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علي الدراجي

االمام جعفر الصادق »عليه السالم«

أصل الرجل عقله، وحَسبه
 دينه، وكرمه تقواه، والناس في آدم 

مستوون

قطر ختطط لبناء دولة »سنية« من أرايض العراق وسوريا
لــــم تــــخــــبــــر تـــــركـــــيـــــا

      المستقبل العراقي/ خاص

اك�دت مص�ادر مطلع�ة ان المص�ارف 
االجنبية وراس�مالها يحظى برعاية متميزة 

العراق�ي، بينم�ا  المرك�زي  البن�ك  م�ن 
تعاني البنوك العراقي�ة االهلية االمرين 
جراء سياس�ة البن�ك واضافت المصادر 

ان البن�ك المرك�زي انع�ش اقتص�اد 

المصارف ذات الرأس�مال االجنبي من خالل 
فت�ح جميع آف�اق عملها خاص�ة في مجال 
ان  المص�ادر  وبين�ت  الخارج�ي  التحوي�ل 
منظمة الش�فافية العالمية اش�رت التطور 
الكبي�ر للمص�ارف العراقي�ة وعدته�ا 
فاتحة خي�ر لالقتص�اد العراقي، لكن 
وحس�ب تقاري�ر ه�ذه المنظمة فان 
البن�ك المرك�زي اعتم�د سياس�ة 

االقصاء م�ن التحويل الخارج�ي للمصارف 
االهلية.وناشدت المصادر االقتصادية وعدد 
من خب�راء الم�ال، محافظ البن�ك المركزي 
بضرورة االهتمام ودعم المصارف العراقية 
لدوره�ا الكبي�ر ف�ي النه�وض باالقتص�اد 
الوطني ف�ي ه�ذه المرحلة المهم�ة والتي 
يش�هد فيها العراق نهض�ة كبيرة في مجال 

االستثمار – السياسة المالية.

      المستقبل العراقي / فالح الشامي

فيما بينت القائم�ة العراقية ان ممثلي 
م�ع  للتف�اوض  ذهب�وا  الذي�ن  الحكوم�ة 
المتظاهرين غير مرغ�وب فيهم, حذر عدد 
م�ن ن�واب التحال�ف الوطن�ي الجميع من 
رك�وب موج�ة التظاه�رات الحالي�ة النها 
تدار م�ن قبل تنظيم القاعدة وحزب البعث, 
مبينين ان الحوار واالحتكام للدس�تور هو 
المخ�رج الوحيد لالزمة الحالي�ة, مؤكدين 
االغلبي�ة  الق�درة عل�ى تش�كيل حكوم�ة 
السياس�ية في الوقت الحاضر اال ان الفكرة 

اجلت الى ما بعد االنتخابات المقبلة.

وق�ال عض�و ائت�الف دول�ة القان�ون 
النائ�ب عن التحالف الوطني خالد االس�دي 
ل�«المس�تقبل العراقي« ان المواطن اصبح 
يعل�م ان التظاهرات الحاصل�ة في عدد من 
المحافظات تدار من قبل فلول حزب البعث 
الصدام�ي وتنظي�م القاع�دة االرهابي في 
مسعى منهما العاقة العملية الديمقراطية 

في البلد وتعطيل عمل الحكومة«.
كلم�ا  »الحكوم�ة  ان  االس�دي  وبي�ن 
تقدمت بحلول لمطالب المتظاهرين ظهرت 
مطالب جديدة اكثر تعقيدا وغموضا ما زاد 
من تعقيد االزمة«, مستغربا من تحول هذه 
المطال�ب من اخراج الس�جناء والمعتقلين 

وبع�ض المطال�ب االنس�انية الى اس�قاط 
الدس�تور والحكوم�ة », مبين�ا ان »رف�ع 
س�قف المطالبات يهدف الى خلق الفوضى 

من اجل تدمير البلد ».
وح�ذر االس�دي القائم�ة العراقية من 
رك�وب موج�ة التظاه�رات واس�تخدامها 
كدعاية انتخابية النها خارجة عن السيطرة 
وتحم�ل ف�ي طياتها كثي�را م�ن االجندات 
الخارجية«, مضيفا ان المحافظات الغربية 
هي الخاسر والمتضرر االكبر من اي فوضى 

سياسية او امنية قد تحصل مستقبال ».
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املصارف العراقية تغرق يف سياسة البنك املركزي 
والرأسامل األجنبي ينتعش !!

التحالف الوطني لـ                           : بإمكاننا تشكيل »حكـومة 
األغلبية« ونحذر »العراقية« من ركوب املوجة

نـجـار االيــام
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      المستقبل العراقي / علي الكعبي

كش�ف مص�در سياس�ي ب�ارز عن 
محادثات تتم في قطر على مستوى عال 
من الس�رية، الفت�اً إل�ى أن االجتماعات 
تناولت وضع مناطق السنة العرب في كل 
من س�وريا والعراق.وقال المصدر الذي 
رفض الكشف عن هويته، ل�”المستقبل 
العراقي” إن االجتماعات بحثت إمكانية 
التروي�ج لمش�روع االندم�اج العراق�ي 

الس�وري لقطع الهالل الش�يعي بش�كل 
نهائ�ي فض�اًل عن قط�ع الطري�ق امام 
اي طم�وح ايراني بالتوس�ع نحو غرب 
العراق وصوال الى سوريا ولبنان وخوفا 
م�ن الخط�ر “الش�يعي” عل�ى المنطقة 
اإلرادة  ان  المص�در  الخليجية.وأوض�ح 
القطري�ة تات�ي بش�كل مغاي�ر ل�إرادة 
التركية ف�ي المنطقة، مبين�اً ان االتراك 
ليس�وا على علم او اطالع على مش�روع 
االندماج الجدي�د الذي تنوي قطر ادارته 

من خالل شيوخ عشائر وقادة سياسيين 
عراقيين وس�وريين. ولفت المصدر إلى 
ان قط�ر ردت عل�ى بع�ض المتس�ائلين 
م�ن الش�خصيات العراقية ع�ن الموارد 
النفط�ي،  الم�ورد  خس�ارة  وامكاني�ة 
المي�اه،  النفطي�ة مقاب�ل  بالمقايض�ة 
منوه�ا بان اقليم “الس�نة الع�رب” يعد 
حيوي�ا ألنه يملك المصدر المائي الوحيد 
للعراق ويمكنهم مقايضته بطرق كثيرة 

بالنفط.

      المستقبل العراقي/ خاص

ق�ال مص�در س�يايس مق�رب م�ن 
الس�فارة األمريكي�ة يف بغ�داد إن اإلدارة 
األمريكية ترى أن بداية األزمة مع حكومة 
رئيس الوزراء ن�وري املالكي كانت يف إثر 
ترصيح�ات وزارة النفط وتحدي�دا نائب 
رئيس ال�وزارء لش�ؤون الطاقة حس�ن 
الشهرس�تاني، الفتاً إىل أن هذا ما جر كل 

الويالت والتخندق السيايس ضد املالكي.

وق�ال املص�در، الذي رفض الكش�ف 
ع�ن هويت�ه، ل�“املس�تقبل العراقي“ أنه 
يف خض�م األزم�ة الحكومية تع�ود وزارة 
النف�ط بدفع م�ن الشهرس�تاني للميض 
قدم�اً بم�روع من�اوءة رشك�ة النفط 
األمريكية اكسون موبيل يف العراق، مبيناً 
أن تهدي�دات وزير النفط العراقي االخرية 

الكسون موبيل تزيد الطن األزمة بلة.
وأوض�ح املصدر أن العمل الس�يايس 
ق�وة  مص�ادر  اىل  يحت�اج  ينج�ح  لك�ي 

اقتصادي�ة عمالقة تدعمه كما تفعل دول 
الخلي�ج، مضيف�ا أن املالك�ي وحكومته 
حتى الي�وم ال يفقه�ون لعبة السياس�ة 
تتحك�م  عمالق�ة  ل�ركات  بمعاداته�م 
بمصائ�ر ق�ارات ولي�س دول كاكس�ون 
موبي�ل. وذكر املص�در ان املالكي يف حال 
أراد الف�وز باملعركة السياس�ية وليحظى 
ب�رىض اإلدارة ما علي�ه اال ان يعيد النظر 
بسياسته او او سياسة فريقه الحكومي 

مع الركات النفطية العمالقة. 

ص2 هـل حيـافظ العـراق عىل أمنـه يف حـال سقـط األسد؟

اإلدارة األمريكية: هتميش رشكات النفط الكبرية
قـنــابــل مــوقــوتــة
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تشكيــل اإلقليم فـي الظــرف الـراهــن سيحولنا إلـى دويــالت

أنمــاط احلـمـالت االنـتـخـابـيــة وأمــراض النـاخـبيـن
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سيــاســيـة تستغـل 
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مدير االستـخبـارات: 
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 ضــدنـا حمــاولــة
 للنيــل منــا
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          التحليل السياسي/ غانم عريبي  
 

كل ال�ذي تفعل�ه تركي�ا ف�ي 
الس�ورية  العربي�ة  الس�احة 
والعراقي�ة لي�س ب�ارادة تركي�ة 
صرفة انم�ا هنالك ارادة اكبر من 
السياس�ة وغ�ول واوردغان وقد 
ينته�ي عهد الرجلين ف�ي الحياة 

التركية وال ينتهي المشروع!.
ه�ذه  االت�راك  يفعل�ه  م�ا 
االي�ام خلي�ط غي�ر متجانس ما 
بي�ن قواع�د ومنص�ات صواريخ 
حقيق�ي  وتحضي�ر  باتروي�وت 
محم�وم لمؤتم�ر تعق�ده تركي�ا 
المس�ألة  في اس�طنبول يناقش 
العراقي�ة تحض�ره مجموعة من 
الش�خصيات الموتورة سياس�ية 
لفظته�م  الذي�ن  م�ن  وديني�ة 
الساحة العراقية قبل عدة سنوات 
وسيطالعون المشهد التلفزيوني 

خالل اي�ام المؤتم�ر بخطاباتهم 
المش�حونة وكلماتهم العسكرية 
التي تتح�رك على ايقاع المارتش 
التي  العس�كري وكأن الجماع�ة 
استدعتها تركيا لحضور مؤتمرها 
العراق�ي ج�زء م�ن المجموع�ة 
الموس�يقية وليس�وا ج�زءا م�ن 
العراقية(!.س�يعود  )المعارض�ة 
عدن�ان الدليم�ي من عم�ان وقد 
يس�تقر في اس�طنبول ويتحشد 
االخ�رون ف�ي مؤتمر ي�راد له ان 
ينال من الوحدة الوطنية وان كان 
المؤتمر سيصب جم غضبه على 
سياس�ة الرئي�س المالكي ورغم 
ان االت�راك ال يراهنون كثيرا على 
ما س�يتمخض عن�ه المؤتمر من 
مقررات وتوصيات لكنها تريد من 
المؤتمر ان يكون مقدمة لتشكيل 
حزمة من اللق�اءات والمؤتمرات 
ال�ى تش�كيل  العراقي�ة وص�وال 

االئت�الف العراق�ي بالتزام�ن مع 
تشكيل االئتالف الوطني السوري 

في قطر!.
المتوت�ر  الدليم�ي  وبع�ودة 
س�يعود مع�ه ط�ارق الهاش�مي 
الذي سيطل بصورته التلفزيونية 
وس�يجتمع  ايض�ا  المتوت�رة 
)الش�باب( ح�ول آلي�ة مش�روع 

بالتوصي�ة وتاكي�د  يب�دا  ترك�ي 
اس�قاط النظام وينته�ي باهابة 
بالمل�ف  المعني�ة  ال�دول  ل�كل 
ال�الزم  الدع�م  تقدي�م  العراق�ي 
ف�ي  العراقي�ة(  )لالنتفاض�ة 
الرم�ادي والفلوج�ة ودعم عوائل 
الش�هداء وربما اس�تخدام قواعد 
صواري�خ الباتري�وت م�ن اج�ل 

حماية )س�نة العراق( من بطش 
الحكوم�ة العراقي�ة وليس اقامة 
او حماية المناطق الس�ورية من 

قصف الطيران السوري!.
ان السياسة التركية تتصرف 
ف�ي المس�ألة العربية الس�ورية 
والعراقية بما ينسجم والمشروع 
االخوان�ي ف�ي العالم االس�المي 

وم�ا ينضبط وايق�اع العمل على 
كس�ر اله�الل الش�يعي وتقوي�ة 
اله�الل )الس�ني( م�ع ان ح�زب 
ال  )الترك�ي(  والتنمي�ة  العدال�ة 
تاخذه الحماسة لهالل عربي قدر 
ما يس�تفيد من الهي�اج الطائفي 
العربي لتعزيز حاكمية الطورانية 
التركي�ة الجدي�دة وهي سياس�ة 
ستشتغل فيها تركيا مادام حزب 
ف�ي  الترك�ي  والتنمي�ة  العدال�ة 
الس�لطة ومادام هنالك مش�روع 
اخواني يقف في مواجهة الخطر 
العقدي والسياس�ي الذي تشكله 
الث�ورة االيراني�ة ف�ي محيطه�ا 
السياس�ي العربي وعلى اسرائيل 
التي تشعر تركيا بالحرج الشديد 
م�ن بق�اء عالقاته�ا العس�كرية 
تبنيها  والسياس�ية معه�ا رغ�م 
المطال�ب  حرك�ة  م�ن  لج�زء 
الح�ر ف�ي  والجي�ش  االخواني�ة 

س�وريا وحركة طائفي�ة عراقية 
تتحشد في تركيا وعمان السقاط 
العملي�ة السياس�ية الوطنية في 
كثي�را  يأمل�ون  العراق!.االت�راك 
باح�راج رئي�س ال�وزراء ن�وري 
المالك�ي او تجري�ب عق�د مث�ل 
ه�ذا المؤتم�ر عل�ه ينج�ح ف�ي 
تثوير الس�احة العراقي�ة والفات 
نظر الوالي�ات المتحدة االمريكية 
لخط�ورة موقفها السياس�ي في 
العراق وارسال رسالة للتظاهرات 
العراقية ان تركيا قادرة على فعل 
اس�تقطاب الق�ادة الهاربين من 
العملية الديموقراطية في العراق 
وربم�ا ياتي الغي�ض التركي من 
السياس�ة العراقي�ة التي اتجهت 
صوب عمان العربية عبر اتفاقات 
نفطية واقتصادية وزيادة التبادل 
التجاري مع طهران ودول عربية 
واقليمي�ة ف�ي مقدمة االس�باب 

الت�ي دفع�ت السياس�ة التركي�ة 
ال�ى لملم�ة ش�تات االرهابيي�ن 
والمطلوبي�ن للقض�اء والعدال�ة 
العراقي�ة لتلبي�ة مؤتم�ر موتور 
لحزب العدالة والتنمية!.بالمؤتمر 
الذي س�ترعاه السياس�ة التركية 
ف�ي انق�رة او اس�طنبول يك�ون 
اردوغان قد دخل رسميا على خط 
االزمة العراقية العبا في المنطقة 
الغربي�ة ومس�اندا الصدقائه من 
المطلوبين وهم هاربون وس�ادة 
وجماع�ات  كاتم�ة  مسدس�ات 
مس�لحة لك�ن تل�ك المؤتم�رات 
ل�ن يكت�ب له�ا النج�اح مادامت 
س�تصدم بجدار الوحدة الوطنية 
وعدم امكانية اش�عال حريق بين 
الش�يعة والس�نة الن العراقيي�ن 
غ�ادروا لغة الفتن�ة وطمروا معا 
اية امكاني�ة لتخريب ماهم عليه 

من وئام وسالم.
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جلنة النزاهة: قانون جديد يوقف رواتب النواب إذا لـم جلان كركوك: ثالث جهات سياسية تستغل التظاهرات
يكشفوا ذممهم املالية

           المستقبل العراقي / متابعة

جع�ل ائت�الف دول�ة القانون خي�ار ح�ل البرلمان 
آخ�ر الخيارات، بحس�ب نائ�ب عنه لم يتط�رق إللغاء 
هذا الخيار بش�كل نهائي بع�د جميع االعتراضات التي 
أبدتها جهات سياسية وغير سياسية، ومنها المرجعية 
الديني�ة العلي�ا. وبمقابل ذل�ك، أكد نواب ف�ي القائمة 
العراقي�ة، التي كانت رافض�ة لهذا الخيار أساس�اً، أن 
رئي�س الحكومة نوري المالكي ما عاد بإمكانه اللجوء 
إلى حل البرلمان وتشكيل حكومة مؤقتة ألسباب عدة. 
وألم�ح النائب عن ائتالف دول�ة القانون عباس البياتي 
الى امكانية لجوء ائتالفه الى خيار حل البرلمان. وقال 

البياتي في تصريح صحفي أمس ان خيار حل البرلمان 
م�ن قبل رئيس الحكومة وارد، لكن�ه االخير في الوقت 
الراهن، اذ ان البرلمان في المرحلة الراهنة بدأ يشخصن 
االمور وسقط ب�"مخالفات واضحة" للدستور، آخرها 
م�ا حدث مع مقت�رح قانون تحديد واليات الرئاس�ات 
الث�الث. واض�اف ان�ه "ف�ي ح�ال تفضي�ل خي�ار حل 
البرلمان لن يك�ون اال عن طريق االتفاق بين كل الكتل 
السياس�ية". لكنه نفى وجود "ردة فع�ل من المالكي 
بطلب حل البرلمان عل�ى خلفية التصويت على تحديد 
واليات الرئاس�ات الث�الث". وأك�د ان "االعتراض على 
قانون تحديد واليات الرئاس�ات سيكون عبر المحكمة 
االتحادية، اما حل البرلمان في الوضع الراهن س�يؤدي 

الى فراغ دستوري في العراق لسنا بحاجته".
وهذه ليست المرة األولى التي يتحدث فيها االئتالف 
ال�ذي يتزعم�ه المالكي عن حل البرلم�ان والتوجه إلى 
انتخابات مبكرة، إذ أعلن المالكي في أكثر من مناسبة 
عن حماس�ته لهذا الخي�ار، ودعا في وقت س�ابق الى 
تنفي�ذ هذه الخطوة وإجراء االنتخاب�ات البرلمانية مع 
انتخاب�ات مجال�س المحافظات المق�رر اجراؤها في 
العش�رين من نيس�ان المقبل. لكن توجه�ات المالكي 
تلك اصطدمت باعتراض�ات من القائمة العراقية وكتل 
ع�دة في التحال�ف الوطني، كم�ا أن المرجعية الدينية 
ف�ي النجف أبلغت رئيس الحكومة عبر وفد توجه إليها 
في وقت س�ابق أن البرلمان خط أحمر وال يمكن حله، 

ألن من ش�أن ذلك توليد فراغ سياسي يضر بالمصلحة 
العامة. 

من جهتها، رأت النائبة عن القائمة العراقية وحدة 
الجميلي ان الدس�تور ل�م يعد يس�مح للمالكي اللجوء 
لخيار حل البرلمان ألنه تحت طائلة االستجواب بعد ان 
قدمت القائمة العراقية طلب اس�تجوابه لهيئة رئاسة 
البرلمان. وقالت الجميلي في تصريح صحفي أمس ان 
"فكرة حل البرلمان من قبل رئيس الحكومة مبيتة قبل 
التصويت على قانون تحديد واليات الرئاس�ات الثالث، 
لك�ن الحديث عن ردة فع�ل منتظرة من قب�ل المالكي 
بهذا الخصوص هو غير صحيح". واضافت ان "رئيس 
ال�وزراء كان قد وضع هذا االم�ر بين خياراته في وقت 

س�ابق، اال ان�ه ال عالق�ة له بتحدي�د واليت�ه وانما هو 
نتيجة محاولة القائمة العراقية اس�تجوابه في مجلس 
الن�واب". كما اس�تبعدت النائبة ع�ن القائمة العراقية 
وصال س�ليم قدرة المالكي على اللج�وء الى خيار حل 
البرلمان وتش�كيل حكوم�ة مؤقتة. وقالت س�ليم في 
تصريح صحفي أمس ان "خيار حل البرلمان س�يحمل 
المالكي مس�ؤولية تاريخية، فضال عن ان اللجوء لهذا 
الخيار يحتاج الى خطوات دستورية يصعب تحقيقها". 
ودع�ت المالكي وائت�الف دولة القانون ال�ى "االقتناع 
بمقت�رح قان�ون تحديد والي�ات الرئاس�ات الثالث وأن 
ينظروا الى المستقبل، اذ ان هذا القرار تم بارادة الكتل 

السياسية االخرى التي تمثل الناخب".

بـعــد أن عـدتــه المـرجـعـيـــة الـديـنـيـــة »خط أحمـــر«

هــل حيـافــظ الـعــراق علــى أمـنـــه فـي حــال سـقـــط األســـد؟
           المستقبل العراقي / سام محمود

يمر العراق هذه األيام بظرف ال يحسد عليه، 
يتجس�د بحرك�ة احتجاجية واس�عة قائمة في 
المحافظات الغربية والش�مالية، والتي اندلعت 
ف�ي ظل وجود متغيرات إقليمية يخش�ى من أن 
تك�ون االحتجاج�ات العراقي�ة امت�داداً طبيعياً 
لها، وف�ي مقدمته�ا األزمة الس�ورية. ومع أن 
المس�ؤولين العراقيي�ن ي�رون أن العراق أصبح 
أق�وى اآلن من حيث المس�توى الذي يمكنه من 
التص�دي ألية تحديات محتمل�ة، لكن المخاوف 
تبق�ى قائم�ة من تس�رب مجموعات مس�لحة 
بأع�داد كبي�رة إل�ى أراضي�ه في حال س�قوط 
النظام السوري واعتالء األخوان المسلمين لسدة 
الحكم ف�ي البلد الجار. وأكد عض�و لجنة االمن 
والدف�اع في مجل�س النواب اس�كندر وتوت أن 
سقوط النظام السوري الذي يرأسه بشار األسد 
س�يؤثر بش�كل كبير في االمن الداخلي للعراق. 
وق�ال وت�وت ل�"المس�تقبل العراق�ي" أن هذا 
التأثير "يواجهه جيش مدرب وحكومة منتخبة 
وشعب واع وال يريد ان يتذوق المرارة التي ذاقها 
الشعب الس�وري"، مبيناً أن "الدماء التي نزفت 
ف�ي العراق م�ن اجل بنائ�ه ليس من الس�هولة 
أن تذه�ب هب�اء". وأض�اف "نحن نش�دد على 
الجه�ات االمنية أن تهيئ خطط�اً لمواجهة كل 
االحتماالت".وأعرب بع�ض المراقبين في بداية 
قيام االحتجاجات عن خش�يتهم م�ن أن تكون 
بداية فصل عراقي مشابه للفصل السوري الذي 
ل�م يصل إلى النهاية بعد نحو س�نتين من بدئه، 
ألن تل�ك االحتجاجات ش�هدت ف�ي بدايتها رفع 
شعارات ورايات عبرت عن تأثرها بما يجري في 
سوريا. ولعل هذا التأثر يعكس إمكانية تسهيل 
اختراق الحدود، نظراً لرغبة ش�ريحة كبيرة من 
إح�دى المكونات العراقية إليجاد قاعدة إقليمية 
تس�تند اليه�ا لمواجه�ة م�ا تعتب�ره اضطهاداً 
تتعرض له م�ن الحكومة العراقية. ومن ش�أن 
ذل�ك أن يش�كل تهدي�داً كبي�راً للق�وات األمنية 
العراقي�ة في مواجهة مد آخ�ر من المجموعات 

المس�لحة التي لم تتمكن حت�ى اآلن من تطهير 
الب�الد منها. ويأتي كل ذلك ف�ي إطار معلومات 
تش�ير إلى أن األخوان المس�لمين يريدون جعل 
العراق محطتهم التالية بعد أن بسطوا نفوذهم 
في تونس ومصر، ويمهدون لبسطه في سوريا. 
وإزاء ذل�ك، تؤك�د وزارة الداخلي�ة قدرتها على 
التصدي ألي هجمات قد يتعرض لها العراق في 
ح�ال تحركت الق�وى اإلقليمية باتج�اه زعزعة 
أمن�ه الداخل�ي بغي�ة تنفيذ مخططاته�ا. وقال 
المتحدث الرسمي باس�م وزارة الداخلية العميد 
س�عد مع�ن إن وزارة الداخلية موج�ودة وبقوة 
ومبنية وفق ستراتيجيات وثوابت معينة وقادرة 
عل�ى ادارة المل�ف االمن�ي، وأن البني�ة االمني�ة 
العراقية اقوى من الموجودة في دول المنطقة. 
وقال معن ل�"المستقبل العراقي" أن "المواطن 
قري�ب جدا من الوزارة، وأصبح العين الس�اهرة 
رق�م واح�د، وباالضافة ال�ى جهد اس�تخباري 
متواصل يس�هم المواطن في اس�تتباب االمن"، 
موضح�اً أن "المواطن يس�هم ف�ي التبليغ عن 
العصاب�ات المنظم�ة والتواصل عب�ر الخطوط 
الس�اخنة للوزارة، وبالنتيجة هذا ربح للداخلية 
وربح للوطن". من جهته، رأى المحلل السياسي 
فوزي عبد الرحيم أن أمر س�قوط االس�د "ليس 
وش�يكاً، لك�ن األهم الس�قوط بيد م�ن وما هو 
الرحي�م  الس�قوط". وأوض�ح عب�د  س�يناريو 
ل�"المس�تقبل العراقي" أن "الس�قوط اذا كان 
بيد الس�لفية فهناك تداعيات أكيدة على العراق 
ف�ي ظل التوترات في المنطقة الغربية وفي ظل 
تنظيم القاعدة الموجود في العراق وس�وريا، اذ 
تصبح لديه القدرة على النش�اط اكثر"، مضيفاً 
"الس�يما وأن الع�راق غريب عن البيئ�ة العربية 
من الناحية المذهبية، ما يؤدي به إلى أن يصبح 
داخل الكماش�ة". وتابع "اذا تم الس�قوط وفق 
تس�وية بين روسيا وايران وأميركا، في محاولة 
إليقاف التداعيات الس�لبية لس�قوط االسد، في 
ه�ذه الحال�ة تكون االم�ور تحت الس�يطرة، ما 
يجعل الع�راق في منأى عن التأثيرات الس�لبية 

الكثيرة".

بيــن التهـديــدات اإلقـليـمـيــة والـداخـلـيـــة

السياسة الرتكية تترصف يف املسألة
 العربية السورية والعراقية بام ينسجم 

واملرشوع االخواين

           بغداد / المستقبل العراقي

نفت اللجان الش�عبية ف�ي كركوك، أمس 
االثنين، دعوة طلبة جامعة كركوك إلى التظاهر 
ض�د الحكوم�ة، فيم�ا اتهم�ت ثالث�ة أحزاب 
بمحاولة تسييس التظاهرات واستغاللها مع 
اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات.

وقال منس�ق اللجان بنيان صبار العبيدي في 
حديث ل�وكالة "السومرية نيوز"، إن "اللجان 
الش�عبية ف�ي كرك�وك تنف�ي بش�كل قاطع 
دع�وة طلب�ة جامع�ة كرك�وك للتظاهر ضد 
الحكومة العراقي�ة للمطالبة بتطبيق مطالب 

محافظ�ات األنب�ار ونينوى وص�الح الدين"، 
معتب�راً أن "ما يروج ل�ه البعض غير دقيق". 
واتهم العبيدي ثالثة احزاب دينية وسياس�ية 
لم يس�مها ب�"محاولة اس�تغالل التظاهرات 
الش�عبية وتسييس�ها لصالحه�ا م�ع ق�رب 
موع�د االنتخابات"، مضيف�اً أن "التظاهرات 
تخرج وفق الجدوى القانونية بعد استحصال 
الموافقات الرسمية من قبل ادارة المحافظة 
والجهات االمنية"، مبيناً أن "محافظ كركوك 
نج�م الدين كري�م يق�دم التس�هيالت للجان 
لتنظيم التظاهرات بشكل قانوني ودستوري 
ويكفل ح�ق المواطن للتعبير ع�ن رأيه الذي 

كفله الدس�تور والقان�ون". وش�دد العبيدي 
على أن "التظاهرات في كركوك لم ولن تشهد 
أي خروق امنية كونها تنطلق بالتنس�يق مع 
ق�وات الش�رطة والجيش". وطال�ب العبيدي 
محافظ كركوك ب�"الس�ماح للجان الشعبية 
بنص�ب الخي�م ف�ي مواق�ع مح�ددة لتنظيم 
االعتصام المدني السلمي لحين تلبية مطالب 
المتظاهرين القانونية والمشروعة".وتظاهر 
المئ�ات من أهال�ي قضاء الحويج�ة الجمعة 
وس�ط إجراءات أمنية مشددة تأييدا لمطالب 
المتظاهري�ن في محافظ�ات نينوى وصالح 

الدين واالنبار.

            بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو في لجنة النزاه�ة النيابية, 
أم�س االثنين, عن ان تعديالً أجري على قانون 
هيئة النزاهة يتضمن ايقاف رواتب المسؤولين 
الذي�ن يمتنعون عن كش�ف ذممه�م المالية. 
وق�ال النائ�ب المس�تقل حس�ين األس�دي إن 

"قانون هيئة النزاهة يل�زم جميع الموظفين 
من اصح�اب الدرج�ات الخاصة وم�ن تطلب 
منه�م الهيئة برفع كش�ف مصالحهم المالية 
خالل 30 يوما من بدء العام الجديد". وأضاف 
انه "بدأت االن كش�ف المصال�ح المالية تصل 
الى هيئة النزاهة ونحن كنواب برلمان باشرنا 
به�ذا الموضوع وايضا هناك جهات سياس�ية 

ارس�لت كش�ف ذممه�ا للنزاه�ة".  واوض�ح 
االس�دي ان "التعدي�ل الجدي�د ال�ذي أجرت�ه 
لجن�ة النزاهة على قانون الهيئ�ة يلزم جميع 
المسؤولين بكش�ف مصالحهم المالية" مبينا 
انه "فيما اذا لم ترس�ل كش�ف الذم�م المالية 
فأنه يتم ايقاف راتب المسؤول على اعتبار ان 

ذلك جريمة يعاقب عليها القانون".

بعد ان ملت تسكعها في عواصم الجوار 

رغــد صـــدام: »الـعـــراق لـنــــا وألبـنـــائـنــــــا«!!
          بغداد / المستقبل العراقي

أك�د محامي رغ�د ابنة الرئي�س المقبور صدام حس�ين 
صح�ة البيان الصادر عن موكلته والتي دعت خالله إلى دعم 
ما وصفتها ب�"الهبة الش�ريفة" ف�ي العراق، وتأكيدها على 
أن "العراق لنا وألبنائنا".وقالت رغد صدام حسين في بيانها 

إن "م�ا يش�هده العراق حاليا هو منازلة بين الخير والش�ر" 
مضيفة "إن العراق لنا وألبنائنا.. ونحن أبناء العراق".

وتابع�ت "تعلمون أن ص�وت الحق في الع�راق األبي بدأ 
يعل�و ويص�دح)...( وق�د استبش�رت خي�را بالذي�ن ينادون 
بالحق والحرية والعدالة التي س�لبتها منهم قوى الظلم وآلة 

االستبداد".

يش�ار إلى أن رغد صدام حسين تعيش حاليا مع أوالدها 
الخمسة في العاصمة األردنية عّمان منذ عام 2003.

وظهرت آخر م�رة في مجمع النقاب�ات المهنية بعمان 
خ�الل تظاهرة عش�ية تنفيذ حك�م اإلعدام لصدام حس�ين، 
وأس�همت في تشكيل هيئة دفاع عن والدها خالل محاكمته 

التي انتهت بإعدامه شنقا نهاية 2006.
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أربيل تؤكد »استهداف« الضباط الكرد.. وبغداد ترفض التعليق
المفاوضات مستمرة واالتفاقات غائبة

النقـــل تشـتــري 220 حـــافلـــة طـــابقـيـــن لتغــطيــة مـنــاطــق بـغــداد

    المستقبل العراقي / فالح الناصري

يواصل المركز واإلقليم إصرارهما 
على اتباع الحوار كوسيلة لحل األزمة 
القائم�ة بي�ن الجانبي�ن من�ذ ش�هور 
عدة، والتي س�رقت الضوء منها أزمة 
التظاهرات المتواصلة في المحافظات 

الغربية والشمالية. 
الت�ي  االجتماع�ات  تنت�ج  ول�م 
عق�دت مرات ع�دة بي�ن وزارة الدفاع 
ووزارة البيشمركة حالً نهائياً لقضية 
لكنه�ا  عليه�ا،  المتن�ازع  المناط�ق 
أنتج�ت مطال�ب إضافية م�ن الجانب 
الكردي تتحدث عن إجراءات تعس�فية 
يواجهه�ا الضب�اط الك�رد ف�ي وزارة 
الدف�اع االتحادي�ة، م�ن قبي�ل نقلهم 
من أماكن عملهم إل�ى أمكان أخرى ال 
يرغبون بها من دون أسباب منطقية، 
أو اس�تدعائهم للتحقي�ق تح�ت ذرائع 
غي�ر مقنع�ة، األم�ر الذي أك�ده نواب 
ف�ي التحال�ف الكردس�تاني، ورف�ض 
التعلي�ق عليه ن�واب في ائت�الف دولة 
القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة 
االتحادية نوري المالكي. وقال النائب 
عن التحالف الكردستاني شوان محمد 
ط�ه أن اس�تهداف الضب�اط الكرد من 
قب�ل وزارة الدف�اع االتحادية يش�كل 
خطراً على س�ير المفاوض�ات، مؤكداً 
أن تل�ك المفاوض�ات ل�م تتوص�ل إلى 
اتفاق يذك�ر. وقال طه ل�«المس�تقبل 
العراقي« أمس »رغم االجتماعات بين 
وزارت�ي البيش�مركة والدف�اع، اال إن 
الحكوم�ة ووزارة الدفاع  في بغداد ما 
زالت تس�تهدف الضباط الكرد س�واء 
في الجيش او االمن«، مضيفاً أن »هذا 

يشكل خطورة على سير المفاوضات«. 
وأكد أن »اللجان العسكرية لم تتوصل 
إلى تحديد االماكن التي تكون قياداتها 
مش�تركة بي�ن الطرفي�ن لح�د اآلن«. 
وأش�ار ط�ه ال�ى ان »الضب�اط الكرد 
مباش�ر  بش�كل  مس�تهدفون  الي�وم 
بع�ض  وهن�اك  نقله�م،  خ�الل  م�ن 
المؤسس�ات االس�تخباراتية تضغ�ط 
المتواجدي�ن  االك�راد  الضب�اط  عل�ى 
ف�ي الفرق العس�كرية والمؤسس�ات 
واض�ح  اس�تهداف  هن�اك  االمني�ة. 
للمك�ون الك�ردي«. وعن س�بب تعثر 
المفاوض�ات بي�ن الجانبين ق�ال طه 
»هن�اك ثغرات كثيرة تعطل اجتماعات 
وزارة البيش�مركة والدفاع، والى االن 
ل�م تتوص�ل المفاوض�ات إل�ى تحديد 
المواقع المشتركة وال إلى آلية لسحب 
القوات من المناطق المتنازع عليها«. 

م�ن جانبه، أكد النائ�ب عن ائتالف 
دول�ة القان�ون عدن�ان الس�راج على 
ض�رورة نبذ تبادل االتهامات والتوجه 
نح�و المفاوضات الت�ي عدها الطريق 
القائم�ة،  الخالف�ات  لح�ل  الصحي�ح 
ورفض ف�ي الوقت ذات�ه التعليق على 
مس�ألة الضغ�وط الت�ي يتع�رض لها 
الضباط الكرد بحس�ب مزاع�م وزارة 

البيشمركة. 
ل�«المس�تقبل  الس�راج  وق�ال 
العراق�ي« أمس »نح�ن اآلن في خضم 
مفاوض�ات النهاء االزمة ولس�نا في 
محض�ر تب�ادل االتهام�ات«. وأضاف 
»نعتق�د أن المفاوضات ه�ي الطريق 
الصحي�ح واالمثل للح�ل بين الطرفين 
ومؤمنين بأن تلك المفاوضات تس�ير 
بطري�ق صحي�ح، ولك�ن إل�ى اآلن لم 

الص�دد«.  به�ذا  أي توصي�ات  تص�در 
ورف�ض ن�واب آخ�رون ع�ن ائت�الف 
دولة القانون اتصلت بهم »المس�تقبل 
اتهام�ات  عل�ى  التعلي�ق  العراق�ي« 
التي  بالضغوط  المتعلقة  البيش�مركة 

يتعرض لها الضباط الكرد. 
لجن�ة  عض�و  أوض�ح  ذل�ك،  إل�ى 
االم�ن والدف�اع النائ�ب ع�ن التحالف 
الكردستاني حسن جهاد أن الحديث عن 
استهداف الضباط الكرد، والذي اعتبره 
من »القضايا الحساسة«، سيتم طرحه 
إل�ى جانب القضاي�ا الخالفية األخرى 
المش�تركة  اللجن�ة  اجتماع�ات  ف�ي 
ومناقش�ته. وقال جهاد ل�«المستقبل 
العراق�ي« أن »االجتماعات مس�تمرة 
بي�ن اربي�ل وبغ�داد، وإن كان هن�اك 
مثل تلك القضايا الحساس�ة فستطرح 
خ�الل االجتماع�ات وجمي�ع االم�ور 
الخالفية تحسم فيها«، مؤكداً أن »تلك 
االجتماع�ت تس�تطيع معالج�ة ه�ذه 
القضاي�ا. االزم�ة م�ا زال�ت موجودة 
وكبيرة وال ننكر هذا الشيء، والطرفان 
باالجتماع�ات لحين  االس�تمرار  قررا 

الوصول إلى نتيجة«. 
البيش�مركة  وزارة  طالب�ت  وق�د 
نق�ل  ق�رارات  بإلغ�اء  الدف�اع  وزارة 
الضب�اط الك�رد وايق�اف التح�ركات 
العس�كرية. وعقدت لجنة العمل العليا 
ام�س االول االحد اجتماع�ًا دورياً في 
العاصم�ة بغ�داد لبحث المل�ف االمني 
العالق بي�ن بغداد واربي�ل. وذكر بيان 
لوزارة البيش�مركة أن الوف�د الكردي 
اك�د عل�ى طل�ب الغ�اء ق�رارات نق�ل 
الضب�اط الك�رد ألس�باب غي�ر مبررة 
من منتس�بي وزارة الدف�اع والداخلية 

في الحكوم�ة االتحادية واعادتهم الى 
أماكن أعمالهم السابقة. وطالب الوفد 
الكردي ايضا، بحس�ب البي�ان، بالكف 
عن اس�تدعاء الضباط الكرد للتحقيق 
معه�م بمب�ررات مختلف�ة وااللت�زام 
بمقررات االتفاقيات السابقة وإيقاف 

كل التحركات العسكرية. 
وقام المجتمع�ون بمراجعة ما تم 

الح�وار والنقاش بش�أنه وما توصلوا 
اليه في االجتماع السابق حول النقاط 
المش�تركة والت�ي حولها خ�الف من 
إقلي�م  لحكوم�ة  البيش�مركة  وزارة 
الدف�اع لحكوم�ة  كردس�تان ووزارة 

العراق االتحادية. 
وكش�ف البي�ان ع�ن ان نقطتي�ن 
رئيس�تين كان حولهم�ا رأي مختلف 

وخ�الف، وهي كيفي�ة تحديد وتثبيت 
مواق�ع المراك�ز االمني�ة المش�تركة 
االضافي�ة  الق�وات  انس�حاب  وآلي�ة 
للطرفين من مناطق العمل المشترك. 
وق�رر المجتمع�ون مناقش�ة هاتي�ن 
االجتماعات  ف�ي  النقطتي�ن ميداني�اً 
الالحقة للجنة العم�ل العليا، على امل 
التوصل الى صيغة مشتركة حولهما.

واث�ق  السياس�ي  المحل�ل  ورأى 
الهاش�مي أن نقل الضب�اط والتحقيق 
معه�م يأت�ي ضم�ن س�ياقات ادارية 
موج�ودة ف�ي وزارة الدف�اع، معتبراً 
أن االقلي�م ه�و م�ن يب�دأ ب�«اختالق 
الخالف�ات«. وتوق�ع الهاش�مي أيضاً 
انهي�ار المفاوض�ات الت�ي ق�ال عنها 
أنها تسير ب�«رعاية أمريكية« في أية 
لحظة بس�بب المناكفات السياس�ية. 
وقال الهاشمي ل�«المستقبل العراقي« 
إن »االقليم ج�زء ال يتجزأ من العراق، 
وبالتال�ي الب�د أن يخض�ع للقواني�ن 
واالنظمة التي تس�ير الدولة العراقية 
بموجبه�ا«، مضيف�اً »التحقي�ق الذي 
يفتح م�ع أي ضابط عراق�ي ال يفتح 
ألن هذا الضابط كردي او عربي، سني 
او شيعي، لكن يفتح السباب ادارية«. 
ال�ذي  ه�و  االم�ر  »ه�ذا  وتاب�ع 
عرق�ل المفاوض�ات الت�ي وصلت إلى 
مراحل متقدم�ة واصبحت المناكفات 
السياس�ية تنعكس عليها، وسنش�هد 
في أي لحظة انهيار هذه المفاوضات 
اذا بق�ت االم�ور عل�ى ه�ذا النح�و«. 
وأوض�ح الهاش�مي أن »رئيس اركان 
الجي�ش وقائد الق�وة الجوية والكثير 
م�ن ق�ادة الفرق ه�م من الك�رد، فما 
هو مس�توى الضغط ال�ذي يتحدثون 
عن�ه الي�وم؟«، مش�يراً الى أن�ه »البد 
أن يفه�م الجمي�ع أن الجيش يجب أن 
يك�ون بعي�داً ع�ن السياس�ة، فعندما 
ينقل أي ضابط ف�ي العراق فهذا جزء 
م�ن اج�راءات اداري�ة واس�تراتيجية 
عس�كرية طبيعي�ة، وعندم�ا ندخ�ل 
الجي�ش في الص�راع السياس�ي فهذا 

يؤثر في مستوى ادائه«. 

