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العراقي
صحيفة يومية سياسية مستقلة

ما يَعتقد اجلميع دائما وفي
كل مكان بصحته ال يُستبعد أن
يكون خاطئا

مؤسسة املستقبل العراقية تبارك وهتنئ بذكرى
املولد النبوي الرشيف

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

تهن�ئ وتب�ارك مؤسس�ة المس�تقبل العراقي�ة العالمي�ن العرب�ي
واإلس�المي بالمناس�بة االسالميةواالنس�انيةالعطرة و الخالدة،مناسبة
ذكرى مولد النبي األكرم والرسول األعظم محمد صلى الله عليه وعلى اله
وسلم ،النبي الذي بعثه الله للناس كافة ورحمة للعالمين ،وختم به نبوة
األنبياء والمرس�لين ،وأثنى عليه بالخلق العظيم ،وأرسله نورا وهداية
للخلق أجمعين ،وجعله بش�يرا ونذيرا ،وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا
منيرا.وبه�ذه المناس�بة الجليلة تعل�ن للقراء الك�رام احتجابها عن
الصدور على ان تعاود حضورها يوم األحد المقبل .

«بول فاليري»

علي الدراجي

 16صفحة

زواج تركي قطري لرتميم أوكار «البعث» و«القاعدة» يف مثلث املوت
المستقبل العراقي /خاص

كشف مصدر سياسي بارز أن هناك
مجموع�ة م�ن السياس�يين العراقيين
المنضوي�ن ف�ي العملي�ة السياس�ية
يس�ندون تنظي�م “القاع�دة” في هذه
المرحلة الحرج�ة ،الفتا ً إلى أن القاعدة
عازمة على القي�ام بعمليات كبيرة في
الفترة المقبلة.
وقال المصدر ،الذي رفض الكش�ف
ع�ن هويت�ه ،ل�”المس�تقبل العراقي”
إن “تنظي�م القاع�دة ع�اود تنظي�م
صفوف�ه من جدي�د في مناط�ق غربي
الع�راق مس�تغالً األزم�ة الحاصلة بين
تل�ك المحافظ�ات والمرك�ز والس�يما

التظاه�رات” ،مش�يرا ً إل�ى أن قط�ر
وتركي�ا قامتا بتموي�ل التنظيم وتأمين
الحماي�ة من قبل سياس�يين فضالً عن
مس�اعدة اإلقلي�م ف�ي إي�واء ع�دد من
قيادات التنظيم القادمين من سوريا في
أراضيها وتهريبهم إلى بقية محافظات
البالد.
وأوضح المصدر إن هناك فرقا ً من
التنظيم قامت بالتدرب في جبال اإلقليم
المحاذي�ة لتركي�ا ،منوها ً ب�ان ضبّاطا ً
أتراك قاموا باإلش�راف عليه�ا ،مضيفا ً
أن “خط�ر القاعدة يكمن اآلن في مثلث
مه�م وه�و محافظ�ات ص�الح الدي�ن
وباب�ل واألنب�ار” ،مبين�ا ً أن ه�ذا األمر
يأتي “بالتزامن م�ع موجة التظاهرات

أخـرجــــوا بـغــــداد مــن حــراك املـطــالـــب !

السفـارة الـكــويــتــيـة تنــفـــي لـ

« »3اتفـــاقيــات مــع اإلقــليــم

المستقبل العراقي /خاص
ر ّدت الس�فارة الكويتي�ة على خبر
نشرته صحيفتنا أمس االثنين ،نافية ما
ورد فيه من إجراء ث�الث اتفاقيات بين
إقليم كردستان والكويت ،و»المستقبل
ِّ
بحق الرد ،تنش�ر
العراق�ي» إيمانا ً منها
رس�الة س�فارة دول�ة الكوي�ت المذيل
بتوقيع سفيرها في بغداد الفريق الركن
المتقاعد علي محمد المؤمن.

نص الرسالة:

نود اإلفادة بأن وفدا ً إعالميا ً كويتيا ً
م�ن جمعي�ة الصحفيي�ن الكويتيين قد

ق�ام بزي�ارة إقلي�م كردس�تان العراق
للفت�رة  ،2013/ 1 / 18 – 13وق�د
أجرى العديد م�ن اللقاءات واالتصاالت
م�ع المس�ؤولين والجه�ات المختلفة
به�دف اإلط�الع على طبيع�ة األوضاع
هنال�ك ونق�ل الصورة لل�رأي العام في
دولة الكويت ،ومن البديهي أن ال يكون
ضمن مهام هذا الوفد أي حديث عن أي
اتفاقي�ات يمك�ن أن تعقد مع األش�قاء
في إقليم كردس�تان العراق ،حيث أن ما
ورد ف�ي صحيفتك�م بخص�وص «عقد
ث�الث اتفاقيات بي�ن حكوم�ة الكويت
وإقليم كردستان العراق ال أساس له من
الصحة ،وقد جانبه الصواب».

هل ينجح ملك
البحـريـن باقـنـاع
املعارضـة؟

واالعتصامات”.
وذك�ر المصدر أن “خط�ر القاعدة
هذه الم�رة يكمن ف�ي امتالكهم عمقا
س�تراتيجيا وهو بمثابة الفناء الخلفي
ً
متمث�ال بس�وريا” ،وتاب�ع أن “التنظيم
يمكنه اآلن التوغل في األراضي العراقية
ف�ي المنطق�ة الغربي�ة وش�ن عمليات
استباقية والعودة مرة أخرى”.
وشدد بالقول إن “القاعدة أصبحت
لديها فئة سياسية كبيرة حاليا ً تسندهم
وتعاونهم بش�كل علني بحج�ج كثيرة
من بينها التظاهر و”قانون المس�اءلة
والعدال�ة” و”إلغ�اء قان�ون  4إرهاب”
الذي سيكون القشة التي ستقصم ظهر
البعير العراقي” ،بحسب قوله.

ص5

العـراق يلمـــح
إىل تقليص حجم
التبـادل التجاري
مع تركيا

ص2

إبـرامهـا

ص6

حمافظ البرصة
يتـحـدث عــن
عبق تأريخ املدينة
وحضارهتا
منذ التـأسيـس

علم�ا ً انه ج�رى وفي وقت س�ابق
زي�ارة لعموم الع�راق من قب�ل وفدين
احدهما إعالمي واآلخر لرجال األعمال
الكويتيي�ن ،وق�د التق�وا بالعدي�د م�ن
المس�ؤولين في جمهورية العراق ومن
ضمنه�م رئيس هيئة اس�تثمار العراق،
كما سبق لسعادة رئيس هيئة االستثمار
العراقية أن زار الكويت في وقت سابق،
حيث أجرى العديد من اللقاءات المثمرة
والت�ي م�ن ش�أنها تعزيز التع�اون في
مجال االستثمار.

ص16

سفير دولة الكويت لدى بغداد
الفريق الركن المتقاعد علي محمد المؤمن

التظـاهرات بني سيكولوجية السلطـة وتنظيـم القــاعـدة

ص4

حلظات استراحة !!

أمر احللول ..والتحالف الوطني يرفضه بشدة
مستقل :هناك نوايا ..العراقية احلرة :االقاليم ُّ
مضادات «اإلنفلونزا الوبائية» منتهية

االتـصـال االنتـخـابــي

املــرن وشـــفــرة البــيــئــة

املــــعــقــدة !

ص4

املرور تدعو أصحاب

الفنانون املرصيون

إىل تسجيل سياراهتـم

الشائعات الكاذبة

سيارات «املنفيست»
أو تسقيطها

ص3

يعــانون من
يف !! 2013

ص9-8

يف اعدادنا املقبلة

السفـارة االمريكية يف املنطقة اخلرضاء..

الصالحية واإلصابات يف تزايد!

بناية احلرب النــاعمـة

المستقبل العراقي  /فريد محمود

بينما كشفت رئيسة لجنة الصحة والبيئة النيابية عن عدم
صالحية المض�ادات الحيوية التي تس�تخدمها وزارة الصحة
ف�ي معالجة «األنفلون�زا الوبائية» ,اس�تبعد عضو في اللجنة
ذاتها حصول هذا األمر ,في حين أعلن مصدر طبي في الوزارة
عن تزايد أعداد المصابين .وقالت رئيسة لجنة الصحة والبيئة
النيابية لقاء آل ياس�ين لوكالة أنباء المستقبل ،امس الثالثاء،
أن «المضادات الحيوية -وهي عبارة عن ش�راب سائل -والتي
تستخدمها وزارة الصحة لمعالجة األنفلونزا الوبائية جميعها
منتهية الصالحية» ،مضيفة ان «لجنتها تنظر رد وزارة الصحة
به�ذا الخصوص» ,مبين�ة ان «مجل�س الوزراء أوع�ز لوزارة
الصحة بش�راء أدوية جديدة ومن مناشئ عالمية».من جانبه,
اس�تبعد عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية ووزير الصحة
السابق صالح الحس�ناوي ان تكون اللقاحات الموجودة لدى
وزارة الصح�ة منتهية الصالحية ,واصفا ال�كالم بهذا الصدد
ب�»غير الصحيح».

المستقبل العراقي /خاص

ص3

متــسـارعــة نــحـو
الفيــدراليــة

عروض اوروبية
ص5

أمحد إبراهيم

ص3

ص2

مقربة شهداء مجاعية تتعرض لقرصنة خمابراتية
بمـبـاركــة مسـؤوليــن عــراقيـيــن

التفاصيل ص4

وخليجية عىل طاولة

لثـالث مـؤسسـات يف الـدولــة..

التدخالت اإلقليمية ستضع العراق عىل مفرتق طرق وسقف املطالب سريتفع

 :النفـط ال تتعـاون مـع البيئة
البيئة النيابية
إلنقـــاذ الـعــراقييــن من «الرصــاص» !!
ليـبـيا :خطوات

ال نعلم شيئ ًا ..جواب موحد

واموالنا يف مهب الريح !!

ووكر مشـروع التقـسيم

ص2

كش�ف مصدر سياس�ي بارز عن وجود
مؤام�رة من قب�ل تركي�ا وقط�ر للتفاوض
مع مس�ؤولين في الحكوم�ة العراقية ومع
مجموعة م�ن المخاب�رات األميركية ودول
الج�وار للتغطية عل�ى مقب�رة جماعية في
معسكر أشرف.
وقال المصدر ،الذي ّ
فضل عدم الكشف
ع�ن هويت�ه ،ل�”المس�تقبل العراق�ي”
إن ه�ذه المؤام�رة “محاول�ة لقل�ب

الحقائ�ق” ،مش�يرا ً إلى أن المؤام�رة تتمثل
“باالدع�اء بان المقب�رة دفن فيه�ا عناصر
م�ن منظمة خلق وقام جهاز االس�تخبارات
الخاص بهم لتصفيته�م واثبات أنهم خانوا
الجماع�ة” ،موضح�ا ً أن “حقيق�ة المقبرة
تتلخ�ص بأنه�ا تض�م رف�ات مواطنين من
(الشيعة) والمسؤولين والضباط والشيوخ
ورجال دين تم اختطافهم وقتلهم بين أعوام
 2006وحت�ى  ،”2009مؤك�دا ً أن هؤالء
“تم�ت تصفيته�م داخل معس�كرات
اش�رف بع���ل�م مس�ؤولين م�ن

هل تعـود

ص14

مي سليـم لطـلـيقـهـا

الرفــاعــي؟

الحكومة العراقية آن�ذاك بينهم نائب رئيس
الجمهورية المطلوب للقضاء العراقي بتهم
تتعلق باإلرهاب طارق الهاش�مي” ،مرجحا ً
أن يك�ون مش�اركا ً في ه�ذه القضية وزير
المالية رافع العيساوي.
وذك�ر المص�در إن اإلدارة األميركي�ة
تس�عى إلى لملمة أط�راف القضية ومنع أي
مسعى لتفتيش المقبرة ونبشها وإيقاف ما
اكتش�ف منها ومصادرته واستبداله برفات
عناصر م�ن منظمة خلق ف�ي مقبرة أخرى
في المعسكر.

عوائق التدخل

ص9 - 8

العسكري الفـرنسـي
يف شامل مـايل

ص7

2

�سيا�سية

التحليل السياسي /غانم عريبي
التظاه�رات الت�ي عم�ت
خمس مناطق في قلب العاصمة
العراقية بغداد لها ما يبررها في
السياس�ة وفي حرك�ة المطالب
وفي الضغط على الرئيس المالكي
ف�ي االس�تجابة للمطال�ب التي
تقدمت بها كتائ�ب المتظاهرين
في االنب�ار والفلوجة وس�امراء
وتكري�ت وس�امراء لكنه�ا غير
مبررة على ح�د قول إمام جمعة
مرقد الشيخ عبد القادر الكيالني
ألنها تخرج بغ�داد كعاصمة من
دائرة الوس�طية واالعتدال وخط
التماس الى دائرة الحراك المسلح
وهو ما ال يمكن السماح به!.
هنالك سعي حقيقي إلشراك
العاصمة بالحراك السياسي ومن
يعتق�د ان لي�س هنال�ك مؤامرة
لتوري�ط العاصم�ة بالذي يجري
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أخـرجـــوا بـغـــداد مـن حــراك املـطـالـــب!
فه�و ال يع�رف م�ا يج�ري ومن
يعتقد ان المسألة مسألة مطالب
(مشروعة) فأنا أحيله الى األجواء
الحقيقي�ة التي ب�دأت تظهر في
كافة المناطق الغربية والعاصمة
وهو شيء يمكن رصده بسهولة
عبر التفجيرات المس�لحة والنيل
من أرواح األبرياء وتدمير المحال
التجاري�ة واس�تهداف مق�رات
األح�زاب الكردي�ة والتركماني�ة
والعربي�ة وقت�ل كل م�ا ي�رد في
الطريق الى خاليا المسلحين!.
أس�جل هنا ..ان الش�يخ عبد
المل�ك الس�عدي ال�ذي أيدناه في
البداي�ة وأيدن�ا حركت�ه الوطنية
ودعواته ال�ى االعتصام في إطار
االس�تجابة للمطالب المشروعة
الت�ي حملته�ا الجماهي�ر ف�ي
الغربية بدأ ينحو منحى آخر ربما
هو حماس�ته ف�ي إط�ار العمل
م�ع المتظاهري�ن او الرض�وخ

للصيحات التي ب�دأت تدعوه الى
اخذ مواقف كثر حدة..الرجل في
آخ�ر مقابلة له رفض اس�تقبال
وزراء م�ن اللجنة المش�كلة من

انتخابات ش�عبية عامة شاركت
فيه�ا المناط�ق الغربي�ة عب�ر
انتخابه�ا القائم�ة العراقية وان
وزراء م�ن العراقي�ة ومن األخوة

ومس مش�اعره الوطنية وخياره
الشعبي!.
الحكوم�ة العراقي�ة حكومة
وطني�ة م�ع إقرارن�ا بوج�ود

من يعتقد ان ليس هنالك مؤامرة لتوريط العاصمة
بالذي جيري فهو ال يعرف ما جيري
قب�ل مجل�س ال�وزراء لمتابع�ة
مطالب المتظاهرين واالنكى من
ذلك وصف�ه الحكوم�ة العراقية
أنها موجهة من قبل إيران!.
الس�عدي يعرف ان الحكومة
وطني�ة وج�اءت عل�ى خلفي�ة

الس�نة الع�رب موج�ودون فيها
وإذا كان هنال�ك اته�ام به�ذا
األمر فاألمر ينس�حب على نواب
الجمه�ور الس�ني ال�ذي يق�ف
الس�عدي ف�وق منص�ة خطاب�ه
متحدثا وهو شيء مس الجمهور

انتهاكات في السجون وتجاوزات
في تطبيق القانون وتعديات في
عملي�ة إقامة ش�روط المس�ألة
األمني�ة ف�ي المناط�ق الغربي�ة
التي كانت للقاعدة قبل س�نوات
صول�ة وجول�ة فيها والس�عدي

يعرف كيف كانت القاعدة تثقف
وتع�دم وتتحرك وتصل�ب الناس
على أعمدة الكهرباء ولم نس�مع
منه كما كن�ا نتمنى كلمة واحدة
تندد بهذه األفع�ال..ان الضرورة
الش�رعية والتاريخي�ة والوطنية
تدع�و الس�عدي ان يك�ون ال�ى
جانب الحق والمنطق واإلنصاف
والغيرة الوطنية والحكومة التي
يطالبه�ا الس�عدي بإقامة الحق
ه�ي حكوم�ة تش�كلت ب�إرادة
المتظاهري�ن قب�ل س�نتين واي
حدي�ث يخدش الحي�اء والمروءة
الوطنية هو خدش بحياء ومروءة
الذين يس�تمعون له ف�ي منصة
الخطابة!.
أنا ادع�و األخوة ف�ي اللجنة
الوزارية وكل السياس�يين الذين
يبحث�ون ع�ن مخ�ارج وحل�ول
لالزم�ة المطلبي�ة الراهنة الكف
عن طلب لقاء الش�يخ الس�عدي

ف�ال الخل�ق وال المنط�ق وال
المس�ألة الش�خصية وما يتعلق
بالكرامة الشخصية وال المرحلة
وض�رورة التعام�ل بالق�رارات
م�ع التظاه�رات المطلبية تقبل
ان يطالعنا الش�يخ ف�ي كل مرة
بكالم ال يلي�ق بالوطنية والوطن
وال السياس�ة وتطبي�ق ش�روط
الحكمة ف�ي التعامل مع الفرقاء
السياس�يين وهو يرف�ض اللقاء
بالطبقة السياس�ية مع ان أحدا
من الذين طلب�وا اللقاء خرج الى
العلن وق�ال انه لم يس�تقبل من
قبل الشيخ!.
اع�ود فأق�ول ان اي ح�راك
في بغ�داد يعني تألي�ب األوضاع
السياس�ية ف�ي البل�د وإدخ�ال
المطالب في دهليز التفس�يرات
المتش�نجة والخش�ية م�ن
دخ�ول التي�ارات المس�لحة من
كال الطرفي�ن اضاف�ة ال�ى تيار

األجن�دة اإلقليمي�ة والتط�رف
الطائفي وكتائب الدوالر القطري
والس�عودي على الخط وهو أمر
إن تم فان المس�ألة ستخرج عن
الس�يطرة وهو ما ال نتمناه واذا
حدث فان العراق سيدخل مرغما
عهد الحراك السوري!.
اتمنى على الش�يخ السعدي
ال�ذي أدان الش�عارات المفرق�ة
والطائفية وال�كالم المتوتر الذي
قي�ل عل�ى لس�ان البع�ض ف�ي
تظاهرات الغربي�ة ان يدين قرار
نق�ل التظاهرات الى بغ�داد كما
أدان الش�يخ الدكتور العيس�اوي
هذا القرار وعد األمر نقال للسالح
الن بغداد خ�ط احمر كونها خط
تماس ساخن ال ان يوجه االتهام
جزافا للحكوم�ة بالعمالة إليران
وه�و أم�ر ال ينبغ�ي ان يم�ر بال
عت�اب او رس�الة تدع�و الش�يخ
لالعتذار عن ذلك.

الشـاله :المطـالبــة بـإسقـــاط النظــام «ضــرب مـن الخـيـــال»

 :التـدخـــالت اإلقـليمـيــــة ستضــع الـعــراق
الكردستـانــي لـ
علـى مفتـرق طـرق وسقـف املطـالــب سيـرتفــع
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
فيم�ا أك�د التحال�ف الكردس�تاني أن
التدخ�الت الخارجي�ة س�تضع الع�راق على
مفترق طرق الس�يما في ظل ارتفاع س�قف
المطالبات الت�ي تقدم بها المتظاهرين ,دعا
ائتالف دولة القانون رجال الدين إلى التعامل
بحكم�ة حي�ال األزمة الراهن�ة واالبتعاد عن
التحش�يد الطائفي ,بالمقابل استبعد محلل
سياس�ي حصول أي تقدم ف�ي المفاوضات
مع المحتجي�ن لعدم وجود جهة معينة بهذا
الشأن.
وق�ال النائب عن التحالف الكردس�تاني
حمي�د باف�ي ل�"المس�تقبل العراق�ي" إن
التعاط�ي مع األزمة الحالية ليس بمس�توى
الطم�وح ,مبينا ً ان مطالب المتظاهرين غير
واضحة ويلفها كثير م�ن الغموض ,متوقعا ً
ارتفاع س�قف ه�ذه المطالب خ�الل الفترة
المقبلة النعدام ثقة المتظاهرين بالحكومة
من جانب ودخول بعض السياس�يين والدول
اإلقليمي�ة على خ�ط التظاه�رات من جانب
آخر.
وتوقع بافي تصاعد األزم�ة الحالية إلى
أكثر مما هي علي�ه اآلن ,محذرا ً من االنجرار
وراء مخططات بعض ال�دول اإلقليمية التي
خرقت التظاهرات كونها ستضع العراق على
مفترق طرق ،بحسب قوله.
م�ن جانب�ه ,طال�ب عضو ائت�الف دولة
القانون علي الش�اله رجال الدي�ن الذين هم
مع المتظاهرين إلى عدم اللجوء إلى الخطاب
المتش�نج والتعاط�ي بايجابية م�ع الحلول
التي اتخذتها اللجان الحكومية.
وق�ال الش�اله ل�"المس�تقبل العراق�ي"
إن "اللج�ان الحكومي�ة التي ش�كلت للنظر
بمطالب�ات المتظاهري�ن أنج�زت كثيرا من
مهامه�ا وعل�ى المتظاهري�ن ان يتعاط�وا
بايجابي�ة م�ع ه�ذا التق�دم لك�ي ال تش�عر
الحكومة ب�"الال ج�دوى" مبينا ً ان "مواقف
القائمة العراقية غير مش�جعة للخروج من
األزمة الراهنة".
وأوضح الشاله ان "القائمة العراقية تريد
توظي�ف التظاهرات لمصلحتها الش�خصية
وان مطالب المتظاهرين المشروعة تتضارب
مع مصالح الكثير م�ن أعضاء هذه القائمة
الذي�ن يتعم�دون خل�ط األوراق" ،بحس�ب
قوله.
واعتبر الش�اله بع�ض التصريحات التي
تحدثت ع�ن مطالبة المتظاهرين بإس�قاط

مـوضــوع معـاقبــة الـوزراء المتغيبـيــن لــم يطــرح لحـد اآلن

وزيـر «االتصـاالت» يكسـر مقـاطعــة «العـراقيــة» وحيضـر جلســة جملــس الــوزراء!
المستقبل العراقي  /فالح الشامي
كش�ف المستش�ار اإلعالم�ي لرئي�س
ال�وزراء عل�ي الموس�وي ,عن حض�ور احد
وزراء القائم�ة العراقي�ة إلى جلس�ة مجلس
ال�وزراء الت�ي عق�دت ,أم�س الثالث�اء ,على
الرغ�م م�ن مقاطعة قائمت�ه لها ,الفت�ا ً إلى
ان المجل�س ل�م يتخ�ذ اي إج�راء لح�د اآلن
بح�ق ال�وزراء المتغيبين.وق�ال الموس�وي
ل�� "المس�تقبل العراق�ي" ان وزي�ر الدولة
"لش�ؤون المحافظات" ووزي�ر "االتصاالت
وكالة" طورهان المفتي كسر قرار مقاطعة
وزراء القائمة العراقية بعد ان حضر جلس�ة
مجلس الوزراء التي عق�دت ,امس ,مبينا ً ان

مجل�س ال�وزراء لم يناق�ش او ل�م يتخذ اي
إجراء بحق الوزراء المتغيبين.وكانت مصادر
مطلع�ة أك�دت ,في وق�ت س�ابق ,ان رئيس
الوزراء نوري المالكي قد انذر وزراء القائمة
العراقي�ة المقاطعي�ن لجلس�ات مجل�س
الوزراء بالفصل في حال عدم حضورهم في
جلسة ,امس الثالثاء ,كموعد اخير الن وزراء
العراقي�ة لم ينصاعوا لهذا اإلنذار واس�تمروا
في مقاطعتهم.في الس�ياق ذات�ه ,قال بيان
لمكت�ب نائب رئي�س ال�وزراء والقيادي في
القائم�ة العراقية صالح المطل�ك ،امس ،أن
وزراء قائمته قرروا االس�تمرار في مقاطعة
جلس�ات مجل�س ال�وزراء ،احتجاج�ا عل�ى
سياس�ة "اإلقص�اء والتهمي�ش والتجاهل"

لمطالب الشارع ،بحسب قوله.
وأش�ار البي�ان ال�ى ان هذا الق�رار جاء
بع�د االجتم�اع ال�ذي عق�ده "ن�واب ووزراء
القائمة العراقية في مكتب المطلك" ,مؤكدا
أن "ال�وزراء سيس�تمرون بتمش�ية األعمال
اليومية لوزاراتهم بغية عدم التأثير سلبا في
الخدمات المقدمة للشعب العراقي".
وتتول�ى القائم�ة العراقي�ة إدارة ثماني
وزارات في تش�كيلة الحكوم�ة وهي المالية
والكهرب�اء والصناع�ة والمع�ادن والعل�وم
والتكنولوجي�ا والزراعة والتربية واالتصاالت
ووزارة الدولة لش�ؤون المحافظات ،إضافة
إل�ى منصب نائ�ب رئي�س الوزراء لش�ؤون
الخدمات.

الى ذلك ,اتهم عضو ائتالف دولة القانون
النائب عن التحالف الوطني علي الشاله وزراء
القائم�ة العراقية بالس�عي لتحقيق مطالب
سياس�ية على حس�اب المتظاهرين وتعقيد
األزمة من خ�الل مقاطعة جلس�ات مجلس
الوزراء.ودعا الش�اله جمي�ع وزراء القائمة
العراقية للحضور إلى جلسات مجلس الوزراء
الن حضورهم س�يكون مس�ؤوالً ووطنيا ً إذا
كانوا يريدون تحقيق مطالب المتظاهرين.
وأش�ار الش�اله ال�ى إن عم�ل الدول�ة
وانجازاته�ا تأخ�رت بش�كل كبي�ر بفع�ل
السياس�ة الخاطئ�ة الت�ي تتبعه�ا القائم�ة
العراقي�ة ووزراؤها جراء مقاطعة جلس�ات
مجلس الوزراء.

النظ�ام "ضرب�ا م�ن الخي�ال" الس�يما وان
الع�راق بلد ديمقراط�ي وتغيي�ر النظام فيه
يأتي عبر صناديق االقتراع.
إل�ى ذل�ك ،قال المحل�ل السياس�ي واثق
الهاش�مي ان التعاط�ي م�ع األزم�ات ب�ات
المش�كلة الكبي�رة الت�ي تواج�ه العملي�ة
السياس�ية ,مبينا ً ان تعدد اللجان الحكومية
المفاوض�ة وغي�اب جهة منس�قة تتفاوض
ع�ن المتظاهرين س�اعد على إبق�اء األزمة
على حالها.
وبي�ن الهاش�مي أن الفش�ل ف�ي إدارة
األزمة الحالية عمَّ�ق الخالفات بين مكونات
الشعب العراقي ,محذرا من تطبيق سيناريو
التظاه�رات في مصر التي ب�دأت بالمطالبة
بإجراء إصالحات وانتهت بالمطالبة بإسقاط
حسني مبارك.
ودعا الهاش�مي جميع القوى السياسية
ال�ى الجل�وس ال�ى طاول�ة الحوار م�ن اجل
تطوي�ق األزم�ة للحيلول�ة من دون توس�يع
التدخ�الت اإلقليمي�ة ,مضيف�ا ان المطالبة
بإس�قاط النظ�ام او الحكوم�ة غي�ر ممكن
في الع�راق كون ان النظ�ام ديمقراطي وان
الحكومة جاءت عبر صناديق االقتراع.
وكان رجل الدين عبد الملك الس�عدي قد
اعتبر ،أم�س األول ،ان الخ�روج للتظاهرات
والمشاركة بها "فرض عين" على كل عراقي
باس�تطاعته الخ�روج "لنص�رة المس�لمين
المستضعفين" في العراق ،نافيا في الوقت
نفسه تصريحات ائتالف دولة القانون بشأن
انسحابه من تلك التظاهرات.
وقال نجل الس�عدي والمتحدث باس�مه
أحمد عب�د الملك الس�عدي إن "الش�يخ عبد
الملك الس�عدي وجه باستمرار التظاهر على
أن يك�ون ش�عار الوحدة والتآخ�ي والمحبة
بي�ن العراقيي�ن بمختلف أطيافه�م الكريمة
عنوانا لها" ،موضحا أن "الس�عدي أكد على
أن الخ�روج للتظاهرات ف�رض عين على كل
عراقي ق�ادر على ذلك لرف�ع الظلم والحيف
عن جميع العراقيين".
وأضاف السعدي أن "ما تحدث به بعض
السياسيين بش�أن انسحاب الشيخ السعدي
م�ن التظاه�رات ال أس�اس ل�ه وع�ار ع�ن
الصحة" ،مبينا أن "الش�يخ الس�عدي اعتذر
ع�ن لق�اء أي وف�د حكومي أو سياس�ي في
مقر إقامته وطلب أن يتوجهوا إلى س�احات
االعتصام والتظاهرات ليلتقوا بالمتظاهرين
المعتصمي�ن المطالبي�ن بالح�ق العراق�ي
المشروع".

هـل خــرج مشــروع تقسـيـــم العــراق مـن سبـاتـــه؟

مستقل :هناك نوايا ..العراقية احلرة :االقاليم أ َم ُّر احللول ..والتحالف الوطني يرفضه بشدة
المستقبل العراقي  /مها بدر
بعد أن كش�ف أحد النواب المستقلين عن وجود نوايا
لدى الكتل السياس�ية بشأن تقسيم العراق إلى ثالث دول
مس�تقلة ،وصف ائتالف دولة القانون هذا الكالم ب�"عار
ع�ن الصحة" رافض�ا ً طرح مثل ه�ذه المش�اريع ،فيما
قال�ت القائم�ة العراقية انه "ليس الحل األمث�ل لكنه أَمَ ّر
الحلول".
ويعد خيار تقس�يم العراق م�ن الخيارات المطروحة
بق�وة في المش�هد السياس�ي ،كم�ا يس�تخدم كمصدر
ضغط من قبل بعض السياسيين ،السيما وإن التظاهرات
الحالي�ة تلوح بمثل هذا الخي�ار نتيجة لعدم وجود حلول
حاسمة لألزمات المتتالية التي يشهدها البلد.
وقال النائب المس�تقل جواد البزوني ل�"المس�تقبل

العراق�ي" "أن�ا ال أتح�دث من ف�راغ ،وقد لمس�ت رغبة
في تقس�يم الع�راق من خالل حوارات م�ع اغلب القوائم
األخ�رى" ،كاش�فا ً أن "أغلب الكتل السياس�ية تطلب أن
تعي�ش لوحده�ا بعيدا عن مش�اكل اآلخ�ر" ،موضحا ً أن
المكون الس�ني "يري�د العي�ش بكرامة ويطال�ب بدولة
مس�تقلة ،واألك�راد هذا حلمهم ،والش�يعة ال يس�محون
بتدمي�ر البلد من قبل اآلخرين" ،مؤكدا ً أن "هذه المطالب
في مجموعها تؤدي إلى تقسيم العراق".
ولفت البزوني إلى "أننا طرحنا خيار تقس�يم العراق
إلى أقاليم منذ البداية" ،مس�تدركا ً "يبدو أنهم يريدون أن
يذهبوا إلى التقس�يم دون الم�رور باألقاليم" ،مضيفا ً أن
"الحلول الترقيعية أصبح�ت مرفوضة ،والكل يبحث عن
حلول جذرية وهذه الحل�ول ال يمكن أن تكون إال بالعمل
بالنظام الفدرالي أو الذهاب مباشرة إلى تقسيم البلد".

وتاب�ع البزوني "األقاليم حتى وان تش�كلت حس�ب
م�ا طالبنا به�ا في الس�ابق على أس�اس جغرافي فإنها
ستتشكل اآلن على أس�اس طائفي وقومي" ،مشددا ً بأن
"الكتل السياسية ستتخاصم حول هذه األقاليم وسنشهد
صراعا على األرض والمكتس�بات وس�يؤدي هذا الصراع
الى تقسيم البلد".
من جانبه�ا ،قالت النائب عن العراقي�ة الحرة عالية
نصيف ل�"المس�تقبل العراقي" أن تقسيم العراق "ليس
الح�ل األمثل وه�و أمَ ّر الحل�ول ،وأن الذين رفعوا ش�عار
التقس�يم اليوم هم ذاته�م الذين يق�ودون التظاهرات"،
موضح�ة أنه "ل�و نس�تعرض التظاه�رات س�نجد أنها
تقاد من قبل ش�عالن الكريم في س�امراء وهو من دعاة
التقس�يم ،واثي�ل النجيف�ي ف�ي نين�وى وهو م�ن دعاة
التقسيم أيضاً ،ورافع العيساوي في االنبار".

وأش�ارت نصيف إلى أن "التظاه�رات انطلقت ألجل
أقلمة العراق ،وليس لتلبية المطالب والمطالبة بالحقوق،
والدلي�ل عدم وج�ود تجاوب من قب�ل التظاهرات مع كل
إجراءات اللجان التي تش�كلت من قبل الحكومة" ،مبينة
أنه "علين�ا أن نميز بي�ن المطالب المش�روعة وبين من
يريد أن يركب موجة التظاهرات".
بمقابل ه�ذا توجه النائب عن ائت�الف دولة القانون
محم�د الصيهود بالس�ؤال إلى البزوني "م�ن هي الكتل
التي عبرت عن رغبتها بتقسيم العراق؟".
ووصف الصيهود في تصريحه ل�"المستقبل العراقي"
تصريح البزوني ب�"هذا كالم عار عن الصحة".
وقال الصيه�ود أن "التحالف الوطن�ي هدفه الوحيد
هو وحدة العراق ،ووقف وس�يقف بوج�ه التحديات التي
تهدف إلى تقسيم العراق".

إلى ذلك ،قال األمين العام لمجلس الوزراء علي العالق
في بي�ان صحف�ي تلقت "المس�تقبل العراقي" نس�خة
من�ه ،إن "الوضع في البالد واحتم�االت الحرب الطائفية
او التقس�يم ترتبط بشكل مباش�ر بإرادة الشعب وإرادة
الش�ارع العراقي واستعداداته" ،مش�يرا ً إلى أن "الشعب
يعب�ر يوميا ً وبش�كل واض�ح وصريح انه ض�د موضوع
التقس�يم والحرب الطائفي�ة وهذا األم�ر نتيجة طبيعية
للوعي الكبير الذي يتمتع به المواطن".
وبين العالق أن الكتل السياس�ية "اجمعها تس�تبعد
مثل ه�ذه الخيارات وال ترغب في اللجوء إليها" ،موضحا ً
أن "خيار التقس�يم يأتي بالضرر للجمي�ع ،وأن مرحلتنا
الحالي�ة جاءت اثر صراع�ات وحروب ،لذل�ك نحن نفكر
بعقالني�ة ش�ديدة اآلن ،وال اعتقد ان هن�اك فرصا لنجاح
هكذا طروحات".

املرور تدعو أصحــاب سيــارات «املنفيست» اىل تسجيـــل سيـاراهتـم أو تسقيطهـا
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

دع�ت مديرية المرور العامة ،أمس الثالثاء ،أصحاب س�يارات المنفيس�ت إل�ى مراجعة دائرة
الجمارك في قضاء أبو غريب ببغداد ،لتسجيل سياراتهم ومنحهم أرقاما دائمة أو لتسقيطها.
وق�ال مدير اإلع�الم في المرور العمي�د نجم عبد جابر لوكالة “الس�ومرية ني�وز” ،إن “مدير
الم�رور الع�ام اللواء محمد بدر ناصر يدعو أصحاب ومالكي س�يارات المنفيس�ت أو الحائزين أو
ال�وكالء القانونيين له�م إلى مراجعة دائرة الجم�ارك في قضاء أبو غريب ( 20ك�م غرب بغداد)،
لغرض تس�جيل س�ياراتهم ومنحها أرقاما ً دائمة ،أو لتسقيطها واالس�تفادة من رقمها باستيراد
سيارات حديثة”.
يشار إلى أن العام  2003الذي تال دخول القوات األميركية إلى العراق دخلت خالله وبعده آالف
الس�يارات التي تحمل صفة المنفيست ذات األرقام السود المسجلة ببطاقة العجلة بعنوان المالك
والحائز والتي س�ببت إرباكا في عائدية ملكية السيارات كونها تسير في الشوارع بوكالة صادرة
من كاتب العدل تخول آخر مالك للسيارة ببيعها أو توكيلها آلخر.

�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

االربعاء

العدد (  23 ) 426كانون الثاني 2013

معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ( ) 967

السنة الثانية

www.almustakbalpaper.net

Issue No (426 ) Wed 23 Jan 2013

فرنسا تحاكم متهمين باختالس أموال من «النفط مقابل الغذاء»

العالقات اخلارجية :ال نعلم شيئ ًا ..النفط والطاقة :ال نعلم شيئ ًا ..وزارة النفط :ال نعلم شيئ ًا!!
المستقبل العراقي  /سام محمود

ب�دأت ف�ي فرنس�ا ،أم�س األول،
بغي�اب الجان�ب العراق�ي ،محاكم�ة
عش�رين متهما ً بقضية اختالس أموال
مرتبط�ة ببرنام�ج «النف�ط مقاب�ل
الغ�ذاء» الذي أقرته األم�م المتحدة في
العراق في تس�عينات الق�رن الماضي،
ومن ضم�ن المتهمين مجموعة توتال
النفطي�ة العامل�ة حالي�ا ف�ي العراق.
ووف�ق تصريح�ات رس�مية م�ن قبل
اللج�ان العراقية المختصة ،فإن كل ما
يمتلكون�ه من معلومات ق�د وصلتهم
عب�ر اإلعالم ،وال يملك�ون أي معلومة
رس�مية ،وخصوص�ا ً أن المحاكم�ة
تتع�رض لش�خصيات عراقية في زمن
النظام السابق.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة في
مجلس النواب عدي عواد ل�»المستقبل
العراق�ي» إن «اللجن�ة لديها معلومات
غي�ر رس�مية وصلته�ا ع�ن طري�ق
اإلعالم ،لذل�ك طالبنا باجتم�اع للجنة
باستحصال هذه المعلومات عن طريق
وزارة الخارجي�ة ،لك�ي يك�ون لدين�ا
موقف ولكي نعرف أسماء الشخصيات
العراقية المتورطة».
وأش�ار ع�واد ال�ى أن «الجان�ب
الفرنسي لم يبلغنا أي شيء بخصوص
هذه المحاكم�ة ،ويجب على الحكومة
أن تك�ون عل�ى علم به�ذا الموضوع»،
مش�ددا ً بالق�ول أن «الع�راق ليس من
مصلحته إثارة المش�اكل مع الشركات
النفطي�ة ،وخصوص�ا فتح مث�ل هذه
الملف�ات ،باإلضافة إل�ى وجود عقود
مبرمة مع الش�ركات وهن�اك غرامات
مالية كبيرة فيما اذا تم فسخ العقد».
وبي�ن ع�واد ان «توت�ال تع�د م�ن
الش�ركات العالمي�ة ولديه�ا خب�رة
وإمكانيات كبيرة في المجال النفطي»،
مبديا ً اعتقاده أن «على العراق التغاضي
عن فتح ملف الفس�اد معها في الوقت
الحالي ،حتى يس�تعيد الع�راق مكانته
في السوق النفطي العالمي».
وتاب�ع أن ه�ذا األمر يخ�ص لجنة
العالقات الخارجية في مجلس النواب.
وبحس�ب وكالة األنباء الفرنسية،
فإن المحاكمة ستس�تمر لم ّدة ش�هر،
وس�تتناول العراق في الرئيس السابق
صدام حس�ين ،وتفنيد آليات االلتفاف
عل�ى الحص�ار االقتصادي ال�ذي كان
مفروض�ا ً ض�د نظام�ه بع�د اجتي�اح
العراق للكويت في العام .1990
وبين�ت الوكال�ة أن «المتهمي�ن
مسؤولون في جمعيات ورجال أعمال

وصحافيون ودبلوماس�يون سابقون
بينه�م ج�ان برن�ار ميريمي�ه س�فير
فرنس�ا الس�ابق ف�ي األم�م المتحدة،
وه�م مالحقون بتهمة االس�تفادة من
مخصصات نفطية» ،مضيفة أن «هناك
أيض�ا وزي�ر الداخلية األس�بق ش�ارل
باس�كوا الذي ينفي ان يكون اس�تفاد
من سخاء العراقيين» على ح ّد قولها.
وأشارت الوكالة إلى أن «مجموعة
توتال النفطية مش�تبهة أيضا ً بصفتها
ش�خصية معنوي�ة ،دفع�ت ع�ن عل�م
فواتي�ر مضخم�ة به�دف الحص�ول
عل�ى عقود وش�راء النف�ط الخام من
مخصصات غير مش�روعة ألش�خاص
في القط�اع الخاص ،لك�ن المجموعة
الفرنس�ية تنفي اي نية غش او انتهاك
للحص�ار» .ويذكر أن ع�ددا من كوادر
توت�ال مالحق�ون ف�ي ه�ذه القضية،
إضاف�ة ال�ى رئي�س مجل�س إدارته�ا
الحالي كريستوف جو مارجوري الذي
ينفي هو اآلخر قيامه بأي اختالس.
م�ن جانبه�ا ،قال�ت عض�و لجن�ة
العالق�ات الخارجي�ة ف�ي مجل�س
الن�واب ن�دى الجب�وري أن «اللجنة ال
تمل�ك معلوم�ات ف�ي م�ا يخ�ص هذا
الموضوع» ،متس�ائلة «من هي الجهة
التي رفع�ت الش�كوى ،وأدت إلى هذه
المحاكمة؟».
وقال�ت الجب�وري ل�»المس�تقبل
العراق�ي» إن اللجن�ة «ل�م تت�داول
ه�ذا الموض�وع» ،مش�يرة إل�ى أن كل
«معلوماتن�ا مصدره�ا اإلع�الم ،وأن
اإلعالم حالي�ا هو من يكش�ف ملفات

الفساد».
وفي ما يخص محاكم�ات تجريها
ال�دول األوربي�ة وأمري�كا لقضايا لها
صلة مباشرة بالعراق ،ومنها محاكمة
جن�ود بريطانيي�ن متهمي�ن بالقت�ل
داخ�ل العراق ،قالت الجب�وري أن هذه
المحاكم�ات «ج�اءت نتيج�ة تقدي�م
ش�كاوى من أطراف م�ن ذات الجانب،
إذ يش�تكي احد الجن�ود األمريكيين او
البريطانيي�ن ،أو يتس�رب فيلم يصور
االنتهاكات من قب�ل احد الجنود ،فتبدأ
الدولة -وألنها تحترم حقوق اإلنسان-
بفتح الملفات وإعادة التحقيق» ،وترى
النائبة أن «الجانب العراقي ضعيف جدا
في ه�ذا الموض�وع ،بس�بب الفوضى
العارمة التي يعيشها منذ سنوات».
وأوضحت الجبوري أن «االتفاقيات
الت�ي وقع�ت م�ع الجان�ب األمريك�ي
باعتب�ار أن أميركا تمث�ل جميع قوىالتحال�ف -تمن�ع الحكوم�ة العراقي�ة
م�ن تقدي�م ّ
أي ش�كوى» ،مبين�ة أن
«الذي يحق له أن يشتكي هو المواطن
ومنظمات المجتمع المدني والنقابات
ومكاتب المحاماة».
وتابع�ت أن جبهة الح�وار الوطني
«عق�دت مؤتمرا في عم�ان بخصوص
موض�وع التعويض�ات للعراقيي�ن،
واتضح قانوني�ا ً أن الحكومة العراقية
ال تستطيع أن ترفع شكوى».
وذكرت إنها ش�خصيا ً كانت ترعى
منظم�ة مجتم�ع مدن�ي ،موضح�ة
«كن�ت أتمن�ى ان يكون هن�اك دعم لي
م�ن قب�ل مكات�ب المحام�اة ،إذ نحن

كمنظم�ة مجتم�ع مدن�ي نحت�اج إلى
أم�وال ومحامي�ن يعملون ف�ي قانون
تلك الدول لكي نرفع دعاوى بخصوص
التعويضات» .بمقابل هذا نفى الناطق
الرس�مي باس�م وزارة النف�ط عاصم
جهاد ل�»المستقبل العراقي» أن يكون
لدى المكت�ب اإلعالمي ل�وزارة النفط
أي عل�م بهذه القضية ،مش�يرا ً إلى أنه
سيتباحث بشأنها مع الدائرة القانونية
في الوزارة وس�يرد لإلعالم عن وجهة
نظر القضية في ما بعد.
ويختل�ف الخبي�ر القانون�ي طارق
حرب م�ع النائب�ة ندى الجب�وري في
حيثيات االتفاقي�ة المبرمة مع اإلدارة
األميركي�ة ،حيث يؤك�د أن «االتفاقية
التي وقعها العراق مع أمريكا واضحة،
وال تح�وي أي نص يل�زم العراق بعدم
رف�ع ش�كوى او دع�وى للمطالب�ة
بتعويض�ات او حق�وق مفق�ودة او
اس�ترداد أموال م�ن ال�دول األخرى»،
الفتا ً إلى أن «االتفاقي�ة تلزم الجانبين
بس�بل التع�اون ف�ي كاف�ة مج�االت
الحي�اة ،وال ش�يء غي�ر ذل�ك ،كما أن
جميع االتفاقي�ات الدولية التي وقعها
الع�راق ال توج�د فيه�ا أي م�ادة تقيد
العراق وتمنعه من رفع أي شكوى».
وتختت�م وكال�ة األنباء الفرنس�ية
تقريرها حول المحاكمة بأن «ش�ركة
توتال ورئيس�ها التنفيذي كريس�توف
دو مارجي�ري وش�ركة تج�ارة النفط
السويس�رية فيت�ول والوزير الس�ابق
ش�ارل باس�كوا و 16متهم�ا آخري�ن
يواجه�ون تهم�ا ً مختلفة من الفس�اد

نائب حمافظ ميسان يتفقد املشاريع التي تنجزها املحافظة
ميسان  /المستقبل العراقي
تفقد نائب محافظ ميس�ان خالد عبد الواحد كبيان
عددا من المشاريع في المحافظة ،ويأتي ذلك في إطار
برنامجه الدوري .وشملت الجولة التفقدية األسبوعية
مش�اريع تنمية األقاليم والمش�اريع الوزارية بصحبة
الكادر الفني لمحافظة ميسان.وقال عبد الواحد كبيان
إن «جولتن�ا ش�ملت مش�روع ( )1000وحدة س�كنية
والذي يعد احد مشاريع تنمية األقاليم تمت إحالته الى
ش�ركتين محليتين بكلفة (ستة عشر مليارا وثالثمائة
ملي�ون دينار) لبناء مس�اكن واطئة الكلفة وس�تكون
مس�احة كل وحده سكنية (200م )2ومس�احة البناء
(100م )2حيث ستكون السقوف كونكريتية واألبواب
الداخلي�ة م�ن الخش�ب الص�اج وس�يتم توزيعها على
العوائ�ل المتعففة .وقد بلغت نس�بة االنج�از في هذه

الوح�دات ( )%9إلح�دى الش�ركتين و( )%34للش�ركة
األخرى.وتفقد نائب محافظ ميس�ان خالد عبد الواحد
كبيان مش�روع ماء العمارة الموحد وهو من مشاريع
وزارة البلديات بكلفة ( )151مليار دينار تقوم بتنفيذه
ش�ركة المس�تقبل الس�عيد ويعتبر هذا المش�روع من
المش�اريع المتلكئة وقد تجاوز المدة الزمنية المقررة
له لكن الفعلي والمنجز إلى غاية اآلن (.)%54

إل�ى اس�تغالل النف�وذ أو التواط�ؤ»،
مضيفة أن «قاضي التحقيق الفرنسي
قرر إحالة توتال ومارجيري وباسكوا
والمتهمي�ن اآلخري�ن للمحاكم�ة على
خالف توصية مكتب االدعاء الفرنسي
الذي يخضع لسلطة وزارة العدل».

