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السنة الثانية

إن كان التحرر يعني شيئا ً
فهو احلق في أن تقول للناس
ما ال يودون سماعه
«جورج أورويل»

العراقي

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

علي الدراجي

 16صفحة

الـــــقـــاعدة والـــذريــعــــة!

ص2

يف اعدادنا املقبلة

السفارة االمريكية تغرد خارج
الرسب ..والعراق ال يدخل حسابات
الكــونــغــرس

ابــتــعــــــد عــن مســـار الـــقــائــمـــة

العـراقـيـة تتحـرك لسحــب الــثـقــة عـن النـجـيـفـي
بأغلبية ساحقة..
كـيــــري وزيــر ًا
خلارجية أمريكا
ص5

المستقبل العراقي  /ضياء الشريفي

كشف مصدر سياسي بارز عن عزم
القائمة العراقية سحب الثقة عن رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي ،الفتا ً إلى
أن األخير بدأ يخرج عن مسار القائمة.
وقال المصدر ،الذي رفض الكش�ف
ع�ن هويت�ه ،ل�»المس�تقبل العراق�ي»،
إن «موضوع س�حب الثق�ة عن القيادي
ف�ي القائم�ة العراقية أس�امة النجيفي

مطروح بش�دة» ،مضيف�ا ً أن «العراقية
ب�دأت تح�اور الكتل األخ�رى بخصوص
ه�ذا الموضوع».وأش�ار المص�در إل�ى
أن األس�باب الت�ي دفع�ت القائم�ة إلى
س�حب الثقة عن النجيفي ه�و ابتعاده
عن المخطط الذي تس�ير في�ه العراقية
ف�ي تعاملها م�ع التظاه�رات فضالً عن
أنه بدأ يسحب البس�اط من تحت رئيس
القائم�ة أي�اد عالوي.وتاب�ع المص�در
بالق�ول إن «النجيف�ي ب�دأ يؤثر بش�كل

مباش�ر في نفوذ القائمة وتماس�كها»،
موضحا ً أن عدم انسحابه من اجتماعات
مجل�س النواب كما فع�ل وزراء القائمة
أضع�ف م�ن موقفه�ا فضالً ع�ن تمرد
بع�ض ال�وزراء وحضوره�م لجلس�ات
المجلس بس�بب عدم انسحاب النجيفي
من الحكومة.وأكد المصدر أن استقاالت
الكثير م�ن وزراء العراقية من الحكومة
متوقفة على استقالة النجيفي أو سحب
الثقة عنه.

قرار حكومي يفتح باب التهديدات العشائرية عىل مرصاعيه
االتفـاقية
االستثمـارية بني
العراق واليابان
عىل طاولة
جملـس الوزراء
ص6

تعييـــن أكثــــر
من«  »1400تدرييس
ومــــــوظف
فــي ميـــســان
ص3

أمـوال عـراقيــة
يف جــعـاب عربــيــة ..وللحكـــومــة
ص3
مـآرب أخــرى !

ص4

جهـات سيـاسيـة
ســـبـــب األنفـــلـــونـــــزا
ص13
الـــوبــائـيـــة

تقرير أمريكي :السياسيون الشيعة يضعون مستقبلهم
عىل متــن قــارب مثــقــوب

المستقبل العراقي  /فرح حمادي
ق�ال تقري�ر أميركي ان السياس�يين
الشيعة في العراق وبعد عشر سنوات من
الحكم ،يتجهون بس�رعة نحو خسارة ما
حصلوا عليه بفضل اآلليات الديمقراطية.
وج�اء ف�ي التقري�ر ،ال�ذي نش�رته
„نيوي�ورك فايل�ز“ أن „كل الدالئ�ل تضع
العي�ن عل�ى نقطة واحدة ،وه�ي أن قادة
الش�يعة السياس�يين يضعون مستقبلهم
السياس�ي عل�ى مت�ن ق�ارب مثق�وب“،
مش�يرا ً إلى أن „االزمة الت�ي طالت البالد
تق�وض قوته�م ،وخصومه�م الداخليين
واالقليميي�ن اصبح�وا امام طيف واس�ع

م�ن الخيارات الناجحة الت�ي يقدمها لهم
قادة الشيعة بشكل مستمر“.
وتحدث التقرير عن نش�اط تنافسي
بين قطر والسعودية لتوجيه االحداث في
العراق ،بعد ان ادرك مسؤولو الحكومتين
أن إمكاني�ة التحكم بالعراق اصبح متاحا
ونموذجيا لتقويض حكم الشيعة.
وأك�د التقرير ان تح�رك كل من قطر
والس�عودية يبدو ظاهريا ً بانه متعارض،
حي�ث تعمل قط�ر على تأجي�ج األوضاع
على طريقة الربيع العربي ،اما السعودية
فانها ال تزال تميل الى تنسيقات شخصية
في نطاق س�ري ،لكن ف�ي المحصلة فان
جه�ود الحكومتي�ن تلتقي�ان ف�ي نهاية

واحدة ه�ي تقويض القوة الش�يعية في
العراق ،واحياء فكرة حكم س�ني يتطابق
مع مفاهيم الدولتين.
ولف�ت التقرير الى امتع�اض متزايد
ف�ي عدد من عواص�م الق�رار الغربي من
الحال�ة العراقية ،حيث وضع�ت الواليات
المتحدة تحت تص�رف الزعماء العراقيين
دولة يمك�ن ان تتحول ال�ى أرقى نموذج
للديمقراطي�ة والبن�اء والرخ�اء ف�ي
المنطقة ،لكنه�م حولوها الى واحدة من
ً
فش�ال في العالم.وقال التقرير
أكثر الدول
أن م�ا يح�دث اآلن ف�ي الع�راق „يجعلنا
نتوق�ع ربيع�ا ً أش�د عنفا ً مم�ا حصل في
ليبيا وما يحصل في سوريا حاليا“.

عـاملــان بـريـئـان

املتــظـاهــرون :تنــازلنـــا عن مطــالبنــا إال مــطلــب «إسقــاط احلــكــومــة»!!
حقوق اإلنسان :الرتكامن أكثر املكونات استهداف ًا
قانوني لـ

ص3

اعتقاله ممكن ..والقانون يمنع دخوله اإلقليم

نواب :زيارة «القرضاوي»املرتقبة بدفع من تركيا وقطر
المستقبل العراقي  /فالح الشامي
فيما ح�ذر عدد م�ن النواب زي�ارة رجل
الدين المصري المتطرف يوس�ف القرضاوي
( )1929إلى المحافظات التي تشهد تظاهرات
ض�د الحكوم�ة كونها تهدف إل�ى صب الزيت
عل�ى الن�ار م�ن خالل رف�ع س�قف المطالب
وصوالً إلى إسقاط العملية السياسية ,كشف
ائت�الف دول�ة القان�ون ع�ن وج�ود مخطط
قطري وتركي مس�بق لهذه الزي�ارة لتفجير
الصراع كما حصل في سوريا ,بمقابل هذا أكد
خبير قانون�ي أن الحكومة من حقها اعتقاله
إذا دخ�ل العراق من دون الحصول على س�مة
دخول رسمية.
وتحدثت انباء عن زيارة مرتقبة سيقوم
به�ا القرض�اوي إلى الموص�ل واألنبار خالل
األيام المقبلة.

وق�ال النائ�ب المس�تقل ج�واد البزوني
ل�»المستقبل العراقي» إن «زيارة القرضاوي
إل�ى الع�راق ته�دف إل�ى توحي�د صف�وف
المتظاهري�ن لوجود خالف ح�ول العديد من
المطالب�ات بي�ن االنب�ار والموص�ل» ,مبينا ً
أن «هذا التنس�يق يأتي من خالل رفع س�قف
المطال�ب وص�والً إل�ى المطالب�ة باس�قاط
الدس�تور وحل الحكومة لس�د جميع االبواب
ام�ام مح�اوالت العودة للح�وار كحل لالزمة
الحالية».وكش�ف البزوني عن وجود مخطط
الدخ�ال القرض�اوي إل�ى العراق بش�كل غير
رس�مي عن طريق تركي�ا وإيصاله الى األنبار
مس�تغلين بذل�ك فرص�ة انس�حاب الجي�ش
م�ا يجنب�ه المالحقة م�ن االجه�زة االمنية,
موضحا ً ان «مهمة القرضاوي باعتباره رجل
دين ستكون حينها اطالق الفتاوى المحرضة
على القت�ال ضد الحكومة ودع�وة المقاتلين

الع�رب للجهاد ف�ي الع�راق» ,متهم�ا ً «قطر
والسعودية وتركيا بدعم هذه الزيارة لتفجير
الصراع الداخلي».
ف�ي الس�ياق ذات�ه ,قالت عض�و ائتالف
دول�ة القان�ون بتول ف�اروق ل�»المس�تقبل
العراق�ي» ان «زيارة القرض�اوي غير مرحب
بها الس�يما في ظ�ل الظرف الراه�ن خاصة
وانه يعم�ل الجندات خارجية متطرفة تضمر
العداء للعراق وللعملية السياس�ية» ،مش�يرة
إلى أن «زيارة القرضاوي تاتي ضمن مخطط
مس�بق من قبل تركيا وقطر الش�عال الحرب
الداخلية كما حصل في سوريا» ,متهمة اقليم
كردس�تان بالعمل على تهيئة جميع الظروف
واالج�راءات الالزمة لتس�هيل عملية دخوله
الى العراق.

أركان الرأي العام واحتامالت املشهد االنتخايب املقبل
«بـالك بلـوك»..

حركة شبابية لالقتصاص

مـن االخـوان

التفاصيل ص2
ص4

نشـأت أكـرم

ص5

يـعــلــن اعـتـزالــه
اللعب دولي ًا

تـــوزيــــع جـــزء
من واردات الــنــفـــط يــدخـل
التســـويف جمـدد ًا !!

ص3

العراقية :املالكي «أقصى» وزراءنا ليحقق حلم «األغلبية»!!

اإلبراهيـمــي :ســوريــا تنهــار أمــام أعـيـن الـجـمـيـع

ص2

ص5

زيادة رواتب الصحوة تثري حفيظة الكردستاين والعراقية !!
المستقبل العراقي /خاص

ق�ال مص�در سياس�ي إن خطوة رئاس�ة
ال�وزراء بزي�ادة رواتب عناص�ر الصحوات
واإلس�ناد من  345الف دينار إلى  500الف
دينار ش�هريا تسببت بمش�كلة كبيرة بين

التظاه�رات ،الفتا ً إلى أنها أغ�رت قواما كبيرا
من المحتشدين من عناصر الصحوات وتركوا
الت���ظ���اه���رات.
وأك�د المص�در ،الذي فض�ل عدم
الكش�ف ع�ن هويته ،ل�»المس�تقبل
العراق�ي» ،أن «القائم�ة العراقية

شريين تشرتط

ص14

ص3

غنـاء فراولــة معـهــا
بـ "مــوازين"

والتحالف الكردستاني ممتعضان جدا ً من هذا
الق����رار».
وأش�ار إلى وجود قرار –لم يكشف عنه-
يكس�ب فئة كبيرة من الجمه�ور في المنطقة
الغربي�ة» ،ملمِّحا ً إلى أنه «يخ�ص منح مبالغ
مالية ورواتب لفئة معينة».

سكان قرية
ص9 - 8

مبرصون يف النهـار..
عميان بالليل

ص12
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التحليل ال�سيا�سي /غامن عريبي
االخ الوكي�ل االق�دم ل�وزارة
الداخلي�ة عدن�ان االس�دي اكد اول
م�ن ام�س ان القاعدة اس�تعرضت
في الجمع�ة الماضية مجموعة من
ارهابييها في ساحة االستعراضات
المفتوحة ف�ي االنبار وهو امر بات
جليا وواضحا للعيان ومن لم يصدق
تلك التاكيدات فليشاهد جمعة ارحل
هذا االس�بوع وي�رى القاعدة وهي
تعيش عصرها الذهبي ايها الس�ادة
واين؟..ف�ي المنطقة الغربية وفوق
اشالء اخوتنا وشهدائنا وعلى صدر
ستار ابو ريشه.
القاعدة التي المح اليها الوكيل
االقدم هي ذات القاعدة التي احتلت
االنب�ار قبل عش�ر س�نوات وقتلت
الطياري�ن العراقيين والمهندس�ين
واالطب�اء والش�باب الذي�ن رفضوا
العمل معها واالنخراط في صفوفها
ومارس�ت ابش�ع االرتكاب�ات بحق

االمنين من االبرياء وهي التي فرضت
على اهلنا هناك نظامها (االسالمي)
القادم م�ن قرون التكفي�ر والظلم
والقهر وقطع االعن�اق ووراثة قيم
الهيمنة والس�طو المسلح وتكسير
الهم�م وتجهي�ل الن�اس ولوال همة
ابي ريش�ه واخوانه من ابناء االنبار
لكان�ت القاعدة ترت�ع ويرتع معها
الكثير م�ن االبناء في دم�اء الناس
واعراضهم!.
ما يجري ان القاعدة تستعرض
عضالتها بوج�ود احمد ابو ريش�ه
شقيق س�تار ابو ريشه سيد شباب
ش�هداء االنبار ام�ام عيني�ه وعلى
مرأى ومس�مع عوائل واه�ل الذين
قتل�وا واغتصب�ت بناته�م وه�م
يتن�ادون لالنقض�اض عل�ى انجاز
الرج�ل االنب�اري والعراق�ي الكبير
الذي لقن القاعدة درسا تاريخيا لن
تنس�اه ابدا وما تعلمت�ه القاعدة ان
الس�نة العراقيين ليسوا فئة واحدة
كما الش�يعة العراقي�ون واذا كانت

هنال�ك فئ�ة التحق�ت بالمش�روع
القط�ري والس�عودي واالمارات�ي
واتقنت لغة البداوة وعنف الصحراء
ف�ان هنال�ك فئ�ات ف�ي المجتمع
الس�ني العراق�ي ترفض تل�ك اللغة
وتق�ف ضدها وتتعام�ل باخالقيات
العراق�ي الكبير مع تط�ور تاريخي
هائ�ل كالتط�ور المطلب�ي الحالي
عل�ى خلفية حماية االنجاز الوطني
وتفكي�ك خالي�ا القاع�دة والضغط

عل�ى الحكوم�ة لالس�تجابة الحقة
لمطالب الناس ورفع الحيف عنها.
الي�وم القاع�دة ي�ا احم�د اب�و
ريشه في االنبار وتقف على االرض
وتختص�ر الواق�ع المطلب�ي الهلنا
بواقع ارهابي له�ا وتحقق في ذلك
انج�ازا ل�م تك�ن تحلم به ف�ي يوم
م�ن االيام وان�ت تنظ�ر اليها وهي
ت�دوس على ص�در اخي�ك المدفون
هنا فاي قل�ب لديك وكي�ف يمكنك

رؤيته�ا وان�ت تنظ�ر اليه�ا تدوس
عل�ى ص�دره وت�ركل قب�ره باقدام
مقاتليها االرهابيي�ن القادمين من
مجاهل التكفير وثقافة القتل وذبح
الناس!.
هل العم�ل في اط�ار المطالب
يعن�ي بالض�رورة افس�اح المجال
للقاعدة ان تتمدد وتتسع وتتظاهر
وتس�تعرض عضالته�ا ف�ي االنبار
وكيف يمكن االس�تعانة بالتكفيري

هل العمل يف اطار املطالب يعني
بالرضورة افساح املجال للقاعدة
ان تستعرض عضالهتا يف االنبار؟

والظال�م والذب�اح لتنفي�ذ مطال�ب
يمك�ن تنفيذها في اطار التش�اور
والعمل الوطني وم�ن خالل اللجنة
المكلفة التي نفذت الكثير ومازالت
وهل في هذه االس�تعانة ش�يء من
العقالني�ة والواقعي�ة والوطنية؟..
وعل�ى (ط�اري الوطني�ة) اي�ن
الوطني�ة ي�ا احم�د وان�ت تنق�ض
عه�دك مع اصدقائك ف�ي الحكومة
العراقي�ة وتلتحق مع م�ن يريدون
الح�اق العراق بالمش�روع القطري
الس�عودي التركي وهم يريدون من
ه�ذا االلتح�اق تحويل الع�راق الى
ساحة قتل عام كما حولوا الساحة
الس�ورية والمصري�ة والليبي�ة
واليمني�ة فيما فات م�ن امر الربيع
العربي؟!.م�ا يج�ري وان�ت تعرف
ذلك جزء من مش�روع تحت يافطة
الربيع العربي لكنه ربيع دموي واذا
كان�ت فصول ه�ذا الربيع جرت في
اطار الفئة الواحدة ضد حاكمها فان
الربي�ع العراقي اذا جرى س�يجري

في دماء العراقيي�ن من كل الفئات
واول ال�دم هو دم اخوانك الش�يعة
والس�نة فاذا كن�ت ( صاحب بخت
كبير) فخض ف�ي دمائهم لكنك لن
تفلح وان غرك بعض الذين يدفعون
بك الى الهاوية بعنوان انك ابو ريشه
وهم في دواخلهم يعملون بمشروع
ارهابي خبيث يقضي في االستعانة
ب�ك على اخيك وعل�ى ابناء طائفتك
بع�د ان عجزوا مع اخي�ك المناضل
الكبير ف�ي ان يكون الضد الطائفي
الخوان�ه الش�يعة والض�د النوع�ي
الخوانه السنة!.ان الذين استعرضوا
عضالته�م وهم عرايا في س�احات
المنطق�ة الغربي�ة س�يتعرضون
الهلنا اذا ماقويت شوكتهم وتعززت
قوته�م وكان�وا علينا اش�رس واذا
بقينا هكذا نتلوى تحت مطارق االلم
والهيمنة واستعراض العضالت فان
القاعدة يا احمد ستناصفك الرغيف
وتعل�ن قي�ام دولتها (االس�المية)
وس�تترحم على  4ارهاب وانت ترى

بناتنا الفلوجيات يتهربن من عيون
ام�راء الس�عوديين والمغارب�ة وقد
تترح�م على المخبر الس�ري وانت
ترى عش�رات المخبري�ن يطوقون
بيتك ويرغمونك على تقديم ما يلزم
لحركتهم ومشروعهم وانت ال تقدر
عل�ى ذلك فيم�ا انت اليوم تش�تغل
بكل ما اوتيت من قوة للضغط على
اخوانك الذين يت�رددون على االنبار
ويحاولون العمل على التخفيف من
المعان�اة وانقاذ اهلنا م�ن الويالت
وجرائم القاعدة القادمة!.
تذك�رة اخي�رة ل�ك اقوله�ا من
موق�ع االخ�الص له�ذا الوط�ن
الجريح ..ان القاعدة اذا اس�تحوذت
عل�ى س�احة االس�تعراض وتع�زز
رصيده�ا ف�ي االنب�ار واس�تعادت
نفوذه�ا في المنطق�ة الغربية فان
الجي�ش العراق�ي س�يقاتلها ال بل
س�يقاتلها كل ابن�اء الع�راق  ..نعم
س�نقاتلها يا احمد ونقاتل من يقف
معها.

نـائـب :وكـالء "المقـاطعيــن" ليســوا مقـربيــن مـن رئيـس الحكــومــة

العـراقيــة :املـالكــي "أقصـى" وزراءنـا ليـحقـق حلـم حكـومــة األغلبـيـة!!
امل�ستقبل العراقي  /فالح النا�سري
قاط�ع وزراء القائم�ة العراقي�ة جلس�ات
مجل�س الوزراء بملء إرادتهم عندما أعلن مكتب
نائب رئيس الوزراء لش�ؤون الخدمات والقيادي
ف�ي القائم�ة العراقي�ة صال�ح المطل�ك قب�ل 9
أي�ام أن وزراء قائمت�ه قرروا مقاطعة جلس�ات
مجلس الوزراء احتجاجا على سياسة "اإلقصاء
والتهمي�ش والتجاه�ل لمطالب الش�ارع" ،لكن
بعض نواب القائمة العراقية بدأوا يتهمون رئيس
الوزراء نوري المالكي ب�"إقصاء" وزراء القائمة
س�عيا ً من�ه لتحقي�ق رغبت�ه القديمة بتش�كيل
حكوم�ة أغلبي�ة .ونف�ى نائب عن ائت�الف دولة
القانون الذي يتزعمه المالكي األنباء التي تحدثت
عن قيام األخير بتوكيل وزارات العراقية لمقربين
منه ،مبين�ا ً أن المالكي أوكل الوزارات الش�اغرة
لوزراء م�ن نفس الكابين�ة الوزارية ،ومعظمهم
من التيار الصدري والتحالف الكردس�تاني .كما
أوض�ح أن اإلج�ازة اإلجباري�ة الت�ي أثي�ر اللغط
بش�أنها هي لحماي�ة وزراء العراقية من الفصل
بموجب قان�ون انضباط موظفي الدولة .وكانت
مص�ادر حكومية عراقية أكدت أن المالكي أوكل
مهم�ة إدارة ال�وزارات الت�ي يش�غلها وزراء من
القائمة العراقية بزعامة إياد عالوي إلى زمالء لهم
يديرون ش�ؤونها بالوكالة ،فيما شددت العراقية
على أنه�ا ماضية ف�ي اس�تكمال كل اإلجراءات
اإلداري�ة والفنية الس�تجوابه .وأك�دت المصادر
أن المالك�ي أوكل إدارة وزارة الكهرباء إلى نائبه
حسين الشهرستاني ،فيما تولى وزير النفط عبد
الكريم لعيب�ي إدارة وزارة العل�وم والتكنولوجيا
كما س�يدير وزارة المالية وزي�ر التخطيط علي
الشكري ،وأس�ندت إدارة وزارة التربية إلى وزير
التعليم العالي علي األديب ،وسيدير شؤون وزارة
الصناعة والمعادن وزير التجارة خير الله بابكر،
أم�ا وزير الدولة لش�ؤون مجلس الن�واب صفاء
الدي�ن الصاف�ي فس�يدير وزارة الدولة لش�ؤون
المحافظات ،وسيدير وزارة الزراعة وزير الموارد

المائية مهند السعدي .واتهم النائب عن القائمة
العراقي�ة مظه�ر الجناب�ي ،المالك�ي باقص�اء
وزراء العراقي�ة للوص�ول ال�ى حكوم�ة االغلبية
السياسية .وقال الجنابي لوكالة انباء المستقبل
ان "رئيس الوزراء كان دائما يطمح للوصول الى
حكومة اغلبية سياس�ية" ,مبينا ان هذا االمر قد
تحقق من خالل "اقصاء" وزراء العراقية ووضع
اش�خاص مقربين منه الدارة وزاراتهم .واضاف

قـانـونــي لـ

الجنابي "لقد حذرنا م�رارا من عدم وجود نظام
داخلي لمجلس الوزراء" ،مش�يرا ً الى ان المالكي
اصب�ح االن "متفردا ً بالس�لطة" بع�د "اقصاء"
وزراء العراقية.بمقاب�ل ذل�ك ،ق�ال النائ�ب عن
ائتالف دول�ة القانون خالد األس�دي أن المالكي
اخت�ار وزراء من نفس الكابين�ة الوزارية إلدارة
الحقائب الشاغرة لحين عودة وزراء العراقية ولم
يختر مقربين منه .وقال األس�دي ل�"المستقبل

العراق�ي" أمس "لكي ال تبقى الوزارات ش�اغرة
اختار المالكي وزراء من نفس الكابينة الوزارية
لش�غل هذه الحقائب الوزارية لحين عودة وزراء
القائم�ة العراقية ،ولم يختر مقربين منه ،فوزير
التخطي�ط الذي أوكل اليه ادارة وزارة المالية من
التيار الصدري ،ووزير التجارة الذي سيدير وزارة
الصناع�ة م�ن التحال�ف الكردس�تاني وهكذا"،
ً
الفت�ا الى أن "حس�ين الشهرس�تاني ه�و نائب

رئي�س ال�وزراء لش�ؤون الطاق�ة ،وبالتالي فإن
وزارة الكهرب�اء من اختصاص�ه" .وعن اإلجازة
اإلجبارية قال األس�دي "أوالً ،هي ليس�ت اجازة
اجباري�ة ألن وزراء العراقي�ة مقاطع�ون لعم�ل
الحكومة أساس�اً ،وحتى يحمي المالكي الوزراء
م�ن الناحية القانونية منحه�م هذه اإلجازة ،ألن
التغيب يؤدي الى فصلهم حس�ب قانون انضباط
موظف�ي الدول�ة" .م�ن جهت�ه ،ع� ّد النائب عن

القائمة العراقية حامد المطلك أن إجراء المالكي
"غير دستوري" و"غير موفق" عندما منح وزراء
قائمته إجازة وأوكل حقائب وزاراتهم إلى وزراء
آخري�ن ،ألن وزراء العراقية ت�م التصويت عليهم
في مجلس النواب .وقال المطلك ل�"المس�تقبل
العراقي" أن "هذا اجراء خاطئ وغير دس�توري
واجراء غي�ر موف�ق ،ألن وزراء العراقيه انتخبوا
وصوت عليهم في مجلس النواب .هذا يزيد االمر
تخبطا وتعقيدا" .وأوضح المطلك أن "األس�لوب
الذي تعتمده الحكومة بإدارة الدولة هو اس�لوب
غي�ر جيد وال يس�هم ببناء دول�ة عراقية قوية"،
مش�يرا ً ال�ى أن "الدول�ة يجب أن تدار بأس�لوب
س�لس ووف�ق الفق�رات القانوني�ة ,وأن اخطاء
الحكومة تنعكس س�لبا على الوضع العام سواء
في الش�ارع العراقي او في مؤسس�ات الدولة".
وقد أعلن مكت�ب نائب رئيس ال�وزراء والقيادي
في القائم�ة العراقية صالح المطل�ك في الثاني
والعش�رين من الش�هر الحالي أن وزراء قائمته
ق�رروا مقاطع�ة جلس�ات مجل�س ال�وزراء،
احتجاج�ا عل�ى سياس�ة "اإلقص�اء والتهميش
والتجاهل" لمطالب الش�ارع ،فيما أكد استمرار
الوزراء بتمش�ية األعمال اليومية لوزاراتهم بغية
عدم التأثير سلبا في الخدمات .وقال المكتب في
بي�ان إن "نواب ووزراء القائم�ة العراقية عقدوا
اجتماعا ف�ي مكتب نائب رئيس ال�وزراء صالح
المطلك ،لمناقشة المش�هد السياسي وتداعيات
التظاهرات التي تش�هدها الم�دن والمحافظات
العراقي�ة ،إضافة إل�ى تقويم العالق�ة مع الكتل
السياس�ية األخرى واتخاذ موقف من المشاركة
في اجتماعات مجلس الوزراء" .وأضاف المكتب
أن "وزراء القائم�ة قرروا مقاطعتهم لجلس�ات
مجل�س ال�وزراء" ،عازي�ا الس�بب إل�ى أن "ذلك
ه�و موقف سياس�ي راف�ض لسياس�ة اإلقصاء
والتهميش والتجاهل لمطالب الشارع" .وأكد أن
"الوزراء سيس�تمرون بتمش�ية األعمال اليومية
لوزاراته�م بغية عدم التأثير س�لبا في الخدمات
المقدمة للشعب العراقي".