جلنة املرأة واألرسة: اعددنا مسودة قانون ملناهضة 
العـنـف ضــد املـــرأة

السفارة االمريكية تطالب بالحد من الظاهرة

     المستقبل العراقي / فريد محمود

الدولي�ة  الجه�ات  مطالب�ة  بع�د 
ومنظم�ات المجتمع المدن�ي بإيقاف 
العن�ف ضد الم�رأة في الع�راق،  أكدت 
الن�واب  مجل�س  ف�ي  الم�رأة  لجن�ة 
العن�ف  مناهض�ة  ق�رار  مس�ودة  أن 
ض�د الم�رأة أصبح�ت جاه�زة وبدأت 
مش�وارها داخل المؤسس�ات المعنية 
كي تقر ف�ي البرلمان، الفت�ة إلى أنها 
تشمل عقوبات تصل إلى السجن لسبع 
س�نوات بح�ق الجان�ي، كاش�فة ع�ن 
قوانين أخرى رادعة لهذه الظاهرة في 

المسودة.
وأكدت عضو لجنة المرأة واألسرة 
ه�دى س�جاد محم�ود ل�”المس�تقبل 

العراقي” أن “العنف ضد المرأة موجود 
منذ عصور، وال نستطيع أن ننكر عدم 

وجوده”. 
وأضافت أن هناك أمرين بدأت لجنة 
المرأة بتنفيذهما “االول اعداد مسودة 
مناهض�ة العن�ف ض�د الم�رأة، وهي 
عبارة عن رس�م ستراتيجية لمناهضة 
العنف، وبع�د مصادقة مجلس الوزراء 
عليها، سيكون من مخرجاتها تحقيق 
بع�ض االمور التي تحتاج الى تش�ريع 

وهذا دورنا كسلطة تشريعية”.
وأوضحت أن “األمر الثاني، وجود  
قانون ُيع�رِّف ما هو العنف األس�ري، 
وما هي سبل تحقيقه وكيفية الحماية 
منه وآليات تقديم الشكوى والقوانين 
الرادعة ل�ه”، مبينة أن “المس�ودة تم 

إعدادها بش�كل جيد وبمشاركة االمم 
المتح�دة ومنظم�ات المجتمع المدني 

ووزارة المرأة”.
وأش�ارت إلى أن “المس�ودة وبعد 
مصادقة مجلس ال�وزراء عليها، تنقل 
ال�ى مجلس ش�ورى الدول�ة إلعدادها 
بشكل نهائي ومن ثم تصل الى البرلمان 
ليتم قراءته�ا قراءة أولى وثانية، ومن 
ثم تص�ل الى لجنة الم�رأة لتقرأ قراءة 
أول�ى وثاني�ة”. وقال�ت أن “القان�ون 
يحوي على عقوبات تصل إلى الس�جن 
س�بع س�نوات إذا كان المجن�ي عليها 
أو علي�ه ألن )العنف األس�ري ال يخص 
المرأة فقط وإنما األبناء واآلباء أيضا( 
قاص�را أو إذا كان معتوها أو إذا كانت 
المرأة حامال”، مضيفة أن “الغاية من 

العقوب�ات الح�د من الظاه�رة، وليس 
بهدف إقرار العقوب�ات على المواطن، 
واله�دف اآلخ�ر ه�و ترس�يخ ثقاف�ة 

مناهضة العنف”.
وبين�ت أن “اللجن�ة بعث�ت بكتاب 
الى مجلس الوزراء من اجل تخصيص 
االول من صفر يوم إسالمي لمناهضة 

العنف ضد المرأة”. 
وج�اء ذلك بعد أن أعلنت الس�فارة 
األمريكي�ة ف�ي بغ�داد ع�ن التزامه�ا 
بالعمل م�ع العراقيين للمس�اعدة في 
إنه�اء أش�كال العن�ف ضد الم�رأة في 
الع�راق، وأكدت عل�ى أن العنف مازال 
مس�تمراً ض�د النش�طاء العاملين في 

مجال حقوق المرأة.
الس�فارة  أصدرت�ه  بي�ان  ووف�ق 
العراق�ي”  “المس�تقبل  وتلق�ت 
نس�خة من�ه ان “الس�فارة االمريكية 
اس�تضافت في بغداد -للم�رة الثانية- 
سلس�لة اجتماعات المائدة المستديرة 

وبحضور السيد السفير”.
م�ن  ع�ددا  ان  البي�ان  وأوض�ح 
مس�ؤولي الحكوم�ة العراقي�ة وقادة 
منظمات المجتمع المدني ناقشوا مع 
الراهنة  التحدي�ات  الس�فير االمريكي 
الت�ي تواج�ه النس�اء والفتي�ات ف�ي 
العراق، وسبل مواجهتها،  مؤكدا على 
ان “العنف ضد النساء والفتيات مازال 
يشكل مشكلة خطيرة في جميع انحاء 

العالم”.
وأش�ار البيان إلى أن “النشطاء في 
مج�ال حقوق الم�رأة مازال�وا عرضة 
لمخاط�ر هج�وم المتطرفي�ن الذي�ن 
العامالت  النس�اء  بالذات  يس�تهدفون 
في مجاالت السياسة والخدمة المدنية 

والصحافة”.
ويذك�ر أن الممثل الخ�اص لألمين 
العام لألمم المتحدة في العراق، مارتن 

كوبلر، ق�د طالب الحكوم�ة العراقية، 
ف�ي وق�ت س�ابق “بترجم�ة إعالنه�ا 
بتحس�ين وض�ع المرأة ف�ي البالد إلى 
أفعال ملموسة إلحداث تأثير في حياة 

جميع النساء العراقيات”.
وعب�ر كوبلر، ف�ي بيان ص�در عن 
مكتب�ه، ع�ن دعم�ه “الق�وي للحملة 
المستمرة التي أطلقتها األمم المتحدة 
لمناهض�ة العن�ف القائ�م عل�ى النوع 
االجتماع�ي”، داعي�ا إلى “ب�ذل المزيد 
من الجهود لحماية المرأة العراقية من 
انتهاكات حقوق اإلنس�ان وإش�راكها 
في الحياة العامة”.م�ن جانبها، قالت 
عضو لجنة المرأة واألسرة في مجلس 
الن�واب انتصار حس�ن ل�”المس�تقبل 
العراقي “ إن “ظاهرة العنف ضد المرأة 
بدأت تتضاءل، ألننا في مرحلة وتجربة 
جديدة، وان الوعي الثقافي والديني له 

دور كبير في إنصاف المرأة”. 
وأش�ارت إلى وجود “82 امرأة في 
البرلم�ان، وهذا العدد ال يوجد في دول 
الخلي�ج وال ال�دول العربية، باس�تثناء 
الع�راق”، مضيفة أن “المرأة متواجدة 
ف�ي كاف�ة المج�االت، ون�رى صورة 

مشرقة للمرأة”.
وبينت أن عدم “اس�تقرار األوضاع 
تتحمله المرأة بشكل مباشر، باعتبارها 

تتحمل كافة األعباء العائلية”. 
وقالت أن هن�اك “متخصصين في 
علم االجتم�اع داخل رئاس�ة الوزراء، 
ونحن كلجنة المرأة نتناول هذه االمور 
في كاف�ة مجاالتها ونحاول ان نخفف 
الع�بء عنها”، موضح�ة أن المرأة “ال 
يج�ب أن تك�ون معنف�ة باالضطه�اد 
فق�ط، وإنما يتعداه إل�ى حاالت أخرى 
منه�ا ع�دم إيج�اد الم�رأة المعيش�ة 
المناس�بة لعائلتها وألطفاله�ا، وهذا 

جزء من العنف ضد المرأة”.
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            بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين التابعة لوزارة النقل، أمس االثنين، 
عن وصول)220( حافلة ذات طابقين لتغطية مناطق العاصمة بغداد قريباً.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة انباء المس�تقبل نس�خة منه عن مدير عام 
الش�ركة عادل الس�اعدي قوله انه “في القريب العاجل ستشهد بغداد وصول 
)220( حافل�ة ذات طابقي�ن لتغطي�ة مناطق بغ�داد كافة من النق�ل بالطائر 
االحم�ر”، مضيفاً ان”هذا العدد س�يضاف الى العدد الس�ابق ال�ذي وصل الى 

شوارع بغداد”.
وأش�ار إل�ى ان هذه تعد الدفعة االولى من أص�ل )800( حافلة تعاقد وزير 
النق�ل هادي العامري على وصولها مع ش�ركة الباه�اوس العراقية االردنية 

لتغطي النقل الداخلي في عموم العراق.

اللجنة املالية تقرتح إعطاء راتب املتقاعد 
بعد وفاته إىل عائلته

مدير االستخبارات: االهتامات ضدنا 
حماولة للنيل منا

    بغداد / المستقبل العراقي

اقترح�ت عضو اللجن�ة المالية النائب ماج�دة عبد اللطيف 
التميم�ي، من�ح رات�ب المتقاع�د المتوف�ي لالب�ن أو االبنة أو 
الزوجة، لتمكينهم من تأسيس مشروع استثماري بهذه المبالغ 
باشراف الدولة. وقالت التميمي “الكثير من المتقاعدين الذين 
افن�وا 35 عام�اً من عمرهم ف�ي خدمة الدولة وتم اس�تقطاع 
توقيفات تقاعدية منهم ذهبت الى صندوق استثماري للدولة، 
منهم م�ن يتوفى بعد اش�هر قليلة من احالته للتقاعد بس�بب 
م�رض عضال أو غيره”، مضيفة أنه “حس�ب قان�ون التقاعد 
ف�إن نجل المتقاع�د المتوفي يمكنه تس�لم الرات�ب التقاعدي 
لغاي�ة بلوغه 22 عاماً في حال عدم اكمال دراس�ته و26 عاماً 
في حال اكماله الدراس�ة الجامعية، بعده�ا تتوقف الدولة عن 
منحه ذلك الراتب”. واقترحت التميمي منح جميع هذه المبالغ 
ال�ى نجل�ه أو ابنته حتى لو كان�ت متزوجة أو ال�ى زوجته اذا 
كان ال يملك أوالداً أو الى أحد اقاربه من الدرجة االولى إذا كان 
غي�ر متزوج، مؤكدة أن هذه المبالغ في حال عدم اعطائها الى 

عائلة المتقاعد المتوفي فأنها تذهب الى خزينة الدولة.

     بغداد / المستقبل العراقي

وصف مدير االستخبارات العسكرية االتهامات التي نشرت 
ف�ي بعض المواقع االلكترونية بانه�ا محاولة للنيل من الجهد 
االس�تخباري ال�ذي تقدم�ه المديرية ف�ي مكافح�ة اإلرهاب 
واإلرهابيين.وكانت وكاالت االنباء قد تناقلت بيانا نس�بته الى 
عضو لجنة الدفاع النيابية حاكم الزاملي يفيد بان الزاملي كشف 
عن عزم لجنته التحقيق مع مدير االس�تخبارات العسكرية في 
وزارة الدفاع، متهماً إياه بتأجيج الطائفية وبتسخير مجموعة 

من عناصر الجيش لالحتكاك بالمتظاهرين في الفلوجة.
وق�ال مدي�ر االس�تخبارات العس�كرية إن »المديرية ليس 
له�ا أي عالق�ة بالمتظاهري�ن والتظاه�رات«، مش�يرا إلى أن 
التظاه�رات »تعتب�ر حال�ة دس�تورية ومظه�را م�ن مظاهر 
الديمقراطية ويحق ألي مواط�ن عراقي ان يتظاهر والقانون 
كفيل بحمايته«.واكد تعليقاً على ما نش�ر في بعض الوكاالت 
والفضائيات بأن »مطالبة بعض البرلمانيين بمحاسبة مديرية 
االس�تخبارات العس�كرية الش�تراكها في منع التظاهرات في 
بع�ض المحافظات العراقية ما هي إال محاولة للنيل من الجهد 
االس�تخباري في البلد«.م�ن جانبه، نفى الزامل�ي نفياً قاطعاً 
المطالبة بمحاس�بة مديرية االستخبارات العس�كرية، مؤكداً 
ان ه�ذا افت�راء تق�ف وراءه جه�ات مناوئ�ة. واش�اد الزاملي 
بجهود المديرية وجهدها االس�تخباري ف�ي مقارعة اإلرهاب 

واالرهابيين والكشف عن اوكارهم.

      بغداد / المستقبل العراقي

واصلت محاكم البالد لليوم الثاني على التوالي أمس 
اعتصامها اس�تنكارا للتصريحات المشينة التي أطلقها 
بعض السياس�يين ضد رموز الس�لطة القضائية، حيث 
تجمع المئات من منتس�بي رئاس�ة محكمة اس�تئناف 
نقاب�ة  االتحادي�ة، وممثلي�ن ع�ن  الرصاف�ة  بغ�داد/ 
المحاميي�ن، أمس االثنين، في وقف�ة احتجاجية عبروا 

فيها عن سخطهم الشديد إزاء استهداف القضاء.
وقال رئي�س محكمة اس�تئناف الرصاف�ة القاضي 
جعفر محسن في بيان تاله وسط جموع المحتجين من 
منتسبي الس�لطة القضائية وأمام وس�ائل اإلعالم “لم 
يكن القضاء يوما من األيام ميداناً للتجاوزات السياسية 
وس�هما في بورص�ة االنتخاب�ات، إنما ال ي�زال ركيزة 
أساس�ية في بناء دولة القانون والعدالة والمس�اواة”، 
مضيف�ا إن “القضاء ظل عصيا رغم جس�امة الثمن في 

إن ينزلق إلى ما انزلقت إليه السياسة وأهوائها”.
وأكد محس�ن إن “حرية النائب في أن يقول ما يحلو 
ل�ه قوله هو أم�ر ال يتعدى قبة البرلم�ان، فإذا ما خرج 
إلى فضاء اإلعالم ف�ان عليه أن يتقيد بأصول التخاطب 

ومقام الناس”.
واع�رب رئي�س محكم�ة اس�تئناف الرصاف�ة ع�ن 
فخ�ره ب�”أننا جزء من المنظوم�ة القضائية التي نعتز 
بمس�يرتها الحافل�ة م�ن االنج�ازات”، معتب�را تدخ�ل 
السياس�ة ف�ي القضاء “انتكاس�ة لمب�دأ حرصت عليه 
الدس�اتير وناضلت من اجله الش�عوب وأصب�ح عنواناً 
بارزاً لكل ضمر ح�ي وكل من أجهده البحث عن العدالة 

والمساواة”.
ونص�ح البيان “السياس�يين ف�ي أن يتركوا القضاء 
ألهل�ه”، مؤك�داً أنه�م “جدي�رون بصيانته م�ن العبث 
واالس�تغالل وجدي�رون برف�ع الحي�ف ع�ن المظل�وم 

واالقتصاص من الظالمين”.  

جملس القضاء يواصل اعتصامه لليوم الثاين ويستنكر استهداف القضاء
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ضـريـبــة األفـكــار فـي تـظــاهــرات االنـبــار

           ضياء السراي

تنقس�م انماط الحم�ات االنتخابية اىل ع�دة انواع منها 
الراسية او العمودية التي تشمل حمات االنتخابات الرئاسية 
واملقاطع�ات  والنواح�ي  االقضي�ة  وحم�ات  والترشيعي�ة 
والبلدي�ات، وهنال�ك انماط الحم�ات االفقية والتي تش�مل 
االنتخاب�ات النقابي�ة واملهني�ة واالنتخابات الت�ي تتم داخل 
املنظم�ات واالح�زاب والتي�ارات السياس�ية. وتصنف ايضا 
الحم�ات اىل مفتوح�ة وه�ي ال تختلف عن الن�وع االول من 
انم�اط الحملة االنتخابي�ة، اما الحم�ات االنتخابية املغلقة 
فتعن�ي النوع الثاني من االنم�اط.ويف وقت تغيب فيه انماط 
الحم�ات االنتخابي�ة الثانية عن عرف املمارس�ة الحزبية يف 
العراق وتعزل القواعد الشعبية لاحزاب الكربى عن عمليات 
تنصي�ب واختيار القادة وامناء االحزاب فان رياس�ة الحزب 
تقرن باملنصب الحكومي الذي يمكن ان يصله الحزب فتدمج 

رئاس�ة الحزب بعضد الكريس الحكوم�ي االبرز الذي يحصل 
علي�ه املس�ؤل الحزب�ي، وهنال�ك ادل�ة ماثلة للعي�ان يمكن 
االستش�هاد بها واوله�ا تجربة حزب الدعوة م�ع الجعفري 
عندما كان رئيس وزراء ثم توىل املنصب نوري املالكي فانتقلت 
له رياسة الحزب، وهو امر تكرر لدى الحزب الشيوعي ولدى 
االحزاب الكردية وهذا ان دل فانما يدل عىل ان معايري اختيار 
قادة االحزاب ترتبط ارتباط كيل بقدرة القائد عىل االنفاق عىل 
حزبه وكس�ب املوارد املالية او تويل اب�رز املناصب الحكومية 
حيث تش�كل ه�ذه الحيثي�ة مصدر اغ�راء لك�وادر االحزاب 
السياس�ية يف العراق، واالمر ال يختلف ل�دى التيارات الدينية 
فالرياسة ترتكز يف ش�خص االقرب اىل بيت السيادة واالقرب 
اىل مرك�ز االموال الرشعية. والن�وع الجديد من االحزاب التي 
برزت يف العراق هي )حزب العش�رية السيايس( وهذا الحزب 
فيه مضامني واليزال حديثا عىل الذائقة السياس�ية العراقية 
ملابع�د 2003 ل�ذا فمركز الدائ�رة الحزبية العش�ائرية اليزال 

يلت�ف حول القط�ب االقوى واالكثر رس�وخا من حيث االرث 
العشائري، لكن االمر له تفاصيل مختلفة نوعا ما لدى بعض 
القبائ�ل وم�ن بينه�ا تجربة املمارس�ة الحزبية العش�ائرية 
ل�دى امارة الدليم حي�ث تتنافس اس�ماء مختلفة من عائلة 
الس�ليمان ع�ىل رياس�ة الح�زب العش�ائري وكل منها لديه 
كيانه وحملته االنتخابية فانقسمت العشرية علما ان هنالك 
اقس�اما اخرى كثرية داخ�ل املكون العش�ائري الواحد.ومن 
بني ما تهمله حماتنا االنتخابية )مجمل الس�وق والتسويق 
الداخ�يل( فتختلط ع�ىل اصحاب الق�رار االنتخابي للكيانات 
مفاهي�م الس�وق والتس�ويق وتتش�ابك االهداف والرس�ائل 
االتصالي�ة لتلك الكيانات من خال حم�ات انتخابية تفتقر 
للنظام، وبطبيعة الحال فأن مثل هذه الفوىض تقود اىل ارباك 
ع�ام للمش�هد باكمله ويفق�د الناخب تركي�زه كونه ال يرى 
بوضوح االهداف التي سيصوب اليها صوته االنتخابي. وهل 
تاتي طريقة االستهداف املخصصة والرسيعة بنتيجة افضل 

من تلك التي قد تاتي بها طريقة االستهداف العامة متوسطة 
الرسعة؟. عىل املتصدين ل�ادارة يف هذا املورد ان يجيبوا عىل 
التساؤل ففيه تكمن حقيقة مهمة، وهي صواب االستهداف 
االنتخاب�ي يف ظل غياب انظمة الحمات االنتخابية. قد يقول 
البعض ان الوقت مبكر واملش�هد الس�يايس الع�ام يف العراق 
ال يوح�ي بان هنالك ني�ة الجراء االنتخاب�ات، لكن الحقيقة 
ان م�راد كتلة او اثنتني يف الحكومة تثبي�ط عزيمة الكيانات 
الصغرية وثنيها عن امليض قدما يف تهيئة حماتها االنتخابية 
وبالتايل تش�تيتها لتفقد نس�بة كبرية من االص�وات التي قد 
تجنيها لو هيأت للعملية االنتخابية يف وقت مبكر، وهي خطة 
متفق عليها بني الكيانات الكربى واالبرز بعد ان اقرت طريقة 
سانت ليجو للعد والفرز وتوزيع املقاعد يف االنتخابات.والحل 
الناجع لاحزاب والكيانات املغمورة الجديدة يكمن يف تجريد 
حم�ات انتخابية فاعل�ة و العمل ب�ارصار وتهيئة كل يشء 
وعدم االنجرار وراء االزمات السياس�ية واستغالها لتسويق 

كياناتهم االنتخابية عىل هامش تلك االزمات، مع االخذ بنظر 
االعتب�ار ان تكون كياناتهم ناقدة وليس�ت ج�زءا من الهرج 
واملرج الس�يايس الح�ايل. ويف هذا املوضع يت�م تحليل انماط 
الحم�ات املنافس�ة وتصانيفها واالتجاهات التي س�تتبعها 
يف التصويب واالس�تهداف االنتخابي وتنمية طرق استهداف 
انتخابي�ة تبنى عىل انقاض فش�ل الكيانات االكرب يف كس�ب 
مي�ول الناخبني والتاثري عليهم.ومما ال ش�ك في�ه ان الريح 
العاتي�ة التي تعصف باملش�هد الس�يايس قد هي�أت الناخب 
للبح�ث عن بديل جدي�د يحمل امال وطموح�ات جديدة بعد 
ان افل�ت زمام املب�ادرة من ايدي الكيانات السياس�ية االبرز 
خصوص�ا عندما انحرف�ت االزمة الحالية ع�ن الطريق الذي 
اخت�ري له�ا ان تس�لكه، وعمقت الش�عور املزم�ن ب�)خيبة 
االم�ل( لدى الناخاب العراقي. يبق�ى ان يفتش املعني باالمر 
عن الحلول املثىل القناع الناخب والخروج به من حالة الياس 

التي يعيشها ولم يبق متسع من الوقت الهداره.

أنمــاط احلـمـــالت االنـتـخــابـيـــة وأمــراض النــاخـبيــن
عىل طريق االنتخابات

   الدكتور علي التميمي

الفكر نش�اط ايجاب�ي فعال للنف�س, ولكن 
اي نف�س, فالنف�وس كث�رية ومتنوع�ة كتن�وع 
الهرمونات التي ترس�م خريطة الحركة الجسدية 
واش�اراتها هي انعكاس لحرك�ة تلك الهرمونات, 
ولذل�ك اكتش�ف العلم�اء ان " االندروفني " يؤدي 
اىل اله�دوء واالتزان وانه يك�ون حارضا من خال 
تماري�ن كث�رية منه�ا " الص�اة " ولك�ن الصاة 
برشط الخشوع " والذين هم يف صاتهم خاشعون 
" .وألن بعض تظاهرات اخواننا يف االنبار وصاح 
الدين ونينوى حرصت عىل االنطاق من املس�اجد 
والس�يما يف ايام الجمع وهذا شيئ جميل ويبعث 
عىل التفاؤل عىل طريقة قول الشاعر :-من جانب 
املح�راب يم�يض ركبن�ا للن�ر ... ال م�ن جانب 
املاخ�ور ؟وباملناس�بة تناقل�ت االنب�اء امس عن 
مقت�ل " 250 " ش�خصا يف مرقص يف الربازيل وال 
ندري كم من الحوادث تقع ليا يف منطقة العلوية 
وم�ا يحيط به�ا من التي س�موها ماه�ي ليلية 
لتس�ويق وتغطية اعم�ال املومس�ات والداعرات, 
مثلما س�وقوا غشا باس�م الفن: اعمال الغانيات 
واملغنني واالعمال القريبة من ذلك ولم يعطوا للفن 
كاصط�اح علمي له نص�اب وهو : " الفن فكر + 
تجرب�ة " .ومثلم�ا دف�ع املفك�رون رضيبة مع:  
الجهال يف ميادين كثرية حتى قال اإلمام عيل عليه 
الس�ام" اذا اناق�ش العلماء اغلبه�م واذا اناقش 
الجه�اء يغلبونن�ي " وهي قاعدة حلت اإلش�كال 
ال�ذي يواجه�ه املفك�رون يف كل زم�ان وم�كان 
.واليوم عندما اندلعت تظاهرات االنبار ثم لحقتها 
تظاهرات نينوى وص�اح الدين, والتظاهرات لها 
عادة مطالب, واملطالب تتضمن افكارا وهي مادة 
التظاهر عند كل الش�عوب, واالفكار انتاج مشبع 
بالعواط�ف ولذلك قيل: " العقل يف القلب " والقلب 
ه�و عرق م�ن دم يعربون عنه باملضغ�ة, ويف هذا 
العرق وتل�ك املضغة  تختل�ط هرمونات وعنارص 
كيميائي�ة م�ع كهربائي�ة ش�حناتها تنطلق من 
نقطة وهمية يف االذين االيمن للقلب س�ماها علم 
الط�ب " asnode " تهربا م�ن واقع ارسارها التي 
اليعلمها اال الله تعاىل .وس�معنا وشاهدنا من تلك 
التظاه�رات مانس�معه ونش�اهده يف مثل طبيعة 
هذه التظاه�رات وهو امر طبيع�ي عندما يتعلق 
باملطالب والش�عب العراقي له م�ن املطالب بذمة 
الحكومة الش�يئ الكثري, وق�د كتبنا عن ذلك وكنا 
من املبادرين يف تشخيص الخطأ مما جعلنا ندفع 
رضيبة االقص�اء الت�ي نعرفها ونعرف اس�بابها 
وال نس�توحش منها بل نعتربها رشفا نلتحق من 
خاله بموكب الذين عرب عنهم رس�ولنا محمد بن 
عب�د الله "ص" عندما قال : أال اخربكم عن موىس 
وقد كان يأكل من بقول االرض ؟ .. ام عن يوسف 
وق�د كانت ت�رى صفرة بطنه من ظه�ره؟ ام عن 
عيىس وقد كان يفرتش االرض ويلتحف الس�ماء؟ 
ام عن داود صاحب املزامري قارئ اهل الجنة حيث 
كانت رج�اه حماره وي�داه خادم�اه؟ وكان عيل 
بن اب�ي طالب يقول: والله رقع�ت مدرعتي حتى 

اس�تحييت م�ن راقعها ".هذا املوك�ب املبارك اول 
من دفع رضيبة االف�كار, ثم االمثل فاالمثل حتى 
وصلنا االبتاء فكانت رضيبتنا ال تقل قساوة وأملا 
عىل النفس مع مالن�ا من ضعف الحال وقلة املال 
وتكاث�ر الخصوم الذي�ن اليردعهم قرآن تخش�ع 
ل�ه الجبال, فلله املش�تكى وعليه امل�ال وبه القوة 
التي تتض�اءل امامها حش�ود العس�كر والرجال 
.ورضيبتن�ا الفكرية اليوم س�ببها: عندما رفضنا 
املنكر من ش�عارات التظاهر ومنه�ا: راية تنظيم 
القاعدة التي بدأت توزع مناش�ري ليليلة يف بعض 
مناط�ق غرب بغداد تهدد فيها الضباط الس�نة يف 
الجي�ش العراق�ي اذا لم يرتكوا الخدم�ة ان يكون 

مصريهم القتل. 
فه�ل يبقى بعد ذلك م�ن يلومنا عىل ماحذرنا 
من�ه يف هذه التظاهرات التي كنا نريدها توأما مع 
اخواتها من تظاهرات بقية املدن العراقية تطالب 
بالحقوق والعدال�ة للس�جناء واملعتقلني وتقديم 
الخدم�ات وااللتفات اىل امتيازات الش�عب وليس 
امتي�ازات النواب وال�وزراء التي اثقل�ت امليزانية 

العراقية حيث بلغت حماي�ات رئيس الجمهورية 
م�ا يزيد ع�ىل ماك فرق�ة عس�كرية وهو يقيض 
ايام�ه يف مدين�ة الس�ليمانية ولي�س يف العاصمة 
بغ�داد ع�ىل خ�اف االع�راف الس�يادية الوطنية 
.وعندم�ا كن�ا ننتق�د رفع راي�ة تنظي�م القاعدة 
وعلم الجي�ش الحر وهو العلم االكث�ر غرابة عىل 
التظاه�رات العراقية  ثم رفع علم صدام حس�ني 
مما ي�ؤرش اىل فكر تخريبي ينتم�ي لحقبة تدمري 
القي�م العراقية وتدمري العب�اد والباد الذي اصبح 
معروف�ا بش�هادات عاملي�ة, ثم رفضن�ا رفع علم 
كردستان العراق يف تظاهرة عراقية خارج االقليم 

العتبارات وطنية دستورية. 
وعندم�ا رفضنا ان يح�ارص رئيس الحكومة 
ويحم�ل كام�ل مس�ؤوليات االخط�اء والتخل�ف 
والرتاج�ع يف الخدمات واالعتداء عىل الحقوق مما 
جعلنا ن�رى بوضوح مع علمنا املس�بق برهانات 
اقليمي�ة واجن�دات خارجي�ة الضع�اف الع�راق 
وايق�اف مس�رية تقدمه الس�يما بع�د ان اصبح 
العراق اول بلد يف العالم يف النمو االقتصادي  وهذا 

االم�ر جعلنا نش�كك بمق�والت ودع�وات من هم 
متورط�ون بمواق�ف طائفي�ة رصيح�ة .وبعض 
املحدودي�ن الذي�ن اتخ�ذوا م�ن وج�ود صحاف�ة 
الكرتونية غري ملتزم�ة تحركها اجندات خارجية 
عرف�ت من خال عرضها لصور ومانش�يتات من 
نهب�وا نفط وام�وال الع�راق ومن ل�م يكونوا من 
اه�ل السياس�ة واالجتم�اع واذا به�م يؤسس�ون 
مواق�ع ومج�ات الكرتوني�ة لينثروا فيه�ا خردة 
الكام, ويربزوا وجوها باس�م رج�ال اعمال وهم 
رساق محرتف�ون تدرب�وا عىل ي�د محرتفني ممن 
بذروا مال العراق عىل املصالح الشخصية وعندما 
س�قطوا ظلت بع�ض امواله�م بيد بع�ض اولئك 
الذين اتخذوا من عمان خلية خلفية لغسيل اموال 
العراق والذين ستكشف اوراقهم قبل ان يحصدوا 
مش�اريعهم املرتبطة بمخابرات السعودية وقطر 

وتركيا وارسائيل وامريكا وبريطانيا ومن معهم.
من يع�رف كل هذه الحقائ�ق وغريها يعرف 
ان هناك بعض املندس�ني يف تظاهرات االنبار وقد 
اتض�ح ذلك من حادثة الفلوجة التي س�الت فيها 

دم�اء بريئة م�ا كان يجب ان تس�يل، ث�م عرفت 
وانكشفت االوراق عندما قاموا بقتل بعض الجنود 
العراقي�ني وخطف ثاثة جنود ثم وزعوا مناش�ري 
تهدد الضباط الس�نة بالقتل اذا لم يرتكوا الخدمة 
يف الجي�ش العراقي ووزراء ذلك البيان ما يس�مى 
بدولة العراق االس�امية التابع�ة لتنظيم القاعدة 
املس�خرة اليوم امريكي�ا واملرحب به�ا ارسائيليا 
بدليل عبور بعض اعضاء جبهة النرة يف سوريا 
عرب الجوالن املحتل اىل داخل االرايض السورية من 

جهة القنيطرة .
ودولة العراق االسامية اسست يف 15 ترشين 
اول من عام 2006 وهي تضم كا من لواء التوحيد 
وجيش الخلفاء, وجيش الراش�دين, وكتيبة عمر 
وكتيب�ة الصديق ثم جبهة النرة التي انتقلت اىل 
س�وريا, واالن بعد ان جرى الذي جرى يف الفلوجة 
ووزعت مناش�ري التهديد بالقت�ل لضباط الجيش 
العراق�ي من الس�نة ه�ل يظل ع�ذر وحجة الحد 
يف اعتب�ار ما جرى يف تلك التظاه�رات هو مطلب 
وطن�ي يحتاج اىل االس�تمرار, ام هو حاضنة لكل 

ان�واع الرش االرهاب�ي وما وراءه م�ن مخططات 
لتدمري العراق وتقسيمه من خال اسقاط الحكم 
وكل مايرتب�ط بكي�ان الدولة العراقي�ة كما فعل 
االحتال االمريكي الذي دمر الدولة ومؤسساتها يف 
غفلة مراهقي السياس�ة السيما الذين جاءوا مع 
االحتال .ان صاحب الفكر الوطني ال يس�توحش 
من رضيبة الفكر عندما يواجه مخططات تدمري 
وطنه, وصاحب الفكر االنس�اني الحضاري الذي 
يرتبط بفكر الس�ماء ال يس�توحش عندما يرمى 
باشواك وحجارة االميني من اتباع الهوى الطائفي 
والعنري والحزبي الفئوي والعشائري املتخلف, 
فه�ؤالء كانوا عىل م�دى التاريخ ه�م حجر عثرة 
امام املصلح�ني وهم وامثالهم م�ن قتلوا االنبياء 
واالوصي�اء وه�م قي�ادة االس�تخاف االريض من 
قبل السماء .وصاحب الوضوح الفكري ال تختلط 
عن�ده املفاهي�م واملعان�ي واالس�ماء واملراح�ل, 
فل�كل نصيبه من الصح والخط�أ ولك نصيبه من 
اللح�اق باالصاح عىل مبدأ التوب�ة, ولكل موقعه 
من التقييم بنس�به العقلية يف ما يتعلق االصدقاء 

والجريان ومن هم ابعد من ذلك .
ورضيب�ة الفكر تاخ�ذ اجره�ا ومصداقيتها 
الحضاري�ة واالنس�انية عندما ترف�ض ان تعترب 
اي�ران عدوا للعرب واملس�لمني وه�ي العقدة التي 
نجح�ت امري�كا وارسائي�ل يف تكوينه�ا يف عقول 
بع�ض العرب حتى تكون بديا ع�ن ارسائيل وقد 
تحقق لهم ذلك, وظل الفكر االصيل واملعاىف يرفض 
اعتبار ايران عدوا للعرب ومن هنا كانت الرضيبة 
متوقع�ة مع العق�ول املتحجرة, ولذلك يس�ألوننا 
بعضه�م مل�اذا ال تتكلم عن اي�ران وذلك لنقص يف 
متابعاته�م وس�وء فه�م يف عقولهم ونفوس�هم 
لذلك ينعتون الش�عب املس�لم يف اي�ران باملجويس 
وهو تج�ن وغباء ال حدود له يحملهم مس�ؤولية 
م�ا يقولون ويحكمون يوم يك�ون الحكم لله ؟ان 
املجوسية والصفوية من امراض الثقافة العروبية 
التي حملتها احزاب التبش�ري الفرنيس الربيطاني 
ث�م ش�جعتها التوراتي�ة االمريكي�ة االرسائيلية, 
فحصدت نتائجها مزيدا من التبعية الضالة التي ال 
تميز بني الناقة والجمل, لذلك راينا كيف تحول ما 
يس�مونه الربيع العربي اىل فوىض وقتال يستبيح 
املدن واملؤسسات والنفوس الربيئة, وينرش الرعب 
والجريم�ة والتهج�ري والنزوح ال�ذي ال يدري اين 
يذهب ومتى يرجع او ال يرجع كما حدث يف مخيم 
الريموك الفلسطيني عىل يد البهاليل من عصابات 
الجي�ش الحر وجبه�ة النرة الذين ل�م يحققوا 
حري�ة ولم يجلب�وا نرا اله�ل الباد الت�ي حلوا 
فيه�ا, فيا ايها العراقي�ون الغيارى انتبهوا ملا يراد 
بكم وتوقفوا عن هذه التظاهرات التي يستعملها 
االره�اب التكف�ريي خيمة له من اج�ل اقتاعكم 
وتدمري بلدكم والندم بعد ذلك ال ينفع؟ وحقوقكم 
نحن وانتم نطالب بها ونحققها ان شاء الله بعيدا 
ع�ن االرهاب ومآس�يه وبعي�دا ع�ن التبعية التي 
جلبت الباتري�وت حتى يع�ود التوراتيون ومعهم 
االرسائيليون من الش�باك بع�د ان اخرجناهم من 
الباب, فيا عش�ائر االنبار ونين�وى وصاح الدين 
كون�وا لعراقكم وال تنخدعوا ع�ىل طريقة ال يلدغ 

    المستقبل العراقي / فالح الشامي

فيم�ا بين�ت القائم�ة العراقي�ة ان ممثيل 
الحكومة الذين ذهبوا للتفاوض مع املتظاهرين 
غري مرغوب فيهم, حذر عدد من نواب التحالف 
الوطني الجميع من رك�وب موجة التظاهرات 
الحالي�ة النه�ا ت�دار من قب�ل تنظي�م القاعدة 
وحزب البع�ث, مبين�ني ان الح�وار واالحتكام 
للدس�تور هو املخ�رج الوحيد لازم�ة الحالية, 
مؤكدي�ن القدرة عىل تش�كيل حكومة االغلبية 
السياس�ية يف الوق�ت الح�ارض اال ان الفك�رة 

اجلت اىل ما بعد االنتخابات املقبلة.
وقال عض�و ائتاف دولة القان�ون النائب 
عن التحالف الوطني خالد االسدي ل�"املستقبل 
العراقي" ان املواطن اصبح يعلم ان التظاهرات 
الحاصل�ة يف عدد من املحافظ�ات تدار من قبل 
فلول ح�زب البعث الصدام�ي وتنظيم القاعدة 
االرهاب�ي يف مس�عى منهم�ا العاق�ة العملي�ة 
الديمقراطية يف البلد وتعطيل عمل الحكومة".

وبني االس�دي ان "الحكوم�ة كلما تقدمت 
بحل�ول ملطال�ب املتظاهري�ن ظه�رت مطالب 
جديدة اكث�ر تعقيدا وغموضا ما زاد من تعقيد 

االزمة", مس�تغربا من تحول هذه املطالب من 
اخ�راج الس�جناء واملعتقلني وبع�ض املطالب 
االنس�انية اىل اس�قاط الدس�تور والحكومة ", 
مبينا ان "رفع س�قف املطالبات يهدف اىل خلق 

الفوىض من اجل تدمري البلد ".
العراقي�ة م�ن  القائم�ة  االس�دي  وح�ذر 
ركوب موجة التظاهرات واستخدامها كدعاية 
انتخابي�ة النه�ا خارجة عن الس�يطرة وتحمل 
يف طياته�ا كث�ريا م�ن االجن�دات الخارجي�ة", 
مضيف�ا ان املحافظ�ات الغربية ه�ي الخارس 
واملت�رضر االك�رب م�ن اي فوىض سياس�ية او 
امنية قد تحصل مس�تقبا ".واضاف االس�دي 
ان االحتكام اىل الدس�تور والجل�وس اىل طاولة 
الح�وار هو الحل االمثل واملخرج الوحيد لازمة 
الحالي�ة ", مش�ريا اىل ان سياس�ة الضغط من 
خال التظاهرات ال تجدي نفعا يف مصادرة راي 
االغلبية حول العديد من االمور العالقة السيما 
موضوع�ي الغ�اء قان�ون املس�اءلة والعدال�ة 

وقانون مكافحة االرهاب".
وعن تش�كيل حكومة االغلبية السياس�ية 
كح�ل مط�روح لازم�ة الحالية, ذكر االس�دي 
ان "التحال�ف الوطني يس�تطيع تش�كيل هذه 

الحكومة يف الوق�ت الحايل اال انه اجل املوضوع 
اىل م�ا بع�د االنتخاب�ات النيابية املقبل�ة وقرر 
االس�تمرار يف الحكومة الحالية, مش�ريا اىل ان 
االغلبي�ة السياس�ية اصبح�ت رضورة ملح�ة 
جراء فش�ل حكوم�ة الرشاك�ة الوطنية وكثرة 
افتع�ال االزم�ات م�ن قب�ل ال�رشكاء الس�يما 
القائمة العراقية.يف الس�ياق ذاته, قالت النائب 
عن القائمة العراقية لقاء وردي ل�"املس�تقبل 
العراقي" ان "قائمتها اش�رتطت ادراج مطالب 
املتظاهري�ن يف جدول اعمال جلس�ات مجلس 
النواب او تنفيذها مقابل الغاء قرار املقاطعة.

ودع�ت وردي الحكوم�ة ومجل�س النواب 
اىل االرساع بالنظ�ر بمطال�ب املتظاهري�ن الن 
التباط�ؤ يف ه�ذا املوضوع قد يس�هم يف تعميق 
االزمة", محذرة من مما ال يحمد عقباه يف حال 
االس�تمرار يف تس�ويف هذه املطال�ب ", مبينة 
ان "اغل�ب املمثلني عن الحكومة الذين ارس�لوا 
للتفاوض مع املتظاهرين غري مرغوب بهم وال 
ياقون اي قبول ما جعل الحلول غائبة وتس�ري 
نحو املجهول".اىل ذلك, راى النائب عن التحالف 
الوطني عادل فضالة ان خفض سقف املطالب 
س�وف يكون كفيا يف القضايا العالقة, محذرا 

م�ن االبقاء ع�ىل االزم�ة الحالية كونه�ا تهدد 
وحدة وأمن العراق. وقال فضالة ل�"املس�تقبل 
العراق�ي" ان بع�ض الكتل السياس�ية هي من 
اختلق�ت االزم�ة السياس�ية الراهن�ة الس�يما 
بعد ان اس�تخدمت التظاهرات الحالية كورقة 
ضغ�ط لتحقي�ق اهدافها وما تس�عى اليه من 
مكاسب سياسية وفئوية, واصفا اياها ب�"غري 
املنضبط�ه" كونه�ا تغامر عىل حس�اب وحدة 
وأم�ن العراق.وع�ن الدعوات لتش�كيل االقاليم 
كخطوة للخروج من االزمة, اس�تهجن فضالة 
هذه الدعوات", مشريا اىل ان االمر غري ممكن يف 
الوقت الحايل ملا يش�هده البلد من حالة احتقان 
طائفي وان تشكيل االقاليم سيسهم يف تمزيق 
وح�دة البل�د وتقس�يمه ع�ىل اس�اس طائفي 
س�تزاد  ان"االم�ور  فضال�ة  وقومي.واض�اف 
تعقيدا خال الفرتة املقبلة اذا ما استمر الوضع 
عىل ما هو عليه االن, داعيا اىل تش�كيل حكومة 
اغلبية سياس�ية النها الحل االمثل الس�يما بعد 
فش�ل حكومة الرشاك�ة الوطني�ة التي اصبح 
ممثلوه�ا وزراء و معارضني يف نفس الوقت ما 
جعله�ا عاجزة عن تحقيق طموحات الش�عب 

العراقي خاصة يف ما يتعلق بتوفري الخدمات.

التحالف الوطني لـ                                : بإمكاننا تشكيل "حكومة األغلبية" 
ونحـذر "العـراقيــة" مـن ركــوب مـوجــة التظـاهــرات

تشكيــل اإلقليــم فـي الظــرف الـراهــن سيحـولنــا إلـى دويــالت



فرقت تشييع جنازة ناشط

حكومة البحرين ماضية يف قمع التظاهرات
المستقبل العراقي / وكاالت

قامت قوات مكافحة الش�غب في مملكة البحرين أمس األّول األحد، بتفريق 
مجموع�ة م�ن المتظاهري�ن، كانوا ف�ي طريقهم إل�ى ما كان ُيع�رف ب�”دوار 
اللؤل�ؤة”، ف�ي العاصم�ة المنامة، بعد تش�ييع جنازة طفل، قال�ت مصادر في 

المعارضة إنه لقي حتفه نتيجة استنشاق غازات سامة في المنطقة.
وقال�ت وزارة الداخلي�ة، على موق�ع التواصل االجتماع�ي “تويتر”، إنه بعد 
االنتهاء من تش�ييع متوفى بمقبرة “جد حف�ص”، قامت مجموعات وصفتهم 
بأنهم “من المخربين”، بأعمال ش�غب وإغالق للش�وارع، مما اس�توجب اتخاذ 
اإلج�راءات القانوني�ة حيالهم.ف�ي المقاب�ل، قال�ت جمعية “الوف�اق”، كبرى 
الجمعي�ات المعارضة ف�ي المملكة الخليجية، إن الطفل قاس�م مرزوق، البالغ 
من العمر 8 س�نوات، من منطقة “كرباباد”، ش�مالي العاصم�ة، قضي نتيجة 
استنش�اقه “الغازات الس�امة والخانقة”، في إش�ارة إلى قنابل الغاز المس�يل 
الدموع، التي قالت إن قوات األمن تطلقها “بش�كل هس�تيري، ضمن سياس�ة 
العق�اب الجماع�ي عل�ى المناطق”.كم�ا أف�اد أه�ل الطف�ل بأنه “قض�ي إثر 
مضاعفات استنشاقه للغازات السامة، التي ألقيت بكثافة بالغة، إذ تقوم قوات 
النظام برميها على البيوت واألزقة المكتظة بتعمد، من أجل إحداث أكبر قدر من 
الض�رر للمواطنين”، وكانت المعارضة قد نظم�ت فعالية في نفس القرية يوم 
الحادث.م�ن جانب آخر، طالبت المعارض�ة باإلفراج الفوري عن 45 مواطناً تم 
اعتقالهم على خلفية التظاهرة الس�لمية المطالبة ب�”الحرية والديمقراطية”، 
الجمعة الماضية، وأكدت على استمرار حراكها السلمي بال توقف، حتى تحقيق 

مطالبها.

إرسائيل متفاجئة من االتفاق 
بني األرجنتني وإيران

المستقبل العراقي / وكاالت
قالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أمس االثنين إنها “فوجئت” باالتفاق بين 
األرجنتي�ن وإيران على تش�كيل لجنة مس�تقلة للتحقيق في مالبس�ات تفجير 
مجمع يه�ودي في بوينس أيرس ع�ام 1994 الذي تتهم المحاك�م األرجنتينية 
طه�ران بالت�ورط فيه.وق�ال المتحدث باس�م ال�وزارة يغال بالم�ور “تفاجأنا 
بالخب�ر، نحن ننتظ�ر الحصول على تفاصيل كاملة من األرجنتينيين بش�أن ما 

يحدث، ألنه من الواضح أن هذا الموضوع متعلق مباشرة بإسرائيل”.
وقد كش�فت رئيس�ة األرجنتين كريستينا فرنانديز كيرش�نر عن اتفاق بين 
حكومته�ا وحكومة إيران لتش�كيل لجن�ة تقص للحقائق، بهدف الكش�ف عن 
حيثي�ات تفجير بوينس أيرس عام 1994، وقالت في رس�ائل بثتها على موقع 
تويتر إن وزيري خارجية البلدين وقعا مذكرة تفاهم باجتماع عقد في إثيوبيا.

ووصفت الرئيس�ة األرجنتيني�ة االتف�اق بالتاريخي، وقال�ت إن الحوار هو 
السبيل الوحيد لحل النزاعات بين الدول “مهما كانت شديدة”.

