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العراقي

احلرية ال ميكن أن تعطى على
جرعات ،فاملرء إما أن يكون حرا ً
أو ال يكون حرا ً
«نيلسون مانديال»

العريبي يعتدي عىل ناجح محود بالرضب !!
ص14

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفة يومية سياسية مستقلة

يونس حمـــمود :كسـبنا
جــيـ ًال جديـد ًا

علي الدراجي

 16صفحة

يجــــب ان ينسجـــم مـــع الدسـتـــور العـــراقـــي

املعارضة الكـردية :نظام احلكم يف اإلقليم «دكتـاتوري»
المستقبل العراقي  /فالح الشامي

ع�دت كتل�ة التغيي�ر المعارض�ة المنضوي�ة في
التحال�ف الكردس�تاني نظ�ام الحك�م ف�ي إقلي�م
كردس�تان غي�ر منس�جم م�ع الدس�تور العراق�ي,
كاش�فة ع�ن تقدي�م المعارض�ة طلب�ا ً ال�ى برلمان
اإلقليم يقضي بجعل النظام برلمانيا ً بدال من النظام
الرئاس�ي القائ�م حالي�اً .وبمقابل هذا ،اك�د قيادي
في التحالف الكردس�تاني أن رئيس اإلقليم مس�عود
بارزاني رش�ح نفسه لرئاس�ة اإلقليم للدورة الثانية
عل�ى التوالي ,فيما وصف ائت�اف دولة القانون هذا
التوج�ه بالمتناقض .وتنص المادة  61من مش�روع
دستور اإلقليم على أن ينتخب رئيس إقليم كردستان

ع�ن طريق االقتراع العام الس�ري المباش�ر من قبل
مواطن�ي إقلي�م كردس�تان بالطريقة الت�ي يحددها
القانون .وتنص المادة  64من الدس�تور ذاته على أن
مدة والية رئيس إقليم كردس�تان أربع سنوات ،تبدأ
من تاري�خ أدائه اليمين الدس�تورية ،ويج�وز إعادة
انتخاب�ه لوالية ثاني�ة اعتب�ارا ً من تاري�خ نفاذ هذا
الدس�تور .فيما تنص الفقرة أوالً م�ن المادة  70في
الدستور العراقي الدائم على أن ينتخب مجلس النواب
من بين المرشحين رئيسا ً للجمهورية ،بأغلبية ثلثي
ع�دد أعضائه .وتن�ص الفق�رة ثانيا ً على أن�ه اذا لم
يحصل ٌ
أي من المرش�حين عل�ى األغلبية المطلوبة،
يت�م التنافس بين المرش�حين الحاصلي�ن على أعلى
األص�وات ،ويعلن رئيس�ا ً م�ن يحصل عل�ى اكثرية

األص�وات ف�ي االقتراع الثان�ي .وتنص الفق�رة أوالً

من المادة  72على أن تحدد والية رئيس الجمهورية
بأربع س�نوات ،ويج�وز اعادة انتخاب�ه لوالي ٍة ثاني ٍة
فحس�ب .وقال عضو كتلة التغيير بايزيد حس�ن عبد
الله ل�”المستقبل العراقي” ان نظام الحكم الرئاسي
القائ�م حاليا في اإلقليم غير منس�جم مع الدس�تور
العراق�ي ،والذي يف�وض البرلم�ان صاحية اختيار
الس�لطة التنفيذية بكامل الصاحيات وجعل منصب
الرئي�س تش�ريفياً ,مبين�ا ً ان “هذا األم�ر غير متاح
في اإلقليم في الوق�ت الحاضر ،كون ان الصاحيات
جميعها بيد رئيس اإلقليم مسعود بارزاني”.

التفاصيل ص4

بــارزاين يتوســط بقــوة بيـــن اردوغــان واكــراد اوجــالن

ص2

بموازنة أوروبية خليجية ضخمة

عامل غـاز

البعث يعود من الشباك ويقتحم العملية السياسية

اجلــنـوب...
للبيع !!

المستقبل العراقي  /فرح حمادي
ص3

قريب ًا جد ًا

تنرش وثائق

فســـاد رشكــة نـوروز تيــل

وعمالئها يف بغداد

مصـادر الطـاقـة «الوهـابية»
ومنابع اإلرهـاب

ص13

كش�ف مصدر سياس�ي مطلع عن رصد موازنة
مالي�ة ضخمة لح�زب البعث المنحل م�ن قبل دول
أوروبي�ة وخليجي�ة بغي�ة إعادت�ه ال�ى الس�احة
السياس�ية في العراق من جديد ،الفتا ً الى أن الهدف
م�ن ذلك «مواجهة الخطر الش�يعي» بالنس�بة لتلك
الدول .وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه
ل�»المس�تقبل العراق�ي» أن «ح�زب البعث قد يعود
من جدي�د ،وهو دخل فعليا ف�ي مفاصل كثيرة من
العملية السياس�ية ولكن بألوان وأسماء مختلفة»،
مش�يرا ً الى أن «عامل القوة الذي يتكئ عليه الحزب
المحظور هذه المرة ه�و التمويل النقدي» .ورجح
مراقب�ون أن يك�ون للبعثيي�ن حض�ور ق�وي على
الس�احة السياس�ية العراقي�ة في اآلون�ة األخيرة،
الس�يما بعد الظه�ور المثير للجدل لع�زت الدوري،

أح�د أب�رز أركان النظ�ام البعث�ي الس�ابق .وأك�د
المص�در أن ل�دى الح�زب المحظور أق�وى موازنة
مالية يمكن االتكاء عليها في الوقت الحالي لدخول
العملية السياس�ية واالنتخابي�ة ،الفتا الى أن قادته
موجودون في مناطق مختلفة.
ونف�ى المصدر م�ا تقوله احزاب وساس�ة في
الحكوم�ة ب�أن تل�ك الموازن�ة تمث�ل م�ا تبقى من
األموال المس�روقة التي هربها النظام الس�ابق الى
خ�ارج الع�راق .وأك�د أن «التموي�ل يأت�ي من دول
أوربي�ة ومعه�ا دول�ة خليجي�ة لديه�م الرغبة في
موازنة الخطر القادم من الش�رق ،وتحديدا الشيعة
وإي�ران» ،على ح�د تعبيره .وقال «لي�س هنالك من
هو أكفأ من حزب البعث وتجربته لعقود في ضبط
وتحدي�د الخط�ر القادم م�ن الش�رق» ،موضحا ً أن
عودة البعث هذه المرة س�تكون «بص�ورة مغايرة
وعبر قيادات مختلفة».
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فساد الدعاية السياسيـة وكذب االنتخـابيـة

ص4

اللهم احفظ العراق واهله

احــذروا املخطــط السعــودي وليــس جــوبـايــدن ..لتـقـسيــم العــراق!
نواب لـ

البـدء بتسليــف املــواطـنيـن
الراغبـني بشــراء سكـن
العراقيـة لـ

عرب كركــوك :أصوات
االقتتــال تقرع األبواب

 :جلســة البـرملـان املقـبلـة تتضمــن تعـديل
ظاهرة اغتصــاب الصغـيــرات «املســاءلـة والعـدالــة» و «مكـافحـة اإلرهـاب»
ص3

كش�فت مصدر سياس�ي من عرب كركوك عن وجود قلق
ل�دى س�كنى المناط�ق المتنازع عليه�ا خوفا ً م�ن اندالع أي
عملي�ات عس�كرية أو اقتت�ال طائفي قد يعيدهم إلى مآس�ي
 2006وما تاها ،بحسب قوله.
وأكد المصدر ،الذي َّ
فضل الكشف عن هويته ،ل�”المستقبل
العراقي” أن أسعار العقارات واألراضي في تلك المناطق بدأت
تنخفض ،موضحا ً أن هناك إقباال من بعض الساس�ة لش�راء
مساحات كبيرة في تلك األراضي.
وأش�ار المصدر الى ان الكرد في المناطق المتنازع عليها
بدأوا يستغلون الفرصة ويلوحون بمبالغ معينة ألصحاب تلك
األراضي بغية ش�رائها ،متوقعا ً بمقاب�ل هذا الحراك أن تندلع
أعمال طائفية او قتال بين أطراف في تلك المناطق.

وعـقـوبات القـانــون
خلف عبد الصمد :
البرصة ستظل قبلـة ألنظار
ص12
سياحها وزوارها

ص11

خصــوصيـــــة «ربيـــع» السعــوديــــة

استمرار أزمة

ص13

األركيلة تستهلك

ص5

 70ألف دينار شهري ًا من
دخل الشباب

ورقة االقتصاد كفيلة بإيقاف التدخل الرتكي يف البالد
المستقبل العراقي  /علي الكعبي

حتــالــــف الطـــغـــيـــــان واإلرهــــــــاب

يرد« :لن نفاوض»

ص4

ص3

المستقبل العراقي  /خاص

الغاز اجلزائرية ..واجليش

 :االنشــقـــاقـــات يف اجلـيــش ال صحـــة هلـــا

ص2

ف�ي حي�ن ق�ال نائ�ب ع�ن ائت�اف دولة
القان�ون إن الع�راق لديه «الكثي�ر من أوراق
القوة التي نستطيع أن نوقف التدخل التركي
بها ،وأوله�ا ورقة االقتص�اد» ،أكد نائب عن
القائمة العراقية « أن «العراق عرضة للتدخل
من جميع ال�دول ،والخلل ليس في تلك الدول
وإنما الخلل ف�ي العراق» ،بمقابل هذا أش�ار
محلل سياس�ي إلى أن تركيا تحاول استعادة
محافظة الموصل.
وق�ال النائب عن ائت�اف دول�ة القانون
محم�د الصيه�ود إن «تدخ�ل تركيا ب�دأ منذ
 ،2003بس�ب إمكاني�ات الع�راق البش�رية

واالقتصادي�ة وتاريخ�ه ،باإلضافة إلى دوره
الريادي والس�يادي ف�ي المنطقة» ،مش�يرا ً
إل�ى أن «تركي�ا ال تري�د للع�راق بأخ�ذ مث�ل
ه�ذا الدور».وأض�اف صيهود ل�»المس�تقبل
العراقي» «لدين�ا الكثير من أوراق القوة التي
نستطيع أن نوقف التدخل التركي بها ،وأولها
ورقة االقتصاد ،إذ أن االقتصاد التركي يعتمد
بشكل كبير على العراق ،فهناك  1500شركة
عامل�ة ف�ي الع�راق ،وتبادل تج�اري بلغ 19
مليار دوالر» ،مبينا ً أن على الحكومة التركية
أن «تعي�د حس�اباتها ألنه�ا تس�ير بطري�ق
خاطئ ،والش�عب الترك�ي والعراق�ي لديهم
عمق تاريخي وعليها أن تحافظ عليه» .الفتا ً
إل�ى «أننا نعتمد على المعارض�ة التركية في

سحر طه :العراق بحر
ص6

األحلان لكن مطربـاته
يف اخلارج

تصحيح مسار تركيا الحالي ،وخصوصا بعد
لق�اءات رئيس ال�وزراء م�ع المعارضة التي
كانت مثمرة».
من جانبه ،قال النائب عن القائمة العراقية
حام�د المطل�ك ل�»المس�تقبل العراق�ي» «ال
اس�تطيع أن أتكلم بإثب�ات أن الجانب التركي
تدخ�ل في الش�أن العراق�ي ،وال اتهمها ألننا
لم نلمس دلي�ا واضحا على ذل�ك» ،مبينا ً أن
«الع�راق عرض�ة للتدخ�ل من جمي�ع الدول،
والخلل لي�س في تلك الدول وإنم�ا الخلل في
الع�راق ،إذ إن الق�وى السياس�ية اتكأت على
الدول األخرى ولم تتكئ على إرادة شعبها».

التفاصيل ص3

طـفل جيــمـع
ص9 - 8

شــقيــقــيـــن بــعــد
 65ســنــــة !

ص16
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احذروا املخطط السعودي وليس جوبايدن ..لتقسيم العراق!

التحليل السياسي /غانم عريبي
للس�عودية اطماع في العراق
كم�ا األطم�اع اإلس�رائيلية ف�ي
األرض العربي�ة وفلس�طين وربما
ذات الحلم الصهيون�ي الممتد من
الفرات ال�ى النيل وه�ي لهذا تجد
نفس�ها معني�ة بالمل�ف العراقي
ول�ن ت�رى نفس�ها خ�ارج اط�ار
هذا المعن�ى وإذا ح�دث فهو يوم
انتحاره�ا السياس�ي ونهايته�ا
المحتوم�ة! .وفي المعلومات التي
وصلت ل� (المستقبل العراقي) ان
الرياض وعبر جهاز االستخبارات
ضالع�ة ف�ي مخط�ط اس�تهداف
العملي�ة السياس�ية ف�ي الع�راق
وه�و يتح�رك من�ذ فت�رة ليس�ت
بالقصيرة على تحريك كل اآلليات
السياسية واس�تثمار كل الوسائل
من اجل قتل التجربة الديمقراطية
والوطنية في الع�راق لكي ال تمتد
تلك التجربة ال�ى الجزيرة العربية
فتلتهب األجواء اضافة الى األجواء
الملتهب�ة ف�ي منطقتي اإلحس�اء
والقطيف.الجي�ل ال�ذي س�بقنا
ف�ي التجربة السياس�ية يعرف ان

البع�ث العرب�ي االش�تراكي وصل
ال�ى الس�لطة ع�ام  1963بق�رار
بريطاني ومباركة الملك فيصل بن
عب�د العزيز آل س�عود ولوال الدعم
الوهاب�ي ووقوف آل س�عود خلف
البعث وقياداته لما امكنه الوصول
ال�ى الس�لطة وقد كان�وا قبل ذلك
شراذم يمكن احصاء أعدادهم في
الشارع أيام ما كانوا يخرجون في
تظاهرات لهذه المناس�بة او تلك..
ه�ذا يعن�ي ان الس�عودية ال تج�د
نفس�ها اال في الع�راق وليس في
دول الخلي�ج ومن يق�ول غير ذلك
ف�ان التجربة التاريخي�ة والراهنة
تكذبه أيها الس�ادة!.ان السعودية
الت�ي يقودها التي�ار الوهابي هي
الت�ي تتحرك على الع�راق وتضعه
ف�ي الخارط�ة العقدي�ة الخاصة
بجمهوريته�ا المركونة في جيب
الوهابي�ة الس�عودية وف�ي اليوم
الذي تب�رأ فيه القيادة الس�عودية
الحالي�ة من الع�راق فالبد ان نعي
ان الوهابي�ة مات�ت ف�ي الذه�ن
السياس�ي للقيادة وأنه�ا تحررت
م�ن التبعي�ة المطلق�ة للفك�رة
والمش�روع والحل�م التوس�عي

لها ولو على حس�اب اش�ياء بدت
وتب�دو قواني�ن ثابت�ة ف�ي عال�م
الي�وم كالحدود والس�يادة واألمن
القوم�ي العرب�ي ..النش�يد ال�ذي
تتغن�ى به الري�اض ف�ي كل قمة
وكل هزيمة عربية!.ان الس�عودية
أيه�ا العراقي�ون الغاضب�ون على
خس�ارة المنتخ�ب الوطن�ي ف�ي
نهائي خليجي  21بس�بب مؤامرة
الحكم الس�عودي الغامدي رهينة
المدرس�ة الوهابي�ة الت�ي تمت�د
ف�ي أحالمه�ا لتش�مل بالتدمي�ر
والقتل والتخريب البنية واإلنس�ان
والكرام�ة والح�دود والس�يادة
الوطني�ة وحت�ى القب�ور وها هي
س�نابك خيلهم تعود من جديد في
اطار مشروع غزو العراق وثرواته
ومقدس�اته لترفس قبرا مقدس�ا
لعلي (ع) وكأنها توصل لنا رسالة
مفاده�ا انها باقية م�ا بقي عراق
علي في الع�راق .أيه�ا العراقيون
الذين شتمتم الحكم السعودي الذي
أس�اء لمهنته ولألمان�ة الرياضية
التي قامت عليه�ا وظيفته كحكم
عرب�ي ودولي هو غام�دي وهابي
وليس غامدي سعودي ومن يراقب

أداءه ف�ي الس�احة الت�ي ضم�ت
المنتخبي�ن العراق�ي واإلمارات�ي
يلحظ مدى الحقد والكراهية التي
كان يتعام�ل بهم�ا م�ع المنتخب
العراق�ي فم�ا كان يه�م الغامدي
ف�ي المب�اراة هو إيقاع الخس�ارة
بالع�راق قب�ل إيق�اع الخس�ارة
بالمنتخب وهزيمة العراق ووضع
العراقيل ورف�ع البطاقات الصفر
م�ن دون س�بب وجي�ه حت�ى ال
يصل المنتخب الوطني الذي يمثل
ع�راق علي ال�ى كأس خليجي 21
ولك�ي ال يعود ه�ؤالء األبطال الى
بالدهم وهم يرفعون كأس الخليج
..النهر الذي يتدفق نفطا وكراهية
وجثثا متفحمة لح�روب الوهابية
وغزواته�ا .الس�عودية  -أيه�ا
الس�ادة – ال تعترف بحدود العراق
السيادية وليس في نيتها االعتراف
بالع�راق دولة مس�تقلة ولو كانت
تعت�رف ب�كل ه�ذه المفاهي�م
لكان�ت عين�ت س�فيرا يمثلها في
بغ�داد ولي�س موظف�ا ف�ي وزارة
الخارجية هو سفير لها في األردن
وس�ائح لها ف�ي الع�راق وما بين
االعتراف بالمملك�ة التي ال يمكن

رؤيته�ا اال بالمجه�ر ف�ي عم�ان
وع�دم االعت�راف بالدول�ة المدنية
وتجربتها الديمقراطية في العراق
يكمن الدليل الواضح ان السعودية
تتعامل مع الع�راق حديقة خلفية
للتبش�ير الوهاب�ي ومس�توطنة
تابع�ة لها وأقول لكم اآلن وتذكروا
مقولت�ي م�ا بق�ي الع�راق ان
الس�عودية لن تعين سفيرا لها في
بغ�داد ولن تقوم قائم�ة للعالقات
الثنائي�ة االقتصادية والسياس�ية
والتجاري�ة والدبلوماس�ية تمام�ا
مثلما ال يمكن إقامة عالقات بهذا
المستوى بين بغداد واسرائيل! .ما
يج�ب ان يدركه الش�عب العراقي
بش�يعته وس�نته عرب�ه وأك�راده
ان الري�اض وأئم�ة الوهابي�ة ل�ن
يرضوا عن الشيعة والسنة والعرب
واألك�راد الن الوهابي�ة ال تتعاطى
الود والكراهية من خالل اإلس�الم
بل من خالل نهج صهيوني توسعي
يس�تلهم نصوص�ه التكفيرية من
مدرس�ة تلمودية توراتية وهو ما
يحيلنا ف�ي الحقيقة الى تأكيد ان
الوهابية جزء ال يتجزأ من نصوص
الظاهرة الصهيونية في المنطقة

العربي�ة فكل ما مارس�ته الحركة
الصهيوني�ة عبر تاريخه�ا الممتد
م�ن مؤتم�ر الصهيوني�ة األول
ع�ام  1897وخط�اب هرت�زل من
توسع على حس�اب اآلخر العربي
الفلسطيني وتأس�يس العصابات
المارقة والمجرمة واغتيال ومجازر
وانته�اكات بالجمل�ة لكرام�ة
اإلنس�ان ف�ي المنطق�ة العربي�ة
مارس�ته الوهابي�ة ف�ي الع�راق
ومثلما تعتبر الصهيونية فلسطين
ارض الميع�اد تعتب�ر الوهابي�ة
العراق ارض الجهاد ! .ادعو رئيس
مجلس الوزراء األخ نوري المالكي
والقيادة السياس�ية العراقية وكل
القوى الوطنية واإلسالمية الخيرة
في الع�راق للنظر الى الس�عودية
باعتباره�ا اس�رائيل الثاني�ة على
حدودنا وان يتم التعاطي مع هذه
الدول�ة باعتباره�ا دول�ة معادية
ال تربطن�ا معه�ا عالق�ات حس�ن
الج�وار والتاري�خ واللغ�ة والدين
ال�ذي يربطن�ا م�ع بقي�ة بل�دان
الج�وار العربي�ة واإلقليمي�ة الن
الس�لوك والنهج القائم ازاء العراق
هو س�لوك صهيون�ي والفرق بين

بن�در ب�ن س�لطان رئي�س جهاز
االس�تخبارت الس�عودي ورئي�س
جهاز الموساد اإلسرائيلي ان األول
يتح�دث العربية واآلخر ال يجيد اال
اللغ�ة العبري�ة!.ال تتوهم�وا ايها
العراقي�ون ان جوباي�دن هو الذي
سيقس�م الع�راق الن ادارة نائ�ب
الرئي�س الحالي اس�قطت النظام
الدكتاتوري السابق وسلمته لنا في
نهاي�ة  2011ف�ي احتفال حضره
جوبايدن ش�خصيا عراق�ا موحدا
فيه حكومة منتخبة ودستور دائم
ونظام فيدرالي قائم على التعددية
السياس�ية ف�ي البل�د وم�ا يه�م
الواليات المتحدة في كل الذي فعلته
نجاح التجربة السياسية وإنعاش
االقتصاد المتهالك وإسعاف البنية
االجتماعي�ة وتصحي�ح مس�ارات
العملي�ة السياس�ية المرتبك�ة
والقلقة والدموية منذ تأسيس أول
إدارة سياس�ية بعد ثورة العشرين
عام  1921ومجيء اول ملك عربي
من الحجاز وان يكون هذا النموذج
ق�دوة سياس�ية لبقي�ة البل�دان
المهترئ�ة والمتهالك�ة واآليلة الى
الس�قوط كالمملك�ة الس�عودية

واألس�رة المهترئة بفساد أمرائها
ومج�ون حكامها !.احم�وا العراق
م�ن التقس�يم الق�ادم م�ن قبائل
التكفير في عسير وحائل ونجران
هؤالء الذين حاربوا النبي في بداية
الدع�وة اإلس�المية األول�ى وأدموا
قدمي�ه وهو القائ�ل بعد ان أضناه
التع�ب واالس�تهداف والتعذي�ب
والصد والتكفير  ..الهي انت ثقتي
في كل كرب ورجائي في كل شدة
..ف�ي إش�ارة الى ان ه�ؤالء القوم
كرب وشدة والمناطقة وأهل اللغة
يعرفون معنى الكرب والشدة دون
غيرهم!.اح�ذروا أيه�ا العراقي�ون
من هؤالء الذين عذبوا رس�ول الله
وقتلوا الحسين ويريدون قتل هذه
التجرب�ة الوطني�ة ومثلما س�بب
الغام�دي خس�ارة منتخبن�ا الذي
كان يستحق الفوز بجدارة تحاول
الوهابية إغماد سيفها في العراق
تمزيقا لوحدته الوطنية والسيادية
واالجتماعية والسياسية لكي تعود
م�ن جديد كما لم تفلح قريش من
قبل سيدة المنطقة العربية ووالي
العراق وهو م�ا ال يمكن ان يكون
ولو على جثثنا!.

مـراقبــون :العقـوبــات تطبــق بانتقـائيــة والكتــل النـافــذة غيــر مشمـولــة

مـدن العـراق ترفض تشـويـه وجـوههـا بخـروقات الدعايـة االنتخـابيـة
المستقبل العراقي  /مها بدر
لوح�ت المفوضي�ة العلي�ا المس�تقلة
لالنتخابات بإلغاء ترشيح من يخالف ضوابط
الحمل�ة الدعائية الت�ي وضعته�ا النتخابات
مجالس المحافظات المقبلة.
ولم تلتزم الكيانات السياسية المشاركة
في انتخابات مجالس المحافظات الس�ابقة
بالضواب�ط الت�ي أعلنتها المفوضي�ة وأمانة
بغ�داد ،فق�د قام�ت العديد م�ن الكت�ل أثناء
حمالتها الدعائية باس�تخدام المواد الالصقة
والص�ور ،والت�ي ما زال�ت باقية حت�ى اليوم
عل�ى الكثير من ج�دران المدن ف�ي مختلف
المحافظات العراقية.
وتش�كو أمانة بغ�داد ،باعتبارها الجهة
المس�ؤولة عن هذا الموضوع في العاصمة،
من صعوب�ات جمة تواجهها في عملية إزالة
تل�ك الملصق�ات ،إذ يتطلب األم�ر الكثير من
األيدي العاملة والوقت من أجل إزالتها.
وبالرغ�م م�ن الدع�وات الكثي�رة الت�ي
وجهته�ا أمانة بغداد ومفوضي�ة االنتخابات
إل�ى الكيان�ات المش�اركة بض�رورة االلتزام
بالضوابط المحددة ،توقع مراقبون أن تحدث
خروقات عدي�دة كما حدثت ف�ي االنتخابات
الس�ابقة ،ألن الكت�ل السياس�ية النافذة هي
مصدر القرارات وتسيّر األمور حسب رغباتها
الشخصية.
وقال عضو مجلس المفوضين س�يروان
احمد ل�"المستقبل العراقي" ان "المفوضية
وضع�ت خط�ة بالتنس�يق م�ع أمان�ة بغداد
ووزارة البلديات لرصد المخالفات والضوابط
الت�ي حددتها في ما يخ�ص الحملة الدعائية
للمرشحين التي ستبدأ قريبا".
وكش�ف احم�د عن وج�ود توج�ه إللغاء
ترشيح المرش�حين الذين يخالفون ضوابط
الحملة الدعائية االنتخابية ,داعيا ً جميع الكتل
السياس�ية التي س�تخوض غم�ار انتخابات
مجالس المحافظ�ات المقبلة الى عدم خرق
هذه الضوابط لتالفي أقصى العقوبات.
وق�د أص�درت مفوضي�ة االنتخابات في
الثام�ن عش�ر م�ن الش�هر الماض�ي نظ�ام
الحم�الت االنتخابي�ة رقم  10لس�نة ،2012
وال�ذي ين�ص ف�ي الم�ادة الثالث�ة عل�ى أن
تق�وم أمان�ة بغ�داد والبلدي�ات المختص�ة
ف�ي المحافظات بالتنس�يق م�ع المفوضية
األماك�ن التي يمن�ع فيها ممارس�ة الدعاية
االنتخابية ولص�ق اإلعالنات االنتخابية طيلة
فترة الدعاية االنتخابية ،والتي تبدأ منذ تاريخ
المصادقة على المرش�حين عل�ى أن تتوقف
قبل  24س�اعة من وقت فتح مراكز االقتراع،
وهو ما يعرف بيوم الصمت االنتخابي.
وقال الناطق الرس�مي باسم أمانة بغداد
حكيم عبد الزهرة ل�"المس�قبل العراقي" ان
األمانة وبالتنس�يق مع مفوضية االنتخابات
وضعت ع�ددا من الضوابط الخاصة بالحملة
الدعائي�ة النتخاب�ات مجال�س المحافظات
المقبلة ,كاش�فا ع�ن منع اس�تخدام المواد
الالصق�ة كالص�ور وغيرها فض�ال عن عدم
الس�ماح بوض�ع الالفتات والبوس�ترات على
الدوائ�ر الحكومي�ة وعل�ى األماك�ن التراثية
وبعض المعالم كالنصب والتماثيل.
وأش�ار عب�د الزه�رة ال�ى ان مفوضي�ة
االنتخاب�ات له�ا الصالحي�ة بإلغاء ترش�يح
المخالفي�ن للضواب�ط المح�ددة بخصوص
الحملة االنتخابية فضال عن الغرامات المالية
والمحاس�بة ,مضيفا ان أمانة بغداد لها فرق
جوالة سوف تقوم برصد هذه المخالفات.
ودع�ا عب�د الزه�رة جمي�ع المرش�حين
والقوائم االنتخابية الى اس�تخدام الوس�ائل
والط�رق الحضارية ف�ي حمالته�ا الدعائية
واالبتعاد ع�ن اإلعالنات الت�ي يصعب رفعها
كونها س�تنعكس بش�كل س�لبي على الوجه
الحضاري للعاصم�ة .وتتناول المادة الرابعة

م�ن نظ�ام الحم�الت االنتخابي�ة لمفوضية
االنتخاب�ات اآلث�ار المترتب�ة عل�ى مخالف�ة
ش�روط الحمالت.ولم يرد في المادة ذكر عن
إلغاء ترش�يح المخالفين ،إذ تقتصر العقوبة
بموجب هذه المادة على فرض غرامات مالية
وتكلي�ف الجه�ة المخالفة برف�ع مخالفتها
خ�الل  3أيام من تاريخ تبليغه�ا بالمخالفة،
عل�ى أن تتضاعف الغرامة خ�الف ذلك ،وفي
حال�ة ع�دم االمتثال لذلك يتم نش�ر اس�ماء
الكيانات المخالفة في وسائل اإلعالم.
وق�د حددت أمانة بغداد قبل ايام ضوابط
جدي�دة للدعاي�ة االنتخابية الخاص�ة بالكتل
واألح�زاب السياس�ية الت�ي ستش�ارك ف�ي
انتخاب�ات مجال�س المحافظ�ات المق�رر
إجراؤه�ا ف�ي العش�رين من ش�هر نيس�ان
المقبل .ودعا بي�ان لألمانة جميع االئتالفات
واألحزاب والكيانات السياسية التي ستشارك
ف�ي انتخابات مجال�س المحافظات المقبلة
ال�ى االلت�زام بالضوابط والتعليم�ات المعدة
بالتنس�يق م�ع المفوضية العليا المس�تقلة
لالنتخاب�ات للح�د م�ن ظاه�رة التج�اوز
واللص�ق العش�وائي للص�ور والبوس�ترات
عل�ى المباني والش�وارع واألماك�ن العام�ة
والمناط�ق التاريخية والتراثي�ة والدينية في
مدين�ة بغداد .وق�ال البي�ان أن األمانة تهيب
بجميع الجهات الى استخدام وسائل الدعاية
الحديثة كالفتات القماش كونها سهلة اإلزالة
ولوح�ات الفليكس وكذلك الدعاية االنتخابية
عبر وس�ائل اإلع�الم (المس�موعة والمرئية
والمق�روءة) وغيرها من األس�اليب الحديثة
التي ال تس�بب تش�ويها ً لوجه مدين�ة بغداد
الحضاري .وأش�ار إل�ى أن الضوابط تتضمن
إلزام األحزاب والكتل السياس�ية المش�اركة
ف�ي االنتخابات بع�دم الكتابة عل�ى الجدران
باس�تخدام الط�الء والس�بريه وكذل�ك من�ع
اس�تعمال المواد الالصقة كالغ�راء والصمغ

التي تترك آثارا ً تسبب تشويه جمالية الجدران
واألماكن العامة.
إل�ى ذل�ك ،توق�ع المحل�ل السياس�ي
امير الس�اعدي ان تس�جل الحمل�ة الدعائية
النتخاب�ات مجال�س المحافظ�ات كثيرا من
الخروق�ات والمخالف�ات ج�راء ع�دم اتخاذ

الق�رارات الرادع�ة بح�ق المخالفي�ن ف�ي
االنتخاب�ات الماضي�ة ،الس�يما وان اغل�ب
المرش�حين لم يرفعوا صورهم وملصقاتهم
الى يومنا هذا على الرغم من كثرة المطالبات
بخصوص ذلك.
وقال الساعدي ل�"المستقبل العراقي" ان

"جميع االنتخابات الماضية شابتها كثير من
الخروق�ات خاصة من قبل الكتل السياس�ية
المتنف�ذة" ,مبين�ا ً ان الجه�ات الرقابي�ة ال
تستطيع محاسبة جميع المرشحين ،السيما
القوائم الكبيرة كونها مصدر القرار وتتعامل
مع ه�ذه األم�ور حس�ب رغباته�ا .وأوضح

الس�اعدي ان الك�وادر الرقابية ال تس�تطيع
الوص�ول ال�ى كثي�ر م�ن األماك�ن ،وخاصة
البعي�دة كأطراف بغ�داد ،ما يجعل تس�جيل
الخروقات أمر مس�تبعد وغير ممكن س�وى
في مرك�ز العاصمة والمناطق القريبة ،وهذا
الحال ينطبق على المحافظات ايضا.

هـــل مــن تهدئـــة مــمــاثلــــة مــع بغـــداد ؟!

بــارزاين يتوســط بقــوة بيـــن اردوغــان واكــراد اوجــالن
المستقبل العراقي /السليمانية /محسن عبد الكريم
أك�د مصدر ف�ي الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني أن
الرئي�س مس�عود بارزاني كان ل�ه دور محوري ف�ي التهدئة
الحالية بين الحكومة التركية ومقاتلي حزب العمال الكردي-
التركي تمهيدا ً لمش�روع التس�وية السياس�ية التي س�يوقع
أحرفها األولى اردوغان والقيادة الكردية في المرحلة المقبلة
من تاريخ الصراع السياس�ي والعس�كري واألمني بين الكرد
العلويين واألتراك الطورانيين.
وأضاف المصدر الكردي العراقي ل�»المستقبل العراقي»
ان بارزاني أجرى ويجري حوارات مسؤولة بعيدا عن األضواء
اإلعالمي�ة الكاش�فة بين الطرفي�ن الكردي العل�وي والتركي
الحكوم�ي من اجل تهدئ�ة األوضاع والقب�ول بالجلوس على
طاولة حوار واحدة لمناقش�ة القضايا العالقة وفي مقدمتها
الحقوق الكردية في تركيا المدنية والسياس�ية والسماح لهم
بالتعبير عن الهوية القومية وما يتعلق بالحريات السياس�ية
والفكرية والحزبية واالهم اطالق سراح زعيم الحزب المعتقل
في جزيرة اميرالي التركية عبد الله اوجالن.
وأوضح المصدر ،الذي َّ
فضل عدم الكش�ف عن هويته ،ان
المباحثات التي اجراها الرئيس في المرحلة السابقة اسفرت
ع�ن نوع من الحلحلة ف�ي كثير من القضاي�ا الجوهرية وما
ترش�ح في الحقيقة ف�ي األيام الماضية ه�و قبول الحكومة

التركية بس�فر شقيق اوجالن الى جزيرة اميرالي لرؤية أخيه
اوجالن ،مش�يرا ً إلى أنه بالفعل تحقق األمر وهي بادرة حسن
نية من قبل الحكومة.
وتابع المص�در بالق�ول ان الرئيس ج�الل طالباني كان
على خط الحلحلة السياس�ية مع الرئيس بارزاني ولعب دورا ً
محوريا ً في ه�ذا اإلطار لكن الظرف الصحي الطارئ للرئيس
ونقل�ه الى الماني�ا بعد اصابته بالجلط�ة الدماغية حال دون
متابعته أجواء التسوية السياسية البعيدة عن اإلعالم.
الجدي�ر بالذكر أن المس�الة الكردية التركي�ة تلعب دورا ً
كبيرا ً في التهدئة والتوتر السياسي واألمني والعسكري أيضا
ف�ي اإلقليم الك�ردي العراقي وكان�ت تركيا دائم�ا ً ما توظف
أوراقه�ا الكردية واألمنية لديها ف�ي اطار ازعاج اكراد العراق
ألمري�ن األول الضغ�ط ف�ي اطار ع�دم التعامل م�ع الحركة
الوطنية الكردية بزعامة اوج�الن والثاني الرغبة في توظيف
الكرد العراقيين لصالح التسوية التاريخية مع االكراد االتراك
وهي تس�وية يش�عر اردوغان انها ضرورية وحتمية خش�ية
من اندالع ربيع علوي في تركيا الطورانية!.
اردوغ�ان الحالم بالتس�وية يواجه ش�رطا اساس�يا في
اطار القب�ول العلوي الكردي بها وهي اطالق س�راح اوجالن
من الس�جن للقبول بشرط التحول الى حزب سياسي وإلقاء
الس�الح والتخلي عن ش�عار المقاومة المسلحة وتبني كفاح
الشعب الكردي التركي!.ولفت المصدر الكردي إلى ان مشكلة

اوجالن ليس في اطالق س�راح اوجالن ق�در ما هو في تحول
اوجالن الى بطل قومي ومشروع تآخي لبقية القوميات التي
تواجه انهيارا في بنية التآخي االجتماعي والسياس�ي في ما
بينها بس�بب سياس�ات اردوغان االقصائية لحس�اب تغليب
العنص�ر الطوران�ي ،ويعتق�د المص�در ان اوج�الن قد تكون
الورق�ة االمريكية او األوربية الضاغط�ة على اردوغان لجهة
العمل في المشروع الغربي االمريكي ازاء سوريا وربما تكون
القاعدة الصاروخية التي بنتها واشنطن على الحدود التركية
الس�ورية جزءا ً من مش�روع الممانعة التركية ازاء قرار عدم
إطالق س�راح اوج�الن والمض�ي بتقديم الخدمة السياس�ية
والعسكرية االمريكية الغربية في سوريا!.
االك�راد العراقي�ون الذين لعب�وا الورقة الكردي�ة التركية
بمهارة يطمحون كما يعلق مصدر كردي الى توظيف المشكلة
التركي�ة الداخلي�ة لصال�ح خدم�ة تعزي�ز التجرب�ة الكردية
الداخلي�ة من خ�الل النافدة النفطية والكمركية والسياس�ية
وهي مس�الة ما عادت تشكل خرقا للنظام الفيدرالي وإيمان
االكراد بالتعددية وقيام النظام الديمقراطي في العراق.
مص�در في بغداد تمنى عل�ى بارزاني الذي نجح لحد اآلن
ف�ي ترويض الغ�ول التركي ف�ي اإلقليم ان يش�تغل او يتهيأ
لمش�روع تس�وية مماثلة مع بغداد من اج�ل تعزيز التجربة
الوطنية العراقي�ة المرصودة بالتآمر والتخريب والتالعب من
قبل اردوغان الغارق بالمشاكل الى أذنيه.

البـــدء بتسليــــف املــواطـنيـــن الراغــبــيـــن بشــراء سكـــن

العراقي
�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة
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السنة الثانية

بغداد  /المستقبل العراقي
أكد مصرف الرشليد العراقي ان العمل بتسلليف المواطنين لشلراء سلكن بقيمة  200مليون دينار كحد أقصى قد بدأت عبر
النافذة االسلامية للمصرف .وقال مدير النافذة االسلامية في مصرف الرشليد عبد الرسول كاظم جعفر في تصريح صحفي
املس إن “المصرف بدأ بتسلليف المواطنين لغرض شلراء المنزل او بناء منزل على قطعة أرضله وفق الضوابط الموضوعة”.
وأضاف جعفر ان “المصرف حدد عددا من الضوابط لشلراء العقار تتمثل بالكشلف عن العقار المطلوب عبر لجنة مشكلة لهذا
الغرض بعدها يتم اعتماد كافل للمستفيد ثم يقوم المستفيد بدفع ما يعرف بهامش الجدية والمتمثل بل %25من قيمة العقار”،
مشليرا الى ان “المصرف بصدد تقليص نسلبة هامش الجدية الى  %10لكن لم يتم البت رسميا بهذا الموضوع” .وأوضح جعفر
ان “الحلد األقصى لسلعر العقار ال يتجاوز  200مليلون دينار عراقي ويمكن ان يكون في بغلداد او اي محافظة” ،الفتا الى ان
“المبلغ الذي رصده المصرف لهذا المشروع يبلغ  25مليار دينار عراقي” .وأشار جعفر الى ان “المستفيد سيتحمل مبلغ ربح
يبلغ  %52من قيمة المبلغ المدفوع من قبل البنك يتم تسديده على شكل اقساط لمدة  120شهرا” ،مبينا ان “اي مواطن يرغب
بشلراء العقار يسلتطيع ان يتقدم للمصرف ويقلوم بمتابعة اإلجراءات وترويج المعاملة الخاصلة بهذا الغرض” .وقلل خبراء
اقتصاديون من فائدة هذ القرض ،اذ اشروا ضيق حجم المستفيدين من القرض والذين ال يتجاوز عددهم  125مستفيدا.
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مراقب :انقرة تسعى الى اعادة الموصل «ألراضيها»

نواب :ورقة االقتصاد كفيلة بإيقاف التدخل الرتكي يف البالد
المستقبل العراقي  /علي الكعبي

فلي حيلن قلال نائلب علن ائتلاف دولة
القانلون إن العلراق لديله «الكثير ملن أوراق
القوة التي نسلتطيع أن نوقف التدخل التركي
بهلا ،وأولها ورقلة االقتصاد» ،أكلد نائب عن
القائملة العراقية « أن «العراق عرضة للتدخل
من جميع الدول ،والخللل ليس في تلك الدول
وإنملا الخلل فلي العراق» ،بمقابل هذا أشلار
محلل سياسلي إلى أن تركيا تحاول استعادة
محافظة الموصل.
وقلال النائلب عن ائتلاف دوللة القانون
محملد الصيهلود إن «تدخلل تركيلا بلدأ منذ
 ،2003بسلب إمكانيلات العلراق البشلرية
واالقتصاديلة وتاريخه ،باإلضافلة إلى دوره
الريلادي والسليادي فلي المنطقة» ،مشليرا ً
إللى أن «تركيلا ال تريد للعلراق بأخذ مثل هذا
الدور».
وأضلاف صيهود لل»المسلتقبل العراقي»
«لدينلا الكثير من أوراق القوة التي نسلتطيع
أن نوقلف التدخلل التركي بهلا ،وأولها ورقة
االقتصاد ،إذ أن االقتصاد التركي يعتمد بشكل
كبير على العراق ،فهناك  1500شلركة عاملة
فلي العلراق ،وتبلادل تجلاري بللغ  19مليار
ً
مبينلا أن عللى الحكوملة التركية أن
دوالر»،
«تعيد حساباتها ألنها تسلير بطريق خاطئ،
والشلعب التركلي والعراقلي لديهلم عملق
تاريخلي وعليهلا أن تحافلظ عليله» .الفتلا ً
إلى «أننلا نعتمد على المعارضلة التركية في

تصحيح مسلار تركيا الحالي ،وخصوصا بعد
لقلاءات رئيس اللوزراء ملع المعارضة التي
كانت مثمرة».
من جانبه ،قال النائب عن القائمة العراقية
حاملد المطللك لل»المسلتقبل العراقلي» «ال
اسلتطيع أن أتكلم بإثبلات أن الجانب التركي
تدخل فلي الشلأن العراقلي ،وال اتهمها ألننا
للم نلمس دليلا واضحا على ذللك» ،مبينا ً أن
«العلراق عرضلة للتدخلل من جميلع الدول،
والخللل ليس فلي تلك الدول وإنملا الخلل في
العلراق ،إذ إن القلوى السياسلية اتكأت على
الدول األخرى ولم تتكئ على إرادة شعبها».
وأشار المطلك إلى أن «الحكومة العراقية
تسلتطيع أن تعتملد على نفسلها وعلى أبناء
شلعبها لكي تكون قوية وال تحتاج الى تدخل
الدول األخرى».
وأكلد المطللك على رفلض أي «تدخل في
الشأن العراقي سواء كان من تركيا أو إيران أو
قطر أو إسلرائيل أو أمريكا» ،مبينا ً أنه «يجب
أن يكون قرارنا نابعا من إرادتنا وعلى القوى
السياسية الفاعلة أن تكون وحدة واحدة».
بالتزاملن ملع هلذا ،أعلنت بلديات سلت
ملدن كردية تركيلة مسلاندتها لموقف إقليم
كردسلتان تجاه «السياسلات التي تمارسلها
بغداد ضد اربيل» ،بحسلب رئيس بلدية مدينة
سلور ديلار بكر التركيلة ،كما أكدت سلعيها
إلبرام اتفاقيات تعاون اقتصادي وثقافي مع
مدن اإلقليم.
وقلال رئيلس بلديلة المدينلة عبلد اللله

دميربلاش إن «وفلدا يمثل سلت بلديات مدن
كردية في تركيا ،يزور حاليا إقليم كردسلتان
للقاء مسلؤولي اإلقليلم ،لتنشليط العاقات

بيلن الجانبين» ،مبينا أن «هذه المدن تسلاند
موقف إقليم كردسلتان تجاه السياسات التي
تمارسها بغداد ضد اربيل».

