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ما رأيت أحدا ً
يعيب الناس إال لفضل
ما به من العيوب

العراقي

يف اعدادنا املقبلة

السفـارة االمريكية يف املنطقــة اخلضــراء..

«اجلاحظ»

بناية احلرب الناعمـة ووكر مرشوع التقسيم

العراقية تلوح بتدويل «االزمة» ..و «األمم املتحدة»
ص3
تدخل عىل خط الوساطة

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفة يومية سياسية مستقلة

علي الدراجي

 16صفحة

على نسخة منها ..منـشورات وزعتـها فـي  4منـاطق وسط بـغداد

حصلت

«دولة العراق اإلسالمية»هتدد الضباط واجلنود«السنة» بالقتل
حرية القرار بني
الزي املوحد
واحلجاب واللبس
االختياري

ص12

السلطة القضائية
حتتج عىل
الترصحيات املسيئة
لرموز القضاء
ص6

استــــئـنــاف
ضـخ النفط
إىل ميناء جيهــان
التــــركــي
ص6

المستقبل العراقي  /علي الكعبي

اس�تيقظ أهال�ي أرب�ع مناط�ق ف�ي
العاصم�ة بغ�داد أمس ليجدوا منش�ورات
في ش�وارع مناطقهم وزعتها ما تس�مى
“دول�ة الع�راق اإلس�المية” تدع�و ضباط
الجي�ش العراق�ي من أهل الس�نة إلى ترك
الخدمة العس�كرية ألنهم بذلك س�يعملون
على “ترسيخ أركان الدولة الرافضية” كما
ورد في المنش�ور .وتضمن المنشور الذي
حصلت “المس�تقبل العراقي” على نسخة
من�ه تهدي�دا ً بالقتل لكل ضابط س�ني في
الجيش ال يمتثل لدعوة “الدولة اإلسالمية”
ويترك الخدمة .وس�اق المنش�ور الذي تم
توزيعه ف�ي مناطق الس�يدية وحي العدل
وحي الجامعة وزيونة آيات قرآنية وأحاديث
نبوية يراد منه�ا إثبات صحة ما جاء فيه.
و”دول�ة الع�راق اإلس�المية” ه�و تنظيم
مس�لح تأس�س في العراق في  15تشرين
األول من الع�ام  ،2006وتعمل تحت لوائه
ع�دة تنظيمات مس�لحة متطرفة تعتبرها
الس�لطات العراقي�ة تنظيم�ات إرهابي�ة،
وذل�ك لضلوعه�ا بأعمال قت�ل وتفجيرات
كثيرة تتبنى مس�ؤوليتها في بياناتها التي

تبثها على اإلنترنيت .وتوس�طت المنشور
ف�ي أع�اله عب�ارة “بس�م الل�ه الرحم�ن
الرحيم” وتحتها شعار “الدولة اإلسالمية”
الذي ه�و عبارة عن مربع أس�ود كتب في
داخله عبارة “ال إله إال الله” بالخط العربي
القديم وباللون األبيض ،وفي داخل المربع
األس�ود دائ�رة بيض�اء كت�ب فيه�ا عبارة
“محمد رسول الله” بالخط العربي القديم
ايض�ا ً وبالل�ون األس�ود وبش�كل عمودي
مقل�وب ،أي أن لف�ظ الجالل�ة “الل�ه” في
األعلى وكلمة “رس�ول” في الوسط وكلمة

“محم�د” في األس�فل ،األمر ال�ذي يجعل
قراءته�ا م�ن األعلى إل�ى األس�فل تعطي
معنى معكوس�ا ً لمعن�ى العبارة الصحيح.
وإل�ى يمي�ن الق�ارئ كتبت عب�ارة “دولة
العراق اإلس�المية” بخ�ط “الثلث” العربي
الش�هير ،وإلى يس�اره كتب “الموضوع/
بيان .التاريخ 1433/-/-/ه� .الرقم.”-/
وتذك�ر تقارير صحفي�ة أن ه�ذا التنظيم
(دول�ة الع�راق االس�المية) تم�ت دعوت�ه
ومواالت�ه من قبل ع�دد م�ن المجموعات
المتم�ردة ،بم�ا فيه�ا م�ن س�بقتها مثل
“مجلس ش�ورى المجاهدين ف�ي العراق،
تنظي�م القاع�دة في ب�الد الرافدي�ن ،جند
الصحابة ،التوحيد والسنة ،جيش الطائفة
المنصورة” ،وع�دد من الجماع�ات والتي
يصنف أتباعها ُ
كس�نة .وهي تهدف إلقامة
دولة الخالفة اإلس�المية في المناطق التي
يغلب عليها السنة في العراق .وهي تدعي
أن لها وجودا في محافظات بغداد ،ديالى،
األنبار ،كركوك ،نينوى ،صالح الدين وأجزاء
من واسط وبابل .فيما أعلنت في أول األمر
أن بعقوبة هي “عاصمة” لها.

التفاصيل ص2

اهنـا احلـرب الطائفية..نحـن نـراقب اهيا الســادة!
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جهــات سياسيــة ترسب معلــومات للـقــاعـدة
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المستقبل العراقي /خاص
كش�ف مصدر يف لجنة االمن والدفاع
النيابية عن وجود مخططات الس�تهداف
الجي�ش العراقي ،الفتا ً إىل وجود مجاميع
تعد خططا ً استباقية لهذا األمر.
وقال املصدر ،الذي َّ
فضل عدم الكشف
عن هويته ،ل�“املستقبل العراقي“ إن „تلك

املجاميع بدأت تتعاون مع تنظيم القاعدة
وفرق االغتياالت الرتكية الخاصة“ ،مبينا ً
أنها „تعمل وفق خطط نظامية وتقس�م
مناطق التنفيذ“.
وأوضح أن „هذه املجاميع تستهدف
مناط�ق ش�مال وغ�رب بغ�داد إلضعاف
القوة األمنية يف تل�ك املناطق والعودة بها
إىل مرحلة  2006وما تالها“.

وكش�ف املصدر عن „قوى سياسية
بارزة رسبت معلومات مهمة عن عنارص
جمع املعلومات الرسي�ة التابعة لألجهزة
األمنية يف تل�ك املناطق“ ،مش�ددا ً عىل أن
هذه „خيانة عىل الحكومة التفتيش فيها
جي�دا ً ألنه�ا زادت م�ن نف�وذ الجماعات
اإلرهابية وفرق االغتياالت وأضعفت قوة
عنارص الجيش والرشطة“.

ترميم املاضي

اسـطـنـبـــول تتـبـنــى تـدريـب «اجليــش العـراقـي الـحـر» ..وبـغــداد تـنــفــي
حمــافظ البصـرة :ذي قـار قتلـت
أســــمــاكــنــــا
ص3

الســــوق

الســيـــاســـيـة
واالنتخابية

وحــافة االهنيـار
ص4

حافظ لعيبي

يوجــــه نقــد ًا
الذعـــ ًا
للفضـــائيــات

ص9-8

الرتكامن يتعرضون إلبادة مجاعية..
مــن قبـل مــن ؟!
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
يقول مصدر عس�كري بارز في كركوك إن هناك ميليشيات
كردية تقوم بتفجيرات في المناطق التي يسكنها التركمان بغية
إخافتهم وتهجيرهم ،فضالً عن التهديدات التي ترمى لهم ،مشيرا ً
إل�ى أن هذه الميليش�يات تتلق�ى دعما ً من الح�زب الديمقراطي
الكردس�تاني الذي يترأسه رئيس اإلقليم مسعود بارزاني.ويلفت
المصدر إلى أن هذا المكون يعاني اإلبادة الجماعية ،كاش�فا ً عن
مقتل  3آالف ش�خصا ً منه خالل الفترة الماضية فضالً عن سفر
الكثي�ر منه إلى خارج البالد.ويتابع المص�در بالقول إن تركيا ال
تدع�م هذا المك�ون على الرغم م�ن أنها تنظر إلي�ه على أنه من
بقاي�ا الدول�ة العثمانية وأنه تابع لها ،مفسِّ �را ً األم�ر بالقول أن
بقايا هذا المكون انصهروا في المذهب الشيعي الذي يعم العراق
ما يجعل الحكومة التركية المنتمية إلى فكر اإلخوان المس�لمين
تتركه أمام عصف الميليشيات الكردية.

التفاصيل ص4

مسؤولة أمريكيـة :مشكلـة املالكـي مع النخبة

السيــاسيــة ولـيـس البـــرملــان
هـل بــدأت

الثـورة املصـريـــة

الثـانــيــة؟

ص3

يونس حممود

ص5

الــــى جـــــانــب
راؤول

فجر مبنى األمن
األسد َّ
القومي ليجهض حماولة
انقالب ضده

اختــلـــف
مـع املـــالكــــــي
وال أظلمـه ؟
ص7

ص5

النجف 3 :ماليـني دينار مكافأة ملن يكشف عن عصابة ترسق السيارات

عنــــصـــر دخــيـــل فـــي نــظـــامــنـــا الـــرقــابـــي

ص3

ص13

الـعـــراق خيــرس  120ألــف وظـيفـــة للعــاطليـــن
المستقبل العراقي /خاص

أكد مصدر في لجنة االقتصاد واالستثمار
النيابي�ة إن هم�م الش�ركات األجنبي�ة ،التي
كانت قد أقبلت بقوة على االستثمار في
العراق ،بدأت بالخمول ،مشيرا ً إلى أن
تلك الش�ركات قطعت أشواطا كبيرة
منذ عام  2010وحتى وقت قريب.

وق�ال المصدر ،الذي رفض الكش�ف عن
اس�مه ،ل�»المس�تقبل العراقي» إن «المشهد
الحالي وغياب ثقافة السلم مرة أخرى وتنامي
وتيرة الصراع السياسي مع احتماالت انهيار
العملي�ة السياس�ية جع�ل م�ن الش�ركات
خائف�ة من الدخ�ول إلى االس�تثمار في
العراق».
وأشار المصدر إلى أن سوق

جـومـانـا مـراد
ص14

ص2

تغـضـب وتنفــعـــل

وتوقف التصوير

األسهم في العراق خسرت قرابة ال� 24مليار
دوالر كان مق�درا له�ا الدخ�ول إلى الس�وق
العراقية ،مبينا ً أن هذه األسهم كانت تستطيع
تشغيل  120ألف عاطل عن العمل.
وذك�ر أن هذه الخس�ارة الكبي�رة يمكن
تالفيها في ح�ال تعاملت القوى السياس�ية،
التي تدعم االزمات في البلد ،بحكمة ووطنية
مع األزمات ومحاولة حلها.

مرســم حر

ص9 - 8

عىل ضـفاف دجــلـة

ببــغـــداد

ص16
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اهنـا احلـرب الطـائفيــة..نحـن نـراقــب اهيـا الســادة!

التحليل السياسي /غانم عريبي
اآلن وق�د اتضح�ت معال�م
الص�ورة الواقعي�ة لبع�ض
التظاهرات ف�ي المنطقة الغربية
وتكشفت الوجوه وصار المستور
مكش�وفا والس�ري علنيا ولم يعد
ثمة من امر مخفي فيما يعلن من
الفتات وم�ا يطرح من ش�عارات
وما تردده الحناجر من اصوات!.
وهن�ا انته�ز الفرص�ة القول
لبعض المتوترين الذين استثمروا
فرص�ة غض�ب الن�اس انك�م لن
تفلح�وا بج�ر العراقيي�ن ال�ى
المج�زرة ول�ن تقودونه�م ال�ى
المذبحة ولن يستطيع من جندكم
الى اس�تغفال الناس لكي تصنعوا
ربيعا على مقاس�كم وهي واحدة
م�ن اهم اه�داف ه�ذه الخطابات
المتوت�رة التي تريد اع�ادة العراق
ال�ى المرب�ع االول  ..مربع الموت
والمذاب�ح والخط�ف واالغتي�ال
والتدمير والح�رب الطائفية التي
ان حدث�ت وقام�ت قيامتها فانها
لن تستثني احدا!.
نح�ن نواج�ه الي�وم تحدي�ا

سياس�يا م�ن ن�وع مختل�ف
يش�به الى حد بعيد غ�ول الحرب
الطائفي�ة الت�ي حدث�ت ف�ي
ال� 2007حيث اش�تعلت الس�احة
العراقي�ة بالس�كاكين والخناجر
والمفخخ�ات وكادت الس�احة
العراقية تنتقل الى الحرب االهلية
اللبناني�ة ونزال دم�وي طوله 25
عاما لوال ارادة الل�ه تعالى ووعي
شعبنا وحكمة المرجعيات الدينية
واهل الحل والعقد من قادة الحزاب
الوس�طية الوطنية واالس�امية..
واذا قدر وانتهت االمور الى الحرب
واش�تبك الجمعان في الفلوجة او
االنبار او صاح الدين او س�امراء
م�ن اخوتهم في الجي�ش العراقي
والش�رطة االتحادي�ة او المحلية
ف�ان العراق ل�ن يقف عن�د حدود
الح�رب االهلية ب�ل ان تلك الحرب
س�تكون وراء ظه�ور العراقيي�ن
عميقا في التقس�يم على اس�اس
طائفي بعد ان تم دستوريا تقسيم
العراق على اساس قومي!.
اآلن ..الس�احة العراقية على
صفيح ساخن واألمة في مستنقع
الحرب الطائفية واصوات االجندة

العربي�ة الت�ي تري�د ان تغ�ذي
الس�جال بين اخ�وة ال�دم والدين
والوطن والتاريخ المشترك صارت
تس�مع ف�ي مناط�ق كان�ت ال�ى
االم�س القري�ب هادئ�ة وتتحدث
عن المصالح�ة الوطنية ومحاربة
القاعدة وكيفي�ة العمل على بناء

من االبرياء الكثي�ر ومن الضحايا
االحي�اء الكثير ايض�ا ..والضحايا
من ضحايا يولدون!.
نحن نريد حكم�اء حقيقيين
في الس�احة العراقي�ة يحتكمون
للعق�ل والمعرف�ة االس�امية
ومقي�اس العرف وحاج�ة الناس

وماحق�ة االبري�اء بخطاب�ات
التحريض م�ن قبل عمائ�م بدأت
اش�ك انها تش�تغل لل�ه تعالى بل
تعمل من اجل احالة االنس�ان الى
الحرب وخيار التحش�يد وحش�ره
ف�ي ح�روب طائفية الفائ�ز فيها
مجموعة من العمائم والسياسيين

العراق لن يقف عند حدود
احلرب االهلية بل ان تلك احلرب
ستكون وراء ظهور العراقيني
الدول�ة العراقي�ة الحديثة وال احد
يعرف حتى هذه الس�اعة ما الذي
س�يجري في اليوم التال�ي او في
الجمعة المقبل�ة وكل الذي اعرفه
وربم�ا يعرفه العراقيون ان كارثة
ما سيجري التمهيد لها وسيسقط

الى االمن وتنفيذ ش�روط االقامة
الحقيقي�ة في هذا الوطن الذي لم
يعد صالحا لاقامة بسبب التهديد
المتزاي�د والض�رب تح�ت الحزام
ونس�ف ركائ�ز العم�ل الوطن�ي
الحقيق�ي واس�تهداف االنس�ان

الطامحي�ن ال�ى
الفوز بالمنص�ب واالمتياز بحجة
تمثي�ل الهوي�ة الطائفي�ة ورف�ع
الظلم عن الناس!!.
ايها العراقيون يا من تهتفون
باس�م الحرب والتحش�يد والدفاع

ع�ن العرض والش�رف ..ان بعض
الذي�ن يتول�ون ادارة العملي�ة
التحش�يدية ن�اس مغرض�ون
همهم االساس الفوز باالمتيازات
السياس�ية والمالي�ة والحزبي�ة
واالث�راء غي�ر المش�روع عل�ى
حس�ابكم واذا كنت�م تعتق�دون
ان ه�ؤالء الذي�ن يزورونك�م ف�ي
خيامك�م ويضرب�ون عل�ى طب�ل
مق�ام النهاون�د انم�ا يضرب�ون
عل�ى طب�ل الح�رب والس�كاكين
والخناج�ر المس�مومة والضحية
دائم�ا وابدا اهلك�م واخوانكم في
الجي�ش العراقي والش�رطة واهل
ف�ي بغ�داد والناصري�ة وكرب�اء
والنجف يري�دون لك�م ان تكونوا
مثلهم حريصين على وحدة العراق
وهم يألمون كما تتألمون بس�بب
فس�اد بع�ض الناس ف�ي الطبقة
السياس�ية عندنا وعندكم واروني
سياس�يا زاركم وهو يلهج باس�م
االم�ام االعظم او سياس�يا عندنا
يهتف باس�م الدفاع ع�ن الطائفة
زار االم�ام الكاظم عليه الس�ام..
انه�م ال يتذكرون االس�ام والدين
واالئم�ة عليه�م الس�ام وفقهاء

الش�ريعة االس�امية اال وق�ت
الحرب الطائفية وس�ترون هؤالء
االرهابيي�ن كثي�را عل�ى ابوابك�م
ومقراتكم وخيامكم في الفلوجة
وس�امراء س�عيا ال�ى مراده�م
الدني�وي وامتيازاتهم السياس�ية
والمالية وفي الي�وم الذي يتحقق
لهم ما يريدون فانهم سيتركونكم
ف�ي منتصف الطريق تتحس�رون
على لجنة حس�ين الشهرس�تاني
ومطالبكم الت�ي رفضتم تنفيذها
النكم رفعتم س�قف المطالب الى
هدف اسقاط النظام!.
اريد ان اق�ول لكم بصراحة ..
ان مطالبك�م ال��  13هي مطالب
نظيفة وحقيقية ومش�روعة وقد
اقره�ا الجمي�ع وف�ي مقدمته�م
رئيس الوزراء لكن مطلب اسقاط
النظ�ام لم يك�ن مطلبكم انما هو
مطلب االجندات السياس�ية لسنة
الس�لطة الباحثين عن االمتيازات
باس�م الدفاع عن السنة وتحقيق
مطالبهم المشروعة!.
اهج�روا س�نة الس�لطة
وقربوا س�نة المطالب المشروعة
وناقش�وا عب�ر ح�وار وطني عام

ومس�ؤول النتائ�ج الس�يئة التي
يتمخ�ض عنه�ا اس�قاط النظام
وتأمل�وا معي مش�هد البل�د وهو
يدخ�ل نف�ق النظام الس�اقط هل
س�تبقى هنال�ك مطال�ب ام ان
قطر والسعودية وكتائب القاعدة
س�تعود اليك�م تت�زوج نس�اءكم
على طريقة المس�يار كما وجدنا
ثاث نس�اء عراقيات وقد قدمهن
اخوته�ن هدايا المراء س�عوديين
في الفلوجة ايام ما كانت القاعدة
تنه�ش بلح�وم بناتن�ا واخواتن�ا
الفلوجي�ات وقام�وا بتزويجه�ن
على طريقة المس�يار ثم تركوهن
وهربوا الى السعودية!.
انت�م اخوتن�ا ونح�ن اخوتكم
وفي اليوم الذي يقع السيف بينكم
وبين الجيش العراقي ويسيل الدم
فلن تقوم للعراق قائمة ولن تبقى
خلية م�ن خاي�ا الح�رب االهلية
نائمة ..فانظ�روا لمن الغلب واين
تقع المصلحة العليا للبلد هل هي
في الحرب ام في الحوار المشروع
ال�ذي نض�ع في�ه كل االش�كاالت
السياس�ية القائم�ة عل�ى طاولة
النقاش؟!.

عبــر منـشــورات وزعتـهـــا فـي  4منـاطــق وسـط بـغـــداد

«دولة العراق اإلسالمية» هتدد الضباط واجلنود«السنة» بالقتل اذا استمروا باخلدمة
المستقبل العراقي  /علي الكعبي
اس�تيقظ أهالي أربع مناط�ق في العاصمة
بغ�داد أم�س ليج�دوا منش�ورات ف�ي ش�وارع
مناطقه�م وزعته�ا م�ا تس�مى "دول�ة العراق
اإلس�امية" تدعو ضب�اط الجي�ش العراقي من
أهل السنة إلى ترك الخدمة العسكرية ألنهم بذلك
سيعملون على "ترسيخ أركان الدولة الرافضية"
كما ورد في المنش�ور .وتضمن المنش�ور الذي
حصلت "المس�تقبل العراقي" على نس�خة منه
تهدي�دا ً بالقتل لكل ضابط س�ني ف�ي الجيش ال
يمتثل لدعوة "الدولة اإلسامية" ويترك الخدمة.
وس�اق المنش�ور الذي ت�م توزيعه ف�ي مناطق
السيدية وحي العدل وحي الجامعة وزيونة آيات
قرآنية وأحاديث نبوية يراد منها إثبات صحة ما
جاء فيه .و"دولة العراق اإلس�امية" هو تنظيم
مسلح تأسس في العراق في  15تشرين األول من
الع�ام  ،2006وتعمل تحت لوائ�ه عدة تنظيمات
مس�لحة متطرف�ة تعتبرها الس�لطات العراقية
تنظيمات إرهابية ،وذل�ك لضلوعها بأعمال قتل
وتفجيرات كثيرة تتبنى مسؤوليتها في بياناتها
التي تبثها على اإلنترنيت .وتوس�طت المنش�ور
ف�ي أعاه عبارة "بس�م الل�ه الرحم�ن الرحيم"
وتحتها شعار "الدولة اإلسامية" الذي هو عبارة
عن مربع أس�ود كتب في داخله عبارة "ال إله إال
الل�ه" بالخط العرب�ي القديم وبالل�ون األبيض،
وف�ي داخ�ل المربع األس�ود دائرة بيض�اء كتب
فيها عبارة "محمد رس�ول الله" بالخط العربي
القدي�م ايضا ً وباللون األس�ود وبش�كل عمودي
مقل�وب ،أي أن لف�ظ الجالة "الل�ه" في األعلى
وكلمة "رسول" في الوسط وكلمة "محمد" في
األسفل ،األمر الذي يجعل قراءتها من األعلى إلى
األس�فل تعطي معنى معكوس�ا ً لمعن�ى العبارة
الصحي�ح .وإل�ى يمي�ن الق�ارئ كتب�ت عب�ارة
"دولة العراق اإلس�امية" بخط "الثلث" العربي
الش�هير ،وإلى يس�اره كت�ب "الموضوع/بيان.
التاري�خ 1433/-/-/ه�� .الرق�م ."-/وتذك�ر
تقاري�ر صحفي�ة أن هذا التنظي�م (دولة العراق
االس�امية) تمت دعوته ومواالته م�ن قبل عدد
من المجموعات المتمردة ،بما فيها من سبقتها
مث�ل "مجلس ش�ورى المجاهدين ف�ي العراق،
تنظيم القاعدة في باد الرافدين ،جند الصحابة،
التوحي�د والس�نة ،جيش الطائف�ة المنصورة"،
وعدد من الجماعات والتي يصنف أتباعها ُ
كسنة.
وهي تهدف إلقامة دولة الخافة اإلس�امية في
المناط�ق التي يغلب عليها الس�نة ف�ي العراق.
وهي تدعي أن له�ا وجودا في محافظات بغداد،

ديال�ى ،األنب�ار ،كرك�وك ،نينوى ،ص�اح الدين
وأج�زاء من واس�ط وبابل .فيم�ا أعلنت في أول
األم�ر أن بعقوبة ه�ي "عاصمة" له�ا .وجميع
تل�ك الجماعات ه�ي جماعات س�لفية متطرفة
تزعم أنها تس�عى إل�ى إقامة الدولة اإلس�امية
والحكم وفق الش�ريعة اإلس�امية على غرار ما
كان معموالً به في زمن الخلفاء الراشدين الذين
استشهد آخرهم (اإلمام علي بن ابي طالب "ع")
قبل نحو  1352سنة .وجاء في البيان "من دولة
الع�راق االس�امية ال�ى الضب�اط الراجعين الى
الجيش من اهل السنة .الى المقدمين على الردة
ع�ن دين الل�ه تعال�ى ،وإن أفتاك م�ن أفتاك من
المرجئ�ة أو الحزب اإلس�امي العراقي أو أغراك

بعثي .إلى من سيعمل على ترسيخ أركان الدولة
الرافضي�ة م�ن حيث يعل�م أو ال يعل�م! .إلى من
سولت له نفس�ه بالرجوع الى الجيش ومحاربة
مجاهدي دولة العراق االس�امية .إلى من رضي
أن يك�ون مقدم�ة للرافضي الين�ا .إلى من دعت
حاج�ة الرافض�ة إل�ى اس�تعمالهم بتوصية من
الرافض�ي (بي�ان جب�ر ص�والغ) بعد ط�ول نبذ
ليك�ون وق�ودا ً لمعرك�ة طاحنة .إل�ى من رضي
لنفسه أن ينوب عن الرافضة في قتالنا! .إلى من
سيكون هدفا ً للمجاهدين في سبيل الله تعالى".
وج�اء أيض�ا ً "اعل�م أن الرافضة ما س�محت لك
بالرج�وع إلى الجي�ش إال ليحافظ�وا على أبناء
جلدته�م م�ن أتون معرك�ة أكلت ش�بابهم .وما

س�محوا لك بالرج�وع إال ليدافعوا عن أنفس�هم
بك ما لح�ق بهم من كره أهل الس�نة ،ألنهم هم
الذين كان�وا يقاتلوننا ويداهم�ون مناطق أهلنا
(أهل الس�نة) ويعتقلون آباءنا ونساءنا وأبناءنا
واخواننا واخواتنا من أهل السنة ويعذبونهم في
سجونهم السرية والعلنية .إعلم انهم سيوكلون
كل هذا االمر اليك لتنوب عنهم ،وإن تماهلت فإن
تهمة ( )4إرهاب س�تطالك يقين�اً .إعلم ان دولة
الرافضة ما س�محت لك بالرجوع اال لتستخدمك
في قتال أبن�اء دولة العراق اإلس�امية ،والقاتل
والمقتول مكس�ب للرافضي" .ويتابع المنشور
"إعلم أنك س�تقف أمامنا لتمنعنا من إزالة دولة
الرافضة ودولة المرتدين الذين يحكمون بغير ما

انزل الله تعالى.
إعلم أنهم سيس�تخدمونك لمنعنا من اقامة
دولة االسام وتحكيم شريعة رسول الله (ص)،
ف�اذا وضع�وك في ه�ذا الموضع – ونس�أل الله
تعال�ى أن ال تك�ون -وقبل�ت أن تك�ون محاربا ً
لمجاه�دي دولة الع�راق االس�امية ،فاعلم انك
ستكون هدفا ً لنا ،وإياك أن تستهين بقدرات من
مكنهم الله تعالى من هزيمة الجيش االمريكي،
وم�ن قدرات م�ن يقاتل�ون دول�ة الرافضة رغم
شراس�ة المعرك�ة م�ن س�نين ،نقول إي�اك أن
تس�تهين بقدراتنا من الوصول الي�ك ومن النيل
منك في بيتك او في تنقاتك او في موطن ردتك،
فم�ن كان أج�رأ منك قد مكننا الل�ه تعالى منهم

وأوردناه�م المهالك ولله الحم�د والمنة" .وهذا
التنظيم المدعو "دولة العراق اإلس�امية" ،تبنى
تفجيرات وقعت في بغداد تسببت في مقتل 155
شخصا وجرح  721من المدنيين األبرياء في 25
تش�رين األول  .2009وفي  8كانون األول 2009
وقعت تفجيرات في العاصمة تس�ببت في مقتل
 127شخصا على األقل وجرح  448من المدنيين
األبري�اء أيض�اً .وم�ع أن ه�ذا التنظي�م يدع�ي
محارب�ة الرافضة (الش�يعة) ،إال أن ضحايا تلك
التفجيرات – وهي من بين تفجيرات وأعمال قتل
كثيرة أخرى ارتكبها هذا التنظيم -لم يكونوا من
الش�يعة فقط ،فقد ذهب ضحيتها عراقيون من
مختلف الطوائف الدينية والقومية والمذهبية.

هـل يضـغــط العــراق علــى تـركيــا اقتصـاديــًا ؟

اسطنـبــول تتبـنـى تدريـب «اجليــش العـراقـي احلـر» ..وبغــداد تنـفــي
المستقبل العراقي  /فريد محمود
بين النف�ي والتأكيد يبقى "الجي�ش العراقي الحر"
محل استفهام ،إذ تشير مصادر إلى أن تركيا تبنت تدريب
عناصر هذا الجيش ،في حين ينفي سياسيون عراقيون
هذا االمر ،ويعدونه "دعاية" ضد الحكومة الحالية.
وأكد النائب عن التحالف الكردس�تاني حس�ن جهاد
أن "الجيش العراقي الحر مجرد دعاية القصد منها ش�ن
حرب نفس�ية ضد الدولة".
وق�ال جه�اد ل�"المس�تقبل العراق�ي" إن "الجيش
الحر في س�وريا وال وج�ود له في العراق" ،مش�يرا ً إلى
أن الحديث عن تأس�يس جيش ف�ي تركيا بزعامة طارق
الهاشمي ليس له صحة.
وأض�اف أن "الق�وات العراقية على اس�تعداد كامل
لمواجه�ة أي حرك�ة مس�لحة" ،منوها ً ب�أن "الحركات
المسلحة تس�تطيع أن تخرج حاليا على الساحة ،لكنها

ل�ن تكون أكثر من مجاميع صغي�رة تقوم بعمليات هنا
وهناك".
وكان موقع تي في برس اإليراني قد ذكر أن "الجيش
الترك�ي يقوم بتدريب أعضاء في مجموعة تنتمي لحزب
البعث تس�مى بالجي�ش العراقي الح�ر ،لتمهيد األرضية
لإلطاحة بحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي".
كما أش�ارت صحيف�ة ايدلنك غازي�ت التركية ،نقا
عن مصادر اس�تخبارية ،أن "المسلحين العراقيين تحت
التدريب ف�ي مركز خاص لتدريب الش�رطة في منطقة
غولباس�ي في العاصم�ة التركي�ة أنق�رة" ،مضيفة أن
"المس�لحين مرتبط�ون بنائ�ب الرئيس اله�ارب طارق
الهاش�مي ،وأن المس�لحين وصلوا إلى تركيا في خريف
ع�ام  2012ث�م ذهبوا بعد ذل�ك للتدريب العس�كري في
منطقة غولباسي".
ووف�ق التقرير فأن عزت ال�دوري يتعاون أيضا مع
حكوم�ة أنقرة لإلطاحة بالمالكي ،وأنه قد تعهد بإعطاء

تركي�ا الس�يطرة على محافظ�ة الموصل بع�د اإلطاحة
بالمالكي.
إل�ى ذلك ،ق�ال المحل�ل السياس�ي واثق الهاش�مي
ل�"المس�تقبل العراقي" إن "المش�كلة هي أن المش�هد
العراقي ي�زداد تدهوراً ،ووصلت التقاطعات السياس�ية
الى مفترق الطرق تاركة المجال للتدخات الخارجية".
و بي�ن أن "تركيا تتصرف وكأن الع�راق والية تابعة
لها وهذا خطأ كبير ،كما انها قد رعت مؤخرا مؤتمرا من
اجل تش�كيل جبه�ة ضد الحكومة الحالي�ة ،كما يحصل
في س�وريا" ،موضح�ا ً أن "تركي�ا تعمل حالي�ا بمأمن
والدول االخرى ستكون حافزا لتركيا لتتابع عملها داخل
العراق".
وقال أن "المرجعية رفضت استقبال السفير التركي،
لكن الخارجية العراقية لم تستدع السفير التركي لتبلغه
باحتجاجه�ا الش�ديد او تس�حب الس�فير العراق�ي من
تركي�ا ،الس�يما وان العراق يمتل�ك الكثير من الوس�ائل

الضاغطة على تركيا" ،منوها ً بأن "الضعف واالنقس�ام
داخل العراق بدأ يضعف من هيبة العراق في المنطقة".
وفيم�ا اذا قطع�ت الحكوم�ة العراقي�ة عاقته�ا
االقتصادي�ة بتركي�ا ،فهل س�يكون لهذا الفع�ل اثر في
حجم التبادالت التركية في الشأن العراقي قال الهاشمي
أن "هذه س�تكون وس�يلة ضاغطة ،لكن العراق حاليا ال
يمتلك القوة حتى الس�تدعاء الس�فير التركي ،فكيف له
ان يتج�ه نحو تفعي�ل ه�ذه االوراق الضاغط�ة" ،مبينا
أن "تركي�ا ب�دأت تتمادى وتخطط لمش�روع كبير داخل
العراق".
م�ن جانب�ه ،عبر النائ�ب المس�تقل ج�واد البزوني
ل�"المس�تقبل العراق�ي" ع�ن اعتق�اده بوج�ود "دع�م
لم�ا يجري في الع�راق ومحاوالت لجعل م�ا يحصل فيه
مشابها لما يحصل في سوريا".
واش�ار الى أن وج�ود أجندة تق�ف وراء التظاهرات
الحالي�ة "تبقى مجرد تكهنات وليس�ت انب�اء مؤكدة"،

متابع�ا ً ب�أن هذه االجندة ق�د تكون "قطري�ة او تركية،
لكنن�ا نتعامل م�ع الحالة بأنه�ا مطالب ش�رعية يجب
االلت�زام بها ،لك�ن يجب ان تكون دس�تورية وتبتعد عن
المطالب االخرى التي تهدف الى تمزيق البلد".
وبين أن "الجيش العراقي قادر على صد أي حركات
مس�لحة ،وان ه�ذه الحركات ف�ي حال ظهوره�ا فانها
تحمل اسلحة خفيفة وال يستطيعون ان يقاموا الجيش،
ويمكن عزله�م في منطقة مح�ددة وبالتالي ال يؤثرون
ف�يالدول�ةعموم�ا".
ويذك�ر أن تركي�ا رعت ،ام�س االول ،مؤتم�را تحت
اس�م "مؤتمر نص�رة انتفاضة الش�عب العراقي" ،أعلن
فيه معارضون عراقيون من مدينة اسطنبول عن انبثاق
جبهة تحرير وإنقاذ العراق ،بحسب تعبيرهم.
واش�اروا إل�ى أن الجبه�ة انطلقت ككيان سياس�ي
يه�دف إلى تغيي�ر النظام ف�ي الباد ،وجاء ه�ذا اإلعان
بتنظي�مم�ن"منظم�ةالتع�اونالعرب�يالترك�ي".

النجــف 3 :مالييــن مكــافـــأة ملــن يكشــف عن عصــابــة تســرق السيــارات
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بغداد  /المستقبل العراقي
ع�رض محافظ النجف عدنان الزرف�ي ،أمس االحد ،تقديم مكافأة مالية
لم�ن يدلي بمعلومات عن منفذي عمليات س�رقة الس�يارات التي ش�هدتها
المحافظ�ة خ�الل االيام القليلة الماضي�ة .وقال الزرفي ف�ي حديث لوكالة
“السومرية نيوز” ،إن “محافظة النجف رصدت مبالغ مالية للمساهمة في
القب�ض على عصابات ارتكب�ت عمليات إجرامية خالل االي�ام الماضية في
بعض احي�اء المدينة” ،مبينا أن “المكافأة المالي�ة تبلغ ثالثة ماليين دينار
رصدت لمن يدلي بمعلومات عن منفذي هذه الجرائم”.
وش�هدت عدد من احياء مدين�ة النجف ،خالل االي�ام الماضية ،عمليات
سرقة للسيارات رافقتها عمليات قتل لبعض اصحاب السيارات المسروقة،
وفق�ا لما اعلن�ه رئيس اللجن�ة االمنية ف�ي مجلس محافظ�ة النجف لؤي
الياسري.
www.almustakbalpaper.net
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العراقية تلوح بتدويل «االزمة» ..و »األمم املتحدة» تدخل عىل خط الوساطة
المستقبل العراقي /فالح الشامي

يبدو أن االزمة السياسية الراهنة
تسير نحو المجهول ،وكل االحتماالت
واردة فيها في ظل غياب الوس�اطة
السياس�ية الداخلي�ة وتح�رك االمم
المتحدة صوب المتظاهرين لس�ماع
مطالبه�م ,حي�ث لوح�ت القائم�ة
العراقي�ة (بتدوي�ل االزم�ة) ،األم�ر
ال�ذي اعتب�ره ائتالف دول�ة القانون
خيانة للش�عب والدس�تور ,مبينا ً ان
انس�حابها م�ن العملية السياس�ية
يه�دف لتعقي�د االمور وزي�ادة حدة
التوتر ليس اال.
وقالت النائب عن القائمة العراقية
وح�دة الجميل�ي ل�”المس�تقبل
العراق�ي” إن “قرار القائمة العراقية
بمقاطعة جلس�ات مجلس�ي النواب
وال�وزراء ج�اء نتيج�ة للضغ�ط
الجماهيري الذي تتعرض له القائمة
الس�يما م�ن جان�ب المتظاهرين”,
كاش�فة عن توجه قائمتها لس�حب
الثق�ة ع�ن رئي�س ال�وزراء ن�وري
المالكي بعد استجوابه في البرلمان.
وتوقعت الجميل�ي تكرار تصادم
المتظاهري�ن م�ع الق�وات االمني�ة

خ�الل االيام المقبل�ة كما حصل في
الفلوج�ة ,الجمع�ة الماض�ي ,لعدم
وجود مساع حقيقية لحلحلة االزمة
الراهنة ,مش�يرة الى ان دخول االمم
المتح�دة عل�ى خ�ط الوس�اطة بين
الحكوم�ة والمتظاهرين جاء نتيجة
لفشل اللجان المشكلة بهذا الصدد.
ولوح�ت الجميل�ي بوجود توجه
نحو االمم المتح�دة (لتدويل االزمة
الحالية) ,مضيفة ان “الواقع الدولي
في الوقت الحالي يفرض نفسه على
العراق كونه ال يزال تحت طائلة البند
السابع”.
وعن غياب الوس�اطة من جانب
التحالف الكردستاني باعتباره طرفا ً
ثالثا ,بين�ت الجميل�ي ان “االكراد ال
يعنيهم العراق بشيء سوى موضوع
(تحديد المصير) الذي يسعون اليه”,
مضيف�ة انهم ال يريدون االوضاع ان
تس�ير على ما يرام لتحقيق اهدافهم
وفي مقدمتها االنفصال.
م�ن جان�ب اخ�ر ,ق�ال عض�و
ائت�الف دول�ة القانون علي الش�اله
ل�”المس�تقبل العراق�ي” ان االم�م
المتحدة ليس من حقها الضغط على
الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين

الوق�ت ذاته ان “قرار المقاطعة جاء
للحيلولة دون ايجاد الحلول واالبقاء
عل�ى االزم�ة الحالي�ة ف�ي خط�ة
لزي�ادة حدة التوتر الفش�ال العملية
السياس�ية بش�كل ع�ام والحكومة
بشكل خاص”.
وكان وفد من االم�م المتحدة قد
زار ,امس االحد ,مدينة سامراء وعقد
اجتماع�ا م�ع ممثل�ي المعتصمين،
وتس�لم جمي�ع مطالبه�م ووع�د
بإيصالها إلى الحكومة.
وقال مدير الش�ؤون السياس�ية
باألم�م المتح�دة م�روان علي خالل
مؤتمر صحفي عل�ى هامش الزيارة
أن “األم�م المتح�دة س�تضغط على
الحكوم�ة لتنفيذ جمي�ع المطالب”،
معتب�را أن “تلك المطالب مش�روعة
ولكن البعض منها بحاجة إلى حلول
س�ريعة ،فيم�ا تحتاج األخ�رى إلى
دراس�ة من قبل الحكوم�ة ومجلس
النواب العراقي”.
وأك�د عل�ي أن “األم�م المتح�دة
س�تعمل جاهدة لتفعي�ل دورها في
العراق” ،الفت�ا إلى أن “التظاهر حق
مكف�ول لجميع الش�عوب للمطالبة
بحقوقها”.