وكان�ت الس�لطات القضائية ف�ي األرجنتين قد اتهمت إي�ران بضلوعها في 
هجوم اس�تهدف جمعية يهودية في بوينس أيرس عام 1994 وأوقع 85 قتيال، 
وطالبت طهران بتس�ليمها متهمين - بينهم وزي�ر الدفاع الحالي أحمد وحيدي 

والرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني- لمحاكمتهم.
وينص االتفاق على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تتكون من خبراء أجانب 
يترش�حون بش�كل مش�ترك “لتحليل جميع الوثائق المقدمة حتى اآلن من قبل 
الس�لطات القضائية في األرجنتين وإيران”.وحس�ب االتفاق، يمكن للسلطات 
القضائي�ة األرجنتينية أن تس�تجوب للم�رة األولى األش�خاص الذين تالحقهم 
الش�رطة الدولية )اإلنتربول(.وكانت األرجنتين وإي�ران قد بدأتا مفاوضات في 
تش�رين األول الماضي في مقر األمم المتحدة بجنيف للتوصل إلى اتفاق بشأن 

الدعاوى القضائية العالقة في إطار التحقيق في هذا التفجير.
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    المستقبل العراقي / متابعة
محم�د  المص�ري  الرئي�س  أعل�ن 
مرس�ي فرض حال�ة الطوارئ لمدة ش�هر 
والس�ويس  بورس�عيد  محافظ�ات  ف�ي 
واإلسماعيلية التي قتل فيها العشرات طوال 
االربع�ة أي�ام الماضي�ة خ�الل احتجاجات 
يق�ول حلف�اؤه انه�ا تس�تهدف االطاح�ة 

بالرئيس المنتخب.
وقت�ل بالرصاص في بورس�عيد س�بعة 
وأصي�ب المئ�ات أم�س األّول االح�د خالل 
تش�ييع جنازة 33 ش�خصا قتلوا في اليوم 
الس�ابق حي�ن غض�ب س�كان المدينة من 
أحكام اعدام أصدرتها محكمة بشأن أحداث 
عن�ف س�ابقة ش�هدتها بورس�عيد خ�الل 
مب�ارة لكرة الق�دم. وامت�دت االحتجاجات 

المناهضة للحكومة لتشمل أنحاء البالد.
وقت�ل 49 ش�خصا ف�ي أعم�ال العن�ف 
من�ذ يوم الخميس الماض�ي ودعا معارضو 
مرس�ي الى تنظيم مزيد م�ن االحتجاجات 
أم�س االثني�ن متهمي�ن جماع�ة االخ�وان 
المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس بخيانة 
الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني 

مبارك.
ويسعى مرسي الذي انتخب في حزيران 
الماضي الصالح االقتص�اد المتعثر وتهدئة 
االج�واء قب�ل االنتخاب�ات البرلماني�ة التي 
تجرى خالل االش�هر القليلة المقبلة والتي 
من المفترض ان ترس�خ انتق�ال مصر الى 
ان�دالع االضطراب�ات  الديمقراطي�ة. وأث�ر 
المتكرر بش�دة في الجني�ه المصري.وقال 
مرس�ي مس�اء االحد في كلمة إلى الشعب 
عبر التلفزيون الرسمي إنه قرر فرض حظر 
التج�ول من التاس�عة ليال حتى السادس�ة 
صباحا بالتوقي�ت المحلي في المحافظات 
الثالث اعتبارا من ي�وم االثنين وطوال فترة 

الطوارئ.
وق�ال الرئي�س المص�ري ف�ي الكلم�ة 
الت�ي اس�تمرت دقائ�ق إن ما دع�اه التخاذ 
القرار “ما ش�هدناه في األيام الماضية من 
أعمال عن�ف واعتداء ... وترويع المواطنين 
وقط�ع الطرق وإيق�اف المواصالت العامة 

واستخدام السالح”.
وأضاف أن مثل ه�ذه األعمال “ال يمكن 
تصنيفه�ا إال خروج عل�ى القانون وخروج 
عل�ى الث�ورة” الت�ي أطاح�ت بس�لفه في 

انتفاضة شعبية اندلعت قبل عامين.
وبعد االع�الن عن الطوارئ خرج المئات 
والس�ويس  االس�ماعيلية  ف�ي  يحتج�ون 

وبورسعيد. وتعهد ناشطون في المحافظات 
الثالث بتح�دي حظر التجول احتجاجا على 

القرار.
وقال السياس�ي الب�ارز وعضو مجلس 
الش�عب الس�ابق ع�ن بورس�عيد الب�دري 
فرغلى “لن نرض�ى بقانون الطوارئ جملة 
وتفصيال ولن تتحول بورس�عيد إلى س�جن 

كبير... هذا اعتداء على حريتنا”.
وقال نصر الزهرة وهو تاجر إن بورسعيد 
مدينة تجارية وسياحية “ال يمكن أن تغلق 

أبوابها في التاسعة مساء”.
ودعا مرس�ي ف�ي خطابه أيض�ا القوى 
السياس�ية للح�وار. وقال ف�ي كلمته االحد 
“قررت دعوة قادة ورموز القوى السياسية 

للحوار حول الموقف الراهن”.
وفي وقت الحق قال بيان للرئاس�ة انها 
تدعو الحلفاء االسالميين والقوى الليبرالية 
وغيرها من جماع�ات المعارضة باالضافة 
الى سياسيين بارزين مثل الزعيم اليساري 
حمدي�ن صباح�ي واالمي�ن العام الس�ابق 

للجامعة العربية عمرو موسى.
وق�دم الرئي�س المص�ري العزاء ألس�ر 
القتلى وقال ان حماية االمة هي مس�ؤولية 
الجميع وانه س�يواجه أي خطر يتهدد أمن 

االمة بقوة وحسم في اطار القانون.
وكش�فت أعم�ال العنف انقس�اما حادا 
في البالد. ويتهم ليبراليون وقوى معارضة 
أخرى الرئيس االسالمي بالفشل في الوفاء 

بالوعود االقتصادية التي قطعها على نفسه 
ويقول�ون أيضا انه لم يف بوعده بأن يكون 
رئيسا لكل المصريين. أما أنصاره فيقولون 
ان المعارض�ة تس�عى الس�قاط أول رئيس 

منتخب انتخابا حرا.
س�بب  إن  يقول�ون  معارضي�ن  لك�ن 
االحتجاجات أن حكومة مرسي الذي انتخب 
ال تطبق سياسات تحقق أهداف الثورة التي 
لخصه�ا الش�عار الب�ارز “عي�ش )خبز(.. 
حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية”.

ينف�ذ  مرس�ي  إن  سياس�يون  ويق�ول 
جماع�ة  تجع�ل  سياس�ات  ذل�ك  بجان�ب 
اإلخوان المسلمين التي ينتمي إليها تستأثر 
بالس�لطة ف�ي أكبر ال�دول العربية س�كانا 

والتي عانت من استبداد مبارك 30 عاما.
ونأت جبهة االنق�اذ الوطني المعارضة 
بنفس�ها عن أعمال العن�ف االخيرة وقالت 
انه كان على مرسي ان يتحرك بشكل أسرع 
لفرض اجراءات امن اضافية النهاء العنف.

وق�ال متح�دث باس�م جبه�ة االنق�اذ 
الوطني التي تمثل المعارضة الرئيس�ية في 
مصر ان خطوات مرسي العادة االمن جاءت 
متأخ�رة وان�ه يريد مزي�دا م�ن التفاصيل 
بشأن دعوة الحوار التي وجهها مرسي الى 

القوى السياسية.
الرئي�س  إن دع�وة  وق�ال خال�د داوود 
لتطبيق قان�ون الطوارئ خط�وة “متأخرة 
جدا النه كان يتعي�ن عليه تطبيق مثل هذه 

االجراءات منذ بدء اعمال العنف وكان يجب 
تطبي�ق اج�راءات امنية اكث�ر صرامة قبل 
ص�دور حكم المحكمة وال�ذي كان متوقعا 

ان يثير اعمال عنف”.
وقال صباحي -المرشح السابق لرئاسة 
الجمهوري�ة- إنه ال حوار م�ع الرئيس قبل 
إعالن�ه تحمله المس�ؤولية السياس�ية عن 
األح�داث الحالية ومس�ؤولية إراق�ة الدماء 

طوال مدة حكمه.
وأضاف صباح�ي أمس االثني�ن “دعوة 
الرئي�س للح�وار ج�اءت متأخرة ج�دا بعد 
س�قوط مئات الجرح�ى والضحاي�ا منذ 4 

أيام”.
الق�وى  يدع�و  مرس�ي  ب�أن  وص�رح 
السياسية لجلس�ة تحضيرية للتوافق حول 
اآللي�ات ف�ي الوقت ال�ذي أعلن�ت فيه هذه 
القوى السياسية عن شروطها في أكثر من 
مرة والتي تتمثل في وقف الدستور والقيام 
االجتماعي�ة  العدال�ة  لتطبي�ق  بإج�راءات 
والقص�اص للش�هداء ع�ن طري�ق قان�ون 

العدالة االنتقالية.
وتاب�ع صباح�ي “ه�ذه ه�ي ش�روطنا 
المعلن�ة ول�ن نذه�ب ألي ح�وار قب�ل أن 
نتأكد م�ن جديته ووجود ضمان�ات لتنفيذ 

نتائجه”.
وردا عل�ى خط�اب مرس�ي ح�ذر التيار 
الش�عبي الذي يتزعمه صباحي من سياسة 
العق�اب الجماعى وقال إن�ه يرفض الحوار 

مع تواصل نزيف الدم.
وق�ال التي�ار الش�عبي “ج�اء خط�اب 
د. محم�د مرس�ي ليعب�ر عن فه�م محدود 
لطبيعة اللحظة العصيبة التي تمر بها مصر 
فقد تجاهل الدوافع واالس�باب االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية لغضبة المصريين 
المشروعة وتظاهراتهم السلمية ولم ير في 
المش�هد إال أح�داث العن�ف دون تعمق في 
فهم دواعيه”.وجدد التيار الشعبي المصري 
دعوته إلى كل المصريين بإلتزام الس�لمية 
منهج�ا لثورتهم وأكد “أن كل أحداث العنف 
واالعتداء عل�ى االرواح أو الممتلكات تخرج 
ع�ن قيم ث�ورة يناي�ر والوطني�ة المصرية 
فإنه أيضا يدين االس�تخدام المفرط للعنف 
من قبل الش�رطة والذي أودى بحياة شهداء 
جدد ويؤكد ان المعركة ليست ضد الشرطة 
وإنم�ا ضد سياس�ات ال تحق�ق للمصريين 
الوف�اء  ع�ن  وتعج�ز  ثورته�م  أه�داف 
بتطلعاتهم المش�روعة الى الحرية والعدالة 

االجتماعية”.

المعارضة ترفض الحوار معه

مريس يعالج أحداث مرص بديمقراطية »الطوارئ«!

العمليات في ازدياد ضد المتمردين

فـرنـــسـا واجليــــش املــالــي يـسـيطران عــلـى مـدينة متــبــكتـــو
المستقبل العراقي/وكاالت

سيطرت القوات التي تقودها فرنسا في مالي على مطار مدينة 
تمبكتو، مع مضي العمليات العسكرية ضد المتمردين اإلسالميين 

الذين سيطروا على شمال البالد العام الماضي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ضابط في القوات المالية 
أن القوات لم تواجه اي نوع من المقاومة مع تقدمها نحو المدينة.
وقال رئيس الحكومة الفرنسية، جان مارك ايرو، إن القوات المالية 

والفرنسية ستصل “بالقرب من تمبكتو قريبا”.
يأتي ذلك بالتزامن مع س�يطرة القوات المالية والفرنس�ية في 

وقت متأخر السبت على مدينة غاو الرئيسية بشمال البالد.
وجاءت اس�تعادة غاو - أكبر مدينة بشمال مالي من حيث عدد 
الس�كان - بع�د انتزاع قوات خاصة الس�يطرة على مط�ار المدينة 
وجس�ر اس�تراتيجي إل�ى الجنوب.ومن المق�رر أن تس�اعد قوات 
من النيجر وتش�اد القوات المالية في تأمي�ن المدينة.وخالل الليل 
كذل�ك، قصفت الق�وات الفرنس�ية موقع�ا للمتمردين ف�ي مدينة 
كيدال، بحسب مسؤولين ماليين.ونقلت وكالة فرانس برس لألنباء 
عن مصدر عس�كري قول�ه إن منزل زعيم جماع�ة )أنصار الدين( 
المتش�ددة ت�م تدميره ف�ي غارة.ويقول مراس�ل بي بي س�ي في 
باماكو توماس فيس�ي إنه يبدو ان معظم المس�لحين االسالميين 
قد انس�حبوا الى الصحراء، مما يجعل البحث عنهم مهمة عس�يرة 
جدا حتى بعد اس�تيالء الماليين والفرنس�يين عل�ى المدن والبلدات 
الرئيس�ة.وفي س�ياق متص�ل، يقت�رح االتح�اد األفريقي إرس�ال 
مراقبي�ن مدنيين لتقييم وضع حقوق اإلنس�ان ف�ي المناطق التي 
تعود لسيطرة حكومة مالي. ويأتي ذلك على خلفية اتهام جماعات 

لحقوق اإلنسان الجيش المالي بارتكاب سلسلة من االنتهاكات.
وبعي�دا عن مي�دان المعرك�ة، يجتمع ق�ادة االتح�اد األفريقي 

ف�ي قمة بالعاصم�ة اإلثيوبية أدي�س ابابا لبحث الدف�ع بتعزيزات 
عس�كرية إلى مالي.وأش�اد رئي�س االتحاد المنتهي�ة واليته، بوني 
يايي، بالتدخل العس�كري الفرنس�ي في مالي، قائال إن أمرا “كان 
يتعي�ن علين�ا القي�ام به من�ذ وقت طوي�ل للدفاع ع�ن دولة عضو 

)باالتحاد(.”وق�ال االتح�اد في بيان إنه يرغ�ب في أن تبدأ “قوة 
في مالي قريبا.احتياط أفريقية” عملها 
القم�ة،  خارجي�ة وقب�ل  وزي�ر  ق�ال 

تيم�ان  مال�ي، 

كوليبالي، 
“ه�ذه  إن 

ع�ة  لجما ا
تعت�زم  اإلرهابي�ة 

نشر غايتها اإلجرامية 
مال�ي،  أنح�اء  ف�ي 
دول  واس�تهداف 
نهاي�ة  ف�ي  أخ�رى 
المطاف”.وتعهدت 
دول أفريقي�ة ف�ي 
بالدف�ع  الس�ابق 
 5700 بنح�و 
لدع�م  جن�دي 

القوات المالية 
لفرنسية  وا

في حملتها. ولم يتم نشر سوى عدد قليل من هذا العدد.
وعل�ى هام�ش قمة االتح�اد األفريقي، تعهد االتح�اد األوروبي 
بدف�ع 50 ملي�ون يورو لدعم الق�وة الدولية، قائ�ال إن 250 مليون 

إضافي�ة  سيتم توفيرها للتنمية.ي�ورو 

واشنطن بوست: البنتاغون يوافق عىل خطة محاية األمن األلكرتوين
المستقبل العراقي / متابعة

بوس�ت  واش�نطن  صحيف�ة  قال�ت 
األميركي�ة  الدف�اع  وزارة  إن  األميركي�ة 
)البنتاغ�ون( وافقت على خطة تزيد من 
حجم قوة أمنها اإللكتروني خمس مرات 
خ�الل األع�وام المقبل�ة، به�دف الدفاع 
ع�ن نظ�م الكمبيوتر الحساس�ة وتنفيذ 

عمليات هجومية على الخصوم.
وأوضحت الصحيف�ة -في تقرير لها 
نش�رته أمس- أن مس�ؤولين طلبوا عدم 
ذكر هوياتهم نظرا إلى عدم إعالن القرار 
رس�ميا بعد، أش�اروا إلى أن هذه الخطة 
ج�زء من مس�اع لتحويل وح�دة القيادة 
اإللكترونية ف�ي البنتاغ�ون -التي ظلت 
تركز لفترة طويلة على التدابير الدفاعية- 
إلى قوة تضاهي القوة المقاتلة في عصر 

اإلنترنت.
وذك�ر التقرير أن هذه الوحدة تتكون 
حاليا من 900 موظف، وأن الخطة تنص 
على زي�ادة ذلك إلى 4900 م�ن العاملين 

العسكريين والمدنيين.
ونقل�ت الصحيف�ة عن المس�ؤولين 

قولهم إن حجم الخطر األمني على أميركا 
أبرزته سلسلة من الهجمات التخريبية في 

الفترة األخيرة، ومنها اس�تخدام فيروس 
لمس�ح معلوم�ات في أكثر م�ن 30 ألف 

كمبيوتر بش�ركة نفط س�عودية الصيف 
الماضي.ونشرت الصحيفة تفاصيل عن 

الخط�ة تضمنت إنش�اء ثالث�ة أنواع من 
اإللكترونية.  القي�ادة  الق�وات بإش�راف 
األولى ق�وات المهم�ات الوطنية لحماية 
الكهرباء  الكمبيوت�رات بش�بكات  نظ�م 
ومحطات توليد الطاق�ة، وجوانب البنية 
التحتية األخرى التي ُتعتبر مهمة بالنسبة 
واالقتصادي.والثاني�ة  القوم�ي  لألم�ن 
هي ق�وات المهمات القتالية لمس�اعدة 
القادة الميدانيين ف�ي الخارج للتخطيط 
لعملي�ات هجومي�ة وتنفيذه�ا. والثالثة 
هي ق�وات الحماية اإللكتروني�ة لتعزيز 
شبكات البنتاغون.ونسبت الصحيفة إلى 
وليام جي لين نائب وزير الدفاع األس�بق 
-وال�ذي س�اعد في وض�ع إس�تراتيجية 
قول�ه  اإللكترون�ي-  لألم�ن  البنتاغ�ون 
“بوجود من يس�تهدف الواليات المتحدة 
بأعمال قذرة وتطور التكنولوجيا، نتوقع 
تنفي�ذ هجمات كبي�رة ضدنا. والس�ؤال 
الوحيد ه�و هل نحن مس�تعدون التخاذ 
الخط�وات الالزمة لتف�ادي األضرار قبل 
حدوثها، أم سنقرأ عما كان يجب اتخاذه 

بعد وقوع الهجوم”.



جامعة واسط تناقش احلياة الفكرية 
يف املحافظة برسالة ماجستري

امل�ستقبل العراقي / وا�سط / عالء العتابي
جرت على قاعة الدكتور مهدي المخزومي في كلية التربية بجامعة واس�ط، 
المناقش�ة العلني�ة لرس�الة الماجس�تير ف�ي التاري�خ الموس�ومة “الحياة 
الفكرية في واس�ط 656�814ه�/1258�1411م” للطالبة سوس�ن فاضل 

م�ن كاظ�م م�ن قب�ل لجن�ة المناقش�ة المؤلف�ة 
من األس�تاذ الدكت�ور محمد كريم الش�مري 

جامعة بابل/ كلية صفي الدين الحلي 
رئيس�ا، وعضوي�ة كل من األس�تاذ 
الدكتور عطا س�لمان جاس�م من 
التربي�ة  جامع�ة واس�ط/ كلي�ة 
واألس�تاذ المس�اعد الدكت�ور عبد 
الرضا حس�ن جي�اد م�ن جامعة 
القادس�ية/ كلية التربية واألستاذ 

ضاح�ي  جاب�ر  فاض�ل  الدكت�ور 
م�ن جامع�ة واس�ط/ كلي�ة التربي�ة 

ل عضوا ومش�رفا. وفي ختام المناقش�ة تم  قبو
تناولت الرسالة ومنحها شهادة الماجستير بدرجة امتياز.  وق�د 

الطالبة في رس�التها المكون�ة من أربعة فصول الحياة الفكرية في واس�ط 
عبر دراس�تها من جوانبها المختلفة حيث توصلت من خاللها إلى أن للعامل 
الجغراف�ي واالقتصادي والدين�ي واالجتماعي دورا كبيرا ف�ي ازدهار الحياة 
الفكرية في واس�ط. وحضر المناقشة جمع من األساتذة والطلبة فضال عن 

ذوي الطالبة.

إنجاز حفر بئر نفطية استكشافية يف ميسان
  بغداد / امل�ستقبل العراقي 

أعلنت وزارة النفط عن انجاز حفر البئر االستكشافية في التركيب “ديمة/1”. 
وقال وزير النفط عبد الكريم لعيبي في بيان صحفي أمس، انه تم انجاز حفر 
حقل ديمة/1 الواقع ضمن الرقعة الجغرافية لمحافظة ميس�ان وبمس�افة 
تبعد 80 كم جنوب المحافظة بنس�بة نجاح 100% وبأسلوب تسليم المفتاح 

بين شركة نفط ميس�ان وشركة الحفر 
العراقي�ة بواس�طة جهاز الحف�ر “اويل 
ويل /21” وفترة قياسية بحسب ما كان 
مخطط�ا له وب�دون أية مش�اكل تذكر. 
وأض�اف “تم اكتش�اف مخ�زون نفطي 
هائل في التركي�ب وبعمود نفطي يصل 

طوله إلى 150م”.
 وأشار إلى أن نفوط التكوينات أعاله من 
 API=31-33 الن�وع الخفي�ف وبمع�دل
وبذل�ك تم�ت إضافة حق�ل نفطي جديد 
إلى حقول نفط ميس�ان ليكون من اكبر 
الحقول المنتجة والذي يساهم في زيادة 

الطاقة اإلنتاجية للشركة. 
وأوض�ح أن كلف�ة المش�روع المدفوع�ة من قبل ش�ركة نفط ميس�ان إلى 
ش�ركة الحفر العراقية توزعت م�ا بين 13,940,700 ملي�ون دوالر أمريكي 
لكل�ف مواد وعملي�ات الحفر ويضاف له�ا كلف عمل جهاز الحف�ر والبالغة 

4,233,618,750 مليار دينار عراقي. 
وذك�ر أن فترة انجاز المش�روع كانت قياس�ية وضمن المخط�ط لها والتي 

استغرقت 210 أيام لعمليات الحفر. 
وتابع “لقد بذلت كوادر وزارة النفط المتمثلة بش�ركة نفط ميس�ان وشركة 
الحفر العراقية وشركة نفط الجنوب أقصى جهودها في تحقيق هذا االنجاز 
ال�ذي يعتبر األول م�ن نوعه على صعي�د عمليات الحفر االستكش�افي التي 

توقفت منذ 29 سنة”.

احتل المرتبة 44 عالميًا بحيازة المعدن النفيس

العراق يزيد احتياطه من الذهب بسبب أزمةأوروبا وأمريكا

أقتصاد وحمليات6
www.almustakbalpaper.net
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          بغداد / امل�ستقبل العراقي

أرج�ع املختص يف الش�ؤون االقتصادية رضغام 
محمد عيل، سبب لجوء البنك املركزي العراقي إىل 
زيادة احتياطه من الذهب إىل األزمة االقتصادية 
التي تشهدها معظم الدول األوربية واألمريكية. 
وق�ال محمد ع�يل يف ترصيح صحف�ي أمس إن 
الع�راق احت�ل املرتب�ة 44 عاملياً من ب�ن الدول 
األكث�ر حي�ازة للذهب بحس�ب تقري�ر صندوق 
النق�د ال�دويل، وه�ذا املركز يع�د مقبوالً قياس�اً 
القتص�اد الع�راق النام�ي، مضيف�اً »خصوصاً 
وانه ال يعكس النس�بة الكربى من االستثمارات 
الحتياطي الع�راق النقدي الخارج�ي، ما يجعل 
االقتص�اد الوطن�ي يف مأم�ن نس�بياً م�ن التأثر 
باله�زات االقتصادية العاملية املتوقعة لعدد كبري 

من الدول األوربية«. 
وأش�ار إىل أن أس�واق الذهب بدأت تشهد تذبذباً 
نسبياً خالل األشهر األربعة األخرية بسبب تحسن 
منطقة الدوالر بتأثري من انتعاش االس�تهالك يف 
العال�م وحل أزمة املص�ارف األمريكية، ما جعل 
الع�راق يلجأ إىل تقليل رصي�د الذهب لديه خالل 
الفرتة الحالية عما كان عليه منذ األش�هر الستة 

املاضية. 
وكان�ت بيان�ات م�ن صن�دوق النقد ال�دويل قد 
أظه�رت أن الع�راق خفض حيازات�ه من الذهب 

بمق�دار الرب�ع إىل 9ر29 ط�ن يف ترشي�ن الثاني 
امل�ايض وذلك بعد جهود لتعزي�ز االحتياطيات يف 
اآلونة األخ�رية. وتعد احتياطيات بغ�داد ضئيلة 
باملقارنة مع الواليات املتحدة التي تملك حيازات 
هي األك�رب عىل اإلط�الق وحجمه�ا 8133 طنا، 

لكن الع�راق يظل يف املرتبة الرابعة واألربعن بن 
أكثر م�ن 115 دولة عىل قائمة حي�ازات الذهب 
لصن�دوق النقد الدويل. وتمثل مش�رتيات البنوك 
املركزي�ة للذه�ب مص�در دع�م رئييس ألس�عار 
املعدن التي سجلت مس�تويات قياسية مرتفعة 

يف أيل�ول 2011، حي�ث أظهرت البيان�ات ارتفاع 
احتياطي�ات روس�يا م�ن الذه�ب 9ر19 طن إىل 
8ر957 ط�ن يف كانون األول لتقف�ز مركزين إىل 
املرتبة السادس�ة عىل مس�توى العالم من حيث 

حيازات املعدن النفيس.

       بغداد / امل�ستقبل العراقي
أعلنت عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النائب عن 
القائمة العراقية نورة سالم البجاري، عن وصول 
قان�ون حماية املنتجات املحلية من قبل الحكومة 
إىل مجل�س الن�واب ملناقش�ته والتصوي�ت عليه، 
مؤكدًة أن القانون س�يدعم القط�اع الخاص عند 

إقراره. وقالت البجاري يف ترصيح صحفي أمس، 
إن الحكوم�ة االتحادية أرس�لت م�رشوع قانون 
حماي�ة املنتجات العراقي�ة إىل اللجنة االقتصادية 
النيابية لغرض مناقش�ته والتصويت عليه، ولكن 
املش�اكل السياسية حالت دون إقرار هذا القانون 
املهم. وأضافت أن تنفيذ قانون حماية املنتج املحيل 

س�يحفز الصناعة املحلية ويستعيد نشاطها لسد 
حاجة الس�وق من منتجاتها وسيساعد يف تفعيل 
القطاع الخ�اص وينهض به من جديد، مبينة أنه 
كان م�ن املؤم�ل أن تتم القراءة األوىل يف الجلس�ة 
األخ�رية ملجل�س النواب ولك�ن القائم�ة العراقية 

أعلنت عن تعليق جلساتها يف املجلس.

       بغداد / امل�ستقبل العراقي
افتتح�ت دائ�رة صح�ة بغ�داد/ الك�رخ مرك�ز 
»الرحمة« لغس�ل الكىل يف مستش�فى الكاظمية 
التعليم�ي بحض�ور عضو لجنة الصح�ة والبيئة 
الربملانية حيدر الشمري وعضو مجلس محافظة 
بغ�داد معن الكاظم�ي ومدير ع�ام دائرة صحة 

بغداد/ الكرخ جليل الشمري.
 وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م وزارة الصحة 
الدكت�ور زي�اد ط�ارق يف بي�ان صحف�ي تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه أم�س أن هذا 
املرك�ز هو املركز الثاني املتخصص بغس�ل الكىل 
بعد املركز املوجود يف مستش�فى الكرامة، مشرياً 
إىل أن�ه يف القري�ب س�يتم افتتاح مراك�ز جديدة 
يف مستش�فى الريم�وك وأبو غري�ب واملحمودية 
يف  مراك�ز   6 تصب�ح  حت�ى  املرك�زي  والطف�ل 
بغداد الس�تيعاب الزخم وتخفيف م�دة االنتظار 

للمرىض. 
وأوضح جليل الش�مري، أن املركز الجديد بس�عة 
30 رسيرا نفذته إحدى الرشكات السويدية, يعالج 
ح�االت الفش�ل الكلوي عن�د البالغ�ن واألطفال 
وتقدم ردهاته خدمات عالجية متطورة عىل مدى 

24 س�اعة بمالك طبي وهنديس متخصص، كما 
يض�م ردهات خاص�ة بمرىض األم�راض املعدية 
مث�ل املصابن بالتهاب الكب�د الفايرويس وغريها 
ويس�تقبل املركز أية حالة مرضية محالة من أي 

مستشفى يف بغداد. 
وأش�ار الش�مري إىل أن املرك�ز مجه�ز بأح�دث 
األجهزة، إذ يحتوي عىل ايعازات متطورة يتم من 
خاللها السيطرة عىل كمية األمالح يف الجسم كما 
يتحك�م بضبط مس�توى حموضة املع�دة وأيضا 
يحت�وي عىل إب�رة واحدة »نيدل« وليس�ت اثنتن 

كما يف األجهزة القديمة. 
وتجدر اإلشارة إىل أن املركز يقدم خدماته لجميع 
املرىض مجانا، وم�ن املؤمل افتتاح مراكز جديدة 
يف بغ�داد قريبا مث�ل مركز للح�روق وآخر للعقم 
وأطف�ال األنابيب ومرك�ز اإلمام الكاظ�م »عليه 

السالم« للطب وجراحة الجملة العصبية.

تعلن املديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب إحدى تشكيالت وزارة الكهرباء 

عن حاجتها لتأجري سيارات لنقل منتسبي املديرية من مناطق سكناهم إىل 

مقر دوائر املديرية وبالعكس وس�يارات تعمل يف أقسام الدائرة خالل فرتة 

الدوام الرس�مي وبكلف�ة تخمينية قدرها )50000000( خمس�ون مليون 

دين�ار فقط وعىل حس�اب امليزاني�ة فعىل الراغبن م�ن املكاتب والرشكات 

املس�جلة رس�ميا داخل العراق  والحائزين عىل هوية  غرف�ة تجارة نافذة 

وهوي�ة اتحاد الناقلن مراجعة ش�عبة قط�ع املناقصات يف مق�ر املديرية 

العامة يف محافظة البرصة ش�ارع 14 تموز مقابل مستشفى بن غزوان يف 

البرصة للحصول عىل جداول خطوط النقل املعدة لذلك والرشوط  القانونية 

لق�اء مبل�غ ق�دره)100000(  مائ�ة أل�ف دينار غ�ري قابلة لل�رد وتقديم 

العطاءات يف ظرفن مغلقن احدهما يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة يف 

رشوط املناقصة والصك املصدق أو خطاب الضمان بمبلغ التأمينات األولية 

))%1  واحد من املائة من قيمة العطاء املقدم من احدى املصارف املعتمدة 

واألخ�ر تج�اري يحت�وي عىل األس�عار بالدين�ار العراقي وحس�ب جداول 

خطوط النقل مفصلة لكل خط ويكتب عىل الظرفن رقم املناقصة وتاريخ 

الغلق ويوضعا يف صندوق العطاءات يف مقر املديرية العامة وبعكسه ال يتم 

اس�تالم العطاء علما ان اخر موعد الس�تالم العطاءات هو الس�اعة 1300 

ظهر اليوم االثنن املصادف2013/2/18 وعندما يصادف يوم الغلق عطلة 

رس�مية يكون فتح العروض يف اليوم الذي يليه عىل أن يتم فتح العطاءات 

الس�اعة  9:00 صباح�ا م�ن اليوم الت�ايل لغلق املناقص�ة وبحضور ممثيل 

أصحاب العط�اءات من لجنة الفتح علما انه س�وف يعقد املؤتمر الخاص 

باإلجابة عىل استفس�ارات املش�اركن يوم االثنن املصادف 2013/2/11 

الس�اعة    13:00ظهرا وسيهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط القانونية 

او يرد بعد موعد الغلق واملديرية غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل 

من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن.

حممد هاشم جعفر
املدير العام وكالة 
Email: sedgd_2011@yahoo.com

Web: www.moelc.gov.iq

اخلالفات السياسية تعرقل إقرار قانون محاية املنتجات املحلية

افتتاح مركز لغسل الكىل يف مستشفى الكاظمية

أمانة بغداد تستعد الفتتاح 
املحطة الثانية من ماء البلديات

     
       بغداد / امل�ستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغداد إكمال االس�تعدادات الفتتاح 
املحط�ة الثانية من مرشوع ماء البلديات لخدمة 
عدد من مناط�ق جانب الرصافة م�ن العاصمة 
بغ�داد. وذكرت مديرية عالقات وإعالم األمانة يف 
بيان صحفي تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه أمس أن »دائرة ماء بغداد س�تفتتح املحطة 
الثاني�ة مل�رشوع م�اء البلديات بع�د أن وصل إىل 
مراحله األخرية يف االنجاز  لخدمة املناطق الواقعة 
ضم�ن قاط�ع بلدي�ة الغدي�ر وتجهي�ز املناطق 
الت�ي تقع عىل نهايات الخط�وط باحتياجها من 
امل�اء الصايف بضغ�وط عالية من غري اس�تعمال 
مضخات امل�اء«. وأضاف�ت أن »املحط�ة الثانية 
تبل�غ طاقتها التصميمي�ة 112500 م3 يف اليوم 
وتع�د مكمل�ة للمحط�ة األوىل من م�رشوع ماء 
البلديات الت�ي تم انجازه�ا وافتتاحها ودخولها 
الخدم�ة الفعلي�ة إلضافة كمية جدي�دة من املاء 
املنتج إىل الش�بكة لخدمة مناط�ق رشقي القناة 
وص�والً إىل مدين�ة الص�در«. وبين�ت أن »افتتاح 
هذه املحطات من ش�أنه القضاء عىل جزء كبري 
من الش�حة الت�ي تعانيها بع�ض مناطق جانب 
الرصاف�ة لح�ن إكمال م�رشوع م�اء الرصافة 
العمالق الذي سيقيض عىل الشحة بصورة كاملة 

حتى عام 2030«.
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مجهورية العراق- وزارة الكهرباء                                    
املديرية العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب التجارية

 d1/ D   /2013 م / إعالن املناقصة املرقمة
لنقل منتسبي املديرية من مناطق سكناهم إىل مقر دوائر املديرية وبالعكس

اعالن
الحاقا باعالننا املرقم )445( يف )9 / 12 / 2012( وبالنظر لحصول كرس قرار )ضم جديد( لذا تعلن محافظة كربالء املقدس�ة لجنة البيع وااليجار االوىل 

عن ايجار العقار املدرجة اوصافه ادناه والعائد اىل مديرية بلدية كربالء املقدسة وذلك بعد مرور )7( سبعة ايام تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى 

الصح�ف اليومي�ة فع�ىل الراغب الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا باملوعد املحدد اعاله مس�تصحبا معه وصل التامينات 

القانونية البالغة )30 %( من القيمة املقدرة ونسخة من هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 

نرش االعالن واملصاريف االخرى بنسبة )2 %( من قيمة الضم واجور اللجنة ويف حالة حصول موعد املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم 

الذي ييل العطلة وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني

عباس محيد هاشم املوسوي
نائب املحافظ/ رئيس اللجنة

القيمة التقديرية – مدة االيجارالمساحةرقم العقار وموقعهت
سنويا

1

ارضية الباعة 
المتجولين في حي 

الغدير )1 / 5733 و 
)21 / 5734

سنة واحدة2184 م2

6.468.750 فقط 
ستة ماليين واربعمائة 
وثمانية وستون الف 
وسبعمائة وخمسون 

دينار

اعالن
 الحاقا باعالننا المرقم )445( في )9 / 12 / 2012( وبالنظر لعدم تقد راغب لذا تعلن محافظة كربالء
 المقدسة لجنة البيع وااليجار االولى عن ايجار العقار المدرجة اوصافه ادناه والعائد الى مديرية بلدية
 كربالء المقدسة وذلك بعد مرور )15( خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن في احدى
الثانية عشر ظهرا  الصحف اليومية فعلى الراغب الحضور في ديوان البلدية اعاله في تمام الساعة 
 بالموعد المحدد اعاله مستصحبا معه وصل التامينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة المقدرة
 ونسخة من هوية االحوال المدنية والبطاقة التموينيو وبطاقة السكن ويتحمل من ترسو عليه المزايدة
 اجور نشر االعالن والمصاريف االخرى بنسبة )2 %( من قيمة الضم واجور اللجنة وفي حالة حصول
 موعد المزايدة في يوم عطلة رسمية ستجري المزايدة في اليوم الذي يلي العطلة وال يجوز الدخول

بالمزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني

عباس محيد هاشم املوسوي
نائب املحافظ/ رئيس اللجنة

– مدة االيجارالمساحةرقم العقار وموقعهت التقديرية  القيمة 
سنويا

1

وقوف  ساحة 
مقابل  السيارات 
 226( الكبير  المتنزه 

/ 7 / 6( مخيم

سنة واحدة112350 م2
فقط   46.500.000
مليون  واربعون  ستة 
وخمسمائة الف دينار

تعلن الش���ركة العامة لتجارة الحبوب عن مناقصة 
تحميل وتفريغ الحبوب في مجمع حبوب الدور فعلى 
الراغبين باالش���تراك في المناقصة وفق الشروط 
والمواصف���ات مراجعة القس���م القانوني في مقر 
الشركة الكائنة في باب المعظم مدخل شارع الشيخ 
عمر لشراء الشروط والمواصفات مقابل دفع مبلغ 
قدره )500000( فقط خمس���مائة الف دينار غير 
قابل للرد وس���يكون اخر موع���د لقبول العطاءات 
لغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا ليوم )الخميس( 
الموافق 14 / 2 / 2013 مع تامينات اولية بصك 
مصدق من احدى المصارف ف���ي بغداد او بكفالة 
مصرفية المر الشركة باسم المناقص حصرا ونافذة 
لمدة ثالثة اش���هر من تاريخ غل���ق المناقصة عن 
دخول مناقصة بمبلغ قدره )100000000( مائة 
ملي���ون دينار وفي حالة تقديم التامينات من خارج 
بغ���داد فيكون عن طريق فروعن���ا في المحافظات 
وارسالها بموجب كتاب رسمي مزود بوصل قبض 
من الفرع، اما بخصوص خطاب الضمان فيرس���ل 

مع تاييد صحة صدوره من مواقعنا وان الش���ركة 
غير ملزمة بقبول اوط���أ العطاءات على ان يرفق 

مع العطاء المستمسكات التالية :-
الوثائق المطلوبة

-كت���اب تاييد تس���جيل المتقدم ف���ي الهيئة العامة 
للضرائب

-صورة هوية االحوال المدنية
-بطاقة السكن

-البيانات االخرى المطلوبة بالعطاء

-شهادة تاسيس الشركة

وس���وف يهمل اي عطاء غير مس���توفي الشروط 
اعاله وس���يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور 

نشر االعالن واية مصاريف اخرى..

اعالن للمرة الثالثة

املهندس حسن اسامعيل ابراهيم
املدير العام وكالة



ملفات7
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�مل�ستقبل �لعر�قي / د. �أمل حمادة  

قــوة تــعـيــد تــعريــف العـــالقـة بني الشــارع والـدولـة
هن�اك حقيق�ة علمية يب�دو أنها تغي�ب يف بعض 
األحي�ان ع�ن أذه�ان املراقب�ن وعلم�اء السياس�ة،    
وه�ي أن الدول�ة منتج ب�ري أنتجه الن�اس ملواجهة 
احتياج�ات معينة،    تتعلق بتنظيم حياتهم والحفاظ 
عليه�ا .   وال يه�م يف ه�ذه الحال ما إذا كان�ت الدولة 
نش�أت بش�كل تاريخ�ي أو تعاق�دي،    بق�در ما يهم 
تأكيد أنها من صنع الخربة اإلنس�انية،    وبالتايل فهي 
قابل�ة للتغيري والتطوي�ر،    بل والهدم وإع�ادة البناء 
يف لحظ�ات تاريخي�ة معين�ة .   وق�د تط�ورت عالقة 
األف�راد بالدول�ة تاريخيا لتتحول من فك�رة الرعايا يف 
العصور الوسطي إىل فكرة املواطنة الكاملة يف    الدولة 
الحديث�ة .   وقد اس�تقر علماء السياس�ة عيل أنه من 
أهم خصائص الدولة الحديثة،    احتكارها لالستخدام 
الرعي    للقوة وأدوات القمع،    عىل اعتبار أن أجهزة 
الدول�ة تن�وب عن املواطن�ن يف    الحفاظ عىل الس�لم 
واألم�ن للمجتمع ككل،    وتتويل محاس�بة الخارجن 

عىل القانون .
  ومصدر رشعية احتكار القمع هو امتالك الدولة 
الحديثة مؤسسات تتمتع برعية شعبية،    مصدرها 
إج�راءات انتخابي�ة معينة،    وبالتايل م�ن حق الدولة 
استخدام القوة ضد من    يلجأ إىل الشارع لتغيري هذه 
املوازي�ن وه�ذه الرعي�ة .   فالقاع�دة الرئيس�ية يف 
ه�ذه النظم أن هناك قن�وات محددة ورشعية    يمكن 
للمواطنن املش�اركة م�ن خاللها لتوصي�ل أصواتهم 
ح�ول الخيارات املختلف�ة املطروحة أمامه�م،    ومن 
ث�م ال    يحت�اج األف�راد إىل اللجوء إىل الش�ارع إال فيما 
ندر،    وبش�كل رمزي،    بهدف توصيل مطالب معينة 
إىل صانع�ي القرار أو الضغط عليهم .   ولكن ش�هدت 
نهاي�ات الس�تينيات م�ن الق�رن العرين م�ا عرف 
وقتذاك بالحركات االجتماعية،    التي لم تر يف القنوات 
التقليدية للمشاركة سبيال كافيا للتعبري عن مطالبها 

وأحالمها،    بل ويف بعض األحيان هوياتها الثقافية .
  حي�ث ش�هدت العواصم الك�ربي يف الغرب،    ويف 
مراح�ل تالية بعض عواصم الرق،    الظهور العنيف 
للح�ركات الطالبية،    وجماعات الهيبيز،    وجمعيات 
األلرتاس الرياضية،    وتبع ذلك ظهور موسيقي السود 
والراب .   كما ارتبط تس�ارع وترية سياس�ات العوملة 
وم�ا ارتبط به�ا من س�يطرة الرأس�مالية     كثقافة،    
وكمؤسسات سياسية واقتصادية،    بتصاعد مواز ملا 
عرف بحركات مقاومة العوملة،    التي كانت مظاهرات 

سياتل يف    1999 أحد أهم وأول تجلياتها .
ويف ه�ذا الس�ياق،    تط�ورت دراس�ة الح�ركات 
االجتماعي�ة     يف العق�ود األخرية من القرن العرين،    
لتش�مل أش�كاال جدي�دة م�ن التفاع�ل ب�ن الدول�ة 
واملواطنن خارج األطر املؤسسية التقليدية للمشاركة،    
كاألح�زاب،    والنقابات،    ومنظمات املجتمع املدني .   

وظهر مفه�وم الحركات االجتماعية الجديدة،    أو 
ما تم تطويره فيما بعد من جانب بعض الدارسن،    
وع�رف باس�م الالح�ركات االجتماعي�ة،    والت�ي 
اهتمت بالتطورات الحركي�ة والنظرية التي طالت 
الحركات االجتماعية ودراس�تها .   ويري كثري من 
الدارس�ن أن ه�ذه التطورات هي الس�بب األول يف 

تفجري الحركة الثورية التي تجتاح املنطقة العربية .  
وق�د ش�هدت ال�دول العربي�ة،    يف ض�وء املرحلة 
الثوري�ة الت�ي    تمر به�ا حاليا،    العدي�د من مظاهر 
الالح�ركات االجتماعي�ة،    والت�ي يف ح�االت معين�ة    
تتحدى الدولة ضمنيا،    ويف    حاالت أخري تدخل معها 
يف    رصاع،    كم�ا يف    حال�ة الثورة املرصية .   ويرجع 
ذلك يف جزء كبري منه إىل تعاظم قوة الش�ارع،    وتزايد 
نش�اطه ع�ىل نح�و    غري مس�بوق،    خاص�ة القوى   
غ�ري التقليدي�ة في�ه،    أو القوى من    غ�ري الحركات 
االجتماعي�ة .   فنظ�رة مدقق�ة ع�ىل املش�هد الثوري 
امل�رصي،    من�ذ     25 يناي�ر وحت�ي اآلن،    تكش�ف 
عن تعقد ش�ديد يف خريطة القوى والتيارات واألحزاب 
والحركات االجتماعية التي    ش�اركت يف هذا املش�هد،    
س�واء يف    التحض�ري،    أو املش�اركة،    أو االنخ�راط 
يف التفاع�الت الت�ي تلت اللحظة الثوري�ة األوىل .   وقد 
ظهرت مجموعات جديدة من الش�باب    غري املسيس 
وغري املنتمي إىل أي من الحركات السياسية التقليدية،    
ومنه�ا الجماعات التي ارتبطت أنش�طتها األساس�ية 
بتش�جيع اللعبة الش�عبية األوىل يف مرص،    وهي كرة 
الق�دم،    وعرفت بمجموعات األل�رتاس .   وقد ارتبط 
أداء هذه الجماعات يف    الش�ارع ويف املالعب املرصية 
من�ذ ثورة     25 يناي�ر بعدد من القضايا السياس�ية،    
خاصة ما تعل�ق منها بالعالقة بن ممارس�ات جهاز 
الرط�ة والش�ارع الثوري .   وبعيدا ع�ن املبالغات يف 
قوة أو قدرة أو حتى اهتمام هذه الجماعات بالش�أن 
السيايس،    فإن ظهورها يف املشهد السيايس،    خاصة 
يف بع�ض اللحظات التي    اس�تدعت مواجهات عنيفة 
بن الشارع وقوات األمن،    يستدعي بعض التحليل .   
يف ه�ذا اإلطار،    تناقش ه�ذه الورقة مجموعات 
األلرتاس كإحدى القوى املعربة عن الحركات الجديدة،    
م�ع الرتكيز ع�ىل الحال�ة املرصي�ة،    وتح�اول هذه 
الورقة تحليل أبعاد عالقتها باملشهد السيايس    العام،    
وعالقتها بالدولة وبسياس�ات الشارع قبل وبعد    25 
يناير،    كما ستحاول استراف مستقبلهم،    وفرص 

تحولهم إىل قوة سياسية .  