وأفادت وكالة األنباء أن «مارجيري
مته�م بالتواطؤ في إس�اءة اس�تخدام
أص�ول ش�ركات ،ويواجه الس�جن لما
يصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها
 375أل�ف يورو ( 499,3ألف دوالر) إذا
أدين».

وأدير برنامج «النفط مقابل الغذاء»
ف�ي العراق بي�ن أع�وام  1996و2003
بهدف تخفيف معاناة الش�عب العراقي
بالسماح للحكومة العراقية ببيع جزء
م�ن النف�ط الخ�ام ،رغم الحظ�ر الذي
فرض بعد حرب الخليج األولى.

دياىل« :اجليش العراقي احلر» يأخذ االتاوات
مــن األهـــالــي!!
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت بلدة الس�عدية ،مس�اء أم�س الثالث�اء ،عن
مخطط قالت إنه يهدف إلى تمويل ما يسمى بال�»الجيش
العراق�ي الح�ر» عب�ر تهديد الش�ركات العامل�ة وبعض
مس�ؤولي الناحي�ة وإجباره�م عل�ى دفع اإلت�اوات بعد
انحس�ار مصادر تمويل الجماعات المس�لحة في ديالى.
وق�ال مدي�ر ناحية الس�عدية احم�د الزركوش�ي لوكالة
«ش�فق ني�وز» إن «القاعدة والجماعات المس�لحة تعمل
بش�كل س�ري على توحيد عملياتها تحت مسمى الجيش
الحر باستهداف بعض المس�ؤولين والشركات بهجمات
مس�لحة للحص�ول عل�ى المبال�غ المالي�ة» ،مضيف�ا ً ان

«الناحية شهدت امس اس�تهداف منزل عضو في مجلس
ناحية السعدية وش�ن هجوم مسلح على احدى شركات
المق�اوالت الت�ي تعمل على تنفي�ذ احد الط�رق الرابطة
بين الناحية وقضاء المقدادية».واش�ار الزركوش�ي الى
ان «الجماعات المس�لحة اتبعت مسميات متعددة لتنفيذ
مخططاته�ا في المناطق المتنازع عليها وبش�كل خاص
في السعدية وجلوالء» ،محذرا من «عودة ظاهرة اإلتاوات
واالبت�زازات إل�ى الناحية بعدما تالش�ت خ�الل األعوام
السابقة».وانتقد الزركوشي «المطالب السياسية الداعية
الى الغاء قانون مكافحة االرهاب والمس�اءلة والعدالة»،
واعتبر ذلك «تش�جيعا للجماعات المس�لحة على معاودة
نشاطها في المحافظات الساخنة ومنها ديالى».

النفط والطاقة :المصافي الحكومية تنتج وقودًا نقيًا

البيئة النيابية :وزارة النفط ال تتعاون مع وزارة البيئة إلنقاذ العراقيني من «الرصاص»
المستقبل العراقي  /فالح الناصري
ق�ال نائ�ب ع�ن القائم�ة العراقي�ة ،وه�و
عض�و في لجن�ة الصحة والبيئ�ة البرلمانية أن
استجواب وزير النفط في البرلمان على خلفية
ع�دم تع�اون وزارت�ه م�ع وزارة البيئة بش�أن
احتواء الوقود المستخدم في العراق حاليا ً على
مواد سامة غير ممكن ،ألن وزير النفط مرشح
عن ائتالف دول�ة القانون ،وبالتالي س�يرفض
االئتالف استجواب وزيره .وجددت وزارة البيئة
يوم أم�س األول تأكيدها على ض�رورة متابعة
وزارة النف�ط له�ذا الموض�وع لما ل�ه من آثار
بيئي�ة وصحية تش�كل خطرا ً بالغ�ا ً على صحة
اإلنس�ان العراقي ،األمر الذي أك�ده خبير بيئي
ل�»المستقبل العراقي» أيضاً .وقد جددت وزارة
البيئ�ة تأكيداتها تل�ك ،والتي كان�ت قد كررتها
م�رات ع�دة س�ابقاً ،في ض�وء تقرير نش�رته
صحيفة اإلندبندنت البريطانية تحدثت فيه عن
استمرار شركة بترول بريطانية أميركية اسمها
«أنوس�بيك» (أوكتي�ل س�ابقاً) بتصدي�ر وقود
يحتوي على مادة رابع ايثيل الرصاص الس�امة
إلى دول وصفتها بال�»فقي�رة» ومنها العراق.
وأضاف�ت الصحيف�ة البريطانية ف�ي تقريرها

الذي نشرته «المستقبل العراقي» مترجما ً قبل
أيام أن الش�ركة اعترفت بأنها دفعت رش�اوى
إلى فريق العمل بوزارة النفط العراقية في عام
 2006م�ن أج�ل ذلك الغ�رض .وق�ال نائب عن
التحال�ف الوطني ،وهو عضو ف�ي لجنة النفط
والطاقة النيابي�ة أن وزارة النفط بدأت بتأهيل
مصافيها بم�ا يجعلها تنتج وقودا ً يحتوي على
نس�بة قليل�ة م�ن الرص�اص والمواد الس�امة
األخرى ،وزيادة نس�بة األوكسجين في الوقود
إلى  ،%92وهو ما يحد من نس�بة المخاطر التي
قد تنجم عن استخدام وقود ملوث.
وقال عضو لجنة الصحة والبيئة النائب عن
القائمة العراقية حمزة الكرطاني ل�»المستقبل
العراق�ي» أمس «لدينا متابع�ة مع وزارة البيئة
بخص�وص هذا الموض�وع ،لك�ن وزارة النفط
غي�ر متعاونة إطالقا ،وتم مناقش�ة الموضوع
م�ع وزارة البيئ�ة متمثل�ة بوزيره�ا ووكالئها
والمدراء العامين ،ولكن ليس�ت هناك استجابة
واضحة من وزارة النف�ط وال تتعامل بايجابية
مع هذا الموضوع» ،الفتا ً الى ضرورة أن «تكون
هن�اك صيغ أخ�رى للتعام�ل بي�ن الوزارتين».
وأكد الكرطاني أن لجنة الصحة والبيئة وجهت
إش�عارات عديدة إل�ى وزارة النفط للتعاون مع

وزارة البيئ�ة بخصوص ه�ذا الموضوع ،ولكن
وزارة النف�ط لم ترد على تلك اإلش�عارات حتى
اآلن .وع�ن إمكاني�ة اس�تجواب وزي�ر النف�ط
ف�ي البرلمان عل�ى خلفية ه�ذا الموضوع قال
الكرطان�ي أن «وزير النفط م�ن دولة القانون،
وال اعتقد ان دولة القانون س�تقبل باستجوابه

او اس�تضافته بخص�وص ه�ذا الموض�وع .اذا
اردنا اس�تجواب وزير النفط لن نفلح إطالقاً».
وعن مخاطر احتواء الوقود على مادة الرصاص
قال الكرطاني أن «الرصاص يترسب في جسم
اإلنس�ان بأث�ر تقادم�ي تجميع�ي ويس�تغرق
ظهور أعراضه الجانبية نحو س�نة او سنتين».

وأش�ار إل�ى أن «وزارة البيئ�ة لديه�ا خط�ة
الس�تيراد أجهزة وم�واد تربط عل�ى محركات
الس�يارات والمولدات والتوربينات للتقليل من
نفوذ هذه المواد إلى جس�م اإلنس�ان ومعاملة
المواد الس�امة التي تنتج م�ن عملية االحتراق
وتحويله�ا إلى مواد غير س�امة وغير مؤثرة»،
مستدركا ً «لكن هذه األجهزة والمعدات لم ولن
تصل إل�ى وزارة البيئة باعتبار إن هنالك عرقلة
ف�ي عملي�ة التعاق�د» ،م�ن دون أن يش�ير إلى
طبيعة تلك العرقلة.
من جهته ،ق�ال عضو لجنة النفط والطاقة
النائ�ب ع�ن التحال�ف الوطن�ي فرات الش�رع
ل�»المس�تقبل العراق�ي» أمس أن س�بب وجود
الم�واد الس�امة هو ن�وع النف�ط والوقود في
الث�روة الهيدروكربوني�ة ،باإلضاف�ة إل�ى نوع
التصفية والعناية بها» ،مضيفا ً «إال أن مصافي
الع�راق بدأت تتخل�ص من هذه الحال�ة لترتفع
نسبة األوكسجين في وقودها المنتج إلى ،%92
وهي نس�بة كبيرة» .وأكد الش�رع أن «وحدات
التكري�ر ووح�دات التطوير ف�ي المصافي في
وزارة النفط بدأت تهتم بهذا األمر بش�كل كبير
وتبتعد عن استخدام الرصاص والمواد السامة
األخ�رى ف�ي منتجاته�ا باعتب�ار إن وجوده�ا

يس�بب ح�االت م�ن التس�مم» .وق�ال ان لجنة
النفط والطاقة في البرلمان تتابع هذا األمر مع
وزارة النفط بشكل مباشر ودقيق.
الى ذل�ك ،قال الخبير البيئي الدكتور باس�م
محم�د الخفاج�ي ل�»المس�تقبل العراق�ي» أن
وجود كميات من مادة الرصاص الس�امة يترك
آثارا ً س�لبية على اإلنس�ان والبيئ�ة معا ً ويفرز
تأثيرات س�لبية خطيرة مؤثرة بصحة االنسان،
ويعد تهديدا ً خطيرا ً للبيئة وله انعكاسات سلبية
على المحيط إلفرازه الغازات السامة بسبب عدم
احتراقه الكام�ل وعدم مطابقت�ه للمواصفات
العالمي�ة .وأوض�ح الخفاج�ي أن دول العال�م
غالبا ً ما تضع ش�روطا ً وتتبع تقنيات للحد من
تأثيرات الرصاص المتولد من عمليات االحتراق
وتصنيع الوقود ،مشددا ً على ضرورة ان تجرى
فحوصات مستمرة على الوقود المنتج لقياس
كميات الرصاص في الوقود التي يجب ان تكون
مستوياتها مقبولة .وبين أن دوالً كثيرة لم تعد
بحاج�ة الى خلط البنزين بم�ادة الرصاص بعد
توفر مواد أخرى تحسن البنزين وال ينتج عنها
تأثيرات س�لبية في البيئ�ة .وقال أن على وزارة
النفط االستمرار بتأهيل مصافيها للتخلص من
مادة الرصاص في الوقود.
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التظاهرات بني سيكولوجية السلطة وتنظيم القاعدة اإلرهايب

الدكتور علي التميمي
تبن�ى تنظي�م القاع�دة اإلرهاب�ي
عملية اغتيال الشهيد عيفان العيساوي
يف الفلوج�ة م�ربرا ذلك االغتي�ال نتيجة
خيانت�ه بزعمهم الباطل وهي ش�هادة
ع�ىل وطني�ة املرح�وم النائ�ب العراقي
عيف�ان العيس�اوي ,كم�ا تبن�ى ه�ذا
التنظي�م التكف�ريي اإلرهاب�ي دعم�ه
لتظاه�رات االنب�ار ونين�وى وص�الح
الدي�ن ,وه�ي رس�الة إلخوانن�ا يف هذه
املحافظات العزي�زة ان يفوتوا الفرصة
ع�ىل هذه املجموع�ات املارقة عىل الدين
والوط�ن والت�ي تبح�ث ع�ن الس�لطة
بوسائل تدمريية ال أخالقية وال إنسانية
وال حضارية ,واملطل�وب من إخواننا ان
يضعوا ح�دا للجزع الذي ال اجر فيه من
خالل الحوار الذي كان وال يزال وسيبقى
طريق الوصول اىل الحلول العقالنية.
التظاه�رات ظاه�رة سياس�ية
بعضه�ا مطلبي�ة بحت�ة مث�ل :حقوق
العم�ال واملزارعني ,او حق�وق املعلمني
والطالب ,او التظاهر من اجل الخدمات
مثل الكهرب�اء او التظاهر نتيجة تردي
الخدم�ات البلدية خصوصا بعد األمطار
والفيضان�ات والس�يول الت�ي تج�رف
منازل الن�اس وممتلكاتهم ,او التظاهر
من اج�ل حقوق امل�رأة الت�ي تصادرها
بع�ض األنظم�ة اىل درج�ة منعه�ا من
االنتخاب وقيادة السيارة.
ولك�ن التظاه�ر ال�ذي يتخ�ذ
طاب�ع االحتجاج�ات ش�ديدة اللهج�ة
واالعتصام�ات غالب�ا ما يك�ون لتغيري
الس�لطة ,وتظاهرات املدينة املنورة أيام
الخليفة عثمان بن عفان "رض" والتي
انتهت بمقتل�ه وحدوث الفتنة التي قال
عنه�ا اإلمام ع�ي عليه الس�الم ":والله
م�ا أنكروا ع�ي منك�را ,وال جعلوا بيني
وبينهم نصفا ,وإنهم ليطلبون حقا هم
تركوه ودما هم سفكوه" .
ثم وص�ف اإلمام عي عليه الس�الم
تل�ك الفتنة ب�أدق وصف خل�ده التاريخ
حيث قال":وأنا جامع لكم أمره ,استأثر
 ,فأساء األثرة ,وجزعتم فأسأتم الجزع,
ولله حكم واقع يف املستأثر والجازع" –
نهج البالغة –ج1ص -71
ونح�ن الي�وم نق�ول مل�ن يف الحكم
"ال تس�تأثروا" ونقول مل�ن يتظاهر" ال

تجزعوا " فحكم الله واقع فيمن يستأثر
وفيمن يجزع.
وم�ادام اغل�ب التظاه�ر يتخذ من
املس�اجد منطلقا الس�يما ايام الجمعة
وه�ي س�يدة األي�ام ,فليك�ن املس�جد
مرجع�ا يف مطالبنا وحواراتنا ,ألننا نرى
ونس�مع ما ال ينطبق ومرجعية املسجد
يف الع�دل واإلحس�ان ومفه�وم" قول�وا
للن�اس حس�نا" غ�ري متحق�ق ,وإنم�ا
املتحقق مظاهر العصبية ,واس�تحضار
املفردات الطائفية ,وبني هذه وتلك يجد
املربصون بالع�راق فرصتهم ,ويحظى
أصحاب النوايا السيئة بضالتهم.
ومادام بع�ض املتحدثني والخطباء
م�ن املش�ايخ املعمم�ني ,فنرج�و ان ال
تتحقق مقولة م�ن قال ابعدوا املعممني
عن تجمعاتكم تسريحوا من الفتن .

والتظاه�رات ع�رب التاري�خ س�واء
يف امتن�ا او يف األم�م األخرى ,باس�تثناء
املطلبي�ة منه�ا ,فإنه�ا تظاه�رات من
اجل الس�لطة ,دوافعها ووسائلها تصب
يف الس�عي من اجل الس�لطة والس�لطة
وحدها ,واالستثناء نادر وقليل .
والتظاه�رات الي�وم يف الع�راق ويف
املنطقة تتمحور حول السلطة والسلطة
فقط ,ولذلك يغيب عنها الحوار ,وعندما
تتعط�ل لغة الحوار فالقت�ال هو البديل
القه�ري والح�رب تفت�ح ذراعه�ا مل�ن
يرفض الحوار.
وعندم�ا نتكل�م ع�ن س�يكولوجية
التظاهر ,انما نريد ان نرصد املواقف من
خالل :الشعارات والهتافات ,والبيانات,
واملطال�ب ,ثم نراقبها م�ن حيث الزمان
وامل�كان واإلنس�ان "اي نوعي�ة األفراد

املش�اركني والداع�ني واملتحدث�ني" ث�م
ندرس البيئة التي تحتضن التظاهرات
فنجده�ا يف بع�ض األماك�ن بيئ�ة
حاضن�ة لإلرهاب ,بيض وفقس واخرج
أفراخا ال تعرف اال بضاعة املوت والسعي
للس�لطة بأي ثم�ن غري آبه�ني بالدمار
وإزهاق األرواح ,وتهجري الناس ,وتدمري
املدن واملمتل�كات ,كل ذلك نتيجة عقدة
الس�لطة ,فه�م عندم�ا يختلف�ون م�ع
"حاكم" او "حزب سيايس" ال يختلفون
من اج�ل الحقوق والحرية والعدالة وان
رفعوا لذلك ش�عارا ,فهم عندما يقتلون,
ويغتال�ون ,ويذبح�ون ,ويغتصب�ون,
ويدم�رون ويخربون كل ما يف طريقهم,
إنما ال يحفظون الحقوق ,وال يحققون
حرية وال يؤسس�ون لعدال�ة ,فهم بذلك
يرفع�ون م�ن رصي�د الحاك�م الظال�م

حينم�ا يب�دو للناس ارح�م منهم .وهم
يغط�ون ع�ىل أخط�اء وزالت املخطئني
من أهل السياس�ة والحكم ,الن أفعالهم
وأعمالهم فيها من الشناعة ما ال يقارن
بأعمال اآلخرين م�ن الذين يناصبونهم
الع�داء والخصومة .وم�ن هنا نقول ملن
يتظاهر او يري�د ان يتظاهر :لكم الحق
يف ان تتظاه�روا ,ولكن احذروا ان يكون
معك�م وب�ني صفوفك�م من انتم�وا اىل
مجاميع اإلره�اب والكراهية والتكفري,
فه�ؤالء جبلوا عىل الجزع وامتطاء هول
الظنون والشبهات فتقحمت بهم املنون
حتى تدخلهم النار.وال تربروا ألنفس�كم
وج�ود األخط�اء فيم�ن حك�م او فيمن
تظاه�ر من غريك�م  ,فلله حك�م فيكم
وفيهم ,ولكن الذين مردوا عىل استحالل
حرم�ات النفس الت�ي حرم الل�ه قتلها
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المستقبل العراقي  /فريد محمود
بينما كش�فت رئيس�ة لجن�ة الصح�ة والبيئة
النيابي�ة عن عدم صالحية املض�ادات الحيوية التي
تس�تخدمها وزارة الصح�ة يف معالج�ة "األنفلونزا
الوبائي�ة" ,اس�تبعد عضو يف اللجن�ة ذاتها حصول
ه�ذا األم�ر ,يف ح�ني أعلن مص�در طب�ي يف الوزارة
ع�ن تزاي�د أع�داد املصاب�ني .وقالت رئيس�ة لجنة
الصحة والبيئة النيابية لقاء آل ياس�ني لوكالة أنباء
املس�تقبل ،امس الثالث�اء ،أن "املض�ادات الحيوية
وهي عبارة عن رشاب س�ائل -والتي تس�تخدمهاوزارة الصح�ة ملعالجة األنفلون�زا الوبائية جميعها
منتهية الصالحية" ،مضيف�ة ان "لجنتها تنظر رد
وزارة الصح�ة بهذا الخصوص" ,مبينة ان "مجلس
ال�وزراء أوعز ل�وزارة الصحة ب�رشاء أدوية جديدة
وم�ن مناش�ئ عاملية".م�ن جانبه ,اس�تبعد عضو
لجن�ة الصح�ة والبيئ�ة الربملاني�ة ووزي�ر الصحة
الس�ابق صال�ح الحس�ناوي ان تك�ون اللقاح�ات

عىل طريق االنتخابات

ضياء السراي
كثرية هي األمور التي تس�قط عمدا وس�هوا وتغيب
ع�ن حقيبة الحمالت االنتخابية يف س�احتنا السياس�ية،
وكله�ا تأتي عىل مس�تويات متقاربة م�ن حيث األهمية
وال يمك�ن االس�تعاضة بأحده�ا ع�ن اآلخر وق�د فصلنا
ضمن املقاالت الس�ابقة بعضها وال يزال الكثري منها غري
مع�روف بالنس�بة للمعنيني بالش�أن االنتخاب�ي ،واليوم
نقف ع�ىل مفصل مهم م�ن مفاصل الحمل�ة االنتخابية
وهو ( نظم االتصال االنتخابي ) ونس�تعرض احدث هذه
النظم وأكثره�ا فعالية ونجاحا يف تحقيق أهداف الحملة
االنتخابية.وبطبيع�ة الح�ال فان عملي�ة االتصال عملية
مس�تمرة ودائمة بديمومة الجنس البرشي ،وهي عملية

املوج�ودة ل�دى وزارة الصح�ة منتهي�ة الصالحية,
واصفا الكالم به�ذا الصدد ب�"غري الصحيح".وقال
الحس�ناوي ل�"املس�تقبل العراقي" ان "اللقاحات
املتوف�رة ل�دى وزارة الصحة كافية للس�يطرة عىل
األنفلون�زا الوبائي�ة" ,مبينا ان "الوب�اء املذكور لم
يصل اىل مرحلة الخطر لحد اآلن وان نس�بة اإلصابة
طبيعي�ة وغري مخيفة".وأش�ار الحس�ناوي اىل ان
لجنت�ه عىل تواصل م�ع وزارة الصحة للوقوف عىل
آخر التطورات بهذا الشأن ,منتقدا بعض اإلجراءات
الت�ي اتخذته�ا الوزارة الت�ي وصفه�ا باملتواضعة.
وكان�ت "املس�تقبل العراقي" قد حاول�ت االتصال
هاتفيا بالناطق الرسمي لوزارة الصحة زياد طارق
حول موضوع اللقاحات منتهية الصالحية ,اال أنها
لم تتمك�ن من ذلك.اىل ذل�ك ,أعلن�ت وزارة الصحة
ع�ن تس�جيل  36حال�ة إصاب�ة بم�رض األنفلونزا
الوبائي�ة يف عم�وم الع�راق من بينه�ا حالتا اصابة
جديدتان سجلتا امس الثالثاء ,يف محافظتي واسط
وكربالء.ونق�ل بيان عن وزارة الصحة ,عن الطبيب

األخصائي يف الوزارة الدكتور صباح عبد اليمة قوله
ع�ىل هامش مرافقت�ه لوكيل وزارة الصحة حس�ن
هادي خ�الل زيارت�ه ملحافظة بابل ,ام�س ,انه تم
تس�جيل  36اصابة يف عموم الع�راق موزعة بواقع
 9اصاب�ات يف بابل منه�ا حالتا وف�اة وإصابتان يف
الديواني�ة و 3إصاب�ات يف دي�اىل وإصاب�ة واحدة يف
الب�رة و 7اصاب�ات يف ذي قار فضال ع�ن اصابة
واح�دة يف كربالء ومثلها يف واس�ط.من جانبه ,قال
وكيل وزارة الصحة حسن هادي ان وباء "األنفلونزا
الوبائية" ظه�ر أول مرة يف العراق عام  2009حيث
بل�غ ع�دد االصاب�ات  338اصابة م�ن ضمنها 49
حال�ة وفاة يف حني س�جلت  6اصاب�ات عام 2010
و 177اصاب�ة ع�ام 2011من بينه�ا  7حاالت وفاة
و 422اصاب�ة ع�ام  2012من بينه�ا حالتي وفاة.
واش�ار هادي اىل ان "التعتيم الذي مارسته الوزارة
عن الوباء يف العام الجاري جاء بسبب خشيتها من
بعض السياس�يني واألحزاب التي قد تستغل الوباء
ألغراض سياسية وانتخابية.

اال بالح�ق ث�م اضاف�وا بدع�ة "الذبح"
و "االغتصاب" والس�عي للس�لطة باي
ثمن مم�ا جعل يهود بني ارسائيل الذين
عرف�وا بالل�ؤم والحق�د والكراهية عىل
الناس يمتدح�ون إرهابيي هذه األمة ال
ليشء اال ألنهم عرفوا :ان بواسطة هؤالء
اإلرهابي�ني التكفريي�ني تنقس�م الب�الد
وتشيع الفتنة ويتفكك املجتمع.
فلم�اذا ال نصح�و م�ن غفلتنا ,وال
ننهض م�ن كبوتن�ا ,ونراجع انفس�نا,
ونثيب اىل رش�دنا ونتصال�ح مع ذواتنا,
ونصل�ح ذات بينن�ا ,ونم�ي لبن�اء
مجتمعن�ا ووطنن�ا حتى نع�ود امة لها
وجود تحت الش�مس ,ال يستغلنا ماكر,
وال ينف�رد بن�ا طام�ع ,وال يش�مت بنا
حاقد.وس�وف ن�رى ان الذي�ن أخط�أوا
منا ول�م يكونوا م�ن اإلرهابيني ,يمكن
التعام�ل معهم وتج�اوز أخطائهم عىل
قاع�دة "انم�ا التوب�ة ع�ىل الل�ه للذين
عمل�وا الس�وء بجهال�ة "...وان الذي�ن
جن�دوا أنفس�هم لإلره�اب وأرصوا عىل
ذلك تطب�ق بحقهم القاع�دة الحكيمة:
"قاتلوا الذين يلونكم من الكفار" وكفر
اإلرهاب مشمول باآلية القرآنية الكريمة
"ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم
الكاف�رون" وقد ترج�م اإلمام عي عليه
الس�الم ذلك بقوله "اذا ش�غب ش�اغب
استعتب ,فان أبى قوتل".وسيكولوجية
الس�لطة عند املجامي�ع اإلرهابية اليوم
ل�م تعد خافية وال تحت�اج اىل دليل وهم
املنترشون يف الكثري من التظاهرات التي
تع�م املنطق�ة ومنها الع�راق ,ومن أوىل
صفاته�م واخصها :رفضهم للحوار مع
من يختلفون ,والهتافات التي سمعت يف
بعض التظاهرات يف العراق والتي تقول:
"اعتص�ام  ...اعتص�ام ,حتى إس�قاط
النظام" هي هتافات تنتمي للفريق الذي
يرف�ض الح�وار ,وهذه ع�دوى مرضية
يختفي وراءها فريوس اإلرهاب القاتل.
ان املطالبة بالحقوق واإلصالحات يشء,
واس�قاط النظام يشء آخ�ر ,فاملطالبة
بالحقوق ح�ق مرشوع للجميع س�واء
كانوا أف�رادا او جماعات وهو مضمون
دستوريا ,ولكن اس�قاط النظام الناتج
عن االنتخاب�ات حتى وان كانت مزورة,
فه�و ليس حق�ا لجماع�ة دون جماعة
وإنم�ا هو ح�ق للش�عب ال�ذي انتخب
يمارس�ه م�ن خ�الل ب�اب االنتخابات,

وليس التس�قيط عرب الش�ارع ملا يف ذلك
من فتنة ال تحمد عقباها ,ولذلك ظهرت
تظاهرات تؤيد النظ�ام وهذا مما يؤدي
لالنقسام والفرقة التي تفتح باب الفتنة
 ,ويس�تعيص اإلصالح ؟وعندما نتحدث
بهذه اللغة التحليلية ,س�نجد من يرمينا
بتهمة التس�ر عىل أخطاء الحكم وهي
تهمة لي�س لها نصيب م�ن املوضوعية
والح�ق ,الن م�ن اطل�ع ع�ىل كتاباتن�ا
املنش�ورة يف اكثر من موقع ومن شاهد
لقاءاتن�ا الفضائي�ة  ,يع�رف جي�دا كم
بذلن�ا جهدا يف تش�خيص أخطاء الحكم
وفس�اده بعي�دا ع�ن العداء الش�خيص
والتش�هري والتس�قيط ال�ذي درج عليه
البعض ولم يكن من منهجنا.
ومن الحق واألنصاف كذلك ان نبني
ان�ه لم تكن املجامي�ع اإلرهابية وحدها
تس�عى للس�لطة م�ن وراء التظاه�ر
واالحتجاج ,وإنما كان هذا الس�لوك هو
دي�دن اغلب األح�زاب ان لم تك�ن كلها,
فشعار للحزب الشيوعي أبان فرة حكم
عب�د الكري�م قاس�م كانت عىل الش�كل
اآلت�ي ":ع�اش زعيم�ي  ..عب�د الكريم
 ....ح�زب الش�يوعي بالحك�م مطل�ب
عظيمي" ثم كان حزب البعث مستميتا
ع�ىل الس�لطة وهو م�ن اح�دث مجازر
" 8ش�باط" ع�ام  1963وتصفي�ات ما
بع�د انق�الب ع�ام  1968الت�ي تكلل�ت
بتصفي�ات الح�زب ألفراده ع�ام 1979
ث�م ق�رار إعدامه ألف�راد ح�زب الدعوة
عام  1980بالقرار املشؤوم رقم  156يف
1980|3|31
ويتذكر من عاش تلك الفرة ما قاله
صالح مهدي عماش شعرا -:
من قال كفرا وإلحادا بمنهجنا .....
فمنهج البعث بعث الروح والقيم .
وأول النادم�ني عىل مث�ل هذا القول
الجزايف الذي يهيم يف وديان التيه والضياع
هو صالح مهدي عماش نفس�ه عندما
رأى التصفيات تصنع مجازر للمواطنني
وأفراد الحزب من املعرضني .
وكل األحزاب الدينية كانت تس�عى
للس�لطة ,بعضه�ا باعت�دال وبعضه�ا
مال للتط�رف ,والتطرف يدخ�ل يف باب
الجزع ,والجزع مرف�وض ,لذلك ال نريد
للمتظاهرين من ابناء الوطن ان يصابوا
بالجزع ,فتكون أخطاؤهم كمن استأثر
بالحكم.

االتـصـــال االنتـخــابـــي املــرن وشفــرة البيئــة املعقــدة !
غري منتهية وتمر بمراحل اتصالية عدة للمستوى الواحد
من االتصال ،اي انها قد تنتهي وقتيا كرسالة واحدة ترمي
إليص�ال فكرة وتليها مرحلة اتصال الحقا لتعزيز الفكرة
او تقويتها او لنفيها او اثباتها او إلكمال الفكرة وتحقيق
القناع�ات بم�ا يخصه�ا ،وكما تك�ون عملي�ة التواصل
االنتخابي�ة متعددة متواصلة لرس�ائل متنوعة ورس�ائل
ثابتة فان عملية االتصال بش�كل ع�ام تمر بذات املراحل
التي س�بق وذكرناها ،لكن يبقى ان نفرق بني نوعني من
االتصال هما االتصال الفعال واالتصال العادي وباالطالع
ع�ىل معاي�ري االتص�ال الفعال يك�ون بمقدورن�ا تمييزه
ع�ن االتصال الع�ادي من خالل األم�ور التالي�ة ( نوعية
معلومة االتص�ال ،دقة توقيت االتص�ال ،ضمانة وصول
املعلومة ،س�هولة اس�تيعاب املعلومة ،متابعة مرحلة ما

بعد االتص�ال ،تقييم فعالية االتص�ال).ويف نطاق تحديد
ج�ودة وفعالية االتص�ال البد من االلتف�ات اىل التوقيتات
ودقة التوجي�ه االتصايل ضمن س�ياق الحملة االنتخابية
ومدى الت�زام فريقها و(القائم باالتصال) وهو املرش�ح
وكيانه بتلك املعايري ،فإهماله�ا ومخالفتها يعني انهيار
نظام االتصال االنتخابي بأكمله والتحول اىل حيز آخر من
العمل ومجال مختلف وهو االتصال االنتخابي العشوائي،
وه�ذا الن�وع هو الس�ائد يف حمالت الكيان�ات االنتخابية
املحلية وال يملك اي من القائمني باالتصال فهما صحيحا
لنظ�ام االتصال االنتخابي .وتطالعنا الربامج التلفزيونية
التي تقدمها الفضائيات العراقية اليوم مع ساسة ونواب
ومس�ؤولني كب�ار بأنماط م�ن نظم االتص�ال االنتخابي
املبكر والعش�وائي ،وهي برامج مدفوع�ة الثمن ومرتبة

ومعدة وفق منهج خاص لكن ليست بالرضورة صحيحة
وعىل س�بيل املثال فان إحدى القنوات الفضائية العراقية
الت�ي تب�ث من خ�ارج العراق عرض�ت برنامج�ا حواريا
مع مس�ؤول س�يايس عراقي بارز ووزير س�ابق ورئيس
كتل�ة نيابية يف الربملان الحايل ،وق�د انتقد بقوة الحكومة
الحالية ورئيسها يف نوع من التسقيط السيايس للخصوم
وتلميع صورته وصورة حزبه وعرض بنفس�ه لحالة من
االضطهاد ملواطن عراقي مىض عليها س�ت س�نوات ولم
يلتف�ت اىل ان�ه كان وزير الوزارة التي تس�ببت بظلم هذا
املواطن العراقي قبل س�ت سنوات .املسألة التفت لها كل
من كان يش�اهد معي الربنامج وهم اناس عاديون ليسو
مح�ريف إعالم بينم�ا فاتت القضية عىل مق�دم الربنامج
وع�ىل ضيفه .ه�ذا املثال يؤكد عش�وائية نظ�م االتصال

املتبع�ة ولج�وء الساس�ة وكياناته�م اىل انته�اج (حوار
املقاهي) يف الربامج ويف اللقاءات الصحفية ويف املؤتمرات
وه�و االنتح�ار االنتخابي كما تصنفه امل�دارس الحديثة.
واحدث أنواع نظم االتصال االنتخابي هو ( نظام االتصال
املرن) وه�ذا النظام يصل�ح لبيئة سياس�ية واجتماعية
كالتي نعيش�ها ،والعالق�ة وطيدة بني البيئة السياس�ية
وبني نظ�ام االتصال واملحي�ط االجتماعي ،وع�ىل القائم
باالتصال االس�تجابة لنس�بة الطوارئ املتمثلة بالتغري يف
حاج�ات البيئة املحيطة وس�قفها اليتج�اوز ،%20وهذه
النس�بة مرصودة يف نظام االتصال املذكور فضال عن انه
يش�رط عىل القائم باالتصال اتقان كل مهارات االتصال
وعىل رأسها االرتجال ضمن اإلطار العام لسياسة الحملة
االنتخابية وتغيري القناعات لدى متلقي االتصال.
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فزان تهدد باالنفصال بسبب الميليشيات

ليــبــيا :خطـــوات متســــارعة نــحــــو الفيــدراليــة
المستقبل العراقي /متابعة
أمهل تكتل ف�زان الفدرالي في جنوب ليبيا
الحكومة الليبية  72س�اعة اعتب�ارا من الليلة
الماضي�ة لتحقي�ق مطالب�ه باألم�ن والقضاء
على المليش�يات المس�لحة ،وإال يعتبر اإلقليم
فدرالية.
وق�ال التكتل في بيان إنه اتف�ق مع قبائل
ف�زان (التب�و ،والمقارحة ،والط�وارق ،وأوالد
بوس�يف ،وأوالد س�هل ،والحس�اونة ،وأوالد
حضي�ري ،وأوالد س�ليمان ،والفزازن�ة) عل�ى
“الس�يطرة على الم�وارد الطبيعي�ة من نفط
وغ�از ومياه ،والتصرف فيه�ا بما يعود بالنفع
والخير على أبناء هذه القبائل ،وعدم المساس
بها”.
وق�ال الموقع�ون عل�ى البي�ان إنه�م “لم
يس�تفيدوا م�ن خي�رات البلاد الت�ي تنتجه�ا
مناطقه�م من نفط ،حيث تنتج المنطقة %60
من إنت�اج ليبيا النفطي الذي يق�در بنحو 1.6
مليون برميل يوميا”.
وأشار البيان إلى أوضاع السكان المحليين
التي وصفها بالصعبة ،مش�يرا إلى “افتقارهم
إلى الوظائف في الدولة ،وتهميشهم بعد الثورة
التي أطاحت بنظام معمر القذافي” ،كما أشار
إل�ى “انتش�ار الفوض�ى حت�ى ب�ات المواطن
يخش�ى على نفس�ه ف�ي بيته نتيجة انتش�ار
السالح وعدم س�يطرة الدولة على المليشيات
المسلحة”.
ودع�ا الموقع�ون على البيان إل�ى ضرورة
تفعي�ل الجيش والش�رطة في س�بيل القضاء
عل�ى ظاه�رة “القب�ض والقت�ل واالغتص�اب
والسرقة والس�جون الس�رية” ،باإلضافة إلى
تحويل سجناء مناطقهم في سجون مصراتة
وس�وق الجمع�ة والزاوية إلى س�جون الدولة
بف�زان ،إلى جانب حل المليش�يات المس�لحة

واللجان والغرف األمنية.
وقالوا إنه في حالة عدم تلبية تلك المطالب
فإنهم يعتب�رون إقليمه�م “فدرالي�ة اتحادية
تستمد ش�رعيتها من الدس�تور الذي أقر إبان

عه�د المل�ك الراح�ل إدري�س السنوس�ي عام
 .”1951وتعه�د البي�ان بـ”الدف�اع عن اإلقليم
والحدود الجنوبية ،وذلك من خالل إمكانياتهم
العس�كرية واألمني�ة المتاحة ،وعدم الس�ماح

ألي كتائب أو مليشيات بدخول المنطقة”.
وقال رئي�س تكتل ف�زان الفدرالي إبراهيم
الش�ريف إن الفدرالي�ة بات�ت أنس�ب لهم في
الجن�وب من أي نظام آخ�ر ،مؤكدا أن الخطوة

“ق�ادرة عل�ى ردع الحكوم�ة” وأن إيمانه�م
بالفدرالي�ة االنتخابي�ة ه�و أفض�ل الحل�ول
لألوضاع السياسية واألمنية في الوقت الحالي،
وأضاف أن “رئيس ليبيا واحد ،وكذلك جيش�ها

شركات أجنبية سحبت عمالها

“أميناس” هتدد قطاع االستثامر يف اجلزائر
المستقبل العراقي/وكاالت
قال مسؤولون تنفيذيون ومحللون إن االستثمار
ف�ي قطاع النفط والغاز ف�ي الجزائر ربما ينخفض،
حيث س�تطغى المخاوف بش�أن تكلفة األمن عقب
هج�وم دم�وي على منش�أة للغ�از بالصح�راء في
األس�بوع الماضي عل�ى تأثير قان�ون جديد للطاقة
يهدف لتشجيع الشركات األجنبية.
وس�ارع البرلم�ان الجزائ�ري إلى إق�رار قانون
جديد للنفط والغاز يلغي الضرائب االس�تثنائية على
الش�ركات األجنبي�ة ،ف�ي خط�وة اعتب�رت محاولة
لطمأن�ة المس�تثمرين األجان�ب ومواجه�ة ضع�ف
االهتم�ام باالس�تثمار في قطاع الطاق�ة الجزائري.
وقال مدير فرع شركة ريبسول اإلسبانية في الجزائر
جابينو الليندي إن تكاليف الش�ركات ،وهي مرتفعة
للغاية ،س�ترتفع أكثر .وأض�اف أن المخاطر األمنية
والزيادة الجديدة في التكاليف س�تجعل الجزائر أقل
جاذبية بالنس�بة لش�ركات النف�ط العالمية.وواجه
قط�اع النفط والغاز الجزائري -الذي يش�كل معظم
ص�ادرات الدول�ة -صعوبات لجذب اس�تثمارات في
جوالت ماضية لترس�ية عقود حيث تركز الش�ركات

على قطاع�ات مزدهرة في العراق وش�رق أفريقيا.
وق�ال خبراء إن القانون الجزائ�ري الجديد قد يكون
متأخرا بحي�ث ال يمكنه جذب اس�تثمارات.وأوضح
العضو المنتدب لميناس أسوش�ييتس الستش�ارات
المخاطر السياس�ية تش�ارلز غ�وردون أن تعديالت
قان�ون الطاقة تأخرت نحو عامي�ن إلى ثالثة.ويرى

المحلل�ون أن أي انخفاض في االس�تثمار بالجزائر
يمك�ن أن تكون ل�ه عواقب خطيرة عل�ى بلد يعتمد
بش�دة عل�ى إي�رادات النفط والغ�از لس�داد تكلفة
واردات الحب�وب البالغ�ة س�تة ماليين طن س�نويا
والت�ي تعتبر حيوي�ة لضم�ان االس�تقرار المحلي.
وتقلص ش�ركات كبرى مثل بي ب�ي وتوتال إنتاجها

بالجزائ�ر تدريجي�ا إما من خلال بيع أص�ول وإما
بعدم تجديد استثمارات ،األمر الذي أثار مخاوف من
غياب ما يكفي م�ن المش�روعات الجديدة للحفاظ
على مستوى اإلنتاج.وقال إدوارد بيل المحلل بوحدة
المعلومات التابعة لمجلة إيكونوميست إن انخفاض
االستثمار في قطاع النفط والغاز بالجزائر يمكن أن
يؤثر على اإلنفاق على البنية التحتية والمش�روعات
االجتماعية.
وأش�ارت تقدي�رات لصن�دوق النق�د الدولي في
تشرين الثاني الماضي إلى أن الجزائر تحتاج أن يبلغ
س�عر النفط  121دوالرا للبرمي�ل لمعادلة اإليرادات
والمصروفات بميزانيتها ،مع تأثر اإليرادات بتراجع
إنتاج النفط وأسعار الغاز.
وق�ال الرئي�س التنفي�ذي لش�ركة س�تات أويل
النرويجية التي تعمل في منشأة أميناس إن الهجوم
يشكل “مفترق طرق” لقطاع النفط والغاز العالمي
من شأنه أن يثير تساؤالت كثيرة.
وأجلت بي بي عماله�ا من الجزائر ،وقال مصدر
في القطاع إن ش�ركات أخرى اتخذت خطوات لنقل
العمال األجانب من مواقع صحراوية.