غير الدستورية”.
ووصف الش�اله تلوي�ح القائمة
العراقي�ة باتج�اه “تدوي�ل االزم�ة
الحالي�ة” ب�(الخيان�ة) للش�عب
والدستور وانه “اس�تهانة بالسيادة
الوطنية واس�تقالل الع�راق” ,مبينا ً
ان “الممارس�ة الديمقراطي�ة ف�ي
الب�الد هي افض�ل بكثير م�ن الدول
التي تحاول القائمة العراقية التوجه
صوبها وف�ي مقدمته�م تركيا التي
تمن�ع بع�ض ش�رائح المجتمع من
التظاه�ر او ان يعبروا ع�ن رأيهم”،
بحسب قوله.
ودع�ا الش�اله ق�ادة القائم�ة
العراقية الى “االس�تعانة بالدس�تور
العراق�ي والسياس�ة الداخلي�ة لحل
االمورالعالقة وترك (التبجح) ببعض
الدول االقليمية الن اي شخص يقبل
بالتدخ�الت الخارجي�ة ال كرام�ة له
وسيلعنه التاريخ”.
واعرب الش�اله عن اس�فه حيال
المواق�ف االخيرة للقائم�ة العراقية
الس�يما ق�رار مقاطع�ة مجل�س
النواب ومجلس الوزراء كونه يعطل
عم�ل الدولة العراقي�ة ,واصفا ً اياها
ب�(غير الناضجة سياسيا) ,مبينا في

قالت ان العراق غير قادر على «اللعب االقليمي»

مسؤولة أمريكية :مشكلة املالكي مع النخبة السياسية
ولـيـس البـــرملــان
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
أكدت المس�ؤولة الكبيرة السابقة
ف�ي ادارة الرئيس االمريكي الس�ابق
ج�ورج ب�وش الت�ي كان�ت تتعام�ل
بش�ؤون العراق ان االقتصاد العراقي
يزدهر وبش�كل اساس بس�بب عوائد
النفط والتي كانت لها س�نة مشهودة
في  .2012وقالت ميغن اوس�وليفان
ف�ي ح�وار أج�راه معه�ا المستش�ار
المس�اعد لمركز العالق�ات الخارجية
االميركي برنار غورتس�من إن السنة
الت�ي م�رت من�ذ ان غ�ادرت القوات
االميركي�ة لم تتحق�ق فيها المخاوف
األس�وأ ول�م يقت�رب م�ن التوقع�ات
الكبي�رة للعراقيي�ن واالميركيي�ن.
وأشارت إلى أن تحديات رئيس الوزراء
نوري المالكي ليست كبيرة في الوقت
الراه�ن مع البرلمان ،ولكنها اكبر مع
النخبة السياس�ية العراقية ،فقد تدبر
رئيس ال�وزراء ابعاد معظ�م النخبة،
حت�ى ف�ي حين يؤك�د على الش�عبية
بي�ن العراقيين العاديي�ن .وعن وضع
العراق االقليمي قالت اوس�وليفان أن
االنقس�امات الداخلية العراقية تعني
بأن هناك افرادا ً ومجموعات مختلفة
تدافع عن سياس�ات متناقضة وتبني
تحالف�ات خارجي�ة والت�ي يعتقدون
بأنه�ا يمك�ن ان تناس�ب مصالحهم،
وبالنتيج�ة ،فإن الع�راق كدولة ليس
قادرا ً على فرض وزنه كالعب اقليمي
بسبب هذه المسألة.
وتن�اول الح�وار الوض�ع العراقي
بعد انس�حاب الق�وات االميركية على
المس�توى األمني والسياس�ي ،حيث
ذك�رت اوس�وليفان أنه “ف�ي الوقت
الذي استمرت فيه التفجيرات ،لم يكن
هناك تصاع�د جدي للعن�ف ناتج من
مغادرة القوات االميركية واالفتراض
الت�ام لالخ�ذ بالمس�ؤوليات االمني�ة
لقوات االم�ن العراقية .وفي المقابل،
وعل�ى الجانب السياس�ي ،فإن توجه
المس�ار يبدو منحنيا ،فقد كانت سنة
 2012مؤش�رة الس�تمرار االزم�ات
السياس�ية ،والت�ي ب�دأت تقريب�ا

ف�ورا مع اس�تكمال مغ�ادرة القوات
االميركي�ة .والي�وم فإن الم�أزق بين
بغ�داد والحكومة االقليمي�ة الكردية
يب�دو اكثر قوة عما قب�ل ،مع احتمال
تصادم قوات الطرفين قبل ش�هرين.
ويدع�ي الق�ادة السياس�يون الس�نة
ب�أن طائفته�م قد “ت�م اس�تيعابها”
واقصيت بقوة من العملية السياسية؛
ونزل اآلالف من الس�نة الى الش�وارع
مدفوعي�ن بتل�ك المش�اعر” .ولفتت
ال�ى انه “حت�ى هناك ازمة سياس�ية
داخل الشيعة مع اتهام مقتدى الصدر
رئي�س ال�وزراء بتحويل الع�راق الى
مهزلة وسعى الى تحشيد مؤيديه في
تظاه�رات الش�وارع .وللم�رة الثانية
في اقل من س�نة ،يمارس المراقبون
للوضع العراقي الحسابات ويحاولون
تقري�ر فيما كانت هن�اك قوة مؤتلفة
من االحزاب المعارضة لديها االصوات
البرلماني�ة لممارس�ة التصويت على
س�حب الثق�ة م�ن رئي�س ال�وزراء.
وف�ي الص�ورة االجمالية ،ف�إن عددا
قليال م�ن المواضيع االساس�ية التي

عمل�ت على تفري�ق العراقيي�ن قد تم
التعامل معها ،بالرغم من التحس�نات
المهم�ة في الوضع االمني منذ س�نة
 2007ومغ�ادرة الق�وات االميركي�ة.
وف�ي حين ان العراق اكثر اس�تقراراً،
وكس�بت مؤسس�اته ق�وة ويزده�ر
اقتص�اده بطريقة ما ،فإنه كان هناك
القليل م�ن المصالحة بين مجموعات
البل�د ولم تتط�ور النظرة المش�تركة
حول العراق ،وبالتالي لم يتوفر سوى
اساس رقيق لكي يمكن االعتماد عليه
للمضي قدما” .واعتبرت اوس�ولفيان
أن االنتخابات المبكرة “احدى مطالب
المجموع�ات السياس�ية المعارض�ة
للمالكي التي ال تريد أي ش�يء س�وى
اس�تبدال رئيس ال�وزراء .وهذا االمر
يمك�ن ان يتحق�ق س�واء بانتخابات
مبك�رة او بالتصوي�ت بس�حب الثقة
م�ن رئي�س ال�وزراء ،وس�يرضى
البعض بتعهد المالكي بأنه لن يسعى
ال�ى والي�ة ثالث�ة كرئي�س لل�وزراء.
ومس�لك التصوي�ت بس�حب الثقة تم
تجريب�ه في الصيف الماضي وفش�ل،

وبش�كل رئي�س ألن الكتل�ة الصدرية
تراجعت عن تعهدها لدعم اس�قاطه.
والمالكي الذي اغضب االكراد والسنة
والصدريي�ن (وه�م م�ن الش�يعة)
بص�ورة متزامن�ة ،قد يك�ون قد دفع
بحظه الى ابعد الحدود في هذه المرة.
وبالرغم من ان فرص تلك المجموعات
تبق�ى موح�دة ف�ي البرلم�ان ،تكون
كافية تماما للتصويت بس�حب الثقة
فان�ه م�ا زال مس�تبعدا ،ولي�س اقل
بس�بب الضغ�ط المض�اد الحتمي من
االيرانيين .ونظريا ،فإن الشارع اكثر
من البرلمان ،قد يكون مصدر الضغط
السياس�ي عل�ى المالك�ي ،ولكن هذا
س�يتطلب ان يندمج التيار السني مع
التي�ار الص�دري الش�ارعي الصل�ب.
وبالرغم من انه كانت هناك جهود في
االيام الماضي�ة لتحقيق هذا التزاوج،
يتربص التاريخ والكثير من الش�كوك
بي�ن هاتي�ن المجموعتي�ن ،وتحقيق
اندم�اج فعال هو تح�دي .وباالضافة
ال�ى ذلك ،ف�إن معظ�م العراقيين بعد
عقود من الصدمة ،ليس�وا مستعدين

للنزول الى الشارع لتغيير حكومتهم.
وع�ن أزمة المرك�ز واإلقليم قالت
المس�ؤولة األميركي�ة إن “المالك�ي
أخ�ذ معارض�ة بارزاني عل�ى محمل
الج�د ،واتخذ من�ذ ذلك الوق�ت العديد
م�ن الخطوات لتهمي�ش االكراد .فقد
ش�كل لجنة برلماني�ة لتحدد كم تدين
الحكومة االقليمية الكردية لبغداد عن
الص�ادرات المقصودة بالعقوبة .وبدأ
بعقد اجتماعات الحكومة في المناطق
المتنازع عليها بي�ن بغداد والحكومة
االقليمية الكردية في محاولة القامة
س�يادة بغداد عليها .وحت�ى في اطار
القلق االكبر فقد ش�كل المالكي قيادة
عملي�ات دجل�ة ،وهي هيكلي�ة قيادة
ميدانية وحد فيها الجيش والش�رطة
في االراض�ي المتن�ازع عليه�ا تحت
قي�ادة جن�رال واحد يرتبط مباش�رة
بالمالكي ،ب�دالً من خالل وزير الدفاع
في السلسلة الطبيعية للقيادة .وعقد
المالك�ي ايض�ا مجموعة م�ن عقود
التس�ليح لزي�ادة ق�درة ق�وات االمن
العراقي�ة حس�ب كلمات�ه هو نفس�ه
“لمحارب�ة االرهابيي�ن الذي�ن كان�وا
يعيشون في وقت ما في الجبال” .ولم
يغب عن االك�راد انهم هم الذين كانوا
يعيشون في حينها في الجبال”.
وتناولت اوسوليفان عالقة العراق
باألزمة الس�ورية بالقول أن س�وريا
مثال جيد على تشتت الموقف العراقي
الداخل�ي تج�اه األزم�ات اإلقليمي�ة.
وقالت إن المالكي اراد تصوير العراق
عل�ى ان�ه محايد ف�ي الن�زاع الحالي،
ولك�ن ليس س�را بأنه ه�و ومؤيدوه
يخاف�ون من س�قوط بش�ار األس�د
وليس�وا متعاونين مائ�ة بالمائة في
وقف تدف�ق الدعم االيراني لس�وريا.
وي�رى معظم المراقبين ذلك دليال بأن
المالك�ي ه�و “تاب�ع” الي�ران ،ولكن
الحقيق�ة ه�ي اكث�ر تعقي�دا .وبعيدا
عن اية ضغوط ايراني�ة على المالكي
(وهناك بدون شك بعضها) ،فالمالكي
يرى بأن هناك احتماالً لضغوط هائلة
على العراق ستنبثق من سوريا ما بعد
االسد.

حمافظ البرصة :ذي قار قتلت أسامكنا
البصرة  /المستقبل العراقي
حمل�ت الحكوم�ة المحلي�ة ف�ي البص�رة ،أم�س األحد،
نظيرتها في ذي قار مس�ؤولية خلق مش�كلة بيئية مفاجئة
أس�فرت عن تدهور القطاع الزراعي وهالك حيوانات حقلية
ونفوق عش�رات األطنان من األس�ماك في المناطق الواقعة
ش�مال البصرة.وق�ال محافظ البصرة خل�ف عبد الصمد في
حديث لوكالة «السومرية نيوز» ،إن «مسؤولين في محافظة
ذي ق�ار قرروا قب�ل أيام من دون تحذير مس�بق دفع موجة
فيضاني�ة كونته�ا مي�اه األمطار باتج�اه البص�رة ،وبدل أن
يوجه�ون المياه باتجاه قناة ش�ط البصرة المخصصة لمياه
الب�زل ،صرّفوها عبر نهر يصب في ش�ط الع�رب» ،مبينا ً أن
«المياه القادمة من ذي قار مشبعة باألمالح والملوثات ألنها
غمرت قبل وصولها بش�كل مخطط له العدي�د من المناطق
الزراعية المتروكة واألهوار الجافة بدافع تخليص تربتها من
ترسبات األمالح».ودعا عبد الصمد الحكومة المحلية في ذي
قار إلى «إيقاف تدفق المياه المالحة فورا ً العتبارات إنسانية،
كم�ا نأمل عدم تعريض البصريين مجددا ً إلى العطش لمجرد
إنع�اش أهوار أو اس�تصالح أراض زراعية تقع في ذي قار»،
مضيفا ً أن «س�كان المناطق الواقعة شمال البصرة يعيشون
حاليا ً في ظل ظروف مأساوية بسبب األزمة».
بدوره ،قال مدير مديرية الماء في البصرة خالد جمعة علي
إن «األزم�ة تتمركز في المناطق الواقعة ش�مال المحافظة،
إال أن تأثيراته�ا امت�دت ف�ي اليومي�ن الماضيين إلى وس�ط
وجنوب البصرة» ،موضحا ً أن «مياه شط العرب بالقرب من
مركز المدينة ارتفعت نسب التراكيز الملحية فيها إلى أربعة
آالف و 800ج�زء بالمليون ،في حي�ن يفترض أن ال تزيد في
الظروف االعتيادية عن ألف جزء بالمليون»

األنبار :جلنة التحقيق بحـادث
الفلوجة أخـذت التسجيـالت

االنبار  /ومع

اعل�ن رئي�س مجل�س محافظة االنب�ار الدكتور جاس�م
الحلبوس�ي ،أم�س االح�د ،ان لجن�ة تحقيقية م�ن البرلمان
العراقي برئاس�ة خالد العطية وصلوا الى الفلوجة للتحقيق
ومناقش�ة مالبسات الحادثة بحضور شيوخ القبائل وعلماء
الدي�ن وق�ادة ومنظم�ي االعتصام.وق�ال الدكت�ور جاس�م
الحلبوسي لمراسل وكالة انباء المستقبل ان «لجنة تحقيقية
من اعضاء البرلمان العراقي وصلت للفلوجة برئاسة الشيخ
خال�د العطي�ة وعضوي�ة النائ�ب قاس�م االعرج�ي والنائب
س�ردار عبد الل�ه والنائب س�ليم الجب�وري والنائب ش�وان
محم�د وكذلك النائب زهير االعرج�ي والنائب حاكم الزاملي
لمناقشة مالبسات حادثة استهداف الجيش للمعتصمين في
الفلوجة».واض�اف ان «اللجنة اطلعت على الفلم التس�جيلي
الذي وضح الحادث من بداية اس�تهداف الجيش للمعتصمين
واطالق النار عليهم وشاهدت الشهود من منظمي االعتصام
وقادته وعلماء الدين وش�يوخ العشائر وسيتم التحقيق مع
عناص�ر الجيش وضباطه�م ايضا».وبي�ن ان «رئيس اللجنة
التحقيقي�ة النائب خال�د العطية اكد عل�ى مواصلة التحقيق
بش�كل مهني وحي�ادي حتى احقاق الحق الهله ومحاس�بة
المتورطي�ن مهما كان منصبة ولن تس�يس حادثة الفلوجة
ولن نسمح الي تدخل من قبل االجندات الخارجية مطلقا».
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الرتكامن يتعرضون إلبادة مجاعية ...من قبل من ؟!

المستقبل العراقي  /فرح حمادي
ِّ
املك�ون الركمان�ي إىل
يتع�رض
يف ح�ني
َّ
َّ
منظم ومس�تمر من خ�الل اعتداءات
اس�تهداف
إرهابية بالسيارات املفخخة أو األحزمة والعبوات
الناس�فة أو جرائ�م االغتي�ال الت�ي راح ضحيتها
العدي�د من أبنائه ،ي�رى مراقبون ون�وَّاب أن هذا
املكوَّن يش�هد إبادة جماعية م�ن قبل مجموعات
مس�لَّحة له�ا غرض مع�روف يف مناط�ق كركوك
وطوزخورماتو.ويق�ول مصدر عس�كري بارز يف
كركوك إن هناك ميليشيات كردية تقوم بتفجريات
يف املناطق التي يس�كنها الركمان بغية إخافتهم
وتهجريهم ،فضالً عن التهديدات التي ترمى لهم،
مش�ريا ً إىل أن ه�ذه امليليش�يات تتلق�ى دعما ً من
الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني الذي يرأس�ه
رئيس اإلقليم مس�عود بارزاني.ويلفت املصدر إىل
أن هذا املكون يعاني اإلبادة الجماعية ،كاشفا ً عن
مقت�ل  3آالف ش�خصا ً منه خالل الف�رة املاضية
فضالً عن سفر الكثري منه إىل خارج البالد.ويتابع
املص�در بالقول إن تركي�ا ال تدعم هذا املكون عىل
الرغ�م من أنها تنظر إليه عىل أنه من بقايا الدولة
ِّ
مف��ا ً األمر بالقول أن
العثماني�ة وأنه تابع لها،
بقايا هذا املكون انصهروا يف املذهب الشيعي الذي
يع�م العراق م�ا يجعل الحكوم�ة الركية املنتمية
إىل فك�ر اإلخ�وان املس�لمني ترك�ه أم�ام عصف
امليليش�يات الكردية.ويلفت املص�در ،الذي َّ
فضل
عدم الكشف عن هويته ،إىل أن األمم املتحدة تهمل
مل�ف الركم�ان لتجامل الكرد ،موضح�ا ً أنها لم
تس�اعد هذا املكون يف خلق مس�احة ل�ه للتنفس
داخ�ل املناطق الت�ي يعيش فيها من�ذ زمن بعيد.
ويقول يف حديث ل�"املس�تقبل العراقي" إن األمم
املتحدة بالرغم من أنها اطلعت عىل وثائق تثبت أن
مج�زرة حلبجة التي قام بها نظام صدام حس�ني
تضمّن�ت جثث الكثري م�ن العائالت الركمانية إال
أنه�ا لم تحرك س�اكنا ً حي�ال هذا األم�ر والتزمت
الصم�ت ملجامل�ة حكوم�ة اإلقليم ألجل إمس�اك
العص�ا م�ن الوس�ط يف حال ت�أزم املوق�ف بينها
وب�ني الحكوم�ة املركزية.لق�د تع�رض الركمان
يف الع�راق خالل  3٥س�نة من حكم ح�زب البعث
إىل جميع أن�واع االنتهاكات ،م�ن القتل والرحيل
والتهج�ري الق�ي والحجز التعس�في ومصادرة
األرايض وتغي�ري الركيب�ة الس�كانية ملناطقه�م
مح�اوالت ملحو قوميته�م وتغيريه�ا إىل العربية،
باإلضاف�ة إىل الحرم�ان م�ن الحقوق السياس�ية
والثقافية وحق الدراس�ة باللغ�ة األم ،و العمل يف
املش�اريع ومؤسس�ات الدولة او تملي�ك االرايض
والعقارات ضم�ن الحدود الجغرافي�ة ملناطقهم،
باألخ�ص يف محافظة كركوك.ويق�ول النائب عن
ائتالف دولة القانون خالد األس�دي ل�"املس�تقبل

عىل طريق االنتخابات

العراقي" إن "هناك اس�تهدافا مكثفا للركمان"،
مش�ريا ً إىل "ه�ذا أم�ر مس�تهجن ومس�تنكر ألن
الركم�ان يمثل�ون قومي�ة ومكونا أساس�يا من
مكون�ات الش�عب العراق�ي وبالتايل االس�تهداف
هو اس�تهداف لكل العراقيني من دون اس�تثناء".
وأوضح األس�دي أنه "ينبغي أن تتخذ كل التدابري
الالزم�ة لحماية الركمان يف مناطق س�كناهم"،

عازيا ً س�بب اس�تهدافهم إىل "الخالف�ات العرقية
يف املناط�ق املتن�ازع عليها فضالً ع�ن اإلرهابيني
لتأجيج الرصاعات العرقية".وتشري تقارير إىل أنه
بعد احتالل العراق عام  ،۲٠٠۳اس�تمر مسلس�ل
االنتهاكات ضد الركم�ان ،اذ تعرضت الكثري من
املناط�ق الركماني�ة للتغيري الديموغ�رايف املنظم
من خالل إسكان إعداد كبرية من العوائل الكردية

القادم�ة من املحافظات الش�مالية ،س�اهمت يف
ذلك األح�زاب الكردية من خالل وضع اليد بالقوة
عىل اإلدارة يف معظم املناطق الركمانية وسيطرة
ميليش�يات البش�مركة الكردية عىل أجهزة األمن
والرشط�ة .ويح�ذر النائب عن التحال�ف الوطني
محم�د مه�دي البيات�ي ،يف بي�ان ،م�ن "احتمال
فقدان السيطرة عىل الجماهري الركمانية نتيجة

تواصل اس�تهدافهم ع�ىل يد االره�اب" ،موضحا ً
إن "الجماه�ري الركماني�ة تغ�ي ،وربما تحصل
عمليات ال تحم�د عقباها" .وأض�اف أن "اغتيال
املواط�ن الركماني "أحمد صالح" بعد يومني من
ترصيحه يف قناة الحرة ،حيث طالب بتشكيل قوات
م�ن ابناء املكون الش�يعي الركمان�ي للدفاع عن
انفسهم نتيجة ملا يتعرضون له من إبادة طائفية

PDF
Enhancer
Apagoسيـاسيــة
أغلبـهــا
الـوزراء
استجـوابــات
قـريبــ ًا 27 ..مـلفــ ًا بـانتظــار وزيـر الكهـربــاء فـي البـرملــان !!
المستقبل العراقي  /سام محمود
يحاول مجلس النواب الس�عي إىل إيجاد
"أجوب�ة" بخص�وص تردي واق�ع الكهرباء
يف العراق عر تقديم طلب اس�تجواب لوزير
الكهرب�اء ،دون أي محاولة ج�ادة للوصول
إىل حل�ول جذري�ة له�ا ،فيما ي�رى محللون
سياسيون أن طلب اس�تجواب الوزراء يأتي
"ألس�باب سياس�ية" وال دخ�ل ل�ه بالعمل
املهني من قبل الرمل�ان ،فيما بني مواطنون
أن السياسيني ال "يأبهون بانقطاع الكهرباء
عن املواطن بس�بب ع�دم انقطاعها عنهم"
وهذا ما أكدته وزارة الكهرباء.
وقد أك�د النائب ع�ن التحال�ف الوطني
ف�رات ال�رشع لوكال�ة انب�اء املس�تقبل أن
"طلب اس�تجواب وزي�ر الكهرباء لغاية اآلن
غ�ري واضح وغري مع�روف إىل أين وصل هذا
الطلب".وق�ال الرشع أن "طلب اس�تجواب
وزي�ر الكهرباء ذكر قبل اربعة ش�هور ,وأن
هذا الطلب كان نتيجة عدم النهوض بالواقع
الكهربائ�ي واإلخ�الل بالوع�ود التي قطعها
الوزير لتحسني هذا القطاع".
م�ن جانب�ه ،أكد وزي�ر الكهرب�اء كريم
عفت�ان الجميي ،يف وقت س�ابق أن "العراق
س�يحقق االكتفاء الذاتي م�ن إنتاج الطاقة
الكهربائية بنهاية العام الحايل ،لكن املشكلة
تبق�ى يف نق�ل ه�ذه الطاق�ة م�ن املحطات
إىل امل�دن" .وأض�اف أن "إنت�اج الع�راق من
الكهرب�اء س�يقفز إىل  13٠٠٠ميغاواط قبل
الصيف املقب�ل" ،موضحا ً "س�نتحول العام

املقب�ل إىل املحطات الغازي�ة األكثر كفاءة يف
إنتاج الكهرباء".ويش�هد الع�راق كل صيف
موجة من التظاهرات تنتهي باستقالة وزير
الكهرب�اء ،كما حدث مع كري�م وحيد ورعد
ش�الل ،نتيج�ة االنقطاع املس�تمر للكهرباء
والذي يصل اىل  16ساعة يوميا ،يف وقت تصل
فيه درجات الحرارة إىل  ٥٠درجة مئوية.
إىل ذل�ك ،اختل�ف عض�و لجن�ة النف�ط
والطاق�ة يف مجل�س النواب ع�دي عواد ،مع
ترصيح وزير الكهرب�اء يف ما يخص تجهيز
الطاقة الكهربائية يف الصيف املقبل ،قائالً إن
"اللجنة تراقب عن كثب عمل وزارة الكهرباء
ومستويات النقل والتوزيع فيها ،ولغاية االن
ال توجد خطط تنفيذيه للصيف املقبل".
وأضاف أن "هيئة رئاسة مجلس النواب
وافقت عىل طلب اس�تجواب وزير الكهرباء،
وأن اس�تجواب وزي�ر الرياض�ة أخ�ر م�ن
اس�تجواباالول".
وتابع أن "الخطط كثرية ولكن املش�كلة
بم�دى تنفيذه�ا وتحقق نجاحها" ،مش�ريا ً
اىل أن "الكث�ري م�ن املس�ؤولني يف ال�وزارة
يرصح�ون ب�أن الكهرب�اء ستتحس�ن ع�ن
طريق الوح�دات الجديدة للعمل ،لكننا ننظر
بحذر ألن لغاية اآلن لم تتولد قناعة بان هذه
الوحدات س�تعمل قبل صيف عام ."2٠13
ولفت عواد ،اىل أنه قدم "طلب استجواب
وزير الكهرباء كريم عفتان الجميي ،لرئاسة
مجل�س النواب ،والرئاس�ة وافقت لكن كان
لديه�ا تأخري متعم�د خالل الف�رة املاضية
لدراس�ة موع�د االس�تجواب" ،موضح�ا ً أن

"االستجواب يتضمن  27ملفا يتعلق بالوزير
شخصياً".
وق�ال املواط�ن خ�ر س�عيد  ٥9عاما ً
ل�"املس�تقبل العراقي" أن "أزم�ة الكهرباء
تعدت كونها مطلبا او حقا مرشوعا للمواطن،
إىل كابوس مزمن يطارد العراقيني".
وأشار إىل أن "املنطقة الخراء ومنازل
السياسيني ال تنقطع عنها الكهرباء ،عكس
الش�عب ال�ذي يعاني م�ن النق�ص الحاد يف
تجهيزه�ا ،لذل�ك ال يش�عر املس�ؤول به�ذه
الكارثة ،فيهملها".
إىل ذلك ،أكد النائب عن القائمة العراقية
قي�س الش�ذر أن "طل�ب اس�تجواب وزي�ر
الكهرباء ليس جديداً ،وقد مىض عىل تقديمه
اشهر عدة".
وقال الش�ذر ل�"املس�تقبل العراقي" إن
"التظاهرات وأمورا أخرى كانت لها األولوية
ل�دى مجل�س النواب ،مم�ا َّ
أخر اس�تجواب
الوزي�ر" ،موضح�ا ً أن "اس�تجواب وزي�ر
الكهرب�اء ليس ل�ه عالقة باس�تجواب وزير
الش�باب والرياض�ة ،وال دخل للمناوش�ات
السياسية بهذا االمر" ،منوها ً بأن استجواب
الوزراء يأتي ضمن العم�ل املهني والرملاني
للنواب.فيم�ا اختل�ف املحلل الس�يايس عبد
االم�ري املج�ر ،م�ع ترصي�ح الش�ذر مؤكدا ً
أن "الرمل�ان تح�ول اىل س�احة رصاع ب�ني
الكت�ل السياس�ية ،وأن اس�تجواب ال�وزراء
يأتي لدوافع سياس�ية وكيدية".وقال املجر
ل�"املس�تقبل العراقي" إن "م�ا يحصل من
اس�تجواب للوزيري�ن (الكهرباء والش�باب

والرياض�ة) نج�د يف داخل�ه  -وال ن�رئ
الشخص املس�تجوب  -ولكن الدافع الرئيس
هو دافع كيدي وال يخلو من نفس سيايس"،
منوها ً بأن املش�كلة الكبرية هي أن "الرملان
محكوم بإرادة رصاع ق�ادة كتل ،وان الكتلة
املس�تجوبة للوزير لديها حكم مسبق عليه،
س�واء كان�ت اجوبته جي�دة او غ�ري جيدة،
وهذا االمر ال عالقة له بعمل الرملان املهني".
وذكر املجر أن "الرملان لم يعد وسيلة لخدمة
الش�عب و-ال اتح�دث باملطل�ق -ولكن هذه
الصف�ة الغالب�ة عليه ،وما يؤس�ف عليه ان
الرملانيني ينصاعون اىل قادة الكتل" ،واصفا ً
الرملان بأنه عب�ارة عن "مجموعة من قادة
أرب�ع كتل كبرية ،يدفعون�ه ويوجهونه كيف
م�ا يش�اءون" .وكان�ت وزارة الكهرب�اء قد
اس�تبعدت انهي�ار املنظومة يف ع�ام ،2٠13
وعزت عدم شمول املنطقة الخراء بالقطع
املرمج اىل "مشاكل يف املولدات التابعة لها"،
معرفة بوجود خطوط خاصة غري مرتبطة
بالش�بكة.من جانبه�ا ،قال�ت النائب�ة ع�ن
العراقي�ة الحرة عالية نصيف ل�"املس�تقبل
العراقي" إن "االس�تجواب مطروح من قبل
لجنة النف�ط والطاقة ،وهو مقدم منذ وقت
طويل".وع�زت نصيف ع�دم موافقة رئيس
الرمل�ان ع�ىل اس�تجواب وزي�ر الكهرباء يف
الفرة املاضية إىل "االزدواجية التي يعيش�ها
رئي�س مجل�س الن�واب ،إذ أن�ه يوافق عىل
اس�تجواب وزراء من كتل اخ�رى وال يوافق
عىل استجواب وزراء من العراقية" ،بحسب
قولها.

وعنرصية وحش�ية يف قضاء طوز أثبت أن مدينة
طوز اصبحت مدينة أشباح".ووفقا ً للترصيحات
الت�ي أدىل بها اللواء توره�ان عبد الرحمن معاون
مدير رشطة كركوك يف  11نيسان عام  2٠11فإن
محافظ�ة كركوك ش�هدت زيادة كب�رية يف جرائم
القت�ل والخط�ف املوجهة ضد املك�ون الركماني
مم�ا حدا بالكثري م�ن الركمان إىل بي�ع أو إيجار
منازله�م واالنتقال للس�كن يف اربيل أو الهجرة إىل
تركي�ا ،مضيفا "ب�أن الغاية من ه�ذه الهجمات
هي إفراغ املدينة من س�كانها األصليني".ويناشد
عض�و املك�ون الركمان�ي يف التحال�ف الوطن�ي
ف�وزي اك�رم ت�رزي الحكوم�ة لحماي�ة مناطق
الركمان من االرهاب ،مش�ريا إىل "وجود مخطط
لتهجريه�م إلع�ادة تجزئ�ة العراق".وق�ال ترزي
"من�ذ أم�د بعيد يتع�رض الركم�ان اىل التهميش
واإلقص�اء واإلب�ادة الجماعي�ة يف كاف�ة املناطق
الركماني�ة" ،مبينا ان"عدد ضحاي�ا الركمان يف
زم�ن النظ�ام الس�ابق كان " "6٠٠ضحية بينما
بلغ عدد الضحايا أكثر من " "6٠٠٠ضحية خالل
الس�نوات التي تلت س�قوط النظام" ،الفتا ً إىل ان
"الركمان يتعرض�ون اىل كافة أنواع التعذيب من
خالل التهج�ري والرهيب ومح�و الهوية" ،وذكر
أن�ه "يف مؤسس�ات الدول�ة والهيئات الرئاس�ية
الث�الث ليس هناك ممثل للركم�ان وهم القومية
االساس�ية الثالثة ولي�س لديه�م يف وزارة الدفاع
واألجهزة الحساسة أي دور".واشار اىل انه "سبق
ان ناشدنا الدولة بأن هناك مؤامرات خبيثة تحاك
وراء الكوالي�س يف املناطق التي تس�مى باملتنازع
عليه�ا والخارس االكر فيها ه�م الركمان وهناك
محاولة من اجل اخالء الركمان من هذه املناطق
واع�ادة تجزئة وتقس�يم العراق تحت مس�ميات
عديدة اضافة اىل وجود مؤامرات اقليمية واضحة
بتقس�يم الع�راق اىل ثالث�ة اجزاء".وناش�د ترزي
"الحكومة اىل ان يك�ون هناك مالذ آمن للركمان
وارس�ال قوات م�ن الرشطة االتحادي�ة" محمال
"االجهزة االمنية مس�ؤولية التقص�ري املتعمد او
غري املتعمد يف حفظ االمن يف تلك املناطق".
ودعا اىل "تشكيل قوة من القومية الركمانية
م�ن مناطق الركم�ان وان يكون له�م دور مهم
واس�اس للحفاظ ع�ىل هويته�م ومناطقهم من
االرهاب القادم من اقىص البالد".
وتقول دراس�ة أعده�ا باحث�ون تركمان أنه
ينبغ�ي ع�ىل منظم�ات التمويل الدولي�ة التي لها
وج�ود يف العراق والتي اعتادت عىل دعم منظمات
املجتمع املدني الكردية ووس�ائل اإلعالم املستقلة
الكردي�ة دون اس�تثناء إيق�اف سياس�ة القت�ل
ً
فض�ال ع�ن تقدي�م
والتهمي�ش ض�د الركم�ان،
الدع�م أيضا ً للركمان وغريه�م من املكونات غري
الحاكمة.

السـوق الـسيــاسيـــة واالنتخـابـيـــة وحـافـــة االهنـيـــار

ضياء السراي
ال تتص�ف الس�وق السياس�ية او االنتخابي�ة يف
العراق بح�ال افضل من تلك التي تتص�ف بها العمليات
االخرى عىل مستوى التس�ويق واالتصال السيايس كان
او االنتخاب�ي ،وكلما كانت البضاعة املطروحة للس�وق
سيئة ورديئة فان مستوى االستهالك والقدرة الرشائية
والتنمية املستدامة ستاتي ضعيفة ايضا بشكل يتناسب
تماما مع نوعية السوق واملادة التي يتعاطاها ،والحديث
بواقع الحال يعالج السوق والبضاعة السياسية وال يمت
بصلة اىل السوق االقتصادي لكن االستعارة اللفظية هي
الت�ي تعطي مدل�والت وايحاءات تميل بفك�ر املتلقي اىل
الجان�ب االقتص�ادي.يف النظم السياس�ية العاملية يقيم
الوض�ع الس�يايس الي بلد من خالل الس�وق الس�يايس
والبضاعة الرائجة فيه وعىل اساس هذه املعطيات يمكن

تحديد نوع النظام وجودته ومدى اس�تقرار البلد املعني
بالتقييم ،ومحليا تنقسم السوق السياسية العراقية اىل
(سوق الناخبني ،س�وق املمولني الذين يقومون بتقديم
الدعم املايل للحملة االنتخابية للمرشح أو الحزب ،وسوق
قادة الراي ورجال الصحافة واالعالم).
فس�وق الناخبني العراق�ي يمتلك عوامل مش�ركة
تتمثل بالش�عور العام للجمهور ازاء مستوى االداء لدى
الساس�ة والحكام ،والجمهور مجمع عىل انهم فش�لوا
يف ادارة املاكن�ة الحكومي�ة بم�ا تحويه لتقدي�م نوعية
خدم�ات وان كان�ت متدنية ودون املقبول�ة ،وعليه فان
احتياجات س�وق الناخبني العراقيني بشكل عام بحاجة
اىل بضاع�ة مقنعة ،وقبل تقديم تل�ك البضاعة بات من
ال�روري تقدي�م بضاع�ة اخرى م�ن نوع ث�ان وهي
( الثق�ة) الت�ي اختفت وغاب�ت عن ثقافة ه�ذا املكون.
ويف الع�رف االقتص�ادي واالجتماع�ي واخريا الس�يايس

(االنهيار الش�امل) ياتي حينما تنعدم الثقة فاالقتصاد
كنظ�ام ينهار كلي�ا ان انعدمت الثق�ة يف املحاور الثالثة
(البائع ،السوق ،املش�ري) ويف النظام االجتماعي ايضا
وهذا ال يختلف عن السياس�ة التي اوشكت عىل االنهيار
يف العراق بس�بب انع�دام الثقة بني مكوناته�ا الداخلية
وبينها وبني املستهلك وهو املواطن والناخب واخريا فان
الس�وق العراقية لم تعد مكان�ا مالئما لرويج البضاعة
السياسية الفاسدة والرديئة.
اما س�وق املمولني ،فهي ايضا لها عوامل مش�ركة
تب�دأ من عامل املصلحة التي تقف خلف تقديم التمويل،
وصوال اىل عامل اخر وه�و ان التمويل بمجمله خارجي
وليس محليا وهذا يزيد من عكورة وعدم صفاء العملية
السياس�ية ،فالس�وق السياس�ية او االنتخابي�ة تعتمد
يف وضعن�ا الح�ايل ع�ىل تدفق امل�ال من الخ�ارج ،اي ان
محركها االس�اس لي�س عراقي�ا ،بل هو اجنبي س�واء

كان عربي�ا او تركي�ا او ايراني�ا او ابعد م�ن تلك الدول.
وعندما يفقد السوق رأسماله الخاص ويقف املتبادلون
يف الس�وق ينتظرون وصول الدوالرات ليش�روا مقابلها
االصوات االنتخابية والدعم السيايس ،فان السوق تكون
عاج�زة عن تقديم بدائ�ل افضل ال س�يما وان البائع يف
هذه املرة هو الناخب ،الذي لن يكون حرا يف بيع بضاعته
بل ستحكمه الحاجة وسيمنح صوته بناء عىل مغريات
اخرى بديلة وهي الطائفة والعشرية والقومية .لذا نرى
الساس�ة يس�تخدمون تلك املغري�ات كاوراق ومكونات
اساسية ضمن سوقهم تلك.
واخريا نصل اىل س�وق قادة الراي ورجال الصحافة
واالعالم ،وهؤالء يمتازون بانهم يشغلون سوقا محورية
النها تجم�ع كل االطراف االخرى يف العملية السياس�ية
واالنتخابية عىل حد سواء ساسة وجمهور ولديهم ميزة
اخ�رى هي انه�م رشكاء يف االس�واق االخ�رى ،والعامل

املش�رك ب�ني رواد ه�ذا الس�وق والصناع االساس�يون
فيه هو وس�ائلهم املتش�ابهة بغض النظ�ر عن اختالف
نوعية الخطاب االعالمي والصحفي املس�وق للجمهور،
وتتحمل هذه الفئة مس�ؤلية كبرية يف ه�ز الثقة العامة
وتاسيس قناعات جديدة يف السوق السياسة واالنتخابية
واالشراك يف صناعة ازمات السوق بشكل عام.
اي�ن تقف مكونات الس�وق السياس�ية واالنتخابية
العراقية اليوم من تلك املضامني ،وهل بمقدورها صيانة
السوق الس�يايس واالنتخابي لكي تس�وق مالديها مرة
اخرى للناخب العراقي .االجابة لن تتعدى حالة الس�وق
ذاتها ،وكما اس�لفنا فان حالتها غري مطمئنة وقد يوجد
الناخ�ب العراقي س�وقا اخرى خاصة به غ�ري تلك التي
مأله�ا العفن الس�يايس ،وه�ذا التوجه تدعم�ه ارادات
ك�رى خارجي�ة وس�تموه الناخب وتنجح يف مس�عاها
طاملا اهتزت الثقة وتضعضعت بالساسة وقادة الراي.
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ماهر لم يكن متواجدًا

فجر مبنى األمن القومي ليجهض حماولة انقالب ضده
األسد َّ

المستقبل العراقي /خاص

م�ا ت�زال األزم�ة الس�ورية تنفت�ح على
األسرار .ويبدو أن األمور مهما كانت واضحة
إال أنها تخفي أس�رارا ً كبي�رة خلف ظهرها.
وإذ تب�دو األزم�ات الت�ي يعيش�يها النظام
هائلة ،غير أن الكثير من األحداث التي بدأت
تتكشف اتضح أنها من صنيعة النظام نفسه
في محاولة من�ه للملمة جراح�ه والحفاظ
على وجوده في السلطة.
وف�ي حين أكد “الجيش الس�وري الحر”
ف�ي  19تموز م�ن الع�ام الماضي أن�ه قام
بالتفجي�ر ال�ذي اس�تهدف اجتماع�ا لخلية
األزمة الس�ورية في مبنى األمن القومي في
محلة الروضة وس�ط دمشق ،عادت مصادر
سورية بارزة لتؤكد أن الرئيس السوري بشار
األس�د هو المس�ؤول عن هذين التفجيرين،
مؤكدة أنه قام بذلك إلجهاض انقالب وشيك
على حكومته.
وراح ضحي�ة االنفج�ار كل م�ن وزي�ر
الدف�اع ،نائب القائد العام للجيش الس�وري
ونائب رئيس مجلس ال�وزراء ،داود عبد الله
راجح�ة ،ونائب وزي�ر الدف�اع العماد آصف
شوكت ،زوج بشرى األس�د شقيقة الرئيس
الس�وري بشار األس�د ،ورئيس خلية األزمة
ومع�اون نائ�ب الرئي�س الس�وري حس�ن
توركماني.
وق�ال المص�در الس�وري ال�ذي رف�ض
الكشف عن هويته ،ل�”المستقبل العراقي”،
إن “االنفج�ار كان مدب�را ً من قب�ل الرئيس
الس�وري بش�ار األس�د ألن آص�ف ش�وكت
ووزي�ر الدف�اع كان يدب�ران النق�الب عل�ى
حكمه” ،مؤكدا ً أنهم�ا “كانا داخل االجتماع
يتفاوض�ان م�ن أج�ل أخ�ذ الس�لطة م�ن
األس�د وفتح باب التفاوض مع المس�لحين
المعارضين للحكومة السورية”.
ولف�ت إل�ى أن م�ا قيل عن وج�ود ماهر
األسد في تلك اللحظة داخل مقر مكتب األمن
القوم�ي أثن�اء االنفجار هو كذب�ة ،وأكد أن
ماهر األسد لم يتعرَّض ألي أذى وهو بصحة
جيدة وعلى علم باالنفجارين قبل وقوعهما.
يش�ار إل�ى أن وكال�ة األنب�اء الس�ورية
الرسمية «س�انا» ذكرت أن «تفجيرا إرهابيا
اس�تهدف مبنى األم�ن القومي في دمش�ق
أثن�اء اجتماع وزراء وع�دد من قادة األجهزة
المختص�ة ،م�ا أدى إل�ى استش�هاد العماد
داود عبد الله راجحة ،والعماد آصف شوكت
نائب وزير الدفاع ،والعماد حسن توركماني

طيارون روس يساعدون بالقضاء على «جبهة النصرة»

حزب اهلل يشكل «لواء العباس» للحفاظ عىل مرقد «السيدة زينب(عليها السالم)»
المستقبل العراقي  /خاص
كشف مصدر في الحكومة السورية عن قيام «طيارون روس
بقي�ادة الهجم�ات الق�وة الجوية الس�ورية على مواق�ع «جبهة
النص�رة» و»الجي�ش الس�وري الح�ر» ف�ي ريف دمش�ق وبقية
المحافظات».
وقال المصدر ،الذي رفض الكش�ف عن هويته ،ل�»المستقبل
العراق�ي» إن هن�اك أيضا ً طياري�ن من دول «صديق�ة» يقومون
بالطلع�ات الجوية على مواقع المس�لحين المعارضين للحكومة
الس�ورية ،مؤكدا ً أن هؤالء الغرباء الذين يقصفون المس�لحين ال

يحملون مظالت خش�ية م�ن وقوع طائراتهم وأس�رهم من قبل
المسلحين ،حتى ال يبوحون باألسرار المتعلقة بعملهم.
من جانب آخر ،قال المصدر إن «المسلحين من جبهة النصرة
اس�تهدفوا مش�فى الخميني ف�ي منطقة الس�يدة زينب وأصبح
أرض�ا ً ج�رداء بع�د أن كان بناء كبيرا ً بس�بب حمل ِه الس�م اإلمام
الخميني» ،مؤكدا ً أن «هذا المش�فى كان يقدم خدمات طبية لكل
أهالي المنطقة»
ولمقابل�ة ه�ذا األمر ،أكد المص�در أن « افرادا م�ن حزب الله
اللبنان�ي تكتلوا ف�ي منطقة الس�يدة زينب بغية حماي�ة المرقد
واألهالي الذين يس�كنون المنطقة» ،مش�يرا ً إل�ى أن «حزب الله

شكل لواء يضم سوريين وعراقيين تحت اسم (لواء العباس)».
وأوض�ح أن ه�ذا الل�واء كان يس�مى ب�»لجن�ة إس�ناد مرقد
الس�يدة زينب» ،ويق ِّدر عدد هؤالء المنضوي�ن تحت اللواء بثالثة
آالف مقاتل ،مضيفا ً أنهم شكلوا مربعا ً أمنيا ً في المنقطة ،منوِّها ً
بوجود ضبَّاط كبار وخبراء في زرع العبوات الناسفة.
وذك�ر أن الثغرات التي كانت موج�ودة داخل المنطقة أبعدت
وأصبحت المنطقة آمنة في ِّ
ظل وجود هذا اللواء.
وقال المصدر أن «الشيعة» الذين هجروا من مناطق متفرقة،
والس�يما منطق�ة العباس�يين وس�ط دمش�ق ،ب�دأت الحكومة
السورية توطنهم في منطقة السيدة زينب.

سفارتا أميركا وبريطانيا تغادران القاهرة

هــــل بـــــدأت الثــــورة املصـريـــة الثـــانــيــــة؟
المستقبل العراقي  /متابعة

أطلق�ت الش�رطة المصري�ة غ�ازات مس�يلة
للدم�وع عل�ى عش�رات م�ن المحتجي�ن الذي�ن
يرش�قونها بالحج�ارة ف�ي القاهرة أم�س األحد
لليوم الرابع من أعمال عنف أس�فرت عن سقوط
ً
قتي�ال على األقل ف�ي ما يعقد م�ن التحديات
41
السياس�ية الت�ي تواجه الرئي�س المصري محمد
مرسي.
وأدمى اش�تباكات اندلعت في بورسعيد حيث
س�قط  32قتيالً الس�بت فقط بعد حكم أصدرته
محكم�ة باحال�ة أوراق  21ش�خصا ً إل�ى المفتي
تمهي�دا ً العدامه�م لضلوعه�م في مذبحة اس�تاد
بورس�عيد الت�ي وقع�ت العام الماضي وأس�فرت
عن مقتل أكثر من  70ش�خصاً.لكن االحتجاجات
اندلعت في ش�تى المدن المصري�ة منذ الخميس
بقيادة معارضين لمرسي وحلفائه اإلسالميين في
الذكرى الثانية لالنتفاضة الش�عبية التي أطاحت
بالرئيس السابق حسني مبارك عام .2011
ويق�ول معارض�ون إن مرس�ي خ�ان أهداف
الثورة.وانتش�ر الجي�ش ف�ي ش�وارع بورس�عيد
والس�ويس العادة النظام .وكانت السويس وهي
مدينة أخرى من مدن القناة ،ش�هدت أعمال عنف
أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص في اشتباكات
م�ع الش�رطة.ورغم أن االش�تباكات اس�تمرت
حت�ى أمس األحد في القاهرة إال أنه ليس�ت هناك
مؤش�رات على الفور عل�ى تصعيد عني�ف مثلما
ح�دث ف�ي األي�ام الس�ابقة ف�ي العاصم�ة وفي
محافظ�ات أخرى.وتعق�د أعم�ال العن�ف جهود
مرس�ي  -الذي تعرض لهجوم حاد العام الماضي
إثر توس�يع س�لطاته واق�رار دس�تور ذي صبغة
إس�المية -الص�الح االقتص�اد المتداع�ي وتهدئة
التوترات لحد يس�مح باج�راء انتخابات برلمانية

بسالسة.ومن المتوقع ان تجرى االنتخابات خالل
االش�هر القليل�ة المقبل�ة وتهدف لتعزي�ز عملية
التح�ول الديمقراط�ي التي ش�ابتها من�ذ البداية
خالف�ات سياس�ية واش�تباكات ف�ي الش�وارع.
وكش�فت أعم�ال العنف عن انقس�ام ف�ي البالد.
ويته�م الليبرالي�ون ومعارضون آخرون مرس�ي
بعدم تنفيذ تعهدات�ه االقتصادية ويقولون إنه لم
ينفذ تعهداته بأن يكون رئيس�ا ً ل�كل المصريين.
ويق�ول مؤيدو مرس�ي إن معارضيه ال يحترمون
الديمقراطية التي منحت مصر أول رئيس منتخب
ف�ي انتخاب�ات ح�رة .وذك�رت جماع�ة االخوان
المس�لمين التي ينتمي إليها مرس�ي في بيان ان
فاس�دين ووس�ائل اع�الم منح�ازة ض�د الرئيس
تؤجج الغضب في الش�وارع.وقال محمد س�امي
أحد المحتجين في مي�دان التحرير “حتى اآلن لم
يتحق�ق أي من أه�داف الثورة .دم�اء المصريين

تراق في الش�وارع بس�بب االهمال والفساد وألن
جماع�ة االخ�وان المس�لمين تحك�م مص�ر من
أجل مصالحها”.وعلى جس�ر قصر النيل يرش�ق
ش�بان الش�رطة بالحجارة والتي تطل�ق بدورها
غ�ازات مس�يلة العادته�م إل�ى مي�دان التحري�ر
مه�د االنتفاضة الش�عبية التي أطاح�ت بمبارك.
وأعلن�ت الس�فارتان األميركي�ة والبريطانية في
مصر أمس األحد إغالق أبوابهما بس�بب الظروف
األمنية في القاهرة.وقالت السفارة األميركية في
بي�ان عبر موقعها االلكتروني عل�ى االنترنت إنها
علق�ت تقديم الخدم�ات العامة بم�ا فيها اصدار
التأش�يرات وخدم�ات الرعاي�ا األميركيين ومركز
المعلومات.وقال�ت الس�فارة البريطاني�ة إنه�ا
س�تغلق أبوابها أمام الجمهور .ونش�رت السفارة
أرقام�ا تليفوني�ة عب�ر موقعه�ا عل�ى االنترن�ت
للتواص�ل مع الرعاي�ا البريطانيين.ويش�عر كثير

من المصريين باالحباط لتصاعد التظاهرات التي
أض�رت باالقتص�اد وبحياتهم.وقال كمال حس�ن
( 30عاماً) وهو سائق سيارة أجرة “هؤالء ليسوا
ثواراً..انهم بلطجية يدمرون البلد”.
وأصدر مجلس الدف�اع الوطني المصري الذي
يرأس�ه مرس�ي ويضم وزي�ر الدفاع بيان�ا ً يدعو
“لحوار وطني موس�ع تقوده ش�خصيات وطنية
مس�تقلة” لمناقشة الخالفات السياسية وضمان
اجراء انتخابات برلمانية “نزيهة وشفافة”.
ورحبت جبهة االنقاذ الوطني المعارضة بحذر
بالع�رض وص�رح خال�د داود المتحدث باس�مها
ب�ان الجبهة تطالب بض�رورة وضع جدول اعمال
واض�ح وتقديم ضمانات بتنفي�ذ اي اتفاق يجري
التوصل إليه.
وكان�ت ه�ددت ف�ي وق�ت س�ابق األح�د
بمقاطع�ة االنتخاب�ات البرلماني�ة ودع�ت لمزيد
م�ن االحتجاجات الجمعة المقبل إذا لم يجر تلبية
مطالبها .وتطالب الجبهة بتش�كيل حكومة انقاذ
وطني واس�تعادة النظام واجراء انتخابات رئاسة
مبكرة.
وق�ال ان  312ش�خصا ً اصيب�وا وأن وزارة
الدفاع خصصت طائرة عس�كرية لنقل المصابين
لمستشفيات عسكرية.وداخل قاعة المحكمة في
القاهرة صفقت اس�ر الضحاي�ا ابتهاجا ً في حين
انس�ابت دموع الفرح من اعين البعض
عند س�ماع قرار احال�ة اوراق عدد
من المتهمين للمفتي.وخضع 73
شخصا ً للمحاكمة في القضية.
وينتظر  52آخرون الحكم في
جلسة النطق بالحكم النهائي
الت�ي حددته�ا المحكمة في
التاسع من آذار.