وأضاف دميرباش أن «الوفد يسعى إلبرام
اتفاقيات تعاون ثقافي واجتماعي واقتصادي
مع مدن إقليم كردستان» ،مشددا على أهمية

التحالف الوطنـي نفى علمه بمضمـونها ..وإقـرار العفـو العام غير وارد

 :جلسة البـرملان املقبلة تتضمن تعديل
العراقية لـ
«املساءلـة والعدالة» و «مكافحة اإلرهاب»
المستقبل العراقي  /فريد محمود
كشلفت القائمة العراقية ان جدول
أعملال جلسلة مجللس النلواب التلي
سلتعقد الثاثلاء المقبلل سلتتضمن
قلراءة قوانين العفو العام والمسلاءلة
والعدالة ومكافحة اإلرهاب ,فيما نفى
التحاللف الوطني علمله بجدول أعمال
الجلسة ،مبينا في الوقت ذاته ان اقرار
قانون العفو العام بصيغته الحالية غير
وارد .وقال النائب عن القائمة العراقية

طال الزوبعي لل”المستقبل العراقي”
ان جدول اعمال جلسلة مجلس النواب
المقبلة سيتضمن قراءة قوانين العفو
العام وتعديل قانوني المساءلة والعدالة
ومكافحلة اإلرهلاب ,مبينلا ً ان اهمية
هذه القوانين جاءت تماشيا مع مطالب
المتظاهرين .واستبعد الزوبعي حصول
توافق بين الكتل السياسلية داخل قبة
البرلملان عللى إلغلاء هلذه القوانين،
مبينلا ً ان القائمة العراقيلة تريد إجراء
بعض التعديلات عليها كخطوة أفضل

ملن بقائهلا عللى حالها .وملن جانب
آخر ,قلال عضو ائتاف دوللة القانون
النائب عن التحالف الوطني امين هادي
لل”المسلتقبل العراقلي” ان التحاللف
الوطني ليس لديه علم لحد اآلن بجدول
اعمال جلسلة مجلس النلواب المقبلة،
مبينا ً ان المواضيع التي تطرح في هذا
الجدول يجب ان يكون عليها اتفاق بين
الكتل السياسية.
واسلتبعد هلادي إلغلاء قانونلي
المسلاءلة والعداللة كلون ان هلذه

الخطلوة غيلر دسلتورية ,مشليرا ً الى
إمكانيلة تعديلهملا فلي حلال حصول
توافق سياسي ,مسلتبعدا ً اقرار قانون
العفلو العام في الجلسلة المقبلة لعدم
وجود اتفاق عليه لحد اآلن.
وبيلن هلادي ان الكتلل السياسلية
المعترضلة عللى قانونلي المسلاءلة
والعداللة ومكافحة اإلرهلاب لم تقدم
ماحظاتهلا عللى هلذه القوانيلن ولم
يقدموا اي نقاط يراد تعديلها ،متسائا
علن كيفيلة طرحهملا داخلل مجلس

النلواب خلال الجلسلة المقبللة دون
علم الكتل السياسلية األخرى .وأوضح
هلادي ان ائتاف دولة القانون وبعض
مكونات التحالف الوطني غير مقتنعة
بالصيغلة الحالية لقانلون العفو العام
ألنله يضمن إطلاق سلراح الكثير من
المجرميلن والقتللة .وكان مجللس
النواب قد اجل في جلسلته التي عقدها
االثنين الماضي التصويت على مشروع
قانلون العفلو العام بسلبب الخافات
السياسية على بعض فقراته.

«هلذه االتفاقيات كونها تؤسلس تقاربا ً بين
الكلرد في تركيا والعراق الذين فرضت عليهم
سياسات التقسيم».
إللى ذللك ،قال المحللل السياسلي عصام
الفيللي أن «الجذور التاريخيلة ألطماع تركيا
في العلراق تمتد إلى علام  1925و 1926منذ
أن خسلرت والية (الموصل) ،وما زالت لغاية
اآلن ترنلو عينهلا على الجانلب الحيوي لهذه
المنطقلة في العراق» ،مشليرا ً إلى أن «تركيا
تجد نفسلها راعيلة العثمانيلة الجديدة ،أمام
جمللة ملن التنافسلات الدوليلة عللى ارض
العراق» ،مبينا ً «ليس الجانب السياسلي فقط
ملن تحاول تركيا ان تتدخلل فيه ،وإنما علينا
ان نتذكر الحضور االقتصادي ايضا».
وقال الفيلي لل»المستقبل العراقي» أمس
«اعتقد ان الحكومة بيدها اكثر من ملف منها
حزب العمال الكردسلتاني والميلاه الداخلة،
كملا لم يكن هنلاك إجراء حيلوي وفاعل من
قبلل العراق تجلاه المواد التلي تدخل اليه من
تركيا».
وعلزا الفيللي علدم اتخلاذ الحكوملة
إجراءاتهلا حلول هلذه التدخات إللى «حالة
اإلرباك التي تتعرض لهلا الحكومة العراقية،
وهناك مثل سياسي يقول اذا أردنا ان ننافس
الدول األخرى في اي مجال (علينا ان نكف عن
منافسلة بعضنا) ،ونحن نعيش حاليا شلكا
من التناحر السياسلي» ،موضحا ً أن «الجبهة
الداخليلة ما زاللت غير مسلتقرة وبالتالي ال
تستطيع الحكومة اتخاذ اي اجراء واضح».

إلقاء القبض عىل مدير املوانئ
السابق بتهم فساد

المستقبل العراقي  /خاص
أوقفلت السللطات المعنية فلي محافظة البصرة مستشلار وزير
النقل الحالي ومدير عام شركة الموانئ العراقية السابق صاح خضير
عبلود على خلفية اتهامه بملفات تتعلق بفسلاد ماللي وإداري .وقال
مسلؤول متابعة مرسلى زوارق الفاو ورصيف المعامر السلابق عبد
الحسلين شوزلي حسين لل»المستقبل العراقي» أن الجهات المختصة
في البصرة أوقفت عبود على ذمة التحقيق على خلفية اتهامه بملفات
فسلاد مالي وإداري ،إلى جانب مدير المركز التجاري لشركة الموانئ
ومدير المشلاريع السلكنية في الشلركة ومديرة العقلود الحكومية
في الشلركة منى سلعيد نصر الله ،الذين اوقفوا للسلبب ذاته .وأشار
شلوزلي اللى أن المتهمين موقوفلون اآلن في سلجن المعقل الواقع
فلي محلة الهلادي ،الفتا ً الى أن قلرارا ً قضائيا ً لم يصلدر بحقهم بعد.
وقد فتحت «المسلتقبل العراقي» في وقت سلابق ملفات فساد تتعلق
بالموانلئ العراقيلة ،وبينت تللك الملفات أن عبود متلورط بصفقات
فاسلدة في شلركة الموانلئ التي كان يشلغل منصب مديرهلا العام،
ومنها اسلتامه لقطع أراض تخلص الدولة بطرق غير قانونية ومنح
مقاوالت مشبوهة النتشال غوارق من المياه العراقية في الجنوب.

أعيروا «قسرًا» إلى «شل» و«ميتسوبيشي»

موظفـو وعمـال رشكـة غـاز اجلنـوب يباعـون يف سـوق الغـاز العامليـة

المستقبل العراقي  /رائد حازم

شكوى وتذمر وقلة حيلة يعيشها موظفو وعمال
شركة غاز الجنوب في البصرة ،الذين أمضى بعضهم
سلنوات طويلة فلي الخدمة ،لكنهم اليوم يعيشلون
أسوأ االحتمالين ،بعد أن وضعوا في خانق ضيق اليوم
ال يجلدون منه منفذا ،أال هلو توقيعهم إلقرار خطي
مصدق من كاتب العدل يخيرهم بين البقاء في شركة
غلاز الجنوب حيلث يعمللون ،أو بالعمل في شلركة
غاز البصرة (المسلتحدثة) .لكلن الذي يبقى في غاز
الجنوب سيتقلص راتبه إلى الحد األدنى (اسمي فقط
وبلدون مخصصات) ،وأما من يُرحّ ل إلى غاز البصرة
سليبقى تحلت رحمة الشلركة الجديدة ،المسلاهمة
بين شركتي شل وميتسوبيشي كشريك ثانوي وغاز
الجنوب كشلريك أول ،فهي التلي تحدد بقاءه فيها أو
تتخللى عنه نظرا للزيادة الكبيلرة في حجم العاملين
( 4آالف) موظلف .القضيلة التلي باتت تهلدد مصير
عوائلهلم الذين بنلوا حياتهم على ملا يتقاضون من
أجور شهرية جراء عملهم في الشركة .وفي محاولة
منهم لحل قضيتهم ،فقد توجهوا برسالة للرأي العام
قاللوا فيها أن “وزارة النفلط توجهت في الفترة بين
عاملي  2007و 2008إلى فكرة االسلتفادة من الغاز
المحتلرق فلي الجو يوميا بالتعاقد مع شلركة شلل
الهولندية إلنشلاء شلركة غاز البصرة ،وبالتأكيد قد
سلمعتم بذلك وهلي شلركة مكونة من شلركة غاز
الجنوب مساهمة بنسبة  %51وشركة شل الهولندية

وشلركة ميتسوبيشي بنسبة  ،%49وتم توقيع العقد
النهائي في هذه السلنة ،وكانت تلك السنين السابقة
مجلرد اسلتحضارات” .ويضيفلون فلي الرسلالة
“بالمناسلبة ،بقيلت شلركة غلاز الجنلوب شلركة
صغيرة تحتوي عللى كادر يبلغ نحو  400موظف تم
اختيارهم من إدارة الشركة نفسها وبقية الموظفين
على شركة غاز البصرة ،علما أنه لم يعرض علينا حق
االختيار في ذهابنا إلى شلركة غاز الجنوب أو شركة
غاز البصرة ،وهذه األوامر تعطى من مدير شركة غاز
الجنوب السليد علي حسلين خضير ،والمشلكلة هي
أنه لحد اآلن ال نعرف سياسلة هذه الشلركة الجديدة
وملا هي بنود العقد الموقع من قبل وزارة النفط مع

شلركة شل ،حيث ال يسلمح ألي موظف في الشركة
من اقل مرتبة ولحد مدير قسلم بالرد على تساؤالته
حلول وضلع الموظلف فلي هلذه الشلركة وما هي
الحقوق التي سليتمتع بها من قانون تقاعد وضمان
وحتى مسلتقبله ،علما انه تم إعامنلا بان الموظف
األجنبي في شلركة غاز البصرة سليتلقى راتبا يبلغ
نحو  10آالف دوالر ،والموظف العراقي سيزيد راتبه
فقط بنسلبة  ،%11وهذا مجلرد كام موعود وبدون
توقيلع أي عقلد ملن قبلنلا” .ويقوللون ايضلا ً “في
صباح يوم الخميس المصادف  2012/12/6فوجئنا
وبدون مقدملات بأنه على جميع الموظفين التوقيع
على إقرار خطي من القسلم القانوني في الشركة”.

ويقلول اإلقلرار الخطي “اسلتنادا إللى الفقرة  1من
الملادة الثامنة والثاثين من قانلون الخدمة المدنية
رقلم  24لسلنة  1960المعدل .اني الموقلع أدناه أقر
بموافقتلي على إعارة خدماتي لمدة خمس سلنوات
قابلة للتجديد للعمل في شلركة غلاز البصرة اعتبارا
من تاريخ بدء العمليات خال عام  2013وحسلب ما
تحدده لجنة اإلدارة العليا للشركة المذكورة ،وألجله
وقعت” .وبحسلب رسلالتهم ،يقول موظفو وعمال
شلركة غاز الجنوب أنهم متخوفون من نص القرار،
وخاصة الفقلرة  ،1والتي تنص على انه يجوز إعارة
موظف إلى خارج ماك الحكومة بموافقته التحريرية
وبقلرار من رئيس الوزراء ،على أن ال تتجاوز اإلعارة
خملس سلنوات .ويشليرون اللى أن “معنلى هذا أن
بإمكان شلركة غاز البصرة االسلتغناء عن أي واحد
منا بعد خمس سلنوات بحجة وجود األعداد الهائلة،
وهلي نحلو  4آالف موظلف ،واللذي ال يتوافلق مع
األرباح التي تريد أن تحصل عليها شلركة شلل .وفي
حالة االسلتغناء عن الموظف ليس له الحق بالرجوع
إلى شركته األصلية شركة غاز الجنوب بحجة إكمال
ماكها ،والذي يبلغ نحو  400شخص أو  ،500وبذلك
سلتخاطب وزارة النفلط لكلي يحصل عللى وظيفة
أخلرى في وزارة أخلرى في حالة وجود شلاغر في
بقيلة الوزارات” .وعدوا أن “هذا معناه بطالة مقنعة
ومؤامرة بحق موظفي شركة غاز الجنوب مخططة
من الحكومة العراقيلة ،وباألخص من وزارة النفط،
وذللك لعدم وجود صيغة عقلد ذات بنود محددة لكي

يطللع عليها الموظلف لمعرفة مصيره ومسلتقبله،
أليس بإمكان شركة غاز الجنوب وهي شركة منتجة
للغاز وشلركة كبيرة ونحلن اآلن في عصر الغاز بدال
من بيع نصف الشلركة لشلركة أجنبيلة همها فقط
األرباح التي سلتجنيها منها أن تقوم باستثمار الغاز
كما فعلت شلركة نفلط الجنوب مع شلركة اللBB؟
كذللك باإلمكان االعتملاد على الكلوادر العراقية في
زيلادة اإلنتلاج كما كان يفعل في السلنين السلابقة
بدال من ضيلاع أموالنا لألجنبي .وبالرغم من نسلبة
مساهمة شركة شل وهي  %49وشركة غاز الجنوب
 %51وهي أعلى من قرينتها ،إال أن المتصرف الرئيس
في كل خطط الشركة الجديدة هي شركة شل”.
وبحسلب تقارير محلية ،فإن مخلاوف العاملين
في شلركة غاز الجنوب من ان يكونوا بيد رؤسائهم
في شلركة أجنبية مشلروعة ،بسلبب أن المئات من
العاملين في الشركات النفطية في البصرة يتعرضون
الى ممارسات تعسفية ليس أقلها الطرد ألدنى سبب،
فضلا عن ان صيلغ التعاقد التي تمت بيلن العاملين
والشركات هذه غير ملزمة للشركة وقد كانت أسباب
مثل المرض او اإلصابة او أخطاء تحدث جراء العمل،
أسلبابا كافية لاسلتغناء عن خدملات الكثيرين من
العامليلن في نفلط وغاز الرميللة والزبير ومجنون.
كما أن العاملين العراقيين في الشركات األجنبية تلك
ال يعرفون شليئا علن طبيعة القوانيلن التي يعملون
عللى وفقها ،إذ أنهلم با رعايلة تقاعدية وال ضمان
اجتماعي وال غير ذلك.
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نواب لـ

المستقبل العراقي  /سام محمود
نفى التحال�ف الكردس�تاني وجود
انشقاقات داخل الجيش العراقي .وفيما
رجح�ت القائم�ة العراقي�ة احتمالي�ة
ح�دوث انش�قاقات فيم�ا لو اس�تمرت
الحكوم�ة بع�دم االس�تجابة إىل مطالب
املتظاهري�ن ،عازي�ة ذل�ك إىل أن "ذوي
املتظاهرين هم داخل املؤسس�ة األمنية
ف�ال بد م�ن ح�دوث ضغ�وط اجتماعية
عليهم" ،عد ائتالف دولة القانون أن هذا
الكالم "خطر وغر دقيق" .وكانت أنباء
صحفية تحدثت عن انشقاق  26ضابطا ً
من الجي�ش العراق�ي املتمركز يف قضاء
الحويج�ة بجنوب غ�رب املدينة ،غر أن
قي�ادة عمليات دجل�ة نفت ذل�ك جملة
ً
وتفصي�ال .وق�ال النائ�ب ع�ن التحالف
الكردستاني حس�ن جهاد ل�"املستقبل
العراق�ي" أن "ه�ذا ال�كالم غر صحيح
وهو مجرد أنباء عارية عن الصحة ،وأن
الجي�ش الحر هو مج�رد فقاعة وحرب
نفس�ية ضد الدول�ة" ،مش�را ً إىل وجود
"أش�خاص يس�تغلون ه�ذا االس�م ضد
الحكوم�ة" .وبني أن "الجي�ش يجب أن
يكون محاي�داً ،ويج�ب أن ال يكون أداة
بي�د الحكوم�ة ،كم�ا ال يج�ب أن يكون
منح�ازا ً إىل أي جه�ة أخ�رى" .وكش�ف
عض�و يف لجنة األم�ن والدف�اع النيابية
ع�ن اعتقال ضابط برتبة نقيب يف وزارة
الدف�اع ينتم�ي اىل ما يس�مى ب�"جيش
الع�راق الحر" .وق�ال النائب الذي رفض
الكش�ف ع�ن اس�مه لوكال�ة "الف�رات
ني�وز" أمس انه ت�م إلق�اء القبض عىل
ضاب�ط يف مق�ر وزارة الدف�اع ينتمي اىل
م�ا يس�مى ب�"جي�ش الع�راق الح�ر"،
مبين�ا ان "الضابط اع�رف بانتمائه اىل
ما يس�مى الجيش العراقي الحر ،منوها
اىل وجود ش�بكة يف أماك�ن أخرى ترتبط
به�ذا الجيش .وبني ان "وجود أمثال هذا
الضابط يف ال�وزارات األمنية يدل عىل ان
األجهزة األمنية مخرقة بكل اشكالها"،
ً
محم�ال "الكت�ل السياس�ية مس�ؤولية
م�ا يحصل بس�بب املحاصص�ة حتى يف
األجه�زة األمني�ة الت�ي تعد م�ن اخطر
واه�م املنظوم�ات يف البلد".م�ن جانبه

عىل طريق االنتخابات

 :األنباء عن حدوث انشقاقات يف اجليش ال صحة هلا

دع�ا النائب ع�ن القائم�ة العراقية رعد
الدهلك�ي السياس�يني والحكومة إىل أن
يعوا إن "حالة االستمرار لعدم االستجابة
للمتظاهرين قد تس�بب إشكاالت كبرة
بس�بب وج�ود جزء م�ن أه�ايل األجهزة

األمني�ة يف التظاه�رات ،وهذا سيش�كل
ضغط�ا اجتماعي�ا ً عىل أصح�اب املراكز
األمنية ،وإذا حصل مث�ل هذا األمر فإنه
س�يؤدي اىل ح�دوث رشخ كب�ر داخ�ل
الدول�ة" .وق�ال الدهلكي ل�"املس�تقبل

العراق�ي" أن "الوق�ت لي�س يف مصلحة
السياس�يني وإنما بصالح املجتمع ،وإذا
حدث ما ال تحم�د عقباه ،وقتها ال تنفع
املالمة" ،مؤكدا أن املواطن العراقي اليوم
"ابنه يف الجيش وهو يف التظاهرات ،فمن

الطبيعي أن يك�ون لألوارص االجتماعية
دور يف ه�ذا املوض�وع" .وأض�اف أن
"الضغوط�ات ال تقت�رص ع�ىل األجهزة
األمني�ة ،وانما تصل حت�ى إىل املوظفني
املدنيني ،لذل�ك نتمن�ى أن يعمل الجيش

بحيادية وليس أن تكون مهمته الوحيدة
ه�ي اه�داف الحكوم�ة ،كم�ا ال أتمنى
أن يدخ�ل ضم�ن ه�ذه الدوام�ة ويبقى
عنرصا ً محايداً" .وقال املصدر ل�"شفق
ني�وز" أن "معلوم�ات وردتن�ا تفيد بأن

وســط استيــاء المعارضــة ..بارزانـي يرشــح نفســه مـرة ثانيــة لرئاســـة كردستــان

 :نظــام احلكـم فـي اإلقليــم "دكتـاتـوري"
التغييـر لـ
وجيــب تعديلــه بمـا ينسجــم مـع الـدستــور العـراقـــي
المستقبل العراقي  /فالح الشامي

ع�دت كتل�ة التغي�ر املعارض�ة املنضوي�ة يف
التحالف الكردستاني نظام الحكم يف إقليم كردستان
غر منس�جم م�ع الدس�تور العراقي ,كاش�فة عن
تقديم املعارضة طلبا ً اىل برملان اإلقليم يقيض بجعل
النظام برملانيا ً بدال من النظام الرئايس القائم حالياً.
وبمقابل هذا ،اكد قيادي يف التحالف الكردستاني أن
رئيس اإلقليم مس�عود بارزاني رشح نفسه لرئاسة
اإلقليم للدورة الثانية عىل التوايل ,فيما وصف ائتالف
دولة القانون ه�ذا التوجه باملتناقض .وتنص املادة
 61من مرشوع دستور اإلقليم عىل أن ينتخب رئيس
إقليم كردس�تان ع�ن طريق االق�راع العام الرسي
املبارش من قبل مواطني إقليم كردستان بالطريقة
التي يحددها القانون .وتنص املادة  64من الدستور
ذات�ه عىل أن مدة والية رئيس إقليم كردس�تان أربع
س�نوات ،تبدأ من تاري�خ أدائه اليمني الدس�تورية،
ويجوز إعادة انتخابه لوالية ثانية اعتبارا ً من تاريخ
نف�اذ ه�ذا الدس�تور .فيما تن�ص الفق�رة أوالً من
املادة  70يف الدس�تور العراقي الدائم عىل أن ينتخب
مجلس النواب من بني املرشحني رئيسا ً للجمهورية،
بأغلبية ثلثي عدد أعضائه .وتنص الفقرة ثانيا ً عىل
أن�ه اذا ل�م يحصل ٌ
أي من املرش�حني ع�ىل األغلبية
املطلوبة ،يتم التنافس بني املرشحني الحاصلني عىل
أعىل األصوات ،ويعلن رئيسا ً من يحصل عىل اكثرية
األص�وات يف االقراع الثاني .وتن�ص الفقرة أوالً من
امل�ادة  72ع�ىل أن تحدد والي�ة رئي�س الجمهورية
بأربع س�نوات ،ويجوز اعادة انتخاب�ه لوالي ٍة ثاني ٍة

فحسب .وقال عضو كتلة التغير بايزيد حسن عبد
الله ل�"املستقبل العراقي" ان نظام الحكم الرئايس
القائ�م حاليا يف اإلقليم غر منس�جم مع الدس�تور
العراق�ي ،والذي يف�وض الربملان صالحي�ة اختيار
السلطة التنفيذية بكامل الصالحيات وجعل منصب
الرئي�س ترشيفياً ,مبين�ا ً ان "هذا األم�ر غر متاح
يف اإلقلي�م يف الوق�ت الحارض ،ك�ون ان الصالحيات
جميعه�ا بي�د رئي�س اإلقلي�م مس�عود بارزاني".
وطالب عبد الله برملان اقليم كردستان بتغير نظام
الحك�م القائم من رئايس اىل برملاني لوجود مخاوف
كبرة من تأسيس نظام حكم دكتاتوري يف االقليم,
مؤك�دا ً تقدي�م املعارض�ة الكردي�ة طلب�ا اىل برملان
االقلي�م يدعو اىل اجراء تغيرات يف الدس�تور خاصة
يف م�ا يتعلق بنظ�ام الحكم وجعل�ه برملانيا .واعترب
عبد الله "ترش�يح بارزان�ي لرئاس�ة اإلقليم لدورة
ثانية س�ابق ألوانه ،السيما وان موعد االنتخابات يف
كردس�تان لم يحدد بعد" .ورجح النائب عن حركة
التغير ان "تجري االنتخابات يف االقليم مطلع شهر
أيلول املقب�ل" ,مبين�ا ً ان جميع القوى السياس�ية
الكردي�ة متفق�ة مبدئيا عىل تغير نظ�ام الحكم",
متوقع�ا ً حصول تواف�ق داخل برمل�ان االقليم يف ما
يخص موضوع اجراء تعديالت عىل الدستور .ووقع
 50عض�وا يف برملان إقليم كردس�تان من املعارضة
واالتحاد الوطني الكردس�تاني الذي يتزعمه رئيس
الجمهوري�ة ج�الل طالباني الخمي�س ( 10كانون
الثان�ي  )2013ع�ىل مس�ودة قانون لتغي�ر نظام
الحك�م يف اإلقلي�م م�ن رئ�ايس إىل برملان�ي وتحديد
صالحية رئيس اإلقليم ،وأرس�ل املوقعون املس�ودة

إىل رئاس�ة الربملان لبحثها وعرضها عىل التصويت.
وتتكون مس�ودة القانون املوقع عليه من  14مادة،
وبحس�ب املادة  2منه ،يجب أن يكون رئيس اإلقليم
ونائباه من س�كان اإلقليم ،عىل أن ال يقل عمره عن
 40س�نة ،وأن يك�ون ذا خربة عالي�ة يف عمله ،وأن
يحصل عىل أصوات  15برملانيا أو عىل توقيع 5000
مواط�ن يف اإلقليم لغرض ترش�يح نفس�ه لرئاس�ة
اإلقليم أو ليك�ون نائب الرئيس .وفيما ابدى الحزب
الديمقراطي الكردس�تاني بزعام�ة بارزاني قبوله
للمقرح إذا كان وفق اإلطار القانوني والدستوري،
اعت�رب طلب املعارضة ذاك "ضج�ة إعالمية ودعاية
انتخابي�ة" .حي�ث قال النائب عن الح�زب يف برملان
اإلقليم عبد الس�الم ب�رواري يف ترصيح صحفي إن
"تقديم مس�ودة قان�ون إىل برملان إقليم كردس�تان
تتضمن تحويل نظام الحك�م من رئايس إىل برملاني
من قبل أحزاب املعارض�ة يف اإلقليم يراد منه ضجة
إعالمي�ة ودعاي�ة انتخابي�ة" .وأضاف ب�رواري انه
"كان األج�در باملعارض�ة أن تق�دم مقرحا لتغير
قانون انتخابات رئاس�ة اإلقليم الذي ينتخب بشكل
مب�ارش م�ن قب�ل املواطن�ني" ،مؤك�دا أن "الحزب
الديمقراط�ي الكردس�تاني لي�س لديه مش�كلة يف
تغي�ر نظام الحك�م من رئ�ايس إىل برملان�ي ولكن
بطريق�ة قانوني�ة وأصولية".من جان�ب آخر ,قال
عض�و اللجن�ة القانوني�ة يف مجلس الن�واب عادل
فضالة ل�"املس�تقبل العراقي" ان برملان كردستان
م�ن حقه تغي�ر نظام الحك�م يف اإلقليم من رئايس
اىل برملان�ي وفقا إلرادة الش�عب الك�ردي ,مبينا ً ان
الحك�م يف اإلقليم غر متجانس وغر منس�جم مع

الوض�ع الع�ام الن نظ�ام الحكم يف الع�راق برملاني
وليس رئاسيا.وعن ترش�يح بارزاني لدورة رئاسية
ثانية ,وصف فضالة هذا التوجه بال�"متناقض مع
ترصيحات رئيس اإلقليم تجاه الحكومة املركزية"،
السيما وانه اتهمها ألكثر من مرة بأنها تريد حرص
الصالحيات بيدها لتأسيس دولة دكتاتورية ،فضال
عن مواقفه املؤيدة لتحديد والية الرئاس�ات الثالث,
مش�را اىل ان بارزان�ي يح�رص جمي�ع الصالحيات
بي�ده وهذا األمر بات يزعج املعارضة الكردية.وكان
القيادي يف ائتالف الكتل الكردستانية عادل برواري
قد أكد أمس األول ان رئيس اإلقليم مسعود بارزاني
رشح نفسه لرئاس�ة اإلقليم لدورة انتخابية أخرى
بموافقة مطلق�ة من أعضاء الح�زب الديمقراطي
الكردس�تاني .ويف م�ا يخ�ص م�رشوع املعارض�ة
ال�ذي تقدمت به اىل رئاس�ة الربملان وال�ذي تطالب
فيه بانتخاب رئيس اقليم كردس�تان داخل الربملان
ولي�س عن طري�ق االقراع املبارش ,ب�ني برواري ان
"املعارضة حرة يف تقديم مقرحاتها وآرائها".يذكر
ان عضو دولة القانون النائب عن التحالف الوطني
عيل الش�اله ،شدد يف وقت سابق عىل رضورة تعديل
نظام الحكم يف إقليم كردستان من رئايس اىل برملاني
تطبيقا ً للدس�تور.وقال الش�اله إن ن�واب التحالف
الكردس�تاني أعلن�وا داخ�ل مجلس الن�واب بأنهم
راضون عىل تعديل هذا األمر ولم يعارض منهم أحد.
وذكر أن رئي�س الجمهورية جالل طالباني ورئيس
كتلة التغي�ر أكدوا يف لقاءات س�ابقة عىل رضورة
تعديل نظام الحك�م يف اإلقليم ليكون برملانيا ً وليس
رئاسيا كما هو عليه اآلن تطبيقا ً للدستور.

 26ضابط�ا ً انش�قوا من الف�وج الثالث
الفرقة  12من الجيش العراقي املتمركز
يف منطقة الحويج�ة بكركوك" .وأضاف
املص�در ال�ذي طلب عدم نرش اس�مه أن
"االنش�قاق ج�اء ردا م�ن الضباط عىل
العمل التعس�في للجي�ش بحق املدنيني
يف كرك�وك" .ويف املقابل ،نفى مس�ؤول
يف قي�ادة عملي�ات دجل�ة أي عملي�ة
انش�قاق للضباط ق�د حدثت يف كركوك
او ضم�ن القواط�ع التابعة له�ا .وقال
املسؤول ل�"شفق نيوز" إن "معلومات
مصدركم غر صحيحة أبدا" ،مشرا إىل
انه لم يحدث أي يشء من هذا القبيل.إىل
ذلك قال النائب عن ائتالف دولة القانون
إحسان العوداي إن "هذا كالم غر دقيق
وكالم خط�ر .ق�د يكون هن�اك بعض
اإلرهابيني تس�للوا إىل الجيش ،وهذا أمر
طبيعي يف ظ�ل املعركة الت�ي يخوضها
العراق حاليا ضد اإلرهاب ،وإن الجهات
املعنية تعمل حاليا عىل تصفية الجيش
من ه�ذه العنارص" .وأض�اف العوادي
ل�"املس�تقبل العراق�ي" أن "مؤسس�ة
الجي�ش ليس�ت مثل مؤسس�ة الجيش
يف النظام الس�ابق ،حاليا هذه املؤسسة
تمثل الشعب واعتقد أنهم يؤدون خدمة
جليل�ة وواضح�ة" .وتأتي ه�ذه األنباء
عىل خلفي�ة التظاهرات التي تش�هدها
املحافظ�ات الغربي�ة والش�مالية من�ذ
نحو  3أس�ابيع ،والت�ي حملت عرشات
املطالب إىل الحكومة العراقية من بينها
إلغاء قانون مكافحة اإلرهاب واملساءلة
والعدال�ة و"إنهاء التهمي�ش" .وذكرت
وكاالت األنب�اء أن الع�رشات م�ن أهايل
دي�اىل وصل�وا اىل س�احة االعتصامات
يف املوص�ل للتضام�ن مع أه�ايل نينوى
واالنب�ار وص�الح الدي�ن ،حي�ث طالب
املتظاهرون بانضمام ابناء املحافظات
الث�الث فض�ال ع�ن منتس�بي الجي�ش
اىل املتظاهري�ن يف املوص�ل .وأوض�ح
الع�وادي أن "املتظاهرين ليس�وا قوات
معارضة كي يدع�وا الجيش لالنضمام
لهم ،ه�م مواطنون عراقيون ولهم حق
التظاهر ،وأن املوضوع هو يف مطالبتهم
لحقوقهم ،وأن استجابة الحكومة كان
واضحا".

فســـاد الـدعــايــــة الـسـيــــاسـيـــــة وكــذب االنـتـخــابـيــــة

المستقبل العراقي  /ضياء السراي
يمكن القول ان العملية السياس�ية يف العراق امتازت وبال
نظ�ر بأنها قد احتوت عىل افس�د أنواع الدعايات السياس�ية
واس�تخدم خالله�ا اكث�ر الدعاي�ات االنتخابي�ة قبح�ا وكذبا
وس�لم العراق وشعبه لهاتني الحيثيتني وعايشهما ،ولتوضيح
الفك�رة علينا الذه�اب اىل تفصيل كل من الدعاية السياس�ية
والدعاي�ة االنتخابي�ة .ان الف�ارق ب�ني الدعاي�ة السياس�ية
والدعاي�ة االنتخابي�ة تتلخ�ص بعامل�ني :األول ه�و الوق�ت،
فاألوىل مس�تمرة لفرات أطول من ف�رات الدعاية االنتخابية
بينم�ا تدخ�ل الدعاي�ة االنتخابية ضم�ن تصني�ف العمليات
السياسية الوقتية ألنها تبدأ وتنشط قبيل الفرات االنتخابية،
وي�زول الفارق والفاصل بني املفهوم�ني ويتحدا اذا ما قلنا ان
الدعاية االنتخابية عملية مستمرة باستمرار العمل السيايس،
واألس�اس يف كلتا االثنت�ني هو التأثر بالراي�ة العام والتالعب
به وتعديل اإلدراك واألحكام التقييمية للفئة املس�تهدفة بتلك
الدعاية وبما يتناس�ب وحجمها ونوعيتها .وهنا علينا اإليمان

بأفكار املدارس التي ترى الدعاية االنتخابية عملية مس�تمرة
باس�تمرار عمر الحزب الس�يايس او عمر الس�يايس ذاته ،اي
طوال ممارسته السياسية.
أم�ا الفارق الثان�ي بني الدعاي�ة االنتخابية والسياس�ية
بش�كل عام ،هو ان األخرة تمارس من قبل النخبة السياسية
وق�ادة األح�زاب واملس�ؤولني الحكومي�ني والساس�ة ،وه�ي
موجه�ة نح�و الجمهور وبني الساس�ة واألنظمة السياس�ية
أيض�ا لتثبي�ت أركان حكم م�ا والحفاظ ع�ىل املناصب ،بينما
يم�ارس الدعاي�ة االنتخابي�ة املرش�حون لالنتخاب�ات وه�ي
موجه�ة باتجاه الجمهور للف�وز باالنتخابات ،ليس الجمهور
كله ،ب�ل الجمهور املعن�ي بالتصويت ،وهو أيضا ينقس�م اىل
أقس�ام كثرة .ويرتبط كل من الدعاية االنتخابية والسياسية
بنس�ق فك�ري خاص الب�د ان يتص�ل بالراث البيئ�ي واملحيل
والحالة االجتماعية واالقتصادي�ة لذلك الجمهور ،والغريب يف
الوض�ع العراقي املح�يل ان الدعاية االنتخابية بش�كلها الذي
ش�اهدناه خ�الل االنتخابات التي م�رت كان وضعا غريبا عن
املمارسة الحقيقية يف اغلب صوره ،وقد أسس لفساد الدعاية

االنتخابية ،كما ان الدعاية السياسية أصال تعاني من الفساد،
وهذا الفس�اد تمثل يف ترجمة الفش�ل يف الدعاية السياسية اىل
كذب يف الدعاية االنتخابية ،ولم تصدق الدعايات االنتخابية من
حيث تنفيذ الوعود التي أطلقت خالل االنتخابات املاضية.
والخلل يكمن يف البدايات (الدعايات السياس�ية األولية)،
ولنبدأ مع الدعاية السياسية ،وكما نعلم ان الدعاية السياسية
ب�دأت بمرحل�ة م�ا بع�د  2003وفق املش�هد املرسح�ي الذي
قدمه االم�ركان وممثلهم بالعراق ب�ول بريمر الحاكم املدني
يف الع�راق ،وكان�ت هجينة اعتم�د فيها عىل مكون�ات معينة
لتتوىل العملية السياس�ية ،هذه املكونات تتألف من املعارضني
يف خ�ارج العراق ،وآخ�رون لديهم موروث قدي�م مع االنكليز
وامللكي�ة وم�ا تالها ،وال نري�د الخوض يف األس�ماء ،اما النوع
الثال�ث فه�م اصح�اب الجنس�يات املزدوج�ة ،واغلبه�م من
اصح�اب املهن العام�ة يف امركا وبريطانيا .وه�ؤالء كلهم يف
خليطهم غر املتجانس اعتمدوا دعاية سياسية قوامها تخدير
املواط�ن العراق�ي وترك�ه يعي�ش يف احالم وينتظر س�نة بعد
اخرى ووعود تليها وعود واالنتقال يف ازمات (طائفية ،قومية،

جغرافي�ة ،خدماتية ،امنية ،الخ) ،وبحكم التجارب الس�ابقة
واملنطق الس�يايس ،فان الدعاية السياس�ية الفاسدة تؤسس
عرفا سياسيا فاس�دا بني السيايس واملسوس ،وتزرع الال ثقة
وتطيح بكل املبادئ املتمثلة بحب الوطن والوالء للوطن وخدمة
الصالح العام .والس�بب ببساطة هو ان املواطن يرى ساسته
منقس�مني اىل ارهابي�ني ورساق وآخري�ن صامت�ني ارتض�وا
ألنفس�هم العيش بني هؤالء .ومن ذات املنظور تنطلق الدعاية
االنتخابي�ة ،والعملية مرابطة متالزم�ة فالدعاية االنتخابية
هي وليد الدعاية السياس�ية وتكملة لها ،وال يمكن الي حزب
ان يتبنى دعاية انتخابية مغايرة لدعايته السياسية ومنهاجه
الذي يس�ر عليه ،كما هو حال الكتل السياس�ية التي تس�ر
العملية السياس�ية اليوم ،فهل تتطابق برامجها السياس�ية؟
وهل يمكن للتحالف الكردستاني عىل سبيل املثال التنازل عىل
ثوابت�ه يف ضم كركوك وغرها من املناطق املختلطة اىل حصته
الجغرافي�ة؟ او هل يمكن للعراقية كمكون س�يايس ان تعلن
يف دعايته�ا االنتخابية انه�ا مع تجديد والية ثالث�ة للمالكي؟
وكذل�ك األمر مع كتلة األحرار التي ليس بمقدورها ان تعلن يف

دعايتها االنتخابية انها مع تقس�يم العراق اىل اقاليم ثالثة .لذا
ف�ان الناخب العراقي عليه ان يتس�م بالواقعية وان ال ينجرف
وراء الوعود التي قد تطلقها بعض الكتل واألحزاب يف دعايتها
االنتخابية ،والبد من التأس�يس أوال لدعاية سياس�ية صادقة
مبني�ة ع�ىل ثوابت وطني�ة لنضمن مخرجا صحيح�ا ودعاية
انتخابية صحيحة .اما األحزاب والكتل والكيانات السياس�ية،
فعليه�ا ان تعي�د النظر يف دعايتها السياس�ية وان تصدق مع
الجمهور وتمد جس�ور الثق�ة ،واال فان املواط�ن العراقي لن
يق�وى ع�ىل تحمل أرب�ع س�نوات أخ�رى مبنية ع�ىل الوعود
الكاذبة والفساد املسترشي.والسؤال املهم ماذا ينتظر الناخب
العراقي اليوم ،وهل ستقنعه الدعايات االنتخابية مهما كانت
براقة وملمعة ،طاملا ان الدعاية السياس�ية التي تسوق له قد
خرجت اىل ما هو ابعد من مديات الفشل واالنحطاط والفساد
واألزمات .اإلجابة مروكة ب�كل تأكيد للناخب العراقي وعليه
ان يفت�ش جي�دا يف الدعايات السياس�ية ويق�ارن بينها وبني
الدعاي�ات االنتخابية ،حينها س�يكون بمقدوره التش�خيص
وبسهولة الصالح منها والطالح.
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الخاطفون يعرضون مبادلة رهائن

استمرار أزمة منشأة الغاز اجلزائرية ..واجليش يرد« :لن نفاوض»
المستقبل العراقي /متابعة
قالت وكالة نواكش�وط الموريتانية لألنباء
إن المس�لحين المرتبطي�ن بالقاع�دة الذي�ن
احتج�زوا مئات الرهائن في منش�أة للغاز في
الجزائر عرضوا مبادلة رهائن أمريكيين باثنين
م�ن المتش�ددين المس�جونين ف�ي الوالي�ات
المتح�دة .وذك�رت الوكال�ة نقال ع�ن متحدث
باسم المجموعة ان المتشددين قالوا إن االثنين
المطل�وب االف�راج عنهما هم�ا المصري عمر
عب�د الرحمن والباكس�تانية عافي�ة صديقي.
ولم يح�دد التقرير ع�دد الرهائ�ن األمريكيين
المحتجزين .واس�تمر يوم أمس الس�بت أكثر
م�ن  20اجنبيا محتجزي�ن أو مفقودين داخل
منش�أة صحراوية للغ�از بالجزائ�ر وذلك بعد
نحو يومين من ش�ن قوات الجي�ش الجزائري
هجوم�ا الطالق س�راح هؤالء االجانب اس�فر
ع�ن قت�ل رهائن كثيري�ن .ودخل�ت المواجهة
بين الجيش الجزائري والمس�لحين المرتبطين
بالقاعدة يومها الرابع أمس لتصبح احدى اكبر
ازمات الرهائن الدولية منذ عش�رات الس�نين.
ول�م يتأكد بعد عدد ومصي�ر الضحايا مع عدم
س�ماح الحكوم�ة الجزائرية للمس�ؤولين من
الدول الغربي�ة بالوصول للموق�ع الذي يواجه
مواطنوهم خطرا .واشارت تقارير الى ان عدد
الرهائن الذين قتلوا تراوح بين  12و 30في حين
لم يعرف بعد مصير ربما عش�رات من االجانب
من بينهم نرويجي�ون ويابانيون وبريطانيون
وامريكيون واخرون .وأك�دت فيكتوريا نوالند
المتحدث�ة باس�م وزارة الخارجي�ة االمريكية
ي�وم الجمعة مقتل امريكي ف�ي أزمة الرهائن
ولكنه�ا لم تذكر تفاصيل اخ�رى .وقال مصدر
أمن�ي جزائ�ري لرويت�رز إن يابانيي�ن اثني�ن
وبريطانيين اثنين وفرنس�يا واح�دا كانوا من
بين االجانب الس�بعة الذين تأكد مقتلهم اثناء
اقتحام الجي�ش للمجم�ع .وكان بريطاني قد
قت�ل أثن�اء احتج�از المس�لحين للرهائن يوم
األربعاء .وقال مس�ؤول امريك�ي يوم الجمعة
ان طائرة امريكية تحمل جرحى من جنسيات
مختلفة غ�ادرت الجزائر .وبحلول ليل الجمعة
كان الجي�ش الجزائ�ري يس�يطر عل�ى الجزء
الواس�ع المخص�ص للس�كن ف�ي مجم�ع ان
امين�اس لمعالج�ة الغ�از ف�ي حي�ن تحصن
المس�لحون ف�ي محط�ة المعالج�ة نفس�ها
مع عدد لم يكش�ف النقاب عن�ه من الرهائن.
وكان عش�رات من الغربيين ومئات من العمال
الجزائريين موجودين داخل المجمع المحصن
بقوة عندما تم االستيالء عليه قبل فجر االربعاء
من قبل مقاتلين اس�الميين قالوا انهم يريدون

وق�ف عملي�ة عس�كرية فرنس�ية ف�ي مال�ي
المجاورة .وفر مئات يوم الخميس عندما شن
الجيش عملية ولك�ن محتجزين كثيرين قتلوا
ف�ي الهجوم .ودم�رت الق�وات الجزائرية اربع
شاحنات كانت تقل رهائن وذلك حسبما ذكرت
عائلة مهندس ايرلندي ش�مالي فر من شاحنة
خامسة ونجا .وابدى زعماء بريطانيا واليابان
ودول اخرى خيبة املهم من شن الهجوم دون
تش�اور .وحجبت ايض�ا دول كثي�رة تفاصيل
بش�أن مواطنيه�ا المفقودي�ن لتفادي نش�ر
معلومات قد تس�اعد الخاطفين .وقال مصدر
أمني جزائري إن  30رهينة بينهم سبعة غربيين
على األقل قتلوا في هجوم الخميس إلى جانب
ما ال يق�ل عن  18من الخاطفي�ن .واضاف ان
ثمانية من الرهائن القتلى جزائريون في حين

ال تزال هوي�ات اآلخرين غي�ر معلومة .وقالت
وكالة األنباء الجزائرية الرس�مية إن  12رهينة
إجم�اال قتلوا بمن فيهم األجانب والجزائريون.
وكان يوج�د بالمحط�ة عم�ال اجان�ب م�ن
ش�ركة بي.بي البريطانية وشركة شتات اويل
النرويجية وش�ركة جيه.جي.س�ي الهندسية
اليابانية وش�ركات اخرى .وتق�ول النرويج ان
ثماني�ة نرويجيين ما زال�وا مفقودين .وقالت
شركة جيه.جي.س�ي ان عشرة من موظفيها
مفقودون .وقالت بريطانيا والواليات المتحدة
ان رعاي�ا لهم�ا مفقودون ولكنهم�ا لم تحددا
عدده�م .وقال المص�در االمن�ي الجزائري انه
تم اطالق س�راح  100اجنبي ولكن  32ما زالوا
مفقودين .وقال ينس شتولتنبرج رئيس وزراء
النروي�ج “يج�ب ان نس�تعد ألنباء س�يئة في

مطلع االس�بوع لكن ما زلنا نتش�بث باألمل”.
وأث�ار الهج�وم أج�واء أزمة في ع�دة عواصم
بأنح�اء العال�م ويش�كل تصعي�دا خطيرا في
االضط�راب في منطقة ش�مال غرب الصحراء
الكبرى حيث تقاتل قوات فرنسية منذ األسبوع
الماضي متمردين إسالميين في مالي سيطروا
على بلدات رئيس�ية منها تمبكتو .وقال رئيس
ال�وزراء البريطاني ديفيد كامي�رون للبرلمان
“ما زلنا نتعامل مع موقف مائع وخطير حيث
ت�م القضاء عل�ى جزء م�ن التهدي�د اإلرهابي
ف�ي جزء من الموقع لكن ال ي�زال هناك تهديد
في ج�زء آخر” .وقال عبد الق�ادر ( 53عاما)،
العام�ل الق�ادم من بل�دة ان امين�اس القريبة
وأحد الناجين من الحصار ،ان المسلحين الذين
وصلوا قبل الفجر فتشوا المجمع الضخم الذي

يضم قس�ما س�كنيا ومصنعا لمعالج�ة الغاز
بحث�ا عن األجان�ب .وقال مس�ترجعا األحداث
“قال لنا االرهابيون ف�ي البداية انهم لن يؤذوا
المس�لمين .انه�م يبحث�ون عن المس�يحيين
والكف�ار فق�ط” .واختنق صوت�ه متأثرا وهو
يقول “انا رجل محظوظ”.
وكان اطفال�ه يلعب�ون عل�ى مقرب�ة منه
بينما يذي�ع التلفزيون نش�رة االخبار .وحكى
عب�د القادر كي�ف تمكن من الف�رار مع مئات
من الجزائريين الذي احتجزوا في البداية .وقال
انه يخشى ان يكون العديد من زمالئه االجانب
قد قتلوا ،مضيفا “يبدو ان االرهابيين يعرفون
القاعدة جيدا .بدا عليهم انهم يعرفون الى اين
يذهبون” .وقال فني السلكي جزائري يدعى عز
الدين ( 27عاما) انه رأى جثة مديره الفرنسي.