اعتقـالــه ممكـن إذا تسلـل ..والقـانــون يمنــع دخـولــه اإلقـليــم

نـواب :زيــارة "الـقـرضــاوي"املـرتقبــة بـدفــع مـن تـركيــا وقـطــر

امل�ستقبل العراقي  /فالح ال�سامي
فيم�ا حذر عدد من النواب زي�ارة رجل الدين
المصري المتطرف يوس�ف القرض�اوي ()1929
إل�ى المحافظ�ات الت�ي تش�هد تظاه�رات ض�د
الحكوم�ة كونها تهدف إلى صب الزيت على النار
من خالل رفع سقف المطالب وصوالً إلى إسقاط
العملية السياس�ية ,كش�ف ائتالف دولة القانون
عن وج�ود مخطط قط�ري وتركي مس�بق لهذه
الزي�ارة لتفجي�ر الصراع كما حصل في س�وريا,
بمقاب�ل هذا أك�د خبير قانون�ي أن الحكومة من
حقها اعتقال�ه إذا دخل العراق من دون الحصول
على سمة دخول رسمية.وتحدثت انباء عن زيارة
مرتقبة س�يقوم به�ا القرض�اوي إل�ى الموصل

واألنبار خالل األيام المقبلة.وقال النائب المستقل
جواد البزوني ل�"المس�تقبل العراقي" إن "زيارة
القرضاوي إلى الع�راق تهدف إلى توحيد صفوف
المتظاهري�ن لوج�ود خ�الف ح�ول العدي�د من
المطالب�ات بين االنبار والموصل" ,مبينا ً أن "هذا
التنس�يق يأت�ي من خ�الل رفع س�قف المطالب
وص�والً إل�ى المطالبة باس�قاط الدس�تور وحل
الحكومة لسد جميع االبواب امام محاوالت العودة
للحوار كحل لالزمة الحالية".وكشف البزوني عن
وج�ود مخط�ط الدخ�ال القرضاوي إل�ى العراق
بش�كل غير رسمي عن طريق تركيا وإيصاله الى
األنبار مستغلين بذلك فرصة انسحاب الجيش ما
يجنب�ه المالحقة من االجهزة االمنية ,موضحا ً ان
"مهمة القرض�اوي باعتباره رجل دين س�تكون

حينه�ا اطالق الفتاوى المحرضة على القتال ضد
الحكوم�ة ودع�وة المقاتلين الع�رب للجهاد في
الع�راق" ,متهما ً "قطر والس�عودية وتركيا بدعم
هذه الزيارة لتفجير الصراع الداخلي".في السياق
ذاته ,قالت عضو ائتالف دولة القانون بتول فاروق
ل�"المستقبل العراقي" ان "زيارة القرضاوي غير
مرحب بها السيما في ظل الظرف الراهن خاصة
وان�ه يعم�ل الجن�دات خارجية متطرف�ة تضمر
العداء للعراق وللعملية السياس�ية" ،مش�يرة إلى
أن "زيارة القرضاوي تاتي ضمن مخطط مس�بق
م�ن قبل تركي�ا وقطر الش�عال الح�رب الداخلية
كما حصل في س�وريا" ,متهمة اقليم كردس�تان
بالعم�ل على تهيئ�ة جميع الظ�روف واالجراءات
الالزمة لتسهيل عملية دخوله الى العراق.الى ذلك,

ش�دد النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع على
ضرورة عدم فس�ح المجال للتدخ�الت االقليمية
في الشان العراقي "السيما فيما يخص موضوع
التظاهرات النها قضية عراقية وال تحل اال برؤية
عراقي�ة" ,واصف�ا ً أي تدخل خارجي س�واء على
ش�كل ش�خصي او حكومات ب�(صب الزيت على
النار).وبي�ن الش�رع ان "زي�ارة القرض�اوي في
الوق�ت الحاض�ر تعد مث�ار جدل وتح�وم حولها
العديد من الشبهات" ,مشيرا ً الى ان الوضع العام
في البالد يتطلب التهدئة وعدم التصعيد.
عل�ى صعي�د اخ�ر ,نف�ى المتح�ث باس�م
المتظاهري�ن ف�ي الموص�ل غان�م العاب�د ف�ي
حدي�ث ل�"المس�تقبل العراق�ي" علم�ه بوج�ود
زيارة مرتقبة للقرض�اوي الى الموصل ,مبينا ً ان
المتظاهري�ن س�يرفضون هذه الزي�ارة اذا كانت
اهدافها سياسية.وكشف العايد عن توجيه دعوة
م�ن تركي�ا الى ممثل�ي التظاهرات ف�ي الموصل
للحض�ور الى مؤتمر لنص�رة التظاهرات القائمة
حالي�ا والذي عق�د في اس�طنبول ,ام�س االول,
موضح�ا ً ان المتظاهرين رفضوا المش�اركة في
ه�ذا المؤتمر كونه يعد تدخالً س�افرا ً في الش�أن
العراق�ي الداخلي.وأض�اف ان اش�خاصا غي�ر
معروفين قدموا هذه الدعوة غير الرس�مية.وعن
الس�ند القانون�ي العتق�ال القرض�اوي في حال
زيارت�ه للعارق ,قال الخبير القانوني طارق حرب
ان الزيارة اذا كانت دون سمة دخول رسمية فان
الحكومة س�وف تعتقله وفقا ً لقان�ون الجوازات
المعم�ول به حالي�اً ,موضحا ً ان عقوبة الس�جن
وفق ه�ذا القانون تصل الى  10س�نوات احياناً.
وأش�ار حرب إل�ى أن "القانون يمنع�ه ايضا من
دخ�ول االقلي�م اال بع�د الحصول عل�ى الموافقة
الرسمية من الحكومة المركزية".

كاشف فساد مدير املوانئ السابق
يتعرض ملحاولة اغتيال
امل�ستقبل العراقي  /رائد حازم
تعرض مس�ؤول متابعة مرسى زوارق
الفاو ورصيف المعامر السابق عبد الحسين
ش�وزلي حس�ين لمحاولة خط�ف من قبل
عناصر من حماية مدير عام الشركة العامة
لموانئ العراق ومستشار وزير النقل الحالي
ص�الح خضي�ر عبود ف�ي منطق�ة المعقل
وس�ط محافظ�ة البص�رة .وق�ال ش�وزلي
ل�"المس�تقبل العراق�ي" أم�س "تعرض�ت
قبل نحو اس�بوع لمحاولة خط�ف واغتيال
على يد حمايات مدير عام الموانئ الس�ابق
ومستشار وزير النقل الحالي صالح خضير
عبود قرب دوارة الساعة في منطقة المعقل
وس�ط محافظة البصرة ألنني قمت بكشف
وثائق فساد تتعلق بعبود" .وأوضح شوزلي
"كن�ت أس�ير ف�ي إح�دى ش�وارع المعقل
فاعترضتن�ي مجموع�ة س�يارات وترج�ل
منه�ا عناصر م�ن حماية عب�ود وأبرحوني
ضربا ً محاولي�ن خطفي ومن ث�م اغتيالي،
لكن دوري�ة للجيش العراقي كانت موجودة
بالقرب من موقع الحادث هرعت إلى الموقع

وهي تطلق العي�ارات النارية في الهواء بعد
أن سمعت صرخاتي واس�تغاثاتي" .وأشار
إل�ى أن دوري�ة الجي�ش اعتقل�ت اثنين من
المعتدي�ن فيما الذ البقي�ة بالفرار .وقال أن
ه�ؤالء االثنين م�ا زاال موقوفي�ن في مركز
ش�رطة المعقل قيد التحقي�ق ،فيما يجري
البحث ع�ن بقية المتهمين .وكان ش�وزلي
قد كشف ل�"المستقبل العراقي" عن وثائق
تتعلق بملفات فس�اد تخص شركة الموانئ
العراقي�ة ،وتثبت أن مديرها العام الس�ابق
ص�الح خضير عب�ود أحد أب�رز المتورطين
فيها .وكش�ف شوزلي أيضا ً في وقت سابق
أن الس�لطات المختص�ة في البص�رة ألقت
القب�ض عل�ى عبود ف�ي وقت س�ابق على
خلفي�ة اتهامه بملفات فس�اد ،وهو ما زال
موقوف�ا ً على ذم�ة التحقي�ق .وفيما أعرب
ش�وزلي عن ثقته بالمؤسس�ات القضائية
ف�ي البصرة ،قال إن عب�ود "يحاول اغتيالي
ألنه يخشى من ملفات الفساد التي امتلكها
ضده" .واتهم بعض أقارب عبود بأنهم كانوا
من بين من حاولوا اختطافه ،ومنهم شقيق
عبود ومدير مكتبه وآخرون.

تعييـــن أكثــــر من  1400تـــدريسيـــــا ومــــــوظفـــا فــي ميســان
ميسان  /المستقبل العراقي

العراقي

أصدرت تربية محافظة ميسان أوامر تعيين ألكثر من  1400معلما ومدرسا وموظفا على
مالكها الدائم.
وذك�ر مدير عام تربية ميس�ان عب�د الحكيم فاخر ف�رج الجابري لوكال�ة “الفرات نيوز”
ان “التعيينات ش�ملت  502مدرس�ا ً ومعلما ً وافقت وزارة التربية عل�ى تعينهم بعد ان تقدموا
بطلباتهم لها عن طريق استمارة التعيين االلكترونية ونسبتهم الى المدارس التي فيها شاغر،
و 75موظفا بصفة كاتب إلى ديوان المديرية وزعوا على األقس�ام ،كما عينت  10مهندس�ين
لقسم االبنية المدرسية و 33سائقا و 10حرفيين”.
وبين الجابري ان “المديرية أصدرت كذلك أوامر تعيين  800موظف خدمة سيباشرون في
المدارس بعد تس�لمها اكثر من  17الف طلب تعيين وت�م االختيار على وفق الضوابط واهمها
ان تكون نسبة النساء  %70واالفضلية لألرامل والمطلقات و %30للرجال بتفضيل المتزوجين
ومتوسطي االعمار”.

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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نواب :يحثونهم على محاسبة ممثليهم

املتظاهرون :تنازلنا عن مطالبنا إال مطلب «إسقاط احلكومة»!!
المستقبل العراقي  /سام محمود

بعد مرور أكثر من ش�هر على بدء
التظاهرات ،وب�دء مرحلة البحث في
مطال�ب المتظاهري�ن ،أعل�ن الناطق
باسم متظاهري الموصل التنازل عن
كافة المطالب والتمسك بمطلب واحد
وهو “إسقاط الحكومة” ،ويأتي هذا
بع�د أن ش�كلت الحكومة ع�دة لجان
لمتابعة المطالب وقد توصلت بعضها
إل�ى حلول ف�ي م�ا يخ�ص المطالب
المش�روعة ،فيم�ا يرى السياس�يون
أن ه�ذا المطل�ب غير دس�توري ،وأن
إسقاط الحكومة ال يتم بهذه الطريقة،
فيما وج�ه نائب عن التحالف الوطني
س�ؤاالً إل�ى المتظاهري�ن “م�ن هي
الحكوم�ة” مطالبا بإجاب�ة واضحة،
ليتم حل كافة اإلشكاالت.
إذ ق�ال الناط�ق الرس�مي باس�م
متظاه�ري الموص�ل ،غان�م العاب�د،
ل�”المس�تقبل العراق�ي” إن “طلبن�ا
الرئيس ه�و إس�قاط الحكومة ،وان
كاف�ة مطالبنا ق�د ألغيت ،وس�يبقى
ه�ذا المطلب ضمن األطر الس�لمية”،
موضح�ا ً أن “هذا المطلب جاء نتيجة
لتجاه�ل الحكومة لمطالبن�ا ،ما أدى
إلى إلغائه�ا من قبلنا والتمس�ك بهذا
المطلب”.وأضاف أنه كان من المقرر
أن تك�ون ه�ذه الجمع�ة هي”جمعة

أرح�ل ،لك�ن ت�م اس�تبدال التس�مية
ب�(جمعة الوفاء لشهداء الفلوجة)”،
مش�يرا ً إل�ى أن “هذه التس�مية تأتي
احترما لدماء شهداء الفلوجة ،وقد تم
االتفاق عليها في كافة المحافظات”.
وفيما يخ�ص زيارة ممث�ل األمم
المتحدة ف�ي العراق مارتن كوبلر إلى
الموصل ،أم�س االول ،قال العابد إننا
“ابلغنا كوبلر بامتعاضنا من أس�لوبه
في إدارة الممثلية”.
وبي�ن العاب�د عن رأيه الش�خصي
تج�اه كوبل�ر بالق�ول “أراه محاذي�ا
للحكوم�ة وغي�ر مهن�ي ،وس�نجمع
تواقيع لرفعها إلى األمين العام لألمم
المتحدة لغرض استبداله”.
وكان مارت�ن كوبل�ر قد وصل الى
الموصل ،أم�س األوّل الثالث�اء ،لعقد
اجتماع مغلق داخل مجلس المحافظة
بحض�ور المحاف�ظ اثي�ل النجيف�ي
ورجال دين وشيوخ عشائر لمناقشة
مطالب المتظاهرين.
وقد أكد كوبلر في مؤتمر صحفي
أن “دور األم�م المتح�دة بالع�راق
يقتصر على الوساطة بشكل حيادي”،
داعي�ا الحكومة والمتظاهرين لضبط
النف�س لمنع تكرار أح�داث الفلوجة،
كما ش�دد على ضرورة إعارة مطالب
المتظاهرين “األهمية القصوى”.
إل�ى ذل�ك ق�ال ،النائ�ب ع�ن

التحال�ف الكردس�تاني ازاد اب�و بكر
ل�”المس�تقبل العراقي” إن “إس�قاط
الحكومة يج�ب أن تتوافق عليه كافة
المكون�ات السياس�ية ،الن الع�راق
ذو نظ�ام توافق�ي” ،مضيف�ا ً “إنن�ا

م�ع المطالب المش�روعة ،ونحن مع
االحتكام إل�ى الدس�تور والعودة إلى
الح�وار واالتفاقات” .وأش�ار إلى أن
“التحال�ف يطال�ب الحكوم�ة بتنفيذ
المطال�ب المش�روعة ،والقابل�ة

للتنفي�ذ منها”.وتاب�ع “انس�حاب
وزراء القائم�ة العراقي�ة ومش�اركة
نوابها ف�ي التظاهرات يؤكد أنهم مع
ه�ذا المطل�ب ،أم�ا الكتل السياس�ية
األخ�رى لي�س لديه�ا رؤي�ة واضحة
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بشأن اس�قاط الحكومة”.من جانبه،
وج�ه النائ�ب ع�ن التحال�ف الوطني
عادل فضالة تساؤالً إلى المتظاهرين
“عل�ى المتظاهري�ن أن يجيب�وا على
هذا الس�ؤال ،من هي الحكومة ،وفي
ح�ال تم�ت االجابة على هذا الس�ؤال
بص�ورة واضحة ،س�يكون هناك حل
لجمي�ع اإلش�كاالت”.وبين فضال�ة
أن “الحكوم�ة ه�ي حكومة ش�راكة
وطنية ،وقد اش�ترطوا على أنفس�هم
أن يش�اركوا ف�ي ه�ذه الحكوم�ة
كممثلي�ن عب�ر القائم�ة العراقي�ة”،
مشيرا ً إلى أن “المشاركة لها ضريبة،
ه�و أن أتحم�ل مش�اكل اش�تراط
المش�اركة بق�در ما اس�تقبل الفائدة
منها”.وأك�د فضال�ة ل�”المس�تقبل
العراقي” أن “المتظاهرين إذا اقتنعوا
ب�ان هناك ش�راكة من قب�ل ممثليهم
ف�ي الحكومة فان المطالبة س�تكون
ابت�داء م�ن ممثليهم ف�ي الحكومة،
الس�يما وأن وزراءهم انس�حبوا من
ال�وزارات وت�م تعطيله�ا وأن اغل�ب
هذه ال�وزارات تخ�دم المتظاهرين”،
وتابع بالق�ول “إذا كان ممثلوهم في
حكوم�ة الش�راكة الوطني�ة ال رغبة
لديهم في االستمرار بعملهم من اجل
تقدي�م الخدم�ات وتنفي�ذ المطالب،
بالتال�ي الط�رف اآلخر غير مس�ؤول
ع�ن المطال�ب ،والواجب أن يس�ألوا

رغم التصريحات المتفائلة بتطبيقه ضمن موازنة 2013

توزيع جزء من واردات النفط عىل املواطنني يدخل التسويف جمدد ًا !!
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
يب�دو أن موض�وع توزي�ع ج�زء م�ن واردات
النفط عل�ى المواطنين عاود الظهور من جديد ،إال
أن طرح�ه في ه�ذا الوقت تحدي�دا ً يبعث كثيرا من
الرس�ائل الت�ي تفيد ب�ان الموضوع بات سياس�يا ً
وألغ�راض دعائي�ة ،الس�يما وأن االنتخابات باتت
قريبة جداً.
اللجن�ة المالي�ة النيابي�ة وعل�ى لس�ان اح�د
اعضائه�ا ,ذك�رت ,ام�س ,ان موازن�ة 2013
س�تتضمن توزيع جزء من فائض اي�رادات النفط
على المواطنين ,اال أن التوصيات التي صدرت منها
مؤخرا ً تتناقض بشكل كبير مع هذا التوجه السيما
وانها خول�ت الحكومة بصرف هذه االموال للعديد
من المش�اريع في مقدمتها مش�روع ميناء الفاو
ودفع التعويضات للش�هداء والسجناء السياسيين
وزيادة اموال العتبات المقدسة.
وقال�ت عض�و اللجن�ة المالي�ة نجيب�ه نجيب

ل�»المس�تقبل العراق�ي» إن موض�وع توزيع جزء
م�ن واردات النفط على المواطنين لم يطرح داخل
اللجن�ة إل�ى ح�د االن ولم يحص�ل اي اتف�اق بهذا
الش�أن ,مبينة وجود مساع من قبل عدد من الكتل
السياسية إلدراجه ضمن موازنة العام الجاري.
وش�ددت نجي�ب عل�ى ض�رورة العم�ل الج�اد
م�ن اجل اق�رار هذا القان�ون ألنه يخ�دم الفقراء,
مش�يرة إلى عدم وج�ود آلية مح�ددة لتوزيع هذه
االم�وال ,داعي�ة إل�ى مراع�اة الواق�ع االقتصادي
في ح�ال توزيع هذه االموال «خاص�ة وان العراق
يعان�ي من ارتفاع نس�بة التضخ�م المالي وغياب
الرؤية االقتصادية الواضح�ة في ظل توقف اغلب
القطاعات االنتاجية».
وكان عضو اللجنة المالي�ة هيثم الجبوري ,قد
كش�ف في تصريح صحف�ي عن تضمي�ن موازنة
 2013توزي�ع ج�زء م�ن واردات النف�ط عل�ى
المواطنين ,في حي�ن أن التوصيات االخيرة للجنة
ف�ي اجتماعه�ا ال�ذي عقدت�ه ,الثالث�اء الماضي,

لمناقشة الموازنة االتحادية تقول العكس ،السيما
وأنها خولت الحكومة صالحية استخدام االيرادات
الفائضة من صادرات النفط في تأمين تخصيصات
مش�روع كاس�ر االم�واج وزي�ادة تخصيص�ات
الموازنة االس�تثمارية للعتبات المقدس�ة وتأمين
التخصيصات المالية لمرضى الثالس�يما فضال عن
تسديد االس�تحقاقات المالية لتعويضات الشهداء
والس�جناء والمتضرري�ن وغيره�ا ول�م تذكر اي
ش�ي بخصوص توزيع جزء من ه�ذه االموال على
المواطنين.
م�ن جانبه ,قال عض�و اللجنة المالي�ة النيابية
النائ�ب عب�د الحس�ين الياس�ري لوكال�ة انب�اء
المس�تقبل،امس ،ان «توزي�ع ( )%25م�ن واردات
النف�ط على الش�عب طرحت�ه اللجة المالي�ة العام
الماض�ي ووافق علي�ه مجلس الن�واب» ،الفتا ً إلى
انه لم يمرر بس�بب االختالف حول آلية احتس�ابه
وصرفه من الجانب المالي.
واض�اف «المقت�رح متواف�ق علي�ه سياس�يا ً

ومدرج منذ س�نة  2012ولكن قضية احتسابه من
ناحي�ة مالية اجلت تطبيقه» ،موضحا ً أن «تطبيقه
في ه�ذا العام يحتاج الى تصويت مجلس النواب»،
مؤك�دا أن اللجن�ة تتبنى هذا الموض�وع وادرجته
ضمن ج�دول اعمالها لمناقش�تة ومن ث�م احالته
لمجلس النواب ليدرج ضمن موازنة هذا العام.
وكان مجل�س ال�وزراء قد صوت في جلس�ته
السادس�ة واألربعي�ن اإلعتيادي�ة في  23تش�رين
األول  ،2012على مش�روع قانون الموازنة العامة
االتحادي�ة لعام  2013بمبل�غ ( )138ترليون دينار
أي بزيادة قدرها  %18عن العام الماضي.
وج�اء ف�ي المش�روع أن إجمال�ي اإلي�رادات
االتحادية بلغ ( )119.3ترليون دينار جاءت نتيجة
احتس�اب اإلي�رادات الناجم�ة عن تصدي�ر النفط
الخ�ام بمعدل س�عر ( )90دوالرا للبرمي�ل الواحد
وبق�درة تصديري�ة تصل ال�ى ( )2.9مليون برميل
يومي�ا ً من ضمنها الكمي�ة المنتجة والمصدرة من
إقليم كردستان والبالغة ( )250ألف برميل يومياً.

ممثليهم عن سبب االنسحاب”.
وفس�ر فضالة إس�قاط الحكومة
ضمن األط�ر الدس�تورية والقانونية
بالق�ول أن “هن�اك آلي�ات دس�تورية
الس�تجواب الحكومة (رئيس مجلس
ال�وزراء وال�وزراء) لك�ن الفه�م
السياسي الخاطئ في اآلونة األخيرة
تبنى أن الحكومة ممثلة بشخص واحد
وهو المالكي ،وهذا مبدأ شخصنة في
العملية السياس�ية” ،موضحا ً “ليأتي
م�ن يأتي ويدع�ي أن هن�اك خلال في
عمل الحكومة ويقدم األدلة القانونية
التي تثبت ذلك لمجلس النواب ،ليجمع
المجل�س بكاف�ة مكونات�ه األصوات
الت�ي من ش�انها أن تقي�ل الحكومة،
لكن المطالبة بإس�قاطها من الشارع
هذا نوع من العصيان”.
بمقاب�ل ه�ذا ،ق�ال النائ�ب ع�ن
العراقي�ة البيضاء اس�كندر وتوت إن
“مطل�ب الموص�ل مطل�ب سياس�ي
واض�ح وهو غي�ر مش�روع” ،مؤكدا ً
أن “هن�اك دف�ع ترك�ي لمس�ؤولي
الموصل”.وقال وتوت ل�”المس�تقبل
العراق�ي” إن “القائم�ة العراقي�ة إذا
كان�ت تري�د أن تس�اند المتظاهري�ن
وإس�قاط الحكومة فليستقيل نوابها
ويتجهون للمعارض�ة ،وان الحكومة
ال تس�تطيع أن تس�ير به�ذا االتج�اه
(يومية هزي تمر يا نخلة)”.

حقوق اإلنسان :الرتكامن أكثر
املكونات استهداف ًا يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أعربت المفوضية العليا لحقوق االنس�ان ،أمس االربعاء ،عن
قلقها من االعمال “االرهابية” التي تس�تهدف ارواح المواطنين
العراقيي�ن ،وفيم�ا طالب�ت الجه�ات المختص�ة بحماي�ة ام�ن
المواطن ،اش�رت الى ان التركمان اكثر المكونات اس�تهدافا ً في
المدة االخيرة.
وق�ال عضو مفوضية حقوق االنس�ان فاض�ل الغراوي ،في
مؤتم�ر صحفي عق�ده في مبن�ى البرلمان مع ع�دد من اعضاء
المفوضية ،ان “المفوضية العليا لحقوق االنس�ان تتابع وبقلق
شديد تزايد االعمال االرهابية التي تستهدف المواطنين العراقيين
ف�ي مدن العراق المختلفة بما ينتهك حقهم في الحياة وس�المة
الجس�د وحقهم باالمن والسلم الذي اكدته المواثيق الدولية التي
صادق عليها العراق”.
وطال�ب الغ�راوي الجه�ات الرس�مية المختص�ة “اتخ�اذ
االجراءات المطلوبة لتوفي�ر االمن والحماية للمواطنين كافة”،
داعيا “الجهات التحقيقية الكشف عن نتائج تحقيقاتها في هذه
الح�وادث ،وكش�ف مرتكبيه�ا ،وعلى ض�رورة تعويض عائالت
الشهداء والجرحى والمتضررين”.

استيــاء شعبــي من قــرار المســاعـــدات

أمـوال عـراقيــة يف جــعـاب عربيــة ..وللحكومــة مـآرب أخــرى !
المستقبل العراقي  /مها بدر
أثار ق�رار الحكومة األخير ال�ذي تبرعت
بموجب�ه بماليي�ن ال�دوالرات لبع�ض الدول
استياء واس�عا ً بين العراقيين الذين رأوا أنهم
أول�ى بتلك األموال في ظل الظرف المعيش�ي
السيء الذي يعيشونه .وتباينت مواقف الكتل
السياسية بين مؤيد ومعارض لهذا القرار ،إذ
عدت القائمة العراقية نفس�ها غير مش�اركة
بهذا القرار ألنها سحبت وزراءها من مجلس
ال�وزراء ونوابه�ا م�ن مجلس الن�واب ،وفي
الوقت ذاته وجهت نائبة عن القائمة انتقادها
لهذا القرار ،مش�يرة إلى أن تل�ك األموال كان
األج�در به�ا أن تنفق ف�ي خدم�ة العراقيين.
لك�ن نائبة ع�ن ائتالف دول�ة القان�ون الذي
يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي قالت
أن اتخاذ هذا الق�رار ال يتحمله المالكي فقط
وانم�ا مجلس ال�وزراء ككل .وقال�ت النائبة
ع�ن القائمة العراقي�ة لق�اء وردي أن وزراء
قائمتها منسحبون حاليا ً من مجلس الوزراء،
ل�ذا ال دخل له�م بالقرار ،مبين�ة أن الحكومة
العراقية تهتم بعالقات العراق الخارجية على
حس�اب مصلح�ة العراقيي�ن .وقال�ت وردي
ل�»المس�تقبل العراق�ي» أن «وزراء العراقية

قاطعوا مجلس الوزراء منذ ايام ،وهذا القرار
يتناق�ض مع م�ا يصب�و الي�ه العراقيون من
خدمات وتحس�ن في ظروفهم االقتصادية».
وأوضح�ت أن «تل�ك األموال يج�ب أن توضع
في المكان المناسب وتحت تصرف أشخاص
مناس�بين .القرار غير مخطط له بشكل جيد
ولي�س إيجابياً» .وقال�ت وردي أن مثل هكذا
قرارات تش�كل اس�تفزازا ً للمواطن العراقي،
الذي يرى أمواله تصدر إلى خارج البالد وهو
يعيش حياة سيئة .ووافق مجلس الوزراء في
جلس�ته التي عقدها أم�س األول على تعديل
الفق�رة اوال م�ن ق�رار مجلس ال�وزراء رقم
 461لس�نة  ،2012لتخص�ص وزارة المالي�ة
مبل�غ  13,5ملي�ون دوالر لتأهي�ل وصيان�ة
وتوسيع مطارات جزر القمر المتحدة ومبلغ
 15,270,000دوالر لبن�اء وزارة االش�غال
ومعهد التدريب المهني والتقني ومستشفى
لالمراض العقلية والنفس�ية ف�ي جمهورية
الصوم�ال من مبلغ احتياط�ي الطوارئ لعام
 ،2013وتكلي�ف وزارة االعم�ار واالس�كان
بتنفي�ذ هذه المش�اريع والموافقة على منح
موريتانيا مس�اعدة مالية قدره�ا  15مليون
دوالر ب�دال م�ن تزويدها باآللي�ات واالدوات
العس�كرية حس�ب الق�رار الس�ابق لمجلس

الوزراء .كما وافق المجلس على تقديم وزارة
الهج�رة والمهجري�ن منحة مالي�ة مقدارها
 400الف دينار لكل اس�رة سورية نازحة في
مخيم دوميز والبالغ عددها  ،3613و 150الف
دينار لكل فرد اعزب والبالغ عددهم .11174
وقالت النائبة عن ائت�الف دولة القانون ندى
السوداني أن مجلس الوزراء ،وهو المسؤول
ع�ن اتخاذ هذا الق�رار وليس رئي�س الوزراء
فقط ،قد وجد بالتأكيد البوابة القانونية لدفع
هذه األموال للبلدان العربية من خاللها ،لكنها
أك�دت عدم معرفته�ا بتلك البواب�ة القانونية
وأبعاد القرار عموما ً ألنه صدر حديثاً.
وقالت الس�وداني ل�»المستقبل العراقي»
أمس «ال يوجد ش�يء في العراق اس�مه قرر
رئيس الوزراء .مجلس الوزراء هو من يقرر.
ال صالحي�ة لرئيس ال�وزراء باتخ�اذ قرارات
بمف�رده» .وأضافت «الب�د أن مجلس الوزراء
وجد البوابة القانونية التي من خاللها صرف
تل�ك األموال للبل�دان العربية ،لك�ن لم نعرف
بع�د ما ه�ي البوابة القانونية وم�ا هي أبعاد
القرار ألن�ه صدر حديثاً» .وزادت الس�وداني
«ش�خصياً ،أرى أن األول�ى بتل�ك األموال هم
العراقيون ،ولكن بع�ض القرارات التي نراها
خاطئة ف�ي الظاهر قد تحقق مصالح للعراق

بش�كل غي�ر مباش�ر وعل�ى الم�دى البعيد».
وه�ذه ليس�ت الم�رة األولى التي يق�رر فيها
مجلس ال�وزراء منح مس�اعدات مالية لدول
عربية ،فقد قرر في  30تش�رين األول 2012
من�ح مس�اعدات إغاثي�ة ل�كل م�ن س�وريا
واليم�ن والس�ودان بقيمة اجمالي�ة تبلغ 25
ملي�ون دوالر .وأوعز المجلس لوزارة المالية
بتس�ديد مس�اهمة الع�راق ف�ي الصن�دوق
الخ�اص باالغاث�ة االنس�انية داخل س�وريا

بملبغ عش�رة ماليين دوالر استنادا الى قرار
مجل�س الجامعة العربية .وقرر التبرع بمبلغ
خمس�ة ماليي�ن دوالر الى جمهوري�ة اليمن
بغي�ة «مس�اعدة الش�عب اليمن�ي» ،وواف�ق
المجل�س عل�ى تقديم دعم مال�ي مقداره 10
ماليين دوالر الى جمهورية السودان مباشرة
ل�»تخفي�ف األعب�اء ع�ن المتضرري�ن ف�ي
دارف�ور» .وأوضح المحل�ل االقتصادي عالء
فه�د أن الع�راق ال يعان�ي نقص�ا ً أو ندرة في