البحرين تعتقل  15ناشط ًا ضد السلطة

المستقبل العراقي/وكاالت
أم�رت النياب�ة العام�ة في البحرين بحب�س 15
ش�خصا لمدة  45يوما عل�ى ذمة التحقي�ق ،وذلك بعد
تحقيق�ات أجرته�ا ف�ي “أعم�ال ش�غب” وقع�ت يوم
الجمع�ة بالعاصمة المنامة بعد مس�يرة غير مرخصة
وفق ما نقلت وكالة األنب�اء البحرينية (بنا) عن رئيس
نياب�ة العاصمة .م�ن جانبه�ا طالبت ق�وى معارضة
باإلف�راج الفوري عن المعتقلي�ن واعتبرتهم “معتقلي
رأي”.ونقل�ت وكال�ة األنب�اء البحريني�ة ع�ن رئي�س
نيابة العاصمة فهد البوعينين قوله إن النيابة باش�رت
التحقي�ق في المس�يرة غير المرخصة وم�ا تبعها من
“أح�داث الش�غب” ،واس�تجوبت  15متهم�ا بحض�ور
محاميهم.وأش�ار البوعيني�ن إل�ى أن التحقيق�ات ق�د
كش�فت عن أن “أعمال الشغب” نش�أت نتيجة دعوات
أطلقت على مواقع التواص�ل االجتماعي بالخروج إلى

س�وق المنامة ،حي�ث تجمع نحو خمس�ين ش�خصا
استجابة لتلك الدعوات ،وتمكنوا من تعطيل حركة السير
في السوق و”بث الرعب في نفوس مرتاديه” ،وأوضح
أن ذلك تس�بب في إغالق العديد م�ن المحال التجارية،
كم�ا “اعت�دوا بالقوة على ق�وات حفظ النظ�ام الذين
تواجدوا للحيلولة دون ارتكابهم جرائم ضد األشخاص
واألموال”.وق�ال رئي�س نيابة العاصم�ة البحرينية إن
الق�وات تمكنت م�ن ضبط  15متهما ً من المش�اركين
في أعمال الش�غب “وكان أحدهم بيده أسياخ حديدية،
كما تم ضبط أحد المحرضين على التجمهر عبر مواقع
التواص�ل االجتماع�ي تويتر بالموقع” .وأش�ار إلى أنه
يجري اس�تكمال التحقيق�ات تمهيدا ً إلحال�ة القضية
إلى المحاكم�ة الجنائية.م�ن جانبه�ا ،طالب�ت ق�وى
معارضة باإلف�راج الفوري عن المعتقلي�ن واعتبرتهم
“معتقلي رأي” .وقالت جمعيات :الوفاق ووعد والتجمع

الوح�دوي والتجم�ع القوم�ي واإلخاء الوطن�ي،
في بيان مش�ترك نش�ره الموق�ع اإللكتروني
لجمعي�ة الوف�اق ،إن “اعتق�ال عش�رات
المواطنين على خلفية التظاهرات السلمية
المطالب�ة بالحرية والديمقراطي�ة يؤك�د
للمجتم�ع الدولي التوج�ه الحقيقي للنظام
ف�ي البحري�ن إزاء المطالب�ات الش�عبية
المس�تمرة بالحرية والديمقراطية”.وأكدت
تل�ك الجمعي�ات اس�تمرار حراكها الس�لمي
دون توق�ف حت�ى تتحق�ق المطالب.وتأتي
ه�ذه التط�ورات بع�د إش�ارات إيجابية من
الحكوم�ة والمعارضة خالل األيام الماضية
بق�رب انطالق ح�وار وطني قبي�ل الذكرى
الثانية لالحتجاجات الت�ي كان�ت البحرين
شهدتها في شباط عام .2011

مع�اون نائ�ب رئي�س الجمهوري�ة متأث�را
بجروح�ه التي أصيب به�ا ،ووقوع إصابات
في صفوف المجتمعين ،بعضها خطيرة”.
فيم�ا نقلت وكال�ة الصحافة الفرنس�ية
عن مصدر أمني س�وري قول�ه إن «انتحاريا
فجّ ر حزامه الناس�ف داخل القاعة التي كان
يجتم�ع فيها وزراء وقيادات أمنية في مبنى
األمن القومي» ،من دون تفاصيل إضافية.
ويشير مراقبون إلى أن تصريح المصدر
لوكالة األنباء الفرنسية كان بمثابة اعتراف
بوقوف النظام خلف االنفجار ،الس�يما وأنه
جاء س�ريعا ً ومهيئ�اً ،فضالً عن أن�ه أكد أن
االنفج�ار حصل داخ�ل االجتم�اع ما يعطي
ً
دلي�ال واضح�ا ً عل�ى وق�وف النظ�ام خلف
التفجير.
وكانت وسائل اإلعالم السورية الرسمية
وأخرى مقربة منها على غرار قناة «المنار»
اللبنانية ،الناطقة باس�م ح�زب الله ،وقناة
«العالم» الناطقة باللغة العربية ،قد سارعت
إل�ى اإلع�الن تباعا ع�ن تفاصي�ل االنفجار
وإع�الن أس�ماء القتل�ى .وف�ي حي�ن أورد
التلفزيون السوري شريطا إخباريا كتب فيه
«استشهاد العماد داود عبد الله راجحة وزير
الدفاع جراء التفجير اإلرهابي الذي استهدف
مبنى األمن القومي.
وي�روي المصدر ّ
أن اكثر ما ازعج االس�د
ه�و سلس�لة م�ن التقاري�ر وردت اليه من
جهات عدة .واشارت التقارير الى أن معظم
ال�دول الغربية والعربية تقترح آصف خليفة
ّ
لبش�ار ،في حال امكن التوص�ل الى مرحلة
انتقالية في سورية تمهيدا لتغيير النظام.
وع�زز الش�كوك ف�ي أن النظ�ام نفس�ه
وراء التخل�ص من آصف ش�وكت أن أيا من
الضباط المس�ؤولين عن االمن في المناطق
الحساسة في دمشق لم يحاسب عن تفجير
“خلية االزمة” في م�كان يفترض أن تكون
عليه حراس�ة ش�ديدة ال ّ
تقل كثي�را ً عن تلك
الت�ي تحيط بحي�ث يقيم الرئيس الس�وري.
وعلى العكس من ذل�ك ،فان جميع الضباط
الكبار المس�ؤولين بطريق�ة او بأخرى عن
امن «الخلية االمنية» جرت ترقيتهم .من بين
ه�ؤالء علي مملوك وديب زيتون وعبدالفتاح
قدسية ورستم غزالة.
ما يعطي دليالً أكثر وضوحا ً على سعادة
الرئي�س بنجاح المهم�ة مبادرته إلى إصدار
مرس�ومين عيّ�ن بموجبهم�ا العم�اد فه�د
الجاس�م الفريج وزيرا للدفاع خلفا لراجحة
ونائبا للقائد العام للجيش السوري.

نتنياهو يسعى إىل تشكيل حكومة
قادرة عىل مواجهة إيران!

المستقبل العراقي  /وكاالت

ق�ال رئيس الحكومة اإلس�رائيلية المنصرف بنيامي�ن نتنياهو ،أمس األحد،
إنه يس�عى لتش�كيل حكوم�ة ائتالفية مس�تقرة وذات قاع�دة عريضة تتمكن
م�ن التعامل مع التهديدات التي تواجهها اس�رائيل ،خصوصا البرنامج النووي
االيراني واحتمال استيالء المعارضين على ترسانة سوريا الكيمياوية.
وقال نتنياهو قبيل انعقاد االجتماع االس�بوعي للحكومة في القدس “يجب
اإلطالع على ما يدور من حولنا وأيضا على ما يحدث في إيران والدول التي تسير
في فلكها وفي ساحات أخرى ،بما يتعلق باألسلحة الفتاكة الموجودة في سوريا
اآلخذة بالتفكك”.وقال “الش�رق األوس�ط ال ينتظر لنتائج االنتخابات واألحداث
فيه ال تتوقف في فترة تشكيل الحكومة .يوجد هنا الكثير من التهديدات ،وهي
م�ن أخطر التهديدات التي أش�رت إليها وتوجد تهديدات أخ�رى والواقع يتطور
باس�تمرار ،وشرقا ً وش�ماالً وجنوبا ً ويتوجب علينا أن نكون مستعدين وأقوياء
ومصممين إزاء أي تحول ممكن .ولذلك أتطلع إلى تش�كيل أكثر حكومة وس�عا ً
واستقرارا ً يمكن تشكيلها لكي نتعامل أوالً مع التهديدات األمنية الجوهرية التي
تواجه دولة اسرائيل وإنني متأكد بأن باستطاعتنا التعامل مع هذه التحديات”.
ومن المتوقع ان يطلب رئيس الدولة شيمون بيرس رسميا من نتنياهو تشكيل
حكومة جديدة في االيام القليلة المقبلة ،وذلك بعد ان نجح التحالف الذي يقوده
بالف�وز بأكبر عدد من مقاعد الكنيس�ت في االنتخاب�ات العامة التي جرت في
الثاني والعشرين من هذا الشهر.
واشار نتنياهو في تصريحاته الى “يوم المحرقة العالمي” الذي مرت ذكراه
أمس ،واتهم المس�ؤولين االيرانيين ب�”إنكار المحرقة بش�كل نش�ط من منبر
األم�م المتحدة ومن كل منبر آخر وهم يع ّدون ما هم يفكرون س�تكون محرقة
أخرى من خالل تدمير دولة اليهود وهم ال يتوقفون عن سباقهم الممنهج وغير
المتوق�ف نحو امتالك أس�لحة نووية من أجل تحقيق ه�ذه النية”.وقال
“ال نس�تخف بهذه التهديدات وس�نحبطها وهذه هي مهمتنا األولى
حكومة وشعباً”.
يذكر ان نتنياهو طالما حذر من “المخاطر” التي يش�كلها
الس�رائيل برنامج اي�ران النووي  -الذي تص�ر طهران على انه
مخص�ص لالغ�راض الس�لمية  -ويرف�ض التخل�ي ع�ن الحل
العسكري في حال فشل السبل الدبلوماسية والسياسية في
اقناع ايران بالتراجع عنه.
كم�ا ح�ذر نتنياه�و م�ن المخاطر الت�ي س�تترتب على
اس�رائيل م�ن جراء فق�دان النظام الس�وري الس�يطرة على
ترسانته الكيمياوية.
وكان نتنياه�و ق�د رأس االس�بوع الماض�ي اجتماع�ا لقادته
االمنيين نوقشت خالله الحرب الدائرة في سوريا ووضع ترسانة
سوريا الكيمياوية.
وق�ال نائ�ب رئي�س الحكوم�ة
س�يلفان ش�الوم ،الذي كش�ف عن
عق�د االجتم�اع ،الذاع�ة الجي�ش
االس�رائيلي إن�ه في حال س�قوط
االس�لحة الكيماوي�ة ف�ي اي�دي
حزب الله او الفئ�ات التي تحارب
ق�وات النظام الس�وري ،فإن من
ش�أن ذل�ك “تغيي�ر ق�درات هذه
التنظيمات بشكل دراماتيكي”.
واض�اف ان تط�ورا من هذا
الن�وع “س�يعد انته�اكا ل�كل
الخطوط الحمر ،وسيتطلب ردا
مختلفا بم�ا في ذل�ك العمليات
الوقائية”.
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بعد توقفه بسبب عملية تخريبية

استئناف ضخ النفط العراقي إىل ميناء جيهان الرتكي تدرجيي ًا
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

اس�تأنفت رشك�ة نف�ط الش�مال صباح أم�س األحد
عملي�ات ض�خ النف�ط الخام ع�ر الخ�ط العراقي إىل
مين�اء جيهان الركي بش�كل تدريج�ي .وقال مصدر
يف الرشك�ة للوكالة اإلخبارية لألنب�اء إن الرشكة بدأت
صب�اح اليوم (أمس) عمليات الض�خ التجريبي للتأكد
من س�امة وعدم وجود نضوحات أو تكرسات يف خط
األنابي�ب ال�ذي تعرض جزء من�ه للتخريب األس�بوع
املايض يف منطق�ة القيارة .وأضاف املصدر أن عمليات
الض�خ التجريبي ستس�تمر حتى املس�اء ،يتم بعدها
الض�خ بالطاق�ات االعتيادية البالغ�ة  425ألف برميل
يوميا .وتوقف ضخ النفط عر هذا األنبوب منذ مساء
الخمي�س املايض .وقال مصدر طلب عدم نرش اس�مه
يف ترصيحات لوكالة األناضول لألنباء إن «ضخ النفط
من حق�ول كرك�وك والحقول األخ�رى الواقعة ضمن
سلطة رشكة نفط الش�مال العراقية إىل ميناء جيهان
يف تركيا توقف بس�بب عمل تخريبي يف منطقة الكيلو
 129ق�رب ناحية «القيارة» التابع�ة ملحافظة نينوى،
الس�اعة الخامس�ة وعرشي�ن دقيقة من مس�اء يوم
الخمي�س» .ورجح املصدر أن يك�ون العمل التخريبي
ناتجا عن «عبوة ناس�فة جرى تفجريها تحت األنبوب
الناق�ل وهو بقطر  46بوصة» .وأكد املصدر أن «معدل
التصدي�ر من حقول ش�مال العراق إىل مين�اء جيهان
الركي وقبيل حدوث االنفجار كان عند مس�توى 425
ألف برميل يومياً» .واألنبوب الذي تعرض للتخريب هو
واحد من أنبوبني يش�كان خط كركوك  -جيهان الذي
يبلغ طول�ه  970كم .ويصل هذا الخ�ط ما بني مدينة
كرك�وك بالعراق وميناء جيه�ان يف تركيا ويعتر أكر
خ�ط تصدي�ر نفط خام يف الع�راق ابتدأ تش�غيله عام
 .1976وقط�ر األنبوب الثاني من ه�ذا الخط يبلغ 40
بوص�ة ( 1,020مليم�ر) ،وتبلغ الس�عة التصميمية
للخ�ط م�ا ب�ني  500,000إىل  1,100,000برمي�ل.
ويحتوي خ�ط األنابيب عىل عدة محطات ضخ مزودة
بع�دة مضخات يف كل محطة ،واملحطات هي ع.ت- 1.
ع.ت - 2.محطة القياس .MT-PS5-PS4 -PS3 -

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أقام�ت كلي�ة العل�وم بجامع�ة واس�ط ضم�ن موس�مها العلم�ي للفص�ل
الدراس�ي األول ،حلقة دراس�ية بعنوان “تركيب ميزر أحادي الس�ليكون في
عل�ى
النج�وم المتط�ورة (اركاس�يوبيا مث�اال)”
قاع�ة الحس�ن ب�ن الهيث�م ف�ي الكلي�ة
بحض�ور عمي�د الكلي�ة وع�دد م�ن
أس�اتذتها وطلبته�ا .وق�د تناول�ت
الحلق�ة الت�ي ألقاه�ا الم�درس
الدكتور خضير عباس ،التدريسي
في قسم الفيزياء ،توضيحا ً للطلبة
لمعن�ى “المي�زر” ،وه�و تضخيم
الموج�ات الكهرومغناطيس�ية
باالنبع�اث المحتث لإلش�عاع ضمن
األطوال الموجية المايكروية .وأضاف
ميز ر
ان ه�ذا البح�ث يهدف ال�ى دراس�ة توليد
وم�ن ث�م
أحادي اوكس�يد الس�ليكون في النج�وم المتطورة
دراسة شكل الميزر حول النجم ومنطقة توليده وبعدها عن النجم نفسه وذلك
من اجل دراسة مواصفات هذه النجوم .ويستفاد من هذا البحث المختصون
وطلبة الدراس�ات العليا في دراس�ة التقنية المس�تخدمة ف�ي رصد النجوم
والتلسكوبات التي تم عن طريقها رصد الميزر في النجوم المتطورة.

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

وغري معرف به�ا عامليا ً باتت س�ائدة ومنترشة
بش�كل واس�ع يف األس�واق املحلية ،وهذا يرجع
إىل ضع�ف املراقب�ة وع�دم وجود ضواب�ط تمنع
التج�ار من اس�ترياد تل�ك البضائ�ع .وأضاف أن
توج�ه وزارتي التخطيط والتجارة نحو تش�كيل
لجن�ة ملن�ع اس�ترياد الس�لع املقل�دة س�تدعم
املس�تهلك املحيل الذي يبحث عن السلعة الجيدة
ذو املواصف�ات العاملي�ة ،وكذل�ك يصب ملصلحة

جامعة بغداد تناقش «قفزة فيليكس»

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

نظم قس�م الفيزي�اء يف كلية العل�وم للبنات بجامع�ة بغداد ندوة
علمي�ة عن خط�وات قفزة فيليكس من الفض�اء الخارجي .وقال
بي�ان ل�وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلم�ي تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة منه أمس أن الن�دوة التي أقيم�ت تحت عنوان
(قف�زة فيليكس بني العلمية واملغامرة) تضمنت إلقاء محارضات
علمية عن هذه القفزة ،منها محارضة بعنوان (مقارنة بني قفزة
فيليك�س وكتنكر) للدكت�ور صاح عبد الله حس�ون ،ومحارضة
بعن�وان (اإلعداد امل�ادي للمغامرة واألثر اإلنس�اني بع�د القفزة)
للدكت�ورة آالء نزار ،ومحارضة بعن�وان (التحضري ما قبل القفزة
واالس�تنتاجات) للطبي�ب عيىس محم�د كاظم .وش�هدت الندوة
إج�راء دراس�ة أولية ش�املة ح�ول العم�ل املطل�وب والتخطيط
الدقيق واالستعانة بذوي الخرة واالختصاص وتهيئة املستلزمات
وبدقة متناهية وتقس�يم العمل إىل مراحل مع تحديد سقف زمني
لكل مرحل�ة وتحديد املش�اكل املتوقعة ومعالجته�ا بدقة واتخاذ
اإلج�راءات الازمة ملثل هكذا مغامرة .واس�تطاع املغامر فيليكس
بومغارتن�ر أن يحقق قفزته من الفض�اء لألرض محرزا نجاحا ً يف
اخراق حاجز الصوت بقفزته التي تعد أعىل قفزة يف التاريخ ،فقد
قفز م�ن ارتف�اع  38.6كيلومرات من الفض�اء الخارجي وخال
 10دقائ�ق فق�ط وص�ل فيه�ا اىل األرض مس�تقرا ً ف�وق صحراء
نيومكس�يكو بالواليات املتحدة األمريكية ،مستخدما ً أكر منطاد
هوائ�ي عرفت�ه البرشية إىل االن .وبهذا حق�ق أطول وأعىل وأرسع
قف�زة يف التاري�خ البرشي ،متخطي�ا ً بذلك حاجز الغ�اف الجوي
وحاجز الصوت .وتعد املس�افة التي قفزه�ا فيليكس أعىل بثاثة
أضعاف من املعدل العادي الرتفاع تحليق الطائرات العادية.

االقتص�اد الوطني .وأش�ار إىل أن الصني تعد من
البل�دان الصناعي�ة يف العالم ،حي�ث يوجد فيها
معام�ل غري معرف به�ا تقوم بتقلي�د األجهزة
وامل�واد والس�لع ذات املاركات العاملي�ة املعروفة
وتصدرها إىل الدول النامية ومن ضمنها العراق،
ما جعل السوق العراقية مملوءة بالسلع املقلدة.
ويذك�ر أن وزارة التخطي�ط والتع�اون اإلنمائي
أعلن�ت ع�ن تش�كيل لجن�ة مكونة م�ن الجهاز

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

ب�ارش مركز الطاقات املتجددة يف وزارة الكهرب�اء بتنفيذ الخطة التي
وضعته�ا ال�وزارة من خ�ال لجنة فنية
متخصص�ة يف مجال الطاق�ة املتجددة
بع�د إجراء مس�ح جغرايف ش�مل عموم
محافظات الباد الختيار مواقع صالحة
لنصب عدد من محطات توليد الكهرباء
باستخدام الطاقة الشمس�ية والرياح.
وأفرزت ه�ذه اللجنة نتاجاتها باختيار
 15موقع�ا ً كمرحل�ة أوىل ،موزع�ة بني
ثمان�ي محافظ�ات ،منه�ا  10مواق�ع
ملحط�ات مش�ركة للطاقة الشمس�ية
والري�اح و 5مواقع للطاقة الشمس�ية
منف�ردة .وهذه املحافظات هي االنب�ار والنجف االرشف واملثنى وذي
ق�ار والبرصة وميس�ان وواس�ط وبغداد .ونق�ل بيان لل�وزارة تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه أمس عن مصعب املدرس ،املتحدث
الرس�مي باسم وزارة الكهرباء ومدير مكتبها اإلعامي ،أن الهدف من
هذا املرشوع هو س�د حاج�ة حقيقية للطاق�ة الكهربائية ملناطق لم
تصله�ا الش�بكة الوطنية لح�د اآلن لبعدها عن خط�وط نقل الطاقة،
إىل جان�ب بن�اء م�اك وطني متخص�ص يف ه�ذا املجال م�ن الطاقة
الكهربائية ،فضاً عن املحافظة عىل البيئة العراقية من التلوث نتيجة
انبعاث األبخ�رة واملخلفات من املحطات التوليدية البخارية والغازية.

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغ�داد عن املب�ارشة بإطاق
حملة ترش�يد للح�د من هدر امل�اء الصايف
وتقن�ني اس�تعماله واملحافظ�ة عىل هذه
الث�روة الوطنية .وذك�رت مديرية عاقات
وإع�ام األمان�ة يف بي�ان صحف�ي تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه أمس أن
«أمان�ة بغداد س�تبدأ بحملة تح�ت عنوان
(ترش�يد) بالتع�اون مع عدد م�ن الهيئات
واملؤسسات املعنية إلشاعة ثقافة املحافظة
عىل املاء من اله�در بوصفه ثروة وطنية ال

تقدر بثمن وتقنني استعماله وفقا ً للحاجة
الفعلي�ة والحد م�ن ظاه�رة اإلرساف غري
املسوغ».
وأضافت أن «الحملة سيشارك فيها جميع
فئات املجتمع وعدد من املؤسسات والهيئات
الخدمي�ة والصناعية والرياضي�ة والدينية
ومنظمات املجتمع املدني
وس�ائل اإلع�ام الت�ي
إىل جان�ب
عىل عاتقها مهمة إعداد
س�يقع
من الرامج واألنش�طة
مجمو عة
والفعالي�ات لرس�يخ

وأشار اىل أن هذه املواقع التي ستوزع عىل القصبات واالقضية
والنواحي الحدودية والتي لديها اهمية سياس�ية واقتصادية
وتجارية ،كمع�ر الوليد وطريبيل
يف محافظ�ة االنب�ار والس�لمان
يف محافظ�ة املثن�ى والنخي�ب يف
محافظ�ة كرب�اء والش�امجة يف
محافظة البرصة والشبكة يف محافظة
النجف االرشف وبزركان يف محافظة
ميسان واالس�كندرونة والرحمانية
يف محافظ�ة واس�ط ،س�تكون
منظوماته�ا موض�ع تقيي�م
كحق�ول تجريبي�ة ملعرف�ة
كمي�ات الطاق�ة املنتجة
وإمكاني�ة توس�يعها،
اىل جان�ب معرف�ة األن�واء الجوي�ة م�ن خ�ال
منظوم�ات اتصاالت متطورة س�رافق عمل
هذه الوحدات ،حيث م�ن املؤمل أن تكون
الطاقة املنتجة من هذه املواقع من 50
إىل  55مي�كاواط .وأوضح املدرس أنه
من املخطط أن تص�ل هذه الطاقات
 2016إىل %2
يف املرحلة الثانية من املرشوع نهاية عام
من املزيج التوليدي ،أي ما يعادل  400ميكاواط.

تشكيل جلنة ملتابعة تثبيت املوظفني بصفة عقد
ق�ررت االمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء تش�كيل لجنة تختص
برف�ع اس�ماء املوظفني بصفة عق�د يف ال�وزارات كافة ورفع
توصياته�ا اىل املجلس .وذكر مصدر مطلع من مجلس الوزراء
ان «االمان�ة العامة ملجلس الوزراء قررت امس االحد تش�كيل

املرك�زي للتقييس والس�يطرة النوعي�ة ووزارة
التج�ارة لوضع آليات للحد م�ن دخول البضائع
املقل�دة إىل الباد بعد تأش�ري وج�ود كميات من
البضائ�ع املقل�دة يف األس�واق العراقية .وطبقت
وزارة التخطيط يف ترشين الثاني من العام املايض
خط�ة تركزت عىل نرش ف�رق تفتيش تبحث عن
املعامل التي تتوىل تقليد البضائع املنتجة من قبل
القطاع الخاص املنترشة يف عموم الباد.

حذر مقرر لجنة االقتصاد واالس�تثمار النائب عن التحالف الكردستاني
محما خليل من اس�تمرار المش�اكل الداخلية والخافات السياس�ية بين
الكت�ل النيابي�ة ألنها س�تؤثر في نمو
االقتصاد الوطني وتجع�ل من العراق
بيئ�ة ط�اردة للمس�تثمرين .وق�ال
خلي�ل ف�ي تصري�ح صحف�ي أم�س،
إن المش�اكل السياس�ية حال�ت دون
االستفادة من اإلمكانيات االقتصادية
الت�ي يتمت�ع به�ا البل�د والنه�وض
بكافة قطاعاته المختلفة ،وس�اهمت
بع�زوف المس�تثمرين األجان�ب م�ن
المجيء لغرض االستثمار .وأضاف أن
الحكومة العراقي�ة مطالبة بحل كافة
الخاف�ات وإنهاء األزمات الس�تغال
المقوم�ات االقتصادية الت�ي يمتلكها
العراق وإعادة هيبته وس�معته الدولية
التي اغتصبت منذ زمن النظام الس�ابق م�ن خال فتح قنوات اقتصادية
وتعزي�ز العاق�ات االقتصادية والتجاري�ة مع الدول العالمي�ة .وأكد أن
العراق مقبل على نهضة اقتصادية كبيرة في حال توفر الجو السياس�ي
المس�تقر ،نظ�را ً لوجود عدة مزاي�ا منها يمتلك نس�بة  25%من مجمل
الطاقة العالمية وموقع الع�راق الجغرافي ،فضاً عن الثروات الطبيعية
والبش�رية والعقلي�ات واإلمكاني�ات العمري�ة ،فهذه كلها س�تجعل من
العراق بيئة جاذبة للشركات االستثمارية في البلد.

صحة كربالء تتلف كميات من املواد
الغذائية الفاسدة

أمانة بغداد تطلق محلة ترشيد للحد من هدر املاء الصايف

الكهرباء ختتار  15موقع ًا لتوليد الطاقة باستخدام الشمس والرياح

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

وا�سط  /امل�ستقبل العراقي

االقتصاد النيابية حتذر من جعل العراق
طارد ًا للمستثمرين

اقتصــادي يـشـيـد بـقــرار منــع اسـتـيــراد البـضائــع املقــلــدة

أش�اد الخبري االقتصادي حامد املوس�وي بتوجه
وزارة التخطي�ط ملن�ع اس�ترياد امل�واد والس�لع
«املقل�دة» ذات املنش�أ ال�رديء ،ألنها س�تضمن
إدخال بضائع جي�دة وذات مواصفات عاملية ما
ستدعم السوق واملستهلك املحيل .وقال املوسوي
يف ترصي�ح صحف�ي أم�س إن ظاه�رة الس�لع
واألجه�زة املقل�دة التي تأتي من مناش�ئ رديئة

جامعة واسط تقيم حلقة دراسية عن "امليزر"

عق�د
لجن�ة معني�ة برف�ع اس�ماء املوظف�ني بصفة
بال�وزارات كافة واملؤسس�ات الحكومية االخرى و ر ف�ع
توصياتها اىل املجلس» .واضاف ان الغرض من تشكيل هذه
اللجن�ة لتثبيته�م عىل امل�اك الدائم يف حال توف�ر الدرجات
الوظيفية الازمة يف مؤسساتهم.

مفاهي�م الوعي بأهمية الحفاظ وترش�يد
اس�تعمال املاء الصالح للرشب» .وبينت أن
«تنفيذ برامج ومفردات هذه الحملة سيتم
باالعتماد عىل الدراسات العلمية املعتمدة يف
دول العال�م املتقدمة واإلف�ادة من خراتها
وتجاربها يف إطار مبادرة وطنية ستستمر
حتى تحقيق األهداف املرتجاة».
وأوضح�ت ان «أمانة بغ�داد تنفق مليارات
الدنانري س�نويا ً إلنتاج امل�اء الصايف ورشاء
امل�واد املعقمة واملطهرة كالش�ب والكلور،
بيد أن اآلالف من األمتار املكعبة يتم هدرها
يوميا ً جراء س�وء االستعمال والتجاوز عىل
الشبكات والخطوط الناقلة ألغراض سقي
الحدائ�ق وامل�زارع وم�لء أح�واض تربية
األس�ماك إىل جان�ب اس�تعمال املضخ�ات
الكب�رية يف املواق�ع غ�ري النظامية لغس�ل
الس�يارات يضاف إىل ذلك الهدر الحاصل يف
املنازل واملصانع واملحال التجارية».
وأش�ارت إىل ان «أمانة بغداد تأمل أن يكون
هن�اك تجاوب من قب�ل املواطنني مع هذه
الحمل�ة وااللت�زام بالس�ياقات والضوابط
التي يت�م اإلع�ان عنها من اج�ل الحفاظ
عىل امل�اء الصايف من اله�در وضمان عدالة
توزيعه عىل جميع مناطق وأحياء العاصمة
بغداد».

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أتلفت ش�عبة الرقابة الصحية في دائرة صحة كرباء كميات من المواد
الغذائي�ة غير الصالحة لاس�تهاك البش�ري .ونقل بي�ان صحفي تلقت
“المس�تقبل العراق�ي” نس�خة من�ه أم�س عن مدي�ر عام دائ�رة صحة
كرب�اء الدكت�ور ع�اء
حمودي بدي�ر قوله ،أن
ف�رق الرقاب�ة الصحي�ة
التابع�ة للدائ�رة قام�ت
ب�� 27حمل�ة منف�ردة
ومش�تركة م�ع الدوائر
الس�اندة في المحافظة
(دوائر الشرطة والبلدية
وق�وة حماي�ة م�ا بي�ن
الحرمي�ن) ،إذ تم فحص
أكث�ر م�ن  152نموذجا
وبلغت الفاشلة منها 14
وكانت المواد التي أتلفت  1755كغم من المواد الصلبة ،أما السائلة فقد
بلغت  545لترا .وأش�ار بدير الى ان فرق الرقابة الصحية قامت بغلق 55
محا مخالفا للشروط الصحية مع فرض غرامات مالية ،كما تم فحص
أكث�ر من  732نقطة فحص كلور ،مبين�ا أن الفرق الصحية حققت 527
زي�ارة دورية للمحات العامة المنتش�رة في عم�وم المحافظة وقامت
بمنح وتجديد  427إجازة صحية للمحات المش�مولة وحسب الضوابط
الصحية فيما بلغت الشهادات والدورات الممنوحة  216شهادة.

إعادة  % 50من األموال املدورة ملحافظة دياىل

دياىل  /امل�ستقبل العراقي

كشفت إدارة محافظة دياىل عن موافقة الحكومة املركزية عىل إعادة
أكث�ر م�ن  200مليار دين�ار من املبالغ امل�دورة للس�نوات املاضية إىل
ميزاني�ة املحافظة للعام الجاري  ،2013مش�رية إىل أن املبالغ س�يتم
توزيعها ع�ىل الوحدات اإلدارية وفق مبدأ الكثافة الس�كانية لتحقيق
العدالة فيما بينها .وقال مدير قسم اإلعام يف إدارة دياىل تراث العزاوي
يف حديث ل�»الس�ومرية نيوز» إن «الحكوم�ة املركزية وافقت
بش�كل رس�مي عىل إعادة  205مليار دين�ار تمثل  %50من
املبالغ املدورة مليزانيات املحافظة ألعوام 2008 - 2006
والت�ي لم تتمك�ن إدارة املحافظ�ة من رصفها
بس�بب االضطرابات األمني�ة يف تلك
الفرة».
أن «النص�ف اآلخ�ر م�ن
وأض�اف الع�زاوي
الع�ام املقب�ل  2014كجزء من
املبال�غ امل�دورة س�يتم إعادته

اس�تحقاق دياىل يف نيل حقوقه�ا املالية والتي لم تتمك�ن من إنفاقها
يف مج�ال اإلعمار والبناء ألس�باب خارجة عن إرادتها» ،مش�ريا ً إىل أن
«املحافظ�ة س�تعمل عىل توزيع املبال�غ املدورة عىل جمي�ع الوحدات
اإلدارية اعتمادا عىل مبدأ الكثافة السكانية لتحقيق العدالة واإلنصاف
بني الجميع دون استثناء» .وكانت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة
الداين�ي قد أعلنت يف ( 31من ش�هر كان�ون األول  )2012عن موافقة
مجلس الوزراء عىل إع�ادة املبالغ املدورة ملحافظة دياىل والبالغة أكثر
م�ن  400مليار دينار عىل مرحلتني ،معترة أن هذا األمر سيس�هم يف
قفزة نوعية بمجال الخدمات .يذكر أن األوضاع األمنية التي كانت غري
مس�تقرة يف دياىل يف الفرة بني  2008-2006حالت دون إنفاق مبالغ
امليزاني�ات املالية للمحافظة مم�ا أدى إىل إعادتها إىل خزينة الحكومة
املركزية ،إال أن استقرار األوضاع األمنية نسبيا ً دفع بالقيادات املحلية
إىل املطالب�ة به�ا من اج�ل إنفاقها يف مج�ال إعادة اإلعمار وتحس�ني
الخدمات.

منتسبو السلطة القضائية حيتجون عىل التشكيك بنزاهة القضاء

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

شهدت باحة مجلس القضاء االعىل امس احتجاجا واسعا
ملنتس�بي الس�لطة القضائي�ة ع�ىل ترصيح�ات
بعض السياسيني املسيئة لرموزها.
ويأتي ذلك يف وقت كشف املتحدث
الرس�مي للس�لطة القضائية فيه
ع�ن اج�راءات قانوني�ة س�تتخذ
بحق كل من يتط�اول عىل القضاء
بغري وجه حق.
وتجمع نحو الف من منتسبي االدارة العامة
للس�لطة القضائية بجمي�ع صنفوهم داخل
الباح�ة الرئيس�ة ملجل�س القض�اء االعىل يف
وقف�ة احتجاجي�ة رفعوا فيه�ا الفتات
تس�تنكر الترصيح�ات ض�د رم�وز
الس�لطة القضائية يف العراق ،ورددوا
ش�عارات تدعو اىل ترك القضاء يعمل

بمهنية بعيدا عن الضغوطات.
وقال املتحدث باس�م الس�لطة القضائية القايض عبد الستار بريقدار
يف ترصيح�ات للصحفيني إن هذه الوقفة االحتجاجية جاءت
ردا عىل ترصيحات بعض السياس�يني املشككة بالقضاء
والذين هم يس�يؤون بم�ا يدلونه اىل الدول�ة العراقية
ككل ،كم�ا انه�م يس�عون اىل التأث�ري ع�ىل ق�رارات
املحاكم.
وأض�اف أن ه�ذه الوقف�ة االحتجاجي�ة اس�تمرت
ساعة واحدة لعدم تعطيل مصلحة املواطنني ،الفتا
اىل ان هناك احتجاجات اخرى يف رئاسات االستئناف
للتعبري عن ذات املوقف الرافض للتدخات يف القضاء.
وأش�ار بريق�دار إىل أن الذي�ن يهاجم�ون القض�اء
بصورة مس�تمرة لديهم مصالح ش�خصية من
وراء مواقفهم املتشنجة ،كاشفا عن اجراءات
قانونية س�يتخذها االدعاء العام بحق كل من
يفري عىل السلطة القضائية.
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امل�ستقبل العراقي  /الدكتور علي التميمي
رئي�س مركز الدرا�سات والأبحاث الوطنية

اختل�ف مع املالكي يف طريق�ة تنظيم وبناء حزب
الدعوة اإلس�امية الذي انته�ى إىل ما انتهى إليه اليوم
م�ن مكات�ب يتحك�م فيه�ا من ل�م يكن منه�ا ومن
ل�م يع�رف مفه�وم ونظري�ة العم�ل االجتماعي كما
أراده خط�اب الس�ماء متح�ررا من وصاي�ة ضيقت
حت�ى اتهمت ,وش�وهت حتى ابتعدت وص�ارت ملكا
عضوضاً.
واختل�ف م�ع املالك�ي يف طريق�ة التعام�ل م�ع
االحتال  ,واعرف أن املالكي لم يكن مؤسس�ا للعاقة
مع االحتال وال مس�تفيدا ولكن هناك من س�بقه إىل
ذلك وهم يدسون رؤوس�هم اليوم يف الرمال ويرتكون
املالك�ي لوح�ده ,وهذه ليس�ت من ش�يم الرجال يف
األخاق التي منها تعرف الوطنية والرشعية.
واختل�ف م�ع املالك�ي يف طريقة كتابة الدس�تور
القنبلة املوقوتة التي رس�م بها تقسيم العراق وإيجاد
دول�ة لإلقليم داخل الدولة العراقية يس�تحيل عىل أي
س�يايس يس�تلم مقاليد الحكم أن يس�لم من تبعاتها
وم�ن تبعات ما أعط�ي للمحافظات ومجالس�ها من
صاحيات باس�م الفدرالية هي غريب�ة عىل كل نمط
فدرايل يف العالم .
واختل�ف م�ع املالك�ي يف مفه�وم االنتخابات يف
توقيته�ا املباغت للمجتم�ع العراقي املتع�ب واملنهك
نفس�يا واقتصادي�ا وثقافي�ا ويف طريق�ة تنظيمه�ا
بالقائمة املغلقة عىل الطريقة اإلرسائيلية حتى كانت
نتائجها مشوهة ومدمرة ومؤسسة لكل فساد وترهل
يف جس�م الدولة العراقي�ة "برملانا وحكومة ومجالس
محافظات ومؤسسات دولة" .
واختل�ف مع املالك�ي يف طريقة إدارت�ه للحكومة
الت�ي ال يام هو لوح�ده فيها ,مثلم�ا اختلف معه يف
اختي�ار مستش�اريه ومعاوني�ه ويف طريق�ة تنظي�م
األمانة العام�ة ملجلس الوزراء وتنظي�م مكاتبه التي
سادها االرتجال والتخبط حتى كانت الفوىض رضيبة
يدفعها املالكي ويتخىل عنه املنتفعون منها ومنه .
واختل�ف مع املالكي يف تنظي�م قوائمه االنتخابية
ويف مس�توى ونوعية املرش�حني التي لم تكن تتضمن
اي تناس�ب مع حقيقة من يعرف املالكي عن قرب يف
تكوينه الش�خيص الذي يميل إىل البس�اطة والتواضع
والتدين العقاني وإال خاص يف كل مستوياته.
واختل�ف مع املالك�ي يف ترش�يحه للمحافظني يف
بع�ض محافظ�ات الوس�ط والجنوب والت�ي لم تكن
موفق�ة ،واختل�ف م�ع املالك�ي يف مرشوع اإلس�ناد
العش�ائري ال م�ن حي�ث أص�ل الفك�رة الت�ي لها ما
يربره�ا ولكن من حيث التنظيم واختيار األفراد الذين
ل�م يكونوا مؤهلني اجتماعيا وفكريا وسياس�يا  ,وقد
رشحت املعنى الفكري لإلس�ناد العش�ائري يف كلمتي
الت�ي ألقيتها يف مؤتمر قبائل بن�ي تميم الذي عقد
يف فن�دق املنص�ور وبحضور املالكي الذي اس�تمع
ملف�ردات الكلمة ولم يلتق�ط الفرصة لتطبيقها أو
التش�اور مع�ي حوله�ا وكان من الضي�وف الذين
ح�روا ذل�ك املؤتم�ر عام  2009الس�يد أس�امة
النجيفي قبل أن يصبح رئيس�ا للربمل�ان العراقي,
والش�يخ عيل حاتم سليمان من مش�ايخ الدليم الذي
أصب�ح متحمس�ا الي�وم لتظاه�رات اإلخ�وة األعزاء
يف االنب�ار وأظن�ه كما أظ�ن الغالبية الش�عبية يف تلك
التظاه�رات ال تع�رف ما يخطط للع�راق وما يخبأ له
م�ن نوايا ب�ات تحقيقها ع�ىل األبواب وم�ا يجري يف
املحافظ�ات الغربي�ة العزي�زة يمهد لذل�ك ويصب يف
خانة ما يدور يف إقليم كردستان العراق وأحداثه التي
تق�ف وراءها رسا مخططات إرسائيلية لم تعد خافية
كما أشار اىل ذلك الصحفي والسيايس األمريكي "بيرت
دبلي�و غالبريت" ولك�ن ال يوجد من يق�رأ ويتابع إال
نفر قلي�ل ,ولذلك يظل املتظاهر متحمس�ا ونحن مع
حماس�ته برشط السيادة الوطنية كما يظل املتظاهر
عندنا جزعا ونحن لس�نا مع جزع�ه ,فالجزع يذهب
بالعقل والبصرية وه�ذا ما فات عىل من اراد ان يفتي
وينص�ح وإذا ب�ه يدمي ويفض�ح ويلق�ي بالجموع
إىل الجول�ة التي ال ترب�ح كرامة وال حري�ة وال وطنا,
وهناك من ينتظر هذه النتائج من خلف الحدود ممن
أرادوا إزال�ة الع�راق القديم تاريخيا م�ن الوجود وهم
اليوم يتحرون لكتابة وفاته ,والش�هادة عىل والدة
خديجية مش�وهة اس�مها "الدويات" التي اليستقر
لها قرار الن املقسم قابل لانقسام مرات ومرات.
واختلف م�ع املالكي يف مرشوع املصالحة تنظيما
وتخطيط�ا وليس فك�رة ,فاملصالحة فكرة إنس�انية
حضارية يحتاجها الش�عب العراق�ي ,ولكن برشطها
ورشوطه�ا  ,وم�ن رشوطه�ا أدواته�ا ووس�ائلها
ومفاتيحها التي لم يحس�ن املالك�ي اختيارها فضاع
منه الوقت وضاعت معه الجهود .
واختل�ف مع املالكي يف قضية "االجتثاث" التي لم
تك�ن مقبول�ة اصطاحا من حيث املعرف�ة والتأصيل
الفقه�ي والقانون�ي ,ول�م تك�ن مقبول�ة م�ن حيث
الشعور النفيس ألنها منفرة وتدعو للكراهية والعزلة,
وه�ي تخالف مفه�وم القاعدة األخاقي�ة والرشعية
"العف�و عند املق�درة" و "إذا ملك�ت فأعفو" والعفو
منهج رباني وهو رس نجاح الحكم الصالح  ,وأنا اعلم
ان املالك�ي ال يتحم�ل هذه املس�ؤولية لوحده فهناك
م�ن كان متحمس�ا لاجتث�اث بنزع�ات فردية وعقد
ش�خصية تغيب عنها ثقافة التس�امح  ,عىل ان هناك
متسعا لدى الحكم يف اسرتجاع الحقوق بعد ان اصبح
القضاء يف العراق س�لطة مستقلة رغم ما يشوب هذا
املعنى من ش�وائب تزرع الش�كوك وتوه�ن املصداق,
ولك�ن القص�اص الع�ادل يظل حق�ا للمجن�ي عليه
وواجبا عىل الحاكم ان يأخذ للمظلوم حقه ويرتب عىل
الجاني ما يستحقه  .هذه هي أهم القضايا واملسائل
الت�ي اختلف فيها م�ع املالكي من اجل املب�ادئ التي
رشعت لإلنسان والوطن ,ولم يكن اختايف مع املالكي
شخصيا س�واء كان يف الحزب أم يف السياسة والحكم
والوط�ن عىل طريق�ة اإلمام ع�يل ال�ذي كان يقول :
"أن عثم�ان رج�ا كنت أكثر اس�تعتابه واق�ل عتابه
"واالستعتاب معناه" االسرتضاء" وأنا لست عليا وال
املالكي هو عثمان مع تقديرنا للشخصيات التاريخية
كما يجب.ومع كل هذا االختاف الذي افرق بينه وبني
الخ�اف  ,ف�األول ينحرص يف وجهات النظ�ر التي لها
م�ا يربرها منطقيا ,ول�ه يف التاريخ س�ياقات وأمثلة
كث�رية وهي قضي�ة معرفية تخص غ�ري املعصومني
ونحن منهم  ,فللمعصوم س�ياق االصطف�اء الرباني
يف القي�ادة والخيار الرباني ال اع�رتاض عليه من قبل
الحكم�اء والذي�ن حس�ن ايمانهم واس�تقام عقلهم,

اختلـــف مع املالكــــــي وال أظلمــــه ؟

ولذلك ال يحدث االختاف وال الخاف بني املعصومني ,
واألنبياء واملرسلني الذين بلغ عددهم " "124ألف نبي
ومرس�ل لو اجتمع�وا يف مكان واحد ل�م ولن يختلفوا
حتى يف التفاصيل والجزئيات ألنهم أذابوا األنا وتخلوا
عن الذات يف مقابل "أن الحكم لله" .
ومن هن�ا فليس بين�ي وبني املالكي خ�اف  ,الن
الخ�اف يتعلق بالقضاي�ا العقائدية وأمات املس�ائل
الفكرية وبيني وبني املالكي ينعدم هذا املس�توى من
الخاف كما ينعدم بيني وبني الكثري من السياس�يني
واملتظاهري�ن إال م�ن خرج من جادة الحق والس�بيل
املس�تقيم وه�و الذي يع�رب عن�ه قرآني�ا "بالرصاط
املس�تقيم" "أهدن�ا ال�رصاط
املستقيم".