 "  ثالثة "   �أمناط لعالقة �لدولة بال�سارع 
قب�ل الدخ�ول يف    تحلي�ل مجموع�ات األل�رتاس،    
كق�وة جدي�دة مؤث�رة يف سياس�ات الش�ارع،    هناك 
حاج�ة إىل تحلي�ل أنماط العالقة بن الدولة والش�ارع 
بش�كل ع�ام،    وموقع األلرتاس منها بش�كل خاص .   
ويمكن تحديد ثالثة أنماط للعالقة والشارع والدولة .   
يتمثل النمط األول يف التعاون،    وهو الشكل الطبيعي    
للعالق�ة بن أجهزة الدولة والش�ارع،    باعتباره أحد 
ميادي�ن املج�ال العام ال�ذي    يمارس في�ه املواطنون 
تفاعالته�م السياس�ية واالقتصادي�ة واالجتماعي�ة .   
حي�ث تضع أجه�زة الدول�ة القواعد املنظم�ة للمجال 
العام،    وللشارع الذي    يقع يف    القلب منه،    ويتحرك 
املواطن�ون بش�كل س�لمي يف معظم األح�وال،    وفق 
هذه القواعد املس�تقرة .   ويف حالة االعرتاض عىل أي    
من ه�ذه القواعد،    يتم االحت�كام للقواعد القانونية 

والتريعية لتغيري هذه القاعدة أو تلك .  
ويتمث�ل النم�ط الثان�ي    يف    اإلح�الل،    ويظهر 
ه�ذا النمط حينما تنس�حب الدولة من املج�ال العام،    
بش�كل    يسمح للش�ارع بفرض سياساته وقواعده،    
بغ�ض النظ�ر ع�ن القواع�د القانوني�ة أو التريعية 

الت�ي    م�ن املف�رتض أن تنظمه .   وه�ذا    يتحقق يف    
حال�ة الدول التي ال تكون راغب�ة أو قادرة عىل القيام 
بالوظائف األساس�ية املنوط�ة بها،    خاصة الوظائف 
الخدمية،    مثل الصحة والتعليم،    ويف بعض األحيان 
فرض األم�ن يف بعض املناطق البعي�دة عن العاصمة،    
ويعرفها بعض الباحثن بحالة الدولة الفاشلة .   ففي 
ه�ذه الحالة،    يجد الش�ارع نفس�ه يف    موقع مقدم 
الخدم�ات من خالل الق�وى السياس�ية واالجتماعية    
غ�ري الرس�مية النش�طة في�ه،    والتي تح�ل يف هذه 

اللحظة محل الدولة .
وق�د تتطور ه�ذه الحالة لتص�ل إىل النمط الثالث 
م�ن أش�كال العالقة بن الدولة وسياس�ات الش�ارع،    
وهي حال�ة الصدام  .   ويختلف هذا النمط عن النمط 
الثان�ي يف درج�ة العن�ف الجس�دي واملعن�وي،    الذي    
يميز العالقة بن مؤسس�ات الدولة،    خاصة األجهزة 
األمني�ة،    وق�وى الش�ارع  .  فمن 
ناحي�ة،    تك�ون الدول�ة يف ه�ذه 

الحالة ش�كال م�ن أش�كال الدول 
الفاش�لة،    ولكنه�ا ال تس�تطيع 

القب�ول بع�دم فرض س�يطرتها عىل الش�ارع،    وإن 
قبلت بقيام الش�ارع بتقديم الخدمات التي تعجز هي 
ع�ن تقديمه�ا .   وم�ن ناحية أخري،    يرى الش�ارع،    
م�ن خالل الق�وى الفاعلة فيه،    أن�ه بحكم قربه من 
الجماه�ري وقدرت�ه ع�ىل تقدي�م الخدم�ات،    يمتلك 
عنارص قوة تمكنه من الضغط إلعادة صياغة العالقة 
م�ع الدول�ة لصالح�ه،    ولصالح القوى السياس�ية،    
والقوى السياس�ية  -   الدينية،    والقوى االجتماعية 
التي    يمثله�ا .  وهذه الحالة الرصاعية قد تكون لها 
تجليات إثنية،    أو سياسية،    أو اقتصادية،    أو حتى 
أمنية،    ويمكن تلمسها يف    الواقع العربي بشكل عام 
خالل الس�نوات االخرية،    خاصة يف اللحظات الثورية 

التي شهدها عاملنا العربي يف عام    2011.
ويف هذا السياق،    يمكننا دراسة جماعات األلرتاس 
كحركات اجتماعية،    قد تحتفظ باألنماط الثالثة من 
العالقة بن الدولة وسياس�ات الشارع،    مع مالحظة 
أن نم�ط الصدام والرصاع هو النم�ط املميز لعالقاتها 
مع الدولة،    خالل الفرتة الحالية    ،    خاصة يف حالة 

مرص التي ستهتم بها هذه الورقة .

  

�لألرت��س  ..   �لتعريف و�ل�سمات :  
يش�ري مفه�وم االل�رتا    Ultra  إىل ال�يء الفائق 
والزائد عن الحد،    وكان     تقليديا    يستخدم لوصف 
منارصي قضية معينة بش�كل    يف�وق والء أصحاب 
القضي�ة األصلين له�ا،    ثم انتقل املفه�وم إىل مجال 
الرياضة،    حيث اس�تخدم لوصف مشجعي ناد معن 
 Ultra    ونمي�ز يف هذا اإلطار بن األل�رتا واأللرتاس   .
and Ultras  حي�ث إن األلرتاس كمفهوم،    يس�تخدم 
يف األدبيات لوصف الجماعات من املشجعن املتشددين 
الذين تق�رتب أطرهم الفكرية والحركية من الحركات 
الفاش�ية الت�ي    ظهرت وس�ادت يف أوروب�ا يف القرن 

العرين .  
ويختل�ف الدارس�ون يف    تحدي�د تاري�خ ظه�ور 
حركات األلرتا أو األلرتاس يف أوروبا،    باعتبارها املهد 
األول له�ا .   فبينم�ا    يرد البعض تاري�خ الظاهرة إىل 
العق�ود األويل م�ن الق�رن العرين يف    املج�ر،    يرى 
آخرون أنها ترتبط بالس�تينيات م�ع تبلور الحركة يف    
إيطالي�ا،    والت�ي    يؤك�د البعض محوري�ة دورها يف    

تبلور حركة األلرتاس وتصاعد االهتمام بها .
  ويمكن القول إن االهتمام بكرة القدم،    كواحدة 
من أهم األلعاب ش�عبية يف العال�م،    ووجود عدد من 
املش�جعن املخلصن للعبة أو لنواد معينة،    هو قديم 
قدم اللعبة نفس�ها .   فخرباء ك�رة القدم واملهتمون 
بها ع�ادة ما كان�وا    يرصدون عددا من املش�جعن 
الذين ارتبطت اس�ماؤهم بف�رق أو بالعبن معينن،    
أو الذي�ن عمل�وا ع�ىل تش�جيع فرقهم بش�كل دائم 
ومس�تمر،    بل وحتي الس�فر معهم إىل أماكن إقامة 

املباريات الخاصة بهم .  
ويمك�ن تحديد عدد من الس�مات الرئيس�ية التي 
تمي�ز جماعات األلرتاس عن    غريهم من املش�جعن 
العادي�ن .   تتمث�ل الس�مة األوىل يف والئه�ا    غ�ري 
امل�روط للن�ادي،    بغ�ض النظر عن نتائ�ج الفريق 
و أدائ�ه .   وتتمث�ل الس�مة الثاني�ة يف اس�تقالليتها 
الكامل�ة،    التنظيمي�ة واملالية،    ع�ن مجالس إدارات 
الن�وادي وروابط التش�جيع التقليدي�ة،    والتي كانت 
تخض�ع لعدد م�ن التوازنات االقتصادية والسياس�ية 
داخ�ل الن�وادي لصالح العب أو عض�و مجلس إدارة .   
كما تعتم�د جماعات األلرتاس ع�ىل تربعات األعضاء 

لتغطية املرصوفات املطلوبة .  
وتتعلق الس�مة الثالث�ة بالتش�كيل العمري لهذه 
الجماع�ات .   فمعظم أعمار أفراد األلرتاس تقع فيما 
ب�ن     16و25 عام�ا،    يف حن أن جمهور املش�جعن 
التقليدي    يتسع ليضم فئات عمرية تصل إىل الستن،    
كم�ا أن مجموع�ات التش�جيع النش�طة ق�د    يص�ل 
متوس�ط أعمار أفرادها إىل األربعن . وتنرصف السمة 
الرابع�ة إىل أن حرك�ة األل�رتاس ارتبطت بش�كل عام 
بموقع جغرايف محدد من االس�تادات الرياضية،    كأن 

تكون خلف املرمي،    نتيجة انخفاض أس�عار التذاكر 
يف ه�ذا املوقع باملقارنة بغريها من املواقع يف االس�تاد 
.   كما ارتبطت بس�لوكيات معينة ترتبط بالتش�جيع 
الدائ�م واملس�تمر للفريق طوال م�دة املب�اراة،    دون 

االهتمام باملشاهدة الفعلية ألحداث املباراة .
وتتعلق السمة الخامسة بأنه ال    يمكن فهم تطور 
حركة األلرتاس دون فهم الس�ياق السيايس املصاحب 
.   فعىل س�بيل املثال،    ال    يمكن فهم تطور األلرتاس 
يف أوروبا دون فهم التطورات السياس�ية التي س�ادت 
فيها،    بدءا من الستينيات،    والتي ارتبطت بما أطلق 
عليه البعض موت السياسة،    أو التطورات السياسية 
التي ارتبطت بانهيار االتحاد السوفيتي يف التسعينات،    
وه�و ما عرف بم�وت األيديولوجيا .   فهذه التطورات 
خلف�ت قطاع�ات عريضة من الش�باب خ�ارج األطر 
التقليدي�ة للمش�اركة،    كاألح�زاب،    والنقاب�ات،    
ومنظم�ات املجتم�ع املدن�ي،    وذلك يف الوقت نفس�ه 
الذي ش�هد تصاع�د السياس�ات الرأس�مالية وأزمات 

املجتمعات الحداثية .  
وتتعل�ق الس�مة السادس�ة ب�أن الس�مة الغالبة 
لجماع�ات األلرتاس ه�ي أنها جماعات ال سياس�ية .   
فمن ناحي�ة،    ال تتبني هذه الجماع�ات أيديولوجية 
حزبي�ة معين�ة،    أو تنتم�ي ألح�زاب بعينه�ا .   ومن 
ناحي�ة أخ�ري،    تص�ور جماعات األل�رتاس كال من 
أجه�زة األمن ووس�ائل اإلعالم عىل أنهم�ا العدو األول 
له�ا .   فخ�ربة التفاعل م�ع أفراد األم�ن حملت دائما 
ذكريات عنيفة ومحاوالت من جانب األمن للس�يطرة 

عىل تحركات األلرتاس وتجمعاتهم .
كما أن جماعات األلرتاس تنظر إىل وس�ائل االعالم 
عىل أنه�ا الحليف التقليدي والطبيع�ي لرموز صناعة 
لعب�ة ك�رة الق�دم،    وتغليب األف�كار الرأس�مالية يف    
إدارته�ا،    وه�و ما    ي�راه األلرتاس م�ن أهم املثالب 
التي    ظهرت وأثرت يف اللعبة الش�عبية األويل يف العالم 
.   كذلك،    تتعامل وسائل اإلعالم مع أعضاء األلرتاس 
عىل اعتب�ار أنهم فوضويون،    وأنهم الس�بب يف كثري 
من حاالت العنف يف املالعب بن املشجعن،    ويف الوقت 
نفس�ه ت�رى يف تغطي�ة أخباره�م وتحركاته�م مادة 

صحفية وإعالمية دسمة .  
وهذا االنفصال بن القوى السياسية واأللرتاس ال    
يعني    غي�اب اهتمام األلرتاس بالقضايا السياس�ية 
أو بالش�أن العام .   فعىل س�بيل املثال،    رفعت بعض 
تنظيم�ات األل�رتاس اإليط�ايل بعض الش�عارات حول 

رفضهم للمشاركة يف الحرب عىل العراق .  

�لألرت��س يف م�سر  ..   �سد�م �ل�سارع مع 
�لدولة ؟

يرج�ع أول ظهور لألل�رتاس يف العال�م العربي إىل 
التس�عينات م�ن الق�رن العري�ن يف منطقة ش�مال 
إفريقي�ا،    ويري البعض أن ليبي�ا هي أول دولة ظهر 
فيه�ا األل�رتاس .   وقد تأخر ظه�ور األلرتاس املرصي    

إىل ع�ام    2007? ح�ن تش�كل األل�رتاس األه�الوي،    
واأللرتاس الوايت نايتس .   وبالرغم من قلة الدراسات 
أو ندرته�ا ع�ن األل�رتاس يف    مرص،    فإنه    يش�رتك 
يف العديد من الس�مات مع تجمعات األلرتاس يف العالم 

والتي سبق مناقشتها .  
ارتب�ط تش�كل األل�رتاس يف مرص خ�الل    2007 
بالس�ياق الس�يايس امل�رصي .   فخ�الل ه�ذا الع�ام،    
ح�اول الرئيس املخل�وع تمرير حزمة م�ن التعديالت 
الدس�تورية،    كان ظاهره�ا إضفاء بعض الس�مات 
الديمقراطي�ة ع�ىل النظ�ام     دون جوه�ر حقيق�ي،    
وذلك يف الوقت الذي خلت فيه الس�احة السياسية من 
أي ق�وى حقيقية تس�تطيع اجتذاب األع�داد املتزايدة 
من الش�باب املتعلم ال�ذي    يبحث عن فرصة حقيقية 
للمشاركة،    حيث لم    يكن مقتنعا بأي    من التيارات 
املوج�ودة ع�ىل الس�احة .   كم�ا لم تش�كل الحركات 
االجتماعية،    مثل حركة كفاية 
التي نشأت منذ     2004? مالذا 

لهم،    حي�ث تلخصت مطالب كفاية 
يف رفض م�روع توري�ث الحكم إىل 

جمال مبارك،    دون أن تستطيع بلورة بدائل سياسية 
وقيادية للجماهري    ،    مما أثر يف نهاية األمر يف قدرة 

الحركة عىل التجذر يف الشارع .  
كم�ا ل�م تك�ن العالقة ب�ن األل�رتاس،    بمختلف 
انتماءات�ه الكروي�ة،    وأجهزة األمن ووس�ائل اإلعالم 
عالق�ة إيجابية،    عىل الرغم من أن النظام الس�يايس 
ق�د اس�تفاد من وج�ود األل�رتاس يف تحقي�ق أجندات 
تخصه،    حيث اس�تطاع استخدام كرة القدم واملعارك 
املرتبط�ة به�ا،    كتل�ك الخاص�ة باتح�اد ك�رة القدم 
والفس�اد،    وبالتناف�س ب�ن الف�رق،    وبالش�غب 
يف املالع�ب،    وغريه�ا م�ن القضاي�ا،    يف خلق أجندة 
إعالمية ترصف املواطنن،    وتستهلك طاقاتهم خارج 

املجال السيايس،    وإن بقيت يف مجال الشأن العام .
  فع�ىل س�بيل املث�ال،    أدي�رت مواجه�ات ع�ىل 
الفضائي�ة  القن�وات  وشاش�ات  الجرائ�د  صفح�ات 
ب�ن أندي�ة مرصي�ة،    وأخ�رى بن املنتخ�ب املرصي 
ونظائ�ره م�ن الف�رق العربي�ة .   كما اس�تخدم والء 
أعض�اء األلرتاس لفرقهم يف    تصعيد األزمات الثنائية 
ب�ن ال�دول،    ويف إدارة أزم�ة مثل أزم�ة مباراة مرص 

والجزائ�ر يف    تصفي�ات كأس العال�م     2009.. ويف 
الوق�ت نفس�ه،    هاجم�ت العديد من وس�ائل اإلعالم 
جماعات األلرتاس،    ووصفته�ا بالجماعات الداعمة 
للفويض،    والتي تخالف روح التش�جيع الحقيقية يف 

املالعب .  
كم�ا تك�ررت املواجهات ب�ن جماعت�ي األلرتاس 
الواي�ت نايتس واألل�رتاس األهالوي،    وق�وات األمن،    
س�واء داخ�ل املالع�ب أو خارجه�ا،    بس�بب إرصار 
األم�ن عىل ف�رض الس�يطرة ع�ىل ه�ذه الجماعات،    
ورفضها لدخول عديد من األدوات التي    يس�تخدمها 
أف�راد األلرتاس يف التش�جيع،    كاألع�الم،    والدفوف،    
والش�ماريخ،    والالفت�ات .   وكان    يرتت�ب عيل هذه 
املواجه�ات القب�ض ع�ىل عدد م�ن ش�باب األلرتاس،    
والدخ�ول يف جولة م�ن املفاوض�ات والضغط بغرض 
اإلف�راج عن ه�ؤالء الش�باب تحججا بصغر س�نهم،    

وقلة خربتهم .  
وقد تزايد يف الش�هور التالية ع�ىل انفجار اللحظة 
الثورية األويل يف    25 يناير دور األلرتاس يف املواجهات 
م�ع ق�وات األمن،    وهو الدور ال�ذي قوبل بردود فعل 
متباين�ة .   فم�ن ناحي�ة اإلع�الم الرس�مي،    س�واء 
الري�ايض أو الس�يايس،    نظر ألعض�اء األلرتاس عىل 
أنهم دعاة فويض،    وأن التس�امح مع س�لوكياتهم يف 
مواجه�ة قوات األمن إنما هو أمر    يهدد هيبة الدولة،    

بل ويهدد استمرار الدولة نفسها .  
أما من ناحية الشارع الثوري،    فقد نظر ألعضاء 
األلرتاس عىل أنهم خط الدفاع الفعال يف رصاع الشارع 
م�ع قوات األمن .   وقد ظهر هذا الدور بداية منذ    28 
يناي�ر وما جري فيه م�ن مواجهات عنيفة يف ش�ارع 
قرص النيل وداخل ميدان التحرير،    وبعدها فيما عرف 
بموقع�ة الجمل،    ثم ما تبع ذلك من اعتداء عىل أهايل 
الش�هداء واملصابن أمام جلس�ات محاكمة مبارك يف    
أكاديمي�ة الرطة،    ثم أحداث الس�فارة اإلرسائيلية،    
ثم الجولة االخرية م�ن املواجهات يف ميدان التحرير يف 
نوفمرب املايض،    أو ما عرف بمعركة محمد محمود .

  

دور �سيا�سي لالألرت��س
اتج�ه البع�ض للمبالغة يف الدور الس�يايس    الذي 
م�ن املمك�ن أن تلعب�ه جماعات األل�رتاس يف    مرص،    
باعتباره�م جماع�ات ممثل�ة لسياس�ات وق�وى يف 
الش�ارع،    يف مواجه�ة الق�وى السياس�ية التقليدية،    
ويف مواجه�ة التي�ارات الديني�ة الصاع�دة .   ولك�ن 
التعامل مع هذه املسألة    يتطلب الحذر،    وذلك لعدة 

عوامل .  
يتعلق العامل األول بأن األلرتاس املرصي    بمختلف 
فصائله    يرص عىل الطابع الالسيايس لحركته،    وعىل 
التزامه الدائم بمواجهة كل من وس�ائل اإلعالم وقوات 
األمن يف الوقت نفس�ه .   وه�ذه املواجهة ال ترتكن إىل 
أسباب سياس�ية أو أيديولوجية باألساس،    ولكن إىل 
خلفية الرصاع بن األلرتاس كجماعة ترى يف نفس�ها 
املداف�ع األول ع�ن الرياض�ة الش�عبية،    وع�ن رفض 
تحوله�ا لصناع�ة وس�لعة    يس�تفيد منه�ا األندي�ة 
والالعبون عىل حس�اب جمهور الك�رة الحقيقي،    يف 
مواجه�ة وس�ائل إع�الم تعد ه�ي ال�ذراع األويل لهذه 
الصناع�ة،    ويف مواجه�ة ق�وات أم�ن ترغ�ب يف 
فرض هيمنة الدولة عىل ق�وة ترى يف فوضويتها 

مصدر قوتها وإلهامها األول .  
ويتعلق العامل الثاني بأن ما    يبدو ظاهريا،    
حتي اآلن،    أن النظام الذي سقط رأسه عرب    18 
يوما م�ن التظاه�رات واالعتصام�ات والدعوات 
إىل العصي�ان املدن�ي،    م�ع تنام�ي ال�رصاع بن 
قوى الش�ارع والدول�ة،    ممثلة يف الث�وار بتنوعاتهم 
واألل�رتاس،    يح�اول اإلبق�اء عىل عالق�ات وتوازنات 
القوى التقليدية التي س�ادت من�ذ    1952? وتجذرت 
خ�الل األعوام الثالثن املاضية،    مع التضحية ببعض 
رموز ه�ذا النظام،    من خ�الل إخضاعهم ملحاكمات    
ي�دور حوله�ا كثري من الش�ك .   وبالتزام�ن مع ذلك،    
يتأك�د    يومي�ا عج�ز النخب�ة السياس�ية التقليدي�ة 
املعارضة،    والقوى السياس�ية التقليدية،    عن إدارة 
ه�ذا الرصاع بن الش�ارع والدولة،    بش�كل    يضمن 
إع�ادة رس�م العالقة بن الش�ارع والدول�ة،    لصالح 
الحف�اظ ع�ىل كيان االثن�ن،    يف إطار نم�ط عالقات 

التعاون السابق اإلشارة إليه .   
ويف ه�ذا اإلطار،    يمكن فهم س�لوكيات جماعات 
للجماه�ري،    يف  الت�ي تظه�ر كمخل�ص  األل�رتاس 
مواجهاته�ا    غ�ري املتكافئ�ة م�ع ق�وات األم�ن يف 
ح�االت معين�ة،    ويف حاالت أخ�رى تقرتب من القوى 
السياسية التقليدية والتيارات الدينية،    التي ال ترغب 
يف معظم الحاالت يف إعادة رس�م العالقة بن الش�ارع 
والدول�ة،    ب�ل تهدف إىل مجرد تهذيب الش�كل القديم 

للعالقة بينهما .  
ويمك�ن الق�ول إن جماع�ات األل�رتاس،    بحكم 
تكوينه�ا وقناعاتها الفلس�فية،    يمكنها هدم األطر 
القديم�ة عىل املس�توى الفك�ري،    وتقدي�م نوع من 
الحماي�ة للفئ�ات األضع�ف يف مواجهاتها م�ع قوات 
األم�ن،    ولكنه�ا    غري قادرة عىل تقدي�م بدائل بناءة 
لرسم العالقات الجديدة بن الدولة والشارع .  وبالتايل،    
ق�د ال تك�ون ق�ادرة ع�ىل التح�ول إىل قوة سياس�ية،    
ولكنه�ا قد تك�ون مفيدة لق�وى سياس�ية موجودة،    
أو ستنش�أ،    تس�تطيع اس�تيعاب املطالب السياسية 
واالقتصادي�ة واالجتماعي�ة للش�ارع،    والتعبري عنه 
بشكل حقيقي .   فقوة األلرتاس بالنسبة لها ستكون 
مفي�دة،    العتماده�ا ع�ىل الع�دد والتنظي�م    غ�ري 
الهريارك�ي،    وهي عنارص مهمة يف    مواجهة تصلب 

وتسلط أي نظام سيايس .  
إن قدرة املجتمع والنظام الس�يايس    املرصي عىل 
تطوير بدائل فعالة إلعادة تش�كيل العالقة بن الدولة 
والشارع والقوى السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
املوج�ودة في�ه،    وأن تك�ون هذه البدائ�ل قادرة عىل 
اجت�ذاب أع�داد م�ن الش�باب املتحم�س واملتعط�ش 
للمش�اركة يف صنع مس�تقبله،    م�ن املمكن أن تقلل 
من حالة الزخ�م واالحتقان املرتبط باأللرتاس،    دون 
أن    يعن�ي ه�ذا انتهاء كي�ان األلرتاس الذي س�يظل،    
حسبما    يذكر أحد الكتاب  "  ويبقي    منظر األلرتايس 
املبته�ج الصغ�ري،    وه�و    يش�عل ش�مروخه ويردد 
أناش�يده،    أح�د مصادر اإلله�ام يف مجتمع    يصبح 
ويميس ع�ىل رتابة الالبهجة،    وإكسس�وارات األمان 
يف حض�ن صاحب الجاللة املحرتم املأل�وف ".  تعريف 

الكاتب:مدرس العلوم السياسية، جامعة القاهرة

نمط الصدام والرصاع 
هو النمط املميز لعالقات 

الشباب غري املسيس مع 
الدولة

ارتبط أداء مجاعات "االلرتاس" 
يف الشارع ويف املالعب املرصية 

منذ ثورة  25 يناير بعدد من 
القضايا السياسية

متحدو �ل�سلطة  "�لألرت��س" �أو �ل�سباب غري �مل�سي�س
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دراما وتلفزيون

حنان حمدي مستعدة للدراما
أملح�ت الفنانة حنان حمدي، بوجود فكرة جدي�دة لعمل غنائي لها بالتعاون مع 

امللحن عمر ضياء الدين، رافضة الكشف عن تفاصيله لحني تنفيذ العمل.
وبخصوص نش�اطها الفني قالت حمدي بعد خوضها تجرب�ة التمثيل مؤخراً يف 
مرسحية )الحرببش( أنها مستعدة للمشاركة يف أي عمل درامي، رشط أن يكون 

الدور يمزج بني الغناء والتمثيل يف آن واحد.
وأضاف�ت: أنه�ا غري متخوفة يف حال اس�تمرت يف مجال التمثي�ل ألن ذلك جعلها 

ملتزمة فنياً أكثر وزاد من جمهورها.

www.almustakbalpaper.net
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بغداد/ المستقبل العراقي
أبه�رت هند كامل معجبيها وهي تصّور 
فيلمها الجديد بظهور أنيق ووجه نرض 
وكأنها يف العرشين بع�د غياب دام أكثر 

من ربع قرن عن السينما.
وكان آخ�ر فيلم للفنانة 
هند هو "بابل حبيبتي" 
للمخرج فيصل اليارسي 
ال�ذي ت�م تصوي�ره يف 
منتص�ف  يف  الع�راق 
الثمانين�ات إبان الحرب 
اإليراني�ة هو  العراقي�ة 
عراق�ي  تع�اون  أول 
مرصي يف مجال األفالم، 
جانبه�ا  إىل  اش�رك  اذ 
الفن�ان القدي�ر يحي�ى 

الفخراني.
وتأت�ي مش�اركة هن�د 
دائ�رة  ب�ارشت  بعدم�ا 
السينما واملرسح بانتاج 
الفل�م الروائ�ي الطويل 
وردي(  حل�م  )بغ�داد 
تأليف الروائية ميسلون 

فيص�ل  واخ�راج  وس�يناريو  ه�ادي 
الي�ارسي كمحاولة ج�ادة للنهوض من 

جديد بواقع السينما العراقية.
 وتتمح�ور قص�ة فيل�م )بغ�داد حل�م 
وردي(، حول العنف الطائفي، من خالل 
ش�خصية عراقية مغربة قررت العودة 
إىل الع�راق فاصطدم�ت بواق�ع العن�ف 

ال�ذي تفىش يف الب�الد. بينما تؤدي كامل 
دور طبيب�ة تعم�ل يف وزارة الزراع�ة - 
قس�م الحرشات وتعود اىل بغداد يف وقت 
عصي�ب م�ن ع�ام 2008 لتبق�ى فيها 
تحت ظل الفتنة الطائفية التي عصفت 
بالبالد انذاك، لكنها بحبها لبلدها تتغلب 

عىل ازمته�ا مع باقي العوائ�ل العراقية 
التي تتحد من اجل البقاء وعدم الهجرة. 
الفيلم بدأ تصويره قبل اس�بوعني وهو 
مس�توحى عن رواية للروائية ميسلون 

هادي.
وتقول بطلة الفيل�م كامل "يجب علينا 
أن نق�ول نحن هنا .. بل العراق يجب أن 
يقول للعالم أننا نحن هنا نعيش ونعمل 

ونصنع األمل".
 الفيلم يطرح مسألة االنتماء إىل املكان 
واألص�ول ع�رب حكاي�ات ملجموعة من 
العراقيني متعددي القوميات والديانات 
يس�كنون يف حي س�كني بغدادي واحد 
، تت�اح للكثري منهم فرص للهجرة عام 
2006، الذي يعد ساخنا 
 ، الدموي�ة  باألح�داث 
إىل قرار  لينتهوا جميع�اً 
واحد ه�و االمتن�اع عن 
مغرياتها  ونب�ذ  الهجرة 
وتكريس مب�دأ أن بغداد 

قبلة العراقيني . 
ويعد ه�ذا الفيلم الثاني 
الذي ب�ارشت فيه دائرة 
ضمن  واملرسح  السينما 
قائم�ة انتاج س�ينمائي 
كب�ري ومتن�وع لصال�ح 
مرشوع بغ�داد عاصمة 

للثقافة العربية .
وردي(  حل�م  )بغ�داد 
م�ن بطول�ة مجموع�ة 
الفنان�ات والفنانني  من 
منهم )هند كامل  وأمرية جواد وس�مر 
محمد وأنعام الربيعي وآالء نجم وأسعد 
عبداملجي�د وميمون الخال�دي(، فضال 
ع�ن ادوار قصرية لكب�ار الفن العراقي 
ولكنها االكث�ر حضورا وتأث�ريا يف هذا 
الفيل�م منه�م الفنان )يوس�ف العاني 

وسامي عبدالحميد(.

هند كامل.. تغيب ربع قرن وتعود كأهنا يف العرشين! تتابع تصوير فيلمها الجديد "بغداد حلم وردي"

بغداد/ عبد الجبار العتابي*
ي�رى املتابع�ون للفن التمثييل يف الع�راق أن أبطاله ال يرتقون اىل مس�توى النجومية 
من حيث الش�هرة الواسعة واألداء الالفت للنظر واإلنتباه، وال من حيث اإلستمرارية 
يف األداء، موضح�ني أن ذل�ك يعود ألس�باب عديدة من اهمها عدم وجود مؤسس�ات 
لصناع�ة النج�م يف العراق عىل غري م�ا لدى الكثري من الدول، فض�اًل عن عدم وجود 
س�ينما، وهذه لها دور كبري يف إعطاء صفة النجومية للممثلني، فيما حّمل آخرون 
املمث�ل العراقي هذه املس�ؤولية كونه ال يعرف كيف يختار أعمال�ه وال الذين يعمل 
معه�م، مس�تثنني من ذل�ك الفنان الراحل عبد الخالق املختار الذي اش�تغل بنفس�ه 
ع�ىل نجوميته، والفنان جواد الش�كرجي الذي قامت املؤسس�ة العربية بمنحه هذا 
اإلمتياز.فق�د ألق�ى املخرج عزام صال�ح بالالئمة عىل رشكات اإلنت�اج وعىل املمثل، 

فقال: ما زالت الدراما العراقية اىل حد اآلن عرجاء، يعني االمكانية االنتاجية 
ومواضيعها ال تس�مح لها أن تطلع خارج حدود العراق، فمواضيعنا خاصة 
وآنية سياس�ية ال تخص اإلنسانية أو رشيحة كبرية من العالم وال احداثها 
اجتماعي�ة ممي�زة، ثم أن االنت�اج تعبان لذل�ك تظهر األعم�ال من دون 
املستوى، واملمثل العراقي يشتغل مع أي مخرج، يشتغل مع الجيد ومع 
اسوأ مخرج يف آن واحد، أي أن املمثل ليست لديه سياسة وال ثقافة إنه 
يلتزم بش�خصيته كي يك�ون نجًما، لدينا عبد الخال�ق املختار، يرحمه 
الله، اس�تطاع أن يضع خطوة يف النجومية وهناك جواد الشكرجي الذي 

ينتقي النص لذلك صار ممثالً عربياً معروفاً.
واض�اف: لدين�ا يف العراق ممثل لتمش�ية االعمال، تراه يوم�اً يمثل كوميديا 
وآخر تاريخياً وتراجيدياً، وهذا التنوع ال يخلق نجماً، فمثالً: عادل امام لم يمثل 
تراجيديا اال بعد ان اصبح نجماً واصبحت لديه ش�خصية وتم التسويق له بشكل 

كبري عىل املستويني العربي والعاملي، وبعدها اشتغل عىل الراجيديا.
وتاب�ع: ال يمك�ن أن يك�ون لدينا نجوم يف الع�راق ما دام املمث�ل العراقي ليس لديه 
اختيار وال التزام بفنه وفكره، وانما يعمل بمبدأ )اعمل اي يشء(، وما دامت الثقافة 
منعدم�ة عند املمثل ولي�س لديه اعتداد بالنفس وال بقيمت�ه يف االلتزام بالعمل مع 
املخ�رج الجيد ويركض وراء املاديات واالعم�ال الهابطة بحجة أنه يريد أن ينترش، 

فضالً عن أننا ال نستطيع أن نسوق الدراما العراقية.
يم�ا اك�د الفنان فالح ابراهيم ع�ىل عدم وجود ممثل نجم عىل غري  الغن�اء، وقال: نعم ليس لدينا 
نج�وم يف العراق، الن ليس�ت لدينا مؤسس�ة اعالمية متط�ورة لصناعة نجوم ولي�س لدينا انتاج 
يقدم الفنان العراقي بش�كل الئق، عندنا نجوم فقط من املطربني، ألنهم اش�تغلوا عىل انفس�هم 
والهال�ة االعالمي�ة التي جعل�ت منهم نجوًما ليس�ت عراقية، فأعتق�د أن الخلل لي�س يف الفنان 

باالعالم  ب�ل  العراقي واالنت�اج، فاالنتاج هزيل واالعمال العراق�ي 
بأق�ل كل م�ا مطل�وب منها  تنت�ج  أن 
املمثل مبلغ ممك�ن، واملمثل  ه�و  الجيد 
واملخ�رج  الجي�د ه�و ال�ذي الحاف�ظ، 
هذه يصور 40 مش�هداً يف  لذلك  الي�وم، 
تخل�ق  ال  نجوًما، ايًضا هناك االف�كار 
لع�دم  آخ�ر  يف س�بب  نجومية  وج�ود 
فالس�ينما  موج�ودة، الع�راق،  غ�ري 
تصنع�ه فالنجم عىل مستوى  التمثي�ل 
الع�راق الس�ينما وال توجد  يف  س�ينما 
هن�اك واليمك�ن  تك�ون  أن 

الع�راق  يف  س�ينما 
بس�بب ع�دم وج�ود 
دار عرض س�ينمائية 
واح�دة يف العراق، وال 
يعرف  مش�اهد  يوجد 
ما السينما، جيل كامل 
لم يدخل سينما، فكيف 
يمك�ن أن يصن�ع النج�م، التلفزي�ون ال يصن�ع نجًما، 
النج�وم العرب كلهم خلقتهم الس�ينما، وطاملا ال توجد 

سينما يف العراق فال يوجد نجم.
من جانبه، اش�ار الصحايف  فائز جواد اىل أن النجومية يف 
العراق موس�مية مشريًا اىل أن وسائل االعالم تتحمل ذلك 
فقال: صناعة النجم ليس�ت سهلة، ويف العراق هناك خلل 
واضح، اوال يف الفنان نفس�ه حيث أنه يستس�هل النجاح 
او يحاول أن يس�تصغر أي ناجح أو ال يشجع املمثل املميز 
أو العم�ل الناجح، عىل عكس املمثل املرصي الذي وان كان 
ع�ىل خالف مع ممثل آخر فإنه يف وس�ائل االعالم يضعه يف 

ويجعل  منه نجم النجوم، ولكن يف العراق وان كان املمثل عىل عالقة القمة 
طيب�ة مع زميله املمثل فإنه يس�تصغره، وهذه مش�كلة ب�ني الفنانني الن فيها الحس�د والذم.

واض�اف : ثم أن النجومية لدينا موس�مية أي يف رمضان فقط لكنه�ا ال تدوم طويالً، وهنا يمكن 
أن تكون املش�كلة يف القناة الفضائية أو وزارة الثقافة أو الفنان نفس�ه ال توجد ادامة للنجومية، 

واعتقد أن وسائل االعالم تتحمل جزءاً من هذا 
الخل�ل فهي تجع�ل من املمثل الناجح فاش�اًل 

وتجعل من املمثل الفاش�ل ناجًح�ا، اضافة اىل 
االنتاج فلو كان الفن�ان مدعوًما فعالً من املنتج 

مادًي�ا ومعنوًي�ا لكانت هناك نجومية ولش�هدنا 
صناعة نجومية مثلم�ا هي يف مرص ودول الخليج 

وسوريا.
أم�ا الفنانة امرية جواد فكان رأيها مغايرًا، ورأت أن 

هن�اك ممثلني نجوماً عىل مس�توى الع�راق، وقالت: 
لدينا نجوم ، وليست مشكلتنا أنهم غري معروفني عىل  

املس�توى العربي لعدم وجود تس�ويق لدينا يف السابق، 
وانا اعتقد لو أن لدينا تسويًقا العمالنا الفنية منذ وقت 
بعي�د ألصبح لدين�ا نجوم، واال فالنج�وم العرب عرفوا 
لوجود تس�ويق العمالهم نحن نمتل�ك النجوم ونمتلك 
الطاقات املبدعة الجيدة واملتألقة، وانا اعتقد أن املمثل 
الجيد وامللتزم ال يمك�ن أن يتنازل عن اختياره للنص 
أو املوض�وع، والدليل هناك ممثلون نجوم ال يعملون 
س�نة أو س�نتني، فاملهم عنده ليس أن يشتغل بل ما 
يقدمه من اضافة، لدينا نجوم ولدينا طاقات متميزة 

ولكن مشكلتنا يف عدم وجود تسويق لدينا.
فيما اش�ار الفنان س�نان العزاوي  اىل عدم وجود 
مؤسس�ات ترعى الفنان، وق�ال : مفهوم النجم 
صنع�ة مؤسس�اتية اعالمية فني�ة بدليل أن يف 
مرص يوج�د نجم، بدليل أنه نج�م اينما يكون 
خ�ارج م�رص، ويتمتع ب�كل ممي�زات النجم 
سواء عىل صعيد تنفيذ العقد أو التعامل معه، 
وهن�اك رشكات تحتكر النجم، فيما نحن يف 
العراق ليست لدينا هذه املؤسساتية بدليل 
أن القضي�ة لدين�ا انتقائي�ة وفوضوي�ة، 
يف  ظه�رت  الت�ي  االح�داث  وس�اعدتها 

العراق.
* عن إيالف

ماذا يفعل مهند مع السلطانة هيام؟
ح�رض النجم الركي كيفانج تاتلتوغ الش�هري عربيا ب�"مهند" حفال أقي�م لتكريم نجوم الدراما 

الركية لعام 2012، من قبل جامعة داوود باش�ا وفق اس�تفتاء أجرته�ا لحوايل 5000 طالب من 

الجنس�ني، ح�ول اختيار نجوم العام 2012، وفاز مهند بلقب أفض�ل نجم تركي بعد تألقه الكبري 

بمسلس�ل )ش�مال وجنوب( بموس�ميه االول والثاني.

لكن كانت اىل جانبه النجمة مريم اوزيريل )السلطانة هيام( كأفضل فنانة للعام 2012 عن تألقها 

بمسلسل "حريم السلطان".

وجاءت الفنانة س�ينغول اودي�ن )نور( يف 
كذل�ك  الثاني�ة،  املرتب�ة 

ح�ل الفن�ان انج�ني اوي�ورك )كريم( يف 
مسلسل "فاطمة" ثانياً 

بالرشيح بعد مهند.

االحتفال شهد وصالت غنائية وكلمات 
مختلفة للضيوف، كما 

ش�هد انس�جام كامل بني مهند ونور 
والسلطانة هيام.

يواصل املخرج هاشم أبو عراق كتابة نصه الدرامي الذي يحاكي هموم املواطن 
وم�ا مر به من متغ�ريات، لكنه امنتع عن الخ�وض يف تفاصيله لحني خروجه 
للن�ور بع�د إتمام صياغت�ه بش�كل كامل.وتابع أن�ه انتهى م�ن تصوير فيلم 
)باس�طو األم�ن(، لصالح مرشوع بغداد عاصمة الثقاف�ة، حيث تدور أحداثه 
عن غلبة خصال الخري عىل الرش، واألمن ال يعني بالرضورة األمن العسكري بل 

يعني املواطن العراقي بحد ذاته والكيفية التي يستطيع فيها بناء عراق آمن.
ويف س�ياق منفصل أش�ار أبو الع�راق اىل وجود دماء جدي�دة يف مجال التأليف 

ب�دأت تظه�ر عىل الس�احة الفني�ة مؤخراً من خ�الل مرشوع بغ�داد عاصمة 
الثقاف�ة، حيث طرح�وا نصوصاً جديدة من نوعها.وأضاف: أن الوس�ط الفني 
يحتاج ملؤلفني ش�باب جدد يف مجال التأليف الس�ينمائي واملرسحي والدرامي، 
بالرغم من وجود مؤلفني ممتازين، لكن مخزونهم املعريف قارب عىل النفاد، لذا 
فوجود دماء جديدة يف التأليف بات أمر رضورياً وحاجة ملحة للوسط الفني.

مريم حسين تنجو من 
حادث مروع 

أنق�ذت العناي�ة اإللهية النجمة العراقية مريم حس�ني من املوت بعد 
عرضها لحادث سري مروع أسفر عن ترضر سيارتها بشكل كبري.

الحادث بدأ بمالحقة بعض املعجبني للفنانة الش�ابة بسيارتهم فور 
مش�اهدتهم له�ا داخل س�يارتها، لرغبتهم يف التصوي�ر معها، وملا 
حاولت مريم االبتعاد عنهم الحقوها بش�كل هيس�ري، األمر الذي 

جعلها تفقد السيطرة عىل سيارتها، ووقع الحادث.
املعجب�ون فور وقوع الحادث، نزلوا من س�يارتهم لالطمئنان عىل 
مريم التي خرجت سليمة من سيارتها، وقدموا اعتذارهم لها، ومن 
جانبها طمأنت مريم حس�ني محبيه�ا وأرستها عىل صحتها نافية 

تعرضها ألي إصابات.

عال غانم تخشى 
أدوار الشر 

قال�ت الفنانة عال غان�م أنها تخ�ىش األدوار التي تحمل 
مالم�ح الرش داخ�ل اإلط�ار الدرام�ي برغم أن املش�اهد 

األدوار  م�ن  أكث�ر  يتابعه�ا 
الطيبة التي تتسم بالرقة.

وأرجعت ذلك إىل أن املشاهد يف 
قرارة نفسه يكره املمثل الذي 
ي�ؤدي أدوار الرش ويرتبط يف ذهنه أن هذا 

الفنان يصلح للرش فقط.
وأضاف�ت أنها تعش�ق التن�وع يف األدوار 
وتقدي�م األدوار الصعب�ة ويف ح�ال وجود 
دور جي�د ل�ه مالمح الرش فس�وف تقبله 
برغم تخوفاتها ألن األدوار املكتوبة بشكل 

جيد نادرة يف ظل التكرار الدرامي.

أبو عراق: رفد مجال التأليف بالشباب حاجة ملحة 

وسام فرنسي لماجدة 
الرومي

كرمت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي من قبل الدولة 
الفرنس�ية بمنحها وس�ام الفن�ون واالداب من رتبة 

ضابط.
وذل�ك بحض�ور أكث�ر من مائة وخمس�ني ش�خصية 
سياس�ية، وإجتماعي�ة، وفنية، وإعالمي�ة، حيث قلد 
باتريس باويل السفري الفرنيس يف لبنان السيدة ماجدة 
الرومي الوسام نيابة عن الرئيس فرنسوا هوالند، بعد 
كلمة ذك�ر فيها أهم وأبرز أعماله�ا الفنية، كما أثنى 

عىل مساهمتها الكبرية يف حقل 
الفنون يف لبنان والعالم.

ويف كلمته�ا ش�كرت الس�يدة 
فرنس�ا  الروم�ي  ماج�دة 
ورئيسها الذي رشفها بمنحها 
بأنها  الوس�ام، وقال�ت  ه�ذا 
تش�عر بفخر كبري، وتشاركه 
مع جمي�ع الذين آمن�وا بها 
مس�ريتها  إنطالق�ة  من�ذ 
بالذك�ر:  الفني�ة، وخص�ت 
عمله�ا،  فري�ق  عائلته�ا، 
وامللحن�ون،  املؤلف�ون، 
واملوس�يقيون، والجمهور، 
ووس�ائل اإلعالم. وأرجعت 
ال�ذي  بالنج�اح  الفض�ل 

تعيشه اليوم إليهم.وقالت بأنها وجدت نفسها حاملة 
لرسالة تحرير بواسطة املحبة، ذلك أن إيمانها راسخ 

أنه "إذا كانت الكراهية تقتل، فاملحبة تحيي".
كما تطرق�ت يف كلمتها ألعالم الف�ن واألدب الفرنيس 
كفيكتور هوغو، وإمي�ل زوال، تريز دو ليزيو، وإديث 

بياف، وغريهم ممن إعتربتهم ملهمني لها.
ويف حدي�ث إلي�الف ب�ررت الرومي إرصاره�ا عىل نيل 
التكريم يف لبنان وليس يف فرنس�ا، بأنها تود أن يكون 
معها يف مثل هذا اليوم عائلتها ومحبيها ليش�اركوها 
فرحته�ا، ولذا فضلت أن يتم التكري�م يف بلدها لبنان. 
وعربت عن س�عادتها الكبرية بني�ل هذا الرشف كونه 
أول وس�ام أجنبي تتقلده، حيث سبق وقلدت أوسمة 

عربية من قبل.

فنانون: غياب السينام واملؤسسات وراء أفول النجومية يف العراق
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ع��ن  انفصاله��ا  بع��د 
صديقها النجم العالمي جاس��ت 
بيب��ر احتفل��ت النجمة س��يلينا 
غومي��ز بعي��د ميالده��ا وس��ط 
أصدقائها ف��ي "بفيرل��ي هيلز" 
اول من امس، وظهرت س��يلينا 
في عيد ميالدها بنفسية وحالة 
مزاجي��ة أفض��ل مما كان��ت عله 
اثن��اء صداقته��ا م��ع بيب��ر كما 
ذكرت بعض المصادر اإلعالمية 

االجنبية.