األموال ،فهو عندما يتبرع بتلك األموال للدول
العربية فهذا ال يعني أنه منح أموال مواطنيه
له�ا ،وإنم�ا يمنح أم�واالً من أب�واب إنفاقية
ال تؤث�ر في األب�واب األخرى به�دف تحقيق
فلس�فة حكومي�ة معين�ة ق�د تخ�ص جانب
الدفاع أو تعزيز الوضع الدبلوماسي العراقي
في المحيط العربي .وقال فهد ل�»المس�تقبل
العراقي» أن «األموال المخصصة للمش�اريع
التي تخ�دم المواطني�ن العراقيي�ن متوفرة،
لكن أس�بابا ً معينة تحول م�ن دون تنفيذ تلك
المشاريع» ،مضيفا ً «حين تخصص الحكومة
مبالغ مالية لتقديمها كمساعدات لدول عربية
فإنه�ا تح�رص بالض�رورة عل�ى أن ال تؤثر
تل�ك األموال ف�ي األبواب اإلنفاقي�ة األخرى،
وهدفها من ذلك تحقيق فلسفة أو رؤية معينة
قد تتعلق بالدفاع أو العالقات الدبلوماس�ية».
وق�ال فه�د «نع�م ،نح�ن كاقتصاديي�ن نرى
أن ه�ذه األموال له�ا فائدة كبيرة ف�ي إنجاز
المشاريع الخدمية ،والعراقيون أحق بها ،لكن
للحكوم�ة رؤية أخرى تتجس�د ف�ي حرصها
عل�ى تعزي�ز دفاع�ات الدولة أم�ام األخطار
الخارجية المحتملة وتحسين عالقات العراق
الدبلوماس�ية في محيطه العرب�ي وإخراجه
من عزلته السياسية».
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قرار حكومي يفتح باب التهديدات العشائرية عىل مرصاعيه
بغداد  /المستقبل العراقي

يواج�ه رغي�د ياس�ين ،ذو ال��  28ربيعا،
خيبة أمل جديدة ،تضاف إلى خيبته الس�ابقة
المتمثل�ة ف�ي تراج�ع ف�رص حصول�ه على
وظيف�ة حكومية ،رغ�م مرور خمس�ة أعوام
على تخرجه من كلية اإلدارة واالقتصاد .فرغيد
اآلن على وش�ك خسارة فرصة عمل جديدة ،إذ
بات مهددا بفقدان س�يارته السايبا التاكسي،
ألن الش�ركة العام�ة للس�يارات ترفض منحه
لوحة تسجيل مجانية ،كانت وعدته بها عندما
باعته هذه السيارة.
ّ
وح�ل ق�رار مجل�س ال�وزراء ف�ي ش�هر
كان�ون األول الماض�ي ،القاض�ي بإخض�اع
جمي�ع الس�يارات المس�توردة إل�ى الضوابط
الناف�ذة لتس�قيط الس�يارات وم�ن ضمنه�ا
س�يارت شركة صناعة الس�يارات الحكومية،
كالصاعقة على رأس رغيد ،إذ لم يعد بامكانه
العمل على س�يارته ،وهو ف�ي الوقت ذاته ،ال
يمل�ك قيمة تس�قيط س�يارة قديمة ليس�جل
سيارته السايبا.
وقال ياسين في حديث لوكالة "السومرية
نيوز" "أنا محبط وال أعرف كيف أتصرف ،لقد
تم خداعي".
وكانت الش�ركة العامة لتجارة الس�يارات
أعلن�ت ،ف�ي  30كان�ون األول  ،2012أن
مجلس الوزراء قرر إلغاء جميع االس�تثناءات
م�ن أح�كام الق�رار  215لس�نة  2009والتي
نصت على اس�تثناء الش�ركة العامة لتصنيع
الس�يارات التابعة ل�وزارة الصناعة والمعادن
م�ن تس�قيط الس�يارات القديمة واس�تبدال
لوحاتها بالسيارات الحديثة.
وتجم�ع ،أم�س األربع�اء ،العش�رات من
المواطني�ن وأصحاب معارض بيع الس�يارات
الحديثة في منطقة زيونة في العاصمة بغداد،
جميعهم اش�تروا في نهاية شهر كانون األول
الماضي س�يارات أجرة تاكس�ي من الش�ركة
العامة لصناعة الس�يارات مطالبين الحكومة
باستثنائهم من قرارها.
ويقول صاحب معرض لتجارة الس�يارات
ويدعى علي عيس�ى نوري إن "مديرية المرور
ال تمنحن�ا لوحات لس�ياراتنا إال بعد أن نجلب
لهم لوحات س�يارة قديمة" ،مش�يرا ً إلى "أننا
اش�ترينا السيارات من ش�ركة حكومية تابعة
للدولة علما أن تس�جيل سياراتنا مذكور بعقد
الشراء".
ويضي�ف ن�وري "نح�ن اآلن متهم�ون
بالنص�ب واالحتي�ال الن المواطن عند ش�رائه
الس�يارة من معرضنا أبلغناه وبحسب اللوائح
المعمول بها قبل إصدار هذا القانون "اللعين"
أن الس�يارة س�وف يت�م تس�جيلها بالم�رور
بدون تس�قيط س�يارة قديمة" ،الفت�ا ً إلى أن
"المواطنين الذين اش�تروا الس�يارات يريدون
إعادتها بعد أن اس�تخدموها ،علما أن بعضها
تضرر ،ونحن االن إذا لم نرجعها سوف نتعرض
الى مش�اكل عش�ائرية وقد تتطور األمور الى
التهديد والقتل".
ويق�ول إنه "يعي�ش اآلن ف�ي متاهة بين
المواط�ن ال�ذي اش�ترى الس�يارة ومديري�ة
المرور وشركة صناعة الس�يارات ،وكل جهة
تحم�ل الجه�ة األخ�رى المس�ؤولية ونحن ال
نعرف الى أي�ن نتجه" ،مطالبا مجلس الوزراء
ب�� "مراجعة ق�راره او تعديله بحيث يش�مل
المركبات التي تم شراؤها من الشركة قبل أن
يصدر القرار تالفيا ً لتدمير عوائل بالكامل".
وباعت الشركة العامة لصناعة السيارات
 6000مركبة أغلبها من نوع تاكسي لمواطنين
م�ن جمي�ع محافظات الب�الد ،بعد الس�ادس
من كان�ون األول الماضي وهو التاريخ ش�هد
تطبي�ق قرار مجل�س الوزراء بإلغاء اس�تثناء
الش�ركة العام�ة لتصنيع الس�يارات من قرار
تسقيط السيارات القديمة واستبدال لوحاتها
بالسيارات الحديثة.
ويقول مس�ؤول في الش�ركة ،طلب عدم
الكش�ف عن أسمه بس�بب توجيهات مركزية
تمن�ع التصريح في ه�ذا الموض�وع إن "هذا
القرار س�بب للشركة مش�كلة كبيرة جداً ،ألن
المواطن يحملنا المس�ؤولية ،ويطالب بإعادة
المركبة التي اش�تراها ألنه تسلمها بعد تاريخ
القرار".
يذك�ر أن بن�ود العقد المبرم مع الش�ركة
العام�ة لصناع�ة الس�يارات والقاض�ي ببيع

عىل طريق االنتخابات

المركبات للمواطني�ن يتضمن فقرة تجهيزها
بلوح�ات األرق�ام والس�نويات ،لذل�ك يقب�ل
المواطن على شراء هذه المركبات من الشركة
لتوفي�ر مبال�غ اضافية تقدر بخمس�ة ماليين
دينار عراقي فيما لو اش�ترى سيارة حديثة تم
استيرادها من قبل التجار.
ويبي�ن المس�ؤول ف�ي ش�ركة صناع�ة
الس�يارات التابعة ل�وزارة الصناعة والمعادن
أن "الش�ركة أرس�لت كتابين األول الى األمانة
العام�ة لمجلس ال�وزراء والثان�ي الى مديرية
الم�رور العام�ة ،توض�ح فيهما بأنها ش�ركة
مصنع�ة وليس�ت مس�توردة" ،مؤك�دا ً أن
"الشركة تستورد قطع السيارات من الشركات

الت�ي تم التعاق�د معها وتق�وم بتجميعها ،أي
ال يمكن ش�مول سيارات الش�ركة بهذا القرار
ألنها ليست مستوردة".
يذك�ر أن مجل�س ال�وزراء قرر ،ف�ي آذار
 ،2010حص�ر اس�تيراد الس�يارات الحديث�ة
بالش�ركة العام�ة للس�يارات م�ن الش�ركات
المصنع�ة أو وكالئها اإلقليميين مباش�رة من
دون االعتماد على الش�ركات الوس�يطة ،كما
أل�زم القرار بترقي�ن قيد س�يارة قديمة بديلة
القتناء سيارات حديثة.
ويش�ير المس�ؤول ف�ي الش�ركة إل�ى أن
"الش�ركة ال تتحمل المس�ؤولية النها فوجئت
بهذا القرار ،والذي صدر بدون مقدمات وبدون

ان يت�م اعطاءن�ا مهل�ة يمكن م�ن خاللها ان
نس�وي تعاقداتنا مع الش�ركات االستثمارية
المجه�زة والت�ي يبلغ عددها نحو  24ش�ركة
اجنبية وعربية" ،معتبرا ً أن "الشركة في وضع
ال تحسد عليه الن هذا القرار أقحمنا بإشكاالت
قانونية مع المواطنين والشركات المتعاقدين
معها".ويلفت إلى أن "الشركة تضررت بشكل
كبير من هذا القرار ،ألننا بدأنا بأربع مشاريع
لتجميع الس�يارات وبلغت نس�با متقدمة من
االنجاز وسوف تتوقف الن الشركة لن تستطيع
تمويلها" ،مؤكدا ً أن "ش�ركة الس�يارات تعمل
بنظام التموي�ل الذاتي ،ومس�ؤولة عن توفير
روات�ب موظفيها البالغ عددهم  3600موظف

باإلضافة الى تمويل المشاريع التي خطط لها
قبل هذا القرار".يشار إلى أن مجلس محافظة
الديوانية حمل ،في  21كانون الثاني ،الشركة
العامة لصناعة الس�يارات تبع�ات عدم تزويد
المواطني�ن بلوح�ات لمركباته�م ،مؤك�دا ً أنه
سيتخذ اإلجراءات القانونية كافة بحقها.
واعتب�ر خب�راء اقتصادي�ون ومواطن�ون
قرار مجلس الوزراء بإخضاع جميع السيارات
المس�توردة إلى الضواب�ط النافذة لتس�قيط
السيارات ومن ضمنها سيارت شركة صناعة
السيارات قرارا ً غير مدروس.
ويقول الباح�ث االقتصادي الدكتور حيدر
الشكرجي إن "هذا القرار ارتجالي ،وان أرادت

الحكومة تقليل الزخم المروري في البالد يجب
أن ي�درس قراره�ا بالطريقة العلمي�ة قبل ان
يص�در على أن يتم البح�ث بكافة معطياته"،
مبين�ا ً أن�ه "ل�و ت�م تقس�يم ع�دد المركبات
الموج�ودة عل�ى عدد س�كان الب�الد وعلى ما
متوفر من مس�احة لتطلب اس�تيراد مركبات
بقدر ضعف ما موجود أالن".
ويضي�ف الش�كرجي أن "الزخم المروري
موج�ود في بعض المحافظ�ات لذلك يجب أن
يطب�ق الق�رار فيها م�ع األخذ بنظ�ر االعتبار
األضرار االقتصادية التي س�وف تطال قطاعا
صناعيا واعدا متمثال بالشركة العامة لصناعة
السيارات".

 % 50من بيوته مبني من الطين

سنجار ..القضاء الذي أدخل "القاعدة" إىل العراق واعادها إىل سوريا
بغداد  /المستقبل العراقي
القض�اء ال�ذي يعان�ي اآلن م�ن س�يول
األمط�ار ومن انهدام بيوت�ه ،كان في الماضي
القري�ب مص�در رع�ب للحكوم�ة العراقي�ة
ولق�وات االحت�الل ،إذ كان ي�ؤي مجموع�ات
"تنظي�م القاعدة" القادمين من دول والجوار،
وخصوصا ً س�وريا الت�ي كان يتهمه�ا العراق
بتسهيل مرور مقاتلين إسالميين عبر أراضيه،
أم�ا اليوم فإن س�وريا تدفع ثم�ن عدم ضبط
حدودها م�ع الع�راق حين كان�ت المجموعة
المس�لحة تدخل من دون تعب إلى محافظات

الع�راق ،إذ بات هؤالء "الجهاديون" انفس�هم
يعبرون الح�دود في االتج�اه المعاكس لقتال
هذا النظام على األراضي السورية.
وتعان�ي دمش�ق الي�وم على م�ا يبدو من
نتائج "اللعب بالنار" بعد مرور  23شهرًا على
االنتفاض�ة عل�ى نظام األس�د ،حيث تش�ارك
جبه�ة النصرة اإلس�المية المرتبط�ة بتنظيم
القاع�دة في العراق بش�كل فاعل في المعارك
ضده.
وفي ذروة تدفق المسلحين األجانب الذين
كانوا يمثلون الشغل الشاغل للقوات األمريكية
في العراق ،قال رئيس ال�وزراء العراقي نوري

المالكي في أعقاب تفجيرات دامية وقعت في
أغس�طس  ،2009إن " % 90م�ن اإلرهابيين"
دخل�وا الع�راق عب�ر س�وريا .وق�ال عدن�ان
االس�دي وكي�ل وزي�ر الداخلي�ة العراقية عبر
البريد االلكتروني إن "النظام الس�وري ساهم
بتشكيل جيل متطرف لمحاربة األمريكيين في
الع�راق ولكن بعد انس�حاب الجيش االمريكي
من الم�دن في العراق بدأ ه�ؤالء بالتفكير في
العمل في األراضي السورية بتمويل من تنظيم
القاعدة وبعض الدول اإلقليمية" .وانس�حبت
القوات األمريكية بشكل نهائي من العراق في
ديسمبر .2011

عل�ى الصعيد ذات�ه ،قال مستش�ار األمن
الوطن�ي العراقي صفاء حس�ين خالل مقابلة
م�ع ف�ي ديس�مبر  ،2009إن المس�ؤولين
الس�وريين "يفتح�ون األب�واب بالكامل أمام
المتمردين وأحيانا يتركونها نصف مشرعة".
وأض�اف "كان بإمكانهم من�ع وتعقيد مجيء
القاع�دة إل�ى الع�راق ب�ل كان بإمكانه�م أن
يس�يطروا على األمور بش�كل جي�د" .وعثرت
القوات األمريكية عام  2007قرب بلدة سنجار
العراقية على الحدود مع س�وريا ،والتي كانت
معقال للجهاديين األجانب ،على وثائق تش�ير
إلى دخول نحو  700مجاهد أجنبي إلى العراق
بي�ن أغس�طس  2006وأغس�طس .2007
ويتس�لل المقاتل�ون األجانب إل�ى العراق عبر
طرق تهري�ب قديمة كانت تس�تخدم لتهريب
البضائع خالل الحصار االقتصادي الذي فرض
على العراق في تسعينيات القرن الماضي.
ويقول المحللون السياسيون والمسؤولون
العراقيون إن دمشق اس�تغلت قسما ً من هذه
الط�رق لتس�هيل تس�لل المقاتلي�ن األجان�ب
المرتبطي�ن بتنظي�م القاعدة .وع�اد كثير من
هؤالء إلى سوريا للقتال مع جبهة النصرة من
خالل هذه الطرق نفسها .وتعد جبهة النصرة
القريبة من القاعدة في العراق ،اول تنظيم نفذ
تفجي�رات انتحارية في س�وريا ولكنه تحول
بعدها ليصبح قوة قتالية يحس�ب لها حساب
في الكثير من المناطق السورية.
وعالق�ة جبهة النص�رة بالقاع�دة دفعت
الواليات المتحدة إل�ى وضع هذا التنظيم على
الئحة المنظمات اإلرهابية واتهمته بأنه يعمل
"بخالف تطلعات الش�عب السوري" .وحسب
الكثي�ر من المعطي�ات التي يت�م تداولها على
االنترنت فإن مئات العناصر من جبهة النصرة
دخلوا سوريا من العراق .وقد استفادت جبهة
النص�رة من الخالفات داخل الجيش الس�وري
الح�ر للتحول إلى أحد أهم فصائ�ل المقاتلين

المعارضي�ن لنظام األس�د .واعترف مس�ؤول
س�وري أن�ه كان من الخط�أ الس�ماح لهؤالء
الرج�ال بالعبور من س�وريا إلى الع�راق أنهم
يقاتلوننا اآلن وتابع "ليس هناك من حل وسط
معهم على اإلطالق".
أما س�نجار اليوم ،فقد كشف قائمقامها
ان  %50م�ن البيوت في عم�وم القضاء مبنية
من الطين.وقال ميسر حجي صالح ان "قضاء
سنجار شهد سقوط امطار غزيرة ال مثيل لها
منذ عدة سنوات" ،مضيفا ان "محافظ نينوى
اثيل النجيفي ارس�ل لجنة م�ن خلية الكوارث
توجه�ت برفق�ة الدف�اع المدن�ي ف�ي قضاء
س�نجار الى ناحية الشمال (سنوني) ومجمع
حطي�ن وال�ذي تض�رر في�ه  40بيت�ا بش�كل
جزئي ،بينما ازيل�ت اربعة بيوت بالكامل ،من
دون وق�وع خس�ائر بشرية".واش�ار ال�ى ان
"فيضانات كبي�رة حدثت في مجمع الجزيرة،
اس�فرت عن نزوح عش�رات العوائ�ل ،وتضرر
مئ�ات البيوت جزئيا وهي بي�وت طينية وتقع
في السفوح والوديان" ،مبينا ان "سكان هذه
البيوت العوائل لج�أوا الى اقربائهم ،النه ليس
هناك مكان مخصص اليوائهم".
وبحس�ب صال�ح ف�ان "كمي�ات م�ن
المساعدات وصلت لسنجار من الهالل االحمر
العراقي ،وتجري االن عمليات تسجيل السماء
المتضررين وبعد انجازها سيتم رفع طلباتهم
ال�ى محافظ�ة نين�وى" ،الفتا الى ان "قس�م
الك�وارث ف�ي المحافظ�ة س�يدرس الطلبات
بغية تخصي�ص مبالغ للمتضرري�ن من ابناء
سنجار".وبشأن عدد البيوت الطينية في عموم
قضاء سنجار ،رجح صالح ان "عددهم يقارب
ال��  %50من اجمالي ع�دد الدور الس�كنية"،
منوها الى "وقوع خسائر مادية جسيمة ،الن
بع�ض البيوت ازيلت بالكام�ل واندثرت جميع
محتوياته�ا ،فض�ال عن ته�دم مئ�ات البيوت
بشكل جزئي وتضرر امالك المواطنين فيها".

أركــان الــرأي العـام واحـتـمــاالت املـشـهــد االنتـخــابــي املـقـبــل

�سياء ال�سراي
بغ�ض النظر عن تعري�ف الراي الع�ام والدخول يف
جدل حول املفاهيم التي اسبغت عىل هذا املصطلح فانه
يش�غل حيزا كبريا من فك�ر الحملة االنتخابي�ة وقبلها
السياس�ية بش�كل عام ،ويف منطقة الراي العام نرى ان
التالعب بالنسيج الذي يطلق عليه هذا الصطالح يف العراق
يتم من خالل تغذية خط�اب العنف والكراهية وتحريك
العاطفة التاريخية ورس�م االنطباعات الس�ودواية عن
مس�تقبل فئة من الفئات وكلها باملحصلة تدخل ضمن
"الراي العام" سواء كانت الفئة اقلية ام اغلبية.وتسقط
من حس�ابات الكيانات السياس�ية منطقي�ة واعتدالية
اس�تخدام الوس�ائل التي تؤثر يف الراي العام ،فالكفاءة
السياسية واالحرتافية والنزاهة ان غابت عن الشخوص
املتصدين للعمليات السياس�ية ف�ان الحل البديل للتاثري
يف الراي العام يكون باس�تخدام الوسائل سابقة الذكر،

وي�رى خ�راء قياس مج�االت التاثري يف ال�راي العام ان
خطورة اللجوء اىل اساليب تحريك الراي العام من خالل
وقود الكراهية والس�وداوية امر غاي�ة يف الخطورة النه
س�يحقق مكس�ب عىل املدى القصري قد يمتد عىل طول
عم�ر حكوم�ة او حكومت�ن ( )8س�نوات ولنقل ()12
س�نة حكومية عىل اكر التقديرات ،بينما يرسخ االثر يف
نفوس اركان الراي العام وتستمر عملية الحقد املتبادل
وان خبئ�ت لكنها ما تنفك تنطلق يف اي طارئ اجتماعي
فتندل�ع يف ضوئها مرسحي�ات دموية تس�مى(االقتتال
الطائف�ي الداخيل).اغل�ب الكيانات السياس�ية الحالية
ال تلتف�ت اىل خط�ورة الوس�يلة التي تعمد الس�تغاللها
بغي�ة التاث�ري يف ال�راي الع�ام ،وان حص�ل والتف�ت اىل
الخط�ر فانه�ا ال تب�ايل ب�ه االن او مس�تقبال وال بآثاره
النه�ا تصب�و اىل غاية اخ�رى وهي الس�لطة ومنافعها،
وهذا يعني س�قوط ركن م�ن اركان ال�راي وهو الركن
الخام�س تحدي�دا املتمث�ل ب�(تحقي�ق الصال�ح العام)

وه�ذا الركن توليه النظم السياس�ية واالنتخابية اهمية
كرى وتسعى اىل تحقيق نسبة كبرية من وعودها للراي
العام خوفا م�ن انهيار االركان االخرى وحصول انقالب
يف الوض�ع االجتماع�ي وهو ما حص�ل يف مرص وتونس
وليبيا تحديدا .وتعول االحزاب الشيعية عىل الركن االول
يف ال�راي العام وهو (وجهة نظر االغلبي�ة) وهذا الركن
رغم ماله من اهمية لكنه سالح ذو حدين واملختل عقليا
وف�ق املنطق الس�يايس هو م�ن يبالغ يف اس�تخدام هذا
الركن النه قنبلة موقوتة ال يمكن ضبطها والتحكم بها،
ام�ا القوى الواقف�ة عىل الطرف االخ�ر ولنقل املعارضة
رغ�م ان وضعنا الس�يايس ال يعرف ممارس�ة املعارضة
الرملاني�ة الحقيقي�ة وانم�ا املعارضة املوج�ودة حاليا
هي (معارض�ة مصلحة التحاص�ص) فالكل رشكاء يف
الحك�م وعندما تغيب مصلحة مك�ون حكومي ما يلجأ
اىل تعطي�ل الرملان او الحكوم�ة او البلد ككل من خالل
االره�اب ت�ارة او العن�ف االجتماع�ي والطائفي�ة كما

شهدنا ال لسبب اال النه اختلف عىل حصته من العموالت
او املش�اريع .فهذا الط�رف يعتمد كما ن�رى عىل الركن
الثان�ي وهو (القضاي�ا العامة) فتعمد ه�ذه الكتل عىل
استخدام قضايا عامة لتحريك الراي العام ضد الحكومة
ع�ىل االغل�ب ،ومؤخرا نش�هد ازم�ة سياس�ية بامتياز
اس�تخدم فيها الركن الثاني م�ن اركان الراي العام كما
بينا ،وحاولت الجهة املس�تهدفة استخدام ركن االغلبية
للرد لكنه�ا اصطدمت بعقبة الرشيك الداخيل الذي يقف
مع الطرف االخر فاس�قط مابن يديها لكنها فش�لت يف
ان تس�تخدم االركان االخرى املهمل�ة تقريبا وهي ركن
(التداخل الزمني لجغرافية ال�راي العام) والركن الرابع
هو(النق�اش والجدل) ومن خاللهم�ا يمكن تعطيل اثر
القوى املعارضة تقريبا وتهميش اثار وسائلها يف تحريك
الراي الع�ام ويلعب هنا الجهل باص�ول التالعب بالراي
الع�ام دوره يف فش�ل االطراف يف تحقي�ق نتائج ايجابية
لحراكها.اما اثر هذه العملية برمتها يف االنتخابات املقبلة

فيرز يف جملة امور يمكن ايجازها بالقول بان الجمهور
رغم انقسامه اال انه تهيأ وبسب االيغال يف تحريك بعض
تلك االركان واس�تخدامها ،ليغري هذه امل�رة قناعته وان
كانت العملية قاسية نوعا ما اال ان رشوطها قد تحققت
تقريبا ،وس�تواجه الكتل يف املرحلة القريبة املقبلة فئات
راي ع�ام س�تقايض م�ا لديها بما س�تحصل عليه ولن
تقبل بالوعود بل ستسعى لتثبيت وتوثيق الوعود لتكون
مكتوبة وفيها رشوط تلزم بائعي الوعود بتنفيذها وهو
دور ستمارسه بالنيابة عن الجمهور رموز جهات دينية
وعشائرية ومجتمع مدني.
وكذل�ك س�ترز ق�وى جدي�دة وس�يكون للكيانات
الفردي�ة دور ع�ىل اعتب�ار انها لن تس�تقوي بقواعدها
الحزبي�ة ومليش�ياتها ويمك�ن الني�ل واالنتق�ام منها
ان خالف�ت ما تعه�دت به .مما يعني انن�ا مقبلون عىل
مرحلة جديدة ان اس�تمرت الكتل السياس�ية يف مسألة
التالعب بالراي العام.
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«بالك بلوك» ..حركة شبابية لالقتصاص من االخوان

املستقبل العراقي  /متابعة

ظهر أعضاء حركة ش�بابية جديدة تس�مي
نفس�ها «ب�اك بل�وك» او «الكتل�ة الس�وداء»
ف�ي مي�دان التحري�ر والميادي�ن العام�ة ف�ي
المحافظ�ات بكثافة في الذك�رى الثانية لثورة
 25يناير ،مميزين أنفس�هم بالمابس واألقنعة
السوداء رافعين العصي والرايات السود.
والثاث�اء أمر النائب الع�ام المصري طلعت
عبدالل�ه باعتق�ال عناص�ر الكتل�ة الس�وداء،
باعتباره�ا «جماع�ة منظم�ة تم�ارس أعماال
إرهابي�ة» .واس�تطاعت الحرك�ة لف�ت انتب�اه
المتظاهري�ن والم�ارة ف�ي الش�وارع بتقدي�م
ع�روض هي عبارة عن تصفي�ق منظم ومرتب
على قرع الطبول ،رافعين ش�عار «نحن فوضى
تمنع الفوضى» ،مؤكدين التصدي لميليش�يات
االخ�وان ،او اي جماع�ة تس�تغل الدي�ن م�ن
اج�ل االنف�راد بالس�لطة او اره�اب المدنيي�ن
والمعارضة .واكدت الحركة في فيديو مس�جل
العضائها على موقع «اليوتيوب» بعنوان «البيان
االول لب�اك بلوك مصر» قي�ام اعضائها بقطع
كوب�ري  6أكتوبر ال�ذي يعد الش�ريان الحيوي
للعاصم�ة المصري�ة ،كما قام�وا بقطع طريق
ت�رام المدينة باإلس�كندرية ،وهددوا بإش�عال
الني�ران بمق�ر مجل�س الش�ورى (البرلم�ان)،
وحرق مقار جماعة اإلخوان ،وانهم سيصعدون
اعماله�م حتى إس�قاط نظام اإلخ�وان .وقالت
الحرك�ة ف�ي الفيديو انه�ا «جزء م�ن الكل في
العال�م» ،وإن هدفه�ا ه�و «الس�عي لتحري�ر
اإلنس�ان ،وهدم الفساد ،وإس�قاط الطغاة في
كل زمان ومكان» .وأضافت ان ظهورها بشكل
واضح وعلني في ذكرى الثورة لمواجهة «نظام
الفاشية لإلخوان المسلمين بذراعه العسكرية،
وانهم م�ع الث�وار والمصريين االح�رار» .وقال
حسن ياس�ين رئيس المكتب الفني والمتحدث
الرس�مي للنيابة العامة ف�ي تصريحات نقلتها
وكالة أنباء الشرق األوسط إن «التحقيقات التي
يباش�رها المكت�ب الفني للنائب العام كش�فت

النق�اب ع�ن ك�ون جماعة (ب�اك بل�وك) هي
جماع�ة منظمة تمارس أعماال إرهابية».وتابع
قائا «يندرج تش�كيلها وعناصرها ومن ينضم
إليه�ا من عناصر تحت طائلة العقاب وفق نص
المادتي�ن  86و 86مكرر من قانون العقوبات».
وأض�اف «ما ترتكب�ه تلك الجماعة م�ن أعمال
تخريب وإت�اف وترويع لآلمني�ن واعتداء على
األشخاص والممتلكات يعد من الجرائم الماسة
بأم�ن الدول�ة المعاق�ب عليه�ا وف�ق نصوص
قان�ون العقوبات».وأوض�ح أن النياب�ة العامة
أصدرت أم�را «بضبط واحض�ار جميع عناصر
مجموع�ة (الب�اك بلوك) ومن ينض�م إليها من
عناصر أو يش�اركها بأي ص�ورة كانت بما في

ذلك التزيي بزي عناص�ر تلك الجماعة» .وحثت
النياب�ة العامة كل من لدي�ه معلومات عن هذه
الجماع�ة اب�اغ الس�لطات المختصةوكان�ت
صحيف�ة «الوف�د» المصرية قال�ت ان «اجهزة
امنية رفيعة المس�توى تكثف جهودها لكشف
هوية وق�ادة ومصادر تموي�ل جماعات الكتلة
السوداء (باك بلوك) التي أشعلت ثورة الغضب
ضد اإلخوان» .واضافت الصحيفة ان «مؤسسة
الرئاسة طلبت من األجهزة األمنية تقديم تقرير
ح�ول أعضاء ه�ذه الجماعة يتضم�ن تحريات
ش�املة عن أعداده�م وقادته�م ومخططاتهم
للمرحل�ة القادم�ة وع�ن أماك�ن اجتماعاتهم
وتسليحهم وعما إذا كانت لهم عاقة باأللتراس

