ هذا
املرشوع لم يبدأ حتى اآلن .وزها حديد
ه�ي ابنة وزير املالي�ة العراقي محمد
حديد أبان عقد الخمسينيات ،وولدت
يف بغداد يف  31ترشين الثان�ي .1950
وباس�تثناء تصمي�م متح�ف
الفن�ون اإلس�المية يف الدوحة وجرس
يف أب�و ظبي وب�رج يف القاهرة ،فليس
لزها حدي�د تصاميم أخ�رى يف بلدها
العراق والدول العربية األخرى.
ولع�ل املوافق�ة ع�ى تصميمه�ا
ملبنى الربملان العراقي الجديد سيكون
كتحقي�ق الحلم للمعماري�ة العراقية
الت�ي تبلغ من العم�ر  62عامة ،لتجد
له�ا تصميما يف بلدها الع�راق بعد أن
انترشتتصاميمهايفبل�دانالعال�م.

نـاخــب عـراقــي مـغـلـــوب عـلــى أمــره ومـرشـــح "مـسـلـفــن"

المستقبل العراقي  /ضياء السراي
تحدد الكيانات السياس�ية يف دول العالم االخرى
فرتة ال تقل عن س�تة اش�هر الخيتار املرشحن الذين
س�تقتحم به�م الس�وق االنتخابية ان ص�ح التعبري،
وتعتمد الكيانات واالحزاب السياسية يف العالم جملة
م�ن املعايري وال�رشوط وغ�رف العمليات املش�رتكة
بن املواطن واملرش�ح املقرتح لتحدي�د مدى مقبولية
املرش�ح ورىض الناس عنه وتق�وم بحمالت تمهيدية
لتس�ويق املرش�حن وخوض منافس�ة بن مرشحي
الكي�ان الواح�د لتحديد االكث�ر كفاءة وش�عبية من
بينه�م قبيل االنتخابات النه س�يكون الورقة الرابحة
 .ويف العرف االنتخاب�ي العراقي قصري العمر فان كل
املمنوع�ات واملحذورات تتم وتتب�ع بال حياء او خجل
او مخاف�ة من الله ،فابس�ط واس�هل واقرص مرحلة

يف الحمل�ة االنتخابي�ة يف بلدنا تك�ون مرحلة اختيار
املرش�حن من قبل االحزاب ،وبعض االحزاب تحس�م
خيارتها وتقدم قائمة مرحش�يها خالل اسبوع واحد
فق�ط !! واط�ول ف�رتة تقضيها االح�زاب العراقية يف
اختيار مرش�حيها هي ثالثة اش�هر كما يفعل التيار
الصدري الذي يجري انتخابات تمهيدية يختار وفقها
مرش�حي كتلته وهذه ايضا تطاله�ا انتقادات كثرية
من بينها املزاجية يف اختيار املرش�حن وتدخل بعض
الجه�ات يف التي�ار الص�دري يف عملي�ة االختيار دون
االعتماد عى النتائج الحقيقية لالنتخابات املتهميدية
وهو موضوع اخر قد نفرد له مقالة خاص.
والس�بب الحقيق�ي ال�ذي يكم�ن وراء رسع�ة
اختيار املرشحن وتقديمهم للشارع تاتي من ضعف
التخطيط االس�رتاتيجي لالحزاب وهشاش�ة املباديء
التي تعتمدها يف عملها واللجوء اىل فرضية ان س�معة

الحزب واس�مه هو من يجلب االصوات وليس سمعة
املرش�ح ومدى ش�عبيته ،وهنا يتكل املرش�حون عى
االحزاب والكتل يف كسب االصوات والفوز باالنتخابات
ولي�س العكس ،ويف ع�رف الق�راءات االنتخابية فان
اللج�وء اىل هذه الطريقة يف اختيار املرش�حن ترتجم
اىل انها اسوء انواع الخداع والنفاق السيايس والضحك
عى الذقون عندما يعامل الحزب جمهوره باستخفاف
كبري واس�تغفال ويقوم بتصدي�ر نموذجه االنتخابي
وفرض�ه ع�ى الناخب وف�ق اعتب�ارات كث�رية اولها
ان راي الناخ�ب العراق�ي ما ه�و اال تحصيل حاصل،
وطاملا تحمل الدعاية االنتخابية اس�م الحزب الفالني
ورمزه وش�عاره فان الناخب مجرب عى التصويت لها
وقبولها.
ه�ذا االم�ر يف�رس التكالب ال�ذي تش�هده الكتل
الكربى كالعراقية ودولة القانون وكتلة االحرار وتيار

ش�هيد املحراب من قبل املرشحن والتوسط من اجل
قبولهم ضمن املرش�حن يف هذا الحزب او تلك الكتلة،
وحتى يف هذه املس�الة فان اعضاء الحزب او التيار او
الكتلة يتقاضون مبالغ مالية من املرش�حن كرشوة
م�ن اج�ل تزيكتهم والدف�ع بهم اىل قائم�ة (املنافع)
قائم�ة االنتخاب�ات ،وتندل�ع الرصاعات ب�ن اعضاء
الحزب حول احقية كل عضو يف ترشيح نفسه او من
ينوب عنه وفق�ا لثقله الجه�ادي والنضايل يف الحزب
والتضحيات التي قدمها هو او عائلته.
وعندما نضع ه�ذه املدخالت الفوضوية يف ماكنة
التمثيل الس�يايس االنتخابي فان املخرجات س�تكون
فوضوي�ة ايض�ا وه�و م�ا نعيش�ه الي�وم وعش�ناه
باالم�س ،فالناخب العراق�ي اتجه اىل العن�وان العام
"اس�م القائمة" وهل ش�يعية هي ام سنية او كردية
ول�م يفتش الناخ�ب يف نوعية املرش�ح ،يف املرة االوىل

اج�رب الناخب العراقي عى التصوي�ت لقائمة مغلقة
وهو اقىس انواع التحايل من قبل الكيانات السياسية
والقب�ح بعين�ه الن الناخ�ب كان س�اذجا وال يعرف
ما ه�ي القائمة املفتوحة او املغلقة وبالتايل س�وقت
الكت�ل السياس�ية ازالمه�ا م�ن املرش�حن ليكون�وا
ساسة العراق الجديد ،ويف املرة الثانية فتحت القائمة
واعط�ي الناخ�ب الخيار امل�رشوط ،فان ل�م يعجبك
اي من املرش�حن ص�وت للقائمة ،وه�و ايضا نصب
واحتيال انتخابي وه�ذه املرة تخفي الكتل والكيانات
االنتخابي�ة خ�دع كث�رية اولها فرض املرش�حن عى
الناخب العراقي بال س�ابق معرفة او دقة يف االختيار،
ولننتظ�ر ونرى مايف جعب الساس�ة م�ن خدع كثرية
اخرى ليس اخرها التزوير وتحريف نتائج االنتخابات
وال اوله�ا نظ�ام العد والف�رز وتوزي�ع االصوات بن
الكتل واملرشحن.
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تدربت في أفغانستان وغزة

إخوان مرص يشكلون «الفرقة  »95خللق الفتنة وإرباك اجليش
المستقبل العراقي /متابعة
ف�ي وق�ت يتزاي�د في�ه اس�تهداف المحتجين
على حك�م جماعة اإلخوان المس�لمين باعتداءات
وهجم�ات مباغت�ة م�ن قب�ل أش�خاص “ملثمين
مجهولين” ،أخذ المصريون ينبش�ون في الماضي
المتصل بأحد أكثر األجنحة االخوانية السرية إثارة
للجدل والش�كوك والخ�وف على مس�تقبل مصر:
األشباح ،الفرقة  95أو التنظيم الخاص.
ويؤكد مراقبون وسياسيون على أن الفرقة 95
متورطة في الكثير من عمليات القنص واالغتياالت
وفتح الس�جون التي بدأت منذ ان�دالع الثورة على
حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
ويمثل هذا “النظام الخاص” جناحا ً عس�كريا ً
ضخم�ا ً يضطلع بمه�ام أمنية واس�تخبارية على
الصعيد الداخلي في مصر وفي الخارج أيضا.
ويش�ير احد القياديين داخ�ل جماعة اإلخوان
المس�لمين إل�ى أن اإلخوان عاكف�ون على تطوير
الفرق�ة  95بحي�ث تتح�ول ال�ى “نظ�ام خاص”
ال يس�تهدف المحافظ�ة عل�ى الس�لطة في مصر
فحسب وإنما أيضا “مس�اعدة المد االخواني على
االنتش�ار والقيام بعمليات تزل�زل األنظمة العربية
التي تستعصي على الجماعة”.
ويضي�ف ان التطوي�ر يتضم�ن تحوي�ل
الميليش�يات الحالي�ة والمعروف�ة إعالميا باس�م
“الفرق�ة  ”95والت�ي لعبت دورا ً بارزا ً في إس�قاط
نظام مبارك من خالل اعتالء أس�طح العمارات في
ميدان التحرير وحص�د أرواح المتظاهرين لتحول
العالقة بين نظام مب�ارك والمتظاهرين الى عالقة
دم وثأر.
ويتاب�ع المص�در ان الجماعة “تس�ابق الزمن
إلع�داد كوادره�ا االس�تخباراتية بحي�ث تضم�ن
عمليات ناجح�ة للفرقة  95في مص�ر وخارجها،
والعم�ل بأس�لوب ممنهج دون ت�رك اي دليل على
تورط جماعة األخوان في اي عمل”.
وأك�دت التس�ريبات م�ن تقرير لجن�ة تقصي
الحقائق في قت�ل المتظاهرين أثن�اء أحداث ثورة
يناي�ر لتؤكد وجود ما يس�مي بالفرق�ة  ،95وإنها
قام�ت بفت�ح الس�جون وحرق أقس�ام الش�رطة
بالتع�اون مع حركة حماس وه�ي االتهامات التي
ما زالت قيد التحقيق.
وأزاح�ت صحيف�ة التايمز البريطانية الس�تار
عن آخر مش�هد من مش�اهد تطوير قسم “النظام
الخ�اص” داخ�ل جماعة اإلخ�وان المس�لمين في
مص�ر بع�د ان كش�فت الزي�ارة الس�رية التي قام
به�ا قائد فيلق “الق�دس اإليراني” الجنرال قاس�م
س�ليماني إل�ى القاهرة نهاية ش�هر كان�ون األول
الماض�ي ،والتقى خالله�ا على م�دار يومين كبار
المسؤولين المقربين من الرئيس محمد مرسي.
وفتح�ت القاهرة الباب لالس�تفادة من الخبرة
االس�تخباراتية اإليراني�ة لتثبي�ت س�لطتها ،وبناء
جه�از اس�تخبارات جدي�د يمكن�ه ان يتفوق على
المخابرات الوطنية.
وق�دم س�ليماني المته�م ب�إدارة ق�وات ف�ي

الجيش ألنه سيكون مشكوكا في والئهم ،وانه بدالً

الح�رس الث�وري اإليران�ي للتجس�س عل�ى الدول
العربية ،لعصام الحداد مستش�ار الرئيس مرس�ي
للشؤون الخارجية ومسؤولين من جماعة اإلخوان
المسلمين ،المشورة بشأن تطوير النظام الخاص
داخ�ل الجماع�ة للعمل ف�ي المرحل�ة المقبلة في
صورة قوات أمن وأجهزة استخبارات مستقلة عن
أجهزة االس�تخبارات الوطنية ،التي يسيطر عليها
الجيش المصري.
ويش�ير رق�م  95الى الع�ام الذي أنش�ئت فيه
( )1995مع بداية الضربات األمنية تجاه الجماعة
لتكون مس�تعدة لمواجهة النظام الس�ابق لو قرر
التخل�ص من قيادات الجماع�ة ،كما ان الفرقة 95
مس�لحة وتلق�ت تدريبات عس�كرية ف�ي الخارج
لتكون قادرة على مواجهة النظام السابق والدفاع
عن الجماعة.
ويق�ول ث�روت الخرب�اوي القي�ادي االخواني
الس�ابق إن “الفرقة  ”95داخل الجماعة هو تعبير
استخدمه أسامة ياسين ،وله داللة على أنها ليست
زل�ة لس�ان ولكنها حقيق�ة وواقع وكون أس�امة
ياس�ين مس�ؤول عن الش�باب في الجماعة فليس

بعيدا ً ان تكون تلك الفرقة بقيادته.
وال يس�تبعد ان تك�ون “الفرق�ة  ”95هي التي
اقتحم�ت الخيام ف�ي أحداث االتحادي�ة فقد ظهر
عناصره�ا بطريقة منظمة وبهتاف مش�ابه ومن
الواضح ان تلك الفرقة مدربة تدريبا ً عسكرياً.
ويؤكد الخرباوي في كتابه “سر المعبد” والذي
يحكي األسرار الخفية لجماعة اإلخوان المسلمين
ان الجماع�ة “وضعت على قي�ادة النظام الخاص
رج�االً ال يفقهون ،قتلوا وفج�روا واغتالوا كل هذا
باسم اإلس�الم حتى أنهم قتلوا احد افراد الجماعة
دون ان يك�ون لديه�م ذرة من دي�ن او خلق ،قتلوا
سيد فايز وابنته ،غلفوا لهما الموت ،ووضعوه في
علبة حل�وى ،وأعط�وه الهدية المفخخ�ة ،وما ان
فتح فاي�ز الهدية حتى انفجرت في�ه وابنته فماتا
وهما يشتكيان تلك القلوب الفاجرة”.
ويتس�اءل الخرباوي ،هل فعل النظام الخاص
شيئا ً غريبا ً عليه عندما اغتال تلك الطفلة ،لقد كان
يعبر عن نفسه ،الموت المغلف داخل علبة حلوى،
مظه�ر العلبة م�ن الخارج جميل ومبهر ،س�يحب
الش�عب هذه الهدية ،سيقول أنها فاقع لونها تسر

الناظرين ،سيأخذون الهدية في أحضانهم ولكنهم
ال ي�درون انه�م يحتضن�ون الموت ،هدي�ة النظام
الخ�اص في مصر مثل علبة الحلوى القاتلة ،هدية
مغلفة بالدين وآيات القرآن ،وأحاديث الرسول صلى
الله عليه وسلم ،ولكن الموت يسكن داخلها”.
ويضي�ف الخرباوي “كنا نظ�ن أن أيام النظام
الخاص قد ولت ولن تعود ثانية ،سنتذكر ندم اإلمام
الش�هيد حس�ن البنا على إنش�اء النظام الخاص،
وال�ذي ق�ال فيه بع�د اغتي�ال رئي�س وزراء مصر
الراحل النقراش�ي باشا (لو استقبلت من أمري ما
استدبرت ما أنش�أت النظام الخاص) ،ذلك النظام
الذي م�ا زال معظ�م االخوان المس�لمين يجهلون
وج�وده وتحكمه ف�ي مصير الجماع�ة حتى اآلن،
نعم توقف بضع س�نوات ثم عاد بعد وفاة األس�تاذ
عمر التلمساني ،بدأت جيوش النظام الخاص تعود
الى سيرتها األولى”.
وي�رى الخرباوي ان “الجماع�ة أصابها بعض
األم�راض منه�ا ،مرض االس�تعالء عل�ى اآلخرين
والتباهي بالكثرة ،وذم كل من هو خارج الجماعة
وكأنهم ليس�وا مس�لمين ،والنظر الى المسيحيين
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بأنه�م إنصاف مواطني�ن .كم�ا أن الجماعة تقدم
نفس�ها للجماهير بأنها تحمل ف�وق أكتافها الحل
اإلس�المي ،كما أنها تطرح نفسها للكافة باعتبار
ان أفكاره�ا ب�ل كيانه�ا كل�ه هو الخ�الص لألمة،
وفي النقابات واألندية واتحادات الطلبة والبرلمان
باعتبار أنها راعية الحل اإلسالمي”.
ويقول الخرباوي أن “األشباح التي تسللت الى
جماعة اإلخوان المس�لمين في ع�ام  1985لتأخذ
مكانا ومكانة ،تس�ير ف�ي ركاب الحاج مصطفى
مش�هور ال�ذي كان ق�د عاد إل�ى البالد بع�د رحلة
هروب استمرت عدة س�نوات هي التي تحكم اآلن،
وكان أخطره�م محمد مرس�ي ،خيرت الش�اطر،
محمود عزت ،محمد بديع وكانت وجوههم غريبة
عل�ى مجتم�ع األخ�وان إال أن الح�اج مصطف�ى
مش�هور أعطاه�م منديل األمان ،واس�تولى هؤالء
األش�باح بسياس�ة خط�وة بخطوة عل�ى جماعة
اإلخ�وان المس�لمين”.ويؤمن “األش�باح” برؤي�ة
الحاج مصطفى مش�هور مرش�د الجماعة األسبق
ومن بينه�ا ان “من يعادون اإلخ�وان انما يعادون
الله ورس�وله” ،و”انه ال يج�وز دخول األقباط إلى

باريس في خطر

مسلحو مايل :فرنسا بانتظار حرب «أخطر من أفغانستان»
المستقبل العراقي/وكاالت
تحدى المسلحون اإلسالميون الغارات الجوية
الفرنسية على مالي باالستيالء على بلدة صغيرة،
والتهدي�د بتوري�ط فرنس�ا في ح�رب “أخطر من
أفغانستان”.
وأش�ارت صحيف�ة إندبندن�ت إل�ى أن�ه رغ�م
االنتكاس�ة أص�رت الحكوم�ة الفرنس�ية على أن
حملتها التي دخلت يومها الرابع كانت تس�ير على
م�ا يرام .وتوقع وزير الخارجية لوران فابيوس أن
بالده قد تكون قادرة على التخلي عن معظم القتال
لقوة غرب أفريقية خالل “بضعة أسابيع”.
ووف�ق صحيف�ة لومون�د الفرنس�ية ،يخطط

الجي�ش الفرنس�ي ،رغ�م ذل�ك ،لمضاعف�ة قوته
البرية البالغة س�تمائة عنصر إل�ى أربعة أضعاف
ه�ذا العدد أي نحو  2500فرد خ�الل األيام القليلة
المقبلة.
وتحدثت مصادر أخرى من الحكومة الفرنسية
ع�ن تهيئ�ة ق�وات عل�ى األرض -وال�رأي الع�ام
بالداخل -لحملة طويلة.
ومن جانبها ،اعترفت باريس بأن قوة مدججة
بالسالح من المقاتلين اإلسالميين قد هزمت قوات
حكومة مالي واستولت على بلدة ديابالي الصغيرة
بمنطقة تحت س�يطرة الحكومة قريبة من حدود
مالي مع موريتانيا.

وقال�ت الصحيفة إنه على الرغ�م من التقارير
ال�واردة ع�ن غ�ارة جوي�ة قتل�ت نح�و مائة من
المس�لحين بالقرب من غاو ،فإن زعماء التحالف
الهش للمجموع�ات اإلس�المية “المتطرفة” التي
س�يطرت على ش�مال مال�ي ظلت عل�ى تحديها.
وه�دد بيان للمس�لحين بنق�ل الحرب إل�ى “قلب
فرنسا”.
وف�ي مقابل�ة هاتفية م�ع الراديو الفرنس�ي،
ق�ال عمر ولد حماها من حرك�ة التوحيد والجهاد
ف�ي غرب أفريقيا (موجاو) “فرنس�ا فتحت أبوب
الجحي�م ..وقد وقعت في مصيدة أش�د خطرا من
العراق أو أفغانستان أو الصومال”.

كذل�ك س�خر المس�لحون اإلس�الميون ف�ي
الصومال من فرنسا بنشر صورة جندي ُقتل أثناء
محاول�ة فاش�لة إلطالق رهينة فرنس�ية الس�بت
الماض�ي .والص�ور الث�الث الت�ي نش�رتها حركة
الشباب الصومالية على موقع تويتر أظهرت جثة
ش�خص أبيض ف�ي زي عس�كري والصليب حول
عنقه.وجاء في الرس�الة المرفقة “عودة الحمالت
الصليبية لك�ن الصليب لم يتمكن م�ن إنقاذه من
السيف” .وزعمت الجماعة أن الرجل المتوفى كان
“زعيم” القوات الخاصة التي هاجمت قاعدتها في
جنوب الصومال الس�بت .وقال�ت إن الضابط كان
قد أُسر ومات في المستشفى متأثرا بجروحه.

خرباء أمريكيون :إيران قادرة عىل إنتاج قبلة نووية يف 2014

المستقبل العراقي/وكاالت
رجح�ت مجموع�ة م�ن الخب�راء
األميركيين في انتشار األسلحة النووية
أن تص�ل إي�ران إل�ى مرحل�ة “الق�درة
الحرجة” إلنتاج السالح النووي أواسط
 ،2014وأوص�ت بتغليظ العقوبات على
طهران.وأوضح خبراء من معهد العلوم
واألم�ن الدول�ي ف�ي الوالي�ات المتحدة
األميركية في تقريرهم أن إيران قد تنتج
كمية كافي�ة من اليوراني�وم المخصب
لدرجة نقاء تس�مح بصنع قنابل نووية
بحلول منتصف عام  2014دون أن يعلم
به�ا الغرب.وقال ديف�د أولبرايت -وهو
من الذين ش�اركوا في رئاسة المشروع
ورئي�س معه�د العلوم واألم�ن الدولي-
إن إي�ران بحل�ول تل�ك الفترة س�يكون
لديه�ا الوقت الكافي لبناء موقع س�ري
لتخصي�ب اليوراني�وم أو زي�ادة ع�دد
أجه�زة الط�رد المركزي بدرج�ة كبيرة
لبرنامجها.
ورج�ح في حديث�ه لوكال�ة رويترز
أن�ه ال يوجد ف�ي الفت�رة الحالية وحدة
سرية لتخصيب اليورانيوم ،لكنه أعرب
ع�ن مخاوفه من أن تبني إيران مثل تلك
الوحدة.
وأوصى التقرير -الذي يقع في 154
صفح�ة تح�ت عن�وان “اإلس�تراتيجية
األميركية لحظر االنتشار النووي للشرق
األوس�ط” -بفرض عقوب�ات اقتصادية
أميركي�ة أكثر قس�وة ،م�ع الضغط على
الش�ركاء الدوليي�ن للوالي�ات المتح�دة

األميركية لكي يعزلوا إيران.
ودعا تقرير الخبراء الرئيس األميركي
إلى اإلعالن بوضوح أن الواليات المتحدة
ق�د تلج�أ إل�ى العم�ل العس�كري لمنع

طهران من امتالك سالح نووي.
وحذر من تبعات امتالك إيران السالح
النووي ،قائال إن ذلك قد يدفع السعودية
إلى تطوير برنامجها النووي ،مما يؤدي

إلى انتش�ار نووي في المنطقة والسيما
أن إسرائيل تملك ذلك السالح رغم أنها ال
تعلن عنه.
يش�ار إل�ى أن دول الغ�رب والواليات

المتح�دة األميركية تش�كك ف�ي أغراض
البرنام�ج الن�ووي اإليران�ي وتق�ول إنه
يه�دف إلى صنع قنبل�ة نووية ،في حين
تؤكد طهران أن أغراضه سلمية.

من ذلك يجب ان نلزمهم بسداد الجزية ،فالنصارى
يج�ب ان يدفع�وا الجزية ،فكي�ف يدخلون الجيش
ويدافعون عن مشروعنا اإلسالمي ،وهم ال يؤمنون
باإلسالم ،الجزية رحمة بهم ،وهذا هو تشريع الله
ولن نقبل بتغيير تشريع الله ،كما ال يجوز ان نقول
عنه�م أنهم مس�يحيون ،فالله لم يق�ل عنهم هذا،
هم نصارى او اقب�اط او صليبيون ،هؤالء األقباط
ليس�وا من أهل الكتاب ،بل هم من المشركين ،وال
يج�وز الزواج منه�م او أكل طعامه�م ،ال يجوز ان
نلقي عليهم السالم ،ونقول لهم تحية اإلسالم”.
ويؤك�د الدكت�ور عبد الرحيم عل�ي الباحث في
شؤون الحركات اإلس�المية ومدير المركز العربي
للدراسات االستراتيجية ان هناك بالفعل ما يسمى
بالفرق�ة  95وان تل�ك “الفرق�ة مس�ؤولة عن قتل
الثوار في ميدان التحرير إلش�عال الموقف وان تلك
الفرقة تعمل تحت قيادة خيرت الش�اطر ومحمود
عزت ،القياديين بالجماعة”.ويشير المتخصصون
ف�ي الحركات اإلس�المية إلى ان الجماعة أرس�لت
منذ عام  1980وحتى عام  1992ش�بابها للتدريب
على الس�الح في أفغانس�تان وذلك به�دف تكوين
ن�واة لجي�ش لها تس�تخدمه في الوقت المناس�ب
للس�يطرة عل�ى الدولة والتدخل في ش�ؤون بعض
ال�دول األخرى.وعندم�ا س�يطرت حم�اس عل�ى
غزة أرس�ل ش�باب الجماعة إلى غزة للتدريب عبر
األنف�اق وتل�ك كان�ت ن�واة الفرقة  95المس�لحة
اآلن ولديها س�الح متطور وذل�ك لمواجهة الجيش
ومنعه من االنقالب على الس�لطة وتلك المجموعة
التي كانت تس�تعد لعمليات مسلحة في مصر في
حالة فوز احمد شفيق بمنصب رئيس الجمهورية
وه�ي التي كانت س�تدفعها الجماعة في الش�ارع
ل�و أعلن ف�وز ش�فيق.الطريف ان عص�ام الحداد،
مس�اعد الرئيس المصري محمد مرسي للعالقات
الخارجية والتع�اون الدولي ،اصدر ً
بيانا الخميس،
باللغ�ة اإلنكليزية ،نف�ى فيه صح�ة التقرير الذي
نش�رته صحيفة “تايم�ز” البريطانية تحت عنوان
“زيارة رئي�س المخابرات اإليراني�ة لمصر هدفها
توصيل رس�الة ألميركا”.وقال الدكتور ياسر علي
المتحدث الرس�مي باس�م رئاس�ة الجمهورية أن
مؤسس�ة الرئاس�ة بعث�ت بي�ان نفي رس�مي إلى
صحيف�ة “تايم�ز” البريطانية تنف�ي خالله ما تم
نش�ره عبر الصحيفة حول لقاء جم�ع بين الحداد
وس�ليماني.ولم يعد احد في مصر يصدق البيانات
الرئاسية او البيانات التي تصدر عن مكتب الحداد،
بعد تورطهما في سلس�لة م�ن األكاذيب من بينها
إن�كار الرئاس�ة المصري�ة خطابا ً تم إرس�اله إلى
الرئيس اإلس�رائيلي ش�معون بيريز في المراسيم
الرس�مية لقبول عاطف سالم س�فيرا ً مصريا ً لدى
إس�رائيل ،وكذل�ك ان�كار بي�ان الح�داد في وصف
المحكم�ة الدس�تورية بأنها من الق�وى المناوئة
للثورة ،باإلضافة إلى تكذيب إقالة المستش�ار عبد
المجيد محمود من منص�ب النائب العام ثم إقالته
وتعيين المستشار طلعت عبد الله خلفا له.

قربص تساعد يف النزاع البحري
بني إرسائيل ولبنان
سايمون هندرسون
قد ُتشكل املحادثات التي جرت يف بريوت بني الرئيس اللبناني ميشال
س�ليمان والرئيس الق�ريص ديميرتيس كريس�توفياس نقطة تحول يف
النزاع الحدودي البحري الذي تس�بب يف توت�ر العالقات بني البلدين طيلة
س�نوات عديدة.بيد أن القضايا معقدة ،ولم يقدم س�ليمان سوى كلمات
حذرة عق�ب اللقاء حيث قال “إننا أولينا اهتمام�ا ً خاصا ً بالنفط والغاز
املتوافرين يف بحرنا واتفقنا عىل زيادة وترية التنسيق لالتفاق عىل مبادئ
وآليات س�ليمة تسمح لبلدينا باستخراج هذه الثروة”.وتنبع املشكلة من
اتفاقيت�ي الحدود البحرية األخريتني اللت�ني تفاوضت عليهما قرص مع
لبنان يف عام  2007ومع إرسائيل يف عام .2010وتحدد هاتان االتفاقيتان
املناطق االقتصادي�ة الحرصية لتلك البلدان  -وهي املناطق البحرية التي
يمكن لتلك الدول أن ت ّدعي الس�يادة ع�ىل احتياطياتها من النفط والغاز
الطبيعي.إن االكتشافات األخرية يف املياه قبالة سواحل إرسائيل والساحل
الجنوبي لقرص س�وف تمد كال البلدي�ن بكميات كافية من الغاز لتلبية
الطلب الداخيل عىل مدى عقود ،فضالً عن إتاحة فائض للتصدير .وسوف
تس�مح لبن�ان -املبت�الة باقتص�اد ضعيف ونق�ص يف الطاق�ة -بأعمال
التنقي�ب قبال�ة س�واحلها عما قري�ب .وتن�ص اتفاقية “األم�م املتحدة
لقانون البحار” عىل السماح للدول باملطالبة بالسيادة عىل مساحة تمتد
 200ميالً بحريا ً من س�واحلها وذلك الس�تخدامها يف أغراض اقتصادية.
وعندم�ا يكون هناك بلد آخر يقع عىل مس�افة تقل عن  400ميالً بحريا ً
(كما هو الحال يف حالة قرص بالنس�بة إىل لبنان وإرسائيل) ،يُتوقع من
الحكومات أن تتفاوض عىل خط مقبول للطرفني .وينطبق ذلك أيضا ً عىل
البلدان ذات الخطوط الس�احلية املتاخمة مثل إرسائيل ولبنان ،رغم عدم
إج�راء أي محادثات بني البلدي�ن يف ضوء غياب العالقات الدبلوماس�ية،
وه�و الوضع الذي ُتفاقم من حدته حالي�ا ً الحكومة التي يقودها “حزب
الل�ه” يف بريوت( .ولم توقع إرسائيل ع�ىل “اتفاقية األمم املتحدة لقانون
البحار” ولكنها توافق عىل معظم مبادئها).والتحدي الدبلومايس الفوري
ه�و أن ق�رص ولبنان اتفقتا ع�ىل حدود بحري�ة تمتد جنوب�ا ً إىل بقعة
مصممة عىل أنها “النقطة ”1؛ ثم تفاوضت قرص عىل خط مع إرسائيل
يبدأ عند “النقطة  ”1ويمتد بعيدا ً إىل الجنوب .بيد ،تش�ري “اتفاقية األمم
املتح�دة لقانون البحار” ملثل هذا الوض�ع إىل أن الحدود البحرية لقرص
مع إرسائيل ولبنان س�وف تتقاطع يف نقطة متس�اوية البعد من البلدان
الثالثة ،والتي س�تقع نحو أحد عرش ميالً جنوب “النقطة  .”1ومحصلة
ذل�ك أن هناك مثلث�ا بحريا يمتد عىل مس�افة  300مي�ل مربع هو محل
ن�زاع .وحتى اآلن ال يقع أي من اكتش�افات الغ�از اإلرسائيلية يف املنطقة
املتن�ازع عليها أو بالقرب منها ،عىل الرغم من ادعاءات “حزب الله” عىل
عك�س ذلك.لكن ه�ذا الوضع قد يتغري مع اس�تمرار أعمال التنقيب .لقد
نجحت الدبلوماسية األمريكية يف وضع خطة يبدو أنها توزع االختالفات
ب�ني املزاعم اإلرسائيلية واللبنانية بالتس�اوي ،بيد أنه لم يتم بعد كش�ف
التفاصيل .وال ينبغي لغياب العالقات بني البلدين أن يعيق قيام اتفاق لو
قدم كليهما إقرارات متبادلة ومتزامنة إىل األمم املتحدة بشأن خطوطهما
البحري�ة .بي�د لم تظهر أيا ً من الحكومتني حماس�ها القرتاح واش�نطن.
ونش�ري يف هذا السياق إىل أن زيارة كريس�توفياس  -وهو يساري حصل
ع�ىل تعليمه يف روس�يا ولن يُعاد انتخابه الش�هر املقبل -قد تكون بدافع
القلق عىل إرثه وإن جزئياً .وتواجه قرص أزمة مالية طاحنة ولم توافق
بع�د عىل خط�ة اإلنقاذ التي قدمه�ا االتح�اد األوروبي.وتتجنب الجزيرة
عادة التورط يف قضايا الرشق األوس�ط ،إال أن أحد عمالء “حزب الله” ذو
جنس�ية مزدوجة لبنانية وس�ويدية ،يخضع حاليا ً للمحاكمة يف قرص
الستهدافه املزعوم لس�ياح إرسائيليني هناك.ويف ضوء التحديات األخرى
املرتبطة بغاز الرشق األوس�ط -بما يف ذلك رفض تركيا االعرتاف بقرص
وإدانته�ا لالتفاق البحري بني قرص وإرسائيل -فال ش�ك أن واش�نطن
تأم�ل يف أن اللقاء الذي جرى يف بريوت يف  10كانون الثاني لم يتس�بب يف
أي رضر.
معهد واشنطن

6

العدد ( )421االربعاء  16كانون الثاني 2013

أقتصاد وحمليات

www.almustakbalpaper.net

انخفاض طفيف في أسعار المشروبات الكحولية والتبغ واالتصاالت

اجلهاز املركزي لإلحصاء يسجل ارتفاع ًا يف أسعار املالبس والسكن والوقود
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

ش�هدت أس�عار املالب�س والس�كن والوق�ود
والنقل والتعلي�م ارتفاعا خالل ش�هر كانون
األول املايض ،فيما ش�هدت أسعار املرشوبات
الكحولي�ة والتب�غ واالتص�االت والصح�ة
انخفاضا طفيفا خالل الشهر ذاته .وقال بيان
صادر عن الجهاز املركزي لإلحصاء ان أسعار
املالبس واألحذية سجلت ارتفاعا ً طفيفا ً خالل
الش�هر الح�ايل بمعدل  %0.2مقارنة بالش�هر
الس�ابق ،نتيجة الرتفاع أس�عارها يف منطقة
كردس�تان بمعدل  %0.3ويف منطقة الوس�ط
بمع�دل  ،%0.4يف حني انخفضت أس�عارها يف
منطقة الجنوب بمعدل  .%0.1وسجلت أسعار
ه�ذا القس�م ارتفاع�ا ً بمع�دل  %6.6مقارنة
بأسعاره يف شهر كانون األول  .2011وأضاف
البيان ان أسعار السكن شهدت ارتفاعا ً خالل
الش�هر الح�ايل بمعدل  %0.3مقارنة بالش�هر

الس�ابق ،نتيج�ة الرتفاع أس�عاره يف منطقة
كردس�تان بمعدل  %1.2ويف منطقة الوس�ط
بمع�دل  ،%0.2بينم�ا اس�تقرت اس�عاره يف
منطق�ة الجن�وب .فيما س�جلت أس�عار هذا
القسم ارتفاعا ً بمعدل  %7.8مقارنة بأسعاره
يف ش�هر كان�ون األول  2011بس�بب ارتف�اع
أسعار إيجارات الدور السكنية بمعدل .%10.9
وج�اء يف البي�ان ان اس�عار الوق�ود (البنزين
والنف�ط والغ�از) ش�هدت أس�عارها ارتفاعا ً
خالل ش�هر كان�ون األول  2012بمعدل %1.2
مقارن�ة بالش�هر الس�ابق ،نتيج�ة الرتف�اع
أس�عاره يف منطقة كردس�تان بمع�دل %3.2
ويف منطق�ة الوس�ط بمع�دل  ،%1.3يف ح�ني
انخفضت أس�عاره يف منطقة الجنوب بمعدل
 .%0.4وسجلت أسعار هذه املجموعة ارتفاعا ً
بمعدل  %3.1مقارنة بأسعارها يف شهر كانون
األول  .2011وتابع البيان ان اسعار التجهيزات

واملعدات املنزلية سجلت ارتفاعا ً طفيفا ً خالل
الش�هر الح�ايل بمعدل  %0.1مقارنة بالش�هر
الس�ابق ،نتيجة الرتفاع اس�عارها يف منطقة
الوسط بمعدل  ،%0.1بينما استقرت أسعارها
يف منطقت�ي كردس�تان والجن�وب .وس�جلت
أس�عار ه�ذا القس�م ارتفاع�ا ً بمع�دل %1.9
مقارنة بأسعاره يف شهر كانون األول .2011
كما س�جلت -حسب البيان -أس�عار النقل يف
الع�راق ارتفاعا ً خالل الش�هر الح�ايل بمعدل
 %0.3مقارنة بالشهر السابق ،نتيجة الرتفاع
أس�عاره يف منطقة كردس�تان بمع�دل %2.4
ويف منطق�ة الوس�ط بمع�دل  ،%0.1يف ح�ني
انخفضت أس�عاره يف منطقة الجنوب بمعدل
 .%0.2وش�هدت أسعار هذا القس�م استقرارا ً
مقارنة بأسعاره يف شهر كانون األول .2011
وذكر البيان ان اسعار التعليم شهدت ارتفاعا ً
مق�داره  %2.0خالل الش�هر الح�ايل مقارنة

إعداد صيغة هنائية إلطفاء السلف والقروض اخلاصة للوزارات
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أعلن عضو اللجنة المالية النائب عن التحالف الوطني
أمين هادي عباس عن إعداد صيغة نهائية إلطفاء كافة
الس�لف والق�روض الخاصة لل�وزارات لغرض اإلس�راع
بتقديم حس�اباتها الختامية الى مجل�س النواب .وقال
عب�اس في تصريح صحفي أمس إن الس�لف الموجودة
حاليا لدى الوزارات عبارة عن قوانين يتم تش�ريعها من
قبل مجلس النواب س�واء كانت بخصوص دفع فروقات
روات�ب أو اس�تيراد معينة ولم يت�م تخصيص لها أموال
ضم�ن الموازن�ة العام�ة بس�بب تش�ريعها ف�ي نهاية
السنة.
وأض�اف أن لجنت�ه توصل�ت ال�ى نتائ�ج جي�دة
بخصوص اطفاء السلف المتبعة للوزارات والمؤسسات

الحكومي�ة الت�ي فيه�ا مش�اكل قانونية والت�ي أعاقت
تقديم الحسابات الختامية لمجلس النواب ،منها السلف
المغطاة بتخصيصات مالية ضمن الموازنة وأخرى على
ش�كل قروض تمنح من الدولة ،م�ا عرقل عملية تقديم
الحس�ابات الختامية إلى مجلس النواب خالل السنوات
الماضي�ة ،مرجحا ً تقديمها خالل األي�ام المقبلة .وكان
مجل�س الن�واب قد طال�ب الحكوم�ة االتحادي�ة بوقت
سابق بتسليم حس�اباتها الختامية للسنوات الماضية،
مع توضيح أس�باب تأخير تس�لمها إلى البرلمان .ومن
جهتها عللت الحكومة س�بب تأخير تقديم الحس�ابات
الختامية الى مجلس النواب بوجود سلف وقروض مالية
لدى الوزارات غير مغطاة بس�قوف مالية في الموازنات
العامة للسنوات الماضية.