اعداد واخراج / د . فاضل خليل
تمثيل/ سـهى سـالم ـ هيثم عبد الرزاق ـ 

جبار خماط  ـ بيداء رشيد
الزمان/ 2013 

املكان/ كلية الفنون الجميلة
املناسـبة/ مرشوع بغداد عاصمة الثقافة 

العربية 
"تـدور احداث العمل حول الشـخص األقل 
حريـة الـذي يكـون دائمـا االكثر سـعادة 

وتحدث موازنة بني الحرية والال الحرية".
املخرج

د . فاضل خليل 

مسرحية  الثعلب والعنب

الرا بولفر زوجة
 "جيمس بوند"

اختريت املمثلة الربيطانية السـمراء الرا بولفر لتجسيد شخصية 
زوجـة مؤلف سلسـلة "جيمس بونـد" أيان فليمينغ يف سلسـلة 

تلفزيونية جديدة من 4 أجزاء.
"صـن"  صحيفـة  وأفـادت 
الربيطانيـة ان بولفر سـتلعب 
دور زوجة فليمينغ يف السلسة 
التـي  أجـزاء   4 مـن  املؤلفـة 
سـتعرض يف وقـت الحـق من 
هذه السنة عىل محطة "سكاي 
أتالنتيـك"، والتي يشـارك فيها 
دومينيـك كوبـر يف دور مؤلف 

كتب الجاسوس الشهري.
وأوضحـت ان بولفـر سـتلعب 
دور "آن" التي تزوجت فليمينغ 
طوال 12 سـنة حتـى وفاته يف 

العام 1964.
وعـربت بولفر عن سـعادتها 

للفـوز بـدور هذه املرأة التي أشـارت إىل مكانتهـا الكبرية، إذ 
كانـت قادرة عـىل التواصل مع كبار السياسـيني مثل رئيس 
الوزراء الربيطاني وينسـتون ترششـل، ومن بني أصدقائها 
عالم النفس الكبري لوسيان فرويد، فيما تمكنت من إقامة 

عالقة عاطفية كبرية مع أيان فليمينغ "العظيم".

أنجيلينا تنتظر الطفل رقم 7
أعلنـت مجلـة "Star" األمريكية أن النجمـة أنجيلينا جويل 
تنتظر طفلها السـابع، مؤكـدة أن عدم حضور جويل لحفل 
جوائز "غولدون غلوب" يرجع إىل تعرضها لبعض األعراض 
الصباحيـة التي تصاحب املراحل األوىل من الحمل، فضالً عن 

عدم رغبتها يف الكشف عن حملها يف ذلك الوقت.
جـويل التي لديها وبـراد بيت ثالثة أطفـال بيولوجيني وثالثة 
آخريـن بالتبني، كانت أخربت أصدقائها بحقيقة حملها وأنها 
 "Star" يف الشـهر الثالث من الحمـل، إذ أكد أصدقائهـا ملجلة
قائلـني:" جـويل فضلت البقاء بعيـدة عن أعـني الجميع طوال 
الفرتة املاضيـة ألنها كانت مصابة بالغثيـان الصباحي وكانت 
ال تريـد أن تلفت انتباه الجمهور أو اإلعـالم إليها يف تلك املرحلة 
من حملها"، علماً بأنهم أوضحوا أن براد بيت قال لهم أن الطفل 
املنتظـر ذكـر ومن املقـرر أن يطلقوا عليه اسـم "جـون" تنفيذاً 

لرغبة ابنتهما "شيلوه".
يذكـر أنه يف يناير املـايض، ذكرت مجلـة  "Ok" أن أنجيلينا جويل 
تنتظـر مولوداً وهو األمر الذي نفاه براد بيـت حينها، علماً بأنه 
يف فربايـر أوضحت املجلة ذاتها عـزم الثنائي براد بيت وأنجيلينا 
جويل الزواج خالل الصيف وهو ما لم يحدث إذ أن فصل الصيف 

قد انتهى من دون أي مراسم زواج بني النجمني.

كارديشيان تتباهى بهدية كانيي
عـىل الرغـم من تمتع نجمـة تليفزيـون الواقع، كيم 
كارديشـيان، بكل سـبل الرفاهية وارتدائها مالبس 
تحمل توقيع أشهراملصممني، إال أن هدية حبيبها 
كانييه ويسـت كان لها وقعاً خاصاً عليها، إذ أن 
سعادتها باألسـاور الذهبية التي تبلغ قيمتها 
200 ألـف دوالر حسـب بعـض التقديـرات، 
واملقدمـة مـن ويسـت دفعتهـا إىل تصوير 
تلك األسـاور ونرش الصـورة عىل صفحتها 

."Instagram " الخاصة عىل موقع
كارديشيان التي كشفت عن هدية كانييه 
ويسـت لها كتبـت عند نرشهـا للصورة 
أنها محظوظة جًدا بتلك الهدية التي أكد 
موقـع"Radar online" أن قيمتها تبلغ 
 CBS 200 ألف دوالر، يف حني قدرت قناة

قيمتها ب65 ألف دوالر فقط. بغداد/ عبد الجبار العتابي*
يـرى املتابعـون للفن التمثييل يف العـراق أن أبطاله ال يرتقون اىل مسـتوى النجومية 
من حيث الشـهرة الواسعة واألداء الالفت للنظر واإلنتباه، وال من حيث اإلستمرارية 
يف األداء، موضحـني أن ذلـك يعود ألسـباب عديدة من اهمها عدم وجود مؤسسـات 
لصناعـة النجـم يف العراق عىل غري مـا لدى الكثري من الدول، فضـاًل عن عدم وجود 
سـينما، وهذه لها دور كبري يف إعطاء صفة النجومية للممثلني، فيما حّمل آخرون 
املمثـل العراقي هذه املسـؤولية كونه ال يعرف كيف يختار أعمالـه وال الذين يعمل 
معهـم، مسـتثنني من ذلـك الفنان الراحل عبد الخالق املختار الذي اشـتغل بنفسـه 
عـىل نجوميته، والفنان جواد الشـكرجي الذي قامت املؤسسـة العربية بمنحه هذا 
اإلمتياز.فقـد ألقـى املخرج عزام صالـح بالالئمة عىل رشكات اإلنتـاج وعىل املمثل، 

فقال: ما زالت الدراما العراقية اىل حد اآلن عرجاء، يعني االمكانية االنتاجية 
ومواضيعها ال تسـمح لها أن تطلع خارج حدود العراق، فمواضيعنا خاصة 
وآنية سياسـية ال تخص اإلنسانية أو رشيحة كبرية من العالم وال احداثها 
اجتماعيـة مميـزة، ثم أن االنتـاج تعبان لذلـك تظهر األعمـال من دون 
املستوى، واملمثل العراقي يشتغل مع أي مخرج، يشتغل مع الجيد ومع 
اسوأ مخرج يف آن واحد، أي أن املمثل ليست لديه سياسة وال ثقافة إنه 
يلتزم بشـخصيته كي يكـون نجًما، لدينا عبد الخالـق املختار، يرحمه 
الله، اسـتطاع أن يضع خطوة يف النجومية وهناك جواد الشكرجي الذي 

ينتقي النص لذلك صار ممثالً عربياً معروفاً.
واضـاف: لدينـا يف العراق ممثل لتمشـية االعمال، تراه يومـاً يمثل كوميديا 
وآخر تاريخياً وتراجيدياً، وهذا التنوع ال يخلق نجماً، فمثالً: عادل امام لم يمثل 
تراجيديا اال بعد ان اصبح نجماً واصبحت لديه شـخصية وتم التسويق له بشكل 

كبري عىل املستويني العربي والعاملي، وبعدها اشتغل عىل الرتاجيديا.
وتابـع: ال يمكـن أن يكـون لدينا نجوم يف العـراق ما دام املمثـل العراقي ليس لديه 
اختيار وال التزام بفنه وفكره، وانما يعمل بمبدأ )اعمل اي يشء(، وما دامت الثقافة 
منعدمـة عند املمثل وليـس لديه اعتداد بالنفس وال بقيمتـه يف االلتزام بالعمل مع 
املخـرج الجيد ويركض وراء املاديات واالعمـال الهابطة بحجة أنه يريد أن ينترش، 

فضالً عن أننا ال نستطيع أن نسوق الدراما العراقية.
يمـا اكـد الفنان فالح ابراهيم عـىل عدم وجود ممثل نجم عىل غري  الغنـاء، وقال: نعم ليس لدينا 
نجـوم يف العراق، الن ليسـت لدينا مؤسسـة اعالمية متطـورة لصناعة نجوم وليـس لدينا انتاج 
يقدم الفنان العراقي بشـكل الئق، عندنا نجوم فقط من املطربني، ألنهم اشـتغلوا عىل انفسـهم 
والهالـة االعالميـة التي جعلـت منهم نجوًما ليسـت عراقية، فأعتقـد أن الخلل ليـس يف الفنان 

باالعالم  بـل  العراقي واالنتـاج، فاالنتاج هزيل واالعمال العراقـي 
بأقـل كل مـا مطلـوب منها  تنتـج  أن 
املمثل مبلغ ممكـن، واملمثل  هـو  الجيد 
واملخـرج  الجيـد هـو الـذي الحافـظ، 
هذه يصور 40 مشـهداً يف  لذلك  اليـوم، 
تخلـق  ال  نجوًما، ايًضا هناك االفـكار 
لعـدم  آخـر  يف سـبب  نجومية  وجـود 
فالسـينما  موجـودة، العـراق،  غـري 
تصنعـه فالنجم عىل مستوى  التمثيـل 
العـراق السـينما وال توجد  يف  سـينما 
هنـاك واليمكـن  تكـون  أن 

العـراق  يف  سـينما 
بسـبب عـدم وجـود 
دار عرض سـينمائية 
واحـدة يف العراق، وال 
يعرف  مشـاهد  يوجد 
ما السينما، جيل كامل 
لم يدخل سينما، فكيف 
يمكـن أن يصنـع النجـم، التلفزيـون ال يصنـع نجًما، 
النجـوم العرب كلهم خلقتهم السـينما، وطاملا ال توجد 

سينما يف العراق فال يوجد نجم.
من جانبه، اشـار الصحايف  فائز جواد اىل أن النجومية يف 
العراق موسـمية مشريًا اىل أن وسائل االعالم تتحمل ذلك 
فقال: صناعة النجم ليسـت سهلة، ويف العراق هناك خلل 
واضح، اوال يف الفنان نفسـه حيث أنه يستسـهل النجاح 
او يحاول أن يسـتصغر أي ناجح أو ال يشجع املمثل املميز 
أو العمـل الناجح، عىل عكس املمثل املرصي الذي وان كان 
عـىل خالف مع ممثل آخر فإنه يف وسـائل االعالم يضعه يف 

ويجعل  منه نجم النجوم، ولكن يف العراق وان كان املمثل عىل عالقة القمة 
طيبـة مع زميله املمثل فإنه يسـتصغره، وهذه مشـكلة بـني الفنانني الن فيها الحسـد والذم.
واضـاف : ثم أن النجومية لدينا موسـمية أي يف رمضان فقط لكنهـا ال تدوم طويالً، وهنا يمكن 
أن تكون املشـكلة يف القناة الفضائية أو وزارة الثقافة أو الفنان نفسـه ال توجد ادامة للنجومية، 

واعتقد أن وسائل االعالم تتحمل جزءاً من هذا 
الخلـل فهي تجعـل من املمثل الناجح فاشـاًل 

وتجعل من املمثل الفاشـل ناجًحـا، اضافة اىل 
االنتاج فلو كان الفنـان مدعوًما فعالً من املنتج 

مادًيـا ومعنوًيـا لكانت هناك نجومية ولشـهدنا 
صناعة نجومية مثلمـا هي يف مرص ودول الخليج 

وسوريا.
أمـا الفنانة امرية جواد فكان رأيها مغايرًا، ورأت أن 

هنـاك ممثلني نجوماً عىل مسـتوى العـراق، وقالت: 
لدينا نجوم ، وليست مشكلتنا أنهم غري معروفني عىل  

املسـتوى العربي لعدم وجود تسـويق لدينا يف السابق، 
وانا اعتقد لو أن لدينا تسويًقا العمالنا الفنية منذ وقت 
بعيـد ألصبح لدينـا نجوم، واال فالنجـوم العرب عرفوا 
لوجود تسـويق العمالهم نحن نمتلـك النجوم ونمتلك 
الطاقات املبدعة الجيدة واملتألقة، وانا اعتقد أن املمثل 
الجيد وامللتزم ال يمكـن أن يتنازل عن اختياره للنص 
أو املوضـوع، والدليل هناك ممثلون نجوم ال يعملون 
سـنة أو سـنتني، فاملهم عنده ليس أن يشتغل بل ما 
يقدمه من اضافة، لدينا نجوم ولدينا طاقات متميزة 

ولكن مشكلتنا يف عدم وجود تسويق لدينا.
فيما اشـار الفنان سـنان العزاوي  اىل عدم وجود 
مؤسسـات ترعى الفنان، وقـال : مفهوم النجم 
صنعـة مؤسسـاتية اعالمية فنيـة بدليل أن يف 
مرص يوجـد نجم، بدليل أنه نجـم اينما يكون 
خـارج مـرص، ويتمتع بـكل مميـزات النجم 
سواء عىل صعيد تنفيذ العقد أو التعامل معه، 
وهنـاك رشكات تحتكر النجم، فيما نحن يف 
العراق ليست لدينا هذه املؤسساتية بدليل 
أن القضيـة لدينـا انتقائيـة وفوضويـة، 
يف  ظهـرت  التـي  االحـداث  وسـاعدتها 

العراق.
* عن إيالف

 بعـد غياب عـن السـينما العراقيـة لفرتة 
طويلـة عـاد املخرج فـاروق القيـي بعد 
أن اسـندت اليـه مهمة إخـراج فيلم جديد 
بعنـوان "اغتيال مع وقـف التنفيذ" ضمن 
مرشوع بغـداد عاصمـة للثقافـة العربية 

عام 2013.
والجدير باالشـارة اىل ان الفيلم من االفالم 

الروائية السـينمائية القصرية والذي يقدم 
رسـالة لجميع العراقيني وبـكل طوائفهم 
مـن اجل الوحدة الوطنيـة والعمل من اجل 
وطنهم العراق.. اضافة اىل كونه يدعو لنبذ 
التفرقـة والطائفيـة والعنرصية والوقوف 
بحـزم تجـاه االرهـاب الـذي ال يميـز بني 

الجميع.

فاروق القيسي في عملية اغتيال 

آسيا كمال كادت أن تكون 
أسمهان 

ذكرت الفنانة آسـيا كمال أنها كانت تتمنى ان تجسـد شخصية )اسمهان( 
وخاصة بعد ان تفاجأ املخرج شـوقي املاجدي بالشبه بينها وبني اسمهان.. 

لكنها قالت "ما كل ما يتمناه املرء يدركه". 
بقي أن نعلم أن جديدها املرسحي سيكون من خالل املخرج سنان العزاوي 
يف مرسحيـة )من يطـرق الباب(.. وبذلـك تثبت الفنانة آسـيا كمال أنها 
ليست غائبة عن خشبة املرسح.. وليس املرسح غائبا عنها .. فضال عن 
كونهـا  يف قلب الدراما العراقية ولها مشـاركات كثرية ويكاد ان يكون 

عام 2012 مختلفا عن املواسم السابقة ، بالنسبة لها ، كما عربت.

فنانون: غياب السينام واملؤسسات وراء أفول النجومية يف العراق
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لم يك�ن الكهف ليمثل أق�دم خلية لتاريخ 
التح�ول م�ن الربية إىل ن�واة القري�ة، من غري 
مفه�وم )الباب(، ال بصفته مفهوما ً للحماية 
من خطر الخارج حسب، بل ألنه سيمثل مدخال 
ً للمدين�ة. أي الرشوع برصاع اش�د تعقيدا ً يف 
التحول من الفضاءات ذات املس�احات الحرة، 

إىل الجدران. 
فالباب ليست مصدا ً، أو حماية، أو مدخال 
ً فحس�ب، ب�ل عالمة أق�دم اس�تحداث لهوية 
املكان كوحدة مركبة س�محت لظهور كائنات 
أكثر انشغاال ً بتأويل/ وتفسري، ما يحدث لها 

من: موت ووالدة، من اندثار وانبثاق.
فالباب، بهذا املعن�ى، ال يدور املفتاح فيه، 
بل الباب ذات�ه هو هذا املفت�اح، والقفل، مما 
جع�ل امل�دن، كتعري�ف، ستتش�كل بمجموع 
أبوابه�ا. وهو ما س�يمهد للحضارة ان تقرتن 

بالرتاكمات � وتحوالتها.

وإذا كانت مشاهد املحو التقليدية عادة ما 
تحدث فوق األرض، يف الهدم، إلس�قاط املدن، 
وأنظمته�ا، فان بغداد )2003( س�قطت جوا 
ً، ول�م يعد ألبوابه�ا أهمية تذك�ر. لقد وجدت 
نفسها ترتد إىل زمن ما قبل )الكهف( واىل زمن 
القرى، وقد استس�لمت لرضب من عش�وائية 
االس�تباحة، كاغتص�اب وجد الضحي�ة، قبل 
الج�الد، ل�ّذة الثأر لذات ل�م تعد تمتل�ك إال ان 
تحتفل برماده�ا، وخرابها، وهي ترجع إىل ما 

قبل عرص النار.
فإذا كان هذا االنطباع قد ترك أثره عميقا ً 
يف فكر محمد غني حكمت، بعد الحرب، فانه، 
قبل نصف قرن، كان قد تذّوق مرارات مماثلة. 
فقد كان�ت بغداد مجموعة خرائ�ب، وأطالل، 

توزعت بينها بقايا نادرة لعرصها الغابر.
م�ن هنا نش�أت، والفنان م�ازال يف روما، 
فكرة إحياء القواعد الكالسية: املدينة بأبوابها، 
مثلم�ا القاص�ة بقفله�ا، كالهم�ا يتضمنان 
حماي�ة املحت�وى � املركز. ألن ه�ذا الالوعي/ 
والالش�عور، لدي�ه، وجد، مع بغ�داد ما بعد 
تفكك، وتفكيك الدول�ة العثمانية، للرشوع 
باس�تيقاظ تزامن مع توف�ر مصادر البناء 
)البرتول(، أي الوفرة التي عززها االستقرار 
األمني، حتى عام 1958، بمواكبة حداثات 
قائم�ة ع�ى توازن�ات األزمن�ة � رغ�م ان 

العالمات القديمة قد دخلت املتحف.
كان إحس�اس محم�د غن�ي ببغ�داد، 
واىل جانب اعرتافه بهذا اإلحس�اس، وليد 
النظ�ام ذاته ملفه�وم امل�كان � بحافاته، 
ولي�س بفضاءات�ه الح�رة، أو التائه�ة، 
هو الح�د املغاي�ر للتجمعات الس�كانية 
املحيط�ة ببغ�داد؛ حي�ث ال أهمية تذكر 
للباب، ال يف البيوت الش�بيهة بالكهوف، 
وال بالخي�ام، وال بالرصائ�ف التي طاملا 
كان�ت عرض�ه للحرائ�ق، مم�ا وضعه 
إزاء مرشوع العم�ر: املدينة، أي بغداد، 
وال�رشوع برؤيته�ا حارضة، ش�بيهة 
بالبذرة وجدت عوامل تس�اعدها عى 

شق براعمها نحو الشمس.
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ولعل أقدم إش�ارة للباب، رسخت 
يف تصّورات الفن�ان، ان الباب تتألف 
تمث�ل  األوىل  صورت�ن،  م�زج  م�ن 
البيت، والثاني�ة تمثل الطريق، وهو 
م�ا ذك�ره د. فوزي رش�يد، أس�تاذ 
التاري�خ الس�ومري، فاالس�م وليد 
الفع�ل، مثلم�ا تس�تحيل تراكمات 
تراك�م  ألن  م�كان،  إىل  األزمن�ة 
الحي�وات،  والتج�ارب،  الخ�ربة، 

منح املكان وظيفة ش�بيهة بالرحم وش�بيهة 
بالرأس وش�بيهة بالقاصة، كلها تتضمن فعل 
الديمومة/ ومش�فراتها. من هنا كانت بغداد، 
يف أبوابه، تحتمي بها، فضال ً عن كونها هوية 
لها خصوصيتها إزاء تماثل األبواب، وتش�ابها 
يف الوظيفة، وانعدام لغزها الروحي. ومن هنا، 
للمقارن�ة، ف�ال اخت�الف لألبواب لدي س�كان 
االه�وار، أو الصح�راء، أو الجب�ل، إال بصفتها 
مصدات، ال بصفتها تؤدي دور القفل � اللغز.

فثم�ة عب�ور م�ن الالحاف�ات إىل امل�كان 
بهويته، ومن ثم، االنش�غال بتدّوي�ن التاريخ 
داخلي�ا ً، كي تتح�ول الباب إىل ن�ص اندمجت 
� وانصه�رت في�ه م�ا ال تحىص م�ن الروافد، 
وخاماتها، وليس لب�اب الكوخ، أو الخيمة، أو 
الكهف، بما تمثله من انش�غاالت س�ابقة عى 

مفهوم الرتكيب، والتحوالت. 
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وعملي�ا ً، ل�م يك�ن للب�اب البغ�دادي، يف 
مطل�ع ثالثينيات القرن امل�ايض وجودا يذكر. 
كان�ت األبواب البغدادية، والكالم للمعماري د. 

إحس�ان فتحي، قد بدأت باالنحسار، وخرست 
املعرك�ة من اجل البقاء، ويف نهاية الثالثينيات 
كان أمرها قد حس�م تماما ً. وهي إشارة دالة 
ع�ى تراج�ع بغ�داد، يف مجاالته�ا كاف�ة، عن 
دورها كمدينة صانع�ة للعالمات الحضارية. 
وكان ه�ذا بحد ذاته محف�زا ً للفنان ان يتبنى 
برنامجا ً يمن�ح )التحديث( ذات األهمية التي 
تبناه�ا البّن�اء العراق�ي القديم، منذ س�ومر. 
وكان ه�ذا وح�ده ق�د جعل�ه ي�ويل املدين�ة � 
بغ�داد � موقعها يف مرشوعه اإلبداعي. فهو لم 
يكرتث للتيارات الحديثة، وخطابها، إال بحدود 
بل�ورة واقعي�ة حديث�ة، تت�وازن فيه�ا هوية 
املدينة بتدشينات العرص. فكانت رؤيته تزاوج 
ب�ن عمل املعمار واملؤرخ والش�اعر يف س�ياق 
تعددي�ة أه�داف العم�ل )الن�ص( الفني، ويف 
مقدمته�ا ان الفن هو جزء ال يتجزأ من هوية 
بغداد، وه�ي تخرج من ق�رون كادت تندرس 
فيه�ا معامله�ا � وش�خصيتها، كي تس�تعيد، 
بحسب استيقاظها، بما تمثله من قدرات عى 

الديمومة � والتجدد.
بغ�داد محمد غني حكمت، ليس�ت مدينة 

الرسد الخيايل، واألحالم، واألس�اطري فحسب، 
ب�ل هي املدين�ة التي حل�م ان يراها تس�تعيد 
هويتها برؤية بّناء بغ�دادي، زاوج بن تقاليد 
)االس�طة(/ املحرتف، العراق�ي القديم، وبن 
متطلبات عرص مغاير، كاد )املحو( ان يشكل 
س�مته األوىل، ولك�ن ال وع�ي املدين�ة، بغداد، 
مهد ل�ه ان يكون معلما ً، ويحف�ر يف الذاكرة، 
عالمات نس�ج عربها رسالته الجمالية، بعيدا ً 
عن املحاكاة، مثلما منح الصياغات انتس�ابها 
إىل مدين�ة تغادر أطاللها، ومدافنها، واس�اها 

العميق.
* ول�د يف بغداد 1929 . نحات ورس�ام من 

جيل الرواد.
1� أب�واب النح�ات العراق�ي محم�د غني 
� مقدم�ة د. عاص�م عب�د األم�ري.دار األدي�ب 
للصحاف�ة والنرش � عمان � السلس�لة الفنية 

2008 �7�
واملط�ارق  ]املقاب�ض  غن�ي  محم�د   �  2
الربونزي�ة[ قاعة االور فيل � بغداد 24 ترشين 

أول 1984.  
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جمعة الالمي 

 “الذي ي�شدو بالأغاين،
 هو الذي يلقي الذعر 

 يف قلوب اأعدائه”
 )�شرفانت�س(

  ل�م يكن “أوفي�د” يقصده�ا عندما قال: “تم�وت الورود، 
وتبق�ى األش�واك”، ألن ايديت بي�اف، زهرة من دون أش�واك، 
فهي التي كانت تقول بلس�ان همنج�واي، من دون أن تعرفه، 
أو تتخي�ل تلك الفتاة يف “ملن تقرع األجراس”: تس�تطيعون أن 
تدخلوا حديقتي الخلفية يف أّي وقت، وأن تأخذوا ما ش�ئتم من 

الثمار، ولكن ال تقذفوا األشجار بالحجارة!".
 كان�ت باريس بيته�ا، واألرض غرفة مالبس�ها، وتمتمات 
األكوان حلّيها، والك�ون الالمتناهي مرسحها األخري، كما هي 
أغنياته�ا، وصداقاتها، وعذاباتها حن كان�ت طفلة، أو عندما 
سقطت بها الطائرة س�نة ،1949 فلم تفارقنا أبداً، إىل أن جاء 
العام 1963.  ولدت عند مكان ال مظلة عنده يف شارع بارييس، 
كان والدها العب الجمباز يؤدي عروضه يف الهواء الطلق، وكذا 
أمها املغنية التي اتخذت من الشارع مسكناً، وتابوتاً، ومشهداً، 
ملط�اردات الدائنن والس�وقة وأنصاف الرج�ال.  وهكذا كربت 
ابديت بياف يف الش�ارع، وأصبحت أيضاً امرباطورة الهامشين 
يف العالم طراً، بعد الحرب األوىل مبارشة، تغني بصوتها الرفيع 
الذي يش�به تمتمة طفل، لتلتقي ب “لويس دوبوند” ولتمنحه 
طفلتهما “مارسيل” التي رسعان ما توفيت.  لم تمكث طويالً 
مع “دوبوند”، وتعرفت اىل “لويس لوبلييه” الذي قال لها: أنت 
اآلن ايديت بياف، وعليك نس�يان أي اسم آخر. ولم تكن الشابة 
املترشدة، وصاحبة األغنية الخالدة “نشيد الحب” تعرف اسمها 
املعمداني. لكن “لوبلييه” وجد مقتوالً يف ش�قته س�نة ،1936 
بعد سنة واحدة من ارتباطهما.  بعد ذلك، جاء “ريموند آسو”، 
ولم يبدد وحشتها، ويعيد إطالق وحشيتها الرائعة سوى “جان 
كوكتو” الذي خّصها بإحدى مرسحياته. كان “كوكتو” يقطن 
نادياً ليلياً، فش�اركته بياف هذا الرتف. وكان “هنري كونتيت” 
مثل رديفه “لوي�س كارير” محطة بال ظالل يف حياتها.  حتى 

جاءت رضبة الكون مارسيل سريدان.
 هذا الشاب املالكم، املتزوج واألب لثالثة أطفال، الذي يقيم 
يف الدار البيض�اء، املغربية، كان هو الحب الخالص الذي عانت 
م�ن أجله، حياً، تؤدي “نش�يد الحب”، ومن أجل�ه أيضاً، ميتاً، 
تتعبد بذلك النش�يد الذي يحفظه كثري من الفرنسين عن ظهر 
قلب.  س�يجعل الحب من ه�ذه املترشدة، تكت�ب إليه: “أحبك 
بشكل غري طبيعي وجنوني، وال حيلة يل يف ذلك، فأنت املسؤول 
ع�ن ذلك، ألن�ك رائع. ضمن�ي بفكرك، بن ذراعي�ك، وقل يل: ال 

يشء يف العالم له قيمة غريك وغريي”.
 يرد س�ريدان ع�ى ايديت: “هناك ايديت بي�اف واحدة، وأنا 

محظوظ أنا املالكم املسكن ألنها تحبني”.
 س�نة ،1949 تويف س�ريدان يف حادث ج�وي؛ فبقيت بياف 
تغني من أجله “نشيد الحب” حتى وفاتها سنة ،1963 خجولة 

ومتواضعة مثل تلك الزهرة التي عناها الشاعر “وردزورث”.

بياف.. 

مرسحها الكون

ذاكرة امل�شتقبل

برفقة لوركا
�شالح بو�شريف 

�ف طبيع�ة العالق�ة القديمة الت�ي جمعت  تتكشَّ
اإلنس�ان بالف�ن وبالكتاب�ة. وه�ي عالق�ة ال يمك�ن 
حرُصه�ا، فق�ط، يف التصوي�ر الذي وصلن�ا من قديم 
الثقاف�ة العربي�ة، أو الثقافة اإلس�المية، يف ما أبدعت 
في�ه، يف الكتاب�ة الكاليغرافي�ة، التي اعتم�دت الخط، 
كوسيلة للتعبري الفني والجمايل، بل إنها تعود، ملرحلة 
م�ا ُعرِف بالبيكتوغ�رام، أي مرحلة ما قبل اكتش�اف 
الح�روف األبجدي�ة، حن أدرَك اإلنس�ان، أنه يف حاجة 
للتعبري عن فكره، وعما ُيخالجه من أحاسيس، ُتجاه 
بع�ض ما بدأ َيْسَتْش�ِعُره من رغب�ة يف الفهم واإلدراك 
والتعب�ري. فم�ا تركْته حض�ارة ما ب�ن الرافدين، من 
كتاب�ات، ورس�وم، ونق�وش، ورقش، ومحف�وات، أو 
م�ا يمكن اعتباره، ببعض مقايي�س العرص الحديث، 
أعم�االً 'فني�ة'، وم�ا ترك�ه املرصي�ون الُقدامى، من 
ُتَح�ف، وُحيل، ومحفورات، ونقوش، ورس�ومات، عى 
األواني، وأعمدة وُج�دران املعابد، وغريها من األمكنة 
التي كانت تحظى عندهم باهتمام خاص، وما وصلنا 
من منحوتات إغريقية قديمة، كلها كانت ُتشري لهذه 
الرغب�ة البعيدة، عند اإلنس�ان يف التعب�ري عن عالقته 
بالوج�ود، وعن َتمثُّالت�ه األوىل، للطبيعة، ولِما َش�َغل، 
اإلنس�ان 'األول'، ألتفادى اس�تعمال كلمة ِبدائي، التي 

ال تُع�ربرِّ ع�ن املعنى الحقيق�ي للمعرف�ة الجمالية، أو 
التعبريية الفنية، لهذه املرحلة، من أسئلة، ومن أفكار 
حول بعض الظواهر الطبيعية، أو الغيبية، مما سيأتي 
الدرِّين، الِحقاً، لتفس�ريه بطريق�ة خاصة. ففي ورقة 
الجمعية، ما يفتح الطريق نحو هذا النوع من التأصيل 
للفكر التصويري، والجمايل، الذي كان ُمحايثاً للكتابة، 
وربم�ا، كان، بناًء ع�ى أن األص�ل البيكتوغرامي، هو 
األس�اس، يف ظهو الخ�ط، أو الكتاب�ة الصوتية، بنقل 
الصوت من اللس�ان، إىل الل�وح الحجري، أو إىل جدران 
األماكن التي ما زالت إىل اليوم ُتش�ري إىل أثر اليد يف نقل 
اإلنسان من زمن الكالم الشفاهي اللفظي املنطوق، إىل 
زمن التدوين، والكتابة، التي أحدثت انقالبات كربى يف 
فكر اإلنسان، ويف الحضارة اإلنسانية، التي خرجت من 
زمن الذاكرة واالس�رتجاع، إىل زمن التدوين، والتثبيت، 
والتقييد، فالعالقة، بن الرس�م، أو التصوير والكتابة، 
قبل أن تكون عالق�ًة، باملعنى اإلبداعي الجمايل، كانت 
عالقًة خطية، عملت خاللها اليد عى توس�يع مجاالت 
تعبرياته�ا، باالنتقال من التعبري بالصورة، وتجس�يد 
مداليل األش�ياء، كم�ا كان يراها يف الطبيع�ة، أو كما 
تتَب�دَّى له يف خياله، إىل التعبري األبجدي، الذي كان فيه 
للس�ومرين دور الريادة، بابت�كار الحروف، كما كان 
البت�كار األرق�ام، يف ما بعد، دور يف االنتق�ال إىل الزمن 

الحسابي الرقمي. 
فقد كان الرس�ول يف حديث له عربَّ عن هذا املعنى، 

الذي أشار فيه إىل الس�ياق الثقايف الذي تأسست عليه 
معرفة العرب، وهو ما عمل اإلسالم عى تفاديه، حن 

رشع يف َحثرِّ املسلمن عى َتَعلُّم الكتابة.
'إنَّ�ا أم�ة ال تع�رف الق�راءة   ج�اء يف الحدي�ث، 
، تأويل الرسم  والحساب'. يف الثقافة اإلسالمية، َسَيِتمُّ
كاً، أو نوعاً من  والنحت، بطريق�ة، جعلت منهم�ا رِشْ
التجس�يم الذي اعتربه بعض الفقهاء، ورجال الدين، 
أمراً غري وارد يف تفكري املس�لمن، فالتجريد، واالبتعاد 
ع�ن كل تمثي�ل، أم�ر مطل�وب، لتف�ادي الخل�ط، أو 
االس�تيهام بالعودة ل� 'الوثنية'، وعب�ادة األصنام، أي 
دون النظ�ر إىل 'الصن�م'، باعتباره منحوتة، وش�كالً 
تعبريي�ًا جماياً. هذا، كان بن ما س�اعد، عى الذهاب 
�عر والق�رآن والحديث،  للخ�ط، وع�ى اس�تعمال الشرِّ
وبع�ض الحك�م واألمثال، واألق�وال املأث�ورة، كمعًنى 
للش�كل الكاليغ�رايف، الخطي، الذي س�يصبح توقيعاً 

فنياً خاصاً باملسلمن.
 فابن ُمْقلََة، كان أش�هر الخطاطن العرب، الذين 
ُعرُِفوا بكتابة القرآن، بطريقة جمالية، هي اليوم بن 
ما ُيْعَترَب من الفنون التي أضفت عى الثقافة العربية 
اإلس�المية صفة التعبري الجمايل. ففن 'الواسطي'، 
هو كذلك، بن هذه الفنون التي جمعت بن الكتابة 
والرس�م، وأتاحت لهذه العالق�ة أن تكون بن أهم 
األبع�اد التش�كيلية الجمالي�ة، ذات املنح�ى الفني 
الخ�اص، بتكريس الخيال اإلس�المي، عند العرب، 

وعن�د الفرس، أيض�اً، للكتابة الخطية، التي س�تنتقل 
إىل الش�عر، يف فرتة ما ُعرِف ب� 'االنحطاط'، من خالل 
التشجري، والتثليت، والرتبيع، والتدوير، والتجسيم، أو 
التش�خيص الخطي، الذي اعترب فيه بعض الدارس�ن 
�عر إىل نوع من الرَُّقى،  أن هذا انحطاط، وخروج بالشرِّ
�عر يف  والتعازي�م والج�داول الس�حرية، أو إغراق الشرِّ
األحاج�ي، والرم�وز، دون النظر إىل م�ا كانت تختزنه 
ه�ذه التج�ارب من طاق�ات تعبريية جمالي�ة، يمكن 
قراءُتها من زاوية فنية، هي نفسها العالقة التي فيها 
�عر بالتش�كيل، أو بالتعبري الفني، بمعنى  يتوالَج الشرِّ
العن�اق واملصافحة، وفق ما ذهب�ْت إليه ورقة اللقاء. 
إنن�ا، يف هذه اللقاء، بص�دد، عالقة قديم�ة، ال يمكن 
فهمه�ا، بالنظ�ر يف الكتابة، بمعزل عن التش�كيل، أو 
بالنظر يف التش�كيل، بمعزل عن الكتابة، بل بالنظر إىل 
االثنن، بهذا النوع من الزواج الكاتوليكي، الذي يحدث 
في�ه التوالج، والتعاُقد، الذي يصعب معه فصل الواحد 
ع�ن اآلخر. م�ن هنا أفه�م، أهمي�ة، وخصوصية هذا 
اللقاء، الذي لم يحرص العالقة مع التش�كيل، يف جنس 
�عر، كما كان يح�دث، دائماً، بل  كتابي واحد، هو الشرِّ
ع من الزواج، أو التوالج الذي أصبحت فيه العالقة  وسَّ

الكتابة  بن 
والتش�كيل، هي نفسها 

عالق�ة الليل ال�ذي يلج النه�ار كما يلج النه�ار الليل.  
فكل واح�د، موجود باآلخر، وهو بق�در خروجه منه، 
فه�و داخٌل في�ه. ال يمكن، وفق ما ذهب�ْت إليه بعض 
املداخالت واملالحظات التي ج�اءت يف اللقاء، يف مجرد 
التصوير، ب�ل هي تدخل الكتاب�ة يف بنيات النص، ويف 
مكوناته، ويف فضاء توزيع الصفحة، وتفضيتها، وهو 
ما ل�م تنتبه له مداخ�الت النقاد والُكت�اب والفنانن، 
يف هذا اللقاء، مما ما يزال منس�ياً يف وعينا، باألس�ف، 
س�واء أكان الن�ص قصة، أم ش�عراً، أم روايًة. فتوالج 
�ْدُت عى هذا املفهوم يف  األن�واع اإلبداعية، كما كنُت أكَّ
كت�اب 'حداثة الكتابة يف الش�عر العربي املعارص'، هو 
انتق�ال بالكتابة والتش�كيل، مما هو ش�فاهي، أو ما 
ُيهيمن فيه الوعي الش�فاهي، إىل ما هو كتابي، تكون 
في�ه اليد، ه�ي من تق�وم بعملها، وتعم�ل عى تأثيث 
الفض�اءات، والبياض�ات، بم�ا تحتاجه م�ن خطوط 
�ه  وتعبريات، ومن س�واد وبياض.. وما يمكن أن َيُدسَّ
النص، أو الرسم، يف طياتهما من رموز ودالالت، تكون 
معانيه�ا عميق�ة، وبعي�دة، ال يمكن اس�تنفاُذها، أو 

حرصها يف سياق مغلق، ُمْنَتٍه، ال تخوم له.

هاَر   َيٌد َتِلُج اأخرى، كما َيِلُج الليُل النَّ

عادل كامل

       �شالم دواي
 "األحجار تعطي جوابا

يشبه رجع الصدى:-

غارسيا  فيدريركو  أس�مي 
لوركا"

يؤملني اني لم ادرك لوركا

صديقي الذي اغتيل قبل ان 
أولد

تنف�س  ال�ذي  الش�اعر 
الفراشات

ونفخها عى جسد حبيبته 
اسبانيا

ح�ن كان ملك املوت يدعى    
فرانكو

يؤملني ان مايؤملني

لم يكن يؤلم لوركا

ال ياقة قمييص

وال الهواء

يف غيابك يابغداد يؤملاني

ال الكريس وال الباب

الخطوتي القدمي

والحذائي

الادرك�ه  م�ا  يؤملن�ي 
بحضورك

وما ادركه من نهاية لوركا

ربما ألني سأموت مثله

فجرا يف مواجهة النهر

فرع�اء  نخل�ة  وتح�ت 
ووحيدة

ارب�ع  ص�دري  س�تمزق 
رصاصات

وسيتألم قلبي من اجلهم

القتلة دهماء كرصاصهم

وآليون كاألسلحة

ساكون بال قرب

حرا كالريح

وخفيفا كالروح

الفراش�ات  استنش�ق 
واطلقها عى العالم

انا ولوركا.  
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ج�اء يف امل�ادة 7 م�ن الدس�تور العراقي 
الدائ�م بأنه يحظ�ر كل كي�ان أو نهج يتبنى 
العنرصية أو الطائفية أو يحرض أو يمجد أو 
يمه�د أو يروج له، وبخاصة البعث الصدامي 
يف العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان، وال 
يجوز ان يك�ون ذلك ضمن التعددية الحزبية 
أن  الن�ص  العراقي�ة، واوج�ب  والسياس�ية 
ي�رع ذلك بقانون، وقد ص�در بناء عىل ذلك 
قانون هيئة املساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 
2008 وال�ذي جاء يف أس�بابه املوجبة ان هذا 
القانون رشع  بس�بب ما عان�اه العراقيون 
م�ن ظل�م ح�زب البع�ث املقبور خ�ال 35 
س�نة حيث ان ما قام ب�ه قياديو ذلك الحزب 
القمعي من خال األجهزة القمعية، فان هذا 
القانون جاء مراعاة ملشاعر العراقيني بإبعاد 
عن�ارص البعث ع�ن مفاصل الحي�اة العامة 
والذين يثبت ارتكابه�م الجرائم بحق العراق 
وأيض�ا تمك�ني املترضرين من ح�زب البعث 
واألجه�زة القمعي�ة م�ن مراجع�ة املحاك�م 
املختص�ة واملطالب�ة بالتعويض عن األرضار 
التي لحقتهم جراء املمارسات غري القانونية 
لهذا الحزب، ووفقا لهذا القانون فانه يهدف 
إىل تطه�ري املجتم�ع العراق�ي ومؤسس�ات 
الدول�ة م�ن منظومة ح�زب البع�ث، وأيضا 
إنشاء منظومة عامة مؤرشفة عن إجراءات 
االجتث�اث وإيجاد قاعدة بيانات خاصة بذلك 

حتى يتم الرجوع إليها تاريخيا. 

تكوينات الهيئة
أش�ار املحامي وليد الشبيبي، إىل أن هذه 
الهيئة تتكون من سبعة أعضاء بدرجة مدير 
ع�ام كما جاء يف امل�ادة 2 من ه�ذا القانون، 
وان يراع�ى يف اختياره�م الت�وازن يف تمثيل 

املجتم�ع العراقي فيتم اقرتاحهم من مجلس 
الن�واب  مجل�س  عليه�م  ويواف�ق  ال�وزراء 
العراقي باألغلبية البسيطة وان الهيئة تتخذ 
قراراته�ا باألغلبي�ة وتنفذ م�ن فورها حيث 
تنتخ�ب الهيئة من ب�ني أعضائه�ا باالقرتاع 
الرسي املبارش رئيسا ونائبا ويصادق عليهما 
مجل�س الن�واب باألغلبية املطلق�ة، ويجوز 

ملجلس النواب سحب الثقة من رئيس الهيئة 
باألغلبية املطلقة وفق الدستور العراقي وقد 
جاء يف املادة 2 ف2  من القانون وانه من حق 
رئيس الهيئ�ة أن يمنح بعض الصاحيات إىل 
نائب�ه إال أن النص لم يوضح لنا ما هي هذه 
الصاحيات حيث "ال اجتهاد يف مورد النص" 
وما هي هذه الصاحي�ات، هل هي قانونية 

أم مالية أم إدارية؟
 وع�ن أه�داف الهيئ�ة أش�ارت املحامية 
وس�ن القييس قائلة، تهدف ه�ذه الهيئة اىل 
منع عودة حزب البعث فكرا وإدارة وسياسة 
وممارس�ة وفق املادة 3 من القانون "قانون 
هيئة املساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008" 
وأيضا يهدف إىل تطهري املؤسسات الحكومية 

والقطاع املختلط وحتى مؤسس�ات املجتمع 
املدني واملجتم�ع العراقي من منظومة حزب 
البع�ث، وأيضا يهدف ه�ذا القانون إىل إحالة 
عنارص البعث واألجهزة القمعية الذين يثبت 
التحقيق معهم بارتكابهم جرائم ضد الشعب 
العراقي إىل املحاكم املختصة لينالوا جزاءهم 

العادل.
وارى بأن ه�ذا القانون جاء تلبية لحاجة 
مرحلي�ة إال أن إلغ�اءه أو تعديله صعب ألنه 
منصوص عليه يف الدستور العراقي، وبالتايل 
فإن أمر إلغائه صعب من الناحيتني القانونية 
وحت�ى الواقعي�ة، ولكن باإلم�كان ان تكون 
هناك إجراءات مائمة لتغري الظروف فنكون 
أم�ام اإلبقاء ع�ىل القانون ولك�ن مع وجود 
إج�راءات غ�ري معقدة وبه�ا مرون�ة وتائم 
تغري الظ�روف الحالية يف البل�د، حتى يمكن 
املوازن�ة ماب�ني األحداث يف الع�ام 2003 وما 
بعده�ا واألحداث الجارية اآلن يف العام 2013 
ه�ذا مه�م، فالقوان�ني تعتمد ع�ىل التطبيق 
وليس عىل وجود النص�وص فهناك نصوص 
جام�دة إال ان ب�ث ال�روح فيه�ا يعتمد عىل 
املطبقني س�واء أكان�وا محققني أم قضاة أم 
رجال قانون هذا هو املهم ، فالكل يس�تطيع 
أن يمسك لوحة الرسم لكن الناجح هو الذي 

يخط بأنامله أجمل الصور. 