الفلسطينيون يعتمدون «قرى الباب» يف املقاومة ضد االحتالل اإلرسائييل
المستقبل العراقي  /متابعة
بدأ الفلس�طينيون في اعتماد أسلوب جديد
من المقاومة الشعبية السلمية يتمثل في بناء
قرى “الباب” على أراضيهم المهددة بالمصادرة
واس�تيالء الس�لطات اإلس�رائيلية عليها .ففي
ثاني محاولة لهم ،نجح نش�طاء فلسطينيون
مع عدد من أهالي قرية بيت إكسا شمال غربي
الق�دس في إقام�ة قرية “ب�اب الكرامة” على
أراضي بيت إكس�ا المه�ددة بالمص�ادرة ،بعد
تجاوز الحاجز العس�كري المق�ام على مدخل
القري�ة ،والوصول إلى خرب�ة العالونة المطلة
على مدين�ة القدس المحتلة .ونجح النش�طاء
إل�ى جانب أهالي القري�ة ،بنصب خمس خيام
ف�ي المنطق�ة المذكورة ،وش�رعوا على الفور
ببناء مس�جد القرية من الطوب ال�ذي تمكنوا
من إيصاله إلى المنطقة بأقصى سرعة ممكنة
حت�ى ال تباغتهم قوات االحت�الل وتمنعهم من
مواصلة العمل .وبعد االنتهاء من نصب الخيام،
ت�وزع النش�طاء واألهال�ي داخله�ا ،وأكدوا أن
قريته�م الجدي�دة “ب�اب الكرام�ة” س�تصبح
إحدى القرى الفلس�طينية الصام�دة في وجه
االحت�الل ف�ي غرب�ي وش�مال غرب�ي القدس
المحتل�ة ،ولن يس�محوا بهدمها كما جرى في

قري�ة “باب الش�مس” .وقال رئي�س المجلس
القروي لبيت إكس�ا كمال حبابة إن الهدف من
بن�اء قري�ة “ب�اب الكرامة” في تل�ك المنطقة
الحيلول�ة دون قي�ام ق�وات االحت�الل بتنفي�ذ
قرارها باالس�تيالء عل�ى أراضي القري�ة لبناء

مزيد م�ن المس�توطنات ،ولتك�ون ثاني قرية
فلس�طينية تبنى في مواجهة االستيطان الذي
يه�دف لإلطباق عل�ى مدينة الق�دس .وجاءت
إقام�ة قري�ة “بي�ت الكرام�ة” في بيت إكس�ا
احتجاجا ً على مصادرة الس�لطات اإلسرائيلية

ردًا على إطالقها صاروخ

أمريكا والصني تتفقان عىل فرض عقوبات عىل كوريا الشاملية
المستقبل العراقي/وكاالت
توصل�ت الوالي�ات المتح�دة والصين إل�ى اتفاق
مبدئي بش�أن مش�روع يفرض عقوبات أممية على
كوريا الش�مالية ،ردا على إطالقه�ا صاروخا في 12
كان�ون األول الماضي .وال يفرض مش�روع القانون
عقوب�ات جديدة ولكن�ه يدع�و لتوس�يع العقوب�ات
القائمة ،بحس�ب ما صرح به دبلوماس�يون .وأضاف
هؤالء أن الدعم الصيني للخطوة س�يمثل ضربة قوية
لبيونغ يانغ.وبحس�ب الدبلوماسيين ،فمن المقرر أن
يتبنى مجل�س األمن الق�رار األس�بوع المقبل ،وجاء
االتف�اق نتيج�ة لمفاوض�ات مكثف�ة ش�اركت فيها
وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون ونظيرها
الصين�ي يانغ جي ش�ي.وأكد المبعوث الروس�ي في
األمم المتحدة فيتالي تشوركين إفادات الدبلوماسيين،
مش�يرا إل�ى أن الق�رار يمك�ن أن يصدر األس�بوع
المقبل ،متوقعا دعما من الدول األعضاء له ،وأضاف
“موقفنا أن إطالق الصاروخ الكوري الشمالي يمثل
انتهاكا لقرارات األمم المتحدة”.ووصف دبلوماسي
مطل�ع عل�ى المفاوض�ات مش�روع الق�رار بأن�ه
“تسوية س�تحصل بموجبها الواليات المتحدة على
قرار رس�مي وتوس�يع للتدابير المتخذة حاليا ،في
حين يمك�ن للصين التباهي بأنه�ا تفادت عقوبات
جديدة على حليفتها كوريا الش�مالية” ،مضيفا أنه
ال يزال يتعين الحصول عل�ى الموافقة النهائية من
بكين.وترغب بكين وواش�نطن ف�ي اتخاذ قرار قبل

تسلم كوريا الشمالية الرئاسة الشهرية لمجلس األمن
في شباط ،بحسب الدبلوماسيين.يذكر أنه بعد عملية
إط�الق صاروخ لكوريا الش�مالية في نيس�ان 2012
أصدر مجلس األمن بيانا رئاسيا أدان العملية ،وطالب
لجن�ة العقوبات الخاصة بكوريا الش�مالية بتش�ديد
العقوب�ات األممية عل�ى بيونغ يان�غ ،ووقتها قامت
لجنة العقوبات بإضافة “هيئات
ومواد” على قائمة
الحظر.وتضع
ا لو ال ي�ا ت
ا لمتح�د ة
وحلفاؤها
إ ط�ال ق
ص�ا رو خ

ك�وري ش�مالي ف�ي  12كان�ون األول ووضعه قمرا
اصطناعيا في المدار ،في إطار محاولة جديدة جدية
من بيونغ يانغ إلطالق صاروخ بالس�تي بعيد المدى.
عامي 2006
وتمنع قرارات صدرت عن األمم المتحدة
ْ
و 2009بيونغ يانغ من أي نشاط نووي أو بالستي.

ألراض�ي القرية ،وكذل�ك احتجاج�ا ً على هدم
قرية “بيت الش�مس” األس�بوع الماضي .غير
أن القوات اإلس�رائيلية اقتحم�ت الجمعة قرية
“باب الكرامة” الفلس�طينية بع�د محاصرتها
لبع�ض الوق�ت .وأوض�ح حباب�ة أن قرية بيت
إكس�ا التي يقطنه�ا  1500مواطن تعاني عدم
وج�ود أي توس�ع خدمات�ي أو عمران�ي من�ذ
س�نوات طويل�ة ،مش�ددا ً عل�ى أن الس�لطات
اإلس�رائيلية عمل�ت من�ذ ع�ام  1960عل�ى
االستيالء على األراضي من خالل إعالن أراضي
قري�ة بيت اكس�ا مناط�ق عس�كرية وحظرت
البن�اء فيه�ا .وحولت الس�لطات اإلس�رائيلية
باقي أراض�ي القرية إلى محميات طبيعية عن
طريق ما يس�مى “قانون أم�الك الغائبين” ،ما
أدى إلى س�لب حقوق س�كانها بالبناء وعزلها
عن شمال غربي القدسَ ،
وقطعت طريقها مع
القدس وحتى رام الله .وبعد بناء الجدار العازل
ع�ام  ،2002تم االس�تيالء على البقي�ة الباقية
من أراضي بيت إكسا وعزلها تماماً ،كما ُحظر
دخ�ول أهال�ي القرى المج�اورة إليه�ا ،لتأتي
إس�رائيل بقرار االس�تيالء على  456دونما ً قبل
نحو أسبوعين بغية ضم األراضي لمستوطنات
“راموت” و”جفعات شاؤول” وغيرها.

وابلغ رويت�رز قائال “كان مديري رجال عظيما
تعلمت كثي�را منه .لقد قت�ل بالرصاص .لم ار
االعدام لكن كل ما ش�اهدته ه�و جثته عندما
فررت من القاعدة مع بع�ض الزمالء” .واعلن
الخاطف�ون ف�ي النهاي�ة انهم يحتج�زون 41
اجنبيا .ومن بين العمال االجانب االخرين الذين
ال يزالون مختبئي�ن في المجمع مدير خدمات
التغذية الفرنسي الكسندر بيرسو.
وقال فيم�ا بعد لمحطة اوروب�ا  1االذاعية
“س�معت اطالق نار كثيفا وانطلق جهاز انذار
يبلغن�ا بأن علين�ا البقاء في اماكنن�ا لكني لم
اعرف ما اذا كان حقيقيا ام تجربة” .ونجا بعد
بقائه في غرفته بعيدا عن اي اجانب واختبائه
خلف حاج�ز من االلواح الخش�بية .ومرر اليه
زمالؤه الجزائريون الطعام والماء خلسة.
وقال “كنت مع�زوال تمام�ا ...كنت خائفا
ونظ�رت لنفس�ي بأن االم�ر س�ينتهي بي في
صندوق خشبي”.
وتردد ان الخاطفين قيدوا االجانب واجبروا
بعضه�م عل�ى ارت�داء احزم�ة ناس�فة بينما
حاص�ر الجيش المجمع م�ن الخارج وقال انه
ل�ن يتفاوض .وقال الخاطفون لوس�ائل اعالم
موريتانية انهم سيقتلون الرهائن اذا ما حاول
الجيش اقتحام المجمع.
وقال مس�ؤولون جزائريون ان الخاطفين
طالب�وا بمرور آمن الى خارج الس�جن ومعهم
رهائنه�م لك�ن الحكوم�ة رفض�ت .وق�ال
الخاطفون ان الجيش ح�اول اقتحام المجمع
خالل الليل.
وف�ي الصب�اح التال�ي س�مح الخاطفون
للرهائ�ن بالتحدث لوس�ائل االع�الم فيما بدت
وكأنه�ا محاول�ة م�ن جانبهم القن�اع الجيش
بالتراج�ع .وق�ال رهينة من ايرلندا الش�مالية
يدعى س�تيفن ماكف�ول ويعمل مهندس�ا في
تصريح لتلفزيون الجزيرة “الموقف متدهور.
اتصلنا بالس�فارات ودعون�ا الجيش الجزائري
للتراجع ...نحن نش�عر بالقلق بسبب استمرار
اط�الق الن�ار” .وبعد ذل�ك بفترة وجي�زة نقل
ماكف�ول وغي�ره م�ن الرهائ�ن ال�ى خم�س
شاحنات حاول الخاطفون الفرار بها .وحسب
ما قاله شقيقه اطلقت القوات الجزائرية النار
على القافل�ة .ونجا ماكفول ولكن�ه رأى اربع
من المركبات محطمة .وق�ال برايان ماكفول
“قص�ف الجيش اربعا ً من الش�احنات الخمس
ودمر اربعا ً منها .والش�احنة الت�ي كانت تقل
اخي تحطمت وعند هذه اللحظة تمكن ستيفن
م�ن الفرار ويعتق�د ان كل من كانوا على ظهر
الشاحنات قتلوا”.

رأت أنها خطوة “سابقة ألوانها”

البنتاغون ترفض إسقاط هتمة عن
أحد مدبري «أحداث سبتمرب»

المستقبل العراقي  /وكاالت
رفض�ت وزارة الدف�اع االميركي�ة (البنتاغ�ون) الجمعة اس�قاط واحدة من
ثمان�ي ته�م موجهة الى المتهمين الخمس�ة بتدبير اعت�داءات  11ايلول ،2001
بالرغ�م من توصية من النائب العام في هذا االتجاه .وكان الجنرال مارك مارتنز
كبير مدعي غوانتانامو طلب من رئيس المحاكم العس�كرية االستثنائية بروس
ماكدونال�د التخل�ي ع�ن تهمة التآم�ر ،وذلك بعد ق�رار قضائي ص�در لمصلحة
السائق السابق الس�امة بن الدن .وقال ان اسقاط هذه التهمة سيمنع “مشكلة
قضائية” نش�أت في تش�رين االول بعدما الغى القضاء ادانة سليم احمد حمدان
“بتقديم مس�اعدة مادية الى االره�اب” .لكن وزارة الدف�اع االميركية قالت في
بيان انه “عند رفضها اس�قاط تهمة التآمر ،رأت الس�لطة القضائية العسكرية
العليا ان خطوة كهذه اآلن س�ابقة الوانه�ا” ،موضحة ان “قبول التآمر باعتباره
مخالفة يمكن مالحقتها امام محكمة عس�كرية ما زال يخضع لالستئناف” في
قضية اخرى .واضافت الس�لطة العس�كرية العليا ان تهمة التآمر من االتهامات
الممكنة بموج�ب القانون الذي اصدره الكونغرس بش�أن المحاكم العس�كرية
االس�تثنائية في  2006و .2009ورأى جيمس كوني�ل محامي احد المتهمين ان
“قرار السلطة العليا االبقاء على احد االتهامات بينما يرى كبير المدعين انه غير
قابل لالستمرار يدل على ان السلطة العليا يمكن ان توصف بكل شيء باستثناء
الحياد ..ويكش�ف مدى ظلم بنية المحاكم العسكرية االستثنائية” .وقدم الدفاع
طعنا في حياد السلطة العليا.

بغرض إقالة مديره

حركة النهضة التونسية ترسق
معدات التلفزيون الرسمي
المستقبل العراقي  /وكاالت
س�رق مجهولون معدات تقنية من مقر التلفزيون الرس�مي التونس�ي الذي
توجد فيه نحو  200كاميرا مراقبة وتحرسه قوات من الجيش والشرطة على ما
افاد مسؤول بالتلفزيون وكالة فرانس برس السبت.
وقال المس�ؤول الذي طلب عدم نشر اس�مه ان “بعض المعدات التقنية التي
تمت سرقتها ال يمكن اخراجها من التلفزيون اال على متن شاحنات النها كبيرة
الحجم”.واض�اف “تمت س�رقة هذه المع�دات ،رغم وج�ود  200كاميرا مراقبة
داخ�ل التلفزي�ون وفي محيطه .وق�د تنبهنا إلى ان كامي�رات مراقبة في بعض
منافذ التلفزيون كانت معطلة”.ولم يس�تبعد المصدر ان “تكون بعض االطراف
تعم�دت تعطيل الكاميرات لتنفيذ عملية السرقة”.واش�ار الى “تواطؤ مس�ؤول
اداري ف�ي التلفزيون مع مس�ؤول إعالم�ي حكومي في ه�ذه العملية ،لتوريط
المدير التقني بالمؤسس�ة تمهيدا لتنحيته م�ن منصبه”.وقال “مؤخرا هاجمت
صفح�ات فيس�بوك قريبة من حرك�ة النهضة (االس�المية الحاكمة) المدير
التقن�ي بالتلفزيون المنجي المنصوري واتهمته بمعارضة الحركة”.واضاف
“نح�ن نعلم ان هذه الصفح�ات المأجورة يتم تحريكها ع�ادة تمهيدا التخاذ
اجراءات ادارية ضد مسؤولين أو اعالميين ال يروقون للحركة”.
ويعتبر التلفزيون الرس�مي التونس�ي اكبر مؤسس�ة اعالمية في تونس إذ
يشغل اكثر من الف شخص بين عمال واداريين وتقنيين وصحافيين.
وقال�ت نقاب�ة الصحافيي�ن التونس�يين في وقت س�ابق ان حرك�ة النهضة
تس�عى الى وضع يدها على التلفزيون.وكانت الحركة دعت في وقت س�ابق الى
خصخصة التلفزيون احتجاجا على قيامه بدول “المعارض” للحركة.
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العــراق يتســـلم  34قطـعة أثـــرية مـن بــريطانيا
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

ورسبوا اآلالف منها ال تقدر بثمن اس�تقرت يف
متاح�ف بلدان الخارج ،فيم�ا احتفظت إحدى
املتاح�ف األمريكي�ة ب�� 10آالف قطع�ة أثرية
مرسوق�ة .ويف الع�ام امل�ايض ،كش�فت لجنة
اآلثار والسياحة الربملانية عن رسقة  100ألف
قطعة أثرية عراقي�ة من أغىل نفائس اآلثار يف
العال�م .وقال رئيس اللجنة النائب عن القائمة
العراقي�ة ط�الل الزوبعي إن «اآلث�ار العراقية
املرسوق�ة تبلغ  100ألف قطعة أثرية من أغىل
نفائ�س اآلثار يف العالم» ،مش�ريا ً إىل أن «هذه
اآلثار موجودة يف كل املتاحف العاملية س�واء يف
أمريكا وأملانيا وفرنس�ا واسبانيا وباقي الدول
األوربية».
وذكر الزوبعي أن جامع�ة بنرتبينيا األمريكية
لديه�ا  10آالف قطعة أثري�ة ُهربت من العراق
بع�د ع�ام  .»2003واعترب أن عملي�ة التهريب
الت�ي وقعت بعد دخ�ول الق�وات االمريكية إىل
الع�راق حدثا ً لم يش�هد ل�ه التاري�خ من قبل.
وق�ال الزوربعي أن ،اآلث�ار العراقية املهربة ال
تق�در بثمن ،وهربت من اق�ى جنوب العراق
إىل شماله.
وأكد أن العراق اس�تطاع جلب ح�وايل  16ألف

تس�لم الع�راق أكثر م�ن  30قطع�ة أثرية من
الس�فارة العراقي�ة يف لن�دن وم�ن بريطانيا.
وق�ال مدير املديرية العام�ة ملكافحة الجريمة
االقتصادي�ة التابعة ل�وزارة الداخلي�ة العميد
حسني الش�مري يف ترصيح صحفي أمس ،إن
الس�فارة العراقية يف لندن س�لمت العراق 34
قطعة أثرية .وأضاف الشمري أن اآلثار ستعود
للع�راق غ�دا ً (الي�وم) ليت�م االحتف�اظ بها يف
املتح�ف العراقي ،باإلضافة إىل أن خبريا ً باآلثار
سيكش�ف عنه�ا ملعرف�ة التاريخ ال�ذي تعود
إلي�ه .ويلفت إىل أن املتح�ف الربيطاني يف لندن
يمتلك أكثر من  130الف قطعة اثرية من االثار
العراقي�ة .واملتحف الربيطاني ه�و عبارة عن
مبنى كبري جدا ً يضم اآلالف من القطع االثرية
م�ن انح�اء العالم .وحص�ل ه�ذا املتحف عىل
أكث�ر هذه اآلثار عرب التهريب إىل بريطانيا عن
طريق بريطانيني عملوا يف العراق أو وكالء لهم
عملوا لحساب املتحف .يذكر أن اآلثار العراقية
تعرض�ت بع�د ع�ام  2003إلب�ادة جماعي�ة
وتهريب م�ن قبل لصوص امتهن�وا بيع اآلثار

انخفاض لنحو  105مليار دينار يف قيمة تداول األسهم للشهر املايض
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أعلن س�وق العراق لألوراق المالية
عن انخفاض في قيمة التداول لش�هر
كان�ون األول الماض�ي لنح�و 105
مليارات دينار ،فيما أكدت شركة آسيا
سيل أنها س�تطلق أسهمها في السوق
خالل جلسة الثالث من شباط المقبل.
وتداولت الس�وق خ�الل كان�ون األول
الماضي  74مليارا و 280مليون سهم،
بقيم�ة  105مليار و 321مليون دينار،
مقارنة بشهر تش�رين الثاني الماضي
ال�ذي بلغ مجم�وع األس�هم المتداولة
في�ه  64ملي�ارا و 371ملي�ون س�هم،
بقيمة  117مليارا و 234مليون دينار،
فيم�ا بلغ عدد الش�ركات المتداولة 65
ش�ركة من أصل  85مدرج�ة الكترونيا
في الس�وق .وس�جلت ش�ركة األعمال

الهندس�ية أكث�ر الش�ركات ارتفاع�ا ً
ف�ي قيم�ة الت�داول يليه�ا المعمورية

انتحار شاب يف البرصة

وآخر يف األنبار بسبب

خسارة املنتخب الوطني
بغداد  /امل�ستقبل العراقي
أقدم ش�اب يف محافظة البرصة عىل االنتحار
بسبب خسارة املنتخب العراقي أمام منتخب
اإلم�ارات يف ختام بطولة خليج�ي  ،21فيما
انتحر شاب آخر يف الرمادي (مركز محافظة
األنبار) للسبب ذاته أمس األول الجمعة.
وذكرت وكاالت األنباء إن الش�اب الذي انتحر
يف الب�رصة اس�مه ع�يل محم�د ويس�كن يف
منطقة الخليلية.
وقد انتحر بإطالق الرصاص عىل رأس�ه بعد
خس�ارة املنتخ�ب .وفتحت األجه�زة األمنية
تحقيقا ً ملعرفة مالبسات وظروف االنتحار.
ويف األنبار ،ذكر مصدر امني ان الش�اب وليد
عط�ا الله خلف الذي يبلغ من العمر  24عاما
أقدم عىل شنق نفس�ه بواسطة حبل علق يف
الس�قف بإحدى غرف الدار الواقع يف منطقة
اب�و ذياب وس�ط الرم�ادي .ووج�ده ذووه
معلق�ا بالحبل وقد فارق الحي�اة ،وتم تبليغ
الرشطة.
وقال املصدر ،أن الرشط�ة فتحت تحقيقا ً يف
الح�ادث فوج�دت يف التحقيق�ات األولية ان
املنتحر كان لديه ولع كبري يف تشجيع املنتخب
بحس�ب ما أفاد ب�ه ذووه ،وأن الحادث وقع
بعد انتهاء املباراة.

اقتصادي يدعو
إىل ترشيع قانون
جديد للرشكات
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

دعا الخبي�ر االقتصادي حيدر الش�مري
إلى ضرورة تش�ريع قانون جديد للش�ركات
كون القانون الحالي مقيد الشركات المحلية
من المس�اهمة في تنمية االقتصاد الوطني.
وقال الشمري في تصريح صحفي أمس ،أن
قانون الشركات الصادر سنة  1997يحتوي
عل�ى الكثير من الفقرات التي ال تس�اعد في
دعم قطاع الشركات المحلية في المساهمة
بتنمية اقتصاد البلد إضافة الى انه ال يسمح
للش�ركات العالمية فتح فروع لها في داخل
العراق.
وتاب�ع أن ه�ذا القانون جعل الش�ركات
تعمل بما يحلو لها من دون تنظيم ،مش�يرا ً
إلى ان اغلب الش�ركات الحالية غير مسجلة
ل�دى وزارة التج�ارة .وأض�اف أن�ه يج�ب
تش�ريع قانون جديد للش�ركات يدعم قطاع
الش�ركات كونه يعد م�ن القطاعات المهمة
في االقتصاد الوطني.

العقاري�ة ،فيما كانت أكثر الش�ركات
انخفاض�ا ً ش�ركة فنادق كرب�الء تليها

المش�روبات الغازية الشمالية ،وبلغت
العقود التي تداولها المس�تثمرون في
السوق لشهر كانون األول الماضي 15
ألف و 108عقود ،مرتفعة عن تش�رين
الثان�ي الت�ي بلغ�ت فيه�ا العق�ود 11
و 406عقداً.
وبلغ نصيب األسهم المتداولة شراء
م�ن قبل المس�تثمرين غي�ر العراقيين
لش�هر كان�ون األول الماض�ي أربع�ة
ملي�ارات و 399ملي�ون س�هم بقيمة
تسعة مليارات و 81مليون دينار ،فيما
بلغ�ت األس�هم المتداول�ة بيع�ا ً مليارا
و 810ماليي�ن س�هم بقيم�ة مليارين
و 284ملي�ون دين�ار ،فيم�ا ت�م تنفيذ
 1955عق�د ش�راء و 323عقد بيع من
أصل العقود المنفذة.
فيما أكدت ش�ركة آس�يا سيل أنها

س�تطلق أس�همها ف�ي الس�وق خالل
جلس�ة يوم الثالث من ش�باط المقبل،
حيث س�تكون هذه األسهم المطروحة
ف�ي الس�وق بع�دد  67ملي�ارا و503
ملي�ون س�هم عل�ى أن ال يق�ل س�عر
الس�هم الواحد عن  22دينارا .يذكر أن
س�وق العراق لألوراق المالية أسس�ت
في حزي�ران  ،2004وكانت تعتمد من
قبل على التداول اليدوي ،وفي نيس�ان
 2009اعتمد التداول اإللكتروني بشكل
جزئي من قبل بعض الش�ركات ،وبات
التداول الكترونيا ً للش�ركات المسجلة
فيها س�نة  ،2010وتتداول في السوق
 85ش�ركة تابع�ة لس�بعة قطاع�ات
ه�ي المصرف�ي ،الصناع�ي ،الفندقي،
الس�ياحي ،الزراع�ي ،االس�تثماري،
والتأمين والخدمات.

األركيلة تستهلك نحو  70ألف دينار شهري ًا من دخل الشاب العراقي
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

كش�ف صاحب مقهى ف�ي بغداد أن الش�اب العراقي ينفق
تقريبا  70ألف دينار ش�هريا على تدخين األركيلة ،مش�يرا الى
زيادة اإلقبال على هذه الظاهرة بشكل ملفت في اآلونة األخيرة
رغ�م مخاطرها .وقال صاحب المقهى احس�ان محمد إلحدى
وكاالت األنب�اء أمس ،إن الغالبي�ة الكبرى من رواد المقهى هم
من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين  18الى  30سنة.
وأضاف ان اغلب الش�باب الذي يرت�ادون المقهى ينفقون
ش�هريا مبال�غ تتراوح ما بي�ن  50الى  70ألف دين�ار لتدخين
األركيل�ة .وأوض�ح ان أس�عار األراكي�ل تعتم�د عل�ى نوعيتها
والنكه�ات ،حيث يصل س�عر نكه�ة الليمون والعل�ك والنعناع

وال�كاكاو ال�ى  3آالف دين�ار ،فيم�ا
يبلغ سعر األراكيل التي يستخدم في
تركيبته�ا فواكه طبيعية ما بين  7الى
 10آالف دين�ار .واش�ار صاحب المقهى
ال�ى قيام بع�ض المقاهي باس�تخدام ط�رق جديدة
لرفع اس�عار تدخين األركيلة من خالل تشغيل فتيات
يجذب�ن الش�باب المراهقين .يش�ار إل�ى أن االركيلة
انتشرت بش�كل كبير في العراق بعد عام  2003وما
رافقه�ا من تغي�رات كبيرة حصلت داخ�ل المجتمع
العراقي .ويرى اجتماعيون أن لجوء الشاب العراقي
إلى مثل هكذا أمور هو نتيجة لتفشي البطالة.

أش�اد مقرر لجنة االقتصاد واالستثمار النائب عن التحالف
الكردستاني محما خليل بقرار مجلس الوزراء بتنفيذ االتفاقية
االقتصادية المبرمة مع جمهورية التشيك ألنها ستساعد على
دعم االقتصاد الوطني وتفعي�ل الصناعة المحلية .وقال خليل
ف�ي تصريح صحف�ي أمس ،أن الب�دء بتنفيذ مذك�رة التفاهم
الموقعة بين الجانبين العراقي والتش�يكي س�تخدم االقتصاد

العراقي كونها تحم�ل مزايا كثيرة لدعم القطاع
الصناع�ي .وأضاف ان التش�يك تعد م�ن الدول
األوربي�ة الت�ي له�ا إمكانيات اقتصادي�ة كبيرة
وقوي�ة والتي لم تتأث�ر باألزم�ة االقتصادية على
الرغ�م م�ن أن منطق�ة الي�ورو تعرض�ت ألحداث
اقتصادي�ة كبي�رة بس�بب اقتصاده�م المتي�ن
والمتطور.

االقتصادية النيابية تشيد بتنفيذ اتفاقية مع التشيك
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

صحة النجف تسجل أكثر من  43ألف حالة والدة يف 2012
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

س�جلت دائرة صحة النجف األش�رف ف�ي عام  2012أكثر من  43أل�ف حالة والدة.
وق�ال رض�وان الكن�دي مدير صح�ة النجف األش�رف ف�ي تصريح صحف�ي أمس ،أن
“مجموع حاالت الوالدات الحية التي شهدتها المؤسسات الصحية في المحافظة بلغت
ثالثة وأربعين ألفا ً و  368حالة والدة ،منها تسع وعشرون ألفا ً و 804والدة تمت بصورة
طبيعية” .وأش�ار الى ان “هذه االحصاءات س�جلتها بيانات دائ�رة الصحة في المحافظة من
خالل سجالتها”.

زراعة بابل حتذر من وجود مبيدات حتمل أمراض ًا رسطانية يف املحافظة
بابل  /امل�ستقبل العراقي

حذرت دائرة زراع�ة بابل مزارعيها ومكاتبها
م�ن وجود مبيدات زراعية خط�رة تحمل أمراضا ً
س�رطانية مميتة التي تنتشر في بعض المكاتب
المجازة وغير المجازة.
وق�ال علي يوس�ف عبيد مدير قس�م الوقاية
لزراعة بابل في تصريح صحفي أمس ،أن الفرق

البيئية والصحية وقس�م الوقاية قامت بنشر 56
اس�ما ً من أس�ماء المبيدات الخطرة ج�دا والتي
تحمل امراضا ً س�رطانية مميتة وناقلة للمرض،
مبينا ان محافظات العراق تعاني من عدم وجود
قانون أو تش�ريع برلماني للس�يطرة على تداول
المبي�دات مم�ا يجع�ل تداوله�ا مباحا ل�كل من
يمتلك الخبرة الكافية من االخصائيين وتش�كيل

لجان مراقبة ومعاقبة المخالفين بغرامات مالية
والس�جن لتداول�ه المبي�دات الممنوعة .وأش�ار
إل�ى أن ع�دد المكاتب غي�ر المج�ازة بلغت 140
مكتبا مما تش�كل خطرا كبيرا على الواقع البيئي
والصحي للمحافظ�ة ،داعيا الحكوم�ة العراقية
الى تش�ريع قان�ون برلماني ل�ردع وإغالق هذه
المكاتب.

قطعة يف إحدى املطالبات من الدول التي وقعت
اآلثار بني يديها .ونوه إىل أن لجنة الس�ياحة يف
الربمل�ان تعمل بالتع�اون مع وزارة الس�ياحة
والس�فارات العراقية املتواجدة يف الخارج عىل
مخاطب�ة الحكوم�ات األجنبي�ة الت�ي تتاجر
أس�واقها باآلثار العراقية ،وكذلك نحرص عىل
استعادة هذه اآلثار.
وقال رئي�س لجنة اآلثار والس�ياحة الربملانية
أن عملي�ة اس�تعادة اآلثار املرسوق�ة تخضع
لضغ�وط سياس�ية م�ن جان�ب الع�راق البلد
الضعيف -حسب قوله -وتخضع إلطار قانوني
أيض�ا ً للدفاع أمام محاكم البلدان األجنبية عن
إرجاع اآلثار ملوطنها األصيل يف العراق.
ويمتل�ك العراق آثارا ً تعود آلالف الس�نني تمثل
حضارات الس�ومريني واآلش�وريني والبابليني
والكلداني�ني وغريه�م تعرض�ت للرسق�ة بعد
أن فق�دت بغ�داد واملحافظ�ات العراقية األمن
واس�تغلها تجار اآلثار وغادرت بعيدا ً عن أعني
املسؤولني وقتها ،واآلن تبذل الجهود الستعادة
كل قطع�ة أثري�ة خرج�ت ولم تع�د حتى اآلن
للمتح�ف العراق�ي وغريه�ا م�ن املتاح�ف يف
الشمال والجنوب.

البيئة تويص عيادات األشعة اخلاصة
باتباع إجراءات السالمة
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أوصت وزارة البيئة عيادات األش�عة الخاصة والعامة في بغداد والمحافظات
باتباع إجراءات الس�المة اإلش�عاعية والمس�تخدمين ألجهزة االش�عاع ،وإال
س�يعرضون انفس�هم إلجراءات قانوني�ة وغرامات المالي�ة والغلق بعد نفاذ
فت�رة االن�ذار .وق�ال بيان
للوزارة تلقت “المس�تقبل
العراق�ي” نس�خة من�ه
أم�س ،إن ال�وزارة تعتم�د
اج�راءات قانوني�ة بح�ق
المخالفي�ن ف�ي الدوائ�ر
والعي�ادات
الصحي�ة
الخاصة والعامة باألش�عة
والمف�راس الحلزون�ي
والس�ونار كالغرام�ات
المالي�ة والغلق بع�د نفاذ
فت�رة االن�ذار .وأوض�ح أن
الوزارة طالبت باتباع الضواب�ط االصولية الخاصة بالعزل اضافة الى تدريب
العاملين في هذه المؤسس�ات على معرفة اس�تخدام اجهزة االش�عة لتقليل
ح�االت التس�رب اإلش�عاعي وللحيلول�ة دون تأثيرها على صح�ة المواطن.
وأش�ار ال�ى أنه على الصعيد ذات�ه قامت الفرق الفنية التابع�ة لمديرية بيئة
واس�ط بإجراءات فحوص اش�عاعية في عيادة االبداع لألشعة بقضاء الكوت
حيث تبين وجود تلوث ش�عاعي عند ابواب ش�عبة االش�عة في المستشفى.
وبين أن الوزارة أوصت بإصالح باب غرفة االش�عة لتقليل التسرب ومراجعة
المديرية لغرض تجديد اجازة تملك اجهزة سينية اضافة الى منع حفظ افالم
االشعة والمواد الطبية في غرفة األشعة لغرض سالمة العاملين فيها .ولفت
الى أن الفرق الرقابية التابعة لمديريات البيئة في المحافظات قامت بزيارات
ميداني�ة للعديد م�ن المستش�فيات والعي�ادات الخاصة من اج�ل التقييم
الصحي للمستش�فيات والعيادات األهلي�ة والحكومية لضمان أكبر قدر
ممكن من الحماية للبيئة.

الوقف الشيعي يدعم مشاريع
خريية وعلمية بملياري دينار

امل�ستقبل العراقي  /منى خ�سري عبا�س

أعلن تقرير صادر عن هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف الشيعي
عن حص�ول موافقة الس�يد صالح الحيدري رئي�س الديوان على
دع�م مجموعة كبي�رة من المش�اريع الخيرية والعلمي�ة التي تم
تنفيذها خالل عام  ،2012وأش�ار التقري�ر إلى أن إجمالي المبالغ
التي صرفت على تلك المش�اريع ناهز الملياري دينار عراقي .ونقل
بيان للوقف الشيعي تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه أمس عن
معاون مدير عام هيئة إدارة واس�تثمار أموال الوقف الش�يعي جعفر
الموس�وي قوله ،أن أكثر من نصف هذا المبلغ ت�م تخصيصه لبرنامج
إحياء الش�عائر الديني�ة في بغ�داد والمحافظات .وأضاف الموس�وي أن
الهيئة خصصت نحو  750مليون دينار لإلس�هام في تأسيس وتمويل العديد
من المش�اريع اإلنسانية والتنموية التي تنظمها مجموعة من المؤسسات
العلمية واإلنسانية الرصينة .وأشار إلى أن الهيئة دعمت صندوق الخيرات
والبركات التابع للديوان ومولته لغرض تقديم مساعدات ألكثر من 5000
عائلة متعففة تش�مل توزيع المس�اعدات عل�ى األيتام واألرام�ل والحاالت
اإلنس�انية الحرج�ة .وبينت هيئة إدارة واس�تثمار أموال الوقف الش�يعي أن
تل�ك األموال يتم تخصيصها من عائدات األموال الموقوفة التي تديرها الهيئة
وتوزع وفق الضوابط الشرعية والقانونية.