وعلمها”.
وتوق�ع الش�ريف إعلان فدرالي�ات ف�ي
طرابل�س ،وق�ال “م�ن حقه�م المطالب�ة
بالفدرالية ،فس�كان المدينة لم يس�تفيدوا من
خيراته�ا النفطي�ة” .وه�دد بأن ف�ي جعبتهم
“الكثي�ر من الخط�وات إذا لم ت�رد الدولة على
مطالبهم” ،رافضا اإلفصاح عن خطواتهم.
واعتبر الناش�ط السياسي المحسوب على
الفدراليي�ن محم�د بويصي�ر أن “كل التوترات
السياس�ية ه�ي نتاج النغلاق قن�وات الحوار
السياس�ي ،واألم�ر ق�د ينفج�ر مه�ددا وحدة
التراب في أي وقت”.
وفي رد فعل الدولة على البيان ،قال مسؤول
ملف األمن القومي في المؤتمر الوطني محمد
بيترو إن المؤتمر والس�لطة التنفيذية يأخذان
على محمل الجد أي بيانات صادرة عن الجهات
السياس�ية ،لكنه أكد أن الدولة تس�عى إلى أن
تك�ون دول�ة واحدة.وداف�ع بيترو ع�ن حرية
ال�رأي ،لكن�ه ق�ال إن “هناك م�ن يصطاد في
الم�اء العكر” ،رافضا المس�اس بوحدة التراب
الوطني .وأبدى تعاطفا مع أهل الجنوب ،وقال
إنهم بحاجة إلى العديد من الخدمات وإنه على
يقين بأن “الشرفاء في تلك المناطق لم تخرج
منه�م الدعوات االنفصالية”.من جهته ،وصف
المحلل السياسي محمد موسى العبيدي البيان
بـ”المعي�ب” ،وقال “من العبثي�ة توفير األمن
وحل مش�اكل البطالة في لم�ح البصر ،وهذه
تحت�اج إلى فت�رة طويلة لتحقيقه�ا” ،معتبرا
تهدي�د الس�لطة الش�رعية المنتخب�ة “إعالنا
انفصاليا وليس فدرالي�ة” ،كما اعتبر التلويح
بالفدرالي�ة تهدي�دا مباش�را لألم�ن القوم�ي
ووح�دة التراب الليبي ،داعيا إلى اس�تنفار كل
الليبيين من أجل منع�ه وتقديم القائمين على
هذا العمل إلى العدالة.

احلراك اجلنويب يف اليمن
يسعى إىل االنفصال جمدد ًا
المستقبل العراقي  /وكاالت

أظهرت فعالية التصالح والتس�امح التي نفذها أنصار الحراك الجنوبي منتصف
كانون الثاني الحالي ارتفاع نسبة المؤيدين النفصال جنوب اليمن عن شماله ،الذين
ربما أصبحوا يشكلون النسبة األكبر بين سكان المحافظات الجنوبية في اليمن.لكن
ذل�ك ال يعني عدم وجود أصوات جنوبية تؤيد الوحدة اليمنية وتدافع عنها ،رغم عدم
وجود اس�تطالعات حقيقية ومنظمة تحدد نس�بة المطالبين باالنفصال بالمقارنة
مع مؤيدي الوحدة اليمنية.ويرى الش�ارع الجنوبي بهذا الش�أن أن نسبة المطالبين
باالنفص�ال تفوق نس�بة المؤيدي�ن للوحدة ،الش�اب خالد س�فيان -خريج جامعي
عاطل عن العمل -قال “نحن نؤيد االنفصال ونطالب باستعادة الدولة الجنوبية ،فقد
ت�م نهب حقوقنا وإهانة كرامتنا ولم نحصل على أبس�ط حقوقنا كالوظيفة العامة
لخريج�ي الجامعات”.وي�رى س�فيان أن ثالثة أرب�اع الجنوبيين يؤي�دون االنفصال
وال يري�دون بقاء الوح�دة كونهم قد وصلوا إلى مرحلة الالع�ودة واليأس من أي حل
لمشكالت الجنوب في إطار الوحدة اليمنية ،حسب تعبيره.وعن ثورة الشباب ودورها
في طمأنة الجنوبيين ،قال س�فيان لقد كنا نأمل خيرا ً في تلك الثورة بأنها س�تجتث
الحكومة “الفاس�دة” الس�ابقة ،ولكن بعدما تم تحويلها إلى أزمة وجيء بالمبادرة
الخليجي�ة لحلها فقدنا األمل بأنها س�تقدم ش�يئا ً للقضي�ة الجنوبية.بدورها أكدت

بعد استشرت في المجتمع

املغرب يرمم القوانني للحد من جرائم االغتصاب
المستقبل العراقي/وكاالت
وافق�ت وزارة العدل المغربية على مش�روع قان�ون تقدمت به
المعارضة لتعديل الفصل  475م�ن القانون الجنائي المغربي الذي
يمكن المغتصب من اإلفلات من العقاب عبر تزويجه من ضحيته.
وق�ال بيان ل�وزارة العدل والحري�ات المغربية “تعل�ن وزارة العدل
والحري�ات أنها وافقت على مقترح قان�ون تقدمت به أحدى الكتل
البرلمانية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) يقضي بحذف
الفقرة الثانية من الفصل  475من القانون الجنائي”.
وين�ص الفص�ل  475على ان “من اختط�ف أو غرر بقاصر تقل
س�نه عن  18س�نة بدون اس�تعمال عنف وال تهدي�د وال تدليس أو
حاول ذلك ،يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وغرامة من
مائتين الى خمس�مائة درهم”.لكن فقرت�ه الثانية تقول “ومع ذلك
فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها ،إذا كانت بالغة وتزوجت من
اختطفها أو غرر بها فإنه ال يمكن متابعته اال بناء على شكوى من
شخص له الحق في طلب إبطال الزواج ،وال يجوز الحكم بمؤاخذته

إال بعد صدور حكم بهذا البطالن فعال”.
واعتبرت الحركات النس�ائية في المغرب هذه الفقرة لس�نوات،
بمثابة الضوء األخضر الذي يش�جع المغتصبين على ارتكاب جرائم
االغتص�اب ،ألن أغلبه�م يختارون الزواج م�ن “الضحية” ،وهو حل
تقبل به أغلب العائالت تجنبا لـ”الفضيحة”.
واندل�ع جدل كبير حول ه�ذه الفقرة ومواد أخ�رى من القانون
الجنائ�ي المغرب�ي بداي�ة الس�نة الماضي�ة حينم�ا أقدم�ت أمينة
الفيالل�ي ،الفت�اة القاصرة التي ت�م تزويجها م�ن مغتصبها ،على
االنتح�ار باس�تعمال س�م الفئران.وتقدمت المعارض�ة في الغرفة
الثانية بمقترح قانون يقضي بحذف وتعديل مجموعة من الفصول
ف�ي القان�ون الجنائي ألنها “تحط” بحس�ب المقت�رح“ ،من قيمة
الم�رأة بصف�ة عام�ة والم�رأة المتزوج�ة على وج�ه الخصوص”.
وتحدث�ت الصحاف�ة المغربي�ة ع�ن رف�ض من قب�ل لجن�ة العدل
والتش�ريع لمقترح�ات المعارضة في وقت س�ابق ،ما أثار حس�ب
بيان ال�وزارة “اعتراض�ات وتعليقات ( )...في غي�ر محلها” ،نظرا

دعوة لفتح حوار موسع

هل ينجح ملك البحرين باقناع املعارضة؟
المستقبل العراقي  /وكاالت

دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة المعارضة إلى استئناف الحوار الوطني في أحدث مؤشر على جهود
لكسر حالة الجمود السياسي منذ احتجاجات شعبية عام .2011وقالت وزارة الدولة لإلعالم في البحرين إن الملك
أصدر مرس�وما بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية والمس�تقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين
الستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي.وكانت جمعية الوفاق الوطني المعارضة قدمت مبادرة
للخ�روج من حالة االحتقان السياس�ي ،وتتلخص في خيارين ،أولهما الدخول مباش�رة ف�ي حوار يفضي إلى
حكومة وبرلمان منتخبيْن ،والثاني تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون للمعارضة نصف حقائبها وتتولى هي
اإلع�داد للحوار وإجراء انتخابات.وقال خليل المرزوق المس�اعد السياس�ي لرئيس جمعية الوفاق الوطني
المعارضة إن المبادرة الجديدة تضمنت إجراء حوار جاد ،يتم االتفاق على أطرافه بحيث تكون ممثلة
لكل أطياف الشعب البحريني ،على أن يكون “نظام الحكم” أحد المشاركين الرئيسيين في الحوار
ألن المشكلة األساسية معه.وأوضح المرزوق “أهمية االتفاق على أجندة معلنة للحوار حتى
ال يمثل تكرارا لحوارات س�ابقة لم تنجح في حل األزمة” ،وش�دد على “ضرورة أن يركز
الحوار على األمور األساس�ية مح�ل الخالف ،وأبرزها تش�كيل الحكومة التي تطالب
المعارضة بأن يكون باالنتخاب في حين يتحدث “النظام” عن تعيينها ،إضافة إلى
انتخاب برلمان كامل الصالحيات ،وقضاء مستقل ،ونظام انتخابي عادل ،ونظام
أمني يشترك فيه الجميع ،ثم آلية إلقرار ما يتفق عليه”.

“لألهمي�ة الحمائي�ة للمقترحات الت�ي تتج�اوز النقائص”.وتنص
المقترحات حسب بيان الوزارة على إضافة ثالث فقرات الى الفصل
“ 475تعزز الحماية خاصة بالنسبة لألطفال الذين يكونون ضحايا
اعتداء جنس�ي ،”..عبر عقوبات بالس�جن تتراوح بين عش�ر و30
سنة سجنا حسب الحاالت.
وقال مصدر مسؤول في البرلمان المغربي فضل عدم ذكر اسمه
“ان بيان الوزارة هو بمثابة دعم سياس�ي من الحكومة اإلسلامية
للتعديلات ،ألنها وجدت نفس�ها في مرات عدي�دة متهمة بمعاداة
حق�وق الم�راة والطفل”.وأضاف “ال ب�د من المصادق�ة على هذه
م�ن قب�ل غرفت�ي البرلم�ان قب�ل مروره�ا من
المقترح�ات
العام�ة للحكوم�ة لتحظ�ى بموافق�ة الملك،
ا أل ما ن�ة
بعدها ف�ي الجري�دة الرس�مية ،وحينها
ث�م تنش�ر
الحدي�ث عن تعديالت حقيقية تردع
يمك�ن
المغتصبين”.

دالل حم�زة -المواطنة الجنوبية المقيمة بمصر -أنها تؤي�د االنفصال وتعتبره فكا
لالرتباط واس�تعادة للدولة التي كانت قائمة في الجنوب واتحدت مع دولة الش�مال
في العام .1990وأش�ارت إلى أن ما تعرض له الجنوب خالل الس�نين التي مرت من
عم�ر الوح�دة يعد أكبر دليل على أن اليمن ما زال يفتق�د للوحدة الحقيقية التي كان
الشعب الجنوبي يحلم بها قبل العام  ،1990مؤكدة أن “الوحدة خلّفت ضعفا ً سياسيا ً
واقتصادي�ا ً وعس�كريا ً ف�ي اليمن” ،وأنه “ال ب�د أن تكون هن�اك مراجعة لألمور من
قب�ل الس�لطة اليمنية وقيادات الحراك الجنوبي”.وأضاف�ت دالل لقد كنا نراهن على
ثورة الش�باب وما س�تحققه ،ولكن المبادرة الخليجية أجهضتها ولم تمكن الشباب
من تحقيق أهدافها ،مؤكدة أن اس�تمرار بقاء الوحدة لس�نوات قادمة سيساعد على
انقسام اليمن إلى أجزاء كثيرة وليس إلى جزءين أو شطرين فقط.
م�ن جانبه ،قال عبد الله حس�ن س�يف -عامل مطعم بعدن -لق�د كانت الوحدة
هدفن�ا عندم�ا كنا صغارا ً وكنا نس�عى لتحقيقه�ا ،ولكن بعد ال�ذي رأيناه خالل 22
عاما ً من عمرها من قتل ونهب وظلم واستبداد ،أصبحنا اليوم نكره الوحدة ونطالب
باالنفصال واستعادة الدولة الجنوبية السابقة.
وأض�اف “لق�د فقدنا األم�ل ووصلنا إلى قناع�ة تامة بعدم ج�دوى بقاء الوحدة
للجنوبيي�ن ،وهذا ما ألتمس�ه في الش�ارع الجنوبي ،خاصة مع بق�اء أعمدة النظام
السابق في السلطة”.وعلى خالف ما ذكره المصرحون السابقون ،ال يزال بعض أبناء
المحافظات الجنوبية يؤيد الوحدة ويرى أنها يمكن أن تحل كل مشكالت الجنوب مع
بقائها.ق�ال عبد الحكي�م عبد الله -صاحب بقالة -نحن نؤي�د الوحدة اليمنية ونريد
الح�ل الع�ادل للقضية الجنوبية في إطارها ،مش�يرا ً إلى أن ما وصفه بظلم وفس�اد
نظ�ام الرئيس المخل�وع علي عبد الل�ه صالح هو ال�ذي جعل الجنوبيي�ن يطالبون
باالنفصال.وأضاف أن الشعب الجنوبي يعوّل على القيادة الجديدة للبالد في أن تعمل
على حل كل مشكالت الجنوب وتعيد ثقة الجنوبيين في الوحدة اليمنية.
ب�دوره قال الصحفي زيد السلامي -رئيس تحرير موق�ع التجديد نيو -إن أغلب
الجنوبيي�ن م�ع خيار االنفص�ال ،رغم أن ذلك لي�س مبنيا على اس�تطالعات علمية
موثقة ،مش�يرا ً إلى أن أس�بابا كثيرة تق�ف وراء ذلك منها الش�عور بالضيم والظلم
لم�ا لحق بالجنوبيين من تس�ريح وتهميش وإقصاء من الوظائف العامة والش�عور
بالي�أس وفق�دان الثقة ب�أي حلول تأت�ي من الش�مال كونها ال تالمس المش�كالت
اليومية للمواطن.
ويرى السلامي أن من حق الش�عب الجنوبي تقرير مصيره كونه قد ُس�لب حقه
في ذلك وفي اختيار حكامه منذ االس�تقالل في العام  ،1967معتبرا ً خيارات الوحدة
أو االنفصال أو الفدرالية خيارات قسرية إن لم تخضع الستفتاء شعبي يحدد الشعب
خالله ما يريد ،ومش�يرا ً إلى أنه إذا أجري اس�تفتاء بشأن االنفصال في الجنوب فإن
نس�بة المؤيدي�ن لالنفصال قد تص�ل إلى .%60وبش�أن القرارات الرئاس�ية األخيرة
الخاصة بالجنوب قال السالمي إن الشعب بحاجة إلى معالجات فورية وعدم االكتفاء
بتشكيل لجان ،فقد ُشكلت العديد من اللجان سابقا ً ولم يتم تنفيذ ما خرجت به من
توصيات.
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ردًا على تصريحاتها «المؤثرة على أمن البالد»

أمانة بغداد تستكمل استعداداهتا
لالحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف

العراق يل ّمح إىل تقليص حجم التبادل التجاري مع تركيا

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أملح ائتالف دولة القانون عن نية الحكومة تقليص
التب�ادل التج�اري مع أنق�رة وحرم�ان الرشكات
الرتكي�ة من العمل واالس�تثمار يف الع�راق يف حال
اس�تمرت بترصيح�ات مؤث�رة ع�ى أم�ن البالد.
وق�ال عضو الربملان النائب عن دولة القانون فؤاد
الدوركي لوكالة دنان�ر االقتصادية ،إن الحكومة
العراقية ستقلص حجم التبادل التجاري مع تركيا
البال�غ  11مليار دين�ار إىل رقم أدنى بكثر يف حال
اس�تمرت ترصيحات املسؤولني األتراك التي تمس
الش�ؤون الداخلية للبالد وترب�ك أوضاعه األمنية.
وكان عضو ائتالف دولة القانون محمد الصيهود
قد أوضح ل�»املستقبل العراقي» يف وقت سابق أن
«لدين�ا الكثر م�ن أوراق القوة التي نس�تطيع أن
نوقف التدخل الرتكي بها ،وأولها ورقة االقتصاد،
إذ أن االقتص�اد الرتك�ي يعتم�د بش�كل كبر عى
الع�راق ،فهن�اك  1500رشك�ة عامل�ة يف العراق،
وتبادل تجاري بلغ  19مليار دوالر» ،مبينا ً أن عى
الحكومة الرتكية أن «تعيد حس�اباتها ألنها تسر
بطريق خاطئ ،والش�عب الرتكي والعراقي لديهم
عم�ق تاريخي وعليها أن تحاف�ظ عليه» ،الفتا ً إىل
«أنن�ا نعتمد ع�ى املعارض�ة الرتكي�ة يف تصحيح
مسار تركيا الحايل ،وخصوصا بعد لقاءات رئيس
ال�وزراء م�ع املعارضة التي كان�ت مثمرة» .وعى
الصعي�د االقتص�ادي ،يرتب�ط البل�دان بعالق�ات
تجارية واسعة النطاق تأخذ شكل استراد العراق
للبضائع الرتكية بكمي�ات كبرة ،بما جعل نقطة
العب�ور بني البلدين من أهم املناطق التجارية التي
تش�هد حركة دخول الشاحنات الرتكية إىل العراق
بشكل يومي وكبر.
وباملقاب�ل ،فإن الع�راق يصدر نفطه املس�تخرج
من كركوك عرب أنبوب النف�ط الذي يمر باألرايض
الرتكي�ة وص�والً إىل مين�اء جيه�ان حي�ث يصدر
إىل أنح�اء العال�م ،وم�ع زي�ادة قدرة الع�راق عى

أعلنت أمانة بغداد عن اكتمال االس�تعدادات الخاص�ة لالحتفال بذكرى مولد
س�يد الكائنات الرسول األعظم محمد “ص” .وذكرت مديرية عالقات وإعالم
األمان�ة في بي�ان صحفي تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس أن
“أمان�ة بغداد وجه�ت دوائره�ا البلدية كافة باالس�تعداد المبك�ر لالحتفال
بالمولد النبوي الش�ريف بالتنس�يق مع قس�م الكهرباء والتزيينات وتسخير
كل الجه�ود إلظهار العاصمة بغداد بأبهى وأجمل صورة وهي تس�تقبل هذه
المناس�بة المبارك�ة” .وأضافت أن “خط�ة أمانة بغداد لهذا العام بمناس�بة
المولد النبوي الشريف تشمل تزيين المراقد الدينية السيما الحضرة الكاظمية
المطه�رة ومرقد اإلمام أب�ي حنيفة النعم�ان والحضرة القادري�ة وعدد من
الجوامع والحس�ينيات بجانبي الكرخ والرصافة م�ع زراعة أعداد كبيرة من
األشجار والنباتات والزهور” .وبينت أن “دائرة بلدية االعظمية قامت بأعمال
تنظيف الشوارع واألرصفة والجزرات الوسطية والساحات القريبة من موقع
االحتف�ال والمنطق�ة المحيط�ة بجامع اإلم�ام األعظم وس�احة عنتر ورفع
النش�رات الضوئية ومعالم الزينة وتش�غيل أعمدة اإلنارة بالتنسيق مع قسم
الكهرب�اء والتزيينات ،فضالً عن نصب الالفتات ولوح�ات الفليكس الخاصة
بالمناسبة في عدد من الس�احات احتفاء بمولد سيد الكائنات النبي األعظم
(ص)” .وأوضحت أن “خطة أمانة بغداد بهذه المناسبة شملت أيضا ً تنظيف
المناطق والش�وارع المحيطة بالروضة الكاظمية المقدس�ة ومرقد الش�يخ
عبد القادر الكيالني وجامع الخالني ورفع النش�رات الضوئية ومعالم الزينة
احتفاء بالمول�د النبوي وإظهار هذه األماكن المقدس�ة بالمظهر الذي يليق
بها والقدسية التي تحظى بها لدى المسلمين كافة”.
التصدي�ر ورضورة فتح مناف�ذ جديدة ،فقد تقرر
فت�ح خ�ط أنبوب نفطي آخ�ر وأنبوب نق�ل الغاز
عرب تركيا ليكون عامالً من عوامل توثيق الروابط
االقتصادي�ة ب�ني البلدي�ن الجاري�ن وبم�ا يع�ود
باملنفعة املشرتكة عليهما.
وأضاف النائب الدورك�ي ،أن التقليص يف التعامل
التج�اري س�يتضمن أيض�ا حرم�ان ال�رشكات
الرتكية من االستثمار والعمل يف العراق ،باإلضافة
إىل مقاطعة البضائع الرتكية وحجبها عن السوق
العراقي ما لم يكف املسؤولون يف أنقرة عن التدخل
يف الشأن الداخيل.وكانت وزارة التخطيط قد أكدت

أن حجم التبادل التجاري مع تركيا والصني وإيران
وصل  30مليار دوالر العام املايض ،وحلت تركيا يف
املرتبة األوىل بتبادالتها التجارية مع العراق بحجم
وصل ل� 12مليار دوالر .وقال وزير التخطيط عيل
الشكري يف بيان س�ابق إن حجم التبادل التجاري
م�ع تركيا العام املايض وص�ل إىل  12مليار دوالر،
ومع الصني قرابة  10ملي�ارات دوالر ،وبلغ حجم
التب�ادل م�ع إيران  8ملي�ارات دوالر ،الفت�ا ً إىل أن
الس�وق العراقي�ة مس�تعدة الس�تقبال البضاعة
العاملي�ة .وبني الش�كري أن العراق أصبح من أهم
الحواضن االقتصادي�ة يف املنطقة وخاصة األزمة

االقتصادي�ة األخ�رة ،إذ أنقذ اقتص�اد العديد من
الدول م�ن بينها تركيا ،وبالت�ايل يلعب دورا ً مهما
جدا ً مراعاة لعدة اعتبارات منها أن األرض العراقية
تعد من أكرب مخزونات البرتول يف العالم.
وكان رئي�س ال�وزراء ن�وري املالك�ي ق�د اعت�رب
ترصيح�ات وزير الخارجية الرتكي تدخالً س�افرا ً
يف شؤون اآلخرين وإساءة لعالقات حسن الجوار،
منوه�ا إىل أن بع�ض الجه�ات ال يحلو له�ا اتفاق
العراقي�ني وح�ل مش�اكلهم ع�رب الح�وار أو أنها
محبطة من عدم تحقق س�يناريو الصدام املسلح
الذي توقعوه وعملوا عى تنفيذه.

جامعة واسط تفتتح الدراسة املسائية يف كلية الرتبية األساسية
وا�سط  /امل�ستقبل العراقي

افتتحت جامعة واسط الدراسة املسائية يف كلية
الرتبية األساس�ية للعام ال�درايس الحايل -2012
.2013
وقال بيان بث�ه املكتب اإلعالمي للجامعة وتلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة منه أم�س أنه تم

جنايات الكرخ حتسم % 97
من دعاوهيا يف العام املايض
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

كش�فت رئاس�ة محكم�ة جناي�ات الكرخ
االتحادي�ة عن حس�مها  %97م�ن الدعاوى
املعروض�ة أمامه�ا يف  ،2012مؤكدة أن عدد
املوقوفني املتبق�ي من العام املايض يبلغ 21
موقوفا فقط ،ستة منهم تم حسم قضاياهم
األحد املايض .ونقل بيان للس�لطة القضائية
تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه أمس
عن رئيس املحكمة قوله أن «جنايات الكرخ
نظ�رت يف الع�ام امل�ايض يف  1155دعوى»،
موضحا أنها «حس�مت  1122قضية بنسبة
 %97من تل�ك املعروضة أمامها ،اما املتبقية
فقد ت�م تدويرها إىل  .»2013وتابع ان «عدد
املوقوف�ني املتبقي من تل�ك الدعاوى بلغ 21
موقوف�ا ألس�باب إداري�ة بعد ان ت�م إطالق
رساح ع�دد آخر بكفال�ة» ،مبينا أن «س�تة
موقوفني م�ن املتبقني تم حس�م قضاياهم
األح�د املايض ،مم�ا يعني بق�اء  16موقوفا
فق�ط» .وخل�ص رئي�س املحكم�ة إىل أن
«الدع�اوى املتبقي�ة ليس�ت قديم�ة ب�ل تم
عرضه�ا عى جناي�ات الكرخ نهاية الش�هر
املايض» ،مش�ددا ع�ى أن «قض�اة املحكمة
بذلوا جه�دا كبرا خالل الف�رتة املاضية من
اجل حس�م اكرب قدر من الدعاوى املعروضة
أمامهم».

قب�ول أكثر م�ن  200طال�ب وطالبة يف أقس�ام
«العل�وم ,اللغ�ة العربية ,االجتماعي�ات ,رياض
األطف�ال» وبمعدل  % 55للطلب�ة املتخرجني من
الدراس�ة اإلعدادية بفرعيه�ا العلمي واألدبي ،أو
م�ا يعادلها للعام الدرايس املايض 2012 -2011
فق�ط وحس�ب تعليم�ات وزارة التعلي�م الع�ايل

والبح�ث العلمي .وبمعدل  ،% 60تم قبول الطلبة
املتخرج�ني لألعوام الس�ابقة وبقس�ط س�نوي
ق�دره  600000ألف دينار للطال�ب عن املرحلة
األوىل ولكافة األقسام.
وقال البيان أن افتتاح الدراس�ة املسائية يف كلية
الرتبية األساس�ية لهذا العام يأت�ي ثمرة لجهود

نفى قيامه باالستيالء على ممتلكات السنة في سامراء

الوقف الشيعي ينتقد املطالبات بإلغاء قانون العتبات املقدسة
امل�ستقبل العراقي  /منى خ�سري عبا�س

أك�د رئيس دي�وان الوق�ف الش�يعي الس�يد صالح
الحي�دري ،أن بع�ض السياس�يني الذي�ن يس�عون
للمناصب يحاول�ون خل�ط األوراق واللعب عى وتر
الطائفية من اجل الحصول عى مكاس�ب شخصية
م�ن خالل محاولتهم إدخال مطالب طائفية لقائمة
املطالب الت�ي ينادي بها املتظاه�رون دون أي وجه
رشع�ي أو قانون�ي .ونق�ل بي�ان صحف�ي للوق�ف
الش�يعي تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي» نس�خة منه
أمس عن الحيدري قوله ان املطالبات األخرة إللغاء
قانون العتبات املقدس�ة رقم  19لس�نة  2005الذي
اس�ند مهمة إدارة العتبات املقدس�ة الخاصة بأئمة
أهل البيت (ع) للوقف الش�يعي ال تس�تند ألي وجه
رشع�ي أو قانون�ي ،بل أن ه�ذا القانون ه�و امتداد
لقانون رقم  25لس�نة  1966الذي نص عى تشكيل
دائ�رة للعتب�ات املقدس�ة تض�م العتبات املقدس�ة
وامل�زارات الت�ي تق�ع يف كرب�الء والنج�ف وبغ�داد
وس�امراء وغرها من املدن األخ�رى من مراقد أبناء
وأصح�اب أه�ل البي�ت (ع) ،فيما أش�ار نفس هذا
القانون آنذاك إىل تشكيل دائرة املؤسسات اإلسالمية
تضم املراقد والجوامع الس�نية ،الفتا إىل انه من حق
الوقف الش�يعي إدارة كافة العتبات واملراقد املقدسة
املتعلق�ة بأه�ل البي�ت (ع) ألنه مرتبط به�م فكريا
وعقائدي�اً ،بينم�ا بقي�ة املذاهب هم يدين�ون الحب
الئمة أهل البيت (ع) لكنهم من مذاهب أخرى ،ومن

حقنا إدارة كافة العتبات بما فيها العتبة العسكرية
املقدس�ة رشعيا وقانونيا ،خصوص�ا وأنها تعرضت
لتفجري�ن كبرين عندما كان�ت تحت إدارة املعينني
م�ن قب�ل وزارة األوقاف املنحل�ة رغم اتص�ايل بهم
وتأكيدي ع�ى رضورة حماية مرق�د اإلمامني (ع).
وأوض�ح الحيدري أن الوقف الش�يعي ال يس�ر بأي
ش�كل من األش�كال باتجاه طائفي ،وه�ذا ما تؤكد
عليه املرجعية الدينية التي توصينا باإلخوة والوحدة
اإلسالمية وتفضيل مصلحة اآلخرين عى مصالحنا،
مبين�ا ً أن الوق�ف الش�يعي يتحرك الي�وم وبكل قوة
وبتوجي�ه م�ن مرجعيتنا العلي�ا إلعادة بن�اء املرقد
املطهر بالتعاون مع اليونس�كو والجهات الرس�مية

النفط تدعو خرجيي املعاهد النفطية ملراجعة معاهدهم ألغراض التعيني
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

تدعو وزارة النفط خريج�ي املعاهد النفطية للعام
ال�درايس  2012-2011إىل مراجع�ة معاهده�م
ألغ�راض التعي�ني .وقال املتحدث الرس�مي باس�م
وزارة النفط عاصم جهاد يف بيان صحفي أمس إن
دائ�رة التدريب والتطوير يف ال�وزارة دعت خريجي

مضني�ة بذلتها عم�ادة الكلية م�ن اجل تحقيق
ه�ذا الحلم الذي انتظ�ره أبناء مدين�ة العزيزية
والنواح�ي التابعة له�ا بفارغ الص�رب من الذين
حال�ت الظروف املعيش�ية والعائلي�ة أو ظروف
أخرى م�ن إكمال دراس�تهم ومواصلة املش�وار
العلمي.

معاه�د النف�ط للع�ام ال�درايس  2012 -2011إىل
مراجع�ة معاهدهم لغرض ملئ اس�تمارة التعيني
خالل مدة أقصاها أسبوع واحد.
وأضاف جهاد أن الوزارة مستمرة يف تعيني خريجي
املعاهد النفطية وبكاف�ة االختصاصات وتراعي يف
التعيني التوزيع الجغرايف وحاجة الرشكات النفطية

لرف�د الصناعة النفطية بالكوادر الوس�طية الفنية
املؤهلة التي تشكل رافدا مهما يف الصناعة النفطية
العراقية.
يذكر أن وزارة النفط قامت بتعيني خريجي املعاهد
النفطية للعام الدرايس املايض  2011-2010والبالغ
عددهم  1223خريجاً.

كش�ف الربمل�ان العراق�ي ع�ن مباحث�ات م�ع
الس�عودية يف القم�ة العربي�ة االقتصادية الثالثة
املنعق�دة يف الري�اض مل�د أنب�وب لنق�ل النف�ط
العراق�ي إىل البح�ر األحمر .وقال عض�و الربملان
النائ�ب عن ائتالف دولة القانون فؤاد الدوركي يف
ترصيح صحفي أمس إن العراق يجري مباحثات
م�ع الجان�ب الس�عودي يف القم�ة االقتصادية يف
الرياض مل�د أنبوب لنق�ل وتصدير النف�ط الخام
العراق�ي إىل البحر األحمر ،باإلضافة إىل مباحثات
اقتصادية أخرى تشمل فتح املعابر التجارية بني
البلدي�ن .وترأس الوفد العراقي املش�ارك يف القمة
االقتصادي�ة نائ�ب رئي�س الجمهوري�ة خض�ر
الخزاع�ي ال�ذي وص�ل إىل الري�اض أم�س ،فيما
ت�رأس وزي�ر الخارجية هوش�يار زيب�اري الوفد
عى املس�توى الوزاري بمش�اركة وزي�ر التجارة
خر الله حس�ن بابكر ،اضافة اىل وزير التخطيط
والتعاون اإلنمائي عيل يوسف الشكري.
وقد أعلن�ت وزارة التجارة عن ب�دء أعمال القمة
العربي�ة التنموي�ة االقتصادي�ة واالجتماعي�ة
الثالثة يف العاصمة السعودية الرياض للفرتة من
 .2013 /1/22-18وكان م�ن املق�رر أن تناقش

القمة س�تة محاور أبرزه�ا متابعة تنفيذ قرارات
القمة الس�ابقة التي عقدت يف دولة الكويت العام
 2009وقم�ة رشم الش�يخ ع�ام  2011إضاف�ة
إىل اإلس�رتاتيجية العربية لتطوير واس�تخدامات
الطاق�ة املتج�ددة ما ب�ني  2010إىل ع�ام .2030
كما كان مقررا ً مناقشة جملة من األعمال أهمها
االستثمار يف الدول العربية واألزمة املالية العاملية
وتداعياتها عى االقتصاديات العربية ومرشوعات
الرب�ط الكهربائي العربي ومخط�ط الربط الربي
العرب�ي بالس�كك الحديدي�ة والربنام�ج الطارئ
لألمن الغذائي العربي واالتح�اد الكمركي العربي
واألمن املائي العربي ودور القطاع الخاص يف دعم
العمل العربي املش�رتك وم�رشوع الربط البحري
بني الدول العربية ومرشوع ربط شبكات االنرتنت
العربي�ة ومب�ادرة البنك ال�دويل يف العال�م العربي
وتعزي�ز جهود تنفي�ذ األهداف التنموي�ة لأللفية
والتصدي لألمراض غر املعدية واملشاريع العربية
لدعم صمود القدس.
ويسعى العراق إىل إعادة نشاطاته االقتصادية يف
املنطق�ة ،فقد بدأ مع األردن وأب�رم معها اتفاقية
اقتصادية شاملة متكاملة شملت قطاعات النفط
والزراعة والنقل.

العراق يتباحث مع السعودية ملد أنبوب
نفط عراقي إىل البحر األمحر

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

املس�ؤولة عن عملية البناء .ونف�ى الحيدري جملة
وتفصي�ال االدع�اءات التي تتحدث ع�ن إجبار أهايل
س�امراء لبيع عقاراتهم القريبة من مرقد اإلمامني،
مؤكدا ً أن عملية البناء هي عملية رضائية ليس فيها
أي إجبار وتتم بصورة رس�مية يف املحاكم املختصة
كم�ا أن عملية الرشاء تنطبق ع�ى جميع العقارات
التي تقع بالقرب من العتبات املقدس�ة كما يف بقية
املحافظات ألغراض التوس�عة ،خصوصا وان أعداد
الزائري�ن يف تزاي�د مس�تمر .وطالب الحي�دري من
يتحدث عن استيالء الوقف الشيعي عى أمالك الوقف
الس�ني بتقديم ما يثبت ذلك أمام املأل .وأضاف «لن
نستويل عى أي مس�جد أو وقف تابع للوقف السني
مطلقا ً وان جميع املساجد التي سجلت باسم الوقف
الش�يعي تمتلك حجج�ا ً وقفية تدل عى أن املس�جد
أسس من قبل الشيعة».
وق�ال الحي�دري «أننا م�ع املطالب املرشوع�ة التي
ينادي به�ا املتظاهرون ،أما املطال�ب غر املرشوعة
فهي تمثل وجهة نظر نحرتمها» ،مؤكدا أن القضايا
العالق�ة تح�ل بالحوار الس�ليم ال برم�ي التهم عى
األطراف األخ�رى ومحاولة الزج بالقضايا الطائفية
الحساسة ،داعيا الجميع إىل التقيد باملنهج اإلسالمي
األصيل والرتكيز عى الحاجات األساسية التي خرج
ألجلها املتظاهرون ،مشيدا بموقف الشيخ عبد امللك
السعدي الذي أكد عى اإلخوة والوحدة اإلسالمية بني
الجميع.

قانون التقاعد اجلديد ّ
معطل
يف جملس شورى الدولة

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

كشفت اللجنة المالية البرلمانية عن تعطيل قانون التقاعد الجديد في مجلس
ش�ورى الدولة ،مؤكدة أن البرلمان انتهى من إدراج مالحظاته على مش�روع
القان�ون .وقالت عض�و اللجنة ماج�دة التميمي في تصري�ح صحفي أمس
أن مش�روع قانون رواتب المتقاعدين الجديد والذي س�يعمل على المساواة
بي�ن المحالين إلى التقاعد قبل عام  2008وبعده معطل في مجلس ش�ورى
الدول�ة ،مش�يرة إلى أن “مالحظات الش�ورى لم تصلنا لح�د اآلن ،وبالمقابل
نحن أبدينا كامل مالحظاتها على المش�روع” .وأضاف�ت أن “اللجنة المالية
النيابي�ة أرس�لت كامل مالحظاته�ا إلى الحكوم�ة ،إضافة إل�ى توصية بأن
تأخذ بعين االعتب�ار حين التصويت على القانون وإقراره رصد مبلغ يغطيه،
أي ال أن يت�م التصوي�ت دون وجود تخصيصات مالية ترص�د للمتقاعدين”،
وأك�دت التميمي أن “الحكومة وافقت على تخصيص األموال للمش�روع من
الوف�رة المالية في خزينة الدولة” .إلى ذلك ،كش�فت لجنة العمل والش�ؤون
االجتماعي�ة عن إدخال الضمان االجتماع�ي للقطاعين العام والخاص ضمن
قان�ون التقاع�د الجديد .وقال رئيس اللجنة ورئيس قائم�ة الرافدين النيابية
يونادم كنا إن الضمان االجتماعي سيدخل ضمن قانون التقاعد العام الجديد
ش�امالً القطاعي�ن الع�ام والخاص وب�دون تفري�ق .وأضاف كن�ا أن رواتب
التقاع�د للقطاع الخاص س�تكون أقل بقليل من القط�اع العام في حال كان
العامل مضموناً ،مما سيش�جع العمالة ف�ي هذا القطاع .وبين كنا أن تقاعد
القطاع الخاص سيسهم في خفض مستوى
الفقر في الب�الد ويوفر فرص عيش
وتحفيزا ً للعمل.

فقدان سنوية سيارة

فقدت مني سنوية باسم محمد عبد الرحمن سالم
نوع السيارة وطرازها  :نيسان نافارا بيك اب دبل قمارة 2009 /
رقم السيارة  28536 :عراق سليمانية
رقم املحرك 345131 :
 03s496011323 mntBD :رقم الشايص
لون السيارة  :رصايص
رقم السنوية 44532 :
تاريخ اإلصدار 2009 / 2 / 3 :
 : 2/2/2004نافذة لغاية

إعالن مناقصة للمرة األوىل

صادر عن الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية

إعالن رقم (  ) 2013 / 21ـ رقم التبويب حـ 3342 /
مناقصة رقم ( ) 2013 / 13

تعل�ن هذه الرشكة عن وجود مناقص�ة عامة لتحميل وتفريغ املواد الغذائية يف محافظة ميس�ان ملدة
ستة أشهر فعى الراغبني باالشرتاك يف املناقصة من ذوي الخربة واالختصاص مراجعة القسم القانوني
يف املركز العام للرشكة الكائن يف منطقة املنصور شارع النقابات للحصول عى رشوط املناقصة وبسعر
(  ) 500000خمس�مائة ألف دينار للنس�خة الواح�دة غر قابلة للرد وتقدم العط�اءات بغالف مختوم
م�ؤرش عليه عنوان املناقصة املذكورة أعاله لغاية الس�اعة الثانية عرش ظه�را من يوم األحد املصادف
 2013 / 2 / 17وتوض�ع العط�اءات يف صن�دوق املناقص�ات يف املركز العام للرشكة املش�ار إليه أعاله
ويتحمل من ترس�و علي�ه املناقصة أجور نرش اإلعالن ويمكن ملقدمي العط�اءات أو من يمثلهم قانونا
حض�ور عملية فتح العطاءات يف الزمان واملكان املش�ار إليه أعاله علم�ا أن الرشكة غر ملزمة بقبول
أوطأ العطاءات .
الرشوط املطلوبة :
 � 1ص�ك مصدق أو خطاب ضمان بمبلغ (  ) 50,000,000خمس�ون ملي�ون دينار صادر من مرصف
حكوم�ي يف الع�راق ألمر الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية كتأمينات أولية حتما «وباس�م املناقص
حرصا»
 � 2تك�ون الع�روض نافذة ملدة ال تقل ع�ن  30ثالثون يوما اعتبارا « من تاريخ غلق املناقصة املش�ار
إليه أعاله .

العنوان  :جمهورية العراق � بغداد � املنصور � شارع النقابات
Address : Requblic of Iraq-baghdad-al-mansoor
Web site : www. liraqsfse.org
E _Mail : foodstuff@iraqsfsc.org

أنور عبد احلسني عيل
م  /املدير العام وكالة
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ملفات

www.almustakbalpaper.net

ح�سابات باري�س

عوائق التدخل العسكري الفرنيس يف شامل مايل

اإميان اأحمد عبد احلليم

وع�ىل الرغ�م من أن ق�رار مجل�س األمن ل�م ينص عىل
مشاركة القوات الربية لالتحاد األوروبي مبارشة يف العمليات،
إذ ع�ىل الجيوش األوروبية تأمني الدعم اللوجيس�تي لجيش
م�ايل والحلف�اء األفارق�ة وتدريب ق�وات األم�ن الحكومية،
فإن فرنس�ا لم تنتظر طويال بعد نجاح العنارص اإلس�المية
املس�لحة يف الس�يطرة الكاملة عىل بلدة "كونا" وسط البالد
ُ
اس�تخدمت فيها األس�لحة
بعد معارك مع القوات النظامية
الثقيل�ة ،لتتخ�ذ قرارًا رسي ًعا بالتدخل العس�كري ملس�اعدة
ً
خصوص�ا وأن "كونا" كانت آخ�ر منطقة
الق�وات املالي�ة،
عازلة بني املقاتلني اإلسالميني وبلدة "موبتي" االسرتاتيجية
التي تبعد نحو  50كيلومرتا جنو ًبا ،مهددين بمواصلة التحرك
ناحي�ة العاصم�ة "باماكو" بعد أن أضحوا يس�يطرون عىل
ح�وايل ثلثي البالد ،وليعيد الرئيس املايل مطالبته باملس�اعدة
ً
وخصوصا من جانب فرنس�ا ،ملواجهة العنارص
العس�كرية
املسلحة املنترشة يف شمال البالد.

�سعوبات احل�سم الع�سكري يف مايل

مع تو�سع التهديدات الأمنية يف مايل بعد اأن متكنت "حركة اأن�سار الدين" بالتعاون مع "التوحيد واجلهاد يف
غرب اإفريقيا" من اإحلاق عدد من الهزائم املتتالية بالقوات احلكومية لتتمكن من ب�سط �سيطرتها كاملة على
�سمال البالد ،مهددة با�ستمرار التحرك ناحية اجلنوب الواقع حتت �سيطرة القوات احلكومية ،اجتمع جمل�س
الأمن يف  10كانون الثاين  2013مطالبًا بـ"انت�سار �سريع" للقوة الدولية ملواجهة "التدهور اخلطري للو�سع"
ً
تنفيذا للقرار ( )2085الذي �سبق اأن اتخذه املجل�س يف 20
على الأر�س ،ول�سد تقدم املجموعات امل�سلحة،
دي�سمرب  2012مل�ساعدة القوات احلكومية على ب�سط �سيطرتها على عموم البالد.