أم ال؟».وقال�ت الصحيف�ة عل�ى لس�ان أح�د
مؤسسي حركة باك بلوك ان «الحركة لها فرقة
مسلحة يطلق عليها اسم فرسان الظام وتملك
هذه الفرقة أنواعا ً جديدة من األسلحة القتالية،
كالنار األغريقية ،وهي كت�ل كبيرة من الزجاج
والقم�اش مغم�ورة بالبنزي�ن ،مس�توحاة من
فكرة المولوتوف ولكن بش�كل أقوى».واضاف
إن «الحركة صناعة محلية وليس�ت ممولة من
الخارج حتى ال يبدأ البعض في التسرع بالحكم
عليه�م بالتخوين» ،وأك�د أن «الكتلة ما هي إال
صناعة الظلم ،صناعة دم الثوار الذي سال على
أعتاب الحاكم».وتمنت الصحفية رابعة الختام
ان «يكون لدينا الف كتلة س�وداء لتلقن االخوان

درس�ا ً كل ي�وم ،الن دم�اء المصريي�ن ليس�ت
رخيص�ة ،ومصر ليس�ت عزب�ة االخ�وان ،ولن
تكون مركزا ً لخافة اخوانية على العرب».
وق�ال محم�ود المهاج�ر م�درس بح�وث
اجتماعية ان ظهور مجموعة «الباك بلوك» في
مص�ر «رد فعل طبيعي لتجاه�ل حقوق الثوار،
وغ�ض البصر ع�ن الثأر للش�هداء من�ذ اعتاء
جماعة االخوان سدة الحكم في الباد».
مش�يرا ال�ى ان الجمي�ع يتجاه�ل حق�وق
الشهداء امام قصر االتحادية ،وفي شارع محمد
محم�ود ،والقص�ر العين�ي ،ومي�دان التحرير،
وحديث�ا ً القتل�ى ف�ي الس�ويس وبورس�عيد،
متساءالً :من المسؤول عن قتل هؤالء؟واوضح

متنع عائالهتم من زيارهتم
إرسائيل ..اعتقال احلقوقيني واألكاديميني يف ارتفاع
املستقبل العراقي  /وكاالت

للي�وم الس�ابع عل�ى التوال�ي منعت الس�لطات
اإلس�رائيلية الناش�ط ف�ي حمل�ة مقاوم�ة الج�دار
واالس�تيطان الفلس�طينية حس�ن كراجة من زيارة
عائلت�ه أو لق�اء محامي�ه بع�د اعتقاله ف�ي حادثة
تؤش�ر على تصاعد الماحقة اإلس�رائيلية للباحثين
والحقوقيين الفلسطينيين ولنشطاء العمل الشعبي
الس�لمي مؤخرا.وق�د اعتقل كراجة ي�وم  23كانون
الثان�ي الجاري من منزله بقري�ة صفا غرب رام الله
بالضف�ة الغربي�ة بع�د أن ص�ادرت ق�وات االحتال
حاس�وبه الش�خصي وهاتفه النق�ال ووثائق تتعلق
ب�ه وبعمل�ه .وتفيد المص�ادر الحقوقية ب�أن جنود
االحت�ال اعتدوا عليه بالضرب المب�رح بعد اعتقاله
وحت�ى وصوله مركز تحقيق الجلمة ش�مال الضفة
الغربية.وترج�ح عائلت�ه أن اعتقال�ه ج�اء بس�بب
نش�اطاته المرتبط�ة بمقاومة الجدار واالس�تيطان
م�ن خ�ال توثي�ق االنته�اكات وتنس�يق الفعاليات
الس�لمية على مس�توى محلي ودولي مع منظمات
حقوقي�ة عربي�ة ودولي�ة .وكراجة س�فير لمنظمة
الشباب العربي بفلس�طين ،وهي أحد فروع جامعة
ال�دول العربية.وحس�ب الحملة الش�عبية لمقاومة
الج�دار واالس�تيطان ،فقد جاء اعتق�ال كراجة بعد
توليه مس�ؤولية ملف اللجان الشعبية الشبابية في
الحملة ،وهو أيضا صاحب مبادرة «تجوال» للشباب
الفلسطيني في األراضي المصنفة «سي» التي تعتبر
خاضعة بصورة أمنية للسيطرة اإلسرائيلية.
وبالتزامن مع ذلك ،اس�تدعت س�لطات االحتال
اإلس�رائيلية أمس األوّل الثاثاء الباحث في ش�ؤون
االستيطان بمدينة القدس أحمد صب لبن وأخضعته
للتحقيق بمركز المس�كوبية على خلفية مش�اركته
في تنظيم جولة لمس�ؤولين بالس�لطة الفلسطينية
لاط�اع على حجم االس�تيطان بالمدينة األس�بوع
الماضي.وق�ال صب لبن إن اس�تدعاءه كان محاولة
إلرهابه وعرقلة عمله ،وهي سياسة تتبعها سلطات

اإلس�رائيليين وذل�ك خ�ال عملي�ة تقيي�د وش�بح
متواصلة من دون الس�ماح له بالنوم مع مس�اومته
على شرب الماء.كما يلفت جاد الله لفرض االحتال
اإلقامة الجبرية على رئيس مجلس مؤسسة الضمير
لحق�وق اإلنس�ان عدن�ان غي�ث بالق�دس المحتلة
ومنعه من دخ�ول الضفة الغربية منذ أكثر من عام.
ويق�ول جاد الل�ه إن اعتق�ال الحقوقيي�ن العاملين
بمج�ال الدفاع ع�ن األس�رى ،كأيمن ناص�ر وكذلك
نش�طاء اللجان الش�عبية والباحثين الميدانيين ،هو
اس�تمرار لسياسة ماحقة نش�طاء حقوق اإلنسان
الفلسطينيين التي لم تتوقف منذ عام .1967
غي�ر أن إس�رائيل ،كم�ا يقول جاد الل�ه ،ال تقيم
اعتب�ارا لحق�وق اإلنس�ان والمدافعين عنه�ا كما ال
تس�مح بأي ش�كل للمقاومة الفلس�طينية حتى لو
كانت رمزية وتس�عى إلبادتها بكل الطرق.
وفي هذه األثناء ،أصدرت  15مؤسس�ة حقوقية
فلس�طينية بيان�ا دع�ت فيه األم�م المتح�دة لوقف
المعاملة التفضيلية إلس�رائيل الت�ي عرقلت انعقاد
جلس�ة «االس�تعراض ال�دوري الش�امل» بإعانه�ا
عدم المش�اركة .ويجري في «االس�تعراض الدوري
الش�امل» الذي أنشأته األمم المتحدة منذ عام 2006
اس�تعراض لس�جات حقوق اإلنس�ان ل�دى جميع
الدول األعضاء باألمم المتحدة برعاية مجلس حقوق
اإلنس�ان.وقال البي�ان إن رفض المش�اركة ال يعني
فقط تجنب إسرائيل التدقيق في انتهاكاتها للقانون
الدولي ،بل إن امتناعها عن الحضور أمر غير مسبوق
عالميا ويخالف المبادئ األساسية لاستعراض التي
تن�ص عل�ى وف�اء كل دول�ة بالتزاماتها ف�ي مجال
حقوق اإلنسان.
وأش�ار إلى رفض إس�رائيل المس�تمر لاعتراف
بشرعية اتفاقية جنيف الرابعة عليها كدولة احتال،
وذلك «في تحد مباش�ر لقرارات دولية عديدة وفتوى
المحكم�ة الدولية في الهاي بش�أن اآلثار القانونية
الناشئة عن تشييد الجدار في األراضي المحتلة».
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االحتال ضد الناش�طين في مجال حقوق اإلنس�ان
والباحثي�ن الميدانيي�ن لثنيه�م ع�ن نش�ر معان�اة
المواطن المقدس�ي واالنته�اكات بحقه .وقد مددت
س�لطات االحت�ال االثنين اعتق�ال الباح�ث بمركز
معلوم�ات وادي حلوة بالق�دس محمود قراعين بعد
اعتقال�ه خ�ال توثيقه عملي�ات هدم من�ازل ببلدة
س�لوان جن�وب المس�جد األقصى.وتوث�ق الباحث�ة
الميداني�ة العامل�ة م�ع مؤسس�ة حقوق اإلنس�ان
اإلس�رائيلية «بتس�يلم» ناريم�ان التميم�ي ح�االت
اعتق�ال متك�ررة للناش�طين ف�ي لج�ان المقاومة
الشعبية وأبرزهم زوجها باسم التميمي الذي اعتقل
يوم  24تش�رين األول الماضي على خلفية احتجاج
نظمته لجان المقاومة الش�عبية على متاجر «رامي
ليف�ي» االس�تيطانية المقامة عل�ى أراضي القدس
المحتلة.وتق�ول التميم�ي إن زوجه�ا يمضي حكما
لم�دة أربعة ش�هور بدع�وى االعتداء عل�ى عناصر
الشرطة اإلس�رائيلية رغم إقرار القاضي بأن ال دليل

عل�ى هذه التهم�ة .وق�د اعتقلت ناريم�ان التميمي
نفس�ها أربع مرات في الس�نوات الث�اث الماضية،
وتعرضت في إحدى م�رات اعتقالها للضرب المبرح
م�ن جن�ود االحتال رغ�م إعانه�ا طبيع�ة عملها،
ووُجهت لها تهمة ضرب جندي إس�رائيلي ومحاولة
س�رقة س�احه ،وأفرج عنها بغرام�ة باهظة بلغت
 15ألف شيكل (نحو  4000دوالر).ويلفت المسؤول
بمؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان مراد جاد الله إلى
تجربة اعتقال الباحث بش�ؤون األسرى أيمن ناصر
بتاريخ  15تشرين األول الماضي ،الذي ال يزال موقوفا
بتهمة الدعوة والمش�اركة في تنظيم مس�يرات يوم
األس�ير الفلس�طيني يوم  17نيس�ان  ،2012وكذلك
االعتص�ام بس�احات الصلي�ب األحمر الدول�ي ،إلى
جانب نش�اطاته خال إضرابات األس�رى الجماعية
والفردية عن الطعام.وحس�ب مؤسسة الضمير فقد
مكث ناص�ر -العامل لديها -ف�ي التحقيق لمدة 39
يوما كان تتناوب عليه فيها فرق عدة من المحققين

بأغلبية ساحقة ..كريي وزير ًا خلارجية أمريكا
املستقبل العراقي  /وكاالت

وافق مجلس الشيوخ األميركي
على تعيين جون كيري مرش�ح
الرئيس ب�اراك أوبام�ا ليصبح
وزي�را للخارجية خلفا لهياري
كلينت�ون ،ف�ي تصويت حصل
على شبه إجماع بتأييد  94عضوا
مقابل معارضة ثاثة فقط.
وكان أوبام�ا قد اخت�ار كيري
ف�ي بداي�ة واليت�ه الثانية
قائ�ا إن «قل�ة م�ن
األشخاص يعرفون
مثل كيري كل هذا
العدد من الرؤساء
أو رؤس�اء الوزراء
ولديهم ما لديه من
دراي�ة بالسياس�ة
الخارجي�ة ،وه�ذا
يجعل منه مرش�حا
مناس�با لقي�ادة
ا لد بلو ما س�ية

األميركية في السنوات القادمة».
وتعليقا على تصويت مجلس الش�يوخ ،أشاد أوباما بحصول
كي�ري عل�ى أغلبية «س�احقة» من قب�ل الحزبي�ن الديمقراطي
والجمهوري .وقال «ربح جون احترام القادة جميعا في الكوكب
وثقة الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الش�يوخ ولي كل
الثقة بأنه سيكون وزير خارجية استثنائيا».
وأض�اف «أنا عل�ى عجلة من أمري ك�ي ينصحني وأن نعمل
مع�ا في الس�نوات المقبلة لدف�ع مصالحنا وقيمن�ا التي تجعل
أمتنا قوية».
ويحظى السيناتور الديمقراطي جون كيري ومرشح الحزب
ف�ي االنتخابات الرئاس�ية عام  ،2004وه�و عضو مخضرم في
لجن�ة الش�ؤون الخارجية بمجلس الش�يوخ ،بدعم واس�ع بين
الديمقراطيي�ن والجمهوريي�ن عل�ى حد س�واء .وس�يكون يوم
الجمع�ة المقب�ل الي�وم األخي�ر لكلينت�ون في منصبه�ا وزيرة
خارجية للواليات المتحدة.
وكان كيري قد حدد للخارجية مامح الدبلوماسية األميركية
في المرحلة المقبلة بداية من األزمة في الشرق األوسط واألزمة
النووية اإليرانية وحتى االقتصاد العالمي.
وتح�دث كيري ،السياس�ي المخضرم والبالغ م�ن العمر 69
عاما والمش�ارك في حرب فيتنام ،أمام لجنة الشؤون الخارجية
بمجل�س الش�يوخ -وه�ي اللجن�ة نفس�ها التي ترأس�ها خال

الس�نوات األرب�ع األخيرة -مش�ددا على أن السياس�ة الخارجية
األميركي�ة «ال تتح�دد فق�ط بالطائ�رات من دون طيار ونش�ر
الجنود في ساحات القتال حول العالم».
وأعلن كيري أنه س�يعمل على إحياء محادثات الس�ام
بين إس�رائيل والفلس�طينيين ،مش�يرا إلى أن الواليات
المتحدة يمكن أن تدرس مبادرة س�ام جديدة رغم
فش�ل جهود الرئيس األميركي في فترة واليته
األول�ى .وأضاف «آمل وأصل�ي من أجل
أن تكون هذه لحظ�ة يمكننا فيها
استئناف بعض الجهود لجمع
الطرفين في نقاش لتبني
نهج مختلف عما كنا
عليه في العامين
الماضيين».

ان الرئيس المخلوع يحاكم االن على قتل الثوار
سواء بالمش�اركة او باالمتناع عن وقف اعمال
العن�ف اثن�اء الث�ورة ،و»هي نف�س االتهامات
التي يجب توجيهها للرئيس محمد مرس�ي الن
امتناع�ه عن وق�ف اعمال العنف ف�ي الميادين
من�ذ ان�دالع الث�ورة الثاني�ة يحمله مس�ؤولية
سقوط ضحايا جدد».
واش�ار المهاج�ر ال�ى ان العال�م ع�رف
مجموع�ة «ب�اك بل�وك» ف�ي الثمانيني�ات
بأوروبا ،خال احتجاجات حركة «االس�تقالية
األوروبي�ة» وكان ف�ي مقدم�ة اهتماماته�ا
مناهضة امتاك أس�لحة نووي�ة ،وكانت تهدف
الحرك�ة الى محارب�ة النازية الجدي�دة بألمانيا
وإص�اح النظ�ام ،م�ن خ�ال توصيل رس�ائل
معين�ة للحاكم بخص�وص مش�كلة قائمة في
جهة معينة .ويؤيد حس�ن عبد الرحمن (طالب
بكلية االداب) اعمال «الباك بلوك» في القاهرة
وكاف�ة محافظات مص�ر ،الن االخوان يؤكدون
«لي�ل نهار ان ش�هدائهم في الجنة ،وش�هدائنا
في النار ،ويحللون النفس�هم ما يحرمونه على
االخرين ،ولن يس�تمع احد الي س�لطة او عقل
يدع�و الس�تنكار اعمال حركة الب�اك بلوك في
مصر الننا لم نس�مع احدا ً من النظام يس�تنكر
اعمال مليش�يات االخوان امام قصر االتحادية،
او محاص�رة انص�ار ابو اس�ماعيل الس�لفيين
مدين�ة االنتاج االعامي الره�اب االعاميين ،او
من�ع المحكمة الدس�تورية العليا من مباش�رة
اعماله�ا بمحاصرته�ا ،فلماذا يس�تنكروا االن
ظهور ميليشيات ترد على العنف االخواني».
ويقول حس�ن انه «لن يتأخر في االنضمام
لحرك�ة الب�اك بل�وك ،وان اي مس�اس له�م
س�يزيدهم ش�عبية ول�ن تتوق�ف اعماله�م
اال بتحقي�ق الع�دال ف�ي الب�اد ،واع�اء دول�ة
المؤسسات والقانون واي شخص او جهة تظن
عك�س ذلك فهي واهي�ة ،ال تعرف معنى غضب
االحرار ،وليس غضب الجماعات التي ال ترى وال
تسمع وال تعقل االمور في الباد».

الصني وإيران عىل موقفيهام

اإلبراهيمي :سوريا تنهار أمام أعني اجلميع
املستقبل العراقي  /وكاالت
قال مبعوث الس�ام المش�ترك للجامعة العربية واألم�م المتحدة إلى
س�وريا األخضر اإلبراهيمي إن س�وريا «تنهار أمام أعين الجميع» ،ودعا
مجلس األمن إلى سرعة التحرك.
ونقل دبلوماسيون حضروا جلسة مغلقة لمجلس األمن عن اإلبراهيمي
قوله «ربما يكون بمقدور الرئيس السوري بشار األسد التشبث بالسلطة
اآلن ،إال أن الباد تتداعى امام أعين الجميع» ،وأضاف أن «شرعية النظام
السوري تضررت بدرجة خطيرة ،وربما على نحو ال سبيل إلى إصاحه»،
وأشار إلى «عدم وجود تقدم في جهود السام التي تبذل في سوريا».
وبعد تقديمه تقريرا إلى مجلس األمن بش�أن مهمته ،قال اإلبراهيمي
للصحفيي�ن «إن المجل�س ال يمكنه أن يكتفي بالقول :نحن منقس�مون
إذن فلننتظ�ر أياما أفضل .ويجب على أعض�اء المجلس أن يعالجوا هذه
المشكلة اآلن».
وأض�اف «في ح�ال مارس�نا المزيد من الضغ�ط على أط�راف النزاع
ربما س�يكون هناك مزيد م�ن التقدم» .واقت�رح أن «يرفع مجلس األمن
االلتباس» في إعان جنيف حول مصير بش�ار األسد في عملية سياسية
انتقالية.
وقال أيضا إن الحكومة االنتقالية المقررة بموجب إعان جنيف «يجب
أن تعطى جميع الس�لطات التنفيذية ،أي يجب أن تتحول جميع سلطات
الدولة إلى هذه الحكومة».
وأق�ر اإلبراهيم�ي بأنه «لم يحق�ق الكثير من التق�دم» ،ولكنه رفض
فك�رة تخليه ع�ن مهمته ،وقال «أنا ال أتخلى بس�هولة» ،مضيفا «عندما
أش�عر بأن�ي أصبحت غي�ر مجد كليا فل�ن أبقى دقيقة إضافي�ة في هذا
المنصب».
من جانبه ،دعا الناطق باس�م الخارجية الصينية الحكومة الس�ورية
والمعارضة إلى تبن�ي «النهج البراغماتي» إليجاد حل لألزمة الحالية في
الب�اد ،والبح�ث بإيجابية عن حل مقب�ول لجميع األط�راف المعنية عن
طريق بدء حوار سياسي.
وق�ال هونغ لي في مؤتمر صحفي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة
(ش�ينخوا) إن باده تأمل في أن تلع�ب كل األطراف دورا «إيجابيا وبناء»
في المضي قدما نحو حل سياسي لألزمة السورية ،موضحا أن ذلك الحل
«هو الطريق العملي الوحيد لحل المسألة السورية».
في الس�ياق ق�ال رئيس مجلس الش�ورى اإليراني عل�ي الريجاني إن
الطريق لحل القضية الس�ورية» ،مجددا
«الحوار السياس�ي هو
عل�ى أنه «لي�س ممكنا حل قضية
تأكي�د ب�اده
الديمقراطية فيه�ا وتعزيزها
سوريا وبناء
بقوة الساح».
وأضاف ف�ي تصريحات
نقلته�ا وكال�ة (ف�ارس)
أن�ه «ال ح�ل للمش�اكل في
اإليراني�ة
س�وريا عب�ر انته�اج ه�ذا
(المس�لح) ،ينبغ�ي إحال
الطري�ق
الح�وارات السياس�ية بدال
من المواجهات العسكرية».
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االتفاقية االستثامرية بني العراق واليابان عىل طاولة جملس الوزراء
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

تنتظر اتفاقية تش�جيع االس�تثمار ب�ني العراق
والياب�ان موافقة مجلس ال�وزراء عليها بعد أن
وردته من مجلس ش�ورى الدول�ة قبل أكثر من
ش�هر .واذا وافق عليها مجلس الوزراء ،وصادق
عليه�ا الطرف�ان العراق�ي واليابان�ي بالط�رق
الدبلوماس�ية ،فإنها س�تدخل حي�ز التنفيذ بعد
م�رور  30يوما ً م�ن املصادق�ة ،لتبقى س�ارية
املفعول ملدة  10سنوات ،ما لم يقرر احد الطرفني
املتعاقدي�ن انهاءها خالل مدة ال تزيد عى س�نة
واحدة قبل انتهاء العم�ل بها .وأعلنت الحكومة
العراقي�ة ع�ن تفاصي�ل االتفاقي�ة ،مش�رة اىل
انه�ا تتضم�ن حماية اس�تثمارات املس�تثمرين
وعائداتها وعدم املص�ادرة او التأميم ،وال يجوز
اعاقة او تعطيل عملية االدارة أو الصيانة .وقال
بي�ان حكوم�ي أم�س ان املوافقة ع�ى مرشوع
القان�ون جاءت حرص�ا ً من الحكوم�ة العراقية
عى دعم العالقات االقتصادي�ة وتعزيز التعاون
االقتص�ادي مع الياب�ان ملا تمتلك�ه االخرة من
امكانيات وتقدم تكنولوجي ،من خالل تش�جيع
االستثمارات وحمايتها وخلق الظروف املناسبة
لتنميتها وتوس�يعها بما يؤدي اىل تعزيز الرخاء
يف كال البلدين.
واضاف ان الهيئة الوطنية لالس�تثمار قد طلبت
يف الراب�ع من ترشين الثاني امل�ايض من مجلس
ال�وزراء املوافق�ة ع�ى م�رشوع القان�ون ،بعد
ان ارس�له مجل�س ش�ورى الدول�ة يف الخامس
والعرشي�ن من كانون االول امل�ايض بعد تدقيقه
واط�الع وزي�ر الع�دل علي�ه .وس�بق ان عرض
املوضوع عى مجلس الوزراء بجلس�ته املنعقدة
يف الح�ادي ع�رش م�ن ترشي�ن االول .2011
وص�در ع�ن املجل�س الق�رار املرقم  373لس�نة

أمانة بغداد تعتمد أنظمة التعقب
اإللكرتونية آللياهتا اخلدمية
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد ع�ن اعتماد انظمة التعقب
واملراقب�ة االلكرتوني�ة آللياته�ا الخدمية عرب
االقمار الصناعية لغرض التحكم والسيطرة عى
مس�اراتها وتتبع حركتها يف شوارع العاصمة
بغداد .وذكرت مديري�ة عالقات واعالم االمانة
يف بي�ان صحف�ي تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه أم�س ان دائ�رة بلدي�ة الش�علة
بارشت تش�غيل وح�دات التعق�ب االلكرتوني
( )GPSيف اآللي�ات الخدمية التابعة لها لغرض
متابعته�ا والس�يطرة ع�ى مس�ارها وتحديد
مواقعها وتوجيهها نح�و املناطق التي تحتاج
اىل خدم�ات طارئة حال حدوثه�ا .وأضافت ان
استعمال هذا النظام س�يتيح إمكانية مراقبة
اآللية ومعرفة مسارها ورسعتها وعدد ساعات
عملها وتوقفها ومقدار اس�تهالكها للوقود اىل
جان�ب تأمني اتصال مفتوح مع س�ائقها عرب
االنرتني�ت لتوجيهه نحو املنطق�ة االقرب اليه
لتقديم الخدمات اليها بصورة عاجلة .وتابعت
ان بلدية الكاظمية اعتم�دت هذا النظام ايضا ً
وقام�ت بنص�ب منظومة كام�رات مراقبة يف
االبني�ة التابعة لها من اقس�ام ومحطات املاء
واملجاري ومجمعات املاء املوجودة خارج املقر
الرئي�س وربط تل�ك املنظومة بوح�دة التعقب
لنقل املعلومات الرضورية اىل وحدة الس�يطرة
املركزي�ة داخ�ل الدائ�رة االم اىل جان�ب تأمني
اتصال مبارش بني تلك االبنية واملقر الرئيس.

 2011املتضم�ن تخوي�ل رئيس الهيئ�ة الوطنية
لالس�تثمار صالحي�ة التف�اوض والتوقي�ع عى

مرشوع االتفاقية املوقعة يف السابع من حزيران
املايض .واش�ار البيان اىل ان االتفاقية نصت عى

حماية اس�تثمارات املستثمرين وعائداتها وعدم
مصادرة او تأميم تلك االستثمارات بشكل مبارش
او غر مبارش ،او جعلها عرضة الجراءات تكافئ
يف اثاره�ا املرتتب�ة عملي�ة املص�ادرة او التأميم
م�ن قب�ل الدولت�ني املتعاقدتني.وذك�ر البيان ان
االتفاقية نصت ايضا ع�ى انه ال يجوز اعاقة او
تعطيل عملية االدارة أو الصيانة او االستخدام او
التمتع باستثمارات مس�تثمري الدولة املتعاقدة
االخ�رى ،او الت�رصف به�ا يف اراضيها من خالل
اجراءات تعس�فية او تمييزي�ة ،وكذلك ال يجوز
لهما اخضاع اس�تثمارات او مس�تثمري الدولة
املتعاق�دة األخ�رى ملعامل�ة أق�ل تفاضلي�ة مما
تمنحه الستثماراتها أو ملس�تثمريها املحليني او
استثمارات او مستثمري بلد ثالث .ولفت البيان
اىل ان االتفاقي�ة تتعه�د بضم�ان تحويل األموال
املتعلق�ة باس�تثمارات الدول�ة املتعاقدة األخرى
دون قيد أو رشط ،وخصوصا ً يف ما يتعلق باملبالغ
الرئيس�ة واالضافي�ة الالزمة لديموم�ة أو زيادة
االس�تثمار والعوائد وتس�ديد الق�روض ،وكذلك
العائد املايل الناتج عن تصفية أو بيع كل أو جزء
من االستثمار ،علما ً بأن هذه االتفاقية ستعترب
ناف�ذة املفعول بغ�ض النظر عن حج�م التمثيل
الدبلوم�ايس أو وج�ود أو ع�دم وج�ود عالقات
دبلوماس�ية أو قنصلي�ة ب�ني البلدي�ن .واوضح
البيان ان ه�ذه االتفاقية س�تدخل حيز التنفيذ
بعد م�رور  30يوما ً م�ن تاريخ تب�ادل املذكرات
الدبلوماس�ية الرسمية املؤيدة ملصادقة الطرفني
عليه�ا بالطرق الدبلوماس�ية ،وفق�ا ً لالجراءات
الدس�تورية املتبع�ة يف كال البلدي�ن .وس�تبقى
هذه االتفاقية س�ارية املفعول ملدة  10سنوات،
وتبقى نافذة ما لم يقرر احد الطرفني املتعاقدين
انهاءها خالل مدة ال تزيد عى س�نة واحدة قبل
انتهاء العمل بها.

مزورة فئة  10آالف دينار يف األسواق
حتذير من انتشار عملة ّ

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

حذر الخبر االقتصادي جليل الربيعي من عودة انتشار
عملة مزورة فئة  10االف دينار يف السوق املحيل النها
س�رتبك الوض�ع االقتص�ادي يف البلد ،داعي�ا ً االجهزة
االمنية اىل اتخاذ دورهم للكش�ف عن املتورطني بهذه
العملي�ات .وكان�ت وزارة الداخلي�ة اعلنت االس�بوع

املايض عن ضب�ط كميات كبرة م�ن االموال فئة 10
االف دينار مزورة يتم تداولها يف السوق املحلية .وقال
الربيع�ي يف ترصيح صحفي ام�س إن جريمة تزوير
العمالت تعد من الجرائم الكربى التي يحاس�ب عليها
القان�ون النها تهدد االمن االقتص�ادي واملايل يف البلد.
واش�ار اىل ان فئ�ة العرشة االف دينار س�هلة التزوير

مقارنة عن باقي فئات العملة العراقية النه سبق وان
ت�م تداولها يف الس�وق العراقي منذ الس�نتني املاضية
واالن ب�دأ انتش�ارها ولك�ن بش�كل قليل يف الس�وق.
وأض�اف ان االجهزة االمني�ة والرقابي�ة يف الحكومة
االتحادية مطالبة بكش�ف املتورطني بهذه العمليات
ملنع انتشار العمالت املزيفة يف السوق العراقي.