رابطة املصارف األهلية تؤكد نمو
القطاع املرصيف اخلاص

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف األهلية عبد العزيز حسون ،أن القطاع
المصرف�ي الخاص بدأ ينمو وبش�كل متزايد من خالل زي�ادة رؤوس أموال
المص�ارف وحجم الودائع فيها .وقال حس�ون في تصريح صحفي أمس ان
المؤش�رات التي
ص�درت لتقيي�م
نشاط المصارف
االهلي�ة خ�الل
الع�ام الماض�ي
اك�دت وج�ود
تق�دم واض�ح
في عم�ل البنوك
العراقية الخاصة
من خالل ائتمان
المراكز المالية وزيادة رؤوس أموالها وحجم الودائع .واضاف ان المصارف
األهلية تس�عى للدخ�ول بعمق في االس�واق المالي�ة العالمية الس�يما بعد
الق�رارات األخيرة التي اصدرها البنك المرك�زي لتطوير القطاع المصرفي،
لذا فهي ملزمة لتطوير نفس�ها والس�تخدام االنظمة المصرفية المتطورة.
ويتك�ون النظام المصرفي في العراق من ثالث�ة وأربعين مصرفا فضال عن
البنك المركزي .وتتوزع حسب الملكية بين  7مصارف حكومية و 30مصرفا ً
أهلياً ،بضمنها  7مصارف إسالمية اضافة الى  6مصارف أجنبية.
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حتالــــف الطغيـــان واإلرهــــاب

�سمري كرم
لم يسبق إن كان التنسيق اإلسرتاتيجي
بمثل ما ه�و عليه اآلن من اتس�اع وعمق
بني الواليات املتحدة واململكة السعودية.
إن الحليف�ني التقليدي�ني ل�م يع�ودا
معني�ني فق�ط باإلبق�اء ع�ى النظ�ام
السعودي وحمايته من التيارات املهاجمة
الت�ي تجت�اح املنطقة ،وهو م�ا كان عليه
الحال يف عقدي الخمس�ينيات والستينيات
م�ن الق�رن امل�ايض ،إنهم�ا أصبح�ا يف
الفرتة األخ�رة معني�ني بمهاجمة القوى
الت�ي تش�كل ،بمج�رد وجوده�ا ،تهدي�دا ً
للنظام الس�عودي وللسياس�ات واملصالح
األمركي�ة االقتصادية والعس�كرية .األمر
الذي يعني بصورة مبارشة وجود وتوسع
الدول�ة الصهيونية وهيمنتها عى املنطقة
املحيطة بها.
إننا نعيش حقبة التحالف بني الطغيان
واإلرهاب .ذلك أن الق�وة العظمى املتمثلة
يف الوالي�ات املتح�دة ،والق�وة اإلقليمي�ة
الخليجي�ة املتمثل�ة يف اململكة الس�عودية
ومركزه�ا الق�وي يف منطق�ة الخلي�ج ،ال
تكتفي�ان بالتحال�ف القائ�م بينهم�ا ،بل
إنهم�ا دخلت�ا يف مرحلة جدي�دة بدأت مع
ما يسمى اآلن ب�«الربيع العربي» .وتتسم
بتحال�ف جدي�د بينهم�ا وب�ني املنظمات
اإلرهابية املس�لحة يف املنطق�ة .وقد يميل
بعضه�م إىل رؤية هذا التحالف بني طغيان
الحكم الس�عودي والهيمنة األمركية من
ناحي�ة ،واملنظم�ات اإلرهابي�ة املس�لحة
من جهة أخرى ،من زاوي�ة كونها تكرارا ً
لتجربة أقامتها الواليات املتحدة يف مرحلة
س�ابقة ،تحالف�ت خالله�ا م�ع تنظي�م
«القاعدة» اإلرهابي املسلح يف سبعينيات
القرن العرشين يف أفغانستان ،عندما كان
اله�دف األمرك�ي «تحرير» أفغانس�تان
من الوجود العس�كري السوفياتي .وكان
ذل�ك تحالف�ا ً موقتا ً ل�م يلب�ث أن انقلب اىل
عداء رصيح عندما حل الوجود العس�كري
األمركي يف ذلك البلد محل الوجود العسكري
الس�وفياتي .وتحول�ت الق�وة العس�كرية
األمركية من مهمة مس�اندة «القاعدة» اىل
مهمة محاربة هذا التنظيم ،وامتدت الحرب
األمركية ضد «القاعدة» حيثما امتد وجود
ه�ذا التنظيم يف الرشق األوس�ط وأفريقيا.
ربما تك�ون فكرة التحالف م�ع «القاعدة»
هي فكرة القادة السعوديني ،أكثر مما هي
فكرة القادة األمركي�ني ،إنما الواضح اآلن
أن التحال�ف أصب�ح قائما ً بني الس�عودية
وأم�ركا وتنظي�م «القاع�دة» ،وع�دد من
التنظيمات اإلرهابية املس�لحة التي تنتهج
س�بل «القاعدة» القتالية والسياس�ية عى
الس�واء .والحقيقة الواضحة ،بغض النظر
ع�ن ه�ذا التفس�ر ،ه�ي أن التحال�ف بني
الطغيان الس�عودي  -األمرك�ي واإلرهاب
املس�لح يفرض نفسه اآلن يف املنطقة ككل،
ب�رف النظر ع�ن اس�تمرار القت�ال بني
العس�كريني األمركيني والتنظيم اإلرهابي
الكبر نفس�ه يف أفغانس�تان .ربما يكشف
ه�ذا الواقع عن تناقض .لكن هذا التناقض
ال يخفي رغب�ة الواليات املتح�دة وال رغبة

ف�ؤاد ابراهيم
ثمة ربيع ه�ادئ يف الس�عودية بدأ يزعزع
بني�ة الدول�ة فيها ،وه�و يمحو م�ا تبقى من
ص�ور نمطية عن س�كان هذا البل�د ،كما أزال
حقائق مفزعة عن الثراء والفقر ،فهناك ثالثة
ماليني سعودي تحت خط الفقر ومليونا عاطل
عن العمل ،ومداخي�ل الدولة من النفط ترتافق
م�ع زيادة ع�دد الفقراء ومع�دالت البطالة .يف
عملية حسابية رسيعة :جيل اآلن أن السعودية
يف ربي�ع ولكنه هادئ وتدريج�ي ..وهدأ الكالم
عن مواقيت .فقد بات الوقاّتون ينظرون إىل ما
يجري يف هذا البلد العيص عى الثورة الشعبية،
وه�و يتحرر من قيوده األمنية واأليديولوجية،
ويرس�م بملء توقه للحرية مش�هدا ً س�يكون
بالقط�ع فري�داً ،عى األق�ل حتى أم�د قريب،
ألن م�ا يتح�وّل اآلن يف الوع�ي ويف املي�دان ال
يكتسب عنفوانه وحيويته من عوامل تحريض
خارجي�ة :التأيي�د األمرك�ي أو األوروب�ي،
والتغطية املتواصلة لقن�اة «الجزيرة» ،الغائبة
تمام�ا ً ع�ن ربي�ع الس�عودية ،وربيع�ات
خليجي�ة أخ�رى ،البحري�ن مث�االً .ربي�ع
الس�عودية ،ذاتي بامتياز ،ومحيل النش�أة
والبقاء ،وهذا مصدر أصالته ،وبالرغم من
مح�اوالت العب�ث به عر تس�عر الخطاب
الطائفي ،والتوجيهات الغرائزية املحمومة
لتقطي�ع أوص�ال الح�راك الش�عبي املتنقل يف
أجزاء متفرقة عى رقعة اململكة السعودية ،إال
أن الن�اس ،وإن وجدت نفس�ها خاضعة تحت
تأثر محرض�ات كهذه ،يف كثر م�ن الحاالت،
ما تلبث أن تتجاوزها وتعود إىل نقطة االشرتاك
الجوهرية ،وهي اإلصالح السيايس الشامل.
ال كالم اليوم عمّا إذا كان الربيع قد وصل إىل
الس�عودية أم ال يزال عى تخومها ،فقد دخلت
مفردة «الربيع» بمعناها الثوري والسيايس يف
الخطاب الرس�مي ويف الثقافة الش�عبية ،عى
حد س�واء .أمراء ،يحس�بهم الجاهل ليراليني
وديموقراطيني ،لف�رط رطانتهم املدقعة ،مثل
خال�د الفيص�ل ،أم�ر مك�ة ،وش�قيقه تركي
الفيصل ،الرئيس األس�بق لجهاز االستخبارات
العامة والس�فر الس�ابق يف لندن وواش�نطن،
وس�عود ب�ن فهد ،نائ�ب رئيس االس�تخبارات

اململكة السعودية يف محاربة
التغي�ر يف املنطق�ة ب�كل
الوسائل وبأغى التضحيات

التحالف بني الطغيان
السعودي  -األمريكي
واإلرهاب املسلح يفرض
نفسه اآلن يف املنطقة ككل

املادية.
يف ه�ذا التحالف الجديد بني
الطغيان واإلرهاب تقوم اململكة السعودية
بإم�داد التنظيم�ات اإلرهابي�ة باألم�وال
والس�الح ،بينم�ا تقوم القيادة العس�كرية
األمركية ب�دور التخطي�ط لهجمات هذه
التنظيمات حيثما كانت .ولعل األمر الجدير
باملالحظ�ة يف ه�ذا الص�دد أن كال هذي�ن
الطرف�ني � اململك�ة الس�عودية والقي�ادة
العسكرية األمركية � ال يخفيان دوريهما.
إنم�ا تجاهر الس�عودية وتجاه�ر الواليات
املتحدة بهذين الدورين يف ظل موافقة شبه
اجماعية من النظم الحاكمة يف املنطقة عى
هذا األداء ،وبطبيعة الحال عى أهدافه.
لق�د أدى ه�ذا التحال�ف ب�ني الطغي�ان
واإلره�اب دوره يف ليبي�ا ،وبع�د ذلك نراه
يؤدي ه�ذا الدور ع�ى نطاق أوس�ع وأكثر

رشاسة ودموية يف س�وريا .وربما نتساءل
� كما يتس�اءل املواطن العربي حيثما كان
� إذا كان ه�ذا التحال�ف س�يقرتب من أداء
دوره أيض�ا ً يف اليم�ن واألردن ،وربم�ا يف
م�ر بعد ذل�ك ،إذا لم تكش�ف الظروف يف
هذه البلدان عن اتجاه صوب الرضوخ لهذا
التحال�ف الس�عودي � األمرك�ي .وعى أي
األحوال ،فإن ميل السعودية ألن تخرج من
السياق السابق لسياساتها الخارجية ،الذي
كانت تسر فيه يف طريق مناهضة إرسائيل
نحو الخروج من هذا الس�ياق وإظهار
كل ما من ش�أنه أن يعط�ي انطباعا ً �
عى األقل � بأن الس�عودية هي خارج
مجموعة تأييد املقاوم�ة ضد إرسائيل
ويف داخ�ل مجموع�ة التطلع إىل س�الم
مع إرسائيل ،س�واء كان سالما ً رسميا ً
أم س�الما ً باإلحجام ع�ن مهاجمة إرسائيل
وسياس�اتها ،وم�ن ب�اب أوىل اإلحجام عن
مهاجمة سياس�ة الوالي�ات املتحدة املوالية
إلرسائيل عى طول الخ�ط ،وبرف النظر
عن أية تغرات تطرأ عى السياسة األمركية
الخارجي�ة .ذل�ك أن الس�عودية تمي�ل اىل
التس�ليم اآلن بأن السياسة األمركية تجاه
إرسائيل هي سياس�ة ال يمكن معارضتها،
فضالً عن مقاومتها.
التعاون بني اململكة السعودية والواليات
املتح�دة دخ�ل مرحل�ة جدي�دة م�ع بزوغ
ظاه�رة «الربي�ع العرب�ي» .وتتمي�ز هذه
املرحل�ة بتمك�ني اململك�ة الس�عودية م�ن
إح�كام هيمنته�ا ع�ى منطق�ة الخلي�ج
وإظهار مس�توى من التحدي تجاه إيران،

يفوق بالفعل قدرات السعودية العسكرية
واإلس�رتاتيجية بش�كل ع�ام ،ولكن�ه
يكش�ف ع�ن حل�ول التحدي الس�عودي
إليران محل التح�دي اإلرسائييل تجاهها.
ويب�دو جلي�ا ً أن االقرتاب الس�عودي من
إرسائي�ل ،ككي�ان وك�دور يف املنطق�ة،
يقرّب اململكة الس�عودية أكثر فأكثر من
الوالي�ات املتح�دة .وق�د نمي�ل إىل االعتقاد
ب�أن التحالف ب�ني الطغي�ان الس�عودي �
األمرك�ي واإلره�اب ،ه�و انع�كاس له�ذا
التقارب مع إرسائيل .ولكن الحقيقة � كما
تب�دو واضحة � ت�دل ع�ى أن التقارب مع
إرسائي�ل هو انع�كاس للتحال�ف األمركي
الس�عودي ،تحالف الطغيان واإلرهاب .لقد
بلغ ه�ذا التقارب ذروة ل�م يبلغها من قبل
ً
صحافي�ا إرسائيلياً -أمركياً ،هو
إىل حد أن
الري النداو ،كتب عن «املستوى املذهل الذي
وصل اليه التعاون الس�عودي  -اإلرسائييل»
معتم�دا ً فيما كتب ع�ى كتابات صحافيني
س�عوديني يف الصحافة السعودية الناطقة
باللغة االنكليزية (.)...
واألم�ر الذي ال ش�ك فيه أن السياس�ات
الس�عودية الجدي�دة تكل�ف اململك�ة ماديا ً
الكث�ر من النفق�ات ،بل إن�ه اضطرها اىل
التدخل العسكري املبارش ،حتى لقد ارسلت
قوات س�عودية إىل البحرين ملواجهة موجة
ثوري�ة فيه�ا ض�د الظل�م القائم ،لتس�اند
النظام امللكي هن�اك بزعم مواجهة الخطر
اإليران�ي .ويف ه�ذا اإلط�ار نفس�ه وج�دت
اململك�ة الس�عودية طريقه�ا إىل الحصول
ع�ى مكان�ة رشي�ك رئي�س غ�ر عضو يف
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حلف األطليس .وهي تشرتك
بقواته�ا وأس�لحتها يف
مناورات الحلف التي تجري

لقد أدى هذا التحالف بني

الطغيان واإلرهاب دوره يف
ليبيا ،وبعد ذلك نراه يؤدي
هذا الدور االن يف سوريا

يف نطاق «الرشق األوسط/
الخليج» .األم�ر الذي ّ
مكن
ً
القوات الس�عودية ان تلع�ب دورا مع حلف
األطليس يف أحداث ليبيا يف العام املنرم.
وال يخف�ي قي�ام اململك�ة الس�عودية
بهذه األدوار العس�كرية وغر العسكرية يف
املنطقة قلق الواليات املتحدة وقلق حليفتها
الرئيس�ة يف الخلي�ج م�ن تط�ورات الداخل
الس�عودي .وإذا كان�ت هذه التط�ورات �
أو باألح�رى االنتكاس�ات � الت�ي ترتب�ص
بالسعودية تغيب عن الصحافة السعودية،
بم�ا فيها تلك التي تصدر باللغة االنكليزية،
فإن الصحافة األمركي�ة ال تظهر فيها أية
قيود من أي نوع ،ولو عى س�بيل املجاملة
للمملك�ة الحلي�ف الرئي�يس ألم�ركا يف
الرشق األوس�ط ،واملصدر األك�ر إلمدادات

النفط للوالي�ات املتحدة .فبينم�ا يغيب اي
حدي�ث عن أزمات الس�عودية الداخلية عن
الصحافة العربية ،فإن الصحافة األمركية
تنرش تفصيالت أزم�ة الخالفة عى العرش
الس�عودي يف ضوء تدهور صح�ة امللك عبد
الل�ه (البال�غ م�ن العم�ر تس�عني عاماً)،
والتدهور امل�وازي يف صحة ويل العهد األمر
س�لمان (البالغ من العمر س�بعة وسبعني
عام�اً) ،وخاصة إصابته بم�رض يف الدماغ
يؤثر يف قدراته العقلية .وقد رش�حت دوائر
أمركي�ة معني�ة بمش�كلة الخالف�ة ع�ى
الع�رش الس�عودي األمر محم�د بن نايف
وهو من جيل ث�ان أصغر من أمراء اململكة
لتويل العرش.
وتض�ع واش�نطن كل ثقلها الس�يايس
يف اململك�ة وراء تولي�ة هذا األم�ر منصب
ويل العه�د ليصب�ح مل�ك الس�عودية املقبل
ضمانا ً لالس�تقرار يف اململكة .ويعني تعبر
االس�تقرار يف ه�ذا الس�ياق ضم�ان التزام
اململكة الس�عودية بتحالفها م�ع الواليات
املتح�دة كموق�ع إس�رتاتيجي وكمصدر ال
ُينازع للنفط إىل أمركا.
وق�د التزم�ت الواليات املتح�دة الصمت
إزاء مش�كلة البحرين ،وبصفة خاصة إزاء
التدخل يف البحرين من جانب قوات اململكة
السعودية فيها.
وهن�ا ال بد م�ن التذك�ر ب�أن الواليات
املتح�دة تحتف�ظ يف البحرين بأك�ر قاعدة
عس�كرية له�ا يف منطق�ة الخلي�ج .ويبدو
ان واش�نطن لم تر حت�ى اآلن مررا ً لتذكر
العالم الخارجي بهذه الحقيقة يف مواجهة
اضطراب�ات البحري�ن والتدخل الس�عودي
املبارش فيها.
وقد نقل�ت صحيفة «نيوي�ورك تايمز»
األمركية (يف  ،)2013/1/10عن الس�فر
األمرك�ي الح�ايل يف الري�اض جيم�س
س�ميث قول�ه إن للعالق�ات األمركي�ة �
السعودية «ثالثة أعمدة هي األمن النفطي،
واالس�تقرار ،ومكافحة اإلرهاب» .وأضاف
السفر س�ميث «إن الضغط بشأن حقوق
اإلنس�ان والتغ�ر الس�يايس ل�م ي�ؤد إىل
نتيجة».
كذل�ك ل�م تخ�ف الصحاف�ة األمركية
الحقائ�ق املتعلقة بانتش�ار ظاهرة الفقر
يف اململك�ة الس�عودية يف الوق�ت الحارض،
«يف ب�ل�د يمل�ك ثروة واس�عة م�ن النفط
وأرص�دة مذهل�ة ،يعي�ش م�ا يق�در بربع
الس�عوديني تحت خط الفق�ر ...إن ماليني
السعوديني يصارعون عى حواف واحد من
اق�وى االقتص�ادات يف العالم حيث فش�لت
الوظائ�ف وبرامج الرفاهي�ة يف ان تحافظ
عى املستوى من اجل السكان الذين ارتفع
تعدادهم من ستة ماليني يف العام  1970إىل
 28مليونا ً اليوم».
إن بانتظار الش�عوب العربية مس�تقبال
مفعم�ا ً بالنض�ال وال�راع ض�د التحالف
الجدي�د ب�ني الطغي�ان واإلره�اب  ..ض�د
الس�يطرة الخارجية األمركية والس�يطرة
الداخلية الس�عودية .فاألم�ر املؤكد أن هذا
التحالف ال يستطيع أن يعيش طويالً.

خصوصيـــــة «ربيـــع» السعوديــــة
الس�عودية س�ابقاً ،أقدموا عى إع�ادة توجيه
مف�ردة «الربي�ع» بما يخ�دم فلس�فة الحكم
السعودي ،ولكن بفظاظة .األول زعم بأن ربيع
الس�عودية س�بق ربيع العرب ب�� 82عاماً ،يف
إش�ارة اىل قيام الدولة السعودية العام ،1932
والثان�ي قال إن نظ�ام البيع�ة ال يختلف كثرا ً
ع�ن نظام االنتخاب�ات ،وذلك يف س�ياق كلمته
يف مؤتم�ر يف جامع�ة كامري�دج ح�ول الربيع
العرب�ي ،أم�ا الثال�ث فاعتر تطبي�ق الرشيعة
حصن�ا ً حصين�ا ً للس�عودية أم�ام «الربي�ع».
مهما يكن ،ليس�ت هذه النعوت تعكس مهارة
ذهنية اس�تثنائية ،بقدر م�ا تعكس محاوالت
عنيدة ،وربم�ا بلهاء ،لجهة تج�اوز واقع بات
اليوم ح�ارضا ً بس�طوة يف الثقاف�ة العامة .يف
الصح�ف املحلي�ة ،وال ي�زال هن�اك داع حت�ى
اآلن لإلش�ارة اىل أنه�ا غر ح�رة ،باتت مفردة
«الربيع» األكثر ش�يوعا ً يف مقاالت الرأي ،رغم
التداب�ر االحرتازية التي يتبعه�ا بعض ّ
الكتاب
من أج�ل تمري�ر «رأي آخر»
يف س�ياق حف�الت التمجي�د
املتواصل�ة ،خصوص�ا ً هذه

عىل الضد من قوانني العلم

واملنطق ،فإن زيادة مداخيل
الدولة من النفط ترتافق مع

زيادة يف عدد الفقراء وارتفاع
يف معدالت البطالة

األي�ام بمجلس الش�ورى الجديد
ّ
املعني ،للتذكر فحس�ب .يتحدث
ّ
كتاب إصالحيون ع�ن «الربيع العربي» كما لو
أنه حتمية تاريخية ،وال مناص من االستجابة
لرشوط�ه ،ألنه يعي�د تصحيح الخل�ل البنيوي

يف العالقة بني الس�لطة واملجتمع ،التي نش�أت
يف ظ�ل الكيان�ات الجيوسياس�ية بع�د الحرب
العاملي�ة األوىل ،بحس�ب خال�د الدخي�ل (م�اذا
ينتظ�ر اململكة بع�د «الربي�ع»؟) (الحياة23 ،
كان�ون األول امل�ايض) ،فيما يس�هب عبد الله
الف�وزان ،ع�ر طائف�ة مق�االت يف صحيف�ة
«الرشق» الصادرة يف الدمام باملنطقة الرشقية،
يف مقاربة أش�د العناوين حساس�ية ،بما فيها
العالق�ة ب�ني األرسة املالكة والش�عب ،وأهلية
الشعب للمش�اركة السياس�ية .وبغض النظر
عن بساطة اإلجابات ،وس�طحيتها أحياناً ،إال
أن م�ا يعنيه ط�رح هذه املس�ائل يف الصحافة
املحلي�ة ويف هذا الوقت بال�ذات ،أن الربيع بات
داخل الدار وليس عى األبواب.
حت�ى عى املس�توى الديني الرس�مي كان
ل�«الربي�ع» تمثيل�ه ،فلم ي�رح املفت�ي العام
للمملك�ة ،الش�يخ عبد العزيز آل الش�يخ ّ
يذكر
املواطن�ني بأل�وان العق�اب يف الدني�ا واآلخ�رة
م�ن عواق�ب الث�ورة ،وق�د كان متصالحا ً مع
وعي�ه العقدي ،ال�ذي يرى يف الث�ورات العربية
«فتن�اً» ،س�ببها ،حس�ب قول�ه يف خطبة يف 4
أي�ار ( ،2012ذنوب العب�اد ومعاصيهم) ،فهو
يتماه�ى م�ع الجبلّ�ة املوروثة املؤسس�ة عى
أن الخ�روج ع�ى الحاك�م ،ما لم يص�ل اىل حد
«الكفر البواح» ،مفس�دة ك�رى ،ومؤخرا ً بات
حتى رشط «الكفر البواح» مبتذالً ،أي خاضعا ً
للزحزح�ة ،ألن مفس�دة الخ�روج أعظ�م من
ّ
الحكام ،فتم تصعيد داللة «ما لم
ص�الح تغير
ّ
يغروا ش�يئا ً من قواعد اإلس�الم» ،كما جاء يف
رشح النووي عى كتاب مس�لم .لم يكن مجرد
توجيه ديني روتيني طباعة  1,5مليون نسخة
من فت�وى تحري�م التظاه�ر الصادرة
ع�ن هيئة كب�ار العلم�اء ،وه�ي أعى
هيئة دينية يف الس�عودية ،قبل  11آذار
 ،2011وه�و اليوم املقرر لب�دء الربيع
العربي يف الس�عودية ..يف املقلب اآلخر،
صدرت كتابات من مش�ايخ الصحوة،
كما يعرّفهم خصومهم ،مثل الش�يخ س�لمان
العودة ،والشيخ س�فر الحوايل والشيخ عوض
القرني وآخرين ،تنارص الربيع العربي وتعتنق

االنتقال الديموقراطي الذي كانت تعارضه من
منظور أيديولوجي.
ألولئ�ك الذي�ن أحجمت كام�رات القنوات
الخليجي�ة املعوملة ،وحت�ى األوروبية ،عن نقل
مش�اهد االحتجاج�ات واالعتصام�ات إليهم،
نلف�ت إىل أن ثم�ة ربيع�ا ً هادئا ً ولكن�ه يزعزع
عميقا ً بنى الدولة الس�عودية ،وهو يمحو اآلن
ّ
س�كان هذا
م�ا تبق�ى من ص�ور نمطي�ة عن
البل�د ،تماما ً كما أزال�ت حقائق مفزعة صورة
نمطية راس�خة ع�ن ثرائهم ،فهن�اك  3ماليني
نس�مة تحت خط الفقر ،وهناك مليونا عاطل
عن العمل ،بحس�ب وزي�ر العمل ع�ادل فقيه
(الرشق 18 ،كان�ون األول  .)2012وعى الضد
من قوانني العلم واملنط�ق ،فإن زيادة مداخيل
الدول�ة من النف�ط ترتاف�ق مع زي�ادة يف عدد
الفق�راء وارتفاع يف مع�دالت البطالة .االبتهاج
املأمول بامليزانية الجدي�دة ( 260مليار دوالر)
للعام  ،2013ما لبث أن خمد رسيعاً ،ببس�اطة
ألن الفوائ�ض املرتاكم�ة من�ذ الع�ام � 2003
 2013الت�ي بلغ�ت  2155ملي�ار ري�ال ،أي ما
يع�ادل  575ملي�ار دوالر أمرك�ي ،لم تعكس
أث�را ً إيجابي�ا ً يف أح�وال الن�اس .كل الس�خط
املرتاكم منذ عقود ،لم تس�توعبه اإلمراطورية
ّ
ولكن�ه عث�ر يف مواقع
اإلعالمي�ة الس�عودية،
ّ
االتصال االجتماعي عى متنفس عام ،وميدان
تحرير اف�رتايض يلتقي فيه طالّب الحرية ،من
كل األعمار ،واملكوّنات الس�كانية ،واالنتماءات
السياس�ية والعقدي�ة ..إنه فض�اء ال هوية له
س�وى م�ا ينفث�ه املص�دورون يف  140حرفاً،
يصل اىل األتباع ومنه�م إىل آخرين ،كمن يرمي
حج�را ً يف ماء ث�م تنطلق موج�ات دائرية تكر
تدريج�اً ..بحس�ب موقع «سويش�يل كلينيك»
لالستشارات اإلعالمية ومقرّه يف جدة ،أن هناك
 3ماليني مس�تخدم س�عودي نشط عى موقع
«توي�رت» ،وهناك ضعف ه�ذا الرقم عى موقع
«فايسبوك» ،وأن نسبة مشاركة السعوديني يف
توي�رت تضاعفت  3000يف املئة من العام 2011
حت�ى نهاي�ة الع�ام  ،2012بواق�ع  50مليون
تغري�دة ش�هرياً .ت�دور يف العال�م االف�رتايض
رحى مع�ارك محمومة بني املجتم�ع والنظام

الس�عودي ،وقد انتقل قس�م منها إىل الواقع..
تحوّلت مواقع التواصل االجتماعي اىل ما يشبه
مراكز تأهي�ل وإحماء أولية للناش�طني الذين
م�ا يلبثوا أن ينخرطوا يف أفعال احتجاجية عى
األرض ..من يراقب ما يجري يف السعودية اآلن،
ّ
يتش�كل يف العال�م االفرتايض هو
ي�درك أن م�ا
صورة الواق�ع قبل دخوله حي�ز التنفيذ ..ولن
يطول الزمن حتى يجد النظام السعودي نفسه
أم�ام حقيقة أفوله النهائي ،بعد عزلته التامة.
قبل أيام م�ن إعالن امللك عن تش�كيلة مجلس
الش�ورى الجديد ،أطل�ق مغرّدون س�عوديون
حمل�ة ،أو ما ب�ات يعرف تويرتيا ً «بهاش�تاق»
بعنوان مجلس ش�ورى منتخ�ب ،ونجح خالل
س�اعات قليلة يف اس�تقطاب أكثر من  16ألف
ناش�ط ،فيم�ا بلغ ع�دد التغري�دات م�ا يربو
ع�ن  60ألف تغريدة ،ش�ارك فيه�ا رجال دين
وناش�طون وحقوقيون ،وأجم�ع كلهم تقريبا ً

عى أن املدخل لبناء الدولة الحديثة هو مجلس
ش�ورى منتخب ّ
يمثل كل مكوّنات الشعب .ويف
رد ف�وري عى إعالن املل�ك يف  11كانون الثاني
الج�اري ع�ن مجلس الش�ورى الجدي�د ّ
املعني
بأعضائه املئة والخمسني ،من بينهم  30امرأة،
أجري اس�تفتاء ع�ى «تويرت» ح�ول املجلس،
وكان الس�ؤال :هل ت�رى أن مجلس الش�ورى
الجديد يمثل�ك كمواطن؟ ش�ارك فيه أكثر من
 18أل�ف مواط�ن ،وجاءت النتيج�ة عى النحو
التايل 93 :يف املئة ق�ال :ال ،ال يمثلني ،فيما قال
 4يف املئ�ة نعم يمثلني ،وق�ال  3يف املئة ليس يل
رأي مح�دد .س�باق العائلة املالكة م�ع الزمن
عر حملة إعفاءات وتعيينات يف عملية تقسيم
كعكة الس�لطة بني األجنحة الرئيس�ية ،ونقل
إرث الع�رش إىل الجي�ل الثالث ُيس�تقبل اليوم
بازدراء من غالبي�ة املواطنني ،ملا ينطوي عليه
من تجاهل مقصود ملطالبهم ،بل إن التعيينات

الجدي�دة وخصوص�ا ً إم�ارات املناط�ق ،ت�ي
بمزيد من التش� ّدد والقبضة الحديدية ملواجهة
اس�تحقاقات املرحل�ة املقبل�ة .هن�اك إجماع
ش�عبي اليوم عى أن مؤسس�ات الدولة لم تعد
ذات جدوى ،وأن ترهلها ،وفسادها ،يعودان اىل
أن الجه�از البروقراطي نضب تماماً ،ولم يعد
ق�ادرا ً عى العطاء ،وأن النخب�ة الحاكمة باتت
تعك�س انحط�اط الدولة وتفسّ �خها ..والحل،
ك�ما يراه اإلصالحيون من مشارب شتى ،هو
يف دولة مدنية حديثة ،قائمة عى دستور واضح
وفاعل ،وبرملان منتخب يضطلع بدور ترشيعي
كام�ل الصالحي�ة ،وأجهزة رقابي�ة تمنع هدر
املال العام والفس�اد امل�ايل واإلداري ،وصحافة
حرة ،ومؤسسات أهلية تكون حاضنة للعملية
الديموقراطية ..ال ،ليست هذه مجرد تمنيّات،
ب�ل ه�ي قائم�ة املطال�ب املرفوع�ة يف العال�م
االفرتايض ،والواقعي أيضاً.
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حلان لكن مطرباته يف اخلارج

فنانني يف العالم العربي لفتتهم
أللحان ،وليس فقط هذه السنة ال
أن تك�ون كل قصيدة عى وا
ظم الع�زايل وكل الفنانني الذين
إيقاع غري راق�ص ،وأنا اخرتت
س�يقى العراقية ،بل م�ن أيام نا
رغ�م أنه
ح�ي يل الكلم�ات ألنني املو
لعرب�ي يقومون بغناء أغانيهم
تو
بحس�ب م�ا
بعده ،كان الفنانون يف العالم ا
سيقى ،مق�ام معني
بيروت /وكاالت
أ عترب أت�وا
ليل "فوق النخل" و"طالعة من
يقا مختلفا يف عالم الصوت واملو
من جديد بد
فنانة رسمت لنفس�ها طر
س�اس مازل�ت ال
بيت أبوها" وغريها من األغاني،
لنهرين قلب�ا وقالبا ونقلت االح
لبس�ت تراث ب�اد ما ب�ني ا
نف�يس
عى سبيل املثال االستاذ عايص
وت.
و
بري
اىل
تها
صو
العراقي الجميل وشجنه ب
ديد س�حر ملحنة.
الحاني غنى للفنان فاضل عواد.
ط�ه الت�ي جمع�ت يف ألبومها الج
هي العاش�قة س�حر
ذكر أنني يف التسعينيات كتبت
�عر الصويف النس�وي ،ووقعته
وأ
لش
ا
من
صائد
لق
أغنيات من ألحانها
واألصدقاء * م�ن قام
قالة عن االغنيات العراقية التي
وت بحضور حشد من الفنانني
م
يف قر االونيس�كو ببري
بإ نت�ا ج
غناه�ا الفنان�ون الع�رب ،ولكن
األلبوم؟
والصحافيني.
�وم تاق�ي األغني�ة العراقي�ة
عشقك أنت" .ماذا تخربينا عنه؟
الي
* بداية مربوك ألبوم "أ
ع�ى  8قصائد من -
هرة كبرية بس�بب الفضائيات
ت" هو عب�ارة ع�ن  CDيحتوي
ش�
برا حة
 "أعش�قك أن�ص�ة أنها مميزة بإيقاع يش�به
خا
التصوف النسوي.
لوال أنني
الدبكة اللبنانية.
* كيف تم اختيار القصائد؟
قرن الثامن وج�دت
ضاً هنا عى س�بيل املثال أغنية
التاريخ االس�امي املمتد م�ن ال
وأي
 اخ�رتت القصائد عربلدكتور الراحل م�ن
بدب�د" التي غناها الفنان ملحم
وم ،والفكرة أخذتها من كت�اب ل
"ك
املي�ادي إىل حد الي�
قصائد من يم�و ل
لو كان قد غناها فنان عراقي
"عاش�قات الله" ،أخرتت أرب�ع
زين
وان
س�امي مكارم بعن
ضاً ش�عر من األلبوم
صلت بالطريق�ة املفرحة التي
العدوية ومعلمتها حيونة ،وأي
ملا و
هذا الكت�اب ،ل� رابعة
ملا كان
اها بها ملحم ألن الفنان العراقي
أد
ميمونة واخر من ريحانة.
ماذا عن االربع ظه�ر
هور بنربة الش�جن أو الحزن يف
عشن يف القرن الثامن امليادي.
مش
* الش�اعرات االربع
الصوت.
قصائد االخرى؟
م�ا رأي�ك بالجي�ل الجدي�د م�ن
*
 االرب�ع قصائ�د االخ�رى مننات العراقيات ،كالفنانة شذى
الفنا
لع�ر الحدي�ث ،ل�� عاتك�ة
ا
حسون؟
الخزرجي ،مليعة عباس عمارة،
�كل فنان�ة صوتها وش�خصيتها
لاس�مة بطويل ،ه�دى نعماني.
ب
تلف�ة ،ولك�ن املش�كلة الوحي�دة
اىل الن�ور ،ألن
املخ
وموض�وع القصائد يدور حول
لن�وع من االعمال الجدية ال تجد
هن مثيل يقع�ن يف حرية بني أن
هذا ا
ه�ن خ�ارج العراق ،وأش�عر أن
العش�ق االلهي ولكن االختاف
سيقيا ،فالجهة التي قامت أن
عية الغناء يف بلدهن ،وبني الغناء
منتجا مو
يتوجهن يف الفن اىل بلدهن ونو
ع�ن
يك�ون بطريق�ة التعب�ري
جه هي الصندوق العربي لانتاج
كن الفنانات العراقيات ما زلن
بإنتا
عالم العربي حيث الش�هرة ،ول
دة.
الحب االلهي يف كل قصي
وأش�كر الل�ه أن هناك جهة لل
"آفاق"،
يف
ئ�د
صا
* قم�ت بتلح�ني  8ق
قليات.
تلتفت وتهتم باألعمال الثقافية.
س�يقى * ما هي األسباب؟
االلبوم
رشحه�ا ،ولكن حت�ى يومنا هذا
* ن�رى الي�وم هجمة عى مو
 هن�اك عدة أس�باب يطول نع�م واس�تغرق األم�ر حوايلأيك
بر
ات،
دونية للمرأة العراقية التي تتجه
الفلكلور العراق�ي يف االغني
املجتمع يف العراق ينظر نظرة
سنة والنصف.
يشوهون هذه املوسيقى أم انهم
يوم يف الداخل العراقي مقموعة
هل
نحو الفن والغناء ،فاألصوات ال
* ال�م تج�دي صعوب�ة وه�ل
ه�ا
لون
وص
متش�ددة تتحكم بلباس املرأة
ي
وكما تعل�م هناك تيارات دينية
قلقت م�ن حصول تش�ابه بني
ليومية فكيف اذا كانت مغنية.
بالطريقة الصحيحة؟
وكل تفاصيل حياتها ا
االلحان؟
الس�ابق ،تنوعت بني القصائد
قمت بتلحني حوايل  50أغنية يف
 الع�راق في�ه أنااستحس�ان الجمه�ور ،ولكن
لكل�ور الش�عبي وكان�ت تاقي
ون كن�وز وبحر من
والف
اط التي تغنى ،ألنه يجب أن يك
تصوف يختلف عن كاف�ة األنم
اإليقاع ا ملو س�يقى
ال
�عر أنك تريد ان تتمايل ع�ى هذا
فيه�ا نفس روحاني ،فتش

املدهش :الربملان هو السبب!!

فالح إبراهيم يع ّقم البلد بـ(ديتول)

ح
م�ل الفنان ج�واد املدهش مجلس الن
واب مس�ؤولية ش�ل حرك�ة النقابات
وامل
ؤس
سات
ال
فنية
يف
الباد.
وقال املدهش لوكالة أنباء م
حلية
"إن
ال
حك
ومة والربملان يف واد واملجتمع يف واد
آ
خر ،فالساس�ة منش�غلون براعهم
عى الس�لطة وال يأبهون للفساد املادي
واإلد
اري
املس�ترشي بالباد ،بسبب عدم
محاس�بة املفسدين ،ما شجعهم عى
االستمرار بأفعالهم ا
لتي دمرت البنى التحتية وكل يشء".
ويف
شأن يس�تعد املدهش لتصوير املسل
سل الجديد (جزيرة األحام) بالتعاون
مع فرقة السنافر.
وتاب�ع :انه انتهى م�ن عرض مرسح
ي�ة (املواطن) للمخ�رج واملؤلف عباس
الشواك ،ومستمر بتصوير حل
قات برنامج (ابتسامات) لقناة النجف.
يذك�ر أن بداية الفنان ج�واد املد
هش كانت مع معهد الفنون الجميلة
قسم املرسح ،وكان أول
عمل له بعد تخرج هو (درس خصويص)
م�ن تأليف س�عد هد
ابي وإخ�راج فتحي زي�ن العابدين ثم
قدم�ه بعده�ا م
رسحي�ة (ج�ذور الطيب) م�ن تأليف
وإخ�راج عم
ران التميمي التي كانت بوابة دخوله
لعالم ا
لفن
ثم
ت
والت عليه األعمال.

يس�تمر الفنان ف�اح إبراهي�م بالتمرين ع�ى مرسحي�ة (ديتول) من
إخراج�ه وتمثيل كل من س�مر قحطان ويحي�ى ابراهيم ومياد رسي
وآخرون.وقال إبراهيم لوس�ائل إعام محلية إن املرسحية تتحدث عن
ش�خص يحلم بغسل العراق بالديتول لتعقيمه من التلوث يف ظل هذه
الظ�روف.ويف جانب آخر ،يصور إبراهيم حاليا ً فيلم (اغتيال مع وقف
التنفي�ذ) إخ�راج فاروق القييس وفيلم آخر لس�الم ش�دهان بعنوان
(بابا هنك واي) والتي م�ن املقرر عرضها يف مهرجان بغداد عاصمة
الثقافة العربية.ويف سياق آخر يرى الفنان أن "الدراما املحلية ما تزال
مقت�رة عى الهم العراقي ،لكن ذلك ال يمنع تميز الدراما العراقية
أم�ام نظريتها العربية ،فه�ي تحاول إرضاء جمهوره�ا بطبيعتها
املحلية".ويمتل�ك الفنان فاح إبراهي�م أكثر من  50عماً مرسحيا ً
كممثل وعرش إعم�ال مرسحية كمخرج وعرشين كس�ينوغرايف،
وم�ن إعمال�ه ( الغوري�ا) و ( تقاس�يم ع�ى نغم الن�وى) و(
املومياء) و ( قلب الحدث) ويش�ارك يف امللحمة الشعبية (بيت
الطني ) يف أجزاءها األربعة ،وحصل عى عدد من الجوائز،
كانت أولها جائزة أفضل ممثل واعد عام  1988عن
مرسحي�ة (الغوري�ا) وجائ�زة أفضل مخرج
ع�ام  2000عن مرسحية (بي�اض الظل)
وجائ�زة الدولة للمحرتف�ني عام 2002
عن مرسحية (الهجرة إىل الحب).

ميادة احلنَّاوي تغ ِّني
َّ
لكردستان

َّ
الفنان�ة الس�وريَّة ،ميَّ�ادة
ص�وَّرت
َّ
الحن�اوي ،أغنية بعنوان "كردس�تان"
َّالت�ي كتبه�ا الش�اعر الكب�ري محم�د
الجواه�ري تح�ت إدارة املخ�رج فادي
َّ
الحن�اوي إىل
ح� َّداد يف بريوت.وأش�ارت
َّ
أن غنائها لكردس�تان يأتي بعد غنائها
َّ
لس�وريا ولبن�ان ،وأن�ه واج�ب عليه�ا
متمنيَّة إحال َّ
الس�ام وانتهاء الحروب
َّ
العربي.والتصوير ت َّم
والقت�ل يف العال�م
يف أس�توديو املخرج َّ
ح�داد الذي يتعاون
الحناوي للمرَّة َّ
َّ
الثانية ،وتدور أجواء
مع
الكلي�ب ضم�ن ما يت�اءم مع مس�رية
َّ
الحن�اوي ومع أج�واء األغنية.
ومق�ام
َّ
وبذلك تعود الحناوي إىل َّ
الساحة الفنيَّة
بع�د غياب طويل ،علمً�ا َّ
أنها لم تنقطع
ع�ن اإلع�ام ط�وال تل�ك الف�رتة بحكم
تريحاتها ِّ
السياسيَّة والفنيَّة.

طافش تؤجل "رابعة
العدوية"
أعلنت املمثلة الس�ورية نرسين طافش بطلة مسلسل
"بن�ات العيلة" ،أنه�ا أجّ لت مرشوعه�ا "رابعة العدوية"
إىل أجل غري مس�مى ،واعتذرت عن دور البطولة يف "ياس�مني
عتيق".
ورغم عدم مش�اركتها فيه ،فإنها توقعت ل"ياسمني عتيق"
مكان�ة كب�رية يف الدراما العربية للموس�م الق�ادم وفق ما
ً
مضيفة":كون�ي قرأت النص ،أتوق�ع أن يكون من
قالت�ه.
عربي�ا وليس يف س�وريا فقط" ،الفتةً
ً
األعم�ال املهمة جدا ً
إىل أن قصة العمل إنس�انية ترصد الحب والتس�امح الديني
والكثري من القيم اإلنسانية النبيلة.
وعن رؤيتها للدراما السورية يف املستقبل القريب ،قالت":من
الطبيعي جدا ً أن تتأثر الدراما باألحداث املريرة التي نعش�يها،
لذلك فإن جهد املمثلني س�يكون مضاعفا ً يف ظل هذه الظروف
الشاقة ،حماهم الله".

ً
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خوف ًا من اجلمهور ..عامد محدي حبس نفسه يف

يف عام  1945أثناء عمله بقسم الحسابات باستديو مر ،وبحكم قربه من ذلك العالم الذي يهواه «
جاءت�ه مكامل�ة تليفونية من املخرج كامل التلمس�اني يرش�حه فيها ل�دور البطول�
إنتاجه «الس�وق الس�وداء» ،وبالطبع لم يصدق الفنان عماد حمدي نفس�ه ووافق ع
حي�ث اخت�اره كوجه مري صميم يريد تقديمه للمرة األوىل كبطل للفيلم ،بعد مش
فيلم «عايدة» مع أم كلثوم وس�ليمان نجيب عام .1942وبأجر ال يتعدى املائتي جني
م�ر كبط�ل للمرة األوىل ،وتم التصوير عى خري ما يرام ،غري أنه عند العرض األول
عقيل�ة راتب وثريا حلمي إىل دار الس�ينما ،وكان خائفا ً بش�دة م�ن نتيجة التجربة
إذا كان سيس�تمر يف ه�ذا الطريق أم ال ،وانتهى العرض ووقف عماد يرق�ب ردود فع
وحدث ما كان ال يحسب له حساب.الجماهري كانت تهتف بغضب «سينما أونطه ..ه
يتمالك نفسه وفكر يف الخروج من الباب الخلفي ،وملا أدرك أنهم يحيطون بجميع مخ
مكانا ً يختفي فيه سوى «دورة املياه» حتى انرف الجمهور الثائر ،وهكذا سقط أ
املري�ة ،ولكنه بعد ع�دة أيام فوجئ بأن الفيلم هو الذي س�قط وليس هو ،فالنق
واملخرج وأش�ادوا به كثريا ً وأكدوا أنه وجه جديد ُيبرش بالخ�ري وأن الجماهري أحبته
وهك�ذا ب�ات عماد مش�هوراً.بدأ املخرجون يرش�حون عماد حم�دي ألفامهم ،ويف م
الواقعي�ة صاح أبوس�يف ع�ام  1946بفيلم «دايما ً يف قلب�ي» مع عقيلة راتب أيض�
ُعرض هذا الفيلم ،صفقت له الجماهري ،ونجح الفيلم نجاحا ً كبريا ً وأش�اد به النقاد
حمدي يف عالم الفن والنجومية.

مصطلح أدخله أباظة إىل اللغة!

كش�ف طاهر أباظ�ة ابن رش�دي أباظ�ة أن الف
املصطلحات إىل اللغة املرية الدارجة ،وهو مص
مستمر.طاهر قال إن رشدي أباظة قال هذه الك
وزي�ر الثقافة وقتها -حيث كان هناك تجمع لبأوضاع الس�ينما ،حينما وقف رشدي ليقول للوز
الهتم�ام أكرب وهمبكة».الوزير نظر إليه متعج ًبا
ً
واس�عا ،ولكن رش
هذه الكلمة ،التي أثارت جدال
له أنه يقصد أن الس�ينما يف هوليود تحظ�ى باه
يف مر.
م�ن ناحية أخ�رى أكد طاهر أباظة ،أن الفنان ال
انفصاله عن الفنانة تحية كاريوكا بعد أن اتهمته
يعرف كيف يقنعها أنه لم يخنها كما تزعم ،مش
إىل وال�ده وأقنعه األخري بأن يكلمها ،ولك�ن انت
تحية لم تستمع إليه.
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مسرحية موالنا (سوريا)
تص��درت الممثلة إيما س��تون غالف مجلة W
ّ
حيث قامت بجلسة تصوير مخصصة للمجلة .
عل��ى الغالف تظه��ر بصورة مثي��رة ،اما داخل
المجلة فقد ارتدت إيما فس��تانًا بنقش��ة المربعات
البيض��اء والس��وداء وآخ��ر بالل��ون األس��ود قصير ،
وف��ي ص��ورة أخ��رى تب��دو إيما بائس��ة تجل��س إلى
بفستان أصفر .
جانب السرير
ٍ
تج��در اإلش��ارة إل��ى ان العدد س��يصدر خالل
شهر شباط القادم .