أختلف مع املالكي يف

طريقة كتابة الدستور
القنبلة املوقوتة التي

رسم هبا تقسيم العراق
ولذل�ك فانا واملالك�ي نرفض
تقسيم العراق ,وال نفكر بطريقة
طائفي�ة ,والحديث عن مدرس�ة أه�ل البيت من قبيل
وقب�ل املالك�ي ه�و حديث مع�ريف ينتم�ي اىل مفهوم
"حق الجهاد جاه�دوا يف الله حق جهاده" واإلرهاب
الوهابي ال�ذي يقتل ويذبح ويكفر خارج عن مفهوم
"ح�ق الجه�اد" و "ح�ق التق�وى" "اتق�وا الله حق
تقاته" و" اتقوا الله ما استطعتم" و"حق املعرفة "
و"ح�ق االعلمية " قال رس�ول الله "ص"  :إذا اجتمع
خمس�ة وع�رشون نف�را منكم ول�م يؤم�روا من هو
أعلمه�م فعمله�م باطل" وهو ترجمة لآلي�ة القرآنية
املباركة "ال يعلم تأويله إال الله والراس�خون يف العلم"
و "أطيعوا الله وأطيعوا الرس�ول وأويل األمر منكم" و
" إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون
الصاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون" .واالختاف بني
الن�اس جائز وهو أم�ر طبيعي تقره س�نن التكوين
واالجتماع يف املأكل وامللب�س وتباين وجهات النظر يف
املس�ائل التنظيمية والتعليمية والصحي�ة والزراعية

والصناعي�ة واألمني�ة والعس�كرية ,ولك�ن الخ�اف
غري جائز ألن�ه يؤدي إىل الفرقة والفتن�ة "وال تكونوا
كالذي�ن تفرقوا واختلفوا من بع�د ما جاءهم البينات
وأولئك له�م عذاب عظيم" فالخاف يتعلق باملس�ائل
العقلية لجه�ة العقائد "كان الناس امة واحدة فبعث
الل�ه النبيني مبرشي�ن ومنذرين وان�زل معهم الكتاب
بالحق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه " – -213
البق�رة .وبعد ان عرفنا الفرق بني االختاف والخاف,
واختايف مع املالكي وغريه عىل هذا املس�توى املقبول
رشع�ا وأخاقا وهو ما يتفق والقاع�دة التي وضعها
رس�ول الله " ص" حيث قال " :ان�رص أخاك ظاملا أو
مظلوم�ا" ،قالوا يا رس�ول الله عرفن�ا كيف ننرصه
مظلوم�ا فكيف نن�رصه ظاملا ؟ ق�ال "ص"  :تردعه
ع�ن الظل�م وال تق�ف إىل جانب�ه عندما يك�ون ظاملا،
وربم�ا ال يزال الكثري من الناس ال يعرفون هذا املعنى
 ,والتعليق�ات التي نقرأها يف املدونات اغلبها تندرج يف
هذا الس�ياق الذي يجد في�ه أعداؤنا فرصتهم الذهبية
الصطي�اد م�ن بينن�ا من يري�دون من أصح�اب هذا
الخواء العقيل الذي ال يميز بني الناقة والجمل.
وعندم�ا كنا نكتب وننتقد املالك�ي وننصحه إنما
كنا نضع بني أعيننا تلك القاعدة الذهبية التي وضعها
لنا رس�ول الله "ص" "انرص أخ�اك ظاملا أو مظلوما
"وه�ي ترجمة لآلي�ة القرآنية املبارك�ة "وقل لعبادي
يقولوا التي هي أحس�ن" و "الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه " و "قولوا للناس حسنا".
والذين كانوا يرموننا بمجاملة املالكي ويسمونه
"الهالك�ي" هم ال يعرفون املعاني الس�امية للرتبية
القرآني�ة التي تضمنته�ا تلك اآليات الت�ي ذكرناها,
مثلما هم يس�قطون بالتش�هري والتسقيط والتنابز
باأللق�اب ال�ذي منعه الق�رآن وحرمه ال�رشع " وال
تنابزوا باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد اإليمان".
وه�م يظلمون املالكي عندم�ا يطلقون عليه لقب
الدكتات�ور ,أو يرمون�ه بالعمال�ة والخيان�ة بطريقة
مزاجي�ة تتحك�م فيه�ا العقد الش�خصية الت�ي تبلغ
ذروته�ا عندما يرم�ون من يختلفون معه�م يف الرأي
باملجوسية وهي عقيدة عبدة النار ,ويزداد هذا الظلم
عندما يرمون ش�عبا مس�لما بكامله باملجوسية التي
يرفضها ذلك الشعب بحق وهو الشعب اإليراني املسلم
مثلم�ا يرف�ض الع�رب من ينس�بهم لدي�ن الجاهلية
وعبادة األصنام وهم كذلك عىل حق يف هذا الرفض.
وأنا ال�ذي اختلف مع املالكي ال أق�ول :أن املالكي
دكتاتور فهي شبهة غري متحققة والورع هو الوقوف
عند الشبهات ,فمن يقول أن املالكي دكتاتور هو غري
ورع ويقع يف الش�بهات ،ومن يقول :ان املالكي عميل
يقع يف الخطأ مرتني  ،مرة ألنه ال يعرف معنى العمالة,
ومرة ألنه ال يعرف رضورات العاقات الدولية.

ومن يقول :أن املالكي خائن ،يظلم الرجل ,والظلم
مذم�وم ومحرم ويؤدي إىل قس�اوة القل�ب التي عرف
واش�تهر بها اليهود الذين حرفوا التوراة وقتلوا بعض
األنبياء وحملوا كراهة وحقدا لكل الناس ,وكان نبينا
محم�د "ص" يحذرن�ا م�ن التش�به بأخ�اق اليهود,
وق�د مرقت منا جماعة تش�بهت بأخاق اليهود وهي
جماعة اإلرهاب الوهابي التكفريي ,والتي نراها تقتل
بدون سبب وتذبح تشفيا وتغتصب تسافا وسفاهة,
وتدم�ر حق�دا وعصبي�ة فه�ي بذل�ك تحق�ق رغبات
وأه�داف املرشوع الصهيون�ي األمريك�ي التوراتي يف
تفتي�ت وتقس�يم املنطق�ة والع�راق ,والتظاهر الذي
يقطع الطريق الدويل للعراق يحقق مارب ذلك املخطط
س�واء علم املتظاهرون أم لم يعلموا  ,ومن هنا تكون
الفتوى الداعية إىل اس�تمرار التظاهر وقطع الطريق،
هي فتوى ال تنتمي لسنة رسول الله "ص" الذي حرم
قطع الس�ابلة " وهو طريق مرور الناس والحيوانات
" عندما قال "ص" " :إياكم وقطع السابلة ,فان أبيتم
فأعطوا الطريق حقه ،قالوا وماحقه يا رس�ول الله ؟
ق�ال "ص" " :غض النظ�ر  ,ومس�اعدة الصغري
واحرتام الكبري ,وعدم قطع السابلة"
والي�وم عندم�ا تقط�ع الطري�ق الدولي�ة ألي�ام
وأسابيع ويحاول البعض التخفيف من هذه الحقيقة
والتقليل من ش�ناعة وفس�اد هذا العم�ل بالقول ،أن
الطريق لم تقطع بالكامل وإنما هناك تحويلة طولها
ثاثة كيلومرتات وبعدها تواص�ل الحافات طريقها،
ولم يعلم من يق�ول هذا القول انه زاد الطني بلة ،فما
معنى أن تس�ري الحافات لثاث�ة كيلومرتات يف طريق
ترابي وما يرتتب عىل ذلك من خس�ائر يف الوقت واملال
ومل�اذا هذا العبث بحقوق الن�اس والوطن ؟ أليس هذا
هو تمام االستهانة بحرية الناس وكرامتهم ؟
إن م�ن يطل�ب االس�تعانة باألم�م املتح�دة ع�ىل
إخوانه العراقيني س�واء من كان يف الحكم أم خارجه,
إنم�ا هو يس�تعني بالظال�م املحتل الن األم�م املتحدة
واجهة ألمريكا ,وأمريكا ال تريد س�وى "الطاقة وامن
إرسائيل" وهي غري س�ائلة عما يجري يف العراق فهي
من خططت واعدت ملثل هذا السيناريو املؤلم عىل قلب
كل عراقي غيور يشاهد ما يحل ببلده مما يشمت بنا
األعداء ويحقق قول الشاعر العربي القديم :
قومي هم قتلوا أميم أخي  ....فلنئ رميت يصيبني
سهمي
وقول األخر -:
وظلم ذوي القربى اش�د مضاضة  ....عىل النفس
من وقع الحسام املهند
وعندما ارفض مواقف األخ مسعود البارزاني ضد
املالكي ألني أراها ضد العراق وضد الدس�تور الذي هم
كان�وا ش�هود زور يف كتابته ,والس�كوت ع�ن اخطاء
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مسعود البارزاني هو ظلم للمالكي ,الن مسعود ومن
معه يصبون ج�ام غضبهم اليوم عىل املالكي فقط يف
لعبة مكشوفة يستغلون بها حاجة املواطنني لإلصاح
والخدمات ,مهيئني بذلك فرصة املخططني الخارجني
ومعه�م تركي�ا وقط�ر والس�عودية لانقضاض عىل
الع�راق بع�د تدمريه�م س�ورية وتهج�ري وإضع�اف
ش�عبها  ,وما قي�ام فرنس�ا بمهاجم�ة اإلرهابيني يف
م�ايل ,ومس�اعدتهم وتقديم العون لهم يف س�ورية إال
دلي�ل عىل خبث نواي�ا املخطط الجديد ال�ذي لو عرف
العراقي�ون الذي�ن يتظاه�رون ض�د الحكوم�ة اليوم
ومنهم الكثري من الوطنيني املحبني لش�عبهم وللعراق
والس�يما يف املوص�ل الحدب�اء
والرم�ادي وتكري�ت العش�ائر
العربية ملا س�محوا ألنفس�هم

أختلف مع املالكي يف
مرشوع املصاحلة

تنظي ًام وختطيط ًا
وليس فكرة

س�اعة أن ينج�روا إىل مخطط تدمري
العراق  ,فأخط�اء الحكومة يتحملها
كل األطراف السياسية املشرتكة بالحكم وليس السيد
املالك�ي لوح�ده ,فلم�اذا كل ه�ذا الش�حن الطائفي
والعاطفي املرشوخ بعدم املوضوعية وغياب اإلنصاف
ضد املالكي حتى أصبحت األمور تجري بما ال تشتهي
الس�فن  ,وي�راد االقتص�اص من املالك�ي فقط حتى
ليبدو يف املشهد وكأنه الشهيد الحي !
م�ن هنا أق�ول ،ال يجوز التم�ادي يف هذا املرشوع
الغري�ب واملس�تغرب ب�كل تفاصيل�ه املرعب�ة ,وعىل
العراقي�ني جميع�ا والس�يما أه�ل العق�ل والخ�ربة
والحضور االجتماعي من سنة وشيعة وكرد وتركمان
ومسيحيني أن يبادروا إىل رفض هذا املرشوع وتفويت
الفرصة عىل املندسني بني املتظاهرين ,حتى تسرتشد
التظاه�رات بالخيار الوطني ال�ذي يقول ،ال خري فينا
إذا اقتتلن�ا مع بعضنا وخربن�ا وطننا بأيدينا وضيعنا
وحدتنا  ,وعندها ال ينفع الندم .
فالحكوم�ة الي�وم تفت�ح ذراعه�ا للمصافح�ة

والح�وار تؤازره�ا عش�ائر ال يس�تهان بإخاصه�ا
وقواعد ش�عبية تعتز بوطنها رغم معاناتها من جراء
نق�ص الخدمات وقلة ذات الي�د  ,والحكومة واملالكي
يقبل�ون عىل الحوار صادقني رغم ما يقال عن الفريق
الذي عني لتلقي طلبات املتظاهرين ,فاألصل يف صاح
الهدف والفكرة  ,اما األس�ماء فيمكن تغيريها واذكر
إخواني العراقيني جميع�ا بالحقيقة التالية" :الداعي
للن�زال مرصوع ومغل�وب" "ورب مل�وم ال ذنب له",
وال أحب للمتظاهرين أن يرصوا عىل ش�عار "اعتصام
اعتصام حتى إس�قاط النظام"  ،فهو ش�عار ال يمثل
كل العراقي�ني ,وهو بمثابة الداعي للنزال  ,وقد عرفنا
أن الداعي للن�زال مرصوع ومغلوب وال نريد ألحد من
إخواننا العراقيني أن يكون مرصوعا أو مغلوبا فان يف
ذلك خسارة للعراق كله .
وال أحب إلخواني العلماء ممن يراد منهم الفتوى،
ان ينس�وا ما يحي�ط بالعراق من مخطط�ات تآمرية
ليس�ت تهما لآلخرين ولكن اصح�اب املخططات هم
م�ن رصح�وا بها م�رارا  ,وصحفهم وبع�ض كتابهم
كتب�وا عن ذلك حتى أصبح�ت وثائق ملن يتابع ويحلل
وي�درس واق�ع الع�راق واملنطق�ة ,لذلك أرج�و ان ال
ينظروا للمتظاهرين من زاوية واحدة  ,فنحن جميعا
م�ع حق التظاه�ر ,وحق الحرية ,ولك�ن الحرية التي
تب�دأ عندما ينتهي حق اآلخرين ,وحقوق اآلخرين من
العراقيني لم تنته س�واء يف الطريق الدويل يف االنبار أم
يف ساحات بغداد  ,لذلك أقول إلخواني العلماء ،الشبهة
قائمة لوج�ود الجماعات اإلرهابي�ة وتنظيم القاعدة
يف الع�راق تتبنى تأيي�د التظاه�رات يف االنبار ونينوى
وصاح الدين تحديدا وان كان عىل طريقته الدعائية,
ث�م هو م�ن تبنى اغتيال الش�هيد عيفان العيس�اوي
ش�هيد الفلوجة واالنبار والعراق ,والورع هو الوقوف
عند الش�بهات ,ومن ال يلتزم به�ذه القاعدة الفكرية
الفقهية ال يكون مربئا للذمة بما أفتى فيه ,ألنه بذلك
يقدم خدمة لإلرهاب التكفريي ,ويقدم خدمة ملرشوع
القتل واس�تباحة الحرمات يف الع�راق وحادثة تفجري
مجلس الفاتح�ة وموكب العزاء يف طوز خرماتو التي
راح ضحيته�ا الع�رشات تن�درج يف ه�ذا االس�تهداف
املخطط بخب�ث صهيوني ومكر أمريكي وغباء عربي
كش�ف عنه أخ�ريا وزير خارجية الس�عودية س�عود
الفيصل الذي كان ش�ديد الحماس�ة لدعم الجماعات
املسلحة يف سورية وإذا به عند استقباله رئيس وزراء
لبنان نجيب ميقات�ي يقول بحرية وعجز  :ماذا نفعل
يف س�ورية والنظ�ام الس�وري يرف�ض الح�وار حتى
أصبحنا عاجزين ماذا نفعل ؟ وهو الذي قال قبل ذلك
يف لقائه مع وزير خارجية مرص " ال حل يف سورية إال
الحل الس�يايس" .إننا يف فتنة تأكل أهلها وترميهم يف
تيه دونه تيه بني إرسائي�ل  ,وإيقاف الفتنة واالبتعاد
ع�ن التيه ال يكون اال بأعم�ال العقل  ,الذي ال أراه قد
أحس�ن اس�تعماله طيلة مرحل�ة ما بع�د  2003واىل
اليوم الس�يما يف املحطات الحرجة من أيام بول بريمر
س�يئ الصيت وقبله الجنرال غارنر وبعدهما الجنرال
ب�رتاوس إىل س�فراء االحت�ال األمريك�ي املتعاقبني,
اىل خدع�ة م�ا س�مي باتف�اق اربي�ل اىل االنتخاب�ات
األخ�رية وطريقة تش�كيل الحكومة الهش�ة اىل أزمة
املناط�ق املتن�ازع عليها وهي لغ�م أمريكي صهيوني
 ,إىل ازم�ة ق�وات دجل�ة والبيش�مركة اىل أزمة رشكة
اكس�ون موبيل النفطية املفتعلة ب�ني اإلقليم واملركز
ح�ول تصدي�ر النفط م�ن اإلقليم وإش�كالية املوازنة
واس�تحقاق االقليم الذي يتهيأ لفتح مش�كلة جديدة
مس�تفيدا م�ن حريت�ه يف تعبئة س�جات النفوس يف
املنطق�ة الكردية الت�ي يدعي ان نف�وس اإلقليم
بلغت "س�تة مايني نس�مة" مما يستحق 0|23
من نسبة املوازنة ،اي نحن أمام مسلسل اختاق
مش�اكل ال تنتهي إال بالتقسيم املوضوعة رشاكه
مس�بقا  ,اىل أزمة التظاهرات واالعتصامات التي
اتخذت م�ن اعتقال حماية وزي�ر املالية ذريعة ,
وإال فان فريقا م�ن العراقيني الذين مرجعيتهم خلية
عمان وس�ندهم تركيا االوردغانية ودعمهم املايل من
الس�عودية وقطر يتحرون لهذا املرشوع ويوطدون
تعاونه�م الرسي م�ع تنظيمات القاع�دة ,ويحركون
بقي�ة عواطف مرتهل�ة عند من انتمى لح�زب البعث
أيام صدام حس�ني  ,مستفيدين من أخطاء الحكومة,
وسوء الخدمات ,وضعف األجهزة األمنية واخرتاقاتها
 ,وضعف القضاء  ,وسوء إدارة السجون ,ومستفيدين
كذلك من الش�حن اإلعامي ضد الحكومة الذي تتواله
فضائي�ات عراقي�ة تبث م�ن الخارج وأخ�رى عربية
معروف�ة بانتماءاته�ا وعدائها للع�راق ومعها طاقم
أجنب�ي يرج�ع للحقب�ة امللكي�ة الت�ي ش�هدت والدة
مش�وهة وطائفية للدولة العراقية .وس�يحلو لبعض
املحدودي�ن والطائفيني أن يقول�وا عندما يقرأوا هذه
الدراس�ة ،وأي�ن إيران م�ن هذا ؟ وع�ذر أولئك أنهم ال
يملك�ون متابعة جادة وواعية مل�ا اكتب  ,وذكري هنا
لألط�راف املتدخلة بالقضية العراقية س�لبا والداعمة
باملال والس�اح إلش�اعة اإلرهاب يف العراق وتقسيمه
وتفتي�ت مجتمع�ه  ,وإي�ران لها حدي�ث يختلف عن
ه�ذا كله مل�ن يفه�م السياس�ة والرواب�ط التاريخية
والعقائدي�ة  ,وه�ذا لي�س تزكي�ة إلي�ران يف املطل�ق
فهن�اك اخطاء إيراني�ة تجاه العراق منه�ا ما يرتبط
ببعض األحزاب والتنظيمات ومنها ما يتعلق باألنهار
املشرتكة والحدود املشرتكة الس�يما تلك التي تتواجد
فيه�ا آبار للنفط  ,وكل ه�ذه القضايا ترتبط بضعف
الجان�ب العراقي أكث�ر مما ترتبط بالجان�ب اإليراني
الذي يحتاج دراس�ة مفصلة ليس هن�ا مجالها برغم
كثرة اللغط الذي تقف ورائه عقدة تاريخية ترس�خت
ش�وائبها يف نفوس البعض بعد الح�رب العراقية ضد
إيران ,وهذه إش�كالية أخرى تتيه فيها العقول وتجد
فيها الطائفية مناخها املناسب ,وال يمكن مناقشتها
إال بهدوء مع اس�تحضار أدوات الفهم ورياضة العقل
والنفس املطمئنة وأصحابها قلة نادرة" ولقد رصفنا
يف ه�ذا القرآن للناس من كل مثل وكان اإلنس�ان أكثر
ش�يئا جدال".وهكذا س�يعرف من يريد أن يعرف ملاذا
أك�ون منصف�ا للمالكي يف هذه األح�داث األخرية مع
إقليم كردس�تان ,وم�ع االعتصام�ات واالحتجاجات
التي أدلة الش�بهة فيها واضحة  ,حتى ال اظلم الرجل
وأحاف�ظ عىل قاعدة "انرص أخ�اك مظلوما أو ظاملا"
ويعرف السيد املالكي مثلما يعرف من يتابع أني ألوم
الس�يد املالكي وانتقده حيث يتطلب املوقف الرشعي
ذلك وأكون إىل جانبه حيث يكون مظلوما  ,وهو اليوم
مظل�وم كظامة الذي�ن ظلموا يف التاريخ وأس�مائهم
معروفة.
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فنون
طي احلق للمنتج الذي يرسقنا !

طه درويش :أع

جرى الحوار /سعدون شفيق سعيد

أ
لقب (فن�ان املصالحة) ألنه لم
أطلق�وا عليه
ظ�روف العصيبة عام�ي �2006
يتأخ�ر يف ال
ش�اركة يف أعمال تدع�و اىل نبذ
 2007ع�ن امل
طائفية ووحدة الصف العراقي،
الش�قاقات ال
ألمر ان يواف�ق عىل تصوير تلك
ب�ل وصل به ا
طني�ة بعي�دا عن االنظ�ار كي ال
املش�اهد الو
العامل معه أي مكروه آنذاك..
ينال�ه والكادر
االعم�ال صداها لدى الجمهور..
فوجدت تلك
رف كون�ه ق�د حم�ل ه�ذا اللقب
وه�و يت�
كب�رية ،ه�ذا بع�ض مم�ا قاله
وبمس�ؤولية
دروي�ش يف حوار ل�(املس�تقبل
الفن�ان ط�ه
العراقي):
ذي تقوله بص�دد مدراء االنتاج
* بداي�ة ما ال
ون رسق�ة جه�د الفن�ان عىل
الذي�ن يحاول�
حساب مصالحهم الشخصية؟
طيه�م الحق الن املبل�غ االنتاجي
جان�ب م�ا احص�ل علي�ه من
 أحيان�ا اعاالن  ..اىل
زمن�ي املفروض عليه�م من قبل
تي يف االعمال الفنية ان وجدت.
ال
والس�قف
مشاركا
الجه�ات املنتج�ة ال يفي بالغ�رض  ..واذا ما * اين تكمن معاناتك اليوم؟
هناك رسقة حقيقية اعتذر عن
تنا يف قلة االنتاج  ..اوال وقبل كل
ش�عرت بان
� معانا
مل وبحجج ش�تى  ..ولكنني يف
الع
التواصل ب
يشء.
حس�ب حسابا بعيدا وهو اننا قد
يمنحونك عمال ما ..ب َم تفكر؟
ا
قت
* حينما
ذات الو
رى ويف عم�ل مدعوم وامليزانية
بامل�ادة بقدر اهتمام�ي بالدور
نلقي مرة اخ
� ان�ا ال اهتم
لما بانه ليس�ت لدي اية رشوط
املخصصة له كبرية .
املناط بي ..ع
ركة يف اي عمل وانما اترك االختيار
أيك باالنتاج الدرامي يف العراق؟
عند املش�ا
*ر
تاج ضعيف يف العراق ..اىل جانب
ج�ة وملخ�رج العم�ل لتقييم�ي
 عموما االنللجه�ة املنت
العمال قليلة التي ال ترتقي لالعمال الدرامية كونهم يعلمون بمؤهالتي الفنية.
ا
ل
العربية لكونها مكررة ومملة.
* ومتى تكره الفن؟
ش كيف تحص�ل عليها يف هذه
النف�اق تس�لل اىل جلباب�ه..
* لقم�ة العي
� عندم�ا ارى
تت هي الس�ائدة وعىل حس�اب
واملجامل�ة با
الظروف؟
الوظيفي ألن ل�دي خدمة تزيد
م�ة ..وباملقابل انا ال اكره الفن
 م�ن راتب�ياملصلحة العا
اما ابتدأت منذ عام  1964وحتى
عىل ( )47ع

خر عمل كنت عنده وتم عرضه؟
ك�ره كل تلك الحاالت التي * ا
(ال�درس االول) للمخ�رج جمال
وانما ا
اكون مهمش�ا � ..مسلس�ل
تجعلني اكاد ان
وبطولة الفنان قاس�م املالك ..
فارق�ة صديق عب�د جاس�م
او تجربن�ي عىل م
جسدت شخصية (ابوليىل) وليىل
جلباب الذي بات ومن خالله
عزيز ع�ي الن ال
فته جسدتها الفنانة سوالف.
يرتديه ليس بجلبابه الذي عر
دخلت مخريا اىل * ومرسحيا؟
ب�ه منذ اول ي�وم
ارب�ع ش�خصيات يف مرسحي�ة
� جس�دت
عوامله البهية.
عن االمام موىس الكاظم ..وتم
ان تنصح الفنان دينية واحدة
ي�د
* وحينما تر
ظل عرضها يف مدينة الصدر.
طه درويش ما الذي تقوله يف
*وسينمائيا؟
�ت مع فيلم (الح�الج) للمخرج
� كن
قاسم حسن.
ماذا عن الجديد الذي لم ير النور
*و
لحد االن؟
جس�دت ش�خصية الدكت�ور
�
ش�اعر واالدي�ب محم�د مه�دي
وال
صري يف مسلس�ل (ع�ي الوردي)
الب
مخرج الس�وري عب�د الباري ابو
لل
�رب  ...كم�ا كان�ت يل مش�اركة
الخ
سلس�ل (امل�از) للكاتب صباح
يف م
عطوان واملخرج محمد كمر.
مت�ى حصل�ت عىل لق�ب (فنان
*
املصالحة) ؟
قدمت اعم�اال للعراقية هادفة
 حينمااىل املصالح�ة يف تل�ك الف�رة
ه�ذهالظ�روف؟
والتأني ..الن يف االفق وتدع�و
� دائما ادعوه اىل الصرب
واملحرجة ( )2007�2001وكنا
ال ريب ..ولقد قيل العصيبة
الفني اكثر من فرصة آتية
تلك االعم�ال يف اماكن بعيدة عن
نعم�ل
 ..واملهم انها تركت صداها لدى
من صرب ظفر.
عىل وس�ادتك ليال  ..االنظار
* وحينم�ا تضع رأس�ك
هور  ..حتى بات الناس يف الشارع
الجم
بماذا تفكر لليوم االتي ؟
�ي به�ذا اللقب ..علم�ا بان تلك
لكونه�م يمتلك�ون ينادونن
� ب�دءا افك�ر ب�اوالدي،
االعمال من اخراج جبار كريم.
لعلي�ا ومازال�وا ب�دون تعي�ن ..
الش�هادات ا
وباالخص البنات.

ماكيرة :ال مالمح طبيعية للفنانات والتاتو يزعجنا
أك�دت املاكرية ذك�رى عبد الصاحب ،ب�أن عمليات التجميل الت�ي تجريها بعض
الفنان�ات ال تخدم عمله�ا الفني وتقف عائق إمام تجس�يد بعض الش�خصيات
الفنية.
وقال�ت عبد الصاح�ب أمس لوكالة أنب�اء محلية "إن عددا ً م�ن الفنانات يعملن
حاجبهن بطريقة ال�"تاتو" بغية ظهورها بشكل أجمل ،لكن هذا االمر يضطرنا
لعم�ل الكثري عن�د أدائها ش�خصية تاريخية ,وبالت�ايل يقف عائقا أم�ام إظهار
الشخصية بشكل مقنع للمشاهد".
وأضافت "أن إقبال بعض الفنانات عىل عمليات التجميل (كنفخ الشفاه) وغريه
ولّد صعوبة يف البحث عمّن يجس�د الش�خصيات املهمة يف التاريخ وس�رية حياة
الفنانات ،ما يؤدي بنا للبحث عن مالمح طبيعية.
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جومانا مراد تغضب وتنفعل
وتوقف التصوير

تداول�ت
وس�ائل إعالمية مرصية خ�ربا مفاده أن امل
مثلة الس�ورية جومانا م�راد اوقفت تصوير
اثناء م
قابلة
معها بعد انفعالها بس�بب س�ؤال وجه
لها.ووفق ما نر كانت جومانا تجري لقاء
ص
حافيا خالل العرض الخاص لفيلم "الحفلة" ،و
سألها الصحايف عن مسلسلها القادم فقالت أنه
"الصن
دوق األس�ود" مع املمثل املرصي خالد صالح
وأبدت س�عادتها بالتعاون معه ،وحن سألها
ح�ول
م
ؤلف
وم
خرج العمل تهربت جومانا من اال
جابة فأعاد الصحايف الس�ؤال فانفعلت جومانا
و
طلبت
وقف التصوير وحذف ما تم تسجيله.
وو
ف�ق الصح�ايف واملوجودي�ن
فإن جومانا كانت تجهل اس�مي املخرج
واملؤل�ف للعم�ل الجدي�د،
وه�ي ال تري�د أن يظه�ر االمر عىل
ا لشا ش�ة  .و ا ثا ر ت
القضية اس�تغراب الصحافين
واملوجودين.

شذى حسون منهمكة في األعمال
تزخر أجندة الفنانة ش�ذى حسون بالكثري من االنشطة
الفني�ة حي�ث س�تبارش الحس�ون برفقة الفن�ان فايز
السعيد ببدأ تصوير مسلسل "يا مالكا ً قلبي" الذي تلعب
حس�ون فيه دور البطولة مطلع االس�بوع القادم وهو
من انتاج الفنان احمد الجسمي واخراج عارف الطويل،
وفقا مل�ا ورد يف موقع الفنانة العراقية عىل (فيس�بوك)
وتابعته (املستقبل العراقي).
م�ن جه�ة ثانية تتحرض ش�ذى لتصوي�ر حلقة خاصة
جديدة من املوس�م الثالث لجلسات وناسة مع نخبة مع
امل�ع نجوم االغنية الخليجي�ة والعربية .ومن جانب آخر

هيفا بعد الطالق ..أوسع
انتشار ًا وأكثر إبهار ًا
ن�رت املطربة اللبناني�ة هيفاء وهب�ي صور أحدث
الحمالت اإلعالنية التي شاركت
فيه�ا لصال�ح دار زغي�ب
للمجوه�رات يف لبن�ان ،ع�ىل
صفحته�ا الرس�مية بموق�ع
فيس بوك.صور حملة هيفاء
الجديدة جاءت بمناسبة عيد
الح�ب املق�رر أن يحتف�ل به
العش�اق حول العالم يوم 14
فرباير املقب�ل ،حيث ظهرت
يف الصور امرأة غامضة أكثر
جاذبي�ة وإث�ارة بفس�اتن
كالسيكية باللونن األحمر
والكحي الدانتيل.
هيف�اء وهب�ي يب�دو أنها
تح�ررت من أزم�ة طالقها
الحديث من رجل األعمال املرصي أحمد أبوهش�يمة،
حي�ث ش�هدت الفرة املاضي�ة انطالقة يف مش�وارها
الفني عىل الرغم من مرور ش�هور قليلة عىل طالقها.
بداية من الحمل�ة اإلعالنية للمجوهرات التي تعاقدت
عليها وانترت صورها يف ش�وارع لبنان بعد الطالق،
مرورا ً بعدة جلس�ات تصوير تمي�زت فيها بإطالالت
مثرية ،وحفل رأس الس�نة الذي شهد مغازالتها ألحد
رجال أعمال لبنان و ُيلقب بالعراب.
باإلضاف�ة ملش�اركتها املتمي�زة يف برنامجي «الرقص
م�ع املش�اهري» ،و«ديو املش�اهري» ،كم أنها تس�تعد
الس�تئناف تصوير أول بطوالته�ا التليفزيونية «مولد
وصاحب�ة غايب» املقرر عرضه يف املوس�م الرمضاني
املايض.

نفذت شذى جلس�ة تصوير فوتوغرافية
م�ع املص�ور دافي�د عب�د الل�ه ،حي�ث
ستتصدر اغلفة مجالت خليجية وعربية
يف الفرة القادمة..
اما عىل صعيد الحف�الت فاجندة الفنانة
ش�ذى ممتلئة بالعديد م�ن الحفالت التي
س�تحييها يف عدد من الدول الخليجية ومن
ثم تس�تعد الحس�ون إلحياء ع�دد من اكرب
املهرجانات العربية والتي ستعلن عنها قريبا
.

جراح تجميل يكشف
أشهر ّ
جمال الفنانات التركيات
كشف جراح التجميل الش�هري الربوفسور ناظم دوراك أرسار جمال
املرأة ،وش�دد عىل رضورة إبراز املرأة كل ما لديها من طاقة إيجابية
يف داخلها.
وأكد الجراح الركي دوراك أن بعض النساء اللواتي
ال يتمتعن بجمل الشكل ،تزيدهن الطاقة اإليجابية
الت�ي تنبع منه�ن تلقائيا ً بصف�اء وعذوبة إرشاقا ً
وجماالً .وب�ن أن قليل من الرياضة مفيد وكثريها
خطر عىل صحتهن وجمالهن مضيفاً:ا لنس�اء اللواتي
ّ
يزاولن الرياضة بشكل مبالغ به وزائد عن الحد ،ال يعرفن
أن ذلك يفقدهن بريق أعينهن األخاذة ويستنفذ طاقتهن.
وقد قي�م من منطل�ق خربته التجميلي�ة عددا ً من نجم�ات تركيا
الشهريات فماذا قال عنهن؟
نبهات جهري (الس�لطانة األم) :لم تخضع ألية عمليات تجميل،
وتتمتع بطاقة إيجابية
كب�رية تمنحه�ا
إرشاقا ً خاصاً ،امرأة
لطيف�ة ومتج�ددة،
ليست من نوع النساء
الكالس�يكي التقليدي ،ونظراتها
مع�ربة جداً.ن�ور فات�ح أوغل�و
(الس�لطانة ناه�د دوران) :لديها
فم كبري.توبا بيوكستون (مليس)
 :أنث�ى كامل�ة ال عي�وب فيه�ا،
وامرأة جذابة جداً.بريين س�ات (
فاطمة) :ال جاذبية لديها.
س�لمى آرج�ش (الس�لطانة
خديج�ة) :لديها طاق�ة إيجابية
حيوية تمر منه�ا إىل من حولها.
نورجول يشلش�اي (ياس�من):
تتمي�ز بمالم�ح وج�ه جميل�ة
وعيناها رائعتان.

حكاية

حليم ..ارتدى الد

كتب  /فاروق حمدي
لس�ت أدري من اين أبدأ حكاية املطرب والفنان واالنس�ان (ع
الحليم حافظ) الذي صدحت له مالين الحناجر يف الوطن العر
والعالم حباً وهياماً وش�وقاً بأغنياته كلم�ات ولحناً وأداء ..ن
لست ادري من اين أبدأ بالكتابة عن العمالقة وعن (حليم) ال
غن�ى للوط�ن العربي ،وغنى ملرص (ام الدنيا) وغنى للس�د الع
وللعام�ل وللفالح وللتأميم وللجن�دي وللمعلم وللطالب وللفن
وللمس�ؤولية وللف�داء وللجماه�ري يف ارجاء املعم�ورة ,كما غ
لألرض ولفلسطن وللمعارك وللحبيبة وللحب وللحياة وللطبي
ولفصول السنة.
أية موسوعة فنية خالدة حتى يومنا هذا؟!
ما هذه الحنجرة املاس�ية التي وهبها الله لهذا االنس�ان ال
سخرها ليؤدي من خاللها دروساً يف الوطنية والتضحية والح
الريف والصدق والوفاء والتواضع.
ماه�ذه املعج�زة الفريدة الت�ي تحول�ت اىل (كتيبة) من العم�ل الجماع
(مؤلفن وملحنن وموسيقين وموزعن ومنشدين وقادة فرق (مايسر
وفنين ومخرجن و..و ..الخ؟
يعمل�ون بروح فريق العم�ل الواحد لوالدة اغنية رسع�ان ماتتناقلها االج
وتظل تردد عىل ش�فاه الجماهري من املحيط اىل الخلي�ج العربي ولتتحول
دروس بليغة يف ميادين االعمال الفنية الرائعة ..اذن الكتابة عن (حليم) ليس
سهلة ,كما هو حال اغانيه التي يتمتع بها املستمع ...ويشاهدها عرب الشاش
وليس بالعمل الس�هل االش�راك مع (حليم) يف عمل فني ومن يريد ان يعمل م
فعليه ان يحس�ب له الف حس�اب ,ألنه كان يتعامل مع كل يشء بجدية وبحرص
ودقة واخالص؟!
مسرية حافلة بالعطاء
وع�ىل عكس م�ا كان معم�وال به ،حي�ث املطربون يبحث�ون عن امللحن�ن الك
للتعامل معهم ..فأن عبد الحليم حافظ كرس هذه القاعدة حينما اصبح اسمه وصو
رم�زا ً من رم�وز نجاحات وش�هرة الكثري من عمالق�ة التلحن وكبار املؤلف�ن من كت
األغان�ي وقصص االفالم وما اقوله هن�ا ليس بمديح للرجل واالنس�ان والفنان الذي غ
عاملنا منذ زمن ,وهو كذلك ليس بنفاق فني بل انها الحقيقة الكبرية الساطعة التي تتح
بها الجماهري العربية قبل النقاد والفنانن وذوي االختصاص ألن عبد الحليم يعترب عنرص
رئيساً واساساً يضاف اىل قائمة العمالقة يف عرصه وزمانه فكان احد اهم اركان االنتعا
االقتص�ادي ملرص (الجمهوري�ة العربية املتحدة) جنباً اىل جنب م�ع العمالقة (محمد ع
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ظه��رت النجم��ة ومصممة
األزي��اء العالمي��ة فيكتوري��ا
بيكه��ام عل��ى غ��اف مجل��ة
" "Elleف��ي آخ��ر اصدارته��ا
للشهر الحالي.
وب��دت فيكتوري��ا زوج��ة
نج��م ك��رة الق��دم البريطان��ي
دايفيد بيكهام بكامل أنوثتها،
حي��ث ارت��دت بنط��اال قصي��رًا
وسترة من اللون الفضي.

مسرحية سفرطاس
تأليف /جواد األسدي
إخراج /حليم هاتف
الن�ص /مأخ�وذ ع�ن مرسحي�ة (حم�ام
بغدادي)
تمثيل /يحيى داود � أنس راهي

"لي�س غريبا أن نكون حداثويني يف غرضنا
املرسح�ي ونك�ون اصح�اب رؤي�ة جديدة
تمشط افكارنا الوردية عىل خشبة تعتقت
برائحة الفكر والوعي".
املخرج حليم هاتف

يوجه نقدا الذع ًا للفضائيات
لعيبي ّ

انتقد الفنان الكوميدي حافظ لعيبي بعض
الفضائي�ات الت�ي "تعي�ش يف غرب�ة ع�ن
الشارع العراقي" ،مش�ريا ً يف لقاء صحفي
إىل إن بعض القنوات تزيّف الحقائق لخدمة
مرشوعها الاإنساني.
وتاب�ع "أن حديث�ه ه�ذا ليس طعن�ا بتلك
القنوات التلفزيونية بل هو توضيح وتنويه
كون بعض املحطات تقدم أش�ياء ال ترتقي
حتى ملستوى الثقافة اإلعامية".
واستدرك ،أنه ال ينكر وجود قنوات التزمت
نوعا ما برسالتها تجاه املجتمع وقدمت ما
يخدم هذا البلد يف جانب ما.
ومن جانب آخر ،ينتظر الفنان عرض فيلم
(سائرون) الذي شارك فيه بمرشوع بغداد
عاصمة الثقافة يف ش�بكة االعام العراقي،

مش�ريا ً إىل أنه م�ن ال�رضوري عرضه عىل
املشاهد العراقي كونه يطرح قضية وطنية

"نص ردن"
تتواصل في كندا
يواص�ل الفن�ان فض�يل الجب�وري العم�ل ع�ىل اخ�راج
املرسحية الش�عبية الكوميدية (ن�ص ردن) يف كندا ..ويف
ترصيح لوس�ائل اعام محلية ق�ال الجبوري ان العرض
يحمل توقيع عباس الحربي مؤلفا ً وتمثيل احمد ش�كري
وكارول�ني وعيل منش�د وداخ�ل البحراني ودين�ا الربيعي
مساعد مخرج عبد الحسني علوان.
واض�اف املرسحي�ة تضم تس�ع اغ�ان (برول�وك) كتبها
الش�اعر مناضل التميمي والفنان ربيع الش�مري ووضع
الحانها هيثم املهندس وفؤاد حسن ومحمد عبد الوهاب.
ويف ختام حديثه كشف الجبوري عن مرشوع جديد يتمثل
بالقيام باخراج اغنيتني احداهما وطنية واالخرى عاطفية
ملطرب عراقي شاب يف كندا.