أنجزت ترقية  45تدريسيًا خالل العام الماضي

جامعة واسط تنظم زيارة ميدانية إىل حمكمة استئناف واسط
امل�ستقبل العراقي  /وا�سط  /عالء العتابي

نظمت كلية االداب في جامعة واسط زيارة ميدانية
لطلب�ة المرحلة الرابعة في قس�م االجتماع الى رئاس�ة
محكمة اس�تئناف واس�ط االتحادي�ة .ونقل بي�ان بثه
المكتب االعالمي للجامعة وتلقت “المستقبل العراقي”
نسخة منه أمس عن م.م زينب محمد صالح التدريسية
في القس�م والمرافقة للطلب�ة قولها ان الهدف من هذه
الزيارة هو تعريف الطلبة على أحوال المحاكم الجنائية
والية تنفيذ األح�كام وكيفية التعامل م�ع المحكومين
والمداني�ن باإلره�اب .كما ق�ام الطالب بزي�ارة مكتب
البح�ث االجتماعي واخذ عينات لجرائم األحداث كالقتل
واالغتص�اب والس�رقة ،حي�ث تعرف الطلب�ة من خالل
زيارتهم إلى كيفية تنفيذ العقوبات وخاصة الس�رقات
التي تتم بين أوقات مختلفة كالليل والنهار .كما اطلعوا
على أهم واحدث الجرائم التي حدثت بين األزواج والعنف
األس�ري ضد الطفل .وفي نهاية الس�فرة العلمية شكر
الطلب�ة رئيس محكمة اس�تئناف واس�ط عل�ى تعاونه
معهم ومنحهم الموافقة بزيارة عدد من المحاكم وعلى
اخت�الف أنواعها إيمانا منه بوج�وب تعرف الطلبة على
الميدان العملي الذي سيؤهلون إليه بعد تخرجهم.
وعل�ى صعيد آخر ،أنجزت جامعة واس�ط ترقية 45
تدريس�يا ً وبألق�اب علمية مختلفة خ�الل العام .2012
وقالت األس�تاذ الدكتور زينة خليفة كاظم ،رئيس لجنة
الترقي�ات المركزي�ة ف�ي رئاس�ة الجامع�ة ،ان اللجنة
أنج�زت معامالت ترقية  45تدريس�يا ً خالل عام .2012

وأضافت ان هذه الترقيات تضمنت ترقية  3أس�اتذة من
مرتبة األستاذ المساعد إلى مرتبة األستاذ و 18تدريسيا ً
م�ن مرتبة المدرس الى مرتبة األس�تاذ المس�اعد و24
تدريسيا ً من مرتبة المدرس المساعد الى مرتبة المدرس.
وتش�هد جامعة واسط توس�عا ملحوظا خالل السنوات
األخيرة شمل الدراس�ات الصباحية والمسائية وافتتاح
كليات علمية وإنس�انية في مختل�ف التخصصات .إلى
ذلك ،كلفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األستاذ
المس�اعد الدكتور طالب محيبس حس�ن الوائلي بمهام
عميد كلية التربية خلفا لألس�تاذ الدكتور نجم عبد علي
الذي كان يش�غل منص�ب عميد الكلية الكث�ر من اربعة
س�نوات .يذك�ر إن الدكت�ور الوائل�ي م�ن مواليد 1963
وحاص�ل على ش�هادة الدكت�وراه في فلس�فة التاريخ
الحديث من جامعة بغداد كلية اآلداب عام  ،2007فضال
عن حصول�ه على عدة ش�هادات في مجال الحاس�وب
ومهارات االنترنيت ويعمل تدريس�يا في قس�م التاريخ
منذ العام  2005ولحد اآلن.
وكان الوائلي قد ش�غل العديد من الوظائف والمهام
منها معاون عميد كلية التربية للش�ؤون العلمية ونائب
رئيس تحرير مجل�ة ألرك وغير ذلك من المهام األخرى,
وله الكثير من الكتب والبحوث والدراس�ات المنش�ورة
واألخ�رى قي�د النش�ر .وكذل�ك ل�ه عضوية ف�ي العديد
من الجمعي�ات والنقاب�ات الثقافية المحلي�ة والعربية
باإلضاف�ة إلى مش�اركته ف�ي العدي�د م�ن المؤتمرات
والندوات الوطنية والدولية.

بالش�هر الس�ابق ،نتيجة الرتفاع اس�عاره يف
منطقة كردس�تان بمع�دل  %1.8ويف منطقة
الوس�ط بمع�دل  %3.0ويف منطق�ة الجن�وب
بمع�دل  .%0.8وس�جلت أس�عار هذا القس�م
ارتفاعا ً بمع�دل  %11.8مقارنة بأس�عاره يف
ش�هر كانون األول  .2011وق�ال البيان ايضا ً
ان قس�م األغذية واملرشوبات غ�ر الكحولية
سجلت أس�عاره انخفاضا ً خالل شهر كانون
األول  2012بمع�دل  %0.6مقارن�ة بالش�هر
الس�ابق ،نتيجة النخفاض أسعاره يف منطقة
كردس�تان بمعدل  %1.1ويف منطقة الوس�ط
بمعدل  %0.7ويف منطقة الجنوب بمعدل .%0.1
وأوض�ح البيان ان الس�بب الرئيس النخفاض
أس�عار املرشوبات غر الكحولية عىل مستوى
العراق يرجع بش�كل رئيس النخفاض أسعار
األس�ماك والفواك�ه والخرضاوات .وس�جلت
أس�عار ه�ذا القس�م ارتفاع�ا ً بمع�دل %0.5

فقدان

فقدت من�ي هوية نقابة
الصيادلة العراقيين باس�م
( أروى يون�س عب�د ) رقم
التسجيل ( ) 6061
تاريخ التسجيل
( ) 2001 / 6 / 1
نقابة صيادلة العراق
عل�ى م�ن يعث�ر عليه�ا
تسليمها إلى جهة اإلصدار

العدد518 :
التاريخ2013/1/14 :

مجهورية العراق
وزارة البلديات واألشغال العامة
مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية كربالء املقدسة
الشعبة  /القانونية
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تعلن مديرية بلدية كربالء المقدسة  /الشعبة القانونية عن مشروع ( إكمال
أعمال البوابات ونافورة كبرى عدد (  ) 1إكمال وإنشاء نافورة طولي���ة عدد
(  ) 2وإكمال أعمال الكهربائيات للنافورات واإلنارة الداخلية في متنزه األمل)
فعل�ى المقاولين والش�ركات الراغبي�ن بالتقديم لتنفيذ ه�ذا العمل مراجعة
القس�م القانوني والمش�اريع في المديرية المذكورة للحصول على الكش�ف
التخمين�ي واالط�الع على الش�روط الفني�ة والقانونية الخاصة بالمش�روع
لقاء مبلغ مقداره خمس�ون ألف دينار غير قابل للرد وتقديم عطاءاتهم إلى
س�كرتير لجنة فتح العطاءات في البلدية مرفق بها المستمسكات المطلوبة
ومس�توفية للش�روط المبينة في أدناه وان آخر موعد لقب�ول العطاءات هو
الس�اعة الثانية عش�ر ظهر من ي�وم ( االثنين ) المص�ادف 2013 / 1 / 28
ويتحمل من ترس�و علي�ه المناقصة أجور النش�ر واإلع�الن وان الدائرة غير
ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ولها الحق تبعا لتقديرها في قبول او رفض أي
عط�اء او تأجي�ل او إلغاء المناقصة دون ان يكون لمقدمي العطاء الحق في
المطالبة بأي تعويض .
املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي
مدير بلدية كربالء املقدسة

فقدان

فقدت من�ي هوية نقابة
الصيادلة العراقيين باس�م
( غس�ان زهير عب�د الله )
رقم التسجيل ( ) 5500
تاريخ التسجيل ( ) 2000
نقابة صيادلة العراق
عل�ى م�ن يعث�ر عليه�ا
تس�ليمها إل�ى جه�ة
اإلصدار

مقارن�ة بأس�عاره يف كان�ون األول .2011
واضاف البيان ان قس�م املرشوبات الكحولية
والتبغ سجلت أسعاره انخفاضا ً طفيفا ً خالل
الش�هر الح�ايل بمعدل  %0.1مقارنة بالش�هر
الس�ابق ،نتيجة النخفاض أسعاره يف منطقة
الوسط بمعدل  ،%0.1يف حني استقرت أسعاره
يف منطقت�ي كردس�تان والجن�وب .وس�جلت
أس�عار ه�ذا القس�م ارتفاع�ا ً بمع�دل %2.2
مقارنة بأسعاره يف شهر كانون األول .2011
وتابع ،كما س�جلت اس�عار قس�م الصحة يف
العراق انخفاض�ا ً طفيفا ً مقداره  %0.1خالل
الش�هر الحايل مقارنة بالشهر السابق ،نتيجة
النخف�اض أس�عاره يف منطق�ة كردس�تان
بمعدل  %0.3ويف منطقة الوسط بمعدل ،%0.2
يف حني استقرت أس�عاره يف منطقة الجنوب.
وس�جلت أس�عار هذا القس�م ارتفاعا ً بمعدل
 %4.0مقارنة بأس�عاره يف شهر كانون األول

 .2011وذك�ر بي�ان الجهاز املركزي ان قس�م
االتصال سجلت أس�عاره يف العراق انخفاضا ً
مق�داره  %0.4خالل الش�هر الح�ايل مقارنة
بالش�هر الس�ابق ،نتيجة النخفاض أسعاره
يف منطقة الوس�ط بمع�دل  %0.1ويف منطقة
الجن�وب بمع�دل  ،%0.8يف ح�ني اس�تقرت
أسعاره يف منطقة كردستان .وسجلت أسعار
هذا القس�م انخفاض�ا ً بمع�دل  %9.4مقارنة
بأس�عاره يف ش�هر كانون األول  .2011وذكر
التقري�ر ان قس�م الرتفي�ه والثقافة س�جلت
أسعاره ايضا انخفاضا ً طفيفا ً مقداره %0.1
خالل الش�هر الحايل مقارنة بالشهر السابق،
نتيجة النخفاض أس�عاره يف منطقة الجنوب
بمع�دل  ،%0.2يف ح�ني اس�تقرت أس�عاره يف
منطقتي كردستان والوسط .وسجلت أسعار
هذا القس�م انخفاض�ا ً بمع�دل  %1.0مقارنة
بأسعاره يف شهر كانون األول .2011

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود احلكومية

إعالن مناقصة إنشائية رقم ( )3تنمية 2012 /اإلضافية
تع���ل�ن محافظ���ة كرب���الء المقدس���ة عن إجراء المناقصتي�ن أدناه وفق المواصفات الفنية والكميات المبين�ة في جداول الكميات والتي يمكن الحصول عليها من قس�م العقود العامة في
المحافظة مقابل المبلغ المبين إزاء كل منهم ادناه غير قابل للرد فعلى الراغبين من الش�ركات العربية واألجنبية أو مقاولين وش�ركات عراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف المطلوبة تقديم
أعطيتهم المس�توفية للتعليمات والش�روط العامة إلى س�كرتير لجنة فتح العطاءات المركزية في المحافظة مرافق معها التأمين���ات األولية المذكورة ضمن شروط المناقصة أدناه مع وصل الشراء
(باس�م مقدم العطاء) النس�خة األصلية مع المستمس�كات األخرى المطلوبة والمبينة في استمارة تقديم العطاء  .وان آخر موعد لتقديم وتس�ليم األعطية (موعد الغلق) هو الساعة الثانية عشر ظهر
ي�����وم (األحد) المص�ادف .2013/1/ 27
درجة التصنيف
املطلوبة للمقاولني
والشركات العراقية

مبلغ
مستندات
املناقصة

مدة
املشروع

التبويب

1

تنفيذ شبكة مجاري في احلي
العسكري املرحلة األولى في
اجلدول الغربي

إنشائية/رابعة

250,000

( )720يوم

92 1 12 9

2

تاهيل الشارع احملاذي للقاعة
املغلقة في امللحق

إنشائية/عاشرة

ت

اسم املشروع

100,000

 120يوم

4 7 12 8

الدائرة املستفيدة
مديرية مجاري
محافظة كربالء
مديرية بلدية كربالء

املالحظات
الكشف مرافق معه قرص ()CD

الكشف مرافق معه مخطط مع
قرص ( )CD

شروط المناقصة/
 .1تق�دم التأمين�ات األولي�ة بنس�بة ال تقل عن( )%1واحد من المائة من مبلغ العطاء على ش�كل صك مصدق أو خطاب ضمان نافذ المفعول (لمدة 90يوم) م�ن تاريخ غلق المناقصة معنون إلى/
محافظ����ة كرب�����الء/حس�اب����ات تنمية األقاليم (وبالعملة المحلية وباس�م مقدم العطاء (بالنس�بة للمقاولين) أو المدير المفوض أو احد المؤسسين (بالنسبة للشركات حصراً) وصادر من
مصرف عراقي معتمد ويفضل أن يكون من محافظة كربالء المقدسة .
 .2يتم تقديم العطاء من قبل المقاول نفس�ه أو وكيله المخول والمصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل  ،ومن قبل المخول رس�ميا ً بكتاب صادر وموقع من المدير المفوض بالنس�بة للش�ركات
المقاولة وبعكسه لن يتم استالم األعطية مهما كانت األعذار .
 .3مدة نفاذية العطاء المقدم ()60يوم بعد تاريخ غلق المناقصة.
 .4يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور نشر اإلعالن.
الملحوظات
تحديد رقم صندوق البريد لمقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء المقدسة .
موعد انعقاد المؤتمر يوم(االحد)المصادف  2013/1/20الساعة ( 11,00صباحا) في قسم العقود العامة لمناقشة أراء ومالحظات المقاولين بخصوص المشروع أعاله.
على الشركات والمقاولين االلتزام بما جاء بالشروط الخاصة المرافقة لوثائق المناقصة.
موقع المحافظة على االنترنيت .) gov.iq. www. HolyKerbala ( -:
املهندس
البريد االلكتروني لقسم العقود العامة  ))E-mail . theholykarbala_gcd@yahoo.comلإلجابة على استفساراتكم
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حمافظ كربالء املقدسة
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ملفات

www.almustakbalpaper.net

األرسار اخلفية وراء التظاهرات االحتجاجية

امل�ستقبل العراقي  /الدكتور علي التميمي
عرف العراقي بطيبته وانفتاحه االجتماعي,
ولكن هذه الطيبة وذلك االنفتاح جلب له الكثري
من املش�اكل بسبب الخدع والنوايا الخبيثة التي
يحملها الذين استغلوا طيبة العراقيني.
ومن الذين س�اعدوا أصحاب الخدع والنوايا
الخبيث�ة :ه�م م�ن دخلوا السياس�ة م�ن باب
التجارة والسمرسة ,ومن فتحوا مكاتب ال يعرف
تمويلها ,وجعلوا قس�ما من القواعد الش�عبية
تلج�أ إليهم طلبا للمس�اعدة وتس�هيل أمورهم
م�ع مؤسس�ات الحكومة ودوائره�ا ،ومن هنا
تأسس�ت ثقافة الواس�طة والرشوة واالستتباع
الذي يش�به الرق القديم ولكن بأسماء عرصية
ووس�ائل حديث�ة كان م�ن نتائجه�ا ان تصبح
املظاهرات مسرية ومسخرة ألجندات ال يعرفها
من يميش فيه�ا ويهتف لها وربما يكون حامال
الفتاتها وسنرى كيف وقع الكثري من املتظاهرين
اليوم اس�ارى تلك الخط�ط املعلبة التي يراد من
خالله�ا إضعاف الدولة وتمزي�ق املجتمع وزرع
الفرقة وبث الكراهية ,ويف املايض القريب كانت
أحداث املوصل ومجازر كرك�وك يف العام 1959
مثاال  ,ثم كانت حش�ود التظاهرات املحش�ورة
بأمرة الحزب الحاكم يف السبعينات والثمانينات
هي الت�ي صنع�ت دكتاتورية الحاك�م وجعلت
س�نوات التس�عينات غصة يف قل�وب العراقيني
حي�ث جلبت له�م الفقر وامل�رض والترشد عرب
الحصار االقتصادي الذي انتهى باحتالل العراق
الخاوي جيش�ا وشعبا ودولة ,وتظاهرات اليوم
التي تطب�ل لها بعض الفضائيات وتس�خر لها
بع�ض األق�الم والصح�ف وتنتظره�ا مجاميع
اإلرهاب بفارغ الصرب هي التي ستقسم العراق
وحدي�ث الش�يخ خل�ف العليان عرب ش�هادات
للتاري�خ يف فضائية االتجاه والذي كش�ف فيه
اتفاق طارق الهاش�مي مع مس�عود البارزاني
عىل تقسيم العراق إىل ثالث فدراليات ،ثم كشف
خل�ف العليان ان نوري املالكي رفض تقس�يم
العراق وأرص عىل وح�دة العراق ,واليوم تتجىل
نتائج هذه االحتجاجات حي�ث لم يعد للمطالب
الت�ي رفعها املتظاه�رون والتي بلغ�ت اكثر من
ثالث�ة ع�رش مطلب�ا وبح�ت أص�وات املطالب�ني
به�ا مصدق�ني أنها مطال�ب حقيقي�ة ؟! ،ولكن
عندما أرس�ل رئيس الحكومة نوري املالكي وفدا
من عش�ائر الوس�ط والجنوب ليتس�لم مطالب
املتظاهرين كانت النتيجة املدهشة والتي ال يعلم
به�ا غالبية املتظاهري�ن ان كل املطالب تبخرت,
وقدم مطلب واحد هو موافقة املالكي عىل إقامة
"إقلي�م الس�نة" وقالوا س�تنتهي كل املظاهرات
واالحتجاج�ات ،وهذا هو "الرس الخفي" الذي لم
يعرفه الذين اندفعوا للتظاهر واالحتجاج ,والرس
الثاني يكمن يف عملية قطع الطريق الدولية حتى
يتس�نى ملن يقف وراء تلك االحتجاجات تس�هيل
مرور جماعة جبهة الن�رصة الوهابية اإلرهابية
التي تقاتل يف سورية مع جماعة الجيش السوري
الح�ر حتى ي�زداد املناخ ش�حنا طائفيا ويتمكن
املس�لحون من ف�رض إرادتهم ع�ىل التظاهرات
لخل�ق حالة م�ن العصي�ان واملواجهة املس�لحة
م�ع الحكومة حتى يكون التقس�يم أم�را واقعا
ويصبح إعالن اإلقليم السني نتيجة متحققة مما
يضعف بنفس الوقت النظام الس�وري من خالل
منع إيصال املس�اعدات االقتصادية املتبادلة بني
س�ورية والعراق وهي لصالح الش�عب السوري,

ولك�ن هناك من يص�ور األمور
معكوس�ة ويق�ول حت�ى
التصل املس�اعدات العس�كرية

هل سيظل الوطنيون
الرشفاء من أهل األنبار
ونينوى وصالح الدين
يكتفون بالتفرج عىل ما
جيري من حتشيد خمادع

اإليراني�ة اىل نظ�ام بش�ار األس�د
ويزي�دون عىل ذلك اف�راء حتى ال
يص�ل املقاتلون من ش�يعة العراق
وايران اىل س�ورية ملساعدة جيش
بش�ار األس�د الن منفذ التن�ف الس�وري والوليد
العراق�ي ه�و املنفذ الوحي�د املتبقي ب�ني العراق
وسورية ،وهكذا نالحظ مكامن األرسار وراء من
رفع الش�عار ال�ذي لم يمثل الحقيق�ة وانما اريد
م�ن ورائه التغرير بالجماه�ري يف االنبار ونينوى
وص�الح الدين يف وضح النه�ار وهذا الذي حصل
ويحص�ل لذا أدعو القراء واملتابعني مش�اهدة ما
رصح به الش�يخ خل�ف العليان وه�و أمني عام
مجلس الحوار الوطني يف شهادته التاريخية عىل
طارق الهاش�مي وتوقيعه اتفاقية مع مس�عود
البارزاني لتقس�يم الع�راق وبهذا يظه�ر ان من
تصور طارق الهاش�مي مظلوما يف قضية الحكم

علي�ه او م�ن تصور ان ذل�ك اس�تهدافا للمكون
الس�ني كما روجت له الحكومة الركية واإلمارة
القطري�ة ومعهم�ا جبه�ة الن�رصة الوهابي�ة
التكفريية وبع�ض املعارضة الس�ورية املرتبطة
بالخارج والذين تعاملت معهم حكومة اوردغان
بمزيد من اإلذالل من خالل تعيني واليا تركيا عىل
الس�وريني ه�و " فيص�ل يلماظ " وغدا س�تعني
حكوم�ة اوردغ�ان والي�ا ع�ىل العراقي�ني الذين
يمش�ون وراءها ومنه�م طارق الهاش�مي الذي
وق�ع يف احض�ان الدول الت�ي تتآمر ع�ىل العراق
ومنها حكومة اوردغان التي تحولت سياس�تها
من "صفر مش�اكل" اىل مئة باملئة مشاكل حتى
بدأت التظاهرات املناهضة لسياسة اوردغان من
داخ�ل ش�عبه ,والورقة العراقي�ة مع تركيا
يج�ب ان تس�تعمل لكبح جم�اح اوردغان
حيث بلغ�ت مع�دالت التج�ارة الركية مع
الع�راق "  " 17ملي�ار دوالر وأصح�اب تلك
التج�ارة يتخوف�ون م�ن توقفه�ا بس�بب
السياس�ة الخاطئ�ة الوردغ�ان يف نظ�ر
املعارضة الركية وكثري من التجار األتراك  ,مثلما
ان مصري ع�رشات الرشكات الركي�ة العاملة يف
العراق اصبح مصريها مهددا بالتوقف واالفالس
اذا توقفت الحكوم�ة العراقية عن توقيع العقود
معها ،والذين وفتحوا فضائيات واستغلوا حاجة
الش�باب والش�ابات للعم�ل فأصبح�وا اس�ارى
دكتاتورية األس�توديو وجهاز اإلرس�ال ومكننة
االتصاالت وثقافة املقابالت ,هؤالء يمثلون طابورا
إعالميا أصبح انتهازيا ومرسفا يف التحريض عىل
الحكومة العراقية وبالتايل عىل الش�عب العراقي
الذي يستغل حاجة الفقراء فيه ليقلبها اىل دعاية
مل�ن يق�ف وراء هذا اإلع�الم املش�بوه يف مصادر

تمويله والتي اغلبها مما رسق من أموال الشعب
العراق�ي من قبل الذي�ن كانوا س�مارسة لنظام
صدام حسني وعند سقوط ذلك النظام استأثر
ه�ؤالء بما تح�ت أيديه�م من ام�وال رشكات
صدام حس�ني وأبنائه والذين من حوله ,وهذه
الحقيقة ال يعرفها اغلب العراقيني لذلك تنطيل
عليه�م الطريق�ة الدعائي�ة يف تقدي�م األموال
لبعض امل�رىض واملحتاجني م�ن العراقيني وال
احد يسأل :من أين لهذه الفضائية أو تلك كل هذا
املال لتقدمه بطريقة ظاهرها الس�خاء وباطنها
الوص�ول اىل أه�داف وغايات تكس�بهم ش�عبية
مصطنع�ة ليضعف�وا الدولة ويخرق�وا املجتمع
العراق�ي لتحقي�ق غاي�ات التقس�يم واالنفصال
وهذا ما يس�عى إليه م�ن يعمل يف بعض األحزاب
والكتل والقوائم التي يراس�ها من يحيط نفس�ه
بحماي�ات غربية وه�و يقيم يف مكتب�ه املقتطع
م�ن األمالك العراقية ويقيض اغلب ايامه يف لندن
ودول أخرى وال يحرض جلس�ات الربملان ,وهذه
الصفة يشرك بها اطراف من كل الكتل بما فيها
كتلة رئيس الحكومة ,وقد قلنا وكتبنا يف اكثر من
مناسبة ان اخطاء الحكومة هي التي تمنح فرصا
ذهبية ملن يريد بالعراق س�وءا وبوحدته الوطنية
رشا ويلتقي يف هذا التوجه املخرب واملدمر للعراق
كل من بعض األطراف الكردية التي تقيم عالقات
مع ارسائيل وصلت اىل حد رشاء صفقة اس�لحة
بقيم�ة تزيد عىل " "4ملي�ارات دوالر ؟ ولقد قام
بترسي�ب هذا الخرب س�فري دول�ة خليجية مثلما
نرشته مصادر دولة اسكندنافية .
ويقف م�ع ه�ذه املجموعة املعادي�ة للعراق
اطراف من قائمة عراقية حسبت عىل االخوة من
اهل الس�نة يف ظ�روف لم يكن الهلنا من الس�نة
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رغب�ة يف مثل ذلك ولكن بعض السياس�يني الذين
حس�بوا عىل الس�نة والذين كش�ف الشيخ خلف
العلي�ان وه�و من وجه�اء اهل
الس�نة يف العراق وم�ن الضباط

"الرس اخلفي" الذي
لـــم يعـــرفه
الذين اندفعوا للتظاهر
واالحتجاج هو أن كل
املطالب تبخرت
الذي�ن خدموا يف الجي�ش العراقي
وناله�م من صدام حس�ني ما نال
بقي�ة الضب�اط الوطني�ني م�ن اقصاء وس�جن
وعقوبات أخرى.
ويق�ف م�ع مجموعة الع�داء للع�راق طرف
جديد م�ن ارباب التط�رف والكراهي�ة والتكفري
والقتل عىل الهوية والس�عي ب�ال هوادة يف الفتنة
الطائفي�ة ذلك ه�و مجموعات تنظي�م القاعدة
املعروفة بدولة العراق اإلس�المية واإلسالم وأهل
الع�راق منه�ا ب�ريء وم�ن الذين ينظ�رون لهذا
التط�رف م�ن أدعياء العل�م وفقهاء الس�وء من
أمثال "العريفي الس�عودي" الذي يفتي يتحريم
ظه�ور البنت أمام أبيها س�افرة بحج�ة اإلغراء،

مثلم�ا يق�ول بجواز بي�ع النبي للخم�ر وحمله،
وقد ش�نت عليه بعض الصحف السعودية حملة
كشفت س�قطاته وفتنته عند زيارته هذه األيام
ملرص وس�خرت من تلك الزيارة بكلمة اخترصها
الكاتب الس�عودي "خلف الحربي" ياربح النافع
واملنتف�ع" وهن�اك م�ن امث�ال هؤالء م�ن يفتي
بتحري�م التظاه�ر يف الس�عودية وم�ن يفت�ي يف
تون�س بجواز نكاح الرجل لزوجته امليتة ،ومنهم
من يح�رم رشاء املوز وإدخال�ه يف البيت حتى ال
يس�تعمل يف األغراض الجنسية ،ومنهم من بعث
رس�الة تهنئة الوباما الرئي�س األمريكي مضفيا
عليه صفات الجالل والكمال واوباما يبعث تهنئة
للمتزوجني مثليا .
والداعي�ة الس�عودي "العريف�ي" الذي يدعم
ما يس�مى بالثورة الس�ورية التي جعلت الشعب
الس�وري م�رشدا ودم�رت منازل�ه وممتلكات�ه
وباعت أجهزة " " 1500مصنع س�وري يف حلب
اىل تج�ار الس�مرسة يف تركيا كم�ا رصح بذلك "
ف�ارس الش�هابي" رئي�س الغرف�ة الصناعية يف
س�ورية من عىل قناة امليادين  ,ه�ذا "العريفي"
القى كلمة يف احد املؤتمرات صب جام غضبه عىل
جمهورية إيران اإلس�المية بدعوى انها تضطهد
الع�رب االهوازي�ني وتس�تعمل النف�ط االهوازي
لرش�ا الحكوم�ة األردنية يف الس�ماح لها بتعمري
القبور التي يؤلهها الش�يعة ،ول�م تكن يف كلمته
اش�ارة اىل ما تقوم به إرسائيل م�ن تهديم بيوت
الفلس�طينيني ومحارصته�م يف كل يشء فض�ال
عن اس�تعمال أدوات القتل اليوم�ي من طائرات
وقنابل عنقودية سامة .
هؤالء من يقفون وراء تحريك الفتنة يف العراق
ومنهم من العراق ومن هيئة علماء املسلمني من
قال" :القاعدة منا ونحن من القاعدة" !.
ومع هؤالء مجموعة مفلس�ة سياس�يا ألنها
أش�اعت تحطيم منظوم�ة قيم املجتم�ع العراق
وس�لم قائده�ا ال�رضورة الع�راق لالحتالل عىل
طب�ق م�ن ذه�ب ,لذل�ك تق�ف ه�ذه املجموعة
املفلس�ة مع كل من يريد تدم�ري العراق وتفتيت
وحدته الوطنية لذلك جمع�ت أفرادها املهزومني
الفاش�لني من كل محافظات العراق ليشاركوا يف
تظاهرات االنبار.
بع�د وض�وح ه�ذه الص�ورة ه�ل يع�رف
العراقيون ماذا يراد بهم واىل اين تميض مشاريع
التقس�يم؟ وهل س�يظل الوطنيون الرشفاء
م�ن اه�ل االنب�ار ونين�وى وص�الح الدي�ن
يكتفون بالتفرج عىل ما يجري من تحش�يد
مخادع ومضل�ل للناس وللرأي العام تعاونه
فضائيات الفتن�ة املمولة باملال الحرام حتى
تتحقق النكبة التي ما بعدها نكبة للعراقيني
الذي�ن ي�راد له�م ان ال يهن�أوا بتنميته�م
االقتصادي�ة التي أصبح�ت االوىل يف العالم ليبنوا
وطنه�م ويحس�نوا خدماتهم ويوفروا لش�عبهم
مظاه�ر العي�ش الكري�م ,حت�ى ال تظ�ل ه�ذه
املجامي�ع العوب�ة بيد أدوات الفتن�ة واملخططني
لها الذين يريدون االس�تئثار بخريات العراق دون
ش�عبه .فه�ل من يع�ي ه�ذه الحقيق�ة ويتعلم
الدرس ويفوت الفرصة عىل أعداء العراق ؟
رئي�س مركز الدرا�سات والأبحاث الوطنية
ALITAMIMI5@yahoo.com