مالحظات حول القانون
أش�ار الباحث القانوني عيل املصلحي إىل 
أهم املاحظات حول هذا القانون، فأشار إىل 
تكوين�ات الهيئة من 7 أعض�اء تراعى فيهم 
الت�وازن يف املجتم�ع، وق�ال إذا كان الربمل�ان 
العراق�ي يصوت عليهم فم�ا فائدة مصادقة 
الرئاس�ة عليهم؟، ف�إن إج�راءات املصادقة 

عليه�م تك�ون نف�س اإلج�راءات املطلوب�ة 
للمصادق�ة عىل م�ن هم بدرج�ة مدير عام، 
واملطلوب هو مصادقة مجلس النواب فقط، 
كم�ا أن رشط القب�ول يف عضوي�ة الهيئ�ة 
أن ال يق�ل عم�ر العضو عن 35 س�نة، فأرى 
ان ه�ذا العمر ه�و كبري، فكان م�ن األفضل 
أن يك�ون 28 س�نة كما هو الح�ال والرط 
يف قب�ول القض�اة يف املعه�د القضائ�ي حتى 
نعطي الفرصة للش�باب يف املساهمة، وأشار 
القانون�ي ع�يل ق�ادر، اىل نقط�ة مهمة جاء 
به�ا القانون وه�ي "منع االف�كار" وقال ان 
القوانني ع�ادة ما تأتي لتتح�دث وفق األطر 
القانوني�ة والواقعي�ة ومن املمك�ن معاقبة 
واتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة ض�د األفعال 
املادية، أم�ا اتخاذ اإلج�راءات القانونية ضد 
األف�كار أو منعه�ا أرى انه أم�ر صعب املنال 

وبعيد عن الواقعية.
 وه�و يحت�اج إىل تق�دم كب�ري يف املجالني 
التحقيقي والقضائ�ي، كما أن ورود عبارات 
مث�ل "منعه بأي ش�كل من األش�كال" فإن 
القوانني ال تحتم�ل االرجحية بل هي واقعية 
وقاطع�ة وفاصل�ة ومح�ددة، وخالي�ة م�ن 
تطبيقه�ا  ال تح�دث ج�راء  التأوي�ل حت�ى 

املشاكل.
 وتح�دث اإلعامي القانوني س�عد الدين 
حس�ني عن إمكاني�ة تعديل ه�ذا القانون يف 
بع�ض فقراته التي طبق�ت اآلن، وان إلغاءه 
ه�و أم�ر صع�ب يف ه�ذه املرحل�ة ملخالفته 
للدستور، لكن باإلمكان تعديل بعض املواد أو 
من حيث التطبيق عىل أرض الواقع خصوصا 
أن مثل ه�ذه القوانني عادة ما ترع ملرحلة 
ثم يتم التوقف عنها أو تأخري تطبيقها بسبب 

االكتفاء بما تم تطبيقه منها.

املادة / 132
أوال: تكف�ل الدولة رعاية ذوي الش�هداء والس�جناء السياس�يني 
واملترضرين من املمارسات التعسفية من النظام الدكتاتوري البائد .

واملصاب�ني ثانيا: تكفل الدولة تعويض أرس  الش�هداء 
نتيجة األعمال اإلرهابية

ثالثا: ينظم ما ورد يف البندين، 
امل�ادة  وثاني�ًا، م�ن ه�ذه  اوالً 

بقانون.

املادة / 133 
يعتم�د مجلس النواب 

يف جلس�ته األوىل النظام 
للجمعي�ة  الداخ�يل 
االنتقالي�ة  الوطني�ة 
النظام  لح�ني إق�رار 

الداخيل له .

�س/ من الأخ اأبو م�صطفى �صاحب مطعم الطرف يف 
مدينة الكرادة داخل، ي�صاأل عن اآلية تنفيذ عقوبة 

الإعدام، وهل هي مطبقة يف العراق؟
ج- عقوبة اإلعدام مطبقة يف العراق، ونفذت العديد 
من عقوبات اإلع�دام وفقاً لق�رارات محاكم الجنايات 
املختص�ة، وآلي�ة التنفي�ذ ه�و ان�ه بع�د ص�دور قرار 
محكم�ة الجنايات باإلع�دام تصادق محكم�ة التمييز 
ع�ىل القرار، وم�ن ثم يصادق عليه رئي�س الجمهورية 
بمرس�وم جمهوري، وتقوم وزارة العدل بتحديد مكان 
وزم�ان تنفيذ حك�م اإلعدام الذي هو ش�نقاً، ويحرض 
إىل التنفي�ذ ممثل عن وزارة الع�دل والصحة والداخلية، 
وكذلك قاٍض ومدٍع عام، ويجوز السماح لذوي املعدوم 

بالحضور، وكذلك محامي املحكوم. 

�س/ من الأخت ماجدة )اأم �صاجد( من منطقة 
الزوية، تقول، زوجي ي�صربني لأتفه الأ�صباب، و 

"يع�صني" ؟

ج/ هن�اك قضي�ة عرض�ت ع�ىل إح�دى املحاك�م 
مش�ابهة لهذه الحال�ة، إذ أن اح�د األزواج كان يعض 
زوجته عند الخاف، فتقدمت بش�كوى ضده عىل هذا 
األس�اس، وعندما س�أله القايض ملاذا تع�ض زوجتك، 
قال الن الل�ه يقول )وان خفتم نش�وزهن فعظوهن(، 
فهو ف�رس املوعظة واإلصاح عىل انه ع�ض، والعاقة 
الزوجي�ة يج�ب ان تقوم عىل أس�اس امل�ودة والرحمة 
والس�كينة، وليس املش�اجرات والخافات، كما انصح 

هذا ال�زوج بالعودة إىل الله والتوب�ة إليه ألنه قد يكون 
مبتع�دا عن أداء واجبات العب�ادة، وهذا بالتأكيد يجعل 

الشيطان يعبث به. 

�س/ من �صامل )اأبو اإدري�س( من منطقة ال�صرطة 
الرابعة، يقول: ولدي يعمل باأجر يومي يف احد 
امل�صت�صفيات، هل ميكن حتويله اإىل منت�صب على 

املالك؟
ج/ عندم�ا ص�درت املوازنة العام�ة للعام 2011 يف 
الع�راق كانت بها م�ادة قانونية قد أعط�ت األولوية يف 
التعي�ني ع�ىل املاك الدائ�م ملن هم بصفة عق�د، وفعاً 
طبق ذلك يف الكثري من الوزارات، وتم االعتماد عليه، إال 
أن الذي�ن يعملون بأجور يومية لم ي�رد ذكرهم، ولكن 
اعتقد أن األمور تس�ري بهذا االتج�اه خصوصاً أن البلد 
مقب�ل عىل نهضة إعمارية واقتصادية كبرية، وتوس�ع 
يف املجاالت كافة، وه�ذا يحتاج إىل األيدي العاملة، ومن 

االختصاصات كافة.

الجمهوري�ة  رئي�س  قان�ون  يه�دف 
إىل تنظي�م أح�كام اختي�ار ن�واب رئيس 
الجمهوري�ة والتعري�ف بمهام�ه الواردة 
يف الدس�تور العراق�ي حيث ج�اء يف املادة 
األوىل م�ن هذا القان�ون الذي صدر يف عام 
2011 ب�أن رئيس الجمهورية يختار نائباً 
أو أكث�ر عىل أن ال يزي�دوا عىل ثاثة حيث 
يت�م عرضه�م ع�ىل مجل�س الن�واب بعد 
اختياره�م للمصادق�ة عليه�م باألغلبية، 
واعتق�د أن األغلبي�ة هن�ا ه�ي األغلبي�ة 
البس�يطة أي نص�ف ع�دد الحض�ور بعد 
اكتمال النصاب القانوني، وأما عن رشوط 
نائب الرئيس فهي ذات الروط املطلوبة 
أو الواج�ب توفرها يف رئي�س الدولة، وأما 
ع�ن صاحي�ات النائ�ب فإنها مس�تمدة 
م�ن س�لطات الرئي�س الدس�تورية وهو 
أي رئيس الجمهورية يس�تطيع أن يمنح 

نائبه بعض هذه الصاحيات.
وج�اء يف امل�ادة 5 م�ن الدس�تور بأن 
النائ�ب يح�ل مح�ل الرئيس عن�د غيابه، 
واعتق�د أن ذلك يعني عن�د غياب الرئيس 
س�واء يف زيارة إىل دولة أخرى أو حضوره 
مؤتمرا أو سفر أو غريه، ألن الفقرة التي 
تل�ت ذلك تحدثت عن أن النائب األول يحل 
مح�ل رئي�س الجمهوري�ة عن�د " خلو" 
املنص�ب ألي س�بب كان ، واوج�ب النص 
عىل مجل�س النواب اختي�ار رئيس جديد 
عن�د خل�و املنصب خ�ال م�دة 30 يوما 
حيث يت�م اختي�ار رئيس جدي�د بأغلبية 
بع�د  الن�واب  مجل�س  ألعض�اء  الثلث�ني 
التصويت عىل املرش�حني واوجب القانون 
أي قان�ون ن�واب رئي�س الجمهورية عىل 
مجل�س الن�واب اختيار بديل ع�ن النائب 
املس�تقيل خال مدة 15 يوم�ا من تاريخ 

طلب رئيس الجمهورية لذلك، كما أن هذا 
القان�ون اوج�ب إصدار نظ�ام داخيل من 

قبل الرئيس.
ون�رى م�ن خ�ال املاحظ�ات الت�ي 
نسجلها حول هذا القانون، أن وجود ثاثة 
ن�واب لرئيس الجمهورية ه�و أمر مبالغ 
في�ه وغ�ري موج�ود يف اغل�ب دول العالم 
لك�ن يب�دو أن "التوافق�ات السياس�ية" 
ه�ي التي أث�رت يف إيجاد ه�ذا العدد، كما 
أن مه�ام وس�لطات رئي�س الجمهوري�ة 
هي باألس�اس "تريفية" وفق الدستور 
العراق�ي فما بال�ك بمهام نائ�ب الرئيس 
التي بالتأكيد س�تكون "تريفية" أيضا، 
كما أن هذا القانون يحتاج إىل وضع نظام 
داخيل وتحدي�د صاحيات ن�واب الرئيس 
من خال ما يت�م تحديده من قبل رئيس 

الجمهورية.

عثر عىل جث�ة "ثامر املنص�ور" ملطخة بالدماء 
وق�د طعن بع�رات الطعنات بواس�طة الس�كاكني 
واس�تغربت  الح�ادة،  الحديدي�ة  واآلالت  واملف�كات 
الرطة من فرط القسوة والتشوهات املوجودة عىل 
جسد "ثامر املنصور" حيث كان ضخم الجثة إىل حد 
كبري، وبع�د التحري والتفتيش يف مكان الحادث عثر 
عىل هوية األحوال املدنية العائدة "لنارص ابن ش�يخ 

القرية الذي ال يتجاوز الثامنة عرة من عمره.
 واس�تغرب أفراد الرطة من وجود هذه الهوية 
حي�ث م�ن االس�تحالة بمكان�ة أن يس�تطيع نارص 
الهزيل والنحيف من قتل هذا العماق الذي ال يتمكن 
منه إال عرة ش�باب مفتويل العض�ات أن يجندلوه 
إال أن اإلج�راءات قال�ت كلمتها وتم جم�ع كل ما له 
عاقة بالجريمة، وع�رض األمر عىل قايض التحقيق 
املخت�ص والذي اصدر أم�را بالقبض بحق نارص ابن 
ش�يخ القرية وف�ق املادة 406 من قان�ون العقوبات 
وه�ي مادة القتل العمد مع س�بق اإلرصار والرتصد، 
حي�ث اعترب أن وج�ود هوية األح�وال املدني�ة دليا 
ماديا عىل عاقة نارص بالحادثة، وهي ليس�ت دليا 
لإلدانة بل دليل اتهام واملتهم بريء حتى تثبت إدانته 
وأودع نارص التوقيف، وأخذت إفادته فوضح فيها أن 
ل�ه عاقة عمل م�ع "ثامر املنص�ور" تتمثل يف رشاء 
الحدي�د وامل�واد املس�تعملة ومن ث�م القي�ام ببيعها 

والحص�ول ع�ىل أس�عار وفوائ�د بصورة مش�رتكة، 
وان تاريخ العمل بني االثنني يمتد إىل س�نوات خمس 
ماضي�ة ول�م تحصل بينه�م أية مش�كلة تذكر، ولم 
يطلق قايض التحقيق رساح نارص بل إبقاؤه موقوفا 
لحني اكتمال التحقيق رغم انه جاء بأكثر من عرة 

شهود أدوا اليمني القانونية.
وابدوا بأن "نارص" كان معهم يف بيت أبيه الشيخ 
منذ صباح الحادث وحتى اليوم التايل وقدم املحامون 
ال�ذي وكلهم وال�د نارص الش�يخ املع�روف الطلبات 
املتك�ررة بإطاق رساح�ه إال أن قايض التحقيق كان 
يرف�ض الطلبات لوج�ود دلي�ل يكف�ي للحالة وهو 
هوي�ة األحوال املدنية الذي عدها مربزا جرميا ودليا 

يحتاج إىل دليل ينفيه،.
وان مناقش�ة األدلة هو م�ن اختصاص محكمة 
الجناي�ات فقط ، ما اضطر املحام�ني إىل تمييز قرار 
قايض التحقيق ل�دى محكمة الجنايات التي أفرجت 
ع�ن نارص لعدم كفاية األدلة وفق املادة 130/ب من 
قان�ون األصول الجزائي�ة، ولكن ال�يء املبهم الذي 
لم يعث�ر له عىل إجابة هو من قت�ل "ثامر املنصور" 
، وه�ل أن فعا أن "نارص" يس�تطيع أن يقتل ثامر؟ 
وإذا كان بريئ�اً فكي�ف جاءت هوي�ة األحوال املدنية 
الخاص�ة ب�ه إىل مكان الحادث؟ كلها أس�ئلة لم تفك 
شفرتها برغم أن األرسار يف القرى ال تدوم طوياً!.     
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حتقيق / حمرر ال�صفحة

اعداد : امل�صتقبل العراقي

مفاهيم دستوريةاستشارات قانونية

واقعة ق�صائية

جريمة قتل مبهمة دليلها هوية األحوال املدنية فقط ؟!

املحامي / يو�صف احليا�صي

قانون هيئة املساءلة والعدالة بني نداءات اإللغاء ودستورية نصوصه 

قانون نواب رئيس اجلمهورية

مقال

ال يج�وز قانون�ا إلق�اء القب�ض عىل أي 
ش�خص أو توقيفه إال بمقت�ى أمر صادر 
م�ن ق�اض أو محكم�ة أو يف األح�وال التي 
يجوزها القانون عىل أن يحتوي أمر القبض 
اس�م املتهم ولقبه وهويته وأوصافه ومحل 
إقامت�ه ون�وع الجريمة املس�ندة إليه ، وان 
يحت�وي ع�ىل ختم املحكم�ة، وب�ني قانون 
أص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة العراقي رقم 
23 لس�نة 1971 ب�أن أم�ر القب�ض يكون 
نافذ املفعول يف جميع أنحاء العراق وواجب 
التنفي�ذ وال يتم إلغاؤه إال م�ن الجهة ذاتها 
التي أصدرت�ه أو جهة أعىل منها، كما يجب 
أن يطلع الش�خص املراد إلقاء القبض عليه 
عىل ورقة إلقاء أمر القبض، ويمكن للقايض 
الذي اصدر أمر القب�ض أن يدون فيه جواز 
إط�اق الرساح بكفالة، وهن�اك نص ورد يف 
قانون أصول املحاكم�ات الجزائية العراقي 
يف امل�ادة / 108 منه، حيث جوز للقوة التي 
تق�وم بتنفيذ أمر القبض اس�تخدام "القوة 
املناسبة" التي تمكنها من تنفيذ أمر القبض 
والت�ي تح�ول دون هروب املته�م عىل أن ال 
يؤدي إىل موته ما لم يكن املتهم مطلوباً عن 
جريمة عقوبتها اإلعدام والس�جن املؤبد، إذ 
قد يؤدي ذلك اىل إس�اءة استعمال هذا الحق 
من قب�ل بع�ض الجه�ات التحقيقية تحت 
الفت�ة هذه امل�ادة ويك�ون بعد ذل�ك جوازا 
قانوني�ا لقت�ل املطلوب�ني بمج�رد هروبهم 
من أي�ادي الق�وات املنفذة ألوام�ر القبض، 
وان أم�ر القبض ه�و من اخط�ر القرارات 
الت�ي تتخذه�ا املحاك�م ألنه يتعل�ق بحرية 
اإلنسان وحقوقه التي تحرص القوانني عىل 
حمايتها والحفاظ عليها، ولهذا فإن تنفيذه 
يج�ب أن يكون بحرفنة ووف�ق خربة، ومن 
املاح�ظ أن ه�ذا القان�ون أي قانون أصول 
املحاكمات الجزائية قد صدر عام 1971 أي 
أن طبيع�ة املجتم�ع لم تكن كم�ا هي عليه 
اآلن من تعقيدات وتش�عبات ومش�اكل عىل 
النط�اق العميل،  وألن املرع كان قد فصله 
أو رشع�ه ملجتمع كان أس�هل من املش�اكل 
املوج�ودة اآلن، وألن�ه ينظ�م كل م�ا يتعلق 
بأوام�ر القب�ض والتحري وإط�اق الرساح 
بكفالة واإلحالة إىل املحاكم املختصة وأيضا 
إجراءات املحاكمة واالس�تجواب واالستماع 
إىل الش�هود وندب الخرباء وإعادة املحاكمة 
وغريها م�ن هذه اإلجراءات له�ذا ال بد من 
ملس�ات جدي�دة وأط�ر تجعله أكث�ر مائمة 
وانس�جاما م�ع التط�ورات الحاصل�ة اآلن 
يف ع�رص االنرتن�ت والتكنولوجيا وأس�اليب 
اكتش�اف الجرائ�م املس�تخدمة يف القوانني 
الجنائي�ة يف كل بل�دان العالم، والتي قطعت 
أش�واطا طويلة وأحدثت قفزة نوعية يف هذا 
املج�ال، فكانت بحق تخدم ش�عوبها، وألن 
القوان�ني ه�ي التي تحدد مس�ارات وخطى 
الش�عوب وه�ي الت�ي يق�اس م�ن خالها 
املجتم�ع من كونه متط�ورا من عدمه، لهذا 
فإن هذه القوانني الس�ائدة اليوم يف العراق 
تحت�اج إىل مثل هذه اللمس�ات، وهذا يلقى 
عىل عاتق مجلس النواب املوقر كونه القناة 
التريعي�ة األوىل يف الع�راق وبالتعاون مع 

السلطات التنفيذية كافة.

علي جابر

أمر القبض 
يف القانون العراقي
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        امل�ستقبل العراقي/ فاروق حمدي

المعق�ل .. مدينة تنام في حجر "البصرة" 
وتأخ�ذ من ش�عر الخلي�ج العرب�ي ليلها, 
ومن نس�ائم شط العرب رائحتها .. مدينة 
أه�دت تأريخها إلى الوط�ن فامتزج النور 
بمعقلها وتس�ور برائح�ة البصرة ليكون 
النات�ج قط�ارا صاعدا إلى بغ�داد وموانئ 
للج�و والبح�ر فتس�تيقظ بيوتاته�ا على 
كومة الحقائب المغادرة بأصحابها صوب 

شمال القلب.
"المعقل" أو "ماركيل".. ومحطة القطار 
توأمان من لغ�ة الذكريات, وكأن الخطوة 
األول�ى عل�ى أرض البصرة ل�ن يكون لها 
أثر إال أن تكون عل�ى ثرى المعقل.. ليأخذ 
أثرها طابع الحناء صوب الفاو والعش�ار 
وخمس�ة ميل وأم البروم وشارع الكويت 
والكورني�ش وش�ارع الوطن�ي وش�ارع 
دينار حتى مطار المعقل ومحطة القطار 
وأبي الخصيب والزبير وأم قصر والتنومة 

و..و.. الخ.
ف�ا تدرك نفس�ك حي�ن تعود إل�ى ديارك 
بالحني�ن ال�ذي طوقك فتس�تنجد بالوقت 

لكي تعود مرة أخرى.
و"المعقل" سور من الذكريات يتجمع في 
حقيبة مس�افر وضعت داخلها مجموعة 

من الكتب ألن الرحلة ال تنتهي أبدا.

ولل�سندباد حكاية
 وع�ن )أي�ام زم�ان( ونكه�ة تل�ك األيام 
وطعمها وتقاليد المجتمع الس�ائدة آنذاك 
وعن مدينة المعقل موضوع اس�تطاعنا 
يحدثن�ا الش�خصية البصري�ة )المعقلية( 
المعروفة األس�تاذ.. "أحمد سالم الفرج" 

قائا:
- لقد أطلق اسم المعقل على هذه المدينة 
نس�بة إلى نهر )المعقل( الذي ينس�ب إلى 
)معقل بن يس�ار بن عبد الله بن معمر بن 
حراق ب�ن الي بن كعب بن عبد بن ثور بن 
هذمة ب�ن الطم بن عثمان ب�ن عمر بن أد 

المازني(. 
ونه�ر المعقل فجة عند نه�ر األجانة وقد 
توفي معقل بن يس�ار بالبصرة في والية 
عبي�د الل�ه ب�ن زي�اد, ومنطق�ة المعق�ل 
الحالية بقيت معروفة بهذا االسم إال لمدة 
قصيرة في غضون القرن التاس�ع عش�ر 
فكان�ت تع�رف باس�م )ك�وت اإلفرنكي( 
أما التحريف الذي كنا نس�معه إذ تس�مى 
المعق�ل )ماركيل( أو )ماركي�ن( فهذا ما 
حدث بعد الحرب العالمية األولى ونش�ير 
هنا إلى م�ا أورده المرحوم الش�يخ )عبد 
الق�ادر ب�اش أعي�ان العباس( ف�ي كتابه 
)البص�رة وأدواره�ا التاريخية ( )ص92( 
إذ يقول )إن من عادة الغربيين لفظ حرف 
العين )همزة( وح�رف القاف )كافاً( فهم 
يقول�ون )م�اكل( ب�دالً من معق�ل, فظن 
بع�ض الع�وام أن ه�ذه الكلم�ة أعجمي�ة 
ولم يقفوا عند هذا الح�د من التحريف بل 
أس�موها )ماركيل( وش�اع هذا حتى على 
ألس�ن المثقفين وخطته أقام الكتبة وقد 

مدحها أحد الشعراء بقوله: 
أحبب إلي نهر معقل 

    الذي فيه لقلبي من همومي معقِل
عذب إذا ما عب فيه ناهل

        فكأنه في روض صب منهِل
وق�د أورد فتح الله بن علوان الكعبي وهو 
من رجال القرن الحادي عشر الهجري في 
كتابه )زاد المس�افر( إن موقع نهر معقل 
بي�ن الرباط والهارثة وهو النهر الموجود 

إلى يومنا هذا.
 ويضي�ف محدثن�ا التربوي و السياس�ي 
المخض�رم األس�تاذ أحم�د س�الم الفرج 
بالتأكي�د على أن لمدين�ة المعقل عدداً من 
األحي�اء الس�كنية الت�ي أنش�ئت مؤخ�راً 
وتبدل�ت أس�ماؤها م�رات ع�دة وأوردها 
الدكتور )محم�د طارق الكاتب( في كتابه 
المش�هور )ش�ط الع�رب وش�ط البصرة 

والتأريخ( وهي :
* محلة الهادي – أو – خمسة ميل

لق�د  ه�ذه -  عرف�ت 
ب�)5  المحل�ة 

مي�ل( نظ�راً لوقوعه�ا على بعد خمس�ة 
أميال م�ن محطة قطار المعق�ل القديمة 
وقد أنش�ئت هذه المحلة في الخمس�ينات 
وق�د س�ّميت بمحل�ة الهادي بع�د ضمها 

لبلدية البصرة إدارياً.
* القاد�سية – اأو – الكزيزة *

- وتقع هذه المحلة غرب محلة الهادي وقد 
نمت وتطورت في الس�تينات واالسم هو 
تصغير )كزاز( أي )الزجاجة المكس�ورة( 

باللهج�ة الدارجة وقد س�ماها أهلها بذلك 
نظ�راً ألن المنطقة كانت تس�تخدم لرمي 
النفاي�ات وتغط�ى بكمي�ات كبي�رة م�ن 
الزجاج المحط�م ويفصل ه�ذه المنطقة 

عن محلة الهادي طريق بصرة – بغداد. 

* �سط الرتك *
- سميت هذه القناة التي مدخلها عند نهر 
كرمة علي قرب نهاية مدرج مطار المعقل 
وس�ميت بهذا االس�م نظراً لقيام أس�رى 
الجي�ش العثمان�ي )الترك�ي( بحفرها 
عام )1915( لغرضين 

رئيس�يين أولهم�ا الحصول عل�ى التراب 
ال�ازم إلنش�اء س�دة ترابي�ة يم�ر عليها 
خط لس�كة الحديد لربط منطقة الشعيبة 
بالبص�رة والغ�رض الثان�ي كان تش�غيل 
األس�رى في عمل يدوي وبقي هذا االسم 
حتى عام )1960( عندما أبدل اس�مها إلى 

)قناة الثورة(.  
* اأم ال�سبور *

- وق�د س�ميت بهذا االس�م لكث�رة وجود 
بائعي سمك )الصبور( واألصح )السبور( 
ثم س�ميت بع�د ذلك بالح�ي المركزي في 
أواخر الخمس�ينيات ثم حي الش�هداء عند 
أواخ�ر ع�ام )1968( ثم حي )مس�لم بن 

عقيل(. 
* حي الأبلة *

- وهي مأخوذة م�ن نهر األبلة أو منطقة 
األبلة القديم�ة والتي وصفها الرحالة ابن 

بطوطة بقوله: 
"ثم ركبت من س�احل البصرة في صنبوق 
)ق�ارب صغي�ر( إل�ى األبلة وبينه�ا وبين 
البصرة عش�رة )أمي�ال( والمي�ل العربي 
يساوي حوالي كيلومترين أي إن المسافة 

بين البصرة واألبلة )20 كيلومتراً( . 

الزمن اجلميل
 ويؤكد الس�يد أحمد س�الم الفرج 
ب�أن المعق�ل كان�ت حت�ى مطلع 
الثمانين�ات تع�د أحد أه�م المدن 
والموان�ئ الرئيس�ية ف�ي العراق 
حيث كانت تضم ف�ي حينها أكثر 
م�ن )11( رصيفاً لرس�و الس�فن 
التجارية العماقة الوافدة للعراق 
بتجارته�ا من كافة أنح�اء العالم 
ورصيفاً رئيس�ياً في العشار عند 
منطقة )الدوكيار( خاصاً برس�و 
الس�فن الس�ياحية الخاصة بنقل 
المس�افرين من وإلى كافة أرجاء 
المعم�ورة كم�ا تع�د المعق�ل 
أهم  أحد 

)المط�ارات( الس�ياحية و التجاري�ة في 
الع�راق إذ كان مطار المعقل وفندق ش�ط 
الع�رب يس�تقبل على مدار الس�اعة كافة 
خط�وط الطي�ران ف�ي العالم فض�ًا عن 
ك�ون هذا المطار يعد أح�د أهم المطارات 
ف�ي العالم م�ن حي�ث الط�راز المعماري 
 )1937( ع�ام  نف�ذ  وال�ذي  والهندس�ي 
ونظيره في الهند مشيراً إلى أن فخامة و 
ضخامة هذا الفندق جعلته يضم أكثر من 
)100( غرفة سياحية متكاملة الخدمات 
وأجنحة ملكية ورئاسية خاصة بالملوك 
والرؤس�اء وأخ�رى لكب�ار المس�ؤولين 
ومس�ابح  ون�واد  ومطاع�م  وحدائ�ق 
وقاعات ومكاتب لكافة الخطوط العالمية 
ومصارف وأس�واق وصالون�ات للحاقة 
ومح�ال خدم�ات, وق�د ت�م افتت�اح هذا 
المبنى الحضاري باحتفال رسمي شارك 
فيه الملك فيص�ل األول والذي تزامن مع 
افتتاحه أيضاً افتت�اح مبنى نادي )بورت 

كُلب( ال�ذي كان يناظر أبني�ة المطار من 
حيث الخدمات والحدائق والقاعات و دور 
الس�ينما )الصيفي و الشتوي( والمسابح 
والتن�س  الطائ�رة  أللع�اب  وس�احات 
ومطاعم و ماعب وأجنحة ملكية وكانت 
قاعاته تتس�ع ألكثر م�ن )1500( 

شخص.

نكهة .. وح�سارة خا�سة
-ويقول محدثنا إن هذين المرفقين 
المعق�ل  مين�اء  إل�ى  باإلضاف�ة 
ومحطة القطار وشط العرب حتى 
ملتقاه بنه�ري دجلة والفرات عند 
القرن�ة وتواف�د البح�ارة والتجار 
والسياح األجانب من كا الجنسين 
فضاً عن إن منطقة المعقل كانت 
تس�كنها أغلبية العوائل اإلنكليزية 
أرق�ى  فيه�ا  وتتواج�د  والهندي�ة 
المح�ات والمخازن التجارية التي 
كانوا يشغلونها ومعهم العديد من 
الطوائف األرمنية والمس�يحية إال 

جعلها قبلة ألنظار السياح والزوار.
وبعد قيام ثورة /14تموز/ من 
عام/1958/ تم تحويل جزيرة 
المواجه�ة  رش�اد(  )محم�د 
المعق�ل ولجزيرة  لمطار  غرباً 
جزي�رة  إل�ى  ش�رقاً  الفيح�اء 
الس�ياحية( وإنشاء  )الس�ندباد 
حدائق وكازينو الشاطئ وإقامة 
الحدائق والس�احات والنافورات 
والمش�اتل علماً بأن أول إش�ارة 
ت�م  الي�ت(  )ترافي�ك  ضوئي�ة 
نصبه�ا ف�ي الع�راق كان�ت في 
تقاطع طريق )المطار-محطة 
القط�ار( ف�ي منطق�ة )نمرة 

أربع�ة( ع�ام )1952( وقد امت�د العمران 
األندل�س  حدائ�ق  لتنفي�ذ  المعق�ل  ف�ي 
والجمهورية وش�فقة العام�ل التي نفذت 
عل�ى الطريق�ة الياباني�ة وإنش�اء مدينة 
األلعاب وانتش�ار الزوارق الس�ياحية عند 
جسر المطار ومش�اتل شط المالح وبناء 

المجمع الس�ياحي عند الجان�ب الجنوبي 
من جزيرة السندباد.

ويضيف الس�يد أحمد س�الم ب�أن منطقة 
المعق�ل كانت في ذلك الزم�ن تمتلك كافة 
المقومات السياحية حيث كانت شوارعها 
وس�احاتها وبيوته�ا عل�ى ش�كل جنائن 
تنتش�ر فيه�ا وعليه�ا األش�جار المعمرة 
والمثمرة وأش�جار الزينة ومختلف أنواع 
الطي�ور والنخي�ل الت�ي كانت ت�زرع على 
الطريقة االنكليزية بش�كل منس�ق أفقياً 
وكانت معظ�م أرصفة الش�وارع تغطيها 
الحش�ائش واألزه�ار ومس�يجة بأزه�ار 
الي�اس والدفلة وكانت مؤسس�ة الموانئ 
العراقية هي التي تشرف كلياً على منطقة 
المعق�ل وهي تتمت�ع باس�تقالية ادارية 
ومالية ع�ن ادارة المحافظة )المتصرفية 
والبلديات( وكانت تتمتع أيضاً بأستقالية 
والكهرب�اء  والش�رطة  الصح�ة  دوائ�ر 
والم�اء وفيها مستش�فى الموان�ئ الذي 
يض�م /450/ س�ريراً وعي�ادة خارجي�ة 
وكان�ت دوائر الش�رطة والم�رور والماء 

والكهرباء والصحة والزراعة والهندس�ة 
المدنية تتكفل وتشرف على أعمال التنفيذ 
والصيان�ة واألدام�ة اليومي�ة والفصلي�ة 

لألحياء السكنية والشوارع.
وكان�ت المعق�ل تض�م ضم�ن حدوده�ا 
اإلداري�ة خمس دور للس�ينما بين صيفية 
وش�توية أضاف�ة إلى )س�ينما الش�عب( 
التي كانت تجوب األحياء أس�بوعياً وتقام 
األحي�اء  بي�ن  الش�وارع  ف�ي  شاش�اتها 
السكنية وهناك نواد اجتماعية راقية جداً 
وماع�ب خاص�ة بك�رة الق�دم والطائرة 
نموذجي�ة  مس�ابح  وأربع�ة  والتن�س 
وأس�واق عامرة,  وكان مايزيد من روعة 
وجمال منطقة المعقل التي كانت تس�مى 

)بفينيسيا( البصرة هو أن أكثر من /20/ 
نهراً رئيس�ياً وفرعياً كان يخترق أحياءها 
الس�كنية وش�وارعها المبلطة فضاً عن 
انتش�ار البس�اتين والمش�اتل في عمقها 
وأطرافه�ا كمش�اتل الداينم�و  والمط�ار 
وش�ط المالح وش�فقة العامل واألندلس 
وأجنادي�ن فض�ًا ع�ن أنتش�ار الحدائ�ق 
المعمرة باألشجار المثمرة والزينة للدور 
السكنية والس�احات والجزرات الوسطية 
يغطيه�ا  كان  الت�ي  الش�وارع  وأرصف�ة 
وتعزي�زاً  واألزه�ار(  )الحش�ائش  الثي�ل 
لذلك ال�دور الجمال�ي والس�ياحي لمدينة 
المعقل ج�اء بناء الن�ادي البحري على يد 
إحدى الشركات العالمية المتخصصة في 
الجانب المقابل لمطار المعقل على ش�ط 
العرب الخالد, ومن ثم أقامة دور استراحة 
الس�كك والموانئ ومن ثم تحوير وتحويل 
الباخرة الملكية )عالية( إلى فندق سياحي 
قبالة المطار على جزيرة الس�ندباد .. هذا 

كله جعل من المعقل 
للعراقيي�ن  ليس�ت  س�ياحية  مدين�ة 
والبصريين فحسب ,بل لكل سياح العراق 
والبص�رة الوافدين من أرج�اء المعمورة 

كافة.
حكايات..وحكايات

 ويش�ير الس�يد أحم�د س�الم الف�رج بأن 
المعق�ل كان�ت والت�زال تض�م م�دارس 
عتي�دة للمراحل كافة وأس�همت بتخريج 
أجيال س�اهمت في بناء البلد والمحافظة 
على تقاليده وأش�رف عل�ى هذه المدارس 
تربويون كان لهم الدور البارز في إرس�اء 
دعائ�م تل�ك التقالي�د والع�ادات والمث�ل, 
وكان هن�اك أيضاً مدرس�ة أهلية للطائفة 
األرمني�ة وكان لهم ن�اد اجتماعي خاص 
بهم أس�وًة بالطوائف المس�يحية األخرى 
وكذل�ك انتش�ار الكنائ�س ودور العب�ادة 
والمح�ال والمخازن التجاري�ة التي كانت 
وأه�ل  وال�زوار  الس�ياح  رح�ال  مح�ط 
المدين�ة لما تتفرد بها ه�ذه المخازن من 
بضائع وس�لع ومواد وأذكر منها محات 
و)هامب�و(  و)أراك�س(  )جاش�نمال( 
والمص�ور َكري�ن َكاردن(ومحات مطار 
المعق�ل و)ابوَكاط�ع(  وعج�اج وجال�ي 
ومطع�م )الجرن�اس( ومكتب�ة الش�باب 
القوم�ي وأس�واق )50 ح�وش( وحاقة 
)توماس( وهاشم وغفوري ورزوقي في 
مح�ات )نمرة أربع�ة( و)وارتكيس( في 
مط�ار المعقل  كما كانت )المعقل( تنفرد 
بمعم�ل المش�روبات الغازي�ة )النامليت( 
أو )الس�يفون( ومعم�ل الثل�ج الخاص�ة 
بمؤسسة الموانئ ومعمل آخر يعود لبيت 

)البدر(.
عل�ى  يع�رج  أن  لمحدثن�ا  الب�د  -وكان 
المعق�ل  لمنطق�ة  اإلداري�ة  التش�كيات 
حينم�ا يؤك�د بأنه�ا كان�ت موزع�ة على 
أس�اس الرم�ز باألح�رف االنكليزية مثل 
أحي�اء )كم�ب.A( و)كم�ب.D( و)كم�ب 
.C( و)كم�ب.G( و)كم�ب.F( و)ريس�ت 
كمب( الذي كان هذا األخير خاصاً بسكنة 
)الهنود( أو )الهنادوة( وكان موقعهم هذا 
الذي س�مي أيضاً ب�)جاينا كمب( مسبحاً 
و)F.R( فض�ًا ع�ن وجود أضخم جس�ر 
ف�ي العراق آن�ذاك الذي كان يخترق ش�ط 
العرب بش�طيه عبر جزيرة الس�ندباد من 
جهة مطار المعقل وحتى جزيرة الفيحاء 
وكان يتج�اوز طول�ه أكثر م�ن/1500 / 
متر وبع�رض /12/ متراً مع تنفيذ فتحة 
ماحي�ة خاصة بمرور الس�فن مع تنفيذ 
خ�ط لس�كة الحدي�د لم�رور القط�ارات 
الس�ياحية والتجارية الواف�دة والمغادرة 
م�ن البص�رة وإي�ران ,وكان يكن�ى ه�ذا 
الجس�ر بأس�م المهندس االنكلي�زي الذي 
أش�رف على التنفيذ وهو من كتل الخشب 

الصاج المعمر بأسم جسر )هيل(. 
- ويؤكد الس�يد أحمد س�الم ب�أن المعقل 
أس�وة بأحياء البصرة كان�ت تضم عوائل 
عريق�ة وذات ش�أن ف�ي الج�اه والثقافة 
والعل�وم والط�ب والدي�ن وكان�ت تتبادل 
المناس�بات فيما بينها دون أية حواجز أو 
ف�وارق طبقي�ة ومذهبية وكان�ت األعياد 
والمناس�بات تجمع فرقاً كبيرًة وتش�كل 
من األطراف كافة لتبادل الزيارات وتقديم 
التهان�ي فضاً عن قيامهم بتبادل األكات 
والوجبات التي كانت تتفرد بها عائلة عن 
أخرى ولهذا فأن المعقل كانت تعد بمثابة 
جامعة فهي تضم المسلمين والمسيحيين 
واالنكليز والهنود والباكستانيين والبلوش 
والصابئة ولقد أنعكس ه�ذا التواجد على 
تب�ادل العادات والتقالي�د والتزاوج والفن 
المعماري في بناء الدور السكنية واألبنية 
المعق�ل  مط�ار  أبني�ة  مث�ل  الحكومي�ة 
)نم�رة  وأرصف�ة  الموان�ئ  ومؤسس�ة 
أربعة( والمستشفى والشرطة والمدارس 
والنوادي والمسابح واألسواق والشوارع 

المبلطة ودور السينما .
- كان الحدي�ث م�ع األس�تاذ أحمد س�الم 
الف�رج ذا نكهة خاصة وفيه عبق الماضي 
الجمي�ل والذكريات التي أصبحت تؤلم لما 
حصل بمعظم م�دن العراق وليس البصرة 
أو المعق�ل وحده�ا ونتمن�ى أن تتضاف�ر 
جهود العراقيين جميعاً إلعادة بناء العراق 

لتشمل كافة مناحي حياة اإلنسان.  
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 ذكريات عن امليناء 
البحري والزوارق 

السياحية واحلدائق 
الغّناء

 كيف كانت املعقل 
ملتقى العائالت من 

خمتلف أنحاء العالـم 
زهاء نصف قرن

المعقل.. بندقية البصرة وميناء العراق

المدينة التي حازت على مقومات الجمال والحضارة وعاشت حكايات السندباد
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الغائب احلارض لدى ساسة العراق 

السلؤال األول: من هي الدولة اإلسلامية التي صارت فيها التوجهات الطائفية هي القاعدة 
الشعبية في االنتخابات الدستورية, فولدت فيها المحاصصة من رحم الفوضى الخاقة ؟.

الجلواب: هي أفغانسلتان التلي توزعت فيهلا الحقائب الوزاريلة على الكيانلات الطائفية 
والتجمعات القبلية والميليشيات المسلحة. 

السؤال الثاني: من هي الدولة التي يقال أنها اختارت سفرائها الموفدين إلى الدول األجنبية 
من حملة الجنسليات المزدوجة, وجاء تنسليبهم متوافقا مع جنسلية البلدان التي أوفدوا 
إليها, فكان سلفيرها في ألمانيا ألماني الجنسية, وسفيرها في النمسا نمساوي الجنسية, 
وسلفيرها في الجيك جيكي الجنسلية, وسلفيرها في كندا كندي الجنسلية, وسفيرها في 
فرنسا فرنسي الجنسية, وسفيرها في بريطانيا بريطاني الجنسية, وسفيرها في رومانيا 

روماني الجنسية ؟. 
الجواب: هي الفاتيكان التي اختارت سفرائها من قساوسة ورهبان البلدان التي ولدوا على 

أرضها, وحملوا جنسيتها.  
 السلؤال الثالث: من هي الدولة التي لم تكن تتوقع أنها سلتكون مهددة بالتقسليم العرقي 

والطائفي والقبلي؟.
الجواب: هي يوغسلافيا التي انشطرت لعدة أجزاء, ووزعت ارثها وثرواتها على الصربيين 

والبوسنيين والسلوفيين والمقدونيين والكرواتيين وأبناء الجبل األسود. 
 السلؤال الرابلع: من هلي الدولة النفطية التي انقطلع فيها التيار الكهربائلي لعدة أيام في 

شهر آب اللهاب ؟.
الجواب: هي الكويت التي تعرضت في الشهر الثامن من عام 1990 للغزو العراقي فتوقفت 
فيهلا محطلات التوليد, وانقطع التيلار الكهربائي أيضلاً عن مناطق عدة من الشلارقة في 
الشهر نفسه, بينها مدن: القادسية, والمنصورة, والغبيبة, والقرائن, والناصرية, ودسمان 

والحزانة, وعاش سكان منطقة الرقة في اإلمارات من دون كهرباء ليومين كاملين. 
السلؤال الخاملس: ملن هي الدوللة التلي تفجرت فيهلا العبلوات واألحزملة والملصقات 
والمقذوفلات الناسلفة, فلم تسللم مدنهلا وأريافها وشلوارعها وجامعاتها ومسلاجدها 

وكنائسها وأسواقها من النسف والتفجير ؟.
الجواب: هي الشيشلان التي اشتركت ميليشياتها في تنفيذ سلسلة غير منتهية من عمليات 

التفجير ضد القوات الروسية. 
 السلؤال السلادس: من هلي الدولة التي خاضت سلسللة ملن الحروب والمعلارك الكونية 
واإلقليمية الخاسرة, والتي انتهت بتدمير بنيتها الفوقية والتحتية, وخضعت بعدها لحزمة 
هائللة من العقوبات الدولية, وفلرض عليها الحصار, واضطرت لدفلع التعويضات المالية 

التي قصمت ظهرها منذ القرن الماضي وحتى يومنا هذا. 
الجلواب: هلي ألمانيا بعد خسلارتها في الحلرب العالميلة األولى, وخسلارتها في الحرب 
العالمية الثانية, فحاصروها وفرضوا عليها التقسليم إلى غربية وشلرقية, وفرضوا عليها 

دفع التعويضات المجزية لليهود منذ منتصف القرن الماضي وحتى يومنا هذا. 
السؤال السابع: من هي الدولة التي انكمشت حدودها البحرية في الخليج العربي, وتقلصت 

حدودها البرية شيئا فشيئا حتى كادت أن تكون من الدول المنكمشة ؟.
الجلواب: هلي حكوملة التاج البريطانلي, التي كانت ال تغيلب عنها الشلمس, لكنها فقدت 
هيمنتهلا على مضيق هرمز في الخليج العربي, وتنازلت عن نفوذها في المحميات العربية 
واإلمارات المتصالحة في سلواحل الخليج, وسلمحت للقوات األمريكيلة بالتغلغل لفرض 
هيمنتها الحربية على المنطقة, ثم خسلرت جزرها في المحيلط الهندي والهادي, ففقدت 

الهند, وسيان, وجزر القمر, وجزر الماالوي, ورأس الرجاء الصالح. 
السؤال الثامن: من هي الدولة التي كسرت األرقام الدولية القياسية في الفساد ؟.

الجلواب: هلي الصومال التي جاءت في التسلسلل ملا قبل األخير في الترتيلب الدولي الذي 
وضعته منظمة الشفافية العالمية. 

السلؤال التاسلع: من هي الدولة التي كسرت األرقام القياسلية في أعداد وأطوال الحواجز 
الكونكريتية العازلة ؟. 

الجواب: هي إسرائيل التي لجأت لسياسة العزل والفصل كجزء من إجراءاتها التعبوية لمنع 
تسلل كتائب عز الدين القسام. 

 السلؤال العاشر: من هي الدولة التي ظلت حتى يومنا هذا متمسكة بعاقاتها الحميمة مع 
رؤساء العشائر من اجل ضمان والئهم إليها ؟.

الجلواب: هي روانلدا وبوروندي حيلث تفاقمت فيها قلوة قبائل الهوتو والتوتسلي بدعم 
مباشر من السلطات الحاكمة هناك.

 السلؤال األخيلر: ملن هي الدولة التلي تنطبق عليهلا األجوبة كلها, وتصللح أن تكون هي 
الجلواب المثالي لكل األسلئلة المطروحة هنلا ؟, ومن هي الدولة التي حلوت كل العجائب 
والغرائلب, وتحملت المصائب والويات, ونزلت على أرضها كل الكوارث والنكبات، الجواب 
تجدونله مكتوبا بكل اللغلات الحية والميتة في مذكرات وسلجات أقدم وأعرق الشلعوب 

واألمم في كوكب األرض.