قيادة فرن�سا للعمليات الع�سكرية
م�ع الق�رار الذي اتخ�ذه مجل�س األم�ن ومطالبة مايل
بالتدخل ال�دويل يف مواجهة املقاتلني اإلس�الميني ،س�ارعت
فرنس�ا إىل مس�اندة القوات املالية يف تنفيذ عملية عسكرية
أطلقت عليها اس�م "الهر املتوحش" ،وذلك عىل الرغم من أن
الق�رار ( )2085الذي وافق عىل إرس�ال البعثة اإلفريقية إىل
مايل لم ينص عىل مش�اركة الق�وات الربية لالتحاد األوروبي
مب�ارشة يف العملي�ات ،غ�ر أن الرئي�س الفرنيس فرانس�وا
هوالن�د احت�ج يف مؤتمر صحف�ي عقده يف أب�و ظبي يف 15
كان�ون الثان�ي ،2013بأن قرار التدخل يف م�ايل حظي بدعم
الكثر من ال�دول األوروبية ومجلس األم�ن وبناء عىل طلب
م�ن حكومة مايل لتنفي�ذ القرار األممي الق�ايض بنرش قوة
إفريقية لحفظ السالم يف البالد.
وق�ال" :إن اإلرهابي�ني كان�وا يس�يطرون ع�ىل الب�الد،
ويفرضون عىل الشعب وض ًعا ال يرغب فيه" ،مجد ًدا التأكيد
ع�ىل أن "القرار الذي اتخذه كان رضوريًّ�ا ،ألنه لو لم نتخذ
ه�ذا الخي�ار لكان�ت م�ايل وقع�ت بالكامل" تحت س�يطرة
اإلس�الميني .إذ تحتج فرنسا كذلك بأن العملية العسكرية يف
م�ايل تندرج تح�ت البند ( )51من ميثاق األم�م املتحدة الذي
ينص عىل "رشعية الدفاع عن النفس الفردي والجماعي" يف
حال تعرض أحد أعضاء األمم املتحدة لعدوان مسلح.
وق�د ب�دأت فرنس�ا عملياته�ا الجوي�ة يف  11يناير بعد
ي�وم واح�د من صدور ق�رار مجلس األمن ،حي�ث تم قصف
املجموع�ات اإلس�المية املس�لحة ع�ىل الخ�ط الفاصل بني
شمال البالد الواقع تحت س�يطرة تلك املجموعات وجنوبها
الذي بقي بيد الس�لطة املركزية يف باماكو .وبعد أربعة أيام،
وتحدي ًدا يف  15يناير ،أعلنت فرنسا أنها بدأت نرش قوات برية
مع�ززة بالدباب�ات واملدرعات يف مايل ،حيث م�ن املقرر نرش
2500جن�ديفرن�يس.

التدخل على ثالثة حماور
وتفيد التقارير عن التدخل الفرنيس يف مايل أنه يقوم عىل
ثالثة محاور ،أولها :الرضبات الجوية التي تس�تهدف قوافل
ً
خصوصا
سيارات الدفع الرباعي املس�لحة ومراكز تجمعها
عىل الخط الفاصل بني شمال مايل والجنوب ،وثانيها :تعزيز
وحدات القوات الفرنس�ية الخاصة الت�ي نقلت إىل املعارك يف
مايل من قواع�د تمركزها يف بوركينافاس�و املجاورة ،والتي
ش�اركت يف اس�تعادة بلدة "كونا" االس�رتاتيجية التي كانت
س�يطرة اإلس�الميني عليها الس�بب املبارش إلطالق العملية
الفرنس�ية ،أم�ا املح�ور الثال�ث :فيق�وم عىل تعزي�ز القوة
الفرنس�ية املرابطة يف العاصم�ة "باماكو" بعنارص إضافية
من الوحدات الفرنسية املرابطة يف الدول اإلفريقية املجاورة،
ً
وخصوصا من س�احل العاج وتشاد ،بغرض توفر الحماية
للمواطنني الفرنسيني واألوروبيني واملصالح الفرنسية.
وتعتمد باريس عىل أس�طول جوي مكون من  12طائرة
مرابط�ة يف تش�اد بينه�ا خمس طائ�رات "م�راج" للقيام
بالرضب�ات الجوي�ة ع�ىل مراك�ز تجم�ع املس�لحني ،بينما
وضع�ت قيد التأهب يف فرنس�ا ذاتها مجموع�ة من طائرات
"راف�ال" ،وهي أحدث ما يملك�ه الجيش الفرنيس .واعتما ًدا
عىل تلك التجهيزات املشار إليها ،فقد تولت القوات الفرنسية
ب�دء العملي�ات يف م�ايل بالتع�اون م�ع الق�وات الحكومية،
وبمش�اركة جنود م�ن نيجريا والس�نغال ،يف انتظار إكمال
ن�رش الق�وة اإلفريقية لتتوىل قي�ادة العمليات ،وبمس�اعدة
لوجس�تية محدودة من جانب الدول الغربية ،إذ يمكن إبداء
املالحظات اآلتية عىل طبيعة الدعم الذي حصلت عليه العملية
الفرنسية يف مايل - .بناء عىل قرار كانت قد اتخذته املجموعة
االقتصادي�ة لدول غ�رب إفريقيا (اإليك�واس) يف  11نوفمرب
 2012بتشكيل قوة عسكرية للتدخل يف مايل ملساعدة القوات
الحكومية يف مواجهة املس�لحني اإلسالميني ،فقد بدأ انتشار
طالئع تلك املجموعة للمشاركة يف القتال الدائر هناك ،إذ من
املقرر نرش  3300جندي بقيادة النيجري شيهو عبد القادر
إلس�هام بالده األكرب ب� 900جندي يف تلك القوة التي تتكون
م�ن ثماني دول من غرب إفريقيا ،وه�ي إىل جانب نيجريا:
توغو وبنني والسنغال والنيجر وغينيا وغانا وبوركينافاسو.
ومن املقرر أن تتس�لم تلك القوة املس�ئولية األمنية يف نهاية
املطاف من الجيش الفرنيس ،ومن املنتظر اس�تكمال وصول
نحو ألفي جندي من عنارصها بحلول  26يناير إىل "باماكو"
ونحو  1300يف األس�ابيع الالحقة ،وذلك مع مش�اركة تشاد
منف�ردة بح�وايل ألفي جن�دي ،ليتم يف املحصل�ة نرش 5300
جندي من القارة اإلفريقية يف مايل.
وكان�ت املغرب قد س�محت مع الجزائ�ر بفتح مجالهما
الج�وي أم�ام الط�ران الفرنيس ،وقد ب�دا أن ق�رار التدخل
العس�كري الفرن�يس املدعوم إفريقيا يف مايل ج�اء بعد إقناع
وتطم�ني الجزائ�ر التي ت�رددت طويال يف املوافق�ة عىل تلك
ً
مقدم�ة إلقامة
الخط�وة خش�ية أن يكون التدخ�ل األجنبي
قواع�د عس�كرية فرنس�ية وأمريكي�ة ع�ىل مقرب�ة منها،
وللتحس�ب م�ن التداعيات الس�لبية التي تلح�ق بأمن البالد
الت�ي ترضرت كث ً
را من خطر اإلرهاب ،ولتوافق الجزائر عىل
فتح أجوائها أمام الط�ران الفرنيس بعد ضمانات تمثلت يف
عدم قصف امل�دن الكربى ،واالكتفاء بقص�ف بعض املواقع
واألهداف التي تسيطر عليها الجماعات املسلحة.

دعم �سيا�سي وخدمات لوج�ستية حمدودة !!
يف ح�ني تقود فرنس�ا العملي�ة العس�كرية بالتعاون مع
القوات اإلفريقية التي بدأ انتشارها تمهي ًدا ألن تتوىل العمليات
َ
تحظ بدعم عس�كري واسع من
يف مايل ،فإن املالحظ أنها لم
ِقبل الواليات املتحدة ودول االتحاد األوروبي ،وذلك عىل الرغم
من التضامن الس�يايس الواسع الذي حظيت به العملية من

الدول الغربية وحتى من جانب روسيا بعد تحفظات سابقة
ً
وخصوصا من
ع�ىل الترسع يف التدخل العس�كري يف الب�الد،
جانب الوالي�ات املتحدة ،ليقترص الدعم املقدم لفرنس�ا عىل
الدعم السيايس ،وتقديم خدمات لوجستية محدودة.
حي�ث أعلنت واش�نطن تقدي�م معلومات اس�تخباراتية
للجان�ب الفرن�يس ع�ن تح�ركات الجماع�ات املقاتل�ة يف
الصح�راء ،وما ترصده الطائرات األمريكية بدون طيار ،مع
املوافقة عىل طلب باريس دعم جرس جوي ألجل تيس�ر نقل
ً
وأيضا فقد أرس�لت
الجنود الفرنس�يني ومعداته�م إىل مايل،
وزارة الدفاع الربيطانية طائرة الش�حن الحربية "يس"17 -
لنق�ل الجنود والعتاد من فرنس�ا للمش�اركة يف الهجوم عىل
الجماعات املسلحة ،ولكن مع التشديد
عىل عدم مشاركة الجنود الربيطانيني يف

مع حمدودية الدعم الذي

حتصل عليه القوات الفرنسية

لعملياهتا يف مايل ،فقد طلبت

باريس املساعدة من جانب دول
جملس التعاون اخلليجي.

العمليات القتالي�ة ،وهو املوقف ذاته
ألملانيا وإس�بانيا مع بلجيكا وإيطاليا
التي أعلنت عدم مشاركة قواتها يف العمليات ،ولكنها تعتزم
دعم التدخل العس�كري الفرنيس واإلفريقي يف مايل بطائرات
نقل عسكرية لنقل القوات اإلفريقية إىل أماكن النزاع.
وذل�ك فيما واف�ق وزراء خارجي�ة دول االتحاد األوروبي
خ�الل اجتماعهم يف بروكس�ل باإلجم�اع يف  17يناير 2013
ع�ىل إرس�ال مدربني عس�كريني يعملون عىل رف�ع الكفاءة
القتالي�ة للقوات املس�لحة بمايل لتمكينها من إعادة بس�ط
س�يطرة الس�لطات املدني�ة ع�ىل كل أرايض الب�الد ،دون أن
يح�ددوا عددهم ،بي�د أن وزي�ر الخارجية اإليط�ايل جيوليو
ت�ريس تحدث ع�ن  250عس�كريًّا أوروبيًّا قد يش�اركون يف
ً
مش�را يف الوقت ذاته إىل أن العدد قد
مهمة بعثة (،)EUTM
يتضاعف إىل  500مدرب عسكري عند الرضورة ،عىل أن يتم
بدء العملية عىل األرجح خالل النصف الثاني من فرباير أو يف

أوائل مارس ،ولكن ً
أيضا مع اس�تبعاد أن تقود دول االتحاد
بأي دور قتايل يف مايل.

وم�ساعدات خليجية لفرن�سا

مع محدودية الدعم الذي تحصل عليه القوات الفرنسية
لعملياته�ا يف مايل ،فق�د طلبت باريس املس�اعدة من جانب
دول مجل�س التع�اون الخليج�ي ،وق�ال الرئي�س الفرنيس
فرانس�وا هوالن�د خ�الل الزيارة الت�ي قام به�ا إىل أبو ظبي
يف  15يناي�ر ،إن اإلم�ارات "قد تقرر املش�اركة فورًا إما عىل
املس�توى اللوجس�تي وإما املايل" لدعم التدخل يف مايل ،األمر
ال�ذي ب�دا معه وج�ود قلق فرنيس ع�ىل مس�ار العمليات يف
م�ايل والتكلفة املالية الكب�رة للحرب هناك ،حيث كش�فت
صحيفة "إندبندن�ت" الربيطانية أن الرئيس الفرنيس ّ
حث
دول الخلي�ج عىل املش�اركة ماليًّا يف العمليات العس�كرية
ً
وخصوصا عقب الش�كوى بأن الدعم
واإلنس�انية يف م�ايل
اللوجس�تي من الدول األوروبية األخ�رى محدود ،ولكن لم
يتأكد بعد املوقف الخليجي من دعم العمليات يف مايل.

حقيقة اأهداف فرن�سا من التدخل الع�سكري
ّ
ً
مفاجأة للمراقبني
مثل التدخل العسكري الفرنيس يف مايل
بسبب الرسعة يف اتخاذ القرار بعد ساعات قليلة من اجتماع
مجل�س األمن يف الع�ارش من يناير ،والذي طالب باالنتش�ار
الرسيع للقوات العسكرية لوقف تقدم املسلحني اإلسالميني.
ويمكن القول إن رسعة القرار الفرنيس جاء نتيجة املعطيات
الجديدة التي حاولت الجماعات املسلحة فرضها عىل األرض
بالزح�ف جنو ًبا باتجاه العاصم�ة "باماكو" ،وهو ما يعني
رغبة يف السيطرة بشكل كامل عىل كل أرايض دولة مايل ،األمر
الذي يعطي قوة للتنظيمات املس�لحة التي تنشط يف منطقة
الس�احل والصح�راء ،بما يه�دد املصالح الفرنس�ية يف تلك
املنطقة الحيوية .وعىل الرغم من أن الرئيس الفرنيس رصّ ح
بأن "فرنسا ليست لديها أية مصالح يف مايل ،بل هي ببساطة
تخدم السالم" ،وحدد أهداف العملية العسكرية هناك بوقف
اعتداءات املتمردي�ن ،وتأمني العاصمة "باماكو" ،والحفاظ
عىل وح�دة أرايض تلك الب�الد ،وتحرير الرهائ�ن املحتجزين
فيه�ا ،مؤك ًدا أن بالده س�تنهي تدخلها يف مايل وستس�حب
قواته�ا م�ن هناك بمج�رد أن يع�ود االس�تقرار واألمان لها
ويصبح بها نظام س�يايس راس�خ ،ولكن واق�ع األمر يؤكد
وجود مخاوف فرنس�ية وأوروبية من "إقامة دولة إرهابية
ع�ىل أبواب أوروبا وفرنس�ا تحكمها مجموعات تس�تهدفنا
ً
علنا ،وعىل رأسها القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي" ،بحسب

ما رصّ ح وزير الدفاع الفرنيس جان إيف لو دريان.
إال أن خلفي�ات التدخ�ل الفرن�يس ال يمك�ن اختزالها يف
الخط�ر اإلرهابي فقط ،وإنم�ا يقف وراءه�ا ً
أيضا مصالح
اقتصادي�ة ،إذ تمث�ل مايل وش�مال غ�رب إفريقي�ا عىل نحو
عام مور ًدا مهمًّ �ا لليورانيوم والنفط والغاز والذهب واللؤلؤ
والكوبالت ،وتخىش فرنسا من أن تحول الجماعات األصولية
يف ش�مال مايل دون االس�تثمار الواس�ع يف تلك املنطقة التي
ل�م تس�تغل كامال بعد ،ويكفي اإلش�ارة إىل رغبة فرنس�ا يف
ً
حفاظا عىل مصالحها الواس�عة يف املنطقة
تعزي�ز وجودها
ً
املجاورة ملايل ،وخصوص�ا يف النيجر ،حيث تتزود بنحو %80
من اليورانيوم الخام.
ً
وأيضا فإن فرنسا كقوة استعمارية سابقة يف إفريقيا ال
تقب�ل أن تفقد مناطق نفوذها التاريخية
لصال�ح قوى أخ�رى بدأت تتغلغ�ل إليها

خلفيات التدخل
الفرنيس ال يمكن
اختزاهلا يف اخلطر
اإلرهايب ،وإنام تقف
وراءها مصالح اقتصادية

كالص�ني وإي�ران وكن�دا ،وذل�ك م�ع
أكيد البع�ض أن القيم�ة االقتصادية
للمس�تعمرة الفرنس�ية الس�ابقة ليست األس�اس يف عالقة
فرنس�ا بمايل ،إذ إن قيمتها األوىل اسرتاتيجية .وليس رسًّا أن
فرنس�ا ترتبط مع غالبية مس�تعمراتها السابقة باتفاقيات
دفاعية ولها انتش�ار عس�كري ملحوظ يف القارة اإلفريقية
مم�ا يدفعها للع�ب دور "رشطي إفريقي�ا" ،حتى وإن كان
الرئيس االشرتاكي فرانس�وا هوالند يسعى إىل دفع االعتقاد
ب�أن ب�الده ما زال�ت تت�رصف كأنه�ا "القوة املس�تعمرة"
الس�ابقة ،ولكن مايل تقع عىل تقاطعات اس�رتاتيجية بالغة
األهمية بالنس�بة لفرنس�ا ،وبرأيه أن تمدد النزاع يف مايل إىل
شمال النيجر كان سيعني تهديد تموين الرشكات الفرنسية
من اليوراني�وم الخام الذي يتم توجيهه لتش�غيل املفاعالت
الفرنسية ،وتهديد أمن توفر الطاقة لفرنسا ذاتها.

تواجه القوات الفرنس�ية بالتعاون مع القوات اإلفريقية
صعوب�ات كب�رة يف تحقيق الحس�م العس�كري ال�ذي وعد
الرئيس الفرنيس بتحقيقه خالل أيام قليلة يف مايل ،وذلك عىل
الرغ�م من تأكيد البعض أن فرنس�ا تح�رضت لهذه الحرب
ًّ
وشاقا ودونه عقبات
جي ًدا وتعرف أن الرصاع سيكون صع ًبا
وخس�ائر كثرة ،ولكن العملي�ة يف مايل أبانت عن وجود عدد
من التحديات.
فمن ناحية أوىل ،ومع تهديد املجموعات املسلحة يف غرب
إفريقيا برد قوي عىل فرنس�ا لهجماتها عىل مواقع املقاتلني
اإلس�الميني ،فقد تم احتجاز  132عامال أجنبيًّا من العاملني
يف حقول "عني أمناس" جنوب الجزائر ،ينتمون إىل عرش دول
هي :النرويج وفرنسا والواليات املتحدة وبريطانيا ورومانيا
وكولومبيا وتايالند والفلب�ني وأيرلندا واليابان وأملانيا ،وذلك
مع احتجاز ح�وايل  600جزائري ،ليضطر الجيش الجزائري
إىل التدخ�ل عس�كريًّا ضد املس�لحني يف عملية أ ّدت بحس�ب
ً
مس�لحا و 23من الرهائن
تقديرات غر نهائية إىل مقتل 32
وتحرير قرابة  650رهين�ة منهم  573جزائريا وحوايل مائة
أجنبي ،فيما ال يزال مص�ر عدد منهم مجهوال .وعىل الرغم
من الحس�م العس�كري ال�ذي واجه ب�ه الجي�ش الجزائري
املختطف�ني ،فقد كش�فت تل�ك العملية عن مدى الخس�ائر
البرشية التي يمكن أن تلحق بالفرنسيني ،حتى من العاملني
يف الرشكات الفرنس�ية املنترشة يف دول غرب إفريقيا ،وليس
فق�ط الجن�ود املش�اركون يف العملية العس�كرية ،وض ًعا يف
االعتبار أن "تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي" يحتجز
من�ذ س�بتمرب  2010أربعة موظفني م�ن مجموعة "أريفا"
النووية الفرنس�ية ُخطفوا يف النيج�ر ،و َيحتجز منذ نوفمرب
 2011فرنس�يني اعتقلهما يف ش�مال م�ايلُ ،
وخطف فرنيس
س�ابع يف  20نوفم�رب يف غرب مايل من ِقب�ل حركة "التوحيد
والجه�اد" .وقد ه�ددت القاعدة فرنس�ا وال�دول اإلفريقية
املتعاونة معها ومن بينها الجزائر ،بتوسيع عمليات اختطاف
الرهائ�ن يف الس�احل اإلفريق�ي وأينما وجد الفرنس�يون يف
كل م�كان ،وذل�ك مع تنفي�ذ "حركة الش�باب" يف الصومال
تهديداته�ا بإعدام أحد الرهائن الفرنس�يني مع بدء العملية
العس�كرية يف مايل ،يف عملية أدت إىل مقتل جنديني فرنسيني
خالل محاولتهما تحري�ر الرهينة .وكل ذلك يعطي االنطباع
بأن العملية الفرنسية يف مايل سيصاحبها عىل األغلب وقوع
خس�ائر برشية كب�رة ،عىل عك�س الح�ال يف العملية التي
س�بق ونفذتها يف ليبيا ،والتي لم تحظ مع ذلك بدعم شعبي.
وهن�ا يرى جانب من املحللني أنه "إذا كانت ليبيا وصمة عار
ساركوزي ،فإن مايل س�تكون وصمة هوالند" ،ال سيما وأن
اليوم األول للتدخل يف مايل ش�هد إس�قاط مروحية فرنس�ية
ومقت�ل قائده�ا .ونظرًا للتهدي�دات التي تواج�ه البالد ،فقد
عملت فرنسا عىل رفع مستوى التدابر االحرتازية األمنية من
ً
خصوصا يف العاصمة،
تش�ديد املراقبة يف املواقع الحساس�ة
وبما يش�مل أماكن التجم�ع العامة ،ومحط�ات القطارات،
ُ
واستدعيت وحدات
واألنفاق ،واملطارات ،واملباني الحكومية،
من الجيش ملؤازرة الق�وى األمنية .ومن ناحية ثانية ،أبانت
العملي�ات الجارية يف م�ايل عن صعوبات يف إلح�اق الهزيمة
رسي ًعا باملقاتلني اإلسالميني ،وال سيما يف مناطق غرب مايل،
حيث أكد دبلوماسيون فرنس�يون ودبلوماسيون آخرون يف
األم�م املتحدة أن االش�تباكات األولية الت�ي خاضتها القوات
الفرنس�ية ض�د املس�لحني يف م�ايل أظه�رت أنه�م مدربون
ومس�لحون أفض�ل مم�ا توقعت فرنس�ا قب�ل أن ترشع يف
التدخل العسكري ،األمر الذي أرجعوه إىل انضمام مئات من
أفض�ل عس�كريي الجيش املايل إىل صف�وف املتمردين بعدما
تدربوا جي� ًدا عىل أيدي الخرباء األمريكي�ني ملحاربة اإلرهاب
عدة أعوام ،وذلك لرفض جانب كبر منهم التدخل األجنبي يف
ً
وأيضا للتس�لح الجيد الذي حظيت به القوات املقاتلة
البالد،
بعد سقوط نظام معمر القذايف يف ليبيا.
وإذا كانت فرنسا تس�تطيع أن تقصف مواقع املتمردين
يف ش�مال م�ايل فإنها س�تواجه صعوب�ات يف إغ�الق قنوات
تس�ليحهم ،فاملتمردون يمتلكون ما يكف�ي من املال لرشاء
األس�لحة ،واملفارقة أن ذلك بفضل الحكومات الغربية ذاتها
التي دفعت للجماعات اإلسالمية ماليني الدوالرات من الفديات
خ�الل األعوام املاضية مقابل اإلفراج عن رهائن أوروبيني يف
الصحراء الكربى من س�ويرسا وإس�بانيا والنمس�ا وفرنسا
ودول أخ�رى .وعىل الرغم من نف�ي الحكومات الغربية فإن
دفع الفديات للجماعات املس�لحة ممارسة شائعة ومربحة
ج ًّدا لتلك الجماعات املنترشة يف غرب إفريقيا.
 وم�ن ناحي�ة ثالث�ة ،وعىل الرغ�م من توق�ع أن تؤديالعملية العس�كرية يف مايل إىل إلحاق خس�ائر برشية ومادية
باهظ�ة يف صف�وف املقاتل�ني ،إال أنه�ا يف الغال�ب ل�ن تقود
إىل ن�رص حاس�م حتى يف ح�ال هزيم�ة العن�ارص املرتبطة
بالجماع�ات اإلس�المية ،إذ يتوق�ع توجههم نح�و قواعد يف
الجب�ال والكه�وف البعيدة لتب�دأ من هناك ح�رب عصابات
قد تقرص أو تطول بحس�ب الظروف واملالبس�ات ،مما يهدد
بتحويل مايل إىل مس�تنقع أخطر من أفغانستان عىل محيط
ً
خصوص�ا وأن الح�رب يف مايل ق�د تدفع
أك�رب ثالث م�رات،
ناحية تكثيف عمليات التجنيد للمقاتلني اإلس�الميني بسبب
االس�تياء الذي يسود ش�عوب الدول اإلس�المية من التدخل
ً
وخصوصا يف ال�دول املجاورة يف
الفرن�يس األجنبي يف م�ايل،
الجزائر وتونس وليبيا واملغ�رب وموريتانيا ،وحتى يف الدول
اإلفريقية املشاركة يف بعثة "إيكواس" ،وكل ذلك يساعد عىل
عمليات تجنيد املقاتلني .وعىل ذل�ك فإن التداعيات املحتملة
للتدخ�ل ال يمك�ن حرصه�ا داخ�ل م�ايل فق�ط ،بالنظر إىل
محيطه�ا الجغرايف وحدودها املرتامية م�ع عدة دول أبرزها
الجزائ�ر وموريتانيا ،وما قد يؤدي إليه تصاعد االش�تباكات
من انعكاسات سياس�ية وأمنية وإنسانية عىل هذه الدول،
ال تتعل�ق فقط بمخاطر التعرض للهجمات االنتقامية (كما
حدث يف الجزائر) ،ولكنه�ا تتعلق أيضا بتدفق آالف الالجئني
إليه�ا هر ًب�ا من القت�ل والقص�ف .وقد أوض�ح مكتب األمم
املتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية يف تقرير صدر يف منتصف
يناير ،أن عدد الالجئني الذين اضطروا إىل مغادرة مايل بسبب
الن�زاع فيها يقرتب من  150ألف ش�خص يف الدول املجاورة،
وأن عدد النازحني داخل البالد يناهز ً 230
ألفا.
ومن كل ما س�بق ،ي�رى العديد من الخرباء العس�كريني
والسياس�يني أنه حتى مع بدء العمليات العس�كرية يف مايل،
يجب العودة إىل جهود الحل الدبلومايس ،ومحاولة التفاوض
مع العنارص املعتدلة س�واء من الجماعات اإلسالمية أو من
مجموع�ات الط�وارق العرقية ،والت�ي كان�ت معاناتها من
التهميش واالستبعاد هو األصل يف بداية املشكالت السياسية
واألمنية التي تعانيها مايل اآلن ،وهو األمر الذي تزداد أهميته
يف ض�وء أن ن�ص ق�رار مجل�س األم�ن ( )2085ق�د أعطى
األولوية لجهود الحل السيايس يف مايل ،مؤك ًدا ترجيح الحوار
م�ع املجموعات املس�لحة يف الش�مال التي ترف�ض اإلرهاب
وتقسيم البالد.
تعريف الكاتب :باحثة متخصصة يف الشؤون العربية
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فوية ..وهذا با ٍد عىل لوحايت

ندى العثامن :أنا ع

شاركة يف املعارض املشرتكة؟
بامل
ابي الخاصة  ..مع انني اعشق
أجرى الحوار /سعدون شفيق سعيد
نجدها � لدي اسب
ش�كييل يكاد أن ال يتوقف ولهذا
مارسني النقد الفني للوحتك بعد
طموحها يف عالم الفن الت
فن راق وترك * هل ت
جل رس�م مامح خطواتها نحو
ض االنتهاء منها؟
يف عمل دؤوب من ا
ال رسوماتها التي البد وان تعر
فان�ا أحب ان انق�د لوحتي ..
بصمة ترتبط باسمها ومن خ
مة ،هذا ما � أكي�د ..
ح�ة ولتح�دد وجهتها كرس�ا
اعرضه�ا ع�ىل ناقد تش�كييل
نفس�ها ع�ىل فضاء اللو
�كيلية ندى وكذل�ك
راقي) يف حوار مع الفنانة التش
حمل كل انواع االنتقاد املوجه يل.
ملس�ته (املس�تقبل الع
وات
�دك م�ن اللوح�ات كي�ف
عهد وكلية * رصي
العثمان.
دتي الدبلوم والبكالوريوس من م
العثمان تحمل ش�ها
يف العراق ،تقيمينه؟
متفائلة بمس�تقبل التش�كيل
ق�اس الفن التش�كييل والرس�م
الفنون الجميلة ..ال تزال
� ال ي
خاص�ة بع�دد اللوح�ات ..
عربت يف سياق الحوار التايل:
كما
االتجاه نحو الفن التشكييل؟
كان
يف
ك
*
ن�ذ الطفولة وتبلور من خال
تح�دد ذلك االتجاه والتوجه م
ون الجميلة ولكن بمشيئة القدر
الدراس�ة يف معهد وكلية الفن
فقط وإرصاري.
لني مع فضاء اللوحة الجديدة؟
* كيف تتعام
التفك�ر العمي�ق بجماليتها،
 بعفوي�ة  ..م�ع الكث�ر منوالعفوية من صفاتي.
عند اي لوحة  ..هل ترس�مني
*حينم�ا تبدأ خطوطك األوىل
لنهاية هي التي تفرض نفس�ها
للموض�وع نهايت�ه او ان ا
عىل اللوحة ؟
�ي تفرض نفس�ها ع�ىل فضاء
� طبع�ا النهاي�ة ه�ي الت
اللوحة.
س�امة لها كيانها الخاص أم انك
* هل وجدت نفس�ك كر
زلت تطرقني جميع أبواب الفن؟
ما
دت وجهتي كرس�امة تحديدا
� كا  ..وبالنس�بة يل ح�د
وبكل اعتزاز.
بك اىل ع�دم اكمال اللوحة التي
*ه�ل مررت بحالة ادت
ابتدأت بها؟
مرحلة ..وهذه حالة طبيعية
� نع�م ..وصلت اىل هكذا
من الرسامني املهتمني بفنهم.
عند كثر
اط الذي يجعل�ك تتوقفني عن
*ه�ل نجد عن�دك االحب
الرسم نهائيا؟
� هيهات ان يحصل هذا.
تكتفني لن�ا اللوحة
مني معرضك الش�خيص األول و
* م�ا الذي يجعل�ك ال تقي

ينة تس�تخدم للرسم مهما كان
أكاديميا ..اللوحة مس�احة مع
�
مة) التي تنف�د عليها وتوضع
اس�ها ومهما كانت ن�وع (الخا
قي
ما يرتئي الرسام ..اما اللوحة
الرسم .
عليها االلوان حسب
ني�ا فه�ي مش�اعر وانطباعات
ف
خلج�ات يف نفس الرس�ام نقلها
و
م�ا مت�اح لديه لنراه�ا نحن
عىل
كمشاهدين.
�ف تجدي�ن الف�ن التش�كييل
* كي
اليوم يف العراق؟
اراه بخ�ر وذل�ك يع�ود أوال
� ان�ا
لجهود الفنانني التش�كيليني
وآخرا
ع�راق ..تلك الجه�ود التي نراها
يف ال
وأب�دا ع�ىل طري�ق الطموح
دائم�ا
عي املرشوع رغم كل املعوقات
اإلبدا
ائق املقصودة وخاصة ان البلد
والعو
يعاني م�ن جملة عصيبة من
اليوم
وف التي لو عان�ى منها اي بلد
الظ�ر
غر الع�راق لتس�اقطت اركانه
اخ�ر
الواحدة تلو األخرى.
ب�ل ذلك نرى الفن�ان العراقي
ويف مقا
ييل باالخص  ..يحفر بالصخر
التش�ك
�دم فن�ا م�ن خ�ال ابس�ط
ك�ي يق
�ات املتاح�ة  ..ويف اي م�كان
االمكان
وح وحت�ى ل�و كان ذل�ك املكان
مس�م
وح يف ش�ارع املتنبي ويف الهواء
املس�م
 ...او م�ن خ�ال اية مؤسس�ة
الطل�ق
دي تعاونا م�ع الفن�ان ايا كان
ب�ل بقيم�ة
او فني�ة تب�
ث�ر والنت�اج ال�ذي ثقافي�ة
التأ
اختصاصه
يتبعه ونوعيته.
صية الفنية ما الذي تقوله لنا ؟
ردك *اخرا  ..بطاقتك الشخ
*مت�ى تعلن�ني تم
ي�ة لس�ت ان�ا الت�ي تقيمه�ا ..
� بطاقت�ي الش�خصية الفن
عىل كونك رسامة ؟
العمال ولكن�ي لم اعرضها لحد
وباملناس�بة لدي الكثر من ا
� مس�تحيل ان الع�ن
وانم�ا اعتربها نتاجا خاصا بي
االن  ..ولي�س النها ركيكة ..
الرسم يوما ما.
مع ذلك اعرتف بانني مقلة جدا.
�از كي�ف تصفني وحدي و
* بإيج
الفنية؟

حممد هاشم
"شيطان يف قلب امرأة"

مرسحي :احتكار الرواد خنق إبداع الشباب
ج�دد املخ�رج املرسحي عب�د عيل كعي�د اتهامه لبعض األس�اتذة وال�رواد احتكارهم
الواجهات الفنية دون إفساح املجال للشباب.
وقال كعيد لوكالة أنباء محلية أنه "بالرغم من أن اإلبداع ال يعرف عمرا ً محدداً ،لكن
بعض األساتذة ورواد الفن احتكروا الساحة الفنية وباتت مشكلة ال�"أنا" متجذرة
لديهم ،وهذا ضيع عىل الشباب العديد من الفرص".
وأض�اف :الكث�ر منهم ال يريدون االستس�ام لس�نة الحياة وال يؤمن�ون بقضية
تعاق�ب األجي�ال ،وه�ذا حجم اإلب�داع لدينا وح�رسه ،لكن مع ذل�ك هناك بعض
الشباب مرصون عىل حفر أسمائهم بالصخر وترك بصمة لهم.

املالك :ضعف التسويق تسبب بخمول الكتاب

يعكف النجم محمد ها
شم عىل االنتهاء من تصوير دوره يف
مسلسل الش�يطان يف
قلب امرأة للمخرج أيمن نارص الدين
حي�ث يلعب دور الب
طولة الرئيس�ة بالنس�بة للش�خصيات
الرجالي�ة يف العم
�ل..
ويف ترصي�ح صحفي كش�ف الفنان
هاشم عن تقد
يمه
ل
دور أب لثاث بنات يف املرحلة الجامعية
من خ�ال
ش�خ
صية
(عارف) والت�ي يقدمه�ا يف مرحلتني
عمريت�ني وهو من األ
دوار الجديدة بالنس�بة اليه.مرسحياً،
انتهى من ع�رض
مرسحية (أنا والعذاب وهواك) للمخرجة
د.عواطف نعيم ،وجد
يده القادم من أعمال مسلسل أعماق
األزقة الجزء الثاني
حيث س�يقدم شخصية ناظم كزار من
جدي�د بعد ان قد
مها
يف الج�زء االول...وهناك مفاجأة عىل
صعيد االداء
كما
يقول هاشم يف هذا الجزء.

نوه الفنان عيل قاسم املاك ،بوجود خمول إنساني يازم عملية التأليف الدرامي
نتيجة ضعف التسويق ،ما ولد إحباطا ً لدى بعض الكتاب.
ً
وق�ال املاك لوكالة أنب�اء إن "الكل يرتقب من الكاتب ش�يئا غر مطروح
م�ن خال بحثه الدائم عن الجديد والغريب فيم�ا يقدم ،لكن الكاتب لدينا
يحتاج إىل عامني حتى يسوق نصا واحدا فقط
وهذا ولد نوعا ً من اإلحباط الذي س�بب خموال
إنسانيا لدى البعض".
وأضاف "أن زيادة اإلنتاج ستكون محفزا كبرا
يف تغير األفكار املطروحة وخلق منافس�ة بني
الكت�اب ،بالت�ايل سيس�تنفرون كل طاقاتهم
وستكون البداية صحيحة يف ظل وجود تنافس
شديد بني مؤلفي الدراما".
وتاب�ع :رغم ذل�ك ،هناك حرك�ة تأليفية بدأت
تنش�ط بتقديم نصوص جذبت املش�اهد مثل
(أملاز) للكات�ب صباح عط�وان ،جعلت بعض
القنوات الخليجية تبحث عن األعمال العراقية
بغية عرضها ،وما هي إال مسألة وقت وتصبح
الدراما العراقية مطلوبة.
وكان�ت بديات الفن�ان عيل قاس�م املاك عام
 1990واحرتف ع�ام  1993يف مرسحية (بيت
الطني) مع الفنان جاسم رشف ثم توالت األعمال املرسحية
والفنية عليه.
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الفنانون املرصيو

هل تعود مي سليم لطليقها؟
لم تمر س�وى ش�هور قليلة عىل انفصالها عن زوجها،
حت�ى تردد وجود محاوالت لع�ودة املياه ملجاريها بني
الفنانة األردنية مي س�ليم وبني طليقها رجل األعمال
عيل الرفاعي.
م�ي لم تنكر ه�ذه املحاوالت وعن احتم�ال عودتها
النفصالها مرة أخرى قالت« :ما يرتدد عن محاوالت
الصل�ح بيني وب�ني طليقي ،فكل م�ا يمكنني قوله
إنن�ي وطليق�ي رغم الط�اق نحافظ ع�ىل االحرتام
املتب�ادل بينن�ا ،خاص�ة أن انفصالن�ا ت�م يف ه�دوء
وبأس�لوب متحرض ،ولم ننس لحظ�ة أن بيننا ابنة
صغرة ال يتجاوز عمرها عاما ً وثاثة أشهر».
وعىل املستوى الفني ،تنتظر الفنانة األردنية مي
س�ليم عرض أحدث أفامها «ف�ارس أحامي»،
كما تجهز إلطاق ألبوم خليجي.

مرييام كلينك :أنا أمجل
لبنانية وحاربوين غرية
دخلت إىل عالم الش�هرة واألضواء يف ّ
س�ن مبكرة
حيث عمل�ت يف مجال عرض األزي�اء مع الصمِّم
روب�ر أبي ن�ادر ،فلفتت األنظ�ار إليه�ا بجمالها
املميَّز وجس�دها املثر منذ إطالتها األوىل .ثم َّ
أطلت
مري�ام وق َّدم�ت أغني�ة "عن�رت" امله�داة إىل ِّ
قطها
َّ
الصغر ،ومن حينها ش�غلت الرأي العام اللبناني من
َّ
جديد بس�بب هذه األغنية وجرأتها ورصاحتها يف التعبر
م�ن دون االكرتاث باالنتقادات .وبعدها بوقت قصر أصدرت
أغنية ثانية بعنوان " "Klink Revolutionأو ثورة كلينك َّالتي
أطلت فيها تارة يف ثوب فتاة كاس�يكيَّة وتارة تحمل الس�اح
وتارة أخرى يف دور الفتاة املثرة ،مش�علة جدالً ال ينتهي بني
وداع لوقت أغانيها.
مؤ ِّيد ومعارض ورافض
ٍ

القاهرة  /وكاالت
يب�دو أن عام  2013ل�ن يختلف عن
غره من األعوام بالنسبة للفنانني،
إذ س�يكون غزي�رًا يف إط�اق
الش�ائعات التي تطال العاملني يف
هذا الوسط.
محمود عبد العزيز
وعىل الرغ�م من ع�دم اكتمال
الش�هر األول م�ن ه�ذا العام
إال أن هن�اك ع�ىل األقل عرش
ش�ائعات عكرت صفو حياة
عدد من الفنانني ،ومن بينهم
الفن�ان محم�ود عب�د العزي�ز
ال�ذي ن�ال النصي�ب األك�رب منه�ا ،حيث
خرج�ت ش�ائعتان تؤك�دان خ�رب وفاته
كان�ت آخرهما أمس األول وتس�بب فيها
ه�ذه امل�رة فنان س�وداني ت�ويف بالفعل
ويتش�ابه مع�ه يف اإلس�م .وله�ذا بادرت
زوجت�ه اإلعامي�ة ب�ويس ش�لبي إىل نفي
الش�ائعة ،معربة عن إنزعاج الفنان من مثل
هذه الش�ائعات التي تقل�ق الكثر من معجبيه
ومحبيه.
وخ�رج ً
أيضا نجل�ه الفنان محمد عب�د العزيز
وأوض�ح أن�ه لي�س هن�اك أي م�ربر لتكرار
ً
خصوص�ا وأن والده
مثل ه�ذه الش�ائعات
بصحة جي�دة وال يعاني من أزمات صحية
تجع�ل البع�ض يتوق�ع الوف�اة فيعج�ل
بن�رش أخبار مفربكة ،وأض�اف أن والده

يستعد لتصوير فيلم جديد من إنتاج رشكة "فنون
مرص".
يرسا
ومن أحدث الشائعات ً
أيضا وفاة والدة الفنانة يرسا،
حي�ث إنترشت أخ ً
را أخبار ع�ن إنهيار يرسا بعدما
فقدت والدتها نتيجة تدهور حالتها الصحية ،وهي
كانت ترافقها يف أحد املستش�فيات لتتلقى العاج،
وانت�رشت هذه األخبار بعدما أكدت أنها منش�غلة
برعاي�ة والدته�ا ولهذا ه�ي متوقفة ع�ن متابعة
مسلس�لها الجديد الذي تس�تعد لتصويره والعودة
به يف رمضان املقبل.
وتولت نقاب�ة املمثلني مهمة نفي الش�ائعة بعدما
إنت�اب الغض�ب النجم�ة ي�رسا ،ألنه�ا عان�ت من
ش�ائعات املوت التي طالتها هي
ووالدتها العام املايض
سما املرصي
وم�ن ب�ني الش�ائعات الحديث�ة
ً
أيضا زواج الفنانة الشابة املثرة
للجدل س�ما املرصي م�ن رئيس
ح�زب الوف�د وصاح�ب قن�وات
الحي�اة الس�يد الب�دوي ،وبادرت
س�ما امل�رصي إىل نفي الش�ائعة
وقال�ت" :إن رج�ال الش�يخ ابو
إس�ماعيل واإلخوان املسلمني هم
وراء ه�ذه الش�ائعات لتش�ويه
السيد البدوي ألنه رجل معارض،
ولكن ليس من املقبول أن يحدث
هذا الزواج فليس من املنطقي أن
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يب��دو أن مش��روع النجم��ة نيك��ول كيدم��ان
"غري��س كيل��ي" أصبح مه��ددا بعدما أص��در األمير
ألبرت وشقيقتاه بيانًا ينقدون فيه سيناريو الفيلم
ال��ذي تق��وم ببطولت��ه كيدم��ان ع��ن أمه��م نجم��ة
هولي��وود الراحل��ة غريس كيل��ي .جاء ف��ي البيان أن
مش��روع الفيلم يحتوي عل��ى "أكاذيب تاريخية" وأن
بع��ض األجزاء "محض خي��ال" ،وجاء البي��ان ردًا على
تقري��ر نش��رته إح��دى المجالت الفرنس��ية ق��ال إن
منتجي الفيلم طمأنوا أفراد العائلة بش��أن مصداقية
فكرة الفيلم الذي يخرجه أوليفييه داهان.

مسرحية الفاكهة المسحورة
تأليف /فالح العبد الله
إخراج /حسن عيل صالح
تمثيل /قحطان زغ�ري  -صادق عباس-
ع�اء قحط�ان  -عس�ل عم�اد  -رؤى
خالد.
تقديم /فرقة مرسح بغداد
املكان /العاصمة التونسية

الزمان /كانون الثاني 2013
املناس�بة /مهرجان تونس الدويل ملرسح
الطفل
"املرسحي�ة تعليمية ت�دور فكرتها حول
أهمي�ة النظاف�ة واح�رام الوالدي�ن".
املخرج
حسن عيل صالح

فقدت صوابها وجلست بحضن براون!
آالء نجم  ..مجنونة!!
بع�د أن فقدت أعزاءه�ا يف الحرب أصيبت بالجنون ال�ذي افقدها عقلها لتواجه
بعدها الصعوبات واملآيس يف مجتمع ضيق ومغلق ،هذا ما جس�دته الفنانة آالء
نج�م من خ�ال تأديتها لدور (س�عدية) يف فيلم (صمت الراع�ي) للمخرج رعد
مشتت.
وم�ا يج�در ذكره أن الس�ينما اس�تدعتها مؤخرا بع�د نجاحه�ا يف بطولة فيلم
(كرنتين�ه) لتقوم ببطولة ثاثة أفام س�ينمائية األول (صمت الراعي) والثاني
(بغ�داد حل�م وردي) للمخرج فيصل اليارسي والثال�ث (وداعا نينوى) للمخرج
عمانوئي�ل جورج توم�ي وجميع األفام ضمن مرشوع بغ�داد عاصمة للثقافة
العربية لهذا العام .2013

المهدي يحقق أرباح ًا بنصف مليار دينار

ذكر الدكتور ش�فيق املهدي مدير عام دائرة الس�ينما واملرسح أن دائرته حققت
أرباح�ا جي�دة يف العام املنرصم  2012ق�د تصل إىل نصف ملي�ار دينار من خال
العروض املرسحية الجماهريية التي قدمت عىل خشبة املرسح الوطني ..وأضاف
"أن احدى املرسحيات التي حققت إقباال كبريا يف املرسح الوطني وهي مرسحية
( 2وي وي) ق�د قاربت إيراداته�ا املليون دوالر واملرسحية ش�عبية كوميدية من
تأليف وإخراج حيدر منعثر وس�ينوغرافيا جبار ج�ودي وتمثيل نخبة من نجوم
الكوميديا ومنهم (عبد الرحمن املرش�دي ونسمة ورزاق احمد وسوالف واحسان
دعدوش وغريهم).