التقية واملزاجية يف التظاهرات االحتجاجية
عندم�ا ينش�ب ق�رن الفتن�ة ي�أكل كل
املقدس�ات والن ثقاف�ة املعص�وم والعصم�ة
تشوبها تش�وهات لدى البعض وهذا نابع عن
إرباك يف ثقافة التأس�يس يف العالم اإلس�المي
جعل�ت رصوح املصطلح�ات يقف�ز عليه�ا
م�ن ال يمتل�ك مؤه�الت النضج الثق�ايف وهذا
مانجده اليوم يف تعليقات مراهقي السياس�ة
وأتباع الهوى الطائفي املتخمني بفس�اد الرأي
والرؤية.
لذل�ك ل�م اق�ل  :ان الفتن�ة ت�أكل حت�ى
املعص�وم ،وإنما قل�ت  :تأكل كل املقدس�ات،
والن املقدسات تمأل حياة الناس ولكنها ايضا
تتفاوت حس�ب املدركات العقلية والس�ياقات
التقليدي�ة التي تص�ادر حرك�ة العقل لصالح
املوروث حت�ى وان كان خطأ "ه�ذا ما وجدنا
علي�ه آباءنا" وم�ن امثلة مص�ادرة " املقدس
" مارصحت به اآلي�ة القرانية املباركة "يقول
رب�ي اهانن" .فنالحظ ان الل�ه الذي كرم بني
ادم واعط�ى كل يشء خلقه ثم هدى "وكرمنا
بن�ي ادم وحملناهم يف الرب والبحر"" ،وما من
دابة يف األرض اال عىل الله رزقها" ،لكن عندما
تنش�ب الفتنة ويضيق اإلنس�ان ذرعا بنفسه
وبمن حول�ه ويصل اىل طريق مس�دود نتيجة
تخبط�ه العش�وائي ال�ذي يوصل�ه اىل الخط�أ
القاتل" :يقول ربي اهانن".
ومثلم�ا ان الل�ه تع�اىل ال يه�ني اح�دا من
عب�اده قب�ل االختب�ار واالمتح�ان "ليبلوكم
ايكم احس�ن عمال" فان رس�ل الله وأتباعهم
من عباد الله الصالحني كذلك ال يهينون احدا
من الناس "فبما رحمة من الله لنت لهم ولو
كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حول�ك".
نع�م هن�اك أخط�اء يق�ع به�ا بع�ض
الصالح�ني م�ن املؤمن�ني وال تخرجه�م عن
خط االس�تقامة واالعتدال وقد سماها القران
الكريم "اال اللمم" وهو الذنب الصغري .
وعىل ضوء ه�ذه املعرفة يج�ري التفاهم
وتميض الس�جاالت والحوارات فتخرج بنتائج
ايجابي�ة ،وبعكس�ها يكون االحتق�ان وينمو

سوء الظن فيقع االختالف وتحل الفرقة.
والتقية م�ن املفاهيم الت�ي اصابها عرس
الفهم لدى البع�ض فأنكروها وهي الداخلة يف
تكوينهم السلوكي ومنحاهم العقيل والنفيس
بحي�ث ال يمك�ن ألحد م�ن الن�اس مهما كان
معتقده من خالل حزمة املعتقدات الش�ائعة
ب�ني الب�رش بغ�ض النظ�ر ع�ن الصحيح من
غ�ري الصحي�ح منها ،ف�ان الجمي�ع يتعاطى
م�ع التقية كحاجة عقلية ونفس�ية يس�تعني
بها عىل رس�م موقفه ضمن مربرات تكتس�ب
منطقا وجيه�ا حتى وان لم يس�مها بالتقية،
ول�م يحظ بم�ن يصنفه�ا له ضمن فهرس�ة
قاموس اللغة واملصطلحات وهي من مهمة "
املعصوم " يف التأس�يس املع�ريف ،ثم من مهمة
العلم�اء واملحقق�ني والباحث�ني يف اس�تمرار
املنهج املعريف .
والي�وم نج�د التقي�ة عملي�ا تم�ارس يف
بع�ض التظاه�رات االحتجاجي�ة يف الع�راق،
مثلما نجد املزاجية ش�ديدة الحضور يف بعض
املواقف الراس�ية يف تلك التظاهرات ،ودراستنا
له�ذه الظواه�ر تاتي يف س�ياق االهتمام بتلك
التظاه�رات النه�ا تمث�ل م�ا يح�دث يف البيت
العراقي خصوصا وان الذي يحدث اصبح ملكا
لإلعالم وذاكرة الناس يف كل مكان .
وهذا االهتمام ياخذ بعني االعتبار دراس�ة
واس�تقراء مايصدر من مواق�ف ويقرا خلفية
الحدث عىل ضوء مايقوم
به املحتجون من هتافات،

اليوم نجد التقية
عملية متارس يف بعض
التظاهرات االحتجاجية

اناشيد ،خطب ،شعر ،بيانات ،شعارات .
ام�ا التقي�ة فلقد تجل�ت يف تغي�ري بعض
االحتجاج�ات هتافاته�ا وش�عاراتها الت�ي
اطلقته�ا يف بداي�ة التظاه�ر واالحتج�اج
وأخ�ذت تعل�ن هتافات وش�عارات اق�ل حدة
م�ن االوىل وابع�د ظاهرا ع�ن الطائفية ،ولكن
الس�ياق التحلي�يل للموق�ف يف تجليات�ه االوىل
ه�و ما يتعهده عل�م النفس ال�ذي يقول  :ان
مب�ارشة اي عم�ل او موقف يخت�زن ماتراكم
من تج�ارب وانفع�االت تكون ه�ي املتصدرة
لحرك�ة اللس�ان ومطل�ع البيان ع�ىل طريقة
" تكلم�وا تعرف�وا واملرء مخبوء تحت لس�انه
"وما يطرأ الحق�ا من تصحيح لتلك
الكلم�ات والبيان�ات ين�درج تح�ت
قاعدة التربيرات التي وصفتها االية
القرآني�ة "بل االنس�ان عىل نفس�ه

بصرية ولو القى معاذيره" فخشية املسؤولني
ع�ن تلك االحتجاج�ات من اتهامه�م بالدعوة
إىل الطائفي�ة مال�وا إىل غريه�ا م�ن الهتافات
والش�عارات وه�ذا املي�ل وذلك الراج�ع مفيد
ويجب أن ينظر إليه بايجابية ولكنه يحتاج اىل
خطوات عملية تلغي صورة االتهام بالطائفية
من خ�الل التحرك ص�وب مرجعي�ات الطرف
اآلخر مع الحرص عىل املشاركة بصالة الوحدة
يف كل املساجد التي يتواجد فيها أتباع املدارس
الفقهية املعروفة بعناوينها املذهبية ،والخلود
اىل حال�ة من الهدوء وتوحي�د املطالب وضغط
تفرعاته�ا ،فان التف�رع والتكاث�ر يف املطالب
يضيع الهدف املنش�ود م�ن تحققها ،وحتى ال
يقال ان مواقف املس�ؤولني ع�ن االحتجاجات
وقع�ت يف ممارس�ة التقية اضط�را مما جعل
مايص�در عنها لي�س تقية وانما ه�و مناورة

مؤقتة تختزن يف باطنها ماظهر منها يف بداية
االحتجاج وهو الذي سيظل ماثال معها عندما
تدخ�ل يف تفاصيل الحوارات التي ل�م تبدأ بعد
بداي�ة جادة وه�ذا مما يجعل م�ن يعتقد بان
التغيري الذي طرا عىل ش�عارات التظاهر
واالحتج�اج لم يكن حقيقي�ا وانما كان
تكتيكا حامل�ا يعاود الظه�ور مما يلغي
كل رهان�ات التفاه�م الت�ي تف�يض اىل
مصالحة وطنية حقيقية .
وتحليلن�ا ه�ذا يعتمد ع�ىل خلفيات
مايج�ري ل�دى االط�راف املش�ركة
يف التظاه�ر واالحتج�اج ع�ىل مس�توى م�ن
ينتم�ي للعش�ائر او م�ن يعم�ل يف مجال�س
املحافظ�ات ومجل�س الن�واب وم�ن يعمل يف
ال�وزارات واملحافظ�ات ومن ينتم�ي اىل طيف
االحزاب املش�اركة يف الحكم والتي لم تش�ارك

يف الحكومة ،فاملواقع ع�رب االنرنيت اصبحت
منطلقات تكش�ف هوية من يمثله�ا ولم تعد
هن�اك طالس�م والغاز يح�ار بها الن�اس كما
كان يف امل�ايض ،واملطلع عىل ه�ذه وما يجري
فيه�ا وما يكتب يكش�ف بوض�وح صحة رأي
م�ن يق�ول :ان التغي�ري الذي ط�رأ عىل بعض
الش�عارات االحتجاجي�ة ه�و ينح�و منح�ى
التقي�ة مج�ازا وان لم يجس�د التقية مفهوما
عملي�ا الن بعض القائم�ني يف االحتجاجات ال
يؤمن�ون بالتقي�ة ،وبعضه�م ال يعرفه�ا وان
كان يمارس�ها كحالة إنس�انية تستحرضها
الهرمونات ،ومدركات العقل البرشي .
اما املزاجية فيمكن استخالصها دون بخس
حق من املمارسني لها وذلك من خالل املواقف
ه�ذا املفص�ل الحس�اس ال يعن�ي انن�ا ندافع
ع�ن الحكوم�ة ونحن من كتبنا ع�ن أخطائها
ولك�ن هناك ف�رق بني بيان أخط�اء الحكومة
بعي�دا عن العامل الش�خيص والخارجي ،وبني
الغاء الوط�ن وتمزيق هويته ،ف�اال ول واجب
وطني وأخالق�ي عىل الكات�ب ،والثاني خيانة
للوطن وخ�روج عن خط االخ�الق ملن يتورط
به  .فاالحتجاجات منذ اللحظة االوىل لم تسلم
من االته�ام باملزاجية عندما حددت انطالقتها
بن�اء عىل اعتق�ال مجموعة بن�اء عىل توصية
قضائي�ة وبعيدا عن صحتها وعدم صحتها اال
ان وقوعها بانتس�ابات قضائي�ة كان يقتيض
الريث واتباع السبل والوسائل
القانونية لجالء املوقف ،ثم ان
ربط�ه بقضي�ة ش�خص ادين

نجد املزاجية شديدة احلضور
يف بعض املواقف الراسية
يف تلك التظاهرات

قضائيا وتمرد ع�ىل الهوية الوطنية من خالل
اس�تعانته بمن هو متورط بعم�ل عدائي ضد
الع�راق ،تجع�ل املزاجي�ة غري بعي�دة عن مثل
تلك املقارنة التي تش�وبها كثري من الش�وائب
 .واملزاجية اخترصت مواقف املتحدثني باس�م
بعض العش�ائر وبم�ن قيل عنه ان�ه متحدث
باس�م املحتجني عندما زارهم وفد من عشائر
الوس�ط والجن�وب طالب�ني منه�م ان ينتدبوا
عنهم م�ن يمثله�م ليقابلوا رئي�س الحكومة
ال�ذي اس�تجاب للمطال�ب املرشوع�ة ،فكان
ج�واب من يمثل بعض العش�ائر ومن يتحدث
باسم املحتجني :
انن�ا النثق باملالك�ي ،وعليه ان يس�تقيل.
وهذا املنط�ق مهما يخفي وراءه من اس�باب
اال انه محك�وم باملزاجية النه لم ينظر اىل افق
اوسع يفتح الطريق امام من يريد دفع الفتنة،
وحت�ى ل�و كان رئي�س الحكومة غ�ري صادق
يف طلب�ه كم�ا يدعي من اطلق ذل�ك املوقف اال
ان�ه كان االح�رى باالخ�وة الذين اطلق�وا تلك
الترصيح�ات ان يتقبل�وا فكرة اللق�اء ليلقوا
الحج�ة عىل رئي�س الحكوم�ة عندم�ا اليفي
بمطالبهم؟
ويجعل�وا م�ن الش�عب حكم�ا وعنده�ا
س�يكون لل�رأي الع�ام موقف�ا تس�تعني ب�ه
االحتجاجات لصال�ح الوحدة الوطنية وإجراء
اإلصالح�ات التي ه�ي مطلب عراق�ي مجمع
عليه لكن برشط اس�تبعاد الطائفية واملزاجية
م�ن لغ�ة الح�وار ،فاملزاج�ي غ�ري ح�واري
والطائفي متقاطع مع الجميع
والتظاه�رات عند الطرف اآلخ�ر ال يمكن
تفهمها من قبل املزاجي مثلما اليمكن تقبلها
من قب�ل الطائفي ،وه�ؤالء جميعا يخىش من
وجودهما يف الجانبني..
لذل�ك عىل الطرف�ني تحييد وابع�اد هؤالء
عن س�احتيهما حتى يتمكن العقالء من
تقري�ب وجه�ات النظر التي س�وف لن
تكون مستحيلة بل هي يف دائرة اإلمكان
وكان الله يف عون اإلنسان .
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جودي الكناين :عد
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اك�رب رشك�ة
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فانا س�أحاول ان اقدم قراءتي
ئي يف اورب�ا اىل تقديم لذا
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عر ونصه الشعري ..ومن هنا
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ع�دد م�ن ا
ق�ام قب�ل ذل�ك
رؤيت�ي له�ذه القصيدة مع
(مع�ريض ب�ري تحوي
مقدمته�ا:
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رحل�ة اىل االحتف�اظ عىل
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*م�ن س�يك
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الحوار.
فيل�م ذهني عن بع
وأخرج�ت
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الكنان�ي م�ن
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�ياب) وهو * الجهة املسا
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خريج�ي معه�د
نما وامل�رسح س�تكون املنتج
وكتبت له � دائ�رة الس�ي
من إخراج�ي
الفنون الجميلة
وع بغ�داد عاصمة املنفذ.
يف بغ�داد قس�م
التي حصدتها عربيا وعامليا؟
الس�يناريو ضمن م�رش
* اهم الجوائز
حية بعد أن أنهيت دراستي عام
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ل�ة اىل الينابيع) وحصلت عىل
آلن.
وحتى ا
�ع
س�ينما بال ع�ن فيلم (رح
درست اإلخراج السينمائي؟
رجان�ات ومنه�ا مهرج�ان (
الي�ات املتح�دة االمريكي�ة يف
* وأين
امله
ي�م املهرجان جائ�زة يف الو
 درس�ت اإلخ�راج الس�ينمائي يف معه�د ح�دود) وذل�ك ع�ام  2005وأقعن افالم الكرافيتي والفيلم
ش�اركة يف مهرجان خاص
بوخارس�ت يف روماني�ا..
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يلم العربي القصري يف املغرب..
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بن
رقم
� اتمنى ان يك�
نعرفه ان لك تواجدا يف عدن؟
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وعمل�ت مخرجا يف تلفزي�
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تاذا يف معهد الفنون الجميلة ه
عميل اس�

علوان :رشكات اإلنتاج عرضت الكوميديا
بطريقة "قرقوزية"
ن�وه الفنان نزار علوان ،بلجوء بعض الجهات اإلنتاجية إىل كتاب كوميديا متواضعن وتفضيلهم
عىل غريهم من املحرتفن ألسباب مادية.
ونقل�ت وكال�ة أنباء محلية ع�ن علوان قوله إن أغل�ب األعمال الكوميدية املقل�دة التي طرحت
مؤخرا ً جاءت عىل خلفيات الحس�ابات اإلنتاجية وعرضت بطريقة "قرقوزية" عىل املش�اهد،
لذا فإن معظمها فشلت ولم تستمر.
وأوض�ح :أن بع�ض الفنان�ن فش�لوا يف أداء األدوار واللهج�ة الريفية يف الكثري م�ن االعمال
الكوميدية الحديثة ،وهي من أوسع اللهجات انتشارا ً يف الشارع.
يذك�ر أن الفن�ان نزار علوان كان موظفا يف وزارة النف�ط وعمل يف فرقة مرسح التلفزيون
عام  1974بإرشاف الفنان الراحل عزي املوهاب من ثم دخل املرسح الشعبي ويف مرسحية
(ورث عني�د) تأليف ف�الح عبد اللطيف وإخراج عب�اس الخفاجي وعرضت عىل مرسح
سينما السندباد.

مي سليم :هلذا قررت االنفصال

أكدت الفنانة األردنية مي سليم أنها كانت صاحبة قرار انفصالها
عن زوجها عيل الرفاعي ،الفته إىل أن طليقها شخص محرتم،
وال يوجد عيب يف شخصيته.
وع�ن أس�بابها يف اتخ�اذ ق�رار االنفصال قال�ت« :عىل
طليقي من الشخصيات املحرتمة جدا وكل املوضوع
ه�و أنن�ا اختلفن�ا يف أم�ور ال أريد الحدي�ث عنها
جعلتن�ي أق�رر أن انفص�ل وال يوج�د أي يشء
يف ش�خصيته وأجمل م�ا يميزه ع�ىل أنه من
الش�خصيات املدرك�ة لألم�ور ومتفهم كل
يشء وهذه من األشياء التي احرتمها فيه
فهو والد ابنتي وس�يظل االحرتام قائما ً
بيننا طوال الحياة».
اليشء الوحيد الذي يخرج مي سليم
من أحزانه�ا هي ابنته�ا الوحيدة
«يل يل» الت�ي قال�ت عنها« :ابنتي
يل يل بلغ�ت عاما وثالثة أش�هر
واعتربها أجمل يشء يف حياتي
وال أنكر س�عادتي بإحساس
األموم�ة ال�ذي أعيش�ه م�ع
طفلت�ي الوحي�دة يل يل ،وال
اس�تطيع أن اصف الس�عادة
التي اش�عر بها عندما انظر يف
وجه ابنتي بعد ي�وم من العمل
الش�اق واملشاكل التي أواجهها يف
حياتي ،ويف الحقيقة ابنتي الوحيدة
الت�ي أصبحت قادرة عىل أن تجعلني
أن�ى كل األلم والحزن وأصبحت أهم
يشء يف حياتي».

رزان :تزوجت
ثالث مرات

بعد أن ترددت شائعات عن زواجها ،قالت الفنانة
رزان مغرب�ي إنه�ا تأم�ل يف ذلك ألن ال�زواج يشء
جمي�ل ،وأن�ه حان الوق�ت لتقدم جزء م�ن حياتها
للزواج واألمومة.
رزان أضافت« :إنها ال تحب الحديث عن هذا املوضوع
ألن�ه يشء ش�خيص فالفن�ان إنس�ان ولدي�ه حق�وق
شخصية وإنسانية».
وأضاف�ت «كل ما أود قوله اليوم هو أنني أكثر إنس�انة
مغروم�ة يف الحي�اة ،ومرشوع ال�زواج أتعايش معه منذ
فرتة ومرشوع األمومة أطمح له ولكنني خائفة منه اآلن،
ولكنني س�أرتاح قريبا قبل أن أص�ل إىل تحقيق ذلك ،اآلن
املدام مشغولة كثريا».
وأضاف�ت مازح�ة -يف حواره�ا ملوقع إي�الف اإللكرتوني
«أن�ا تزوج�ت ثالث م�رات إعالمي�ا ،املس�تقبل وال�mbc
والحياة».

كرم يأخذ حممد نارص
إىل (أحالم اليقظة)

يأخ�ذ املخرج الكبري ص�الح
كرم الفنان الش�اب محمد نارص إىل
الفيلم السينمائي (أحالم اليقظة).
ويش�ارك نارص يف بطولة
الفيلم ،بدور جاس�م الشاب الذي يقرر
الهج�رة أثناء ف�رتة العن�ف
الطائفي الت�ي اجتاح�ت البالد عام
.2006
ر
ويف ت ي�ح صحف�ي قال
نارص إن ش�خصية جاس�م تعرب عن
رشيحة واس�عة من املجت
م�ع الذي ترضر إبان تل�ك الفرتة وهي
رشيحة الش�باب..حيث ي
قرر جاس�م الهجرة إىل سوريا كمحطة
انتظ�ار عرب باص ت�دور م
عظم أح�داث الفيلم داخل�ه ..وخالل
الرحل�ة يتع�رف جاس�م
عىل ش�خصية فت�اة من عم�ر مقارب
تجمعهم�ا عالق�ة ود ..الف
يل�م كتب له الس�يناريو ص�الح كرم
والش�ابة غي�داء الع�يل
ويخرجه صالح ك�رم ..وهو م�ن افالم
مهرجان ب
غداد عاصمة الثقافة العربية .2013

ماذا عن ألبوم أمل خضير الجديد..؟
ذكرت وسائل إعالم أن الفنانة ،أمل خضري ،أعربت عن سعادتها بالخطوة التي
أقدمت عليها وزارة الثقافة يف العراق بإصدار ألبوم غنائي لها ،بعد سنوات من
اإلهمال واإلحباط بس�بب عدم قدرتها عىل تس�جيل األغاني وتصويرها بس�بب
التكلفة العالية لها ،فيما كانت ال تسمع من الفضائيات غري الوعود فقط.
وقال�ت خضري "بدأت توا بعد س�بات طويل يف تس�جيل ألبوم جديد م�ن إنتاج وزارة
الثقافة ضمن مرشوع بغداد عاصمة للثقافة العراقية ،ويتضمَّن األلبوم ست أغنيات،
تتنوَّع ما ب�ن جديد وقديم ،من بينها أغنية (ش�لك ّ
عيل
يا زم�ن ورشايد) التي س�بق أن غناها املطرب مرض
محمد من ألحان رسور ماجد ،وأغنية (صباح الخري)
و(قال�وا حل�و كل الناس تهواك) وغريه�ا ،وال زلنا يف
طور تس�جيلها عىل أمل أن نقدمها يف األلبوم ومن ثم
أغنيها ضمن االحتفاليات الخاصة باملناسبة.
وعن خط�وة وزارة الثقافة هذه أضافت أنها "خطوة
طيبة تزيل اإلحباط املرتاكم بعد س�نوات اإلهمال ،وأنا
أعترب هذه املبادرة بداية ملسرية جديدة لتقديم األعمال،
وبالتأيد ستتبعها خطوات".
لكن وس�ائل إعالم أخرى أكدت قبل ذلك انس�حاب أمل
خضري عن مرشوعها الغنائي الجديد ،ونقلت عن خضري
قولها "قررت االنس�حاب من تس�جيل األلبوم الغنائي
ال�ذي كان من املفروض أن يطرح ضمن فعاليات بغداد
عاصم�ة الثقافة العربي�ة ،كوني لم أقو ع�ىل مواجهة
كل تل�ك العراقي�ل الت�ي وضعته�ا وزارة الثقافة بوجه
الفنانن".
وأضافت "بعد أن استدعتنا وزارة الثقافة لتسدي خدمة
لألغني�ة العراقية تفاجئن�ا بالطرق امللتوية واألس�اليب
التعجيزي�ة الت�ي كان أهمه�ا صعوبة الحص�ول املبالغ
املادي�ة لإلنت�اج وهذا حط�م ثقتن�ا كفنان�ن بالجهات
الرسمية".
ويشهد مرشوع بغداد عاصمة الثقافة العربية الكثري من
املعوقات املادية فالعديد من مخرجي األفالم السينمائية والفنانن مازالوا يعانون من انقطاع التمويل
عن مشاريعهم الفنية التي من املقرر عرضها ضمن الفعاليات.
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مسرحية اليتيمة
إعداد وإخراج  /مدرسة الندى االبتدائية
للبنات
تقديم  /املديرية العامة لرتبية الرصافة
الثالثة
الزمان  20 /كانون االول 2012
امل�كان  /قاعة مدرس�ة الندى يف مدينة
الصدر
تمثيل  /نخبة من طالبات املدرسة

"تجس�د املرسحية مسرية السبايا من
الكوفة اىل الش�ام وتحدي�دا اىل -قرص
يزي�د -وم�ن خ�الل املرسحي�ة يت�م
تجس�يد دور السبايا وما القته من ألم
وعذاب يف طريق الواصل من الكوفة اىل
الشام".
إعداد وإخراج
مدرسة الندى للبنات

عزف نسائي يجذب هناء محمد
تعود الفنانة هناء محمد مرة أخرى لتعتيل خش�بة املرسح ثانية بعد آن اعتلتها
من خالل مش�اركتها يف مرسحية (مطر صيف) التي حصدت من خاللها جائزة
أفض�ل ممثل�ة يف مهرجان عمان ال�دويل وبعد غياب عن املرسح ملدة  17س�نة..
حيث ستش�ارك يف مرسحية مونودرامية عنوانها (عزف نس�ائي) للكاتب مثال
غ�ازي وإخ�راج س�نان العزاوي ..كم�ا انها س�تكون يف عم�ل مونودرامي آخر
للكاتب عباس الحربي ...ومن املؤمل ان تش�ارك يف مسلس�ل تلفازي يتكون من
( )30حلقة مع املخرج صالح ابو هنود.

وحيد علي 4 :إرهاب لألغاني الهابطة
رصح املط�رب وحي�د ع�يل بأن�ه يتمنى معامل�ة الفس�اد الذوقي ال�ذي تنرشه
الفضائيات املتعددة تخريب الفن العراقي يف مؤامرات منتظمة عىل انه إرهاب وفق الصيغة الجنائية لإلرهاب .ومؤكدا بالتصدي
لألنم�اط الغنائية الهابطة التي اجتاحت املجتمع وش�وهت ذائقة الجيل الجديد ..وذل�ك عن طريق تقديم األنموذج األمثل القائم
عىل االنتقائية العالية يف الكلمات واللحن واالداء ..ما ينتج بالتايل أغنية تحرتم وعي املجتمع وترتقي به ،ومن جديدة أغنية (نار
الزمان) كلمات كريم العراقي والحان عيل رسحان.

عشق بغدادي في لوحات تشكيلية مغتربة

شــوهدت النجمة كريســتين ســتيوارت حين
وصلــت إلى مطــار لوس انجلوس لتنهــي رحلتها في
متوجهة إلى نيويورك.
هذه المنطقة
ً
وقــد كانــت ســتيوارت ترتــدي جينيــز وتــي
شــيرت بيضاء اللون ولكن الالفت انها تحمل بيدها
بنية اللون هــي ملك حبيبها الممثل
جاكيــت جلدية ّ
روبرت باتينســون .يذكر أن كريســتين استعملت
هذا االســلوب بحمل مقتنيات روبــرت حين انفصال
لتثير حنينه بينما اليوم هما ســويًا ولكنها ما زالت
تقــوم باألمــر نفســه ،فربمــا أصبح حمــل مقتنيات
روبرت إدمانا عند كريستين!!

مزج�ت الفنانة رش�ا خليل ع�كاب معاناة الغربة بالحنني إىل الوطن ،فأظهرت لوحات تحمل عب�ق املايض وتمنح املتلقي يف ذات الوقت
أمالً باملستقبل ،بتكوينات متنوعة تحمل أسلوبا ً خاصا ً ومميزاً.وتعد رشا عكاب من الفنانات املغرتبات التي هاجرت العراق لتستقر يف
أملانيا ،إذ برعت يف الفن التشكييل وتصميم األزياء بعد أن أكملت دراستها يف كلية الفنون الجميلة ببغداد.وقالت عكاب يف حديث لوكالة
أنب�اء محلي�ة أمس "ان كل لوحة ارس�مها تمثل رصخة حنني إىل وطني ،فأنا جس�د يف غربتي وروح يف بالدي ,وتس�كنني رموز ارض
الكتابة وأعيش بخيايل يف حضارات سومر وبابل وأكد وآشور" ,مشرية إىل أن كل عمل "يحمل رسالة شوق إىل الوطن".
وتابع�ت "أن أعمالها تمثل قصص عش�ق عراقية كما يرسدها لنا التاريخ من أس�اطري إلهة الحب عش�تار
وحبيبه�ا ديموزي ،وتل�ك التي ت�روي لحبيبها حتى
الصب�اح ,وقص�ص الح�ب الت�ي اختب�أت ب�ني
الشناشيل وضالل النخيل فضالً عن الطفولة
والذكري�ات ،فش�وقي يح�رك فرش�اتي
وح�رارة الوان�ي تذي�ب جلي�د الغربة"،
ً
مضيفة "أن أغلب أعمايل تحاكي الحب
والغزل وكما أن هنالك ش�عراء للحب
فأنا ارسم الحب".
وعن آخر أعماله التي تميزت بتعدد
األس�اليب الفني�ة واالنتق�ال م�ن
أس�لوب آلخ�ر ،قال�ت "إن لوحتي
األخرية أس�مها حبيب�ان يف بغداد،
اهديها للعراق وهي دعوه للتسامح
والحب واستمرار الحياة".وأشارت
ع�كاب إىل أنه�ا ترس�م ع�ىل جميع
الخامات كالقماش والورق والزجاج
باإلضافة إىل العمل عىل الباتيك "الرسم بالشمع" ،وتصميم األزياء والرسم عىل املالبس
وتنفي�ذ العديد من البدالت واملالب�س الرشقية "العباءة والكالبي�ة" التي حازت اعجاب
ً
مبينة أنها اآلن
املتلقي الغربي كونهم يعشقون فنون الرشق والخط واملفردات العربية،
ترسم عىل الشموع "فالشناشيل البغدادية اصبحت تنري عىل موائد أملانيا".

كـــالكيــــت
 3ألبومات فقط أنعشت سوق الكاسيت
ثالثة ألبومات فقط نجحت يف إحداث انتعاش�ة يف سوق الكاسيت خالل
العام املايض  ،2012بينما حققت ألبومات الباقني مبيعات جيدة مقارنة
بالظ�روف التي طرحت فيها ،كما حقق بع�ض الفنانني العرب مبيعات
مرتفعة للغاية يف مقدمتهم إليسا وأصالة.
إىل ذلك ،نجحت ش�ريين عبد الوهاب يف ط�رح ألبومها األخري مع رشكة
روتانا "أس�ال عليا" بالتزامن م�ع احتفاالت الثورة املرصية ،لتنش�غل
بعدها يف عضوية لجنة تحكيم برنامج " "The Voiceإلكتشاف املواهب،
ولم تساعدها الظروف عىل إحياء أي حفالت غنائية يف مرص.
بينم�ا طرح الفنان محمد من�ري ألبومه "يا أهل الع�رب والطرب" الذي
نجاحا كب ً
ً
ريا ،وقدم خالل العام ثالث حفالت جماهريية مع إحدى
حقق
رشكات االتصاالت يف مناطق مختلفة.
بينما لم يقدم عمرو دياب سوى حفلتني أحداهما يف القاهرة والثانية يف
ً
معتكفا عن العمل يف ألبومه.
إحدى املدن الساحلية،
األلب�وم الثال�ث الذي أحدث انقال ًبا يف مبيع�ات األلبومات هو "من قلبي
بغني" الذي قدمه الفنان الش�اب محمد حماقي ،وحقق مبيعات جيدة،
لك�ن الظروف األمنية منعت الفنان الش�اب م�ن إقامة حفلتني واكتفى
بواح�دة أحياه�ا بعد ص�دور األلب�وم ،وابتك�ر حماقي فكرة النس�خة
ً
مجانا
الخاص�ة منه التي منحت جمهوره ح�ق دخول حفالته ملدة عام
يف محاولة للتصدي لعمليات القرصنة عرب االنرتنت.
وش�هدت مبيعات األلبومات انتعاش�ا ً ً
أيض�ا بعد إصدار الفنانة إليس�ا
ألبومه�ا "أس�عد واحدة" الذي ط�رح يف مرص متأخرا بعدة أيام بس�بب
عدم الحصول عىل ترصيحات الرقابة ،وألبوم أصالة "شخصية عنيدة"
الذي َّ
تعطل بسبب انقطاع التيار الكهربائي خالل الصيف.
كما شهد عام  2012طرح عدد من ألبومات الفنانني الشباب منهم وعد
البح�ري التي قدم�ت أوىل أعمالها "تجربة" ،إضاف�ة إىل مدحت صالح
العائد بعد غياب بألبوم "يدك ويدينا" ،والفنانة الش�اة غادة رجب التي
قدمت ألبوم "صورتي" بنسختني مرصية وتركية.
أم�ا نجمة س�تار أكاديمي نس�مة محج�وب فطرحت ألبومه�ا األول
"هتق�ويل اي�ه" بع�د أقل من ع�ام عىل تخرُّجه�ا من الربنام�ج ،وحقق
العم�ل مبيعات جي�دة عىل الرغم من ضعف الدعاي�ة التي خصصت له،
لتب�دأ مرحلة جديدة يف مش�وارها الفني بمس�اعدة والده�ا املنتج عالء
محجوب.
وكان�ت التأجيالت والتعديالت الس�مة البارزة عند العدي�د من الفنانني

يف مقدمته�م محمد فؤاد وجنات اللذين أوش�كا عىل
اإلنتهاء من أعمالهما ،لكنهما أجال إصدارها بس�بب
الظروف ،وكذلك حصل مع الفنان هشام عباس.
وكان التمي�ز الغنائي بارزا ً من خالل ش�ارات الدراما
نجاحا كب ً
ً
ريا مع
الرمضاني�ة ،إذ حقق�ت ثالث أغان�ي
املش�اهدين ،وه�ي "مح�دش مرتاح" للفنان حس�ني
ا لجس�مي ،

وشارة مسلسل "مع سبق اإلرصار" التي قدمتها الفنانة
أليسا ،إضافة إىل ش�ارة مسلسل "خطوط حمراء" التي
قدمها الفنان محمد فؤاد.

ديمي مور تتخطى كل ما مرت به !
نقلت مجل�ة "بيبول" األمريكية عن مصادر له�ا أن املمثلة العاملية
ديم�ي مور وه�اري مورتون،
مالك أح�د املطاعم الش�هرية،
يتواعدان منذ أسابيع ،يف بيفريل
هيلز بمدينة لوس أنجلوس.
وذكرت املص�ادر أن مور يبدو
عليه�ا االس�تمتاع بش�دة يف
العالقة الجديدة مع مورتون-
 31عاما.
وتابع�ت املجل�ة األمريكي�ة أن
ديمي م�ور  50-عام�ا -أيضا
تدع�و مورت�ون لقضاء بعض
األوق�ات يف منزله�ا يف بيف�ريل
هيلز.
يذكر أن مور انفصلت رس�ميا عن زوجها أشتون كوترش يف ترشين
األول  ،2012قب�ل أن يدخ�ل األخري يف عالقة م�ع املمثلة املثرية ميال
كونيس.

لوهان تتخلى عن محاميتها

تخلت النجم�ة األمريكية ،ليندس�اي لوهان ،عن املحامية ،ش�اون
هويل ،الذي كانت منقذتها من السجن مرات عدة.
ونق�ل موقع "تي إم زي" األمريكي عن مص�ادر مطلعة ،ان لوهان
ارتكبت الخطأ األكرب يف حياتها إذ طردت هويل ،التي س�اعدتها عىل
تفادي الس�جن مرات عدة ،واس�تخدمت محاميا ً من نيويورك منع
من مزاولة عمله طوال  5سنوات يف العام .1994
وأشار إىل ان لوهان تحاكم يف نيويورك وكاليفورنيا ،واملحامي مارك
هيل�ر هو من يمثله�ا يف نيوي�ورك ،وهويل يف ل�وس أنجلس يف عدة
قضايا آخرها حادث السري الذي تتهم فيه بالكذب عىل الرشطة.
وذك�رت املص�ادر أن هيل�ر ،وجه رس�الة إىل هويل يبلغه�ا فيها انه
ه�و من يمثل لوه�ان يف كل ش�ؤونها القانونية من اآلن
فصاعداً.
ولم ترد هويل عىل االتصاالت لالستفس�ار عن
املوضوع.