متس القضاء
وجهاء «السواعد» يأسفون ألقوال فرد من العشرية ّ
بغداد /امل�ستقبل العراقي

عرب وفد من وجهاء عش�رة الس�واعد عن أس�فه مل�ا صدر من
احد افراد عش�رتهم من اقوال «ال مسؤولة» تمس القضاء
ورم�وزه ،خالل زيارة ق�ام بها الوف�د إىل رئيس مجلس
القض�اء األع�ى مدحت املحم�ود .وقال بيان للس�لطة
القضائية تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه أمس
أن رئيس مجلس القضاء األعى القايض مدحت املحمود
اس�تقبل يف مكتب�ه ام�س االربع�اء وف�دا م�ن وجهاء
عش�رة الس�واعد بينهم اعضاء مجلس نواب وقضاة،
وع�رب الوفد الضيف عن اس�فه ملا صدر م�ن احد افراد
عشرتهم من اقوال المسؤولة تمس القضاء ورموزه.
ونقل البيان عن املحمود تأكيده عى أنه يقدر عاليا ً
ه�ذه الزي�ارة الكريم�ة ،وانه ال يحمل لعش�رة
الس�واعد العريق�ة اال االعت�زاز والتقدي�ر .وعى
صعيد مشابه ،انظمت رئاسة محكمة استئناف
الك�رخ االتحادية اىل باقي رئاس�ات االس�تئناف
باالحتجاج عى الترصيحات التي تمس القضاء.
واعتص�م املئات من قضاة ومنتس�بي اس�تئناف الكرخ يف س�احة رئاس�ة
املحكم�ة معربي�ن عن س�خطهم الش�ديد للتط�اول الذي ص�در من بعض

السياسيني عى الس�لطة القضائية ورموزها .وقال رئيس استئناف الكرخ
الق�ايض نجم عبد الله يف كلمة القاها وس�ط جموع املعتصمني وامام
وس�ائل االعالم ان «القضاء العراقي كان وال يزال صمام الحفاظ
عى املجتمع العراقي وانه من املؤسسات ذات التاريخ العريق
وله احرتام مميز م�ن كل دول العالم كونه معروفا ً بعراقته
ونزاهته وشجاعته».
واستغرب عبد الله ان «قسما ً من ممثيل الشعب يشككون
يف عم�ل القضاء ويتهمون�ه باالنحياز لجه�ة ما ،واظهار
ذل�ك عى الفضائيات وه�و امر غر مقب�ول» ،مضيفا ان
«العامل�ني يف حقل القض�اء يف صميم الهدف من املجاميع
االرهابي�ة الت�ي ال يروق لها ان يس�ود القانون والعدل يف
ربوع الوطن وقد س�قطت كوكبة من الشهداء اغتالتهم
ي�د االرهاب» .وطال�ب البيان «الجمي�ع بالكف عن
توجي�ه التهم اىل اعضاء الس�لطة القضائية من اية
جهة كان�ت» ،معتربا «ذلك يش�كل جريم�ة يعاقب
عليها القانون» ،مش�ددا عى انن�ا «لم نقف مكتويف
االي�دي اتجاه هؤالء من خالل ولوج طريق القض�اء العادل لدفع مثل تلك
االنتهاكات» ،داعيا اىل «عقد مؤتمر موسع للقضاء العراقي يتم من خالله
دراسة التحديات التي تواجه مسرة القضاء».

الرشكات السويدية بحاجة
إىل "ضامنات" للعمل يف العراق

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أكدت وزير التنمية االدارية الس�ويدية كونيال كارلس�ون ان ش�ركات بالدها
ترغ�ب بالعمل في العراق ،لكنها بحاجة الى ضمانات لذلك .وقال بيان صادر
عن وزارة التخطيط العراقية تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس
ان وزير التخطيط علي يوس�ف الش�كري اس�تقبل في مكتب�ه بمقر الوزارة
وزي�ر التنمية االدارية الس�ويدية الس�يدة كونيال كارلس�ون والوفد المرافق
لها .وق�ال وزي�ر التخطيط ان
النتائ�ج الت�ي تمخض�ت عنها
زيارة الوزيرة الس�ويدية كانت
ايجابية جدا ،موضحا ان اللقاء
وضع الخطوط العامة لمجاالت
التع�اون بي�ن البلدين .واش�اد
الش�كري بال�دور ال�ذي تؤديه
وزارة التتمي�ة الس�ويدية ف�ي
مد جسور التعاون بنحو كبير،
الفتا الى ان هذا التعاون سيثمر
عن خط�وات عملية على ارض
الواق�ع خ�الل االي�ام القريب�ة
المقبل�ة .واضاف الش�كري ان
العراق من البل�دان الغنية وهو
ليس بحاج�ة الى االموال ولكن
البل�د يواج�ه صعوب�ات ف�ي
مجال بن�اء القدرات البش�رية
والن الس�ويد تع�د م�ن ال�دول
المتقدمة في الكثير من المجاالت السيما السياسية والديمقراطية ومحاربة
االمية وخفض معدالت الوفيات بين االطفال الرضع والحد من العنف االسري
والعن�ف في المدارس ،مؤكدا ان العراق بحاجة الى بناء قدراته البش�رية في
ه�ذه المجاالت وكذلك في مجال االعمار كوضع التصاميم والكلف التخمينية
للمش�اريع .م�ن جانبه�ا عب�رت وزي�رة التنمية االداري�ة الس�ويدية كونيال
كارلسون عن س�عادتها لزيارتها الى بغداد وهي تلبي دعوة وزير التخطيط،
معربة عن اهتمام حكومتها بتطوير وتفعيل العالقات بين البلدين لمعرفتها
باهمي�ة الع�راق ودوره الحي�وي ف�ي المنطق�ة ولم�ا يمتلكه م�ن امكانات
اقتصادية هائلة.
واش�ارت كارلس�ون ال�ى ان حكومتها تش�عر بالكثير م�ن االلتزامات تجاه
العراق ،ما يتطلب تفعيل التعاون في مختلف النواحي ومنها حقوق االنسان،
مبينة ان العراق بحاجة الى الكثير من الخبرات وهذا يتطلب زيادة مس�توى
التع�اون بين البلدي�ن وان بامكان الس�ويد تقديم الكثير م�ن الدعم والعون
للعراقيين من خالل عالقاتها مع الكثير من المنظمات الدولية المهمة ومنها
البن�ك الدول�ي ،معربة ع�ن املها ف�ي ان يتعافى العراق من جميع مش�اكله
ويصب�ح بلدا متقدما وهذا االمر ال يبدو بعيدا بعد ان بدأت الحكومة العراقية
بالكثير من الخطوات المهمة.
واوضحت كارلس�ون ان الكثير من الشركات السويدية لديها الرغبة للدخول
الى الع�راق ولكنها بحاجة الى ضمانات ،الفتة ال�ى ان الجانب العراقي لديه
الكثي�ر م�ن الجدية في توفي�ر مثل ه�ذه الضمانات ومنها محاربة الفس�اد
وايجاد بيئة استثمارية هادئة.

جامعة واسط حتتفل بمناسبة
املولد النبوي الرشيف

وا�سط  /امل�ستقبل العراقي

نظمت كلية التربية في جامعة واسط احتفالها السنوي الرابع بمناسبة
والدة النبي محمد “ص” بمشاركة شخصيات أكاديمية ودينية وسياسية
ومؤسسات ثقافية.
وتضم�ن االحتفال الذي ُنظم تحت ش�عار “والدة النبي إعالن لوحدتنا”
ع�رض فيلم وثائقي يتحدث ع�ن عمل الجامعة في تطوير المس�تويات
العلمية للطلبة والتحلي بروح التس�امح والمحب�ة ،واالبتعاد عن كل ما
من شأنه تشويه صورة اإلسالم لما يمثله من دين لإلنسانية.
من جانبه قال رئيس الجامعة الدكتور تقي علي الموس�وي إن االحتفال
بذك�رى والدة النبي محمد “ص” يش�كل درس�ا ربانيا وعل�ى الجامعة
االقت�داء بأخ�الق وتعامل الرس�ول األكرم وإش�اعته بالتعام�ل ما بين
التدريس�يين والطلب�ة ،فض�ال عمّا تعيطه ه�ذه الذكرى م�ن حافز على
التواصل واالقتداء بالرموز والش�خصيات الديني�ة التي يزخر بها تاريخ
األمة اإلسالمية بشكل عام والعراق بشكل خاص.
وعل�ى هام�ش االحتف�ال ق�دم طلبة قس�م عل�وم الق�رآن أوبريت عن
المناسبة ومسرحية تحاكي ضرورة التمسك بالنهج المحمدي وواجبات
المؤسسات التعليمية في تأصيله بالمجتمع العراقي.

مديرية بلديات البرصة تنفذ عدد ًا من املجرسات لفك االختناقات املرورية

وزارة االعامر واالسكان
اعالن مناقصة رقم ()2013/11

امل�ستقبل العراقي /الب�سرة -ريا�ض عبد الواحد

تعلن الهيئة العامة للطرق والجس�ور احدى تشكيالت وزارة االعمار واالسكان عن مناقصة رفع
تعارض انابيب املاء الناقلة مع طريق السماوة الفرعي باملرور الرسيع
بكلفة تخمينية ( )138000000دينار التبويب ()3/1/1/3
عى ال�رشكات واملقاولني من ذوي الخربة واالختصاص املصنفني ل�دى وزارة التخطيط الراغبني
باالش�رتاك يف املناقص�ة بدرجة التقل عن الصنف (الثامن) مراجعة مق�ر الهيئة يف بغداد  /كرادة
مري�م /مقابل فندق الرش�يد لغ�رض رشاء وثائق املناقصة (بموجب النس�خة االصلية من هوية
التصنيف /انش�ائية ) بمبلغ قدره ( )25000دينار (خمس�ة وعرشون الف دينار) غر قابل للرد
عى ان يتم وضع املس�تندات التي تش�مل العطاء واملستمسكات املدرجة الحقا داخل ظرف مغلق
ومختوم وموقع ومدرج عليه اسم ورقم املناقصة وموعد غلقها ويسلم اىل سكرتارية لجنة فتح
العط�اءات يف مق�ر الهيئة وان الهيئة غر ملزمة بقبول اوطا العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه
املناقص�ة اجور نرش االعالن وال يتم قبول اي تحفظ من قبل املقاول يتعارض مع االعالن ويرتتب
عليه كلف اضافية واخر موعد لبيع الوثائق الساعة ( )12من ظهر يوم  2013/2/12واخر موعد
لتقدي�م العطاءات هو الس�اعة  12 /-من ظهر يوم  2013 /2/13وبام�كان مقدمي العطاءات
الراغبني حضور عملية الفتح التي تجري يف مقر الهيئة يف املوعد انفا علما ان للهيئة منح السلفة
التش�غلية ملقاويل القطاع العام والخاص حس�ب النسب التي تقرر من قبل الوزارة مقابل خطاب
ضم�ان بقيمة الس�لفة يف حال�ة طلب ذلك يف كتاب تقدي�م العطاءات وبخالف�ه يهمل الطلب عند
ترويجه الحقا بعد القرار عى االحالة ومصادقة العقود الرسمية مع املقاولني.
املستمسكات املطلوب تقديمها مع العطاء :
.1هوي�ة تصني�ف صادرة من وزارة التخطيط (س�ارية املفعول) مصورة (النموذج البالس�تيكي
الجديد)
.2هوية اتحاد املقاولني (مجددة) مصورة.
.3شهادة التاسيس للرشكات واجازة ممارسة املهنة للمقاولني (ساريتي املفعول)
.4كتاب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب النس�خة االصلية معنونة اىل الهيئة العامة للطرق
والجسور (ساري املفعول)
.5قائمة باالعمال املماثلة املنفذة من قبل مقدم العطاء مؤيدة من الجهات املعنية
 .6قائم�ة باملكائن واملعدات (مؤيدة م�ن الجهات املعنية) والجهاز الفن�ي من االختصاصني لدى
مقدم العطاء.
.7الحسابات الختامية الخر ثالث سنوات مصادق من قبل محاسب قانوني اضافة اىل الحسابات
الختامية التي تتضمن مصاريف وايرادات مشاريع االعمال املماثلة التي يقدمها املقاول .
.8ص�ك مص�دق او خطاب ضمان صادر من مرصف معتمد يف الع�راق (بكامل التامينات االولية)
البالغة  %1من مبلغ العطاء (بالدينار العراقي) معنون المر الهيئة العامة للطرق والجسور نافذا
ملدة ( )3اش�هر يف حالة عدم تقديمها يس�تبعد العطاء علما ان الصك املصدق الصادر من مرصف
اه�يل معتمد يج�ب ان ال يتجاوز مبلغ�ه عن ( )5000000دينار (خمس�ة ماليني دينار) حس�ب
التعليمات.
.9وصل قبض املستندات
.10عقد رشاكة يف حالة وجود رشيك (مصدق من كاتب عدل اصوليا)
.11عى الرشكات واملقاولني تقديم تحليل س�عري لكل فقرة من فقرات الكشف الخاص بالعطاء
املقدم من قبلهم لدراسته عند التحليل
.12بطاقة السكن
.13كشف املرصف لغاية  2012 / 12/ 31ومؤيد من قبل املرصف (مختوم بختم املرصف)
مالحظة  /املوقع االلكرتوني للهيئة www.turruqjissor.imariskan.gov.iq
الربيد االلكرتوني لشعبة املناقصات والعقود
scrb@yahoo.com_tenders

املدير العام

نفذت امل�الكات الفنية والهندس�ية يف مديرية بلديات
الب�رصة ع�ددا م�ن املج�رسات والجس�ور يف اقضية
ونواح�ي البرصة لتلب�ي حاجات املواطنني وتس�اعد
يف ف�ك االختناقات املرورية .وش�ملت تل�ك املجرسات
اقضي�ة الزبر والقرنة وش�ط العرب والنش�وة .وقال
املهندس نرصت لعيبي س�الم مدير بلديات البرصة إن
نس�ب انجاز م�رشوع مجرس “الخط�وة” الذي يربط
مدن محافظة الب�رصة بمحافظة ذي قار عرب قضاء
الزب�ر والذي تبل�غ كلفت�ه  29مليار دين�ار تتصاعد
بنح�و جيد وان ه�ذا املجرس املهم والحي�وي قد احيل
بعهدة اح�دى الرشكات املحلية الت�ي بارشت بأعمال
فح�ص الرتبة واملس�ح االريض والجيولوجي .واضاف
أن هنالك اربعة جس�ور يف مناطق الحوامد والشعيبي
وكردالن والخان التابعة لقضاء ش�ط العرب ,اذ تتابع
م�الكات مديري�ة بلديات الب�رصة االرشاف عى هذه
الجس�ور بكلفة مليارين و 885مليون دينار .ويربط

الج�رس االول منطق�ة نه�ر الحوامد ذهاب�ا وايابا اىل
منطق�ة الصالحي�ة م�ع نه�ر الحوامد ،بينم�ا يربط

الجرس الثاني منطقة كردالن بالتنومة ويربط الجرس
الثال�ث ب�ني الش�عيبي ومنطق�ة الخان ,ام�ا الجرس

الراب�ع فيع�د حلقة وصل ب�ني الجرسي�ن املذكورين
كم�ا يربط ش�ارع  40بس�وق القضاء .واش�ار مدير
بلديات البرصة اىل أن املجرسات الخاصة بالس�ابلة يف
قض�اء القرنة قد انجزت بالكام�ل اواخر عام ,2012
واس�هم املرشوع بحل االختناقات املرورية للمواطنني
اثناء عبور الس�ابلة وبكلفة  900مليون دينار ضمن
موازنة تنمية االقاليم لعام  2011والتي تقع يف املدخل
الغربي من القض�اء وبطول  33مرتا بينما يقع جرس
املشاة الثاني يف املدخل الشمايل ,أما جرس الربيد فيبلغ
طول�ه  38م�رتا فيما نف�ذ الج�رس الثال�ث يف املدخل
الش�مايل الرسي�ع وبط�ول  49م�رتا .واف�اد املهندس
ن�رصت لعيبي بأن هنال�ك مرشوعا النش�اء جرس يف
ناحية النش�وة يربط النواحي الشمالية بمركز املدينة
وبطول  22مرتا وبعرض  12مرتا وبكلفة مليار و726
مليون دين�ار .وأكد ان مديرية بلديات البرصة تحظى
بدع�م محافظة البرصة ويرشف عى هذه املش�اريع
مهندسني وفنيني ذوي كفاءات عالية وحرص كبر.

تشغيل بعض مطاحن رشكة تصنيع احلبوب بنظام احلاسوب

بغداد /امل�ستقبل العراقي

أعلنت وزارة التجارة عن تمكن فريق فني مشترك
من قسم الحاس�بة والقسم الفني
في الشركة

العامة لتصنيع الحبوب من انجاز برنامج تشغيلي
لعدد من مطاحن الشركة بنظام الحاسوب وتأهيل
جهاز الماي�را .ونقل بيان للوزارة تلقت
“المستقبل العراقي”
نس�خة من�ه أمس
ع�ن مدي�ر ع�ام
الش�ركة عدن�ان
جاس�م الش�ريفي

قوله إنه في ض�وء االهتمام والرعاية التي يوليها
وزير التجارة خير الله حسن بابكر لقطاع الطحن
وتوجيهاته المستمرة بتوفير اجود انواع الطحين
الذي ي�وزع ضمن مف�ردات البطاق�ة التموينية،
انج�ز فري�ق فن�ي مش�ترك من قس�م الحاس�بة
والقسم الفني في الشركة برنامجا ً تشغيليا ً لعدد
م�ن مطاحن الش�ركة بنظام الحاس�وب وتأهيل
جه�از المايرا فيها عل�ى ان يتم تعمي�م التجربة
ف�ي مراحل الحقة بعد اس�تكمال كاف�ة جوانبها
التنظيمي�ة والفنية على جميع مطاحن الش�ركة
في بغداد وعم�وم المحافظات ومن ثم المطاحن
االهلية المتعاقدة مع الشركة النتاج مادة الطحين
والتي يمث�ل نجاحها نقلة نوعية في مفصل مهم
من مفاصل العمل بالنسبة لشركتنا والقضاء على
نسبة كبيرة من منافذ الفساد .وأوضح ان تشغيل
أجهزة المايرا في المطاحن الحكومية سيختصر
مراح�ل مهم�ة في العملي�ة اإلنتاجي�ة من خالل
الكش�ف المبك�ر لالنحرافات التي ق�د تحصل في
اإلنتاج وإمكاني�ة معالجتها آنيا ً دون الحاجة الى

انتظار نتائج الفحص المختبري الذي قد يستغرق
فت�رة من الزم�ن والقضاء على احتم�االت وجود
مواطن للفس�اد يمكن ان تتولد من خالل س�حب
النماذج ونقلها واجراءات الفحص المختبري وما
يمكن ان يحصل من تالعب اثناء تلك العملية .إلى
ذل�ك تعكف المالكات الفنية في قس�م الحاس�بة
على ربط ع�دد من المطاحن الحكومية بش�بكة
االنترني�ت المركزية ف�ي الش�ركة كمرحلة اولى
إلج�راء أعم�ال المتابعة لإلنتاج والتش�غيل حيث
يمكن الدخول على البرنامج التشغيلي للمطاحن
مركزيا ً من داخل مقر الش�ركة وسيتم ربط بقية
المطاحن الحكومية التابعة للشركة عبر الشبكة
المذكورة تباعا ً بعد انجاز المرحلة االولى .وتمتلك
وزارة التج�ارة  17مطحن�ة عاملة ش�يدت ضمن
برنامج إنش�اء عش�رين مطحنة حديثة كانت قد
تعاق�دت عليها مع ش�ركات عالمية سويس�رية
وايطالي�ة معروف�ة في مجال صناع�ة المطاحن
تعمل مع المطاحن األهلية المتعاقدة مع الشركة
إلنتاج الطحين المخصص للبطاقة التموينية.
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السودانان :مفاوضات قلة احليلة
امل�ستقبل العراقي /كمال اجلزويل
يف كان�ون الثان�ي ع�ام 1956م أح�رز
ُّ
السودان استقالله بإجماع فريد عىل إعالنه
م�ن داخل برملان الحكم َّ
الذاتي يف ديس�مرب
ع�ام 1955م .مع ذلك بقي يف نفوس أبنائه
وبنات�ه يشء من "اس�تقالل ث�ان" ،معلقا ً
بأم�ل أن يتحقق إجماع آخر عىل رفد عتقه
ِّ
الس�يايس ذاك بعتق اقتصادي يشمخ فوق
فاره ،وعدالة اجتماعيَّة
س�اقني من رخاء
ٍ
ش�املة ،ليس ،فقط ،يف مس�توى تركيبته
الطبقيَّة ،وإنما ،أيضاً ،يف مس�توى أقاليمه
وجهاته وتكوينات�ه القوميَّة املختلفة .تلك
ِّ
َّ
تجنبنا
املؤهلة ألن
كانت الوصفة الوحي�دة
لعنة املمارس�ة َّ
الش�كالنيَّة للح ِّريَّة الخالية
ِّ
من أي محت�وى ،وأن تبلغنا غاية املرام من
إعمار تنوُّع الوط�ن املوحَّ د ديمقراطيا عىل
كافة األصع�دة .س�وى أن مرشوعا ً أحول،
ش�ديد َّ
الضالل َّ
والتضليل ،ما لبث أن عصف
بذلك األمل الغايل ،حني انطلق ينعب ،كطائر
ُّ
الش�ؤم ،فوق الرُّؤوس" :تحرير ال تعمري"!
بالنتيج�ة ها ه�و كان�ون الثاني َّ
الس�ابع
ُّ
يط�ل ،و"الوط�ن" قد أضحى
والخمس�ون
"وطنني" يبيت�ان ،أكثر من أي وقت مىض،
عىل شفا جرف هار ،سياس�يَّ ا ً واقتصاديَّاً،
ُّ
تنف�ك تغرغ�ر يف الحلقوم
حيث ال�رُّوح ما
ً
من ش� َّدة ما يعانيان ،يوما عن يوم ،ليس،
فقط ،من االسترشاء غري املسبوق ألمراض
التخل�ف ،كالفاق�ة ،والفس�اد ،والقم�ع،
وانعدام األمن ،بل ومن ارتباك الخيارات ،مع
قلة حيلة البصائر املنطمسة ،بينما كالهما
ي�كاد ال يفي�ق ،رغ�م املكابرة ،م�ن صدمة
َّ
انهل ،بغتة ،يف يوليو
س�يف االنفصال الذي
عام 2011م ،فشطرهما ،برضبة قاصمة،
إىل فسطاطني ،برشا ً وأرضا ً وثروات!
()1
تزاحم�ت ُّ
كل ه�ذه ُّ
الص�ور ،وال ب�د ،يف
مداخل قمة البشري � سلفاكري ،بالعاصمة
األثيوبيَّ�ة ،يف  5يناي�ر 2013م .فاالنفصال
لم يش�ف صدور ق�وم انفصاليني ،نافذين،
يف ال َّدولت�ني ،ول�م ِّ
يوفر ،حس�ب م�ا كانت
ً
ح�ال واحدا ً أليٍّ
البصائر املنطمس�ة تأمل،
من مش�كالتهما االقتصاديَّة ِّ
السياسيَّة ،أو
االجتماعيَّة الثقافيَّة؛ بل مىض ،عىل العكس
من ذلك ،يفاقم من تلك املشكالت ،ويضيف
الضغث عىل اإلبالةُ ،بعدا ً إقليميَّا ً
إليها ،كما َّ
ودولي ً
َّ�ا ما لبث أن ترسَّب إىل اللحم الحي،
بعد أن أرشفت كلتاهما عىل حافة إفالس
اقتصادي تام ،بسبب إرهاق ميزانيَّتيهما،
وإضع�اف ُعملتيهما ،وارتف�اع معدالت
التضخ�م لديهما ،خصوص�ا ً عقب إقدام
دولة الجَّ ن�وب ،يف يناير 2012م ،عىل إغالق
آبارها َّ
النفطيَّة البالغ إنتاجها اليومي ،أوان
ذاك 350.000 ،برمي�ل يج�ري تصديره�ا
عرب خط�وط األنابيب واملوانئ َّ
الش�مالية،
والتي باتت ،اآلن ،مش�مولة بحدود الجَّ نوب
"ال َّدوليَّ�ة" ،بعد أن كانت ،قب�ل االنفصال،
ضمن ح�دود "إداريَّة" داخليَّة ،وتمثل %75
من ثروة كانت مملوكة ،بأكملهاُّ ،
للسودان
"املوحَّ �د" ،فلم يعد نصيب�ه منها يتجاوز،
اآلن ،رس�وم خدمته�ا م�ن تمري�ر وتكرير
وتصدي�ر ،ه�ذا إن ت� َّم االتفاق ع�ىل ذلك يف
ِّ
ش�ق األنف�س الجَّ اري�ة اآلن،
مفاوض�ات
جولة وراء جول�ة ،بالعاصمة اإلثيوبيَّة (!)
ولقد أرشفت ،كلتا ال َّدولتني ،كذلك ،سياسيَّا ً
وأمنيَّاً ،عىل ش�فا حرب دوليَّ�ة ،هذه املرَّة،
بدالً من الحرب األهليَّة َّ
السابقة التي لطاملا
وُصفت بأنها أطول حرب أهليَّة يف أفريقيا،
الس�الم َّ
قبل أن تطفئها اتفاقيَّة َّ
الشامل يف
 9يناير 2005م!
()2
يف  27ترشي�ن األول 2012م ،برعاي�ة
ِّ
االتح�اد األفريقي ،ومندوب�ه لهذه املهمَّة،
رئيس جنوب أفريقيا األس�بق ،تابومبيكي،
وتحت ضغ�ط عائدات َّ
النفط املفقودة ،من
جهة ،وتهديدات قرار مجلس األمن،2046/
من جهة أخ�رى ،أبرم�ت الخرطوم وجوبا
ِّ
اتفاق تع�اون ،بأدي�س أباب�ا ،تع َّهدتا فيه
بحلحل�ة نزاعاتهم�ا العالقة ع�ىل محاور
َّ
النف�طِّ ،
والتج�ارة ،واملص�ارف ،والح ِّريَّات
األرب�ع ،وكذل�ك ع�ىل املح�اور األمنيَّ�ة
ِّ
والسياس�يَّ ة ،كوق�ف العدائيَّ�ات ،وحس�م
الخ�الف املس�تعر ح�ول تبعيَّ�ة منطق�ة
واالتهامات املتبا َدلة بش�أن دعم ِّ
ِّ
كل
أبي�ي،
ً
ط�رف ملتمرِّدي الط�رف اآلخ�ر ،فضال عن
القضيَّتني اللتني تتص َّدران هذا امللف ،وهما
س�حب قوَّات ال َّدولتني من ع�ىل ُبعد عرشة
كيلوم�رات يف كال جانبي الح�دود املتنازع
عليه�ا ،وإقام�ة منطقة منزوعة ِّ
الس�الح
كحزام ع�ازل بينهم�ا ،تمهيدا ً الس�تئناف
تصدير نفط الجَّ نوب عرب َّ
الشمال.
َّ
لك�ن ه�ذه املس�ألة األخ�رية ،بال�ذات،
ِّ
ش�كلت عقبة كأداء أم�ام تنفي�ذ االتفاق،
حي�ث تض َّمن�ت ،تلقائيَّ�اً ،رضورة "ن�زع
سالح" الجَّ بهة َّ
ِّ
وباألخص الحركة
الثوريَّة،
َّ
ُّ
الشعبيَّة/ش�مال التي تحت�ل قرابة نصف
املنطق�ة املش�ار إليه�ا ،ف�إذا بالخرط�وم
تتشبَّث برشط أن تقوم جوبا ،قبل ِّ
أي حديث
عن سحب جيش َّ
الشمال ،ب� "نزع سالح"
ِّ
هؤالء "املتمرِّدين" ،و"فك ارتباطها" معهم،
ظل موق�ف جوبا َّ
يف حني َّ
الثابت هو أنها ال
ُّ
ش�أن لها بتلك القضيَّة التي تخص ،برأيها،
الخرطوم وحدها ،كون م�ن يقاتلونها هم
مواطنوه�ا ه�ي ،ومن ث� َّم فه�ي الوحيدة
املس�ئولة عن "ن�زع س�الحهم"! علما ً بأن
قرار مجلس األمن ال َّدويل املشار إليه يقيض،

أيضاً ،بوجوب تفاوض الخرطوم مع نفس
أولئ�ك "املتمرِّدين" ،غ�ري أنها ظلت ترفض
ذلك!
بالنتيجة لم َّ
ينفذ شئ مما ُّ
اتفق عليه يف
قمَّة سبتمرب 2012م ،فال القوَّات انسحبت،
وال املنطقة منزوعة ِّ
السالح أُنشئت ،فبقي
ً
مؤجَّ
�ال لحني
الح�ال ع�ىل م�ا ه�و علي�ه،
التئام قمَّة أخرى بني البش�ري وس�لفاكري،
بالعاصمة اإلثيوبيَّة ،مطلع يناير 2013م.
()3
يف خطابه الذي ألق�اه قبيل انعقاد قمة
كان�ون الثان�ي 2013م ،وتحدي�دا ً عش�يَّة
رأس َّ
الس�نة امليالديَّ�ة ،أبدى
س�لفاكري اس�تعداد جوب�ا

االنفصال لـم
يشف صدور قوم
انفصاليني نافذين
يف الدولتني

لس�حب جيش�هاَّ ،
مؤقت�اً،
م�ن الح�دود املتن�ازع
َّ
عليها ،م ِّ
نتمكن من
ربرا ً ذل�ك بقوله "حتى
تش�كيل بعث�ة مراقب�ة الحدود  ..وإنش�اء
منطقة منزوعة ِّ
السالح" (رويرز؛  1يناير
َّ
2013م) ،األمر الذي رفع من درجة التفاؤل
وصل إىل ٍّ
بإمكانيَّة َّ
الت ُّ
حل وسط خالل القمَّة
ً
املنتظرة ،رغ�م أن لفظ "مؤقت�ا" الوارد يف
صل�ب الترصي�ح من ش�أنه أن يأخ�ذ هذا
املعنى املتفائ�ل يف ِّ
اتجاه مغاير تماماً! عىل
أن أوَّل الوه�ن تب� َّدى ،هنا ،يف ع�دم تحديد
س�لفاكري موعدا ً لالنس�حاب الذي لوَّح به،