(ليفة)  ..ستاند آب كوميدي جديد
يطل�ق اإلعام�ي الش�اب احم�د البش�ري برنامجه
الجدي�د (ليف�ة) قريبا ً ج�دا ً وه�و برنامج
(س�تاند آب كوميدي) جدي�د يقوم عىل
فكرة النقد الجريء لظواهر س�لبية
سياس�ية واجتماعية واقتصادية
وحتى فنية.
الربنامج الجديد سيعرض عىل
مدى ثاث حلقات أسبوعيا ً
ويقوم ع�ىل إعداده فريق
م�ن املعدي�ن ألول م�رة
يف الربام�ج العراقي�ة..
ويعرض عىل شاش�ة
إح�دى الفضائي�ات
العراقية.
يذك�ر أن احم�د
البش�ري يعد أول
م�ن ق�دم ه�ذا
الفن يف العراق
يف برنامج�ن األول هو برنامج (ش�و ماك�و) وكانت انتقالته
األق�وى مع برنام�ج (مقطاط�ة) والذي ع�رض يف رمضان
املايض والقى إقبال واستحسان الجمهور كونه من الربامج
الجديدة يف الس�احة الفنية املحلي�ة ،وحصل مقطاطة عىل
أفضل برنامج عرض يف رمضان املايض يف استفتاء أجرته
وسائل إعام محلية.

مجتمع فني

ون يعانون من الشائعات الكاذبة يف 2013

انت�رشت أخب�ار تؤك�د
إنفص�ال حماق�ي ع�ن
زوجته والدليل س�فره
بمفرده ،ولكن س�ارع

حماق�ي إىل نف�ي الخ�رب مؤك� ًدا أن
عاقت�ه بزوجته رائع�ة ،وأوضح أن
س�فره بمفرده أمر طبيعي لطبيعة
عمله كفنان.
ليىل علوي
وس�بقته الفنان�ة لي�ىل عل�وي التي
صدمها خرب طاقها من زوجها رجل
األعم�ال منصور الجمال وانتش�اره
برسعة نقاً ع�ن وكالة أنباء الرشق
األوس�ط املعروفة بمصداقيتها وهي
التي نرشته عن لس�ان ش�خص إدعى
أنه املسؤول اإلعامي لها.
وخرج�ت عل�وي لتنف�ي الخ�رب وتؤك�د توعده�ا
بمقاضاة مروج الخرب ومنتحل صفة مستش�ارها
اإلعام�ي ،وأك�دت أن عاقتها جيدة ً
ج�دا بزوجها

باتينسون ينتقم من خيانة ستيوارت
يب�دو أن روب�رت باتينس�ون لم يس�تطع أن ينىس خيان�ة حبيبته
كريس�تن س�تيوارت له ،فقد ش�وهد مع بعض األصدق�اء يف حانة
يف اس�راليا ي�وم 20
كان�ون الثان�ي يف
حال�ة م�ن املرح،
وهو يعانق بعض
الفتيات.
م�ن املع�روف أن
روبرت باتينسون
كان ق�د غ�ادر
الواليات املتحدة
أل س�ر ا ليا
لتصو ي�ر
فيلم�ه
الجدي�د،
و لك�ن
يب�د و
أ ن
هناك سبب أخر«خفي» ينضم ايل تصوير الفيلم.
مرح «روب» مع بعض األصدقاء يف أديايد بأسراليا،
واعرافه بأن�ه اقام العديد من العاقات الدافئة مع
عدد من اإلن�اث ،يذهب بنا بأن�ه أراد أن يرد الصاع
صاعن ل�«س�تيوارت» عقابا لها عىل خيانتها لها،
التي فيما يبدو لم يستطع تجاوزها.
وق�د ذكر أحد األصدق�اء املقربن ل� كريس�تن عىل
لس�انها بحس�ب صحيف�ة «»HollywoodLife
أن روب م�ن الجائ�ز أن ينه�ي عاقته به�ا ،وأنها
«س�تيوارت» عىل استعداد للزواج من روبرت فورا
إن اراد روبرت.
يضي�ف املص�در عىل لس�ان كريس�تن :لن نرى
بعضن�ا البعض يف أس�راليا .ولك�ن عندما يعود
روب ،سوف أفحص عاقتي به -،ويضيف «لكنه
ال يريد أن نعود معا .فعاقة روبرت ب� ستيوارت
هشة منذ فضيحة الخيانة».

غوميز تكشف أسرارها عبر
ألبومها الجديد

رغم من مرور أسابيع على بدء العام الجديد
ً
خصوصا أن مثل
يفكر السيد البدوي يف الزواج مني
هذه الفئة تكون لهم مقاييس خاصة يف املرأة التي
يرتبطون بها ولن تكون مثيل".
وأضاف�ت" :س�ارعت إىل نفي الش�ائعة لخويف عىل
األس�تاذ الس�يد الب�دوي بعك�س البلكيم�ي ال�ذي
خرجت ش�ائعات ع�ن زواجي منه م�ن قبل وكنت
سعيدة ومتمتعة بتش�ويهه ولهذا لم أبادر إىل نفي
الشائعة وتركتها تتوغل وتنترش".
محمد حماقي
ط�اق الفنان محمد
حماق�ي كان م�ن
بن أب�رز ش�ائعات
الع�ام الجديد ،حيث

قىض مغني ال� R&Bاألمريكي
كريس ب�راون ليلة الس�بت يف
ملهى لييل يف جنوب هوليوود.
والتقط�ت عدس�ات الكام�ريا
ص�ورا ً ل�ه أثن�اء خروجه من
املله�ى ،واملفاج�أة كان�ت أن
س�يدة حافية القدمن لحقت
ب�ه إىل الس�يارة ول�م تجعل�ه
يقف�ل الباب من أج�ل القيادة
ً
مرتدية
بل جلس�ت يف حضن�ه
فستانها القصري.
ويف وق�ت الح�ق ،التقط�ت
عدس�ات كامريات الباباراتزي
ص�ورا ً للنجمة ريهانا أثناء خروجه�ا إىل مطعم greystone manor
يف كاليفورني�ا برفقة حبيبه�ا املغني كريس ب�راون ،وصديق آخر.
وكان�ت ريهان�ا ترتدي تن�ورة ذات خ�رص عال م�ع قميص أبيض
وجاكيت جلدية مورّدة  ،فبدت مثرية وأنيقة لتثري إعجاب حبيبها.

وال توجد مش�اكل كما أنها ل�ن تغادر مرص
بعك�س الش�ائعات الت�ي أكدت أنه�ا قررت
مغادرتها بس�بب الظ�روف الصعبة التي يمر
بها البلد.
غادة عبد الرازق
وع�ىل الجانب اآلخر انترشت الش�ائعات حول
زواج الفنانة غادة عبد الرازق من ثري قطري
ً
كب�ريا وكتب له�ا مؤخر صداق
ق�دم لها مهرًا
وصل إىل مليون دوالر بعد طاقها من اإلعامي
محمد فودة ،إال أنها خرجت عن صمتها مؤكدة
أنها مازالت يف أشهر العدة ولم تتزوّج وال تنوي
الزواج يف الوقت الحايل.
حسن فهمي
بينما خرج الفنان حس�ن فهمى لينفي ش�ائعة
عودته لطليقته الفنانة لقاء س�ويدان بعد إعان
ً
موضح�ا أن املوض�وع انتهى ولم
خ�رب طاقهما،
يحدث أي كام يؤهل للعودة بعد وقوع الطاق.
عمرو سعد
ونفى الفنان عمرو سعد ً
أيضا األخبار التي ترددت
عن نقل ش�قيقه إىل العناية املركزة بس�بب تناوله
جرع�ة زائدة من املخ�درات ،بينما أكد أن ش�قيقه
ً
مدمنا ويعاني من مش�اكل يف قدمه ويتلقى
لي�س
عاجا ً ال عاقة له باإلدمان.
تامر حسني
كما حرص الفنان تامر حس�ني عىل نفي شائعات
طاقه ووفاته ،بظهوره مع زوجته نسمة بوسيل
والتق�اط الصور يف الحفل الذي أقامه وليد منصور
منظم حفات تامر حسني.

أف�ادت املمثلة واملغنية الش�ابة س�يلينا
غومي�ز يف حواره�ا م�ع قن�اة ""MTV
بأنه�ا كانت ش�ديدة التوت�ر وهي تقدم
غياب اس�تمر ألكثر
أغانيه�ا ألول م�رة بعد
ٍ
م�ن عام ،وذلك يف االحتفال الذي تم من أجل
جمع التربعات ملنظمة اليونيسيف.
وبالرغ�م م�ن أن غوميز قدم�ت مجموعة
من أغانيها القديم�ة يف هذا الحفل إال أنها
أك�دت حرصه�ا عىل تقدي�م أغاني جديدة
لجمهوره�ا ،وكش�فت عن ق�رب إصدارها
أللب�وم جدي�د بعد آخ�ر عم�ل أصدرته عام
 2011و كان بعن�وان (عندم�ا تنخف�ض
الشمس).
وأك�دت س�يلينا أن أغانيه�ا القادمة س�تكون
منعطف�ا ً حقيقي�ا ً يف حياته�ا الغنائي�ة ألنها
ستقدم من خالها موس�يقى لم يسبق لها
تقديمها ،وأوضح�ت أن هذه األغاني تعرب
عن حياته�ا الش�خصية ،وأنها س�عيدة
للغاية لكون جماهريها سيش�اركونها
تجاربها العاطفية الخاصة.
وعندما س�ئلت عم�ا إذا كان أغانيها
الجدي�دة س�تتحدث ع�ن قصته�ا
مع جاس�تن بيرب؛ أك�دت أنها عىل
وش�ك القي�ام بتح�ول كب�ري عىل
الصعيدين الش�خيص والغنائي،
وأوضحت أنه�ا حريصة للغاية
ع�ىل أن يع�رف معجبوها كل
يشء عنه�ا من خال األغاني
التي تقدمها.
ل�ن يط�ول انتظار عش�اق
س�يلينا غومي�ز لجديدها
فق�د أك�دت يف حواره�ا
أنها س�تصدر أوىل أغاني
األلبوم يف مارس القادم،
وأنها مصممة عىل ذلك.
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"حياة باي" ..البحث عن الإميان يف قلب املحيط!

يجم�ع فيل�م " "life of piالذى أخرج�ه "انج ىل" بني
عن�ارص تبدو متناقض�ة للوهلة األوىل ،ىف بن�اء الفيلم وىف
مغ�زاه صعوبات كثرية يمكن أن تفس�د العمل أو ترصف
مش�اهده عن املتابع�ة ،ولك�ن الفيلم ال�ذى ينافس عىل
جائزة األوس�كار لهذا العام ،يخرج م�ن التجربة بصورة
مُ رضية اىل حد كبري.
أوىل الصعوب�ات ىف بس�اطة الحكاي�ة الت�ى يمك�ن
تلخيصها ىف سطر واحد هو نجاة صبى من املوت غرقا ً ىف
املحيط الهادى ،ولكن ىف مقابل هذه البس�اطة الحكواتية
فإن الفيلم يناقش مس�ألة هامة هى قضية اإليمان بالله
وباألديان ،فكرته الكربى ىف أن الرحلة روحية باألس�اس،
وإن بدت ىف صورة أقرب اىل مغامرات األطفال.
م�ن الصعوب�ات أيض�ا ً أن الج�زء األك�رب م�ن الفيلم
أق�رب ما يك�ون اىل املونولوج ،صبى صغ�ري يكاد يتحدث
مع نفس�ه ألن�ه وحيد مع نم�ر بنغاىل ،ولكن الس�يناريو
الذى كتب�ه ديفيد ماجى عن رواية يان مارتيل ،اس�تطاع
التخفيف من ذل�ك بوضع رسد مواز بني بطل الفيلم الذى
يحكى قصته ،وكاتب يريد أن يس�جّ لها ،أتاح ذلك التدخل
بالتعليق عىل مش�اهد الصبى ىف مواجهة النمر ،كما أتاح
ّ
تفس الحبكة األصلية ،القصة ليست
صنع حبكة إضافية
رحلة إنقاذ للصبى فقط ،ولكنها أيضا ً رحلة إنقاذ للكاتب
ال�ذىيبح�ثع�نالل�ه.
تبدو الصعوبة الثالثة ىف أن الحكاية نفسها تتأرجح بني
الواقع والرمز ،ضبط هذه املعادلة ليس سهالً وخصوصا ً
أن بطل الفيلم م�ن الهند التى توجد بها عرشات الديانات
والعقائ�د ،داخل الفيلم سنش�اهد رقصات ش�به صوفية
للفتيات ،كل حركة بالي�د أو القدمني لها معنى وترجمة،
يضاف اىل ذلك األبطال من عالم الحيوان ،نمر وضبع وقرد
وحم�ار وحىش ،كل كائن يعرب عن صفات وطبائع ،هناك
ىف الحقيق�ة مزيج غريب رغم أن الرحلة نفس�ها ،وفكرة
اللجوء اىل جزيرة ليست جديدة ،شاهدناها ىف أعمال كثرية
ربما أشهرها مغامرة روبنسون كروزو.
منذ مشاهد العناوين ،نجد أنفسنا داخل حديقة حيوان
رائعة ،نس�مع بط�ل الفيلم "بيس�ني بات�ل" أو باى وهو
يحكى للكاتب حكايت�ه ،والد باى كان رجل أعمال يعيش
ىف بونديت�رشى ،الجزء الفرنىس من الهند ،عندما أعيد هذا
الجزء عام  ،1954قرر األب إنش�اء حديق�ة للحيوان ،ولد
باى نفس�ه وس�ط الحيوانات ،وأرشف عىل والدته طبيب
بيطرى ،األب كان مختلفاً ،أعجبه اس�م حمّ ام للس�باحة
ىف فرنس�ا ،فأطلق عىل ابنه اس�م "بيسني" ،الطفل نفسه
أصبح س�باحا ً رائعا ً بفضل اس�تاذه "ماماجى" ،لم يكن
يضايق باى إال اسمه الغريب ،وتعليقات زمالئه وأساتذته
عليه.
الكاتب لم يطلب من باى أن يحكى حكايته إال بناء عىل
نصيح�ة املدرب "ماماجى" ،قال الرجل للكاتب إن حكاية
باى س�تقنعك أن تؤمن بالله ،تتحدد من�ذ البداية الفكرة
ىف أن املغامرة التى س�نراها ليست رحلة غرائبية فحسب،
ولكنه�ا رحلة تأملية ورمزية وروحي�ة ،يتأكد ذلك عندما
تبدواهتمامات باى الصب�ى باإلديان الكثرية ىف الهند ،ولد
هندوس�ياً ،افتت�ن باآللهة الكث�رية ،ولكنه أح�ب الله من
خالل الكنيسة ،وذهب أيضا ً اىل الصالة ىف املسجد.

�صعر

للماع�ز الت�ى قدمها ل�ه األب ،القل�ب مل�ئ بالحزن ألن
الصبى ال يعرف مصري عائلته ،النمر البد أن يأكل اللحوم
يومي�اً ،يضط�ر باى لصيد األس�ماك ،تتغ�ري العالقة من
الع�داء اىل محاولة التدريب والرتوي�ض ،ال ينىس باى أنه
قال لوالده أنه يرى روحا ً وراء عيون النمر الرشس�ة ،وال
ين�ىس أن األب قال له إن ما تراه ه�ى األفكار التى ترتدد
ىف ذهنك أنت.
بالتدري�ج يكتس�ب النمر مدل�والً واضح�اً ،هذه اليد
الت�ى تبدو متوحش�ة س�تكون س�ببا ً كما يق�ول باى ىف
إنق�اذه ،لوال خوفه منه ،ملا ظ�ل يقظا ّ وجاهزاً ،لواله ما
ابتكر وسائل وأدوات للبقاء ،عندما تثور عاصفة جديدة،
يستس�لم باى للموت ،ولكنه يجد نفسه فجأة مع باركر
ىف قل�ب جزي�رة غريبة مليئة بالس�ناجب ،هن�اك بحرية
للمي�اه ،وهناك أعش�اب صالح�ة لألكل ،ولك�ن هروب
الس�ناجب وباركر ،واكتش�اف أحد أس�نان البرشاملوتى،
وتحول املياه اىل مياه مس�مومة ليالً ،كل ذلك يدفع باى
اىل الهرب من املوت ،إنها جزيرة تأكل البرش كما يقول.

ق�صة النجاة

حجرات الإميان
عندما يستغرب الكاتب ألن الطفل باى جمع بني ثالثة
أدي�ان ،يرد عليه الرجل باى بأن اإليمان اش�به باملس�كن
الواح�د متعدد الحجرات ،يس�أله :وماذا عن الش�ك؟ ،يرد
ب�اى :الش�ك موج�ود ىف كل الحج�رات ،ولكن�ه رضورى
لتقوية اإليمان.
وال�د ب�اى كان أكثر حس�ماً ،إن�ه يعت�رب أن الديانات
ظلمات ،اليؤمن إال بالتفكري العقىل املنطقى ،يعترب نفسه
ج�زءا ً من الهند الجديدة ،عندما يتهوّر باى بتقديم قطعة
لحوم اىل النمر البنغاىل الذى يحمل اسم "ريتشارد باركر"،
يق�وم األب بتقدي�م ماعز للنمر ،لكى ي�درك ابنه بطريقة
عمليّة مدى وحش�ية النمر ،والدة باى أيضا ً تعترب نفسها
جزءا ً م�ن الهند الجديدة ،ولكنها ترى أن الدين هوالش�ئ
الوحيد الذى يربطها بوطنها ،أما راىف ،ش�قيق باى األكرب،
فهو يستنكر أن يجمع شقيقه بني عدة ديانات /حجرات
ىف وقت واحد.
تسوء الظروف اإلقتصادية ىف بوندتشريى ،فيقرر األب
الهجرة اىل كندا عىل سفينة يابانية ،حامالً معه حيواناته
لك�ى يبيعه�ا ىف الواليات املتحدة ،كان ب�اى قد اقرتب من
فتاة اسمها آناندى ،افرتقا بال عودة ،بدأت األرسة رحلتها
اىل املجهول ،عاصفة هائلة س�تحطم الس�فينة ،يس�قط
ق�ارب اإلنقاذ الذى يحمل ب�اى ،تقفز معه عدة حيوانات،
يجد نفس�ه ىف بداية رحلة تس�تغرق من�ه  227يوما ً هى
قلب الفيلم بأكمله.
ال يمتلك الصبى باى س�وى كتابا ً يتحدث عن وس�ائل
اإلنقاذ ،وطرق البقاء عىل قيد الحياة ،باإلضافة اىل وسائل
التغلب عىل دوار البحر ،لديه أيضا ً مؤونة من املاء والغذاء،
ولدي�ه عوّامة صغ�رية يهرب إليها ،بعد أن اكتش�ف أن ىف

م�صري ال�صكان

القارب النمر ريش�ارد باركر ،وأحد الضباع املفرتسة التى
رسع�ان ما تفتك بالقرد ،ثم يق�وم باركر بالفتك بالضبع
وبالحمار الوحىش ،ويبقى باركر ىف مواجهة باى.
يطلب باى معونة السماء ،التهمه النتيجة ،يريد فقط
أن يفهم ويع�رف ،مازال ىف مخيلته اف�رتاس النمر باركر

ذات صباح ،يجد باى نفس�ه عىل ش�اطئ املكس�يك،
منهكا ً ومريضاً ،يرتكه باركر بدون أن يلتفت إليه ،يغيب
ىف قلب األشجار ،يبكى باى ألنه لم يو ّدع باركر ،يتذكر كل
من فقدهم ،أمه وأبيه وآناندى ،يس�أل الكاتب باى الرجل
عن نهاية القصة ،يقول باى إنه تعرّض لإلس�تجواب من
اثن�ني من موظف�ى الرشك�ة اليابانية صاحبة الس�فينة
الغارق�ة ،س�ألوه عن أس�باب غرقها ،حك�ى لهم قصته
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الغريبة فلم يصدقوه ،فقرر أن يحكى لهم قصة أخرى.
قال له�م إنه نزل اىل القارب مع أمه وطباخ الس�فينة
الرشس وأحد البحارة ،ولكن الطباخ قتل البحار واألم لكى
ّ
يوف�ر الطعام ،الغريب أنهما وج�دا القصة الجديدة يمكن
ّ
تصديقها ،يسأل باى الكاتب :أيهما تفضل ،قصة النمر أم
القصة الجديدة؟ يقول الكاتب :قصة النمر بالطبع ،يقول
ب�اى :هذه إذن القصة التى يوجد فيها الله ،ينتهى الفيلم
بمشهد اختفاء باركر وسط األشجار.
يمك�ن أن نفهم هذه النهاية بمدل�والت مختلفة ،لعل
أهمه�ا أن باى ال ينك�ر دور املنط�ق ،وال دور العقل الذى
س�اعده ع�ىل الصم�ود ،بل إنه ي�رى أنه يمك�ن أن توجد
قصص بدون آلهة ،ولكنها ستكون بال روح عىل اإلطالق،
بدون إله س�يكون اإلنسان مثل الوحوش التى ركبت معه
الق�ارب ،والتى أفرتس�ت بعضها البعض ،اليغل�ق الفيلم
الب�اب أم�ام م�ن ال يعتق�د ىف أن النم�ر والجزي�رة هدايا
س�ماوية من الله ،ولكنه يق�ول إن هناك من يؤمن بهذه
القص�ةالروحي�ةالرائع�ة.
باى متسامح تماما مع الكاتب الشكاك ،ولكن الكاتب
س�يجد ىف رموز الحكاية ما يس�تحق النظر ،من املفارقة
أن يغ�رق األب الذى يؤمن باملنط�ق ،وأن يعيش االبن الذى
يؤمن بالروح خلف العيون ،من املفارقة أن يكتش�ف باى
عىل الجزيرة ما يش�به مظهر زه�رة اللوتس حيث توجد
األسنان البرشية ،الزهرة التى ّ
عربت عنها آناندى ىف إحدى
رقصاتها ،اليطلب الفيلم من مش�اهده سوى أن يتعامل
مع اإليمان باعتباره رحلة رمزية حتى لو تنكرت ىف شكل
مغامرة عجيبة.
املعنى الواضح تماما ً هو أن اإلنسان ال يمكن أن ينجو
بمف�رده ،هناك تلك اليد الغامض�ة اىل تنقذه ىف اللحظات
األخرية ،يقول باى إن الله ينقذنا عنما نظن أنه يتجاهلنا،
ويمنحنا املس�اعدة عندما نظن أنه قد نسينا ،الخربة هنا
روحي�ة وليس�ت عقلية ،إنه�ا تقرتب من فك�رة التجربة
باملفهوم الدينى.
ربم�ا تتقاط�ع فك�رة الفيلم م�ع الحكاي�ة املعروفة
عن أحد املتصوفني املس�لمني ،س�أله أحد البحّ �ارة قائالً:
لقد س�افرت ىف كل البح�ار ،ولكنى لم أج�د الله ،فقال له
املتصوف :أال يحدث أحيانا ً أن تهب العواصف ،قال الرجل:
دائم�ا ً م�ا يحدث ذلك ،ق�ال املتصوف :أال تش�عر بأن املاء
يحي�ط بك وأنك عىل وش�ك الغ�رق ،قال الرج�ل :كثريا ً ما
أتعرض للموت ،قال املتصوف :أال تش�عر أن يدا ً تحيط بك
وتمنحك األمل ىف النجاة ،قال الرجل :أشعر بذلك بالتأكيد،
قال املتصوف :فهذا هو الله.
اىل ح�د كبري ّ
يعرب باى عن نف�س املعنى ،واىل حد كبري
ً
تنغلق الدائرة بأرسة جدي�دة يكوّنها باى بعيدا عن الهند،
ولكن الكاتب الذى أعجبت�ه الحكاية ،ووصل إليه مغزاها
الروحى ،وفهم معنى تس�خري الوحش إلنقاذ اإلنسان ،لم
يعلن موقفه بوضوح ،عىل األرجح س�تكون لديه أس�ئلة
أخرى ،ولكن الباب اصبح مفتوحاً ،باى نفس�ه ال يرفض
الش�ك الذى يكمن دوما ً ىف كل الحجرات.
اكتش�ف باى ىف النهاية عاملا ً بأكمله ،رأى الله ىف قلب
املحي�ط ،ورأى الروح داخل الوحش ،وع�رف أن الفقد قد
يك�ونأحيان�ا ًه�والطري�قالوحي�دلك�ىتج�د.

خ�صبة

امل�صرح العراقي بعد  2003وعودة امل�صرح التجاري
حليم هاتف

عبدالزهرة زكي
كان النه�رُ ،ه�و اآلخ�رُ ،منش�غالً
باألسماك.
الصيّ�ا ُد الذي يأتي َّ
كل فج�ر،
ّ
بس�نار ِته
ّ
وس�ل� ِته الفارغ�ة
وبأم� ٍل م�ا،
َ
َ
أدراج�ه
الظهي�رة
ع�ا َد
قان�طا ً
وحزي�ناً.
س�لّ ُت�ه يف ي�دِه خاويةٌ
وعيناه تلتف�تان
صوبَ أم� ٍل َ
ترك�ه ياب�سا ً عن� َد النهر
وفمُ �ه يتمتم.
...........
...........
النهرُ ،هو أيضاً،
ّ
س�كا ِن�ه،
وقد خ�ال من
ٌ
ُ
راك�دة
أمواج� ُه
ٌّ
ق�ش أس��و ُد وديدانٌ
ٌ
وصام�ت عليها
ٌ
ميتة
ٌ
وموحشة فيه املياهُ،
َ
ُ
ضب،
يلتف�ت،
بوج�وم وغ ٍ
ٍ
ً
ُ
نح َو صيّا ٍد يقف�ل عائ�دا إىل من�زلِه.

ش�هد املسح العراقي منذ عام  2003اىل االن الكثري
من العروض املسحية التي استطاعت ان تؤسس ملرحلة
جديدة هي مرحلة (ما بعد الحرب) والتي بدورها اعادت
للمسح حضوره املتميز بعد الخراب واالنهيار الذي حل
يف مجتمعنا م�ن خالل الحروب وغي�اب النظام وهيمنة
الفوىض إذ تناولت ه�ذه االعمال الوجع العراقي اليومي
بط�رق جمالي�ة وفكرية يف اس�لوب املعالج�ة والطرح ،
ومن حسنات هذه املرحلة انها استطاعت ان تفرز جيال
واعيا مس�اهما يف عملية بناء االنسان العراقي من خالل
طرحه سبال جديدة للتفكري مسلطة الضوء عىل الجوانب
الفكرية يف العرض والتي ساهمت بدورها يف تربية ذائقة
تلقي جيدة ,واذا ما اس�تذكرنا هذه العروض املهمة كي
تك�ون ش�واهدا ايجابي�ة له�ذه املرحلة مث�ل مسحية
(حظ�ر تج�وال  ،وقل�ب الح�دث) للمخرج مهن�د هادي
و(امل�وت والعذراء ،وح�روب) البراهي�م حنون و(تحت
الصف�ر) لعم�اد محم�د و (وداع�ا ك�ودو ورومول�وس
وص�دى ) لحات�م ع�ودة و(ش�واطيء الجن�وح ) ملنع�م
س�عيد ( ،وبروفة يف جهنم  ،وهاملت تحت نصب الحرية
) للراح�ل هادي امله�دي و ما عرض مؤخرا عىل خش�بة
امل�سح الوطني (مطر صي�ف) للمخرج كاظ�م النصار
 ،وع�ودة الفنان�ة الكب�رية (هن�اء محمد ) بع�د انقطاع
طوي�ل لتكون جزأ فاع�ال يف عملية البناء التي يش�هدها
مسحن�ا اليوم  ..كذلك ربيعنا املسحي يف الديوانية الذي
ق�دم عروض�ا متمي�زة اثبتت ه�ذه الع�روض ان عملية
االحساس بالجمال تتولد بالفطرة لدى املتلقي مما يؤكد
ع�ىل ان املتلق�ي العراقي واعي تماما ل�كل ما يطرح من
افكار مهما كان حجم ذلك الوعي  ،وغريها من العروض
التي ش�كلت عالمات مضيئة يف طريق بناء فكر مسحي
عراقي جديد  ,وذائقة تلقي جديدة هي االخرى  ..باملقابل
كان هن�اك غياب�ا كام�ال (للم�سح التج�اري) ذلك الن
املهتمني بهذا النوع من املسح كان اغلبهم قد إس�تقروا
يف بل�دان مج�اورة للع�راق متذرع�ني بالوض�ع االمن�ي
العراقي معلنني بذلك انتمائه�م اىل قنوات فضائية كانت
ولم تزل تس�خر م�ن الوضع العراقي وتس�اهم يف خرابه
وهي عىل دراي�ة تامة بذلك ومع تدهور الوضع االمني يف
تل�ك البلدان  ,ع�اد هؤالء اىل العراق ليس�اهموا من جديد
يف خراب املسح واملوضوع بالنس�بة لهم بسيط جدا الن
املسح الذي اعتادوا عليه ال يعتمد التش�كيل البرصي او
زحزحة اللغة املنطوق�ة واالعتماد عىل االيماءة والحركة
او مفاهيم مابعد حداثي�ة كموت املؤلف او املمثل املفكر
بل هو بحاجة ( ملمثل نجم ش�باك كما يس�موه  ،وجسد
امرأة نصف عاري  ،ومطرب  ،وقد يحتاج االمر اىل قزم او

قزم�ني !!) ومع تكامل هذه العن�ارص تتحقق (الحفلة)
التي تعترب املش�هد االس�اس يف هكذا عروض  ..والخارس
الوحيد يف مش�اهدة هذه العروض هو الجمهور دون ان
يعل�م ك�ون هذه االعمال ه�ي ايضا مس�اهمة يف خراب
ذائقت�ه الفني�ة وبالت�ايل ه�ي ن�وع خبيث م�ن االرهاب
الفكري الذي يحارب الفن والذوق الرفيع ويسوق الرتدي
واإلسفاف واالبتذال  ..نحن بحاجة اليوم اىل ممثل يساهم
يف عملية بناء االنس�ان العراقي الجديد ,ولسنا بحاجة اىل
ممث�ل (حفاضة)  ....ما إس�تفزني هنا هو وجود بعض
الفنان�ني الذين كانوا جزء ا من الوض�ع العراقي اليومي
ومنه�م من ق�دم املعالج�ات والحلول من خ�الل طرحه
لألعم�ال الفنية الرصينة والتي نفخر بها كونها س�جلت
حضورا عراقيا متميزا يف مهرجانات عديدة حملت اس�م
الع�راق وحصلت ع�ىل جوائز عديدة  ,فه�و فنان ملتزم ,
فنان حقيقي يس�تحق منا كل التقدي�ر ,واملفارقة املؤملة
ان الفنان امللتزم ال يجد من يدعمه او يسوق له وباملقابل
هنال�ك من الفنانني من ييسء عن عمد وس�بق ارصار اىل
الوضع العراقي من خالل قن�وات مأجورة تبث برامجها
املس�مومة علما انها ال تخلق النجومية بقدر مساهمتها
يف تسقيط املمثل نفسه من خالل استنزافه واستهالكه ..
وهناك تجارب كثرية ملمثلني كبار ساهمت هذه القنوات
بتسقيطهم لسنا بحاجة هنا لذكر اسمائهم ....
والبد يل ان استش�هد بحادثة رواه�ا صديقي املخرج
مهند هادي حني تحدث يل عن موضوع س�فره اىل تركيا
لتصوير بعض املشاهد يف مسلسل (خارطة الطريق) وقع
اختيار الجهة االنتاجية للمسلسل للمثل الرتكي (مماتي)
فق�د ابدى اعجابه بأن يش�رتك يف مسلس�ل عراقي وبعد
إس�تحصال املوافقة منه تس�ائل عن طبيعة الش�خصية
ف�كان ج�واب الجهة االنتاجية (انت س�تمثل ش�خصية
قات�ل ) رفض هذا املمثل ان يمث�ل بلده مع بلد اخر وهو

بدور قاتل ألنه ع�ىل يقني ان الفنان هو واجهة مجتمعه
 ...نع�م هكذا هي اخالق الفنان الحقيقي  ,وأقول لبعض
الفنانني الب�د لنا ان نتعلم من ه�ؤالء الفنانني إختيار ما
يمث�ل عراقيتنا ألننا ننقل ص�ورة ملجتمعنا العراقي الذي
تحمل الكثري من االهانات س�وى كانت باالس�تهزاء من
الش�خصية الجنوبي�ة من خالل امل�سح التجاري او من
خالل طرحة للمرأة العراقية بالش�كل الذي اليليق بها ...
وكي ال نذهب بعيدا عن موضوعنا االساس فان ما يطرح
اليوم من عروض مسحية هو يشء مخجل  ,تعود جذور
ذلك اىل الدفع السيايس املقصود الذي كان ينتهجه النظام
السابق والذي اطلق العنان لهذا النوع من املسح ليكون
مجاال لرتفيه العائلة العراقية يف الوقت الذي يذهب ابنائها
اىل جبه�ات القت�ال وهم بانتظ�ار امل�وت  ....فقد امتهن
الكثري من الدخالء هذه املهنة
س�واء كان ذلك عىل مستوى
التمثيل او االخراج او االنتاج
اىل ح�د اصبح�ت في�ه ه�ي
املهنة االساس�ية لهم ومنهم
م�ن عم�ل ع�ىل تطويره�ا
بش�كل ي�يسء ملرجعي�ات
املجتم�ع العراق�ي  ،كذل�ك
اغالق (املاله�ي والكربيهات
) وال�ذي كان س�ببا يف نزوح
بع�ض الغج�ر اىل امل�سح ..
ودخول اصحاب املهن االخرى
كمنتج�ني م�ن خ�ارج دائرة
الف�ن كان همهم االول الربح
واالث�راء عىل حس�اب الذوق
العام مع االسف مما ساعد يف
عملية انزالق املسح العراقي

املع�روف برصانته والتزامه نحو هاوي�ة املسح الهابط
وس�اعد يف انتق�ال احتف�االت الغج�ر اىل منص�ة املسح
العراقي يف الوقت الذي همش الفنان الحقيقي االكاديمي
ال�ذي كان وال ي�زال يمثل واجه�ة املجتم�ع الحقيقية ..
واس�تمر الحال حتى س�قوط النظام وظهور جيل جديد
تبن�ى املش�هد املسحي واخذ ع�ىل عاتقه عملي�ة البناء
مل�سح حقيق�ي وكون ه�ذا الجيل لم يغ�ادر الواقع مع
اص�وات االنفجارات ومع حظ�ر التجوال والوضع االمني
اليسء استطاع ان يقول كلمته الفصل يف نبذه لهذا النوع
من املسح وملدة اكثر من تسع سنوات لم تروج اي جهة
اعالمي�ة دعاية مسحية لعروض املسح التجاري النهم
غادروا العراق اىل س�وريا ليتناول�وا نفس العروض هناك
ومع تخلخل الوضع األمني السوري عاد املسح التجاري
اىل الع�راق م�ع ع�ودة البعض منه�م ليس�تمر ثانية مع
رفاقه املوجودين داخل العراق يف عملية الهدم الجديد ....
انا هنا ال اناش�د جه�ة معينة يف ان تش�كل رقابة وليس
مع عودة الرقابة بقدر ما أناشد بعض الفنانني ان يكون
الرقيب عىل ه�ذه العروض هو الرقيب االخالقي ولنتعلم
من تجارب الش�عوب االخرى كيفية البناء الصحيح ,بناء
االنس�ان من خالل بث روح االلتزام ونرش الوعي الجمايل
واالرتف�اع بذائقة املواطن صغ�ريا كان ام كبريا واالبتعاد
ع�ن لغة اله�دم الت�ي تتبناه�ا القن�وات املأج�ورة التي
حمل�ت معاول التهديم لكل البن�ى الجمالية العميقة من
خالل تبنيها النموذج اليسء والهابط يف ش�كل عنيف من
االرهاب الثقايف الذي يدس السم يف العسل ليقتل كل بذرة
حب وجمال تنبت يف اروقة املسح العراقي ..
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مـولــد البشيـر حمـ ّمـد

ولد (ص) يف مك ّ�ة ّ
املكرمة يف الس�ابع عرش
من ربي�ع األوّل ،من ع�ام الفيل ،املوافق لس�نة
 750من ميالد السيّد املسيح.
ول�د يف زمن مُ لِ َئت في�ه األرض ظلما ً وجوراً،
وقد استطال ظالم الجاهليّة حت ّ�ى غىش العيون
والقلوب ،فولدت بمول�ده اآلمال الكبار ،وولدت
بميالده حياة االنس�انيّة ،فكان يوم مولده يوم
ميالد الثورة عىل الظلم والفساد والطغيان.
اآليات الظاهرة قبل املبعث الرشيف
ظه�رت آي�ات عديدة ح�ن والدت�ه تنبأ عن
عظم�ة املولود منها أن اُم رس�ول الله صىل الله
علي�ه وآله ملا وضعت رأت نورا ً أضاءت له قصور
الشام.
وقد اُنبأت اُم الرس�ول حن حملها بالرسول
(ص) فقي�ل لها :إنك حملت بس�يد ه�ذه األمة
فإذا وقع عىل هذه األرض فقويل :اُعيذه بالواحد
م�ن رش كل حاس�د فإن آية ذل�ك ان يخرج معه
ن�ور يمأل قصور ب�ري من أرض الش�ام فإذا
ول�د فس�ميه محم�داً ،ف�ان اس�مه يف الت�وراة
أحمد ،يحمده أهل الس�ماوات واألرض واس�مه
يف اإلنجي�ل حميد ،يحمده أهل الس�ماء واألرض
واسمه يف الفرقان محمّد قالت :فسميته بذلك.
وم�ن عظيم ما ح�دث يف الليلة التي ولد فيها
رسول الله (ص) أن ارتجس إيوان كرسى فسقط
منه أربعة وعرشون رشفة وخمدت نريان فارس
ولم تخم�د قبل ذلك بألف ع�ام ،وغاضت بحرية
س�اوة ورأى املؤب�ذان ان إبالً صعاب�ا ً تقود خيالً
عراب�ا ً قد قطعت دجلة فانترشت يف بالدها ،فلما
أصب�ح كرسى راعه ذل�ك وأفزع�ه وتصرب عليه
تشجعاً.
ً
وروي أن يهوديا كان بمكة فلما رأى النجوم
تق�ذف وتتحرك ليلة ول�د النب�ي (ص) قال هذا
نب�ي قد ولد يف ه�ذه الليلة النا نج�د يف كتبنا أن
إذا ول�د آخر األنبياء رجمت الش�ياطن وحجبوا
عن الس�ماء ،فلم�ا أصبح جاء إىل ن�ادي قريش
فق�ال هل ولد فيك�م الليلة مولود قال�وا :قد ولد
لعب�د الله بن عبد املطلب ابن يف هذه الليلة ،قال:

( صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم )
مرضعت�ه :ه�ي حليم�ة بن�ت أب�ي ذؤي�ب
الس�عدي ،تس�ل�ّمته م�ن ج� ّده عب�د املط�ّل�ب
لينش�أ يف حضنها ،وي�درج بن أبنائه�ا ،فكانت
تحن�و علي�ه وتحتضن�ه وتعتن�ي به ،ول�م يزل
مقيما ً يف بني س�عد يرون به الربكة يف أنفس�هم
وأموالهم .وحينما بلغ الرابعة (وقيل الخامس�ة
أو السادسة) من عمره عادت به حليمة إىل اُمّ ه
وج ّده.

مع ّ
جده عبد املطـّلب

فاعرضوه عيل فمش�وا إىل باب دار آمنة ،فقالوا
له�ا :اخرجي ابن�ك فأخرجت�ه يف قماطه فنظر
يف عينه وكش�ف عن كتفيه (ص) فرأى ش�امة
سوداء بن كتفيه وعليها شعريات فلما نظر إليه
اليهودي وقع عىل األرض مغش�يا ً عليه ،فتعجب
من�ه قريش وضحكوا منه فق�ال :أتضحكون يا
مع�رش قريش هال من قري�ب ليبيدنكم ويذهب
النب�وة عن بن�ي ارسائي�ل إىل آخر األب�د وتفرق
الناس يتحدثون بخرب اليهودي.

ن�سبه ال�سريف
أمّ �ا من األب :فهو محمّ�د (ص) بن عبد الله
ب�ن عب�د املط�ّلب بن هاش�م بن عب�د مناف بن

قيص بن كالب بن مرّة بن كعب بن ّ
لؤي بن غالب
ب�ن فهر بن مالك بن النرض بن كنانة بن خزيمة
ب�ن مدركة بن إلياس بن مرض ب�ن نزار بن مَ َع ّد
النبي إسماعيل
بن عدنان ،إىل أن ينتهي نسبه إىل
ّ
(ع) ،ولكن نمسك طاعة ألمره.

أش�هر أس�مائه :محمّ�د (ص) وأحم�د،
واش�تقاقهما من الحمد ،وقد نطق بهما القرآن
الكريم .
ص) حي�ث ق�ال« :إذا بلغ نس�بي إىل عدنان
فأمسكوا».

واأ ّما من ا ُالم

كنيته

فه�ي آمنة بنت وهب «س�يّد بني زهرة» بن
عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرّة» .
هذا هو نس�به العايل  ،وقد قال (ص)...« :لم
يزل الله ع ّز وجل ينقلني من األصالب الطيّبة إىل
األرحام الطاه�رة ،هاديا ً مهديّا ً حت ّ�ى أخذ الله
بالنبوّة عهدي».

ذكرى املولد النبوي الرشيف

أبو القاسم

اأ�سهر األقابه
أشهر ألقابه :الصادق ،األمن ،خاتم األنبياء.