سر الرقم  777مع ريهانا
ّ

ظه�رت فنان�ة الب�وب العاملي�ة Rihanna
يف ص�ور مث�رية وجريئة ملجل�ة Complex
حيث ارتدت األبيض واألس�ود واألحمر ،يف
تصامي�م مختلف�ة ضمن ص�ور عرضتها
املجلة.
يذك�ر أن ل�� Rihannaرق�م مفض�ل و هو
 ،777حي�ث أنه�ا أقام�ت ال��World Tour
الخاص بها  ،777فذهبت لسبعة بلدان خالل
سبعة أيام وأحيت سبع حفالت وسافرت عىل
متن طائرة من نوع  ،777 Boeingواآلن تحتفل
م�ع  Complexم�ن خالل س�بع ص�ور لتحتفل
بألبومها السابع.
وكل ص�ورة تعرب عن ألبوم م�ن ألبومات فنانة البوب
وأظه�رت الجانب الجريء لش�خصيتها ومظهرها الذي اعتاد عليه
جمي�ع محبيها ومعجبيه�ا ،وتمي�زت يف الصور
بأنوثته�ا الطاغية بطريقة مثرية ،وقوة
جس�دها الذي يش�كل عامل جذب لكل
من يراها.
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ديكتاتور الرواية العربية

�سرفات

كن

نبيل �سليمان
يف مقال له نرشته «الحياة»
يف ( )2011/05/25ق�رر
ابراهي�م العري�س يف م�ا كتبه
ع�ن رواي�ة «الس�يد الرئيس»
أن األدب العرب�ي ط�وال القرن
العرشي�ن ،وحت�ى اآلن ،كان
عاج�زا ً ع�ن تقدي�م إنج�ازات
حقيقي�ة الفت�ة يف مج�ال «أدب
الديكتاتوري�ة» .وق�د حفزتن�ي
مجافاة ه�ذا القول لواقع الرواية
ّ
أعق�ب علي�ه يف
العربي�ة ع�ى أن
حين�ه ،لك�ن الهم�ة ف�رت تحت
وط�أة ما نعيش�ه يف س�ورية يوما ً
تلو يوم ،إىل أن جاء ما كتبه فخري
صالح تحت عنوان «هل صوّر األدب
العربي الديكتات�ور؟» فحفزني من
جديد ع�ى الكتابة عن هذه القضية
الت�ي س�اهم فيها عب�ده وازن يف ما
كتب ع�ن ديكتاتور عص�ام محفوظ
وع�ن ديكتات�ور محم�ود دروي�ش،
وكنت قد ساهمت فيها خالل السنوات
القليلة املاضية يف ما كتبت عن روايات
«الصمت والصخب» لنهاد س�ريس و
«فخ األسماء» لخري الذهبي و «غبار
الطلع» لعماد شيحا وسواها.
يف جواب�ه ع�ن س�ؤال عنوان�ه،
يستغرب فخري صالح «شحة األعمال
األدبية التي تدور حول نموذج الطاغية
يف اإلب�داع األدبي والفني العربيّني حتى
أننا عندما نفكر بشخصية الديكتاتور
نتوج�ه مب�ارشة إىل أدب أم�ركا
الالتينية» .ويف موقع آخر يقرر فخري
صال�ح أننا نحيل ع�ى أدب آخر عندما
نفك�ر يف طغاتنا «وال يم�ر يف خاطرنا
عمل أدبي واحد لكاتب عربي يصور فيه
طاغية» ،ويعلل ه�ذا القحط بالرقابة
الخانق�ة ،ث�م يختتم بتنبي�ه الروائيني
والس�ينمائيني واملرسحيني إىل التقاط
ه�ذا النم�وذج الغائ�ب (الديكتاتور -
الطاغي�ة) يف اإلنت�اج الثق�ايف العرب�ي
«لتصبح لدين�ا آداب وفنون كبرة كما
لدى األمم األخرى».
قد يك�ون إلبراهي�م العريس بعض
عذر يف ما ذهب إليه ،ألن وكده النقدي يف

ح�دود
م�ا أق�رأ ل�ه
لي�س يف األدب بعامة ،وليس يف الرواية
بخاص�ة ،ع�ى خ�الف فخ�ري صالح
ال�ذي ال أجد له عذرا ً يف س�وق األحكام
القاطعة القائمة ع�ى مجافاة فادحة
لواقع الرواي�ة العربية .ولك�ن قبل أن
عيل أن ّ
ّ
أم�ي يف تبيان ذلكّ ،
أذكر
يل�ح
بمس�اهمات ب�و عيل ياس�ني وإلياس
مرق�ص وياس�ني الحاف�ظ يف الكتابة
عن االس�تبداد الرشقي ،وبالتايل ،ليس
صحيح�ا ً حك�م الناق�د ب�أن «الكتاب
الع�رب ل�م يقارب�وا ه�ذا املوض�وع».
كم�ا أن التذكر يف هذا الس�ياق بكتاب
إم�ام عبدالفت�اح إم�ام «الطاغية» قد
يؤنس وحشة كتاب الكواكبي «طبائع
االستبداد».
أم�ا يف م�ا يخ�ص الرواي�ة ،فق�د
ُ
ْ
أبدعت هذه الرواية يف كتابة
رهنت مل�ا
الديكتاتورية والديكتاتور نصف كتابي
(الرواي�ة العربي�ة واملجتم�ع املدن�ي

�سعر

اعرتاف متاأخر

ُ
زعم�ت ،بع�د تحلي�ل
 ،)2010حي�ثاملدون�ة املعني�ة ،أنه ق�د ب�ات للرواية
العربي�ة ديكتاتوره�ا وديكتاتوريتها،
مم�ا تباه�ى ب�ه الرواي�ة األمركي�ة
الالتينية وس�واها وقد توزعت النماذج
الت�ي تناولته�ا ب�ني س�ورية والعراق
واملغرب والجزائر وتونس.
لتبي�ان ذل�ك تحس�ن الع�ودة إىل
ثمانين�ات القرن امل�ايض ،أي بعد ردح
قصر من ظه�ور الديكتات�ور العربي
املع�ارص ،بحي�ث رشع�ت الرواي�ة
العربية تكتب هذا الظهور ،كما جاء يف
روايات «وليمة ألعشاب البحر» لحيدر
حي�در و «متاهة األع�راب يف ناطحات
الرساب» ملؤنس ال�رزاز و «مدن امللح»
لعبدالرحمن منيف .وقد تواصلت هذه
السلس�لة وتط�ورت واغتن�ت يف العقد
األخ�ر م�ن الق�رن امل�ايض يف روايات
حي�در حي�در «مراي�ا الن�ار» وغازي
القصيب�ي «العصفوري�ة» وهان�ي
الراه�ب «رس�مت خط�ا ً يف الرم�ال»
وكاتب هذه السطور «مدارات الرشق
الجزء الرابع :الشقائق».أم�ا الف�ورة الروائي�ة العربية يف
تصوي�ر الديكتات�ور والديكتاتوري�ة
فس�تبدأ مع القرن الحادي والعرشين،
حي�ث نمي�ز ب�ني فئت�ني :األوىل تن�اط
فيه�ا البطول�ة الروائي�ة بالديكتاتور،
كم�ا يف روايات س�الم حمي�ش (فتنة
الرؤوس والنس�وان) وفاضل العزاوي
(األس�الف) وأبو بك�ر العب�ادي (آخر
الرعية) وواس�يني األعرج (املخطوطة
الرشقي�ة) وعبدالس�تار ن�ارص (أب�و
الريش) ونجم وايل (تل اللحم).
ام�ا الثاني�ة فيك�ون حض�ور
الديكتات�ور فيها أدنى من�ه ،بقليل أو
كث�ر ،يف الفئة األوىل ،ب�ل قد ال يحرض
ّ
البتة كش�خصية روائي�ة ،لكن حضور
الديكتاتورية يتماثل يف الفئتني ،كما يف
روايات غازي القصيبي (العصفورية)
وس�مر يزبك (لها مرايا) وروزا حس�ن
(ح�راس اله�واء) وع�زت القمح�اوي
(الحارس).
ّ
يصح
من هذه املدوّن�ة الروائية ما
في�ه ما س�اقه عب�ده وازن يف قصيدة
ّ
خ�ص به�ا
محم�ود دروي�ش الت�ي
الديكتات�ور ،بحي�ث ترتب�ك أو تفتق�د
الجمالي�ات الروائي�ة .ويف املقاب�ل،
ثمة جمه�رة من الرواي�ات التي تتألق
جماليتها حتى لتضاه�ي غرر الرواية
العربي�ة والرواي�ة األمركي�ة الالتينية
إال إن كان النق�د محكوم�ا ً بالحكم�ة

كيف شئت

الشعبية :عنب الغريب حلو .ومن هذه
الجمهرة أع�دد« :املخطوطة الرشقية»
و «آخ�ر الرعي�ة» و «العصفوري�ة»
و «رس�مت خط�ا ً يف الرم�ال» .لق�د
ّ
ش�خ ُ
صت العالمات الكربى لجماليات
الرواي�ة العربية املتعلق�ة بالديكتاتور
والديكتاتوري�ة بم�ا عددت�ه لعبه�ا يف
األسماء واأللقاب ،ويف الزمان واملكان،
ويف التأثي�ل والتنس�يب ،ويف التحوي�ن
والتقم�ص والتأل�ه ،ويف الس�خرية،
وكل ذل�ك عدا عن اإلب�داع اللغوي الذي
حققت�ه رواي�ات («آخ�ر الرعي�ة» و

«العصفوري�ة» و «رس�مت خط�ا ً يف
الرمال») ،وعدا عن لعبة امليتا-رواية يف
روايتي («األسالف» و «رسمت خطا ً يف
الرمال») ،وكذلك اش�تغال اسراتيجية
الالتعيني جزئيا ً أو كليا ً يف روايات («فخ
األس�ماء»« ،العصفورية» و «الصمت
والصخب» .)...وملن ش�اء أن يستزيد،
قد تحس�ن الع�ودة إىل كت�اب «الرواية
العربية واملجتمع املدني» .أما ما حكم
به فخري صالح وابراهيم العريس عى
الرواية العربية ،فلعل ما تقدم ينقضه
أو يصوّبه.

د� .سالح ف�سل

نتابع قراءة موش�حة ابن بقي الطليطيل ،حيث يقول يف مقطعها
الثالث:
يروق منه بصحن الخد
خال يخال بنقط الند
واملسك فوق احمرار الورد
ّ
يفر عن مبسم كالعقد
فلألقاحي ملاه القطر
هو الشفاء إن ألم بي رضر
يتغزل الشاعر يف محاسن محبوبه الحسية ،فيقف عند الخال الذي
يراءى منقوطا يف صحن الخد ،معطر النبات الند ،يفوح منه املس�ك
ف�وق احمرار الورد ،لكنه إذا ابتس�م بدت أس�نانه منتظمة كالعقد،
ناصعة البياض مثل األقحوان ،أما ما يبدو يف شفتيه من ندى مقطر
فهو الش�فاء للعاش�ق إذا ألم به رضر .ولعل هذه األوصاف املبارشة
الت�ي تص�دق عى الرجال والنس�اء مع�ا أن تعود بالق�ارئ إىل بكارة
الحياة الفطرية ونرضة الش�هوة املاثلة يف محيا املحبوب ،فهي أقرب
لشعر العامة الرصيح املبتهج بلذة الحياة يف تمثالتها املحسوسة من
ناحية ،كما تعرب عن مواجد اإلناث املغنيات لهذه األلحان من ناحية
أخرى.
مازال سحر العيون العني
يزري بأهل التقى والدين
فويل للعاشق املسكني
من أهيف ساحر الجنون
للريم منه الطال والحور
واالنثناء للقضيب والزهور
يس�تمر الش�اعر يف مبارشت�ه الطريف�ة ،متغنيا بس�حر العيون
الواس�عة الس�وداء الذي تتضاءل بجانبه تقوى أهل ال�ورع والدين،
ف�كل املجتمعات ،خاصة القديمة ،كانت تتش�كل من هذين الطرفني
املتباعدين ،أحدهما يغلب طاقته الحيوية ،واآلخر يتكئ عى مجرداته
الروحي�ة ،والش�اعر ال يردد لحظ�ة يف منارصة أهل اله�وى والغزل
والف�ن ،عى ما يصيبهم يف العش�ق من عذاب�ات ومواجع ،فمحبوبه
الس�احر األهيف قد أخذت عنه الغزالن طالوة الش�كل وحورالعينني،
وحاكت الغصون لدونته ورشاقته اليافعة املزهرة.
ملا تطلع لألبصار
كالبدر يف تلك األزرار
قد ملك الحسن يف مضمار
شدوت والقلب يف أوار
كن كيف شئت فأنت القمر
لك اللواء يف املالح يا عمر
وس�واء كان عمر هذا اس�م املحبوب أو املم�دوح ،فكالهما جدير
بأن يغني له الش�اعر الوشاح ،فإن الزمة هذه الخرجة التي تمنحها
الطراف�ة والحيوي�ة تعت�رب كلمة ال�رس يف خاتمتها وهي “ش�دوت”
ومثله�ا غنيت أو أنش�دت أو قلت ،وتأتي عادة عقبها جملة ش�عرية
ي�رى كثر من الباحثني أن لها أهمية قص�وى؛ إذ تعود يف الغالب إما
إىل أغنية شائعة ،أو عبارة يراد لها أن تصبح مركز اللحن يف املوشحة
املغن�اة ،وهي هنا هت�اف يص�دح للمحبوب “كن كيف ش�ئت فأنت
القم�ر” وه�و ال يزال صالحا حت�ى اليوم ألن يكون بأش�كال عديدة
مركزا لحنيا للتغني بزعيم املالح ،س�واء كان رجال يف عيون النس�اء،
أو امرأة يفتن بها العاشقون.

املعلقات اجلاهلية

�سعر مل يعلق بالكعبة امل�سرفة !
يا�س خ�سري العلي

منذر عبد احلر
أيّتها األم البعيدة
ولدك
الوسيم
الهادئ
الذي يطربك سؤال الصبايا عنه
الذي رمت عليه الحرب وشاحها
وأطفأت يف عينيه الخطى
وعلّمت أصابعه التهم
وجبينه النفي
وشفتيه التمتمة بالوداع
ولدك
الوسيم
املرف بدموعك
الخارج من رشاع
يهتف للفنارات
املقمّط باألدعية
السابح باملوسيقى
جمع الدمى
ّ
ورشها باملساحيق
ً
اختار لها صباحا لقيطا
ومىض يحيص الذنوب
ويرى الطريق إليك
مدينة جريحة
وسبايا
يعربن الحرة بالفتن
ولدك....
الهارب من الظهرات

إىل عزلة رجولته
املتلصص عى الرباعم
الذي اختار ّ
لذته
ً
وبنى عليها ريفا أعزل
الذي َّ
غنى أمله مبكرا
وصام عن الطفولة
حني ح ّدق بعيني أبيه
اللتني امتدتا لنوافذ البوح
وعلقتا الجمر عى باب عمره
ولدك....
الذي ّ
حنط فزعه
وهو يخفي الصور واألصدقاء
يف حقائق النسيان
ويلقي إىل النهر دفاتر أحالمه
ولدك...
جاءك مرتديا.
(قالدة أخطاء)*
وقميصا ً ق ّد من قبل
ونياشني وداع
وبصمات تلويح
وخواتم
لنساء تدثرن بالعناكب والوعود
ورأسا ً تمرّغ بالثلج
والبكاء
وأقداما ً
أثقلها العمر بالشجن
===================
*(قالدة األخطاء) :عنوان املجموعة
الشعرية األوىل للشاعر.

أخ�ذت املعلق�ات الش�عرية الجاهلي�ة الع�رص ش�هرة واس�عة روج له�ا
املس�ترشقون األجان�ب قبل الع�رب  ,والحقيقة هي لم تعل�ق بالكعبة املرشفة ,
أنم�ا س�ميت من كلمة عل�ق أي النفيس وهي كانت لفرس�ان وأمراء فرضوها
عى قبائلهم بقوة السيف كالنشيد الوطني اليوم عندما تقره الحكومات بالقوة
ويحف�ظ ولحظة أنهيارها يبدل  ,ومن املس�ترشقني نولديك�ه ترجمها لألملانية
وه�ي معلق�ة النابغة وزهر واألع�ى ولبيد وعمرو بن كلث�وم  ,وقام برشحها
باللغة األملانية  ,وترجمت لألنكليزية من قبل مسر ولفرد بلنت والليدي آن بلنت
ومن أش�هر طبع�ات املعلقات طبعة ليبي�ا عام 1850م من قب�ل العالمة أرنولد
وم طبعها الس�ر شارلز عام 1864م بكلكتا  ,ويقول الناقد أبو جعفر النحايس
املت�ويف ع�ام 338هج�ري والزوزني املتويف ع�ام 275هجري ومحمد ب�در الدين
فراس النعس�اني الحلب�ي املتويف بالق�رن الرابع الهجري رشحوه�ا كنقد ادبي
م�ن الهدف واألس�لوب والبالغة ألخ  ,والنحايس كان مع�ارص ألبن عبد ربه وأنكر
تعليقه�ا عل�ة الكعبة املرشفة وأنما ق�ال أن معنى علق باللغ�ة العربية النفيس ,
واملعلق�ات هي س�بع قصائد ه�ي _ ألمرىء القيس  ,والنابغ�ة  ,وزهر  ,وطرفة
 ,ولبي�د  ,و عمرو ب�ن كلثوم واألعى  ,وهناك من يضيف عنرة بن ش�داد تصبح
ثماني�ة  ,وقي�ل تس�عة بأضافة الحارث بن حل�زة والحلبي يق�ول عرشة ألضافة
عبيد بن األبرص  ,ويذكرالش�يخ األس�كندري املتويف سنة 1936ميالدي يقول أنها

كانت تعلق بالخيام حيث يقيمون كالس�الم الجمهوري األن بأعتبارها رمز ألمر
القبيل�ة  ,ويق�ول عالم العراقالش�يخ محم�ود اآللويس يف كتاب�ه ( بلوغ األرب يف
تاريخ العرب ) والذي نال عليه جائزة الس�ويد لألداب قبل اكثر من 150عام يقول
أنها علقت يف س�وق عكاظ  ,لذا سميت معلقات  ,وتاريخيآ سميت املشهورات وال
دلي�ل عى أنها علقت بمكان مق�دس للعبادة الكعبة املرشفة  ,وحتى املس�ترشق
األملاني نولدكه رجح أن معنى املعلقات املنتخبات من ش�عر العرب وأنها س�ميت
املعلقات تشبيهآ لها بالقالئد وأستدل من أسمها السعوط والقالئد  ,وجاء يف دائرة

بيرت �سلوترديك

املعارف الربيطانية عن قصتها أنها كتبت بالذهب وترجع اىل تس�ميتها بالقصائد
املذهبة  ,وهي تس�مية حجازية تدل عى عظم النص وش�أنه عند العرب  ,وهناك
أش�تقاق هو من كلم�ة علق بمعنى النفيس  ,ويؤيد كليم�ان هيوار الفرنيس رأي
نوالدك�ه األملاني أن املعلقات جمع معلق�ة بمعنى القالدة  ,وذهب أغا أبيكاريوس
يف كتابه تزيني األدب يف أنباء العرب اىل تأييد ذلك  ,ويرجح نيكلس�ون املس�ترشق
األنكلي�زي أن كلم�ة املعلقات من كلمة علق أي النفي�س  ,وهي من أعظم ماكتبه
العرب بالعرص الجاهيل  ,ومميزاتها طول القافية  ,وتنوع الغرض  ,و كثرة املبتكر
فيها من املعاني والتشبيهات عى ما ألسلوبها من القوة واملتانة والجزالة يف سحر
وبالغة يرضب ببالغتها املثل  ,وحفظت س�رة العرب وحياتهم األجتماعية أيامها
 .ولكن نحن العرب نعرف اهلنا اليعلقون قصيدة عى الكعبة املقدس�ة ألنها لليوم
هذه عادات اليهود الذين لليوم يلفلفون أوراق ويضعونها بالحائط املقدس لديهم
من بقايا هيكل س�ليمان كما يعتقدون والع�رب التفعل ذلك بل كانت ربما تحدي
للش�جاعة عند العرب والتنافس فيما بينهم عندما يقولون أذا كنت فارس شجاع
علق قصيدتك باقدس مكان ومن يتجرأ عى املساس بها وكانوا يشهدون تحديات
كثرة فيم�ا بينهم من محاولة فرض النفوذ حينما كان الش�اعر بالقبيلة علمها
ولس�انها الناط�ق بني القبائ�ل واألمم  ,وعلي�ه املعلقات كانت اش�عار ربما فعآل
لقائليه�ا ام هم أمراء قبائل كتبت لهم من الش�عراء املوهوبني وس�جلها التاريج
بأس�ماءهم بعرص التدوين والتوثي�ق وممكن علقت بمدية مك�ة املكرمة كونها
الس�وق وملتقى العرب وملا ال ودار الندوى كانت تجتمع فيها كل موس�م حج كل
قبائل العرب قبل األسالم وتتبادل الشعر والروايات وأخبار التجارة والغزوات .

احلظرية الب�سرية وتقنيات التح�سني اجليني
اأماين اأبو رحمة

لف�ت بير س�لوترديك األنظ�ار إليه بق�وة عندما القي
محارضت�ه املث�رة للج�دل والت�ي تحم�ل عنوان�ا صادم�ا
"قواع�د الحظرة البرشي�ة :يف الرد عى مقالة (اإلنس�انية)
لهايدغ�ر" يف  20يولي�و  1999يف ن�دوة مخصصة ملناقش�ة
فلس�فة هايدغر .تطرح املقالة ،كما جاء يف مقدمة النسخة
املرجم�ة إىل االنجليزي�ة ،والت�ي س�نعتمد عليه�ا يف ه�ذه
الدراس�ة �،تس�اؤالت أساس�ية عن الغرض من السياس�ة،
والحك�م ،والتكاف�ل املدني .فق�د تم إدراك السياس�ة جزئيا
بوصفه�ا رضورة ل�"تروي�ض" البرش ليصبح�وا مواطنني
صالح�ني وذلك من�ذ أفالطون .وهكذا فان س�لوترديك يتبع
نيتش�ه وهايدغر يف تصوير اإلنس�انية باعتبارها طرفا يف "
معركة ثابتة ...بني البهيمي�ة وترويض النزعات " .فالبرش
"ذئاب" م�ع بعضهم البعض ،ولكن ما ال�ذي يحول الذئاب
إىل كالب ودودة موالي�ة؟ تزع�م مقالة اإلنس�انية أن "قراءة
الكتب الجيدة" هي التي "تهدئ الوحشية الداخلية" .الكتب
العظيمة ،و"الرس�ائل الس�ميكة" من مفكر عظيم إىل آخر،
والت�ي توفر "نموذج الحكم�ة" ،الذي يمكن "اإلنس�ان من

رعاية أخيه اإلنسان" .ولكن الحكماء عى ما يرى سلوترديك
قد تخلو عنا يف الوقت الحارض ولم يعد لإلنس�انية سوى تلك
املحفوظ�ات واملؤرش�فني .وليس الحكماء أو اإلنس�انيون.
الذين يقلبون تلك املحفوظات والرسائل سميكة .وعليه فان
اإلنسانية تسر نحو األرشفة بخطى ثابتة.
يح�اول س�لوترديك يف املقال�ة تطوير تفس�ر هايدغر
لإلنس�انية باقراح انثروبولوجي�ا تقابلي�ة ال ميتافيزيقية
 .non-metaphysical onto-anthropologyوقب�ل أن
يخوض يف تفاصي�ل اقراحه وضح س�لوترديك كيف يمكن
أن ُتفهم اإلنس�انية من خالل ناقلها أو وس�يطها medium
وتحدي�دا األدب .وتبع�ا لذل�ك ف�ان ه�ذا الناق�ل يؤث�ر عى
اإلنس�انية ذاته�ا وم�ن املثر أن نتس�اءل هل أن اإلنس�انية
تتش�كل بفاعلي�ة بواس�طة محتواها (الجوهر اإلنس�اني)
أو بس�لبية م�ن خالل ش�كلها (الناق�ل أو الوس�يط) .تبدو
املش�كلة هنا مش�كلة تحوالت وانعطافات ، turnsمش�كلة
الس�لبية وااليجابية يف الطبيعة البرشية ولذا فإننا سنقارب
أفكار سلوترديك يف تاريخ اإلنسانية من هذا املنظور .فوفقا
لسلوترديك كانت اإلنسانية قد "أسست الصداقة والحب من
خالل االتصاالت السلكية والالسلكية حني كانت الكتابة هي

الناقل الوسيط" والتي أنشأت نظامنا املعروف للمجتمعات.
كان بإم�كان اإلنس�انية أن تبنى من خ�الل النتاج الفكري.
األدب عى نحو خاص األساس ملؤسسات مثل دوائر القراءة
وامل�دارس والجامع�ات واألح�زاب وال�دول .ولذل�ك يخلص
س�لوترديك إىل الق�ول" :ومن هن�ا كانت األم�م الربجوازية
منتج�ات حرفي�ة وبريدية بدرج�ة معينة" وبعب�ارة أخرى
فان ربط فكر األعضاء يف مجتمع ما بواس�طة احتياجاتهم
الخاص�ة (األبجدية هن�ا أو الكتابة ) ،مكنت اإلنس�انية من
التأثر عى ش�كل املجتمعات .عالوة عى ذلك فان اإلنسانية
بطلبها واحتياجه�ا للتعليم طرحت قضية "امليول البهيمية
والرويض" ,الن ناقل اإلنس�انية وضع الحدود بني الرببرية
والحضارة من خالل س�ؤال واحد بسيط :من هو القادر عى
القراءة والكتابة ؟ ولكن اخراع وسائل اإلعالم ،أضعف تأثر
اإلنسانية واستبدلها جزئيا بقوى جبارة .لم تعد الصداقات،
بعد إدخال الصحف والتلغراف ،وأجهزة الراديو والتلفزيون،
تنش�أ ع�ن طريق إرس�ال الكت�ب ع�رب املس�افات الطويلة
واألجيال .ومن هنا فان "الراكيب السياس�ية واالقتصادية
الكب�رة " نظمت وفق�ا لنماذج أخرى عن تلك التي س�ادت
املجتمع الحريف (نس�بة إىل الحروف) .وهكذا فان ما يخلص

إليه س�لوترديك هو أن اإلنس�انية ليس�ت متأصلة تماما يف
جوه�ر البرش ،ولكنها تعتمد ع�ى درجة معينة من النواقل،
األدب تحديدا .وهذا يعني أن التعليم هو الذي يشكل املجتمع
ويربط أعضاءه املتعلم�ني بروابط الصداقة والتكافل .ومع
ذلك ،فان هناك سؤال يطرح نفسه وهو هل أن املعاير التي
تتكرر هي مجرد نتاج لهذا التكرار؟ ألنه إذا كانت اإلنسانية
تنت�ج بالتك�رار فقط ،فق�د يكون هناك خطر م�ن أن تنتج
بغض النظر عن محتواها.
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ونقمة عىل الفقراء
امل�ضتقبل العراقي  /متابعة

تعل�و أص�داء س�يمفونية "نزلة البرد" وس�ط
عيادة طبية خاصة في مدينة بعقوبة ..المرضى
بمختل�ف األعمار ،بينهم أطف�ال صغار مصابون
برش�ح في األنف ،واحتقان في الحلق ،وس�عال،
وحم�ى ،وصداع ،وبحة الص�وت ،وتعب وإرهاق.
جميعه�ا عالم�ات دالة ع�ن المصابي�ن ب�"نزلة
البرد" التي ضربت أغلب مناطق ديالى خالل األيام
الماضي�ة ،ودفعت الكثير من األهالي لالصطفاف
أم�ام العي�ادات الطبية في مس�عى منهم لتأمين
الدواء والشفاء ألبنائهم وذويهم.
ويقول أحد المرضى والذي يدعى قصي التميمي
( 50عام�ا) ،وه�و يق�ف ف�ي طاب�ور االنتظ�ار
ف�ي عيادة ألح�د األطب�اء ،إن "مقاوم�ة الفقراء
لألمراض ،حتى البس�يطة منها ،أصبحت ضعيفة
بسبب كثرة هموم الدنيا".
ويضي�ف أن "األمراض ال

تأتي إال على الفقراء
الذي�ن ال ح�ول له�م
وال ق�وة" ،معتب�را أن "نزل�ة الب�رد ع�بء ثقي�ل
عل�ى الفقراء ،ف�ي وقت تغدق الم�ال الوفير على
األطباء".
ينس�حب التميم�ي ليصغ�ي إلى ص�وت منادي
الطبيب ال�ذي أخذ يش�رح اختصاص�ات العيادة
للمراجعي�ن المرض�ى م�ن الرج�ال والنس�اء
واألطف�ال أو مرافقيه�م .كان المرض�ى ،الذي�ن
ارتفعت نس�بتهم أكثر م�ن  40%مؤخرا ،يعانون
م�ن احتقان�ات ف�ي الحل�ق والس�عال والحم�ى
والص�داع وبحة الص�وت والتعب واإلره�اق .وقد
نتجت تلك األع�راض عن موجة البرد التي ضربت
أغلب مناطق ديالى خالل األيام الماضية ،ودفعت
الكثي�ر م�ن األهالي لالصطف�اف أم�ام العيادات
الطبية لتأمين العالج ألبنائهم وذويهم.

نزلة برد اأ�ضبه بال�ضربة القا�ضية

يق�ول عزيز بك�ر( 40عام�ا) ،أم�ام العيادة
وبرفقت�ه أحد أطفاله الصغار "تعرضت لنزلة
برد قاس�ية ،أدت إلى انخفاض درجة حرارتي
بشكل كبيرا" ،مش�يرا إلى أن "نزلة البرد تلك
كان�ت أش�به بضرب�ة قاضية اس�قطت في
الف�راش ،جمي�ع أف�راد أس�رتي ،الواحد إثر
اآلخر".
ويضي�ف بكر أن "ه�ذا المرض البس�يط
كلفن�ي الكثير من المال بس�بب مراجعات
العي�ادات الطبية الخاص�ة وتفنن األطباء
في وصف األدوية البطيئة العالج".
اقتربن�ا م�ن خالدي�ة حمي�د (موظف�ة
متقاعدة  61عاما) .كانت تحمل حفيدتها
البالغة من العمر  3سنوات والتي أصيبت
بنزلة برد قوية .تقول خالدية في حديث
ل� "الس�ومرية نيوز" إن "أغلب األطفال
مرض�ى اآلن بس�بب تغي�ر الطق�س"،
موضح�ة أن "كلفة مراجع�ة عيادة أي
طبيب والحصول على دواء تزيد عن 25
ألف دينار".

الصحافة واإلعالم  ..وحمنة

�ضعد اهلل اخلالدي

نزلة الربد نقمة على الفقراء
وتس�اءلت خالدي�ة حميد ع�ن "مصير األس�ر
الفقي�رة التي لديها أكثر من طفل" ،مش�يرة إلى
ضرورة أن "يراعي األطباء الشرائح الفقيرة ،وأن
يخفضوا أجور الفحص ،ألنه بخالف ذلك لن يكون
بمقدور الفقراء الوصول إلى العيادات الطبية".
يقول محمد باس�م ياسر (سائق  45عاما) وقد
جلب إلى العيادة ثالثة من أطفاله المصابين بنزلة
الب�رد ،إن "األطباء هم المس�تفيد األول ،طبعا إذا
لم يكن هناك أمراض لن يكون لديهم عمل".
ويبتسم ياسر ،ويقول إن "نزلة البرد كانت نعمة
على األطباء ،ونقمة علينا نحن الفقراء" .الفقراء
يلجأون إلى أبسط الوسائل لمعالجة المرض.
م�ن جانبها تق�ول س�اجدة غبار ،وه�ي امرأة
فقيرة الحال تسكن عشوائية في أطراف بعقوبة
إنه�ا تلجأ إلى أغص�ان الصفص�اف فتعالج بها
نزالت البرد ،بعد أن تغليها بالماء" ،مشيرة إلى أن
"أربع�ة من أطفالها يلزمون الفراش اآلن بس�بب
المرض".
وتضيف غب�ار في حديث ل�"الس�ومرية نيوز"

"نحن الفقراء نلجأ إلى أبس�ط الوسائل لمعالجة
األم�راض التي تصيبنا" ،موضح�ة أنها تجد "في
أغص�ان الصفص�اف المغلية الدواء الش�افي من
نزل�ة البرد ،بعد أن ترغم أطفالها على استنش�اق
رائحة تلك األغصان فهي تساعد الجهاز التنفسي
في مواجهة المرض".
وتعتبر غب�ار أن "أغص�ان الصفصفاف أنقذت
جيوبنا من استغالل األطباء".
عدم تطبيق األس�ر لإلج�راءات الصحية يصيب
أطفالهم بنزلة البرد
الطبي�ب المختص بأم�راض األطف�ال الدكتور
محمد جاس�م يقول ،إن "انخفاض درجة حرارة
الطقس ت�ؤدي بالفعل إل�ى إصاب�ة الكثير بنزلة
البرد خاصة األطفال".
ويوض�ح الدكتور جاس�م "عدم تطبيق األس�ر
لإلج�راءات الصحية لحماية أطفاله�م يؤدي إلى
نزلة البرد" ،مش�يرا إل�ى "أهمية إبعاد المصابين
عن بقية أفراد األس�رة ألن ه�ذا المرض ،كما هو
معروف ،س�ببه فايروس معد ينتقل بسهولة من
المصاب إلى السليم".
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انخفاض الذوق العام