سينوغرافيا اخراج  /غزوان قهوجي
تمثيل  /احمد الحريف � عمار الحميص � رامز بش�ري � عمر
درويش
الفني�ون  /ادارة مرسحية (الص�ادق الحلواس) � الصوت
(محمد الهادي) � االضاءة (عصام جواد) � التقنيات (عمار
صفوك)
الزمان 2012 � 11 � 10 /
املكان  /املرسح الوطني
املناس�بة  /مهرجان بغداد ملرسح الش�هاب العربي الدورة

االوىل
" قبل انتحاري بلحظة فكرت ملاذا س�يكتبون عىل ش�هادة
الوفاة ..اس�ما أو ماذا ..سينقشون عني كي يكتبها صديق
م�ا ل�م يعرفن�ي ويلقيه�ا يف حف�ل تأبين�ي ان اقي�م أجلت
انتح�اري ورح�ت أفتش يف املايض عما اقرتفت�ه فلم اجد اال
حكاي�ات واهية اختلقت نصفها وأمجادا زائفة اس�تهلكت
ذكرها وسماعها".
املخرج غزوان قهوجي

شروق الحسن :آالء حسين قدوتي
بعد ان اكتش�فها عن طريق (الصدفة) املخرج جمال عبد جاسم وجدت الفنانة
الواعدة (رشوق الحسن) يف اكثر من عمل فني حتى وجدناها مؤخرا يف مسلسل
لقناة العراقية عنوانه (خارطة الطريق) اىل جانب مش�اركتها مع الفنان قاسم
املالك يف (الدرس االول) كأول تجربة لها مع مكتشفها املخرج جمال عبد جاسم
لقن�اة الرشقية ..ثم وجدناه�ا يف اول تجربة مرسحية لها مع مرسحية (زاجل)
للمخرج سامي عبد الحميد والتي القت اصداء جماهريية واسعة خالل عرضها
يف محافظات القطر .
وعن مثلها األعىل يف التمثيل ذكرت الفنانة رشوق بان الفنانة آالء حس�ن تبقى
قدوتها إىل جانب الفنان حسن عجاج.

غسان العزاوي يكشف سرا
كش�ف الفنان غسان العزاوي مؤخرا بان أفضل ش�خصيتن أداها يف املسلسل العربي
(مطل�وب رج�ال) لكونه�ا وصلت اىل الجمهور العراقي بش�كل واس�ع ج�دا  ..لكن
الش�خصية الت�ي أحبها كثريا وش�عر انه قد جس�دها بصورة كب�رية وعالية جدا
كانت يف مسلس�ل (الشيخة) للمخرج العربي س�امي اجنادي حيث كانت معه
النجمتان الس�وريتان رنا األبيض وإمارات رزق ..وهي ش�خصية (الش�يخ
حس�ن) ولكون الشخصية هي شخصية مركبة وجميلة واجتاحت منه اىل
جهد كبري.

مجيد يعود للحياة في (باب الشيخ )2
يس�تعد الفنان س�عد مجيد لتصوير دوره يف الجزء الثاني من مسلسل (باب
الش�يخ) للمخرج األردني أيمن نارص الدين ،كما يستمر بمسلسل (شيطان
يف قلب أمرآة).
وقال مجي�د لوكالة أنباء محلية إن الش�خصية
الت�ي ظهر به�ا يف الج�زء األول قتلت ،لكن
املؤلف أراد عودته بالجزء الثاني بطريقة
مختلف�ة ،متمني�ا ً أن يالق�ي دوره
استحسان الجمهور.
وذكر أنه يعمل حاليا ً عىل مسلس�ل
(رب�اب) للمؤل�ف باس�ل ش�بيب
واملخ�رج ع�ي أب�و س�يف ،كما
رشع باإلطالع عىل س�يناريو
مسلس�ل الجدي�د (نزي�ف
جنوب�ي) وف�ور االنته�اء
م�ن قراءت�ه س�يقرر قبول
الش�خصية أم ال ،واعت�ذر
عن فلمن سينمائين نتيجة
انشغاله.
ويف سياق آخر ،أبدى الفنان
تفاؤل�ه باألف�الم الس�ينمائية املنتجة لفعالي�ات بغداد
عاصم�ة الثقاف�ة العربية ،مؤكدا ً أنها س�تكون إضافة
نوعي�ة لألفالم التي أنتجت يف وقت س�ابق ،موضحا ً أن
أغلب الشباب متابعن جيدين ألحداث السينما العاملية،
لذا ستكون النتائج جيدة عىل صعيد الجودة السينمائية
لتلك األفالم.
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يف "احلامم"

«عالم الفن والسينما»،
�ة األوىل يف أول فيلم من
عىل الفور وبدون تردد،
ش�اركته بدور ثانوي يف
يه دخل عماد اس�تديو
ذهب مع أبطال الفيلم
األوىل التي س�تحدد ما
عل الجماهري أمام الدار
هاتو فلوسنا» وهنا لم
خارج السينما ،لم يجد
أول أفالم جان السينما
قاد هاجموا الس�يناريو
ه كثريا ً وتعاطفت معه،
مقدمته�م كان مخرج
�اً ،ويف هذه املرة عندما
د ،وانطلق بعدها عماد

كيف كشفت راقية إبراهيم حب كامل الشناوي هلا؟
كانت وال تزال كواليس األفالم من األمور الغامضة التي تحوي الكثري من األرسار ،والتي يحرص الجمهور بدوره عىل
كش�فها ،فما بن عالقات عاطفية وغرية فنية ومقالب طريفة ،زخ�رت كواليس زمان بالعديد من تلك األرسار ،ويف
عام  1950ش�هدت كواليس فيلم «ما كنش عىل البال» قصة حب خفية حقيقية بن البطل كمال الش�ناوي والبطلة
راقية إبراهيم.
كمال ومنذ اللحظة األوىل وقع أسريا ً لجمال راقية الهادئ املاكر ،ومع مرور األيام وكثرة حديثهما سوياً ،اعرتف بينه
وبن نفسه بالحب الجديد ،وعلق قائالً يف أحد حواراته السابقة« :كان هناك
صفة مش�رتكة بيننا وهي صفة التحدث مع من حولنا بصوت منخفض»،
فهو يف األس�اس رسام تش�كيي يميل إىل الدبلوماسية واحرتام املرأة ،وهي،
كما رآها ،النجمة الرقيقة من غري اصطناع التي يحرص الجميع عىل التودد
إليها.
وهك�ذا عثر الرس�ام عىل ضالت�ه يف راقية ،التي كانت بالنس�بة له النموذج
األمث�ل من حي�ث الش�كل واملضمون ،ووجد نفس�ه ككل الرس�امن الذين
يعيش�ون يف حالة حب دائمة مع املوديل ،يعش�قها من طرف واحد ،وعندما
حاول أن يخبها بمشاعره قام برسم صورة لها وكتب عليها إهداء خجول
وعندم�ا قرأت�ه راقية ،س�ألته بهدوء« :أن�ت بتحبني يا كم�ال ؟» ،فاعرتاه
الخج�ل ول�م يس�تطع اإلجابة ،وظ�ل حبه خفيا ً ع�ن الجميع حت�ى انتهى
التصوير وافرتقا للنهاية.

أجرأ قبلة حصلت عليها أم كلثوم!!

فن�ان الراح�ل أدخل أحد
صطلح يس�تخدم بش�كل
كلمة أمام ثروت عكاشة
بعض الفنانن ملناقش�ة
زير« :إن السينما تحتاج
ا يحاول أن يعرف معنى
شدي تجاوز األمر ورشح
هتمام أكب من اهتمامنا

لراحل تألم كثريا بس�بب
ه بالخيانة ،وأنه لم يكن
ش ً
ريا إىل أن الدونجوان لجأ
تهى األمر بطالقهما ألن

ألنها كوك�ب الرشق وصاحبة الحنج�رة الذهبية ،فكانت الس�يدة أم كلثوم
هدف�ا بعيد املنال لكل معجبيها داخل أنحاء الوط�ن العربي ،فكانوا يتمنون
أن يلتقوها لدقيقة واحدة ،ولكنهم كانوا يحرصون دائما عىل التواجد يف كل
حفالتها الغنائية.
امللحن�ون والش�خصيات العامة
فق�ط ه�م م�ن كان له�م الحظ
األكب يف لقائها ،واالقرتاب منها،
ورغم ذل�ك فلم يكتفي املعجبون
واملهووس�ن به�ا وبصوتها عن
محاوالتهم لالقرتاب منها.
هذه صورة أرش�يفية من أغرب
الص�ور ألم كلثوم ،حي�ث تظهر
فيه�ا كوك�ب ال�رشق ممتعضة
وهي تحاول االبتعاد عن معجبة
تقبله�ا يف فمه�ا بطريق�ة غ�ري
مألوفة.

كايني يترك كارداشيان ليرافق ناعومي
توجّ �ه مغني ال�راب وحبيب نجم�ة تلفزيون الواقع كيني ويس�ت
إىل أس�بوع املوض�ة يف باريس
لحض�ور ع�رض مجموع�ة
2013
خريف/ش�تاء
لجيفينيش .
وقد التقى كيني هناك باملمثلة
ناعوم�ي راب�اس وقد جلس�ا
بجان�ب بعضهم�ا وتب�ادال
األحاديث.
ويف جان�ب آخ�ر ،وص�ل إىل
منزل عائل�ة الكارداش�يان يف
كاليفورنيا  15عنرصا وطائرة
هيليكوبرت تابعة للرشطة بعد
تلقيه�م بالغ�ا كاذب�ا من قبل
شخص مجهول بأنه سمع إطالق نار يف املنزل أول من أمس.
وكان موج�ودا يف املن�زل وال�دة كيم كري�س جين�ري وزوج والدتها
ب�روس جينري الذي التقط ص�ورة مع الرشطة باإلضافة إىل كيي
وكيندل جينري.
ورصح�ت كيم أنها ّ
تلق�ت اتصاال من والدته�ا تقول لها إن
الرشطة يف املنزل بع�د البالغ الكاذب فأصيبت كيم بالذعر
ّ
وعبت عن غضبها الشديد ،وقالت إن األمر خطر وليس
ّ
مضحكا وسيؤدي األمر إىل إلقاء القبض عىل من بلغ.

ميغان فوكس مؤمنة رغم
العري
تحدث�ت ميغان فوكس البالغ�ة من العمر 26
عاما ً عن نش�أتها يف كنيس�ة البنتاكوستال،
وأشارت إىل أنها توقعت عند ذهابها للكنيسة
يف طفولتها أن الروح القدس سيبدأ يف التحدث
ع�ىل لس�انها ،وأنه�ا كان�ت تش�عر بارتباك
ش�ديد لخوفها من أن ترصخ بلغة غريبة
وكلمات غ�ري مفهومة تجعل كل من
حولها يلتفت اليها.
وأوضح�ت ميغ�ان يف حديثه�ا
ملجلة ايس�كوير أنها ش�عرت
بطاق�ة كب�رية ت�رسي يف
جس�دها ،وكأن اإللهامات
الس�ماوية تفيض عليها،
يشء ما يش�به الجنون،
روح غريب�ة تتقمصها،
مبهم�ة
ومش�اعر
غامض�ة تنتابها ،رغبة
يف الحدي�ث بلغ�ة ال
يعرفه�ا اآلخرون ،كانت
ميغ�ان تش�عر وكأنه�ا
يف عال�م آخر غ�ري الذي
تعرفه واعتادته.
وأضافت بأنها أحس�ت
كما ل�و أن تيارا ً كهربيا ً
م�ر يف جس�دها ،وأن
روحه�ا انتش�ت بش�كل
لم تعرفه م�ن قبل ،وأنها
كان�ت تتح�دث كث�رياً،
ولكنه�ا ل�م تك�ن تعرف
عما تتحدث.
جاءت هذه الترصيحات
مفاجئ�ة لع�دد كب�ري
م�ن متابع�ي نجم�ة
فيل�م (املتحول�ون) ،
ففوكس الت�ي وصفها
البعض بأنها تعاني من
حساسية تجاه املالبس
بس�بب عريه�ا الدائ�م،
كش�فت عن أنه�ا تمتلك
إيمانا ً عميقاً ،ومعتقدات
دينية راسخة.

جنيفر هادسون
تريد ..طفلة
يب�دو أن النجم�ة
األمريكي�ة ،جنيف�ر
هادس�ون ،لن تكتفي
بطف�ل وحي�د ،فق�د
أعربت ع�ن رغبتها
الش�ديدة بأن ترزق
بطفلة.
وقالت هادس�ون
يف حدي�ث ملوق�ع
(إي أونالي�ن)
البيطان�ي إنه�ا
تعتزم أن ت�رزق بطفلة
ش�قيقة إلبنها ديفيد جونيور ( 3أعوام)،
مضيفة "أريد بالطبع طفالً آخر".
وتابع�ت "أريد طفلة بش�دة ،ويف كل يوم،
يذكرن�ي ابن�ي بذل�ك ويق�ول "أم�ي أري�د
شقيقة ..أريد شقيقة".
يش�ار إىل أن هادس�ون الحائزة ع�ىل جائزة
األوس�كار ت�روّج يف ه�ذه األثن�اء لفيلمه�ا
"الهزيمة املحتمة ل� ميسرت وبيت".
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امل�صرحي املغرتب طه ر�صيد:

خ�صبة

العودة اىل العراق ا�صبه ب�الرتق�ء الروحي نحواخللود

ح�وره  /عالء امل�جد

فنان مرسحي وش�اعر ،تخرج من اكاديمية
الفن�ون الجميلة ع�ام  ،1974وق�دم العديد من
االعم�ال املرسحي�ة  ،أع�د وقدم برنامج�ا يوميا
موج�ه للفالح�ن م�ن اذاع�ة بغ�داد يف االعوام
، 78/77/76ق�ام ببطول�ة مرسحي�ة ال�دوالب
 ،تألي�ف طه س�الم واخ�راج صبح�ي الخزعيل ،
عض�و فرقة املرسح الفني الحديث  ،وس�اهم يف
اغلب اعمالها املرسحي�ة  ،هاجر من العراق بعد
الحملة القمعية التي مارس�تها س�لطات البعث
ضد القوى الوطني�ة والديمقراطية عام ، 1978
واس�تقر يف الجزائر حتى عام  ، 1984ثم غادرها
اىل فرنس�ا واستقر فيها حتى س�قوط النظام ،
وخالل س�نوات التسعينيات قام بتنشيط امايس
ثقافية يف باريس ،وتقدي�م مجموعة من االدباء
والش�عراء للجالي�ة العراقي�ة والعربي�ة ,منهم
:الش�اعر عبدالوهاب البياتي ,الش�اعر س�عدي
يوس�ف ,الش�اعر فاضل العزاوي  ,الفنان محمد
سعيد الصكار  ،الفنان جواد االسدي  ،الفنان
قاس�م الس�اعدي  ،عمل مس�اعد مخرج يف
الفل�م الوثائق�ي " مي�الد الي�ورو" اخراج
لي�ث عبد األم�ر ،وقام ببطول�ة فلم روائي
فرنيس قص�ر" حروف وش�خصيات" من
إخراج إبتس�ام دحو ،لم ينقطع عن الكتابة
يف الصح�ف واملواق�ع العراقي�ة والعربية يف
موضوعات ادبي�ة وثقافية متنوعة  ،يرأس
جمعية ثقافية عراقية – فرنس�ية منذ عام
 . 2003التقين�اه " يف بغ�داد واجرين�ا معه
الحوار التايل :

يف الثانوي�ة ،وكان يحرضه�ا باالضاف�ة للطلبة
املهتمن خرة مثقفي املدينة  .وتحدثت يف احدى
االمايس عن واق�ع الثقافة العراقية يف ظل نظام
صدام وكيف هاجر املئات من املبدعن واملثقفن
خوفا م�ن بطش النظ�ام  ،لم تم�ض ايام حتى
ت�م االعتداء ع�يل يف وضح النهار م�ن قبل ثالثة
اشخاص  ،يقودهم مدرس عراقي يعمل معي يف
نف�س املدينة  ،كان لهذا الحدث أثر كبر يف زيادة
حم�ايس  ،وبدأت اكتب بن الفين�ة واالخرى  ،يف
الصحف الجزائرية ،ضد النظام السابق .

*وم�ذا ك�نت ردود افع�ل ال�صلط�ت اجلزائرية ؟

_ألغ�ي عق�د عم�يل ع�ام  ، 1984وغ�ادرت
الجزائرمتجه�ا اىل فرنس�ا الت�ي اصبح�ت بلدي
الثان�ي بح�ق  ..فيه�ا رزق�ت بابنت�ن وصب�ي
وفيها اتس�عت حدقت عيني الرى االش�ياء ليس
كم�ا كنت اراه�ا  ،فيه�ا تعلمت معن�ى الجمال
ومعن�ى االنس�ان ومعن�ى التكاف�ل االجتماعي

*كيف واجهت احلي�ة هن�ك ؟

_حصلت عى عقد عمل يف مدينة "سعيدة "،
إحدى مدن الغرب الجزائري ،والتي تس�مى باب
الصح�راء ،كم�درس يف ثانوي�ة " اب�و عمامة".
وعملت بحم�اس يف فضح نظام ص�دام الفايش
 ،كما س�اهمت بتنظيم أمايس االربعاء الثقافية

�صعر

لين� ّ
�صدود

� بالتأكيد ال ،ولكن عميل يف الش�ارع وس�ط
الن�اس س�اعدني كث�را باتق�ان لغة الح�وار ،
بمعنى انني ال ات�ردد بخوض نقاش مع أي كان
رغم محدودي�ة مفرداتي  .وحصل�ت عىل دبلوم
لغ�ةيؤهلن�يلدخ�ولالجامع�ة.

* وهل دخلت اجل�معة؟

*وهل ك�ن العمل ك�ص�ئق ت�ك�صي �صهال يف
�صوارع ب�ري�س؟

ومعن�ى الدف�اع عن حق�وق االنس�ان  ،وتكرس
بداخيل حاجز الخوف وامتلكت املقدرة الن اقول
للميسء اس�ئت  .يف بداية وصويل لفرنس�ا عشت
يف مدينة "بواتيه" حيث تعلمت اللغة الفرنس�ية
يف جامعتها ملدة 3س�نوات ث�م انتقلت اىل باريس
لتوفر فرص العمل فيها وملحاولة اكمال دراستي
العليا والتي لم تكتمل لهذا اليوم.

*وهل وجدت فر�صة عمل ت�صتطيع من خالله� اع�لة
ع�ئلتك يف بلد تدخله للمرة االوىل ؟

_عمل�ت ايام�ا يف البن�اء وايام�ا يف توزي�ع
الصح�ف  ..ولكن�ي عمل�ت فرتة طويل�ة يف بيع
الزهور لي�ال يف مطاعم الح�ي الالتيني فتعرفت
عىل ارسار هذا الحي  ،ازقته  ،وباراته  ،ومكتباته
 ،ومطاعم�ه املختلفة يف الذوق والش�كل واالصل
يوناني هن�دي برتغايل اس�باني جزائري مغربي
ايط�ايل وبطبيع�ة الح�ال فرن�يس  ،يف الصي�ف
يتح�ول الح�ي اىل جن�ة م�ن الن�اس واالل�وان
والجمال الجناس مختلفة  .العمل يف بيع الزهور
فتح يل ابوابا مرشعة إلقامة عالقات مع اجناس

مَت�رين

أتمرّن عىل سماعك
وأنت ُتحي أسباب موتك املُ َ
حتمل،
وعدد األسوار املائلة يف رأسك،
وكي�ف أنك ُتتق�ن التجدي�ف يف جدول
صغر..
كما لو أنك عالق بمكيدة..
مع أنني ال أص ّدقك
وأنت تتسع وتضيق كنافذة.
ربّما ّ
عيل..
أن أعود إىل الحياة
بروح مغامرة..
ُتصارع كل جهات الهلع،
ولو أن نصيبي من الضوء ال يكفي
لنفي الحزن،
وحرق االنتظار.
كيف للغريزة أن ُتن ِكر
حالوة ارتطام الوصايا
بصخورها الناتئة،
لنغم
وأن تغفر
ٍ
عرّاها ورماها بعيداً..
ً
وحيدة
ترتجف؟؟
أكل هذا الحشد من األصابع،
من أجل جرأة القطف؟!
طي الحرة..
لم تعد اإلشارات ّ
َ
اقرت َن ْت بالرصاخ.
أنت..
الكاره لظلّك ومللكية الجدران..
تطو أجنحتك..
ال ِ

* هل تكفي ثالث �صنوات لدرا�صة اللغة الفرن�صية ؟

_انتقل�ت نهائي�ا م�ع عائلتي اىل
باري�س وس�جلت يف جامع�ة باريس
إلكم�ال دراس�تي العلي�ا ولالس�ف
انقطعت بعد عام واحد نتيجة ضغط
الظ�روف االقتصادي�ة وازدي�اد ع�دد
االطفال حيث اصبح�وا ( , )4ويف تلك
الحال�ة كنت مجربا ع�ىل ان اجد عمال
رس�ميا  .لم يكن امامي س�وى العمل
كس�ائق تاك�يس وه�و عم�ل يؤم�ن
مدخول جيد وال يحتاج اىل رأسمال .

*لنتج�وز امل�ألوف يف احلوارات ونتحدث عن
مغ�درتك العراق  ،وم�الذي تتذكره عن تلك
الفرتة والظروف التي �ص�حبته� ؟

_ يف ش�هر آذار  1978تم اعدام اكثر من
 30مواطن من منتسبي الجيش ( معظمهم
جن�ود مكلف�ون ومنه�م الالعب الدويل الش�هيد
بش�ار رشيد ).اشتدت حملة النظام السابق ضد
الحرك�ة الديمقراطي�ة واليس�ارية والدينية ويف
مقدمته�م الحزب الش�يوعي العراق�ي  ،وحزب
الدع�وة  ،وبم�ا انني كنت ش�يوعيا ف�أن خطر
االعتق�ال يحيط بي ل�ذا قررت الس�فر بمفردي
يف  4آب  ، 78وترك�ت زوجت�ي وطفلتي التي لم
تكمل بعد ش�هرها السادس يف بغداد ليلتحقا بي
يف نهاي�ة الع�ام  .وكانت وجهت�ي الجزائر .كنت
آنذاك موظفا يف الثقافة الفالحية ومنحت اجازة
رسمية لقضاءها خارج العراق مما سهل سفري
 .بقيت اس�بوعا يف فرنس�ا وآخر يف اس�بانيا  ،ثم
وصلت الجزائر يف نهاية الشهر الثامن .1978

مختلفة  .الفرنس�يون طيب�ون ويحبون اضفاء
البهجة واس�عاد اآل خر ومن هن�ا كان حرصهم
ع�ىل اهداء الزه�ور للصديقة او االخ�ت او االم .
وما زل�ت احتفظ ببقاي�ا عالقات تع�ود اىل ايام
الورد يف منتصف الثمانينيات  .ثالث سنوات وانا
اعمل يف الصيف ببيع الزهور  ،ويف الشتاء اواصل
دراس�تي لللغة الفرنسية يف جامعة بواتي ،حيث
تس�تقر عائلتي ،وبواتي باملناسبة توقف عندها
الع�رب املس�لمون حن قرروا غ�زو اوروبا وهي
مدين�ة طالبية هادئة تقع ع�ىل بعد 300كم من
باريس يف الجنوب الغربي .

مكانك هناك
يف جنة بال حرّاس..
بعيدا ً عن شظايا الرحمة.
ال أخافك يا كابوس
ولو َج ّنت خياالتك وازدحمَت..
أنتظر دهشتك وأنا أمنحك غفلتي.
ُّ
تغ�ص بف ّزاع�ات
مازال�ت س�احاتنا
باردة..
هم زبائن حياة سابقة..
ّ
س�طحوا رغباتهم ،وعربوا بخطواتهم
املغصوبة
جسور َتعامَ ت ..
عىل
ٍ
عن أنهم كانوا هنا يوماً.
لم يفرغ الضباب بعد
َ
أطبق ْت عليها سماء قريبة.
من ُبحرة
هنا ..
األصباح شاحبة ال ِعنان لها،
كما محطاتنا املزدانة بالرحيل.
عاد ليتزود من تلك الرباري
ُ
هر..
بما يكفيه من الط ِ
هو املصاب بدوار املنفى.
ما معنى أن يلسعك العجز،
ُّ
تعض عىل اللغة،
وأنت
ُ
فتخ ِفق يف إطالق حمائم الودّ.
كيف لك أن تبطش بالخيبة،
وأن تلوي العاصفة ،
وأنت تحتمي بطمأنينة يوم عادي؟!
هل ستكتفي بل ّم الزعيق من صدرك..
حتى تصر الصدى؟؟

_اصع�ب امتحان�ن خضتهم�ا
يف حيات�ي ه�و امتحان�ت البكالوريا،
والثان�ي ه�ول الحصول عىل ش�هادة
س�ياقة تاك�يس يف باري�س الن�ه يتطل�ب املرور
بدورة خاصة تستمر ملدة عام  ،وعليك ان تحفظ
عن ظهر قلب اس�ماء ش�وارع وفنادق ومطاعم
ومستشفيات عن ظهر قلب وهي اسماء صماء
ال معن�ى له�ا بالنس�بة للعراقي  ،كان�ت املهمة
صعبة اال انن�ي وفقت وبقيت اكث�ر من عقدين
اعمل فيهما س�ائق تاكيس حتى اصبحت مختار
طرف خاص�ة بالنس�بة للعراقي�ن القاطنن يف
باريس وضواحيها .

* يق�ل انك ا�صميته� بغداد ت�ك�صي ؟

� نع�م كانت مزحة عىل طريق�ة بغداد كويف
 ،اال ان الزبائ�ن استحس�نوا ال�كارت الذي كنت
اوزع�ه لهم اذ كتبت عليه  :بغ�داد تاكيس هادئ
مثل الفرات ورسيع مثل دجلة ( ودجلة بالالتيني
 TIGREوالذي يعني النمر) وهكذا يكتمل املعنى
بهذه التورية .

* واين الهم الثق�يف من كل هذا؟

� يف س�يارتي التاك�يس كن�ت تج�د املتنب�ي
وسعدي يوس�ف وبيرت بروك والجواهري  ..وكل

صحف املعارضة آنذاك  .اما خارج التاكيس فكنت
ق�د انتخب�ت يف منتصف التس�عينيات س�كرترا
للمنت�دى العراق�ي يف باري�س وكان نش�اطنا
يف اغلب�ه ثقافي�ا وق�د قدم�ت يف تلك الس�نوات
مجموعة كبرة من الشعراء والفنانن يف امايس
عراقية  :البياتي  ،الصكار ،جواد االسدي ،قاسم
الساعدي ،فاضل العزاوي ،شاكر العيبي ...الخ
* وماذا عن السينما و املرسح ؟
� بالنس�بة للم�رسح فق�د اكتفي�ت
باملشاهدات.

* وم� هو اآخر عمل م�صرحي �ص�هدته ؟

� يف الش�هر الثاني مطلع هذا العام شاهدت
يف باري�س مع صديقي الكاتب حس�ن كركوش
مرسحية " الخادمات " وكان عمال جميال جدا ،
كما ش�اهدت مرسحية الدرس واملغنية الصلعاء
الوجن يونسكو واملرسحيتان تعرضان منذ اكثر
من خمس�ة عقود  .اما بالنس�بة للس�ينما ففي
ع�ام 1989حالفني الحظ ان اجس�د دورا ثانويا
يف فيلم فرن�يس وثائقي � درامي " كالم الرهائن
" وه�و من اخراج الفنان باتريك فولس�ن  .ومن
مس�اهماتي الالحقة كانت  :مس�اعد مخرج يف
الفلم الوثائقي " مي�الد اليورو" اخراج ليث عبد
األمر وانت�اج القن�اة الفضائي�ة االقتصادية يف
الش�ارقة عام . 2002
وساهمت ببطولة فلم روائي فرنيس قصر"
حروف وشخصيات" من إخراج إبتسام دحوعام
2009
واخرجت فل�م وثائقي قصر ع�ن مهرجان
" اللومانيته" الفرنيس وه�و من تصوير الفنان
املوه�وب قتيبة الجنابي عام  . 2010واش�رتكت
بدبلج�ة إح�دى الش�خصيات الثانوي�ة لفيل�م
انجلي�زي " الطريق اإليرلن�دي "  ،إخراج املخرج
الربيطاني الش�هر  Ken Loachكن لوش  ،من
اللغة االنجليزية اىل اللغة الفرنس�ية  .اعتز كثرا
بهذا العمل .

* م� الذي دع�ك للعودة للعراق ؟

� صديقي العزيز عالء  ،يفرتض ان تس�ألني
ل�م تأخرت كل ه�ذا الوقت ألع�ود االن ! اقول لك
برصاح�ة وبعيدا عن الش�عاراتية  ،بالنس�بة يل
الع�ودة اىل العراق هي أش�به باالرتق�اء بالروح
 ،يشء ل�ه عالقة باملش�اعر التي ال اس�تطيع ان
اصفها واش�بهها مثل التي�ار الكهربائي ال نراه
لكننا نحسه !

* اأفهم انك �صعيد يف وطنك؟

� جدا
* وه�ل اتيح�ت ل�ك الفرص�ة لالنغماس يف
الوسط الثقايف ؟
� وكأنن�ي لم ات�رك الع�راق اكثر م�ن ثالثة
عقود  ،عالقات وش�يجة وجميلة مع العديد من
الفنان�نواالدب�اءوان�افخ�وربه�م.

*طوال فرتة اكرث من � 30صنة غربة  ،ويف دول
اأوربية وانت اليوم تكتب ب�للهجة الع�مية ،امل توؤثر
عليك اأجواء اوروب� والغربة وخ��صة وانت ك�تب
وم�صرحي و�ص�عر ؟

� ب�دأت بكتاب�ة القصيدة باللغ�ة العراقية (
العامية) يف فرتة متأخرة جدا .

* مل�ذا ت�صميه� لغة عراقية؟

� النن�ي ال احب�ذ تس�ميتها بالعامي�ة او
بالش�عبية واعتقده�ا تس�مية خاطئ�ة لس�بب
بس�يط جدا وه�و ان ال�ذي يفرق ب�ن العراقي
وباقي الجنس�يات العربية هو ( لس�انه ) فقط
ولي�س ملبس�ه او عاداته او مأكل�ه  ..وهي اهم
بكثر من الفصح�ى بالنس�بة للمواطن العادي
وحت�ى املثق�ف اذ إننا نحل�م بها ،وبه�ا نغضب
وبه�ا نح�ب  ،لم احل�م يف حياتي بلغ�ة فصيحة
ب�ل دائم�ا باللهج�ة( اللغ�ة ) العراقي�ة ومرات
قليلة احلم بلغتي الثانية الفرنس�ية  .وبالنس�بة
يل اللغ�ة ه�ي اداة للتواص�ل وه�ذه االداة يمكن
ان تتاث�ر باملحيط  .يف باري�س ويف احاين كثرة
اقرأ لرامبو او اراجون بلغتهم االصلية واس�تمع
بعد ذلك لفروز ثم اكت�ب مقطعا بلغتي املحببة
العراقية .

�صرف�ت

كامريا

نجيب حمفوظ

د .احمد ج�بر ع�صفور

وج�ه أكتش�فه دائم�ا كلما ع�اودت ق�راءة كتاب�ات نجيب
محف�وظ ،وه�و أن روايات�ه كان�ت بانورام�ا للحي�اة املرصية
أفقيا ً ورأس�ياً ،أو تاريخيا ً وموضوعي�ا .لقد بدأ نجيب محفوظ
روايات�ه بالرواي�ات التاريخية التي أصدر منه�ا ثالثا عن مرص
الفرعوني�ة ،وقد بدا فيها كأنه يبحث ع�ن الجذور األوىل لتكون
الهوي�ة املرصي�ة .ويب�دو أن�ه ق�د اكتفى نس�بيا م�ن الكتابة
التاريخية .واس�تخدم كلمة “نس�بيا” متعمداً؛ ألنه أخربنا بأنه
كان لدي�ه مرشوعات لرواي�ات تاريخية عن م�رص الفرعونية،
ولكنه اضطر أن يرتكها وينتقل إىل الرواية الواقعية التي تنشغل
بنقد الواقع الس�يايس واالجتماعي ،وقد حرص يف هذه املرحلة
الت�ي تبدأ من رواية “فضيحة يف القاه�رة” إىل الجزء األخر من
الثالثي�ة عىل تصوير الحياة املرصية منذ إرهاصات ثورة 1919
إىل إرهاص�ات ثورة يوليو  .1952وبعد قي�ام ثورة يوليو توقف
عن الكتابة لرصد مالمح الواقع الجديد الذي تشكل بعد الثورة.
وظل سنوات يتأمل تحوالت املجتمعات البرشية ،وذلك من خالل
الرتكيز ع�ىل العوامل االجتماعية التي صاحبت تعاقب الديانات
إىل انتهاء زمن الرس�االت الس�ماوية ،وبداية الرصاع اإلنس�اني
البح�ت .وبعد أن ه�دأت ضج�ة “أوالد حارتن�ا” ،كانت مالمح
املجتم�ع املرصي بعد الثورة بكل تناقضاته قد بدأت يف الظهور.
ولذلك عاد محفوظ إىل رواياته الواقعية النقدية ،لكن مع إضفاء
عن�رص رم�زي إىل تركيبة ال�رسد واألحداث والش�خصية ،وذلك
لإلش�ارة إىل العام من خ�الل الخاص ،وبواس�طة تقنية كتابية
تؤدي إىل تعدد الداللة بفضل العنرص الرمزي.
وق�د وازت ه�ذه املرحلة الس�تينيات وتعاقب الس�بعينيات
والثمانينيات إىل التس�عينيات إىل أن حدث�ت محاولة اغتيال هذا
الكاتب العظيم مس�اء  14أكتوبر  1994بسكن صدئة غرسها
يف رقبته أحد املتطرفن من الذين ضللهم دعاة أس�اؤوا إىل الدين
اإلس�المي أبلغ إس�اءة ،واقرتن تطرفهم بتكفر املخالفن لهم.
وكان نجي�ب محف�وظ يتتبع ذلك بواس�طة التصوي�ر الروائي
والقص�ي من�ذ أصدر روايت�ه “املرايا” التي رص�د فيها إحدى
الش�خصيات املتطرفة ديني�ا التي جعلها تصويرا رمزيا لس�يد
قط�ب الداعية اإلس�المي املتط�رف الذي أعدم يف  29أغس�طس
 1966يف العه�د الن�ارصي .ول�م ينت�ه التط�رف الديني باس�م
اإلسالم الذي هو دين السماحة ،الربيء من العنف ،بإعدام سيد
قط�ب الذي ال أزال أدينه ،فأنا ضد إعدام املفكرين مهما انطوت
دعواتهم عىل تطرف ديني .ولقد صدرت “املرايا” يف السبعينيات،
وظ�ل نجيب محفوظ يرص�د بعدها تصاعد التط�رف الديني يف
رواياته ومجموعاته القصصية املتالحقة التي تابعت عدساتها
تصاع�د التطرف الديني منذ الس�بعينيات إىل الثمانينيات ،حتى
محاول�ة اغتيال�ه .وعىل الرغ�م من أن هذه املحاول�ة اآلثمة قد
أث�رت ع�ىل أعصاب يده ،فإنه اس�تطاع أن يكت�ب � بعد أن ّ
من
الله عليه بالشفاء النسبي � قصصا رمزية بعنوان “أحالم فرتة
النقاهة” .ولم يتوقف عن الكتابة إىل أن تويف عام  ،2006بعد أن
جاوز التسعن من عمره بسنوات خمس ،لكنه خالل هذا العمر
املديد لم يتوقف عن رصد الواقع املرصي يف تاريخه الطويل الذي
بدأ منذ الفراعنة إىل مطالع القرن الحادي والعرشين.

بعد اأربعة قرون على تهجريهم

املوري�صكيون ينبعثون من جديد
يحيى بن الط�هر
افس�ح اع�رتاف الدس�تور املغربي الجدي�د بالرافد االندل�يس ،املجال أمام
كثر من املؤرخن والنش�طاء الجمعاوين للغوض يف الذاكرة املوريسكية ور ّد
االعتب�ار لهذه االقلية التي تعرضت يف اس�بانيا اىل االضطهاد والتهجر قبل 4
قرون.
الرباط :عىل غر العادة ،بدأ االهتمام يف املغرب مؤخرا بالذاكرة املوريسكية،
أو محن�ة املوريسكسس�ن ،تزامن�ا مع م�رور أربع�ة قرون ع�ىل االضطهاد
والتهجر القرسي الذي تعرض له املس�يحيون الذي اعتنقوا اإلسالم من شبه
الجزيرة األيبرية إثر سقوط غرناطة ،وبعد أن اعرتف الدستور املغربي الجديد
يف ديباجته بالرافد األندليس ضم�ن معالم الهوية املغربية املنصهرة واملوحدة
بتنوعها الثقايف واإلثني دعما للتعايش.
يعت�رب باحثون يف الحضارة األندلس�ية ومهتمون بالقضية املوريس�كية
ونش�طاء يف الجمعي�ات ،أن االهتمام الحايل بالذاكرة املوريسكية/األندلس�ية
يدخ�ل ضم�ن رد االعتبار له�ذه الفئة الت�ي تعرضت للقه�ر واالضطهاد من
قبل محاكم التفتيتش املس�يحية ،وتقديم رس�الة إىل العالم وعىل الخصوص
إىل املغرب وإس�بانيا عرب إعطاء قيمة مضافة ،بعيدا عما اختزلته الدراس�ات
واملؤلف�ات املتجاوزة حول املوريس�كين يف املوقعن الجغ�رايف الزماني والتي
حكمتها رؤى استعمارية وإقصائي ومتطرفة عنرصية.
جرم يف حق امل�صلمني واإ�صب�ني� والع�مل
يعتقد الدكتور مصطفى الزباخ أن الرؤية للمس�ألة املوريسكية اآلن هي
محاول�ة تقديم قيم�ة مضافة للوعي بالرتاث املوريس�كي تتج�ىل يف اإليمان
بقان�ون االعتبار ع�رب أخذ العربة من املايض بالهزائ�م واملآيس التي تمنى بها
املجتمعات.
وأض�اف الزباخ ل�"إي�الف"" :القيمة الثانية وهي قيم�ة الجوار ،فنحن
محكومون مع إسبانيا باألصول املشرتكة يف هذه الحضارة ،نحن محكومون
بالجوار بالجغرافيا وبالتاريخ".
دع�ا املهت�م بال�رتاث املوريس�كي إىل إعادة الوع�ي بهذا ال�رتاث وقيمته
اإلنس�انية وتجليات�ه وبقيم�ه الحضاري�ة ليكون محط�ة للبن�اء والتعايش
املش�رتك باالحرتام املتبادل بن املغرب وإس�بانيا ،ال أن يك�ون محطة للبكاء
عىل املايض.
وحمل الباحث الجهات األكاديمية والسياسية اإلسبانية املعنية وجمعيات
املجتمع املدني عىل اإلقرار بأن "ما لحق بمئات اآلالف من املسلمن اإلسبانين
يف فرتة عصيبة من تاريخ إشبيلية بعد سقوط مملكة غرناطة كان جرما ليس
يف حق املسلمن فقط ،بل يف حق إسبانيا كلها ويف حق الحضارة اإلنسانية".
غرن�طة وحم�كم التفتي�س
غرناطة ،آخر قالع املسلمن تسقط يف العام  ،1492وبداية مأساة املسلمن
التي اعتربت من أفظع مآيس التاريخ اإلنس�اني ،حيث شهدت املرحلة أعماال
بربرية قامت بها محاكم التفتيش التي أقامتها الكنيس�ة بمعية ملك إسبانيا
ألجل تطهر إس�بانيا من كل أثر لإلس�الم واملسلمن واجتثاث كل أثر إسالمي
ازده�ر زهاء ثمانية قرون ،كما تمت مط�اردة واضطهاد وتعذيب العديد من
املسلمن وقتلهم.
دف�ع عن ق�صية املوري�صكيني
م�ن جهته ،يرى محم�د نجيب لربيس رئيس جمعية ذاكرة األندلس�ين،

وه�ي الجمعي�ة الت�ي أنش�أت مؤخرا للبح�ث يف الذاك�رة املش�رتكة املغربية
اإلس�بانية وذاكرة املوريسكين ،أن لكل شئ وقته ،معتربا أن إنشاء الجمعية
استمد مربراته انطالقا مما جاء به الدستور الذي يورد الرافد األندليس كإحدى
رواف�د الهوية املغربي�ة وهو ما أعطى ش�حنة كبرة لكل املعني�ن بالقضية
املوريسكية ،وكذلك نوعا من الرشعية من أجل الدفاع عن هذه القضية.
وق�ال لربي�س ل�"إي�الف"" :االختي�ار ال�ذي نتبن�اه هو العم�ل عىل ان
نس�تثمر هذه الذاكرة املش�رتكة من أج�ل تمكن عالقة األخ�وة والجوار بن
املغرب وإس�بانيا ،وس�وف لن تك�ون هذه القضية مبعث�ا ألي خالف أو نزاع
وألي استجداء من أي شخص كيفما كان ،فنحن املغاربة فخورون بمغربيتنا
وبجذورنا اإلسالمية".
وأك�د رئي�س "ذاك�رة األندلس�ين" أن تأس�يس الجمعية إنم�ا من أجل
استحضار ذاكرة إنسانية واستغالل هذه الذاكرة لتعزيز اوارص العالقات بن
الشعبن املغربي واإلسباني والعاملن اإلسالمي والغربي.
ويف غياب إحصائيات عن املغاربة من أصول موريس�كية ،فإن عدة مدن
مغربي�ة ال زالت تع�ج بمغربين من تلك االصول كمدن كالش�اون وتطوان يف
الشمال والرباط وسال ومراكش وفاس.
التقية طوق النجاة
م�ن جهة أخ�رى ،يح�دد الباح�ث يف اللغة والحض�ارة اإلس�بانية أحمد
الكامون املوريس�كن إجماال يف س�كان األندلس ،باعتبارها كانت خليطا من