العندليب األسمر في الكويت وتعاونه مع كبار الملحنين هناك

دشداشة وغنى اخلليجي عىل البحر بإيقاع "الصف َكة واخلشابة"

عبد
ربي
نعم
لذي
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رو)

جيال
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س�ت
شات
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رص
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وته
تاب
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حدث
رصا ً
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عبد

الوهاب وفريد االطرش وام كلثوم) ومن كان يعمل بمعيتهم من مختلف الصنوف الفنية.
حليم والغناء الكويتي
م�ن هنا تب�دأ حكاية عبد الحليم حافظ..ومع مطلع الس�تينات كنت حينه�ا يف حجرة الفنان
•
املط�رب وامللحن الكويتي املعروف املجتهد (س�عود الراش�د) رحم�ه الله الذي كان يش�غل منصب (رئيس
القس�م املوس�يقي) يف اإلذاع�ة الكويتي�ة وكان معن�ا ع�دد م�ن املطربني
وامللحن�ني (كويتيني ومرصي�ني) من بينهم املطرب وامللح�ن (عبد الحميد
الس�يد) وعثمان الس�يد ويحيى احمد وميش�يل املرصي ونجيب رزق الله
واحمد عيل وحسني أمني وعوض دوخي ومحمود الكويتي وكان الحديث
منصب�اً عىل رغبة عب�د الحلي�م حافظ لغن�اء اللون الكويت�ي وإعجابه
باأللحان الكويتية وخاصة اس�تخدام (آلة املرواس والصفكة الكويتية)
وكان�ت رغبة ه�ذا الفنان الكبري تتح�ول عند عمالقة ومس�ؤويل (الفن
الكويت�ي) إىل (أوامر) حيث رسعان م�ا انتقلت هذه البرشى اىل االداري
املخرضم والفنان واالنس�ان املرحوم (عبد العزيز محمد جعفر) (وكيل
الوزارة املساعد لشؤون االذاعة) أي (مدير عام االذاعة) حينما كانت ال
تزال يف حي (املرقاب) الذي امر بش�حذ الهمم لتحقيق (احام وامنيات
العزي�ز عب�د الحليم حاف�ظ) وليقع االختي�ار عىل الفنان�ني الكبريين
(س�عود الراشد وعبد الحميد السيد) لوضع موسيقى والحان االغاني
التي س�يؤديها حليم فيما تلقى الشيخ االنسان والفنان الكبري (جابر
العيل الس�الم الصباح) وزير االرشاد واالنباء النبأ بفرح غامر واوعز
بتس�خري وتس�هيل االمور النجاز وتحقيق هذا الحلم وتشكيل لجنة
تض�م العمالق�ة (احم�د العدواني واحم�د باقر ومحم�ود الكويتي
وع�وض دوخ�ي ويوس�ف دوخ�ي ومحم�د بورس�يل وغن�ام الديكان
وآخرين) ملتابعة تحقيق هذا االنجاز الذي اس�هم فعاً فيما بعد بتطور ونجاح االغنية الكويتية وظهورها
عىل الس�احة العربية كمناف�س لاغاني املرصية واللبنانية والعراقية والس�ورية..ال س�يما وان العمالقة
(محم�د عبد الوه�اب وأم كلثوم وفريد االطرش وعب�د الحليم حافظ ومحرم فؤاد وفائ�زة احمد) قد غنوا
للكويت يف مناس�بات وطنية وموس�مية ..وها هي الفرصة تأتي ثانية لحليم لريفد مكتبة اذاعة وتلفزيون
الكويت باغاني كويتية (بحتة) كاماً ولحناً .وهنا تس�ارع الجميع يف سباق لنيل هذا الرشف الفني الرفيع
للكويت...وبع�د جهد جهيد يق�ع االختيار عىل مجموعة من املؤلفني وامللحنني من بينهم الفنانون س�عود
الراش�د وعبد الحميد الس�يد وعثمان الس�يد وش�ادي الخليج وغنام الديكان واحمد العدواني واحمد باقر
وغريهم كثريون.باملقابل كانت وزارة االرش�اد واالنباء..واالذاعة والتلفزيون قد انجزت كامل استعداداتها
لكل ماهو آت وما س�تتبعه من خطوات.معروف عن حليم انه كان دقيقاً يف عمله واعماله له حق التدخل
يف كل ش�اردة وواردة رغ�م امراض املعدة املزمنة الت�ي كان يعاني منها ولهذا فان الخط�وات املقبلة ألداء
اللون الكويتي البد وان يوازيها إتقان اللهجة الكويتية الشعبية والتوفيق مع االيقاعات اللحنية (بالصوت

وامل�رواس والدفوف والبس�توكة وتواف�ق توقف وبداية (الخش�ابة والصفكة) الخليجية التي س�تصاحب
االغنية او املوس�يقى يف آن واحد وكذلك الرقصات الخليجي�ة ورقصات البحر وارتداء حليم للزي الكويتي
الخليجي ((الوزرة-الدشداشة-الكوفية-العقال) او الفانيلة نصف الردن وأبحر عىل سفن صيد األسماك
وتمتع بقضايا فلكلورية شعبية وفنية كثرية.
بداية زحف الكتيبة الفنية
اذن م�ا كان ع�ىل عب�د الحلي�م وبحك�م اندفاع�ه وحرص�ه
•
الكبريي�ن للولوج ملثل هذه االلوان الش�عبية الخليجي�ة الغنائية الجديدة
ع�ىل لون�ه ومدرس�ته ،اال ان يتق�ن جميع تل�ك الفقرات خال اس�بوع
واح�د وكان كعادته وكع�ادة اهل الفن واملوس�يقى يف الكويت قد اجهد
الجمي�ع عبد الحليم حافظ وغنائه اللون الخليجي البحري ,فكان عماً
متواصاً ال يفصل بني الليل والنهار س�وى اس�راحات قصرية تتخللها
وجب�ات الطعام واملرطب�ات .ولتبدأ بعده�ا كتيبة عب�د الحليم حافظ
من موس�قيني ومخرجني وفنيني واداريني زحفه�ا الكبري نحو العمل
الفني العماق الذي جندت له وزارة االرش�اد واالنباء الكويتية مختلف
الوسائل االعامية والفنية من سمعة وشهادة جيدة يف آن واحد.
واس�تنفر الجمي�ع التم�ام ه�ذا العم�ل باالي�ام الثاثة الت�ي حددت
للتس�جيل النهائي بعد ان تم وبنجاح كبري انجاز الربوفات اليومية من
االسبوع االول واجتيازها بدرجة امتياز ملرحلة (الجنرال بروفة) وكان
م�ن عادة حليم التدخ�ل يف كل صغرية وكبرية من العاملني معه ..ولهذا
كان اصعب يشء عليه هو كيف س�يقف (حافياً) عىل صخور س�واحل
بح�ر الكويت بالوزرة املقلم�ة الحمراء والفانيل�ة البيضاء ذات النصف
ردن وهو يش�د حول رأس�ه كوفي�ة البحارة ف�كان بخفة دم�ه ودماثة
يداعب املس�ؤول ع�ن تصميم االزي�اء واملخرج بنكات يضح�ك لها الجميع
خلق�ه
ويسألهم عما اذا كانت هناك نية لتغيري هذا الزي حيث كان حليم خال فرة التصوير يتعثر
فتس�قط الوزره تارة ..وش�باك صيد االس�ماك تارة اخرى او كوفية ال�رأس ليعاد التصوير
مل�رات عديدة حتى املرة السادس�ة لتنجز أخريا ً والدة اغنية (يافرحة الس�مار) بنجاح دون
اية والدة قيرصية؟! بعد ان ظل جميع الفنانني والفنيني سهارى حتى صباح اليوم التايل
كون اخراج االغنية وتصويرها كان يبدأ مع س�كون الليل.وما حصل يف اغنية (يافرحة
الس�مار) حصل ألغنيتي (ياهيل..ياهيل) و(عيني ضناها السهر) حيث كان البد وان
يك�ون لعبد الحليم حاف�ظ دور يف اداء (الصفكة) الكويتي�ة والتي يجب ان يتزامن
ايقاعه�ا وصفكة الك�ورس وتوقف االيقاعات وكثريا ً ما كان�ت تأتي حركات ايدي
حليم وصفكته (نش�ازاً) بخاف االيقاعات ليعاد التصوير عدة مرات الس�يما وان
املخ�رج ومدير التصوير كان يركز يف هذه اللحظات عىل عبد الحليم حافظ بلقطات

مهمة.
وقال لعيبي "ان الفيلم يتحدث عن اللحمة
الوطني�ة بني طوائ�ف الش�عب املختلفة",
مبين�ا ً ان الفيل�م م�ن س�يناريو وإخ�راج
حس�ني حافظ لعيبي وقصة حافظ لعيبي
وتمثيل حسني عجاج وآخرون".
ٌ
عاتب عىل املس�ؤولني يف دائرة
وأض�اف أنه
الس�ينما وامل�رسح كونهم أرشك�وا فنانني
ومخرج�ني من خ�ارج الدائ�رة يف مرشوع
بغ�داد عاصمة الثقافة وتناس�وا مجموعة
كبرية من الفنانني الذين ينتمون للدائرة .
وطالب :القائمني عن املرشوع الكشف عن
أسباب عدم إرشاك الفنانني املنتمني لدائرة
الس�ينما واملرسح باألفام السينمائية التي
تم أنتاجها مؤخراً.

نعومي واتس:
عندما أمشي ال أحد يعرفني!
قال�ت املمثل�ة األمرييكية نعومي واتس خ�ال لقاء صحايف
له�ا ملجل�ة ""w magazine
انها عندما تتن ّزه يف الطريق
ال أحد يعرفها ،والغريب أنها
عندما تك�ون برفقة زوجها
املمثل ليف رشيب يستوقفها
املعجب�ون ويطلب�ون منه�ا
تصويرهم معه دون اإلنتباه
إىل انها املمثلة نعومي واتس
.وأضافت نعومي ان األمر ال
يزعجه�ا بل يعترب إيجابيا يف
حياة املشاهري.
من ناحي�ة اخ�رى التقطت
عدسات كامريات الباباراتزي
صورا ً لنعومي واتس يف لوس
أنجلوس وهي تتحدث عرب الهاتف.

سويفت جاهزة للفروسية

التقطت عدسات كامريات الباباراتزي صورا ً للنجمة تايلور
س�ويفت أثناء وصولها إىل مطار كان يف فرنسا حيث ّ
وقعت

للمعجبني عىل االوتوغرافات والتقطت الصور معهم.
وكانت تايلور ترتدي ثيابا ً أش�به بثياب الفروسية ببنطلون
بي�ج وبوتني بني باإلضاف�ة إىل قميص أبيض فوقه س�رة
طويلة مربعة ومنوّعة بني اللونني األحمر والكحيل.
وق�د توّجهت تايل�ور إىل هناك لحضور حف�ل توزيع جوائز
 ،NRJ MUSIC AWARDSوس�يحرض الحف�ل أيضا ً حبيب
تايل�ور الس�ابق نج�م فري�ق  ONE DIRECTIONه�اري
ستايلز.

أميريكان ايدول متهم بالعنصرية

األمريكي
يعم�ل  9متباري�ن س�ابقني يف برنام�ج املواه�ب
ّ
"أم�ريكان أيدول" عىل رف�ع دعوى ض� ّد الربنامج تتضمّ ن

ّ
اتهامات بالعنرصيّة.
ّ
وأفادت الوس�ائل األمريكيّة أن املتبارين التسعة
ّ
اتهم�وا الربنام�ج بإقصائه�م جميع�ا ً يف إط�ار
ّ
"عنرصي وغري مرشوع".
مخطط
وج�اء يف الرس�الة الت�ي ق ّدم�ت ل�دى لجنة
املس�اواة يف ف�رص التوظي�ف األمريكيّة من
قب�ل املحام�ي جيم�س فريمانّ ،
أن�ه أجرى
تحقيق�ا ً يف الربنامج ليج�د ّ
أن املنتجني أقصوا
ح�واىل  10أش�خاص منذ ب�دء عرض�ه ،وهم
جميعا ً من "السود".
أن "أمريكان أي�دول" ّ
وأض�اف فريم�ان ّ
يتبع
مخططا ً "وحش�يّا ً
ّ
إنس�اني" الستغال
وغري
ّ
املتبارين السود وإذاللهم.
لكن أحد املس�ؤولني ع�ن الربنام�ج ّ
عرب عن
صدمت�ه تجاه ه�ذه املزاعم "الس�خيفة"،
ّ
مؤك�دا ً ّ
أن جمي�ع املتباري�ن ُيعامل�ون
ً
بالطريقة عينها أيّا كان عرقهم أو دينهم
أو جنسهم.

واشنطن  ..النجم األكثر
شعبية في أمريكا
ّ

أظهر استطاع جديد للرأي أجراه
مركز "هاريس" لاستطاعات
ّ
ّ
الهولي�وودي ،دنزل
أن املمث�ل
ّ
واش�نطن ،املرش�ح لجائ�زة
أوس�كار ع�ن دوره يف فيل�م
"رحل�ة جويّة" ،ه�و ّ
النجم
ّ
املفض�ل ل�دى
الس�ينمائي
ّ
األمريكيني.
األمريك�ي
وج�اء املمث�ل
ّ
كلينت إيس�توود يف املرتبة
الثاني�ة ،وبع�ده ت�وم
ّ
احت�ل
هانك�س ،فيم�ا
جون�ي دي�ب وب�راد بيت
املركز الرابع.
ّ
وحل يف املركز ّ
الس�ادس
املمثل ج�ون واين ومن
بع�ده ج�ورج كلون�ي
ّ
الس�ابعة،
يف املرتب�ة
وهاريس�ون ف�ورد
ثامناً ،ومرييل سريب
تاسعة ،ومات ديمون
عارشاً.
ُيش�ار إىل أنّ
االس�تطاع أجري
ع�رب اإلنرن�ت،
2141
وش�مل
راشداً.
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ح�صونة امل�صباحي
من�ذ أن انكبب�ت ع�ى قراءة أعم�ال مارك
توي�ن ،ص�ار فهم�ي ألم�ركا أفض�ل من ذي
قب�ل» .هكذا تح�دث الرئيس األمرك�ي باراك
أوبام�ا عند صدور املجلد األول لس�رة الكاتب
األمركي الشهر مارك توين (.)1855-1910
م�ارك توين ليس بدعة ب�ني املبدعني بالطبع،
ع�ى األق�ل يف م�ا يخص س�رته الثري�ة التي
تلقي الضوء عى حياته وحياة املجتمع يف اآلن
س رَ
�ر هؤالء املبدعني غالبا ً ما نقرأ
نفس�ه ..يف ِ
الخفي واملس�تور واملس�كوت عنه يتفجر مرة
واحدة ،لييضء الكثر من أعمالهم وكتاباتهم.
فيم�ا يكتب األدباء واملفكرون من س�ر ذاتية
أو قريبا ً منها ،كاملراسالت والتعليقات ،تتبدى
عوال�م جوّانية ش�ديدة الوع�ورة ..وعورة
تكتن�ف أرواحه�م املعذب�ة
بش�وقها وتوقه�ا وآالمه�ا
املربح�ة ..ربما لهذا الس�بب
بالضب�ط ،كان ألحزانه�م كل
هذا الربي�ق ،الذي كان يجتذب
الن�اس فيم�ا ه�م مف�ردات
احرتاقه بامتياز..
رغ�م انقضاء أزي�د من قرن
ع�ى رحيله ال ي�زال ه�ذا الكاتب
العبق�ري الذي مأل الدنيا ،وش�غل
الن�اس يف زمان�ه ،وكان صديق�ا
لش�خصيات سياس�ية كب�رة
مث�ل الرؤس�اء روزفل�ت ،وغرانت،
وكليفالند ،حارضا يف املش�هد األدبي
والثقايف يف بالده ،ويف العالم.
ويص�ف الذي�ن اهتم�وا بس�رته
الوثائق التي تركه�ا مارك توين ،والتي
رس�م فيه�ا ص�ورة لنفس�ه ،ولحياته،
ولألحداث التي عاش�ها بأنها شبيهة ب�
«جب�ال الهيماالي�ا» لكثرته�ا ،وتنوعها،
وتش�ابكها .وخالل الس�نوات األخرة من
حيات�ه ،دأب مارك توين ع�ى أن يميل عى
كاتبت�ه الخاصة يومي�ا ً مالحظ�ات ،وآراء
عن حياته الخاصة ،وعن قراءاته ،وعن أشياء
أخرى كثرة .غر أنه كان من الصعب الكتابة
عن س�رته ليس فقط وهو عى قي�د الحياة،
وإنم�ا بعد مرور س�نوات طويلة ع�ى وفاته،
بسبب مواقفه الجريئة التي اشتهر بها ،والتي
كان�ت تح�رج الكثرين م�ن أهل السياس�ة،
واألدب.
غادر مارك توين املدرس�ة بعد وفاة والده
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ِ�ص رَـي املبدعني الوعرة..
ع�ام  1848وه�و يف الثانية ع�رة من عمره
ليعم�ل يف أح�د املطابع برات�ب متواضع لكنه
رَ
ضم�ن له نوعا من االس�تقرار املادي .ويف ذلك
ُ
الوقت ،كانت القرى تصدر جرائدها الخاصة.
عند بلوغه الخامس�ة عرة من عمره ،رشع
الفت�ى مارك يف كتابة مقاالت ملجلة أس�بوعية
كان يرف ع�ى تحريرها ،أخوه األكرب .ومن
عمل�ه الصحف�ي ذاك تعل�م ف�ن الكتابة ،كما
تع�رف عى أحوال الن�اس الذين يعيش بينهم.
ويف الثامنة عرة من عمره ،رشع مارك توين
يف التج�ول عرب البالد ،متنقال بني املدن الكبرة
مثل نيوي�ورك ،فيالدلفيا ،واش�نطن،
وس�ان ل�وي.

ه�ذه
وس�تكون
الجوالت ،وهذه األس�فار ،مليئ�ة باملغامرات،
والتج�ارب التي س�تحرض يف ما بع�د يف أغلب
ما س�يكتبه مارك توين من قصص وروايات،
ومقاالت.
عن�د بلوغ�ه س�ن الخامس�ة والعرين،
اس�تقر يف «امليسيس�يبي» ،ليعم�ل عى ظهر
إح�دى البواخر التجارية .وعن�د اندالع الحرب
األهلية عام  ،1861انضم اىل كتيبة عس�كرية
جنوبي�ة غر أن�ه رسعان ما غادره�ا ليلتحق

ّ
ُ
ب�ظ�ن�ي
ك�ن�ت
واهِ �ما ً
َّ
أن ْ
ل�ي أم�را ً ع�ل�ى ال�ح�رف ِ
ْ
ُ
فإن ن�ادي�ت�ه ْ
أص�غ�ى ول�بّ�ى ..
ب�ي
ف�إذا ْ
ل�م أج� ْد ف�ي ل�غ�ت�ي
ْ
إس�م�ا ً ج�دي�را ً
ْ
م�ل�ك�ت�ن�ي
ب�ال�ت�ي ق�د
ُ
ف�ت�م�اه�ي�ت ب�ه�ا روح�ا ً ..
وق�ل�ب�ا ً..
ومِ �دادا ً ..
ومرَ � رَد ْد !
ُّ
ب��ت أدعوه�ا " ال�ت�ي ل�يس��تْ
ُت�سرَ �مّى " ..
فهي ال�ش�ي ُء الخ�رايفُّ
رَ
ال�ذي ْ
أع رَ
�ج� رَز ق�ام�ويس
ُ
فأط�ل�ق�ت ع�ل�ي�ه ِ " الال رَ
أح� ْد "
وهِ رَي ال�رُّوحُ
ال�تي رَ
أوج� رَده�ا الل ُه
ع�ى ش�كل ِ رَج�سرَ �دْ
�ي ال�ل�ح�ظة ُ ..
وهِ رَ
وال� ُب�ر رَْه�ة ُ ..
وال� َّده� ُر األ رَب� ْد
ّ
زف�ه�ا الل ُه ل�ق�ل�بي
ّ
ْ
رَ
ف�ات�ح�دن�ا ..
�ت�ن�ي ش�ر رَ
�ن�ح ْ
رَ
مرَ
رَف ال�م�وت ِ ..
وم�يالدا ً ..
ون�ه�را ً ..
وول� ْد :
ِّ
م�ن دم ِ ال�ش�عْ�ر ِ ..
وب�ي�ت�ا ً
س�ق�ف�ه ُ دون رَع�مرَ� ْد
**
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ُ
رَ
تخ�ت�رص
وأس��مّ�يه�ا  :ال�ت�ي
األس�م�ا رَء ..
وامل�ئ�ذن�ة رَ ّ
الضوئ�ي�ة رَ..
ال�ن�خل�ة رَ ..
رَ
والوردة ..
وال�نج�م�ة رَ ..
وال�ما رَء الذي
رَ
يُحْ �يي ه�ش�ي�ما ً وي�ب�ابْ
وال�تي مِ �ح�را ُب�ه�ا
ّ
ُ
ي�ف�ت�ح
ل�لج�ن�ة ِ
ب�ابْ
وأس�مّ�ي�ني  :مُ ّ
رَ
غ�ن�ي�ه�ا ..
وحاديها إىل مملكة ٍ

هروبا
م�ن
حك�م
فرانك�و ،كان
خوان غويتسيلو قد قرأ
بإعجاب ش�ديد رائعة ج�ان جينيه
«مذك�رات ل�ص» .وخ�الل اللق�اء األول ،وجد
نفس�ه أمام رجل يمك�ن ان يق�وم بأعمال ال
يج�رؤ اآلخ�رون عى القي�ام بها ،ب�ل قد تثر
حفيظته�م ،وتغضبه�م ،وتس�تفزهم .وكان
جينيه يتحدث بعفوية بالغة ،مبيحا بأرساره
يف مج�ال العالقات الجنس�ية .وعندما توثقت
العالقة بني الكاتبني ،عاين خوان غويتيس�يلو
أن صاح�ب «مذكرات ل�ص» يمكن أن يختفي
يف أية لحظة من دون اإلعالن عن وجهته .كما
يمك�ن أن يغادر الفندق الذي نزل فيه من غر
أن يدفع املبلغ املتعلق بذمته .وغالبا ما يتغيب
لف�رتة طويلة ،ث�م يتصل أصدق�اؤه املقربون
برس�ائل يبعث بها لهم من باكس�تان ،أو من
املغرب ،أو من اليونان ،أو من بولونيا .ويضيف
خوان غويتسيلو قائال« :لقد أثر يف جينيه عى
املس�توى األخالق�ي خاص�ة ،وس�اعدني عى
فص�ل األدب ع�ن الحياة األدبي�ة .عندما كنت
ش�ابا يافعا،كنت مغرورا .لذلك كانت املقاهي
والصالون�ات ،واللق�اءات الثقافي�ة تثرن�ي
وتجذبني .غر أن جيني�ه ،أبعدني عن الغرور
برسعة فائقة .وأنا أتفق مع جينيه الذي يقول
«إذا ما رشع الكاتب يف تأليف كتاب وهو يعلم
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�صديقي جينيه
"صديقي جينيه" ه�و عنوان كتاب جديد

�صعر

يحيى ال�صماوي

بأخي�ه األك�رب الذي ع�ني كاتب�ا ً يف محافظة
نيف�ادا .وكان�ت رحلت�ه ع�رب كاليفورني�ا
ش�اقة وطويل�ة ،وخالله�ا ع�اش مغامرات
جدي�دة عمق�ت خربت�ه بالحي�اة وبالناس،
وجعلت�ه أكثر جرأة يف مواجهة املصاعب .ويف
كاليفونيا ،اكتش�ف م�ارك توي�ن املغامرين
الباحثني عن الثروة ،والذين يعيشون يف حمى
دائمة للحصول عليها .ويف سان فرانسيسكو
التي س�تصبح مدينته املفضلة ،عمل مراسالً
متنقالً لصحف واس�عة االنتشار ،وسافر إىل
أوروب�ا ليكتب العديد م�ن التحقيقات التي
حقق�ت له ش�هرة واس�عة لدى الق�راء يف
بالده .ويف ما بعد سينر تحقيقاته هذه
يف كت�اب حمل عن�وان« :رحل�ة األبرياء».
غ�ر أن الش�هرة الواس�عة والحقيقي�ة
س�تتحقق ل�ه عند إص�داره وهو يف س�ن
األربع�ني روايت�ني هم�ا« :مغام�رات توم
س�وير» ،و»مغامرت هوكلبري فني» .ويف
هذي�ن العمل�ني الرائع�ني اللذي�ن ال يزاالن
م�ن أفض�ل الكتب الت�ي يقبل عليه�ا القراء
يف أم�ركا ،أثبت م�ارك توين قدرت�ه الفائقة
ع�ى ابتكار لغة خاصة ب�ه ،وعى مهارته يف
الس�خرية الالذع�ة ،ويف الدعابة الس�وداء.
ويف اآلن نفس�ه ،نر العدي�د من القصص
والنصوص التي أدان فيها مخاطر التقدم
الصناع�ي ع�ى الطبيع�ة ،وعى اإلنس�ان
بصفة عامة .كما انتقد املس�يحية بشدة،
مش�هرا بالجرائ�م الت�ي ترتك�ب باس�م
الل�ه .يف الس�نوات األخ�رة م�ن حياته،
واجه م�ارك توين متاعب مادية كبرة.
وبس�بب وف�اة ابنت�ه وه�ي يف الرابعة
والعري�ن م�ن عمرها ،أل� َّم به حزن
ش�ديد وت�ويف ي�وم  21أبري�ل .1910
وكان يف الرابعة والسبعني من عمره.
وم�ن أقوال�ه املأث�ورة" :لنجهد أنفس�نا لكي
نعيش بطريقة تجعل حت�ى القبار يبكي عند
دفننا" ،و"دور الصديق هو أن يكون إىل جانبك
عندم�ا تكون عى خطأ إذ الجميع س�يكونون
إىل جانبك عندما تكون عى صواب" ،و "هناك
ثالثة أنواع من األكاذيب :األكاذيب ،واألكاذيب
الحقرة ،واإلحصائي�ات :نحن ال نتخلص من
عادة سيئة بإلقائها من النافذة ،وإنما يتحتم
علينا أن ننزل بها املدارج ،درجة بعد درجة".

صوف�يّ�ة ِ األنهار واألشجار ِ
ْ
إن ك�بّ� رَر ط�ي� ٌر
س�ج� رَد ال�ض�وءُ
رَ
وص�لّ�ى ال�ع�ش�بُ
واخ رَ
ض َّ
ْ
�ل ال�ت�رابْ
رَ
رَ
وأس�مّ�ي�ني ال�ذي ش�اخ ش�ري�دا ً
ث ّم ل�مّ�ا رَد رَخ رَ
�ل امل�ح�رابرَ رَ
ص�بّ�ا ً
ح�اس�را ً عن ق�ل�ب�ه ِ :
ع�ا رَد ف ِ�ت�يّ�ا ً
ي�رك�بُ ال�ب�ح� رَر
وي�رت�ا ُد ال�سّ �ح�ابْ
**
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م�رّة ً :
ك� َّر َّ
ُ
ُ
وال�ش�وق
ال�ح�زن
عيل
ف�مُ ُّ
�ت ..
ُ
ُ
ش��ي رَ
والع�ش��اق
األطف�ال
ّ�ع
ُج�ث�م�اني ..
ْ
ولك�ن :
رَ
رَ
ق�ب�ل دف�ني
ْ
رَ
ه�ب�ط��ت مُ �ل�ه�م�ت�ي م�ن
ع�رش�ه�ا الص�ويفّ
ِ
صاح ْ
رَ
�ت :
أيّ�ه��ا الجا ِث�� ُم يف ال�ت�اب��وت ِ :
إن� رَه ْ
�ض ..
ف� ُب� ِع�ث�تُ
ن�اب�ض�ا ً  ..رَح�يّ�ا ً ..
كأني
م�رّة ً أخ�رى وُ لِ� ْد ُت !
**
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حامال ً� ج�ئ�ت� ِك � مِ �ي�راثي :
رم�ا ٌد ..
رَ
وب�ق�ايا ش�ج�ر ٍ يف واح ِة الع�م�ر ..
ٌ
وق�ن�دي�ل ش�ه�ي� ْد
فانفخي
روح� ِك ّ
م�ن ِ
الصوف�يّ�ة ِ الع�ش��ق ِ
بج�ثماني
ألحيا من جدي ْد
وا ْب رَع�ث�ي�ن�ي ل�ل�مُ �رائ�ي�ن ن�ذي�را
ً..
�ح�ب رَ
ّ�ي�ن :
وب�ش�ي�را ً ل�ل�مُ ِ
ب�ع�ش�ق ٍ
رَ
رَ
فرادي�س
األرض
يجع�ل
ّ
وك�ل ال� ّد ْه�ر ِ ِع�ي� ْد !
**
* من قصيدة طويلة تضم ثالثة وثالثني
مقطعا  /ربما بعدد خرزات مسبحة محي
الدين بن عربي .

الذي يعيش بني باريس ومراكش منذ س�نوات
طويلة .وهو يقول بأنه تعرف عى جان جينيه
عام  ،1955يف دار «غاليمار» الشهرة بحضور
زوجته مونيك النج .وقبل أن يهاجر إىل باريس
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مس�بقا
نها يت�ه ،
فإن�ه ل�ن
يخ�وض مغام�رة
إبداعي�ة ،ب�ل س�يكون
بمثاب�ة مس�افر يف حافل�ة يف طريق
رتي�ب» .وأن�ا أتذك�ر جمل�ة ل�ه ،وال�كالم
لغويتيسيلو ،فيها يفرس صعوبة أعماله« :إن
الصعوب�ة تكم�ن يف مجاملة املب�دع للقارئ».
وهو عى حق .كل تطوري األدبي ،واإلنس�اني
متضمن يف هذه املقاربة».
ويعتقد غويتيس�يلو أن جيني�ه كان أكثر
منه راديكالي�ة يف املجال الس�يايس .فقد كان
يكره البورجوازية كرها ش�ديدا حتى أنه كان
يوافق دائما ،وم�ن دون أي تردد عى أي عمل
ييسء لها ،ومهما كان نوعه.
وه�ذا م�ا يف�رس دفاع�ه املس�تميت عن
منظم�ة «بادر ماينه�وف» األملانية التي دعت
اىل اس�تعمال العن�ف ض�د البورجوازية ،وعن
«الفهود الس�ود» يف الواليات املتحدة األمركية
الذين رشع�وا املواجهات العنيف�ة مع أجهزة
الدول�ة إلجباره�ا عى إق�رار الحق�وق املدنية
للزنوج» .وعن عمله ككاتب ،يقول غويتسيلو:
«أح�ب العيش يف مراكش ،وأن�ا أكتب يف غرفة
صغ�رة ،وال أبتغي ش�يئا آخر غ�ر الصمت.
أعمل يف الصباح .وال أس�تعمل اآلل�ة الكاتبة.
لق�د ظلل�ت يف الق�رن التاس�ع ع�ر .أقرأ يف
الظهرة ،ويف املساء أتجول يف املدينة».

�صرفات

رواية

الرحلة

حامت ال�صكر

هل يمكن وجود رواية رحلة بعد أن اس�تقر مفهوم رواية
السرة جزءا من بحث الرسديني عن تنويعات للحكي الروائي
بشكله التقليدي؟
الروائي والس�ينمائي والش�اعر األملاني ميش�ائيل روس
( )1960يق�دم أكث�ر من تجربة ملفتة يف ه�ذا املجال يخص
بعضها منطقتنا العربية امللتهبة ،فيس�جل ما رآه وعاشه يف
رح�الت متعددة لليم�ن ،يف أعمال تم تجنيس�ها واإلعالن عن
فصيلة دمها بكونها (روايات) يأخذ روس فيها هيئة السارد
املش�ارك ،واملس�تحوذ عى وجهة النظر؛ فيسمح بقراءة تلك
األعم�ال من زاوية � أو مقرتب � الذات واآلخر؛ ألنه األوروبي
املقتحم عزلة الريف وجب�ال اليمن وقراه املنزوية يف ثناياها
وكأنها متعلقة بسماء ال تدانيها قدم ،فكيف إذا دخلها غريب
الوجه واللسان كروس بكامرته وعربيته الركيكة؟
لق�د وجد بجان�ب حرفت�ه دافعا آخ�ر للوص�ول إىل ذرى
الجب�ال اليمنية ووديانه�ا هو ما ّ
عرب عن�ه يف روايته “الربع
الخ�ايل � ابتكار يف اللعبة” بالقول“ :فإذا وددنا نحن س�كان
ش�مال األرض الرتحل ..فلنس�افر باتجاه الجنوب ،وليس إال
هن�اك نرجو نحن االنعزاليني املنغلقني عى أنفس�نا أن نلقى
ذواتنا يف غربة أش�د بني الغرباء” .وبح�س األوروبي الهارب
من إحباطات كثرة يس�رتجعها السارد ،وهو ينتظر يف غرف
صغ�رة كئيبة يعاين العادات املختلفة .أن تكون مختلفا هنا
يعني أن ترصد كل يشء :ضجيج الركاب يف الطائرة ،ومخاطر
الطريق الريفي الصاعد إىل ش�هارة حيث ينوي روس تصوير
رقص�ات وع�ادات محلية تجا رَب�ه عادة بالرف�ض والتحفظ،
ولكنه يخىش الغرباء الذين يراهم هو اآلخر مختلفني ويدقق
يف نياتهم قبل االطمئنان لهم .ستكون اللغة أول حاجز ثقايف
ث�م نظام الحياة كله�ا :تخزين القات يف غ�رف ضيقة يغلف
س�ماؤها دخان املداعة والس�جائر ،واألطفال الذين يجرون
خلف�ه بهتاف (قلم قلم) ،وعرض الصيديل محمد مس�اعدته
باملال الذي يعد مخج�ال ألوروبي؛ لكنه يمتن للمبادرة تعبرا
عن التعاطف ..ويف عدن يتس�اءل روس مقتفيا خطى رامبو:
“م�ا الذي كان يبحث عنه رامبو هنا؟ ولعلني أس�أل ما الذي
حمل�ه ع�ى الهرب م�ن هن�اك؟” .ب�ني ُ
الهنا والهن�اك ترتدد
مالحظات روس ،وال يستطيع أن يرحل بعيدا ،وال يتنازل عن
مقايسة ما يتلقاه برصيا كمش�اهد ،أو ما يعيش كإنسان.
فيس�جل نعيق غرب�ان عدن وأش�جارها الضخم�ة املقاومة
مللوحة املاء والعطش والتي بال ثمر وال أس�ماء غالبا ،بحرها
وجباله�ا الصخري�ة الت�ي ل�م تمنع رق�ة أهله�ا ومرونتهم
بتعبره.
الس�رة الذاتية للمؤلف وس�رة امل�كان وتاريخه وكيفية
� وأش�كال � التعام�ل مع اآلخر هي ثيم�ات العمل املركزية،
وسبب تذبذبه بني الرواية بعنرص الخيال والرحلة باملذكرات.
.لقد امحت الحدود التي لم تس�تطع الذات الساردة تجاوزها
يف الواق�ع ،فثمة أوروبي متخف أو رصيح يقود وجهة النظر
ويسجل استنكافه مما هو رشقي :قذارة ،ضجيج ،اختطاف
قبيل ،اقتحام للخصوصي�ات .ولكنها أثمان يدفعها الرحالة.
ألم يلتق ابن بطوطة يف (بالد الكفار) بأناس امتدح طبائعهم
كبر؟

زاد املطابع

"االأمر بالنار والنهي عن الوردة" جديد ماجد موجد
امل�صتقبل العراقي :متابعة

املتن فه�و يحوي قصيدة رثاء واحدة بعنوان (س�طوعك
األبدي ) وهي مهداة اىل الش�اعر العراقي الش�هيد (أحمد
آدم) ال�ذي كان ضحية العنف الطائفي الذي اس�تفحل يف
الع�راق يف العام  2005كما ج�اء يف هامش القصيدة ،كما
حوت املجموعة ورقة توضح س�رة الشاعر موجد وعمله
الصحفي والثقايف والشعري وجاء فيها انه عضو مؤسس
لع�دد من الجمعيات الثقافية ومنها بيت الش�عر العراقي
ومركز الحوار الثقايف العراقي وجمعية طواسني الثقافية
الفنية ومراسل انباء العراق كما انه عضو يف اتحاد االدباء
العراقي�ني والع�رب ونقاب�ة الصحفيني حص�ل عى عدة
جوائز وتسلم مهام تحرير الصفحات الثقافية ومالحقها
لعدد من الصحف العراقية.

صدر حديثا ً يف القاهرة عن مؤسس�ة أروقة للدراسات
والرتجمة والنردي�وان جديد جاء بعن�وان (األمر بالنار
والنهي عن الوردة) للشاعر العراقي ماجد موجد وينقسم
الديوان بصفحاته الستة والتسعني اىل ثالثة اقسام القسم
االول حوى عرين قصيدة طويلة نس�بيا غطت املساحة
االكرب من الديوان ومن عناوين القصائد نقرأ (كي يتضح
العالم) و(عى باب الله) و(أخي املنتفض الكريم) و(نيسرَ
أن حياته س�كرانة) بينما حمل القسم الثاني من الديوان
عرين قصيدة قصرة وضع لها الشاعر اسم(كشكول)
ومن ب�ني عناوين القصائ�د نقرأ(بضمر آخ�ر) (تطهر)
و(إستجمام) اما القس�م الثالث والذي جاء تحت تسمية

متابعات

حتت �صعار "حوار ال �صدام"

اأفتتاح معر�ض القاهرة الدويل للكتاب
امل�صتقبل العراقي :متابعة
افتتح�ت القاهرة أعمال ال�دورة الرابع�ة واألربعني ملعرض
القاه�رة الدويل للكتاب الذي يتواصل اىل  5فرباير/ش�باط تحت
شعار "حوار ال صدام".
ويش�ارك يف املع�رض  735دار ن�ر ِّ
تمث�ل  25دول�ة عربية
وأجنبي�ة من بينها  498نارشا ً مرصيا ً و 210نارشين عربا و27
نارشا ً أجنبياً .وتحل ليبيا ضيف رشف.
وقال االديب إدريس املسماري إن دولة ليبيا تشارك ألول مرة
يف مع�رض دويل للكتاب وهذا من خ�الل معرض القاهرة الدوىل
للكتاب حيث سوف نقدم برنامجا ثقافيا متنوعا يعرب عن وجه
ليبيا الثقايف يف مختلف املجاالت من أدب وشعر وفكر ،وستكون
حجم املشاركة من الجانب الليبي ما يقارب من  250من األدباء
واملفكرين والفنانني والتش�كيليني الليبيني ،باإلضافة إىل إقامة
عدة ندوات ألدباء من ليبيا.
وتمت�ع النارشون الس�وريون يف املعرض بأق�ل قيمة مالية،
باإلضاف�ة إىل تمت�ع جمي�ع النارشي�ن العرب بخص�م يصل إىل
.%10
وتتوزع اإلص�دارات اىل ع�دة مجاالت سياس�ية واقتصادية
واجتماعي�ة وعلمية ودينية وفنية ،وكتب الرتاث واملوس�وعات
والكتب املرتجمة وكتب األطفال والوسائل التعليمية والدوريات
إىل جانب قسم النر اإللكرتوني.
ُ
وت ِّ
خص�ص ع�دة أجنحة لكت�ب األطفال حي�ث ُتعرض آالف

العناوين من الكتب العلمية املبس�طة وس�ر األنبياء والعظماء
من خالل وسائل تعليمية سمعية وبرصية َّ
جذابة.
وأك�د د .احمد مجاهد رئي�س الهيئة املرصية العامة للكتاب
أن معرض القاهرة الدويل للكتاب يحظى بأهمية كبرة ،وأوضح
أن املعرض م َّر يف العام املايض بمشاكل عدة وعى الرغم من ذلك،
أقي�م املعرض يف دورتة ال�� 43رغم الظروف التي كانت تمر بها
البالد ،وحقق أعى نس�بة مبيعات يف تاريخه س�واء عى صعيد
دور النر الخاصة أو العامة ،كما أثر حادث إس�تاذ بورس�عيد
ع�يل املعرض بصورة كبرة فيم�ا بعد ،موضحا أن حركة النر
يف مرص تعتمد عى معرض القاهرة الدويل للكتاب بنس�بة %50
ألن دور الن�ر ال تعتمد عى البيع أثناء املعرض ولكن أيضا يتم
االتفاق مع دول أخرى.
ويف اس�تباق ملظاه�رات حاش�دة دعا إليه�ا رافضون لحكم
الرئيس املرصي محمد مريس املنتمي لجماعة اإلخوان املسلمني
أعلنت الهيئة املرصية العام�ة للكتاب منظمة معرض القاهرة
الدويل للكتاب أنها ستؤمن عى املعرض بمبلغ  100مليون جنيه
مرصي (نحو  15مليون دوالر) لطمأنة املشاركني يف املعرض.
وقال أحم�د مجاهد رئي�س الهيئة املرصي�ة العامة للكتاب
الثالث�اء يف مؤتمر صحفي إن الهيئة املنظمة للمعرض س�تقوم
بالتأمني "ألول مرة ...عى معرض الكتاب" لتعويض النارشين
إذا أدت املظاهرات ألي خس�ائر س�واء إلغاء املع�رض أو إتالف
الكتب.
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وامتحانات نصف السنة
امل�شتقبل العراقي /متابعة

االمتحانات مش�كلة تواجه جميع الطلبة وعوائلهم،
ال س�يما امتحانات نصف السنة وأخرها لكونها تحدد
مصيرهم ومن ش�أنها أن تنقلهم إل�ى مرحلة جديدة،
وتتجل�ى التحدي�ات ف�ي األس�ئلة وصعوبته�ا وفهم
المنه�ج إثن�اء الدراس�ة ،وتغيي�ر المناهج الدراس�ية
الت�ي اربكت المدرس والطال�ب وأولياء األمور ،وصوال
إلى اإلمكانيات المتوفرة للدراس�ة من أبنية مدرس�ية
ومقاعد وقرطاس�ية ،وعطل تتخلل فترة الدراسة تؤثر
س�لبا في مس�توياتهم العلمية وغيره�ا هذه جميعها
تس�هم في خلق روح االب�داع والمثابرة والجد من اجل
الوصول إلى مبتغاهم وتحقيق طموحاتهم.