إن الفه�م الحقيقي لطبيعة العمل اإلعالم�ي والصحافي في عالمنا اليوم
يقتضي الوقوف عند جوانب�ه القانونية والتي يكتنفها الكثير من الغموض
وربم�ا التعارض  ،بل يصل األمر إلى ح�د التنكر لروح بعض القوانين وعدم
احت�رام مضامينها أثناء التطبي�ق .ومازال المواطن في ه�ذا العالم يصاب
بالحيرة والحسرة عندما يتذكر الظروف التي تم فيها تدمير القيم اإلعالمية
والصحفي�ة الحقيقي�ة ،هذه الكارثة التي حلت بنا بع�د دخول التكنولوجيا
المعلوماتي�ة وأصبح�ت تحت تصرف الب�زة السياس�ية العالمية من طرف
واحد اقصد عولمة اإلعالم والصحافة  .ولهذا أدعو كافة الزمالء في النقابات
اإلعالمي�ة والصحفي�ة العالمية إل�ى إيجاد صي�غ جديدة إلبع�اد الطارئين
والمغرضين والفاش�لين والحاقدين والطائفيين ممن لم يحملوا الشهادات
الصحفي�ة واإلعالمية وممن تنقصه المهني�ة اإلعالمية والصحفية المحقة
عن س�كة اإلعالم والصحافة في المؤسس�ات اإلعالمية والصحفية السيما
العاملي�ن في الفضائيات  .وإقرار قان�ون يعيد لهم حقوقهم التي انتهكتها
قوى الش�ر في هذا العالم الغريب لكي نحفظ ونس�ترجع كرامة وماء وجه
الصحف�ي واإلعالم�ي ف�ي عالمنا اليوم .ه�ذا ويذكر أن وس�ائل اإلعالم من
أهم وس�ائل االتصال بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات المتعددة بعد
التط�ور الذي حصل ف�ي عالمنا اليوم  .إن اإلعالم وعبر وس�ائله المختلفة
(المق�روءة – المس�موعة – المرئية) ي�ؤدي دورا ً كبيرا ً في رس�م الصورة
الجديدة للمؤسس�ة اإلعالمي�ة الحديثة في العراق س�واء كان على الصعيد
الداخل�ي أم عل�ى الصعيد الخارجي ويس�هم بش�كل كبير في إب�راز أهمية
مهني�ة اإلع�الم والصحافة وما تناولته تلك الوس�ائل م�ن توضيح لمفهوم
التربية الصحفي�ة وأهميتها للناس ودفعهم إلى أن يتحولوا إلى كيفية فهم
الديمقراطية الحقيقية ،ولوسائل اإلعالم دو ٌر كبير في دفع الروح الحماسية
الش�ريفة للمواطن وربط األداء بس�معة البلد وما يترت�ب على ذلك االنجاز
من زهو وفخر لوطنيته ،ولكون الصحافي واإلعالمي انعكاس دقيق للحياة
فإن دور وس�ائل اإلعالم أصبح أكثر أهمية في تحديد مكامن الخلل وتأشير
المس�ارات الصحيح�ة للنهوض بالقط�اع العام باتج�اه التربي�ة الثقافية
والعلمية ألبن�اء المجتمع  ،للنخب�ة المتميزة من الصحافيي�ن واإلعالميين
الّذين يطمحون لتحقيق االنجاز األفضل بعد تلك الوس�ائل نافذة لكل ما هو
متق�دم ومتطور يطل ع�ن طريقه المختصون على أح�دث ما توصلت إليه
النظريات والبحوث والدراس�ات العلمية فضالً على دورها في نشر الثقافة
العلمية واإلعالمية الحديثة لقطاعات واس�عة م�ن الجماهير وصوال لخلق
وع�ي صحف�ي وإعالمي متميز يس�هم ف�ي تطوير الصحاف�ة واإلعالم في
كافة مؤسسات الدولة الحديثة وتقدمها ،ومن ثم اإلسهام في حركة تطور
ونه�وض المجتم�ع  ،وإن من أبرز المعوقات هي ضع�ف الثقافة اإلعالمية
والصحفي�ة للمواطنين وتركيزهم على نوع واحد من أنواع االس�تماع وترك
األنواع األخرى وقلة خبرة اإلعالميين والصحفيين بأنواع الفعاليات المهنية
ودور الجمهور السلبي ،وبهذا أرى ومن وجهة نظري أذا أردنا من اإلعالم أن
يسهم في تطوير الحركة اإلعالمية والصحفية المختلفة في العالم وبشكل
متوازن زج اإلعالميين والصحفيين في دورات متخصصة في مجال التطور
الحدي�ث ف�ي دول متطورة وض�رورة االهتم�ام بتثقيف الوس�ط اإلعالمي
والصحفي لإلس�هام في دفع عجلة التق�دم اإلعالمي نحو األفضل وااللتزام
بالموضوعية في طرح المواضيع الصحفية المختلفة الشخصية أو العامة
وممارس�ة الديمقراطي�ة في الطرح الن صحافتن�ا وإعالمنا اليوم في أزمة
ح�ادة وخطيرة وهي وجه من وجوه األزمة العامة التي تش�مل كل ش�يء،
بس�بب عدم اعتماد المنهجية الديمقراطية في تدبير الشأن العام سواء في
بعده السياس�ي واالقتص�ادي أو االجتماعي أو اإلعالم�ي .ولم تكن طريقة
تس�يير كافة المؤسس�ات اإلعالمية العالمية المبتعدة عن منهجية التدبير
الجيد س�وى مظهر من المظاهر الجلية والخفية لهذه األزمة  ،حيث تشكل
الفضيح�ة التي فجرها المغرضون في ازدياد انتش�ار عدد من المطبوعات
الصحفية غير المهنية من قبل التجار ورجال اإلعمال والمقاولين والكيانات
واألحزاب السياسية مما أدى إلى زيادة عدد الفضائيات الطائفية المغرضة
ف�ي هذا العالم وه�ذا ما أدى إلى انخف�اض الذوق العالم ف�ي عالمنا اليوم
وكانوراءتده�وراإلع�الموالصحاف�ة.
خالد القرة غولي -االنبار

باختص�ار ش�ديد ومفي�د ..دعون�ا ندخل ف�ي المفي�د أيها الساس�ة وبدون
مقدمات وبال إس�هاب أو أطناب عش�رة أعوام ضاعت من عمر الدولة العراقية
الجديدة والش�عب وضاع معها كل حل�م وأمل كان يصبو إليه المواطنون ..فال
تغيير حقيقي وفعلي ,وال تطوير ,وال إشراقة في نهاية النفق برغم التضحيات
الجسيمة ..وما زالت البنى التحتية في أسوأ حاالتها ..وبقيت الصناعة والزراعة
والخدمات في أدنى مستوياتها !!
إن غ�رق بغداد ومعظم مدن البالد قبل أيام كش�ف المس�تور ووضع النقاط
على الحروف .وبان ما وراء الكواليس من فساد وتوضحت الحقائق آنفة الذكر
وان اللهاث وراء (االس�تثمار) بعد هذه الس�نوات العش�ر العج�اف والخاوية,
دلي�ل على فش�ل كل المش�اريع العش�وائية والوهمي�ة التي اس�تنزفت موارد
الع�راق ومدخرات�ه خالل هذا العق�د الكئيب .فالبد من صولة صادقة وبش�يء
من ش�جاعة رجال الدولة وحكمائها والساسة النزيهين والمخلصين لهذا البلد
ومس�تقبله أن يجعلوا عام  2013عاما ً تشغيليا (فقط) وهذا ما يريده ويتمناه
البنى
أبناء الش�عب قاطبة وليعقبه بعد ذلك عام االس�تثمار .ركزوا على انجاز
َ
التحتي�ة وعلى نطاق القطر الحقوا الليل بالنهار في إس�تراتجية حكيمة تذهل
العالم .ولتس�هم فيها جميع القوى واألح�زاب والمواطنون كخلية نحل بحيث
ال ينط�وي ه�ذا العام إال وقد حققن�ا نهضة حقيقية في انج�از البنى التحتية
للبالد ,فهل انتم فاعلون يا ساسة يا كرام ؟؟! أجزم انكم إذا فعلتم هذا فسوف
تختفي البطالة .ويسود االستقرار واألمان وتتضاءل االحتجاجات والتظاهرات
والمنغصات ,وأننا لمنتظرون .والله الموفق.
عدنان سلمان

احلرشة بني األمس واليوم
غفار عفراوي
م�ن الظواهر االجتماعية الس�يئة التي لم تفارق البل�د منذ عقود ،ال في
ح�رب وال في حصار وال في عصرنا الحالي عص�ر التكنولوجيا واالنترنت
والبلوتوث وغيرها ،هي ظاهرة التحرش بالبنات عموما ً والطالبات بشكل
خاص أو ما تس�مى ب�(الحرش�ة) .وما أريد التعرض له هنا هو التحرش
بالطالب�ات لما له من آثار كبيرة على المجتمع والواقع التعليمي .إذ يعمد
بعض الشباب المراهق إلى انتظار قدوم الطالبات للمدارس وبالعكس كي
يمارس هوايته المفضلة في رمي الكلمات الرقيقة والرومانسية للحصول
عل�ى موافقة ومن ثم تبدأ العالقة غير الش�رعية وم�ا بعدها من محاذير
(نظرة فابتسامة فلقاء فموعد)!
ولم تتغير طريقة الش�باب منذ زمن الهاتف األرضي إلى زمن البلوتوث،
فالجميع يحاول اإلمساك بأول خيط إلقامة العالقة وهو رقم الهاتف.
في الس�نوات األخيرة أخذت األجه�زة األمنية على عاتقه�ا مراقبة هذه
الظاه�رة ،فيرمي بورق�ة صغيرة (رقم هاتف�ه) لتتناوله الفت�اة والباقي
مع�روف .وبدأت بوضع مف�ارز أمنية أمام مدارس البن�ات إلنقاذ الفتيات
من الذئاب البش�رية ،وفعال بدأت الظاهرة باالنحسار شيئا فشيئا أو على
األقل قرب المدارس فقط!
إال أن ما ش�اهدته وعرفته م�ن خالل حوار مع بع�ض الطالبات أثارني
وأدهش�ني كثيراً ،فقد علم�ت أن حاميها أصبح حراميه�ا ،أي أن المفارز
الت�ي وضعت لحماية الطالبات صارت هي من تلعب دور الذئاب البش�رية
وتقتن�ص الف�رص وتعم�ل ما يعمله الش�باب وزي�ادة ألنها غي�ر مراقبة
ووقوفه�ا قانوني وش�رعي .واألمر اآلخ�ر المثير حقاً ،وهو ما يس�تدعي
وقف�ة جادة من أولي�اء األمور وإدارات المدارس وكل أصحاب الش�أن في
إصالح المجتمع ،هو أن المس�ألة بدأت ال تنحصر بتعرض الشباب للبنات
وإنم�ا صارت الفتاة تتعرض للش�اب وتلقي له ب�األوراق (أرقام التلفون)
وه�ي من تختار صديقها من بين رجال األم�ن الواقفين كمفرزة حماية!!
وما عشت أراك الدهر عجبا!
Afrawi70@yahoo.com

رجاء
بلدية الرشيد
ً

أهال�ي محلة ح�ي الش�هداء -الدي�وان "الشيش�ان" س�ابقا -يثمنون
جهود مالكات البلدية واندفاعهم لمعالجة ماس�ببته األمطار األخيرة على
المنطق�ة ومع ذلك يتمن�ون مواصلة العمل إلكم�ال ماتبقى من مخلفات
األمط�ار حيث الزالت محلة  873ز 60تعاني انتش�ار المي�اه والبرك األمر
ال�ذي تس�بب بمعان�اة كبيرة لألطف�ال وكبار الس�ن والمرض�ى لصعوبة
التنقل ودخول السيارات ..ويأمل األهالي في مناشدتهم اإلسراع بمعالجة
الموق�ف في الزق�اق المذكور وكلهم أم�ل في االس�تجابة والتجاوب كما
عودتهم بلدية الرشيد .
لفيف من أهالي محلة  873ز60

مسؤوليات اآلباء

كثيرة هي المس�ؤوليات الملق�اة على عاتق اآلباء تجاه
الكثير من متطلبات الحياة فواجباتهم أمام مس�ؤوليات
البيت واألس�رة والزوج�ة واألبناء والعم�ل كثيرة الحصر
لها ،وهنا نود أن نس�لط الضوء على مسؤولية االباء تجاه
أبنائه�م ألنه�م أمانة عنده�م وبالتأكيد فهي مس�ؤولية
كب�رى الن االبن أو البنت جوهرة ثمينة البد من أن تش�ب
عل�ى جانب الخير لتنش�أ نش�أة س�ليمة لنكون س�عداء
جميع�ا ف�ي الدنيا واآلخ�رة ولآلباء ال�دور الكبير في ذلك
ألنهم الشريك الحقيقي من ناحية اإلعداد النفسي لهم.
كم�ا أن مس�ألة نب�ذ الش�ر وإهمال�ه وترك�ه ه�و من
الضروري�ات للرضا على النفس البش�رية إذا فال بد لآلباء
من متابعة أبنائهم وذلك بحثهم على األخالقيات والثوابت
فيؤدبه�م ويعلمه�م محاس�ن األخالق كم�ا يحميهم من
أصدقاء السوء فيحسن ذلك .
لذا فجانب الرقابة مهمة ومنذ النش�أة األولى ومن غير

علمهم بذلك كما يجب عليكم أيها اآلباء أن تعلموا أبناءكم
آداب التعامل وتبادل الحديث واحترام الكبير وآداب المائدة
أيض�ا التقل أهمية عن غيره�ا فيجب أن يؤدب فيهم مثل
أن يأكل احدهم الطعام بيمينه ويس�مي ب�(اسم الله) وال
يبادر الى الطعام قب�ل غيره واليركز النظر على من يأكل
إمام�ه او بجانبه ويج�ب ان يمضغ الطعام بش�كل جيد
كما يجب عدم لعق الملعقة او الش�وكة وهذا ما معروف
ويحدث في الكثير من الوالئم والمناسبات التي تحدث من
هنا وهناك ,كما يجب ان نرش�د أبناءنا على قراءة القرآن
الكري�م وتثقي�ف النفس من خ�الل االطالع عل�ى الكتب
الثقافي�ة والعلمية ووجوب طاع�ة الوالدين والمعلم وكل
ما ذكر لهو الش�يء اليسير من أخالقيات النفس البشرية
وعلم التربية بمعناه الش�مولي والتوجيهي ومن ما علمه
إيان�ا الق�رآن الكريم وق�ول الله س�بحانه وتعالى واضح
وهو يخاط�ب نبينا محم�د عليه أفضل الصالة والس�الم
حينما يقول بس�م الله الرحمن الرحي�م (وانك لعلى خلق
عظيم) صدق الله العظيم .
كما يقول نبينا سيد الكونين محمد ابن عبد الله (صلى
الل�ه علي�ه واله وس�لم) وه�و يخاطب جمع المس�لمين
فيقول (إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق).
وأخيرا ،يحضرني في ذلك البيت الشعري القائل:
إنما األمم األخالق مابقيت
فأن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا
ومن اج�ل أبنائنا نبذل الكثير فهم يس�تحقون منا ذلك
ومن اجل اس�ر س�عيدة خالية من المش�اكل والمصائب
ومن اج�ل أجيال قادم�ة وكل ذلك من اج�ل عراق عظيم
عراق الجميع عراق األمجاد فهو االس�تحقاق األوحد ومن
علي السباهي – بغداد
الله السداد.

للدعاوى التي تكون دوائر الدولة ً
طرفا

القضاء األعىل يستحدث حماكم متخصصة بـ"عقود املقاوالت"
اإيا�س ح�ضام ال�ضاموك
ق�رر مجلس القض�اء األعلى
اس�تحداث محاك�م ب�داءة
متخصص�ة ف�ي دع�اوى
المقاوالت للنظ�ر في القضايا
المتعلق�ة بهذا الجان�ب والتي
تكون فيها دوائر الدولة طرفاً.
وذك�ر بي�ان ع�ن الس�لطة
القضائي�ة انه "تقرر تش�كيل
محكمة بداءة ف�ي كل منطقة
اس�تئنافية تس�مى محكم�ة
البداءة المتخصصة بالنظر في
دعاوى عقود المقاوالت".
وتاب�ع البي�ان إن "المحكمة
تنظ�ر ف�ي دع�اوى عق�ود
المق�اوالت الت�ي تك�ون دوائر
الدول�ة طرف�ا ً فيه�ا وتش�مل
إج�راءات القضاء المس�تعجل
واألوامر على العرائض".
وأك�دت الس�لطة القضائي�ة
إن "القرار جاء خالل الجلس�ة
الخامس�ة لمجل�س القض�اء
األعلى اس�تنادا ً إلحكام المادة
( )22م�ن قان�ون التنظي�م
القضائ�ي رق�م ( )160لس�نة
 1979وبدالل�ة أحكام القس�م

الس�ابع م�ن األمر رق�م ()12
لسنة .2004
يذك�ر إن مجل�س القض�اء
األعلى قد اس�تحدث في الفترة
الماضي�ة ع�ددا ً م�ن المحاكم
المتخصصة من بينها تلك التي

تخت�ص بالقضاي�ا التجاري�ة
وأخرى بالنش�ر واإلعالم فضال
عن محكمة تنظ�ر في دعاوى
المرور ضمن رئاس�ة محكمة
استئناف الرصافة االتحادية.
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العــراقـيـــون بقـلـــب واحــد ..ولـكــــن !
المتداخل�ة ,والج�دران المتش�ققة ,واألس�اك
المتقاطعة ,واألزقة القذرة ,ومن حيث التجاوزات
العش�وائية الت�ي تكاث�رت بع�د تفش�ي ظاه�رة
(الحواسم).تتكرر صورة األسواق التابعة لألحياء
الس�كنية الموح�دة ,حي�ث يله�و الذباب نفس�ه,
وتنبع�ث الروائ�ح نفس�ها ,فالواجه�ات تعك�س
صورة واحدة متكررة ,وك�ذا العربات التي تجرها
الحمي�ر ,والعرب�ات اآللي�ة (الس�توتات) .تتراكم
خل�ف كل دكان أك�داس م�ن الصنادي�ق الفارغة,
واألكي�اس الباس�تيكية ,والمغلف�ات الورقي�ة
الممزق�ة ,والبضاعة التالفة المرمية منذ أس�ابيع
ف�ي الزوايا الرطب�ة ,فتتحول في اللي�ل إلى والئم
مباحة للكاب الس�ائبة (المستنس�خة) ,والقطط
الضال�ة ,والجرذان المحصن�ة جينيا ضد كل أنواع
المبيدات الكونية ,وهذه ه�ي ظروفنا التي صبرنا
عليها بانتظار الفرج الذي طال انتظاره.

مناطقنا �ل�سكنية ..فو�رق معدومة

�مل�ستقبل �لعر�قي  /كاظم فنجان �أحلمامي
ال يوج�د ف�ي الوط�ن العرب�ي كله قوم يعيش�ون
بقلب واحد ,يتكلمون بلسان واحد ,يأكلون طعاما
واحدا ,يسكنون بيوتا موحدة ,في مدن مستنسخة
متناظ�رة متماثل�ة ,مث�ل فقراء الش�عب العراقي,
الذين يمثلون األغلبية
الغالبة المغيبة .نحن
هن�ا نع�د طعامن�ا
بالطريق�ة نفس�ها
م�ن الش�مال إل�ى
الجنوب ومن الش�رق
إلى الغ�رب ,نأكل من
صن�ف واحد ,فأطباق
الطماطة والباذنجان
المقل�ي والبطاط�ة
المسلوقة هي القاسم
الغذائ�ي المش�ترك
بينن�ا ,وتبق�ى الكبة
والكب�اب واللح�م
بعجي�ن والدولم�ة
والكفتة ومرقة الباميا
والبرياني والمحشي والقوزي والسمك المسقوف
هي األصناف المفضلة في موائدنا ,التي يتصدرها
خبز التنور المكسِّ �ب في تنانير الطين المبنية في
باحات منازلنا أو فوق سطوحها .نتحدث بالفطرة
بلهج�ة عربي�ة دارجة ,تش�وبها بع�ض المفردات
الكردي�ة والس�ومرية واألش�ورية والبابلي�ة
والكلداني�ة الجميلة ,نرتدي الثياب نفس�ها بأزياء
وأل�وان وتصاميم
موح�دة ,نم�ارس
تقالي�د وع�ادات
مش�تركة ف�ي
األف�راح واألتراح,
ن�ؤدي الطق�وس
نفسها ,ننحدر من
القبائ�ل العراقي�ة
ا لمتجا نس�ة
ف�ي
المتآلف�ة
نس�يج اجتماع�ي
متماس�ك ,ال فرق
تراكيبن�ا
ف�ي
القروي�ة والمدنية
والبدوية بين أبناء
كرب�اء وأبن�اء
وال
س�امراء,
اخت�اف عندنا بين أهل األنب�ار وأهل األهوار ,كلنا
من جنس واح�د ,ولنا نفس المام�ح في الوجوه
والتجاعيد والسحن الحنطاوية ,ويكاد يكون اللون
العسلي الغامق هو اللون السائد في عيوننا.

أما مناطقنا الس�كنية ففيها من التطابق والتناظر
ما يذه�ل العقول ,وربم�ا يتعذر عل�ى المرء رصد
الفوارق بين قرى محافظة ذي قار وقرى محافظة
واس�ط ,أو ق�رى ميس�ان ,فالفوارق ت�كاد تكون
معدومة ,وهكذا الحال بالنس�بة لألحياء السكنية
في ديال�ى وبابل
والبصرة والمثنى
و ا لقا د س�ية ,
كله�ا متناظ�رة
بطريق�ة تبع�ث
عل�ى الدهش�ة
والطراف�ة ,ألنها
تتش�ابه ف�ي كل
ش�يء ابت�داء من
الطرق والشوارع
المغط�اة بالرمال
و ا أل تر ب�ة ,
طريق�ة
إل�ى
توزي�ع األعم�دة
الناقل�ة للطاق�ة
ا لكهر با ئي�ة ,
مرورا ببرك المياه اآلس�نة المنتشرة في الساحات
واألزق�ة ,حتى إن مكب�ات القمام�ة (أعزكم الله)
ت�كاد تكون نفس�ها م�ن حي�ث التراك�م والتعفن
واالنتش�ار ,فما تجده في (البطح�ة) خارج مركز
محافظة المثن�ى ,تجده في (الغراف) خارج مركز
ذي قار ,وتجده في (المجر) خارج مركز ميس�ان,
وتجده في (الفاو) خارج مركز البصرة.

إذا تأملت أللـم أبناء
شعبك فأنت نبيل
أما إذا تفانيت يف الدفاع
عنهم فأنت عظيم

"نقمة" �ملحا�س�سة �لطائفية

مدننا زي موحد

فالزي الموحد باللون
البيجي ,أو (الخاكي),
أو الترابي ,أو الرملي,
أو (الطيني) هو الزي
ال�ذي ارتدت�ه المدن
والق�رى العراقي�ة,
وهو العامة الفارقة
لها ف�ي كل مواس�م
العص�ر الجلكان�ي,
ال�ذي توح�دت في�ه
مج�اري الص�رف
الصحي ,فتوقفت عن
الجري�ان ف�ي (بدرة
وجصان) وتش�عبت
ف�ي (الش�عيبة),
واختنقت بدخان مدينة (الشعلة) ببغداد ,وأصيبت
بكولس�ترون األطي�ان ف�ي النعماني�ة بالك�وت,
والتهبت مجاريها في الرميثة ,وانس�دت في س�دة
الهندية ,وتعطلت في حي (أور) في الناصرية ,حتى
يخي�ل إليك إن المدن العراقي�ة تنتظم في مصفوفة

الذين تطاولوا علينا
وجتارسوا علينا
واشرتكوا يف محالت
التفريق والتمزيق ال
ينتمون إلينا البتة

س�كانية تتكرر فيها المش�اهد واللقطات بطريقة
رقمية تبعث على القرف ,وخير مثال على ذلك :هذه
الصور التي التقطناها من دون أن نش�ير إلى اس�م
القرية ,تاركين حرية التعرف عليها لمن يرغب في
خوض هذه االمتحان الصعب ,إذ يتعذر معرفة فيما
إذا كان�ت ه�ذه اللقطات أخذت في مدين�ة (الزبير)
بالبص�رة ,أم في مدين�ة (الصالحي�ة) بالناصرية,
أم ف�ي (أبي غ�رق) ببابل ,أم في (الحي) بواس�ط,
أم ف�ي الح�ي العس�كري بالنجف ,أم ف�ي (صبخة
العرب) ,و(العالية) بالبص�رة ,أم في حي (الغدير)
بكرب�اء ,أم ف�ي حي (الش�هداء) ف�ي الفلوجة ,أو
الح�ي الصناع�ي هن�اك ,أم ف�ي أحياء بغ�داد مثل:
(ألعبيدي) ,و(س�بع البور) ,و(الفضيلية) ,و(النهر
وان) ,و(الكمالية) ,ومنطقة (الشيش�ان) الواقعة
في نهاية حي (الش�عب) ؟؟ ,كلها س�واء في اللون
(األملح التراب�ي) الطاغي على ج�دران البيوت ,أو
في أش�كالها البائسة ,أو في األصوات المنبعثة من
المولدات الكهربائية ,أو في تش�ابكات األساك في

ال اختالف
عندنا بني أهل
النارصية وأهل
األهواز

Apago PDF Enhancer

كل االتجاه�ات ,أو
في الغبار المتطاير,
أو في سحب الدخان
األس�ود ,أو في نوعية
المطب�ات (الطسّ �ات),
أو ف�ي مش�اريع الحفر ,التي
مزق�ت جس�د كل مدين�ة بالط�ول
والعرض ,فوحّ دتها مع بعضها البعض.

مفارقات عجيبة

حتى إن الكراجات ,والمدارس ,ومراكز الش�رطة,
والعي�ادات الطبي�ة ,ومق�رات المجال�س البلدية,
وس�احات كرة الق�دم ,ومحط�ات تعبئ�ة الوقود
تش�ابهت إلى حد بعيد ,وكأنه�ا صنعت في قوالب
متماثل�ة ف�ي معام�ل الجم�ود واإلهم�ال .م�ن
المفارق�ات العجيب�ة نذكر :أن ح�ي (الجمهورية)
ف�ي النج�ف ي�كاد يكون ص�ورة طب�ق األصل من
حي (الجمهورية) ف�ي البصرة ,من حيت التركيبة

لكنن�ا وعلى الرغم من تنوع مذاهبن�ا وتعدد طوائفنا
الديني�ة ,التي تنتمي إلى فسيفس�اء الملل والنحل منذ
القرن الهجري األول وحتى يومنا هذا ,كنا نتعايش في
تواد ووئام وتاحم ,ولم نكن تهزنا بعض السلوكيات
الطائفية الشاذة التي نسمع بها من هنا وهناك ,حتى
جاء اليوم الذي هبطت فيه علينا (نقمة) المحاصصة
الطائفي�ة ,وص�ار التط�رف الطائف�ي ه�و المعي�ار
األس�اس في تقييم األداء السياسي ,وهو المقياس
في ضمان الف�وز باالنتخابات ,وظهر
علينا أبطال التراشق الطائفي,
المذهب�ي,
والتناح�ر
وتس�للت إلين�ا النع�وت
والمسميات العنصرية
الس�خيفة ,الت�ي
يتش�دق به�ا بعض
المحس�وبين عل�ى
الثقاف�ة واإلع�ام,
فصنفون�ا إل�ى فئات
عرقي�ة غريب�ة ,ه�ذا
(ش�روكي متخل�ف),
وهذا (مص�اوي متعجرف),
وهذا (دليمي متحج�ر) ,و(بغدادي
متكبر) ,في حمات مبرمجة يقودها
الس�فهاء والمتواطئين مع قوى التقسيم والتشرذم,
فنس�معها منهم بصيغة النكتة والدعابة المسمومة.
نق�رأ أحيانا بعض المقاالت الت�ي يكتبها بعض الذين
يحملون درجة الدكتوراه في ثقافة (الماكو) ,فنتعجب
من تفاهتهم وخس�تهم وه�م يمعنون ف�ي تصنيفنا
وتشتيتنا إلى أقسام وشعب وعوائل ومجاميع عرقية
وطائفي�ة ومذهبي�ة وعنصري�ة وفئوي�ة ,لكننا على
يقي�ن تام :أن الذين تطاولوا علينا ,وتجاس�روا علينا,
واش�تركوا في حمات التفري�ق والتمزيق ال ينتمون
إلينا البتة ,فهؤالء ليسوا منا ,ولم يكونوا عراقيين في
يوم من األيام.

رغم �حلمالت �ملتو��سلة..

البسطيات العالمة الفارقة على أرصفة الشوارع !!
�مل�ستقبل �لعر�قي  /متابعة
ظاه�رة التج�اوزات عل�ى األرصف�ة
والش�وارع واألماك�ن العام�ة م�ن قب�ل
أصح�اب الجناب�ر والمح�ال التجاري�ة
ف�ي العديد م�ن مناطق العاصم�ة بغداد
مؤش�رة بش�كل ملح�وظ وذل�ك م�ن
خ�ال ع�رض بضائعه�م عليه�ا ،ويرى
بع�ض المواطنين أن ه�ذه الظاهرة غير
حضارية وذلك لما لها من مظهر ال يبعث
على المدنية الجميلة والتقدم إضافة الى
السلبيات التي تخلفها من اغتصاب الحق
الع�ام للدولة وس�لب ح�ق المواطن في
الس�ير باألماكن المخصص�ة له وأحداث
االزدحامات المرورية فضا عن مخالفة
القانون والتشجيع على التخلف مطالبين
الجه�ات المعني�ة بإنهاء ه�ذه الظاهرة
وإيجاد الحلول المناس�بة لها فيما يعزوا
البعض األخر انتش�ار ه�ذه الظاهرة إلى
البطالة.
إبراهيم سالم "كاسب" يقول عن انتشار
البس�طيات "ان كث�رة متطلب�ات الحياة
وغ�اء المعيش�ة أس�باب دفع�ت بكثير
م�ن العاطلين ش�بابا وكبار الس�ن ومن
تقطعت بهم س�بل العي�ش للتزاحم وراء
بس�طيات وجنابر التهمت مامح معظم
ش�وارع العاصم�ة التي غ�دت من اقصر
ط�رق تحصيل القوت وكس�ب الرزق في
زمن ندرة فرص العمل".
ال خيار �آخر للعي�ش
وق�ال الش�اب قيس س�امر خريج كلية
العلوم السياسية جامعة بغداد " قطعت
األمل م�ن التعيي�ن ل�دى الحكومة ولم
يكن من خيار للعيش أمامي بعد التخرج
سوى النزول للش�ارع وها أنا ذا اكسب
رزق�ي منذ قرابة العام م�ن وراء عملي
في جنبر لبيع النظارات الشمس�ية على
الرصيف مضيفا" :أن يكون مس�تقبلي
كبائ�ع عل�ى الرصي�ف ،هذا ما ل�م أكن
أتوقعه ف�ي حياتي ول�م يراودني حتى
في األحام".
عمل ال يغني وال ي�سبع
وقال الحاج أبو حيدر "اعمل منذ خمس
س�نوات بائعا على احد أرصفة شوارع
الباب الش�رقي وتقلبت هن�اك في كثير
من المه�ن الت�ي "ال تغني وال تش�بع"
فمحصول�ي اليومي ال يتع�دى ال�  5الى

 10آالف دينار وهذا مبلغ ال يلبي جميع
احتياج�ات عائلتي المكونة من س�بعة
أنفار من م�أكل ومش�رب وملبس وما
ش�ابه ،فنحن نعيش حالة من الحرمان
االجتماعي واإلنساني".
أما الش�اب ولي�د خالد قال "بس�طيات
األرصف�ة غ�دت م�ن المه�ن المرغوبة
والتي س�حبت أرجل الكثيرين وصارت
محط�ة تناف�س اقتصادية البق�اء فيها
لألق�وى مع ازدياد أعداد الش�باب الذين
يقبلون على تلك الفرص" .خالد أضاف:
"حتى نحصل على موقع جنبر مناس�ب
ومثالي في الشارع البد من الوصول في
وقت مبكر وحجز المكان قبل أن يكون
من نصي�ب أخر ويقطع رزق�ك في ذاك
اليوم".
كو�بي�ش �ملحظور�ت
وبفعل كثرة المحظورات التي تاحقهم

وتمن�ع تواجده�م في الش�ارع صارت
كوابي�س العي�ش على الهام�ش تقض
مضاج�ع باعة األرصف�ة وتؤرقهم ليل
نهار وتراودهم المخاوف من ان يعودوا
ال�ى أهله�م بعد نهار ش�اق في س�وق
العمل بخفي حنين.
وقال اس�عد رياض اح�د باعة األرصفة
في سوق السنك "نشكو ماحقة قوات
األم�ن التي تمن�ع تواجدنا في الش�ارع
وكذلك ف�رق البلدية ورج�ال المرور ما
يجعلنا كل س�اعة في م�كان ونحن في
حالة تأهب قص�وى خوفا من مصادرة
أغراضنا وإتافها".
مهنة وخماطر!
أم�ا الش�اب فاح منس�ي فق�ال "مهن
األرصف�ة ال تخلو م�ن المخاطر ونحن
نغام�ر بصحتن�ا وبأرواحن�ا الرتضائنا
العمل ضمن مناطق مكش�وفة لظروف

الجو القاس�ية صيفا وشتاء فضا عن
كونها محال خطرة ومهددة ومستهدفة
من قبل صناع الموت".
المواط�ن احمد كاظم ع�وده البالغ من
العمر 22عاما صاحب جنبر في منطقة
الكاظمية يقول ،ان الس�بب في انتشار
ظاهرة التجاوزات من قبل بعض أصحاب
الجنابر هو يعود إل�ى البطالة الحاصلة
في العراق والتي أثرت فينا بش�كل كبير
فنحن ال نمل�ك اي عمل آخر وليس لدينا
تعيين أو راتب ش�هري ك�ي نعيش منه
مع انني املك ش�هادة البكالوريوس من
كلية التربية وقد ذهبت إلى جميع دوائر
الدولة ول�م أجد تعيينا فل�م يبق أمامي
إال ان افت�ح جنبرا في هذه المنطقة كي
أعي�ش منه ثم بعد ذلك تأتي أمانة بغداد
لتزيل هذه التجاوزات ،فأين نذهب نحن
ومن أين نعي�ش؟ فالمفروض أن تقوم
أمانة بغ�داد بإيجاد أماكن أفضل لنا كي

ننتق�ل إليها حت�ى ال تؤثر ه�ذه الحملة
علين�ا كما اننا لم نق�م بمضايقة الناس
ف�ي الس�ير ف�ي أماكنه�م المخصص�ة
ول�و وج�دت الحكوم�ة لن�ا التعيينات
لما حصل�ت هذه الظاه�رة فأكثرنا من
أصحاب الش�هادات والدخل المحدود إال
اننا نتأمل من المسؤولين في الدولة ان
يوف�روا أماكن بديلة ألصح�اب الجنابر
لممارس�ة أعماله�م اليومي�ة بص�ورة
أفضل.
�ملطلوب تكبري �لر�سيف !!
أم�ا المواطن محمد حميد صاحب محل
ف�ي منطقة الش�علة فقال ،انن�ا لم نقم
بمضايقة الناس في السير في أماكنهم
المخصصة على األرصفة ولكن السبب
ه�و في ضيق الرصي�ف وصغر محالنا،
فالكثي�ر م�ن المواطنين اعت�ادوا على
السير في الش�ارع وليس على الرصيف

كم�ا أنن�ا ل�م نتج�اوز عل�ى األرصف�ة
والش�وارع فنحن فقط نعرض بضائعنا
وه�ذا األم�ر موج�ود في جمي�ع بلدان
العال�م فبدال م�ن ان تقوم أمان�ة بغداد
بحملة عل�ى أصحاب الجناب�ر والمحال
التجارية عليها أن تقوم بتكبير الرصيف
وإلزام المواطنين بالس�ير في أماكنهم
المخصص�ة ك�ي نتمك�ن م�ن ع�رض
بضائعن�ا بش�كل أفض�ل وال نؤثر على
حرك�ة س�ير المركب�ات وال على س�ير
المواطنين.

مواطنين مقربين لش�خصيات سياسية
في تكرار عملي�ات البناء غير المرخص
عل�ى أراض�ي تابع�ة للدول�ة ،أو تش�يد
منش�آت متنوع�ة ألغ�راض صناعي�ة
ف�ي مواقع مهي�أة لمش�اريع حكومية
مس�تقبلية .وأض�اف العتاب�ي مدي�ر
التصامي�م في أمان�ة بغ�داد ،أن العديد
م�ن خط�ط تزيي�ن العاصم�ة وإقام�ة
الحدائق والمتنزهات توقفت بسبب تلك
التجاوزات على المس�احات الخضر في
مناطق متفرقة.