مر�سعته
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�سياء
ولد الهدى فالكائنات
ُ
و�سناء
تب�سم
وفم الزمان
ٌ
ُ

فإنه مما يغمر قلوبنا فرحاً ويمتلك مشاعرنا رسورا ً مشاركتنا
إلخواننا مس�لمي العالم يف االحتفال بهذه املناس�بة العظيمة التي
له�ا أهمية عظيمة يف التاريخ وأعظم األثر يف النفوس تلك مناس�بة
ذك�رى بزوغ ش�مس الح�ق وإرشاق ن�ور الحقيق�ة بمولد
من أرس�له الله رحمة للعاملن وبعث�ه إىل خلقه متمماً
مل�كارم األخ�الق مش�يدا ً ل�رح العدال�ة ناصباً
معال�م الهداية ح�االً ألغاز الكون كاش�فاً عن
أرسار الحي�اة ذلك عبد الله ورس�وله وحبيبه
وصفيه س�يدنا محمد ص�ىل الله عليه وعىل
اله وسلم الذي لم يعرف التاريخ ولن يعرف
ل�ه مثيال من البرش يف كم�ال خلقه وخلقه
ويف االتص�اف بأرقى ما يتصوره العقل من
صفات املخلوقن .
إن البرشي�ة ظلت قب�ل إرشاق نور مبعثه
ص�ىل الله عليه وس�لم تهيم يف ظلم�ات مرتاكمة
وتتي�ه يف ضالالت عمي�اء ال تميز يف ش�ؤون حياتها
بن الخري والرش وال بن املصلحة واملفس�دة وال بن الرقي
واالنحط�اط وال ب�ن الحقيقة والوهم وال ب�ن العلم والجهل فقد
كانت املفخرة الكربى عند الناس استغالل القوى الطبيعية وإشباع
النه�م والغرائز وإراق�ة الدماء وابت�زاز األموال ال ف�رق يف ذلك بني
مجتم�ع ومجتم�ع وال ب�ن دولة وأخ�رى ومهما كان�ت هنالك من
حضارة كحضارة الهند ومر وفارس وحضارة الرومان  -القائمة
عىل أنق�اض حضارة اإلغريق البائدة – ف�إن جميع تلك الحضارات
م�ا ه�ي إال مادية بحتة ل�م تقوم اعوجاج�اً ولم تصلح فس�ادا ً بل
نس�تطيع أن نق�ول إنه�ا منبثقة م�ن النزعات الرشي�رة والنزوات
البهيمي�ة املتمثلة يف أعمال تلك األم�م الضارية التي ال رقة يف قلوب
كربائها وال انس�جام بن أفرادها ،وهكذا بقيت البرشية تتقلب عىل
جمر امل�آيس وتتجرع مرارة الظلم والهوان حتى أراد الله س�بحانه
وتع�اىل لألرض امليتة الهامدة أن ينف�خ يف هيكلها البايل روح الحياة
حياة العلم واإليمان حياة الحق والعدالة حياة الرشد والهداية حياة
ارتب�اط أبنائها برباط العقيدة الصحيحة حياة االتصال بهذا الكون
الواس�ع الذي تسبح كل ذرة منه بحمد الله تعاىل حن أذن سبحانه
لقطب دائرة الكون وتاج مفرق الوجود سيدنا محمد صىل الله عليه
وس�لم أن يتجىل نور محياه عىل عالم الش�هادة يف يوم االثنن ثاني
عرش ربيع األول لخمس�ن يوماً من حدوث واقعة الفيل فاستقبلت
األرض أك�رم ضي�ف نزل عليها ليكتس�ح منها التص�ورات الباطلة
واملفاهي�م الخاطئة واألوه�ام والخرافات التي راجت س�وقها بن
الب�رش فأصبح�ت عالقة بكل ذه�ن مالئة لكل قل�ب وقد كان صىل
الل�ه عليه وس�لم أول ما نادى به ودعا إليه بكلم�ة ( ال إله إال الله )
تلك الكلمة التي زلزلت عروش الظلم ودكت رصوح البغي وأرس�ت
دعائم العدالة ورس�مت خط املساواة وكشفت عن عيون الضعفاء
املحتقري�ن ما نس�جته أي�دي الظلم من س�تار كثي�ف وارى عنهم
الحقائ�ق لئال يهتدوا إىل أن لهم يف املجتمع حقوقا .لقد أوحت هذه
الكلم�ة العادلة الش�املة إىل كل قلب واع أن�ه ال فرق أمام الحق بن
ق�وي وضعيف وال ب�ن غني و فقري وال بن رفي�ع ووضيع وال بن
حاكم ومحكوم وال بن إنس�ان وإنس�ان آخر فالكل عباد الله ليس
الحكم إال له ،وكل الكربياء والعظمة والجالل والقهر والخلق واألمر
مما استأثر به الله فلم يبق مجال الستعالء أحد عىل أحد أو استغالل
إنس�ان إلنس�ان وإنما يحق للناس أن يتنافسوا يف االقرتاب من الله
بالعم�ل الصالح وبذل�ك يتباينون يف املن�ازل والدرجات ،وهكذا ظل
رس�ول الله صىل الله عليه وسلم يدعو إىل هذه املثل العليا واملبادئ
الرفيعة غري مبال بما يلقاه من تحديات الدهر ومعاكس�ات الزمن
ضارباً أروع األمثال لق�ادة اإلصالح وأرباب النهضات يف الصرب عىل
الش�دائد وتجرع امل�آيس ،إذ كان صل�وات الله وس�المه عليه يلقى
جمي�ع املصائ�ب واملصاع�ب بقلب كله إيم�ان بالله وثق�ة بجالله

فل�م يكن اليأس ليجد س�بيالً إليه  ،وال ال�رتدد يحوم حوله  ،وبهذه
ال�روح الفعال�ة تأثر الناس بدعوت�ه  ،فتقبلوا اإلس�الم موقنن أنه
دين الح�ق والصواب  ،ودين الهداية والرش�د ،دين األمن والس�الم،
وعاب�وا ما كانوا عليه من عقائ�د متناقضة  ،وأحوال متباينة ،وأخذ
اإلس�الم يمأل العالم صيته مكتسحاً بتياره الهادر ما علق بالذهان
ً
جاع�ال من البرش كلهم أم�ة واحدة تجمعهم
م�ن ترهات وأوهام ،
كلم�ة الله ،ويربط ب�ن أقصاهم وأدناهم اإليم�ان بالله  ،فال قبلية
وال عنري�ة وال إقليمية  ،إنما الفارق اإلس�الم أو
الكف�ر  ،هذه هي رس�الة محم�د صىل الله
عليه وسلم إىل البرش  ،فما أسعد ذكرى
مولده الرشيف التي تعيد إىل نفوس
املؤمن�ن مواقفه املبارك�ة كأنما
يشاهدونها عن كثب.
إن م�ن أه�م م�ا يج�ب أن
نح�رص عليه هو أخ�ذ العظات
النافع�ة وال�دروس البالغ�ة من
أبع�اد ه�ذه الذكرى فم�ا أحوج
األرض الي�وم إىل دورة تاريخي�ة
تك�ون امت�دادا ً لتل�ك ال�دورة الكربى
لتت�الىف ه�ذه البرشي�ة التي ع�ادت إىل
جاهليتها األوىل فأصبحت تتس�كع يف أحلك
الظلم�ات  ،وتهي�م يف اخطر املتاه�ات  ،وأصبح من
أبرز خصائصها وأوضح سماتها الحسد والجشع والتنافر والتدابر
 ،والقس�وة واالس�تبداد ،تفتح لها من علوم الطبيعة ما يمكنها به
الرتفيه عىل العالم وتوحيد الش�مل وتعميم روح الطمأنينة والسالم
ولكنه�ا اس�تغلتها يف اإلب�ادة والتدمري وإث�ارة البغض�اء والفصام
وإشاعة األكاذيب وترويج الرذائل فأصبحت الحياة يساورها القلق

ويهدده�ا االضط�راب ولذل�ك تربم منها كث�ري من الش�باب الحائر
فأصبح االنتحار عندهم الحل الوحيد ملشاكلها والراحة الفريدة من
متاعبها  ،كل ذلك نتيجة تقلص اإليمان من القلوب واستيالء الحرية
والشك عليها.
إن هذه الحالة البارزة الشاهرة لدليل قاطع عىل صدق من يقول
من علماء املسلمن ومفكريهم يف هذا العر (إن الزمان قد استدار
كهيئته حن بعث الله محمد صىل الله عليه وسلم فما أحوجه اليوم
إىل مثل تلك الدورة الكربى يقوم بها قوم من أمة محمد صىل الله عليه
وسلم يحكمون ألمر الله منجزون لوعده حريصون عىل مرضاته ال
تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر الله وإقامة الصالة يرجون تجارة لن
تبور ) إن بأمثال هؤالء الربرة املخلصن يعيد الزمان تاريخه الذهبي
ويتحق�ق وعد الله لعباده املؤمن�ن بالنر والتمكن كما تحقق يف
العص�ور الغاب�رة ( وعد الله الذي�ن آمنوا منكم وعمل�وا الصالحات
ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم
دينهم الذي ارتىض لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناًُ يعبدونني ال
يرشكون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) اللهم
أعن�ا عىل طاعتك وجنبنا معصيتك واهدنا ملرضاتك وحقق لنا وعدك
وانرنا عىل عدوك  ،وال حول وال قوة إال بالله العيل العظيم  ،وصىل
الله وسلم عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعن  .فاالحتفال
بذك�رى مولد الرس�ول األعظ�م املصطفى االكرم محم�د صىل الله
عليه وعىل اله وس�لم الذي أرس�له الله رحمة للعاملن يكون بقراءة
يشء م�ن القرآن وذكر يشء من الش�مائل النبوية الرشيفة و قراءة
لس�ريته ش�كرا ،وإطعام الطع�ام للفقراء واملس�اكن ،وإكرام أهل
العلم ووجوه املس�لمن ،وتكرار الصالة والسالم عليه بشوق وأدب،
وتخيل مقامه األعىل يف أوقات االحتفال والقرب.و هو أمر فيه بركة
وخري عظيم إذا خال هذا االحتفال عن أصناف البدع القبيحة التي ال
يستحسنها الرشع الرشيف .

ّ
الصب�ي اليتي�م كانت حيات�ه مليئة
إن ه�ذا
ّ
باملعاناة والفقد والفراق ،فحن أبر نور مك ّ�ة
لم يب�ر أباه عبد الله ،وحن غ�دا صبيا يمرح
ّ
وتوفيت
فقد اُمّ ه آمنة بنت وهب ،حيث تمرّضت
يف قرية تدعى (األبواء) بن مك ّ�ة واملدينة ،فض ّم
إىل ج�ده عب�د املط ّ�ل�ب ،ليفيض علي�ه العناية
والرعاي�ة ،وكان ّ
يفضله عىل جميع ولده وبنيه،
وكان يق�ولّ :
إن إلبن�ي هذا لش�أنا ً .ولم يفارقه
حت ّ�ى حال املوت بينهما
والنب�ي لم يتج�اوز الثامنة م�ن عمره .وقد
ّ
أوىص عبد املط ّ�لب أوال َده العرش بمحمّد (ص)،
واخت�ار من بينهم عبد مناف فعهد إليه برعايته
وأن يضمّه إىل أوالده.

النبي (�ص) مع ع ّمه اأبي طالب
ّ
ملّ�ا ّ
النبي (ص) عمّه
تويف عبد املط ّ�لب كف�ل
ّ
أبو طالب ،فكان خ�ري كافل له يف صغره ،وخري
نارص له عندما احتاج إىل األنصار واألتباع .وكان
أبو طالب سيّدا ً رشيفا ً مطاعا ً مهيبا ً مع إمالقه!
وربّت�ه فاطمة بنت أس�د ام�رأة ابي طال�ب واُ ّم
ّ
النبي (ص) يف أحضان عمّه وزوجته
فظل
ولده،
ّ
فاطمة بنت أس�د ال يش�عر بالغربة بن أوالدهم
ّ
يحس بم�رارة اليتم والفقر .وكان ابو طالب
وال
ال يفارق�ه حت ّ��ى أن�ه اصطحب�ه مع�ه حينما
النبي
خرج إىل الش�ام تاجرا ً سنة ثمان من مولد
ّ
(ص) ،وكان يف أش ّد ما يكون من الحرّ ،فقال ملن

اعرتض عليه :والله ال يفارقني حيث ما توجّ هت
أبداً .فسافر مع عمّه ،وكان إذا اشت ّد الح ّر جاءت
سحابة بيضاء مثل قطعة ثلج فتقف عىل رأسه
ال تفارقه.نعم ،وأرسع هذا الع ّم الحنون وزوجته
إىل تصديقه واإليمان برس�الته واإلخالص لها يف
ّ
ال�رس والعالنية منذ ب�دأ بدعوته لعب�ادة الواحد
األح�د ،ووقف�وا يدافع�ون عنه وعن رس�الته يف
جميع املواقف واملشاهد.

�سبابه اإىل زواجه
أجمع املؤرّخون وأهل الس�ري ّ
أن النبي محمّد
(ص) كان يف جميع مراحل حياته ،من طفولته،
إىل صباه ،إىل ش�بابه يتق ّدم بخطى واسعة نحو
الخصال الحمي�دة بنبله ،ومكارم أخالقه ،عالوة
عىل نضارة شبابه ،وصحّ ة جسمه ،وكمال عقله.
لقد أصب�ح محمّد (ص) يف ريعان ش�بابه ميل َء
الس�مع والبر فكان عونا ً ألعمامه وللضعفاء
واملظلومن ،فاش�رتك يف حل�ف الفضول ،وكانت
الغاية من هذا الحلف ن�رة املظلوم ،والوقوف
مصدر كان .وقد اش�تهر
يف وجه العدوان من أي
ٍ
(ص) بصدق�ه وأمانت�ه حت�ّى لق�ّ�ب بالصادق
األم�ن ،وكان الن�اس يودع�ون أماناته�م لديه،
وقد أش�ار إىل تلك الصف�ات جعفر بن أبي طالب
بقوله« :بعث الله إلينا رس�وال ً ّ
منا ،نعرف نسبه
وصدقه وأمانته وعفافه» .
وق�د وصفه اإلمام ع�يل (ع) بقول�ه« :ولقد
ق�رن الله به م�ن ل�دن كان فطيم�ا ً أعظم ملك
من مالئكته ،يس�لك به طريق املكارم ومحاسن
أخالق العالم ليله ونهاره».
ه�ذا ،وقد مدحه الله ع ّزوج�ل يف كتابه حيث
َّ َ َ
ُ ُ
يم}  .وكان يش�ارك
ق�الَ { :وإِن�ك ل َعىل خل ٍق َع ِظ ٍ
الن�اس يف أعمال الخ�ري ،وكان يعمل يف التجارة،
فق�د س�افر س�فرة ثاني�ة إىل الش�ام يف تجارة
إىل خديج�ة ،وكان يف الخامس�ة والعرشي�ن من
عمره ،فربح يف تجارت�ه أضعاف ما كان يربحه
غ�ريه ،وظه�رت له يف س�فره كرام�ات باهرة،
وبالنتيجة أس�فرت هذه املشاركة التجارية عن
تزويجه بها (رض).

يف رحاب الرسول االعظم (ص)
كل عام واأنتم بخري ...

ذكرى مولد النبي صىل الله عليه وس�لم  ..رس�الة عظيمة
انطلق�ت منذ ألف واربعمئة عام بدأت بفرد واحد هو هذا النبي
العظي�م  ..وامت�دت الرس�الة  ..لتصل مالين مالي�ن البرش ..
عرب قرون وقرون  ..لتنش�أ حضارة إنس�انية عظيمة ..إن يوم
مولده ليس حدثا عاديا يف التاريخ أنه يوم من أيام الله ..لهداية
وإصالح األرض كل األرض  ..فكل عام وانتم بخري.
بأنوار النبي أمسيكم وبمولده اهنيكم
وادعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيكم
أهنئك�م ب��والدة م�ن انش��ق ل�ه القم��ر وس��ج�د ل�ه
الشج��ر وس�ل�م علي�ه الحج��ر م��ح�م�د سي��د الب�ش�ر
علي�ه أفضل الص��الة و أت�م التسلي���م.

اين نحن من و�سايا الر�س�ل
إن خ�ري األيام عند الله بعد يوم عرفة يوم والدة النبي صىل
الله عليه وعىل اله وس�لم  ،ولكن الس�ؤال الذي يفرض نفس�ه:
اين نحن من إتباع النبي ومن وصية النبي وسنته؟
ه�ذه األيام التي نعيش فيها ،والله أيام غفلة نس�أله تعاىل
أن يهدين�ا هداية ال نش�قى بعدها ابدا ويردن�ا اليه مردا جميال
اللهم آمن.

الر�س�ل الكرمي وحمبة االإخ�ان
قال رس�ول الله –صىل الله عليه وعىل اله وس�لم" -وددت
أن�ي لقيت إخواني ،قال الصحاب�ة :أو ليس نحن إخوانك؟ قال:
أنتم أصحابي ،ولك�ن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني" رواه
أحمد وصححه األلباني.
بن أيدينا اليوم العديد من الوس�ائل لنرة نبينا املصطفى
األكرم منها:
االقتداء به يف معاملته ألهل بيته ،ومع أهله وجريانه،تربية
األبناء عىل محبته.
إج�الل النبي –صىل الل�ه عليه وس�لم -وتعظيمه ومحبته
أكث�ر من محبة النفس واألهل.الحرص عىل الصالة عىل النبي -
كلما ذكر ،وبعد األذان ،ويوم الجمعة.
قراءة س�ريته واالهت�داء بهديه وربطها بحياتن�ا وواقعنا،
بغ�ض أي منتق�د للنبي –صىل الل�ه عليه وآله س�لم -أو ليشء
من س�نته.محبة العلماء وتقديرهم ملكانتهم وصلتهم بمرياث
النبوة.

من حق�ق النبي على اأمته
*اإليمان به –صىل الله عليه وس�لم -كما أمر الله يف كتابه
"فآمن�وا بالله ورس�وله النبي األمي الذي يؤم�ن بالله وكلماته
واتبعوه لعلكم تهتدون" [األعراف.]158 :
*طاعته –صىل الله عليه وس�لم -وامتث�ال أمره ،وإتباعه
واالقتداء بسنته.
*احرتام�ه وتوقريه وتعظيمه ،وتقدي�م محبته عىل محبة
كل أحد.
* وج�وب التحاك�م إلي�ه والرض�ا بحكم�ه ،كما ق�ال الله
تع�اىل "فال ورب�ك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما ش�جر بينهم
ثم ال يجدوا يف أنفس�هم حرجا مما قضيت ويس�لموا تسليما"
[النساء.]65:
ً
ً
ً
ً
والحم�د لله أوال وآخ�را وظاهرا وباطنا ،وصىل الله وس�لم
وبارك عىل عبده ورسوله محمد وعىل آله أجمعن.
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العالقة بين الجيران واختالل الميزان

ضريبة قاسية فرضتها المدينة والحياة المعاصرة !!
امل�ستقبل العراقي  /التحقيقات

صب�اح الخي�ر يا ج�اري أنت في حال�ك وأنا
في حال�ي" ،عبارة غدت منتش�رة كما النار
ف�ي الهش�يم ،بالمجتمعات المدني�ة وحتى
القروي�ة ،ب�ل هن�اك كثي�رون مم�ن ي�رون
أن تب�ادل التحية "ب�ات معدوم�ا بينه وبين
جيرانه".
ويع�زو مختصون فتور عالقات الجيران مع
بعضه�م بعضا حاليا إلى "هموم ومش�اغل
الحي�اة التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم فهي
تلهي الجيران عن جيرانهم".
كم�ا ي�ردون األم�ر إل�ى انتش�ار وس�ائل
االتص�ال الحديثة التي "قض�ت على القرابة
الجغرافي�ة" وأقام�ت صل�ة بي�ن الن�اس
المتباعدين في األمكنة ،على حس�اب عالقة
الجيرة القديمة.
رشيد حسن الس�يد ومحمد عبيد جاران في
الحي نفس�ه ،ال تتع�دى عالقتهما يبعضهما
أكث�ر م�ن الس�الم إن تقاب�ال صدف�ة ،يقول
رش�يد "اختلفت عالق�ة الجي�ران كثيرا عن
الماض�ي" ،منوه�ا إلى أنه لم�س االختالف
األكب�ر عندما انتقل من قريت�ه في الزبيدية
بواسط إلى بغداد.
ويضيف رش�يد رغ�م ارتفاع أع�داد طوابق
البناي�ة وكث�رة الس�كان الذي�ن يقطنونها،
إال أنه�م ال يعرف�ون بعضه�م وال يتبادل�ون
الزي�ارات ،وكل ج�ار "يتعال�ى عل�ى اآلخ�ر
بمس�تواه االجتماع�ي واالقتص�ادي ،مم�ا
أصاب النفوس بالحقد والضغينة".
م�ن جهته يبي�ن أبو عب�د الله ،ب�أن العالقة
الطيب�ة بين الجيران التي كانت تس�م الناس
في المناطق الش�عبية أو المحافظات والتي
كان�ت يحتفظ الجيران فيها ب�روح التعاون
واألخوة" ،لم تعد كسابق عهدها" ،الفتا إلى
أن العالق�ات "باتت م�ن دون األقارب بعيدة
عن بعضه�ا وال ود فيها ،وما يكون منها إال
الضجر والملل وتتبع الحال".

تراجع «فزعة اجلريان»!

تالش�ت "فزعة الجيران" في حياتنا بس�بب
المدني�ة والحض�ارة ،وكذل�ك س�رعة عجلة
التقدم ،فأصب�ح "الجوار" كلمة ليس لها أي
انعكاس على حياتنا اليومية,هذا ما قاله أبو
عل�ي "متقاعد" مضيفا "وبات الكثير ّ
منا ال
يعرف من يس�كن بجانب�ه ,بل وال يعرف من
يقط�ن الدار القريبة من�ه أو المواجهة لبيته
ومن يس�كنها ,فكم من مريض لم يجد عائدا ً
ممن ال يبعد عنه س�وى أمتار محدودة ,وكم
م�ن جائ�ع ،أو فقي�ر ،أو مدي�ن ،أو مص�اب
ف�ي م�ال ،أو حتى قري�ب ،لم يجد مواس�ياً،
فق�د جرفتنا تيارات الحي�اة بعيداً ،وعصفت
بن�ا المش�اغل إلى حد نس�ينا في�ه واجباتنا
ومسؤولياتنا تجاه الجيران!".
وتابع حديث�ه "قديما ً كان الناس يعيش�ون
وكأنهم في منزل واحد وأسرة واحدة ،بل وإذا
وجدت أسرة فقيرة ،فإن الجيران يتعاونون
ف�ي س�د عوزه�ا ،بحيث يق�دم كل ج�ار ما
يس�تطيع ،كما أنهم لم يكونوا يقصرّون مع
جيرانهم مادياً ،عبر الوقوف معهم في حالة
ً
إضافة إل�ى أنه ال توجد امرأة ليس
"ال َّدين"،
لها أه�ل؛ ألن أه�ل الحي هم أس�رتها ،فهي
مع�ززة مكرمة بي�ن جيرانها ،بم�ا في ذلك
التنويم في مستشفى والعمليات" .
وأوض�ح أبو عل�ي "أما الوق�ت الحاضر فلم
يعد يس�أل الجار عن جاره ،ب�ل من الممكن
أن ال يتقاب�ال مع بعضهما البعض إالّ صدفة،
مم�ا ُيعد خلالً في التركيبة االجتماعية ،التي
البد أن يكون الترابط هو أساسها ،مما ُيحتم
زيادة أواص�ر المحبة بين قاطني الحي ،عبر
لقاءات أسبوعية أو ش�هرية يتم فيها تبادل
األخب�ار والمع�ارف ،وال مان�ع م�ن إنش�اء

ملتقى أو مركز اجتماعي لكل حي ".

عادات جميلة

وق�ال المواطن "عب�د الله الش�جيري" :في
الماضي كان من ُيعزز التواصل بين الجيران
صل�ة القراب�ة والنس�ب فيم�ا بينه�م ،ومن
سكن إلى جوارهم س�ار على نفس عاداتهم
وتقاليده�م ,أم�ا اآلن فق�د ت�وارت الصالت

لـم نعد نرى اآلن
اجلار الذي خياف عىل
أبناء حيه باملقدار
الذي خياف فيه عىل
أبنائه
بس�بب مش�اغل الن�اس ,واخت�الف أوق�ات
ً
إضافة إلى الخوف
الفراغ ,وتع�دد األجناس،
من المشاكل ،السيما بين األبناء ,وكذلك عدم

ً

إدراك األهمية الش�رعية فيم�ا يخص الجار,
مضيف�ا ً أنه يوجد إلى جملة من الركائز التي
قد تعيد الصلة ،منها لقاءات المسجد ,وتبني
اجتماعات أسبوعية أو شهرية ,وكذلك إنشاء
ملتقى أو مركز اجتماعي للحي.
بينم�ا أوضحت الحاجة "أم تركي" أن كثيرا ً
م�ن الع�ادات الجميل�ة اندث�رت ،م�ن بينها
لق�اء س�يدات الحي ،حي�ث دأبن عل�ى لقاء
ف�ي الصب�اح أو عق�ب صالة العصر بش�كل
دوري بينهن ،يتلمس�ن احتياجات بعضهن,
ويس�اعدن من تحتاج معون�ة ،بل ويجمعن
المال لألرمل�ة أو المطلقة ,ويقدمن وجبات
ً
إضافة
الغ�ذاء للمريضة ,والكس�وة لأليتام,
إل�ى المس�اهمة ف�ي إص�الح ذات البين بين
ً
مبين�ة أن النس�اء يمضي�ن وقت�ا
األزواج,
مملوءا ً بالس�عادة واأللفة والمحبة ,أما اآلن
فتباعدت القلوب ،فتبعتها األجس�اد ،فالكل
اله في الحياة ومش�اغلها ,بل وال يهتم ألمر
اآلخر ,وهذا مؤلم جدا ًّ ومحزن.

اأ�سلوب كئيب

وذك�رت "أم ترك�ي" أن�ه عل�ى الرغ�م م�ن
الجوانب اإليجابية للمش�روعات التطويرية
من حيث توسيع الطرق وتنظيم األحياء ,إالّ
أنها قضت تماما ً على العالقات االجتماعية,
فبع�د أن كان�ت المن�ازل متالصق�ة كقلوب
س�كانها ،أضحت الش�وارع والطرق فاصلة

بينه�ا ,ب�ل وأصب�ح حت�ى أس�لوب البن�اء
والتباه�ي ب�ه يزي�د م�ن العزل�ة ،ويفرض
على البع�ض مزيدا ً من العم�ل والكدح حتى
ً
مضيف�ة" أنه
يؤم�ن حياة مرفهة ألس�رته,
أصاب القلوب الحس�د حتى بات الحديث عن
عم�ارة أو مبنى فالن أو الس�يارات الفارهة
ً
الفتة إلى أن�ه لن تعود األلفة
الت�ي يمتلكها,
والحي�اة العصري�ة أع�ادت صياغ�ة حياتنا
بأسلوب كئيب ولون قاتم!".

جريان ال يردّون التحية !

وعن بعض األس�باب التي م�ن الممكن أنها
أث�رت في حياة الجي�ران وعالقاتهم ،فيرى
اختصاصي الطب النفسي الدكتور عماد عبد
الكريم ،أنها "ليس�ت عوام�ل مادية فقط"،
رائي�ا أن التباعد بين الجي�ران "ملحوظ في
الم�دن أكثر من الريف واألحياء الش�عبية"،
والسبب أن كل أس�رة تشعر ّ
بأنها مؤسسة
اجتماعية مستقلة ليست بحاجة إلى اآلخر،
وهذا جعل الناس يعتقدون أنهم لن يحتاجوا
إلى جيرانه�م ،وبالتالي هم ليس�وا بحاجة
لمد جسور التواصل معهم".
الثالثينية أشواق الجبوري "موظفة" والتي
تقطن في المنصور ،تقول إن "هناك جيرانا ً
ال يردون الس�الم على جيرانهم" ،والعالقات
الطيب�ة "نوعا ما تقتصر عل�ى األقارب ،أما
الجيران فقد يتزاورون بالمناسبات فقط".
وترى أن "خروج المرأة إلى العمل وانشغالها
الدائ�م يجعل هناك فتورا واضحا بينها وبين
جاراته�ا" ،مضيفة أن "صعوب�ة الحياة في
ظل األزمة االقتصادية التي يعيش�ها الناس
ال تعطيهم الفرصة إلقامة عالقات طيبة مع
جيرانهم ما زاد ذلك من تباعدهم".
الجبوري التي تس�تذكر طفولته�ا وما فيها
م�ن عالق�ات دافئ�ة م�ع جيرانه�ا بالح�ي
الس�يما عالقة الجارات ببعضه�ن ،واللواتي
كن يجتمع�ن يوميا إلعداد األطعمة وخاصة
في العطل والمناس�بات ،تشير إلى أن المرأة
اآلن "ليس لديها وق�ت تمضيه مع جاراتها،
وإذا كانت الفتاة عروسا أو منتقلة إلى سكن
جديد ال تهتم أن تعرف أحدا بالمنطقة".
والخطر في األم�ر ،وفق مازن منير "معلم"
أن خلل العالقة بين الجيران توسع وانعكس
على أفراد األس�رة داخل العائلة نفسها ،إلى
درجة أن هناك بعض اآلباء عالقتهم بأوالدهم
"ال تتعدى حدود التمويل المادي".

والحل ،بحس�ب منير ،في وقفة مع النفس،
فعلى كل إنسان أن يقف مع نفسه ويحاسبها
ويخت�ار "إما أن يحي�ا حياة بش�ر ويتفاعل
م�ع اآلخرين أو يختار حي�اة اآلالت من دون
مشاعر".
أم�ا األربعينية لطيف�ة إبراهي�م "ربة بيت"
فتق�ول "لم نع�د نرى" اآلن ه�ذا الجار الذي
يخ�اف على أبناء حيه بالمق�دار الذي يخاف

لـم يعد يسأل
الشخص عمن يسكن
بجانبه وربام ال
يلتقي معه إالّ صدفة!
فيه على أبنائه ،ينصحهم ،يرشدهم ،يوبخهم
ويحذرهم ،منوهة إل�ى أن الجار قد يصادف
جاره كل ش�هر أو ق�د ال ي�راه مطلقا ،ومن
ث�م قد ال يعرفون أس�ماء بعضه�م وكنيتهم
ليعرفوا أبناء جيرانهم.

الكثافة ال�سكانية وال�سغوط املادية !!

م�ن جانبه يبين "عالم االجتم�اع " د.محمد
عب�د الل�ه "أن عص�ر االتص�االت ،واتس�اع
رقعة المس�احة في المدينة الواحدة من أهم
األسباب لتغير نمط الحياة المعيشية.
ويق�ول "ف�ي الزم�ن القدي�م كان المجتمع
العربي يأخذ الهوية البدوية التي انتشر بينها
الغزو ،حتى جاء اإلسالم ،ووحد المسلمين،
وكان م�ن أهم ما وصى به الرس�ول (صلى
الله عليه وس�لم) الج�ار وحقوقه حتى بات
الصحابة يعتقدون أنه س�يدخل في الميراث
من ش�دة ما أوصى به الرس�ول عليه أفضل
الص�الة والس�الم".ويضيف " م�ن وصاي�ا
النب�ي صل�ى الل�ه عليه وس�لم ب�أن "يأمن
الج�ار ج�اره ،ومن ث�م كان�ت الوصايا على
جار الجار ،والجار الصاحب ،والجار الجنب،
وهذه كلها عملت على إشاعة األلفة والمودة
بين المسلمين".

لكن اتساع رقعة المساحة الجغرافية للمدن
وزي�ادة األعداد الس�كانية يجع�الن الميزان
مختلف�ا ،وفق عبد الله  ،فمثال حاليا يس�كن
المدين�ة الواح�دة ع�دد مهول من الس�كان
وتجتمع تحت سمائها ش�رائح مختلفة من
البشر ،في جنسيات مختلفة وأعراق متعددة،
كل هذا التوس�ع جعل م�ن الصعوبة معرفة
الجار لجاره ،أيضا الضغ�وط المادية أبعدت
الجار عن جاره بعدما أصبحت الكماليات في
األساسيات.
ويتابع حديثه "إن منظومة القيم االجتماعية
تأث�رت بفع�ل الخ�وف م�ن المجه�ول وإن
األزمات النفس�ية واالجتماعي�ة والظروف
المعيش�ية تلعب دورا ف�ي إضعاف العالقات
االجتماعية".
ويش�ير إل�ى أن "م�ا يؤث�ر عل�ى حس�ن
الج�وار مجموع�ة عوامل تتمح�ور حول ما
يتعل�ق بالذات اإلنس�انية المعب�ر عنها بعلم
النف�س باألن�ا ،واإلنس�ان تس�رقه همومه
ومش�اكله الش�خصية مم�ا يجعل�ه منعزال
ومنفردا"،ويخت�م حديث�ة  :ل�و أخذنا الخط
العام لمستوى عالقات الجيرة خالل السنوات
الخمسين األخيرة الكتشفنا تضاؤال وتباعدا
ف�ي االرتباط�ات االجتماعية ،والس�بب هو
الحياة المادية والظروف المحيطة باألس�رة
".

االأحياء ال�سعبية وروح التوا�سل

م�ن جانب�ه يذك�ر خبي�ر الت�راث كم�ال
لطي�ف س�الم ،أن األحياء الش�عبية وبعض
المحافظ�ات م�ا ت�زال تحاف�ظ عل�ى روح
التع�اون والحي�اة االجتماعي�ة االيجابي�ة،
وخصوصا أن بعض الق�رى تتكون من عدد
من العائ�الت المعروف�ة وذات صل�ة قرابة
م�ع بعضها.ويرى أن الناس ف�ي القرى "ما
ت�زال تحافظ عل�ى روح التواص�ل" ،بالرغم
من اختالف مالمح السكان في هذه األحياء،
والتح�والت الكثي�رة الت�ي حدث�ت كوجود
السيارات وش�بكات التلفاز ،وأيضا الهواتف
واإلنترنت.ويبدي خش�يته م�ن "زوال نعمة
التواصل بين الجيران بين األحياء الشعبية"،
كما ح�دث في المدن الكبيرة ف�ي األردن ،إذ
إن تحول بعض األجي�ال المقبلة من األحياء
الش�عبية والتواصل االجتماعي يقتصر على
االنعزال أمام التكنولوجيا الحديثة ،واالكتفاء
بالحدي�ث عن التكافل بي�ن الجيران من باب
الدراس�ة ،ينذر "بهدم هذه األحياء مع غياب
اهتمام الدولة ،والمؤسسات األخرى بها".

اجلار ل�سابع دار (ماأمون)

المفارق�ة الكب�رى أن بع�ض أه�ل الم�دن
يسكنون عمارات من شقق أي أن لكل منهم
أكث�ر م�ن جي�ران وذلك يب�دو كأن�ه تقريب
لفحوى التوصي�ة المتوارثة بالجار لس�ابع
دار ..عس�ى أن تصب�ح كل عم�ارة ممثله ب�
"ج�روب" عالفيس�بوك ! ويصي�ر كل بي�ت
يع�رف ما هي طبخ�ة جيران�ه وإذا الولد ما
عجبت�ه طبخة أم�ه يطلب من اب�ن الجيران
يطعم�ه من طبخة أمه وفجأة يدق الباب وال
الجارة بتقدم لجارتها صحن ذواقه !

اجلار وما اأدراك ما اجلار وحقه ؟

قال رس�ول الله صلى الله عليه وس�لم" :ما
زال جبري�ل (عليه الس�الم) يوصيني بالجار
حتى ظننت انه س�يورثه" ..يجب المحافظة
على حس�ن العالقات بين الجي�ران والتزاور
فيما بينهم واإلحس�ان إلى الج�ار خلق جدا
راق�ي ورفي�ع وخلق يثاب علي�ه المرء ثوابا
عظيم�ا ،فلنحتفظ بتلك العالقات ،الرس�ول
"عليه الصالة والسالم" كان يصبر على إيذاء
ج�اره اليهودي له ،وعندم�ا مرض اليهودي
ذهب رس�ول الله ليزوره ،فليكن رسول الله
"عليه الصالة والسالم" قدوة لنا.

العالقات االجتماعية وقيم الجيرة والجوار

"الجار قبل الدار" ..و"جارك القريب أفضل من أخيك البعيد"
امل�ستقبل العراقي  /خا�ص

تأخ�ذ العالق�ات االجتماعي�ة بي�ن الجي�ران
أنماطا وسلوكيات مختلفة ،وغالبا ما تتحكم
فيها المس�تويات الثقافية والعادات والتقاليد
المتوارث�ة .فمثال ان العالق�ة بين الجيران في
المناطق الش�عبية والريفية تختلف تماما عن
العالق�ة بينهما في مراكز الم�دن وهي بذاتها
تختلف من مكان آخر .ومهما تكن تلك األشكال
لكنها ال تخلو من التوترات التي يسببها غياب
الفهم المشترك بينهما من حيث طبيعة التربية
واألخالق وروح المحبة والتعاون.
وعلى هذا األس�اس أصدر المهتمون بالش�أن
االجتماع�ي حزم�ة م�ن األمثال الت�ي ظهرت
بص�ورة جلي�ة نتيج�ة االهتمام الكبي�ر الذي
يبديه الجيران فيما بينهم ,لذا فإن المثل القائل
"الجار قبل الدار" يجسد المعنى الشمولي لتلك
العالقة ويلغي المنفعة االقتصادية والنفسية
عل�ى اعتب�ار تفضي�ل الج�ار عل�ى الموق�ع
الجغرافي.
يق�ول المواطن حس�ين عبد اإلخ�وة من بابل
"اش�تريت دارا تضم أربعة مح�ال تجارية من

أحد المغتربين العراقيين وبس�عر زهيد وكنت
أمني النفس أن تكون ّ
لدي دار سكن ومشروع
اقتصادي لكني لألس�ف الشديد اضطررت إلى
بيعه بس�عر أق�ل نتيج�ة العالقة الس�يئة بين
الجي�ران والتي تس�ببت فيها ش�بكة مجاري
المياه الثقيلة ولم تنفع محاوالتي إلصالح ذات
البين ،إذ أص ّر جاري حفظه الله

م�ن جانبه ي�رى الباحث االجتماع�ي الدكتور
احمد حس�ن عبد الله أن "العالقة االجتماعية
بين الجيران هي نتاج فكري وعقائدي وثقافي
يمر به المجتمع.
فعل�ى س�بيل المث�ال تأث�رت العالق�ة بي�ن
الجي�ران في العراق نتيجة الحروب واألوضاع
السياسية غير المستقرة فأخذ الجار ينفر من

العالقة بني اجلريان "تشبه الشبكة العنكبوتية التي
متدك باملعلومات لكنها تتأثر بفريوس صغري إذا لـم
يكن هناك "أنتي فريوس".
أن تمر تحت السياج مسببة الخراب ،ومنذ ذلك
الوقت أيقنت بالمثل القائل "الجار قبل الدار".
وأش�ار عب�د اإلخوة إل�ى أن على اإلنس�ان أن
يس�أل عن هوية جيرانه ونس�بهم وحس�بهم
كونهم سيؤثرون ويتأثرون به.

ج�اره بع�د أن تحول�ت بفعل
سياسات النظام السابق إلى أجهزة مخابراتية
فه�ذا الجار كت�ب تقريرا سياس�يا على جاره
تس�بب في اعتقال أو إعدام أحدهم وذاك الجار
أبلغ الدوائر الحزبية أن جاره لم يلتحق بقواعد

الجيش الش�عبي ،ما حدا بالكثيرين إلى إطالق
المثل الشعبي "كومة حجار وال هالجار".
ويص�ف الباحث النفس�ي خالد مجي�د العالقة

بين الجيران بأنها "تش�به الشبكة العنكبوتية
التي تمدك بالمعلوم�ات لكنها تتأثر بفيروس
صغي�ر إذا لم يك�ن هناك "انت�ي فيروس"؛ أي

معال�ج الفيروس�ات ،إذ يمك�ن لطف�ل صغير
أن يثي�ر أزم�ة بين جارين وه�ذا ما يحدث في
المناطق الشعبية".
مش�يرا إل�ى أن العالق�ات االجتماعي�ة ف�ي
العال�م العربي واحدة وعلى هذا األس�اس قال
المصري�ون في مثلهم ال�دارج" :يا جاري أنت
ف�ي حالك وأن�ا في حال�ي" ومثل آخ�ر يقول
"زع�ل جارت�ي وال خس�ارتي" أو كم�ا يقول
المثل الس�وداني "اليحب لي ج�ارو ما يتيبس
داروا"؛ ومعن�ى ذلك أن الج�ار يحب لجاره ما
يحب لنفس�ه .لك�ن الباح�ث االجتماعي خالد
مجيد ينصح الكب�ار بعدم التكلم عن العالقات
م�ع الجيران أم�ام األطف�ال إذا كانت س�لبية
ألنهم س�يتأثرون بها وبالتالي ال نجد بصيص
أم�ل ف�ي إصالحه�ا مس�تقبال كوننا س�ننتج
جيال حاقدا يتربص بعض�ه في البعض اآلخر،
ناصحا بضرورة استمرار العالقة بين الجيران
من خ�الل الس�الم والتواصل في المناس�بات
االجتماعية كالزواج والختان ومجالس العزاء
مس�تندا عل�ى المث�ل القائ�ل "ج�ارك صبحه
ومسيه واللي في بالك خبيه".
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الذين خدعونا
كاظم فنجان احلمامي

كاريكاتري  /فوؤاد ح�سون

رجب ابو �سرية
وجدت القيادة الفلسطينية في القمة
االقتصادي�ة العربي�ة المنعق�دة ف�ي
ً
فرصة ،يمكنها من خالها أن
الرياض
ّ
المتنصلين
"تحرج" األش�قاء العرب،
مم�ا التزموا به من قب�ل في أكثر من
قمة عربية ،لدعم المش�روع الوطني
الفلس�طيني الهادف إل�ى انتزاع دولة
فلس�طينية مس�تقلة من بي�ن أنياب
الوح�ش االحتال�ي  /االس�تيطاني
اإلس�رائيلي ،والخ�روج م�ن عن�ق
الزجاج�ة المالية الخانق�ة التي تكبّل
الس�لطة ،وتش�ل قدرته�ا عل�ى إبعاد
شبح الجوع عن شعب صامد ومرابط
ف�ي وطنه وعل�ى أرض�ه ،يواجه منذ
نحو خمسة عقود أس�وأ احتال على
ً
خاصة
وجه األرض! .الموقف العربي،
موقف دول النفط الغنية ،تجاه شبكة
األم�ان ،يكش�ف إل�ى أي م�دى وصل
إلي�ه الت�ردي واالنح�دار السياس�ي
واألخاق�ي العرب�ي ،ال�ذي واص�ل
انح�داره منذ الع�ام  48وحت�ى اآلن،
حتى وصل إل�ى نقطة الصف�ر ،فبعد
أن ش�اركت جيوش س�بع دول عربية
في حرب فلس�طين عام  ،48وبعد أن
خاضت دول الجوار (مصر ،س�ورية،
األردن) أكث�ر من حرب مع إس�رائيل،
وبع�د أن ش�اركت حت�ى دول النف�ط
في حرب العام  ،73باس�تخدام ساح
النفط ،وصل األمر بأكثر من عش�رين

الفـقــاعـــة القطـريــــة !
دولة عربي�ة إلى التمنع عن دفع مائة
ملي�ون دوالر ش�هريا ً للفلس�طينيين
(بمعدل  5مايين لكل دولة) ،والمبلغ
اإلجمال�ي يعتبر لدول النف�ط بالذات
مبلغ�ا ً تافه�اً ،يمك�ن ألي حاكم فيها
أن يدفعه على س�باق للخيل أو مقابل
ش�راء ناد رياضي في دول�ة أوروبية
أو حت�ى م�ن أج�ل تنظي�م مس�ابقة
كروية إقليمية أو دولية! .يكشف هذا
الموقف عن المس�توى الذي انحدرت
إليه الحالة العربية ،نظرا ً إلى أن الدعم
المال�ي للس�لطة الفلس�طينية ،ليس
الهدف منه بناء نظام مس�تبد أو أمني
عمي�ل ،ولكن لس�د رم�ق المواطنين،
ولكونه يشكل دعما ً سياسيا ً بالدرجة
ّ
يمكن الس�لطة من االستمرار
األولى،
في قول :ال للسياس�ة اإلس�رائيلية /
األميركية ،ولمواصل�ة طريق الكفاح
م�ن أجل كن�س االحتال اإلس�رائيلي
ع�ن الضفة الغربية والق�دس وإقامة
الدول�ة الفلس�طينية .ول�و كان المال
المطل�وب من أجل إزال�ه نظام عربي
غير مرغ�وب فيه أميركي�اً ،الندفعت
أكث�ر من دولة عربية ،ولنش�أ س�باق
محموم بين الخليجيات العربية ،التي
انخرطت في برنامج تحويل االهتمام
الش�عبي العرب�ي م�ن الكف�اح ض�د
إسرائيل ،إلى الكفاح الداخلي من أجل
إزال�ة أنظم�ة وإقامة أنظم�ة جديدة،

ليس�ت أش�د ع�دا ًء إلس�رائيل بالذات
مم�ن س�بقها! .يظه�ر الف�ارق بي�ن
موقف المملك�ة العربية الس�عودية،
الت�ي أوف�ت التزامه�ا ،وموقف قطر،
الدول�ة النفطي�ة  /الغازي�ة ،الت�ي
تقود الح�راك العربي ،من�ذ أن ّ
جندت
محطته�ا الفضائي�ة "الجزي�رة" قبل
س�نوات للتحريض ضد أكثر من نظام
عربي ،وص�والً إلى دع�م "االنقاب"
عليه ،التي تنصلت حتى اآلن ،ليس من
دفع ما يستحق عليها ،ولكن حتى من
"لحس" إعان ش�يخها عن زيارة رام
الله ،بعد أن أظهرت له تل أبيب "العين
الحمراء" ،يظهر الفارق في الموقف،
إلى أي م�دى أن التغيي�ر العربي ،إنما
هو يس�ير في منحدر ،وهذا ال ينطبق
على الموقف من المسألة الفلسطينية
فحس�ب ،ولك�ن ينطبق عل�ى التغيير
الجاري في المنطقة العربية بأسرها.
لقد كانت فلس�طين معي�ارا ً للمواقف
من�ذ أن ظهرت القضية الفلس�طينية
بعد الحرب العالمية الثانية وبالترافق
م�ع إقام�ة الجامع�ة العربي�ة ،ومع
ظهور الدول العربية "المستقلة" عن
االس�تعمار القديم ،وكان الموقف من
حرب فلس�طين أح�د أس�باب الثورة
المصري�ة عام  ،52الت�ي قادت مجمل
حركة التح�رر العربية خ�ال العقود
التالية ،وال نظن أن األمر مختلف اآلن،