م�ع مالحظ�ة أن وزير إعالمه كش�ف عن
اش�راطهم لتنفيذ ذلك االنس�حاب أن يقع
متزامنا ً بني البلدين (املصدر نفس�ه) ،مما
يفت�ح الب�اب واس�عاً ،عىل عدال�ة َّ
الرشط،
ً
الحق�ا ،يف مغالطات ال
النخ�راط الطرفني،
أوَّل لها وال آخر بش�أن تحديد من انسحب،
فعليَّاً ،ومن لم ينسحب!
مهم�ا يك�ن م�ن أمر ف�إن القمَّ�ة التي
انعقدت يف  5كانون الثاني خلصت ،وس�ط
دهش�ة املراقبني ،وبعد يوم�ني كاملني من
انعقاده�ا ،إىل محض تحصي�ل حاصل! إذ
رغم "البيان الختامي" َّ
الصادر ،باس�مها،
م�ن ِّ
االتح�اد األفريق�ي ،معلن�ا ً ع�ن تعهدُّ
ِّ
الرَّئيسني فيها بتنفيذ جميع اتفاقيَّات قمَّة
س�بتمرب 2012م (رويرز؛  6كانون الثاني
َّ
2013م) ،إال َّ
تتمخض ،يف الحقيقة،
أنها لم
ُّ
إال عن تكرار نفس ما س�بق أن اتفق عليه،
عموم�اً ،يف تل�ك القمَّ�ة ،ح�ول انس�حاب
الجَّ يشني ،وإقامة املنطقة منزوعة ِّ
السالح،
دون تحدي�د أيَّ�ة آليَّ�ة ،أو ِّ
أي م�دى زمني
للتنفي�ذَّ ،
وإنم�ا ُعهد للوس�اطة األفريقيَّة
ُ
بوض�ع مصفوف�ة يف�رض أن تك�ون قد
ُعرضت ،حس�ب ِّ
االتفاق ،ع�ىل الطرفني يف
نهاية األس�بوع َّ
الثاني من يناي�ر الجَّ اري،
وف�ق ترصي�ح تابومبيكي ل�دى انفضاض
الق َّم�ة (املص�در نفس�ه)؛ ما يعن�ي إحالة
تلك القمَّة مه َّمة وضع املصفوفة املنوطة
به�ا إىل الوس�اطة األفريقيَّ�ة ،بانتظار أن
تق�وم األخ�رية بطرحه�ا ،ألخ�ذ املوافقة
عليها ،يف مباحث�ات الحقة! فإذا علمنا أن
هذه الوساطة نفس�ها قد سبق ووضعت
مصفوفة الس�تفتاء أبي�يَ ،ق ِبلتها جوبا،
ورفضتها الخرط�وم ،ألدركنا أن املصفوفة
املنتظ�رة ،اآلن ،يمك�ن ،ه�ي األخ�رى ،أن
َّ
ُّ
يص�ح الحكم عىل
محل خ�الف! لذا
تك�ون
ِّ
الق َّمة بالفشل ،وعىل بيان االتحاد األفريقي
باله�روب إىل األم�ام لتغطي�ة ذلك الفش�ل
(محج�وب م .صالح � الجري�دة؛  7كانون
الثاني 2013م).
مع ذلك كله لم ير َّدد مجلس األمن ال َّدويل،
ً
أص�ال ،بأعباء أفغانس�تان والعراق
املثقل،
ُّ
والصومال وسوريا وشمال مايل وغريها ،يف

َ
سوق ثنائه عىل ما أسماه "مخرجات" قمَّة
يناير 2013م (شبكة الرشوق  +وكاالت؛ 9
يناير 2013م) ،دون تحديد حتى ملاهيَّة تلك
"املخرج�ات" موضوع َّ
الثن�اء الذي يزجيه
عىل اس�تحياء بائن ،ربما ملجرَّد حفظ ماء
وجه القرار 2046/الذي انقىض أمد اإلنذار
املشمول به منذ أكثر من أربعة أشهر!
()4
مع ذل�ك ،إن كان ث َّمة ما يمكن اعتباره
"جدي�داً" يف تلك القمَّة ،فه�و إبالغها ،عىل
"لس�ان" س�لفاكري ،بأن جوبا قد "قطعت
عالقاته�ا مع الحرك�ة َّ
الشعبية/ش�مال"
لك�ن ،ما أن التأم ش�مل مف�اويض البلدين
ع�ىل محور َّ
الرتيبات ِّ
السياس�يَّ ة واألمنيَّة،
بالعاصم�ة اإلثيوبيَّ�ة ،يف  13كانون الثاني
2013مَّ ،
حت�ى اتض�ح َّ
أن ذل�ك اإلب�الغ
َّ
ً
الش�فوي لم يكن كافيا للخرطوم ،فاحتاج
األم�ر إىل مكت�وب رس�مي من س�لفاكري،
سلمه وزير دفاعه إىل الوساطة األفريقيَّة،
متض ِّمناً ،ع�ىل نحو أو آخ�ر ،نفس فحوى
اإلبالغ َّ
الش�فوي َّ
السابق ،و ُيتوقع أن يكون
ُ
ذلك املكت�وب ق�د أدرج ،اآلن ،ضمن أجندة
االجتماعات الحاليَّ�ة .وبالحق ،ما املطلوب
ِّ
"ف�ك ارتباطه�ا" م�ع
م�ن جوب�ا إلثب�ات
الحرك�ة َّ
الشعبيَّة/ش�مال أكث�ر من إعالن
ذلك ،رسمياً ،وبوساطة رأس دولة الجَّ نوب
نفسه؟! علما ً بأنه ليس ث َّمة ما يحول دون
اس�تطاعة حكومة َّ
الش�مال إثبات العكس
متى َّ
توفرت لديها الب ِّينة.
َّ
ع�ىل أيَّة ح�ال ،وبرغ�م س�تار الصمت
املرضوب عىل هذه الجَّ ولة من املفاوضات،
والت�ي ما ت�زال جارية بأدي�س أبابا ،حيث
ندف�ع بهذه املقالة للنرش أثن�اء انعقادها،
إال أنه لي�س من الصعب التنبُّؤ ،موضوعيَّاً،
َّ
املتوقع�ة ،دون انتظ�ار
ببع�ض مآالته�ا
ً
اإلع�الن ع�ن ختامه�ا ،جري�ا ع�ىل حكمة
"الجَّ �واب من عنوانه" كم�ا يف بعض أمثال
مستعربي ُّ
السودان.
ً
مث�ال ،وبعد ما ال يزيد
لقد أعلنت جوبا،
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ع�ىل اليومني من بدء هذه الجَّ ولة ،س�حب
َّ
مرش�حيها الذين س�بق أن عيَّنتهم إلداريَّة
أبيي ،وذلك بس�بب الخالف الذي وقع حول
ِن َ
سب الطرفني يف ترشيعي املنطقة املتنازع
ً
عليها أصال .وما لبث د .لوكا بيونق ،رئيس
َّ
املختص�ة به�ذا امللف م�ن الجَّ انب
اللجن�ة
َّ
الجَّ نوب�ي ،أن رصح ب�أن الطرف�ني وص�ال
إىل طري�ق مس�دود يف أم�ر ه�ذه اإلداريَّة،
س�ب َّ
ما لم ُتحس�م ِن َ
الترشيعي (األيام؛ 16
كان�ون الثان�ي 2013م) .وكانت الخرطوم
ق�د طلب�ت تقاس�م املقاع�د ،مناصفة ،يف
ترشيعي املنطق�ة ،إضافة ملقع�د الرَّئيس،
األمر الذي رفضته جوبا ،مش ِّددة عىل نسبة
 %60للجَّ نوب " 12مقعداً" ،وَّ %40
للش�مال
َّ
تخصص من بينها 4
" 8مقاع�د" ،ع�ىل أن
مقاعد ألبناء دينكا نقوك
يف الح�زب الحاك�م .وإىل

القمة االخرية ..
انتهت اىل
اليش !!
ذلك أك�د د .لوكا أنه�م أثاروا،
أيضاً ،قضيَّة استيطان العرب
ال ُّرحَّ �ل يف أبيي كأمر خطري ،بجانب تكوين
الخرطوم للجنة شئون إنسانيَّة يف املنطقة
من طرف واحد .ولوَّح إىل أنهم يعوِّلون عىل
ُّ
تدخ�ل مجل�س األمن ال َّدويل لف�رض إجازة
ِّ
ِّ
مق�رح أمبيك�ي للحل النهائ�ي (الرياض؛
 15كان�ون الثان�ي 2013م) .ومعل�وم أن
ُّ
تدخ�ل مجل�س األم�ن ،إن وق�ع ،فس�يقع
تحت الفصل َّ
الس�ابع ،وما أدراك ما الفصل
َّ
السابع!

من ناحية أخرى َّ
ب�ث تلفزيون الجَّ نوب
َّ
بي�ان وف�د مجل�س الش�يوخ األمريك�ي
ال�ذي زار جوب�ا ،األس�بوع امل�ايض ،ودعا
سلفاكري للبدء ،فوراً ،يف نقل برول الجَّ نوب
َّ
بالش�احنات ،ع�رب إثيوبي�ا ،إىل األس�واق
العامليَّ�ة ،حتى ال يصبح لرف�ض الخرطوم
ُّ
أي معن�ى ،معلن�ا ً عن اس�تعداد واش�نطن
َّ
لدعم هذه الخطة التي س�بق لوزير النفط
الجَّ نوب�ي أن ل�وَّح به�ا يف مايو م�ن العام
امل�ايض (األيام؛  16كانون الثاني 2013م).
وما من ٍّ
شك يف أن خطوة كهذه ،لو ُق ِّدر لها
أن ُت َّتخ�ذ بالفعل ،فإن من ش�أنها أن تقلب
ً
موازين ِّ
رأس�ا عىل عق�ب ،بل ولربَّما
النزاع
تدفع بالطرفني ،مبارشة ،إىل أتون املحرقة!
أم�ا م�ن ناحي�ة ثالث�ة ،فحت�ى عندما
أعلن�ت جوب�ا ،الحق�اً ،أنه�ا ب�دأت ،فعليَّاً،
سحب جيش�ها من الحدود ،تنفيذا ً ِّ
التفاق
املنطق�ة منزوع�ة ِّ
الس�الح (االنتباهة؛ 18
كان�ون الثان�ي 2013م) ،فإنه�ا عادت إىل
حدي�ث رشط َّ
التزام�ن يف االنس�حاب ب�ني
الجَّ يش�ني ،وال�ذي س�بق أن أرشن�ا إىل أن
وزي�ر إعالمه�ا أث�اره يف األوَّل م�ن كانون
الثاني 2013م ،وأبدينا خش�يتنا من أن هذا
َّ
الرشط ق�د يتيح ،عىل عدالته ،بابا ً واس�عا ً
َّ
مل�ن أراد املغالطة حول من نفذ االنس�حاب
ومن لم ِّ
ينفذه .وبالفعل الحت دواعي هذه
ً
َّ
الخشية ،عمليَّا ،عندما أكد الناطق الرَّسمي
الس�ودانيَّة ،ر َّدا ً
باس�م الق�وَّات املس�لحة ُّ
عىل إعالن االنس�حاب الجَّ نوب�ي ،ب� "عدم
وجود ِّ
أي قوَّات س�ودانيَّة داخل حدود دولة
َّ
الجَّ ن�وب حتى يت َّم س�حبها!" (املصدر) ،يف
حني أن َّ
املتفق عليه ،حقيقة ،ومنذ سبتمرب
َّ
2013م ،هو س�حب قوَّات الدولتني من عىل
ُبعد عرشة كيلومرات يف كال جانبي الحدود
املتنازع عليها!
وأم�ا من ناحي�ة رابعة ف�إن َّ
أي ترتيب
ملنطق�ة منزوع�ة الس�الح ع�ىل ح�دود
ال َّدولتني ،تحت مراقبة فريق إقليمي ودويل،
ِّ
وممثل�ني لل َّدولت�ني ،دون األخ�ذ يف االعتبار
َّ
ً
بقوَّات الجَّ به�ة الثوريَّة ،وتحدي�دا الحركة
َّ
ُّ
تنفك تتح َّدث عن
الشعبيَّة/ش�مال التي ما
َّ
هيمنته�ا ع�ىل  %40مِ مَّ�ا ييل الش�مال من
املنطقة املش�ار إليها ،له�و ترتيب محكوم
ً
عق�ال ،ومنذ الوهلة األوىل ،بالفش�ل
علي�ه،
َّ
َّ
َّ
الذري�ع! ولعل ه�ذا ،بالتحدي�د ،هو ما حدا
َّ
بيارس عرمان ،القي�ادي بالجَّ بهة الثوريَّة،
واألم�ني العام للحرك�ة َّ
الشعبيَّة/ش�مال،
للتعجي�ل َّ
َّ
بالتحذي�ر من�ه .فم�ع ترحيبه،
ِّ
ِّ
ِّ
ع�ىل ح�د تعب�ريه ،ب�أي اتفاق من ش�أنه
تحقيق َّ
الس�الم ،ودعم األم�ن بني ال َّدولتني،
ال س�يَّ ما يف املنطق�ة العازل�ة ،إال أن�ه عاد
ً
قائ�ال" :ن�و ُّد أن ِّ
َّ
ب�أن توقيع
نذك�ر
وش� َّدد
َّ
حكوم�ة ُّ
الس�ودان ،يف ما يتص�ل بأكثر من
 %40م�ن الحدود ال َّدوليَّة ،س�يكون توقيعا ً
نظريَّاً" ،كون قواته تس�يطر عيل أكثر من
 %40من هذه الح�دود ،والفتا ً إيل ترحيبهم
بالتعامل ،يف هذا َّ
َّ
الش�أن ،مع فريق املراقبة
ِّ
َّ
َّ
اإلقليمي والدويل ،والتشاور مع االتحاد
األفريق�ي ،واملجتم�ع ال� َّدويل ،ورئيس
الوزراء اإلثيوبي ،لجهة بس�ط َّ
الس�الم
واالس�تقرار ،لكن مع االستدراك بأنهم
لن يقبلوا بممثلني لجمهوريَّة ُّ
السودان
يف تل�ك املناط�ق (وكاالت؛  18يناي�ر
2013م).
ه�ذه وتل�ك كلها عقب�ات تنض�اف إىل
ُّ
تنفك تراكم،
غريه�ا من العقبات التي م�ا
َّ
بل وس�تواصل الراكم عىل طريق التسوية
ِّ
الس�لميَّة املأمول�ة بني الطرفني ،س�واء يف
مس�توى قمَّتيهم�ا أو قاعدتيهم�ا ،طامل�ا
ظل�ت مفاوضاتهما تجري ثنائي�اً ،بمعزل
عن باقي القوى ِّ
السياس�يَّ ة واملجتمعيَّة يف
البلدين.
()5
َّ
مؤخرا ً أعلن املستشار َّ
الصحفي للبشري
عن قمة جديدة س�تنعقد ،بينه وسلفاكري،
بأدي�س أباب�ا ،يف  24يناي�ر ؛ كم�ا وأب�دى
سلفاكري اس�تعداده الدائم للقاء البشري يف
ِّ
أي وقت).
َّ
ِّ
طي�ب  ..ولك�ن حت�ام؟! إن مث�ل هذه
الخط�وات ،عندم�ا ت�رد يف س�ياق الفش�ل
َّ
منصة توافق
املستمر يف وصول الطرفني إىل
م�ا ،ولو بالح� ِّد األدن�ى ،فإنه�ا ال تفيد ،يف
حقيقته�ا ،أكث�ر مما يفيد تعبري العس�كر
"محل�ك ِ ْ
رس"! إنها محض مراكمة كمية ال
تنق�ل األحداث إىل ِّ
أي تغي�ري كيفي إيجابي.
َّ
فحتى إن حدث وأص�اب ٌّ
أي منها ما يمكن
ً
اعتب�اره رضب�ا من الفالح ،هن�ا أو هناك،
َّ
فإنه لن يكون ،يف منظور نهج اللت والعجن
ً
َّ
سياس�يَّ
ة
املتبع ،بعيدا عن مش�اركة قوى
ومجتمعيَّة أساسيَّة يف "البلدين" ،غري فالح
َّ
مؤقت لي�س ث َّمة ما يضمن اس�تدامته ،أو
يعصمه من االنتكاس!
فق�ر الحيل�ة ،وانطم�اس البصرية ،مع
ُّ
بالس�لطة ،والتش�بُّ ث
اإلرصار عىل االنفراد
بع�دم إرشاك اآلخري�ن يف ع�الج األدواء
الوطنيَّ�ة ،لهي أه� ُّم العوام�ل التي تقيض،
َ
ُّ
�ودانني" يف
"الس
لألس�ف ،بتأبي�د عالق�ات
مس�ار دائري عبث�ي ،بل مأس�اوي  ..قوالً
واحداً!
ُّ
لذا ،عندما نط�ل ،اآلن ،من رشفة يناير،
عىل مشهد الوطن الذي كان ،إىل عهد قريب،
واحدا ً موحَّ داً ،برغ�م أزمة تنوُّعه َّ
التاريخي
واملعارص ،فإننا ال نلفى سوى فيلني هزيلني
يصطرعان ،بال ُّ
ضوار
توقف ،تحت إرشاف
ٍ
أجنبيَّة ،فوق عش�ب من ش�عوب مهمَّشة،
هي ،يف حقيقة األمر ،أوَّل الخارسين!
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حت صالون حالقة ألن الفن ال يؤكل خبز ًا!

أشواق جاسم :فت

كيف تحصلني عىل لقمة العيش؟
*
* واول أجر تقاضيته مرسحيا؟
ي ..ولي�س هناك اعم�ال باملعنى
جرى الحوار /سعدون شفيق سعيد
خان�ة) تقاضيت  -م�ن راتب
 يف مرسحي�ة (ح�ب يف الدبا
نني عزي�زة النفس وال اس�تجدي
يكاد أن يكون ش�اغلها وخاصة
1دين�ارا) ...بينم�ا املفه�وم ال
قرص قامتها
نها وط�وال ش�هر كام�ل (70
املخرج�ني او املنتج�ني ..ولهذا
القرص يح�ول يف أكثر االحي�ان بي
ح�ي يف مرسحية االعم�ال من
ان ذل�ك
تقاضي�ت يف آخر عمل مرس
م�رشوع (صال�ون للحالقة) وقد
كون
منحه�ا االدوار الت�ي تطم�ح أن ت
لدي اليوم
حرببش) يف كل عيد مليون دينار.
وب�ني
مارس�ت هذه املهن�ة قبل اعوام
ان تكون يف قوائ�م التهميش (
س�بق يل ان
م�ن
بدال
ه�ا
زيا؟
عند
تلفا
يته
اض
اة ..ومع ذلك * واول اجر تق
�ث كي تساعدني عىل املعيشة.
ال�ذي يضعه�ا يف ديمومة املعان�
حي
�ه)
واك
ف
س�ة
(ان
س�ل
ه�ا التواصل يف  -كان يف مسل
عمال تشاركني فيه خالل العام؟
ف�ان لقم�ة العي�ش تتطلب من
لقة ( )25الف دينار ..ويف * كم
�اركت تقاضيت ع�ن كل ح
حي خالل االعياد ..ومش�اركات
عن عم�ل كتلك االعمال التي ش
ب) تقاضيت عن  -عمل مرس
البحث
اخر مسلسل وهو (حب وحر
بسيطة يف املسلسالت.
�ال( :ح�ب يف الدبخان�ة) و(آنس�ة
امث
فيه�ا
نار.
دي
لف
واق جاسم ،يف كل حلقة ( )50ا
* معاناتك هذه االيام؟
فواكه) ،كذا تحدثت الفنانة اش
ن�ة وديوني كثرة ..ومطلوبة اكثر
* ويف السينما؟
كتي يف فيلم (مية عىل  -انا تعبا
سياق الحوار التايل:
 تقاضي�ت عن مش�ارماليني بعد اجراء العملية لزوجي
من خمسة
خرا؟
* أين كنت مؤ
ية) فقط ( )75الف دينارال غرها.
ش�عبية (الحرببش) للكاتب م
مال املرسحية يف رشايني القلب.
 عند املرسحية ال* وما ال�ذي تتذكرينه م�ن االع
* متى تكرهني نفسك؟
عم�ران التميمي وكان معي قاس�م
واملخ�رج
ها؟
في
كت
شار
لتي
ا
عيل
س�ماء صف�اء وحنان حم�دي و
مخ�رج خلي�ل  -ان�ا ال اك�ره
الس�يد وا
 اتذك�ر (أط�راف املدين�ة) لل�يل داخ�ل وخليل ابراهي�م ..حيث
س�يا كم�ال نفيس ..ولكنني
فرح�ان وع
ش�مخي وكان مع�ي كل م�ن آ
غس�ان ووف�اء اكرهها حينما
جسدت شخصية (بدرية).
وبهج�ت الجب�وري ومحم�د
دن) للمخرج ال اج�د عم�ال
* وجديدك يف القابل من االيام؟
حسني ..واتذكر (بني مريدي ولن
(تيتي القطار) مع املخرج جمال
فاتن فتحي وحينم�ا اعمل
 مسلس�لقاس�م وعل الرساج وكان�ت معي
والفنان قاس�م املالك يف شخصية
رصية (نادية اج�د نف�يس
عبد جاس�م
لتي اصبح اس�مها يف االعمال امل
ا
وش�وف) مع مرتاحة ..حتى
(ام العريس).
العراقي�ة) ..ومرسحي�ة (عيش
نع�ود بذاكرتك اىل ال�وراء عن اول
يها حراميها) انن�ي اق�وم
* وحينم�ا
راسم الجمييل ..ومرسحية (حام
حية (حرامي اغن�ي وارقص
عمل مرسحي شاركت به؟
للمخرج خضر الساري ..ومرس
الدبخان�ة) تأليف وتمثيل وجيه
م�ن الف�رح
 مرسحية (سيدية) للمخرج عمران التميمي..
ال
كان
غني واخراج اس�عد عب�د الرزاق ..و
مشاركاتك يف مرسح والسعادة.
عبد ال
حل * .وما الذي تتذكرينه عن
حالم عرب وعادل عباس وحميد امل
* هل تكذبني؟
ا
معي
الطفل؟
ي�ح الوط�ن)  -كث�را م�ا
* وماذا عن اول عمل تلفازي؟
 ش�اركت يف اوبري�ت (مراجيسألونني :هل لديك عمل؟ ومن
(آنس�ة فواكه) مع املخرج عماد
والكات�ب صباح اكذب حينما
 مسلس�لللمخ�رج عب�اس الخفاج�ي
لهم نعم ...رغم انني جالس�ه يف
كان
والفنان جعفر الس�عدي ..ووقتها
الخجل اقول
بهجت
الهاليل
البيت دون اي عمل
عمري عرشين سنة.
كم مىض عليك يف املضمار الفني؟
* وتلفازيا؟
بيت الطني) للمخرج * اخرا...
* وسينمائيا؟
فيلم  -شاركت يف مسلس�ل (
( )25عاما ..علم�ا بان الفن (ال
فيلم س�ينمائي ش�اركت فيه هو
لثال�ث والرابع - ..اكث�ر من
 اولعمران التميم�ي يف الجزئني ا
ية) مع الفنان قاس�م املالك وهو
(ح�ب وحرب) يوكل خبز) !!
(مي�ة عىل م
وكذل�ك ش�اركت يف مسلس�ل
رية املنصور حيث ظهرت يف دور
من اخراج خ
للمخرج جمال عبد جاسم.
(كومبارس).

شيرين تشترط غناء فراولة معها بـ"موازين"

فاتن السعود :الحب وحده ال يكفي

تعكف الكاتبة الش�ابة فاتن الس�عود عىل كتابة أحدث اعماله�ا االجتماعية والذي يحمل عنوانا ً
مبدئي�ا ً قابال للتغي�ر "الحب وحده ال يكفي" يف ثالثني حلق�ة تلفزيونية.ويف ترصيح للصحافة

كش�فت الس�عود عن بعض خط�وط العمل بالق�ول "العم�ل اجتماعي ويرص�د بعض خلجات
النفس البرشية حني تحارصها الظغوط واالزمات ،وهو بالدرجة االس�اس يعالج قضايا نس�اء
يف حلقة واحدة ,مقربات من بعضهن وغر مقربات وكيف من املمكن ان تأخذهن دوامة الحياة
فيتصارعن مع انفسهن قبل محيطهن لتحقيق اقىص درجات ارضاء الذات".العمل ايضا يرصد
كيف أن هناك عالقات حب دمرت نس�اء وش�تتت افكارهن واخرجتهن عن طور العقل..فهناك
م�ن تح�ب وتتخىل عن زواجه�ا فتنال صدمة عمره�ا ويضيع كل يشء".وهن�اك من تبحث عن
فرصة اخرة قبل دخول العقد الرابع والكثر غرها ..وهناك سلطة ذكورية للسيطرة واالمتالك
وهناك س�لطة للحماية واالهتمام اىل آخر القصة .يذكر ان الس�عود حصلت مؤخرا ً عىل ذهبية افضل نص تلفزيوني متميز
من مهرجان تونس لالذاعة والتلفزيون بدورته الخامسة عرش عن مسلسل "أوان الحب" للمخرج فييض الفييض.
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وأصور الثالث
سمر جابر :أنجزت فيلمين ّ

بعد انجازها تصوي�ر دوريها يف فيلمي (اغتيال مع وقف
التنفيذ) و(دمعة رجل) تبدأ الفنانة الصاعدة سمر جابر يف
غضون االيام القادمة تصوير دورها يف الفيلم السينمائي
(احالم اليقظة) مع املخرج صالح كرم ..وتلعب س�مر يف
الفلم دور اس�ماء احدى املس�افرات اىل س�وريا عىل متن
باص هو محور االحداث يف الفلم هذا ويس�تعرض الفلم
االح�داث يف الب�اص وماتواجهه من مخاط�ر يف الطريق
الربي اىل س�وريا كما يعرض االح�داث بطريقة (الفالش

فريال خانم:
شخصيتي وهمية!
فيلي�ز أحمد م�ن موالي�د مقدونيا ع�ام  ،1981ومن
ّ
الفن مبك�راً ،عرب
عائل�ة فنيّة س� ّهلت عليها دخ�ول
عمل فيليز يف ّ
سن املراهقة عىل خشبة املرسح ،لتتوّج
مس�رتها بدور
"فريال خانم"
يف مسلس�ل
" حر ي�م
السلطان".
وع�ن دوره�ا
قالت يف حوار
صحف�ي "أنا
ش�خصيّا ً
كنت أحيانا ً
ال أفه�م
أبعاد دوري.
لك�ن م�ا
أعرفه ّ
أنها
مس�ا عد ة
مهمّ�ة يف
حر مل�ك
ّ
السلطان
سليمان،
ُ
وتح�اول
ً
دائم�ا مس�اعدة أه�ل
الس�لطانة هيام ُ
القرص وجواريه ،وتحبّ ّ
وتساعدها
يف تحقي�ق أهدافها وطموحاتهاّ ،
لكنن�ي ال أعرف ّ
أي
ج�زء من "حريم الس�لطان" أنتم ُتش�اهدون ...ففي
ُ
تح�دث بعض التغي�رات يف األحداث
األج�زاء املتتالية
والشخصيّات".
وبشأن إذا ما كانت شخصيّة فريال خانم حقيقيّة أم
خياليّة ،قالت إن "فريال خانم شخصيّة غر حقيقيّة،
أضافتها الكاتبة مرال أوكاي كرورة دراميّة؛ فمن
ّ
وقصتها حقيقة
املس�تحيل أن تكون هذه الشخصيّة
ّ
متأكدة منه".
تاريخيّة؛ هذا رأيي الشخيصّ  ،ولست

ً
وضع�ت الفنانة املرصية ش�رين عبدالوهاب
رشط�ا لغنائها يف مهرج�ان موازين ،حيث
طلب�ت تواجد نج�م فريقه�ا بربنام�ج «e
 »The voicالفن�ان املغربي فريد غنام الش�هر
ب�«فراول�ة» للغن�اء معها يف الحفل.هذا وق�د
طلب الفنان اللبناني ع�ايص الحالني نفس
اليشء ،حيث س�يغني معه صاحب اللقب
مراد بوريكي ،عىل أن تكون حفلته يوم  30أيار
املقبل ،وست
غني شرين مع فريد يوم  25من نفس الشهر.
ُيذكر أن عايص قد رصح
أ
كث�ر من مرة أنه سيس�اعد النجم الش�اب مراد
بوريك�ي ق�در
املس�تطاع ألنه يؤمن بموهبت�ه ،بينما
كا ن�ت
ش�رين دائ ًم�ا مبه�ورة بفريد
وتعتربه موهب�ة غنائية
نادرة.

باك) ..وكت�ب الس�يناريو للعمل كل
م�ن صالح كرم والش�ابة غيداء العيل
وهو م�ن اعمال بغداد عاصم�ة الثقافة
العربية ..كما وتستعد سمر للوقوف امام
العمالق س�امي عب�د الحميد يف مرسحية
كلكام�ش حيث ت�م ترش�حها للعب دور
عش�تار يف العم�ل..اىل جان�ب فيل�م صم�ت
الراعي للمخرج رعد مش�تت والذي من املزمع

شيماء جعفر :الفتيات يخشين
الفن بسبب "السمعة"!