جتاوز غري �سرعي
ف�ي حين رأى المواطن قاس�م علي من
منطق�ة الحري�ة ،أن أصح�اب الجناب�ر
والمح�ال التجاري�ة تج�اوزوا بص�ورة
غير ش�رعية على األرصفة والش�وارع
وذلك م�ن خ�ال ع�رض كل بضائعهم
عليها مما يدفع المواطنين على الس�ير
في الش�ارع وهذا األمر يشكل ازدحاما
كبيرا للسيارات وللمواطنين فالسيارات
ال تس�تطيع الس�ير في الش�ارع بسبب
س�ير المواطنين فيه فأصحاب المحال
استغلوا الرصيف فقط لعرض بضائعهم
عليه وهذه ظاهرة غير حضارية وتشوه
من منظر المدينة وأضاف :نحن نعلم ان
الكثير من هؤالء هم من اصحاب العوائل
وذوي الدخ�ل المح�دود وال يملك�ون
س�وى هذا الجنبر كي يعيشوا منه لكن
ليست بهذه الطريقة التي تضايق وتضر
الناس كما أن اللوم والمحاسبة يجب أن
تك�ون بالدرجة األس�اس على أصحاب
المحال التجارية الذي استغلوا األرصفة
بشكل غير طبيعي فما نرجوه من أمانة
بغ�داد ه�و االس�تمرار بحماته�ا على
هؤالء وإيجاد األماكن البديلة ألصحاب
الجنابر كي ال تضر بمصالحهم وتحدث
أزمة بطالة جديدة لهم.

حملة متو��سلة
م�ن جانبه احم�د نصيف المدي�ر العام
للدائ�رة القانوني�ة ف�ي أمان�ة بغ�داد،
أن القواني�ن والتش�ريعات الت�ي تعمل
به�ا األمانة من�ذ زمن غي�ر قاصرة في
متابع�ة ومعاقب�ة المتجاوزي�ن عل�ى
أراضي الدولة ،إالّ أن المشكلة تكمن في
تباين التوجيهات الص�ادرة عن مجلس
الوزراء التي تتعارض في اغلب األحيان
م�ع عقوب�ات وقواني�ن األمان�ة به�ذا
الخصوص ،ونف�ى ان تكون حملة رفع
التجاوزات الت�ي انطلقت منذ عامين قد
توقف�ت بل هناك تش�ديد وتعامل حازم
مع المتجاوزين الجدد بحرص ومتابعة
م�ن ف�رق االمان�ة ،وهن�اك الكثير من
االسواق الش�عبية التي شيدت دون علم
االمانة في أراض�ي او على األرصفة قد
أزيلت خال الش�هور األربع�ة الماضية
ولم تتوقف األمان�ة عن ذلك بالرغم من
التدخات.

�لتجاوز�ت �أمر��ش �سرطانية
من جهته قال المهندس محسن العتابي
المدي�ر الع�ام لدائ�رة التصامي�م ف�ي
أمان�ة بغ�داد أن هذه التج�اوزات آخذت
بالتعاظ�م ،وأصبحت أش�به باألمراض
السرطانية التي تهدد التصميم األساس
لمدينة الس�ام ،وت�دق نواقيس الخطر
لبوادر تشويه معالم العاصمة على كافة
المس�تويات ،بعد تزيد حاالت استخدام
النفوذ من قبل مسؤولين حكوميين ،أو

�حلل �الأمثل
وتصاعدت مؤخرا أصوات باعة األرصفة
مطالبين بوضع ح�د لعذاباتهم وأنينهم
مع س�نوات العمل الشاق والمضني في
الش�ارع ،داعي�ن الجه�ات المعني�ة إلى
تحقي�ق العدالة والمس�اواة في ضمان
العيش الكريم لمختلف شرائح المجتمع
وطبقات�ه وحثه�ا على تبني مش�اريع
اقتصادي�ة حقيقية تقضي على البطالة
وتحرك عجلة التنمية في س�وق العمل.
ومع اختاف بضاعته�م وما يعرضون
من سلع وحاجيات إال أن باعة األرصفة
يش�تركون بنف�س هاج�س القل�ق من
احتم�ال مواجهته�م مصي�را مجه�وال
ومس�تقبا غامضا وهم يزاولون مهنا
بسيطة تدر عليهم مكاسب متواضعة.
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الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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األزمات تأكل احللول !
جمال جا�سم �أمني

كاريكاتري  /فوؤ�د ح�سون

حممد خ�سوري

األمة العربية والدين اإلسالمي يف خطر

ش�هدت الس�احة العربية خالل السنوات
العش�ر األخيرة حالة غير مس�بوقة ،ولم
تمر عل�ى الوطن العربي م�ن قبل ،وهذه
الحال�ة الغريب�ة تمثل�ت ،بتقس�يم الدين
اإلس�المي إلى طائفتين إضاف�ة الى ذلك
زي�ادة العن�ف ووصول�ه الى ح�د القتل،
وس�لب األموال وهتك األعراض ،إضافة
الى التراشق اإلعالمي ما بين علماء الدين
في الطائفتين وبش�كل عالني ،سباب آل
النبي ،وأصحاب النبي.
هل هذا هو الدين اإلس�المي الذي جاء به
الرسول الكريم محمد (ص) ؟
طبعا هذا ليس بالدين اإلس�المي ،والذي
ج�اء م�ن اج�ل الرحم�ة وصل�ة الرحم،
واألخالق الحميدة ،والتسامح ،والمحبة،
ولك�ن أي�ن ه�ذه الصف�ات م�ن الداعين
لالقتت�ال الطائف�ي م�ن صف�ات الدي�ن
اإلسالمي ؟ ومن المستفيد األول من هذا
القتال الطائفي ما بين المسلمين ؟
طبع�ا هناك جه�ات خارجي�ة بعيدة عن
الدي�ن والمس�لمين زرع ه�ذه الفتن�ة
الطائفي�ة ما بي�ن أبن�اء األم�ة العربية،
وطبعا هذا المس�تفيد هو نفسه من بادر
بتقسيم األمة العربية الى دويالت صغيرة
وضعيفة ومفككة .
األحداث األخيرة المناهضة لإلس�الم في
بعض ال�دول األوربية وخاصة بعد نش�ر
الصور المس�يئة للرس�ول محمد وبعدها
الفل�م القصي�ر ال�ذي اح�دث ردة فع�ل
معاكس�ة بعد اإلح�داث الت�ي حدثت بعد
عرض الفلم ومهاجمة السفارة األمريكية
في مصر والسودان ،وأفغانستان ،ومقتل
الس�فير األمريك�ي ف�ي ليبي�ا ،كل ه�ذه
األح�داث حدثت ما بع�د الربي�ع العربي،

وانهيار بعض األنظمة العربية التي مضى
زمن طويل جدا على ترؤس�ها لهذه الدول
العربية المغلوب على أمرها شعوب هذه
ال�دول ولكن ما حدث بع�د الربيع العربي
لم يكن بالحسبان إطالقا.
دول تنه�ار بع�د أن كان�ت تمن�ى النفس
ب�ان التغير س�وف يحقق جمي�ع مطالب
الش�عوب ،ولك�ن وص�ول التي�ارات
اإلس�المية إلى س�دة الحكم جعل األمور
تع�ود إل�ى الماض�ي الس�حيق ،تي�ارات
أسالمية متشددة في بلدان عربية يتواجد
فيه�ا غي�ر المس�لمين ومنهم المس�يح،
وبعض الديانات األخرى.
مسلس�ل اإلح�داث لمحاربة المس�لمين
والدي�ن اإلس�المي كان�ت بتاري�خ
 ،11/9/2000الهجم�ات عل�ى برج�ي
التج�ارة العالم�ي ومق�ر البنتاج�ون
(وزارة الدف�اع األمريكي�ة) ف�ي أمري�كا
كانت ه�ذه البداي�ة ،من اجل ش�ن حرب
طائفية صليبية ضد المسلمين في تاريخ
 7/10/2001ش�نت الق�وات األمريكي�ة
والبريطانية وبعض الدول األوربية حرب
ضد تنظيم القاع�دة بعدما اتهمت أمريكا
التنظيم بالتدبير لهجمات أمريكا ،فكانت
الش�رارة األولى لش�ن حرب شرعية ضد
اإلس�الم ،والمس�لمين ،بحج�ة محاربة،
المتشددين أمثال حركة طالبان ،وأسامة
ابن ألدن زعيم تنظي�م القاعدة المتهمين
بالتدبير لهذه الهجم�ات الدموية وبعدها
ومن اج�ل التقرب في المنطق�ة العربية
كانت الحرب عل�ى النظام العراقي بعدما
اته�م بامتالك أس�لحة دمار ش�امل وبعد
الحرب تم اكتش�اف أن ال وج�ود ألي اثر
له�ذه األس�لحة ،فكان�ت هذه األس�لحة

الحج�ة الت�ي ،م�ن اجله�ا ش�نت أمريكا
وحلفاها الحرب ضد العراق.
ولكن أصل الحرب كان هو تدمير الوحدة
اإلس�المية واألخ�وة العراقي�ة من خالل
التدبير لحرب طائفية نجح العدو بإشعال
ه�ذه الحرب م�ع توفي�ر كاف�ة المعدات
الالزمة له�ذه الحرب فكان النجاح حليف
الع�دو ألس�باب كثي�رة ،فكان�ت الحرب
الطائفي�ة ف�ي العراق مش�روعا لحروب
طائفي�ة أخ�رى ف�ي المنطق�ة العربية.
ف�كان المش�روع يطب�ق في اليم�ن هذه
الم�رة م�ن خ�الل الحوثيي�ن والحكومة
اليمني�ة ،وبعدها لح�رب أخرى في مصر
م�ا بي�ن المس�لمين واألقباط م�ن جهة
وبين اإلخوان المسلمين وباقي األحزاب
الديمقراطي�ة التي تطال�ب بدولة مدنية.
فكانت ش�رارة هذه الح�رب باالقتتال ما
بين المسلمين واألقباط في نجع حمادي
من خالل حرب شوارع مسموح بها أنواع
األسلحة كافة.
ثم الح�رب الطائفي�ة في لبن�ان أيضا ما
بين المس�لمين والمس�يح م�ن جهة وما
بين الشيعة والسنة من جهة أخرى بداية
النهيار دولة عربية أخرى .
ومن ثم الحرب في فلس�طين المحتلة ما
بين حرك�ة فتح وحماس التي اس�تمرت
لفت�رة طويلة ،وطبع ه�ذه الحرب كانت
بفعل فاعل معروف غير مجهول الهوية.
ثم حانت س�اعة ليبيا التي ش�هدت حرب
طاحنة ما بين ابناء الش�عب الليبي بحجة
تغيي�ر النظ�ام الليبي بنظ�ام ديمقراطي
معت�دل فكانت ح�رب الضحي�ة فيها هو
الدي�ن اإلس�المي ألنه�ا حرب بي�ن ابناء
الوطن الواحد والدين الواحد.

التوازنات يف املرشق العريب

�سليمان تقي �لدين

تبل�ورت إلى حد بعيد توازن�ات القوى في المنطقة .المس�ت كل
المشاريع السياسية س�قوفها .هناك سعي لتعديل بعض الحدود
الجغرافي�ة والديموغرافي�ة كمقدمة للتس�ويات الت�ي ُيعاد على
أساسها بناء السلطة.
بل�غ النفوذ الش�يعي واإليراني مداه األقصى ف�ي العراق ويحاول
ّ
الس�نة بدعم من الخليج العربي ترسيم حدود نفوذهم خاصة من
بغداد إلى الش�مال .وبلغ الحراك السني في سوريا ذروته شمالي
شرقي دمش�ق واس�تطاعت األقليات االحتفاظ بالشريط الغربي
لس�وريا من الش�مال حتى الجنوب .أما لبنان فاستقرت المعادلة
في�ه مع أرجحي�ة نس�بية للتحالف الش�يعي المارون�ي جغرافيا ً
وسياس�ياً .ما يفي�ض عن ه�ذه الخارطة اختراق�ات جزئية كأن
يس�عى الخليج العربي لتحري�ك ملف األقلي�ة العربية في منطقة
األه�واز داخل إي�ران ،أو أن ُيثار ملف إقليم اإلس�كندرون العربي
العل�وي الذي اقتطع لتركيا ،أو أن ينش�أ تفاه�م تركي مع األكراد
هو قيد البحث لزيادة منس�وب التأثير التركي في العراق وسوريا
تحت راية الس�نية السياس�ية .إلى ذلك تبقى نقاط رخوة للضغط
كحال الشيعة في المملكة العربية السعودية ،أو مملكة البحرين،
أو إمارة الكويت ،أو الحوثيين في اليمن .يقابلها اس�تخدام األردن
إذا اقتضى األمر للضغط على جنوب سوريا.
في الصورة اإلجمالية هناك هالل س�ني مقابل هالل ش�يعي وفق
المنظور الجيوسياسي .يبدو الطرف الشيعي أكثر قوة عسكرية،
ويب�دو الط�رف الس�ني أكث�ر ق�وة ف�ي محيط�ه الديموغراف�ي
وتحالفات�ه .أصب�ح الصراع اآلن إذا اس�تمر يهدد باتس�اع رقعته
الجغرافي�ة ويجنح إلى إعادة النظر بكيان�ات الدول .واألرجح أنه
لم يع�د يخدم القوى الدولي�ة الكبرى ألنه بدأ يالم�س أمن النفط
وخطوط إمداده ويفتح األفق أمام حركات التطرف المسلحة كي
تجد بيئات مالئمة لتوسيع نش�اطها .بينما حققت الدول الكبرى
معظم أهدافها وحصلت على نتائج تخدم مصالحها األساسية.
في التوازن الحالي نجح األميركيون في محاصرة المحور اإليراني
الس�وري واس�تنزافه وفرض االنكف�اء عليه ،باس�تنهاض قوى
مناهضة وبخلق أزمات ليس من السهل التعامل معها لعقود.
ونج�ح ال�روس ف�ي الدفاع ع�ن وجوده�م األمني والسياس�ي
واالقتصادي وفرض الحوار مع الغرب على النظام الدولي الجديد.
لم ينجح العرب في تحرير إرادتهم السياسية من الوصاية الدولية،
ولم تنجح ح�ركات التغيير في التح�وّل الديموقراطي الجذري أو
الناجز .لكن الش�عوب العربية طوت مرحلة االستبداد واالحتكار
السياس�ي للس�لطة ،وانطلقت في معركة اإلصالح في ظل واقع
تع�ددي سياس�ي ال يمكن الس�يطرة علي�ه أو مصادرته« .نجحت
التعددية ولم تنجح الديموقراطية».
في المش�رق العربي تظ ّهرت مكوّنات الش�عوب من دون القدرة
عل�ى تحويرها وطمس�ها تحت الفتات إيديولوجي�ة .إذا كان ذلك
مظهرا س�لبيا من مظاهر المراحل االنتقالية ،فهو مظهر مرتبط
بالتوت�رات األمني�ة والصراع�ات اإلقليمي�ة والدولي�ة ،وخاص�ة
باالحتباس السياس�ي السابق .ليس متوقعا ً لهذه الفوضى ،ولهذا

التخلخل العميق في األنسجة الوطنية ،أن يستقرا في وقت قصير،
لكنهما محكومان ب�أن يعيدا إنتاج أش�كال التعايش ومنظومات
األم�ن والصيغ السياس�ية عندما يس�تنفدا قدرتهما على إنش�اء
مع�ادالت غلبة جدي�دة .بهذا المعن�ى ال أفق في العراق وس�وريا
ولبن�ان إلحي�اء أنظمة ذات محور طائفي ت�دور من حوله الحياة
السياس�ية .ب�ل إن األرجحية ذاتها لس�بب من األس�باب تصطدم
بوجود ش�رعية موازي�ة لها في تمثيل الجماع�ات األخرى .هكذا
تبدو التس�ويات السياسية المقبلة في كل مكان عبارة عن أنظمة
تعددي�ة وتوازنات س�لطوية يتع�ذر معها إنتاج هيمنة أو تس�لّط
مهم�ا كانت الن�وازع قوية لذلك .وفي هذه المرحل�ة بالذات تدور
معرك�ة أحج�ام واس�تجماع أوراق أكثر مما هي مع�ارك فاصلة
إلغائية .أما كيف سيتم إخراج وتثبيت هذه المعادالت والمعطيات
فذاك شأن يتقرّر الحقا ً وتدرجا ً من التوافقات الدولية فاإلقليمية
فالمحلية .هذا االستنتاج مؤلم وغير مرض للقوى المحلية ،لكنه
واقع يستمد شرعيته من مكوّنات المنطقة ونزاعاتها.
ل�م تتكوّن ف�ي العالم العرب�ي بعد ح�ركات تحرّر وطن�ي عابرة
لحدود س�ايكس � بيكو وللبيئات اإلقليمية والجهوية والطائفية.
ولم تتوافر في أي من التيارات السياسية الفاعلة مقوّمات عميقة
االرتب�اط بالجمهور األكثري العربي حتى حين كان هذا الجمهور
ه�و جمه�ور العروب�ة الوحدوي�ة .أم�ا وأن التيارات السياس�ية
الصاعدة اليوم تجليات لمشكالت طائفية فهي عاجزة موضوعيا ً
عن طرح مشاريع وطنية.
ل�ن ينتج هذا المس�خ الطوائفي حل�والً تتعدى انف�راج العالقات
بي�ن الجماع�ات وانتفاخا ً للهوي�ات ومأزقا ً لها .غي�ر أن حضور
الجماع�ات بحريته�ا يظه�ر عجزه�ا ع�ن االس�تجابة لحاج�ات
جمهوره�ا .فه�ذا النم�وذج اللبناني يغذي اس�تمراره م�ن القلق
والخوف والصراعات اإلقليمية من غير أن يملك ش�رعية حقيقية
إلدارة االجتماع اللبناني بشكل سليم.
وبالفع�ل ،ال تق� ّدم الطوائف في لبنان أس�بابا ً موجبة لجمهورها
تتعلق بتطوي�ر نمط عبثها أو معالجة المش�كالت المتفاقمة ،بل
تق� ّدم ذرائ�ع تتعلق بمصائره�ا كجماعات والمخ�اوف المرتقبة
من تكوين س�لطات تفرض غبنا ً أو تعطي امتيازاً .هذه المخاوف
بعضها حقيقي وبعضها مفتعل.
والصحيح القول أنها ناتجة أصالً عن نزوع س�لطوي لدى النخب
أكث�ر منها قضاي�ا ال تقبل الحل�ول والتطمينات .فهي مش�كالت
سياسية بأصلها ال مشكالت تعايش الجماعات.
ولعل أس�وأ م�ا نواجهه ف�ي الح�ال اللبنانية هو ع�دم الوضوح
ف�ي طرح الهواج�س والتغطية عليها بحجم هائ�ل من التبريرات
الخادع�ة .فال ح�وار حقيقيا في لبنان ،بل تف�اوض على عناوين
تبطن غير ما تضمر.
ولقد ص�ار واضحا ً أن مطالب الجماعات المش�روعة وجدت لها
تعبي�را ً ف�ي «اتفاق الطائ�ف» وما زال دس�تور الطائ�ف ال يطبّق
ويحاذر الجميع النزاهة في تفس�يره ،ب�دءا ً من مواصفات قانون
االنتخاب .واألحرى أال نسأل عن دستورية قانون االنتخاب بل عن
دستورية الدولة نفسها.

ثم كان�ت البحرين وما تبعها من تدخالت
خارجي�ة اعتبرها بع�ض المحللون حربا
ما بين طائفتين ش�يعية وسنية الخاسر
فيها هو الدين اإلسالمي.
ثم جاء دور الكويت من خالل المشاحنات
الطائفي�ة م�ا بي�ن أعض�اء البرلم�ان
الكويت�ي مما ح�د بأمير الب�الد بحل هذا
البرلم�ان ال�ذي أصب�ح برلمان�ا طائفيا
ولي�س برلمانا كويتي�ا وطنيا .ثم الحرب
وتقس�يم الس�ودان م�ا بي�ن المس�لمين
والمس�يح ،إنها بداية لحرب ضد اإلسالم
والمسلمين في هذا البلد العربي المسلم.
ومن ثم الصومال التي تشهد أوسع واكبر
عملي�ات اإلب�ادة الجماعية ما بي�ن ابناء
الوطن الواحد ،فهي تش�هد حرب طويلة
األمد ،وهذه الحرب المتهم األول فيها هو
الحركات اإلسالمية المتشددة التي تعتبر
المح�رض األول لهذه الحرب المس�تمرة
إل�ى ه�ذه اللحظة .ث�م جاء دور س�وريا
من خالل ح�رب طائفية بامتياز حرب ما
بين متشددين إسالميين ،وما بين النظام
الحاك�م المتمثل بطائف�ة معينة  ،فكانت
حرب�ا طائفي�ة عل�ى غ�رار الح�رب في
الع�راق حربا ما بين ابن�اء الوطن الواحد
والدي�ن الواح�د .ثم جاءت ح�رب اإلبادة
الجماعي�ة ف�ي بورم�ا  ،حرب قت�ل فيها
الكثير من المسلمين على أيدي الحكومة
البورمية ألسباب طائفية بحت ،والحرب
ما بين متش�ددين إسالميين والشيعة في
باكس�تان حرب ما بين ابناء الدين الواحد
 ،ح�رب ضحيته�ا المس�لمين والخاس�ر
فيها هو الدين اإلس�المي .الحرب ما بين
المس�يح والمس�لمين في نيجيريا حرب
ضحيته�ا أو الخاس�ر األكب�ر فيه�ا ه�م

حممد خو�جة

المسلمون.
م�ا أريد قول�ه أن هذه الح�روب كلها من
تدبي�ر واحد وإنه�ا حروب ضد اإلس�الم
والمس�لمين وليس�ت ض�د اإلره�اب
والخارجي�ن عل�ى القان�ون ،الن تنظي�م
القاعدة س�يئ الصيت هو تنظيم يدار من
قبل بع�ض األنظم�ة التي تح�ارب الدين
اإلسالمي وتحاول نشر صورة سيئة عن
أن الدي�ن اإلس�المي هو عب�ارة عن دين
فاشي مس�تبد ،قاتل يهدد السلم العالمي
من خالل اس�تخدام كافة أنواع األساليب
 .الي�وم نحن نعيش أصع�ب فترة يمر بها
العال�م اإلس�المي كافة ،وخاص�ة الدول
العربية التي أصبح�ت ميدان تجارب لهذا
التنظيم م�ن خالل جرائ�م القتل والعنف
واس�تخدام األبرياء كدروع بش�رية لهذه
الح�رب المش�تعلة بتموي�ل وأس�لحة
ومتفجرات وس�يارات مفخخ�ة صناعة
األف�الم األمريكية االكش�ن فق�ط  .نحن
ندع�و ال�دول العربي�ة ومنظم�ة ال�دول
اإلس�المية إلى نبذ العنف وتحريم القتال
ما بين ابناء الدين الواحد والوطن الواحد،
الن الدين اإلسالمي حرّم دم المسلم على
المسلم ،والدين اإلسالمي هو دين محبة،
ودين رحمة ودين مساواة ،ودين ال يفرق
ما بين كاف�ة األديان الس�ماوية األخرى
ما دامت تعبد الله  .الدين اإلس�المي دين
النبي محم�د ،ليس دين�ا طائفيا ،وال هو
دي�ن لهذا على حس�اب األخر ،بل هو دين
لجميع المسلمين ،فيجب المحافظة على
هذا الدين من هذه الحرب التي تشن عليه
بواس�طة أع�داء ه�ذا الدي�ن والكارهين
للمحبة واألخوة ما بين المسلمين كافة.

لك�ي ال يس�قط الحوار ف�ي مغبة الجدل فنخس�ر المزيد م�ن الوقت حيث
تنفتح ش�هية الكالم حتى تصل الى حدود الالجدوى ،علينا ان نش�تغل على
ضبط مداليل المفردة التي نس�تخدمها في حواراتنا ،اذ اننا في تقابل راهن
واكي�د بين األزمة والحل وهو ما تتطلبه اللحظة العراقية الراهنة.ينبغي ان
نع�رف بأن االزمة تأخذ لدينا بعدا ظرفيا طارئا قد يحدث لس�بب عابر لكنه
يش�وش بالضرورة على هدف الحل الذي نتوخاه لمش�كالت اعمق ،الحلول
التي نتوخاها ذات بعد س�تراتيجي تخص مصير الدولة والعملية السياسية
الجاري�ة بل ومصير الجماعة  /الوطن برمته بينما االزمات الجارية حزبية
 /كتلوي�ة  /محاصصاتي�ة في اغل�ب احيانها ،ما يعك�س ان الظرفي يأكل
الس�تراتيجي االهم وان االه�داف القريبة تفوت الفرص�ة على رصد البعيد
وااله�م ،يحدث ه�ذا في بلد مأزموم كالعراق س�اعدت عوام�ل عديدة على
ادامة ازمته وربما ترجع بعض هذه العوامل الى اسباب خارجية او اقليمية
ترم�ي بظاللها على مجمل مش�هد العال�م والمنطقة.ما يهمن�ا اآلن هو ان
نعي�د االنتباه الى هذا التداخل بين االولويات  /االزمات التي تتقاطر محتدة
ف�ي بدايتها لتهدأ بعد ايام اال انها تمنحنا هدنة ال غير لتنش�ب على اعقابها
ازم�ة اخرى ولتظ�ل الحلول الس�تراتيجية غائبة ومعطلة ،والس�ؤال اآلن:
كيف ولماذا يحدث هذا؟ اين يكمن الخلل؟ اظن ان هناك اس�بابا اعمق تقف
وراء مثل هذا الخلط .ولكي نضع يدنا على الجرح كما يقال نطرح مقولتي
الش�راكة والدولة ،هاتان المقولتان تأسيس�يتان كما نعتق�د وتعانيان من
تع�ارض جوهري يفرز تناقضاته بالضرورة ،تناقضات مهما تس�ترنا على
عيوبها فان الواقع ال يتستر.
 .1الشراكة:
ال نختلف ان هذه المفردة لها ثقلها الخاص في القاموس السياسي الراهن
او مفهمة الجدل الذي يستأثر بحصة ال يستهان بها من المشهد ،ومهما تكن
درجة البراءة والعفوية التي يحملها هذا المفهوم السياس�ي الحادث اال انه
ال يخلو من حمولة تذهب باتجاه نقيض المراد منها ،هي في ابسط مداليلها
اتفاق وتواطؤ على نس�ب وحصص ،وال مانع من انفراط عرى هذا االتفاق
في أية لحظة ،اظن ان هذا مصدر الخطورة خاصة اذا كنا نتحدث عن وطن
وامة وجماعة ،كيف نتصور االمر في حال اختالف اطراف الشراكة؟.
م�ا مصي�ر الدولة؟ هل الش�راكة اتفاق يق�ع على الحكوم�ة وحدها ام ان
مفه�وم الدولة وبناها التحتي�ة يتأثر هو االخر بهزات هذه الش�راكة؟ هذا
م�ا يدعونا الى اعادة ق�راءة (الدولة) واس�تدعاء مداولته�ا على ضوء هذا
الضاغط.
 .2الدولة:
اذا كانت الش�راكة تقع على الظرفي والمتحرك في مصالح الكتل واالحزاب
فأن الدولة ينبغي ان تكون بمأمن عن مثل هذه االهتزازات.الدولة هي الركن
الثابت والحصين ،هي االرض والناس والثقافة وسائر العناصر والبنى التي
ترثه�ا الحكومات المتعاقبة دون ان تدع�ي امتالكها او التالعب بمقدراتها،
لكن ما يحدث هنا ان مثل هذه الثوابت تتأثر بهزات الشراكة ولعل موضوع
الحدود او االراضي المتنازع عليها بين المدن واالقاليم واحدة من الشواهد،
وهنا نق�ول اذا كانت وحدة االرض وهي احد ش�روط الدولة ما زالت محل
جدل ونزاع فهذا يعني ان جدل الحكومة امتد وما زال يمتد الى تخوم الدولة،
المطل�وب هنا بالضبط ان نس�عى الى فصل مؤسس�ات الدولة عن نزاعات
الحكومة ولعل القضاء احد هذه المؤسس�ات المهم�ة وعندما يحصل مثل
ه�ذا العزل الضروري والملح تصبح االختالفات السياس�ية اقل ضررا النها
محص�ورة في نط�اق االدارة الحكومي�ة وال ضرر على الدول�ة منها مهما
تفاقمت.ما يؤس�ف له ان الحدث السياسي /الحزبي في العراق يهدد الدولة
برمتها ويضع الب�الد كلها في ازمة نبحث لها عن حل طارئ وظرفي بينما
ننس�ى االبع�د واالهم وهو ما اس�ميناه بالحل�ول الس�تراتيجية التي تغيب
ف�ي ظل ازمات متالحقة وس�ريعة .ربما يحدث كل ه�ذا الن طاولة الحوار
الوطن�ي خضعت هي االخرى لمحاصصة الش�ركاء في العملية السياس�ية
ليغي�ب عنها اهل ال�رأي واالختصاص ممن لم يعملوا في السياس�ة ،وهذه
اش�كالية من نوع خ�اص .اليس من االجدى ان يش�ترك الجميع في رس�م
ص�ورة الدولة وهي صورة مجتمعية ثقافي�ة تخص الجميع ايضا؟ .ما زال
السياس�ي لدينا يخلط بي�ن مهمات الدولة والحكوم�ة ،وإن الكثير منهم ال
يري�د ان يؤم�ن بأن الدولة س�ابقة على حكومت�ه وباقية بعده�ا ،لذا فهي
مفهوم تراكمي ال يهتز باهتزازات الش�ركاء س�واء اختلفوا او اتفقوا ،هذا
ما نحتاج الى كتابته بالمطرقة كما يعبر "نيتش�ه" لكي ال ننساه او نتغافل
عنه في زحمة االزمات الطارئة والمستمرة في وضع سياسي شائك كالذي
يشهده العراق اليوم.

سرتاتيجية إحراق املراكب

استبش�ر كثيرون من العرب خيراً ،برجوع تركيا إلى فضائها اإلسالمي
� المش�رقي ،إثر تغريب�ة قاربت المئة عام .وهلّل ه�ؤالء ،ونحن منهم،
لوقفة أردوغان في دافوس ،وغضبه جراء قتل نش�طاء سفينة مرمرة،
ظن�ا ً ّ
ّ
منا أنها خط�وات أولى على درب القطيعة م�ع الكيان الصهيوني،
ومراجعة تحالفاته اإلقليمية والدولية .لكن س�رعان ما س�لكت األمور
ّ
ترس�خت
منح�ى صادم�اً؛ فالعالقة بين حكومة أردوغان وواش�نطن،
ً
أكث�ر من ذي قبل ،والعداء تجاه تل أبيب ،لم يتع َّد دائرة العتب والمطالبة
باعت�ذار ط�ال انتظ�اره .وب�دل «تصفير» األزم�ات مع الج�وار تزايدت
ح ّدتها ،لتطيح بفلسفة العمق اإلس�تراتيجي .وفي السنتين األخيرتين،
خطت تركيا خطوتين اس�تفزازيتين ،ال تزال مفاعيلهما ترت ّد سلبا ً على
عالقتها بمحيطها اإلقليمي والدولي ،وهما:
أوالً :نص�ب رادارات ال�درع الصاروخية األميركية عل�ى أرضها ،ليكتمل
ّ
وتتمثل
عقد مثلّثها ،بعد نش�ر صواريخها في كل من تشيكيا وبولونيا.
الوظيف�ة المعلنة لهذه الدرع ،بحماية فض�اء الواليات المتحدة وبعض
ال�دول األوروبية ،م�ن مخاط�ر الصواريخ العاب�رة للقارات .وتس�عى
واش�نطن لزرع منظوم�ات إضافي ٍة من ال�درع الصاروخية ،في الخليج
العرب�ي والمحيط الباس�فيكي وغيرهم�ا ،بقصد تش�ديد قبضتها على
الفض�اء الكون�ي .وهذه المنظوم�ات وليدة برامج ح�رب النجوم ،التي
س� ّعرت ،إبّ�ان ثمانيني�ات القرن الماضي ،س�باق التس�لّح م�ع االتحاد
ّ
تفككه.
السوفياتي ،ما أنهك اقتصاده وسرّع عملية
ثانياً :استقدام ّ
بطاريات «الباتريوت» األطلسية ،لنشرها في مدن أضنة
وغ�ازي عينتاب وقهرمان م�راش القربية من الحدود الس�ورية ،وهي
مع� ّدة لص ّد الصواريخ البالس�تية التكتيكية .وبه�ذا يكتمل حزام الربط
ّ
ليزنر كالً من روس�يا وإيران وسورية والعراق..
الصاروخي األميركي،
ّ
والالف�ت ،أن ه�ذه الدول ال تش�كل أي خط�ر على تركيا ،وتنس�ج معها
عالقات مميزة في مجاالت ّ
شتى.
منذ البداية ،لم تقنع الرواية األميركية موس�كو ،بأن الدرع الصاروخية
موجه�ة ضد ال�دول «المارق�ة» ،واعتب�رت التهويل بخط�ر الصواريخ
ً
توري�ة وتمويهاً ،نظرا ً لقص�ر مداها ،وعجزه�ا عن الوصول
اإليراني�ة
ً
إل�ى أراضي الواليات المتح�دة .وفرضا ،امتلكت طه�ران صواريخ أبعد
مدى ،أبإمكانها اس�تهداف العمق األميركي ،وهي تدرك ،سلفاً ،العواقب
الكارثية التي سترت ّد عليها؟ من هذا المنطلق ،تتصرف القيادة الروسية،
ّ
مخصصة لترس�انتها الصاروخية بالدرجة األولى،
بأن الدرع األميركية
بهدف تقييد مناورتها ّ
وشل ديناميتها ،في حال نشوب نزاع .وفي إجراء
دفاعي ،نشرت موسكو صواريخ «اسكندر -آي» المتطوّرة ،ذات المسار
المنحني ،داخل جي�ب كالينغراد المالصق للح�دود البولونية ،ووضعت
ّ
ويصنف
ال�رادارات المنصوبة لدى تركيا ،في مقدمة أهدافها العمالنية.
بالستي تكتيكي ،يصل مداه من  280-500كلم تبعا ً
«اسكندر» كصاروخ
ّ
لط�رازه ،ويحمل رأس�ا ً متفجرا ً زنة  900كل�غ ،و ُيمكن تزويده برؤوس
غير تقليدية .ويتميز بالقدرة على المراوغة ،وتضليل الرادارات الحديثة،
فضالً عن ّ
دقته العالية ،بحيث ال تزيد نس�بة انحرافه عن الهدف ،س�وى
بضعة أمتار فقط.
ف�ي اآلونة األخيرة ،تناقلت وس�ائل إعالم روس�ية نبأ توريد موس�كو