الثقافات والديانات من املسلمن واملسيحين واليهود.
وقال الباحث ل�"إيالف"" :يف األندلس ،كان هناك نوع من التعايش ،لكن
عندما أنش�أت محاكم التفتيش مع اش�تداد الخناق عىل الحضارة اإلسالمية
يف األندل�س أصبح كل معتنق لإلس�الم مضطه�دا وكانت الفئة املوريس�كية
مضطهدة بكونها اعتنقت اإلسالم وكان بعضها يتخذ ما يسمى بالتقية".
وأوض�ح الكام�ون" :عىل مس�توى الظاه�ر ،كان البعض يب�دي اعتناقا
للمس�يحية ،إال أن�ه ،داخليا ،كان يدين باإلس�الم ،قبل أن توق�ع معاهدة قبل
س�قوط غرناطة التي تنص عىل أنه عند تسليم مفاتيح غرناطة للمسيحين،
س�يضمن بقاء املوريس�كين أو األندلس�ين فيه�ا مع ضم�ان الحفاظ عىل
تقاليدهم وعاداتهم واملحافظة عىل أمالكهم ،من دون أن تمس هذا املعاهدات
مس�ألة العقي�دة ،لك�ن رسعان م�ا تم نق�ض تل�ك املعاهدات مب�ارشة بعد
تس�ليم مفاتيح غرناظة ،ما أدى باملوريس�كين إىل القي�ام بثورات يف مراحل
متعددة".
"موري�صك" حتمل معنى قدحي�
يقول الباحث" :املوريس�كي يف القاموس اإلس�باني هو ذاك اإلنسان الذي
ال يستأمن قربه ،بحكم أنه بعد مدة طويلة من تظاهره باعتناقه للمسيحية
ك�ي يحاف�ظ ع�ىل عائلت�ه وأمالكه يكتش�ف يف آخر األم�ر أنه كان مس�لما.
"موريسكو" تعني منافق ،واإلنسان الذي ال يستأمن".
كان املوريس�كيون عم�اال يف أرايض النبالء ،وكان األس�بان يقتاتون من
أيادي املوريسكين.
وأض�اف الكامون " :ل�م يكن النبالء ينظرون بعن ال�رىض إىل أن خروج
املوريسكين سيكمنهم من الناحية االقتصادية ،مع أنهم كانوا يؤدون إتاوات
مقابل بقائه�م ،وبالتايل كان حرصهم عىل بقائهم فكان دفاعهم عنهم ،لكن
بدا أن للكنيس�ة الكاثوليكي�ة وجهة نظر أخرى والكلمة األخرة والحاس�مة
يف اس�تصدار قرارات طرده�م من خالل مراحل متعددة حي�ث كان آخر طرد
تعرض له املوريسكيون يف العام  1609يف عهد امللك فيليب الثاني".
م�أ�ص�ة التهجري واالعتذار االإ�صب�ين
يش�به الباحث يف اللغة والحضارة اإلسبانية أحمد الكامون مأساة تهجر
املوريس�كين بذات اإلبادة التي تعرض لها املس�لمون يف البوس�نة أو األندلس
الثانية.
وأض�اف" :قضية اعرتاف الدس�تور املغربي باملك�ون األندليس هو إطراء
مع أنها مس�ألة موجودة يف سلوكنا وثقافتنا لتعدد منابع هويتنا ،وأن يكون
هن�اك اعت�ذار إلس�بانيا يس�توجب أن تكون هن�اك فئة معينة تق�وم بطلب
االعت�ذار لغرض ما ،إثني أو غره ،اليهود كانوا قد طلبوا االعتذار مما لحقهم
م�ن محاكم التفتيش ،وكذلك املوريس�كيون عانوا من نفس القس�وة فلماذا
يمنح االعتذار لليهود وال يمنح للموريسكين؟"
اعت�رب الباحث أن االعتذار يدخل يف إعادة االعتبار لهذه الفئة ،محذرا من
أن تتخ�د هذه الفئة هذا النوع من االعتذار ألجل أن تحظى بامتياز ما أو كأن
يطال�ب البعض بالعودة ،مؤكدا عىل أن املغربين كمغاربة ال يحبذون الركوب
عىل االعتذار ألسباب إثنية أو إيديولوجية ضيقة.
لإلش�ارة ،كان امللك اإلسباني خوان كارلوس يف العام  1992خالل خطاب
رس�مي له قد قدم اعتذارا لليهود عن ما لحقهم خالل حقبة محاكم التفتيش
املس�يحين بعد سقوط األندلس ،إال أنه لم يقدم نفس االعتذار عن االضطهاد
الذي تعرض له املوريسكيون.
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ظاهرة اغتصاب الصغريات وعقوبات القانون

حتقيق /حمرر ال�سفحة
عاقب قانون العقوبات العراقي رقم 111
لسنة  1969بالسجن املؤبد أو املؤقت كل من
واق�ع أنث�ى بغ�ر رضاه�ا أو الط بذكر دون
رض�اه يف امل�ادة  393وما بعدها وش�دد هذا
القانون العقوبة فجعلها اإلعدام إذا كانت من
تقع عليه الجريمة اقل من ثمانية عرش عاما
او إذا كان املجن�ي علي�ه من أق�ارب الجاني
حتى الدرجة الثالثة او اذا كان الجاني موظفا
او إذا أفىض الفعل إىل موت املجني عليه.
وقد ظهرت يف مناطق مختلفة من العراق
حاالت من اغتصاب الصغرات التي ال تتجاوز
أعمارهن الع�ارشة من العمر وهو ما ينطبق
عليه الن�ص املتقدم وهو أي ه�ذا الفعل يدل
ع�ى نزعة إجرامية كبرة وع�ى أفعال تؤدي
إىل حدوث اضطرابات يف املنظومة االجتماعية
ككل .ح�االت االغتص�اب واالضطراب�ات
النفسية
ملاذا يغتصب املجرمون الصغار رغم انهم
يعلم�ون ان ذل�ك مخالفا لل�رشع والقانون؟
ف�ان ذل�ك كما ي�راه الكث�ر من اطب�اء علم
النفس واالجتماع س�ببه اضطرابات نفسية
يص�اب بها الفاع�ل نتيج�ة عوام�ل تربوية
واجتماعي�ة ترافق�ه منذ الصغ�ر وهي التي
تدفعه اىل االعتداء ع�ى هؤالء الصغار او كما
تسمى "سايكو باتي" اي ان الشخص يكون
ح�ادا يف طباع�ه يعت�دي عى ه�ؤالء الصغار
وربم�ا يك�ون ذلك بس�بب الحب�وب املخدرة
الت�ي يتناولها هؤالء االش�خاص وهي تؤدي
اىل ضياع هؤالء الش�باب وانحرافهم ،وبالتايل
ت�ؤدي اىل ارتكابهم الجرائ�م املختلفة ،ومنها
االغتصاب .وي�رى الباحث االجتماعي عباس
غي�دان ،ان اس�باب ارت�كاب ه�ذه الجرائ�م
يعود اىل تناول املس�كرات وه�م من املدمنون

الجرائ�م الحاصل�ة باالغتص�اب تع�ود إىل اىل
تناول حبوب الهلوس�ة واملخ�درات بمختلف
انواعه�ا والتي تح�ول اإلنس�ان إىل "وحش"
مفرتس يرتكب جرائم مختلفة ،وقد شاهدنا
الكثر من ه�ذه الجرائم ترتك�ب تحت هذه
املؤث�رات والت�ي تكون اس�بابا للتش�ديد من
العقوب�ة ،وهناك حاالت حصلت يف الس�نوات
الس�ابقة وه�ي اعتداءات ع�ى األعراض من
األق�ارب ،والحمد لله "بأن القض�اء العراقي
متش�دد مع ه�ذه الجرائم مع وج�ود النص
القانون�ي وذل�ك ينب�ع من أس�س اجتماعية
ورشعية وعادات وتقاليد تحتاج دائما إىل مثل
هذا التش�ديد الذي هو أس�اس بقاء الروابط
االجتماعية ثابتة ورصينة ..

اأ�ساليب الغت�ساب وعقوبات القانون

عليها ،وهم كذلك ارباب س�وابق اي انهم من
الش�خصيات املضادة والضارة عى املجتمع،
وبالت�ايل ي�ؤدي اىل ارت�كاب الجرائ�م الكثرة
 ،يف حني ق�د يكون ه�ؤالء مصابني بأمراض
جس�دية يحددها االطباء تدفعهم اىل ارتكاب
ه�ذه الجرائ�م البش�عة ،وه�ذه ق�د تؤثر يف
العقل وتدفعهم نحو ارتكاب جرائم مختلفة،

مقال

رسية أوامر
القبض يف القانون
علي جابر
اعطى قان�ون اص�ول املحاكمات الجزائية للس�لطة
القضائي�ة ح�را ً حق اص�دار امر القبض ع�ى كل من
يرتكب الجريمة ،والس�بب يف هذا الح�ر ،هو لخطورة
هذا األمر الذي يمس حرية االنس�ان التي وجدت القوانني
اساس�ا للحفاظ علي�ه ،وعندما يصدر ه�ذا األمر اي امر
القب�ض  ،فبالتأكي�د ان هن�اك جرائم توج�ب ذلك ،مثال
"القت�ل العم�د او الرسق�ة او التهديد" وه�ذه الخطورة
يحدده�ا القايض الذي يصدر األم�ر ألن مصلحة املجتمع
عادة هي اهم من مصلح�ة االفراد ،يف حني يلجأ القايض
اي قايض التحقيق اىل اصدار امر باالس�تقدام وهو تبيلغ
بالحضور ،عندم�ا تكون الجريم�ة املرتكبة اقل خطورة
وباالم�كان احضار املته�م عن طريق االس�تقدام وليس
ع�ن طريق أم�ر القبض .وال�يء املهم الذي نش�ر اليه
هنا هو ان اصدار ام�ر القبض عى املتهم الذي هو بريء
حتى تثبت ادانته ال يعني انه س�وف يبقى يف التوقيف او
سوف يحال اىل محكمة الجنح او الجنايات ،بل ان قايض
التحقيق قد يطلق رساحه بكفالة اذا كانت املادة القانونية
تقبل الكفالة وقد يطلق رساح�ه لعدم كفاية االدلة وفق
املادة  /130ب من قانون االحوال الجزائية ولهذا الس�بب
ف�أن القان�ون اوجب ان تكون االج�راءات رسية ال يطلع
عليه�ا س�وى القائمني بالتحقي�ق يف س�بيل ان ال تمس
هذه اإلجراءات الجانب النفيس او املعنوي لهذا الشخص
وعائلته اي ال تمس مركزه االعتباري  ،ولهذا السبب فإن
إج�راءات التحقيق هي رسي�ة منذ البداي�ة وال يمكن ان
تكون معلنة فهي تختلف عن اجراءات املرافعات املدنية،
ولهذا السبب نرى ان نشر اىل ان اوامر القبض غر أوامر
القب�ض الغيابية الت�ي لها إجراءات اخ�رى ،فإنها تؤدي
اىل اث�ار اجتماعية س�لبية بحق أصحابه�ا ،وألن القاعدة
القانوني�ة تقول ان "املتهم بريء حتى تثبت ادانته" ربما
تك�ون مثل هذه اإلعالنات انكس�ارا نفس�يا مل�ن تصدر
علي�ه ويطلق رساحه فيما بعد وهي لها اثار معنوية عى
العائل�ة واألوالد او من يرتبط معهم هذا الش�خص ،وهو
ربم�ا يؤثر يف س�ر التحقيق والوص�ول اىل الحقيقة التي
قد يت�م التالعب بها او التأثر عليه�ا خالل ترسيب هذه
املعلوم�ات ،لهذا ال بد ان تكون اج�راءات التحقيق رسية
كم�ا جاء يف قانون اص�ول املحاكم�ات الجزائية رقم 23
لسنة .1971

وهناك مؤث�ر اخر وهو الرتبية س�واء أكانت
ارسية ام عائلي�ة وهي التي تؤدي اىل ارتكاب
هذه الجرائم ويف هذه البش�اعة التي ترتكب
مع الصغار.

اغت�ساب ال�سغريات الأ�سباب واحللول

يرى املحامي ،وليد الش�بيبي ،إن أس�باب

واقعة ق�سائية
اعداد  :امل�ستقبل العراقي

هن�اك مس�ؤوليات مش�رتكة ل�أرسة
ومؤسسات الدولة تجاه تربية األوالد وتوجيه
س�لوكهم املس�تقبيل ،ف�إذا كان�ت العائل�ة
منتظمة ،لها اب يمتلك مقومات الرتبية فأنه
يس�تطيع ان ّ
يق�وم أبن�اءه والعك�س أيضا،
كذلك املدرس�ة هي املكمل األخر لرتبية األوالد
ألن اإلنس�ان يف مرحلة الطفول�ة هو عجينة
قابلة للتمحور باالتجاه الذي يريده من يربي
اوالده ،هذا ما قاله الدكتور ،عباس التميمي،
وأضاف كم�ا ان الجانب القانون�ي مهم وانا
ال أتح�دث ع�ن النص�وص فه�ي موج�ودة ،
ب�ل ال ب�د م�ن رسعة الحس�م والقس�وة مع
ه�ؤالء املجرم�ني الذي�ن هم م�رض ال بد من
استئصاله ،فهؤالء هم تجار بالقيم واألخالق
والضم�ر والرشف  ،والعدالة تحتاج يف الكثر
من األحيان اىل الرسعة التي يمكن من خاللها
تحقيق العدالة املنشودة والتي يبتغيها الجميع
 ،كما أؤكد عى رضورة مراقبة الصغار الذين
هم يف عمر الزهور من قبل االب واالم يف هذه
املرحلة املهمة ،ف�ال يمكن ترك الصغار الذين
ه�م يف عمر الزه�ور يف اي�اد آثمة ق�د يكون
هدفها اقتالع ما هو جميل وتلويثه والفساد
يف املجتمع .اما اإلعالمية احالم قاسم  ،قالت،
ان ه�ذا املوضوع يحت�اج اىل متابعة اعالمية
واىل توعي�ة خصوص�ا خالل وس�ائل اإلعالم
املش�اهدة ،والت�ي يمكن من خالله�ا توعية
الناس وتحذيره�م من خطورة هذه الجرائم
واالس�باب الت�ي تدف�ع اىل ارتكابه�ا ،وكيف
يمكن مراقب�ة الصغار ومنعهم من االختالط
مع أوالد السوء  ،هذه األمور مهمة وال بد من
اتباع الش�دة يف العقوبة ،وان تنرش يف وسائل
اإلع�الم حتى تكون رادع�ة لآلخرين  ،ألن من
أهم أهداف العقوبة هو الردع.

ملاذا قتل "روكان" زوجته ؟

"روكان" ش�كاك وبعي�د ع�ن
الواق�ع فه�و كالس�عفة تحركها
الرياح باالتجاه الذي تريد خمره،
تجده سعيدا ومرة تجده حزينا،
م�ع ان لدي�ه زوجة م�ن اقربائه
تدب�ر ل�ه ش�ؤون بيت�ه الصغ�ر
فهو يعمل قصاب�ا وال يعود اال يف
املس�اء فيجد كل يشء جاهزا ،إال
انه يرشب الخمر ويلتقي بزمالئه
القصاب�ني الذي�ن يمازحون�ه
ويصفون�ه "بالقاتل" ألنه رسيع
يف ذبح الثور وس�لخ جلده  ،وهو
من الن�وع الذي يتأث�ر بحكايات
االخرين وم�ا يقولون�ه ،فلو قال
له ،اح�د إن فالنا عمل كذا يصدق
خصوصا انه تحت تأثر الخمر.
ودارت االيام ورغم انه بال اوالد
إال ان�ه مقتن�ع بزوجت�ه ولم يرد
ال�زواج عليها ،وذات ي�وم وبينما
ع�اد س�كرانا اىل بيته ت�راءى له
انه ش�اهد شبحا يف الظالم يخرج
مرسعا من بيته وش�اهد زوجته
هادئة ولم يلحظ عليها اي يشء،

وبدأ الش�ك يراوده وعندما جلس
مع أصحابه يف جلسة الليل  ،بدأوا
يتحدث�ون ع�ن ال�رشف وخيانة
النساء  ،ما أثر يف نفسيته وتوقع
ان ه�ذا الحدي�ث موجه ل�ه ،وبدأ

�سو�سن حميد مو�سى  /قانونية

ما هو مفهوم حكومة اإلنقاذ الوطني يف القانون ؟

بموج�ب الفصل الس�ابع مليثاق
االم�م املتحدة ف�ان ه�ذه املنظمة
الدولية يس�مح له�ا يف اية دولة من
ال�دول تهدد الس�لم واالم�ن الدويل
ان تتدخل االم�م املتحدة عن طريق
قرارات تتخذ من الذراع التنفيذي اي
"مجلس االمن" يف تشكيل ما يسمى
بحكومة "االنقاذ الوطني" ثم ابقاء
ذلك البلد لحني اجراء انتخابات فيه،
وق�د تم اتخ�اذ مثل ه�ذا االجراء يف
عدد من دول العالم حيث ش�اركت
االمم املتحدة يف ذلك ،كما هو الحال
يف جنوب الس�ودان ويف يوغس�الفيا
وغره�ا من الدول ،حيث س�اهمت
االمم املتحدة يف ارس�اء دعائم االمن
واالس�تقرار وفرض االرادة الدولية
عى تلك الدول.
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ولك�ن م�ن املالحظ�ة لدس�اتر
دول العال�م ،نج�د ع�دم ورود مثل
ه�ذا املصطل�ح يف تل�ك الدول�ة،
والس�بب يف ذلك هو الوضع الخاص
ملث�ل ه�ذه الحكومة الت�ي قد تأتي
انش�قاقا ً وعل�ة خ�الف الواق�ع
الس�يايس املوجود ،وبالتايل ال ينص
عليها اي دس�تور من دس�اتر دول
العال�م وربم�ا ايضا ان مث�ل هذه
"الحكوم�ات الطارئ�ة" التي تكون
وفق ما يس�مى "االنق�اذ الوطني"
تأت�ي بع�د االزم�ات وال يمك�ن ان
تأتي بعد انتخابات ودس�تور ،فكل
دولة لها دستور ينظم عملها وهي
منتخب�ة ال يمك�ن الحدي�ث فيه�ا
ع�ن حكوم�ة االنق�اذ الوطني ألن
املي�اه فيه�ا "غر راك�دة" فيمكن

يف رضب األخم�اس يف األس�داس
 ،وب�دأ يف مراقب�ة زوجت�ه ،اال انه
ش�اهد وهو ثمل احد األشخاص
يخرج من الفرع القريب من بيته
مرسع�ا ،وكانت الس�اعة قاربت

الثانية ع�رشة ليالً وكالعادة وجد
زوجته هادئة بال مش�اكل ،وذات
ي�وم ق�رر ان يراقب البي�ت  ،بعد
ان ق�ال لزوجته انه س�يذهب اىل
أصدقائ�ه ول�م يلح�ظ عليها اي

يشء  ،اال ان احد الواش�ني اخربه
او ذك�ر ل�ه أثناء مش�ادة كالمية
بينهم�ا اىل ان يأخ�ذ "بال�ه" من
زوجت�ه ،ما ح�دا به اىل احتس�اء
كمي�ة كبرة من الخم�ور وذهب

تغي�ر ش�كل الحكومة ع�ن طريق
االنتخاب�ات وبالصورة التي يريدها
الناس ،وبالتايل حتى ان تدخل األمم
املتحدة غ�ر ممكن وغر مناس�ب
م�ع وج�ود االنتخاب�ات ،وبالت�ايل
الحديث عن عن مثل هذه الحكومة
او "اإلنقاذ الوطني" تكون يف حالة
الدول التي تعمه�ا الفوىض ويغيب
فيها القانون ،وتتخذ ضدها قرارات
دولية ،وهي ايضا اي هذه القرارات
املنص�وص عليها يف األمم املتحدة ال
تتخ�ذ اال بع�د سلس�لة طويلة من
االج�راءات الت�ي يكون امل�راد منها
تعدي�ل حال تلك ال�دول وثنيها ،ويف
حال�ة عدم انصياعه�ا تتخذ ضدها
اإلجراءات املرسومة يف ميثاق األمم
املتحدة.

استشارات قانونية

�س -م��ن املهند�سة (ز – م) من مدين��ة الزعفرانية تقول:

نحن لفيف من املهندس�ني نريد أن يتح�ول عنواننا الوظيفي
من فنيني إىل مهندس�ني حس�ب كتاب األمان�ة العامة املرقم
 22690يف . 2010/9/4
ج) إن الق�رارات الت�ي تصدر م�ن األمان�ة العامة ملجلس
الوزراء هي بمثابة القان�ون أي انها قرارات لها قوة القانون
وبالت�ايل فان أي�ة وزارة او أية جه�ة عندما يرده�ا مثل هذا
الكتاب فه�و واجب التطبيق ..ويمكن�ك يف حالة عدم التنفيذ
م�ن قبل تلك الوزارة تقديم طلب تظلم إىل الوزير املختص ويف
حالة رد التظلم يجوز لك اللجوء إىل (محكمة القضاء اإلداري)
الكائن�ة يف وزارة الع�دل وبالتأكي�د القرار الذي س�يصدر من
هذه املحكمة هو الفاصل يف املوضوع.
�س -من الأخت اأم هادي تقول ،زوجي عس�كري وهو احد
األش�خاص يف الكراج وهو موقوف منذ س�تة أشهر حيث لم
يتنازل ذوو املتوىف عن الدعوى ،ماذا افعل ؟
ج) يف هذه الحالة زوجك موقوف وفق املادة  24من قانون
املرور وهي جناية وبالتأكيد أن هناك أدلة كثرة تعتمد عليها

املحكمة ومنها الكشف واملخطط عى محل الحادث والتقرير
الطب�ي الترشيعي وإفادة املدعني بالحق الش�خيص وهي من
الدع�اوى التي تقبل الكفالة ولكن ع�دم تنازل املدعني بالحق
الشخيص قد يكون سببا ً يف عدم إطالق الرساح بالكفالة لكن
يجوز لكم تقديم طل�ب اىل قايض التحقيق لطلب الكفالة ويف
حالة الرفض طلب إحالة الدعوى اىل محكمة الجنايات.
س -ر�سالة وردتنا من لفيف من الإخوة املهاجرين واملهجرين
الذي��ن ع��ادوا اإىل العراق بعد العام  2003حيث لم يش�ملوا
بالقرار الخاص باملادة  140ول�م يحصلوا عى منحة العرشة
مالي�ني دينار وال قطع�ة األرض الت�ي تم منحه�ا ألقرانهم؟
ويقولون أن السبب يف ذلك أنهم لم يكونوا متزوجني يف الغربة
وإنما تزوجوا بعد عودتهم إىل البالد؟
ج) بإم�كان اإلخ�وة األع�زاء مراجع�ة وزارة الهج�رة
واملهجرين ومتابعة هذا املوضوع ومراجعة مجلس املحافظة
املختص ملعرفة األسباب التي تحول دون ذلك حيث أن املكافأة
يف القان�ون ه�ي فردية وتعط�ى نتيجة ملعاناة األفراد س�واء
متزوجني أم ال .

اىل البي�ت فوج�د زوجت�ه تغ�ط
يف ن�وم عمي�ق وق�ام م�ن فوره
بقطع رأس�ها وهو س�كران ،ثم
قام بتقطي�ع اوصالها ودفنها يف
الحديق�ة  ،وبع�د ايام اكتش�فت
الجريم�ة واع�رتف "روكان"،
بارتكاب�ه جريم�ة قت�ل زوجت�ه
ونب�ش الق�رب يف الحديق�ة إال ان
الرأس لم يكن موجودا مع الجثة!،
وبع�د التحقيق مع روكان اعرتف
بأنه يف ليلة القتل قام برمي الرأس
يف نه�ر املدين�ة وهو ثم�ل  ،وانه
قط�ع أوصال زوجت�ه كما تقطع
"النعجة" ،فحكمت املحكمة عى
ذل�ك باالعدام وفق امل�ادة ""406
من قان�ون العقوب�ات رقم 111
لس�نة  1969املعدل عى أس�اس
وج�ود نزع�ة إجرامي�ة دافعة اىل
هذا الفعل  ،إال ان محكمة التمييز
ع�دل التميي�ز فجعل�ه مؤبدا ألن
الباعث ع�ى الجريمة كان ش�كا ً
يف س�لوك الزوجة ول�م يكن نزعة
إجرامية متأصلة.

مفاهيم دستورية
املادة 49/

أوالً :يتك�ون مجل�س النواب م�ن عدد من
األعضاء بنس�بة مقع�د واحد ل�كل مائة ألف
نس�مة من نف�وس الع�راق يمثلون الش�عب
العراقي بأكمله يتم انتخابهم بطريق االقرتاع
الع�ام ال�رسي املب�ارش ويراعى تمثيل س�ائر
مكونات الشعب فيه.
ثانياً :يش�رتط يف املرشح لعضوية مجلس
النواب أن يكون عراقيا ً كامل األهلية.
ثالث�اً :تنظ�م بقان�ون رشوط املرش�ح
والناخب وكل ما يتعلق باالنتخابات.
رابعاً :يستهدف قانون االنتخابات تحقيق
نس�بة تمثيل للنساء ال تقل عن الربع من عدد
أعضاء مجلس النواب.
خامس�اً :يقوم مجلس النواب بسن قانون
يعالج حاالت استبدال أعضائه عند االستقالة
أو اإلقالة أو الوفاء.
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البصرة تنهض من جديد

الدكتور خلف عبد الصمد خلف :البصرة ستظل قبلة ألنظار سياحها
وزوارها من كافة أرجاء المعمورة
امل�ستقبل العراقي  /فاروق حمدي
ال ي�زال محافظ البص�رة (د .خلف عبد الصمد
خل�ف) وبع�د مرور اكث�ر من ع�ام ونيف من
تس�منه منصبه يتواصل م�ع الناس ويتعايش
في االحياء السكنية متنقال بين هذا المشروع
وذاك البن�اء مس�تلهما م�ن القيم الس�ماوية
واإلنس�انية م�ا يضم�ن ل�ه تحقي�ق أهداف�ه
المرس�ومة ف�ي تأمي�ن الخدم�ات للن�اس
وتجسيد حقيقة مواصفات المنصب إلى واقع
ملموس ،ويستش�ف المتلقي لتل�ك االنجازات
أن ه�ذا الرج�ل يمتلك م�ن التصمي�م واإلرادة
م�ا ّ
يمكن�ه فعال م�ن تحقيق المس�تحيل رغم
تراكم�ات الزمن وما خلفت�ه العهود من دمار
جراء تطفلها في إدارة دفة البالد.
ُ
وج�دت ان بالدنا
وعلى ض�وء ه�ذه الحقيقة
ب�دأت تنهض م�ن س�بات (الملكي�ة الفردية)
ل�كل مقومات الوط�ن حتى اس�مه وعناوينه
الت�ي اصبحت فيما بعد تكنى بأس�ماء الملوك
والرؤساء والمسؤولين.
وأقول كذلك ان تطبيق ش�ريعة الله ..وشريعة
اإلنس�انية تف�وق وتتغلب على م�ا تذهب اليه
تصورات وأوه�ام وأحالم وخياالت وعنجهية
أولئ�ك الح�كام والمس�ؤولين المتيمين بحب
السلطة والجاه والكراسي.
واكرر القول بأن ش�رائع الس�ماء واألرض ال
تسمح بان تكون األرض الزراعية ..وهي أساس
الث�روة الوطني�ة وقاعدته�ا األول�ى أن تكون
ملكا ً لقلة من الناس يمتلكون فيها كل ش�يء،
إال القلي�ل الضئيل وال يكون أمام هذه األكثرية
الس�احقة م�ن الفالحين وش�عوب األرض إال
أن يصبح�وا عبيدا ً لألرض وس�ادة األرض من
اإلقطاعيي�ن والح�كام وكبار الم�الك ..و ..لم
تكن الشرائع السماوية واإلنسانية تسمح بأن
تكون المصانع والمعامل واألراضي في بالدنا
حكرا لقلة من المغامرين المستغلين.
� لم تكن ش�ريعة الله ..شريعة العدل ..تسمح
أن يكون الغنى إرثا ..وان يكون الفقر إرثا.
� ان تك�ون الصح�ة إرث�ا ..وان يكون المرض
إرثا
� ان يكون العلم إرثا ..وان يكون الجهل إرثا
� ان تك�ون الكرام�ة إرث�ا ..وان يك�ون ال�ذل
إرثا..
ف�ان ش�ريعة الس�ماء واألرض ترف�ض ذل�ك
وتأباه.
وم�ن يمتلك اإلرادة الفوالذي�ة الصلبة والخلق
الرفي�ع والمب�ادئ والقيم الس�ماوية عليه ان
يكافح وان يناضل بكل قواه من اجل تحقيقها
لشعبه ووطنه وأهله.
واللق�اء مع الدكت�ور خلف عب�د الصمد خلف
اب�ن البصرة ومعقلها الذي ال يزال كما عهدناه
ش�ابا قوي الش�كيمة ف�ي حب قي�م ومبادئ
الس�ماء ..مجاهدا ..نصيرا للحق ..مدافعا عن
القضي�ة التي امن وضحى م�ن اجلها دون اي
تردد أو خوف او وجل ..وانه تعود ان ال يخشى
لوم�ه الئ�م ..كما ان�ه والحمد الل�ه ال يكل وال
يمل من خدمة الناس ..ومن يعايش�ه ويواكبه
سيكتش�ف فيه نب�ل األخالق وقي�م اإلخالص
والتضحية في العمل.
يلتق�ي
وحينم�ا
محافظن�ا ال�وزراء
والمس�ؤولين م�ن
زوار المدين�ة فان�ه
دوم�ا يس�ألهم حاج�ات
الناس ومنتس�بي دوائرهم
وتش�كيالتهم ويحاججه�م
في تطبيق العدل ..كل العدل
بح�ق المخلصي�ن المجدين
ف�ي العط�اء بميادي�ن
العمل كل حس�ب م�ا يؤديه
والعكس بتطبيق مبدأ
العقاب بحق النفعيين
المس�تغلين المتعكزين
عل�ى مس�ميات المحس�وبية المهملي�ن ف�ي
أداء فرائ�ض واجب�ات خدمة الناس وس�معة
مدينتهم ..ويؤكد أن ميادين العمل وس�وحها
وش�وارعها وأس�واقها ودوائره�ا ومراكزها
ومؤسساتها الصحية والتربوية واالجتماعية
والثقافية لهي خير دليل وشاهد على (عطاء)

ونزاه�ة ذاك المس�ؤول وه�ذا الموظف وتلك
الموظف�ة ويستش�هد الس�يد المحاف�ظ ف�ي
أحاديث�ه م�ع الن�اس بقي�م الت�راث العرب�ي
كيم�ا
واإلس�المي
ه�ذه
يس�تنهض
الهم�م والقي�م ف�ي
نف�وس المتقاعس�ين
والمترددي�ن لخدم�ة
الن�اس ..وان د .خل�ف عب�د
الصم�د يح�اول أن يك�ون
دائم�ا بي�ن الن�اس ومعهم
يسمعهم ويسمعونه ويطيل
التداول معهم في أحاديثهم
واحتياجاته�م ع�ن المدينة
ويتألم آلالمهم ويفرح

إجمالية وصلت إلى ( )56مليارا و( )760مليون
دينار عراقي ،وقد شملت هذه المشاريع إنشاء
مدارس متع�ددة الطواب�ق وإع�داد التصاميم
تربوي�ة
لمش�اريع
وقاع�ات نف�ذت ف�ي
أقضي�ة أب�ي الخصيب
والزبي�ر والس�يبة..
والثغر واإلمام الصادق
والفاو والمدينة وشط
العرب والقرنة والقبلة
فض�ال ع�ن إنش�اء
م�دارس حديث�ة ب�دال
م�ن الم�دارس اآليل�ة
للس�قوط وإنش�اء
صف�وف إضافي�ة في

والهارث�ة بط�ول ( )9كيلومت�رات ونصف اما
المشاريع التي تخص القطاع التربوي شملت
تنفيذ ثالثة م�دارس بواق�ع ( )6صفوف لكل
مدرسة في ناحية عز الدين سليم بمناطق الجلع
وسليمان بن داود والغريب وبيت حجي حبيب
وأش�ار الس�يد المحافظ إلى ان قطاع التوزيع
في مديري�ة كهرباء المنطقة الجنوبية ش�هد
تنفيذ ( )6مش�اريع اليص�ال التيار الكهربائي
ال�ى نه�ر (الس�اجية) ش�مال (الفتحي�ة) في
ناحي�ة ع�ز الدين س�ليم واس�تحداث مغذيات
( )11جدي�دة في محطة االمام الصادق بهدف
تغذية ق�رى (باهلة وصلين) وكذلك مش�روع
تحس�ين وتطوير الشبكة الكهربائية في قرى
(العذبة ولكاهن) في منطقة (الشافي) وقرى
(البواوي�ري والمحياة) في ناحية الدير ،مؤكد

س�تضم معال�م عالمي�ة كبحي�رة
الشارقة ومعالم مدينة صقلية
ومال محم�د مدين�ة البندقية
االيطالي�ة فضال عن الحفاظ
عل�ى الت�راث البص�ري فيما
تنفذ احدي الشركات المحلية
الوطنية في البصرة مشروع
(البص�رة تايم�ز س�كوير)
ف�ي الجبيلة بديال ع�ن أبنية
به�و اإلدارة المحلي�ة المتآكلة
القديمة وعلى مس�احة
أكث�ر م�ن (
 12دونما
وال�ذي
يض�م

لس�عادتهم ويقاب�ل ابتس�اماتهم بابتس�امة
عريضة ملؤها المحبة والوفاء والتواضع.

الم�دارس المش�مولة بال�دوام الم�زدوج كما
تضمنت ميزاني�ة ال�واردات اإلضافية (البترو
الخاص�ة
دوالر)
بمحافظ�ة البص�رة
أقام�ة مش�روع ه�دم
واع�ادة بناء مدرس�ة
الس�راج بواق�ع ()36
صف�ا وبثالث�ة طواب�ق في
منطق�ة ح�ي الحس�ين في
مشروع يعد األول من نوعه
ف�ي البص�رة بنح�و خ�اص
والع�راق بنحو عام ،اذ بلغت
كلفة هذا المشروع اكثر من
ملي�ار و( )775مليون دينار
بفت�رة زمنية ال تتجاوز
( )550يوما.
وأفاد الس�يد المحافظ
ب�ان م�الكات المحافظة اس�تطاعت وبجهود
اس�تثنائية م�ن إحال�ة ( )63مش�روعا جديدا
للتنفي�ذ بكلفة اجمالية بلغ�ت أكثر من ()198
ملي�ار دينار ش�ملت مختلف القطاع�ات التي
توزع�ت عل�ى ال�� ( )13قطاعا ه�ي البلديات
والتربية والزراعة والصحة والطرق والجسور
والم�اء والمكات�ب االستش�ارية ورئاس�ة
الجامع�ة والرياض�ة والش�باب والكهرب�اء
والوقف المسيحي التي أحيلت بعهده شركات
محلية وعربية وأجنبية فيما ش�ملت مشاريع
تنمي�ة األقاليم لع�ام  )553( 2012مش�روعا
متعدد الخدمات.
ل�م تق�ف جه�ود المحافظ�ة والمحافظ على
مركز المدينة او االقضية والنواحي بل تعدتها
إل�ى االه�وار أيضا "حي�ث قام�ت (والحديث
للس�يد المحافظ) دائرة العقود الحكومية في
ديوان المحافظة بانجاز ( )11مشروعا ضمن
موازن�ة إنعاش االهوار وبكلف�ة أكثر من ()6
ملي�ارات ونصف الملي�ار دينار ف�ي قطاعات
الطرق والجس�ور والكهرباء والتربية وبواقع
انجاز مش�روعين في قطاع الطرق والجسور
في نواحي (المحياة والمعبرة واالمام الصادق

ب�ان مش�اريع الكهرباء ش�ملت أيض�ا إيصال
التيار الكهربائي إلى قرى (المسحب والبوملح
والمس�راح) والمناطق
الصخرية مع استبدال
مغذي�ات حديث�ة ف�ي
محط�ة كهرباء ناحية
الثغ�رو ناحي�ة اإلمام
المه�دي ف�ي قض�اء
القرنة.

بناء فندق س�ياحي ذي خمس�ة نج�وم بواقع
( )30طابق�ا وطابق�ا دوار ومهبط للطائرات
المروحي�ة ومس�بحا وقاع�ات وفن�دق آخ�ر
س�ياحي ذي خمس�ة نج�وم بواق�ع ()18
طابقا ًَ وبناية بس�تة طواب�ق وكمراب لوقوف
السيارات بواقع ( )1100سيارة ومول بأربعة
طواب�ق وبمس�احة ( )1500مت�ر مرب�ع لكل
طابق ومشتمالت س�ياحية أخرى فيما تشهد
معظ�م إحي�اء البصرة حم�الت عم�ل لتأهيل
وم�د وتحديث وصيانة مج�اري مياه األمطار
والثقيل�ة واألرصف�ة والش�وارع والكهرب�اء
والم�اء وحمالت مماثل�ة لتنفيذ واس�تحداث
حدائ�ق ومتنزه�ات وس�طية وجانبي�ه ف�ي
العدي�د م�ن األحياء الس�كنية ف�ي المحافظة
وتشجيرها بمختلف أنواع الشتالت واستثمار
الجزر والمواقع الس�ياحية على جانبي ش�ط
البصرة وش�ط العرب لتكون مناطق سياحية
تعي�د للبص�رة وجهه�ا الس�ياحي ال�ذي يليق
بمكانته�ا بي�ن الم�دن
المطل�ة عل�ى األنه�ار
والش�طان والب�وادي
الواقع�ة ش�رق وغرب
البص�رة مش�يرا إل�ى
ان التوجيه�ات المتواصل�ة
للدوائر االستثمارية والبلدية
توص�ي بتس�هيل وتس�يير
مراجع�ات المس�تثمرين في
انج�از م�ا يصب�ون إلي�ه من
مش�اريع ترف�ع م�ن ش�ان
البص�رة لتجعلها قبلة ألنظار
الس�ياح وال�زوار م�ن كاف�ة
أرجاء المعمورة.
اإن�ساء مدن �سكنية
واختت�م الدكت�ور خلف
عب�د الصم�د محاف�ظ
البص�رة حديث�ه مؤكدا
بان مشاريع انشاء المدن السكنية لمؤسستي
الش�هداء والس�جناء السياس�يين تتواص�ل
بخط�ى واس�عة ومتقدم�ة وكذل�ك مش�روع

العمل يتواصل هبمم
متصاعدة لتنفيذ
جمرسات تقاطع شوارع
البرصة الرئيسة

ميادين العمل تتكلم عربي
يقول الس�يد المحاف�ظ في أحاديثه لوس�ائل
اإلع�الم وللن�اس ول�زوار المحافظ�ة
وللمس�ؤولين فيه�ا بأن�ه ومنذ تس�نمه دفة
المسؤولية في المحافظة يسعى ويواصل الى
جعل البص�رة تتمتع بكافة مواصفات المدينة
النموذجي�ة الت�ي ت�وازي مكانته�ا التاريخية
والحضاري�ة وبم�ا من الله عليه�ا من خيرات
الطبيعة الساحرة والثروات وكفاءة اهلها بما
يمتلكون من قدرات في مناحي الحياة التجارية
والثقافي�ة والعلمي�ة والصناعي�ة والزراعي�ة
والصحية لنجعل منها مدينة عروس�ا للخليج
العرب�ي ودرته بحق وحقيقة ويش�ير الى انه
ورغ�م قص�ر الفترة الزمني�ة التي تقل�د فيها
مس�ؤولية المحافظ�ة
فان�ه وبفضل اخوة له
في مجل�س المحافظة
وع�دد م�ن مس�ؤولي
ورؤس�اء الوح�دات
االداري�ة واالقس�ام
والش�عب تمك�ن ان
يتغل�ب عل�ى بع�ض
معوق�ات الروتي�ن
وان يس�هم الجمي�ع
لتنفيذ اكثر من ()820
مش�روعا ..صحي�ا
وتربوي�ا وصناعي�ا
وخدمي�ا
وزراعي�ا
تواص�ل في�ه الخي�رون
دون استثناء من بذل جهود مضنية لتحقيقها
على األرض منذ تنفيذ أكثر من ( )13مجسرا.
للس�يارات ش�مل معظ�م تقاطع�ات ش�وارع
مركز ومداخل مدين�ة البصرة وبناء المدارس
الحديثة بثالث�ة طوابق في األقضية والنواحي
ومرك�ز المحافظة وعن المش�اريع التي تنفذ
ف�ي المحافظة يؤكد الس�يد المحافظ وبكلفة

إنشاء مدن برصية
نموذجية جديدة
وأخرى سكنية
ملؤسسات ودوائر
الدولة

مدينة البرصة
الرياضية رصح ريايض
وحضاري نفاخر به
األمم املتقدمة يف هذا
امليدان

ويتوا�سل م�سوار البناء
والإعمار
ويس�تطرد الس�يد
المحاف�ظ ف�ي حديثة
ع�ن البن�اء واإلعم�ار
الذي تشهده المحافظة
منذ تس�لمه المسؤولية
بأن�ه قد اوجد بدي�ال عن آلية إع�داد التصاميم
والكش�وفات من قبل الش�ركات المس�تفيدة
بإحالتها إلى المكاتب االستشارية التخصصية
واستثمار حول الموافقات الالزمة في تطبيق
ه�ذا المب�دأ حي�ث أصب�ح بإم�كان المحافظ
التعاق�د م�ع تل�ك المكات�ب باإلش�راف عل�ى
المشاريع واألمل بتواصل تطبيق هذه الصيغة
باتجاه تنفيذ المشاريع لعام  2013خاصة وان
البصرة مقبلة في خطتها للعام الجديد ان شاء
الله لتنفيذ مش�اريع وطنية كبيرة مؤكدا " ان
جهود المخلصين والخيرين في هذه المحافظة
لم تق�ف عند هذا الحد ب�ل تتواصل باتجاهات
وطموحات جديدة لبناء مدن س�كنية بصرية
نموذجية تتوفر فيه�ا كافة مواصفات الحياة
الس�عيدة للعائل�ة البصري�ة وبواقع مس�احة
(عش�رة كيلومترات × عشرة كيلو متر) حيث
قام�ت بتصميمها كبريات الش�ركات العالمية
والتي ش�ملت بناء مدينة األندلس التي بوش�ر
العمل بها بواقع ( )100ألف وحدة سكنية لكل
مدين�ة وكذلك إنش�اء مدينة النخي�ل التي تقع
ف�ي الجنوب الغرب�ي من البص�رة في منطقة
خور الزبير التي تطل على ش�ط البصرة والتي

مدين�ة البص�رة الرياضي�ة العم�الق
الذي يع�د مفخرة للعراق في ميدان
الرياض�ة والش�باب حي�ث يتقدم
بنح�و مثلم�ا مخطط ل�ه بينما
قامت المحافظة بجهود حثيثة
م�ن وزارة البلدي�ات ودوائرها
ف�ي المحافظ�ة مش�كورين
بإفراز قطع األراضي الس�كنية
وتوزيعها على المس�تحقين من
مختل�ف الش�رائح االجتماعي�ة
وبواق�ع أكث�ر م�ن (
 )9000قطع�ة

سكنية تراوحت مس�احتها من ()300 � 250
مت�ر مرب�ع فيم�ا تتواص�ل الجهود م�ن اجل
إفراز مس�احات أخرى من األراضي الس�كنية
لتوزيعها على المس�تحقين في إنحاء متفرقة
م�ن البصرة فضال عن تواص�ل مديرية زراعة
البص�رة والدوائر الملحقة به�ا تنفيذ خطتها
لإلكثار من زراعة النخيل في مساحات مواقع
زراعية وسياحية مختلفة وكذلك نشر أشجار
الزينة والمعمرة واستحداث المناطق الخضراء
في أنح�اء متفرقة م�ن البص�رة الفيحاء بعد
ان أنجزن�ا بعون من الل�ه والخيرين في دوائر
الدولة من إعادة الحياة للمرحلة األولى لجزيرة
الس�ندباد الس�ياحية والت�ي تش�كل ذكريات
جميلة ف�ي حياة العراقيين والس�ياح والزوار
بص�ورة عام�ة والبصريي�ن بص�ورة خاصة
بع�د ان أنجزنا افتتاح جس�ر التنوم�ة الجديد
الذي يربط مركز البصرة بقضاء ش�ط العرب
(التنومة) تمهيدا لالستثمارات السياحية التي
ستش�مل ه�ذا القضاء
بالمشاريع السياحية
والس�كنية وخاص�ة
الصالحي�ة
ج�زر
والمطوعة والكطعة
حي�ث تتزام�ن ه�ذه
م�ع
االنج�ازات
تواص�ل العم�ل ف�ي
انج�از جس�ر خال�د
ب�ن الولي�د العم�الق
ال�ذي يرب�ط مدين�ة
المعق�ل وضواحيه�ا
بجزي�رة الس�ندباد
وجزيرة الفيحاء من
جهة الش�رق تمهيدا
لمواصل�ة اس�تمرار
رب�ط ه�ذه المنطقة
س�ياحيا بالجزي�رة
(المحمدي�ة ) ف�ي الهارثة عبر جس�ر عمالق
يرب�ط في ما بين هذه الج�زر التي من الله بها
على هذه المدينة من خيرات وفيرة.