وجه�ت الفنانة ش�يماء جعفر رس�الة للجمهور العراق�ي الذي ب�ات يتذمر من قلة
الوجوه النس�ائية الشبابية يف األعمال الفنية ،مش�رة اىل أن التقاليد االجتماعية
وتشويه سمعة الوسط الفني هي سبب قلة الفتيات يف الوسط الفني ال رشكات
اإلنت�اج التي تبحث دائما ً عن الوجوه النس�ائية الجديدة.وذكرت :أن الفتيات
ال يرغب�ن باملجازف�ة واملغامرة ،ألن من تدخل الوس�ط الفن�ي يجب أن تكون
محارب�ة لتس�تطيع أن تس�تمر بالتمثيل.ومن جه�ة اخرى،
قاربت الفنانة ش�يماء جعفر عىل إنهاء مشاهدها يف مسلسل
(ش�يطان يف قلب امرأة).وقالت جعفر لوكالة انباء محلية :إنها
كانت منش�غلة يف الفرتة الس�ابقة ،لذا ابتعدت عن األعمال الفنية
لفرتة ،لكنها س�تعود به�ذا العمل الذي امتنعت ع�ن إعطاء تفاصيل
عن الش�خصية التي تؤديه�ا ،متمنية أن تالقي استحس�ان الجمهور
وقبوله.
يذكر أن الفنانة ش�يماء جعفر دخلت إىل الفن بعدما ش�اركت يف أول
عم�ل لها منذ أن كان عمرها ( )5س�نوات يف مرسحية (هيلة وگمر)
عام  1986فأخذت بيدها خالتها الفنانة س�اهرة عويد والتي ظلت
تعتن�ي بها فني�ا ً قدمت أعم�االً مرسحية ودرامية عدي�دة أبرزها
(النخل�ة والجران) و(حكاية جامعية) و (الديرة بأهلها) و(بيت
الطني) ،أما مرسحيا ً منه�ا (الفزاعة) ومرسحية (املفتش العام)
للكاتب العاملي غوغول وإخراج حيدر منعثر.

سينمائي يشيد باإلعالم
المحلي
يس�تعد املنتج واملخرج السينمائي عطية الدراجي لتصوير فيلم
(ثالث�ة أصوات تحت رمال بابل) الذي س�يعرض ضمن فعاليات
بغداد عاصمة الثقافة.وقال الدراجي "يتهيأ مركز الفيلم العراقي
ورشك�ة ع�راق الرافدين بعد االنتهاء من ورش�ة عم�ل ،لتصوير
س�تة أفالم قصر للمشاركة بها يف مهرجانات دولية ،لكنه امتنع
ع�ن عط�اء تفاصيل أكث�ر لحني االس�تعداد للس�فر وحضور تلك
املهرجانات".
وأض�اف :نتح�ر العداد ورش�ة جدي�دة للمونت�اج الس�ينمائي عىل
ثان ،أشاد املنتج بدور اإلعالم املحيل يف تغطية
مستويات عالية.ويف سياق ٍ
االنش�طة السينمائية ،ألن كل منجز فنية مهما كان ممتاز يحتاج إىل إعالم
يسانده ويربزه للجمهور.

حكايات فنية

رغم وجود العاملقة آن

سعود الراشد يرص
كتب /فاروق حمدي
امللح�ن واملوس�يقي الكويت�ي املرح�وم (س�عود الراش�د) ال�ذي
كن�ت التقيه يف دار االذاع�ة الكويتية (باملرق�اب) للفرتة من عام
كان
( )1971 � 1961حينه�ا
(رحمه الله) يعمل (رئيسا
لقسم املوسيقى) يف االذاعة
الكويتي�ة وكان مكتب�ه
املحط�ة الرئيس�ة واملهم�ة
لكل رواد الحركة املوس�يقية
يف الوط�ن العرب�ي يف تل�ك
الف�رتة حيث كنت اعمل حينها
مح�ررا يف جري�دة السياس�ة
الكويتي�ة ومقدم�ا لالحادي�ث يف
دار االذاعة ومدي�را ملكتب (جريدة
اليوم) البروتية (واس�عة االنتشار)
يف الكوي�ت فكنت عرب (كن�رتول هذا
الفن�ان العم�الق) احق�ق الكثر من
الس�بق الصحفي واللقاءات الفنية
م�ع كبار الفنان�ني العرب والكويتي�ني .ومنه انطلق يف
كتاباتي ملطبوعاتي بما فيها (مجلة اليقظة) الكويتية
ومن خالل صفحتي االسبوعية (وجهة نظر) وكذلك
مراس�لة برنامج (صوت الف�ن) يف العراق الذي كان
يع�ده لالذاع�ة العراقي�ة االس�تاذ الكبر (س�جاد
الغ�ازي) والت�ي كنت اتن�اول العديد م�ن القضايا
التي كانت تواجه تقدم الحركة الفنية انذاك  ،رغم
وجود العمالقة والكبار ممن اثروا الساحة العاملية
والعربي�ة بتحفه�م الفني�ة واملوس�يقية والفنون
االخ�رى ونذكر منه�م يف الكوي�ت العمالقة والكبار
(عب�د العزيز محم�د جعفر ومحمد الس�نعويس واحمد
العداوني واحمد باقر وس�عود الراشد وعبد اللطيف الكويتي ومحمود الكويتي
وعائشة املرطة وحورية سامي وشادي الخليج وعثمان السيد عبد الحميد السيد

وعوض دوخي ويوس
الحريب�ي وابراهي�م
وكثرون غرهم ساه
االغني�ة واملوس�يقى
حدود املحلية لكافة
اصالة
اتذك�ر يف اح�د اللقاء
وامللحن الكبر (س�ع
عق�دت مع�ه (ن�دو
(املوس�يقى العربي�ة
املوس�يقى العربي�ة
وج�ود العمالقة والك
بقول�ه (ان موس�يق
جم�ل) بينما وس�ائ
القم�
الفن
اص
ف�ا
(املن
ضع
ويس
ان�ذاك
ان مظ
يطب�ق
والتلف
(للمثق
ننهض
ال (الفر
املوس�ي
ثانية فان

هكذا كان رأي هذا ال
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أعرب�ت الفنان�ة اللبناني�ة
دوليل ش�اهني عن دهش�تها
م�ن الضج�ة الت�ي أث�رت
حولها بس�بب الغناء يف حفل
تنشيط الس�ياحة الذي أقيم
يف مدينة الغردقة يف محافظة
البح�ر األحم�ر ك�ون الحفل
أقي�م برعاي�ة ح�زب الحرية
والعدال�ة ،وقال�ت ش�اهني
"لي�س يل عالق�ة باإلخ�وان
املس�لمني وح�زب الحري�ة
والعدالة ولم أتعاقد معهم".

مسرحية الحاوية
تأليف /د .فائق الجراح
إخراج /ضبية عبد الحميد
تمثي�ل /مه�دي جب�ار  -س�لوى الخي�اط
اضافة اىل فرقة السنافر العراقية
انتاج /دائرة السينما واملرسح
الزمان /كانون االول 2012
املكان /املرسح الوطني

"به�دف رف�ع الوع�ي البيئ�ي والحف�اظ
ع�ى نظاف�ة املدينة وم�ا يمكن ان تس�ببه
النفايات من تلوث ..وكذلك تسلسط الضوء
ع�ى اهمي�ة النظاف�ة يف البي�ت واملدرس�ة
والشارع".
املخرجة
ضبية عبد الحميد

اياد الطائي يلتقي بعمر الخيام في االذاعة
بع�د ان كان يف (س�يدة الرج�ال) مجس�دا
دور وكيل وزير اىل جانب ش�خصية سارق
الس�يارات يف (الحواسم) ويف (وكر الذيب)،
لج�أ اخ�ر الفنان اي�اد الطائ�ي اىل االذاعة
ليك�ون مع (عمر الخي�ام) يف ثالثني حلقة
اذاعية من تاليف شوقي كريم واخراج عيل
االنصاري.

ويف جان�ب آخ�ر ذك�ر الفن�ان الطائ�ي أن
اس�باب رواج اللهج�ة الدارج�ة يف اغل�ب
الع�روض املرسحي�ة اليومي�ة وانحس�ار
اللغ�ة الفصح�ى ..ه�و قلة املش�اركات يف
املهرجان�ات الخارجي�ة ..وله�ذا فه�و مع
العروض التي تستخدم اللغة الدارجة ولكن
عى مرسح الداخل.

باسل الشبيب
يكتب "رباب"
من جديد الفنان والكاتب باس�ل الشبيب مسلسل تلفزيوني ملحمي عنوانه
(رباب) ..حيث يعتقد انه سيكون اضخم ما كتب يف الدراما العراقية ألن فيه
نحو ( )150ش�خصية وأكثر من ( )150موقعا ً وان اغلب مش�اهد التصوير
خارجية ما بني بغداد وشمال العراق وايران وتركيا.
كما أفصح الكاتب ش�بيب عن أن موضوع املسلس�ل يتناول تهجر الكرد
الفيلية عام  1981 - 1980وطريقة ترحيلهم.
ومن املؤمل ان يقوم الفنان عيل ابو سيف باخراج املسلسل.

ّ
زل لسان سايروس ..فماذا كشفت؟!
بع�د خطوبته�ا التي تمت يف أي�ار املايض ،أعلن�ت الفنانة العاملية
ماييل سايروس أنها تزوجت من حبيبها الفنان ليام همزورث.
وج�اء ترصيحه�ا ه�ذا يف الع�دد الجدي�د م�ن مجل�ة
"كوزموبوليتان"،حي�ث قال�ت "أنا س�عيدة جدا ً ألن�ي لن أضطر
للتفك�ر باملواع�دة بع�د اآلن"،
وأضافت "أش�عر بفرحة بالغة
ألني تزوجت".
وعند س�ؤالها عن حفل الزفاف
قالت س�ايروس "حت�ى عندما
أحت�ي القه�وة يالحقن�ي
مص�ورو البابارت�زي ،فكي�ف
يمكنن�ي إقام�ة حف�ل كب�ر
وضخم؟".
أم�ا بالنس�بة لصدي�ق
ماييل،ليام،فق�د نف�ى مص�در
مق�رب منه هذا الخ�ر ،مؤكدا ً
أن الثنائي لم يتزوج بعد.
يف الس�ياق نفس�ه ،ذك�رت
الصحيف�ة أن لي�ام كان ق�د
ن�ر ص�ورا ً له مع ماي�يل ليلة عيد املي�الد ،عى مواق�ع التواصل
االجتماعي ،ويظهر اإلثنان يف الصور و هما يضعان محبس�يهما
يف اليد اليرسى ،لكن بعد فرتة أزيلت هذه الصور.

مولي كنغ:
أريد أن أعيش حبا أسطوري ًا
قال�ت مغنية البوب م�ويل كنغ إنها لم تق�م حتى اآلن
عالق�ات عاب�رة،
امله�م
وم�ن
بالنس�بة له�ا أن
يفهمها الش�اب
قب�ل أن يق�رر
الخطوة املقبلة.
وأش�ارت مويل
يف حدي�ث لها
مع مجلة

 ،Cosmopolitanإىل أن الرج�ل
املفض�ل لديه�ا ه�و م�ن يجعله�ا
تضح�ك ،وقالت":أح�ب الرج�ل
العفوي واملرح".
وأضاف�ت "م�ا زلت يف ال�� 25من
عم�ري ،والوق�ت ل�م يداهمن�ي
بعد ،وأنا س�عيدة برفقة "نفي"
وأصدقائي".
وأك�دت أنه�ا عندم�ا تخ�رج ال
تبحث عن "رشيك" ،بل تس�تمتع
م�ع أصدقائها ،ولك�ن يف النهاية
ً
موضحة
ه�ي بحاجة اىل رشي�ك،
"ل�ن أقبل بأق�ل م�ن قصة حب
أسطورية".

نذاك امثال حليم والسنباطي واالطرش ومحدي

رص :موسيقانا العربية راكبة مجل

س�ف دوخ�ي وغنام الديكان ويحي�ى احمد وعبد العزي�ز محمد وصالح
جا س�م )
م الصول�ة وحس�ني
هموا يف تثبيت دعائم
ى الكويتي�ة لتتع�دى
ارجاء املعمورة.
ة فنية
ءات مع املوس�يقي
عود الراشد) حينما
وة موس�عة) ع�ن
ة) وص�ف يل حال
ة ان�ذاك ويف ظ�ل
كبار من اهل الفن
قانا العربية راكبة
ئل النق�ل وصلت
�ر ...مؤك�دا ان
ن�ان العرب�ي
صبح يجابه ازمة فكرية ونفسية ..وازاء ذلك
ان (الفن�ان عندنا) يتحرك وف�ق ظرفه االني ضمن ه�ذه االزمة كون ان
نتجني) انفس�هم ليس�وا عى مستوى فني وعلمي مما ادى هذا الحال اىل
عف مستوى (املقر نفسه) وهو املوسيقى.
س�تطرد الفنان الكويتي الكبر سعود الراشد يف حديثه معي والذي نرته
كيفجريدة(املواطن)برنامج(صوتالفن)م�ناذاع�ةبغ�دادبقول�ه:
ظاه�ر تط�ور االغني�ة العربية "يكم�ن" يف العلم ...ثم العل�م ...البد وان
ق (العل�م) عى الفن والح�د من (االرتج�ال) يف مرافق الدول�ة ،كاالذاعة
فزي�ون والس�ينما وس�ائر اجه�زة االع�الم وان يفت�ح ويفس�ح املجال
قفني فنيا وللمواهب الفنية العلمية املثقفة الواعدة) عندها نستطيع ان
ض (بموسيقانا واغانينا العربية) ونخلق املجال الواسع (للعمل الجماعي)
ردي) وان ال تكون التبعية موجودة يف املوس�يقى ..اي التكون املصاحبة
يقية خاصة ملا يغنيه املغنون مثلما يقولون (يتبعون) ..ولالسف اكررها
ن (موسيقانا العربية) التزال بطيئة التطور والتقدم (وراكبة جمل)!!
عطاء فني كبر
لفنان املوس�يقي العمالق بموس�يقانا واغانينا عند مطلع عام ()1960

رغم وجود العمالقة من املوسيقيني واملطربني والفنانني ممن اعتى
منصة املس�ارح وهو (مس�لح بكامل االس�لحة العلمية والثقافية
واملهني�ة) ب�ل ول�كل واح�د منه�م يف ميدان�ه
(موسوعة) فنية تنهل منها اجيال االجيال من
امثال العمالقة (موس�يقار االجيال محمد عبد
الوه�اب وفريد االط�رش ورياض الس�نباطي
ومحم�د القصبجي ومحم�ود الريف وعزت
الجاه�يل وابراهيم رجب وحس�ني جنيد وعيل
اس�ماعيل واندري�ا راي�در وف�ؤاد الظاه�ري
وس�يد اس�ماعيل وعب�د العظي�م عب�د الح�ق
وكم�ال الطويل ومحمد املوج�ي وبليغ حمدي
ومن�ر مراد) وكثري�ن غرهم ع�دا املطربني..
واين ه�م اولئك العمالقة ليش�اهدوا ما وصلت
اليه موس�يقى الي�وم من تدني اخالق�ي يعتمد
ع�ى الهز والع�ري والكلمات املاجن�ه الرخيصة
والتمثي�ل (القرق�وزي الس�فيه) والتصن�ع...
فضال عن االصوات الش�اذة الدخيلة عى وس�طنا
زمان) ورحم
الرفي�ع عن ( النش�از) رحم الل�ه (ايام
الل�ه (عمالق�ة االجيال) وموس�يقاهم
وفنونه�م الرتبوية،ولرحمن�ا الل�ه من
صخ�ب وضجي�ج ه�ذه املوس�يقى
الرخيصة التي اصبحت تباع وتش�رتى
ملن (هب ودب).
والبد هنا ان اذكر للفنان واملوس�يقي
الكبر (س�عود الراشد) عطائه الفني
الواسع املنتر حينما لحن للعديد من
املطرب�ني واملطربات الع�رب ..وغنى
من الحانه الكثر من عمالقة الطرب
العرب�ي وم�ن بينه�م رائ�د االغنية
العاطفية وسفرها يف العالم الراحل
الكبر (عب�د الحليم حافظ) باغنية
(عيني ضناها السهر).

بورتمان تنتقل
إلى باريس مكرهة

أف�ادت صحيفة نيويورك تايمز
يف خر نرته مؤخرا ً بأن بنيامني
ميليبي�د البال�غ م�ن العم�ر 35
عاما ً س�يصحب زوجت�ه ناتايل
بورتمان البالغ�ة من العمر 31
عاما وطفلهما ألف إىل باريس،
ه�ذا بالرغ�م م�ن أن االنطباع
املبدئ�ي ال�ذي أخذت�ه نات�ايل
بورتم�ان عن باري�س لم يكن
مبراً.
وصفت بورتمان باريس بأنها
مدين�ة تع�ج بمختل�ف ألوان
البر ،كما أنه�ا تبدو مدينة
فوضوية مليئة بالتناقضات،
وش�وارعها مزدحم�ة تعج
بالباريس�يني والس�ياح يف
زح�ام غر م�رر ،كما أن
الفض�ول ال�ذي يب�دو يف
ترصف�ات قاطني باريس
لم تك�ن ترتاح ل�ه ،وكان
واضح�ا ً يف البداية أنها لن
تقبل اإلقامة يف هذه املدينة
التي لم ترق لها.
ويب�دو أن الزوجني قد قررا يف
البداية االستقرار يف لوس انجلوس
حي�ث أنش�أ بنيامني ميليبي�د رشكته
الخاص�ة بالرق�ص هن�اك ،كم�ا قامت
بورتمان ببطولة فيلم (ثور) الذي حققت
م�ن خالل�ه نجاح�ا ً كب�راً ،ولك�ن جاءت
الفرصة الس�انحة لبنيامني ليفوز بمنصب
مدي�ر الرق�ص يف باليه أوب�را باريس ويبدو
أنه�ا كانت فرصة عظيمة لدرجة أنهما قررا
االنتقال من أجلها إىل باريس.
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مراجعات يف الفن املعا�شر

عني

�شعد الق�شاب
()1
بذريع�ة خاماته�ا وتكيفاته�ا الحس�ية
والبرصية ظلت فنون التشكيل تحتفظ ولزمن
طوي�ل ب�إرادة أنواعه�ا املس�تقلة وكان ل�كل
م�ن (الرس�م) ( ،النح�ت) أو حت�ى (الخزف)
اختصاص�ه الفريد يف إنش�اء مادت�ه التعبريية
وإبقاء فرقها الواضح عن مادة األنواع األخرى
مكتفي�ا بحض�وره الح�ي والجم�ايل ضم�ن
خاصية النوع الفني الذي ينتمي اليه.
تصني�ف أبق�ى هاج�س التجاذب
والوش�ائج املتعددة بني أن�واع وحقول
التش�كيل تحيا ع�ى أطراف األس�لوب
الفني وإنش�ائه النظري الذي عمل عى
تجلي�ات املضم�ون واملعن�ى يف الجنس
اإلبداعي .لقد كانت تسمية العمل الفني
الت�دل تمام�ا عى ن�وع فني مس�تقل
بنفسه بل تش�ري اىل جميع األنواع معا
ف�(اللوحة) هي أيضا عمل فني وكذلك
قطعة النحت.
أم�ر كهذا ظ�ل قائما حت�ى ظهور
الف�ن الحدي�ث ،واكتش�افه ملقدم�ات
جديدة يف التفكري البرصي أزاحت وبأثر
قطيعته�ا القائم�ة م�ع تقالي�د الف�ن
الس�ابقة م�ا كان راس�خا ومألوف�ا يف
املمارسة الفنية وخاصة إنكاره للحدود
املعينة بني اختصاصات الفن التش�كييل .تغيري
طال بالرضورة بنية العمل الفني وداللته إذ لم
يعد بعدها خاضعا بقوة لصياغات الفصل بني
األنواع بل اىل عمليات مجانسة تعتمد االختالط
والتم�ازج واس�تحداث تضمين�ات مادي�ة
وأسلوبية داخل النوع الفني ذاته.
()2
تحقق�ت أوىل بداي�ات التح�ول م�ع ابتكار
التكعيبي�ة  -يف مرحلته�ا الرتكيبي�ة  -ملفهوم
(ال�يء) يف الرس�م ،واس�تخدامها لطريق�ة
التلصي�ق  -الك�والج  -وعرب االس�تعانة بمواد
مختلف�ة يف تكوي�ن الس�طح التصويري وكان
(التلصيق) بمثابة اكتشاف للفرق بني محاكاة
األش�ياء ووجودها الحقيق�ي يف العمل الفني،
أش�ياء تحيط ،اإلنس�ان ويمك�ن انجازها من
جديد ،قصاصات صحف أوراق جدران ،قماش،
حبال وكل ما يس�اعد عى تنفيذ لوحة تتحالف
بحرية قصوى مع موضوعات الحياة الش�ائعة
وكان األم�ر كذل�ك مع النح�ت باعتم�اد مواد
إنش�ائية خش�ب مع�دن زجاج لتش�كيل داللة
الحس املعماري والنحتي معا.
فامل�ادة أو الخامة لم تعد وس�يطا يف تنفيذ
العم�ل الفن�ي ب�ل تحولت ك�ي تتخ�ذ الوجود
الفعيل البارز وحيث يكون للموضوع حضوره
املادي الذي يتقدم عى تمثيله صوريا.
ابتكار غري مسبوق أبقى أهدافه يف تجارب

واتجاه�ات الحقه حت�ى بع�د زوال التكعيبية
كأس�لوب فني وه�ي الرؤية الت�ي أعانت فنانا ً

مث�ل (دو ش�امب) يف انج�از أعمال م�ن مواد
جاهزة الصنع عرضت يف كونها أعماال فنية.
ان فك�رة خلق واقع فني جدي�د بوظائفية
مغاي�رة تالئم ع�رصا ً جدي�دا ً باالت�ه وتقنياته
ظه�رت أيضا مع أعمال البنائيني الروس والتي
كان�ت أكث�ر التج�ارب طليعية وثوري�ة ملا بعد
العقد الثاني م�ن القرن العرشي�ن باهتمامها
يف انجاز ف�ن تركيبي وأعمال فنية بأبعاد ثالثة

�شرفات

فنون

الوفرة

تاريخ�ا عفويا للفن يف الق�رن العرشين كذلك
كان األم�ر م�ع الفن املع�ارص أو ف�ن ما بعد
الحداثة هذا الفن الذي ش�كل أيضا زمنا فارقا
يف تاري�خ الفن بعدما اس�تنبط فكرة التجديد
وتواصل معها .كانت ستينيات القرن املنرصم
ه�ي الزمن الذي ظهرت في�ه أكثر االتجاهات
مع�ارصة وطليعية مثل الف�ن البرصي ،الفن
الحركي ،الف�ن الفقري ،الف�ن املفاهيمي ،فن
الجس�د ...لق�د كان عق�د ازده�ار وتروي�ج
للمشاريع الثورية يف الفن.
حي�ث ب�دأ معها مفه�وم الف�ن املعارص
يقرتح وجوده بدال عن تس�ميات اخرى مثل
(الطليعي�ة او الف�ن الراه�ن) وأصبح األكثر
ظهورا يف الواقع التش�كييل للكثري من بلدان
العالم من�ذ أولوية حضوره يف أوربا وأمريكا
وتمثله بعدها كتجربة عاملية وشاملة تتغذى
عى م�ا يهب�ه العرص م�ن غراب�ة وتناقض
دائمني كما يف اس�تجابته الرسيعة لوس�ائط
املدين�ة املع�ارصة واكتش�افاتها وتقنياته�ا
التي دفعت اىل بل�ورة مواقف جديدة يف رؤية
الفنان املعارص.
()4

تتمثل فك�رة الفضاء والزمن وه�ي مزيج من
عم�اره حلمية ونحت ورس�م تف�رتض حداثة
حضور شكيل ووظائفي ،هي من خارج األنواع
الفنية املألوفة وأهدافها املعينة.
اتجاه�ات كهذه مهدت اىل انتقاالت يف بينة
العملية الفنية وتمثي�ل معنى أكثر مغايرة لها
وإبقائه�ا خ�ارج معط�ى التصنيف�ات الفنية
وصفاته�ا املوروثة جراء إقام�ة تبادل عالقات
بني مكون�ات تركيبية للم�ادة تنظمها خربات
(الفن�ان) ودوافع�ه بالتطلع اىل ن�وع آخر من
الفن اتجاهات وأس�اليب لم تكت�ف بالخواص
التقليدية للنوع الفني (الرس�م  ،النحت) بل يف
االنتقال اىل تجسيد صوري وتعبريي يتكافأ فيه
املوض�وع مع املادة لقد تكافل�ت األنواع الفنية
أمام كثافة االس�تخدامات املتبادلة للوس�ائط
املادي�ة واإلمكانيات املفتوحة واملتاحة للتجديد
فإغراء التجريب الذي جاء به الفن الحديث دفع
الفنانني إلتباع رؤية شخصية يف انجاز أعمالهم
وابتكار أهداف جدي�دة يف العملية الفنية بل ان
عدي�دا ً من التجارب لم تعد تمثالً ملوضوع ما يف
الف�ن قدر ما هي افرتاض�ات جديدة تبحث عن
توصيفات فنيه لها.
()3
يبق�ى فنانو الحداثة هم اول من وضع تلك
الرؤية املغايرة وكم�ا اليمكن عد الفن الحديث

يعود األمر اىل فناني الس�تينات الجزعني
م�ن مفهوم (الص�ورة) والذي�ن اول من أعاد
الصل�ة م�ع النتائ�ج الش�كلية الت�ي أت�ت بها
التج�ارب الطليعي�ة للحداثة يف بداي�ات القرن
العرشي�ن والت�ي تحول�ت لديه�م اىل تج�ارب
معارصة لقد وجدت التعبريية الجديدة جذورها
يف الرسيالي�ة فيم�ا الف�ن الب�رصي والحركي
يس�تلهم تجارب الباوهاوس واملس�تقبلية كما
تمثل فن البوب والفن التجميعي جمالية اخرى
ملفاهيم وتجارب الدادائية وأشيائها الجاهزة.
انبعاثات أس�لوبية تعيش حرية قصوى يف
التعامل مع موادها كما يف ظهورها وانطفائها
والتب�اري فيما بينها ملحاول�ة االعرتاف بها ويف
ظ�ل غياب واض�ح لح�دود التجرب�ة وغاياتها
وبفع�ل تداخ�ل رؤيته�ا الش�كلية والبرصية.
م�ع عالق�ات تكوينية ملواد معدة س�لفا تتبنى
محت�وى تجريبي�ا ً حينا او تركيبي�ا ً تقنيا ً حينا
آخ�ر .بدأت األش�كال تتج�ول يف حرية قصوى
داخ�ل فضاء الفن ولك�ن ليس يف نوع�ه إذا لم
يعد العمل الفني يطمح اىل ترسيخ نوعه بل اىل
تجديد العملية الفنية.
تج�ارب غالبا م�ا كانت تفتق�د اىل الغرض
س�وى بإش�ارتها للمتلق�ي واىل البيئ�ة الت�ي
تظه�ر خاللها كح�دث تش�كييل والتي تصفها
الناقدة الفرنس�ية كاترين مييه بكونها أشكاال
فنية متع�ددة تلجأ اىل (كل أن�واع املواد امللفقة
واألشياء املصنعة واملواد الطبيعية رسيعة التلف
بل وجس�د الفنان ذاته وأصبحت كل األساليب
مباحة حتى أكثرها تضليال وأكثرها اس�تفزازا

وقابلي�ة لعدم اإلدراك) .لقد تحول العمل الفني
اىل أش�به ما يكون بأس�طورة فردية يجد حتى
النقاد صعوبة ملفتة يف تصنيفه ضمن أسلوب
فني.
()5
صاحب ظهور العمل الفني يف الفن املعارص
اكتش�اف حاجات جديدة اخرى لقد تطلب من
اجله أبني�ة معمارية جديدة للمتاحف واإلعالن
عن مهن�ة منظم مع�ارض كما أصب�ح للناقد
الفن�ي واملؤسس�ة الفني�ة دورهم�ا املؤث�ر يف
املشاركة إلش�اعة اتجاهات وأساليب معارصة
وترويجها عامليا .فيما بدأ الفنان يتمتع بفضاء
واس�ع من الحرية جراء التعبري بأشكال ومواد
يبتكره�ا لنفس�ه تتمثل أش�ياء هي م�ن نتاج
الحياة اليوم�ي املعارص ف�(العم�ل الفني) بدأ
يرتهن تماما لتقني�ات الحياة الحديثة بدال عن
اتصاله بالخيال وبخصوصية تضاهي غموضه
او حتى اعتباطيت�ه .وبرغم ذاك كان هناك من
يدافع عن رضورة تجارب كهذه ويمجد متعته
معها وبمباركة من املؤسسات الفنية واملتاحف
عى عرضها حتى عند وجود تلك الصعوبة التي
يمكن مالقاتها سواء أثناء العرض أم حتى حني
حفظه�ا او ترميمه�ا عند ال�رضورة لقد كان
البع�ض منها يصنع من مواد هش�ة غري قابلة
للصيانة .تج�ارب تحقق حضورها ليس بفعل
توظيف خربات نظ�ام جمايل إلنتاجها بقدر ما
تتع�دى ان تك�ون رؤية مقرتح�ة للعمل الفني
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يتم تعيني دالالتها من خالل نظرة املش�اهد او
املتلقي.
ان العمل الفني يتش�كل هنا بواقع أس�ئلة
تف�رتض تأثريها يف زمن الع�رض ومدة اإلعداد
له إذ تتضافر التقنية والفضاء املالئم يف إخراج
التجرب�ة التي غالبا ما تنفذ وينجز بعضها ملرة
واح�دة فقط كم�ا يف تجارب ف�ن املفهوم التي
تشخص وكأنها أعادة لتعريف الفن حيث ترافق
عروضها الكثري من النصوص النظرية او حتى
إسهامات يمارسها الجمهور بمشاركة الفنان
كما كان يفعل الفن�ان جوزيف بويس باعتبار
ان فكرة العرض او طريقة إخراجه هي بمثابة
عم�ل فن�ي واألمر كذل�ك مع فن الجس�د الذي
س�عى للتواصل مع املتلقي عرب تأكيد مش�اهد
حقيقية للجس�د لقد قام الفنان األمريكي ايف
كالين بطالء أجساد عارية باألصباغ ودحرجتها
عى قماش�ة بيضاء وكأن األجس�اد قد تحولت
هنا كي تكون بمثابة فرشاة للرسم.
الفن املعارص فن اليؤث�ر قيما ً جمالية قدر
الس�عي اىل نقل العالم يف تفاصيل فعله اليومي
بشيئيته وفوضاه وغموضه مستعينا بتقنيات
وم�واد مهج�ورة تنتجه�ا حض�ارة مع�ارصة
أعم�ال ل�م نعد نبرصه�ا أمامنا بل م�ن حولنا
تتح�ول بفعل حري�ة تش�كيلها وإخراجها كي
تك�ون منجزا مع�ارصا وثيق الصل�ة بالثقافة
املدينية وحس�ها املتغري ..وبذريعة رؤية كهذه
وبأثره�ا تم اخت�زال العمل الفن�ي اىل مكونات
مادي�ة يظه�ر وضوح�ه وتكامله م�ن فاعلية
العرض وأسلوب ممارسته.