لدمش�ق منظوم�ات صواري�خ «اس�كندر» ،بعد س�نوات م�ن االمتناع
ّ
صح النبأُ ،يدرج كر ّد مباش�ر على
والخض�وع للضغط اإلس�رائيلي .وإذا
نش�ر الباتري�وت في تركي�ا ،التي تذرّعت بخطر س�وري يه� ّدد أمنها!!!
والذريع�ة هذه مدعاة للس�خرية ،فس�وريا في ع ّز تألّقه�ا اإلقليمي ،لم
يكن بمقدورها مجابهة القوة التركية ،وقد اضطرّت العام  1998لقبول
ّ
بحقها ،تجنبا ً لنش�وب الحرب .ف�إذا كان الحال
اتف�اق أضن�ة المجحف
هك�ذا ،آنذاك ،فهل باس�تطاعة س�ورية الغائصة في وح�ل نزاع دموي
مدمّ �ر ،أن تقدم على فعل حربي ض ّد ب�الد األناضول اآلن؟ ومن األجدى
التنبّ�ه ال�ى خطر تركيا األردوغانية ،المنغمس�ة كلياً ،ف�ي لجّ ة الصراع
السوري الداخلي .وللسيطرة على إدارته ،أنشأت غرفة عمليات «أممية»
فوق أراضيهاُ ،تعنى بتدريب وتجهيز وتنظيم القوى المس�لحة المناوئة
للنظام في دمشق .كما شرّعت أبوابها آلالف العناصر المتطرفة ،العابرة
من جهات األرض إلى البلد الجار.
صواريخ الباتريوت ،من ّ
يدقق بجغرافية النقاط المنتقاة لنصبها ،يدرك
ّ
المتمثل�ة بالدفاع عن قاعدة «إنجرليك» األطلس�ية،
وظيفته�ا الحقيقة
حيث غرف�ة العمليات ،وقاع�دة «كورجيك» التي تح�وي رادارات الدرع
الصاروخية .وهي مش�بوكة مع رادارات األس�طول الخامس األميركي
الراس�ي قبال�ة ش�اطئ البحرين ،والت�ي بدورها مربوط�ة بمنظومات
ّ
والتعقب اإلس�رائيلية .وتحمل بعض سفنه صواريخ اعتراضية،
الرصد
م�ن طراز «ثاد» و«إيجيس» و«باك  ،»3ومن ضمن مهامها تأمين أجواء
الكيان الصهيوني .ويتيح وجود الرادارات قرب مالطية ،رصد ّ
أي صاروخ
ّ
ست دقائق من انطالقه ،بينما تحتاج مثيالتها اإلسرائيلية،
إيراني خالل
لحوالي  12دقيقة لكش�ف الصاروخ ذاته .وهذا الفارق الوقتي ،يس�مح
ّ
ّ
لتعقبه ،والعمل على
المبكر
لمنظومات العدو الصاروخية ،باالس�تعداد
تدميره.
ما تقدم يدل على ان اس�تقدام وس�ائل الحرب الغربية مع طواقمها الى
تركي�ا ،ليس بغاي�ة درء الخطر المزع�وم عنها ،وإنم�ا لحماية المواقع
األميركية واألطلس�ية فيه�ا ،ربما تحضيرا ً لحرب محتمل�ة على إيران.
ّ
الت�وتر والت�س�لّح والع�س�كرة
هذا المعطى أدى الى ارتفاع منس�وب
ف�ي المنطقة ،م�ن دون مبرّر جوهري .وباتت تش�هد مناخ حرب باردة
إقليمي�ةُ ،تس�هم سياس�ات ح�كومة أردوغ�ان في إذكائه�ا .وبالتأكيد
ه�ذه الحكوم�ة ،ال تقدم خدم�ات مجانية ،رغم تماهيها مع المش�روع
األميرك�ي ف�ي جزئيته الش�رق أوس�طية .ويب�دو أنه�ا قايضت نصب
ال�رادارات والصواريخ ،واس�تخدام أراضيها إلدارة الحرب في س�ورية،
ّ
تح�ن اليها ،منذ سقوط السلطنة .وه�ذه
مقابل توكيلها بزعامة إقليمية
ّ
الزعامة ضرورية ألنقرة ،لكي تمسك بملف التغييرات الحاصلة في أكثر
ّ
والتحكم بمس�اراتها ونتائجها ،حتى وإن أفضت طرق
م�ن قطر عربي،
ً
تخريجها القس�رية أحيانا ،إلى ش��روخ واصطفاف�ات أتنية وطائفية
ومذهبية ،ته ّدد وحدة الكيانات القائمة.
إن الجن�وح األمبراطوري لحكومة أردوغان ،جعلها تنتهج س�تراتيجية
ح�رق المراك�ب ،من دون االكت�راث بمخاطره�ا ،التي لن تك�ون تركيا
بمنأى عنها ،لكونها تش�به اآلخرين بتركيبتها وتنوعاتها الديموغرافية
والثقافي�ة ،ولربم�ا يظه�ر اآلتي من األي�ام مدى كلف�ة مغامرتها على
اإلقليم بمجمله.
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طائرة خاصة للجماهير لمساندته في نهائي الخليج

برصاحة

أســود الرافــدين يقهــرون البحــرين ويتـأهلـون للنهـائي
المستقبل العراقي /حسن البيضاني

أعلن مجلس ال�وزراء عن املوافقة عىل تخصيص طائرة
لنق�ل املش�جعن إىل البحرين لحضور املب�اراة الختامية
بعد فوز منتخبنا الوطني عىل نظره البحريني يف بطولة
كأس الخليج.
وقال�ت األمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء يف بي�ان تلقت
"املس�تقبل العراقي" نس�خة من�ه ،إن "مجلس الوزراء
وافق بجلسته التي عقدت ،أمس الثالثاء ،عىل تخصيص
طائ�رة لنق�ل املش�جعن إىل البحري�ن لحض�ور املباراة
الختامي�ة الت�ي س�تجمع منتخبن�ا الوطن�ي باملنتخب
اإلماراتي الذي تأهل بجدارة واستحقاق إىل نهائي بطولة
كأس الخليج" خليجي  "21وذلك بعد تغلبه عىل منافسه
العنيد املنتخب الكويتي – حامل اللقب -بهدف وحيد يف
مباراة قبل نهائ�ي البطولة.أحرز هدف املب�اراة الوحيد
" القات�ل" احمد خلي�ل يف الدقيقة  89من زم�ن اللقاء،
بعدما أعتقد الجميع أن املباراة يف طريقها
إىل الوقت اإلضايف ،لرفع خليل رصيده من
األهداف إىل  3يعتيل بهم صدارة الهدافن.
أس�تحق " األبيض" اإلماراتي الفوز بعدما
س�يطر عىل معظم مجريات اللقاء خاصة
يف الش�وط األول ،وأه�در العب�وه العدي�د
من الف�رص ،وتص�دى القائ�م والعارضة
لفرصتن مؤكدتن ،يف الوقت الذي تحسن
في�ه أداء املنتخ�ب "األزرق" الكويت�ي يف
الش�وط الثان�ي وكاد أن يخط�ف الف�وز،
لك�ن الك�رة يف النهاي�ة طاوع�ت الفري�ق
األكث�ر جدارة بالف�وز ،والذي تق�دم بثقة
نح�و املباراة النهائية ي�وم الجمعة املقبل.
عىل الرغم من البداي�ة "الزرقاء" والتفوق
النس�بي الواضح لصالح املنتخب الكويتي
يف وس�ط امللع�ب مدفوع�ا بخ�ربة العبيه
وحماس�هم ،إال أن هذه الحالة النظرية لم
تس�تمر طويال  ،ولم تشهد تهديدا حقيقيا
ملرم�ى اإلماراتي عىل خصي�ف ،رغم حالة
االرتب�اك التي وضحت عىل أداء "األبيض"،
وتجسدت يف خطأ من املدافع مهند العنزي
ال�ذي كاد أن يه�دي الكويت فرصة الهدف
االول ،إال أن تباط�ؤ ب�در املط�وع أضاعت
خطورة اللعبة ( ق.)9
العبو اإلم�ارات احتاجوا إىل م�ا يقرب من
الربع س�اعة األوىل من املباراة لالنس�جام
خاص�ة يف ظ�ل مش�اركة  3العب�ن ل�م
يش�اركوا يف اللقاءي�ن األول�ن أمام قطر

والبحري�ن ،ولك�ن تألقهم يف مب�اراة عمان
دف�ع مه�دي ع�يل لالس�تعانة به�م لتعزيز
النواح�ي الدفاعي�ة يف وس�ط امللع�ب ،وهم
حبي�ب الف�ردان وعبد العزيز هي�كل ومهند
العنزي.
ويس�تمر التفاه�م اإلمارات�ي ب�ن ثالث�ي
املقدم�ة الذي ينجح يف فرض س�يطرته عىل
منطق�ة ج�زاء الكويت بالتمري�رات البينية
واالخرتاق ،ويمرر خليل إىل عموري ومنه إىل
هيكل الذي يسدد وهو شبه منفرد إىل خارج
املرمى ( ق .)24
يق�دم العب�و اإلم�ارات س�يمفونية م�ن
التمري�رات الرائعة يف وس�ط امللع�ب ،والتي
كان�ت توصله�م إىل منطقة ج�زاء الكويت
بس�هولة بالغ�ة يف ظل ع�دم رقابة واضحة
م�ن مدافع�ي " األزرق" ،وتتع�د الف�رص

انطالق منافسات
بطولة الجمهورية بالبليارد

المستقبل العراقي /متابعة
انطلق�ت منافس�ات بطول�ة الجمهوري�ة
بالبليارد ،الثالثاء ،بمشاركة منتخبات تمثل
س�ت مناطق تأهلت بعد تصفيات تمهيدية
أقامها االتحاد يف وقت سابق ،حيث شهدت
البطولة مشاركة املنتخب الوطني للوقوف
عىل مدى جاهزية العبيه ،فيما اعترب اتحاد
اللعب�ة أن البطول�ة محطة مهم�ة الختيار
الالعبن للمش�اركة يف البطولة العربية.
وافتتحت منافسات البطولة يف قاعة املركز
التدريبي لالتحاد بمشاركة منتخبات تمثل
مناط�ق كردس�تان وتض�م ده�وك واربيل
والس�ليمانية وكركوك ،والش�مالية وتضم

نين�وى وصالح الدي�ن ودياىل
والجنوبية والفرات األوس�ط
وبغ�داد فضال ع�ىل املنتخب
الوطني الذي ش�ارك بالعبيه
مع املنتخبات األخرى للوقوف
عىل جاهزية العبيه.
وق�ال رئيس االتحاد ش�مس
الدين عبد الع�ال إن "البطولة
تأت�ي ضم�ن منه�اج االتحاد
وكذلك فانها محط�ة الختيار
الالعب�ن املؤهل�ن لتمثي�ل
املنتخب الوطني الذي يس�تعد للمشاركة يف
البطولة العربية التي ستقام يف اربيل مطلع
شهر شباط املقبل".
يذك�ر أن اتح�اد اللعب�ة
نظ�م مطل�ع ش�هر
كان�ون الثان�ي الحايل،
منافس�ات تمهيدي�ة
لتأه�ل منتخ�ب م�ن
كل منطق�ة وخ�وض
منافسات البطولة التي
جاءت باكورة نشاطاته
للعام الحايل.

بواتينج
يشيد بقدرات أوزيل
المستقبل العراقي /وكاالت
أش�اد جوكر الفري�ق الباف�اري بايرن
ميون�خ جروم بواتين�ج بصانع ألعاب
ً
واصفا إياه
ريال مدريد مسعود أوزيل
بأنه العب عظيم.
حيث وض�ع بواتينج ص�ورة تجمعه
بمس�عود أوزي�ل ع�ىل صفحته
الش�خصية بموق�ع
التواص�ل االجتماع�ي
توي�رت وعل�ق قائ�ال
"م�ع صديق�ي املقرب
مس�عود أوزي�ل ،ه�و
الع�ب رائ�ع وعظي�م
للغاي�ة" .الجدي�ر
بالذك�ر أن مس�عود
أوزي�ل كان قد ارتبط
اس�مه باالنضم�ام
لصفوف فريق بايرن
ميوني�خ م�ع بداية
املوسم الحايل ،لكنه
اس�تمر م�ع ري�ال
مدري�د يف نهاي�ة
املطاف.

الخطرة ،ويتصدي ن�واف الخالدي
لتسديدة قوية من عمر عبد الرحمن
عىل حدود املنطقة ترتد منه وال تجد
( ق.)28
املتابعة
يه�دأ إيق�اع اللع�ب قلي�ال ،يحاول
املنتخ�ب الكويت�ي االعتم�اد ع�ىل
الك�رات الرسيعة الطولي�ة للخطر
يوس�ف ن�ارص ولكنه يج�د مراقبة
لصيق�ة من مهندي العن�زي تمنعه
من تنفيذ هجماته ،باستثناء رضبة
رأس وحيدة تعلو العارضة ( ق.)42
وم�ع الدقيقة األخرة لهذا الش�وط
يقدم املنتخ�ب اإلماراتي لوحة فنية
رائعة من التمريرات البينية يف هجمة
منظم�ة م�ن الثالث�ي عم�وري إىل
مبخوت ومنه إىل خليل داخل منطقة
الج�زاء ال�ذي يس�دد ولك�ن القائم
األيمن للخالدي يحول دون تس�جيل
اله�دف االول ،لرتتد ع�ىل عامر عبد
الرحم�ن ولكنه يطيح بالكرة خارج
املرمى.ل�م تتغ�ر انطالقة الش�وط
الثان�ي كث�را ،فالخط�ورة واضحة
من مهاجمي األبيض ،مع محاوالت

زرقاء يغلب عليها الطابع الفردي .تضيع فرصة مؤكدة
جديدة لإلمارات من تس�ديدة رهيبة لخميس إس�ماعيل
م�ن ركل�ة ح�رة ،ترتط�م بالعارض�ة وظه�ر الحارس
الخالدي (مرتن) ذهابا وإيابا وترتد داخل امللعب وسط
ذه�ول الجمي�ع (ق ،)60وتتس�بب ه�ذه الفرص يف
بعض الشكوك من قدرة اإلمارات عىل تحقيق الفوز رغم
هذه الفرص املهدرة.ويهدر فهد اإلنصاري فرصة هدف
مؤك�د للكويت مس�تغال الكرة املرتدة م�ن عىل خصيف
ليلعبه�ا مب�ارشة يف القائ�م األيم�ن ،وترتد م�رة أخرى
ولكن مهن�د العنزي املدافع اإلمارات�ي يتدخل هذه املرة
ويش�تتها بعيدا عن مرماه ( ق.)70ويهدر عىل مبخوت
فرص�ة إنفراد كامل لإلمارات ويس�دد يف جس�د حارس
مرمى نواف الخال�دي (ق )85ويرد فهد العنزي بهجمة
عنرتية من قبل منتصف امللعب يمر خاللها من أكثر من
مداف�ع إماراتي نحو منطقة الجزاء ولكن الكرة تتهادي
يف النهاي�ة خارج امللعب.ويف الوقت ال�ذي اعتقد الجميع
ان املب�اراة يف طريقه�ا إىل الوقت اإلض�ايف يمرر خميس
إس�ماعيل ك�رة عرضية من جهة اليس�ار ينقض عليها
أحمد خلي�ل مهاجم اإلمارات يف مرم�ى الخالدي محرزا
ه�دف تأهل اإلمارات "الغايل" إىل الدور النهائي ( ق،)89
وتمر الدقائق األخرة وس�ط فرحة إماراتية هيس�ترية
ومحاوالت كويتية يائس�ة دون فائ�دة ،لتتأهل اإلمارات
إىل نهائي خليجي  21بجدارة.
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رودجرز يتجاهل االتهامات
المستقبل العراقي /وكاالت
تجاه�ل برن�دان رودجرز التس�اؤالت
التي تداولت يف مختلف االستوديوهات
التحليلي�ة ع�ن وضع س�توريدج عىل
دك�ة ب�دالء ليفرب�ول يف املب�اراة التي
خرسه�ا الفريق بهدف�ن لهدف أمام
مانشس�رت يونايت�د ع�ىل ملع�ب أولد
ترافورد أول أمس يف كالس�يكو الكرة
اإلنجليزي�ة ،فق�د ركز معظ�م النقاد
ع�ىل الخط�أ ال�ذي ارتكب�ه رودج�رز
بوض�ع املنضم لصف�وف الفريق هذا
الش�هر من تش�يليس عىل دكة البدالء
رغم البداية الرائعة له أمام مانسفيلد
يف كأس االتحاد اإلنجليزي األسبوع
رودج�رز
املايض.واتج�ه
لالش�ادة باملس�توى ال�ذي
ظه�ر ب�ه س�توريدج يف
الدقائق القليلة التي لعبها
ع�ىل ملعب أول�د ترافورد
حي�ث تمك�ن خاللها من
تس�جيل ه�دف التقلي�ص
وكاد أن يتمكن بعدها من
تسجيل أكثر من هدف.
وقال امل�درب االيرلندي
الش�مايل "قدم
أ د ا ًء

كبرا ً يف وقت قصر ورغم أنه غر الئق
تمام�ا ً لكن يمكن�ك أن ترى كيف كان
مؤثرا ً يف املناطق األمامية ،وأعتقد أنه
سوف يس�جل الكثر من األهداف مع
ليفربول".
وأض�اف "س�توريدج خل�ق تهدي�دا ً
حقيقي�ا ً ع�ىل مرم�ى مانشس�رت
يونايت�د ويف كل م�رة كان يذهب فيها
نح�و املرم�ى كن�ت تعتقد أن�ه ذاهب
للتسجيل ،وعليك أن تنظر إىل الطريقة
الت�ي س�جل به�ا ،لقد توقع س�قوط
تس�ديدة س�تيفن جرارد من دي خيا
ورك�ض ملتابع�ة الك�رة يف املرم�ى".
واختت�م "إن�ه يق�رأ اللعب�ة بش�كل
صحيح وهذا يس�اعده ع�ىل اإللتقاء
بالكرة يف الوقت املناسب ،وهدفه هذا
وضعنا م�رة آخ�رى يف اللعب�ة ،وكاد
بعده�ا أن يتمكن من تس�جيل هدف
آخر".س�توريدج  23/عام�اً /انتق�ل
لليفرب�ول بح�وايل  12ملي�ون جني�ه
إس�رتليني بداية هذا الش�هر وس�جل
هدف�ن يف اق�ل م�ن  130دقيق�ة أي
أكث�ر بهدف من رصيد الالعب اإليطايل
"فابيو بوريني" الذي انضم لليفربول
من روما ليلعب كمهاجم رصيح جوتر
س�واريز منذ شهر سبتمرب  2012بعد
إع�ارة "آن�دي كارول" لويس�تهام،
لكن�ه من  6مباري�ات محلية ومثلهم
يف الدوري األوروبي لم ُيس�جل س�وى
هدف وحيد !.

من المسؤول
عن التضخم؟!
حيدر الراضي

دائما م�ا يحذر رجال االقتصاد والسياس�ة من ظاهرة التضخم
يف بعض امليادين والحقول ألنها داللة عىل حالة الكس�اد والفش�ل يف
األداء والرته�ل واالنفالت وعدم االنضباط ,ومن بديهيات هذا الزمان
أن أس�لوب االختزال هو أفضل طري�ق للنجاح وللتطور ومن يخالف
هذا املفهوم فهو بالتأكيد إنس�ان مشبع بحاالت مرضية فكرية الن
منه�ج ال�ال تخطيط وال�ال علمية مل�ن يتبعها يف عمله تش�ر اىل تلك
الحال�ة املرضية!.أع�ود من حيث ابتدأت بخص�وص عملية االختزال
الرضوري�ة جدا ملواكب�ة التطور فأقول بان الفائ�ض عن الحاجة يف
مالكات اغلب الوزارات مازال يشكل خطر كبرا عىل األداء الوظيفي
ول�م يحل حتى اآلن وهناك صعوبات كب�رة تواجه قرارات حكومية
لح�ل ه�ذه املعضل�ة الن إبع�اد الفائض�ن ع�ن دوائرهم س�يؤدي
إلرباكات جديدة وربما يطلع علينا البعض لردد نش�يد (يابط يابط
اس�بح بالش�ط) فيق�ول بأنها عملي�ة إقصاء وتهمي�ش للمكونات
املتنوعة وعليه يجب ان يتظاهر الفائضون لغرض النظر بمطالبهم!
وبالحديث ع�ن هؤالء الفائضن تذكرت الوفد الضخم الذي أرس�لته
وزارة الش�باب والرياض�ة اىل العاصم�ة البحريني�ة املنام�ة لغرض
التواجد عىل هامش املش�اركة يف بطولة الخليج الكروية املقامة اآلن
هناك وكي�ف ان هذا العدد قد أثار انتباه جميع املراقبن هناك حيث
تفاجأ الجميع بهذا العدد املهول الذي ضم شخصيات ال تملك التأثر
والحضور وال فاعلية يف املش�هد الريايض العراقي! واقل ما يقال عنه
تمث�ل دور الكومب�ارس ,يف حن يغيب عمدا ً وبغر عمد ش�خصيات
ونج�وم رياضية بارزة مؤثرة داخليا ً وخارجياً .يتحدث املختصون يف
ش�ؤون الدولة الوظيفي�ة عن البطالة املقنع�ة يف الدوائر الحكومية
وكيفية معالجتها وأنا اقرتح عىل من يعنيه هذا األمر ان يشكل لجنة
ملتابعة ح�االت تضخم جديدة يف مالكات الدول�ة مثل العدد الفائض
واملتضخ�م ال�ذي راف�ق الوف�د الحكومي الخ�اص بوزارة الش�باب
والرياضة املتواجد اآلن يف ربوع دولة البحرين وهي بالتأكيد س�ابقة
خطرة لم تس�تطع جمي�ع بلدان العالم م�ن تحقيقها حيث عجزوا
عن ذلك ولم يس�تطع احد من تحقيقه سوى وزارة الشباب العراقية
التي بالتأكيد ستدخل موسوعة غنيس لألرقام القياسية عرب وفدها
السياحي املرس�ل اىل املنامة.نعلم علم اليقن ان الدولة العراقية االن
لديها الكثر من املش�اكل س�واء عىل الصعيد السيايس ام عىل صعيد
الخدمات ام ام  ..اال ان ترك باقي امليادين أليدي العابثن وانش�غالها
واختزال عمله�ا وأدوارها املتعددة بدور واح�د وهو مواجهة الواقع
الس�يايس حرصا سيجعل باقي املؤسس�ات الخاصة بميادين أخرى
س�يجعلها مؤسس�ات ورقية و بروقراطية همه�ا االول هو العبث
باألم�وال العام�ة وبحقوق الجماه�ر الن غياب ال�دور الرقابي من
ش�انه ان يجعل بعض املس�ؤولن يتمادون يف العم�ل الخاطىء غر
محس�وب خاصة اذا ما توفرت االموال وتدفقت كالس�يول اىل ايدي
العابث�ن وإال ماهي الفائدة املرجوة من ذهاب عرشات األش�خاص
بوفد حكومي رس�مي يمثل بلد كبر وله ثقله الواضح واألشخاص
الذاهب�ن لي�س له�م عمال مح�ددا هناك س�وى التس�كع يف موالت
ومقاهي املنامة.
وعليه نطالب الجهات املسؤولة يف الحكومة بفتح تحقيق فوري
حال عودة الوفد ملعرفة رس هذا العدد الغر مس�بوق الذي س�افر اىل
البحرين ومن هم املسؤلون عن ذلك ؟ وللحديث بقية.

عشرون سباح ًا يشاركون في بطولة دبي الدولية
المستقبل العراقي /متابعة
كشف االتحاد العراقي للسباحة عن املشاركة يف منافسات بطولة دبي
الدولية الثالثة لكافة الفئات العمرية التي تقام يف دولة اإلمارات للمدة
من الثامن والعرشين من الشهر الجاري ولغاية الرابع من شهر شباط
املقبل.وقال رئيس اتحاد الس�باحة ،رسمد عبد االله ان االتحاد "سمى
وفده للبطولة برئاسة عضو االتحاد حسن عريان خليل ،وهاشم محمد
مصطف�ى
اداري�ا ،ومنر الس�احيل ووصفي مط�رود وكمال
واحمد حازم مدربن".واش�ار اىل ان الوفد يشمل
"عرشين س�باحا هم ،احمد س�الم ومهند احمد
وامر عدن�ان وطيف نعمان وبكر س�الم وفادي
رافد ومحمد جاس�م وسيف سعد وحسن عصام
واحم�د عقي�ل وك�رار ع�يل وابراهيم لي�ث وعيل
خضر وزيد رافد واحمد خليفة وحس�ن عدنان؛
يف الوقت الذي س�يلتحق بالوف�د الالعب العراقي
املقي�م يف كن�دا عبد الل�ه احمد ناج�ي".و اضاف
عب�د االله ،ان "الهدف من مش�اركتنا يف البطولة
ه�و التنافس عىل املراكز االوىل عرب تحقيق العديد
من االوسمة اس�وة بما حصل يف البطولتن االوىل
والثانية والتي اس�تطاع فيها سباحونا ،الخروج

بحصيل�ة متميزة من االوس�مة تفوق فيها عىل العديد من الس�باحن
الع�رب ،وص�وال اىل ان النتائ�ج التي س�تؤول اليها املش�اركة واالرقام
الجديدة التي ستتحقق بالبطولة".وتابع ،ان "مشاركة العراق ستكون
من اجل الحصول عىل االوسمة وليس املشاركة من اجل املشاركة وهذا
سيكون هدف اعضاء الهيئة االدارية واملالك التدريبي والالعبن".يشار
اىل ان نادي�ن عراقين مثال االندية العراقية يف بطولة دبي الدولية التي
جرت احداثها يف االمارات يف شباط من العام املايض ،وهما غاز الشمال
والتون كوبري و ان النادين حصدا يف ختام البطولة  18وساما منوعا
 12منها ذهبية واربعة اوسمة فضية ووسامن نحاسين.

قائد الذئاب يغيب أمام الفيوال
كش�فت قن�اة س�كاي س�بورت إيطاليا عن
إمكاني�ة غي�اب نج�م نج�وم وقائ�د روم�ا
فرانشيسكو ِّ
توتي عن مباراة فريقه القادمة
يف الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا مس�اء
غ� ٍد األربعاء ضد فيورنتين�ا يف ملعب أرتيميو
فرانك�ي بمدين�ة فلورنس�ا.وقد أوضح�ت
القن�اة اإليطالي�ة ذات املصداقي�ة الكبرة أن
النج�م البالغ م�ن العمر  36عامً �ا عانى من

مورينيو يغازل الكرة االنجليزية
المستقبل العراقي /وكاالت
قال جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد االسباني لكرة القدم ،الذي يتعرض
إلنتقادات شديدة هذا املوسم بس�بب االهتزاز الشديد يف مستوى الفريق،
ان إنجلرتا هي أفضل مكان ملمارس�ة التدريب وانه س�يعود اىل هناك يوما
ما.وق�ال موريني�و خالل مؤتمر رابطة مدربي ال�دوري االنجليزي املمتاز يف
املجمع التدريبي عايل التقنية الخاص بمنتخب انجلرتا "كنت مدربا صغرا جدا يف السن
حينما تركت الربتغال وتوجهت اىل إنجلرتا ،ال يوجد مكان افضل من هذا".وأضاف
"تشعر يف انجلرتا بالحماس الحقيقي تجاه الرياضة .ادرك انني ذات يوم ساعود
الن الك�رة االنجليزية تعني الكثر بالنس�بة يل".وصنع املدرب البالغ من العمر
 49عاما اسمه عندما توىل تدريب بورتو ليقوده للفوز بدوري ابطال اوروبا
عام .2004وبعد انتهاء مهمته مع تش�يليس فاز بدوري ابطال اوروبا مرة
ثاني�ة مع انرتناس�يونايل يف  2010كما حقق معه لقب�ي الدوري والكاس
يف ايطالي�ا يف ثالثية نادرة قبل ان ينتقل املدرب الربتغايل اىل اس�بانيا حيث
نال لقب الدوري يف ثاني موسم له.ومع ذلك فان ثلثي اعضاء ريال مدريد
يعتق�دون ان مورينيو يمتلك تأُثرا س�لبيا عىل النادي وفقا ملس�ح نرش االس�بوع
امل�ايض ويف ظ�ل تراجع حامل اللقب بفارق  18نقطة خلف برش�لونة يف الدوري
االس�باني فان التكهنات باتت تحيط بمس�تقبل املدرب الربتغايل.وارتبط اس�م
مورينيو بتويل وظائف يف فرنسا مع باريس سان جرمان وانجلرتا ليحل بديال
الليكس فرجسون مدرب يونايتد منذ فرتة طويلة.وقال مورينيو "اشعر أن
جمي�ع املهتمن بالرياضة يجب ان يمروا عىل ك�رة القدم االنجليزية الن هذا
يحمل احساسا خاصا .تستمتع حقا بان تكون شخصا محرتفا هناك".

إصابة طفيف�ة يف العضلة رباعية الرؤوس يف
س�اقه اليرسى قد تجربه ع�ىل تفويت رحلة
فريقه إىل إقليم توس�كانيا ،وذلك بعد أن كان
الفريق زدينيك زيمان
م�د ر ب
ق�د أراح�ه ع�ن
ا ملشا ركة
يف مب�اراة
ا لفر ي�ق

املاضي�ة يف الدوري اإليط�ايل ضد كاتانيا.ومن
املنتظ�ر أن تكلف هذه اإلصاب�ة ِّ
توتي الغياب
ألربع�ة أي�ام ال أكثر يف ح�ال تأك�د تأثره بها
واس�تبعاده عن مباراة ال�كأس ،بحيث يعود
يف مب�اراة يوم األحد القادم يف الدوري اإليطايل
ح�ن يصطدم فريقه باإلن�رت يف مباراة مهمة
عىل مس�توى املراك�ز املؤهلة ل�دوري أبطال
أوروبا.

ميونخ يتعاقد
مع إريكسون لتطويره
المستقبل العراقي /وكاالت

أعل�ن ن�ادي ميون�خ  1860ال�ذي يناف�س
ب�دوري الدرجة الثانية يف أملانيا ،عن تعاقده
مع املدرب الس�ويدي الشهر سفن جوران
إريكس�ون .وأوضح بيان للن�ادي األملاني أن
إريكس�ون ل�ن يك�ون املدير الفن�ي للفريق
ولكن�ه سيش�ارك يف وضع سياس�ة تطوير
الن�ادي بم�ا يؤهل�ه للع�ودة إىل موقع�ه بن
الكب�ار م�رة أخرى.وس�يحتفظ ألكس�اندر
ش�ميت بمنصب املدي�ر الفني للفري�ق ،بينما
س�يتم تحدي�د اختصاص�ات إريكس�ون (64
عاما) يف وقت الحق .ويحتل ميونخ  1860حاليا
املركز الس�ادس بالدرجة الثاني�ة يف أملانيا ويطمح
مسؤولوه يف الصعود حتى املرتبة الثالثة ليدخل دائرة
الصعود للدرجة األوىل .ويحظى إريكسون بخربة كبرة
يف أوروبا حيث س�بق له العمل يف إيطاليا مع التس�يو
وروم�ا وفيورنتين�ا وس�مبدوريا ،ويف إنجل�رتا م�ع
منتخبها وفريق مانشس�رت س�يتي ،فضال عن فريق
بنفيكا الربتغايل ومنتخبي املكسيك وكوت ديفوار.
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ت�سايل

شوكةتتكلم ..التاكل برسعة!!

ابتك�رت رشك�ة تعم�ل يف مج�ال
األجه�زة اإللكرتوني�ة ش�وكة طع�ام
جديدة ،تحدث ذبذبات إذا ما استشعرت
أن املس�تخدم يتن�اول الطع�ام برسعة
تفوق قدرة الجسم عى االستفادة منه.
وأف�اد املوقع اإللكرتون�ي "تيك هايف"
املتخص�ص يف مج�ال التكنولوجيا بأن
رشك�ة "هاب�ي الب�ز" ابتكرت ش�وكة
طع�ام أطلق�ت عليه�ا اس�م "هاب�ي
ف�ورك" يمكنها قياس الف�رتة الزمنية
بن القضمات ،والوقت الذي يس�تغرقه
الش�خص يف تن�اول الطع�ام م�ن عى
طرف الش�وكة .وتحتوي الشوكة عى
برنامج تشغيل يمكنه تخزين البيانات
بش�أن نم�ط تن�اول الطع�ام الخاص

باملستخدم ،ويتم تحميل هذه البيانات
ع�ى تطبي�ق إلكرتوني خ�اص برشكة
هاب�ي البز ،ويه�دف ه�ذا الربنامج إىل
تقوي�م الع�ادات الغذائية الس�يئة لدى
املستخدم .وال تستطيع شوكة الطعام
اإللكرتونية قياس الس�عرات الحرارية
الت�ي يتناوله�ا املس�تخدم ،بمعن�ى أن
املس�تخدم يمكن�ه أن يتن�اول قط�ع
ضخم�ة م�ن الحلوى الدس�مة دون أن
تح�دث الش�وكة أي ذبذب�ات ملجرد أن
املستخدم يتناول الطعام ببطء .وتمثل
ش�وكة الطع�ام الجدي�دة أول ابت�كار
ين�درج يف إط�ار أدوات املائ�دة الذكية،
ولم يتم تحديد س�عر الش�وكة الجديدة
حتى اآلن.

برجك اليوم
22مار�س20 -ابريل

احلمل

www.almustakbalpaper.net

اللوحات املزخرفة
للموضة احلديثة

ّ
عش�اق عال�م األزي�اء كان�وا ع�ى
املوع�د م�ع انط�الق فعالي�ات أس�بوع
املوض�ة العامل�ي يف هونغ كون�غ ،حيث
ق ّدم عدد م�ن املصممن العاملين أحدث
مجموعاته�م ومودي�الت الفس�اتن
الحديث�ة .وح�رت األل�وان املتع�ددة
كعنوان أس�ايس للعروض ،وهي تميّزت
ّ
والدقة يف التصامي�م إىل جانب
بالج�رأة
ّ
الرباع�ة يف تنفي�ذ أدق التفاصي�ل ،حتى
بدت بعض الفساتن املعروضة كلوحات
مزخرفة رس�مت بريش�ة تحمل الكثر
من املعاني الفنية.

طالب مسلحون

لقطة من
الزمن اجلميل

احليدر خانة يف اخلمسينات

ال�سرطان

م�اذا يمكن�ك الق�ول ل�كل
م�ن تلتقي�ه بعدما أصب�ح الكل
يتحاشاك بس�بب سوء طباعك؟
واجهه�م بالحقيق�ة ،قد يدعمك
أحدهم .تقوى الحظوظ المالية

 24يوليو –  23اغ�سط�س

الأ�سد

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب

العذراء

حاول أن تس�يطر على عصبيتك
الزائدة ،فالمبالغة في بعض األحيان
قد ت�ؤدي إلى عواق�ب وخيمة وغير
محس�وبة النتائج قد يعاني الشريك
بعض المزاجية غير المبرّرة

حدث مفاج�ىء يعجبك أو ربح
م�ا او انتماء الى فري�ق ّ
يحفزك جدا ً
ّ
يخ�ص أحد االصدقاء .تتلقى
أو خبر
دع�وات وتك�ون مح�ط االهتم�ام
تتشارك في مناسبات

القرارت المتس�رعة تسيء إلى
مركزك ،فحاول تنفيذ المطلوب منك
لتبقى مرتاح�اً من هموم ال دخل لك
فيها تصغي إل�ى كالم الحب الجميل
وتتلقى مفاجآت تسعدك

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

القو�س

تبدأ بالتخطيط لمشاريع مقبلة،
ّ
متوقع لها.
فتس�ير األمور كما ه�و
ال ش�يء في األفق يدل على ضربات
قاس�ية ،لكن بالمقابل ال مؤشر إلى
مفاجآت ضخمة وجيدة

تعي�ش فصيلة فريدة من الفرئان تس�مى فرئان
الجن�دب يف الصح�راء الجنوبي�ة للوالي�ات املتحدة،
حي�ث تتغ�ذى ع�ى كائن�ات غ�ر تقليدي�ة للفرئان
كالعق�ارب والق�وارض ،باإلضاف�ة إىل أنه�ا تعوي،

الثور

 22يونيو 23 -يوليو

 24اكتوبر 22 -نوفمرب

العقرب

مواق�ف جريئ�ة ق�د تضطر
إل�ى اتخاذها قريب�اً ،وخصوصا ً
أنها س�تظهر م�دى قدرتك على
اس�تيعاب األمورمهم�ة صعب�ة
إلقناع الشريك بقرار حاسم

 23دي�سمرب20 -يناير

اجلدي
مواق�ف الش�ريك تك�ون غي�ر
متوقع�ة وتدفع�ك إلى إع�ادة النظر
العالق�ة ،لئال تصل بينكما إلى طريق
مس�دود ال تح�اول أن تضح�ك على
نفسك

حس�ب موقع نيو ساينتس�ت .وأوضح أن 'العقارب
تقاتل بش�جاعة ،وتلدغ فأر الجن�دب عى أنفه ،لكن
دون جدوى ،فالفأر يتجاهل ألم السم يف جسده ،وال
يتأث�ر به ويع�ض رأس العقرب ث�م يأكله' .وتتصف
ف�رئان الجن�دب ب�'الطبيع�ة القاتل�ة' ،إذ إنه�ا منذ
ال�والدة تتعلم برسعة كيف كيف تصطاد فريس�تها،
التي تكربها بالحجم كثرا'.وتتش�ابه فرئان الجندب
مع الذئاب ،فهي تع�وي حينما يكتمل القمر.ويهتم
العلماء بهذه الفصيلة من الفرئان ،بسبب مقاومتها
لسم العقارب ،ويعملون عى دراسة الجهاز العصبي
لها أمال يف اكتشاف الطريقة التي يتعامل فيها الفأر
مع األلم وإمكانية االس�تفادة من ذلك لتطبيقه عى
اإلنسان.