م�شاكل الطلبة

الطال�ب س�رمد نزار ف�ي الصف الس�ادس اإلعدادي
الف�رع العلمي -ق�ال ،أن االمتحان�ات أصبحت عبئاثقيال بالنس�بة لن�ا خاصة ف�ي الس�نوات األخيرة ،إذ
اتجهت األس�ئلة إلى الصعوبة وكأن الموضوع انتقام
م�ن الطلبة ليس أكثر ،مش�يرا إلى ان ش�رح المدرس
للم�ادة ال يتوافق تماما مع األس�ئلة الت�ي توضع في
االمتحانات وهذا ما نعانيه.
أما س�يف محم�د في الصف الثاني المتوس�ط قال:
أن ال�وزارة اتجه�ت إل�ى تحس�ين الواق�ع العلمي من
خ�الل وض�ع األس�ئلة

بطاقة �شفراء

�شعد اهلل اخلالدي

ول�م تنتبه إل�ى البناي�ات المدرس�ية اآليلة للس�قوط
والرح�الت القديم�ة أو قلتها في الص�ف الواحد ،فمن
الممك�ن أن تج�د في كل رحل�ة ثالث�ة أو أربعة طالب
وهي تكف�ي الثنين فقط وفي بع�ض األحيان ما يزيد
ع�ن  10طالب في الصف يفترش�ون األرض بدفاترهم
وكتبهم وأضافت سارة حارث طالبة في الصف الرابع
اإلعدادي ،أن االمتحانات تعد مش�كلة كبيرة بالنس�بة
لن�ا وتغيير المناهج أربكنا بعض الش�يء الن المدرس
ل�م يعتد عل�ى هذا المنه�ج فيحتاج إلى وق�ت لفهمه
وإعادة ش�رحه لنا وهذا يحتاج إلى وقت ،ومش�كلتنا
مع األس�ئلة بأنها غالبا ما تك�ون غير واضحة فنبتعد
باإلجاب�ة ما يجع�ل درجاتنا غير مطابق�ة لما نتمنى
األمر الذي يحبطنا كثيرا .
وزاد حس�ين ش�اكر ول�ي أم�ر طالبي�ن احدهم في
المرحل�ة االبتدائية والثاني في الصف الرابع اإلعدادي،
إن دوام الطلب�ة ف�ي المدارس متذب�ذب فكثرة العطل
تبع�د الطال�ب عن الج�و الدراس�ي ،وما أن يس�تأنف
الدوام حتى يس�ارع المعلم والمدرس في شرح المواد
الدراسية غير آبهين أن كان الطالب فهم المعلومة التي
قدمت له أم ال ،وأضافت س�ناء قاسم والدة تلميذة في
الصف األول االبتدائي ،في السابق كان الطالب في هذه
المرحلة يحظى باهتم�ام كبير ورعاية ليتقبل وضعه
الجديد في المدرس�ة ويس�تغرق ال�درس الواحد ثالثة
أيام للدراس�ة ،إذ في اليوم األول تق�رأ المعلمة الدرس
ويكتبه التالميذ في الي�وم الثاني ويرددونه معها ،أما
في اليوم الثالث فيخصص إلج�راء اختبار اإلمالء ،في
حي�ن اآلن نتفاجأ ب�أن الدرس يق�رأ ويكتب في نفس
الي�وم ويت�م االمتحان فيه في الي�وم الثاني ما يجعلنا
نعاني في تدريس�هم وهذا يفوق اس�تيعابهم كتالميذ
بعمر ست سنوات.
ف�ي حين كان لألس�تاذ عماد عبد الل�ه مدرس مادة
االنكليزية رأي مخال�ف بقوله :إن الطلبة اختلفوا عما
كانوا في الس�ابق فه�م يرغبون بالنج�اح بدون أدنى
تعب وه�ذا ال يمكن فالبد من الجد والمثابرة واالنتباه،
فض�ال عن االبتع�اد تماما عن المالزم الدراس�ية فهي
أصبح�ت تج�ارة أكثر مما تحم�ل من فائ�دة للطلبة،
م�ن المؤك�د هن�اك ظ�روف س�لبية تواجهه�م منها
األوضاع األمنية والعطل الرس�مية ،إضافة الى نقص
المس�تلزمات المدرسية التي تس�هم في دعم الطالب

في الدراس�ة ولكن من الممك�ن التغلب عليها من اجل
تحقيق الطموح.

ا�شتعدادات وعقوبات
وأكد مدير مدرس�ة " "...إن المدارس اس�تعدت لبدء
امتحان�ات نص�ف الس�نة بالتنس�يق م�ع المديريات
العام�ة للتربي�ة والتي بدورها ش�كلت لجان�ا فرعية
لمتابعة سير االمتحانات ،إذ هيأنا المراقبين واألسئلة
االمتحاني�ة والقاع�ات ،وانتهينا م�ن أداء االمتحانات
الش�فهية للطلب�ة ،مش�يرا إل�ى اننا وجهنا األس�اتذة
لوض�ع أس�ئلة موضوعية وتتناس�ب مع مس�تويات
الطلب�ة مع ضرورة االبتعاد ع�ن التحريف في منطوق
السؤال لتفادي وقوع الطلبة باألخطاء ،وعن العقوبات
الت�ي تصدر بح�ق الطلبة في حالة الغ�ش أكد المدير،
أن هن�اك تعليم�ات ت�م توزيعه�ا على الم�دارس قبل
االمتحان�ات فالطالب الذي يس�بب فوض�ى يحرم من
االمتح�ان ولكن نحن كتربويي�ن نحاول أن نحاور وان
نبع�د أية وس�يلة للغ�ش وان لم يردع فنحاس�به وفق
القانون فيعد الطالب راس�با في الدرس الذي غش فيه
ويستمر في الدراسة.

التاأخري والعطل
مدير عام تربي�ة الكرخ الثالثة محمد جعفر أكد ،انه
تمت تهيئة جميع االس�تعدادات لالمتحانات ،وإيقاف
من�ح اإلج�ازات المرضي�ة واالعتيادي�ة للطلبة ،فضال
عن توفير ال�ورق واألحبار للم�دارس التي تتوفر فيها
طابع�ات لطب�ع األس�ئلة االمتحانية وتوفي�ر الدفاتر
االمتحانية والقاعات والرحالت .،وفيما يتعلق بكيفية
التعامل مع إع�داد الطلبة المتزاي�دة أثناء االمتحانات
بين جعفر ،أن االمتحان س�يكون في الس�اعة الثامنة
بالنس�بة للمدارس التي يكون فيه�ا الدوام ثالثيا وفي
ال�دوام الثنائ�ي يك�ون في الس�اعة التاس�عة صباحا
وعل�ى وجبتين ،موضحا انه ت�م تجهيز كادر للمراقبة
أثن�اء فت�رة االمتحان�ات وزي�ادة كادر المراقب�ة من
خالل االستعانة بالمعلمين والمدرسين الفائضين من
الم�دارس القريبة لس�د النقص الحاص�ل فيما يتعلق
بمراقبة الطلبة في القاعات االمتحانية.
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العراقيون ..حتت خط الفقر
يش�كو متقاعدو البلد من قلة رواتبهم ،مؤكدين أنها ال تتالءم
م�ع س�نوات خدمتهم وم�ع الغ�الء الفاحش ،موضحي�ن أنهم
يطالب�ون منذ س�نوات برواتب ال تهدر كرامتهم ،لكن ال س�ميع
وال مجي�ب .كما اس�تغربوا رف�ض صندوق النق�د الدولي زيادة
رواتبهم .ويعتقد المتقاعدون أن الحكومة تس�تفز مش�اعرهم
ّ
تقطر لهم زيادة رواتبهم تقطيرًا وكأنهم يتس�وّلونها ،أو
حينما
تظهر ش�ائعات كثي�رة عن اقتراب هذه الزيادات في مناس�بات
معيّنة ،فيما س�خر آخرون من ح�ال المتقاعدين ألنها أصبحت
مله�اة بيد العديد من الصحف من خالل نش�ر األخب�ار الكاذبة
ع�ن زيادات ف�ي الروات�ب ،فيتس�ابق المتقاعدون على ش�راء
ه�ذه الصحف .فيم�ا أكدت الجمعي�ة العراقي�ة للمتقاعدين أن
اغل�ب المتقاعدين يتقاض�ون رواتب متدنية ال تس� ّد حاجاتهم
األساسية ،ويعيشون تحت خط الفقر .متقاعد

فوؤاد ح�شون
كل فت�رة بعي�دة أو قريبة نعي�ش مع الفلكيين حي�ن تتجلى ظاهرة
في الس�ماء كاكتش�اف جرم أو صخرة متجهة نحو األرض وبس�رعة
ك�ذا وكذا في الس�اعة ،كما تتج�ه األزمات بخطوط السياس�يين نحو
الش�ريحة األكبر في مجتمعنا المبتلى ،فاألزمات كارثة أمام محطات
األنفاق المظلمة كأزمة اإلقليم والغاز والمظاهرات وغيرها كما تظهر
فوق أعمدة الصحافة ،ومن هذه األزمات ما تتعارض مع بنود الدستور
الكافل للحريات والضامن للتعددية الفكرية والسياسية وهذا ما يسند
مهمة التصحيح لحكومة تأس�يس وطني ويتم عادة باتفاق الش�ركاء
لح�ل كل أزم�ة مس�تفحلة .وعند ق�راءة واقع سياس�تنا التي تنصب
على عدم االتفاق على انجاز المهمات التي تكفل الس�عادة للمواطنين
وه�ذا النه�ج يتعارض م�ع نش�وء الدول�ة الحديثة فكي�ف تبنى هذه
الدولة والبعض يعطي ظهره من اجل إيقاف عمل المؤسس�ات وس�ط
مجتمعنا ،ونتساءل كيف تسير األمور وراء والدة هذا النوع واقرب مثل
على ذلك ما نلمسه من عدم إقرار الموازنة لهذا العام ونحن في الشهر
الثاني من عام  ،2013من المس�تفيد ومن المتضرر ؟ وهذا التس�اؤل
نضع�ه أمام أعضاء الكتل السياس�ية ..وكمثل آخر على تعطيل بعض
القوانين وأقربها قان�ون التقاعد الذي مر النقاش حوله فترة طويلة..
وغيرها من القوانين المؤجلة ف�ي أدراج مجلس النواب ..فمتى تظهر
نجمة (أم ذويل) ليفرح المواطن بلمعان بريقها؟!.

شارع نقابة الصحفيني ؟!
م�ن اكب�ر المتناقض�ات الت�ي
تزخ�ر به�ا مؤسس�اتنا لألس�ف
الش�ديد ش�يوع ظاهرة الترقيع،
والت�ي تع�د لألس�ف أه�م عالمة
فارق�ة تمت�از بها بع�ض الدوائر
البلدي�ة التابع�ة ألمان�ة بغ�داد,
ه�ذه الظاه�رة لألس�ف الش�ديد
بحاجة إلى ع�الج جذري إذ كيف
يمك�ن العمل عل�ى طريقة (نص
ونص) دون أن تكون هناك نهاية
له�ذا النص�ف؟! ،بلدي�ة الك�رخ
عبدت الطرق الرئيس�ة المجاورة

لمجل�س ال�وزراء والقص�ر
الجمهوري س�ابقا ً دون أن تكمل
ما بدأته لألس�ف ،حيث المطبات
تحيط بنقاب�ة الصحفيين وتعذر
الخ�روج والدخ�ول إليه�ا مع ما
ألحقت أضرارا بالغة بالمواطنين
الساكنين .نأمل من األمانة إعادة
تعبي�د الط�رق المؤدي�ة لنقاب�ة
الصحفيين واكمال المش�اريع ال
على طريقة (نص ونص) !.
الصحفي قاسم عبد الشمري

للم�رة الثالث�ة يتوج�ه ألينا
س�كنة  339زق�اق  5ج�وار
(حس�ينية أنص�ار الحس�ين)
في مدينة الش�عب ببغداد وهم
يش�كون ألمي�ن بغ�داد وجود
سوق لبيع طيور الحمام الذي
يقع ف�ي منطقتهم الس�كنية
وس�ط البي�وت .حي�ث يزدحم
الم�كان بالباع�ة والمش�ترين
وم�ا يس�ببه ه�ذا م�ن إزع�اج
للعوائ�ل والحد من حريتها .ونحن بدورن�ا نضم صوتنا إلى صوتهم إلنهاء
معاناتهم بنقل هذه الس�وق لمكان أخر السيما أن هذه السوق قريب جدا ً
من سوق شالل !.

امل�شتقبل العراقي /خا�ص

املتقاعدون

قراءة يف واقع نجمة "أم ذويل"

املحلة 339
تعاين من ُمطريجية" !

األقسام الداخلية للطلبة
أب�دى عدد م�ن طلبة األقس�ام الداخلي�ة في الكلي�ة التقنية
تذمرهم من س�وء الخدمات وشكا بعضهم االنقطاع المستمر
ف�ي التي�ار الكهربائ�ي ونقص المي�اه وع�دم صالحية بعض
البنايات للس�كن .عادين نقص تلك الخدمات أس�بابا مباشرة
لتراجع المستوى التعليمي لطلبة األقسام الداخلية.
فثم�ة زخم مزعج حيث يتكدس في الغرفة الواحدة خمس�ة
طالب ال يس�تطيعون القراءة خاصة وأجواء الش�تاء هذا العام
باردة وال توجد تدفئة حقيقية فضال عن أن الحمامات وس�خة
ب�كل معنى الكلم�ة ،وال يوجد ماء ح�ار وان وجد فالمحظوظ
جدا من يصله الدور للحصول على كفايته من الماء الس�اخن،
أما قاعة المطالعة والقراءة فحدث والحرج في تعاستها فهي
أوال تفتق�د لألرضية ما يجع�ل برودتها مضاعف�ة كما تفتقد
لإلنارة الحقيقية ذلك أن إنارتها في أحس�ن األحوال عبارة عن
مصباح اصفر باهت.
ويقولون من حقنا على وزارتنا الموقرة أن تباش�ر بالشكل
الجدي والحقيقي النتشال طلبة األقسام الداخلية من األوضاع
المزرية التي نعيش�ها وتس�عى لتحس�ين واق�ع الخدمات في
األقس�ام الداخلي�ة ،فاألمر تج�اوز الحدود وبات يش�كل قلقا
كبيرا ويتطلب حلوال ومعالجات سريعة.
كم�ا ندع�و الوزارة إل�ى إعطائنا ج�زءا من االهتم�ام فنحن
األج�در بالرعاية كوننا بعيدين عن عوائلنا ونقطع المس�افات
الطويلة في سبيل مواصلة تعليمنا.
وعل�ى صعيد متص�ل أكدت إح�دى الموظفات في األقس�ام
الداخلي�ة ،أن وزارة التعلي�م العالي تزود في كل عام األقس�ام
الداخلي�ة باألثاث الجديدة لكن مع األس�ف ف�ي نهاية كل عام
دراس�ي نجد المب�االة الطلب�ة وإهمالهم لموجودات األقس�ام
التي يش�غلونها من تكسير ألغلب األثاث فهنالك إهمال متعمد
م�ن قب�ل الطلبة ف�ي المحافظ�ة عل�ى الممتل�كات الخاصة
باألقسام الداخلية والوزارة تسعى إلى تجهيز األقسام الداخلية
بالضروري�ات الخدمي�ة وترميم المباني ورفده�ا بكل ما من
شأنه تهيئة الظروف الدراسية للطلبة .

يافتاح يارزاق

رجاء
دائرة كهرباء السيدية ً

ردود وإجابات
وزارة النفط "املكتب االإعالمي"
وردتنا من وزارة النفط سلسلة إجابات عن قضايا تناولتها صفحة "هموم
الناس" تتعل�ق ببيع الوقود على األرصفة وعن معام�ل الطابوق وحرمانها
من الوقود فضال عن موضوع البيئة والتلوث وفيما يلي إجابات النفط ..
إلى  /جريدة المستقبل العراقي الغراء
م  /إجابة
نهديكم أطيب تحياتنا ..
إش�ارة إلى ما نش�رته صحيفتكم بتاريخ  ، 2012 / 11 / 12تحت عنوان
(بيع الوقود على أرصفة الشوارع إذعان للفوضى والتلوث) نود إعالمكم بان
ش�ركة توزيع المنتجات النفطية قد بينت بان ظاهرة بيع وقود الس�يارات
على أرصفة الش�وارع ظاهرة غير حضارية وتش�كل خط�را على البيئة من
ناحية الس�المة حي�ث خلفت بيئة غير صحية ومظه�را غير الئق ويجب ان
تنحصر عملية بيع الوقود على محطات تعبئة الوقود حيث تتوفر المنتجات
النفطية بكميات كافية وهي مس�تمرة بالتجهيز حتى ساعات متأخرة من
الليل وبإمكان المواطنين التزود منها دون اللجوء إلى باعة األرصفة لتفادي
حاالت التلوث في المنتج والبيع فوق التس�عيرة الرسمية ،وأضافت الشركة
بان هذه الظاهرة جريمة يحاسب عليها القانون وان محاسبة هؤالء الباعة
ه�ي من اختص�اص الجه�ات الرقابية وان م�ن أولويات عمل الش�ركة هو
ضمان وصول المنتجات وتوفرها ل�دى المواطنين من خالل منافذ التوزيع
لقطع الطريق أمام المتالعبين والمفسدين
***
إشارة إلى ما نشرته صحيفتكم بتاريخ  ، 2012 / 11 / 19تحت عنوان
(النف�ط تحرم معام�ل الطابوق من الوقود والمتضررين  :القرار التعس�في
وال يخ�دم الب�الد ) ن�ود إعالمكم بان ش�ركة توزيع المنتج�ات النفطية قد
بين�ت بأنه يتم تجهيز معامل الطابوق بحصصها من منتج النفط األس�ود
بنس�بة ( )100%م�ن الحصة المقررة لطاقة التش�غيل لكل معمل حيث ان
إنتاج هذه المعامل ال يتجاوز نس�بة (  ) 40%من الطاقة اإلنتاجية حس�ب
الكش�وفات لذلك ت�م تقليل الحصص المقررة إلى ( )75%حس�ب توصيات
المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة مس�تندين بذلك
الى التوصيات التي خرجت بها اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض لوجود

حاالت تهريب للمادة المذكورة أعاله  ،وقد أضافت الشركة بأنه يتم تجهيز
أصح�اب معام�ل الطابوق والج�ص بمادة "نفط اس�ود عالي الكثافة"
وتعتب�ر هذه الحصة إضافية تمثل نس�بة (  ) 100% � 75من حصة النفط
األس�ود لتعوي�ض الحصص الالزمة للتش�غيل في حالة اش�تغالها بنس�بة
( )100%وفق الطاقة التصميمية .
شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير
***
إش�ارة إلى ما نش�رته صحيفتك�م بتاري�خ  ، 2013 / 1 / 9تحت عنوان
(أنق�ذوا بيئتنا م�ن التلوث) ن�ود إعالمكم بأن دائرة الدراس�ات والتخطيط
والمتابع�ة في ال�وزارة قد بينت بأن وزارة النفط تعم�ل جاهدة على تقليل
مادة رابع اثيالت الرصاص المستخدمة في تحسين العدد االوكتاني للبنزين
المنتج من المصافي العراقية من خالل رفع كفاءة وحدات تحسين البنزين
العاملة حاليا وتنفيذ مشاريع خاصة بوحدات االزمرة في شركات التصفية
الث�الث حيث أن وحدة االزمرة في ش�ركة مصافي الش�مال قد دخلت العمل
ويت�م إنت�اج بنزين خالي م�ن الرصاص  ،أم�ا وحدات االزم�رة األخرى في
ش�ركتي مصافي الوس�ط ومصافي الجنوب س�تدخل حيز العمل تباعا بعد
إكمال نصبها حيث سيتم االستغناء عن استخدام المادة أعاله نهائيا وتقوم
الوزارة باس�تيراد البنزين بمواصفات قياسية عالمية وخالي من الرصاص
وبع�دد اوكتان�ي عال�ي (  ) 92كحد أدن�ى ولغرض تقليل نس�بة الرصاص
المضاف�ة الى البنزين المنتج م�ن المصافي العراقية حيث يتم مزج األخير
مع المستورد  ..وأضافت الدائرة بان الكمية المضافة من مادة رابع اثيالت
الرص�اص الى البنزين قبل عام  2000كانت بنس�بة (  0,84غم رصاص /
لت�ر ) كحد أعلى وتم تخفيضه�ا للفترة من عام  2003 � 2000إلى (0,4غم
رصاص  /لتر) لتصبح بعد عام  0,15( 2003غم رصاص  /لتر ) كحد أعلى
والمضاف الفعلي حاليا يبلغ ( )0,1 � 0,05وبذلك فان نسبة خفض كمية
مادة رابع اثيالت الرصاص المضافة بلغ حوالي أكثر من . 80%
شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير
عاصم جهاد
مدير المكتب اإلعالمي

س�بق وان نشرنا عدة مرات ش�كوى بخصوص عدم تحمل المحولة
الكهربائية الت�ي تغذي زق�اق  80,82,92,84,86,89في المحلة 825
والت�ي ال يمر أس�بوع إال وتص�اب بالعطل لقدمها وع�دم قدرتها على
تحمل اإلهمال المطلوب ،ولكن مع األس�ف الش�ديد لم يتم تبديل هذه
المحولة لحد اليوم  ,مما سبب ذلك عطل كثير من األجهزة الكهربائية
للمواطنين من جراء عدم أنتطام عملها،
يرجى تدخل الس�ادة المس�ؤولين في دائرة الكهرباء من اجل تبديل
المحول�ة القديمة بمحولة جديدة وحديثة تس�توعب األحمال الجديدة
عليها ،مع التقدير..

أين ذهب قانون البنى التحتية ؟!

إن قان�ون البن�ى التحتي�ة
س�يعطي للش�عب العراق�ي
فرص�ة حقيقي�ة أن يعي�ش
بس�الم "من الفق�ر" وان ينعم
بمش�اريع عمرانية والخدمات
سيسهم هذا القانون بحل أزمة
السكن وقد يساهم بنهضة في
جمي�ع مجاالت الحي�اة ،ولكن
بع�ض البرلمانيين أب�دوا عدم
رغبته�م بتمرير القان�ون وان
العالق�ة غير الس�ليمة والعداء
بي�ن البرلمانيين يح�والن دون

إق�راره ،ونحن كش�عب نتطلع
إل�ى كل ما يس�هم ف�ي الرقي
بواقع الخدم�ات وان من يقف
ض�د ه�ذا القانون يثب�ت انه ال
يريد الخي�ر للبالد والعباد وذلك
دليل على ع�دم وطنيته ،ندعو
جميع أعض�اء البرلمان النظر
إلى مصلحة المواطن البس�يط
والواق�ع الخدم�ي للب�الد والى
اإلس�راع في إقرار هذا القانون
.
أيسر علي حسون

مناشدة من أهايل الشعب
يق�ول أهالي مدينة الش�عب،
يفترض أن يجري العمل بإعادة
تأهيل الش�وارع وفق�ا لضوابط
االنجاز الفاعلة بمعنى أن تؤدي
المهم�ة باس�تمرار وتواص�ل
وع�دم التوق�ف عن�د مرحل�ة
تمهيدية ،كما حدث في ش�ارع
ع�دن ،ال�ذي يوص�ل المدين�ة

بالش�ارع الس�تراتيجي الع�ام,
ال�ذي حدث هو أن فرق الصيانة
اكتفت بإزالة الطبقة اإلسفلتية
وتس�فين األرضي�ة  ,األمر الذي
أدى إل�ى صعوبة حركة الس�ير
وإعطاء نتائج عكسية تتناقض
تماما م�ن الغاي�ة المرجوة من
أعمال الصيانة.
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أزياء طالبات وطالب الجامعات العراقية

حرية القرار بين الزي الموحد والحجاب واللبس االختياري
امل�شتقبل العراقي� /شاكر املياح
في بداية كل عام دراس�ي تدور بين ركاب
الحاف�ات العام�ة والخاص�ة ح�وارات
وج�داالت محوره�ا األس�اس الحج�اب
والس�فور وأزياء طلبة الجامعات ويحتدم
النق�اش وتتعال�ى األص�وات ويصل األمر
إلى االش�تباك باأليادي ف�ي بعض األحيان
ألن األحادي�ث تأخذ منحى آخر إذ يش�تط
البع�ض وتث�ور ثائرته فتأخذه الحماس�ة
فتفل�ت ألفاظ�ه وتخ�رج ع�ن س�يطرته
فيطلق النع�وت على هواه وكيفما يش�اء
فيصف السافرات بالخارجات على اإلسام
واألعراف الس�ائدة تارة ،وهن اليستحقن
االحترام والمحجبات بالملتزمات بفروض
الدي�ن الحنيف ،فينبري ل�ه احدهم مدافعا
ع�ن الس�افرات ويذك�ره بما كان�ت عليه
الم�رأة البغدادي�ة ابان عق�ود األربعينيات
والخمسينيات والس�تينيات والسبعينيات
م�ن الق�رن المنصرم ي�وم كان�ت ترتدي
الكوس�تم الملون الذي كان الى حد الركبة
ف�ي اغل�ب األحيان مع تس�ريحة الش�عر
الرائع�ة والعط�ر األخ�اذ وكان الن�اس
ينادونها بكلمة (خاتون) تقديرا واحتراما
له�ا اما اآلن وف�ي بداية العق�د الثاني من
األلفي�ة الثالثة فينادى عل�ى المرأة مهما
كان�ت وظيفته�ا او منصبه�ا وموقعه�ا
االجتماعي بكلمة (حجية) وكذا هو الحال
م�ع الرجل ال�ذي غالبا م�ا يخاطب بكلمة
(حج�ي) وهكذا تكثر األحادي�ث عن أزياء
الطالبات الجامعي�ات وأزياء اعرافهن من
الط�اب ويصل االمر إلى حد االس�تخفاف
والتأني�ب وكأن اآلخري�ن قيم�ون عليهم
ومالهم س�وى االذعان لمشيئتهم وتنفيذ
رغباته�م م�ن كا المعس�كرين المؤيدين
للسفور وللحجاب ،واحسب إنهما يدوران
في حلقة مفرغة المناص منها طالما ظل
الن�اس في الجدل يعمهون ،والس�ؤال هو:
هل نحن متس�اوقون مع معطيات العصر
الراهن وفي ظل حض�ارة تجاوزت جميع
المدي�ات ام نح�ن نتراجع حت�ى نصل في
يوم ما إلى حضارة الطين؟
(المس�تقبل العراقي) تجولت في عدد من
الكلي�ات واس�تطلعت اراء بع�ض الطاب
والطالبات وكانت الحصيلة كاآلتي:
ممار�شات تتال�شى
طالبة الهندس�ة الميكانيكية في الجامعة
المس�تنصرية ايناس محمود غير محجبة
وترت�دي بنطاال وتن�ورة تقول إن من كان
يرغ�م الطالب�ات عل�ى ارت�داء الحج�اب،
ليس فق�ط جهات واش�خاص م�ن داخل
الجامع�ة وإنم�ا الوض�ع العام ف�ي بغداد
اليس�مح للفت�اة بارت�داء ماب�س وأزياء
معينة س�يما وان بع�ض مناطق العاصمة
كانت تحت س�يطرة العصابات وتنظيمات
القاعدة والمليشيات المسلحة التي علقت
على جدران المنازل تحذيرات الى النس�اء
بارتداء الحجاب ،واألدهى منه ،ان البعض
منه�م طلبوا وض�ع النقاب عل�ى الوجوه
 ،وتضي�ف "ان عائلته�ا تقط�ن ف�ي ح�ي
الس�يدية وكان�ت تضطر آنذاك إل�ى ارتداء
الحج�اب عند دخولها المنطقة وخلعه في
أماكن أخرى وان االمر ش�مل المسيحيات
حيث أرغم�ن على ارت�داء الحجاب وكذلك
منع النساء من قيادة السيارات باعتبارها
مخالف�ة للتعاليم اإلس�امية كما يصفون
وتحديدا أوقات لخروج النساء ودخولهن
إلى بيوتهن كل هذه العوامل أرغمت النساء
على ارت�داء الماب�س العريضة والحجاب
خوف�ا من اإلرهابيين  ،وهذا بالتأكيد القى
بظاله على الحياة في الجامعة ،وترى بان
هذه األوضاع قد تغيرت اآلن وتاشت هذه
الممارسات غير مأسوف عليها".
"احلر�شة "على املالب�س !!
وتق�ول الطالب�ة إنع�ام عب�د الرحمن من
جامعة بغداد كلية التربية قسم اللغة العربية
وف�ي المرحل�ة الثانية وه�ي غير محجبة
وأنيق�ة ج�دا إن "مش�كلتنا ف�ي الجامعة
اآلن تكمن في

المضايقات التي نتعرض لها من قبل بعض
أف�راد منتس�بي الح�رس الجامع�ي وكما
يقول المثل الش�عبي (حاميه�ا حراميها)
والتي تتمثل بالتحرش غير المهذب وبطرق
ش�تى وابسطها الكام غير المؤدب والذي
ال يليق بالحرم الجامعي ،وكذلك تحرشات

هناك نظرة متيزية
من املجتمع ضد املرأة
نحو زهيا سواء يف
الشارع او اجلامعة
بعض الطاب في داخل الكلية والتعليقات
السمجة على مابس الطالبات التي تخدش
حي�اء الطالب�ة وتنغ�ص يومها الدراس�ي

بمظهرها ويمكنها ارتداء ما يحلو لها من
الماب�س وخاصة انها في وس�ط طابي
من المفروض ان يكون على قدر كبير من
الثقافة والكياسة.
مالب�س خاد�شة للحياء
يحمل الطالب الجامعي س�مير الياس�ري،
ال�ذي يصف�ه أصدق�اؤه بالمتش�دد ،على
الطاب ،ال سيما الطالبات ،اللواتي يرفضن
ّ
ال�زي الموح�د ،حي�ث ق�ال إن "الطالبات
ّ
الزي ،في غالبيتهن
اللوات�ي يرفض توحيد
طالبات يرتدين مابس خادش�ة للحياء".
ّ
الزي
وتاب�ع :هذا ه�و الس�بب وراء رفض
الموحد ،وكذلك الحجاب.
يذه�ب س�مير إل�ى أبع�د م�ن ذل�ك ،حيث
يطال�ب جامعيات العراق بارتداء الحجاب،
ويقت�رح أن يكون موحدا أيضا .لكن هناك
دوافع اقتصادية وراء عدم ترحيب الطالب
في جامعة بغداد عامر ياسر بالقرار ،حيث
يعتبره مثقاً لكاهل الطلبة ،الس�يما الذين
يتح�درون من أس�ر فقي�رة .لهذا الس�بب
يقترح ياس�ر رعاي�ة الطلب�ة المتعففين،
وتقدي�م الع�ون والمس�اعدة له�م ،عب�ر
الزي الموحد ً
ّ
أيضا.
دعمهم في شراء

االول�ى ال�ى س�معة الفت�اة الجامعي�ة ان
الطلب�ه الجامعيي�ن ذاهب�ون ال�ى مقاعد
الدراس�ة ليحصلوا على العل�م ال على اخر
صيحات الموضة ف�ي المكياج والمابس
والجن�ط ،اصبح�وا يهتم�ون بمظهره�م
اكثر م�ن اهتمامهم بدروس�هم لذلك نرى
ان نسبة النجاح ضئيلة جدا وأكثر الطلبة
يرجعون الى مقاعدهم وال يهمهم ش�يء
اليهمه�م المصاري�ف الت�ي يس�عى األب
للحصول عليها في سبيل توصيل أبنائهم
ال�ى مراحل متقدمة وللحصول على اعلى
الش�هادات" وتواص�ل حديثه�ا مؤك�دة
"نحن االن في صدد هذا الموضوع نحاول
ان نخل�ق من الفتاة الجامعية مثال للفتاة
المتحضرة الواعية الت�ي تفكر في جمال
قلبه�ا وأخاقها وليس في جمال ش�كلها
ومابسها ونحن نتمنى من أبنائنا الطلبة
االهتمام بتحسين قدراتهم الدراسية بدل
عن اهتمامهم بارتداء المابس المراهقية
ونتمنى م�ن الطالبات االحتش�ام حفاظا
على تقاليدنا وليك�ون المجتمع الجامعي
نموذجا راقي�ا بين مجتمع�ات الجامعات
ف�ي العال�م" وف�ي خت�ام حديثه�ا دع�ت
"وزارة التعليم العالي الى إلزام الطلبة في
كافة الجامعات والمعاهد العراقية
بارتداء الزي الموحد".
وبي�ن مع�ارض ومؤي�د للق�رار،
تعددت األسباب التي تحدد الموقف
م�ن القضية ،حي�ث تقول س�مية
الجواهري ،الطالبة في كلية الطب
ف�ي بغ�داد ،إنه�ا تع�ارض ف�رض
ّ
زي موح�د ،ألن�ه يدخل ف�ي نطاق
الحرية الشخصية التي ينبغي عدم
المساس بها.
ً
ً
ورغم أن سمية ترتدي زيا قريبا في
ّ
الزي الموحد،
ألوانه وتصميمه إلى
إال أنه�ا تجد نفس�ها مقيّ�دة إذا ما
فرض عليها أمر ال تو ّده.
حتايل على القرار

مما يضطر الكثيرات من�ا الى االبتعاد عن
هذه المش�كات وان يضعن الحجاب على
رؤوس�هن وتضيف :ال انك�ر بان األوضاع
قد تغيرت بش�كل نس�بي عم�ا كانت عليه
ف�ي الس�ابق ولك�ن هن�اك نظ�رة تميزية
ش�املة من المجتمع ضد الم�رأة واضحة
وخاص�ة نحو زيها س�واء في الش�ارع او
الجامعة وان األخيرة هي متنفسنا الوحيد
خذ مثا اننا ال نس�تطيع ان نرتدي مابس
معينة وتخرج الى الشارع ،النه يعج
بخلي�ط غي�ر
متجان�س من
الناس ولكن
في الجامعة
تهت�م
ا لطا لب�ة

ينظر الطالب حميد كاظم في كلية
القانون في بابل ( 100كم جنوب
بغ�داد) إل�ى األم�ر م�ن الزاوي�ة
القانونية ،ويق�ول إنه طالما كان
الق�رار صادرا ً من جهات رس�مية
علي�ا ،فيج�ب التقيد ب�ه .ويمكن
للمعترضي�ن إيص�ال صوتهم إلى
الجه�ات المعني�ة ً
أيض�ا .الدكتور
أحمد عودة م�ن جامعة بابل يرى
أن هناك حاجة ماس�ة إلى إضفاء
مظه�ر موح�د ع�ام عل�ى طاب
الجامعات ،بعدما أثبتت الس�نوات
األخي�رة أن الط�اب والطالب�ات
يرت�دون في بعض األحي�ان أزياء
ال تتناس�ب والحي�اة الجامعي�ة،
الت�ي تتس�م بالجدي�ة والبح�ث
العلمي والموضوعي�ة في المظهر
والسلوك.
الزي املوحد �شرورة اأخالقية وعلمية
وتقول األخت نسرين عدنان الربيعي "منذ
عدة س�نين تمي�زت الفت�اة الجامعية عن
غيرها من حيث الملبس الذي ترتديه وكان
الزي الموحد ه�و األجمل للفتاة الجامعية
ولك�ن ناحظ في الس�نوات االخيرة بدأت
بعض الجامعات ال تلت�زم بالزي الجامعي
ناحظ ان الفتاة تخرج م�ن البيت وكأنها
ذاهبة الى حفل�ة عرس من حيث المابس
والمكي�اج" ،وتضي�ف "ان ع�دم انتب�اه
المسؤولين في الجامعة الى هذه الظاهره
قد يس�يئ الى س�معة الجامعه وبالدرجة

بحسب سمية ،فإنه ال فائدة من ّ
زي موحد
يتحاي�ل علي�ه الط�اب بش�تى الوس�ائل
واألس�اليب .وتتابع :ثمة أساليب للتحايل
ّ
ال�زي الموح�د ،حتى إن�ه أصبح با
عل�ى
قيم�ة في الواقع العملي .وترى س�مية أن
البع�ض يؤيد القرار ،ألنه يرى فيه تقليصا
لمظاهر الفوارق الطبقية بين الطاب.
وتؤكد أن هذه األمر يبدو كذبة كبرى إذا ما
اخذن�ا بنظر االعتب�ار أن القميص األبيض
ّ
لل�زي الموحد ل�ه أس�عار مختلفة،
عين�ه
بحسب قدرة الطالب على الدفع .وتضيف:
ً
قميصا يشبه في لونه
ثمة طالبة اش�ترت
ّ
الزي الموحد المطلوب ،لكن سعره يتجاوز
المائة ألف دينار عراقي.

وتتاب�ع :كثيرون ي�رون عدم ج�دوى في
ّ
ال�زي الجامع�ي الموح�د،
تطبي�ق نظ�ام
فالطالبة المتحدرة من عائلة غنية ،ترتدي
ماب�س باهظ�ة الثم�ن ،والعكس صحيح
أيضاً.
وكان�ت جامع�ة بغ�داد اعتم�دت الل�ون

الطالب والطالبات
يرتدون احيان ًا أزياء
ال تتناسب واحلياة
اجلامعية
الرصاص�ي للبنطل�ون والتن�ورة ،واللون
ّ
كزي
األبي�ض للقمي�ص ،والنيلي للس�ترة
رس�مي موحد للط�اب والطالب�ات للعام
الدراسي .2012 / 2011
ظاهرة ح�شارية
لكن الطالب الجامعي عامر حسن يعترض
عل�ى ما تقوله س�مية ،وي�رى أن القضية
ال يمك�ن حصره�ا بالمثال ال�ذي أوردته،
ألن ال�زي الموحد – كما يعتق�د  -ظاهرة
حضارية يجب أن نحرص على إبرازها.
ّ
الزي
ويتابع :إن الذين يحتجّ ون على فرض
الموح�د هم أقلي�ة ،وهم بحس�ب رأيه ،ال
يفهمون الغرض الذي دعا الجهات المعنية
إل�ى فرض�ه ،والت�ي أخذت بآراء ش�ريحة
واسعة من الطاب قبل فرضه.
الكليات الأهلية من دون احتادات طالبية
ف�ي الكلي�ات األهلية فاألم�ر مختلف كما
تقول ريتا جرجي�س الطالبة في المرحلة
الثالثة كلية القان�ون جامعة التراث ألنها

لم تعاني مثلما عانت الجامعات الرس�مية
فه�ي ل�م تتأث�ر بالصراع�ات السياس�ية
والتطرف الدين�ي اذ اليوجد فيها اتحادات
طابية التي غالبا ما تؤجج المش�اعر ضد
ه�ذا الط�رف او ذاك س�واء عل�ى الصعيد
السياس�ي او الديني  ،وتضيف  :لقد كانت
هناك اش�ارات ضعيفة م�ن بعض الطاب
وتعليق�ات ن�ادرة عل�ى المابس س�ابقا
ومنهم من نصحني بارتداء الحجاب ولكن
ما ان علمت باني مسيحية لم يعاود النصح
م�رة أخ�رى  ،واس�تطيع القول ب�ان مثل
تلك الممارس�ات قد انته�ت تماما ضرورة
العودة للزي الموح�د ( فرعي تباينت اراء
الط�اب ح�ول ه�ذا الموض�وع ) بين من

هو م�ع الحري�ة الكاملة الرت�داء الطالبة
ما تش�اء من األزياء م�ا دامت مقتنعة بما
ترتدي كم�ا يقول الطالب ف�ي كلية علوم
الفيزي�اء المرحل�ة الثاني�ة جامع�ة بغداد
م�ازن محم�د فيم�ا خالفه ال�رأي الطالب
في قس�م المساحة المرحلة الرابعة رحيم
عل�ي ال�ذي اكد على ض�رورة الع�ودة الى
الزي الموح�د ويجب ان يلت�زم به الذكور
واإلن�اث النه وكم�ا يعتقد يلغ�ي الفوارق
الطبقي�ة في اق�ل تقدير  ،ويمي�ز الطالب
والطالب�ة ع�ن س�واهما  ،ويعلمن�ا عل�ى
االنضباط االجتماع�ي واألخاقي ويجنب
الطالب�ة على وج�ه التحدي�د المضايقات
والمشاكس�ات الي�وم م�ن قب�ل زمائهن
س�واء في داخل قاعات القس�م او خارجه
وحتى في الش�ارع عند ذهابه�ن وايابهن
من والى الكلية  ،ويضيف  :ان ما يحدث في
الجامعة امر غير مقبول بحس�ب تقديري
الن مابس بعض الطالب�ات فاضحة على
ح�د تعبي�ره اما الطال�ب في كلي�ة االداب
المرحل�ة الثاني�ة الجامعة المس�تنصرية
نائل س�عيد فله راي مغاي�ر فيقول  :يجب
ان ال نعطي هذا الموضوع اكثر من حجمة
 ،فه�و ليس جرما الن ه�ذه المظاهر تكاد
تك�ون حص�را عل�ى جامع�ات العاصم�ة
بغداد اذ س�بق ل�ي ان زرت بعض جامعات
المحافظ�ات األخرى فش�اهدت الطالبات
محتش�مات وان بعضه�ن ك�ن يرتدي�ن
النقاب والقفازات السود والعباوات
التمايز الطبقي
لك�ن الم�درس به�اء عل�ي م�ن أكاديمية
ّ
الزي الموحد يحول دون
الفنون في�رى أن
إضفاء مظه�ر التمايز الطبقي على الحياة
الجامعي�ة ،ويتي�ح للطال�ب التع�ود على
االلت�زام وتمري�ن نفس�ه على البس�اطة.
وبحسب الباحث االجتماعي ليث السماوي،
ف�إن ثمة حاجة ماس�ة إل�ى القضاء على
فوض�ى اجتماعية الزمت الحياة العراقية،
ومنها الجامعات منذ العام .2003
ّ
ّ
الموح�د يمثل
ال�زي
وي�رى الس�ماوي أن
ً
التزام�ا أخاق ًي�ا تج�اه القواني�ن ،ويمنح
رؤية مش�تركة للجميع نحو ترسيخ دائم
المجتمع المدني .ويتميز المجتمع العراقي
منذ عق�ود بتمايز طبق�ي ،ازداد حدة منذ
العام  ،2003حيث أفرزت الحروب ،وانهيار
الدول�ة ،عائ�ات غنية بش�كل مفرط ،إلى
جانب عائات فقيرة ال تملك قوت يومها.
ف�ي حي�ن ت�رى الطالبة س�ناء كام�ل أن
ً
ّ
متناس�قا على
الزي الموحد يضفي مظهر
الحياة الجامعي�ة ،يحظى باحترام وتقدير
الجميع .وتتابع :أنا لس�ت مع من يرى أن
ّ
ال�زي الجامع�ي يقلّص مظاه�ر الفوارق
االجتماعي�ة ،فالطال�ب الغن�ي يس�تطيع
أن يعبّ�ر عن غناه بش�تى الوس�ائل ،منها
امتاكه س�يارة باهظة الثمن ،إضافة الى
وسائل أخرى.
يف رحاب اجلامعة التكنولوجية
كان�ت لن�ا جول�ة بي�ن فن�اءات وحدائق
الجامع�ة التكنولوجي�ة ولقاءنا األول مع
الطال�ب قس�م النظ�م المعلوماتية محمد
ضير ياس�ين الذي ابتس�م وقال  :نحن في
الجامعة التكنولوجية وفي عاقات الزمالة
بي�ن طالبة محجبة وأخ�رى على غير ذلك
فكلهن زمي�ات لنا وعلى مس�افة واحدة
الن األص�ل ان نك�ون متحابي�ن ويحت�رم
بعضنا البعض اآلخر  ،ويبتس�م مرة أخرى
ويواصل حديثة ثاني�ة فيقول  :صحيح ان
هن�اك مشاكس�ات او ق�ل معاكس�ات من
بعض الطلبة المش�اغبين ولكنها تاتي في
أطار المزاح ليس اكثر .
الطالبة في قس�م اللي�زر المرحلة الثالثة
نه�ى ياس�ين فتق�ول  :ف�ي جامعتنا هذه
نتمت�ع بق�در الب�اس ب�ه م�ن الحرية في
مج�ال اختي�ار أزياءنا وخاص�ة الطالبات
وال نواج�ه صعوبات أو ضغوطات معينة
س�واء من الرئاس�ة أو عمادات الكليات أو
من الحرس الجامعي ال أقول هذا بالمطلق
إذ هناك اس�تثناءات نادرة يمارسها بعض
الطلب�ة الذي�ن يعيش�ون ف�ي حاضن�ات
اجتماعية معروفة وهي ال تش�كل ظاهرة
تس�تحق الدراس�ة واالهتم�ام والمعالجة
ألنها وباعتقادي منصهرة داخل المجتمع
الطاب�ي وف�ي أحي�ان كثي�رة تواج�ه
باالس�تهجان والرف�ض ألنن�ا ن�درس في
مؤسسة تعليمية علمية وتقنية لها عاقة
بالمعاصرة والحض�ارة االتصالية الراهنة
ف�ا يمك�ن ألح�د من�ا ان يت�رك دراس�ته
وينشغل بمثل هذه الترهات
راأي اآخر
مهما تنوع�ت اآلراء واختلف�ت فان هناك
حقيقة واضحة نتلمسها في أول زيارة ألية
جامعة من جامعات بغداد أزياء الطالبات
والط�اب وطريق�ة وأس�لوب الملبس قد
تغيرت عما كانت في الس�نتين الماضيتين
وهذا يحس�ب للمرأة العراقية بش�كل عام
والطالبة بوجه خاص وقدرتها على تحدي
وتجاوز مرحلة الخوف ومواصلة مسيرة
حياتها ودراس�تها برغم محاوالت حجبها
داخل أسوار المنزل
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من الدولة
الرخوة إىل الفوضى
حممد �سابرين