ثبت بالدليل الميداني أنه كلما حققت حكومة 
نوري المالكي انجازات على مستوى االقتصاد 
واألمن والسياسلة الخارجية تنادى سياسيو 
العمليلة السياسلية إللى المطالبلة بتحديلد 
صاحياتله وتحديلد واليلة رئاسلة اللوزراء 
بدورتيلن ومنعه من الترشليح للدورة ثالثة، 
فيما ال يتوانى المضادون للعملية السياسلية 
عن تطبيلق األجنلدات الخارجيلة وترجمتها 
على أرض الواقع عبلر تفجير األماكن العامة 
ودور العبادة واألسلواق وتفخيخ السليارات 
المنظملة  واالغتيلاالت  الشلوارع  وتلغيلم 
المدفوعلة الثملن، وعندما اصطدم الشلركاء 
المفترضلون ببنود الدسلتور العراقي، راحوا 
يزيدون من وضع العصي في عجلة الحكومة 
دون أن يلتفتلوا إللى الشلعب العراقلي الذي 
واجه اإلرهلاب وذهب إللى صناديق اإلقتراع 
مرة للتصويت على الدستور وثانية للتصويت 
عللى المجالس المحلية وأخلرى على مجلس 
النلواب حيث وضلع في أيدي النلواب األمانة 
مقابلل ثمن يتقاضونه كأي موظف في دوائر 
الدولة. بيد أن المشلكلة في العراق تكمن في 
قلة الثقافلة الحزبية وضعفها وانعدامها عند 
البعض اآلخر الذين عاشلوا قبلل عام 2003م 
تحت سلطة االسلتبداد، وحتى الذين عاصروا 
انتخابلات المجللس الوطنلي العراقلي فلي 
عهد الرئيس األسلبق صدام حسلين منذ عام 
1980م، فإنهلم كان لزاملا عليهلم التصويت 
على أشخاص من داخل الحزب الحاكم شاءوا 
أم أبوا، ألن التعددية الحزبية باألسلاس كانت 
معدومة، فللم يتعود الناس فلي عراق صدام 
حسلين على التعدديلة الحزبيلة، فالوالء كل 
اللوالء للحلزب الحاكلم تحلت شلعار رفعله 
النظلام "كل عراقلي بعثلي وإن للم ينتلم"، 
وعندملا حللَّ نظلام التعدديلة الحزبيلة فلي 
عراق ما بعد صدام حسلين، فلإن الذين طفح 

بهلم الوضع الجديد إلى سلطح السياسلة لم 
يعهلدوا العمل في أجلواء التعدديلة الحزبية، 
ولهلذا يصعلب عليهلم تقبلل مفهلوم العمل 
السياسلي القائم على األغلبية واألقلية داخل 
قبة مجللس النلواب، ولهذا فهلم يدعون الى 
الشلراكة ال رغبة حقيقية في خدمة الشلعب 
العراقي وإنما جهاً بالنظام السياسي القائم 
عللى التعدديلة الحزبية وشلهوة فلي الحكم 
والتسلط تحت تأثير الثقافة الموروثة، ولهذا 
يصعلب عليهم التعامل مع وجله يحكم لمرة 
وثانيلة وثالثلة وربما رابعة ما دام الدسلتور 
العراقلي نص عللى تعلدد الواليلات، ومادام 
الناس راضين عن أدائه بشكل عام. ربما يرى 
البعلض أن تحديلد الوالية بدورتيلن أمر مهم 
لمنع نشلوء المسلتبد وهذا جزء من الثقافة 
الحزبية وهو أمر حسلن، ولكلن التحديد بحد 
ذاتله يتعارض ملع قانون األحلزاب الذي ظل 
مسلكوت عنه لسلنوات عدة وسوف تقفز به 
الكتلل والتيارات إلى اللدورة النيابية القادمة 
وربملا التلي بعدهلا، وفلوق هلذا وذاك فإن 
التحديد يتعارض ملع النظام النيابي التعددي 
حتلى وإن لم يكن في مواد الدسلتور العراقي 
ملادة تبيح تعدد الواليلات، ألن العمل الحزبي 
والنظام النيابي يفتلرض في زعيم الحزب أو 
الكتللة أن يكلون رئيس وزراء تحلت الطلب، 
فالحلزب الذي يفوز باألكثريلة يتولى زعيمه 
رئاسلة الوزراء مباشلرة وهذا أمر تسلالمت 
عليه كل الديمقراطيات فلي العالم، ولما كان 
رئيلس الحزب أو زعيم الكتلة ال تتحدد واليته 
الحزبيلة بواحدة أو اثنتين وإنما هي مفتوحة 
ملادام الحلزب يرتضيله والناخبلون يأتلون 
به إللى مجلس النلواب، فإن رئاسلة الوزراء 
هي األخلرى مفتوحلة، نعم إذا أقلال الحزب 
زعيمله فإنله يفقلد رئاسلة اللوزراء بالتبع 
حتلى وإن كان على سلدة الحكم، وإذا خسلر 

رئيس الوزراء االنتخابات في الدورة الاحقة 
فللحزب اللذي ينتملي إليه خيلار إزاحته من 
الزعامة أو اإلبقاء عليله، ولكن دلت التجارب 
الحزبيلة فلي الديمقراطيلات المتحضلرة أن 
رئيس الوزراء المنتهية صاحيته بالخسلارة 
االنتخابية يتخلى ملن ذاته عن زعامة الحزب 
دون أن يفقلد مكانتله داخلل الحلزب وله أن 
يدخلل مجلس النلواب مرة أخرى إذا رشلحه 
وارتضلاه  االنتخابيلة  دائرتله  علن  الحلزب 
الناخبلون. هذه هلي المعادللة الطبيعية في 
النظام الحزبلي النيابلي إن كان هناك قانون 
أو للم يكن، ووجوده إنملا هو من باب التأكيد 
والتثقيف الحزبي ليلس إال، كما يكون لزعيم 
األقلية النيابية وإن تعددوا ما لزعيم األكثرية 
من واليلة ووزراء ظل كرديف للحزب الحاكم 
إذا ملا وقع طارئ أو جدَّ جديد انتخابي، وهذا 
هو التداول السلمي للسللطة بعينه. وإذا كان 
مثل هذا النظام الحزبي والنيابي ال يفصل بين 
زعامة الحزب ورئاسة الوزراء في حال الفوز 
وال يتوقلف على دورة أو أكثر، فلإن مثل هذا 
النظلام يتعارض هو اآلخر وبشلدة مع نظام 
الزعاملات للتيلارات والكتل والجبهلات التي 
قطعت حبلل االنتخابات الداخلية والترشليح 
لانتخابلات العاملة وثقبلت قلارب دخلول 
مجللس النلواب وتركت األمر للتشلكيل الذي 
تقلوده بدخول العملية السياسلية من عدمه، 
فهذه الزعامات على خاف الزعامات الحزبية 
غيلر قابلة للتنافس الحزبي فلي داخل تكتلها 
لعلدم وجلود المنافلس لهلا أصلًا، وترفض 
الدخلول فلي العملية السياسلية عبلر بوابة 
مجللس النواب وهي البوابلة الطبيعية لنظام 
سياسلي قائم على التعددية الحزبية والنظام 
النيابي، وتفضل تولي زعامة الحزب او التيار 
او الكتلة أو الجبهة مدى الحياة ويكون أمرها 
نافذاً في كل القرارات كأنها وحي منزل. وهنا 

يقلع التناقض فلي العمليلة السياسلية التي 
عليها علراق اليوم، فمن جانلب ُيطالب زعيم 
الحلزب المنتخلب حزبيلا وجماهيريلاً الذي 
يتولى رئاسلة الوزراء بعدم الترشليح لدورة 
ثالثلة، ومن جانب آخلر تتمتع بعض زعامات 
الكتلل والتيارات بحصانلة حتى الممات حتى 
وإن تراجلع األداء ملن دورة انتخابية ألخرى 
وقّل عندها عدد النواب وانحسلرت مسلاحة 
الجماهير المؤيدة لهلا ولما تمثله. وهنا يقع 
الظللم المركلب فلي العملية السياسلية، ألّن 
هلذه الكتل والتيلارات في الوقت اللذي تبيح 
لنفسها زعامة مفتوحة مدى الحياة في نظام 
سياسلي قائم عللى تبلادل األدوار والتعددية 
الحزبية والتداول السلمي والحكومة لألصلح، 
تمنع األحزاب السياسلية من ممارسة دورها 
الطبيعي في الحياة النيابية من خال الترشيح 
لزعيمها لمرة ثالثلة ورابعة، ألن الزعيم الذي 
يمنلع ملن الترشليح لواليلة حكوميلة ثالثة 
يسلقط حقله بالتبع ملن الترشليخ لزعامة 
الحزب حتى وإن كان هو األقوى داخل الحزب 
وارتضاه الحزب لهلذا المنصب وفاز بمقعده 
النيابي. ففي المعايير الحزبية والنيابية كلها 
ال يصلح تحديد والية رئيلس الحكومة مادام 
زعيلم الحلزب هلو رئيلس وزراء بالضرورة 
إذا ملا فاز، نعلم يصح ذللك إذا كان االنتخاب 
مباشلرا ملن الجماهيلر وحينئلذ يصح سلنَّ 
قانلون يحلدد الواليلة بدورتين او ثلاث، أو 
يعملل بنظلام زواج الكوبري حسلب مقولة 
إخواننلا المصرييلن، حيلث يمنلع الرئيس أو 
رئيس الوزراء من ترشليح نفسه لدورة ثالثة 
وُيبلاح له في الرابعة وملا بعدها وهناك أكثر 

من تجربة بشرية محيطة بالعراق.
ملن هنا فلإن العملية السياسلية فلي العراق 
سلتظل على كلف عفريلت إذا ما ظلل العمل 
قائملا بنظلام الزعاملة التاريخيلة التي تصر 

على تحديلد والية الحكوملة بدورتين فتحلل 
لنفسها ما تحرمه على اآلخر رغم توافقه مع 
الدستور العراقي وتماهيه مع النظام الحزبي 
النيابي.  ولدفع مركب العملية السياسلية إلى 
املام ينبغي دراسلة النظلام الحزبلي النيابي 
والوقوف عللى جزئياته، ويقتضي إلى جانب 
القلراءة النظرية القلراءة العمليلة من خال 
عمليتين متزامنتين في آن واحد: أولها: إجراء 
انتخابلات عاملة داخلل التيلارات واألحزاب 
والكتل والجبهلات ذات الزعاملات التاريخية 
بحيث يسلري نظلام االنتخابات ملن القاعدة 
حتلى القيلادة ملع تعلدد المرشلحين ألعلى 
منصب قيادي دون خطوط حمر ومقدسلات 
مفترضلة سللفاً، وثانيها: ترشليح رؤسلاء 
األحزاب وزعماء الكتلل والتيارات والجبهات 
الفائزيلن فلي االنتخابلات الحزبيلة الداخلية 
في االنتخابات العاملة والجلوس على مقاعد 
مجلس النواب أسوة بنواب األّمة اآلخرين مع 
حفظ الشلأنية، فإما أن يكلون لها الحظ في 
تولي الحكومة أو أن تكون شريكة في خدمة 
الشلعب من خال مراقبة أداء عمل الحكومة، 
وعندها سلُيكتب للعراق التطور كما تطورت 
البللدان التلي تعيلش فلي بحبوحلة النظلام 
الحزبلي النيابي. فما جرى في مجلس النواب 
العراقي يوم 26/1/2013م من تمرير مقترح 
قانون تحديد الواليات الثاث لدورتين ينسف 
النظام الحزبلي التعددي النيابلي الذي قامت 
عليله الدولة العراقية الحديثلة، ولذا اعتقد أنَّ 
ملا يحتاجه العلراق اليلوم هو قلراءة واعية 
ومتأنية لنظام التعددية السياسلية والحزبية 
وحدود الرئاسلات الثلاث ومفهلوم التداول 
السللمي للسلطة ودراسلات تجارب اآلخرين 
والتعلم منها حتى تتضح لدى ساسلة العراق 
المعاصلر معاللم الثقافلة الحزبيلة الغائبلة 

والمغيَّبة، والعاقل من اتعظ بتجارب غيره.

كاريكاتري / فوؤاد ح�سون 

كاظم فنجان احلمامي

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحةالراأي 13
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة

أسئلة رصحية
 وأجوبة مراوغة

   أحلداث الذكلرى الثانيلة لثلورة 25 ينايلر )كانلون الثانلي( 
بمصر تقول لكل متشلكك، أو متفائل، إن ليل مصر طويل، وإن 
المعارضة لحكلم »اإلخوان« حقيقية، وعميقلة، وتزداد يوما 
بعلد اآلخر، رغلم كل محلاوالت التنفيس التي تتلم في مصر، 

سواء إعاميا، أو سياسيا، أو حتى ترهيبيا. 
فما شلهدته مصر كلها طوال يوم الجمعة الماضي، وما تبعه، 
يقول بأن ال استقرار في أرض الكنانة على المستوى المنظور 
طالملا أن ال حلول جادة تتخذ هنلاك، وواقعية، لتطمين الناس 

والسير بمصر إلى األمام. 
أحلداث الذكرى الثانيلة لثلورة 25 يناير تقلول إن أزمة مصر 
عميقلة، وليسلت سلهلة، وال يمكلن أن تفلرض فيهلا حلول 
منقوصة، سلواء بالقوة أو التذاكي، خصوصلا أن هناك طرفا 
يشلاهد، ويترقب كالصقر، وهو الجيش؛ فالنظام اإلخواني ال 
يمللك القلوة الرادعة ليتمكن من تكميم األفلواه، أو فرض أمر 
واقع، فقوة الجيش ال تضاهى، هذا عدا عن التقارير اإلعامية 
الغربية التي تقول إن »اإلخوان« لم يستطيعوا فرض سيطرتهم 
على مفاصل الدولة المصرية، سواء على مستوى التكنوقراط، 
أو الشرطة، وحتى اإلعام الرسمي وليس الخاص، هذا عدا عن 

قطاع األعمال. 
إشلكالية »اإلخلوان«، وليلس بمصلر وحدها بل فلي كل دول 
الربيع العربي، أنهم نفروا الجميع بشلراهتهم على السللطة، 
ورغبتهم العارمة في االسلتحواذ على كل شيء؛ من النقابات 
وحتى الرئاسلة والبرلمان والشلورى والحكوملة، وهذا عبث 
سياسلي ال يفعلله حتلى مبتدئ بالسياسلة، فكيلف بجماعة 
مارسلت العمل الحزبي طوال ثمانية عقلود؟ أمر محير فعا، 
وهو اسلتعجال »اإلخلوان« لحصد كل شليء، واالنقاب على 

شركائهم في الثورة، علما بأن »اإلخوان« كانوا من المتأخرين 
بالخلروج على مبارك! ولذا فإن الحقائلق تقول إن »اإلخوان« 
يخسلرون وبسلرعة مذهلة ليس بمصر، وإنملا في جل الدول 
العربية، فعندما تشاهد الناس ما تشاهده في مصر، خصوصا 
مع وقلوع قتللى بصفلوف المتظاهريلن، فإنهلا، أي الناس، 
ترى »اإلخلوان« بنفس العين التي رأت فيهلا مبارك، أو غيره، 
خصوصلا أنه في نفس يوم سلقوط القتلى بمصر سلقط في 
الفلوجلة بالعراق سلتة قتللى عراقيين ملن المتظاهرين ضد 

المالكي على يد الجيش العراقي! 
وعليله فطالما أن »اإلخوان المسللمين« في مصلر لم يدركوا 
خطلورة األوضلاع فلي بادهلم، وحقيقلة المعارضلة لهم، 
خصوصلا أن »اإلخلوان« قلد وحلدوا الجميع ضدهم بسلبب 
األخطلاء القاتلة التلي ارتكبوها في مصر، فلإن ذلك يقول لنا 
إن »اإلخوان« يخسرون، وأسرع مما اعتقد الجميع، سواء في 
مصلر أم خارجها، والمهلم بالطبع هنا هلو الداخل المصري؛ 
فآخلر ملا يريلده »اإلخلوان« أن يرثلوا حكم دولة منقسلمة، 
وانقسلامها، أي مصلر، جاء على يد »اإلخوان« أنفسلهم، مما 
يعني أن خسلارة »اإلخوان« سلتكون مكلفة جلدا، وهذا ما لم 
يتنبه لله عقاؤهم إلى اآلن، حيث ال صوت معارض لما يفعله 

»اإلخوان« من داخل الجماعة نفسها! 
ملخص القول أن ملا يحدث في مصر يتطلب حلوال جادة جدا، 
وسريعة، وليس تذاكيا، أو مسكنات، وإال فإن ليل مصر طويل، 
مثلملا أن ليلل »اإلخوان« فلي المنطقة كلها سليكون شلديد 

السواد!
* "الشرق األوسط" الدولية.

يملر العراق بمنعطف خطير وحرج جدا هذه األيام، ولكن 
ما يحدث اآلن في العراق هل تم األعداد له أم كل ما يحدث 

هو صدفة بدون ميعاد؟
لنعود إلى سليناريو األحداث ملن بداية األزمة التي حدثت 
ملا بيلن وزارة الداخلية وحمايلة رافع العيسلاوي وزير 
الماليلة العراقلي، طبعلا عمليلة االعتقلال وتفتيش بيت 
العيسلاوي تم اإلعان عنها في وقتهلا، وأيضا كان هناك 
اعتذار ملن قبل وزارة الداخلية على ما قام به بعض أفراد 
القلوة المداهمة، إلى هنا يمكن قد يكون انتهى كل شليء 

ولكن ما الذي حدث بعد هذه الحادثة ؟
ما حلدث بعد هلذه الحادثلة هو سليناريو خطيلر ومعد 
مسبقا من قبل بعض األطراف الخارجية، والتي لها بعض 
العناصر السياسية التي تقوم بعمل او تمثيل هذه الجهات 

التي التريد الخير للعراق وللشعب العراقي.
وطبعا هلذا التدخل الخارجي بمطاللب المتظاهرين كان 
في بدايته عبارة عن اطاق سلراح السلجينات العراقيات 
البريئلات ملن السلجون العراقيلة، بعدملا بلدأت احلدى 
القنوات، ببث السموم من خال تسييس المشكلة واتهام 
إيران بالتدخل من خال إشراك إيرانيين بتعذيب السجينات 
، وكذلك بقيام حرس السلجن بحفلات اغتصاب جماعي 
داخل السجون !! بالله عليكم هل نحن داخل سجن أم نحن 

داخل احد بيوت الدعارة ؟.
ورغلم كل هلذه األحاديلث اسلتجابت الحكوملة لمطلب 
إخراج السلجينات البريئات من السلجون ، ولكن األيادي 
الخفيلة ما زالت تعمل من خال رفع سلقف المطالب إلى 
إخراج السجناء من خال إقرار قانون العفو العام، وإلغاء 

المادة أربعة إرهاب ، وملن ثم كانت الصورة أوضح لهذه 
المطاللب الخارجية بطلب اسلتقالة الحكومة فقط دون 

البرلمان !!
طبعا الكل يعرف حجم الدعاية الكبيرة التي تقوم بها هذه 
المظاهلرات لمجموعة من السياسليين الفاشللين الذين 
العملل لهم سلواء مهاجملة الحكومة، وهلم أصا داخل 

الحكومة !!
نعلم أصبحوا بيلن ليلة وضحاها مظلوميلن مضطهدين، 
وهلم ال قلرار لديهم بلل القرار بيلد اعلى هرم بالسللطة 
حصرا، طبعلا كل هذا هو هروب من مسلؤولية مواجهة 
الجماهيلر ورمي الحمل على شلخص واحلد وليس على 
مجموعة بعينها. ثم كانت المرحلة الثانية من المسلسلل 
العربي ضد العلراق مرحلة العودة إلى الطائفية من خال 
اسلتغال بعض األطراف المتعصبة والمتشلددة من اجل 
النهلوض بالواقلع الطائفلي من جديلد، فكانلت مرحلة 
التفجيرات بسليارات مفخخة وعبوات ناسلفة، وأحزمة 
ناسفة، وهجوم بأسلحة كاتمة للصوت، وهجوم بأسلحة 
خفيفة وثقيلة على قوات الجيش والشرطة طبعا كل هذا 
مخطط له جيدا وبدون أي نواقص الن التجربة السلابقة 
حاضرة ومتوفرة واألخطاء السلابقة يمكن تجاوزها في 
هلذه المرحلة لتكلون مرحلة بدون أخطاء الن كل شليء 
محسلوب حسلابه ومعد جيدا، ثم يأتي بعد هذه األحداث 
الحدث األهم وهو ما تلم التحذير منه بعد االعتصام وهو 
عدم االصطدام مع القوات المسللحة الن هناك معلومات 
شلبه مؤكدة أن عناصر مدربة دخلت االعتصامات، وأنها 
تحاول جعل المعركة معركة متظاهرين مع قوات الجيش 

والشلرطة ، وليلس ملن اجلل المطالبة ببعلض الحقوق 
المشلروعة والدسلتورية، فكانلت النتيجة ملا حذر منه 
الجميع مواجهة ما بين الجيش ومجموعة من الخارجين 
على القانون حاولوا مهاجمة موقع للجيش خارج موقع 
التظاهرات بمسلافة بعيلدة جدا فكانت النتيجة سلقوط 
مجموعلة ملن األبرياء من الذين غرر بهلم من قبل بعض 
المتنفذين من اجل إشلعال نار الفتنلة من جديد، فنجحت 
مساعي األعداء، وتحولت هذه التظاهرات من سلمية الى 
مسللحة، فكانت النتيجة عودة المواجهات ما بين الجيش 
وبعلض الخارجين عللى القانون، فكانلت النتائج خطف 
ثاثة جنود وسط الفلوجة، مقتل ثاثة من رجال الشرطة 
في هجوم على سليطرة، والمزيد ملن األحداث في األيام 
المقبللة، الن القادم هو مجموعة ملن األعمال اإلرهابية 
ضد القوات الحكومية ، وكل هذا بسبب بعض السياسيين 
أو الشليوخ أو رجال الدين المتشددين الذين أفتوا بوجوب 
مهاجملة القلوات الحكوميلة ألنها تمثل شلخص رئيس 

الحكومة وليس أبناء العراق كافة.
نحن هنا ال ننكر بعض األطراف داخل االنبار من الشرفاء 
والوطنييلن الذين يحترملون العراق وأبنلاء العراق كافة 
فكانت قراراتهم بحرمة قتال الجيش العراقي والشلرطة 
العراقيلة وأيضا بعض رجال الدين الشلرفاء أفتوا بحرمة 

تقسيم العراق إلى أقاليم .
نحلن لسلنا ضلد التظاهرات بلل معهلا في سلبيل عراق 
ديمقراطي تعددي، ولكن لسنا مع العنف والقتل والتهديد 
من قبل بعض األطراف التي ال تريد الخير للعراق وللشعب 

العراقي.

تظاهرات.. تفجريات.. اصطداماتليل مرص طويل
حممد خ�سوريطارق احلميد

 العدد )429(  الثالثاء  29  كانون الثاني  2013

د. ن�سري اخلزرجي

غيلاب الدور األمريكي بكل مسلتوياته عن األزمة 
التي يشلهدها العراق منذ شلهر تقريبا، هو غياب 
الفلت ويحرض قائمة طويلة من األسلئلة خاصة 
عنلد اسلتذكار األداء المهم والناجلح الذي قامت 
بله دوائر القلرار األمريكي في أزمة التحشليدات 
العسلكرية فلي المناطلق المتنلازع عليهلا، وفي 
مقابلل الغياب األمريكي علن األزمة نجد حضورا 
تركيا واضحلا في تفاصيل األزملة الراهنة وصل 
إللى مرحللة تدعلو للقلق ملع اإلعان فلي تركيا 
علن تنظيم يدعو لإلطاحة بالنظام السياسلي في 

العراق.
األزمة الحالية تعرض جهلودا أمريكية كبيرة في 
العلراق لانهيار ألنها تجري فلي محافظات أنفق 

فيها األمريكان الكثير من األموال وتكبدوا فيها قبل 
ذلك خسلائر بشرية خال المواجهة التي استمرت 
لسلنوات ملع التنظيملات اإلرهابيلة المتطرفة، 
ولكن هاهي الفرصة تبدو جاهزة لعودة سليطرة 
تللك التنظيمات أو عللى األقل اسلتعادتها لقوتها 
حتلى ملن دون إرادة المتظاهرين والساسلة في 
محافظلات العراق الغربية ذللك أن المواجهة بين 
األجهزة الحكومية والمتظاهرين والعشائر يعني 
أوال انهيار التحالف الذي طرد الجماعات المتطرفة، 
والمواجهة تعني ثانيا أن الطرف األقوى سليكون 
الجماعلات المتطرفلة مرة ثانية، فهل سلتضحي 
واشلنطن بملا حققته بسلهولة وهلل تتخذ فعا 
موقف المتفرج بينما الجماعات المتطرفة تنتشر 

عبر حدود دول الشرق األوسط؟.
منذ ملدة والصوت التركي يبلدو عاليا فيما يتعلق 
بالشلأن العراقي ولم يتردد رئيس الوزراء التركي 
رجلب طيلب اردوغلان وال وزير خارجيتله أحمد 
داود أوغللو فلي اإلعان علن أرائهملا باألوضاع 
العراقية بطريقة التلتزم بالسياقات الدبلوماسية 
وأكد اردوغان انه سينقل وجهة نظره عما يجري 
في العراق للواليات المتحدة وهو بذلك كأنه يقول 
إنه سيستأذن من األمريكان للتدخل في العراق أو 
انه سيحرض الواليات المتحدة على فعل شيء ما 

في العراق.
هلل يمكن لتركيا أن تتصلرف فيما أنجزته أمريكا 
فلي العلراق بلدون إذن مسلبق؟ أم إن أمريكا هي 

التي تريد من حليفها اإلسامي العسكري الوحيد 
وزميلهلا في الناتلو القيام بدور ما فلي العراق؟، 
وهل هذا الدور سليكون بمعادللة طائفية جديدة 
في العراق بديلة عن المعادلة التي أقرتها الواليات 
المتحلدة منذ 2003 وتنسلجم مع اللدور التركي 
فلي األزمة السلورية؟، هل سلمحت دوائر القرار 
العسكري والمخابراتي األمريكية لتركيا بالتدخل 
في العراق وربما حرضتها على ذلك بعدما شعرت 
بخيبلة أمل ملن موقف شلركائها السلابقين في 
العراق ومن الشليعة تحديدا؟، هلل صمت اإلدارة 
األمريكيلة في مواجهلة األزمة العراقيلة الراهنة 
على خطورتها هو استدعاء لكام تركي صاخب؟، 

ما أكثر األسئلة؟!.

غياب أمريكا 
وحضور تركيا

�ساطع راجي 
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أحرز العب املنتخب العراقي للمبارزة حمزة حبيب الوسام الربونزي 
بفعالية س�اح الس�يف العربي يف بطولة الجزائر الدولي�ة. وقال املرافق 
الصحف�ي لوف�د املنتخ�ب العراق�ي رحيم الدراج�ي: ان "املب�ارز حمزة 
حبيب حصل عىل وس�ام برونزي بفعالية ساح السيف العربي يف بطولة 
الجزائر الدولية، بعد ان تغلب عىل العبني من الجزائر وايطاليا واس�بانيا 
وم�ر وتونس، يف مجموعة تعد االبرز يف البطولة". وأضاف الدراجي ان 
"حبي�ب تمكن من الوصول اىل دور ال�16 بعد ان تغلب عىل بطل الجزائر 
بنتيجة 15-6، ومن ثم فاز عىل بطل ايطاليا يف دور الثمانية بنتيجة 15-

12، قب�ل ان يخرس امام العب ايطايل آخر بنتيجة 15-11"، الفتا اىل ان 
"حكم النزال الجزائري الجنس�ية أخطأ يف تقدير ملستني متتاليتني 

حرمت حبيب من خوض املنافسة عىل الذهب والفضة".

كش�ف إيان هولواي مدرب كريس�تال ب�االس عن رس بيعه 
لزاها إىل مانشس�ر يونايتد االنجليزي قبل أيام. وقال هولواي يف 
مقال صحفي نرشه يف املريور إن الرس ليس مالياً رغم أن العرض 
ممت�از، ولك�ن هناك رس أخرف خل�ف ذلك.وقال املدرب الس�ابق 
لباكبول “الس�بب يف بيع زاها، كي أستطيع إقناع شاب آخر جيد 
يف املس�تقبل ب�أن يلتحق يف صفوفنا ألننا ن�رشح له بوضوح عدم 
وقوفنا يف وجه طريقه مس�تقباً لو جاءه عرض ممتاز”. ويمكن 
تفس�ري كام هذا املدرب كمدرس�ة يف تعليم األندي�ة عمق الرياضة 

وسوق االنتقاالت، فاملسألة متصلة وال تتعلق باعب واحد.

منحت وزارة الش�باب والرياض�ة، املنتخب الوطني للناش�ئني لكرة 
الق�دم مبلغا قدره 200 ملي�ون دينار وذلك بغية االس�تعداد والتحضري 
بشكل امثل لنهائيات كاس العالم التي ستقام العام الحايل يف االمارات .

واكد مستش�ار وزارة الشباب والرياضة لشؤون الرياضة حسن عيل 
كريم يف تريح صحايف: إن وزير الشباب والرياضة قرر تخصيص مبلغ 
200 ملي�ون دينار ملنتخب الناش�ئني لك�رة القدم يف اطار دع�م الوزارة 
للفريق الذي س�يمثل الع�راق يف نهائيات كاس العال�م ، وتوفري االرضية 
املناس�بة القام�ة املعس�كرات الداخلي�ة والخارجي�ة واج�راء اللقاءات 
واملش�اركة يف البط�والت التي س�تكون محط�ة اعداد قبل املش�اركة يف 
موندي�ال الك�رة .وأضاف كري�م: أن الوزارة س�تواصل دعمها املس�تمر 

للمنتخبات العراقية االخرى.

حق�ق فريق النف�ط املراد م�ن ملعبه بعدما 
ظف�ر بالنق�اط الث�اث بتغلبه ع�ىل كرباء 
به�دف يتيم حمل توقي�ع الاعب عيل صاح 
يف الدقيق�ة الثالثة من اللقاء، لريتقي النفط 
للمركز الس�ادس رافعاً رصي�ده اىل النقطة 
الخامس�ة عرشة فيما تراج�ع كرباء ثاثة 
مراتب ليحتل املركز الس�ابع كونه يمتلك يف 

سجله 16 نقطة.
وبالنتيجة ذاتها أقتنص فريق بغداد االنتصار 
م�ن ملعب املص�ايف عندما تخط�ى أصحاب 
االرض بهدف وحيد كان من نصيب تيس�ري 
عبد الحس�ني يف الدقيقة الس�ابعة والستني 
ليصع�د بغ�داد للمرك�ز الراب�ع برصي�د 17 
نقط�ة فيما تراجع املصايف للمركز التاس�ع 

برصيد 14 نقطة.
وعاد فريق اربيل الكروي لذاكرة االنتصارات 
من جدي�د بعدما تغلب ع�ىل ضيفه كركوك 
بسداس�ية نظيف�ة يف املباراة الت�ي ضيفها 
ملعب فرانس�و حريري يف اختت�ام مباريات 
الجولة الحادية عرشة من منافس�ات دوري 
النخبة.سجل لؤي صاح الهدف األول الربيل 
م�ن رضب�ة ج�زاء فيما ع�زز زميل�ه امجد 
رايض رصيد فريقه بتس�جيله ثاني االهداف 
من رضبة رأس ليس�جل بعدها الاعب ذاته 
هدفني آخرين ليعلن عن نفس�ه بتس�جيله 
الهاتري�ك فيم�ا تكف�ل هلك�ور م�ا محمد 
وندي�م صب�اغ بتس�جيل الهدف�ني اآلخرين 
ليصعد اربيل مرتبتني يف الئحة الرتيب تاركاً 
خلفه املركز السادس عرش الذي كان يتبوأه 
بعدم�ا رفع رصيده من النقاط اىل عرش مع 
احتفاظ�ه بخم�س مباريات مؤجل�ة، فيما 
بق�ى كرك�وك يف املركز الراب�ع عرش برصيد 

تسع نقاط.
 ع�ىل صعيد آخ�ر أعرب امل�رشف عىل فريق 
الق�وة الجوية بكرة القدم حس�ن كريم عن 
امتعاضه لق�رار الحكم الدويل مهند قاس�م 
ال�ذي أدار لق�اء الكاس�يكو ب�ني ال�زوراء 
والجوي�ة والذي انته�ى بالتع�ادل االيجابي 
باضافة 6 دقائق كوقت محتسب بدل ضائع 
جاء خاله هدف التعديل للزوراء بعد ان كان 
الجوية متقدما بثاثة اهداف لهدفني .وقال 
كريم يف لق�اء تلفزيوني: ان حكم املباراة لم 
يكن عادال بس�بب اضافت�ه 6 دقائق كوقت 
محتس�ب ب�دل ضائ�ع تمكن خال�ه العبو 

الزوراء من تس�جيل هدف التعادل , مش�ريا 
اىل ان�ه كان ق�د اضاف 4 دقائ�ق فقط لكن 
اله�دف جاء يف الدقيق�ة 96 من زمن املباراة 
وهذا يدل عىل ان قرار احتس�اب الهدف غري 

عادل عىل الجويني .
وأض�اف ان فريقن�ا قدم مب�اراة كبرية بكل 
يشء تمكن ازاءها من تس�جيل ارسع هدف 
بتأريخ الدوري العراقي عىل مر العصور بعد 
ان تمك�ن قائد الفريق عيل عب�د الجبار من 
هز الش�باك الزورائية يف الثاثني ثانية االوىل 
م�ن عمر اللق�اء , مبين�ا يف الوق�ت ذاته ان 
العبينا رغم التأخر الذي تعرضوا له يف شوط 
املب�اراة االول عندما تمكن فريق الزوراء من 
تس�جيل هدفني يف غضون بض�ع دقائق اال 
انه�م عادوا اىل اجواء املباراة ثانية يف ش�وط 
املباراة الثاني وسجلوا هدفني قابلني للزيادة 
ل�وال ان الح�ظ جانبهم يف بع�ض الهجمات 

.وب�رر كريم تذب�ذب أداء الفريق الجوي من 
مب�اراة اىل اخ�رى خصوص�ا بعد خس�ارته 
يف املب�اراة املاضي�ة أمام فريق بغ�داد اىل ان 
بعض الاعب�ني خصوصا املؤثرين يف الفريق 
غ�ري جاهزي�ن حيث ل�م يكن قائ�د الفريق 
ع�يل عب�د الجبار جاه�زا لكن�ه تحامل عىل 
اصابت�ه ولع�ب وفاء من�ه لفانيل�ة الفريق 
الجوي فضا ع�ن ان هداف الفريق حمادي 
احم�د ه�و االخر تع�رض اىل وعك�ة صحية 
خال االي�ام املاضية اطرحت�ه الفراش لكن 
حبه وتفانيه لواجب�ه الوطني جعله يتناول 
األدوي�ة الكث�رية الت�ي كادت تجعل�ه بعيدا 
ع�ن اج�واء املباراة مل�ا لها من تأثري س�لبي 
انعكس عىل صحت�ه باالضافة اىل ان الاعب 
الكامريون�ي هو االخر ل�م يحرض اية وحدة 
تدريبية مع الفريق خال االيام املاضية لكن 
حاج�ة الفريق له جعلته يش�ارك يف املباراة, 

ومع هذا فقد ظهر العبونا بمستوى 
م�ن  متصاع�د  فن�ي  واداء  جي�د 
ش�وط الخر .وأك�د كريم جاهزية 
فريقه فنيا واداريا ملواجهة فريق 
الرج�اء البيض�اوي املغربي يوم 
الثام�ن م�ن الش�هر املقبل عىل 
ملعب فرانس�و حريري يف اربيل 
يف اطار منافس�ات ال�دور ربع 
النهائ�ي لبطولة كاس االتحاد 
ادارة  ان  موضح�ا   , العرب�ي 
ناديه هيأت كل سبل النجاح 

للمهم�ة املقبل�ة من حيث 
والنق�ل  الس�كن  توف�ري 
والطعام للفريق املغربي 

فضا عن تهيئة فريق 
الجوية نفسيا لخوض 

تلك املباراة.

بغداد يدخل المربع الذهبي للنخبة.. والنفط يعود لنغمةاالنتصارات
الجوية ممتعض من قرار حكم الكالسيكو

اهتم�ت صحيف�ة الدي�يل مي�ل االنجليزية بس�وبر هاتري�ك ليونيل مي�ي يف مرمى 
أوساس�ونا، وذلك أثناء اكتس�اح برش�لونة لخصمه 5-1 يف الدوري االسباني.وقالت 
الصحيفة إن ليونيل ميي س�جل لوحده أكثر من معظم الفرق يف الدوري االسباني، 

وهو رقم مذهل، وأنه يوم أمس تكفل لوحدهم بتحطيم أوساس�ونا وكأنه 
يستطيع االنتصار وحيداً عىل هذه الفرق من دون العبني أخرين. 

ورفع س�وبر هاتريك ميي رصيده إىل 33 هدفاً وهو رقم 
مذهل حت�ى اآلن ويضمن له جائزة الحذاء الذهبي عىل 

األغلب، كما أن هذا العدد من األهداف يتفوق عىل 16 
فريق�اً ويتعادل مع ملق�ا وال يهزمه إال ريال مدريد 

وأتلتيكو وبرش�لونة الذي س�جل م�ن دون ميي 
38 هدف�اً. هذه األرقام مرتبطة بهاتريك رونالدو 
وأدائ�ه التهديفي املذهل يف ع�ام 2013 تزيد من 

الكاسيكو أهمية يوم األربعاء املقبل.

ع�وض نادي امليناء البري بكرة القدم كبوته املاضية أمام 
فري�ق الرشطة عندم�ا تمكن األح�د من تحقي�ق فوز كبري 
ع�ىل نادي الس�ليمانية بخمس�ة أه�داف لهدف�ني يف املباراة 
الت�ي جمعتهما عىل ملع�ب نادي نفط الجن�وب الريايض يف 
محافظ�ة البرة ضمن األس�بوع الح�ادي عرش من دوري 
النخب�ة العراق�ي. وتمك�ن املهاج�م نارص طاع م�ن أثبات 
جدارته بتس�جيله األهداف األربع�ة األوىل للفريق البري يف 
الدقائ�ق )6 و 9 و 20 و 43( منهياً الش�وط 
األول برباعي�ة نظيف�ة للميناء والذي 
ش�هد ط�رد مهاج�م الس�ليمانية 
احم�د مناجد بالبطاق�ة الحمراء 

من قبل الحكم واثق محمد.
ويف الش�وط الثاني استثمر فريق 
املين�اء  اطمئن�ان  الس�ليمانية 
للنتيج�ة وتمك�ن م�ن تس�جل 
هدف�ني متتالي�ني يف الدقيقت�ني 
)73 .80( عن طري�ق البدالء عيل 
حس�ني و حاتم عيل لكن العب امليناء 
تمكن م�ن زيادة الغلة ع�رب محمد جبار 
رب�اط بع�د تس�جيل اله�دف الخامس 
منهي�ا   81 الدقيق�ة  يف  لفريق�ه 

أحداث املباراة.

كش�فت الهيئة االداري�ة لنادي أربي�ل الريايض عن 
موافقتها عىل احراف املدافع الدويل أحمد ابراهيم يف 
الدوري االماراتي.وقال سكرتري نادي أربيل الريايض 
محم�ود عزي�ز ان "ادارة الن�ادي أب�دت موافقته�ا 
الح�راف املدافع الدويل أحمد ابراهيم يف نادي الوصل 
االمارات�ي، حي�ث س�يغادر الاعب الي�وم الثاثاء اىل 
االمارات لوضع اللمسات االخرية عىل العقد".وأضاف 
عزيز ان "النادي االماراتي أرس�ل لنا كتاباً يطلب فيه 
رأينا بالتعاقد مع ابراهيم، ونحن بدورنا أرس�لنا لهم 
ال�رد باملوافق�ة، برشط االط�اع عىل تفاصي�ل العقد 
الذي س�يربم بني الاعب والنادي".يذكر ان الاعب احمد ابراهيم قدم مس�تويات متميزة مع 
املنتخ�ب العراقي لكرة القدم يف بطولة خليجي 21 التي ج�رت مؤخرا يف العاصمة البحرينية 

املنامة، والتي احتل فيها منتخبنا الوطني املركز الثاني خلف االمارات بطل النسخة.

ناصر طالع يسجل اول أحمد ابراهيم ينضم  الى الوصل االماراتي
سوبر هاتريك في النخبة

المستقبل العراقي/ متابعة

فيما غاب مدرب املنتخب الوطني حكيم شاكر واملتحدث 
الرس�مي لاتح�اد العراق�ي لك�رة القدم ع�ن الحضور 

أقيم�ت ظه�ر أمس االثن�ني ن�دوة نقاش�ية يف قاعة 
االتحاد العام لألدباء والكتاب العراقيني تحت عنوان 
) التداخ�ل ب�ني الوطني والش�باب واالس�تحقاقات 
املقبل�ة للكرة العراقي�ة( خرجت بتوصي�ات اهمها 
تش�كيل لجن�ة م�ن   ) د. موف�ق عب�د الوه�اب , 

عبداالله عبد الحميد , هش�ام السلمان , رحيم حميد 
, منع�م جاب�ر( للجلوس م�ع رئيس وأعض�اء اتحاد 

الكرة إليصال الرؤى املس�تقبلية ملش�اركات منتخباتنا 
الوطني�ة وكيفية تايف الحرج الفني الذي رافق مس�رية 
منتخباتن�ا يف املدد القليلة املاضية.الندوة جاءت بتنظيم 
وإدارة م�ن قبل الرابطة العراقية للصحفيني الرياضيني 
الش�باب وحضور عدد م�ن املعنيني بش�ؤون الكرة من 
خ�رباء ومختص�ني والعبني س�ابقني فضاً ع�ن رجال 
الصحافة واإلعام.ولخص املجتمعون يف الندوة رؤيتهم 
ونظرته�م لق�ادم املنتخب�ات الوطنية واالس�تحقاقات 
الت�ي تنتظره�ا خصوصاً تصفي�ات كأس العالم 2014 
وتصفي�ات كأس آس�يا 2015 ونهائي�ات كأس العال�م 
للشباب يف االمارات شهر حزيران املقبل وايضا نهائيات 
بطول�ة آس�يا األوملبية تحت س�ن 23 عام�ا والتي تقام 

بنفس الش�هر.واجمع رئيس رابط�ة املدربني املحرفني 
ان�ور جس�ام والخب�ري الكروي عب�د االله عب�د الحميد 
والصحفيون هش�ام السلمان ومنعم جابر وعدي حاتم 
والاعب�ون الس�ابقون حيدر محم�ود ويونس عبد عيل 
ورحيم حميد وجبار هاشم عن الوضع الحايل للمنتخب 
الوطني والشبابي والتداخل الحاصل يف مفصلني مهمني 
وهم�ا   )املاك التدريبي – الاعب�ني(, وطالب برضورة 

إيجاد االس�تقالية لكل من  املنتخبني والتحضري بشكل 
منفصل بأقرب وقت ممك�ن وان يكون االتحاد واضحاً 
ومدركاً لقراراته بعد ان تم النقاش بش�كل مس�تفيض 
فنياً.م�ن جانب�ه اقرح الاع�ب الس�ابق واملحلل عيل 
هادي ان يوصلوا برؤى الحارضين بالندوة اىل االتحاد 
من خ�ال لجنة يتم اختياره�ا والجلوس مع رئيس 
وأعضاء االتحاد والتعاون س�وية إلنضاج األفكار 
واملقرح�ات التي من ش�أنها تصحيح مس�ارات 
منتخباتن�ا الوطني�ة, ويف ض�وء ه�ذا املقرح تم 
تش�كيل اللجن�ة الت�ي س�يكون منس�قها رئيس 
رابطة الصحفيني الرياضيني الشباب د. موفق عبد 
الوهاب الذي س�يأخذ عىل عاتقه التواصل مع اتحاد 
الكرة وتحديد اقرب موعد لزيارة االتحاد واطاعه عىل 
م�ا جاء يف الن�دوة التي اقيمت بجه�ود ذاتية من قبل 
منظم�ات املجتمع املدن�ي وتمثلها الرابط�ة العراقية 
للصحفي�ني الرياضي�ني الش�باب الت�ي تأسس�ت يف 
2012/12/12 وتأل�ف مجلس إدارته�ا من د. موفق 
عب�د الوهاب رئيس�اً وهيثم الطائي نائب�اً أول وعماد 
الركابي نائباً ثانياً و حس�ن البيضان�ي اميناً للرس و 
محم�د الجزائري اميناً مالي�اً و عضوية كل من كريم 

درويش وعيل حميد.

مختصون يطالبون بإعداد مثالي لمنتخبي الوطني والشباب

الشباب تدعم مسيرة الناشئين 
استعدادًا لكأس العالم

برونزية للعراق في بطولة 
الجزائر الدولية للمبارزة

انكشاف سر بيع زاها للمان

في ندوة نقاشية اقامتها رابطة الصحفيين الرياضيين الشباب

المستقبل العراقي/ خاص

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن املنس�ق االعام�ي للهيئ�ة االداري�ة لنادي 
الزوراء الريايض عبد الحمن رش�يد ، ان مدرب الفريق 

الك�روي رايض شنيش�ل س�يعاود حضوره م�ع الفريق 
بع�د غد الخمي�س ، مؤك�داً ان النوارس كان�وا االقرب للفوز 
ع�ىل الصق�ور يف موقع�ة ملعب الش�عب الدويل.وق�ال عبد 
الرحمن رش�يد: إن م�درب فريقه الكروي رايض شنيش�ل 
أنهى ال�دورة التدريبية التي دخله�ا يف العاصمة القطرية 
الدوحة وس�يعاود حض�وره مع الفري�ق الخميس املقبل 
ليتس�لم مهنة قي�ادة الفريق خلفاً ملس�اعده صباح عبد 
الحس�ن الذي قاد الن�وارس يف مبارات�ي الجوية وزاخو.
وأف�اد: بأن فريقه أضاع جملة م�ن الفرص أمام مرمى 
القوة الجوية يف الش�وط األول ولو س�جل نصفها لكان 
الفوز حليفنا اال ان العبينا اضاعوا الفرص التي سنحت 
له�م ووجودنا بني األربعة الكب�ار يدفعنا للتفكري جدياً 
بالتنافس عىل صدارة الرتي�ب. وزاد: ان رئيس الهيئة 
االدارية فاح حس�ن س�يحرض للعاصمة بغداد نهاية 
األسبوع املقبل قادماً من امريكا التي أنهى فيها بعض 
األمور الشخصية العالقة وال صحة لكل ما تردد حول 

موضوع رحيله دون رجعة.