متزق ورق امتحان
قطة ّ
س�بّبت قط�ة حال�ة م�ن الذع�ر يف
قاعات االختبار بإحدى املدارس الثانوية
للطالب�ات بالقطي�ف بعدم�ا قام�ت
بمباغتة إح�دى الطالبات وتمزيق ورقة
االمتح�ان .وتس�ببت الحادثة يف حصول
عدد من ح�االت اإلغماء ب�ن الطالبات،
مم�ا أدى إىل اس�تنفار ال�كادر التعليمي
لضب�ط الوضع وتهدئة نفوس الطالبات
وتسكن روعهن وذلك اس�تعدادا ً للفرتة
الثاني�ة .كم�ا أدت الحادث�ة إىل رصاخ
بع�ض الطالبات الذي ارتف�ع إىل اللجان
األخرى وس�بّ ب حالة من الرعب والقلق

حي�ث قام�ت الطالب�ات ب�رتك أوراقهن
ومغادرة القاعات الستكشاف األمر ظنا ً

منهن بح�دوث كارث�ة أو حري�ق داخل
املدرس�ة .وقالت إحدى املعلمات فوجئنا
ب�راخ ش�ديد م�ن الطالب�ات بس�بب
وج�ود قطة داخ�ل الفصل مم�ا أدى إىل
ارتباك وتخوف الطالبات من القطة التي
قامت تالحقهن ،مما اس�تنفر املعلمات
املتواج�دات بالقاعات املجاورة بس�بب
الراخ املتواصل من الطالبات .مش�رة
إىل أن إح�دى املعلم�ات قامت بمس�كها
وإخراجها إىل خارج املدرسة.

عاممة وزهنا  35كغم
كش�فت صحيف�ة "داي�ي مي�ل" الربيطانية،
عن صاح�ب أول وأضخم عمام�ة يف العالم ،والتي
يطلق عليها "دوماال" ،وترتديها طائفة "الس�يخ"
الهندي�ة .وظه�ر أحد أعض�اء جماع�ة "نيهانج"
(إح�دى الجماع�ات املس�لحة التقليدي�ة التابع�ة
لطائفة الس�يخ) وه�و يرتدي عمام�ة يصل طول
القم�اش املس�تخدم فيه�ا  300م�رت ،خ�الل أحد
املهرجان�ات املحلي�ة يف مدينة آمريس�تيار بالهند.
وتتك�ون عمامة "دوماال" م�ن خليط بن القماش
األزرق الل�ون (الل�ون الرس�مي للجماع�ة) والتي
يت�م تضفره�ا جنبا إىل جنب م�ع مجموعة كبرة
من الس�كاكن والخناجر والس�يوف ذات األحجام
املختلف�ة واملربوط�ة بسالس�ل من حدي�د ،توضع
جميعه�ا فوق رأس أح�د أعضاء نيهانج .وس�بق
وسجلت موس�وعة جينيس لألرقام القياسية لقب

لون مع

ونساء وأطفال وأصابوا  31آخرين.
 - 1953حل األحزاب السياس�ية يف
مر.
 - 1964الرئي�س األمريكي ليندون
جونس�ون يعط�ي موافق�ة الوالي�ات
املتح�دة ع�ى معاون�ة ق�وات فيتن�ام
الجنوبي�ة لزعزع�ة النظ�ام يف فيتنام
الشمالية.
- 1979
ش�اه إي�ران محم�د رض�ا بهلوي
يصل م�ع عائلته إىل مر بعد خروجه
من إيران.
زل�زال يف إي�ران بق�وة  6.7ع�ى
مقي�اس ريخ�رت ي�ؤدي إىل وف�اة 200
شخص يف األقل.
 - 1989إقام�ة عالقات سياس�ية
بن إسبانيا وإرسائيل.
 - 1992محم�د بوضي�اف يت�وىل
رئاسة الجزائر.
 - 1994زلزال يف بنس�يلفانيا بقوة
 4.6عى مقياس ريخرت.
 - 1995زل�زال يف كوب�ي بالياب�ان
بق�وة  6.9عى مقياس ريخرت يؤدي إىل
مقتل  5502شخص وإصابة .36896
 - 2001اغتي�ال رئي�س جمهورية
الكونغو الديمقراطية لوران كابيال.

فئـــــران تعــــوي!

 21ابريل –  21مايو

تبدالت كثي�رة وتحوالت تدفعك
إلى خل�ط األوراق مج�دداً ،لكن ذلك
قد يكون إيجابياً وحاسماً لمصلحتك
مزيد من العراقيل في طريق تصحيح
العالقة مع الشريك

امليزان

 - 929عب�د الرحم�ن النارص يعلن
نفس�ه يف قرطب�ة خليف�ة للمس�لمن
مؤسسا ً خالفة قرطبة.
 - 1761بريطاني�ا تس�تويل ع�ى
إقليم بونديتشري بالهند من فرنسا.
 - 1777اس�تقالل فرمون�ت ع�ن
نيويورك.
 - 1835تأس�يس إم�ارة دبي بعد
 15عام�ا ً م�ن ارتباطه�ا بالحماي�ة
الربيطانية.
 - 1909بعث�ة إرنس�ت ش�اكلتون
تعثر عى القطب الجنوبي املغناطييس.
 - 1920عق�د االجتم�اع األول
لعصبة األمم.
 - 1938افتت�اح املتح�ف الزراعي
امل�ري يف "رساي األم�رة فاطم�ة
إس�ماعيل" والت�ي كانت ق�د وهبته يف
عام  1908للجامعة املرية.
 - 1943الحكوم�ة العراقي�ة تعلن
الحرب عى دول املحور وتقف إىل جانب
ق�وات الحلفاء يف إط�ار الحرب العاملية
الثانية.
 - 1948العصاب�ات الصهيوني�ة
ترتك�ب مج�زرة بفن�دق س�مراميس
يف ش�ارع صالح الدي�ن يف حيفا عندما
فجروا قنبلة فقتلوا  31عربيا ً من رجال

اوجد الفروقات يف الصورتني
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كانون الثاين

خضع طالب اح�دى املدارس
يف فلوري�دا ،لحصة تدريبية لتعلّم
الدف�اع عن النف�س ومواجهة أي
اعتداء مسلح قد يتعرضون له.
وق�ام مدرب�ون متخصصون
بتدري�ب الط�الب ع�ى كيفي�ة
التعام�ل مع ح�االت مماثلة لتلك
املأس�اة الت�ي حصل�ت الش�هر
امل�ايض يف كونيكتيكت .وتم لهذه
الغاية استخدام أسلحة مطاطية،
تستعمل بإرشاف معاهد خاصة.

ربما تشعر بعدم االستقرار ،ال
يالحقك الحظ الس�يّ ىء منذ مدة،
والعيون الحاس�دة شاخصة عليك .ال تراهن عى الح�ظ وال تأخذ خطوة
تك�ن مترسعا ً يف الحك�م اآلخرين من ع�ى االط�الق وال تش�ارك يف ما ال
تراه مناس�با ً لك .كن متعاونا أنت
النظرة األوىل.
بحاجة اىل اشاعة الثقة حولك.

اجلوزاء

يف مثل هذا اليو م

كلامت متقاطعة

أكرب عمامة عام  2010باسم ميجور سينج ،والتي
يصل طولها  400مرت ،ووزنها نحو  35كيلوغراماً.
ويتناف�س أعضاء تل�ك الجماعة ح�ول مَ ن يرتدي
منه�م العمامة األك�رب ،خاصة يف عي�د الحصاد أو
"ماغي ميال" ،الذي يواك�ب ذكرى معركة خيندارا
التي دارت بن الجيش املغويل الغازي وملك الس�يخ
ج�ورو العارش ،جوبيند س�ينج جي ،ويس�عون يف
عيده�م ملمارس�ة أس�اليب القت�ال املعروفن بها
باس�م "جاكت�ا" ،وهو فن م�ن فن�ون الدفاع عن
النف�س باألس�لحة ،كما أنه�م يمارس�ون خاللها
رياضة الفروس�ية باس�تخدام الرماح فيما يعرف
ب� "البوثاتي"" .نيهانج" هي كلمة فارسية تعني
"التماس�يح" ،وتطل�ق ع�ى املحارب�ن يف جيوش
املغول ،حيث كانوا يقاتلون برشاسة ك� "الزواحف
املتوحشة".

افقي
 – 1األسم الثاني لالعب كرة قدم فرنسي
 – 2شاعر هندي من أعالم األدب العالمي – رفض
 – 3فريق كرة قدم أسباني
 – 4عكس دخولي
 – 5عاصمة أسيوية – عفلوا عن
 – 6عاصمة أوروبية
 – 7حرف جر – جوابنا
 – 8من المستحيالت – متشابهة
 – 9عكسها غابات – غير مطهي .

عمودي
 21يناير –  19فرباير

الدلو

توق�ع خيبة أو لبس�اً في بعض
األم�ور .هنالك إضاع�ة للوقت .إياك
والمتاع�ب والجدال .إنه يوم س�لبي
ال ّ
يبش�ر بالنجاح عواطفك جيّاش�ة
وسحرك طاغ من دون ادنى شك

 20فرباير –  21مار�س

حوت

ال تتر ّدد ف�ي التعبير عن وجهة
نظرك مهما كلفك ذلك ،وفي النهاية،
ال ب�د من أن تتوض�ح الصورة فتنال
حقك إش�ارات إيجابية من الش�ريك
تعطيك أمالً أكبر في المستقبل

 – 1كلمت�ان :أحد القديس�ين  +األس�م الثاني لالع�ب كرة مضرب
عالمي
 – 2تعب – عاصمة أسيوية
 – 3مدينة مغربية تعرضت لزلزال مدمر عام  – 1960للنهي
 – 4مدينة فرنسية – ملك األجواء
 – 5عكسها من األلوان – حب
 – 6عال الثوب الوسخ
 – 7مدينة روسية
 – 8ماركة سيارات – عمل إبداعي
 – 9ممثلة مصرية .
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العراقـي
المستشـار العام

مجتتعتتة التتالمتتي

صفـــــحـة

الأخيــــرة
العدد ( 16 ) 421كانون الثاني 2013

صحيفةيومية سياسية مستقلة

زوجتتتتان لكتتل متتتزارع

انشغاالت

بتؤس النتخبتتة
* حاتم حسن

القاهرة /وكاالت
ابتك�ر بن�ك التنمي�ة واالئتم�ان الزراع�ي يف مر أس�لوبا جدي�دا ملواجهة
العنوس�ة بمر ،يف ضوء اإلحصاءات التي تشر إىل أن عدد العوانس بمر بلغ
 9ماليني امرأة.
ويف ه�ذا الس�ياق ،أعلن الدكتور محس�ن البط�ران رئيس البن�ك ،يف مؤتمر
صح�ايف عق�ده مع وزي�ر الزراع�ة الثالث�اء ،أنه س�يتم منح قروض للش�باب
املزارعني ،إلعانتهم عى تكاليف الزواج .بحسب ما نقلت صحيفة «األهرام».
وتتضمن مبادرته تش�جيع تعدد الزوجات ،برشط االكتفاء بزوجتني ،حيث
س�تتم معاقبة املزارع الذي يقدم عى أكثر من زيجتني.وكشف رئيس البنك عن
أن الفائ�دة الخاصة بقرض الزيج�ة األوىل تبلغ  ،%3بينم�ا تبلغ لقرض الزيجة
الثاني�ة  ،%6ويعاق�ب الراغب يف الزواج الثالث بفرض فائ�دة ضخمة عليه تزيد
ع�ى .%15وم�ن ناحية أخ�رى ،انتقد البطران من يش�ككون يف مس�اندة البنك
للمزارعني ،مشرا إىل أن البنك قام بإسقاط مديونية  37ألف مزارع بالكامل.

كـاريكـاتـير

فؤاد حسون

عتنتتتصتتتري بالتتتفتتطتتترة !
لندن /ديلي تليغراف
كش�فت دراس�ة أن أصح�اب
األعم�ال عنريون بالفط�رة ،حيث
إنه�م أكث�ر ترجيح�ا ملن�ح الوظائف
لألشخاص الذين ينتمون إىل خلفيتهم
العرقية.

وذك�رت الدراس�ة أن�ه يف عملية
قائم�ة مرش�حني مزيف�ة لوظيف�ة
أكاديمي�ة بإح�دى الجامع�ات ،كان
املش�اركون البيض القائمون بأعمال
املدراء أكثر ترجيحا لتقديم املرشحني
البيض إىل املنصب.
ووج�دت الدراس�ة أن�ه عندم�ا

خالصات

كيف ستحتفل البرصة
بخليجي  21؟
* طالب عبد العزيز
أصبح بحكم املؤكد أن دورة االلعاب الخليجية القادمة (خليجي)22
س�تقام يف الب�رة ع�ام  2015وهذا م�ا أك�ده املؤتمر العام لرؤس�اء
االتح�ادات الخليجي�ة لكرة الق�دم ،الخرب ال�ذي جعلنا أنفس�نا جميعا
كعراقيني وس�كان البرة بخاصة مسؤولني أمام أنفسنا قبل أن نكون
مس�ؤولني أمام بعضنا لتقديم الوجه األجمل ملدين�ة عراقية غنية جدا،
تنت�ج أكثر من مليوني برميل نفط يوميا ،إذا م�ا علمنا أن الوقت متاح
لنا لكي َ
نؤمّ ن مس�تلزمات إنجاح الفعالية التي ستكون محورا رئيسيا
لص�ورة العراق القادمة ،التي لم يفلح مؤتمر القمة العربية الذي إنعقد
يف بغ�داد العام امل�ايض يف تقديمها،ذلك ألن املؤتمر لم يس�تغرق س�وى
س�اعات قليلة ،حي�ث لم تتمكن الكام�رات العربية م�ن معاينة بغداد
طويال بسبب الفرتة القصرة التي استغرقتها وقائع املؤتمر.
وألن الحكومة (الدينية) يف البرة لم تفتح األفق تجاه ما عرف عن
البرة لدى األشقاء الخليجني كمدينة ليلية أكثر مما هي نهارية ،أقول
ليلية وأعني ما أقصد من معاني الليل يف السمر والسهر والطرب والغناء
وامل�رح واألنس ،ل�ذا س�تكون املدينة عى غر م�ا توقع�وا ،مدينة تنام
باك�را ،أزقتها مظلمة ومياه أنهارها آس�نة لذا فالالعبون واملش�اركون
من اإلدارين واملش�جعني سينامون باكرا بعد كل مبارياة تقام ألنهم لن
يج�دوا مكانا فيها للتمتع باوقات ما بعد املس�اء فال نوا ٍد ليلية وال دور
للس�ينما وال مسارح وال دار لألوبرا ،وال حتى مقاهي بمعنى املقهى لذا
وبحسب ظني س�يضطر القائمون عى أعمال الدورة إىل أخذ املشاركني
فيه�ا ملدينة األلعاب ،يف املعقل أو ملطعم اليقني،وهو عوامة راس�ية عى
ش�ط العرب أو ملطعم س�فن النجاة وهو مطعم آخر عى نهر العش�ار،
يش�به كث�را مطاعم الط�رق الخارجية ع�ى الخط الرسيع ب�ني بغداد
والبرة ،وإال أين يعني؟
الحديث عن ليل البرة يقودنا إىل الحديث عن الجهة التي ستنظم
فعاليات االفتت�اح ،وهل بإمكان جهة محلية عراقي�ة تنظيم إحتفالية
كب�رة كالت�ي تقام يف مناس�بة مهمة ط�ال انتظارها ،وكيف س�تفكر
الحكوم�ة املحلي�ة ووزارة الرياضي�ة والش�باب ب�ل وحت�ى الحكومة
الفدرالي�ة بقضي�ة بالغة الحساس�ية ،فحف�ل من هذا الن�وع تتنافس
ال�دول عى االتيان بكل ما ه�و جديد ومفاجئ وغري�ب وجميل ،ونحن
نش�اهد احتفال افتتاح الدورات الرياضية يف العال�م بل وحتى الدورات
الخليجية الس�ابقة ،ألن الدول تجد يف مناس�بة مثل هذه فرصة متاحة
لتقدي�م الصورة املرشقة عنه�ا ،ترى هل س�تقوم حكومتنا عى تقديم
حف�ل االفتتاح بما ينس�جم م�ع طموحن�ا يف رؤية وطن ينع�م بحرية
وديمقراطي�ة وحي�اة مثالي�ة ،لنؤكد للجمي�ع أننا نجني الي�وم ثمرات
التغير الذي تم بعد العام .2003
الالف�ت للنظ�ر َّ
أن مجل�س النواب م�ا زال ير ع�ى مثول معايل
وزير الرياضة والش�باب للمس�اءلة يف قضية تهم فس�اد م�ايل وإداري
خاصة ببن�اء املدينة الرياضية ،فيما الوزير ي�ر عى عدم املثول هذا،
وألن الص�ورة املثالي�ة للمدينة الي�وم تمكنت من إقناع املعنيني بش�أن
إقام�ة ال�دورة الخليجية يف البرة وم�ن وجهة نظر محاي�دة نرى أن
وقائ�ع اس�تجواب الوزي�ر يجب أن تؤج�ل إىل وقت آخر،كم�ا أن دخول
الحكوم�ة الفدرالية بثقله�ا الكبر له أكثر من موج�ب ،ونرى أن دوائر
ومؤسس�ات الدولة واملجتمع املدني بأجمعه�ا معنية أكثر من أي وقت
مىض بهذا الحدث التأريخي فضال عن وجوب إخراج املدينة من فضائها
القات�م من صورتها الس�وداء الكالحة،صورة الح�زن الدائمة إىل فضاء
األل�وان املتعددة يف الفرح واملرح واألمل بحياة خارج محددات الحكومة
الدينية.
تعل�ن حكوم�ة البرة املحلي�ة يف موقعه�ا عن مس�ابقة لألغنية
الوطني�ة البرية،وهو إع�الن فق�ر خجول،يعده املتابعون للمش�هد
إنفراجا يف طبيعة أداء الحكومة الحالية والحكومات التي س�بقتها ذلك
ألنه�ا لم تتمك�ن ومنذ وجودها من إش�اعة الفرح يف نفوس س�كانها،
وظلت تجلدهم يف مناسبة وغر مناسبة بسوط املأساة من خالل الشح
يف الخدمات وجيش العاطلني والوضع األمني املرتدي فضال عن إخفاقها
يف تقديم أي مرشوع حقيقي لصالحهم.

العراقـي

ع�رض عليه�م نف�س املجموعة من
السر الذاتية القوية بالتساوي ،فضل
املشاركون غر البيض املرشحني غر
البيض عى املرشحني البيض ،رغم أن
مستوى تحيزهم لم يكن قويا.
ووص�ف الباحث�ون النتائج بأنها
«مقلقة جدا وبدرج�ة الفتة للنظر»،
وأشاروا إىل أنها يمكن أن تجعل األمر
أكثر صعوبة للمش�اركني من أقليات
عرقية إليجاد وظائف.
وكان األس�تاذ جيف�ري بيت�ي،
رئي�س س�ابق لقس�م عل�م النف�س
بجامع�ة مانشس�رت ،ق�د عرض عى
 96مش�اركا أربع س�ر ذاتي�ة قوية

تعزية

أتقدم باس�مي والعاملني يف (مؤسس�ة املستقبل
العراقية للصحافة والنرش ووكالة أنباء املس�تقبل)،
بأحر التعازي واملواس�اة اىل الس�يد محسن العتابي
مدي�ر عام دائرة التخطي�ط واملتابعة يف أمانة بغداد،
لوفاة املغفور لها إن ش�اء الله (والدته) ،سائال العيل
القدير ان يتغمدها بواس�ع رحمته ويسكنها جنات
خلده ،وان يلهم ذويها الصرب والسلوان.
إنا لله وانا إليه راجعون
عيل الدراجي

بالتس�اوي مع ص�ور ملحقة وطلب
منهم تضييق قائمة املرشحني الثنني
فقط.
وكان نص�ف املرش�حني بي�ض
والنص�ف اآلخ�ر لم يكن كذل�ك ،لكن
أكث�ر من  %60من املش�اركني البيض
اخت�اروا االثن�ني البي�ض مقارن�ة
ب�� %6.3فق�ط الذي�ن اخت�اروا كال
طالبي الوظيفة غر البيض.
ووفق�ا لتقرير م�ن التعليم العايل
اخت�ار  %4.2فق�ط م�ن املرش�حني
غر البيض املر َ
َش َ�حني البيض ،وأكثر
م�ن  %25اختاروا كال املرش�حني غر
البيض.

رئيتس متجتلتس اإلدارة

التنتتورة القصتتيترة ..متمتنتتوعتة

متطتلتتوب متتوظف
لندن /وكاالت

ذئتتبتتت ًا

لندنUPI /
أظه�رت دراس�ة جدي�دة مؤخ�را ً أن املوظفني

يف ح�ني يتواف�د العدي�د م�ن الش�بان إىل مكات�ب التوظي�ف واملواق�ع
اإللكرتوني�ة املخصصة لتقديم الطلبات من أجل العمل ،يبقى هناك وظيفة
ش�اغرة واحدة ال أحد يس�تطيع تقديم طل�ب من أجل
الحصول عليها ،بل أن قلة قليلة من الناس املميزين
جدا ً يستطيعون قبول رشوط العمل.
«س�رك الرع�ب» الربيطاني يطل�ب منذ فرتة
ش�خصا ً يكون ب�كل بس��������اطة ذئباً ،وإن
املنص�ب مفتوح للذكور واإلناث .نعم ،املطلوب
ه�و ذئ�ب ويج�ب أن
يك�ون بريط��اني�ا ً
وع�ى وجه�ه أقله
 60.000ش�عرة.
فه�ل أن�ت ع�ى
ق�در م�ن أج�ل
التقديم عى تلك
الوظيفة؟

ورأينا ,أخرا ,الفرخة املهلوسة ,والتي كانت طاووسا ...فالطاووس
ليس غر ريش�ه ..وإال فانه دجاجة مسلوخة...وانطفأت النخبة من
األدباء والفنانني واملبدعني ...وكش�فت لهم جحافل اللصوص وفيالق
الفساد وحشود املزورين أنهم بال مفعول ولم يكن لعطائهم من تأثر
ووجودهم ال يختلف عما لو كان يف أي بلد بدائي متخلف ...وانه عندما
ج�د الجد يتقدم س�واهم وترتفع أصوات الغوغ�اء والهمج ...ويموت
الروائ�ي فهد االس�دي مثل فطيس�ة مثلم�ا يموت غره مم�ن أبدعوا
وخلقوا وتبخرتوا بإبداعهم يف مجتمعاتهم ,يموتون مهملني ,منسيني
..وربم�ا جياع ,,وفر من فر منه�م إىل املنايف والغرب�ة ترهقهم أحزان
أخرى عى اس�ألتهم الت�ي ال يمكن أن تكون مج�رد خواطر يف بلدهم
...وربما سيكفرون بكفرهم ...وال يجدون معنى بالسؤال عن الوجود
والعلل األوىل ..وليس لهم أن يش�كوا وان يس�تبدلوا ديكارت بآخر وان
يتفاهموا مع عقول س�عيدة بيقينياته�ا النهائية وأدمغتها باتجاهها
الواحد وإطاراتها الضيقة ,فللبايالوجيا أحكامها وللجس�د رضوراته
ولديمومة العيش منطقها ...وكس�دت بضاعة املب�دع ,ولم يعد هناك
من يطلبه�ا حتى للتظاه�ر بالثقافة واملع�ارصة ..فبضاعته أدرجت
م�ع املتفج�رات وأدوات اإلرهاب ...أنها تمس يقيني�ات البلهاء ,وتثر
هلعهم ..وتستنفرهم للحرب والجهاد ...
وكم�ا هن�اك آالف الش�هادات الجامعي�ة امل�زورة ...والتواري�خ
السياس�ية املزورة ,واألدوار الوطنية املزورة ,فقد تكش�فت األس�ماء
اإلبداعي�ة املزورة ..وبذا تضاعفت خيب�ة االصالء من املبدعني وطفح
بؤس�هم ...وبم�ا وضع تلك املب�ادرة باقرتاح تش�كيل هيئة حكومية
تعني بش�ؤون املثقف�ني الش�خصية واإلبداعية ,,وضعه�ا يف موضع
الهزأة ..ولم يدعمها او يس�اندها احد ..ورأين�ا مبدعينا يترسبون اىل
الصم�ت واىل اإلهم�ال واىل املنايف واىل امل�وت ,كما لو كان�ت إبداعات
الع�راق مج�رد كذبة وقد تالش�ت واختف�ت اآلن ...ولم تكن األس�ماء
العمالقة غر تقليعة وقد انتهى وقتها.
ان رسق�ات للم�ال الع�ام تس�اوي كل منه�ا ميزانية دول�ة ..مع
شكوى عامة ألبسط متطلبات العيش ,ومع تسجيل املنظمات الدولية
,كل باختصاصه�ا للعراق يف صدارة الس�وء ال يمكن ان تكون للثقافة
وللمثقفني من وجود وتأثر واعتبار ...وال يمكن سماع صوت املبدع يف
محيط العنف واإللغاء واحتكار الحق والحقيقة ...وستكون النخبة يف
مثل هذا املحيط بمواصفات ورشوط معينة هي التي تفرزها وتقررها
رشيح�ة الغوغاء من حملة البنادق والقناع�ات البلهاء ...ووجدنا ,يف
نهاي�ة املطاف أن الثقافة تدخل ميدان التجارة واالس�تثمار بال أخالق
وال مفاهي�م وال مب�ادئ ..ومثالها الصحافة ومش�هدها الهزيل ...ولم
يب�ق غر وجوه رائع�ة يف فضائيات قليلة يف حش�د فضائيات الغوغاء
املمولة منذ االحتالل ...

الربيطاني�ني يتحسس�ون م�ن التنان�ر القص�رة
والقمص�ان الكاش�فة الت�ي ترتديه�ا زميالته�م
يف العم�ل ،بحج�ة أنه�ا تش�تت أفكارهم.ووج�دت
الدراس�ة ،التي نرشته�ا صحيفة
«دييل ميل» ،أن ما ال يقل عن %30
من املوظفني الرجال يريدون منع
النساء من ارتداء املالبس الكاشفة
ع�ن مفاتنه�ن يف العم�ل ،وع�ى
رأس�ها الرساويل القصرة.وقالت
إن  %32م�ن املوظف�ني الذك�ور
اعتربوا ارت�داء الرساويل القصرة
م�ن قبل زميالتهم غ�ر مقبول يف
العمل ،فيم�ا أيّد  %30منهم حظر
املوظف�ات من ارتداء املالبس التي
تحاكي جلد الفهد.
وأض���اف�ت الدراس���ة أن
القمصان الكاشفة جاءت يف املرتبة
الثالثة عى الئحة املالبس النسائية

التي يري�د املوظف�ون الربيطانيون حظ�ر ارتدائها
يف العم�ل وأي�د الخط�وة  %27منهم ،تلته�ا التنانر
القص�رة ب��  ،%24والقمص�ان القص�رة ب�.%22
واش�ارت إىل أن الكث�ر م�ن املوظف�ني الربيطانيني
يعتربون املفاتن الت�ي تظهرها زميالتهن من خالل
املالب�س الكاش�فة غ�ر مثرة ،ب�دالً م�ن تقديرها

م�ن خ�الل التمت�ع باخت�الس النظ�ر إليها.وقالت
الدراس�ة إن  %67م�ن الربيطاني�ات العامالت أيدن
منع�ن زميالتهن من ارتداء الرساويل
القصرة ،و  %52من ارتداء التنانر
القص�رة العتقاده�ن بأنه�ا غر
عملية.ووج�دت أيض�ا ً أن أكث�ر
م�ن ثل�ث املوظف�ات الربيطانيات
يعشقن ارتداء املالبس حمراء اللون
العتقاده�ن بأنها تمنحهن ش�عور
الثقة ،يف حني تمنت  %29منهن بأن
تك�ون لديه�ن الش�جاعة الكافية
الرتدائها بصورة منتظمة.
وأضاف�ت الدراس�ة أن %13
من الربيطاني�ات العامالت اعرتفن
بأنهن يتعمدن ارتداء مالبس حمراء
الل�ون يف املكات�ب إلث�ارة إعج�اب
زمالئهن ،فيما اعتربت  %48منهن
الث�وب األحمر أكثر األل�وان جاذبية
ب�ني مالبس�هن ،وأق�رّت  %26ب�أن
مسحوق الش�فاه األحمر اللون يعزز
ثق���تهن بأنفسهن.

مصادر تاريخية ترجح أن أول منتسب دخل في سلك الشرطة كان اسمه «إسماعيل»

«أبو إسامعيل» لقب مأثور عن الرطة ..فهل يروق هلم اليوم ؟!
بغداد /المستقبل العراقي
فش�لت مح�اوالت أب�و س�عد ( )71عاما ً

يف مللم�ة األمر عند إحدى الس�يطرات األمنية،
عندم�ا فل�ت لس�انه واس�تخدم لق�ب «أب�و
إس�ماعيل» يف مخاطبة الرشطي الشاب حيث
ب�دت عليه عالم�ات الغض�ب واالمتعاض من
هذه املفردة.
َ
ولط�ف األجواء
ت�دارك أبو س�عد املوق�ف
املش�حونة بم�ا يمل�ك م�ن أريحية يحس�ده
الجميع عليه�ا بقوله «عمي أنت اختار اللقب
الذي تريده ونح�ن نخاطبك به» ،بكلمات أبو
سعد البس�يطة تبددت غيوم الزعل وانفرجت
األزمة ،نحن يف الس�ابق كنا نخاطب الرشطي
ب�(أب�و إس�ماعيل) والجندي ب�(أب�و خليل)،
والي�وم ال أع�رف كي�ف أخاط�ب الق�وات
األمنية»؟! وفقا مل�ا ورد يف الوكالة (اإلخبارية
لألنباء).
وغالب�ا م�ا تح�اول الش�عوب إيج�اد لغة
ح�وار فيه�ا طراف�ة ومودة من خ�الل إطالق
الكنى واأللقاب عى األشياء املادية واملعنوية،
حيث ألق�ت األلقاب ذات املدل�والت التاريخية
بتأثرها عى أغل�ب املجتمع�ات ،والعراقيون
من أكثر ش�عوب العالم ولعا باأللقاب والكنى
وهو موروث عربي قديم.
إىل ذل�ك ق�ال الباح�ث يف ال�رتاث العراقي
ش�هاب وعد الله «كانت العرب تطلق األلقاب

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

والكن�ى لغرض�ني :األول للفخ�ر والتحبي�ب،
والثان�ي الحتق�ار الع�دو واالس�تهانة ب�ه،
والعراقيون كبقية الش�عوب يطلقون عى من
اس�م احمد (أبو ش�هاب) وعيل (أبو حس�ني)

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة
للصحافتة والطباعتة والنتر

وهك�ذا .ويرجع ظهور لقب (أبو إس�ماعيل)
إىل بدايات تأسيس الدولة العراقية عام 1921
عندما تش�كلت الرشط�ة بمس�اعدة االنكليز
والهن�ود ،كم�ا توض�ح الباحث�ة االجتماعية

لالشتراك
واإلعتالن

07901463050
07709670606

والكاتبة يف الرتاث الشعبي حمدية هارون.
وتضي�ف :أن بع�ض املص�ادر ترج�ح أن
أول رشطي عراقي انخرط يف هذا الس�لك كان
َ
أطلق العراقيون عليه
اسم ُه اس�ماعيل ولذلك

أبو إسماعيل ،واستمر هذا اللقب حتى اليوم،
مؤك�دة أن دورة االلقاب مس�تمرة يف الحركة
تبع�ا ً لالح�داث الت�ي يمر به�ا البل�د ،فهناك
عالقة بني االحداث س�واء كانت سياس�ية ام
اقتصادية ام اجتماعية  ،وبني الكنى وااللقاب
حي�ث تظه�ر ان�واع جدي�دة تلغ�ي القديم�ة
وهكذا.أما (أبو إسماعيل) وهي الزمة ُخصت
بها األجهزة األمنية العراقية وليس�ت من باب
اإلهان�ة واالنتق�اص بل ع�ى العكس هي من
باب املديح والتقدي�ر ،فلماذا يرفضها البعض
اآلن؟ أسباب عديدة تجعل بعض افراد الرشطة
يرفضون لقب (أبو إسماعيل) ولعل أن أغلب
هؤالء األف�راد هم من الش�باب ،وبالتايل فهذا
اللق�ب يحمل يف بعض دالالته كرب الس�ن كما
يقول سجاد محمد ( )29عاماً.
ويوض�ح محم�د :أن�ه يش�عر باإلحب�اط
عندما يناديه أحدهم ب�(أبو إسماعيل) ،فهذا
اللقب يوحي بأنه أصبحت شيخا ً عجوزاً.
يف حني يضيف زميله يف الرشطة االتحادية
ً
قائ�ال :هذا اللقب
عيل عبد الواحد س�ببا آخر،
يذكرن�ي بالحقب�ة املاضي�ة« ،نري�د أن ننىس
املايض وننظر اىل األمام».
ربما تش�هد االي�ام الق�ادم والدة «لقب»
يض�اف اىل اف�راد الرشط�ة العراقي�ة ويكون
مقبوالً م�ن الجميع وحتى يبت�دع العراقيون
ه�ذا الحل يبقى (أبو اس�ماعيل) ي�راوح بني
املايض ومقبوليته والحارض ورفضه.
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