عنرص دخيل يف نظامنا الرقايب
كاظم فنجان احلمامي
م�ن الس�ياقات الدولي�ة الثابت�ة ف�ي تطلعات
الش�عوب المتح�ررة واألم�م الواعي�ة ,وف�ي
سياس�ات الحكوم�ات الوطنية ومؤسس�اتها
المرتبط�ة بهياكله�ا التنظيمي�ة ,إنه�ا تعم�ل
جاه�دة عل�ى اس�تنفار طاقاته�ا الس�يادية
والثقافي�ة والتوثيقي�ة والتربوي�ة واإلداري�ة
والتش�ريعية وتوظيفه�ا ف�ي االتجاه�ات
التصحيحي�ة ,الت�ي تع�زز القي�م والمب�ادئ
السامية ,وتنمي المشاعر الوطنية ,وترسخها
ف�ي أذهان الناس وعقائدهم ,فتس�عى جاهدة
لطمس آثار الغزاة وإزال�ة بصماتهم الهمجية,
تقتلعه�ا نهائيا أو تلغيها تمام�ا ً حتى لو كانت
صحيح�ة أو مفي�دة أو غي�ر مض�رة ,بي�د أننا
ف�ي الع�راق نختلف إل�ى حد ما ف�ي تصرفاتنا
اإلداري�ة ,وإجراءاتنا القانونية عن الس�ياقات
الوطنية التي تبنتها الشعوب األخرى.
وم�ن نافلة القول نذكر أن بيان س�ير الس�فن
في المي�اه العراقية الداخلية ص�در عام 1919
بتوقي�ع أمير الل�واء (جورج فليغ�ر ماكمان)
بموج�ب الصالحي�ات الممنوح�ة ل�ه م�ن
إمبراطوري�ة بريطانيا العظم�ى ,وظلت مواد
(البيان) وأحكامه ثابتة جامدة من دون تغيير
وال تبدي�ل وال تعدي�ل ,لغاي�ة ع�ام  1995على
الرغم م�ن صيغته االس�تعالئية ,التي تنتقص
من س�يادتنا ف�وق مس�طحاتنا المائية ,وعلى
الرغ�م من تعاق�ب الحكوم�ات الوطنية ,حتى
ج�اء اليوم ال�ذي تقدمت فيه بمس�ودة كتبتها
بخط يدي واستعنت فيها باللوائح والتشريعات
العربي�ة ,فكانت مبادرتي ه�ي الخطوة األولى

لوالدة قانون الموانئ العراقية رقم ( )21لسنة
 ,1995ووالدة تعليمات الموانئ رقم ( )1لسنة
 ,1998والت�ي ظلت جامدة ه�ي األخرى حتى
يومنا هذا.
ونذك�ر أيض�ا م�ا قام�ت ب�ه ق�وات المارينز
المتجحفل�ة على مش�ارف محافظة (ذي قار)
عندما طمس�ت اس�م (تل اللحم) ,واس�تبدلته
باس�م مس�تهجن ,اس�تخرجته من قاموسها
العدواني.
فأطلق�ت عليه (طليل) بعدم�ا حذفت المقطع
األخير من ( ,)Tell el Lahamوظل اسم (طليل
 )Tellelحتى وقت متأخر تتداوله مؤسس�اتنا
الوطنية في مخاطباتها الرس�مية من دون أن
تشعر بالحرج.
ولس�نا مغالي�ن إذا قلن�ا ان مكات�ب المفت�ش
العام الت�ي ذاع صيتها في أروقة المؤسس�ات
العراقي�ة ,هي م�ن ابتكارات ق�وات االحتالل,
ومن وحي قادته�ا الميدانيين ,بهدف تس�فيه
إجراءات ديوان الرقابة المالية ومصادرة دوره
التشريعي والرقابي المتمرس في التحري عن
هف�وات وعثرات أجه�زة الدول�ة العراقية منذ
عام .1927
ل�م يك�ن لمكات�ب المفت�ش الع�ام أي وجود
في الهي�اكل اإلداري�ة المرتبطة بالتش�كيالت
الوزاري�ة العراقي�ة قبل ع�ام  ,2004ولم تكن
الدولة العراقية تتعامل م�ع مثل هذه المكاتب
الدخيل�ة على الكيان�ات التنظيمي�ة حتى جاء
اليوم الذي صدر فيه قرار (بول بريمر) الحاكم
األمريك�ي للع�راق ,والمدي�ر اإلداري لس�لطة
االئتالف المؤقتة بموجب أمره االرتجالي رقم
(.)57
بمعنى أن القوات التي احتلت العراق ,وأخضعته

لسلطتها الغاشمة ,هي التي أقحمت هذا الجسم
الغري�ب في كي�ان الدولة ,وهي التي حش�رته
في مؤسس�اتها ووزاراتها ,وهي التي صنعته
ونفخت فيه من روحها ليعتلي فوق تشكيالتنا
كله�ا ,ويراقب أداء ال�وزارات كافة ,وهي التي
فرضته وفوضته لمراجعة أنش�طتها ,وتدقيق
س�جالتها ,والتحقي�ق ف�ي صحته�ا ,ومنحته
ح�ق الفحص والتفتي�ش والمعاين�ة الميدانية
واإلدارية ورف�ع التقارير الدورية ,وحق تنفيذ
التحقيق�ات الس�رية ,واالتص�ال بالمحاك�م
والهيئات القضائية المختصة لتحريك الدعاوى
القضائية ,ومنحته صالحي�ة تلقي الخطابات
(مجهول�ة المصدر) ,واس�تالم الرس�ائل التي
تش�كك بنزاه�ة الموظفي�ن ,فتطل�ق عليه�م
االتهام�ات الملفقة م�ن دون أن يضطر مكتب
المفتش العام إلى الكشف عن أسماء وهويات
الذين كتبوا تلك الرسائل ,إال بعد الحصول على
موافقته�م الخطي�ة ,أو إذا اقتض�ت الضرورة
القانونية الكش�ف عنها ,وم�ن دون أن تضطر
إل�ى التأكد من هوية صاح�ب التقرير ,فيما إذا
كانت تمثل ش�خصية حقيقية أو وهمية ,حتى
تكررت التقارير الموقعة بأس�ماء مزيفة ,من
مثل( :فاعل خير) ,و(شاهد عيان) ,و(مواطن
ش�ريف) ,و(عراق�ي غي�ور) ,وأحيان�ا تك�ون
تقاريرهم الكيدية موقعة بأسماء مختارة من
إفرازات المرحلة الراهنة ,من مثل( :الحاج أبو
إيم�ان) ,أو (أبو تقوى) ,أو (أبو يقين) ,وهكذا
ُفتحت أبواب التلفيق والتجني على مصاريعها
أم�ام أصح�اب الوج�وه الزئبقي�ة ,ومنحتهم
فرصة التخفي وراء األقنعة الكاذبة.
رح�ل الغ�زاة ع�ن الع�راق ,وترك�وا وراءهم
أفكاره�م اإلداري�ة المربكة بعد أن غرس�وها

أبجدية الديمقراطية
كرمي حممد ال�سيد
ليس�ت الديمقراطي�ة دينا أو مذهب�ا أو رؤية
ضيق�ة لمجموع�ة بش�رية قابل�ة للتنظي�ر
واالبت�داع انما ه�ي نظام يعتم�د على رؤية
ش�مولية لطريق�ة إدارة الجماع�ة والت�ي
تعني حكم الشعب بالش�عب .ومعنى ذلك أن
انته�اج الرؤية الديمقراطي�ة ال يعني االتباع
واالنس�ياق وراء رأي جماع�ة م�ا كم�ا ه�و
الحال في األديان والمذاهب والمعتقدات وان
نش�أة طقوس�ها ومراميها تتبلور من نفس
تلك الجماعة الت�ي اختارت أن تنتهج طريقة
الحكم هذه خصوصا ف�ي البلدان التي تتنوع
فيها األلوان والمكونات.
وم�ن هن�ا ب�ات عل�ى كل مؤم�ن بمب�دأ
الديمقراطية ان يفصل بينها وبين غيرها من
المفاهيم والمسميات وقصور الفهم ال يعني
بالض�رورة ان الديمقراطي�ة مش�وبة بعيب
أو خلل يرجى منه اس�تبدالها او انتهاج نهج
يخال�ف إرادة الش�عب .أي ان الديمقراطي�ة
تعني ومن�ذ الوهلة األول�ى أن اختيارها ينم
عن حرية الرأي بالنسبة جماعة التي اختارت
هذا النظام ف�إرادة الجماهير باختيار النظام
ال�ذي تريده ه�و روح الديمقراطي�ة من باب
أولى وتعبيرا عن احترام حق الشعب باختيار
األنس�ب واألصلح وف�ق ال�رؤى االجتماعية
والسياس�ية واالقتصادي�ة ألي جماع�ة
بشرية.
وخيار العراق بعد التغيير كان ديمقراطيا ,أي
ان الش�عب صوت وأدلى بإرادته في دس�تور
الجمهوري�ة عام  2005وال�ذي تنص باكورة
م�واده عل�ى ان النظ�ام ف�ي الع�راق نظ�ام
ديمقراط�ي تع�ددي برلمان�ي يتس�اوى فيه
الجميع تحت هذا الس�قف الذي يوفر ضمانة
ع�دم العودة لحكم الف�رد والحزب والطائفة
كما السابق ,ومساواة الجميع تعني بالتمثيل
البرلمان�ي ف�ي المجل�س النياب�ي بالنس�بة
للمكون�ات الت�ي تمثل أل�وان الش�عب والتي

كان عصارة الصندوق االنتخابي .وان انتهاج
رؤي�ة أو فك�رة يج�ب أن يحظ�ى بالموافقة
نس�بية لكل تلك األلوان وال سبيل لفرضها اذا
م�ا ادعى مك�ون او حزب ان ذل�ك الخيار هو
خيار الشعب ألن خيار الشعب سيكون عبارة
عن اص�وات الن�واب الذين س�يصوتون على
مش�روعات القوانين التي يراد تمريرها لتلك
الضرورة.
كما ان المطالبة بقوانين وأنظمة وتشريعات
تتواف�ق وإرادة الجمه�ور الب�د م�ن قبلوها
م�ن غالبي�ة الش�عب أن ل�م يك�ن كل�ه ,وما
تراه جهة معينة س�ليما م�ن جانبها قد تراه
األخ�رى ال يجانب طبيعته�ا ورؤاها والحكم
هنا سيكون للدس�تور واإلرادة الشعبية التي
تحكم الش�عب بالش�عب ,وهذه هي أبجديات
العملي�ة الديمقراطية التي يجب على الجميع
ان يحفظه�ا ع�ن ظه�ر القل�ب وم�ن يري�د
اثبات أحقي�ة رؤيته أو غايت�ه علية ان يقنع
الجمهور بصحته أوال قبل ان يفعل أي ش�يء
آخ�ر فاحترام اإلرادة الش�عبية قاعدة أصيلة
ف�ي العملية الديمقراطية وليس�ت بدعه دين
او عادة طائفة.
وتأسيسا على ما تقدم فأن التظاهر السلمي
حق مكف�ول للش�عب اذا ما ش�عر ان إرادته
تس�ير باتجاه معاكس وله حق المطالبة بما
يري�د ولكن هذه إرادة يجب ان تدرس بش�كل
جي�د قب�ل المن�اداة به�ا وإعالنه�ا إلمكانية
تحقيقه�ا ,وبخ�الف ذل�ك س�يجني الجم�ع
المتظاهر حالة من التخب�ط في إقناع اآلخر
بقبول ما يريد ,جوهر المطلب يجب أن يكون
موافق�ا لعامة الش�عب وله قب�ول وتصديق
حتى يمكنه م�ن رؤية النور والعمل بموجبة
وفقا للس�قوف الديمقراطي�ة التي توفر تلك
المناخات التي اختارها الشعب وأراد منها ان
تكون فيصال لحسم أية رؤية او نهج سياسي
في المستقبل.

في قواع�د الهي�اكل التنظيمية لعم�وم البالد,
فتقاطعت س�ياقاتها اإلدارية المس�تحدثة مع
الس�ياقات الصحيح�ة ,الت�ي انتهجها وس�ار
عليه�ا ديوان الرقابة المالي�ة منذ أقل من قرن
من الزمان ,فتصدع أداء مه�ام الرقابة المالية
بع�د والدة مكات�ب المفت�ش الع�ام بق�رارات
ارتجالي�ة تبنتها س�لطات االحت�الل في ضوء
رؤيتها العسكرية المستمدة من الفكر الرقابي
الشائع في الواليات المتحدة األمريكية ,والذي
ال وجود له في عواص�م دول االتحاد األوربي,
وال أثر له في البلدان العربية كافة.
يع�ود تاريخ أجهزة الرقاب�ة المالية إلى تاريخ
تأس�يس الدول�ة العراقي�ة الحديثة ف�ي العقد
الثان�ي م�ن الق�رن الماض�ي ,وكان�ت ممثلة
وقتذاك بمراقب الحس�ابات العام ,الذي ارتبط
ب�وزارة المالية ,ثم صدر قانون الرقابة المالية
ع�ام  1968ليرف�ع مس�توى الرقابة الش�املة
إل�ى المس�توى الحضاري الس�ائد ف�ي حقبة
السبعينيات ,فاستقلت أجهزة الرقابة المالية,
وارتبط�ت مباش�رة بالس�لطة التش�ريعية,
وأصبح الديوان مخ�وال بمراقبة تقويم األداء,
وإجراء عمليات التدقيق قبل الصرف ,والتدقيق
المحاس�بي بموجب تقاليد التدقي�ق األوربي,
وتدقي�ق الحس�ابات الختامي�ة ,والميزاني�ات
العمومي�ة للمش�اريع ,وإب�داء ال�رأي بنتائ�ج
نش�اطها وأوضاعها المالية ,وتقييم القوانين
واألنظم�ة والتعليمات المتعلقة ب�إدارة المال
الع�ام ,والطل�ب بإدخ�ال التعدي�الت عليه�ا
لما يع�زز الح�د من س�وء التص�رف ,وتفعيل
اقتصادي�ة التنفي�ذ من حي�ث زي�ادة الموارد,
وتقلي�ل ح�االت الهدر في المال الع�ام .وهكذا
أصبحت مؤسس�ات القطاع الع�ام والمختلط

راغب الركابي

كاريكاتري  /فوؤاد ح�سون

أو المش�ترك خاضع�ة بالكامل لرقاب�ة ديوان
الرقاب�ة المالية ,ثم تطورت أجهزة الديوان في
الس�نوات الالحقة وأصبحت م�ن األدوات التي
تعتمد عليه�ا الدولة في تدقي�ق الحاالت ,التي
تتطل�ب الض�رورة تدقيقها ,م�ن دون التركيز
عل�ى مب�دأ الش�مولية والحيادية ,وص�ار من
ح�ق الدي�وان تقييم كف�اءة األداء للمش�اريع
واإلدارات الت�ي يقرها مجل�س الرقابة المالية
عل�ى خطت�ه الس�نوية ,فاس�تعان بأصح�اب
المهارات والخبرات من األكاديميين المش�هود
له�م بالفطن�ة والكف�اءة والذكاء ,ف�ي الوقت
الذي أصبحت فيه مكاتب المفتش العام تعتمد
عل�ى العناص�ر المترهل�ة إداري�ا ,أو المكمل�ة
للمحاصصة ,أو المرتبطة باألحزاب والكيانات
السياس�ية ,وأحيان�ا يمثل�ون لونا ً واح�داً ,أو
حزبا ً واح�داً ,ومعظمهم ال يحملون المؤهالت
االختصاصي�ة ,أو م�ن الذي�ن ال تتوف�ر فيه�م
الش�روط باعتباره�م م�ن الذين ت�م تعيينهم
حديث�اُ ,األمر الذي دف�ع أعض�اء البرلمان إلى
توجيه سلس�لة غير منقطعة من االعتراضات
على أداء مكاتب المفتش العام.
ي�رى خب�راء االقتص�اد :إن وج�ود مكات�ب
المفت�ش الع�ام التي زجه�ا (ب�ول بريمر) في
الهياكل التنظيمية ,تعد من المعوقات اإلدارية
والمالي�ة ,وغي�ر مجدي�ة بالم�رة ,ومنهم من
يعدها حلقة تعقيدية زائدة.
وي�رى كثي�رون :ان المؤسس�ات الدخيلة التي
ج�اء به�ا بريم�ر ش�وهت الهي�كل التنظيمي
والرقابي للدولة ,وأعاقت عمل الوزارات بشكل
كبي�ر ,ومنه�ا مكاتب المفتش�ين التي تحولت
إل�ى مص�در م�ن مص�ادر التعطي�ل والتأخير
والتلكؤ والقلق.

لم ينس المصريون إلى اآلن أجواء ثورة 25يناير ,وال مطالبها ,واألخطر
أن فائ�ض الغضب الذي أطاح بالرئيس الس�ابق حس�ني مبارك الزال على
حاله ,األمر الذي يدفع المرء للتساؤل :ترى كم عمر هذا الغضب؟
وأغلب الظن أن عمره طويل جدا ,أما أس�بابه فهي معروفة وقديمة تتعلق
بالعيش ,والحرية ,والعدالة االجتماعية ,والكرامة اإلنسانية ,وقد أضيفت
إليه�ا اآلن أس�باب أخرى تتعلق بعجز حكومات ما بع�د الثورة في تحقيق
أهدافها ,فضال عن عدم تحقيق ش�يء يذكر فيم�ا يتعلق بالعدالة ,وتقديم
قتل�ة الثوار لكي يلقوا الجزاء العادل ,فضال عن إحس�اس بس�رقة الثورة
م�ن أصحابها األصليين (وهم الش�باب) ,وأخونة الدولة ,ويبدو المش�هد
مضطربا وبائسا :فألول مرة يشعر كثير من المصريين بأن الدولة الرخوة
الغائب�ة عن الفعل ,والعاجزة حتى عن رد الفعل ,وتلبية احتياجات الناس,
أو حت�ى تقديم وعود له�م ,والتي فيما يبدو لم تعد تس�تطيع الحديث إلى
مواطنيها الغاضبين والمحبطين .هذه الدولة الرخوة تبدو وكأنها عاجزة
عن الحدود الدنيا لقبضة الدولة وش�رعيتها ,وهو األمر الذي ينذر بدخول
الب�الد في حالة م�ن الفوضى .واآلن بات واضحا أن ثورة  25يناير لم تنته
بس�قوط مبارك ,وال بانتخاب الرئيس محمد مرس�ي ,كما أن حالة صدام
الش�رعيات ش�رعية الصناديق االنتخابية مقابل شرعية الميادين لم تنته,
وفيم�ا يبدو فإن البعض � وهم كثير � يفضلون العمل من خالل الميادين,
وفي هذه اللحظة فإن النخبة السياسية عاجزة عن الحوار ,بل عاجزة عن
الفعل في الشارع السياسي ,وفي جوالت الحوار ,بل إن بعضا من األحزاب
التي ش�اركت في حوار الرئاس�ة خرجت لتقول إنه ب�ال جدوى مثل حزب
مص�ر القوية برئاس�ة عبد المنعم أبو الفتوح ,كم�ا أن أحزابا أخرى كانت
متحالف�ة أو قريب�ة من حزب الحري�ة والعدالة والرئي�س ,خرجت لتنتقد
الحزب والحكومة مثل حزب النور ,والوسط ,وغد الثورة ..وآخرين.
وفي ظل هذه األمور المتش�ابكة والمعقدة ,فإنه فيما يبدو فإن سياس�ة
االندفاع إلى األمام ,سواء باإلعالن الدستوري الكارثي الذي فجر الشكوك,
وبعده الدس�تور غير التوافقي .هذه السياسة لم تنجح في تهدئة الشارع,
أو إخم�اد ص�وت المعارض�ة المدني�ة ,أو تحقيق االس�تقرار السياس�ي
المنش�ود ,واألخطر أن حالة االنس�داد هذه قد س�حبت كثيرا من ش�رعية
الرئي�س ,وألقت الكثير من األس�ئلة حول أجندته ,بل ذه�ب البعض بعيدا
ليطرح أسئلة حول حنكة الرئيس وقدرته على الحديث إلى شعبه وإقناعه
برؤيته ,ويصر هؤالء على أن الرئيس اكتفى بأهله وعشيرته ,وال يرغب �
وربما ال يقدر � إال أن يكون رئيس�ا لفصيل واحد ,وأنه اكتفى بالصمت و
بالعناد ,وأن حكومة هش�ام قنديل هي ع�بء ثقيل على الرئيس ,وتخصم
من رصيده يوميا ,وأن رئيس مجلس الوزراء ال يبدو مهتما بما يجري في
مصر ,ويفضل الذهاب إلى منتدى دافوس االقتصادي العالمي!
ويبقى أن مصر في هذه اللحظة تكابد مشكالت هائلة تراكمت عبر عقود
طويلة ,ويجلس على عجلة القيادة رئيس يقود الرئاسة ألول مرة ,وحوله
إخوانه وعش�يرته الذين تراكم�وا خبرات طويلة ف�ي المعارضة ,والعمل
الس�ري ,والقدرة على تلقي ضربات أجهزة األمن ,وأحيانا عقد الصفقات
م�ع الدولة العميقة ,وف�ي المقابل معارضة مدنية كان�ت إلى زمن قريب
هش�ة ,وغير مترابط�ة ,وألول مرة تختب�ر قدرتها على التوح�د ,وتقديم
بديل ,إال أنها باعترافها تس�اير الشارع وال تقوده ,كما أن الثوار والشباب
الغاضبي�ن الزالوا على حالهم في قمة الغض�ب ,والبعض منهم يريد إزالة
م�ا هو موجود للبناء من جديد ,إال أنه لم يقدم قيادة ,ولم يلتف حول رمز
واح�د من رموز العمل السياس�ي ,والزلنا إلى اآلن نرى ش�واهد الفوضى
الت�ي يصنعه�ا الط�رف الثالث أو الله�و الخف�ي ,ولكننا لم نمس�كه ,ولم
نعرف�ه ,وكأن كل ذلك ال يكفي ,فإن مش�اهد الفوضى ال تخلو من أصابع
أو ش�واهد الفوض�ى الخالقة التي دعت إليها وزي�رة الخارجية األمريكية
كونداليزا رايس ,وأغلب الظن أنه مادامت الدولة الرخوة قد اس�تمرت على
حاله�ا من الغياب والعجز ,كما أنه إذا اس�تمر العناد و االندفاع إلى األمام
عنوان سياس�ة أهل الحكم ,واإلصرار على تجاهل الساسة ,فإنه لن يكون
هناك مفر إال من انتقال اللعبة بكاملها إلى الش�ارع ,حيث المطالب يرتفع
س�قفها كل لحظة ,وحيث يمكن لكل األصابع أن تتدخل ,وحيث الفوضى،
طريق ذو اتجاه واحد! طريق بال عودة!
* عن "األهرام" المصرية

فوضى التظاهرات

حين س�قط الصنم في بغداد وتفتت العراق،
عم�ل جمع من المخلصين والحريصين على
لم الش�مل وإعادة البنية له وتش�كيل النواة
األولى لنظام سياس�ي يش�ترك فيه الجميع
قوميات وأح�زاب وأديان  ،كانت تلك خطوة
أولى لترويض النفس العراقية وتدريبها على
التعاي�ش في ظ�ل االختالف وقب�ول اآلخر،
والخ�روج به�ا م�ن دائ�رة القل�ق والخوف
والش�ك ،نعم هي خطوة أولى لكنها لم تكن
تامة وال مكتملة وال ناضجة وال متسقة في
بعض تفاصيله�ا وأجزائها ألنها ضمت كما
يقولون  -من كل بيت أغنية . -
وكنا نحن معش�ر العراقيي�ن تواقين للعدل
وللحرية وللس�الم نحل�م أن يٌقام فينا نظام
سياس�ي واجتماعي يراعي هذا التعدد وهذا
االخت�الف  ،كنا نريد نظام�ا غير ذلك العتيق
الذي ورثناه من حقبة االس�تعمار والعسكر
 ،نظام كان قد أدخلنا في كل ماهو قبيح من
الح�روب والصراعات الداخلي�ة والخارجية
دمرت فينا وفيه معنى الوطن القوي الوطن
الواح�د الموحد هذه هي الحقيقة  ،ولم نكن
نرغ�ب والله يعلم ،أن يتم التحرير واإلنعتاق
وفق رغبة األغيار وبواس�طة المحتلين لكن
هذا ماحدث  -وقدر الله وما شاء فعل . -
ففقد العراقي في ظل هذا توازنه واستقراره
وأنتعشت الفوضى ساعد في ذلك جيش من
المغفلي�ن وأنصاف الوطنيي�ن الذين اهلكوا
في�ه قدرته وأحساس�ه وما تبق�ى لديه من
قيم ومفاهيم ،وكان لدول الجوار دورا بارزا
وأكي�دا في ٌ
صنع هذه الفوضى وهذا التنازع
بيننا وعدم االس�تقرار ،ألنها كانت تخش�ى
عل�ى نفس�ها فأرادتها س�احة تصفي فيها
خالفاته�ا ونزاعه�ا مع الغي�ر  ،ولم يكن لنا
أيامه�ا ح�ول وال قوة  ،فكان�ت حاضرة في
تفتيت ما تبقى من نس�يج وهوية ورس�وم
للوط�ن الذي حلمنا به ونحلم  ،واليوم وبعد

كل ه�ذه المعانات وهذا الدمار وبعدما خرج
المحت�ل رغب�ة وطواعي�ة وعادت الس�يادة
للعراق ،تحركت من غير سابق عهد جماعات
كنا نظنهم م�ع العراق ول�ه ،ولكنهم قاموا
بعمل غير محمود هدفه تدمير مالم يستطع
كل هذا العنف تدميره أعني  -هذه التظاهرات
  ،فالي�وم يتظاهر البعض وهو ال يدري بليعمل بالمثل القائل  -حشر مع الرفاكه عيد
 ويط�رح البع�ض مطال�ب متناقضة وفيبعضها خالف للدس�تور  ،يستغل هذا بعض
أخ�ر متربصين يأمل�ون في تفكي�ك للدولة
الوطنية التي ٌتبنى مع المعانات  ،في عملية
مقصودة إلعادة إنتاج ذلك النظام السياسي
ال�ذي حكم التاري�خ والن�اس والعالم أجمع
ببطالنه وزيفه وعدم صالحيته .
إن أوّ ل هذا الفعل القلق نراه من خالل التعمد
بضرب مؤسس�ات الدولة والتج�اوز عليها،
حدث ه�ذا ف�ي الفلوجة اليوم ض�د الجيش
والق�وات األمني�ة  ،إن مج�رد التجاوز على
طبيع�ة التظاه�ر يدل عل�ى طبيع�ة النوايا
المزم�ع فعلها من خالل التص�ادم وتحريك
الن�اس حيال ذلك  ،نعم ل�م أكن أتصور يوما ً
إن�ه م�ازال البعض يحم�ل ص�ورا لمن دمر
العراق من دون أن يلقى ذلك العمل اعتراضا ً
مم�ن يدع�ون س�لمية التظاه�ر ومطالبها
المشروعة ،ولم أكن أتصور إن التنافس غدا
قضية طائفية بدل أن يكون تنافسا ً من أجل
بناء الوطن وتقدمه ،وكما قلت فإن للبعض
روح هدامه هدفها جعل العراق يعيش القلق
والخ�وف وعدم اإلنتظار .وكم�ا قال رئيس
ال�وزراء هناك من العه�د البائد من يحلمون
وهن�اك من القاعدة من يريدون إش�عال نار
الفتن�ة ك�ي يجدوا له�م موطئ ق�دم بعدما
طردته�م األنبار بجه�ود الراحل أبو ريش�ة
 ،حي�ن صحى ش�عبه ومن مع�ه وهو يطرد
ه�ؤالء المتخلفين جناة التاريخ .إن ش�عب

األنب�ار كغي�ره من فئ�ات الش�عب األخرى
يري�د األمن والبناء والتق�دم  ،يريد ان تكون
م�وارد العراق للعراقيي�ن ،يريد لها أن توزع
عليه�م وعلى غيره�م بالع�دل  ،وال يتم هذا
م�ن غي�ر تالحم وعم�ل وهدوء وإس�تقرار
وأم�ن ،التظاهر من أج�ل التظاهر هو خلق
للمش�كالت وه�و توج�ه غير س�ليم وعادة
غير محم�ودة وال مرغوبة ومن يذهب إليها
ظان�ا ً بها خي�را فال يحص�د إالّ الندامة ،نريد
للعراق ان يس�تقر ليعرف الش�عب  -ساسه
من رأس�ه  ، -نريد للع�راق أن يتجاوز أيامه
الس�ود التي مضت نريد ألبنائه أن ينخرطوا
ف�ي العمل والبن�اء  ،وكما يقول�ون  -فاليد
الواح�دة ال تصنع المعجزة هو بلد يريدنا ان
نتش�ارك في بناءه وأعماره ،لذلك يكون جر
الناس إلى الساحات هو تعطيل متعمد وهو
فعل يس�تبطن نواي�ا غير س�ليمة ،التظاهر
في العراق ال يصنع معجزة وال يحقق ش�يئا
طالما إن العراق هو هكذا بتكوينه الطبيعي
والمجتمع�ي  ،والتجاوز على هذا ممنوع بل
مرفوض ،إننا م�ع كل مطلب حق ولكن من
خ�الل اإلرادة السياس�ية غير مخرب�ة  ،إننا
م�ع كل م�ن ين�ادي بتطوير الع�راق وبنائه
على نحو حضاري مش�رق ،نح�ن نريد لكل
محافظ�ة وبلدة في الع�راق أن تكون كدول
الخلي�ج إن ل�م تكن أفض�ل ،طاقاتن�ا كبيرة
وإمكاناتن�ا كثي�رة وهمتن�ا واس�عة فل�م
التخال�ف والتعرقل وإلهاء الن�اس في أمور
ليست من مصلحتهم .
فوض�ى التظاه�ر س�تخلق إن طال�ت جيالً
معدما ً ال يش�عر بالوط�ن وال بقيمة الحرية
وال بأهمية النضال من أجل الوحدة والسالم
والع�دل االجتماع�ي  ،إن رفض التظاهر منا
هو رفض للطريقة في طلب الحق والمطالبة
ب�ه إذ لنا ط�رق وأقنية يمك�ن الرجوع إليها
ولكم أن ترفضوا فاالنتخابات على األبواب.
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باملناسبة

اليوم ..منتخبنا الوطني يستهل تدريباته في ملعب الشعب استعداد ًا لتصفيات آسيا

اإلتحاد وحكيم
والمغتربون
السويد  /إحسان كريم ديبس

المستقبل العراقي /متابعة

يعـاود منتخبنـا الوطني بكرة القـدم اليوم
االثنـني تدريباتـه عـىل اديم ملعب الشـعب
الدويل بقيادة املدرب حكيم شـاكر استعدادا ً
لتصفيـات آسـيا.وقال املـدرب املسـاعد
للمنتخـب باسـل كوركيـس ان "املنتخـب
الوطنـي سـيبدأ تدريباته يف ملعب الشـعب
الدويل اعتبارا ً من اليوم االثنني ،املوافق الثامن
والعرشين من شـهر كانون الثاني الجاري،
للتحضـري لتصفيـات كأس آسـيا ."2015
وأضـاف كوركيـس ان "الـكادر التدريبـي
استدعى  35العبا ً للدخول يف التدريبات ،عىل
ان يتـم تقليص العدد الحقـا قبل الدخول يف
غمـار التصفيـات".وكان االتحـاد العراقي
لكـرة القدم قد سـمّى املدرب حكيم شـاكر
لقيـادة منتخـب العـراق يف مباراتـه امـام
نظـريه االندونيـي املقـررة يوم السـادس
من شـهر شـباط املقبـل ضمـن تصفيات
كاس اسـيا . 2015يذكر ان مباريات العراق
يف تصفيـات كأس آسـيا  2015سـتقام يف
االمارات ،حيث من املقرر ان يحتضن ملعب
االهـي يف مدينة دبـي أوىل مواجهات العراق
امام اندونيسيا يف السادس من شهر شباط
املقبل.من جانبه أكد الالعب الدويل السـابق
ليـث حسـني ،األحـد ،انـه ليـس غريبا عىل
العمـل مع املنتخبات الوطنية بعد تسـميته
مديـرا إداريـا للمنتخـب ،واصفـا املهمـة
بالرشف الكبري لخدمة الكرة العراقية ،فيما
تعهـد بالعمل من أجل إنجاح مهمة املنتخب
الوطني.وقـال ليث حسـني :إن "تسـميتي
مديـرا إداريا للمنتخـب الوطني رشف كبري
يل وإنجـاز يضـاف لتاريخي مـع املنتخبات
الوطنيـة" ،مؤكـدا أنه "ليـس بالغريب عىل
العمل مع املنتخبـات الوطني بحكم تمثيله
املنتخب لسنوات طويلة".وأعرب حسني عن
"تقديره العايل التحاد الكرة بعد أن أناط به
مهمة املدير اإلداري للمنتخب ومنحه فرصة
العمـل لخدمة املنتخبـات الوطنيـة والكرة
العراقيـة بصـورة عامة" ،متعهـدا "بتذليل
كل الصعـاب والعمـل بما يتطلبـه املنصب
برغـم ان املسـؤولية امللقـاة عـىل عاتقـه
كبرية".وأشـار حسـني إىل أنه "سيسـتثمر
عالقتـه الطيبة بالالعبـني والجهـاز الفني
واإلداري ويسـتفيد من تجاربه كالعب مثل
االنديـة املحلية واملنتخبـات الوطنية ليضع

جل خرتـه يف عملـه الجديد" ،الفتـا إىل أنه
"يسـعى مـن أجـل العمـل إلنجـاح مهمة
املنتخـب الوطنـي بتضافر جهـود القائمني
عليه وعطـاء الالعبني وفكـر الجهاز الفني
والحركة الدؤوب للجهاز اإلداري".
وكان اتحـاد الكـرة أعلن السـبت 25( ،من
كانون الثانـي الحايل) ،عن تسـيمة الالعب
الـدويل السـابق ليـث حسـني مديـرا إداريا
للمنتخـب الوطنـي خلفـا للمديـر السـابق
رياض عبد العباس.
وطالب الالعب الدويل السـابق حسن فرحان
بتوفـري اإلعداد املثايل ودعـوة العبي الخرة،
فيمـا دعا لتضافر الجهـود من أجل تحقيق
اإلنجاز.
وقال حسـن فرحـان إن "املنتخـب الوطني
ظهـر بشـكل جيـد وصـورة طيبـة خـالل
منافسـات بطولة خليجـي  21التي إقيمت

يف البحريـن وأحرز فيها لقب الوصيف برغم
تشـكيلته الشـبابية" ،مؤكـدا أن "املنتخب
وبرغـم األداء املقبول مازال بحاجة إىل إعداد
مثـايل يتجسـد بإقامة معسـكرات تدريبية
نوعيـة من أجـل تحقيـق اإلنجـاز العراقي
يف التأهـل لنهائيـات كأس العالـم ."2014
وأضـاف فرحـان أن "املنتخب شـهد بروز
عدد من الالعبني الشباب إىل جانب العبي
الخرة لكنـه مازال
بحاجـة ماسـة
لخدمات الالعبني
الكبـار مثـل
نشـأت أكـرم
وقـي منـري
وكـرار جاسـم
ملـا لهـم
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أنيلكــا يخضــع لفحـوصــات
اليوفي الطبية
المستقبل العراقي /وكاالت
أعلن اليوفنتـوس عن وصول نيكوالس أنيلكا إىل مدينة
تورينو "بصفة رسمية" من أجل الخضوع للفحوصات
الطبية الالزمة تمهي ًدا للتوقيع عىل عقد انتقاله "قصري
األمد" لصفوف فريق املدرب اإليطايل أنتونيو كونتي.
وكان املهاجم السـابق لشـنجهاي شينهوا قد وصل إىل
إيطاليا مسـاء أمس لحضور مباراة فريقه الجديد ضد
جنـوى يف ملعـب يوفنتـوس آرينا قبل إتمـام إجراءات
لعبـه يف الـدوري اإليطايل ،وذلك عىل سـبيل اإلعارة من
ناديـه الصيني.ومن املنتظر أن يوقـع الالعب الفرني
البالغ من العمر  33عامً ا عىل عقد يمتد لخمسـة أشهر
يتقـاىض بموجبه رات ًبا شـهر ًيا قـدره  120ألف يورو،
مع خيـار التمديد لعـام إضايف بجانب بعـض الحوافز
املتعلقة باألداء.
كمـا ُيتوقع أن يرتدي أنيلكا القميـص ذا الرقم  18مع

المستقبل العراقي /متابعة

أعلـن االتحـاد العراقي لرفـع االثقال
عن مشـاركة العراق يف بطولة العالم
للناشئني ،التي سـتقام يف بريو خالل
شـهر آيـار املقبل.وقـال أمـني رس
االتحـاد محمـد كاظـم مزعـل ان
"منتخب ناشئة العراق سيشارك يف
بطولة العالم التي ستقام يف بريو
للمدة من الثالث ولغاية الحادي
عرش من شـهر آيـار املقبل"،
مبينـا انـه "سـيتم يف وقـت
الحـق االعـالن عن اسـماء
الرباعني الذين سيشاركون
يف البطولة".وأضاف مزعل
"اننـا واثقـون بامكانية
رباعينـا يف تحقيـق
نتائـج متميـزة يف
البطولة بما يتناسب
والتاريـخ املتميـز
للعبة عىل املستوى
الخارجي".
يذكـر ان الربـاع
العراقـي كـرار
محمـد جـواد
حقق ثالثة أوسمة
ذهبيـة ورقمـني
عامليـني يف بطولـة
العالم للشـباب التـي أقيمت يف سـلوفاكيا ،قبل ان يكرر
االنجاز مرة أخرى يف بطولة آسيا يف مينمار بتحقيقه ثالثة
أوسمة من ذهبية وثالثة أرقام عاملية.

كارانكا
يشيد بهاتريك رونالدو
المستقبل العراقي /وكاالت

"البيانكونـريي" ،وقـد أصـدر
اليويف ً
بيانا عر موقعه الرسمي
جـاء نصـه كالتـايل "وصـل
نيكـوالس أنيلـكا إىل تورينو من
أجل إجراء الفحوصات قبل انتقاله
املقـرر لليوفنتـوس ،وسـوف يخضع
املهاجم الفرنـي للفحوصات الطبيـة املعتادة يف
املعهـد الطبي الريـايض باملدينة"ُ .يذكـر أن أنيلكا
كان قد تدرب خالل الفرتة املاضية مع باريس سان
جريمـان ،النادي الفرنـي الذي بدأ فيه مسـريته
الكرويـة كمحـرتف قبـل أن يمثل أندية آرسـنال،
ريـال مدريـد ،ليفربـول،
مانشسرت سيتي،
فنا ر بخشـة ،
بو لتـو ن
وتشيلي.

رباعونا يشاركون
في بطولة العالم للناشئين

من ثقل كبري ودور بارز" ،داعيا إىل "تضافر
جهود االتحاد واملؤسسـة الرياضية بصورة
عامة فضال عن مسـاندة الجمهور واإلعالم
الريـايض ليصـل املنتخـب للهدف األسـمى
ويعيـد الكرة العراقية إىل سـابق أمجادها".
عىل صعيد آخر دعا مدرب منتخب الناشئني
الكروي موفق حسـني ،األحـد ،إتحاد الكرة
إىل زج املدربـني الوطنيـني يف دورات تدريبية
خارجية لتطوير قابلياتهم الفنية ،مؤكدا أن
الكفاءات التدريبية املحلية تستحق اإلهتمام
وجديـرة بالحصـول عـىل الدعـم لتحقيـق
النجاح ،فيما أشـاد باملدربني املحليني الذين
أرشفوا عىل تدريب املنتخبات الوطنية.وقال
موفق حسـني إن "املدرب الوطني أثبت علو
كعبه خـالل قيادته للمنتخبـات الوطنية يف
املحافـل الدولية" ،مؤكـدا أن "العراق زاخر
بالكفـاءات التدريبية املحليـة التي من

املمكـن أن تاتي باإلنجاز الريـايض فيما لو
توفـرت لهـا مقومـات ذلك".ودعا حسـني
"إتحاد الكرة لدعم املدرب الوطني من خالل
الزج به يف دورات تدريبية ذات مستوى عال
لتطويـر قابلياتـه الفنية ومواكبة أسـاليب
التدريـب الحديثـة يف العالم" ،مشـريا إىل أن
"املـدرب الوطني كفـاءة تدريبية تسـتحق
الدعـم وجديـرة باإلهتمـام ملـا قدمتـه مع
املنتخبـات الوطنية يف املشـاركات املختلفة
عـىل الصعـد العربيـة والقارية".يذكـر أن
املدرب موفق حسـني قاد املنتخـب الوطني
للناشـئني للتأهل إىل نهائيـات كأس العالم،
فيما نجح املدرب حكيم شاكر يف إحراز لقب
وصيف آسـيا والتأهل لنهائيات كأس العالم
مع منتخب الشباب فضال عن إحرازه املركز
الثانـي يف بطولتي غرب آسـيا والخليج مع
املنتخب الوطني.

قـال أيتـور كارانكا مسـاعد املدير الفنـي لريال
مدريد اإلسـباني ،الرتغـايل جوزيـه مورينيو ،إن
"تحسن مستوى الفريق أصبح ملحوظا".وفاز الريال
ظهر امس عىل خيتايف برباعية نظيفة يف الليجا قبل مواجهته
برشلونة األربعاء املقبل يف ذهاب نصف كأس امللك.
ورصح كارانكا يف مؤتمر صحفي "تحسـن مسـتوى الفريق أصبح
ملحوظا ،وبعد إحرازنا الهدف األول ،استعدنا صالبتنا".
وأشاد املدرب املسـاعد بمستوى العبه كريسـتيانو رونالدو الذي
نجح وحده يف إحراز ثالثة أهداف "هاتريك".
وأكـد كارانكا أن الجهاز الفني يف انتظـار تحديد موقف الرازيي
كاكا وأنـه لـن يتم اسـتدعاؤه لحـني انتهاء فـرتة االنتقاالت
التشوية.ورصح املدرب املسـاعد "وضع كاكا لم يتغري،
سـوق االنتقـاالت ال يـزال مفتوحـا وتوجـد أنديـة
تتفاوض معه".

يونس محمود الى جانب راؤول
المستقبل العراقي /متابعة

تمكن نادي السـد القطري من حسـم صفقه قائـد منتخب العراق املهاجم يونـس محمود والحصول عىل
خدمات الالعب رسـم ًيا من نادي الوكرة حتى نهاية املوسم الجاري ،وسيتم تسجيل يونس يف قائمه
ً
اإلصابة.ووفقا ملا كشفته قناة
السد بدال من املهاجم السنغايل مامادو نيانج والذي يعاني من
"الكأس والدوري" القطرية فإنه بموجب االتفاق بني إدارة الناديني سيكون نصيب الوكرة
من الصفقـة نصف مليون دوالر مقابل تنازله عن بطاقة السـفاح وهداف خليجي ،21
والذي سـيبدأ مشواره مع السد رسـم ًيا من الجولة  15من دوري قطر للنجوم .وكان
السفاح قاد الوكرة األسبوع املايض لتحويل تأخره لفوز عىل السيلية لحساب الجولة
 13مـن دوري النجوم وسـجل هدفني ليفوز فريقـة بنتيجـة (.)2/3وكان املغربي
الحسني عموته مدرب نادي السد كشف يف مؤتمر صحفي عن دخولهم يف مفاوضات
جـادة للحصول عىل خدمـات مهاجم منتخب العراق ونـادي الوكرة لقيده بدال من
املهاجم السـنغايل مامادو نيانج خالل انتقاالت الشـتاء الحالية ويأمل بشكل كبري
يف تحقيق ذلك.وتجدر اإلشـارة إىل أن الوكرة تعاقد مع يونس محمود يف انتقاالت
الصيـف املـايض ملدة عامني قادمً ـا من نادي الغرافة وسـجل  8أهداف فقط يف
دوري هـذا العام مع الوكرة.ويلعب السـفاح يف الـدوري القطري منذ 2004
حيث انضم إىل الخور ملدة موسمني ثم انتقل عام  2006إىل الغرافة وانتقل
منهـا إىل الوكرة.وحصـل عىل لقب هداف الـدوري  3مرات أعوام 2006
و2010مناصفةمـعالرازيـيكابـوريمهاجـمالعربـيو.2011

جيدا
فيديتش :الريال ليس ً
في الليغا ..ولكن؟!

شـدد مدافع مانشسـرت يونايتد نيمانيـا فيديتش عىل
صعوبـة مبـاراة فريقـه أمام ريـال مدريـد ضمن دور
الــ 16مـن دوري أبطـال أوروبا.جـاء ذلك أثنـاء حديث
املدافع الرصبي مع موقع بوين حيث قال يف هذا السياق "لقد كانت قرعة صعبة
جـ ًدا للطرفني ،مانشسـرت يونايتد وريال مدريد فريقان عريقان ،ولذلك سـتكون
مباراة يف غاية الصعوبة وسـتكون رائعـة للجمهور".وتحدث فيديتش عن وضع
ً
قائـال "يف الوقت الحايل ريال مدريد ليس جي ًدا يف الليغا ،وسـتكون مباراة
ريـال مدريد حال ًيا
دوري األبطال فرصة ليثبتوا أنهم فريق جيد".وأنهى نيمانيا ترصيحاته قائال "نحن نأمل يف
ظهور جيد يف دوري األبطال عكس املوسـم املايض الذي خرجنا فيه من دوري املجموعات،
ولدينا الحافز لتقديم عرض جيد ،والفوز باملباراة".