مشاريع عمرانية
وسياحية وصحية
وتربوية وصناعية
وخدمية تشمخ يف
أرجاء متفرقة من
البرصة

 13الراأي
جميل مطر
اعترفت أعلى س�لطة دفاعية وسياسية في
أميركا ،بأن طريق االنحدار للدولة العظمى قد
بدأ ،وأن «السيناريو» األسوأ المحتمل ،يتوقع
أن تتوقف مس�يرة العولمة أو تنعزل أميركا
أو كالهم�ا ،ألنها ال يمكن أن تس�تمر كقوة
عظم�ى وتحتف�ظ بتفوقه�ا اإلمبراطوري،
لوهن في اقتصاده�ا والزدياد المخاطر من
دول ناهض�ة .تب�دأ بعد أي�ام قليل�ة الوالية
الثاني�ة للرئيس ب�اراك أوباما وس�ط طفرة
في االجتهادات حول مس�تقبل أميركا ،بدأت
بواكيرها بنقاشات حول مستقبل السياسة
الخارجية قبل أن تنتقل إلى قضية انحس�ار
مكان�ة أمي�ركا وتراج�ع دوره�ا العالم�ي،
وانته�ت إلى نقاش فلس�في وتاريخي حول
انح�دار الغرب بأس�ره وليس فق�ط انحدار
ُ
وج�دت صعوبة في تحدي�د نقطة
أمي�ركا.
البدء في ه�ذه «الطفرة الفكرية» ،وصعوبة
أخ�رى في تحديد الموقع الذي انطلقت منه.
نع�رف أن مث�ل ه�ذه المواضي�ع المصيرية
تنطلق ع�ادة في ظروف أزمة ح�ادة يعاني
منها مجتمع ما ،وتنطلق في أميركا ،خاصة
من مراكز البحث وقواعد الفكر الكبرى ،قبل
أن تصل إلى أجهزة صنع القرار.
اختلطت األم�ور هذه المرة .هن�اك أزمة ،ال
ش�ك في هذا ،ولكنها ليس�ت وليدة اللحظة،
فجذورها ممتدة في حرب أفغانس�تان وفي
الض�رر الذي أص�اب منظومة القيم بس�بب
غوانتانامو وتجاوزات الحرب ضد اإلرهاب،
وممتدة أيضا في مش�كالت في قلب النظام
الرأس�مالي ،وبالتحديد ف�ي مواقعه المالية
والمصرفي�ة .األزم�ة به�ذا المعن�ى لم تقع
فج�أة بس�بب هزيم�ة عس�كرية أو كارث�ة
طبيعي�ة ،ولكن بتدرج وتصاعد مس�تمرين،
ول�م تكتمل ف�ي نظر جمي�ع األط�راف ،إال
عندم�ا ص�ار واضحا أن جهود تس�ويتها أو
الحد من خطورتها باءت بالفشل .من ناحية
أخرى ،لم نعرف المؤش�رات الدالة على هذه
األزمة ع�ن طريق تقارير ودراس�ات مراكز
البحث كما جرت العادة ،بل علمنا بوجودها،
من خ�الل خطاب�ات وممارس�ات وقرارات
رس�مية ،أي م�ن تدبير وصن�ع أعلى أجهزة
ف�ي الدولة .أش�ير إلى ث�الث مجموعات من
ه�ذه المؤش�رات أعتق�د أنه�ا كان�ت كافية
بالنس�بة لي على األق�ل ،لالقتناع بأن طفرة
االجتهادات حول مس�تقبل أمي�ركا انطلقت
ولن تهدأ قبل أن يقع تغيير ما في المنظومة
السياس�ية األميركي�ة .كان المؤش�ر ال�ذي
دفعن�ي أكثر م�ن غيره إلى تركي�ز اهتمامي
في انتظ�ار نقاش�ات جادة حول مس�تقبل
أميركا ،هو التقرير الذي أصدره قبل أسابيع
مجلس األمن القومي األميركي تحت عنوان:
«اتجاهات عالمية .»2030 :هذا التقرير ،كما
ذك�رت في م�كان آخر  ،كان بمثاب�ة البوابة
التي أطلقت عقال المفكرين بعد أن اكتشفوا
أن أعل�ى س�لطة دفاعي�ة وسياس�ية ف�ي
الدولة ،تعترف علن�ا بأن أميركا بدأت طريق
االنح�دار .اكتش�فوا أيضا أن هن�اك في قمة
الس�لطة وصن�ع القرار من وضع س�يناريو
بين الس�يناريوهات المحتمل�ة لعام ،2030
واخت�ار الس�يناريو األس�وأ ،وه�و القائ�م
على احتم�ال أن تتوقف مس�يرة العولمة أو
تنع�زل أميركا أو كالهما معا .كيف تولد هذا
الش�عور بالخوف على العولمة ،وإلى أي حد

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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تغلبت األوهام على الحقائق لتدفع الس�لطة
األميركية إلى توقع توقف العولمة؟ أتحدث
هن�ا عن المجموع�ة الثانية من المؤش�رات
الخطي�رة التي أث�ارت اهتمام�ي ،إذ تعددت
الكتاب�ات خ�الل األس�ابيع األخي�رة الت�ي
ناقشت ظاهرة «انحسار العولمة»َ ،
وقدَّمَ ت
َ
وحقائق تثبت أن االنحسار
تحليالتٍ وأرقاما
ب�دأ بالفعل .يتحدث�ون اآلن عن تباطؤ حجم
االستثمارات األميركية في الخارج والحرص
المتزاي�د من جانب المس�تثمرين خوفا على
اس�تثماراتهم ،بس�بب المخاط�ر المتزايدة
ف�ي دول ناهض�ة ودول متخلف�ة عدي�دة.
يكتبون عن مصارف كثي�رة يجرى تأميمها
ف�ي أنحاء متفرقة من العالم ،وعن س�قوط
رهيب في قي�م المهنة المصرفية والعاملين
ف�ي قطاعات المال .كثير م�ن الكتابات التي
أطلع�ت عليها ،تناقش مس�ألة تراجع حجم
وقيمة التجارة الدولية في الشهور األخيرة،
وانخفاض معدالت التب�ادل عبر الحدود في
االتحاد األوروبي باس�تثناء انتق�ال العمال،
ويؤك�دون عل�ى أن توق�ف العم�ل بأجن�دة
مجموعة العش�رين دليل ال يقبل الش�ك على
انحس�ار العولم�ة .إذا كان صحيحا ودقيقا
ما ينشر عن انحس�ار العولمة ،فمن واجبنا
أن نول�ي تقري�ر  2030اهتمام�ا أكب�ر ،فقد
ُب ِن َي أح ُد أهم مش�اهد مس�تقبل أميركا على
بق�اء أو تراجع العولمة ،باعتب�ار أن أميركا
ال يمكن أن تس�تمر ق�وة عظمى ،أو تحتفظ
بتفوقه�ا ،من دون اس�تمرار العولمة فاعلة
وصاعدة.يدخ�ل ف�ي ه�ذه المجموع�ة من
المؤشرات الجدل الدائر حاليا حول سياسات
بعينه�ا ،مثل اختي�ار الرئيس أوباما لش�اك
هيغل وج�ون كيري وزيرين ف�ي حكومته.
بعض الجدل ذهب في اتجاه تأصيل الخلفية
الفلس�فية للقراري�ن ،اعتب�ارا م�ن البعض
بأنهما يعكسان قناعة لدى أوباما بأن أميركا
تنح�در .البع�ض يق�ول أن االنح�دار وراءه
أسباب خارجة عن إرادة أميركا ،ومن هؤالء
ب�اراج خنه  .Khannaآخرون وعلى رأس�هم
بول كنيدي يعتقدون أن أميركا مسؤولة عن
انحدارها بس�بب توس�عاتها اإلمبراطورية
وزيادة مسؤولياتها الخارجية.
ط�رف ثال�ث يرف�ض الرأيي�ن ويعتق�د أن
أميركا ليس�ت في حال�ة انحدار ،وعلى رأس
ه�ذا الطرف بول كاغان م�ن معهد بروكنغز
وجورج فريدمان مؤسس موقع «ستراتفور
لألبحاث اإلستراتيجية».
ف�ي صلب ه�ذه المواقف تتعدد السياس�ات
مح�ل النقاش والجدل ،مثل سياس�ة أميركا
في الشرق األوس�ط وبخاصة تجاه سوريا،
وتجاه إيران وأفغانس�تان وباكستان .منها
أيض�ا التخبط ،أو ما بدا تخبط�ا ،في العودة
إلى االهتمام بالحلفاء األوروبيين والضغط
المبالغ في�ه على بريطانيا لكي ال تنس�حب
م�ن االتحاد األوروبي أو تقل�ل من روابطها
ب�ه .منها أيضا ،وهو المتعلق بنا ،إعادة فتح
ملف مستقبل التعامل األميركي مع اإلسالم
السياس�ي ،بعد أن كان الرأي قد اس�تقر بين
عديد المفكرين وصانع�ي القرار في الغرب
على أنه القوة السياسية الغالبة حاليا وعلى
امتداد األجل المنظور في الشرق الممتد من
غرب أفريقيا إلى حدود الصين شرقا.
المجموع�ة الثالثة م�ن المؤش�رات ،تتعلق

بمظاه�ر ع�ودة نظري�ة المفك�ر األلمان�ي
أوزوال�د ش�بنغلر لتحتل مكان�ا متقدما في
الجدل األميركي الدائ�ر حول انحدار أميركا.
خ�رج اآلن م�ن يزع�م أن القضي�ة ال تتعلق
بانحدار أميركا وحدها ،وإنما بانحدار الغرب
عموما كما تنبأ شبنغلر وكتابه الصادر عام
 .1922جدي�ر بالذكر أن معظ�م كبار علماء
السياس�ة الخارجية األميركي�ة تأثروا بهذا
المفكر بش�كل أو بآخر ،وم�ن هؤالء هنري
كيسنجر وجورج كينان وبول نيتشه وهانز
مور جينثاو وراينهولد نايبور.
ت�زداد أهمي�ة الع�ودة إلى ه�ذا الن�وع من
التنظير في فلسفة التاريخ وصعود وانحدار
األم�م عندم�ا نع�رف أن منظوم�ة أف�كار
ش�بنغلر كان�ت المب�رر «األيديولوجي» ،إن
صح التعبير ،لمبدأ هيمنة الحضارة الغربية
وفك�رة االس�تثنائية األميركي�ة ،وكالهما
َّ
أسس�ا لنظري�ة فرانس�يس فوكويام�ا عن

نهاي�ة التاريخ .لق�د اعتم�د فوكوياما على
مقول�ة أن الرأس�مالية الديموقراطي�ة هي
«ت�اج البش�رية وذروة التاري�خ» ،لذل�ك
عندم�ا نرى الرأس�مالية في أس�وأ أزمة لها
ف�ي عمره�ا الممتد مئ�ات الس�نين ،ونرى
أن الديموقراطي�ة ق�د اختلط�ت بأم�وال
االنتخاب�ات وفقدت جوهرها ،نس�تطيع أن
نتفهم اإلقبال على اجترار مفكرين غربيين
لنب�وءة ش�بنغلر عن قرب انحس�ارهما في
الغرب.
تنب�ه صاموي�ل هانتنغت�ون إل�ى أهمية ما
طرحه ش�بنغلر حين رفض استخدام تعبير
«حضارة عالمية» .كالهما اعتبر أن التاريخ
يحك�ي قص�ة حض�ارة تأتي بع�د حضارة،
كل واح�دة من ه�ذه الحض�ارات ،بثقافتها
المتميزة ،تحاول نشرها فتنتشر ثم تنحدر.
كل حض�ارة تختل�ف ع�ن األخ�رى ،ول�كل
خصوصيته�ا .وبالتال�ي ال يمكن أن تنش�أ

وقود خا ٍل من الكراهية
وتس�تمر حضارة عالمية .تنبأ شبنغلر بين
ما تنبأ بتناقص الموالي�د عند اقتراب نهاية
كل حض�ارة م�ن الحض�ارات الكب�رى .تنبأ
أيضا بانح�دار الثقاف�ة والتقاليد الش�عبية
وانتش�ار الم�دن فائقة المس�احة والحجم
وعالمي�ة المضم�ون والتكوي�ن وصع�ود
الحرك�ة النس�وية وتبني الفق�راء والعامة
تطلع�ات النخب�ة .ه�ذه التنب�ؤات وغيرها
مجتمعة ترس�م عالمات الحض�ارة الغربية
الراهنة.
الجدل دائر في الوالي�ات المتحدة والنقاش
محت�دم ،فالقضية تتعلق بمس�تقبل أميركا
لدى البعض وتتعلق بمستقبل الغرب بأسره
ل�دى البع�ض اآلخ�ر .يخط�ئ م�ن يظن أن
مثل ه�ذا الجدل ال يؤثر في صنع السياس�ة
الخارجي�ة األميركي�ة ،أو ف�ي مس�تقبل
عالقاتها ببقية دول الغرب وعالقاتها بنا.
عن «الشروق» المصرية.

كاريكاتري  /فوؤاد ح�سون

مصادر الطاقة «الوهابية» ومنابع اإلرهاب
ن�سري ال�سايغ
بين الس�يئ وبين األس�وأ ،عليك أن تختار .حظ الخيار بين
الحس�ن والجيد ،أو بين الجيد والس�يئ ،ن�ادر جداً .تونس
ومص�ر كانتا اس�تثناءين .بين الحرية واالس�تبداد ،تختار
الحرية ،ولقد فازت الحرية .استثناء آخر ،لم يصل بعد إلى
خواتيمه في البحرين ،الحرية هناك تعاني صلف الس�لطة
وطغيان «األش�قاء» ،غير أن األمل ل�م يغمض عينيه .هنا
األمل يتفوق على األلم.
باس�تثناء ذل�ك ،يصع�ب علي�ك االختي�ار ،وقد يس�تحيل.
بي�ن تخلف «الطالب�ان» وانتمائه�م للعص�ر الحجري في
أفغانس�تان ،واحتالل األميركان المتوحش ،ماذا تفعل؟ ال
خلف «الطالبان» تصل�ي وال إلى األميركان تحج .فاإلثنان
حرام ...ماذا تفعل عندما تقف في مواجهة صدام حس�ين
في العراق وغزو األمي�ركان لبالد الرافدين؟ األول طغيان
مؤب�د والثان�ي تدمير مؤك�د ...كيف يس�تقيم خيارك بين
نظ�ام مس�تبد ف�ي س�وريا � كان عل�ى ممانع�ة � وبين
معارضة مس�لحة � كانت على ديمقراطية وحرية وعدالة
ومس�اواة ؟ ال مع النظ�ام تقف ،ألنك ض�د القتل المنظم،
وال مع المعارضة تهتف ،ألنك ضد القتل العش�وائي .فبين
مقتل�ة ومقتلة ،تختار الضحايا .إما إذا كان عليك ان تختار
بين معمر القذافي وبين حلف األطلسي ،فلن تكون ال هنا،
قاتالً أبدياً ،وال هناك ،س�فاحا ً تس�فك دم أكثر من  80ألف
ليبي.
ال خيار لك بين الس�يئ واألس�وأ ،بين مقتلة ومجزرة ،بين
دكتاتور ودكتاتور ،بين استبداد داخلي واحتالل خارجي..
وأحيانا ،يمتنع االعتزال.
الئح�ة الخي�ارات المعدوم�ة طويل�ة ،تص�ل إل�ى مال�ي،
الجمهوري�ة فاش�لة .ه�ل أنت م�ع «القاع�دة» و«أكمي»
و«أنص�ار الدين» ،أم مع فرنس�وا هوالن�د ،بطائراته التي
تقصف شمال مالي ،مستندة إلى سياسة خارجية مراهقة،
ال ترى أبعد من إصبع على زناد وكف على أخمص.
ينع�دم الخيار .وألن الم�أزق راهن ،فاله�رب إلى الماضي
القري�ب ،قد يجدي فهماً .فلنعد إلى البدايات ،وهي ليس�ت
ببعي�دة .ال يفيد كثيرا ً أن نلع�ن المصبات ،إذا كنا مَ ن يلوث
الينابي�ع .وال يفي�د أن نتهم اإلس�الم والمس�لمين ،ثقافة
وحض�ارة وآية ،إذا كنا ال نقف ضد من يجعل من اإلس�الم
مطية ومن حضارته خصيَّا .اإلسالم نبع ،لم يسهر العرب
على حراس�ته م�ن ..والغرب أهم�ل الينابيعُ ،
وس� َّر بهذه

المصب�ات والنهاي�ات ،التي يعالجها ،بالعن�ف .تعامى عن
األصول السياسية ،وشرع يقاتل الفروع الشريرة.
هنا مكمن الدار .نظام دولي شره ومتوحش ،ال يؤمن بغير
دين الربح ،بأي وسيلة ولو كانت إجرامية (سرقة ،احتالل،
فت�ن ،اتفاق�ات ظالمة ،ش�راء ذم�م أنظم�ة وحكومات،
س�يطرة على الموارد) .نظام دولي يقيم س�لطته الكونية
م�ن دون اعتبارات لقي�م الحياة ،في مس�توياتها العادية
(خبزاً ،حكاماً ،دوا ًء ،ما ًء ،استشفا ًء ،تعليماً ،كرامة) .نظام
دولي يهدف أربابه القلة إلى تكديس أرباح بموازاة تكديس
القتلى والجائعي�ن والمعدمين والمنبوذين والعاطلين عن
العمل والممنوعين عن األمل.
نتكلم على مالي..
إنم�ا ،وقبل ذلك ،لنع�د إلى أفغانس�تان« .الطالبان» هناك،
مول�ود وهابي ورعاي�ة أميركية« .القاعدة» ف�ي بدايتها،
مول�ود وهاب�ي ،ورعاي�ة أميركي�ة .منتج�ان س�عوديان
وأميركي�ان ...لنع�د إلى الع�راق :صدام حس�ين ،دكتاتور
متفوق ،صديق صدوق للغرب برمته ،في مواجهته إليران
اإلسالمية.
دعم الغرب صدام حتى ارتكب خطيئة قاتلة ،إذ احتل إحدى
الغرف الداخلية في البي�ت األبيض األميركي ،حيث يبيض
النفط ذهباً .الشعوب العربية والشعوب اإلسالمية ،ليست
وهابي�ة وال أميركي�ة .وهي تتع�رض ،منذ ان�دالع الثورة
النفطية ،لهجوم وهابي كاسح ،ولتمويل سعودي سخي،
عمّ �م التكفي�ر وضيق األف�ق والتعص�ب ،حيثم�ا وصلت
«مكرماته» الوهابية ،وفتاويه النفطية.
الش�عوب في الغرب ،ليس�ت ضحية «اإلره�اب» إال نادراً.
وعلى الرغم من ضخام�ة وحجم كارثة  11أيلول ،وأنفاق
المترو في اسبانيا ولندن وفرنسا ،فإن قياسها بما يحصل
ف�ي العراق ،ما بعد «التحرير األميركي» ،وفي س�وريا ،ما
َ
برجي
بعد اندالع الثورة ،وفي ش�مال أفريقيا ،منذ ما بعد
نيويورك ،ال يوازي عددا ً وضخامة واستمراراً.
الرئي�س الفرنس�ي هوالن�د ،أعل�ن أن�ه ذاه�ب لمحارب�ة
اإلرهابيين .من هم هؤالء؟ أوالد من هؤالء؟ على من تربى
ه�ؤالء؟ م�ن يدعمهم؟ م�ن يحميهم؟ من ومن ...ليس�ت
الش�عوب العربية وال الشعوب اإلسالمية في أفريقيا .هذه
ش�عوب تتعرض لغ�زوات أميركية وغربية ،إما عس�كرية
وإم�ا احتكارية وإما أخالقية .لي�س بعيدا ً أن تكون أحداث

مالي ،قد وج�دت في فيلم عبد الرحمن سيس�اكو بعنوان
«باماك�و» أحد أس�باب التمرد .الفيل�م ،محاكمة الرتكاب
المؤسس�ات الدولي�ة( ،صندوق النق�د والبن�ك الدوليان)
عب�ر «اإلصالحات» اإلجرامي�ة التي فرضته�ا على مالي.
إصالح�ات دمرت المجتم�ع الزراعي والحرف�ي ،وأهملت
األري�اف لصال�ح ق�وى كومبرادوري�ة منف�ذة لرغب�ات
الشركات العمالقة التي ال تشبع.
مال�ي ،ال م�ال له�ا .علم�ا ً أن ش�مالها يعوم عل�ى بحيرة
م�ن الغاز ،تثير غريزة فرنس�ا وس�واها ،إلرس�ال قواتها
العس�كرية ،لحراس�ة الثروات الغربية ،وحراس�ة البؤس
المالي.
الغ�از اليوم ،هو محرك الحروب ،كما كان النفط .اس�ألوا
قطر.
سكان مالي المتمردون ليسوا «قاعدة» بالضرورة .بعض
التمرد سلفي ،جهادي ،وبعضه علماني .الغلبة للمتطرفين
المدعومي�ن ،كما أله�ل «النصرة» في س�وريا« .األزواد»
علماني�ون« .أكم�ي» ،ش�قيقة «القاعدة» وأش�دها فتكاً.
أنصار الدين س�لفيون .هؤالء ،ينتمون إلى بيئة إس�المية،
رعته�ا الس�عودية ،مذ ب�دأت ببناء مس�اجد مقيدة حصرا ً
بسالسل الوهابية.
وهي مساجد انتش�رت في بالد العرب ،وفي دول افريقية
كذلك ...وهذا ليس ابن الس�نوات األخيرة .فالجزائر كانت
على عالقات متوترة مع الس�عودية ،بس�بب دعم األخيرة
لإلسالميين فيها ،والذين أورثوا البالد صداما ً مسلما ً ذهب
ضحيته مئات اآلالف.
إن تجفيف منابع «القاعدة» وأخواتها بيد الغرب الذي يحس
«بالقاع�دة» عندما تطرق أبواب�ه وعتباته بعنف ،فيما هو
مقيم في عقر دارنا بكامل جهوزيته القتالية ،ومنظومته
الفكرية ،وسلفياته المتنوعة ،والدول الخليجية الراعية له
والمرضعة الدائمة والمحرِّضة التي ال تهدأ.
اإلس�الم براء .األزهر براء .المسلمون براء ...ال حاجة إلى
بره�ان بالبراءة ،كما ال حاجة إلى دليل إدانة ألنظمة إنتاج
الس�لفيات المدربة والمجه�زة والمعقدن�ة والممولة من
دول خليzية ،مدعوم�ة ومحتضنة ومباركة من قبل دول
الغرب .مس�ؤوليتنا ثقافية .مس�ؤولية الغ�رب ،ألن بيده
اإلمرة والقوة ،أن يلزم هذه الدول والممالك واإلمارات ،بأن
تمتنع عن إنتاج سلع تغذي التكفير واإلرهاب والعنف.

كاظم فنجان احلمامي
م�ن عجائب األمور وغرائب الدهور إن راعية اإلرهاب الدولي ,والقطب
الرئيس في الحروب االس�تعالئية ,ورأس الشر والدمار في كل الغارات
العدوانية ,تس�مح لش�ذاذ اآلفاق برفع الش�عارات المناهضة للش�عب
العرب�ي ع�ن طري�ق مقاطعة بيع وش�راء الوق�ود الخليجي والش�رق
أوس�طي ,على الرغم م�ن عالقاتها الحميمة بتلك ال�دول ,وعلى الرغم
م�ن قواعدها الحربية الجبارة المنتش�رة فوق أرض وفي مياه األقطار
العربي�ة التي خضعت لها ,وأعلنت الوالء المطلق ألرباب النظام الوثني
الجديد.
حص�ل األمريكي�ون المناهضون للع�رب ,والداعمون إلس�رائيل على
ترخيص وتأييد رس�مي بإنش�اء محطات لتجهيز الوقود تحمل عنوان
(وقود خ�ال من اإلره�اب  )Terror free oil()1تعلن ع�ن مقاطعاتها
لنفط الش�رق األوسط ,وال تبيع الوقود المس�تورد من البلدان العربية
وال اإلس�المية ,بذريعة ان تلك ال�دول هي التي ترعى اإلرهاب وتصدره
إلى أمريكا ,وان الجيوش األمريكية الجرارة تجحفلت في الديار العربية
لتنشر السلم والسالم على أجنحة صواريخ توما هوك.
http://www.youtube.com/watch?v=C6Ux1YrByvA
تق�ول الناش�طة األمريكية (ج�و كوفم�ان  )Joe Kaufmanالمعروفة
بوالئها إلسرائيل :إن األمريكيين ال يريدون أن تذهب أموالهم إلى جيوب
العرب ,وإنهم يقودون س�ياراتهم لمس�افات طويلة تزيد على عشرين
ميال حتى ال يش�تروا النفط الخليجي أو العربي( ,)2ورفعوا ش�عارات
تق�ول( :ال تس�هم بتموي�ل اإلرهابيين الع�رب) ,وش�عارات تحريضية
وأخرى اس�تفزازية .ولدت فكرة محطات الوقود المعادية للعرب في
مدينة (كورال سبرنكز) في فلوريدا ,وتأسست على يد مجاميع موالية
إلس�رائيل( ,)3فتعامل�ت م�ع الش�ركات األمريكي�ة العامل�ة في قارة
أمري�كا الجنوبي�ة ,وافتتحت أول�ى محطاتها في مدين�ة (أوماها) في
نبراس�كا في الش�هر األول من عام  ,2007فتلقت بعض التأييد والدعم
من المنظمات المتصهينة ,لكنها تلقت في الوقت نفسه صفعة شديدة
من موق�ع (االنتفاضة االلكتروني�ة ( ,)Electronic Intifada()4الذي
وصفها باإلصابة بما يس�مى (اإلس�الم فوبيا) .تتعامل تلك المحطات
حصريا مع ش�ركة (س�نكلير) ,التي لها اس�تثمارات نفطية في معظم
بل�دان العال�م ,ومنها بعض ال�دول العربية ,ما يعن�ي احتمال أن يكون
الوقود الذي تبيعه المحطات مستوردا ً من حقول الخليج العربي ,وهذا
م�ا أكدت عليه (كوفمان) نفس�ها ,عندما اعترف�ت بتعاملها مع بعض
النف�وط العربية( ,)5فلج�أت إلى تضليل الرأي الع�ام األمريكي بقصد
اس�تغالل الناس في إعالن الع�داء للعرب .من المفارق�ات الجميلة ان
صيح�ات االعتراض والش�جب ضد آلية عمل تل�ك المحطات تعالت منذ
ع�ام  2009في األوس�اط اإلعالمي�ة األمريكية( ,)6لكننا لم نس�معها
ف�ي البلدان العربية ,التي تهافتت على مطاعم ماكدونالد ,وأدمنت على
منتج�ات الك�وال ,وتعاطفت مع قوات المارينز الذي�ن انتهكوا حرمات
الدي�ار العربية ,ودنس�وها بأقدامه�م الهمجية ,وارتكبوا سلس�لة من
الجرائم قبحت وجه التاريخ ؟؟. .
كان األج�در به�م أن يرفعوا على واجه�ات محطاته�م يافطات تقول
(وقود خال من الكراهية) لبيع النفط المس�تورد من بعض الحكومات
الت�ي تنقصه�ا المروءة ,والتي اخت�ارت الوقوف ضد ش�عوبها ودينها
وتاريخها ,وضد نفسها ,فأذعنت للناتو ,وقدمت للبنتاغون كل فروض
ال�والء والطاعة ,وتنازل�ت عن مبادئه�ا وقيمها تارة باس�م التحضر,
وتارة أخرى باسم االس�تكبار والتكبر ,حتى صارت أمريكا هي مثالها
األعل�ى ,وص�ارت األمريكية المتهتكة (ماري تش�يني) نجلة اإلرهابي
الدولي (ديك تش�يني) هي المرجع التربوي في تعديل مناهج الدراس�ة
االبتدائية والثانوية لدول مجلس التهاون العربي ,ومن ال يصدق كالمنا
فليذه�ب ليتفحص مصداقيتنا في الش�بكة الدولية (االنترنت) ,بمجرد
كتابة اس�مها ( )Mary Cheneyليرى بنفسه المستوى األخالقي لهذه
المش�رفة التربوي�ة المتهتكة ,وليقرأ م�ا كتبه عنها الدكت�ور عبد الله
النفيس�ي ,وما كتبت�ه الكاتبة وفاء عبد الكريم( ,)7وس�نأتي على ذكر
(ماري تشيني) في مقالة اس�تقصائية في األيام القليلة القادمة بإذن
الله.

بني الطاولة
املستديرة والطاولة السباعية

ح�سني نا�سر الركابي

بعد إعالن نتائج االنتخابات البرلمانية
ع�ام " " 2010أطل�ق الس�يد الحكي�م
المب�ادرة الوطني�ة الكب�رى ودعاه�ا
بالطاول�ة المس�تديرة لك�ي يجل�س
الجميع حولها بدون استثناء والكل له
حقوق وعليه واجبات وقال ،من حصل
على مقعد واحد فه�و أيضا فائز وهذا
يدل على الشعور بالمسؤولية الوطنية
العالية ،
لكن هذا المبادرة العمالقة فس�رت من
اآلخرين حس�ب أهوائهم أو مصالحهم
الش�خصية والحزبية ألضيقه ونضروا
إليه�ا من المنظ�ور الضيق البعض قال
لغة الخاس�رين والبعض ق�ال مصالح
حزبية والبعض األخر قال غير شرعية،
لك�ن م�ا يهمن�ا ه�ل ه�و ع�دم الفهم
بي�ن الطاول�ة المس�تديرة والطاول�ة
المس�تطيلة أو المصال�ح الش�خصية
والحزبي�ة غلب�ت المصلح�ة الوطني�ة
س�ميت بالطاولة المستطيلة والجميع
يعرف المستديرة يجلس عليها الجميع
بدون استثناء كما أس�لفنا في السابق
الكل له ح�ق وآراؤهم محترمة الن كل
نائب يمثل أكثر من عش�رة أالف ناخب
عراق�ي وكل من حصل عل�ى هذا العدد
من الناخبين هو فائز وليس خاسرا.
أم�ا الطاولة الت�ي أس�موها بالطاولة
المس�تطيلة وهن�ا نقف قلي�ال لنعرف
جزءا بس�يطا عنها ،المس�تطيلة تقف
على قطبين فق�ط والمربعة تقف على
أرب�ع أقط�اب والسداس�ية تق�ف على
س�تة أقط�اب والس�باعية تق�ف على
سبعة أقطاب وهكذا إما الذين شاركوا
ف�ي الطاول�ة ألمس�تطيله هم س�بعة
أقطاب وهم .دول�ة القانون .العراقية.
كردستان .اإلصالح .الفضيلة .األحرار.

ب�در "المف�روض تس�مى بالطاول�ة
السباعية حتى ال يظلم احد بينهم وهم
جميع�ا كتل كبيرة " ش�كلت الحكومة
في الغ�رف المظلم�ة وخل�ف األبواب
الموص�دة وظه�رت علين�ا م�ن تحت
الطاولة الس�باعية ،وي�ا له من ظهور.
عرج�اء .ع�وراء  .صماء .أم�ا العرجاء
ظهرت وفي تش�كيلتها الوزارية نقص
واه�م وزارات ف�ي البل�د مث�ل الدفاع
والداخلي�ة .أم�ا الع�وراء تنظ�ر ال�ى
الش�عب بالعين العوراء وتنظر بالعين
الصحيحة برأفة وحنية إلى المس�ؤول
واعطائ�ه جميع حقوقه .أم�ا الصماء
ال تس�مع ص�وت األيت�ام واألرام�ل
والمظلومي�ن والمحرومي�ن والكثي�ر
الكثير ممن يطول الحديث عنهم .
وأيض�ا ال تري�د أن تس�مع المب�ادرات
الوطني�ة الت�ي تطل�ق كل ي�وم م�ن
حكماء القوم والوطنين حتى ينتش�لوا
البلد م�ن الواقع المزري الذي يعيش�ه
الش�عب العراق�ي بس�بب السياس�ات
الخاطئة وتصفية حس�ابات شخصية
وطائفية ومذهبية وقومية وتس�قيط
البعض للبعض اآلخر من اجل مكاسب
شخصية".
وه�ذا كله على حس�اب المواطن الذي
ال يمل�ك ق�وت يوم�ه وها نح�ن اليوم
نعي�ش المس�يرة الحافل�ة باألزم�ات
والتخندق�ات واالصطفافات المذهبية
والقومي�ة وه�ذا ل�ك وه�ذا ل�ي حتى
وصل بنا الحال إلى أمر ال نحس�د عليه
وكم�ا قال المثل العراق�ي "تيتي تيتي
مث�ل ما رحتي اجيتي" ع�ادوا أصحاب
الطاولة السباعية الى أصحاب الطاولة
المستديرة نادمين ولسان الحال يقول
"ال يصلح العطار ما افسد الدهر" .
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جماهير الكرة  :كسبنا منتخب المستقبل

ثقافة رياضية

األعالم الكردية وموظفو الخارجية على متن طائرة شاويس وزيباري!!

المستقبل العراقي /متابعة

أكد معنيان بالش�أن الكروي تقديم
منتخ�ب العراق مس�توى مرشفا ً يف
بطولة "خليج�ي  "21واألداء الجيد
وكس�ب العب�ني ش�باب متميزي�ن
خفف من فقدان لقب البطولة.
وقال مدرب فريق السليمانية باسم
قاس�م ،ان "بطولة الخليج أكسبتنا
منتخب�ا ً للمس�تقبل ومدرب�ا ً محليا ً
اثب�ت كفاءت�ه وتفوقه ع�ىل املدرب
األجنب�ي" ،مبين�ا أن "املدرب حكيم
ش�اكر نج�ح بتوظي�ف إمكاني�ات
الالعبني إىل جانب اس�تخدام البدائل
املناس�بة وأيضا املزاوجة بني عاميل
الخرة والشباب".
وأضاف أن "التبدي�الت التي أجراها
شاكر كانت تعر عن رؤية صحيحة
دفع�ت بالعب�ي املنتخ�ب اإلماراتي

الرتاج�ع إىل ال�وراء ،لك�ن يف ذات
الوقت ضاع�ت الكثر م�ن الفرص
املحقق�ة للتس�جيل ،م�ا أدى إىل ان
تص�ب املب�اراة يف النهاي�ة لصال�ح
املنتخب اإلماراتي" .وأش�ار قاس�م
اىل ان�ه "الب�د أن يت�م ض�م العب�ني
من أهل الخ�رة لتش�كيلة املنتخب
يف اس�تحقاقي تصفي�ات آس�يا
وتصفي�ات كأس العال�م ،أمث�ال
ق�ي من�ر ونش�أت أك�رم ومثنى
خال�د ،ألنه�م س�يلعبون دورا كبرا
يف جع�ل منتخبن�ا يق�ول كلمت�ه يف
االس�تحقاقات املقبل�ة املهمة ،وهو
ما ملس�ناه يف تواج�د يونس محمود
ون�ور صري".ب�دوره ،ذكر مدرب
منتخ�ب الع�راق الس�ابق لخمايس
الك�رة أس�عد الزم أن "التبدي�الت
التي أجراها حكيم شاكر يف الشوط
الثان�ي ج�اءت يف محله�ا ،ولعب�ت

الجمعة ،بعد عدم س�فرهم بس�بب
خط�أ بالتنس�يق حص�ل م�ن قب�ل
وزارة الخارجية العراقية ونظرتها
البحرينية.وق�ال مراس�ل البغدادية
ني�وز ،وه�و احد الصحفي�ني الذين
تواجدوا باملطار مع املش�جعني ،إن
" ع�دم س�فر املش�جعني العراقيني
والبالغ عددهم  /1000/هو بسبب
الخطأ الحاصل بالتنسيق بني وزارة
الخارجي�ة العراقي�ة م�ع نظرتها
البحرينية  ،م�ا يؤكد الخلل الواضح
ب�أداء الخارجي�ة بتنفيذه�ا ألوامر
رئيس مجلس الوزراء نوري املالكي".
وأضاف ،ان "الطائرة الخاصة لنائب
رئيس الوزراء روز نوري ش�اويس،
هي الوحيدة الت�ي أقلعت من مطار
بغداد حاملة وفدا رس�ميا ً برئاسته،
إضافة إىل أفراد عوائل أعضاء الوفد،
إىل جانب  /200/موظف من وزارة
الخارجي�ة" ،مرجح�ا أن "يك�ون
معظهممن
ا لقو مي�ة
الكردي�ة".
و أ و ض�ح
ا ملر ا س�ل ،
أن "أل�ف مش�جع
توجه�وا إىل املط�ار
منذ الصباح الباكر بعد
أن ابلغوا من قبل رشكة
دورا كب�را يف رفع املس�توى الفني
لالعبينا ،ما جعل املباراة تسر وفق
ما أرادها شاكر".
وب�ني الزم أن "أداء املنتخ�ب أف�رح
الش�ارع الري�ايض ،كون�ه كس�ب
منتخب�ا ً للمس�تقبل ،وبإمكان�ه أن
يكون منتخب البطوالت عىل املديني
القري�ب والبعيد".ه�ذا وكان م�ن
املفرتض ان يتواجد حشد جماهري
ع�ىل مدرج�ات امللع�ب الوطن�ي يف
البحري�ن مل�ؤازرة املنتخ�ب الوطني
أمام الفريق اإلماراتي ,بعد ان أجريت
القرعة الخاصة بالجمهور العراقي
داخ�ل البل�د م�ن قب�ل وزارة النقل
ووزارة الش�باب والرياض�ة ووزارة

الخارجية,
ا أل خط�ا ء
رافق�ت عملي�ة
إرسال املش�جعني اىل املنامة من
قبل وزارة الخارجية حيث لم تستطع
ان تؤم�ن دخول الجمهور مما جعل
 1000مش�جع يع�ود أدراج�ه وهو
العدد املخصص من قبل الس�لطات
ونق�ل مص�در
ا لبحريني�ة ,

أن
صحف�ي
الوفد الق�ادم بالطائرة
العراقي�ة اليتيمة اىل ملع�ب املنامة
بمعي�ة نائ�ب رئي�س ال�وزراء روز
نوري ش�اويس كانوا يحملون علم
إقليم كردس�تان ،دون رفعهم لعلم
العراق االتحادي".
وعاد أكثر من  1000مشجع عراقي
من مط�ار بغداد ال�دويل إىل بيوتهم،
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يونس محمود :كسبنا جي ًال جديد ًا
المستقبل العراقي /متابعة
أكد قائد املنتخب العراقي لكرة القدم
يونس محمود عىل أن الفريق قدم ما
عليه يف بطولة خليجي  21ولم رّ
يقرص
يف جمي�ع املباري�ات الت�ي خاضه�ا.
وق�ال يون�س محم�ود أن "منتخ�ب
الع�راق قدم م�ا علي�ه وكان منتخبا

مثالي�ا ً بعن�ارصه وكادره التدريبي
واإلداري ،بي�د ان�ه لم يحق�ق اللقب
الخليج�ي الراب�ع ال�ذي كان يس�عى
ل�ه الجمي�ع" .وأض�اف أن "املنتخب
ً
جي�ال
العراق�ي كس�ب يف مش�اركته
من الالعبني الش�باب الواعدين الذين
قدموا أدا ًء ملفتا يف البطولة ،وهذا هو
اليشء امله�م لديمومة وبقاء منتخبنا

كاسياس الخيار األمثل
لتعويض رحيل فالديس !
رَّ
ع�رت جماهر برش�لونة ع�ن رغبته�ا الكبرة
يف ق�دوم إيك�ر كاس�ياس لرش�لونة من أجل
تعويض رحيل فيكت�ور فالديس الذي أصبح
مس�ألة وق�ت بع�د أن رفض تجدي�د عقده
ال�ذي ينتهي م�ع البالوجرانا نهاية موس�م
 2014/2013رفقة برشلونة.
واكتس�ح القديس إيكر كاسياس االستفتاء
الذي قام�ت به صحيفة "موندو ديبورتيفو"
الكتلونية من أجل استطالع رأي زوارها حول
أفض�ل بديل لفيكت�ور فالدي�س ،فحصل قائد
ريال مدريد واملنتخب االس�باني عىل  73يف املئة
م�ن مجم�وع األص�وات ،وهو ما يوض�ح رغبة
الكت�الن يف الظف�ر بمن يصف�ه العدي�د بأفضل
حارس يف العالم.
باملقاب�ل ،ال يب�دو وأن خيار كاس�ياس س�يكون
واقعيا ً وذلك الس�تحالة تخيل املرنجي عن قائده
لغريمه التقليدي ،كما أن كاسياس قد
أكد مرارا ً بأنه
يتمنى إنهاء
مسر ت���ه
يف القلع��ة
البيض���اء
كم��ا وعد
جما هي��ر
الريال بعدم
حمل قميص
فريق إسبان�ي
بعد الريال.