من بن الدن إىل بلمختار

اليا�ش حرفو�ش

م�ن آخ�ر المتاجري�ن ببضاع�ة «الربي�ع العرب�ي»
هناك «أمير الملثمين» أو «مس�تر مارلبورو» مختار
بلمخت�ار« ،بط�ل» المج�زرة األخي�رة ض�د العمال
األجانب في منش�أة الغاز في الصح�راء الجزائرية،
ففي أحد األش�رطة التي وضعه�ا على اإلنترنت هذا
القادم مؤخرا ً من عالم تهريب الس�اح والدخان إلى
ساحة «الجهاد» ،يعلن عن تبني الثورات التي وقعت
في كل من تونس ومصر وليبيا ،ويحيّي الثائرين في
«سورية الجريحة قلب الشام» ،إضافة إلى تحريضه
عل�ى الحكومة الجزائرية ،حي�ث يعتبر حزب جبهة
التحرير الحاكم «حزب فرنسا في الجزائر».
وقبل بلمختار سارع كثيرون من مناصري أسامة بن
الدن في س�احة العمل اإلسامي إلى اعتبار الثورات
العربية نتاجا ً طبيعيا ً لتحريض زعيم «القاعدة» ،من
كهوفه وماجئه ،على األنظمة العربية ،وهو ما أدى
في رأي هؤالء إلى انهيار المناعة التي كانت تتحصن
خلفها تلك األنظمة.
اآلن ج�اء دور «أمي�ر الملثمي�ن» في اس�تثمار هذه
الث�ورات .بالنس�بة إل�ى تون�س ،ي�رى أن «ثورتها
الخالدة» «أرجعت لنا األمل في هذا البلد الذي تعرض
لمس�خ طوال عقود» ،أما مص�ر ،فقد «حرر ميدانها
األمة وكان ملهما ً لشعوب األمة اإلسامية جمعاء».
وف�ي ليبي�ا ،ينصح بلمخت�ار القائمين عل�ى الثورة
بالق�ول «ال تس�تبدلوا دكتاتوري�ة س�قتكم الهوان
بعنصرية تصادر ثمرة نجاحكم» .أما س�ورية ،فيعد
ثوارها «على رغم المس�افات» ب� «بذل كل جهد في
نصرتكم والدفاع عن أعراضكم».
من س�وء حظ الث�ورات العربية أنه�ا باتت بضاعة
مطروح�ة على الرصيف يتنطح كل عابر س�بيل إلى
أن يأخذ منها ما يشاء للمتاجرة به.
ّ
ظننا في البداية أن هدف هذه االنتفاضات التي قادها
جيل الشباب هو االنتقال باألنظمة العربية والشعوب
من حال بائس إلى حال أفضل ،وإتاحة فرص التقدم
في مجاالت العلم واالقتصاد والسياس�ة ،مع إتاحة
المج�ال لألص�وات المختلفة في المجتم�ع للتعبير
عن نفس�ها في من�اخ من الحري�ة واحت�رام الرأي
المخالف.
وعندما منحت صناديق االقتراع التيارات اإلسامية
فرص�ة الوصول إلى الحكم ،كما أظهرت االنتخابات
في تونس ومصر ،وما قد تتجه إليه األمور في ليبيا،
بقينا نعتقد أن من حق هذه التيارات أن ُتمنح فرصة

لتبرهن عن أس�لوب أدائها ،ومدى احترامها لعملية
الت�داول الديموقراطي للس�لطة ،قب�ل الحكم عليها
سلبا ً أو إيجاباً.
ً
ً
وم�ع أن هناك فرقا كبيرا بين بيان «إنترنتي» يصدر
عن رجل هائم على وجهه في الصحراء مثل بلمختار،
هذا الذي يدعي اإلفتاء في ش�ؤون الدين ،وسياسات
األحزاب الحاكمة في البلدان التي اش�رنا إليها ،فإن
س�وق المزاي�دات الرائج ف�ي المجتمع�ات العربية،
وخصوص�ا ً عندما يتعلق األم�ر بالفت�اوى الدينية،
يج�ب أن يدفع إل�ى التنبي�ه إلى خطر االن�زالق إلى
حافة التطرف عند التعرض لعملية التغيير السياسي
القائمة اآلن ،ف� «أمير الملثمين» بلمختار ،أو «خالد
أبو العباس» كما يس�مي نفس�ه ،يوحي أنه يستعير
ترحيبه بالثورة المصرية من فهمه لكتابات حس�ن
البنا وسيد قطب ،ويربط كل ذلك بتأييده ل� «القدوة
الصادق» الش�يخ أيمن الظواه�ري مرفقا ً ب� «تحية
حب ووفاء» للما محمد عمر و «األنصار الطالبان».
وأمام ه�ذا الخل�ط العجيب بي�ن أدبي�ات «اإلخوان
المس�لمين» وأف�كار تنظيمات متطرف�ة نبتت على
أط�راف العم�ل اإلس�امي وش�وّهته ،كم�ا فعل�ت
«طالب�ان» و «القاعدة» ،بات من الضروري أن تقوم
األحزاب اإلسامية ،وخصوصا ً منها الحاكمة حاليا ً
ف�ي دول الربيع» أو تلك التي تعد نفس�ها بالوصول،
بإع�ان براءتها من هذا التعدي الفاضح على أهداف
الثورات وحقيقة رغبات الشعوب من ورائها.
أما الصمت بحجة أن هذا مجرد صوت على اإلنترنت،
فإنه يمكن أن ُيحسب في باب التأييد أكثر مما يشكل
إدان�ة لهذا التحريض .لقد أثبت�ت الحرب الدائرة اآلن
في مالي والتي يمكن أن تجر إليها أنظمة أخرى في
منطق�ة الصحراء الكبرى ،أن االنتص�ار الذي اعتقد
الغرب أنه حققه على اإلرهاب والتطرف ،وخصوصا ً
بعد قتل أس�امة ب�ن الدن ،كان انتص�ارا ً ناقصا ً في
أحس�ن األحوال ،طالما أن فكر اإلره�اب والتطرف
موج�ود ومنتش�ر.صحيح أن خط�اب بلمختار أقل
انتش�ارا ً وتأثي�راً ،حت�ى اآلن ،من خط�اب بن الدن،
لكن يجب أن نتذكر أننا كنا نس�تغرب أن يكون هناك
مصفقون لمقوالت زعيم «القاعدة» ،قبل أن نكتشف
انه اس�تطاع تمويل وتجنيد أكبر شبكة إرهابية في
هذا العصر ،استطاعت أن تقلق عددا ً كبيرا ً من الدول
الغربية ومن دول المنطقة على حد سواء.

ولكن ب�� "االتج�اه المعاك�س" على
الطريق�ة القطرية ،ولم يكن من قبيل
الصدف�ة أن تب�دأ قطر مج�رى تغيير
الترتيبات والمواقف في المنطقة بهذا
البرنام�ج بالذات ،ال�ذي حرض وفتح
الكثير م�ن الملف�ات الداخلية ،بهدف
التحريض عل�ى أنظمة عربية بعينها،
تمهيدا ً إلسقاطها ،دون أنظمة أخرى
ً
أكثر فسادا ً
وديكتاتورية ،مثل أنظمة
الخلي�ج ذاته�ا ،حيث لم يس�بق له أن
فت�ح أي مل�ف خليج�ي ،واأله�م أنه
ل�م يفت�ح يوما ً الن�ار على إس�رائيل،
بالكش�ف ع�ن جرائمها الت�ي تنفذها
في فلس�طين ،وكان هدف السياس�ة
القطري�ة ه�و ح�رف اتج�اه اهتمام
الش�ارع العربي ،توافقا ً مع السياسة
اإلس�رائيلية  /األميركي�ة من�ذ حرب
الخليج األولى ب�أن الصراع العربي /
اإلسرائيلي ،ليس هو الصراع الرئيس
ف�ي المنطق�ة ،ب�ل هن�اك صراع�ات
إقليمي�ة (مع إيران) وطائفية (س�نة
وش�يعة) وإثنية بين العرب واألكراد،
األمازي�غ واألفارق�ة ،كذل�ك داخلية،
وهك�ذا يتعزز يوم�ا ً بعد ي�وم إخراج
الع�رب م�ن دائ�رة االهتم�ام بالملف
الفلسطيني .تبقى هذه الوجهة مجرد
فقاعة سياس�ية ،ومحاولة لانقاب
عل�ى ثوابت المنطق�ة ،والت�ي تعتبر
مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة

حمودي جمال الدين

للعرب أحد أهم تل�ك الثوابت ،والدليل
عل�ى ذل�ك أن قطر وأداته�ا اإلخوانية
تنج�ح ف�ي إس�قاط األنظم�ة ،لكنها
ال تنج�ح ف�ي إع�ادة البن�اء ،ألنها ال
تهدف أساس�ا ً إل�ى اإلص�اح ،بل إلى
الهدم ،وإلى تحوي�ل المنطقة العربية
كلها إل�ى منطقة مدم�رة وإلى أرض
محروقة سياس�ياً ،وما يثبت هذا هو
أحوال :العراق ،مص�ر ،تونس ،اليمن،
سورية ،ليبيا ،التي تحتاج إلى سنوات
إلعادة ترتيبها ،يكون خالها التحالف
القط�ري  /اإلس�رائيلي  /اإلخواني،
ّ
تمكن في الواق�ع! .يبقى أن نقول
قد
إن هن�اك مح�اوالت إلع�ادة صياغ�ة
مفاهي�م الوطني�ة والقومي�ة عل�ى
أس�س مختلفة ،مرتبطة "بالبزنس"
ويمك�ن لمن يري�د أن يعرف ما نذهب
إليه أن يتابع المش�اركة القطرية في
كأس الخلي�ج  ،21حيث كان منتخبها
"الوطني" يض�م نصف العبيه تقريبا ً
مم�ن تم تجنيس�هم عل�ى عجل ،دون
أن يتقن�وا لفظ كلمة عربي�ة واحدة،
بل وحت�ى دون أن يغيّروا أس�ماءهم
" سباس�تاين ،مارك�و ،صموئي�ل،
باب�ا "...لكن النتيج�ة كانت واضحة،
فمن يسعى للتغيير على عجل ،يمكنه
أن يحقق نجاحا ً س�ريعا ً أو مباغتا ً أو
محدوداً ،ولكن دائما ً إلى حين.
Rajab22@hotmail.com

ال نعرفهم كلهم ,لكننا نعرف بعضهم ,كانوا فقراء بسطاء مثلنا تماماً ,عاشوا
معنا من�ذ والدتهم وحتى يومنا هذا ,نعلم ان أغلبهم من ذوي الدخل المحدود,
ال يملك�ون من مصادر العيش س�وى رواتبهم الش�هرية وموارده�م اليومية
م�ن مزاولته�م المهن الحرة في األس�واق والمكاتب ,ومنهم م�ن كان يعتاش
م�ن الزراعة وعليه�ا .غادروا العراق بطريقة أو بأخ�رى ليعملوا في الدرجات
الوظيفي�ة المتوافقة مع تحصيلهم األكاديمي وكفاءاته�م الذاتية ومهاراتهم
الش�خصية وخبراته�م المكتس�بة ,ع�اش الكثي�رون منهم عل�ى الكفاف في
المراف�ئ البعي�دة معتمدي�ن على اإلعان�ات المالي�ة ,التي كان�ت تمنحها لهم
المنظم�ات الدولية واإلقليمية ,ث�م عادوا إلينا بعد عام  2003ليعملوا كلهم في
الكيان�ات المبتكرة التي جمعت الدين بالسياس�ة .كانوا في بداية األمر فقراء
كم�ا عهدناهم ,بس�طاء كم�ا عرفناهم ,لكنه�م كانوا يتحدث�ون بلغة منمقة,
ولهج�ة متأنقة ,وعب�ارات مزروقة .يتصرف�ون بطريقة مش�فرة ,حتى بدوا
لن�ا وكأنه�م مائكة هبط�وا علينا من الس�ماء .قالوا لنا :إن الي�د التي تتوضأ
ال تس�رق ,وقال�وا :أن تكليفه�م الش�رعي هو ال�ذي قادهم نحو تحم�ل أعباء
المناصب العليا والمراتب الرفيعة ,زعموا إنهم جاءوا ليحملوا لواء التكليف وال
ش�أن لهم بالتش�ريف ,وقالوا :إنهم ال يمتلكون من حطام الدنيا غير أسمالهم
البالية وأغراضهم الشخصية البسيطة ,فصدقناهم ,وتعاطفنا معهم ,وهرعنا
لدعمه�م ومؤازرتهم ,فانتفخوا وتكبروا ,وتجب�روا وتبطروا ,حتى تجاهلونا
تمام�ا ,وتعال�وا علينا ,ثم عزلوا أنفس�هم عن�ا ,وأحاطوا قصوره�م بحواجز
خراس�انية وأس�اك ش�ائكة ,فابتعدوا كثيراً ,ولم نعد نراه�م إال في اللقاءات
المتلف�زة .أصبحوا اآلن من الطبقات الفوقية المترفة المرفهة ,قصورهم لها
أجنحة كأجنحة النس�ور وخراطيم كخراطيم الفيلة ,وبساتينهم وارفة الظال
س�امقة األش�جار تغرد فيها العصافير االس�توائية الملونة ,وتتقافز الغزالن
فوق مروج جنائنهم الجميلة ,ص�ارت عندهم عمارات تناطح بعضها البعض,
وعقارات في أرقى األماكن ,وأرصدة مليونية ,وش�قق شاطئية وأخرى جبلية
مبعث�رة في ربوع فرنس�ا وضواحي بيروت وجزر الكن�اري ,رحات ترفيهية
حول العالم ,وجوازات سفر مزدوجة.
نحن ف�ي العراق نؤمن إيمانا ً قاطعا ً بالحديث الش�ريف ,الذي يقول( :المؤمن
ال يل�دغ من جح�ر مرتين) ,لكننا ال نطبق�ه وال نعمل به ,ولم نتس�لح بما فيه
من حكمة نبوية ثمينة ,فلم نس�تفد منه عندما ذهبنا إلى صناديق االنتخابات,
وهك�ذا تعرضن�ا أكثر من م�رة لمتوالية غي�ر منتهية من اللدغ�ات والعضات
والوخزات ,التي جاءتنا من الصناديق نفس�ها ,م�ن دون أن نتعلم من هفواتنا
الت�ي ارتكبتاها بمحض إرادتنا .كن�ا دائما ً ننتخب الذي�ن يخدعوننا ويكذبون
علين�ا ,وال مان�ع لدينا من انتخابهم مرات ومرات ,فنحن ال نستش�عر تنكرهم
لنا ,وال ندرك حجم األضرار والخس�ائر التي جلبوه�ا لنا ,ولن نحس بلدغاتهم
المس�مومة ,فقد اعتادت ذاكرتنا المعطوبة على حذف الهموم واآلالم ,ودأبت
على العفو والتس�امح ,وال قدرة لها على االحتفاظ بصفعات الماضي القريب,
اما المآس�ي البعيدة فقد وضعناها في خانة النس�يان .المثير للدهش�ة انهم
س�يتذكروننا بعد بضعة أس�ابيع في الوق�ت الذي نكون فيه نس�ينا مواقفهم
المأس�اوية معنا ,وسيقولون لنا :أن اليد التي تتوضأ ال تسرق ,وإنهم تحملونا
وتحملوا مش�اكلنا تلبية للتكليف وليس لنيل التشريف ,وسيتحدثون معنا عن
م�كارم األخاق وعن العف�ة والنزاهة والمفردات األخ�رى ,التي ال يتذكرونها
إال قبيل االنتخابات ,س�وف نلتقي الوجوه نفس�ها ,لكنهم سيأتون هذه المرة
بمكي�اج مختل�ف ,وواجه�ات براق�ة ,وعناوي�ن مبه�رة ,وش�عارات مغرية,
وكيان�ات جديدة ومبتك�رة ,بعد أن برع�وا بلعبة االنش�قاقات ,وأتقنوا الغش
والتضليل والتمويه والخداع والمراوغة .اما نحن فسنكون قد نسينا ما فعلوه
بنا ,وس�نعود النتخابهم مرة أخرى ,ألننا ال نقرأ وال نكتب ,وال نتقن الحس�اب
وطرق�ه العددي�ة ,وال نعرف بالضبط حج�م المايين التي نهبوه�ا ,واألموال
التي س�رقوها ,والعقارات التي اس�تحوذوا عليها ,وال ندري بالضبط كم بلغت
أرصدته�م في البنوك العالمية ,وربما يأتي معهم الذين فروا خارج العراق قبل
بضعة أعوام لعلمهم المسبق باننا على أتم االستعداد النتخابهم مرات ومرات,
وعلى أتم االستعداد لسماع عباراتهم الملفقة ,ولهجتهم المنمقة ,ومفرداتهم
المزروقة ,وسنس�تمتع كثيرا ً بما س�يقولونه لنا من وع�ود كاذبة ,وحكايات
ملفقة .قالت العرب :حبل الكذب قصير ,اما عندنا فهو أطول من سور الصين,
وأعلى من جبال همايا ,لكننا ال نراه ,بل ال نريد أن نراه ,وال نصدق من يتحدث
معنا عنه في بلد يوشك أن يحتضر في ردهات العملية السياسية.

ليس إلسقاط النظام

أرج�و أن ال توصموني بالتعن�ت والتعنصر لمذهبي
ومعتق�دي ,فان�ا عش�ت وتربيت في بي�ت لم يعرف
الطائفية والتزمت المذهب�ي مدخا لذهنه وتفكيره
ورضع�ت من س�يرة أب كان يقول عن نفس�ه وفي
أطروحاته دائما(أنا مس�لم بهويت�ي وديني وعربي
بوج�ودي ومش�اعري وديمقراط�ي بأس�لوبي
وممارساتي) وهي الديمقراطية التي كان يرى فيها
العاج األنجع لألمراض العراقية المستعصية والتي
كثيرا ما كانت تسبب له المتاعب واالتهامات من بني
جلدت�ه وممن تخن�دق معه من إخوته اإلس�اميون
المعارضون للنظام لس�ابق في الغربة والذين ركبوا
موجته�ا بع�د اعتائهم مقاليد الس�لطة والش�عور
بمذاق حاوتها.
ومن هذا المنطلق وددت أن أتداخل برأيي المحايد لما
يحدث في الساحة السياس�ية العراقية التي أفرزتها
اإلح�داث المتش�نجة نتيجة للسياس�ات المتس�رعة
والخاطئ�ة الت�ي انتهجته�ا بعض اإلط�راف دون أن
ت�درك وتتمعن ق�راءة الخارطة السياس�ية المقنعة
وتجاذبانها الداخلية والخارجية.
إال أن علين�ا أن نتفق أن اغلب مطالب المنتفضين في
المنطق�ة الغربية ه�ي حقوق وليس�ت منة تعطيها
وتمنحها الدولة أو الحكومة لهم وهي بالتالي تعبير
عن مطالب عموم الش�عب العراقي بس�نته وشيعته
وأقلياته وكل أطيافه.
ه�ذه الحق�وق التي هضم�ت واندثرت بي�ن مصالح
األح�زاب الحاكم�ة واطماعه�ا وصراعاته�ا ف�ي
االستحواذ والتهام الغنيمة أو ألصفقه التجارية التي
جاءت م�ن اجل اس�تثمارها في الع�راق دون النظر
لمعرف�ة الش�ركاء وطبيعته�م م�ن رج�ال ألصفقه
وحواش�يها بق�در معرفته�م عن مقداره�ا وما ترد
إل�ى جيوبه�ا وأرصدتها من منافع ,له�ذا عمدت إلى
تضيق حلقتها على إتباعه�ا وأحزابها بغض الطرف
عن االمتداد والتوس�ع وما يضفي�ه عليها من نتائج
وانعكاس�ات  ,فكلم�ا كان الع�دد اق�ل كلم�ا ازدادت
مساحة الحصص والفوائد عند اقتسام الغنيمة ,لهذا
ظلت ه�ذه األحزاب مغلق�ة على نفس�ها وإلتباعها
والمحيطي�ن به�ا م�ن المطبلي�ن والنفعي�ن نهازي
الفرص الذي�ن يتقافزوا عل�ى أكل الموائد واقتناص
أسمنها.
فه�ذه األحزاب أو الش�خوص أو السياس�يون الذين
يدي�رون دفة الدولة العراقي�ة ال يمثلون أية مرجعية
طائفي�ة أو ديني�ة يعودن إليه�ا ف�ي انتمائهم بقدر

االنتماء إلى أحزابه�م ومعتقداتهم ومصالحهم التي
جاءوا من اجله�ا ولو كانوا فعا منتمين ومخلصين
إل�ى مناطقه�م وطوائفه�م ألطاع�وا مرجعياته�م
الديني�ة (المتنطعين كذب�ا وزورا بوالئهم وعهدتهم
إليها) والغاضبة من سلوكهم وفسادهم وتقصيرهم
ف�ي أداء واجباته�م الموكلة إليه�م بأمانة وإخاص
لهذا تمتنع عن مقابلة أي مس�ؤول يحاول التوس�ط
واالتصال بها.
ول�و فعا يمثلون انحداره�م الطائفي لحرصوا على
تنفي�ذ كل متطلبات واحتياجات ناس�هم ومناطقهم
وفضلوها ف�ي تعاملهم على إطماعهم وش�راهتهم
الش�خصية ,ول�و كان حقا كم�ا يش�اع ان األحزاب
االس�امية الش�يعية في الس�لطة (وه�ي االغلبية)
تمثل ش�يعة الع�راق ,لما كان�ت اغل�ب المحافظات
الش�يعية في العراق تندرج في الدرك السفلي كأسوأ
مدن العالم تخلفا وفاقة وقذارة ,وأفقرها في تقديم
الخدمات واألعمار والبناء والى النكوص إلى ابس�ط
متطلب�ات الحياة التي يتمناها أي إنس�ان على وجه
المعمورة.
ولم�ا اُبع�د الكثير م�ن الك�وادر المهني�ة والثقافية
والفنية عن ممارس�ة حقوقهم السياسية والثقافية
ف�ي دوائ�ر الدول�ة ومرافقه�ا واقتص�ار الوظائف
والمراك�ز والمناص�ب عل�ى األح�زاب ومنس�وبيها
ومحس�وبيتها من العوائل واألقرباء ومن لف لفهم,
ويوم�ا بعد يوم يضيق التمثي�ل على هذا النفر وعلى
وذلك الحزب .
أما موضوع اجتثاث البعث أو المساءلة والعدالة ,فا
ن�رى له أي وجود عل�ى ارض الواقع الفعلي ,وهناك
معاي�ر متباين�ة ف�ي تطبيق�ه ,فم�ا يخدم الس�لطة
والحكوم�ة ويرضخ لمطالبها ويك�ون طيعا لتنفيذ
مآربه�ا ومش�يئتها  ,ال ينطب�ق علي�ه القان�ون أبدا
وهناك الكثير من مراكز الدولة المهمة والحساس�ة
تق�اد من قب�ل البعثين ومن ذوي الدرج�ات الحزبية
العالي�ة ف�ي زمن النظام الس�ابق ,وإال بماذا يفس�ر
أن اغل�ب المراك�ز والوظائف في مؤسس�ات الدولة
األمني�ة يديره�ا ويش�رف عليها عت�اة البعثين ممن
تلطخت أياديهم بدماء أبناء الش�عب بسنته وشيعته
وأقلياته ،فهل لهذا ذرة م�ن وفاء للدماء التي أريقت
على يد هؤالء في زمن نظامهم المقبور؟
فالقان�ون مط�اط ومفص�ل عل�ى المقاس�ات التي
ترتضيه�ا الحكوم�ة للحف�اظ على أمنه�ا وبقائها,
وال�كل معكم ف�ي تعديل ه�ذا القانون بما يتناس�ب

مع عدالة التطبي�ق ورفع الحيف والظلم الذي أصاب
األبري�اء الذي�ن اتخ�ذوا م�ن االنتماء لح�زب البعث
وظيف�ة ومصدر عيش لهم ولعوائلهم إبان سياس�ة
التبعيث التي اتبعها النظام البائد.
وأيض�ا قان�ون  4إره�اب والذي ن�رى في�ه محاباة
وسوءا في التطبيق وال يقتصر سوء استخدامه على
المناطق الغربية فقط بل تشمل المعاناة على عموم
الع�راق من ج�راء تصرف م�ن يعهد إليه�م تنفيذه,
فالكل م�ع تعديله على أن يتماش�ى م�ع مقتضيات
القانون ومصلحة امن الوطن والمواطن .
ولكنن�ا نخش�ى م�ن إخوتنا ف�ي الوط�ن والدين إن
يتعدى س�قف مطالبهم إلى قلب نظام الحكم وروح
العملية السياس�ية الحالية الت�ي انتهجها العراقيون
بملء إرادتهم وقناعتهم وارتضوها طريقا وأس�لوبا
للعمل في االداره والحكم وتجربتنا السياسية ليست
منزلة ومعصومة من الخطأ.
فما م�ن تجرب�ة إال وتصاحبها األخط�اء والهفوات
وبمرور الزمن س�تكون عرضة لإلصاح والتغير في
مساراتها وس�بل تطبيقها ،والش�عارات والهتافات
التي ٌترفع ونسمعها من بعض المنتفضين بإسقاط
النظ�ام وإلغ�اء العملي�ة السياس�ية ,ه�ؤالء نش�ك
بقناعته�م وإيمانهم بالنظام الديمقراطي والتعددية
الحزبي�ة والسياس�ية وربم�ا يكون�وا مدفوعي�ن
ومندس�ين بي�ن أوس�اط المخلصي�ن له�ذا الوط�ن
والستقراره ورفعته.
فالذي يؤم�ن بالديمقراطية نهجا وممارس�ة يؤمن
بكل تبعاته�ا وتجلياتها ونتائجها وصندوق االقتراع
هو الجوه�ر والحكم والفيصل إلعط�اء كل ذي حق
حق�ه ف�ي التمثي�ل السياس�ي اس�تنادا إل�ى حجمه
وثقله الس�كاني في المجتمع العراق�ي فا غبن وال
تهميش أو مظلومية لمكون دون أخر لو فعا طبقنا
الديمقراطية وفقا إلى شروطها وأصولها واعرافها
.
على أن يلغى نظام المحاصصة البغيض في مؤسسات
الدول�ة والس�لطة وان يت�م التعديل الكام�ل للنظام
االنتخابي بما يخدم مصلحة الش�عب بتش�ريعاته ال
أن يفصل على مقاسات األحزاب المتنفذه ورموزها
وان يحترم القضاء في اس�تقاليته وفي تعاطيه مع
الن�اس بالعدل والمس�اواة وان يكون للعراق مجلس
برلماني منتخب فعا من صميم الشعب ومن إرادته
ويمارس دوره التش�ريعي والرقابي بعيدا عن والئه
الحزبي والكتلوي.
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األحد المقبل موعد ًا للجولة الحادية عشرة لدوري الكرة

مفكــرة

بغداد يقهر الصقور ..والقيثارة تعزف لحن الفوز على حساب الميناء

مبـاريــات الـيـــوم بتــوقيــت بغــداد
ربع هنائي كأس ملك أسبانيا

الفريق االول

إشبيلية
فالنسيا

المستقبل العراقي /متابعة

خ�ر فريق الق�وة الجوية أمام بغ�داد بهدفني
له�دف يف املواجهة التي اقيم�ت يف ملعب الثاني
لحس�اب مباريات الجولة الع�ارشة من املرحلة
األوىل للدوري النخبوي والتي أدارها امر حسني
وعبد الرحيم عبد الس�تار وجعفر ش�ر وسالم
عامر.س�جل الهدف األول للجوية الالعب محمد
عبد الزهرة بكرة رأس�ية فيما سجل حيدر عبيد
ه�دف التعديل فيما س�جل هدف الف�وز الثاني
لبغ�داد حس�ني ج�واد وحق�ق فري�ق الرشطة
انتص�ارا ً كبرا ً عىل املين�اء بأربعة أهداف مقابل
ه�دف واحد يف املباراة الت�ي ضيفها ملعب األول
والت�ي حكمه�ا زيد ثام�ر واحمد عبد الحس�ني
وأكرم عيل وامجد صبحي ،تعاقب عىل تس�جيل
الثالثية رضغام اسماعيل وحسني كريم واحمد
اياد وعيل كريم فيما س�جل امليناء هدفه الوحيد
من رضبة جزاء ع�ن طريق البديل نارص طالع.
وظف�ر فري�ق النجف بث�الث نقاط م�ن ملعبه
وب�ني جماه�ره بعدم�ا تخطى الطلب�ة بثالثة
أهداف لهدف يف املباراة التي حكمها واثق محمد
ومحمود خلف ومحمد جابر وس�مر س�اجت.
وبالنتيج�ة ذاته�ا حق�ق نف�ط الجن�وب الفوز
ع�ىل النفط يف املباراة التي ج�رت يف ملعب األول
والت�ي اداره�ا الطاق�م التحكيم�ي املؤل�ف من
ف�الح عبد وجلي�ل صيفي وحيدر عبد الحس�ني
وعم�ار موىس.هذا وقد اعلنت لجنة املس�ابقات
يف االتح�اد العراقي املركزي لك�رة القدم جدول
مباري�ات الجول�ة الحادي�ة عرشة م�ن املرحلة
األوىل لل�دوري النخب�وي ،والت�ي س�تنطلق يوم
األح�د املقبل وتس�تمر ع�ىل م�دى يومني.وقال
مدير لجنة املس�ابقات ش�هاب احمد :ان س�ت
مواجهات ستقام عرص يوم االحد املقبل السابع
والعرشين من الش�هر الحايل يف انطالق مباريات
الجولة الحادية عرشة من املرحلة األوىل للدوري
النخب�وي الك�روي اذ يتقاب�ل فريق�ا املين�اء
والس�ليمانية بملع�ب نف�ط الجن�وب بأرشاف
قادر ش�مخي ويضيف النجف عىل ملعبه فريق
الصناع�ة ب�إرشاف رافد عب�د االم�ر ويتواجه
الرشطة ونف�ط الجنوب بملع�ب األول بأرشاف
نعيم صدام فيما لم يح�دد ملعب مباراة الطلبة
وزاخو والتي يرشف عليه�ا وليد طرة ويتقابل
يف قمة املواجهات فريقا الزوراء والجوية بملعب
الش�عب الدويل يف الخامس�ة عرصا ً بإرشاف عيل
جب�ار ويضيف ملعب النف�ط مواجهة الكهرباء

روما

إنتر ميالن

10:45

كأس رابطة املحرتفني اإلنجليزية

سوانزي سيتي

تشيلسي

10:45

كأس أمم افريقيا

المغرب
جنوب أفريقيا

كاب فيردي
أنغوال

9:00
10:45

البرلمان يصوت على قانون
المنح الرياضية

المستقبل العراقي /متابعة

وده�وك بإرشاف لطي�ف خلف .وب�ني :ان ثالث
مباري�ات تق�ام االثنني املقب�ل اذ يتواجه النفط
بملعب�ه مع كربالء بإرشاف س�امي ناجي فيما
يضيف ملعب فرانس�و حريري لق�اء اهل الدار
اربي�ل مع كركوك بإرشاف صبحي كامل وختام
املباري�ات س�تجمع املصايف مع بغ�داد يف ملعب
األول بإرشاف كاظم صدام.
وعىل صعيد منفصل ذكر املدرب املساعد لفريق
القوة الجوية بكرة القدم أحمد خضر ان فريقه
يس�تعد حالي�ا للظه�ور بص�ورة مرشفة خالل
االستحقاقات التي تنتظره خالل املوسم الحايل
والتي اهمها مباراته املقبلة يف الدور ربع النهائي
لبطول�ة كأس االتحاد العربي والتي س�تجمعه

بفريق الرجاء البيض�اوي املغربي .وقال خضر
يف ح�وار متلف�ز :ان فريقن�ا يس�تعد حالي�ا
للظه�ور بص�ورة مرشفة خالل االس�تحقاقات
التي تنتظره خالل املوس�م الحايل والتي اهمها
مباراتن�ا املقبل�ة يف الدور رب�ع النهائي لبطولة
كأس االتح�اد العرب�ي والتي س�تجمعنا بفريق
الرجاء البيضاوي املغربي يوم الثامن من الشهر
املقبل عىل ملعب فرانسو حريري يف مدينة اربيل
 ,فض�ال ع�ن منافس�ات دوري النخب�ة وكأس
الع�راق اضاف�ة اىل ان�ه م�ن املق�رر ان يخوض
فريقنا منافسات بطولة العالم العسكرية املقبلة
.وأض�اف ان فريقنا يتمتع اآلن بجاهزية تؤهله
لخوض تلك املنافسات مع علمنا اننا سنتعرض

اىل ضغط نفيس كب�ر جراء تلك االلتزامات لكن
العبينا املبدعني س�يكونوا أه�ال لها  ,الفتا اىل ان
هناك العب�ني محرفني ما زالوا يف طور االختبار
س�يتم اإلفصاح عن ضمه�م للفريق يف غضون
األي�ام القليل�ة املقبل�ة .وأش�ار خض�ر اىل ان
مباراتنا املقبلة أمام الرجاء البيضاوي س�تكون
صعب�ة جدا لكنها ليس�ت عس�رة ب�ل بإمكان
العبينا ان يجعلوا الحسم يف أربيل عندما يتغلبوا
عىل خصمه�م بنتيجة جيدة من
األهداف تس�اعدهم
يف مب�اراة اإلياب
التي سيضمنون
التأه�ل م�ن

مهند عبد الرحيم  :منتخبنا كان األجدر بخطف اللقب الخليجي

أك�د مهاجم منتخب العراق بكرة القدم مهند

ريال سرقسطة 9:30
ريال مدريد
11:30

نصف هنائي كأس إيطاليا
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الفريق الثاين

ال

توقيت

عب�د الرحي�م ان "منتخبن�ا كان
األجدر بخطف لقب خليجي  21من
منتخب اإلمارات لوال بعض األخطاء
الت�ي تعرضنا له�ا وحالت من دون
تتويجن�ا باللق�ب الخليجي الرابع"
.وق�ال عبد الرحي�م" :منتخبنا كان
األج�در بخطف لقب خليجي  21من
منتخب االمارات لوال بعض األخطاء
التي تعرضن�ا لها وحال�ت من دون
تتويجن�ا باللق�ب الخليج�ي الرابع ,
مش�را اىل ان العبين�ا قدم�وا جهودا
كبرة من أج�ل الظفر بلقب البطولة
لوال ان سوء الحظ هو من وقف حائال
أمام تطلعاتنا يف خطف اللقب ".
وأعرب عن أس�فه للفرصة التي ضاعت
منه وهو عىل مقربة من املرمى االماراتي
مبين�ا يف الوق�ت ذات�ه
"لألس�ف ل�م أوفق يف
ايداع الكرة باملرمى
يف الوقت الذي كنا
بأم�س الحاج�ة
اىل تسجيل الهدف
ال�ذي ك��ان ل��و
تحق���ق س�يغ�ر
مجرى االم�ور لكن هذه
ه�ي ك�رة الق�دم هن�اك

بالتيني :المراهنات أكبر
خطر يهدد كرة القدم
ق�ال الفرنيس ميش�يل بالتين�ي رئيس االتح�اد األوروبي لكرة
القدم أن التالعب يف نتائج املباريات واملراهنات غر الرشعية
هما أكر خطر يتهدد مستقبل اللعبة .ورغم أن كرة القدم
ابتلي�ت ايضا بحوادث الش�غب الجماهري والعنرصية
يرى بالتيني ان التالعب يف النتائج يقتل ش�غف الناس
باللعب�ة وربما يدم�ر الرياض�ة ذاتها.وأبلغ بالتيني
محطة ار.تي.ال اإلذاعية الفرنس�ية ردا عىل سؤال
بش�ان التهديد الرئي�يس لكرة الق�دم "العنرصية
والعن�ف ال يؤث�ران فق�ط يف كرة الق�دم بل عىل
الن�اس كلها .من ناحية اخرى نش�عر بانزعاج
شديد من التالعب يف نتائج املباريات".وأضاف
"بالنسبة يل هذا أكر عار .إذا ذهبنا غدا ملباراة
ونح�ن نعرف بالفع�ل نتيجتها فأنها س�تكون
نهاي�ة لك�رة القدم".وس�ببت ح�وادث التالعب
واملراهنات الكثر من القلق بالفعل للمسؤولني
ع�ن رياضة ك�رة الق�دم الذي�ن اضط�روا إىل
التعام�ل م�ع بع�ض الح�االت الت�ي تورطت
فيها اندية والعبون بارزون مؤخرا من بينهم
ن�ادي نابويل الذي يحتل املركز الثاني يف دوري
الدرج�ة الثاني�ة االيطايل ال�ذي عوقب بخصم
نقطتني من رصيده.وتط�رق بالتيني ايضا إىل
مسألة العنرصية مشيدا بكيفن برينس بواتنج
العب خط وسط ميالنو إلظهاره شجاعة عندما
خ�رج من امللعب خالل مباراة احتجاجا عىل اهانة
عنرصي�ة .وخلع بواتنج الذي لعب مع منتخب غانا
يف كأس العالم  2010قميصه وخرج من امللعب بعد أن
واجه إهانات عنرصية يف مباراة ودية مع ميالنو أمام
فريق برو باتريا املتواضع وتبعه بقية العبي ميالنو وتم
إلغ�اء اللقاء.وقال بالتين�ي "كان ترصفا رائعا .اعجبت
به كثرا .اتصلت بنادي ميالنو لتحيتهم".

خالله�ا رغم ض�م الفري�ق املغرب�ي العبني من
منتخب املغرب يتمتعون بمواصفات عالية جدا
وما معروف ع�ن الكرة اإلفريقي�ة التي تحظى
بامتي�ازات تجعله�ا تتف�وق كث�را ع�ىل الكرة
اآلسيوية .وأعرب خضر عن امتعاضه ملا تعرقل
مس�رة فريق�ه موضوع�ة تأش�رة الدخول اىل
الالعبني املحرفني كونها تتأخر بحدود  12يوما
ما يجعلنا أم�ام قلق كبر كون الف�رة الزمنية
ال تس�مح لن�ا الختبار ه�ؤالء الالعب�ني ومن ثم
ضمهم لصفوف الفريق الس�يما نحن محددين
بإرس�ال اسماء الفريق يف موعد اقصاه يوم 31
م�ن هذا الش�هر اىل االتحاد العربي ليتس�نى لنا
خوض املباراة أمام الرجاء البيضاوي .

الشعـراوي محبــط بسبــب كـاكــــا
المستقبل العراقي /وكاالت

فرص ضائعة وهناك ف�رص صعبة من املمكن
ان نس�جل منه�ا والحمد لله ع�ىل كل حال"
.وأك�د عب�د الرحي�م ان "التوليف�ة الت�ي
اعتمده�ا الكابتن حكيم ش�اكر تعد هي
األفضل وه�ي التي س�تأتي ثمارها يف
املستقبل القريب كونه استطاع خالل
ف�رة وجيزة جدا ان يخلق تش�كيلة
متجانسة من جيلني من الالعبني
تمك�ن ان يض�ع بصمات�ه عىل
اداء الالعب�ني ووف�ق كث�را يف
الوصول اىل حالة االنس�جام
الت�ي س�تقول كلماته�ا
خ�الل االس�تحقاق�ات
الدولي�ة املقبل���ة والت�ي
أوله����ا مباراتن�ا أم�ام
منتخ�ب اندونيس�يا
ي�وم الس�ادس
من شباط
ا ملقب��ل
يف اط��ار
التصفي����ات
ا آلسيوي����ة
املؤهل������ة
ال���������ى
نهائيات كأس
آسيا ." 2015

أعلنت لجنة الش�باب والرياضة الرملانية ،الثالثاء ،أن رئاس�ة مجلس
الن�واب صوت�ت عىل مق�رح قان�ون املن�ح الرياضية خالل الجلس�ة
السابعة للفصل الترشيعي الثاني من السنة الترشيعية الثالثة ،مؤكدة
أن القانون سيحدد سقف املنح الرياضية وفق اللوائح والفقرات املعدة.
وقال رئيس اللجنة رس�ول خوشناو يف حديث للوكالة
انباء محلية :إن "رئاس�ة مجل�س النواب قررت خالل
جلستها الس�ابعة من الفصل الترشيعي
الثان�ي للس�نة الترشيعية الثالث�ة التي
عق�دت الي�وم الثالث�اء ،التصوي�ت عىل
قان�ون املن�ح الرياضي�ة" ،مؤك�دا أن
"القانون سيأخذ حيز التنفيذ وسيحدد
س�قف املنح الرياضي�ة وف�ق اللوائح
وال�رشوط املع�دة م�ن قب�ل اللجنة".
يذك�ر ان قانون املن�ح الرياضة اقرح
يف ش�هر ترشين األول من عام 2011
م�ن قب�ل لجن�ة الش�باب والرياضة
الرملاني�ة ويحدد آلية املنح الرياضية
للرياضيني.

أعرب النجم ستيفان الشعراوي
مهاجم فريق مي�الن اإليطايل
ع�ن إحباط�ه الش�ديد بعدما
فشل ناديه من إتمام صفقة
الرازي�يل ري�كاردو كاكا

نجم فريق ريال مدريد االس�باني.وكانت
األنب�اء الصحفية قد أك�دت باألمس بأن
مفاوضات امليالن مع الريال بشأن انتقال
كاكا ق�د باءت بالفش�ل بعدما كانت كل
امل�ؤرشات توح�ي بق�رب ع�ودة النج�م
الرازييل إىل ناديه الس�ابق ميالن.ووفقا ً
مل�ا أوردت�ه صحيف�ة “توت�و كركاتو”

اإليطالية فإن الش�عراوي يشعر بإحباط
ش�ديد ألن�ه كان يحل�م باللع�ب إىل م�ن
يعت�ره مثله األع�ىل يف عالم ك�رة القدم
غر أن قدوم كاكا كان س�يدعم صفوف
الفري�ق ويس�هل من مهمت�ه بالحصول
عىل أح�د املراكز الثالث�ة األوىل املؤهلة إىل
دوري األبطال.

الجمعة ..انطالق منافسات الجولة الرابعة
لدوري الكرة الطائرة
المستقبل العراقي /متابعة

تنطلق بعد غد الجمعة املوافق الخامس والعرشون
من ش�هر كانون الثاني الحايل منافسات الجولة
الرابع�ةل�دوريالك�رةالطائ�رةاملمت�از.
وق�ال األمني امل�ايل التحاد اللعبة من�اف فاضل :ان "
يوم الجمعة سيش�هد اقامة خم�س مباريات تجمع
الصناعة مع الدغارة والرميثة مع البحري والبيشمركة
مع اربيل واملصايف مع
شقالوة والرشطة مع
الحبانية.وأض�اف
ان "نادي������ي
ا لبيشمر ك����ة

عروض اوروبية
وخليجية
على طاولة
أحمد إبراهيم
المستقبل العراقي /متابعة

كش�ف مصدر مقرب من العب منتخبن�ا الوطني احمد ابراهيم "
أن األخر تلقى عروض من اندية خليجية و اوروبية بعد املستوى
الفني الرائع الذي قدمه يف بطولة خليجي واحد وعرشين ".وقال
املص�در " ان مدافع ن�ادي أربيل وق�ع عقدا ً مع وكي�ل الالعبني
العامل�ي بدروا ،الذي يعد أيضا ً وكي�ل أعمال مدرب النادي األهيل،
واإلس�باني كيكي فلوريس ،واملدير الفني للمنتخب الس�عودي،
الهولن�دي فران�ك ري�كارد ،"،مش�را ً إىل أ" ن االتف�اق ت�م بعد
مفاوضات استمرت ملدة ثالثة أسابيع".وتابع ايضا ً "بان عروضا ً
من أندية أوروبية من الرتغال واس�بانيا وفرنسا مطروحة عىل
طاولة التف�اوض فضالً عن عقود محلية وقطرية وس�عودية ،
وس�يحدد الالعب وجهته املقبلة بعدما قرر االحراف خالل فرة
االنتقاالت الشتوية املقررة يف يناير املقبل .:ويعد النجم العراقي
احمد ابراهيم صاحب  21عاما ً من األعمدة الرئيس�ة للمنتخب
العراق�ي ومن أبرز الخيارات أمام اي مدرب س�يكون عىل هرم
املنتخ�ب الوطن�ي يف االيام املقبلة  ،إذ س�بق وان ش�ارك يف آخر
مباراتني مع اليابان وأس�راليا يف التصفيات االس�يوية املؤهلة
اىل مونديال الرازيل عام . 2014

والرشطة يتصدران منافس�ات الدوري بثالثة انتصارات لكل
منهم�ا مضيف�ا ان مباريات فري�ق غاز الجنوب ت�م تأجيلها
حيث م�ن املقرر ان يس�افر غ�دا إلقامة معس�كر تدريبي يف
العاصم�ة اللبنانية بروت يس�بق املش�اركة يف بطولة األندية
العربي�ة التي تنطلق هناك يف الثالث من الش�هر املقبل يف حني
قرر االتحاد تأجيل مباريات فريق البيشمركة ابتداء من الدور
الخامس لحني انتهاء املشاركة" .
وأش�ار فاضل إىل ان "قرعة بطولة األندية العربية يف نسختها
الحادية والثالثني أوقعت نادي البيش�مركة يف املجموعة األوىل
اىل جانب ناديي الس�يب العماني وأه�يل طرابلس الليبي فيما
يتناف�س غاز الجنوب يف املجموعة الرابعة اىل جانب منتخبات
الس�احل الكويت�ي والصفاق�يس التون�يس واألن�وار الجديدة
اللبناني ".