مـرة أخرى يتخبـط اإلتحاد العراقي لكـرة القـدم بقراراتـه اآلنيـة
مستغالً هدوء عاصفة الجماهري الكروية من نشوة انتصارات املستديرة
العراقية ،وإن لم تكن بمسـتوى الطموح واآلمال الشـعبية .قرار اكمال
مسـرية السـيد حكيم شـاكر مدربـا ملنتخبنــا الوطنـي يف التصفيات
اآلسـيويـة بالرغم مـن ترصيح اآلخري بأن مهمتـه مـع املنتخب انتهت
ً
بديـال عنـه
بنهايـة كأس الخليـج ،وطلبـه ايجـاد مـدرب كفـوء يحل
لالسـتحقاقات القادمة ،وبالرغـم من ترصيح اكثر اعضـاء االتحاد أن
قائمة من املدربني األجانب معروضة عىل طاولة نقاشـهم ،كل ذلك كان
عبـارة عن ( مهدئ ) اعتـادت الجماهري العراقيـة عليـه ولم يعد ينفع
معهـم .ال يختلـف أثنان بأن السـيد حكيم شـاكر مـدرب وطني حقق
للكرة العراقيـة ما لم يحققه غريه من املحليني بعد أن أوصل منتخبنـا
الشـبابي للمباراة النهائية اآلسيويـة ،وكذلك وصوله مع اسود الرافدين
لنهائـي غرب آسـيا وبطولـة الخليج اآلخرية ،وكل ذلـك كان بظرف اقل
من شـهرين ،ولكن لآلسف خرس جميع املباريات النهائيـة لسبب وحيد
أجمـع عليــه جميع املختصـني والعارفني بالشـأن الكـروي وهو عدم
امتالك السـيد حكيم للخـرة التي يمكن له من خاللها كسـب املباريات
النهائيـة .ولعل سـائل يقـول يكيفنـا أن نصل للمبـاراة النهائيـة لكل
بطولة ،وهو انجاز بحد ذاتـه ،والجواب عىل ذلك ،نعم قد يكون الوصول
للمباراة النهائية انجازا يحسـب للمدرب حكيم وللكرة العراقيـة ،ولكن
أن تتكـرر نفـس األخطاء يف كل مـرة ،فهذا ما ال يقبله أحد ،السـيما أن
األفضليـة يف كل النهائيات التي قادها ابو الحسـن كانت لصالح اسـود
الرافدين وكانوا يف جميعها قاب قوسـني أو ادنى من اإلنتصار ،وبسـبب
أخطاء تكتيكية كما عدها املختصون من املدرب ،جاءت الخسارة يف هذه
املباريـات ،وهذا يعطينـا أنطباعا ً أن نقطة الضعف الوحيدة عند السـيد
حكيم هي عدم القراءة الدقيقة ملثل هكذا مباريات ،مما يجعلنـا يف شك
من قدرتـه عىل اكمال مسـريتـه مع منتخبنـا الوطني يف االستحقاقات
القادمـة التـي ال يختلف عليها اثنـان ،أنها أصعب بكثـري من البطوالت
التي قادها الحكيم شاكر مع األسود .كما يعاب عىل السيد حكيم حربه
غري املعلنـة عىل الالعبني العراقيني املغرتبني ،وقد تطرق ملسـامعنـا عن
وجود نية صادقة ألبعاد املتألق احمد ياسـني من تشـكيلة املنتخب ،بعد
ان تم ابعاد كل من اسـامة رشيد وحيدر داود ألسباب لم نعلم حقيقتها
الكاملة ،بالرغم من سـماعنـا ألسباب ابعادهم من قبل بعض املقربني،
وأحد أهم هذه األسـباب أن هؤالء املغرتبني هم من (جماعة زيكو) كما
نقل ذلك يل أحد عن لسان املدرب حكيم نفسـه ،فضالً عن اتهامهم بعدم
الوطنيــة وأنهم ال ينتمـون للعراق .لذلك أجد من الـروري جدا ً أن أن
تكون هناك لجنة فنية مختصة بتقييم السـيد حكيم من جميع ما يملك
من امور فنية وتربويـة التي ال شك أنها تشكل عامالً رئيسا لزرع الثقة
بأنفس الالعبـني ،واعطائهم جرعة محفزة عىل العطـاء وتقديم افضل
املستويات داخل املستطيل األخر ،عىل أن تكون هذه اللجنة من خارج
اعضاء اإلتحاد ومشـهودا ألصحابها الكفاءة والنزاهـة لغرض الخروج
بقـرار ال نندم عليـه بعد ذلـك ،ألن الجماهري الكرويـة ال تتحمل أخطاء
أخرى.ومع يقيني بأن هذه اللجنة ال ولن نجد لها ذكراً ،ولن نشاهد لها
محالً عىل أرض الواقع ،وأن طلبنـا هذا سيكون ضمن الطلبات املتكررة
التي توضع عىل رفوف اإلتحاد املتآكلة باألتربـة ،ولكن نتمنى أن يصغي
أصحاب العقول واملخلصون لهـا ،وأخذها عىل محمل الجد ،ونخرج من
قوقعــة القـرارات اآلنية التي ال تصب ابدا ً يف مصلحـة الكرة العراقيـة،
والله من وراء القصد.

اليوم ..بغداد يالقي المصافي في دوري النخبة

الزوراء والجوية حبايب في ديربي العاصمة
المستقبل العراقي /حاتم العيساوي

بحضور جماهريي غفري واداء رائع من العبي فريقي
القوة الجوية والزوراء يف ديربي العاصمة بغداد انتهى
لقاؤهما بالتعادل االيجابي بثالثة اهداف لكل منهما.
يف الوقـت الذي تقـدم فريق الرشطة لصـدارة جدول
ترتيـب دوري النخبة الكروي بعد ان رفع رصيده اىل
 21نقطة بعد ان حقق فوزا ً صعبا ً بهدفني لواحد عىل
ضيفـه نفط الجنـوب يف املباراة التـي ضيفها ملعب
االول لحسـاب مباريـات الجولـة الحادية عرشة من
املرحلة االوىل للدوري النخبوي الكروي.أفتتح الفريق
االخـر التسـجيل عن طريـق العبه حسـني كريم
بكرة رأسـية بعدما تسلم تحويلة حسني عبد الواحد
ليسكنها الشـباك اال ان رد نفط الجنوب كان رسيعا ً
عندما عادل النتيجة بعدما سـجل باسم عي هدف
التعديـل فيمـا اعـاد املهاجـم الكامريوني نلند
التقـدم لصالـح اصحاب االرض بتسـجيله
هدف الفـوز الثانـي برأسـية يف الدقيقة
الخامسـة والثالثني.فيما سـحق امليناء
ضيفـه السـليمانية بخمسـة اهـداف
لهدفـني يف املبـاراة التي جـرت بملعب
نفـط الجنوب.تقـدم امليناء مبكـرا ً عن
طريـق العبـه املخـرم نـارص طـالع يف
الدقيقة التاسعة ليعود من جديد وليسجل
الهـدف الثانـي يف الدقيقـة الرابعـة
عـرشة ليعود مجددا ً ويسـجل
الهـدف الثالث يف الدقيقة
الثامنـة والعرشيـن
ليقتنـص الهـدف
الرابـع بعدهـا

ً
بطـال للمباراة
بخمسـة دقائـق ويعلـن عن نفسـه
ليسـجل احمد صادق الهدف الخامس.وخرس الطلبة
مجـددا ً وكان ضحية زاخو بثالثة اهـداف لهدفني يف
املواجهـة التـي ضيفها ملعب الكرخ ،سـجل الفريق
الضيـف زاخـو هـدف التقـدم يف الدقيقـة الحاديـة
والعرشين من املباراة عن طريق رجا رافع ،فيما جدد
يونس شـكور التقدم لزاخو بتسجيله ثاني االهداف
يف الدقيقة االربعني من الشـوط االول اال ان الطلبة رد
برسعة وسـجل هدفني ليعادل النتيجـة ليعود زاخو
ويسجل هدف الفوز الثالث الذي حمل امضاء الالعب
السـوري عالء الشـبي  .وانهى التعادل بهدف نتيجة
لقـاء الكهرباء ودهـوك والتي ضيفها النفط سـجل
للكهربـاء مهدي عبد الزهرة فيما عادل لدهوك مهند
عبد الرحيم .وتتواصل اليـوم االثنني الجولة الحادية
عرشة بإقامة ثـالث مواجهات ،يلتقي يف االوىل فريقا
النفـط وكربالء عـىل ملعب االول ،ويواجـه يف الثانية
اربيل ضيفه كركوك ،يف حني يستضيف ملعب املصايف
مباراة أهل الـدار مع بغداد".وتفتقـد صفوف بغداد
خدمـات املدافـع حيدر عبيـد يف مباراته اليـوم أمام
املصـايف وذلك لحصولـه عىل ثالثة إنـذارات.يف الوقت
الذي سـيعود فيه املدافع باسـم عبـاس بعد أن غاب
املباراة املاضية بسبب اإلنذارات وأيضا سيعود سامح
سعيد للعب بعد أن قدم اعتذاره التحاد الكرة ملا بدر
منـه يف مباراة فريقه أمـام النجف.الجدير بالذكر أن
إدارة نـادي بغـداد قد وزعت هديـة الفوز عىل العبي
بغـداد بعد الفوز عـىل الجوية بهدفـني مقابل هدف
واحـد يف غرفة تبديل املالبس بحضـور رئيس الهيئة
اإلداريـة ليث قاسـم الكعبـي ونائب الرئيس السـيد
غضنفر حسـني مـرشف الفريق الكـروي وعدد من
أعضاء الهيئة اإلدارية للنادي.

توريس ينقذ تشيلسي
المستقبل العراقي /وكاالت
أنقذ فرناندو توريس فريق تشيلي
حامل لقب كأس االتحاد االنجليزي
لكرة القدم من الخروج من الدور
الرابع للبطولـة باحراز هدف يف
الدقيقة  83ليتعـادل  2-2مع
برنتفورد االحد.
وسـجل االسـباني توريس
هدفـه ليـدرك تشـيلي
التعـادل ويضمن لفريقه
خـوض مبـاراة االعـادة
بعد أيـام مـن خروجه
مـن الـدور قبـل
النهائـي لـكأس
رابطـة االنديـة
االنجليزية.ولم يظهر تشيلي
بمسـتوى جيد خـالل الشـوط االول وتقدم
برنتفـورد قبـل نهايـة الشـوط االول بهدف
االيطايل مارسـيلو تروتا.لكن الرازيي اوسكار
أدرك التعـادل بعد عرش دقائق من بداية الشـوط
الثاني لكن برنتفورد انتزع املقدمة من جديد بهدف هاري فورسرت من
ركلة جزاء يف الدقيقة .73
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أغذية العالـم

تنافس�ت أكث�ر م�ن  1600رشكة
م�ن  67دولة بينها ثالث�ة بلدان عربية
فق�ط يف الرتويج والتس�ويق ألكثر من
مائ�ة ألف نوع م�ن منتجاتها الزراعية
والغذائي�ة والحيواني�ة يف مع�رض
األس�بوع األخ�رض ،األك�رب م�ن نوعه
يف العال�م واملقام يف العاصم�ة األملانية
برل�ني ب�ني  18و 28يناي�ر /كان�ون
الثان�ي الجاري .واس�تحوذت املنتجات
العضوي�ة الخالية من الكيماويات عى
القسم األكرب من املعروضات ،وتوزعت
منتجات املش�اركني عى  26قاعة عى
مس�احة  115ألف مرت مرب�ع ،يف حني
خصص جناح مساحته ستة آالف مرت
مربع لعرض  40أل�ف نوع من الزهور
والورود .وتص�درت األجب�ان املختلفة
معروض�ات هولن�دا .العارضون تباروا
يف تقدي�م الجديد واملثر م�ن األطعمة،

فعرض�ت رون�دا "كفت�ة" م�ن لح�وم
التماس�يح املش�ابهة يف مذاقه�ا للحم
الدج�اج ،وطبخة من لح�م فرس مهر
الني�ل .وقدمت فنلن�دا رشائح من لحم
مرب�ى
الوع�ول املجفف�ة ،وبلغاري�ا
ّ
الورد ،بينم�ا نالت نقان�ق بلغارية من
لحوم الحمر استحس�ان عدد كبر من
الزائرين .وسجلت روسيا رقما قياسيا
بمش�اركتها يف جن�اح خ�اص ضم 22
م�ن أقاليمه�ا التي عرض�ت منتجاتها
 .وضم�ن األس�بوع األخرض ،ش�اركت
 80دول�ة يف مؤتم�ر ملكافح�ة الجوع،
ودعم صغار الفالحني يف العالم ،وزيادة
االس�تثمار يف الزراعة بال�دول النامية.
وقدرت دراسات عرضت باملؤتمر أعداد
الجوع�ى واملصاب�ني بأم�راض س�وء
التغذية يف العالم بني  870مليونا و900
مليون شخص.

حظك اليوم

22مار�س20 -ابريل

احلمل

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

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

 24يوليو –  23اغ�سط�س

الأ�سد

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب

العذراء

يع�اود “مرك�ور” س�ره
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 كبرة 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
كثرة .قد تجد حلوالً شخصية عالقة،
أو تتوص�ل اىل نتيج�ة أو تج�د مبتغاك
عاطفياً :تفرحك املس�تجدات وتزدهر
االوضاع العاطفية من حولك

القو�س

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

األخبار تزيد الوزن
ت�داول األخب�ار الس�يئة ي�ؤدي إىل اإلكثار
من الطعام الدس�م بحسب ما كشفت دراسة
جدي�دة وقال�ت أن تص�ور األوق�ات العصيبة
القادم�ة يجعل الن�اس أكثر ترجيح�ا للبحث
عن األطعمة ذات الس�عرات الحرارية العالية.
وذك�رت الدراس�ة أن ه�ذا التص�ور يثر لدى
الش�خص غري�زة البق�اء الغتنام الي�وم الذي
يعيشه ،إذ إن األطعمة ذات السعرات الحرارية
العالية تصر مرغوبة بكثرة .ووجدت الدراسة

لقطة من
الزمن اجلميل

الت�ي أجري�ت يف جامعة ميام�ي األمركية أن
أولئ�ك األش�خاص املربمج�ني برس�ائل مث�ل
"عي�ش يومك" كان�وا يتناول�ون كمية طعام
أكث�ر  %40تقريب�ا م�ن أولئ�ك الذي�ن كان�ت
الرس�ائل التي ترده�م محاي�دة .كما رصدت
الدراس�ة أن�ه عندم�ا أبلغت مجموع�ة تلقت
رس�ائل األوقات العصيبة ب�أن طعامهم كان
منخفض الس�عرات الحراري�ة ،تناولوا حينها
كمية أقل بنحو  %25مما هو معتاد.

الباب الوسطى يف الشيخ عمر عام 1912

ال�ربق يمك�ن أن يس�بب
أوجاع الرأس والص�داع النصفي
(الش�قيقة) .فقد وجد الباحثون
أن الن�اس أكث�ر ترجيح�ا بنحو
 %25لإلصابة به�ذه األعراض يف
الي�وم ال�ذي يرضب في�ه الربق.
ووفق�ا لدراس�ة جدي�دة فإنه يف
األيام الت�ي ظهرت فيها صواعق
ال�ربق زادت حاالت أوجاع الرأس
والش�قيقة بنس�بة  %24و%23
ع�ى التوايل بني الن�اس األصحاء
الذين يعيشون يف محيط  40كلم
من الحدث.

 23دي�سمرب20 -يناير

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

وأش�ار الباحث�ون إىل أن
املوج�ات الكهرومغناطيس�ية
ق�د تكون مس�ؤولة ع�ن حدوث
أوج�اع الرأس ،يف حني يزيد الربق

أيضا ملوثات الهواء مثل األوزون
ويمكن أن يسبب إطالق ما تعرف
باألب�واغ الفطري�ة التي قد تؤدي
إىل الشقيقة.
وكانت حاالت املناخ املختلفة
الداخلة يف الطقس العاصف ،مثل
الضغ�ط الج�وي والرطوب�ة ،قد
تبني أنه�ا تؤثر يف احتمال حدوث
أوجاع الرأس.
ولك�ن حت�ى بع�د أخ�ذ هذه
العوام�ل يف االعتب�ار ،وج�دت
الدراس�ة أن الربق نفسه كان له
تأثر كبر.

لـــص املكانــــس !
تبح�ث الرشط�ة الربيطاني�ة عن س�ارق وصف
ب�"الل�ص النظي�ف" لتخصص�ه برسق�ة
املكان�س الكهربائي�ة يف مقاطع�ة
ساس�كس ،وفق�ت م�ا
أوردت�ه هيئ�ة اإلذاع�ة
الربيطانية "بي بي يس"
وأوض�ح املص�در أن
"الل�ص النظي�ف" كان
باس�تئجار
يتظاه�ر
املكان�س الكهربائي�ة من
رشكات تأج�ر األدوات
ثم يق�وم ببيعه�ا الحقاً.

ال�سرطان

العقرب

وحماية الثورة.
 - 1924سعد زغلول يؤلف أول
وزارة شعبية يف مر.
 - 1928وق�وع معركة الرقعي
بني القوات الكويتية بقيادة الشيخ
ع�ي الخليف�ة العب�د الل�ه الصباح
وجماع�ة من اإلخ�وان بقيادة عي
بن عشوان.
 - 1932الياب�ان تحت�ل مدينة
ش�انغهاي كربى مدن الصني وذلك
أثناء الحرب العاملية الثانية.
 - 1957بداي�ة إرضاب ش�امل
يف الجزائر س�مي بإرضاب الثمانية
أيام لدعم ثورة التحرير الجزائرية.
 - 1973بدأ رسيان وقف إطالق
الن�ار يف فيتنام يف الس�اعة الثامنة
ً
صباحا بتوقيت سايغون.
 - 1976القاضي�ة اإلرسائيلي�ة
"روث أود" تسمح لليهود يف الصالة
داخل املسجد األقىص.
 - 1986مك�وك الفض�اء
تش�النجر ينفج�ر يف الج�و بع�د
انطالق�ه بدقيق�ة ونصف ،تس�بب
االنفج�ار يف م�رع رواد الفضاء
التسعة الذين كانوا عى متنه.

الربق يسبب الصداع !

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

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

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

 - 1479توقي�ع معاه�دة ب�ني
الدول�ة العثماني�ة وجمهوري�ة
البندقية الق�وة التجارية الكربى يف
أوروب�ا ،وكان�ت تل�ك املعاهدة أول
خط�وة خطته�ا الدول�ة العثمانية
للعب دور سيايس يف أوروبا.
 - 1788بريطاني�ا تنش�ئ أول
مس�تعمرة مجرم�ني يف "بوتان�ي
باي" بأسرتاليا.
 - 1846انتص�ار الق�وات
الربيطانية عى الس�يخ يف "معركة
أليوال" بالهند.
 - 1871انتهاء الحرب الفرنسية
الربوسية باستسالم فرنسا.
 - 1887بداية بناء برج إيفل.
 - 1909جالء القوات األمريكية
عن كوبا التي احتلتها خالل الحرب
األمريكية اإلسبانية عام .1898
 - 1917الواليات املتحدة تنهي
البحث عن الثائر املكسيكي بانشو
فيا.
 - 1918تأس�يس الجي�ش
األحمر الذي ضم يف صفوفه جنودا
م�ن الجي�ش ال�رويس القي�ري
الس�ابق ،وكان هدف تأسيسه هو
حماية الحدود من الغزو الخارجي

الثور

 22مايو 22 -يونيو

امليزان

مهرجان الشتاء يف مدينة هاربني يف
ش�مال رشق الصني ،يبدأ هذا املهرجان
س�نويا  9كان�ون الثان�ي .ويعترب الثلج
والجلي�د والذي يس�تمر ملدة ش�هر هو
أس�اس ه�ذا املهرج�ان ،يعت�رب ه�ذا
املهرج�ان واح�دا من اك�رب املهرجانات
يف العال�م واألكثر جاذبي�ة حيث يجذب
كل ع�ام اآلالف من الس�ياح واملحرتفني
م�ن مختل�ف أنح�اء العالم لالس�تمتاع
بالجمال الطبيع�ي املدهش .ومع قدوم
الليل تبدأ األضواء الس�اطعة بالتساقط
عى الهي�اكل الجليدية املنحوتة بش�كل
رائ�ع والتي بدورها تث�ر الزوار  ..حيث
يب�ادرون اىل رك�وب الجلي�د ومناطي�د

28
كانون الثاين

الهواء الساخن لينس�يهم ذلك الخمسة
عرش درجة تحت الصفر.

 21ابريل –  21مايو

 22يونيو 23 -يوليو

اجلوزاء

الشتــــاء امللـــــون

متاهـــــة

يف مثل هذا اليو م

سبــــــاق الطهــــــاة
املع�رض ال�دويل للمطاع�م والفن�ادق
واألغذية «س�را» ،وهو بمثاب�ة «دافوس»
ف�ن الطبخ العامل�ي ،أبواب�ه يف مدينة ليون
الفرنسية.
ويش���ارك  2200ع�ارض ،وأكث�ر من
 12أل����ف ط�اه من  130بل�داً ،حتى يوم
األربعاء املق���بل ،حيث يتوقع أن يستضيف
املع���رض  165ألف زائر من العامل����ني
يف القط���اع .وسيت���م خالله عرض آخر
االبتكارات يف هذا املجال.
ومن أب�رز محطات دورة هذه الس�نة،
تكري�م أكثر من  200ط�اه كبر من العالم
لب�ول بوكوس ( 86عام�اً) «األيقونة الحية

لون مع

لفن الطبخ الفرنيس».وسي��شكل املعرض
فرص�ة للعاملني يف ه�ذا القط�اع يف العالم

وأشارت إىل أن رجالً تظاهر بأنه من رشكة مجاورة
استعار املكانس الكهربائية ثم اختفى.
وأضاف�ت "بي بي يس" أن اللص النظيف
رسق سبع مكانس كهربائية وجميعها من
نوع (هنري) خالل الفرتة من العارش من
ترشي�ن االول امل�ايض والرابع عرش من
كانون الثاني الحايل .ونسبت إىل متحدث
ّ
"نح�ذر جميع
باس�م الرشط�ة قول�ه
رشكات تأج�ر املكانس الكهربائية من
أخ�ذ الحيطة من أش�خاص يتظاهرون
بأنهم من رشكات قريبة".

كلامت متقاطعة

ب�أرسه ،ملق��ارن�ة مواهب��ه�م خ�الل
مس�ابقات عريقة مثل «بوك���وس دور»
و«كأس العالم للح��لويات».
ويتناف�س أيض�اً 22 ،فريقا ً م�ن العالم
ب�أرسه ،كل فري�ق مؤل�ف م�ن حلوان�ي
وصان�ع ش�وكوال وصان�ع مثلج�ات ،أمام
 1500متفرج متحمس للفوز بكأس العالم
للحلويات.ويقدم املعرض ندوة تضم طهاة
وعلم�اء اجتماع وسياس�يني ومؤسس�ات
مث�ل «البنك ال�دويل» ،ومجموعات صناعية
كبرة ح�ول رهان�ات ه����ذا القط���اع
يف املس�تقبل وتطورات�ه يف ظ�ل األزم���ة
االقتصادية التي تجتاح العالم.

افقي
 – 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 .

عمودي

 21يناير –  19فرباير

 20فرباير –  21مار�س

الدلو

حوت

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

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

 – 1األسم األصلي ألبي تمام
 – 2تحية – حظ
 – 3من أدوات الحداد – عشق
 – 4مدينة مغربية – من األقارب
 – 5عكسها فك – قسم
 – 6أقوى – شعور
 – 7أطرى – َّ
مثال ونحات فرنسي
 – 8دولة إسالمية – من األلوان
 – 9عكس يمينية .

16

العراقـي
المستشـار العام

مجتتعتتة التتالمتتي

صفـــــحـة

العدد (  28 ) 428كانون الثاني 2013

صحيفةيومية سياسية مستقلة

خالصات

تنتحر وتقتل طفليها

بتتغتتداد
مرق عباس اجلنايب

بغداد /المستقبل العراقي

أف�اد مصدر يف املجلس املح�ي لقضاء الفاو يف الب�رة ،أول من أمس ،بأن
امرأة انتحرت حرقا ً وتسببت بمقتل طفليها جنوب املحافظة ،فيما دعت قيادة
قوات الرشطة منظمات املجتمع املدني إىل دراسة ظاهرة االنتحار.وقال املصدر
يف حديث أوردته «السومرية نيوز» ،إن «امرأة انتحرت يوم أمس (السبت) داخل
بيتها الواقع يف مركز قضاء الفاو  ،وتسببت بمقتل أثنني من أطفالها ،فضاً عن
إصابة طفلة بحروق نقلت عى أثرها إىل أحد املستش�فيات» ،مبينا ً أن «املنتحرة
س�كبت وفق�ا ً للتحقيق�ات األولية مادة
البنزي�ن عى نفس�ها قب�ل أن ترضم
النار».وأض�اف املص�در ال�ذي طلب
عدم الكش�ف ع�ن اس�مه أن «حالة
االنتحار ناجمة بحسب التوقعات عن
خافات عائلية أو مش�اكل نفس�ية
ألن األرسة املنكوب�ة يتس�م وضعه�ا
االقتص�ادي باالس�تقرار» ،مضيف�ا ً
أن «قوات الرشط�ة مازالت تحقق يف
الحادث لكشف املزيد من مابساته».
من جانبه ،قال قائد قوات الرشطة يف
البرة اللواء فيصل العبادي يف حديث
إن «مراك�ز الرشط�ة يف املحافظ�ة
س�جلت بع�ض ح�االت االنتح�ار»،
معتربا ً أنها «نتيجة ملش�اكل نفس�ية وخافات عائلية».ودعا العبادي منظمات
املجتمع املدني املحلية إىل «دراس�ة حاالت االنتحار التي ش�هدتها املحافظة من
أجل فهمها بش�كل أعمق وتخليص املجتمع منها» ،مضيفا ً أن «ظاهرة تعاطي
املخدرات أيضا ً بحاجة إىل تحرك من هذا النوع».

كربالء /فراس الكرباسي

* طالب عبد العزيز

كـاريكـاتـير

فؤاد حسون

 117باحتتثتت ًا يف مهتترجتتتان ربيتتع الشتتهتتادة العتتاملتتتتي

أك�دت اللجن�ة التحضريي�ة ملهرج�ان ربيع
الرس�الة الثق�ايف العامل�ي الس�ابع وص�ول ع�دد
الباحث�ني املش�اركني باملهرج�ان إىل  117باحث�ا
من داخ�ل الع�راق وخارجه.وقال عض�و اللجنة

الأخيــــرة

التحضريية للمهرجان ونائب رئيس قسم الشؤون
الفكرية والثقافية يف العتبة العباس�ية املقدس�ة
عقي�ل اليارسي « وصل عدد الباحثني املش�اركني
باملهرج�ان اىل  117باحثا م�ن محافظات العراق
وم�ن دول عربي�ة وأجنبية منها م�ر والجزائر
وفلس�طني وايرلن�دا وغريها».وأض�اف اليارسي

الكتابة باالزميل

ان « اللجنة التحضريية للمهرجان ش�كلت لجنة
مؤتم�ر األكاديمي�ني والذي يش�كل أح�د محاور
املهرجان املهمة حيث قامت بعزل  43بحثا ً كونها
خ�ارج مح�اور املؤتم�ر األكاديم�ي للمهرج�ان
ع�ى أن يت�م االس�تفادة م�ن كل ه�ذه البحوث
وتسخريها يف املجاالت الفكرية والثقافية التابعة

للعتبتني املقدستني «.وبني اليارسي «ان املهرجان
س�تعقد في�ه ث�اث جلس�ات بحثية وع�ى مدى
ثاثة اي�ام ،تناقش من خاله�ا البحوث مع فتح
ب�اب املداخات واملاحظ�ات ،وس�تقوم العتبتني
املقدس�تني بجمع البح�وث وتبوبيه�ا وطباعتها
ونرشها وجعلها يف مجلدات مشرتكة».ويذكر ان

املهرجان س�يعقد تحت ش�عار (من هدي النبوة
نتوج للعالم رس�الة سام) ،ويس�تمر لثاثة أيام
م�ن 15إىل 17ربيع األول 1434ه�� املوافق – 27
 29كان�ون الثان�ي 2013م بمناس�بة والدة فخر
الكائنات الرس�ول األعظم محم�د ووالدة حفيده
اإلمام جعفر الصادق عليهما السام».

بدأ بفكرة على «فيسبوك» وانتهى بعشرات التشكيليين

مرستتم حتر عىل ضفتاف دجلة ببغتداد

طنطل اسمه :
الدستور العراقي

بغداد /المستقبل العراقي
* جواد الحطاب

• بعد ديباجة جميلة تقرر الكلمات االوىل من الدستور العراقي (إننا
بناة الحضارة وس�ادة العالم يف الفكر والفلسفة والعلم والترشيع واننا
واننا..الخ)
ديباجة..اول من جعلنا نش�كك فيها-وبكثافة -هم سادتنا وسادة
سياسيي الصدفة.
العالم يف الفساد املايل واالداري واالخاقي من
ّ
ً
يب�دأ الدس�تور بم�ا يي(عرفانا ً ّ
علينا،وتلبي�ة لنداء
بحق الل�ه
من�ا
ِ
ً
ومواطنينا،واس�تجابة لدع�و ِة قياداتنا الديني�ة وقوانا الوطنية
وطنن�ا
َ
وارصار مراجعن�ا العظام،ووس�ط م�ؤازر ٍة عاملي�ة م�ن اصدقائن�ا
ِ
ومحبينا،زحفن�ا ألول مر ٍة يف تاريخنا لصنادي�ق االقرتاع باملايني،رجاالً
ونس�ا ًء وشيبا ً وشبانا ً يف الثاثني من شهر كانون الثاني من سنة الفني
وخمسة ميادية،مس�تذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة
ً
ً
وسنة،عربا ً وكوردا ً
َ
شيعة
فجائع ش�هدا ِء العراق
املستبدة ومستلهمني
َ
ُ
وتركماناً،ومن مكونات الش�عب جميعها،ومستوحني ظامة استباحة
املدن املقدسة والجنوب يف االنتفاضة الشعبانية ومكتوين بلظى املقابر
مجازر
الجماعي�ة واالهواروالدجي�ل وغريها،عذابات القم�ع القومي يف
ِ
َ
َ
وبرزان واالنفال والكورد الفيليني،ومسرتجعني مآيس الرتكمان
حلبجة
يف بشري،ومعاناة اهايل املنطقة الغربية كبقية مناطق العراق من تصفية
قياداته�ا ورموزه�ا وش�يوخها وترشي�د كفاءاتها وتجفي�ف منابعها
الفكري�ة والثقافي�ة ،فس�عينا يدا ً بي�د ،وكتف�ا ً بكتف ،لنصن�ع عراقنا
الجديد ،عراق املس�تقبل ،م�ن دون نعرة طائفية ،وال نزعة عنرية وال
عقدة مناطقي�ة والتمييز ،وال إقصاء؛ لم يثننا التكف ُ
ُ
واالرهاب من أن
ري
نميض ُق ً
دم�ا لبناء دولة القانون،ولم توقفن�ا الطائفية والعنرية من
ان نس�ري مع�ا ً لتعزيز الوحدة الوطنية،وانتهاج ُس� ُب ِل التداول الس�لمي
للس�لطة،وتبني اس�لوب التوزيع الع�ادل للثروة،ومن�ح تكافؤ الفرص
للجميع)!
• ه�ذا ال�كام املنمق والجميل؛ لنر كم طبّق من�ه من قبل من كتبه؛
واعني الطبقات السياسية الحارضة؛ سواء تلك التي كانت يف الحكم؛او
تلك التي تقاتل من اجل الحكم!!
..ف�(عرفانا منا بحق الله-كما جاء يف الديباجة) كاوات ..واول من
انكر حق الله هم الساسة؛ وقد جربناهم طوال عرشة اعوام وعرفناهم
لصوصا وحرامية ونهازي فرص لرسقة مال الله وعباده!!
..والحدي�ث ع�ن (مراجعن�ا العظام) ص�ار من قبي�ل الضحك عى
الذق�ون؛ ألن (املراجع العظام) هي م�ن تخاصمهم اآلن؛ وترفض حتى
رؤية وجوههم الحساسها كم من رياء وكذب تخفي مامحها!!
..أما قضية (نس�ري مع�ا لتعزيز الوحدة الوطنية والتبادل الس�لمي
للسلطة) فهذه واحدة من اكرب الكذبات يف تاريخنا املعارص؛ حالها حال
(التوزيع العادل للثروة ومنح تكافؤ الفرص للجميع)!!!
• يا اخوان ..لم يعد الشعب يثق بأي واحد فيكم؛ جميعكم..أسودكم
وابيضك�م؛ طويلكم وقصريكم؛ س�مينكم وضعيفك�م (وهل فيكم من
ضعيف بعد سنوات اللغف واالرصدة الحرام)؟
• فلماذا ال تريحوا اعصابنا وتجلسوا مع بعضكم البعض وتفضوها
س�رية با دوخ�ة راس وال ش�ورشة وتتفقوا عى (املقس�وم) بعيدا عن
جرن�ا اىل حروب طائفي�ة واقتتال نذل؛ و(تأكل�ون وتوصوصوا) بهدوء
وسكينة.
غس�لنا ايدينا -ايها الس�ادة -من (الرفاه) ال�ذي وعدنا به مفتيكم
(مفت�ي الرشق االوس�ط الجديد)بوش اب�و غريب؛ ولعبت انفس�نا من
الركض وراء اح�ام املوازنة االنفجارية؛وتط�ور العراق؛وارقام التنمية
البرشية واالقتصادية؛ وانتم اول من يعرف انها كذب يف كذب!!
• خذوا لكم الدس�تور ايها الس�ادة؛ الدس�تور الذي كلما تشاجرتم
ع�ى امر من ام�ور الدنيا؛رفعتموه وكأنكم اصح�اب معاوية يف رفعهم
القرائ�ني؛ ودع�وا فقراء الع�راق ينامون ليل�ة واحدة بأم�ان؛ فقد كان
لديه�م طموح بالخبز واالمان؛ورسقت�م الخبز..وبالعافية عى بطونكم
الخاوية التي تعافت بالس�حت؛فا تحرموهم من االمان..واتقوا الله يف
دمائهم؛فوالله ان للع�راق وللعراقيني(حوبة)ال يملكها حتى انبياء بني
ارسائيل؛ولكم فيما س�بقكم من الطغاة واللص�وص موعظة وعربة؛ان
كان لكم عقل يستوعب املواعظ والعرب.
• ويا ايها الدستور..يا ايها الطنطل :كم جرائم ترتكب باسمك وانت
صامت مثل هبل!!

العراقـي

اتفقت مجموعة من التشكيليني
ع�رب مواقع التواصل االجتماعي ،عى
تنفيذ مرشوع نادر ،هو رسم وعرض
أعمالهم التش�كيلية يف فضاء حر ،يف
ش�ارع املتنبي ،قرب ضف�اف دجلة،
به�دف إتاح�ة الفرص�ة للجمه�ور
مش�اهدة األعمال بعيدا عن القاعات
املغلق�ة ،وطريق�ة توجي�ه الدعوات
للنخب�ة املثقفة فقط ،طبقا ً ملا ورد يف

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

(إذاعة العراق الحر).
ويزخر ش�ارع املتنب�ي الذي يطل
ج�زء من�ه ع�ى نه�ر دجل�ة وس�ط
بغ�داد صباح كل ي�وم جمعة بحركة
ونش�اط الفتني ،وهي م�ن املوروثات
ال�ذي بقي يحتفظ بها الش�ارع الذي
يؤمه املثقفون والنش�طاء من بغداد
واملحافظات.واوضح صاحب الفكرة،
واملرشف عى املرشوع حسن الصباغ،
«ان الهدف من املرسم الحر هو تمكني
الناس من مش�اهدة الف�ن العراقي،

والخ�روج من القاع�ات املغلقة نحو
اله�واء الطل�ق ،ليتس�نى للمواط�ن
العادي واألرسة العراقية التعرف عى
فن الرس�م ،وحتى املشاركة يف الرسم
الح�ر عى ضف�اف دجلة».واوضحت
غ�رام الربيع�ي الفنان�ة التش�كيلية
املش�اركة ضم�ن فريق عمل املرس�م
الحر «إن املرشوع بدأ من خال اتفاق
مجموعة فنانني عرب فيس�بوك ،وذلك
به�دف تنش�يط الحركة التش�كيلية
يف الع�راق ،الت�ي أخ�ذت بالرتاج�ع،
بسبب قلة قاعات الفن ،وغاء أسعار
املعارض ،وبعد مشاهدة إقبال الناس
واملش�اركة يف رس�م بع�ض األعمال،
ص�ار اله�دف األك�رب للم�رشوع هو
محاول�ة تنمي�ة الذائق�ة الجمالي�ة،
وإعادة الربي�ق للفنون ال َب َرية التي
تعان�ي اإلهمال».وأوض�ح الفن�ان
التشكيي كريم الواسطي «إن املرسم
الحر مفت�وح لكل املش�اركات ،دون
ال�رشوط أو تحديد لن�وع اللوحة ،أو
ألي مدرس�ة فني�ة تنتم�ي .وهن�اك
أدوات رس�م متاح�ة مل�ن يرغ�ب
الرس�م والتعب�ري عن مش�اعره عرب
التخطيط».
ومن الطريف إن املرسم بدأ بستة
فنانني ،ونحو 15عما فنيا تشكيليا،

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة
للصحافتة والطباعتة والنتر

لالشتراك
واإلعتالن

لكنه توسع بش�كل ملحوظ ،إذ يضم
حاليا أكثر من عرشين مشاركا وأكثر
من س�تني عما معروضا.وتس�اهم
مواقع التواصل االجتماعي (فيسبوك
وتوي�رت) دورا كبريا يف تعزيز التواصل
الثق�ايف وتس� ّهل إمكاني�ة إقام�ة
مب�ادرات كهذه ،وبحس�ب م�ا يعرب
فنان�ون وناش�طو املجتم�ع املدن�ي
فأنه�ا امل�كان الرئي�س لاتف�اق عى
أية مبادرة جدي�دة قبل تطبيقها عى
أرض الواقع.

محن�ة املدن الكب�رية الجميلة ،ع�ى ندرتها يف رشقنا املتوس�طي انها
(س ُ
تخرّب من خارج اهلها ،فهي َ
�لف) س�كان الريف وه�ي (خيمة) أهل
الصح�راء من الطامعني بحياة الهناءة والرفع�ة والجمال ،بمفهومهم لها
هناك ،لكن الطبع والسلوك الريفي ،الصحراوي يأبى مغادرة نفوس البعض
ً
منه�م ،فيمعن بها تهوي�را ً وترييفا ً وتصحريا ً
وترمي�ا وتغبريا ً حتى يأتي
ع�ى كل بهجة فيها ،وهذا ما تش�هده مدن مث�ل القاهرة وبغداد واملوصل
والبرة واالس�كندرية وغريه�ا ،املدن التي غزتها هجرات س�كان القرى
والصح�راء عى حد س�واء ،وغريت م�ن طبيعتها ،حتى ل�م نعد نتذكر من
ماضيها غري ما تحتفظ به أرشطة الكاس�يت ومخابئ اليوتيوب وسواها.
وألن ما يحدث يف صحراء الرمادي ال يختلف عن ما يحدث يف شوارع وأزقة
بغداد والبرة واملوصل من حيث املعنى الكي للفعل الش�عبي ،ألن شيوخ
الصح�راء يف املنطقة الغربية ومعهم نفر كبري يريدون إدارة ش�ؤون بغداد
صحراويا وعى الوجهة التي يتصورونها عنها ،بعد أن أمعن شيوخ الريف
ُ
َ
البغدادي ،ابن
أقيص
والهور فيها حكما ً وسيادة بإدارتهم الريفية لها ،وقد
األعظمي�ة والكاظمية والكرادتني والبتاويني والبابني الرشقيني واملعظمني
والكرسة والوزيرية وس�واها م�ن الضواحي من مش�هدها التاريخي ذلك
ال�ذي كان س�مة للبغددة والتبغدد ،ذائعة الصي�ت ،والتي ال يمكن الحديث
ع�ن بغداد بدونها ،والتي لو ذكرت يف مجل�س ِّ
أي عربي من مرشق األرض
ومغربه�ا لقام من مقامه إجاالّ ،
وكنا ش�هودا ع�ى زمن عطر ،حني كان
ال�رسور كله بغداد ،حني كانت البهجة كله�ا لياليها .يقول مرشق عباس
الجنابي ،وهو صحفي معروف ،يدير مكتب جريدة الحياة اللندنية ،املولود
يف بغداد مطالع الس�بعينات لذا فهو من أصول بغدادية كما يبدو جليا من
وترابها ُ
تعليق�ه عى صفحته بالفيس بوك« :أنا ابن بغداد  ...دمُ ها ُ
ونهرها
 ...ان�ا ُ
ابنها ح� َّد الكرب  ..حد التوّحد والتعبّد والجنون ......ج ّدي حس�نٌ،
عندما نادته غريزة البقاء بنى كوخا بالقرب من رصايف الوزيرية للتكاثر
 ..قبل ان يهديه عبد الكريم قاسم مئة وبضعة امتار يف ثورته الحزينة...انا
ابنه�ا فا يزايد احدكم عى دمعي  .ويقول« :اليوم عندما يقرر ذلك القادم
م�ن اقايص االخت�اف  ...ايه  ..انت م�ن النارصية والعم�ارة  ...وأنت من
املوصل والرمادي  ...تذكروا ان بغداد يل وليست ألح ٍد منكم  ...انا ابنها ح َّد
الوج�ع  ...فا يزاي�د احدكم عى دمعي  ....انا عطره�ا املنثور يف االرصفة
العتيق�ة  ...وأنا روحها وأزقتها وحكاويها ولس�ان العراف�ني فيها  ...فا
تتحدث ّ
عني وال عن بغدادي  ...دونك احام مايني العاش�قني  ...ابدا مهما
حاولت لن تفهم ماذا يعني العش�ق يف بغداد ابدا  ...لن تدرك غنج بغدادية
طرية كالطني  ...لن تبكي تحت ظل شجرة كالبتوس يف ساحة االندلس ...
لن تتذكر روفائيل يوزع الحلوى يف البتاوين  ...لن تعرف هند التي لبس�ت
تن�ورة قصرية ولم يتح�رش بها احد  ....لن تعرف الف�رق بني بنات زيونة
وبن�ات الكاظمية  ...ابدا لن تعرف ...أن�ا ابنها قبل ان يحلم اباؤك فيها ...
ف�ا تزايد عى وجعي اليوم  ...عندما يقول احدك�م (انفصال) تذكروا اني
لن اس�لم بغداد ألحد منكم  ...لن اسلمها لقرويتكم وأحامكم وطائفيتكم
املريضة  ...لن اس�لمها ابداً».ربما أوتر مرشق قوسه إىل آخره ،ربما مسه
يشء من جنون حب املدن الجميلة ،وقد ال نعفيه من عنت وتشدد ومغاالة،
ذل�ك ألن الحي�اة الجدي�دة ،ويف كل م�كان م�ن األرض لم تعد حك�را ألحد،
وقديم�ا قالت العرب :ويف األرض منأى للكريم عن األذى ---وفيها ملن ذاق
ُ
متح�ولَّ ،
لكن الرتيي�ف والتصحّ ر السياس�يني واالجتماعيني اللذين
ال ِقى
تش�هدهما الحوارض العراقية الكربى(بغداد واملوصل والبرة) قضية لم
تعد تحتمل اليوم ،واألحزاب الدينية بش�قيها واملشايخ يف الوسط والجنوب
والغربية عى حد س�واء ومعهم الدهماء ل�م يحفظوا لبغداد مجدها ،الذي
لواله ما عرف العراق.

تعزية

اتقدم باسمي وجميع العاملني يف مؤسسة املستقبل العراقية للصحافة
والنرش بخالص العزاء واملواساة اىل الزميل (حسني الخرساني) مدير
تحرير جريدة املاعب لوفاة ابن اخيه اثر مرض عضال ،سائلني املوىل عز
وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم ذويه الصرب والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون
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