د .بشير ناظر الجحيشي

الكث�ر من أبن�اء املجتمع – أي مجتمع – يعتق�دون أن الرياضة هي
نموذج مثايل لألداء اإلنس�اني سواء الحركي أو اإلداري ،كما أن هناك
آخرين يرون أن الرياضة هي مجال خصب لالنحراف والغش والخداع
وخاص�ة عندما يرتب�ط املوضوع باملال وميزانية ه�ذا االتحاد أو ذلك
النادي ،ويف ظل وجود أش�خاص همهم الشاغل منفعتهم الشخصية
وعدد س�فراتهم م�ن دون التفكر بأدنى مس�ؤولية تجاه أوطانهم،
والحقيق�ة أن كالً من وجهتي النظر ه�ذه فيهما يشء من الصواب.
ففي علم االجتماع الريايض تعد الرياضة مؤسس�ة اجتماعية شأنها
شأن املؤسسة السياسية أو التعليمية أو االقتصادية أو حتى األرسية،
والرياضة كمؤسس�ة اجتماعية تخضع لنفس الديناميات والقوانني
االجتماعي�ة التي يخض�ع لها املجتمع بمؤسس�اته كافة ،وإذا كانت
أه�داف املؤسس�ة الرياضي�ة مثالي�ة يف مضمونه�ا ف�إن العمل عىل
ارض الواق�ع يعرضها لتعارض املصال�ح أو اتفاقها ،وكذلك يعرضها
لالنح�راف وهذا يشء طبيع�ي ،وإذا كان لالنح�راف الريايض طابعه
الخاص فإنا أجزم بأنه سوف ال يخرج عن االنحراف العام املوجود يف
املجتمع ،ألن الظروف العامة ألي مجتمع هي من تتحكم باألجزاء أو
األنساق املكونة لهذا املجتمع.
واالنح�راف هو خروج ع�ن كل القواع�د الس�لوكية للمجتمع ،وهو
اتجاه مضاد للقيم االجتماعية واألخالقية املقبولة يف املجتمع ،وهذه
املعاني تتجس�د يف الرياضة عىل ش�كل أنماط س�لوكية غر مرغوبة
وغر س�وية ،مثل الغش ،والتواطؤ ،والرشوة ،واملنشطات ،والعدوان،
والتزوير ،وهذه األنماط السلوكية املنحرفة تقابلها يف املجتمع أنماط
متش�ابهة وبكافة املؤسس�ات االجتماعية .وبما أن الفوز هو املحور
الذي تدور حوله كل األنش�طة الرياضية ،ف�إن توقعات الحفاظ عىل
املنافس�ة الرشيفة غر مؤكد وغالبا ً ما تتحول املنافس�ة إىل حالة من
الرصاع املعلن أو املخفي وهي حالة شديدة التعقيد من االنحراف ،ويف
ظل ظروف عدم األمن والفوىض التي تجتاح املجتمعات من املمكن أن
يكون االنحراف الريايض قد وصل إىل إقصاء األخر ،وتهميش�ه وحتى
تصفيته جس�ديا ً يف بع�ض األحيان ،وه�ذه تعد من اك�ر التحديات
األخالقية التي تواجه الرياضة يف ظل ظروف املجتمعات االستثنائية،
أو بمفهوم علم االجتماع الس�يايس يف ظل الدولة التس�لطية ،أو دولة
االس�تثناء كما جاء بها العالم األمريكي  ،Agambenيف مؤلفةState :
 ،of exceptionوله�ذا األم�ر يف واقعنا العراقي بع�ض الدالئل؟ ،ومن
جان�ب آخر ال بد من اإلش�ارة مل�ا حصل لبعض الرياضي�ني العرب يف
الدورة العربية التي أقيمت أواخر عام  2011يف دولة قطر من س�حب
مليدالياته�م بعد ثبوت تعاطيهم منش�طات ،وغرها هناك الكثر من
األمثلة عىل املس�توى العاملي ولرياضيني معروفني يف عدة العاب منها
كرة القدم ،واملالكمة ،واملصارعة ،فقد أس�اءوا ألنفسهم ولتاريخهم
الري�ايض ولس�معة بلدانهم .وم�ع هذه الس�لوكيات غ�ر املرغوبة
والت�ي تصدر من ه�ذا الالع�ب أو ذاك ،وبكافة الفعالي�ات الرياضية
والتي مهما تك�ن تبقى مجرد حاالت مرفوضة م�ن الجميع ،وتبقى
الرياض�ة هي من توحد القلوب ،واألجس�اد ،والهتافات ،والش�عوب،
ولن�ا يف منتخبن�ا العراقي لكرة الق�دم أكر مثال ،فه�و يف كل مباراة
يوحد الجميع ،ويفرح الجميع ،وهنا نس�أل الل�ه التوفيق ملنتخبنا يف
االستحقاقات املقبلة.

على ذمة "معرض الكرة العراقية"

العريبي يعتدي على ناجح حمود بالضرب !!

يف قم�ة املنتخب�ات العربي�ة
والقارية" .وأش�ار محمود ،إىل
أن "نتيجة مب�اراة أمس كانت
من نصي�ب اإلماراتيني ،بعد أن
استغلوا فرصتني سجلوا منها،
باملقابل أهدرنا فرصا ً س�نحت
لنا خالل املباراة بوقتيها األصيل
واإلضايف".

المستقبل العراقي /خاص

ق�ام احمد عريب�ي النائب يف الرمل�ان العراق�ي واملتواجد لحضور
نهائي خليج�ي  ، 21باالعتداء عىل رئيس االتح�اد العراقي لكرة
القدم ,إثر مش�اجرة نش�بت بينهما يف فن�دق إقامة املنتخب يف
العاصم�ة البحريني�ة املنامة.ونق�ل موق�ع "مع�رض الك�رة
العراقية املصور"عن ش�هود عيان" أن النائ�ب قام باالعتداء
عىل ناجح حمود بالرضب والسب بألفاظ نابية نتيجة رفض
األخر تدخل النائب بأمور ليس�ت م�ن مهامه ،حيث طالب
النائب برضورة انسحاب العراق من بطوالت الخليج ملا لقيه
الجمهور العراقي من سوء املعاملة.وأكد الشاهد ،بأن النائب
قام برفع يده محاوالً رضب رئيس االتحاد إال أن األخر تنحى
جاني�ا ً حيث وص�ف النائب رئي�س االتح�اد ب�"الحرامي" بينما
وص�ف رئيس االتح�اد النائب بالفضويل وتدخل�ه بأمور ال تعنيه
وان�ه ال يمثل أية جه�ة حكومية.وختم املص�در حديثه،
أن تدخ�ل املتواجدين أثناء وق�وع الحادثة جنبت تأزم
األمور ألكثر من ذلك.

منتخبنا يشارك ببطولة لبنان الدولية للجودو

أعل�ن االتحاد العراقي للجودو ،الس�بت ،عن مش�اركة
املنتخ�ب ببطول�ة لبن�ان الدولي�ة ،التي س�تنطلق غدا
االثنني وتستمر ملدة يومني.وقال أمني رس االتحاد مثنى
ش�اكر أن "منتخ�ب العراق سيش�ارك ببطول�ة لبنان
الدولية ،التي س�تقام بمش�اركة عرش دول" ،مبينا ان
الوف�د س�يكون برئاس�ته ويضم املدرب احمد جاس�م
وس�تة العبني هم ،كاظم ج�واد يف وزن  60كغم واحمد
س�تار يف وزن  66كغم ومحمد عبد الس�تار يف وزن 73
كغم ويارس عداي يف وزن  81كغم وحس�ني عيل حسني

الخطوط الجوي�ة العراقية
بالحض�ور ألج�ل الس�فر اىل املنامة
وحضور مباراة العراق واإلمارات"،
ملفت�ا ً إىل أنهم "قبع�وا باملطار منذ
الصب�اح حتى املس�اء ،وس�بب ذلك
التع�ب واإلعي�اء الش�ديدين له�م ،
عالوة عىل اخذ رضيبة منهم بقيمة
 15000دين�ار عراق�ي رغ�م ع�دم
س�فرهم م�ن قب�ل وزارة النق�ل "،
منوها ً أن " مبلغ 15000دينار يؤخذ
من كل مش�جع بعددهم البالغ ألف
مش�جع س�يصل اىل ،15000,000
وهو مبلغ ليس بالهني".

الرياضة
واالنحراف االجتماعي

يف وزن  90كغم".وأضاف ان "األسماء التي سنشارك
به�ا يف البطول�ة تض�م فئ�ات عمري�ة متع�ددة ب�ني
الناشئني والشباب واملتقدمني" ،موضحا "اننا نتوسم
بالعبينا خ�را ً بتحقيق نتيجة ايجابي�ة يف البطولة".
وتاب�ع ش�اكر ان "قرار االتح�اد باملش�اركة يف هذه
البطولة جاء يف اطار خطته الخمس�ية التي وضعها،
واملتضمنة معسكرات خارجية واملشاركة يف بطوالت
عالية املستوى".

ِدل بييرو يسجل سوبر هاتريك مع سيدني
المستقبل العراقي /وكاالت
أمن رسام اليوفنتوس السابق ونجم إف يس سيدني الحايل أليساندرو دِل بيرو
الف�وز الثاني لفريقه وذلك يف مباراة مجنونه أمام ولنجتون فونيكس
ف�از فيها س�يدني بس�بعة أه�داف كامل�ة مقابل ه�دف واحد
للفريق الضيف ضمن بطولة الدوري األس�رتايل .س�جل كابتن
اليوفنت�وس ونج�م اآلت�زوري الس�ابق  4أه�داف بمفرده،
منه�م هدف عر ركلة جزاء وقرًب فريقه أكثر من منطقة
االقصائي�ات ألول مرة ،يف مب�اراة رائعة كان فيها حضور
جماه�ر كبر.أح�رز أليكس أول هدف له عر تس�ديدة
يس�ارية من داخ�ل منطقة الجزاء بع�د هدف جريفيث
األول ،ث�م أضاف ً
هدفا آخر عر ركل�ة جزاء يف الدقيقة
 ،23وأتبعه جاس�ون كولينا بالهدف الرابع لس�يدني.
ث�م أضاف دِل بي�رو الهدفني الخامس والس�ادس يف
الدقيقت�ني  70 ،39من تصويبة جميلة داخل املنطقة
يف األول ،وبنف�س الطريقة أضاف الهدف الس�ادس بعد
مراوغت�ه ملدافع الفري�ق الخصم ،حت�ى اختتم جاليزي
أهداف فريق سيدني يف الدقيقة  ،84وأحرز هدف ولنجتون
فونيكس الوحيد بني سيجموند يف الدقيقة .80

مانشيني :غوارديوال لم يشكل
تهديد ًا لمنصبي!

ا رّدعى مدرب مانشسرت سيتي روبرتو مانشيني أنه لم يشعر قط بأن منصبه تحت
التهديد عىل الرغم من التكهنات التي كانت تربط بني الس�يتى ومدرب برش�لونة
الس�ابق بيب جوارديوال.وارتبط جوارديوال بقوة بامكانية تويل تدريب الس�يتي
بسبب فش�ل مانش�يني يف العبور للدور الثاني من دوري أبطال أوروبا للموسم
الثاني عىل التوايل ،إال أن املدرب اإلس�باني فاج�ئ الجميع بتفضيله تدريب نادي
بايرن ميونخ األملاني بداية من املوس�م املقبل.وقال مانش�يني للصحفيني "لم تكن
لدي أية مشكلة مع تلك األخبار ،أنا متفهم أن الصحف يجب أن تكتب أن كل املدربني
ُيري�دون أخذ هذا املكان ألنه مكان جيد ،لكن أعتقد أنني أعمل بش�كل جيد ج ًدا هنا،
لدي عقد ملدة خمس س�نوات ،وأعتقد أن هذا أمر ممكن ملدة خمس س�نوات".

محافظ البصرة يؤكد قدرة
المدينة على تضييف خليجي 22
المستقبل العراقي /متابعة

أك�د محاف�ظ البرصة خلف عبد الصم�د ،أن تكون بطولة خليج�ي  22والتي من املؤمل أن
تضيرّفها البرصة نهاية عام  2014األفضل من حيث األداء والتنظيم وروعة الحدث.
ونق�ل عضو املرك�ز اإلعالمي يف الب�رصة عدي الهاجري ع�ن محافظ الب�رصة قوله أننا"
نش�عر بالفخر لألداء الرجويل والكبر الذي قدمه العبو منتخبنا الوطني ،رغم خس�ارتهم
غر املس�تحقة للنهائي ،وان كنا األفضل واألقرب للفوز للبطولة" ،مبينا ً يف الوقت ذاته ان
ً
خس�ارة بطولة ال يعني نهاية العالم ،يف وقت ربحنا منتخبا ً
متجانس�ا وقادرا
ع�ىل إكمال رس�الته يف التصفي�ات املؤهلة لنهائي�ات كأس العالم ،وهو
حلم كل العراقيني ،وأضاف عبد الصمد البد يل أن أتقدم بالشكر للوفد
العراق�ي من وزارة الش�باب والرياض�ة واللجنة االوملبي�ة العراقية
واتح�اد الكرة لقدرتهم العالية عىل إقن�اع الوفود الخليجية بتثبت
حق البرصة يف اس�تضافة بطول�ة خليجي  22والت�ي من املقرر
ان نس�تضيفها نهاية عام  2014أن شاء الله ،متعهدا ً أن تقدم
البرصة لوحة فنية ورياضية غر مس�بوقة خالل استضافتها
للح�دث الخليجي ،ومؤكدا ً يف الوقت نفس�ه ق�درة املدينة عىل
اإليف�اء بالتزامته�ا تج�اه البطول�ة ،متوقعا ً أن تش�هد اداء
كرويا ً عاليا ً يليق بالكرة الخليجية والعراقية.

رانوكيا :توتي مصدر إزعاج
لدفاع اإلنتر
المستقبل العراقي /وكاالت

أشاد أندريا رانوكيا مدافع اإلنرت كثرا بمنافسه املقبل يف السري آ "روما"
مؤك ًدا أنه س ُيس�بب لهم الكثر من املش�اكل حني يلتقيا سو ًيا مساء اليوم
األحد يف العاصمة اإليطالية .اإلنرت وروما سيتواجهان يف نصف نهائي كأس
إيطاليا بعد انتصارهما عىل بولونيا وفيورنتينا عىل الرتتيب ،ولكن قبل ذلك
عليهما أن يحسما موقعة اإلياب بينهما يف الدوري اإليطايل.
رانوكي�ا قال عن اللق�اء "الجيالورويس يمتلك عددا م�ن العنارص الفردية
املمت�ازة .هم فري�ق جيد ،س�تكون املباراتان صعبتني .ه�م أقوياء ج ًدا يف
الهجوم ،ويتقدمون لألمام بكثرة عددية".
أض�اف املدافع الدويل اإليطايل ال�ذي أحرز هدف الفوز الثمني للنرادزوري يف
مرمى بولونيا "روما بالتأكيد س ُيس�بب الصعوبات لنا ،خاصة فرانشيسكو
توتي الذي هو بطل حقيقي".
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ت�سايل
محض نووي

للعينني والشعر

أظه�رت دراس�ة أن التقني�ة
الجدي�دة الت�ي تس�مح للعلم�اء
بتحدي�د ل�ون الش�عر والعين�ني
بدق�ة كب�رة م�ن خ�الل عينات
م�ن الحم�ض الن�ووي يمكن أن
تطب�ق أيض�ا ع�ىل بقاي�ا برشية
قديم�ة ج�دا .وأوض�ح فريق من
الباحثني البولندي�ني والهولنديني
طور مؤخ�را نظام "إيتش آيريس
بليك�س" للتحليل الطبي الرشعي
أن هذا النظام فعال جدا إىل درجة
أن�ه يمك�ن اس�تخدامه بنج�اح
لتحلي�ل عينات قديم�ة ومتحللة،
مثل أس�نان وعظام تعود إىل 8٠٠
سنة.

ويس�مح هذا النظ�ام للعلماء
بتحدي�د  24تنوع�ا جيني�ا يمكن
االس�تناد إليه لتحديد لون الشعر
والعين�ني .وبفضل نظ�ام "إيتش
آيريس بليكس" ،أكد الباحثون أن
الجنرال فالديسالف سيكورسكي
الذي ت�ويف يف حادث تحطم طائرة
س�نة  ١94٣كان لدي�ه عين�ان
زرقاوان وشعر أشقر ،كما يظهر
يف اللوح�ات الت�ي رس�مت بع�د
س�نوات من وفاته ،علم�ا بأنه ما
من صور ملونة لسيكورسكي.أما
العين�ات القديم�ة واملتحللة جدا،
فيس�مح ه�ذا النظ�ام للباحث�ني
بتحديد لون العينني ال غر.

برجك اليوم
22مار�س20 -ابريل

احلمل

تش�تد وطأة الضغوط ومن
المستحس�ن أن تتجنب السرعة
والته�ور والمجازف�ات كلي�اً.
إح�م س�المتك م�ن الضغ�وط
ِ
واالنفعاالت وكن متساهالً

 22مايو 22 -يونيو

اجلوزاء

الأ�سد

ال تدف�ع األم�ور نح�و
المواجهة المباش�رة في العمل،
فالظروف ليس�ت في مصلحتك
في الوقت الحالي

مرحل�ة جدي�دة ف�ي حياتك
العملية مليئ�ة بالتطورات ،لذلك
علي�ك أن تك�ون أكث�ر تركي�زا ً
لتكون النتائج مضمونة.

� 24سبتمرب 23 -اكتوبر

 24اكتوبر 22 -نوفمرب

ال تت�رك المجال لمنافس�يك
ليتمكنوا من مجاراتك ،بل حاول
أن تحاف�ظ عل�ى الف�ارق ال�ذي
حققته لنفسك

لقطة من
الزمن اجلميل

شارع الرشيد يف اخلمسينيات

العقرب

ال تف�رض عل�ى نفس�ك
التزامات أكبر من طاقاتك ،فهذا
س�يضعك أمام اختبارات صعبة
ومكلف�ة .إس�تمع إل�ى نصائح
الشريك

 23دي�سمرب20 -يناير

اجلدي

ّ
تحق�ق ربحاً ،تبدأ جديداً ،وتهتم
بآفاق واس�عة وواعدة .قد يعرّفك
صديق بشخص يثر حماستك.

20
كانون الثاين
 - ١872القوات الفرنسية بالجزائر
تعتق�ل املجاه�د أحم�د بوم�رزاق بع�د
قيادت�ه لث�ورة ضد االحت�الل الفرنيس،
وثم تحكم عليه باإلعدام.
 - ١9٣8املل�ك ف�اروق مل�ك م�رص
يتزوج م�ن صافيناز ذو الفق�ار والتي
أصبحت تلقب بامللكة فريدة.
 - ١94١بداي�ة االحت�الل اإليط�ايل
إلرتريا.
 - ١945إع�ادة تنصي�ب الرئي�س
األمريكي فرانكلني روزفلت رئيسً ا لفرتة
رئاس�ية رابعة ،وه�و الرئي�س الوحيد
ال�ذي ت�وىل الحكم ثالث فرتات رئاس�ية
كامله ودخل بفرتة رئاسية رابعة.
 - ١95٣دواي�ت أيزنه�اور يت�وىل
رئاسة الواليات املتحدة.
 - ١97٠زل�زال يف هوكايدو باليابان
بق�وة  6.4ع�ىل مقي�اس ريخ�رت يؤدي
إىل مقتل ش�خص وإصاب�ة  ٣8ووقوع
أرضار طفيفة يف املمتلكات.
 - ١98١إي�ران تف�رج ع�ن رهائن
الس�فارة األمريكي�ة بع�د  444يوم من
اإلحتجاز وذلك يف ي�وم تنصيب الرئيس
رونالد ريغان رئيسً ا للواليات املتحدة.
 - ١98٣تش�كيل حرك�ة متطرف�ة
يف إرسائي�ل والواليات املتح�دة مهمتها

إعادة بناء جبل الهيكل يف موقع املسجد
األقىص تحت اسم كرن هارهبيت.
 - ١99٣عق�د لقاء رسي بني رئيس
الدائ�رة االقتصادي�ة يف منظمة التحرير
الفلس�طينية أحم�د قري�ع والباح�ث
اإلرسائي�ي يائر هرش�فيلد يف النرويج
وذلك يف إطار سلس�لة م�ن االجتماعات
الرسية التي أدت توقيع اتفاق اوسلو.
 - ١996انتخ�اب رئي�س منظم�ة
التحري�ر الفلس�طينية ي�ارس عرف�ات
رئيسً ا للسلطة الوطنية الفلسطينية.
 - 2٠٠١ث�ورة ش�عبية يف الفلب�ني
تطيح بالرئيس جوزيف اسرتادا وتؤدي
إىل سجنه.
 - 2٠٠6وق�وع هزت�ني أرضيتني يف
أندونيس�يا ،األوىل ق�درت بقوة  5.١عىل
مقي�اس ريخ�رت ،والثانية بلغ�ت قوتها
 5.٠عىل مقياس ريخرت.
 - 2٠٠7السيناتور هيالري كلينتون
تعلن نيته�ا خوض انتخابات الرئاس�ة
األمريكية لعام  2٠٠8ممثلة عن الحزب
الديموقراطي.
 - 2٠٠9باراك أوباما يتوىل رئاس�ة
الواليات املتحدة ليكون أول أمريكي من
أصول أفريقية يتوىل هذا املنصب.

حلم خيل للبيع
يق�ول خ�راء بريطاني�ون ،إن
املراك�ز التجارية يف الب�الد ربما كانت
تبيع لحم البقر املخل�وط بلحم الخيل
منذ س�نوات بس�بب تراخ�ي القوانني
املنظمة لألطعم�ة .جاء هذا الترصيح
بعد اكتش�اف الحمض الن�ووي للحم
الخيل يف "بورغ�ر" اللحم الذي يباع يف
املتاج�ر الكرى يف اململك�ة املتحدة ،مثل
تيس�كو وليدل والدي وأيسلندا ومخازن
دانيس ،وأثار ذلك سخطا شعبيا واسعا.
وقد ُ
انتقدت وكال�ة املعاير الغذائية بعد
تجر اختب�ارات للحم
اعرتافها بأنه�ا لم ِ
الخيل عىل األطعم�ة املباعة يف بريطانيا.

ويف تل�ك األثن�اء أفرغ�ت س�بعة متاجر
رفوفه�ا من لح�وم "البورغ�ر" املجمدة
بعد قي�ام أح�د املوردين ببي�ع منتجات
وُجد فيها ما نس�بته %29
تيس�كو التي ِ
م�ن لح�م الخي�ل .وق�ام تيس�كو برفع
إعالن�ات املنت�ج م�ن الصح�ف معت�ذرا

لعمالئ�ه .وكان�ت الس�لطات
األيرلندي�ة ه�ي الت�ي كش�فت
األمر ،وهو ما ق�اد إىل اتهامات
ب�أن وكالة املعاي�ر الغذائية يف
بريطاني�ا كان�ت مرتاخي�ة يف
عملها.وب�رزت ه�ذه املخاوف
عندم�ا ق�ال رئي�س ال�وزراء
الريطان�ي ديفد كامرون إن اكتش�اف
لح�م الخي�ل يف "البورغ�ر" كان ش�يئا
"مزعجا" و"غر مقبول باملرة" ،وعندما
قالت وكال�ة املعاير الغذائية إنها تدرس
اتخاذ إجراء قانوني ضد املراكز التجارية
أو املوردين.

ترسق قطار ًا
ب�رأت الس�لطات القضائية
الس�ويدية الجمع�ة عامل�ة
نظافة يف العاصمة س�توكهولم
من تهمة رسق�ة قطار .وكانت
عامل�ة النظاف�ة ( 22عام�ا)
الراكب�ة الوحي�دة بالقطار عند
مغادرت�ه املحط�ة واصطدامه
بمبنى سكني يف سالتسجوبادين
رشق�ي العاصم�ة .وأصيب�ت
عامل�ة النظاف�ة بإصاب�ات
خط�رة يف الح�ادث ،فيم�ا نجا

ال�سرطان

العذراء

القو�س

أطلق أحد املقاه�ي اإليطالية حملة مثرة
لالهتمام ،حيث قرر تقديم خفوضات خاصة
للزبائ�ن الذين يس�تخدمون عب�ارات مهذبة
ولطيفة لدى قيامهم بطلب املرشوبات أو دفع
الفاتورة.
ويق�دم املقه�ى م�رشوب القه�وة مقابل
ثالث�ة يورو يف املعت�اد ،غر أنه ق�رر أن يقدم
القه�وة مقاب�ل اثن�ني ي�ورو للزبائ�ن الذين
يطلب�ون امل�رشوب باس�تخدام عب�ارة «م�ن
فضلك» ،كما يبلغ س�عر القه�وة يورو واحدا

ملن يطلب القهوة بلط�ف وبعد أن يلقي تحية
الصباح أيضا.
وأراد صاح�ب املقهى تحقيق هذه الفكرة
ع�ىل ارض الواقع بغي�ة الرتويج ملب��دأ «نرش
الس�الم» بني الن�اس ،وذلك بع��دم�ا الحظ،
بحس�ب إفادت�ه ،أن ضغوط الحي�اة قد أثرت
بش�كل مبارش يف مالمح الزبائ�ن الذين عادة
م�ا يفدون إىل املقهى كل ص��باح متجهم�ني
غر مبالني س�وى بتناول القه��وة لينطلقوا
بعدها إىل متاعبهم اليومية.

 22يونيو 23 -يوليو

 24يوليو –  23اغ�سط�س

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

ختفيضـــــات مقابـــل األدب !

م�ن واجب�ك أن تداف�ع ع�ن
انجازات�ك لتن�ال م�ا ترغ�ب في
تحقيق�ه ،فثم�ة م�ن يحث�ك
ويحرض�ك عل�ى التص�رف
بعشوائية ورعونة

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب

يرافق�ك الحظ عل�ى الصعد
كاف�ة .تت�زود أف�كارا ً جدي�دة
وقناعات من نوع آخر .قد تعرف
نجاحا ً مهماً.

عثر اسرتايل يهوى البحث عىل مناجم
الذه�ب ،عىل كتلة من الذهب الخام يزيد
وزنها عىل وزن املولود ،ويزيد ثمنها عىل
مئات آالف الدوالرات.
واكتشف الباحث الكتلة وزنتها 5.5
كيلوغرام يف منطقة تعرف باس�م املثلث
الذهب�ي لرتبتها الغنية بع�روق الذهب،
وهو ما أش�عل حم�ى البحث عن الذهب
يف خمسينيات القرن التاسع عرش.
وع�رض املستكش�ف االس�رتايل
القطعة ،وطولها  22سنتيمرتا ً وعرضها
 ١4س�نتيمرتاً ،يف متجر يتعامل بالذهب
يف مدين�ة ب�االرات ،فق�ال ل�ه صاح�ب
املتج�ر ،قيم�ة الذه�ب الحقيق�ي نحو

يف مثل هذا اليو م

 286ألف دوالر اس�رتايل  ٣٠١.٠٠٠دوالر
أمركي لكن قيمة هذه القطعة اكر من
ذلك كثرا ً ألنها من الذهب الخام.

الثور

تس�تعيد معنوياتك قوية إال
أن�ك تميل إلى الوح�دة واالنزواء
ابت�داء م�ن ه�ذا الي�وم .تفتق�د
الحيوية والشجاعة وتحتاج إلى
من يدعم

متاهـــــة

قطعة ذهب وزهنا  5كغم

 21ابريل –  21مايو

يتنق�ل فين�وس ال�ى بيت�ك
الح�ادي عش�ر ،أي ال�ى الث�ور،
فيع� ّزز ش�عبيّتك واتصاالت�ك
االجتماعية ولقاءاتك،

امليزان

www.almustakbalpaper.net

رئيســـــة األرجنتني ..دمية !!!
خ�الل زيارته�ا إىل
اندونيس�يا ،تلقت رئيس�ة
كريس�تينا
األرجنت�ني
فرناندي�ز دوكسرس�نر،
هدية الفتة م�ن أحد رجال
األعم�ال وه�ي عب�ارة
ع�ن دمي�ة تش�بهها وت�م
تصنيعه�ا خصيصاً ،لتقدم
إىل الرئيسة كعربون صداقة
وتقدي�ر ،نظ�را ً للعالق�ات
املتين�ة ب�ني البلدي�ن .وقد
التقطت الص�ور التذكارية
للرئيس�ة إىل جان�ب الدمية
الت�ي تش�بهها ،فكان�ت
سعيدة للغاية.

لون مع

س�كان املبنى املكون من ثالثة
طواب�ق دون أن يلحقه�م أذى.
وع�زا النائ�ب العام الس�ويدي
وقوع الحادث ،عىل األرجح ،إىل
خلل يف وس�ائل األمان بالقطار
وباملحط�ة .واتهم�ت رشك�ة
"أريفا" التي تدير سكك الحديد
وهيئ�ة الرقابة الحكومية "إس
إل" عامل�ة النظاف�ة برسق�ة
القطار م�ن املحطة ،غر أنهما
اعتذرتا لها بعد ذلك.

قبعـــــة
ّ

كلامت متقاطعة

مبتكرة يف أزياء برلني
ق� ّدم أح�د املصمم�ني
العامليني ،أحدث مجموعاته
لخري�ف وش�تاء  ،2٠١٣يف
أسبوع املوضة يف برلني.
ّ
ورك�ز املصم�م يف
مجموعت�ه الجدي�دة ع�ىل
األكسس�وارات التي زيّنت
رؤوس ووجوه العارضات
أثن�اء ّ
تنقلهم عىل خش�بة
الع�رض .وق�د اعتم�د عىل
وض�ع قبّع�ة مبتك�رة من
الري�ش املل�وّن إىل جان�ب
غطاء خاص للعيون أشبه بنظارات من القماش.

افقي
 – 1ممثل مصري
 – 2مدينة تشيكوسلوفاكية
 – 3مرتفع صغير – للتمني – متشابهان
 – 4متشابهة – عكسها َّ
نسقه
 – 5أغلظ أوتار العود – عكسها أداة نصب – لقب أوروبي
 – 6نسبة واحد إلى أربعة – أختبارات
 – 7خوذة – نصف كامل
 – 8متشابهة
 – 9ممثل مصري .

عمودي
 21يناير –  19فرباير

 20فرباير –  21مار�س

الدلو

حوت

ق�د تتلق�ى معلوم�ات جي�دة
تس�اعدك ع�ىل حس�ن الخي�ار
والقرار .كن متكتما ً جدا ً هذا اليو
وال تعط ثقة عمياء.

الجه�ود املكثف�ة مطلوبة للحد
من الخس�ائر التي قد تتعرّض لها
قريب�اً ،وعندها قد تنجح يف إعادة
تصويب األمور.

 – 1من كبار الكتبة الفرنسيين في بدء القرن 19
 – 2جمهورية في أميركا الجنوبية
 – 3عكسها ال يباح – تعب وجهد كبير
 – 4يقرأون – عكسها أحد أبناء نوح
 – 5غير معلن – أيتام {مبعثرة}
 – 6عكسها زعيم نازي – كفاح
 – 7عائش – شرع – صات الرصاص
 – 8مؤسس دولة تركيا الحديثة
 – 9شاعر عربي معاصر .
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العراقـي
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مجتتعتتة التتالمتتي

صفـــــحـة
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صحيفةيومية سياسية مستقلة

إصدارات جديدة عن هيئة
األوراق املتاليتة

دغدغات

أحتزان صحتفيتة

المستقبل العراقي /خاص
صدر مؤخرا عن هيئة األوراق املالية
كتاب�ان م�ن القط�ع املتوس�ط للدكتور
عب�د ال�رزاق داود الس�عدي حم�ل األول
عن�وان تعاري�ف ومصطلح�ات قط�اع
األوراق املالي�ة تن�اول في�ه م�ا يق�ارب
 243م�ن مفاهيم ومعان�ي املصطلحات
الخاصة بثقافة س�وق املال يف البلد وقام
بتصنيفه�ا ورشحه�ا مما ش�كل إضافة
نوعية للمكتب�ة االقتصادي�ة فيما حمل
الكتاب اآلخر عن�وان التعليمات الخاصة
بت�داول األوراق املالي�ة 2011 - 2007يف
تس�عني صفح�ة تناول�ت التعليم�ات
بش�أن «اإلفص�اح ،الت�داول ،الرشكات،
املستثمرين ،الوس�طاء ،والتعليمات عن
األش�خاص املطلع�ني وه�م األش�خاص
الذي�ن يطلعون عىل املعلوم�ات الداخلية
بحكم مناصبهم ووظائفهم او ملكياتهم
فضال ع�ن تعليمات اإلي�داع الذي يتناول
النظ�ام الخ�اص باإلي�داع والتس�وية
واملقاص�ة يف مركز اإليداع والكتاب ،بذلك
يشكل دليال واضحا للمتعاملني مع سوق
األوراق املالية.

لندنUPI/
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كـاريكـاتـير

فؤاد حسون

عتتطتستتتة تتتختتلتتتتع التتكتتتتتف!

تعاني ش�ابة بريطانية يف العرشي�ن من العمر
م�ن أع�راض تجعلها تخل�ع كتفها كلما عطس�ت
بص�ورة مفاجئ�ة ،وتذه�ب إىل املستش�فى إلعادة
كتفها املخلوع إىل مكانه الطبيعي.
وقال�ت صحيفة «دييل م�ريور» أول من أمس،
إن لوري�ن هاري تعاني من ألم ش�ديد بعد العطس،
وال�ذي يمكن أن يح�دث لها  20مرة يوميا ً يف أس�وأ
ّ
التعثر أو أدن�ى هزة عند
الح�االت بع�د الس�عال أو
قيادة سيارتها.
وأضافت أن األطب�اء يعتقدون أن لورين تعاني
م�ن أعراض «إهل�رز دانلوس» ،وه�ي حالة وراثية
تعن�ي أن م�ادة الكوالج�ني الربوتيني�ة يف عظامها
ضعيف�ة ج�دا ً للحف�اظ ع�ىل أطرافه�ا يف مكانه�ا
الطبيعي.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن الش�ابة الربيطانية
راجعت املستشفى  4مرات يف األسبوع املايض فقط

الأخيــــرة

للع�الج ،بعد أن خلعت عطس�اتها كتفه�ا ،وعانت
للمرة األوىل من أعراض «إهلرز دانلوس» يف ساقيها
حني كان عمره�ا  11عاماً.وقالت إن لورين وقعت
عىل األرض بعد  4س�نوات ،ما أ ّدى إىل إصابة كتفها
وص�ارت تعان�ي منذ ذل�ك الوقت من خل�ع منتظم

يف مفاصله�ا ،بما يف ذلك الركبت�ني وأصابع اليدين.
ونقل�ت الصحيف�ة عن لوري�ن قولها «األلم ش�ديد
جداً ،لكنها ال تبكي وال تريد أن يراها اآلخرون وهي
تتأل�م ول�م تتوقف عن ممارس�ة عمله�ا رغم عدم
قدرتها عىل حمل األشياء الثقيلة».

نقار الخشب

طفل جيمع شقيقني بعد  65سنة !
أيوا /وكاالت
نجح طفل يف الس�ابعة من عمره ،يف لم شمل أخ ( 66عاما) وشقيقته
( 70عاما) ،من خالل اس�تخدام موقع «فيس�بوك» للتواص�ل االجتماعي،
وذل�ك بعد أكثر م�ن نصف قرن من الفراق.وذكرت وس�ائل إعالم أمريكية،
أن األمريك�ي كليف�ورد بويس�ون م�ن والية آي�وا وأخته بيتي بي�الدو التي
تعيش بوالية ميس�وري عىل بعد  400كيلومرت جنوب والية آيوا نشآ يف بيت
مختلف.فهما لم يلتقيا ببعضهما عىل مدى  65سنة ،وذلك إىل أن بدأ الطفل
ايدي هانزيلني ،نجل صاحب
املن�زل ال�ذي يس�كن في�ه
بويس�ون ،بحث�ا ً ع�ن بيالدو
عرب موقع «فيس�بوك» وعثر
عليها.وتدفق�ت دم�وع األخ
وش�قيقته ل�دى لقائهم�ا يف
حضور هانزيلني الذي حصل
عىل ش�يك بقيمة  125دوالرا
عىل س�بيل املكافأة حس�بما
قال لصحيفة محلية.

* حسن العاني

ها أنت أيها العجوز تستحرض صباحا تموزيا من صباحات
 ،1962عجبا كيف يتسنى لك ذلك ،ومواجع العجاف من السنني
ت�ؤرق ليلك ،فال ت�دري عىل أي ع�كاز تتكئ ،ما بق�ي موطئ..
وجع إال عارش الروح ،وال (فقرة) إال مس�ها الرض ،س�وى جهد
تستعني به عنوة ..إذا جلست لن تستطيع النهوض ،وإذا نهضت
لن تق�در عىل الجلوس ،ثم تس�تحرض يف زحمة ال�ذي كان وما
ه�و كائن  ،اول صباح برائحة تموز  ،حيث تزف فيه (الجريدة)
بشارة مولدك من برج الصحافة ،وليتها كانت من برج األثرياء،
او األغبي�اء لتكون عىل ح�ظ عظيم  ،غري ان فرحة امليالد يومها
ع�ىل درب الكلمة التي عش�قتها  ..ما كان�ت تعادلها اال ومضة
القل�ب تخفق عىل ابتس�امة الحبيبة ..طفال أيه�ا العجوز كنت
تت�رف ،والصحيف�ة يف ي�دك املرتعش�ة انتش�اء ..تعل�ن عن
مخاض�ك األول ،كن�ت مزه�وا بابتس�امتها (انه إن�ه يا صفية
الروح  ،اسمي ومقالتي انظري  ..لم يترف بها احد) ،فيرشق
وجهه�ا وكدت لوال الحياء ومخافة الوش�اة تضمها اىل صدرك،
وكادت ل�وال الحياء ومخافة العش�رية تهديك ش�فتيها ..افبعد
ال�ذي مىض ومىض أيها العج�وز ،ومازلت هنا يف العراق ،وهناك
خارج الوطن ،وأنت تكتب وتكتب ،خش�ية إمالق ،وذلة وسؤال،
وكأنك تس�ابق موتك أو تس�تبقه ،أو موتك حني تنطفئ العني،
والعني موشكة ،وترتعش األصابع ،واألصابع موشكة ،ويتوقف
ّ
املدنسة ،والقلم ال يتوقف مادامت
سيل القلم عن جرف العروش
يف (الحيل) بقية!
عجب�ا كيف تتس�نى ل�ك اإلطاللة عرب مواج�ع العجاف عىل
خمس�ني عام�ا م�ن رحل�ة املتاعب( ،م�ا كرستك الري�ح) ولم
تنك�رس ولم تجرؤ يد او تتطاول ع�ىل العبث بأوجاعك ،حتى اذا
تغريت االرض غري االرض ،واختلط القمح بالعوسج ،طلع البدو
واألعراب ،وتفتقت الجحور عن الغرباء  ،وصبيان الحرف ،رصت
دمي�ة ،ال وقار لديهم يوقر ش�يبتك ،وال تاريخ لهم يجل تواريخ
اآلخري�ن ،أرادوا باألمس ،ويريدون بعد األمس ،ان تكون مهرجا
يف بالط الس�لطان ،وتمنوا البارحة ويتمن�ون بعد البارحة  ،لو
كن�ت بعضا منه�م ال أن يكونوا بعضا منك ،وال مال وال خيل وال
رضع بقرة  ،ولوال كثرة الباكني ايها العجوز الذي يس�أله نفسه
يف خيبة نهار او ظلمة ليل :لو تعلمت يف كل يوم من الخمس�ني
مف�ردة من مفردات املهنة  ،وما يجوز وال يجوز  ،وما يصح وال
يص�ح ،وما هي حدود الحالل وما ه�ي حدود الحرام ،ألصبحت
اليوم قاموسا مش�اعا ،ومرجعا ملن يود الرجوع وطلب الفتوى
اإلعالمية ،وقد تعلم�ت حتى بلغت درجة اإلفتاء ،غري انه نصف
ق�رن من الله�اث والكب�وات واملحاذير واملمنوع�ات واملواجهة،
وان�ت تقاوم قدرك ،لم تحن رأس�ا ً وال قام�ة وال هامة ،والزمن
غري زمنك  ،والذي اتى منه تقاس�مه البدو واألعراب ،وماس�حو
االحذي�ة واألكت�اف يف كل ع�ر واوان ،فهل س�تواصل الرحلة
منفيا يف زمن الغري ؟!
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لتذة احلترمتان
* حسن عبد الحميد
هنال�ك حكمة تع�ي وتدعي بأن؛ ثالثا من كن فيه اس�تحق
اإلش�ادة واالرتقاء اىل مرتبة الخلود ....وأوىل تلك االس�تعدادات
والصفات ه�ي أوال (التجرد عن اله�وى)  ....ثانيا (الرتفع عن
الحقد)  ....وأخريا -وهنا بيت القصيد يف صلب مقاصد عمودنا
ه�ذا( -ل�ذة يف الحرم�ان) ،وواض�ح من س�ياق فحصن�ا لتلك
االس�تعدادات والس�لوكيات إنها تخص كل من يتقلد مسؤولية
أو م�ن يتبوأ منصبا ما ،أو تناط به مهمة معينة تتعلق بالحكم
واتخ�اذ الق�رارات الحازم�ة واملهمة ،تلك الت�ي تصب يف خدمة
الناس ومصلحة املجتمع.
وثمة من يعلن ناصحا ...محذرا...؛ بأن قتل الرغبة األوىل يف
داخلك ...ألنها (أي تلك الرغبة) س�تحرك وتجر وراءها سلسلة
من الرغبات غري املتجانس�ة (وهاي -بح�د ذاتها -مصيبة ....
ي�ا جماعة الخ�ري) ،ومابني ه�ذا وذاك ،فان الش�عور بحاجات
اآلخ�ر ومحاولة الوق�وف اىل جانبه ،مثاب�ات وعي وتمرد حول
طبيعة الذات ومقاومة النفس التي هي (أمارة بالس�وء) فضال
ع�ن نظافة ال�روح وبصحتها النفس�ية وتوازنه�ا االجتماعي
يف مواجه�ة الغرائ�ز وس�يالن لع�اب اللذائ�ذ العاب�رة والرذيلة
عرب محاوالت أح�كام تلك الذات بقفل الوعي الراجح وس�المة
اإلحساس بطغيان النافع منها.
ولعل التعبري بكل وس�ائله الواضح�ة (املعلنة والضامرة)
هو من يعطي لألشياء جوهرها ويعمق من صفاتها الحقيقية
–بح�ق وفخر ،-س�واء تعلق األم�ر بالفرد الع�ادي -يف اي من
نواحي عمله وتواجده يف مشاغل ومفاصل الحياة) أو تصاعدت
االحوال و األمور مع تصاعد مهام ذلك الفرد ومس�ؤولياته من
واىل (قاع�دة الهرم وقمتها) أو بالتناوب الذي تفرضه مقدرات
الحياة وطبيعة تحوالتها ،تلك التي ربما يلخصها بيت الش�اعر
األندليس (ابن زي�دون) يف محنة ذلك التعبري حني يقول ( :وكذا
الدهر إذا عز ناسا  ........ذل ناس).
ربما نخل�ص بالقول -أيضا -يف مضم�ار و رهان مقاومة
النفس بتحصينها عرب جرعات من (أكس�ري) ومضادات لذة أو
متع�ة الحرمان ،حني نبغي بالتذكري لكل م�ن ذاق مرارة األيام
املري�رة ،قبل أع�وام التغيري حامل�ا أن يوفر الراح�ة والرفاهية،
بعيدا عن س�موم تل�ك الرفاهي�ات (البطرانة) التي يمارس�ها
البع�ض تعويضا عن (حرمان�ات) ماضية كان�ت قد اجتاحت
الكث�ري ،الكثري ممن يتصدرون -اليوم -واجهات املس�ؤولية يف
إدارة ش�ؤون الدولة وتمشية أمورها ،دون درجات إحساسهم
الواجب بطعم ورائح�ة ولون الحرمان الذي مر بهم بكثري،نعم
نخلص بالقول هنا -ثانية -بأن من تعود واعتاد أن يكون سيد
نفس�ه ،عليه ترويض أحزان�ه وإخضاعها إلرادته ،كي يرفه
متى ش�اء وأن يحد م�ن لذاته وجعلها ط�وع بنانه متى أحب،
فاإلنس�ان إنس�ان ...طاملا يتحمل ما يكره ...ويقاوم ما يحب،
ولن�ا يف حياتن�ا الراهنة ومقام حكومتنا الرش�يدة ما يعزز من
مقاصدنا....يا جماعة الخري!.

Hasanhamid2000@yahoo.com

العراقـي

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر
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