استدعى العراقي عدنان حمد 
املدي�ر الفن�ي ملنتخ�ب االردن 
بك�رة الق�دم العب�ي منتخ�ب 
االردن لبدء التدريبات تحضريا 
للمب�اراة املهمة الت�ي تنتظره 
يف  س�نغافورة  منتخ�ب  أم�ام 
الس�ادس من ش�باط املقبل يف 
اطار منافس�ات الجول�ة االوىل 
من التصفيات املؤهلة لنهائيات 

كأس اس�يا 2015 .
الرس�مي لاتحاد  املوق�ع  ونقل 
االردن�ي لكرة القدم عىل ش�بكة 
اس�تدعى  حم�د  ان  االنرن�ت 
العب�ي منتخب االردن لب�دء التدريبات 
تحضريا للمباراة املهم�ة التي تنتظره 
أمام منتخب س�نغافورة يف الس�ادس 
من ش�باط املقب�ل يف اطار منافس�ات 
الجول�ة االوىل م�ن التصفي�ات املؤهلة 
لنهائي�ات كأس اس�يا 2015 , وضمت 
التش�كيلة س�بعة محرفني هم عامر 
ذي�ب )اتحاد كلب�اء اإلمارات�ي(، انس 
بني ياسني )الظفرة اإلماراتي(، شادي 
أبو هشهش )الفتح السعودي(، حمزة 
ال�دردور )نج�ران الس�عودي(، ع�دي 
الصيف�ي )الس�املية الكويت�ي(، احمد 

هاي�ل )العرب�ي الكويت�ي(، ياس�ني 
الس�عودي(،  )الفيص�يل  البخي�ت 

اىل جان�ب كل من عامر ش�فيع، 
محمد الدمريي، باس�م فتحي، 

عبدالل�ه ذيب )الوح�دات( , 
ابراهي�م الزواه�رة، خليل 

بني عطي�ة )الفيصيل(، 
الزعب�ي،  عبدالل�ه 
اللح�ام  مصع�ب 
ص�اح  )الرمث�ا(، 

مسعد، س�عيد مرجان 
)العربي(، احمد عبد الس�تار، 

محم�د من�ري، احم�د س�مري، محمد 
مصطفى )الجزي�رة(، رائد النواطري، 
عدي زهران )ش�باب االردن(، عدنان 

عدوس )البقعة(.
وأش�ار املوقع اىل ان املنتخب االردني 
سيبدأ تدريباته عند الواحدة والنصف 
من ظهر هذا اليوم عىل ملعب البرا 
يف اول وحدة تدريبية تحضريا ملاقاة 
منتخب س�نغافورة 6 شباط املقبل 
لحساب الجولة األوىل من التصفيات 
املؤهلة لنهائيات آسيا 2015، فيما 
سياقي قبل ذلك منتخب اندونيسيا 
وديا عند الخامسة مساء الخميس 
املقبل عىل ملعب امللك عبدالله الثاني 

يف االردن .

الع�ب  اع�رف 
الوس�ط الركي نوري شاهني بأنه لم يكن 

س�عيدا يف ريال مدريد اإلس�باني وال حتى يف ليفربول اإلنجليزي 
من�ذ مغادرته الدوري األملاني وحت�ى عودته قبل أيام إىل هناك.
ش�اهني انتقل إىل الفريق امللك�ي يف صيف 2011، لكنه لم يلعب 
سوى 128 دقيقة قبل أن ينتقل إىل الريدز عىل سبيل اإلعارة ولم 
يجد مكانته أيضا حتى عاد إىل بوروس�يا دورتموند عىل س�بيل 
اإلعارة.وقال ش�اهني لصحيفة “روهر ناترشيتشن” األملانية: 
“كان�ت أوقاتا عصيبة. لم أكن حتى يف أي تش�كيلة وهذا أثر يف 
صحتي. لم أكن سعيدا أبدا يف ريال مدريد وال ليفربول”. وأضاف 
النجم الركي: “أقدم أفضل ما عندي عندما أكون س�عيدا، لهذا 
عدت إىل دورتموند الذي أكن له كل الحب”، وتابع: “لقد طلبني 
الن�ادي مرة أخرى رغم غيابي عنه 18 ش�هرا، لهذا فأنا ممتن 

لهم ولن أحبط جماهري الفريق ألني ال أزال يف قمة عطائي”.

شنيشل يعود 
لقيادة النوارس

سبعة محترفين في قائمة حمد 
لمواجهة سنغافورة

نوري شاهين: لم أكن 
سعيدًا في مدريد

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

االنجليز: ميسي يفوز لوحده!!



كشفت دراسات أجراها اثنان 
من الباحثني األمريكيني  بجامعة 
"دوك" يف والية كارولني الشمالية، 

عىل ح�وايل 15 ق�رداً م�ن فصيلة 
"لبونوب�و" الت�ي تعي�ش ش�مال 
الكونغو، أن ه�ذه الفصيلة لديها 
صفات تش�ابه اإلنسان، وتفضل 
اآلخري�ن،  م�ع  الطع�ام  تن�اول 
وأن 98% م�ن جيناته�ا تتق�ارب 
م�ع جين�ات اإلنس�ان. وأظهرت 
الدراس�ات أن هذه الفصيلة من 
القردة محبة للغري وغري عدوانية، 
خاصة أثناء تناول الطعام، وأنها 
تفضل ممارسة الحب عن الحرب 

مع اآلخرين. 

 قررت عائلة أمليدا الربازيلية أخرياً 
أن تفت�ح املخ�زن الخ�اص بوالدها 
ال�ذي ت�ويف من�ذ 30 عام�اً، إلع�ادة 
ترتيب�ه واالس�تفادة من�ه، ولكنهم 
حينما قرروا ذل�ك وجدوا مفاجأة يف 
انتظارهم. إذا به�م يجدون أمامهم 
الس�لحفاة األليف�ة الخاص�ة به�م 
"مانوي�ا"، الت�ي فقدوه�ا منذ 30 
عام�اً، ال ت�زال حي�ة، مختبئة داخل 
املخزن. عائلة أمليدا، التي تس�كن يف 
مدين�ة ري�و دي جان�ريو، افرتضت 
حينما فق�دوا "مانويا" عام 1982 
أنها هربت خارج املنزل، ألنهم بحثوا 

عنها يف مكان ول�م يجدوها. ونقلت 
صحيف�ة "اإلندبندن�ت" الربيطانية 
عن موق�ع "جلوب�و" الربازييل قول 
لين�ادرو اب�ن ليوني�ل قول�ه: "كنت 

أعكف عىل إخراج بع�ض الصناديق 
الخاص�ة بوال�دي، فإذا ب�ي أتفاجأ 
ش�قيقتي  س�لحفاة  وج�ود  م�ن 
الطفول�ة  يف  له�ا  املفضل�ة  لينيت�ا 
حية داخ�ل أح�د الصناديق".وتابع 
قائ�ا: "حقيقة ال أص�دق هذا حتى 
اآلن؛ كيف اس�تمرت حية طوال تلك 

السنوات".
ويعتقد خرباء يف البيئة الحيوانية 
أن "مانويا" تمكنت من البقاء عىل 
قي�د الحياة ، بس�بب تناوله�ا النمل 
األبيض املوجود يف األرضية الخشبية 

الخاصة باملخزن.

الطبي�ة الرشعي�ة  الهيئ�ة  ألزم�ت   
مركزاً طبياً اهلياً خاصاً باألسنان بدفع 
تعوي�ض ق�دره 30 أل�ف ري�ال نتيجة 
خطأ طبي يف حق مريضة يتمثل يف خلع 

»رضس« بالخطأ.
 وت�م إباغ املرك�ز الطب�ي بحيثيات 
الحكم، إال أن ويل أمر املريضة ش�كا من 
عدم تجاوب مركز األسنان وعدم رغبته 
يف تنفي�ذ الحك�م رغ�م م�رور 7 أعوام 
عىل وق�وع الخطأ، وأف�اد ويل األمر أنه 
ظل يرتدد عىل الهيئ�ة الطبية الرشعية 
الصحي�ة  للش�ئون  العام�ة  واملديري�ة 
بمنطق�ة الرياض لتنفي�ذ الحكم اال أن 

الجميع يتقاذف املسئولية عىل اآلخر يف 
ظل رفض مركز األس�نان تنفيذ الحكم 

بحجة مغ�ادرة الكادر الطبي املس�ئول 
عن الخطأ.

يذكر أن قضايا األخطاء الطبية لدى 
أطباء األس�نان قد أثارت جدالً واس�عاً 
حيث كان مواطن قد طالب بخلع س�ن 
طبيب أس�وة بفعله، مستش�هدا باآلية 
القرآني�ة الكريم�ة »والس�ن بالس�ن«. 
ونقل�ت مص�ادر اعامية ع�ن املواطن 
عم�اد الزهراني أن�ه س�يلجأ للمحاكم 
للمطالب�ة بخل�ع س�ن طبي�ب، بعد أن 
تع�رض لخلع س�ن م�ن أس�نانه خطأً 
الخاص�ة  األس�نان  عي�ادات  بإح�دى 

بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم. 
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لقطة من
 الزمن اجلميل

1834 - الجيش الرويس ينسحب 
م�ن رومانيا بعد 5 س�نوات ونصف 
م�ن االحتال، وكان�ت رومانيا تتبع 
يف تل�ك الفرتة الدول�ة العثمانية لكن 
ال�روس احتلوه�ا أثن�اء حربهم مع 

العثمانيني عام 1828.
1942 - األمل�ان يس�تولون ع�ىل 
مدين�ة بنغازي الليبي�ة أثناء الحرب 

العاملية الثانية.
يقي�ل  ف�اروق  املل�ك   -  1952
حكومة مصطفى النحاس باشا بعد 

حريق القاهرة.
1963 - أم�ري الكوي�ت الش�يخ 
عبد الله الس�الم الصباح يفتتح أول 
برملان كويتي منتخب باس�م مجلس 

األمة.
األمريكي�ة  الق�وات   -  1970
تب�دأ يف الجاء ع�ن قاع�دة هويلس 
القواع�د  آخ�ر  وه�ي  العس�كرية، 
العس�كرية األمريكي�ة الت�ي كان�ت 

تستأجرها من ليبيا.
الفلبيني�ة  الرئيس�ة   -  1987
ك�ورازون أكينو تقم�ع حركة تمرد 
ق�ام بها ع�دد م�ن ضب�اط الجيش 
س�يطرو خالها عىل مبن�ى اإلذاعة 
والتلفزي�ون، وه�ذه الحادث�ه ه�ي 

خامس محاولة انقابية بعهدها.
1992 - الهند تعلن إقامة عاقات 

دبلوماسية كاملة مع إرسائيل.
2002 - منتخب السعودية لكرة 
الق�دم يف�وز ببطول�ة كأس الخليج 
العرب�ي الخامس�ة ع�رش املقامة يف 

اململكة العربية السعودية.
2009 - رئي�س ال�وزراء الرتكي 
رج�ب طي�ب أردوغان ينس�حب من 
جلسة باملنتدى االقتصادي العاملي يف 
دافوس بس�ويرسا بعد مناقشه مع 
الرئي�س اإلرسائي�يل ش�معون برييز 
ح�ول الهج�وم الذي ش�نته إرسائيل 
ع�ىل قط�اع غ�زة ودف�اع الرئي�س 
اإلرسائي�يل عنه وقوله ع�ن ما الذي 
س�يفعله أردوغان ل�و أن الصواريخ 

أطلقت عىل إسطنبول كل ليلة.
- 2011

الرئي�س املرصي محمد حس�ني 
مبارك يعني رئي�س جهاز املخابرات 
العام�ة الل�واء عم�ر س�ليمان نائًبا 
للرئيس، ويكلف الفريق أحمد شفيق 
بتش�كيل الحكوم�ة خلًف�ا لرئي�س 
الوزراء األس�بق أحم�د نظيف وذلك 
بعد خمس�ة أيام من إندالع ثورة 25 

يناير.

الفقراء" !! يف مثل هذا اليو مأسامك مقاومة"تفاح 

29
كانون الثاين

ذكرت دراس�ة حديثة أجراها 
فري�ق من الباحثني الفرنس�يني 
أن نصائح جدتي يف عاج التهاب 
الجيوب األنفية التي يتعرض لها 
الش�خص بصف�ة منتظمة هي 
استخدام البصل الذي يتم وضعه 
يف قطع�ة من القماش املبلولة يف 
درجة مياه دافئة ووضعها عىل 
إيجابية.  بنتائ�ج  تأت�ي  الجبهة 
وم�ن املع�روف أن البص�ل غني 
باألماح املعدنية و"أوميجا - 3" 
وله العديد من الفوائد املس�كنة 
ض�د األل�م.  وأوض�ح الدكت�ور 

مجدي ب�دران أن البص�ل يعترب 
تفاح الفقراء، حيث يحتوي عىل 
امل�ادة املضادة لألكس�دة بكمية 
الكمية  تس�اوى ثاثة أضع�اف 
املوجودة بق�رش التفاح، ونصح 
بزيادة تناوله يف ش�كله الطازج 
أو  الع�دس  وجب�ة  م�ع  س�واء 
الوجبات األخرى بعد تقطيعه أو 
ب�رشه ونثره عىل أنواع مختلفة 
من األطعمة.  وأضاف: أن البصل 
يحّس�ن م�ن اداء خايا الجس�م 
بشكل كبري فيزيد من مقاومتها 

لألمراض.

رضس بـ30 ألف ريال

ضائعة 30 عامًا!!شارع السعدون يف الستينيات

قبلة العيدقرد رومانيس

لون مع

كلامت متقاطعة

افقي

عمودي

1 – ممثلة فرنسية 
 2 – ماء باألجنبية – أحصل 

 3 – قرع -  وقعة لنابليون
 4 – يسعدان – يشق 

 5 – أتحد }مبعثرة{ –دولة أفريقية 
 6 – وجع – يحنق 

7 – ضمير متصل – كثر شحمه ودسمه – عرب 
 8 – يفاخر 

 9 – دولة أسيوية .

1 – دولة إسامية في أفريقيا الغربية 
 2 – شاعر شعبي لبناني 

3 – خنزير بري – بيت الجنين – نصف أديب 
 4 – جزيرة تقع قبالة الشاطئ السوري – غفلة 

5 – أداة نصب – قسم 
 6 – أقتربت -  مطرب مجزومة 

 7 – عاصمة أوروبية – ركيزة
 8 – ممثلة مصرية 

 9 – عكسها يظلمك – عبأ .

حظك اليوم

متاهةصديق الذئاب

احلمل
باإمكانك حتقيق اجنازات باهرة �سرط 
التن�سي��ق اجلّي��د للوقت واإب��داء اهتمام 
وم�سوؤولي��ة كب��رة، لأنك تدخ��ل يوميًا 
جي��دًا حتّل��ق خالل��ه اذا قّدم��ت عماًل او 

تبواأت مركًزا

الثور 
اأن��ت مدع��و اىل ب��ذل جه��ود اإ�سافي��ة 
وم�ساعف��ة، وتقدمي تن��ازلت والع��ودة عن 
قرارات �سابق��ة، لتفادي الأزم��ات وامل�سكالت 
عاطفيًا: ل حتاول التذاكي على ال�سريك، لأن 

اأوراقك باتت مك�سوفة

اجلوزاء
كن على ا�ستعداد ل�ستقبال �سخ�ص عزيز 
على قلبك، مر وقت طويل مل تره فيه، ب�سبب 
بع��د امل�ساف��ات بينكم��ا. قد توق��ع عقد عمل 

جديدًا

ال�سرطان 
تبدو �سعي��دًا ومرتاحًا نف�سي��ًا بعدما قررت 
الرتوي��ح ع��ن نف�س��ك وت��رك �س��وؤون العم��ل 
و�سجون��ه يف املكت��ب عاطفي��ًا: وتك��ون الأجواء 

هنيئة وم�سرقة،

الأ�سد 
تع��رف ن�ساط��ًا كث��رًا عل��ى م�ستوى 
الت�سالت وتب��ادل املعلومات. قد تنجز 
عم��اًل م�س��رتكًا ومثمرًا مع اأح��د الزمالء 
عاطفيًا: قد تبتعد نوعًا ما عن اللتزامات 

احلقيقية

العذراء 
ه��ذا اليوم خاٍل من الطاق��ة كليًّا ول 
ي�سمح لك بالبدء مب�ساري��ع جديدة. اّما 
ا عل��ى ذلك، فعلى الأرجح  اذا كنت م�سرًّ

�ست�ساب بخيبة اأمل

امليزان
ح��اذر تدخ��ل الآخري��ن يف حيات��ك 
ت�س��ّدق  ول  العاطفي��ة،  او  ال�سخ�سي��ة 
املعلومات التي ُتنقل اليك من دون تدقيق 
ومراجعة عاطفيًا: عليك التحّلي بالهدوء 

واملنطق والأع�ساب الباردة

العقرب 
جتن��ي قريب��ًا ثمار م��ا زرعت��ه على مدى 
�سنة تقريبًا، وتكون الغ��الل وفرة واإيجابية 
لتحدي��د م�ستقبلك املهني عاطفي��ًا: انفعالت 
وم�ساع��ر �سلبّي��ة ُتعّك��ر �سفو الأج��واء وتثر 

ح�سا�سيات

القو�ص 
ل تدع الرتباك ي�سيطر عليك يف العمل، 
لأّن ذلك يدفعك اإىل ارتكاب هفوات واأخطاء 
رة عاطفيًا: تراجع  قد تكون مكلف��ة وغر مربَّ
تخ��اف خالله من فّك ارتب��اط اأو تعي�ص غرة 

ومتّلكية وترهق ال�سريك

الدلو 
لق��اءات مفيدة وارتي��اح يف حميطك وتزداد 
�سعبّيت��ك وتك�س��ب املناف�س��ات. اإذا كن��ت تعمل يف 
جمال الف��ن او ال�سحاف��ة او التج��ارة فاأنت مبدٌع 
ومتف��ّوٌق ومتف��ّوٌق عاطفي��ًا: حت�س��ل عل��ى فر�سة 

لإثبات ح�سورك وكفاية

اجلدي
اأَح�س��ن توظي��ف حيويت��ك فلن ته��داأ وترة 
عمل��ك قبل اأن تتحقق من جم��رى الأمور الطبيعي 
وال�سه��ل. تعمل بانتظام وبال تلكوؤ ، وت�سر بخطى 

واثقة نحو الأمام

حوت 
ت�سع��ر باحلرية فتحّلق عالًيا بجناحني 
م��ن ال�سع��ادة. لك��ن تذّك��ر ان احلظ ل 
يدوم، هو يوم موؤاٍت ي�سهل حياتك ويحّقق 
اأمانيك عاطفيًا: تفتقر اإىل ال�سرب كاأنك 

تبحث عن امل�سكالت باأي ثمن

21 ابريل – 21 مايو22مار�ص- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�ص

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

23 دي�سمرب- 20يناير23 نوفمرب – 22 دي�سمرب

20 فرباير – 21 مار�ص21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�ص – 23 �سبتمرب

كش�فت مجموع�ة م�ن الباحثني االس�كتلنديني 
بجامع�ة إيدن�ربج أن األس�ماك ال يمكنها الش�عور 
باألل�م عن�د اصطيادها حي�ث أن املنطق�ة املحيطة 
بفك الس�مكة عن�د مكان غرس الصن�ارة خالية من 
األعص�اب تماماً وذلك تلخيصاً الحتدام النقاش الذى 
أس�تمر لس�نوات طويلة م�ن قبل نش�طاء بحقوق 
الحي�وان لتجريم رياض�ة الصي�د واعتبارها جريمة 

قاسية العتقادهم بتعذيب األسماك.
وقد وجدت الدراسة ، أنه عند التقاط فم السمكة 

ملقدمة الخطاف وظهورها تتلوى يمينا ويسارا أمام 
الصي�اد فهى ال تش�عر باألل�م نهائياً ألنه�ا ال تملك 

القوة الازمة باملخ لحدوث ذلك.
وأش�ار الباحث�ون إىل أن رد فع�ل األس�ماك عند 
تعلقه�ا بالصنارة ه�و يف الواقع مج�رد رد فعل غري 
واع يشبه االغماء والتخدير وليس استجابة للشعور 
باأللم واس�تنتج العلماء ذلك بعد حقن مجموعة من 
سمك السلمون املرقط بمحلول حمىض سام ىف أعىل 

الشفاه ولم تظهر أية استجابة.

األملان�ي فرينر  امل�زارع  يعترب 
فروند الصديق االكثر وفاًء للذئاب، 
التي يعيش معها منذ العام 1972 
يف مدينة مريزيغ االملانية الجبلية.  
وقد اش�تهر فروند به�ذه الهواية 
يف املناط�ق النائي�ة حي�ث اعت�اد 
ع�ىل تج�اوز الخ�وف والخطورة 
من العيش وس�ط الذئ�اب والتي 
اهتم بأكثر من 70 نوعاً منها عىل 
مدار اكثر من 40 عاماً قضاها يف 
املناط�ق الريفية الب�اردة. وتضم 
مزرعة فروند حالياً 29 ذئباً من س�يبرييا وكندا ومونغوليا 

وعدة دول اوروبية.

الرشط�ة  ق�وات  م�ن  عن�رصان   
الهندية يركبان جملني خال االحتفال 
بعيد الدول�ة الهندية يف مقاطعة رايزنا 
يف العاصم�ة الهندي�ة ني�و دلهي االحد 

املايض. 
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              لندن/ وكاالت

شنق الصبي الربيطاني »مارلو إسحاق مايرز« 
البال�غ من العمر 12 عاماً نفس�ه خط�أً فيما يبدو 
محاولة منه لتدبري مقل�ب لوالدته املقعده.وعثرت 
األم ع�ى فلذة كبده�ا متدلياً من الس�قف مخنوقاً 

بمعطفه وقد فارق الحياة.
وحاولت األم »نيكي مايرز«-39 عاماً- الوصول 
إىل مارلو من عى كرس�يها املتحرك لكن محاوالتها 

باءت بالفشل.
وس�ارعت األم إىل االتص�ال بف�رق االنقاذ لكن 

الوقت كان فات لتجده قد فارق الحياة.
لذا كان يضغط عى عنقه مما تس�بب بانقطاع 
نفس�ه يف حني فش�لت والدت�ه »نيكي ماي�رز - 39 
واس�تمعت محكم�ة إىل ش�هادة األم امللكومة التي 

قال�ت ب�أن ابنه�ا كان كث�ري امل�زاح معه�ا ومحباً 
لتدب�ري املقالب حت�ى جاء ذلك اليوم ال�ذي عاد فيه 
من مدرس�ته وتناوال العشاء س�وياً بعد أن أخربها 
عن أح�داث يومه لتذهب بعده�ا وترتاح يف غرفتها 
تاركة »مارلو« يلعب لتجده بعد فرتة وهو يتدىل من 
معطفه املعلق مختنقاً بسحابه األمامي حيث ظهر 
بحس�ب تحقيقات الرشطة أن�ه كان يحاول ارتداء 
املعطف وهو معلق ليمازح والدته بعد أن صعد إليه 
بك�ريس وجدوه بجان�ب جثته ليختن�ق فيما يبدو 
بسبب ضغط سحاب املعطف عى رقبته مما أدى إىل 
توقف تنفس�ه بعد أن زل�ت قدمه من الكريس ونتج 

عن ذلك وفاته.
وجاء حكم املحكم�ة بالوفاة خطأً دون تحميل 
والدت�ه املعاقة أي تهمة إهمال أو تقصري أو ذنب يف 

موته وذلك بعد ثبوت حسن معاملتها له.

16
صفـــــحـة 

لالشتراك 
واإلعتالن 

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

الأخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

             أوتاوا/ وكاالت

أبه�ر الفن�ان الكندي ج�اي الرامي الكثريي�ن بمرشوعه الفن�ي الذي أطلق 
عليه اس�م »الس�ور العظيم وبيبيليوس«، بحيث إعتمد عى فكرة إنش�اء مباٍن 
ومجس�مات يف غاية الدقة، مستخدماً أس�لوب الحفر عى مجموعة من الكتب، 

وجذبت الكثري من اإلهتمام يف عدد من املعارض الفنية حول العالم.
يحّول الفن�ان جاي الكتب الكالس�يكية القديمة وكتب املوس�وعات وكتب 
أخرى إىل جبال ومنزلقات جليدية وهضاب ووديان عميقة مع مراعاة تفاصيل 

غاية يف الدقة أثناء الحفر.
الرس�الة التي تحملها هذه األعمال الفنية هو إلظهار مدى تدهور الثقافة 
اإلنسانية يف ظل الثقافة املادية التي تطغى عى املجتمعات، ويرشح الرامي بأنه 

قام بإنجاز هذه القطع الفنية لتدعم وجهة نظره.

احلفر عىل الكتب ! 

              أبو ظبي / وكاالت

قت�ل رجل يف امارة أبو ظب�ي إبنه البالغ 
م�ن العمر 12 عاماً، برضبه »رضباً مربحاً« 

كما ذكرت الرشطة، مستخدماً سلكاً 
حاس�وب،  لجهاز  كهربائياً 

مما أس�فر ع�ن موته قبل 
املستش�فى،  إىل  وصول�ه 

تأديبه  ب��داف�ع  وذل�ك 
وإنخف�اض  لرس�وبه 
درجاته العلمية يف عدد 

من املواد الدراسية.
ضبط�ت  فيم�ا 

رشط�ة أبو ظب�ي، األب أخ�رياً، بع�د فراره 
من منزل األرسة ال�ذي وقعت فيه الجريمة.

ووص�ف مدي�ر إدارة التحري�ات واملباح�ث 
الجنائي�ة يف رشطة أبو ظبي، العقيد راش�د 
محمد بورش�يد، الواقع�ة ب�«املروعة« 
ع�ى مختل�ف املقايي�س، »إذ تجرّد 
اإلنس�انية،  األب من مش�اعره 

باس�تباحة جس�د طفله ومعاملته بطريقة 
وحش�ية، إىل أن ف�ارق الحياة«.وذكر رئيس 
التحري�ات  إدارة  يف  النف�س  قس�م جرائ�م 
واملباح�ث الجنائي�ة، املقدم جمع�ة الكعبي 
»أن�ه ج�رى إيق�اف األب للتحقي�ق معه يف 
محاولت�ه  بع�د  القضي�ة، 
اإلفالت م�ن العقاب بفراره 
من املن�زل، معرتفاً بأنه هو 
طفل�ه،  وف�اة  يف  املتس�بب 
كاش�فاً ع�ن أنه أق�دم عى 
رضب ابن�ه بقص�د تأديب�ه 
لرسوبه وانخفاض درجاته 

الفصلية يف املدرسية«.

              بيروت/ وكاالت

لطامل�ا أدهش�نا العالم بأفكاره الغريبة ب�كل ما يتعلق 
بالحي�اة اليومية، ولكن غالباً ما تك�ون املواقع اإللكرتونية 
املخصص�ة للبيع والرشاء هي أفضل مكان إليجاد األش�ياء 

األكثر غرابة.
»حل�وى توينكي ملفوف�ة ومعفنة تماماً للبيع بس�عر 
25$«، ه�ذا الع�رض عى أح�د املواقع قد يك�ون من أغرب 

االمور التي قد راها املرء.
ويقوم هذا الشخص الذي يعرض قطعة الحلوى برشح 
تفاصي�ل حصوله عى قطعة الحلوى الفاس�دة، وكيف انه 
احتف�ظ بها من أج�ل عرضها عى اإلنرتن�ت للحصول عى 

مبلغ جيد من املال.

              نيودلهي / وكاالت

يف جريمة تقشعر لها االبدان قام اب 
هندي بقطع انف وشفة ابنته الرضيعة 
البالغة م�ن العمر 5 اش�هر فقط وذلك 

بسبب بكائها املستمر. الجريمة الغريبة 
الهن�دي  راجس�تان  اقلي�م  يف  وقع�ت 
وتحتاج الطفل�ة التي تدعى »رادها« اىل 
عملي�ة تجميلية العادة االنف والش�فة 
املفقودي�ن حت�ى تتمكن م�ن الرضاعة 

وتناول طعامها. االب الذي يدعى باهدار 
س�نج الق�ي القب�ض علي�ه وبانتظ�ار 
املحاكمة.. وكان الج�ريان قد هرعوا اىل 
املنزل وخلصوا الطفلة من بني يديه بناء 

عى استغاثة االم ورصاخها.

قطتع أنفها وشفتهتا!

رسب يف االمتحتان ففتارق احليتاة حلوى فاسدة للبيع!

              بغداد/ المستقبل العراقي

يف وق�ت بدأت في�ه طالئع الس�ائحني يف 
الوصول اىل مدينة أور التاريخية يف الجنوب، 
فان الس�ائح االيراني عيل أكرب يرى ان زيارة 
املدين�ة األثري�ة يج�ب أن تك�ون ع�ى رأس 
األولوي�ات عند زيارة الع�راق، نظرا لألهمية 
التاريخي�ة للمدين�ة الس�يما عند املس�لمني 
واملس�يحيني واليهود. ويف جولة له يف املدينة 
األثرية، يش�يد أك�رب بأهل املنطق�ة الطيبني 
كما يصفه�م، مس�تمتعا بآثار تقع وس�ط 
الصح�راء املرتامي�ة األط�راف حي�ث يمكنك 
ان تتمع�ن عظمة املكان ع�ى رغم غموضه 
الحتواه عى الكثري من التالل غري املكتشفة 
إضافة اىل مقاب�ر امللوك التي غطتها الرمال، 
واألخادي�د بني بقايا اط�الل االثار، كما يورد 

موقع )إيالف(.
يصف أكرب املكان بأنه عبارة عن متحف 
يف الهواء الطلق نظرا للمواقع األثرية الكثرية 
الت�ي تحي�ط باملَْعل�م األك�رب وه�و الزقورة 

العظيمة.
عالم اآلثار وليد نعمة يعتقد ان املستقبل 
القريب سيش�هد تح�ّول املنطق�ة اىل نقطة 
ج�ذب س�ياحية رئيس�ية نظ�را ألهميته�ا، 
ووقوعها يف وسط العراق بالقرب من الكثري 
من اآلث�ار التاريخي�ة وكذلك امل�دن الدينية. 
ويتابع: ننتظر من التنقيبات املس�تقبلية ان 

ُتظِهر الكثري من اآلثار املدفونة الس�يما وان 
هذه املنطقة تضم العرشات من املقابر التي 
ُش�ّيدت م�ن الط�ني. ويضيف: ه�ذه املقابر 
تض�م نفائ�س أثري�ة الن الس�ومريني كانوا 

يدفنون ملكهم مع نسائه بمالبسهن 
وحليهن بعد قتلهن بالسم.

يمك�ن للس�ائح القاصد 
ج���ن�وب  كل�م   17( ألور 

رشق مدين�ة النارصي�ة(، ان ي�زور مدين�ة 
النارصية اوال للتزود باحتياجاته، والتس�وق 
يف  بالتج�ول  والتمت�ع 
الشعبية  األسواق 

العريقة إضاف�ة اىل تن�اول األكالت العراقية 
املشهورة يف مطاعم املدينة السيما )الكباب( 
و)الترشيب(، ثم بعد ذلك يمكنه االنطالق اىل 
املدين�ة األثرية. الوص�ول اىل املدينة يتيح لك 
الش�عور ان هذه املدينة متهيأة الس�تقبالك 
ويتمث�ل ذل�ك بكلم�ات الرتح�اب 
قب�ل  م�ن  والك�رم  والحف�اوة 
املوظف�ني يف امل�كان وس�كان 

املنطق�ة. ويؤكد نعمة انه منذ ثالث س�نوات 
ازداد زخ�م الحرك�ة الس�ياحية للمكان عى 

رغم انه مازال دون مستوى الطموح.
ويتاب�ع: كان ألخبار نّي�ة بابا الفاتيكان 
بنديكت�وس الس�ادس عرش زي�ارة عاصمة 
للس�ومريني املرتبطة بالنبي إبراهيم الخليل 
حي�ث ول�د فيه�ا ع�ام 2000ق.م، س�اهم 
يف دف�ع كثريي�ن اىل زي�ارة امل�كان. ويضيف 
أيض�ا: أتوقع ان يزور الكثري من املس�يحيني 
األوروبي�ني والغربي�ني امل�كان، الن أور تقع 
ضم�ن خط املعال�م التي يؤمها املس�يحيون 
للحج ال�ذي يب�دأ بروما ثم كنس�ية املقدس 
يف فلس�طني ومن ثم مقام نب�ي الله إبراهيم 
الخلي�ل يف مدين�ة أور األثري�ة. جدير ذكره، 
ان النب�ي إبراهيم ع�اش يف أور يف الفرتة بني 
2000 و1700 قب�ل امليالد، حي�ث آمن بالله 

الواحد األحد.
السائح امني رحيم، وهو مغرتب عراقي 
مقي�م يف الس�ويد، يصعد ع�رب درج اىل أعى 
الزق�ورة التي كانت يف يوم م�ن األيام معبدا 
لآللهة يف األساطري السومرية. ويصف رحيم 
الزقورة بأنها ش�اهقة يف بنائها حيث تتميز 
ببنائه�ا امل�درج. وتض�م املدين�ة إضاف�ة اىل 
الزقورة الكثري من األودية والتالل التي تمثل 
مقاب�ر ملكية اكتش�ف الكثري م�ن آثارها يف 
فرتة التنقي�ب الذهبية الت�ي عرفتها املدينة 

بني سنتي 1922 و1934.

أور.. سياحة يف عمق التاريخ ملدينة ولد فيها النبي إبراهيم

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني
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العراقـي
المستشـار العام 

مجتتعتتة التتالمتتي 

)تنوي�ه : هذه سلس�لة مقاالت، اق�رب ما تكون اىل ش�هادات 
ش�خصية، تروي جمل�ة وقائع )عش�ت( تفاصيلها م�ع عدد من 
مس�ؤويل النظام الس�ابق، وق�د تجنبت ذك�ر االس�ماء والتواريخ 
الدقيق�ة لكي ال تأخذ طابع االس�تهداف، الن م�ا يعنيني هنا، هو 
رس�م صورة واقعية لطبيع�ة تلك املرحلة، كم�ا رأيتها وليس كما 

اريد او تريد السياسة( .
يف س�بعينات القرن املايض كنت ال ازال ام�ارس مهنة التعليم، 
ولكنني اكتب للصحافة واالذاعة، وربما كان نشاطي االذاعي اكرب 
م�ن الصح�ايف يف ذلك العق�د، وكان مدير االذاعة من ب�اب الدعابة 
واملزحة اليناديني باس�مي او كنيتي، بل يدعوني )الش�ايب(، ومن 
باب املداعبة واملزحة كذلك كنت اقول له بما يشبه العتب )انا اعمل 
يف وس�ط اغلبه من النس�اء، وانت تدعوني الشايب .. ليش .. شلك 

ع�يّل(، ول�م يتع�د االم�ر بينن�ا ح�دود الضح�ك!!
ش�اءت املصادفة يف ذلك العقد ان يزور صدام حس�ني االذاعة، 
وكان بدرج�ة )نائ�ب(، وق�د قام م�ع املدير، بدخول القس�م الذي 
كنت اكتب له وكان عدد العاملني كبريا من محررين وكتاب برامج 
ومعدي�ن ومذيعني ومذيعات ومخرجني، وكان�ت تلك اول مرة ارى 
فيه�ا )النائ�ب( واخر مرة يف حياتي.. لم يس�أل ص�دام عن رئيس 
القس�م، بل القى نظ�رة رسيعة الينا واش�ار بأصبعه نحوي قائال 
)نسأل هذا الشايب كم سؤال(، ولم يتحمل املدير هذه العبارة، فقد 
افلت�ت منه ضحكة س�ارع اىل كتمها، ولكنها لفت�ت انتباه صدام، 
فالتفت اىل املدير وس�أله بحركة من رأس�ه عن الس�بب، ورد عليه 
املدير )س�يادة النائب ... حسن العاني يزعل من كلمة شايب، بس 
االن اصبح�ت تعليم�ات حزبية صادرة من جنابك(، ابتس�م صدام 
ابتس�امة عابرة وانهال عيل بمجموعة اس�ئلة خ�ارج اختصايص 
تتعلق بقضايا هندسية حول طول املوجات والبث االذاعي واىل اين 

يصل، لم ينقذني من الرد عليها سوى املدير ! 
مض�ت قراب�ة عرشي�ن س�نة او يزيد ح�ني كتب�ت وقائع تلك 
الحادثة ونرشته�ا يف مجلة “الف باء” تحت العنوان التايل وبالنص 
الحريف للعنوان )صدام حس�ني يقرر: حس�ن العاني شايب(، وبعد 
يومني او ثالثة اس�تدعاني )مسؤول( كبري اىل مكتبه، وقال يل بلغة 
تفوح منها رائحة التهديد )هناك ثالثة مآخذ عى مقالتك، احذر ان 
تفوتك يف املس�تقبل، اوال: ورد اس�م صدام حسني من دون الرئيس 
القائ�د، وال حفظ�ه الله ورعاه، ثانيا: حج�م الحرف الذي ذكر فيه 
اسم الس�يد الرئيس، هو حجم الحرف نفس�ه الذي كتب فيه اسم 
حس�ن العاني، كما لو كنتما بمس�توى واحد، ثالثا: تحدثت املقالة 
يف البداية عن مدير االذاعة، ثم انتقلت اىل الرئيس القائد، وهذا كفر 
�ق�د ال يكون مقص�ودا� ولكنه لو تكرر ثانية فال يمكن الس�كوت 
علي�ه!!(، االمر الغريب انني التقيت الحق�ا وزير االعالم، الذي قال 
يل بما يش�به النصيحة )عاشت ايدك عى مقالة الشايب، انا اعرف 
ان�ك لم تحصل ع�ى أي تكريم من الس�يد الرئيس، واري�د منك ان 
تكت�ب عنه كثريا، كما يفعل جماعتك، لكي اضمن لك تكريما يليق 
بمنزلت�ك االعالمية!!(، ولكن االمر االغرب، هو الرس�الة الش�فوية 
التي وصلتني م�ن )املعارضة(، فقد كان�ت تؤنبني، ألنني عى حد 

تعبريها من اعمدة املعارضة، فكيف اكتب عن صدام؟!. 
الحقيق�ة م�ا زلت اجهل مل�اذا هددني املس�ؤول الكبري؟ مثلما 
اجهل كيف جعلتني املعارضة واح�دا من اعمدتها؟ ولكنني اعرف 
جيدا، لو انني اس�تمعت اىل نصيحة وزي�ر االعالم، ملا عانيت طوال 

حياتي من سوء التغذية وفقر الدم!! 

* حسن العاني

شهادات .. للتاريخ

دغدغات

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

تجربة مريرة وقاس�ية يعانيها مثقف�ون مرغمون عى التعامل 
م�ع األمي�ني والضئيلني والصغ�ار واملبتذل�ني ممن توات�روا وتوالوا 
وش�غلوا مراكز القرار.. ومن مفردات هذه الحرية واملرارة ان املثقف 
النخبوي يعرف ان هؤالء الضئيلني يرون حجومهم الحقيقية بعيون 
الكبار والش�خصيات الكبرية.. ويتطلعون ألن يشهدوا لهم باالعتبار 
والكف�اءة...  بمعنى ان املثقف, يجد انه مطال�ب بمدح هذا الضئيل 
والثناء عليه واشعاره انه كبري.. وهذا يرمي باملثقف اىل حالة صعبة 
ومحرج�ة ويعرفها جيدا.. ف�أن يرى الصغري كب�ريا يعني أن يكون 
صغريا بعني الصغري.. وهذا جمع من النخبة املثقفة يهتف فيها أكثر 
من واحد أنه من ضحايا اشادته ومدحه لرقيع مقرف لص يف موقع 
الق�رار.. كما ل�و ان ثناء الكبري عى الضئيل يثري ش�غبا وفتنة داخل 
الضئي�ل يقول له )ان�ك تافه وضئيل وجاهل, وان�ت تعرف هذا, وان 
هذا ال�ذي يثني عليك كاذب ومنافق ويحتق�رك يف رسه وها هو وقد 

انكمش وتضاءل ويدعو للنفور(.
فاملثق�ف بني خيارين ش�اقني...  بني تلبية طل�ب الضئيل للثناء 
وبني عواقب الثناء...  فكان مصري املثقفني..  الس�يما من النخبة, يف 
اكثر ظروفها ومراحلها بؤس�ا وفاقة.. وانه, ويف ابس�ط االحتماالت 
قد يدفع رضيبة بصريته وتميزه يف املعرفة والتشخيص.. واعرتف يف 
ه�ذا الجمع من انه صار مكروها من رب عمله, ومن اس�تغني عنه 
الن�ه عرف وادرك ما لم يرغب به مديره....  فاملثقف ش�اهد ...وعني 
ت�رى واللص والقبي�ح وعديم الكف�اءة ال يحبها ويس�عى البعادها 

وطمسها ...ال يحب من يرى عاره..
بل ومن بني املثقفني ذاتهم من اخذته املوجة وانساق وراء الربح 
والنفع وكس�ب الوقت ول�م يتورع عن الدهس ع�ى مصائر زمالئه 
ويكون اكث�ر صغرا وضآلة من اولئك ...وبينهم  )كبار(  يثأرون من 
زمالئه�م ويمعنون يف اهانتهم واذاللهم ...فاملعيار الرس�مي والعام 
يس�مح بذلك..  فتحقق الفراد يف النخبة املثقفة اسوأ  ظروف العيش 

والعمل.
واالع�الم,  كحقل ثقايف يتج�ى  فيه وضع املثقف,  تجى مفارقة 
الدمقراطي�ة والحرية, ومع دخول التاجر واملس�تثمر بات املثقف يف 
حالة يرثى لها.. وال يخفي احد املستثمرين جهله بالثقافة وباالعالم 
وبالصحفي�ني.. وم�ا ترك عائلته يف تلك املدينة االوربية الداء رس�الة 
ثقافية واعالمية بل التفاقه مع الس�يايس فعقد معه الصفقة ولهذا 

يعمل.
سيعرف الناس الحكايات املثرية عن عمالقة يف الثقافة والعطاء 
وه�م يلهث�ون الصالح طق�م اس�نانهم ولتوفري دوائهم ث�م لرتويج 
افكاره�م ورؤاه�م يف واق�ع س�يايس ال يعبأ به�ا وال يحرتمها وبني 
اصحاب قرار س�أموا وملوا املطارات ومدن العال�م وفنادقه الراقية 
..وينظرون اىل منتج االفكار واىل مش�اغل الثقافة عى انهم كائنات 
س�اذجة مغفلة حاملة..  وان�ه يلزم احرتام ال�دوالر الواحد ومحاولة 
االحتف�اظ به باي�ة طريقة ممكن�ة ...وليواصل املثقفون )حس�ب 
منطق الجهلة املتحكمني( هز ذيولهم لهم وتملقهم وليكش�فوا عن 

طبعهم املعروف والقديم فاالحتقار ينتظرهم.
انه املص�ري االكيد ملناخ فيه كل هذا التمزق والفس�اد والكراهية 
...وال ثقاف�ة يف الكراهي�ة ....وح�ال املثقف يعرب بدق�ة وصدق عن 
مصري املجتمعات والش�عوب التي يهمني عليها هذا الكم والنوع من 
الفساد والكراهية ...ومن الطبيعي ان تكون الثقافة كاسدة واملثقف 

يف البؤس.

  * حاتم حسن 

حمنتة املثقفيتن

انشغاالت

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير
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شتنتتتق نتفتستتتته بتتالتختتتطتتتأ !
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 تعرض ت�ذكارات ومقتنيات كانت تخص 
الرئيس األمريك�ي الراحل جون كينيدي للبيع 

يف مزاد يف شباط  املقبل.
 وذك�رت ش�بكة »يس أن أن« أن كني�دي 

كان قد أهدى هذه التذكارات لصديقه 
ومساعده الخاص ديفيد باورز.

وق�د عث�رت عائل�ة ب�اورز عى 
الت�ذكارات العام امل�ايض فيما كانت 
تع�ّد لبي�ع من�زل العائل�ة. وتض�ّم 
الت�ذكارات رس�ائل وهداي�ا تلقاه�ا 

ب�اورز عى مّر س�نوات باإلضافة إىل س�رتة ط�ريان تحمل عالم�ة الطائرة 
الرئاسية »أير فورس 1« كانت تخّص كينيدي.

ومن املقرر إقامة املزاد يف 17 شباط  يف بلدة أميسبوري يف مساشوستس. 
يذكر أن العام 2013 يصادف الذكرى الخمسني الغتيال كينيدي.

مقتنيات كينيدي للبيع