شارابوفا تصطدم
بلي نا في بطولة استراليا
المستقبل العراقي /وكاالت

واصلت ماريا ش�ارابوفا مس�رتها الرائع�ة يف بطولة
اسراليا املفتوحة للتنس بعدما تغلبت عىل مواطنتها
الروس�ية ايكاترين�ا مكاروف�ا لتبل�غ ال�دور قب�ل
النهائ�ي الي�وم الثالث�اء ،ول�م تخر ش�ارابوفا يف
خمس مباريات س�ابقة خاضته�ا يف دور الثمانية
لبطولة اسراليا املفتوحة وهو رقم قيايس عززته
بس�هولة اليوم بعدما س�حقت مكاروفا املصنفة
 19بمجموعت�ني متتاليت�ني بواق�ع  2-6و.2-6
والتق�ى هذا الثنائي يف الدور ذاته العام املايض يف
ملبورن بارك.وكانت مكاروفا البالغة من العمر
 24عاما قد تغلبت عىل ماريون بارتويل املصنفة
 11وانجليك�ه كربر املصنفة الخامس�ة لتبلغ
دور الثمانية لكنها لم تستطع ايجاد اي حلول
لش�ارابوفا املتألقة.وخرت شارابوفا تسعة
اش�واط فقط منذ بداي�ة اس�راليا املفتوحة
وهو أق�ل عدد من األش�واط الت�ي تخرها
العب�ة تصعد لقبل النهائي يف هذه البطولة.
وأهدرت مونيكا سيليش  12شوطا فقط يف
طريقها لل�دور قبل النهائي عام .1991
وستلتقي شارابوفا التي فازت بلقب
اس�راليا املفتوح�ة ع�ام  2008مع
الصيني�ة يل نا املصنفة السادس�ة يف
الدور قبل النهائي غدا الخميس بعدما
تغلبت الالعب�ة الصينية عىل البولندية
انيس�كا رادفانس�كا املصنف�ة الرابعة
 5-7و 3-6عىل ملعب رود ليفر.
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ّ
عض ابنه حتى املوت !

حظك اليوم

 21ابريل –  21مايو

22مار�س20 -ابريل

الثور

احلمل

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

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

 22مايو 22 -يونيو

 22يونيو 23 -يوليو

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

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

 24يوليو –  23اغ�سط�س

الأ�سد

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب

العذراء

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

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

� 24سبتمرب 23 -اكتوبر

 24اكتوبر 22 -نوفمرب

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

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

اجلوزاء

امليزان

متاهـــــة

ال�سرطان

ذك�رت وس�ائل إع�الم يابانية أن
"الشاب تاكوكيا ناغايا ( 23عاماً) من
مدينة أوكازاكي بوالية أييش قتل عى
يد والده كاتس�ومي ناغاي�ا الجمعة
املاضي�ة" .وأظه�رت التحقيق�ات أن
"الش�اب تعرض إلصابات ناتجة عن
ّ
ع�ض ورضب�ات عى ال�رأس ،وقد تم
اعتق�ال األب الذي قال ان�ه أقدم عى
فعلته لطرد األفعى التي تسكن ابنه".
وأفي�د أن تاكوكيا الذي يقيم يف مدينة
أنج�و املجاورة كان ي�زور والديه يوم
الجمع�ة املايض حني ب�دأ يف الترصف
بطريق�ة عنيف�ة وعدائي�ة ويق�ول
إن�ه أفعى .وق�د خاف�ت األم وطلبت

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

 21يناير –  19فرباير

 -1517الجيش العثماني
بقي�ادة الس�لطان س�ليم
األول يه�زم جي�ش املماليك
بقيادة طومان باي بمعركة
الريداني�ة ق�رب القاه�رة
وذل�ك بع�د مقاوم�ة عنيفة
اس�تمرت عدة أيام ،وقد أدى
ذلك إىل س�يطرة س�ليم األول
عى القاهرة وإعدام طومان
ً
شنقا يف إحدى ساحاتها
باي
العامة.
 -1556زل�زال ش�انيش
ً
مخلفا أكرب
ي�رب الص�ني
عدد من الخسائر البرشية يف
التاريخ والت�ي قدرت بحوايل
 830000قتي�ل ،وه�و أح�د
أكثر زالزل العالم دمارًا.
 -1650ج�الء الربتغاليني
عن ُعمان.
 -1899حاك�م الكوي�ت
الش�يخ مبارك الصباح يوقع
معاهدة حماي�ة مع اململكة
املتحدة (ألغي�ت يف  19يونيو
.)1961
 -1920هولن�دا ترف�ض
تس�ليم قيرص أملانيا السابق

صور مروعة للحد من احلوادث
بدأت الرشط�ة األملانية يف ش�مال البالد حملة
للح�د من حوادث طرق مس�تخدمة صورا مروعة
لضحايا غارقني يف الدماء .وتظهر الصور سيارات
ودراج�ات بخارية محطمة وجثث�ا هامدة ممددة
عى األرض .وكتبت عب�ارة مقتضبة تحت صورة
لشاب لقي حتفه يف حادث سري هي "كالوس كان
يرغ�ب يف االنح�راف إىل طري�ق فرع�ي ،لكنه فقد
الس�يطرة عى دراجته البخارية وانتهى به الحال
تحت شاحنة" .وال يرى مشاهدو عرض الرشائح

من الش�باب إال قماشة بيضاء تغطي جثة يرتدي
صاحبه�ا مالبس س�وداء بينما تعزف موس�يقى
حزينة يف الخلفية .وتضمنت تعليقات صور أخرى
ش�هادات دقيقة مقلقة من رجال رشطة وأطباء
هرع�وا إىل موق�ع الح�ادث .وتس�تهدف الحمل�ة
الش�باب من عمر  18إىل  24عام�ا ،خصوصا وأن
اإلحصاءات تشري إىل أن شخصا من بني هذه الفئة
العمرية يصاب يف حادث س�ري كل س�بع دقائق يف
أملانيا ،يف حني يقتل شخص كل  12ساعة.

جرس الشهداء يف السبعينيات

لقطة من
الزمن اجلميل

ع�ى الرغ�م م�ن أن فكرته�ا
الرئيسية مس�توحاة من الرغبة يف
اس�تجالب الحظ الس�عيد ،تسببت
بناي�ة ضخمة مش�يدة ع�ى هيئة
قطع�ة عمل�ة معدني�ة عمالقة يف
إث�ارة انقس�ام ح�اد يف ال�رأي بني
سكان مدينة غوانغدونغ الصينية،
إذ إن بعضهم يرونها عمال معماريا
رائع�ا ،يف ح�ني يعتربه�ا آخ�رون
تفتقر إىل ال�ذوق والجمال .البناية
الدائرية الش�اهقة بات�ت منتصبة
بارتف�اع  138مرتا ع�ى ضفة نهر
"ب�ريل" ،وهي عب�ارة عن مرشوع

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

عمودي

افقي
كلامت

 20فرباير –  21مار�س
وظف طاقت�ك الخالقة وفكرك
ّ
الن�ري إليجاد الحلول املناس�بة ،وال
تجع�ل أصح�اب الني�ات الس�يئة
يعرقل�ون مخططات�ك خالف�ات
بسيطة تواجه العالقة بالرشيك

أعضاءه�ا الثالثة جميع�ا ً من الروبوتات اآللي�ة الفائقة الذكاء،
ولكن لتمكنهم من عزف ألحان أسطورية ملوسيقى الروك تدهش
كل م�ن يس�معها حتى ليظنها م�ن آداء برشي بح�ت .وأضاف
املوقع موضحا ً أن الع�ب الدرامز الرئيس
بالفرقة ويدعى س�يك بوى تم صنعه عام
 ،2007وله أربع أذرع وساقان ،باإلضافة
إىل رأس واح�دة و 14ركل�ة مختلفة ينتج
ع�ن كل منها ص�وت مختلف.أم�ا عازف
الجيتار س�تيك ب�وى ،فت�م تصنيعه عام
 2009بمواصف�ات قياس�ية ليتمكن من
عزف ال�جيتار ولدي�ه  74أصبعا لتحقيق
هذا الغرض.

لم يمنع الحديد الصلب واألسالك التي تخرج من الروبوتات
(س�تيك بوى) و(س�يك بوى) و(بونز) من أن يكونوا موهوبني،
حيث تمكن�وا هم الثالثة بذكائه�م االصطناعي وبعض الربامج
األولي�ة الت�ي تم وضعه�ا فيهم
من تلحني وع�زف نغمات قوية
وصارخة تشبه موسيقى الروك
إىل حد كبري وتمكنهم من العزف
كأي�ة فرق�ة موس�يقية كاملة
من البرش .وق�ال موقع اوديتى
س�نرتال إن فرقة (كومربيسور
هي�د) ليس�ت كالف�رق املعت�اد
س�ماعها بيننا ،لي�س فقط ألن

ينه�ي حالة م�ن االلتب�اس والفوىض
والضي�اع ،كم�ا يحي�ي في�ك ً
أم�الّ .
ت�ربر
نفس�ك وتصطلح االمور ،أو يتجاوب معك
االصدق�اء فتنفت�ح ع�ى املحي�ط مرتاحاً
املساعدة الكربة التي يمنحها إياك .

الدلو

ايقوني نفذت�ه بورصة غوانغدونغ
للبالس�تيكيات  -وم�ازال العم�ل
جاري�ا م�ن أج�ل االنته�اء م�ن
التشطيبات النهائية للبناية ،تمهيدا

الفتتاحها رسميا يف موعد الحق لم
يتم اإلعالن عنه بع�د .ومنذ ارتفاع
هيكل البناية يف أف�ق املدينة ،ثارت
موجة من الجدل بني الرافضني لها
واملعجب�ني بها ،فالفري�ق الرافض
لذل�ك امل�رشوع ي�رى أن البناي�ة
قبيح�ة املنظ�ر وتس�ببت يف حجب
األفق وحرمان كثريين من س�كان
املدينة م�ن اإلطالل�ة املبارشة عى
منظر النهر .أما الفريق املعجب بها
فيؤك�د أن تصميمها مب�دع وفريد
م�ن نوعه ،ومش�جع للس�ياحة يف
املدينة.

فرقة من "الروبوت" !

العقرب

حوت

فيلهل�م الثان�ي للحلفاء بعد
الحرب العاملية األوىل.
 -1943القوات الربيطانية
تستويل عى طرابلس يف ليبيا
وذلك أثن�اء الح�رب العاملية
الثانية.
 -1950الكنيس�ت يرشع
قانونا يعترب القدس عاصمة
إرسائيل.
املعارض�ة
-2007
اللبنانية تغلق الطرق املؤدية
للعاصم�ة ب�ريوت ومط�ار
رفي�ق الحري�ري ال�دويل
للضغ�ط ع�ى الحكومة كي
تس�تقيل ،وأدى ه�ذا اإلغالق
إىل مواجه�ات بالش�ارع بني
من�ارصي الطرف�ني أدت إىل
سقوط عدد من الضحايا.
 -2012افتت�اح أوىل
جلس�ات مجل�س الش�عب
املرصي بعد ث�ورة  25يناير،
وفيها تم انتخاب محمد سعد
ً
رئيس�ا للمجل�س
الكتاتن�ي
ليك�ون أول م�ن يت�وىل هذا
املنصب من املنتمني لإلخوان
املسلمني.

عملـــــة معدنيــــة للسكـــن!

اجلدي

القو�س

23
كانون الثاين

املس�اعدة م�ن زوجه�ا ،ال�ذي رضب
ّ
وعضه لط�رد األفع�ى التي قال
ابن�ه
إنها تس�يطر عى عقله ،و اس�تمر يف
ذلك لس�اعات ،إىل حني تخشب جسم
الش�اب ،فنق�ل إىل املستش�فى ولكن
األطباء عجزوا عن إنقاذه.

 23دي�سمرب20 -يناير

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

يف مثل هذا اليو م

 – 1مخرج سينمائي مصري
 – 2ملحن مصري
 – 3كتاب لسعيد عقل – مفتش سري
 – 4أغلظ أوتار العود – قرض – ركيزة
 – 5غزال – نظر
 – 6قفز – ماركة سيارات
 – 7جدها في هواء – إمارة عربية
 – 8دخول – ناقة
 – 9ممثلة مصرية .

متقاطعة
حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

 – 1األسم األصلي ألبي تمام
 – 2تحية – حظ
 – 3من أدوات الحداد – عشق
 – 4مدينة مغربية – من األقارب
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حمافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

إعادة إعالن مناقصة رقم ( )315لسنة 2012
مشاريع تابعة ملديرية طرق وجسور ميسان /تنمية األقاليم

إعادة إعالن مناقصة رقم ( )307لسنة 2012
إنشاء مدينة العاب /ناحية العزير /تنمية األقاليم

إعادة إعالن مناقصة رقم ( )306لسنة 2012
إنشاء مدينة العاب يف قضاء قلعة صالح /تنمية األقاليم

تعلن محافظة ميس�ان  /قس�م العقود العامة الحكومية عن إعادة إعالن املناقصة املدرجة تفاصيلها
يف أدن�اه للم�رة الثالثة ضم�ن موازنة تنمية األقاليم فعى الراغبني يف االش�رتاك يف املناقص�ة مراجعة لجنة
تس�ليم العطاءات يف ديوان محافظة ميس�ان لغرض الحصول عى نس�خة من الرشوط واملواصفات الفنية
والتعليم�ات إىل مقدم�ي العطاءات مقابل دفع مبلغ ق�دره ( )100,000مائة ألف دينار غري قابل للرد علما
أن آخ�ر موعد لغل�ق املناقصة هو ي�وم األربعاء املصادف  2013/2/6الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتس�لم
العط�اءات يف ديوان املحافظة يف قس�م العق�ود العامة الحكومي�ة يف الطابق الثاني ,إذا ص�ادف آخر موعد
لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة
• املحافظة غري ملزمة بتوقيع اإلحالة والعقد إال بعد إقرار قانون املوازنة وتعليماتها لعام 2013
• الدائرة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن .
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديم تأمينات أولية بنسبة  % 1من قيمة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان نافذ املفعول
ملدة ش�هرين و( )28ي�وم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد املص�ارف العراقية املعتمدة واملعنون إىل
محافظة ميس�ان  /تنمية األقاليم عى أن تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة  % 5من كلفة املقاولة ومن
ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

تعلن محافظة ميسان  /قسم العقود العامة الحكومية عن إعادة إعالن املناقصة املدرجة
تفاصيلها يف أدناه ضمن موازنة تنمية األقاليم فعى الراغبني يف االشرتاك يف املناقصة مراجعة
لجنة تس�ليم العطاءات يف ديوان محافظة ميس�ان لغرض الحصول عى نسخة من الرشوط
واملواصف�ات الفنية والتعليم�ات إىل مقدمي العطاءات مقابل دفع مبل�غ قدره ()100,000
مائ�ة ألف دينار غري قابل لل�رد علما أن آخر موعد لغلق املناقصة ه�و يوم األربعاء املصادف
 2013/2/6الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسم العقود
العامة الحكومية يف الطابق الثاني  ,إذا صادف آخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل إىل
اليوم الذي يليه .
مالحظة
• املحافظ�ة غري ملزم�ة بتوقيع اإلحالة والعق�د إال بعد إقرار قان�ون املوازنة وتعليماتها
لعام 2013
• الدائرة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة أجور نرش
اإلعالن .
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديم تأمينات أولية بنسبة  % 1من قيمة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان
ناف�ذ املفع�ول ملدة ش�هرين و( )28يوم من تاريخ غل�ق املناقصة وصادر م�ن احد املصارف
العراقية املعتمدة واملعنون إىل محافظة ميسان  /تنمية األقاليم عى أن تقدم تأمينات حسن
التنفيذ بنس�بة  % 5من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رس�و املناقصة .

تعلن محافظة ميس�ان  /قس�م العق�ود العامة الحكومية عن إعادة إع�الن املناقصة املدرجة
تفاصيلها يف أدناه ضمن موازنة تنمية األقاليم فعى الراغبني يف االشرتاك يف املناقصة مراجعة لجنة
تسليم العطاءات يف ديوان محافظة ميسان لغرض الحصول عى نسخة من الرشوط واملواصفات
الفني�ة والتعليمات إىل مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره ( )250,000مائتان وخمس�ون
أل�ف دينار غري قابل للرد علما أن آخر موعد لغلق املناقصة هو يوم األربعاء املصادف 2013/2/6
الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسم العقود العامة الحكومية
يف الطابق الثاني ,إذا صادف آخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل إىل اليوم الذي يليه .
مالحظة
• املحافظ�ة غ�ري ملزمة بتوقيع اإلحال�ة والعقد إال بعد إقرار قانون املوازن�ة وتعليماتها لعام
2013
• الدائ�رة غ�ري ملزمة بقبول أوط�أ العطاءات ويتحمل من ترس�و علي�ه املناقصة أجور نرش
اإلعالن .
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقدي�م تأمينات أولية بنس�بة  % 1من قيمة العطاء بموجب ص�ك مصدق او خطاب ضمان
نافذ املفعول ملدة ش�هرين و( )28يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد املصارف العراقية
املعتمدة واملعنون إىل محافظة ميسان  /تنمية األقاليم عى ان تقدم تأمينات حسن التنفيذ بنسبة
 % 5من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .
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الأخيــــرة

العراقـي
المستشـار العام

مجتتعتتة التتالمتتي

صفـــــحـة

العدد (  23 ) 426كانون الثاني 2013

صحيفةيومية سياسية مستقلة

الكتابة باالزميل

انشغاالت

جيتب «املتقتتال»
جتيتبتته !!

.....تتتافتته
* جواد الحطاب

* حاتم حسن

• حسن العاني(هكذا دفعة واحدة وبال مقدمات)ال يحتاج اىل
ش�هادة صحفية مني تخص أس�لوبه او تميز كتابته عن جميع
من قرأت -او اقرأ -لهم؛ولكن يجب ان اذكر إنني منذ أن تمكنت-
مادي�ا – من رشاء جريدة؛كن�ت احرص عىل رشاء تلك التي يكتب
فيها العاني.
 ..كان�ت الح�رب العراقي�ة اإليراني�ة مش�تعلة األوار؛وع�ىل
ذمة(مواليدي)وج�دت نف�يس جندي�ا مس�تدعى لخدم�ة
االحتياط؛و(مش�مورا)يف الخط�وط األمامي�ة للجبهة؛وكان�ت
الجري�دة الوحيدة الت�ي تصلنا -أيامها -هي جريدة(القادس�ية)
باعتبارها جريدة(التعبئة العسكرية)مثلما كانت املجلة الوحيدة
التي يس�مح لها بدخول معس�كراتنا هي مجلة(حراس الوطن)
لكونه�ا صوت(التوجي�ه الس�يايس)؛ومع ذل�ك رتب�ت أم�وري
مع(س�ائق الحانوت)ال�ذي (ينزل)للتس�وق كل ي�وم او بني يوم
ويوم(حس�ب الظ�رف الجبهوي)ليجلب يل مجل�ة ألف باء(مجلة
الع�راق األوىل)وجري�دة الع�راق؛دون ان اريض فض�ول دهش�ته
بتفس�ري ما؛ف(جري�دة العراق)ه�ي ص�وت الك�ورد والوري�ث
لجريدة(التآخي)التي أغلقت بقرار من الدولة بعد أن حدث بينها
وبني قادة الكورد السياسيني ما صنع الحداد.
• (رضبة جزاء)حس�ن العاني هي من كانت وراء لهفتي عىل
رشاء جريدة العراق؛والتي اعتقدني الضباط بسببها انني(كردي)
مع ترشيف بعراقيّتي سواء كنت عربيا ام كورديا.
..ورضب�ة ج�زاء العاني(التي لم تس�تطع ان ترده�ا ذائقتي
ّ
ع�يل كصحفي؛وعلمتني
القرائية)هي من س�جلت ع�دة اهداف
كي�ف يمكن ان يك�ون الكاتب وعيا مضافا؛وعامال أساس�يا من
عوامل بناء الفرح.
ّ
مجن�د يف الجبه�ة واملوت يحيط ب�ي من كل
اق�ول ه�ذا وانا
االتجاهات؛وكل ضحكة لها حساباتها يف زمن القتل واملوت الذي
ال تع�رف متى تحطه قنبلة طائش�ة ضيفا ثقي�ال عىل حياتك الال
معنى لها يف تبادل القصف اليومي.
• ه�ذا الكالم لم اقله ل(ابو عمار)طيلة س�نوات زمالتي معه
يف مجلة(ال�ف باء)الكب�رية ابداعا وتجرب�ة صحفية (تقاس عىل
مثله�ا التجارب الصحفي�ة الناجحة)وها انا افضح�ه هنا للمرة
األوىل؛وافضح معه مغامرتي املحس�وبة تماما(بحساب اعجابي
به)يوم منعته(الرئاس�ة)من الكتابة فوضعت(اسمي)املتواضع
تح�ت ترصف قلم�ه لين�رش ما يش�اء ب�ه؛ الن الكتاب�ة -يف تلك
األي�ام  -مص�در رزق ال غنى عن�ه لحياة أطفالن�ا؛ والبقاء تحت
ربقة الراتب(املجرّد)يعتر كارثة وظيفي�ة واجتماعية؛ ولألمانة
والتاري�خ لم اترع ل�ه وحدي باس�مي؛فالكثريون والكثريات من
زميالتنا وزمالئنا هبوا لتلبية نداء محبتهم لهذا(الولد الكبري).
ولألمان�ة والتاريخ ايض�ا ان رئي�س التحرير(امريالحلو)كان
يع�رف بهذا االم�ر لكن�ه غامر..وتغاىض..متحم�ال نتائج فعلتنا
يف حال�ة افتضاح(الدسيس�ة)وهو م�ا ح�دث مع�ي الحقا؛ي�وم
اصبحت(رئي�س تحرير)واس�تكتبت العاني لينرش عندي باس�م
مس�تعار ألتمك�ن م�ن ان ارصف له(مكاف�أة)وكادت النتيج�ة
ان تك�ون كارثية..فق�د احل�ت اىل (التحقي�ق) يف مق�ر فدائ�ي
صدام(ملخالفتي تعليمات الرئاس�ة)وهو م�ا كتبت عنه يف مقال
لكاتبي التقرير او-املخرين الرسيني -كيدهم
س�ابق(واغفر االن
ّ
يل).
• م�ا دعاني اىل كتابة هذا املقال؛هو ما نرشه املعلم والصديق
حس�ن العان�ي من رث�اء لتجربته الث�رة؛يف مقال اس�ماه(احزان
صحفية)20/1/2013وال�ذي احسس�ت ان�ه يهاج�م فرح�ي
بتجربت�ه ال غري؛وبرغ�م ان مقاله(رضبة ج�زاء)ويف وقت حرج
م�ن مباراة فرحنا ضد االحزان(التي تس�اندها جموع اإلرهابيني
والقتل�ة ورساق املال العام)اال ان محبتي ألبي عمار اس�تطاعت
ردها اىل(نقطة البداية البيضاء)فثمة اشواط اضافية..ووقت(بدل
ضائع)نحتاج فيه حسن العاني ليكون عمو بابا(املهاجم القديم)
ويك�ون فالح حس�ن وع�يل كاظم وكاظم وعل وحس�ني س�عيد
واحمد رايض وكريم صدام ويونس محمود.
• و:جي�ب املقال جيبه؛ فكم كاتب س�اخر مثلك ايها الصديق
املعتق؛واملسترت؛ مثل ضحكة أمهاتنا العظيمات.

لي�س لنا غ�ري أن نحلم أح�الم العصاف�ري ..أن نميض مع
أحالم يقظتنا ,ونتصور انفراج حال العراق بقدرة قادر ولفتة
نورانية ..ونس�تيقظ يف الصب�اح ونجد هذا املس�ؤول الدمية
..املس�ؤول الذي ال يحل وال يربط ..املسؤول الذي تسبب بكل
هذه امل�آيس واألوجاع للعراقي�ني وقد اعتذر وقدم اس�تقالته
وافهمن�ا انه م�ا زال يحتف�ظ ببقايا كري�اء وكرامة ورشف
وخ�وف من الل�ه ..وانه يتمت�ع بيشء من نباهة ويتحس�ب
للمس�تقبل وبوسعه أن يوقف خمرة الس�لطة عند حد معني
ويعرتف بان الش�عب العراقي هو األكثر مكرا ودراية وال أكثر
منه اندفاعا يف معاقبة من يستغفله ويستغله وييسء إليه.
نحلم أن يتقدم الوزير واملدير واألمري باالعتذار واالستقالة
ويعرتف انه جاء إىل املوقع الذي ال يناس�به ..أو انه وقع تحت
الضغوط ..وق�د قرر أخريا أن يعود إىل نفس�ه ورشفه واالهم
أن يجعل من كل العراقيني حزبه وقومه وناس�ه ..وأن يسهم
يف إج�الء وج�ه الع�راق وتطهريه مم�ا لحقه وجعل�ه حكاية
العالم (وان كان بني السياس�يني من ال ينتبه لهذه الحقيقة,
ويذه�ب إىل عكس�ها ويعل�ن ع�ن انفتاحه وكرم�ه يف تقديم
التجرب�ة العظم�ى مل�ن يطلبها) ...وه�ذا حل�م ,وحلم عاجز
ومري�ض ومعوق وال يق�ل عن عاهات الذي يتب�وأ منصبا ال
يناسب حجمه وإمكاناته واستعداداته ...بل يالئم محدوديته
وضم�ور كريائه وكرامته ..وغبائ�ه ..بدليل انه ال يلتفت وال
ينتب�ه إىل ان�زالق وزارته أو دائرت�ه بعيدا عن مس�ارها وعن
وظيفتها ورس�التها وال إىل ما تس�بب للمواط�ن والوطن من
شقاء”.
الغري�ب يف مفاهي�م ال�رشف أن ع�دم القدرة ع�ىل الوفاء
للوظيف�ة العام�ة ه�و املعن�ى األهم ل�دى اإلنس�ان املتطور
واملتحرض ..ولذلك يسارع لالنسحاب واالستقالة من منصبه
حال افتض�اح عجزه وتقصريه وفس�اده ...يف حني يتندرون
عندن�ا عىل أولئ�ك الذين تن�ام بناته�م ونس�ائهم يف أحضان
الغرب�اء ...ويف ذات الوق�ت يعج�زون (املتن�درون) عن رؤية
الفواجع التي الحقوه�ا بمواطنيهم عر مناصبهم املوبوءة..
وبما يفتح يف مساحة رشفهم شقا يسعة األفق.
نؤك�د أنه�ا أح�الم ..وال وج�ود لثقاف�ة وتقلي�د االعتذار
واالس�تقالة ..وإنها أكثر اس�تحالة بهذا الوقت ,وقت ما بعد
االحت�الل وم�ا تكش�ف وعرف�ه الجمي�ع بوضع الن�اس غري
املناسبني لشغل الوظائف واملناصب ..وافرتاض حمل املطارد
املنبوذ للبندقية الرس�مية ..وافرتاض إشغال النكرة وكناسة
الش�ارع ملنص�ب ...وافرتاض واف�رتاض واف�رتاض فأنه من
املس�تحيل أن يتحقق هذا الحلم حتى يف أذهان مرىض النفس
...فهو وضع مصمم ليبقى طويال وصوال إىل أهداف ال تخطر
للش�يطان ..ملخصه�ا ع�رض اإلس�الم عىل امل�رسح العاملي
بتجسيده بأسوا ممثليه.
الصفع�ة للرنام�ج ال باس�تقالة الوزي�ر واملدي�ر واألمري
الفاشل بل بيقظة العقول املسلمة  ...وقد استيقظت.

كـاريكـاتـير

فؤاد حسون

درع اإلنسانية لكادر مستشفى اسطنبول الطبي يف تركيا
المستقبل العراقي /خاص
ق� ّدم اإلعالم�ي الدكت�ور س�عد
الحمد مدي�ر مركز امل�رسة للتنمية
اإلعالمي�ة إىل إدارة مستش�فى
اس�طنبول الطب�ي يف تركي�ا درع
اإلنسانية وش�هادات تقديرية وذلك
تكريما لجهودهم املبذولة يف تقديم
الخدم�ات والتس�هيالت للم�رىض
العراقي�ني  ...وكان مستش�فى
اس�طنبول الطب�ي قد فت�ح أبوابه
اىل امل�رىض العراقي�ني منذ س�نوات
وبأج�ور مخفض�ة وتس�هيالت
كبرية إيمانا منه�م بعمق العالقات
اإلنس�انية التي تربط شعبي تركيا
والعراق .
ويف بداي�ة االحتفالي�ة الت�ي

أقيم�ت يف إحدى القاع�ات الرتكية،
أع�رب الدكتور الحمد عن س�عادته
وه�و ب�ني إخوت�ه م�ن األطب�اء
وال�كادر اإلداري الرتك�ي وب�ني أن
ه�ذه املجموعة الخ�رية قد اختارها
الله لرتسم البس�مة والفرح واألمل
لآلخري�ن وهذه من نع�م الله يختار

به�ا أش�خاص رائع�ني ومتميزين.
بعدها التقى الدكتور نذير ألن مدير
مستشفى اس�طنبول الطبي كلمة
باملناس�بة أعرب فيها عن س�عادته
وشكره لهذه االلتفاتة الكريمة وبني
انه�ا س�تكون داعما لنا وس�تكون
أوفي�اء ل�كل أخوتنا يف الع�راق ألننا
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البرصة الفيحاء تفتح قلبها
لت

تحت شعار «نكبر ونزهو بعراق واحد»

نقابة الصحفيني تقيم مؤمتر ًا موسع ًا لصحفيي وإعالميي العراق

العراقـي

البرصة الفيحاء ،عاصمة البالد االقتصادية وعنوان
إدامة س�لتها الغذائية ،ومفتاح إطاللته�ا البحرية عىل
العالم ،بس�امقاتها الش�امخات ،وعش�ارها ومعقلها،
وموانئها ،وشناشيلها وس�احاتها وأسواقها ،وقبل كل
هذا وذاك ناسها وأهلها الطيبون ،تفتح ذراعيها وقلبها
لتعانق «املستقبل العراقي» مناجية ومتأملة من اإلعالم
أن ي�يضء م�ا ل�م يُض�أ بع�د وان يعطي مس�احة اكر
للب�رصة يف مس�ريتها الجديدة ،ويقدمه�ا بدون رتوش،
مدين�ة تنف�ض ع�ن أكتافه�ا غب�ار الس�نني العجاف،
وتنهض لتقف عىل أقدام قوية بهمة أبنائها.

نتعامل مع اإلنسان وهدفنا إسعاده
ومنح�ه البس�مة والف�رح ،بعده�ا
تح�دث األطب�اء املكرم�ني بكلمات
بس�يطة ولك�ن معانيه�ا كب�رية
وعروا عن سعادتهم بهذه االلتفاتة
الجميل�ة والت�ي تدل ع�ىل ان هناك
جه�ات مجتمعي�ة تراق�ب أعمالنا
وهذا يفرحنا كثريا.
وش�مل التكريم الدكت�ور (نذير
ألن) مدير املستشفى والسيد (خالد
قوقتاش) املدي�ر اإلداري وعدد من
األطب�اء االختصاصي�ني واإلداريني
املتميزي�ن .وتج�در اإلش�ارة إىل أن
الس�يد س�الم حميد الربيعي مدير
العالق�ات الخارجية يف املستش�فى
كان له الدور الكبري واملهم يف تنظيم
االحتفالية وإنجاحها.

المستقبل العراقي /خاص
انطالقا من املس�ؤولية الوطني�ة التي يضطلع بها
صحفي�و وإعالميو العراق بالحفاظ عىل وحدة العراق
العظيم أرضا وشعبا ونبذ كل أشكال الطائفية املقيتة،
تقيم نقابة الصحفيني العراقيني مؤتمرا موسعا تحت
ش�عار (نكر ونزهو بعراق واحد) صباح يوم الس�بت
املقب�ل املواف�ق  2013 / 1 / 26ع�ىل قاع�ة امل�رسح

الوطن�ي ببغداد.وق�ال نقي�ب الصحفي�ني العراقي�ني
مؤي�د الالم�ي ان الهدف من املؤتمر ه�و إعالن املوقف
الوطني لصحفي�ي وإعالميي العراق بالدعوة للحفاظ
ع�ىل وحدة العراق من خالل الخطاب اإلعالمي الهادف
والكلم�ة الصادقة الت�ي تأخذ عىل عاتقها مس�ؤولية
تعزي�ز تالحم أبن�اء الش�عب العراقي ووح�دة الوطن
والس�عي لبنائ�ه عىل أس�س املش�رتكات الوطنية بني
كافة أطيافه ،وأوضح الالمي خالل الندوة التش�اورية

الت�ي عق�دت يوم االثن�ني يف مق�ر نقاب�ة الصحفيني
بحضور رؤساء املؤسس�ات اإلعالمية ومدراء القنوات
الفضائي�ة ورؤس�اء ف�روع النقابة يف عم�وم العراق
وجمع م�ن الصحفي�ني واإلعالمي�ني الع��راقيني ،ان
املؤتمر س�يتميز بمش�اركة كبرية جدا م�ن قبل فروع
النقاب�ة يف بغ�داد واملحافظ�ات مؤكدا ع�ىل ان البيان
الختامي والقس�م الصحفي س�يصبان يف بودقة حب
الوط�نووح�دةالع�راق.

بعـــيــدًا عــن السيــاســة والمــشـــاريــع

حمافظ البرصة يتحدث عن عبق تأريخ املدينة وحضارهتا منذ التأسيس
يتحدث عن البرصة ذات التأريخ العريق فأنه يقول:
ال ب�د من الع�ودة لتأريخ الب�رصة التي بنيت
س�نة ( )14هجري�ة ّ
ومرصه�ا عتبة ب�ن غزوان
واختطه�ا أب�و الحرب�اء عاص�م بن دل�ف والتي
كانت تضم حني ذاك (خمس دوائر قبلية) لذلك
س�ميت باألخم�اس وهي (أه�ل العالية،
تميم ،بكر بن وائل ،عبدالقيس ،األزد)
وق�د اش�تهرت الب�رصة بالتج�ارة
والزراع�ة والصناع�ة وصي�د
األسماك لكثرة ما فيها من مجار
وانهار حتى وجدنا أن بساتينها
يتخلله�ا أكثر م�ن ( )635نهرا ً
ً
كب�ريا ً ورئيس�ا ً
متص�ال بش�ط

المستقبل العراقي /فاروق حمدي

يف مع�رض أحاديثه الدائمة م�ع الناس والجماهري
من مختل�ف األطي�اف يؤكد (دوم�اً) الدكتور
خلف عبد الصمد خلف محافظ البرصة:
أن الل�ه يح�ب األقوي�اء ويك�ره
املس�تضعفني ..لقد ضعفنا لسنوات طويلة
ودفعنا ثم�ن ضعفنا غالي�ا ..فلنعمل بعزم
اإليم�ان بالله لنتحرر م�ن ضعفنا وتطهري
أنفسنا من االحقاد.
يج�ب أن ننظ�ر للمايض وال ننس�اه،
ولنتخ�ذ م�ن كل م�ا رأين�اه في�ه عظة
وع�رة ...لق�د ّ
مكن�ا علين�ا حفن�ة من
الن�اس ،ال تح�س بإحساس�نا
وآالمنا ،أن تتحكم فينا ويف رقابنا
 ...لق�د اس�تبدوا بن�ا واتخذون�ا
ً
مطي�ة ألغراضه�م ...ل�ن ننىس

ً
مبارشة يوازي احدها اآلخر ،منه�ا ( )470نهرا ً يف الجانب
الع�رب
الغربي من ش�ط العرب الذي يس�مى بدجلة الع�وراء ومنها انهر
(األبل�ه ،واملعقل ،وأبو الخصيب ،واألمري ،والقنديل ....الخ) وكذلك
اشتهرت البرصة بدورها وقصورها التي منحت البرصة شخصية
قوي�ة حيث كانت تلع�ب دورها يف تنمية الحي�اة العقلية واألدبية
(كالق�رص األحم�ر ،والق�رص األبيض ،وق�رص النواه�ق ،وقرص
املسريين ،وقرص النعمان ،وقرص اوس ،وقرص انس ...الخ) حيث
لهج الش�عراء وال�رواة يف وصف ه�ذه القصور مل�ا حفلت به من
الزخرفة والنقوش والرياش وملا أح�اط بها من الرياض واألنهار،
وكذل�ك اش�تهرت الب�رصة حين�ذاك باملكتب�ات ودور الوراق�ني،
واملساجد واألسواق واملراقد ومشاهري األعالم الذي تجاوز عددهم
آنذاك أكثر من ( )42إعالميا فيما تعاقب عىل مقاليدها منذ س�نة
( )15هجري�ة من والته�ا ومتس�لموها وحكامه�ا ومحافظوها

ختتلتتف عبتتتد الصتمتتد :متتادمتتنتتا متتع اهلل ..اهلل متعتتتنتتتا

املايض ولن تعود عقارب الساعة
للوراء؟!
ويس�تطرد يف أحاديث�ه مع الن�اس والسياس�يني واإلعالميني
والرياضي�ني والفنان�ني والوف�ود من مختلف الرشائ�ح واألطياف
مؤكدا ً بأن الطريق أمامنا وعر وشاق ..وصعب ..ولكننا سنتواصل
مع تغيري ثقافات اس�تعباد الناس حتى نصل إىل أهدافنا األخالقية
واإلنس�انية تج�اه أهلنا وش�عبنا يف كل م�كان ...وعلينا أن نحرر
أنفسنا أوال من تبعية ثقافات املايض العدائية ...واالستعدائية وان
نتحرر من الخوف والفزع ومواصلة الس�ري من اجل تحقيق آمالنا
وطموحاتن�ا معا ً بح�ب ومودة ...واعلم�وا أننا ال نعمل ألنفس�نا
ولكن نعمل لخري الوطن وألبنائنا من بعدنا ولألجيال القادمة.

البصرة ..تأريخ مطرز بالخير

وح�ني يحلق بن�ا د.خلف عب�د الصمد محاف�ظ البرصة وهو

العراقـي

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة
للصحافتة والطباعتة والنتر

يف زم�ن الخلفاء الراش�دين اي منذ س�نة ( )15هجرية املئات من
األس�ماء ومعظمهم من العرب باستثناء فرتة االحتالل الريطاني
س�نة ( )1914حي�ث تقلد مس�ؤوليتها يف حينها ( )5مس�ؤولني
انكليز حتى س�نة ( )1920حيث نصب حينها الس�يد (احمد باشا
الصانع) اول مترصف من البرصة لها ولغاية ( )1927ثم تواىل عىل
مس�ؤوليتها بعده ولغاية  )26( 1968-8-8محافظا كان آخرهم
املت�رصف (الحاج أن�ور ثامر) الذي جاء خلف�ا ً للمترصف (محمد
ندى الحياني) و (عيل نهاد مصطفى) ليتس�لمها بعد ذلك النظام
الس�ابق يف  1968-8-13للمترصف (نارص الحديثي) ولغاية -20
 1969-9ولتتواىل من بعده عىل مسؤوليتها عدد من املحافظني يف
إعقاب تنقالتهم حتى سقوط النظام.
أم�ا الف�رتة م�ن ( 1330-1188ه�� ) فق�د ش�هدت البرصة
قائمة كبرية وعريضة من الوالة ومتس�لميها وقضاتها الذي كان
معظمهم عرباً.

إننا نتقدم عليهم بالعمل

وخالل اللقاءات الدائمة واملتكررة للمحافظ خلف عبد الصمد
خل�ف بمجامي�ع الناس وش�يوخ العش�ائر وأصح�اب الرشكات
الوطنية املحلية والرشكات األجنبية وبجماهري أبناء مدينته خالل
جوالته يف األسواق واألحياء وحضور املناسبات فانه يقول:
تعال�وا نحرص كالمنا يف مدينتن�ا البرصة  ...لق�د كان أمامنا
اح�د طريقني ..أما أن نس�ري مع القوة (ونناف�ق ونخادع) لنحقق
ألش�خاصنا كل املغان�م ..وأم�ا أن نس�ري م�ع الله ويف س�بيل الله
والوط�ن ،لقد اخرتن�ا طريق الش�عب واتجهنا إىل الله ..واس�تعنا
به واتحدن�ا وتعاونا وكانت املحبة رائدنا  ...فكان هذا هو س�بيل
تطلعن�ا إليك�م واىل مدينتنا ..علين�ا ان نعود إىل الل�ه مخلصني له
الدين والعم�ل ،ولنتقي الله ونكون مع الصادق�ني ولتكن املعرفة
رأس�مالكم والعق�ل أص�ل دينك�م ...والحب أساس�كم والش�وق
مركبك�م والثقة كنزكم والعلم س�الحكم والص�ر ردائكم والرضا
غنيمتك�م والفقر فخركم واليقني قوتكم والطاعة حبكم والجهاد
خلقكم.

لالشتراك
واإلعتالن

07901463050
07709670606

ويضي�ف خل�ف عبد الصم�د ...لق�د تحكموا فين�ا يف املايض
باالس�تبداد والتحك�م يف ال�رزق والي�وم والحم�د لله كل ش�خص
يف املدينة متس�او م�ع اآلخرين ..إنن�ا ال نتق�دم بالتصفيق ورفع
الش�عارات واألهازيج ..ولكننا نتقدم بالعمل وباإلخالص للواجب
ولنك�ون عىل حذر م�ن املاكري�ن املخادعني فإننا لس�نا موظفني
وإنم�ا أصحاب رس�الة وقي�م ومبادئ س�ماوية ..وعليه تش�هد
الي�وم محافظتك�م بفض�ل جهودكم وجه�ود الدوائ�ر والجهات
ذات العالقة تنفيذ مئات املش�اريع الوطنية العمالقة من جس�ور
ومجرسات ومدارس ومستش�فيات ومجمعات سياحية وسكنية
ومد ش�بكات املي�اه واملجاري وتعبي�د الطرق والش�وارع وإقامة
املش�اريع اإلروائية والخدمية واالنفتاح ع�ىل دول العالم املتقدمة
لتب�ادل الخ�رات وتواصل املعلوم�ات التقنية الحديث�ة يف مختلف
امليادين.إن كل ذلك ال يتم اال بتعاون ومحبة ومودة أهل املدينة مع
املس�ؤول ...أي مسؤول ولوالكم يا أبناء مدينتي وأخوتي وأخواتي
مل�ا حققنا هذه النجاحات خاصة بع�د أن يتحقق (حلمنا الكبري)
يف بناء املدن البرصية الجديدة املعززة بآالف الوحدات الس�كنية يف
إنح�اء متفرقة من البرصة مع كافة خدماتها الرتبوية والصحية
والخدمية الرضورية لإلنسان.
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