د .احمد جابر ع�شفور

عالقة اإلبداع بالفق�ر والغنى أو الحرية وغيابها عالقة
ملتبس�ة .لكن أهم ما فيها أنها ال تقبل اإلجابة البس�يطة
أو املانع�ة الجامعة .خ�ذ مثال فنون العم�ارة والنحت وما
يرتبط بهما من رس�م أو معمار أو نحت لشخوص الحكام
تج�د أنها ال تزدهر إال يف عصور الوفرة .تأمل اآلثار الباقية
يف اليون�ان ،هل يمكن بناء كل ه�ذه املعابد وترك كل هذه
التماثي�ل إال يف مناخ من االس�تقرار والوفرة عى الس�واء.
وانتق�ل م�ن أثين�ا إىل روم�ا ،وس�وف تج�د األمر نفس�ه:
القص�ور الت�ي ال ت�زال باقية واملعاب�د والنواف�ري واآلالف
املؤلف�ة من التماثيل ،ه�ل كان يمكن صنعه�ا إال يف املناخ
نفس�ه من االس�تقرار والوفرة .ولقد مرت عى روما أزمنة
من االضطراب�ات والضعف إىل أن تقبلت املس�يحية مذهبا
رسميا يف عهد اإلمرباطور ثيودوسيوس األول (395 � 347
م) آخ�ر إمرباط�ور لإلمرباطورية الروماني�ة املوحدة .فقد
تبنى ثيودوسيوس املسيحية عام  380م ،وجعل منها دينا
وحيدا لإلمرباطورية الرومانية عام  391م .ومنذ ذلك الوقت
والحضارة املس�يحية يف روما تأخذ طريقها إىل االزدهار إىل
أن تصل إىل ازدهار فلورنس�ا العظيم يف عهد أرسة امليدتي
الت�ي جعل�ت من فلورنس�ا منبع أضواء حض�ارة النهضة
اإليطالي�ة الت�ي رسعان م�ا انتقلت منه�ا إىل أوروبا كلها،
حيث أضاءت أعمال ليوناردو دافني وبوتشيليل وروفائيل
وكارافاجي�و وماي�كل أنجلو ،وضم إليهم فنان�ي البندقية
وغريه�م من مبدع�ي ومفك�ري روما وغريهم م�ن الذين
جعل�وا من إيطاليا النهضة فجرا للنهضة يف العالم اإليطايل
أوال والعالم األوربي ثانيا.
وأن�ا هنا أش�ري إش�ارة خاص�ة إىل ما رس�مه روفائيل
وماي�كل أنجلو الذي ت�رك معجزاته الخالدة ع�ى التاريخ.
هل كان يمكن أن يرس�م س�قف كنيسة السستني إال تحت
رعاية آل ميدت�ي والبابا بولس الثالث .وكان ذلك يف مناخ
م�ن الحرية ال�ذي أتاح له ولغ�ريه االنط�الق يف كل مجال
ومن غري حدود .ولذلك يمكن القول إن الفنون التش�كيلية،
ومعها النحت والعمارة تزدهر يف مناخ االستقرار والحرية
والرفاهي�ة التي تنت�ج منها يف الغالب .ومل�اذا نذهب بعيدا
وعندن�ا القص�ور واملس�اجد األموي�ة يف دمش�ق ،وقصور
غرناطة واألندلس وعى رأس�ها قرص الحم�راء ،كلها كان
الب�د من إبداعها تحت الرشوط نفس�ها .وهي قاعدة تبدو
مطردة حتى يف أزمنة االستبداد الستالينية التي هي تحفة
معمارية.
ولكن هذه القاعدة ال تنطبق عى األدب؛ إذ ال يشرتط أن
يك�ون األدباء أثرياء ،وال مرضيا عنهم من الدولة .واألقرب
أنهم الفئة الرافضة للواقع من أجل املمكن ،وأعظمهم من
يس�تطيع أن ينط�ق املس�كوت عنه من الخط�اب املقموع
سياس�يا ودينيا واجتماعيا .ولذا فهم يعيشون يف مواجهة
دائمة مع س�لطات القمع التي أضاف إليها عرصنا القمع
الديني .وقد قرأت كتابا عن الرقابة يف زمن الس�ادات وعبد
النارص فاكتشفت أنه ال يكاد يوجد أديب لم يدخل السجن.
إذن اإلبداع حسب عالقته بنفسه وبنوعه عى السواء.

�شعر

ً
ثيابك قراءة وتاأويل لق�شيدة (ا�شيء الظلمة ب�شفريي وا�شتدل على فرا�شتي )
ال يزال الليل نائما يف ِ
لل�شاعر مقداد م�شعود
ان�شطار االنا
ريا�ض عبد الواحد

عماد الدين مو�شى
7
سبعة أيام يف غيابكِ ...
سبعة أيام
بأشجارها
وأغصانها
وعصافريها ،س�بعة أيام
من لح�م ودم ،كأنها لم تكن
مجرّد
سبعة أيام.
2
عصفورَين تحت املطر
كنا...
عصف�ورة تختب�ئ تحت
جناح عصفور.
()...
َ
عتبات
تجلس�ني عى
ألنكِ
ِ
الخريف.
1
يف الشارع الطويل
حيثما ُ
قلت «أح ّبكِ »
واكتفين�ا به�ذا القدر من
الورود...
يف الشارع الوحيد ذاك
ثمة دبّابة تعرب اآلن
تقتل حبَّنا.
()...
يف الليل...
نجوم السماء أكثر دفئا ً
إذ ننظر إليها سوية.
وداع
يدي التي ُتلوِّح للعالم منذ
األزل،
ي�دي الت�ي خرج�ت م�ن
غمدها...

لم تكن قادرة عى توديعك
ليلة أمس.
ع�شافري
أن�تِ نائم�ة وأن�ا نائم...
فم�ن أيق�ظ العصاف�ري هذا
الصباح؟
()...
غياب�ك /مثلم�ا يف
يف
ِ
حض�وركِ  ...العصافري تنتف
ريشها.
قبل /بعد
الطائ�ر ال يص�دح قب�ل
الفجر
العاش�ق ال يب�رص بع�د
الفجر.
منديل
َّ
املعطر يف
سنوات ومنديلك
كتابي
س�نوات وه�ذا الح�ب ال
يبارح.
َن َف�ض

هذا ش�اعر متمكن من أدواته الش�عرية واملعرفية  ,يرس�م
 ,يص�ور  ,يمنت�ج ثم يخ�رج القصي�دة معافاة  ,غ�ري مرتهلة ,
رصين�ة وذات هيكل متماس�ك  .النصيص يت�وزع عى أكثر من
دالل�ة  ,ويتداخ�ل يف أكثر من موضع ومكان  .فالصفري وس�يلة
ذات تنوي�ع فيزياوي  ,وهي تحمل  ,بعد ذلك  ,بعدا نفس�يا يدل
م�رة عى الفرح  ,ومرة عى التأزم النفي  ,بيد أن ما يش�فع لنا
التأوي�ل عى الفرح منتج الصفري \ اإلض�اءة \ النور الذي يبدد
الظلمة  ,إضافة إىل انه دليل وصول إىل معطى ملموس \ فراشتي
\  .ولع�ل الغريب يف هذا النصيص عملية البحث عن \ الفراش�ة
\ يف اللي�ل \  .فالش�خصية الرئيس�ة تحاول البح�ث عن فقدان
روح�ي بدليل القرني�ة النصية \ اس�تدل \  .إذن عملية الصفري
عملي�ة منتجة وغ�ري عفوي�ة  ,إذ أنها حققت غايت�ني مهمتني
أولهما تبديد الظلمة وثانيتهم�ا الوصول إىل املبتغى وبهذا حقق
النصيص اكتنازا دالليا واس�تعاريا جميال وعميقا  ,واستطاعت
ا لبنى اللس�انية الفعلية واالسمية أن تكون معربا آمنا لإلفضاء
إىل البنية الرئيس�ة التي يتوخاها الش�اعر ألنها حققت غرضني
مهم�ني هما  :انس�جام البن�ي املختلف�ة كينوني�ا يف معطياتها
التأويلي�ة والداللي�ة  ,ثم انس�جام البنية الكلي�ة للنصيص عرب
مجموعة من الثيمات املتضاربة واملتضادة  .إن التضاد الحاصل
بني الصفري والظلمة وقطعهما بالدال اللس�اني الفعيل \ استدل
\ يبعد عنا عملية القلق حيال املتحصل  ,إذ أن عملية \ الصفري
\ ليس�ت حركة مفتعلة  ,أو رد فع�ل انتقائي بقدر ما كان فعال
توليديا وقد تحقق ذلك بواس�طة املتحصل املركزي \ االس�تدالل
عى الفراشة\ والوصول اتليها يف نهاية املطاف .
يف \ ملكي�ة مطلق�ة \ يضعن�ا \ النصي�ص الفرع�ي \ يف
مواجه�ة االحت�واء ال�كيل  ,إذ أن عتب�ة النص متداخل�ة تداخال
تواشيجا ال يسمح بفك االشتباك بني طرفيها

يف تنورك خبزي

كل األشياء ثملة
حتى الهواء
حتى الهواء...
بسبب من أنفاسك.

هذه الجملة جملة اس�تالب  ,اس�تالب اآلخر وس�لطته وان
كان�ت عن طريق االمتالك الطوع�ي أو االختياري إال أن النص يف
بنيت�ه العميق�ة ( من حيث التأويل ) يذهب ابع�د من ذلك بدليل
قرينة التوكيد عى \ العري \ ملرتني

()...
بهدوء ...بهدوء...
العصافري يف خزانة ثوبكِ .

اأنا العاري
عمري ج�شر بني �شفتني
اأنا ا لعاري
ان�ه – هنا – يجوهر أناه املمتدة يف مكان غري مأهول والتي

نجح�ت يف ان تش�غل حيزا م�ن ذلك الفراغ  .ه�ذا \ العري \ هو
التم�زق الداخ�يل ال�ذي يوض�ح قيود الح�ال  ,بمعنى ن�ار اآلني
الذي يحاول التحليق خارج مدياته املكش�وفة بواس�طة نزوعه
لالغرتاب عن كل ما يديم تلطيف روحيته

اأنا
ال عالقة يل باملراعي
نعم  ,انه االنغالق الروحي الشائك بسبب من االسلبة  ,اسلبة
اآلخر س�واء أكان ع�دوا أم حبيب�ا  ,انه محارص بأن�اه املغلوبة
ع�ى أمرها واململ�وءة باألخطاء التي حجبت عن�ه عبري املراعي
ونرضتها .هنا  ,ذات السارد محارصة داخليا وليس خارجيا كما
يبدو ,وان أوحى الظاهر بتش�بثه بالخارج  ,إال أن اناه مخبوءة
وس�ط جب روحي  ,لهذا يحاول الس�ارد أن يدفع باألشياء نحو
الكلي�ة م�ن ا ج�ل أن ال تنغلق ذات�ه انغالقا ال مفر من�ه  .هذه
الهشاش�ة الكينوني�ة نابع�ة من االنصي�اع إىل معطي�ات الذات
القاهرة التي تس�تلب كل القوى الداخلية ثم تقوم بعملية إغالق
محكم�ة  .إذن ه�ي رحلة الذات من الداخل املق�وض إىل الخارج
األكث�ر تقويضا بنحو عميل .أن ال�ذات تواجه كل كونها املقهور
وتدفع به إىل حالة من الالاحتباس بواس�طة التش�بث باملغيوب
الروحي وان كان عقليا أو نقليا .
يف \ املوس�يقى  ,تعل�م \ ينفلت الس�ارد من عق�ال الداخل
إىل الخ�ارج ليتنفس أوكس�جني الحقيقة  ,ان�ه يرتاح حني يرى
محم�والت األلم متوزعة عى كل األش�ياء من حول�ه  ,لهذا اتكأ
ع�ى الحل�م  ,عى املرائي ليب�دد ما فيه من وحش�ة روحية  ,انه
يستعني ب� ( الكلمات  ,الناي ) ألنهما وسيلتان يف اخرتاق املألوف
وتحطيم أس�منتية الذات وهي تحاول تطويقه بوس�ائل شتى .
هذا االنحراف الس�ريوري جزء من األمنيات التي تحاول االمتداد
إىل املعابر األكثر أمنا وتتمسك بكل ما هو قيمي بواسطة أحداث
خلخلة لنظام األش�ياء الروتين�ي  ,هذه الخلخلة تقودنا إىل عالم
مس�تقل عم�ا حوله  ,عالم يتج�اوز مألوفية الوقائع ويؤس�س
لفضاء خاص بواس�طة الالمرئي الذي يتم�رأى يف إضاءة املعتم
وتحطي�م بني�ة الحب�س الروح�ي بواس�طة املثاب�رة الروحي�ة
املتج�اوزة ما مف�روض عليها من عزل�ة بإزاح�ة التوكيل الذي
فرضته الذات عى الداخل عنوة .
يف \ رقص�ة جبلية \ تصطف مراتب الوعي ملا هو غري مثقل
بالخيب�ات التاريخي�ة  ,لهذا تن�زاح األفعال الداللي�ة ويتحول \
الالمحس�وس \ الثابت \ إىل \ محس�وس متح�رك تجاه \ األنا
\ ثاني�ة  ,والس�بب يف ه�ذه الع�ودة مت�أت من ش�يئني  :املركز
واألطراف  ,لنالحظ القرنية النصية

لرنق�ض معا  ,اأنا واأنا
كالنا  .النقطة والدائرة
ه�ذا التعال�ق بني مرك�ز وطرف دائ�ر يف فلك املركز يش�كل
تحايث�ا بني االثنني  ,فالنقط�ة هي األن�ا األوىل والدائرة هي االنا

الثانية  ,وبهذه الطريق�ة الذكية تتغذى كل النقاط التي تتحرك
علة املحيط بنحو متساو .
أما \ بعد نهاية السهرة \ فاختيار الظرف \ بعد \ يدل عى
نباهة ذكية ,إذ إن املتحصل – هنا – واقع بعد انفضاض السهرة
 ,بمعنى اكتمالها زمنيا وتحقق مرادها  .هذا القصد املبيت يي
بما تكتنزه األشياء من ما بعدية )  ,أي محاولة كشفها املستور
بواس�طة فائ�ض الرؤية إضاف�ة إىل ما يحققه الف�راغ املنقوط
ال�ذي يرمي أيضا إىل ما بعديته من اجل أن يقوم اآلخر بملء هذا
الف�راغ كونه جزءا من العملية النصية وم�ن ثم الخروج بمنتج
داليل قابل لتأويالت عديدة  .لنالحظ إن كل كلمة مختارة بعناية
وتخطيط  ,فالدال اللساني \ نمو \ يعقبه فراغ ألنه يدل عى ال
توق�ف زمني ثم إن كلمة \ أعش�اب \ متبوعة أيضا بفراغ ألنها
تدل عى نمو غري متوقف وكذلك \ طيارتي الورقية فأنها تسبح
يف فضاء مفتوح ....الخ
يف \ ألنف�ري ي�درب زرادش�ت \تذهب الداللة تح�و الرتميز
والتش�فري وأظن إن الش�اعر أراد أن يحقق بهاتني الشخصيتني
توطيد إش�عاعات امل�ايض الروحي إذ إن كلم�ة \ موالي \ تفيد
الخضوع الكيل للنفري إذ إن حاالت الخوف والقرب والبعد وتمثل
العلم تش�كل جزءا م�ن تفكري ألنفري بينما يذهب زرادش�ت إىل
املفهوم الدينامك�ي للتاريخ الذي يكون فيه لألخالق
والحرية واملسؤولية اإلنس�انية دور حاسم يف تعيني
الوج�ود  ,وكنت أظن إن الش�اعر يذهب بهذا التوجه
إال انه عقر ناقته صوب ألنفري وله يف هذا حساباته
الفكري�ة إال إن ه�ذا التم�ازج هم�ه كش�ف التوجه
اإلنس�اني ال�ذي هو القاس�م املش�رتك عن�د ألنفري
وزرادش�ت  .إن ألنف�ري يحق�ق اكتن�ازا روحيا عند
الش�اعر وهذا ما يقلل من تأث�ري املتحصالت األخرى
عليه يف اقل تقدير .
أم�ا \ كامريا خفيه \ فهي رصخة عبثية  ,إذ أن
متحصالت األشياء عى غري ما هو مرجو منها  ,لهذا
جاءت املنتوجات الداللية بنحو عكي
الالفتات  .......ال تضمد األمل
مكربات الص�وت  .....تجرد من يس�تعملها من
مالبسه
األبواق  .......نيام
إن الخ�الص ال�ذي ينش�ده الس�ارد \ الش�اعر
خالصا مصنوعا وجاه�زا ليخفف من ثقل الصدمة
بواسطة متأتيات هذه األشياء
أما \ ندم األصاب�ع \ فهي يف ظني بيت القصيد
 ,إذ يدخ�ل الخطاب يف صلب ما ه�و مطلوب نصيا .
فتاري�خ الس�ارد الكتاب�ي ينطوي عى ب�ذرة ندم اذ
فق�دت الكتاب�ة مربراته�ا من خ�الل ع�دم جدواها
يف تغي�ري الوقائ�ع واألش�ياء  ,إذ بقيت مج�رد رموز
وخطوط لذل�ك حصل النكوص النفي واس�تحقت
الحالة البحث عن خالص روحي
باألم�ل توض�أت  ,وصلي�ت ركعت�ني  ،للزيتونة

الثانية
عى خط االعتدال

لنالحظ الثيمات ومنتجاتها التسلسلية

و�شوء  .....طهارة
�شالة � .....شلة مع مغيوب
زيتونة � ....شالم روحي
حط االعتدال  ...الو�شطية
هن�ا يس�عى الس�ارد إىل قل�ب الس�ريورة املركزي�ة وإعادة
تشكيل الوعي يف ضوء املعطيات املتحققة وان كانت يف حقيقتها
انطباع�ا ذهنيا أوليا الن تش�كله متحقق يف مرحلة مواجهة بني
األنا الداخلي�ة واالنا الخارجية مع ما يحيطها.إن هذه القصيدة
تحتاج إىل دراس�ة متأنية ألن ما يجري فيها ليس ش�يئا عارضا
بل هو مما يف الجوهر من قيم وهي بعد هذا وذلك مس�رية حياة
معفرة بسنابك الوجع وطول العناء.
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دعوة لتوحيد اأهداف القوى الوطنية العراقية على االأ�س�ص االإن�سانية العادلة

متــى تــــكـــون هــــذه أهـــدافــكــــم؟
كاظم فنجان احلمامي

على الرغم من تنافر الكيانات العراقية امل�سرتكة يف العملية ال�سيا�سية ,وعلى الرغم من تباعد
زعمائها وتناحرهم ,وعلى الرغم من تقاطع اأهدافهم ,واقرتاب معظمهم من منزلقات الهاوية يف خ�سم
مواقف التوتر الطائفي ,فاإنهم اتفقوا من حيث يعلمون ومن حيث ال يعلمون على حبهم الآل بيت النبوة
االأطهار ,ووالئهم الأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب واإن كانوا متاأرجحني يف مواقفهم الوالئية لهذا
الرجل العمالق ,بني من يتظاهر بحبه مدعيا التم�سك بنهجه ,وبني من ي�ستظل بظله ,وبني من يوؤمن
بفكرة التحرري املتجدد باعتباره ميثل �سوت العدالة االإن�سانية.
بيد أنهم ل�م يطبقوا الحد األدنى من دس�توره
ومنهج�ه ,ول�م يكلفوا أنفس�هم مش�قة العمل
بأحكامه المس�تمدة من القرآن المجيد والس�نة
النبوي�ة المطه�رة ,فكان الب�د لنا م�ن التحاور
معهم ومناش�دتهم بوجوب االلتزام بما ورد من
أحكام دس�تورية في ميثاقه وعه�ده الذي عهد
به إلى مالك األشتر حين واله مصر ,فنحاججهم
به إن كان�وا صادقين في والئهم ل�ه ,ونجادلهم
ببن�وده إن كانوا مؤمنين بما آمن به ,عس�ى أن
تنف�ع دعوتنا في العودة إل�ى تطبيق ميثاقه في
العراق ,وف�ي إجبار السياس�يين الذين أزعجونا
بممارس�اتهم السياس�ية البايخ�ة ,وكرهون�ا
بالسياس�ة ,حت�ى س�ئمنا الحياة ف�ي ظل هذه
األجواء الكئيبة ,وعس�ى أن تسهم مواد الميثاق
في القضاء على الفس�اد المستش�ري في جسد
مؤسس�اتنا الحكومية ,وعس�ى أن تهبط عليهم
مالئكة العفة والنزاهة فيعلنوا التوبة ,ويعودون
إلى رش�دهم ,إن كانوا متدينيي�ن وخايفين الله,
وهذا الميدان يا حميدان.
أغل�ب الظ�ن إن معظ�م الكيانات السياس�ية,
وليس�ت كلها ,ال تعلم حتى اآلن أن ميثاق اإلمام
علي وعهده لمالك صار من مصادر التشريع في
القان�ون الدولي ,ف�ي مبادرة رس�مية تقدم بها
الدكتور كوفي عنان عندما كان أمينا عاما لألمم
المتح�دة ,وهو الذي اخت�ار العب�ارة التالية من
العهد ,وطالب المؤسس�ات الحقوقي�ة العالمية
بتعليقها والعمل بأحكامها ,وهذا نصها:
((وأش�عر قلبك الرحمة للرعية ,والمحبة لهم,
س� ُبعا ً ضاريا ً
َّ
تكون�ن عليهم َ
واللط�ف به�م ,وال
ٌ
تغتنم أكلهمّ ,
فإنهم صنفان :إمّ ا أخ لك في الدين,
وإمّ ا نظير لك في الخلق)).
لذا دعونا نس�تعرض العهد كل�ه ,ونحاجج به
القوى السياسية العاملة في العراق على اختالف
تنظيماته�ا ,فنقول لهم ,أي�ن أنتم من تطبيقات
ه�ذا الميث�اق ؟ .وم�ا ال�ذي يمنعكم م�ن العمل
بأحكام�ه إن كنتم تدعون تمس�ككم بنهج أمير
المؤمني�ن ؟ .وال�كالم هنا موجه إل�ى الطوائف
والفرق اإلسالمية وغير اإلسالمية ,خصوصا بعد
أن ص�ار الميثاق من مواد القان�ون الدولي ومن
مصادره الرسمية والشرعية. .
تعال�وا معن�ا نق�رأ فق�رات ه�ذا الميث�اق,
ونس�تعرضها ,م�ن دون أن نتفلس�ف بش�رح
مفرداته ,فقد كتبه أمير المؤمنين بلغة سلس�ة
وعبارات مبس�طة يفهما الحاكم والمحكوم كي
يس�تعينوا بها في بناء نظ�ام الدولة والمجتمع,
وتعزي�ز قوته�ا في هي�اكل قائمة على األس�س
الرصينة. .

ديباجة امليثاق
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما أمر بها عبد الله (علي) أمير المؤمنين
مال�ك بن الحارث األش�تر في عه�ده إليه حين
واله مص�ر :جباي�ة خراجه�ا ,وجه�اد عدوها,
واستصالح أهلها ,وعمارة بالدها.

ال�سلوك العام للحاكم
أمره بتقوى الله ,وإيثار طاعته ,وإتباع ما أمر
به في كتابه من فرائضه وسننه ,التي ال يسعد
أح�د إال بإتباعه�ا ,وال يش�قى إال مع جحودها
وإضاعته�ا ,وأن ينص�ر الل�ه س�بحانه بقلب�ه
ويده ولس�انه ,فإنه جل اس�مه قد تكفل بنصر
من نص�ره ,وإعزاز من أعزه ,وأمره أن يكس�ر
نفسه من الشهوات ,ويزعها عند الجمحات ,فإن
النفس أمارة بالسوء إال ما رحم الله. .
ث�م اعل�م يا مالك أن�ي قد وجهتك إل�ى بالد قد
جرت عليها دول قبلك من عدل وجور ,وأن الناس
ينظ�رون من أمورك في مثل م�ا كنت تنظر فيه
م�ن أمور ال�والة قبل�ك ,ويقولون في�ك ما كنت
تقول فيهم ,وإنما يس�تدل عل�ى الصالحين بما
يج�ري الله لهم على ألس�ن عب�اده ,فليكن أحب
الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح ,فاملك هواك,
وشح بنفسك عما ال يحل لك ,فإن الشح بالنفس
اإلنصاف منها فيما أحبت أو كرهت.

لزوم حب احلاكم ملواطنيه
وأش�عر قلبك الرحم�ة للرعي�ة ,والمحبة لهم,
واللط�ف به�م ,وال تكون�ن عليهم س�بعا ً ضاريا ً
تغتن�م أكله�م ,فإنهم إما أخ لك ف�ي الدين ,وإما

قادة اجلي�ص وال�سرطة
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نظير ل�ك في الخلق ,يفرط منهم الزلل ,وتعرض
لهم العلل ,ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ,
فأعطهم م�ن عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن
يعطي�ك من عفوه وصفحه ,فإنك فوقهم ,ووالي
األم�ر علي�ك فوق�ك ,والله ف�وق م�ن والك ,وقد
استكفاك أمرهم وابتالك بهم ,وال تنصبن نفسك
لحرب الله ,فإنه ال ي�دي لك بنقمته ,وال غنى بك
عن عفوه ورحمت�ه. .العفو هو األصل ,والعقاب
هو االستثناء

أغلب الظن إن معظم الكيانات
السياسية وليست كلها ال تعلم

حتى اآلن أن ميثاق اإلمام عيل
وعهده ملالك صار من مصادر
الترشيع يف القانون الدويل

وال تندمن على عف�و ,وال تبجحن بعقوبة ,وال
تس�رعن إلى ب�ادرة وج�دت منه�ا مندوحة ,وال
تقولن إني مؤمر آم�ر فأطاع فإن ذلك إدغال في
القل�بومنهك�ةللدي�ن,وتق�ربم�نالغي�ر.

ال للغرور والظلم
وإذا أحدث لك ما أنت فيه من س�لطانك أبهة أو
مخيل�ة فانظر إلى عظم مل�ك الله فوقك وقدرته
منك عل�ى ما ال تقدر عليه من نفس�ك ,فإن ذلك
يطام�ن إليك من طماحك ,ويكف عنك من غربك,
ويفئ إليك من عزب عنك من عقلك.
إياك ومس�اماة الله في عظمته ,والتش�به به
ف�ي جبروته ,فإن الله ي�ذل كل جبار ,ويهين كل
مخت�ال ,أنصف الل�ه وأنصف الناس من نفس�ك
ومن خاصة أهلك ,ومن لك فيه هوى من رعيتك,
فإنك إال تفعل ُتظلم ,ومن ظلم عباد الله كان الله

خصم�ه دون عب�اده ,من خاصم�ه الله أدحض
حجت�ه ,وكان الل�ه حرب�ا ً حت�ى ين�زع ويتوب,
وليس ش�يء أدعى إلى تغيير نعمة الله ,وتعجيل
نقمته م�ن إقامة ظلمه ,فإن الله س�ميع دعوة
المضطهدين ,وهو للظالمين بالمرصاد.

العامة اأو ًال ثم اخلا�سة
وليك�ن أحب األمور إليك أوس�طها ف�ي الحق,
وأعمه�ا ف�ي الع�دل ,وأجمعها لرض�ا الرعية,
ف�إن س�خط العامة يجح�ف برض�ا الخاصة,
وإن س�خط الخاص�ة يغتفر مع رض�ا العامة,
وليس أحد من الرعي�ة أثقل على الوالي مؤونة
ف�ي الرخاء ,وأق�ل معونة له في الب�الء ,وأكره
لإلنصاف ,وأس�أل باإللحاف ,وأقل ش�كرا ً عند
اإلعطاء ,وأبطأ عذرا ً عند المنع ,وأضعف صبرا ً
عن�د ملم�ات الدهر م�ن أهل الخاص�ة ,فليكن
صغوك لهم وميلك معهم.

تقارير املخرب ال�سري
وليك�ن أبع�د رعيت�ك من�ك وأش�نؤهم عندك
أطلبه�م لمعائب الناس ,فإن ف�ي الناس عيوبا ً
الوال�ي أحق من س�ترها ,فال تكش�فن ما غاب
عن�ك منه�ا فإنم�ا علي�ك تطهير ما ظه�ر لك,
والل�ه يحكم على ما غاب عنك ,فاس�تر العورة
ما اس�تطعت يس�تر الله منك ما تحب ستره من
رعيتك ,وأطلق عن الناس عقدة كل حقد ,واقطع
عنك سبب كل وتر ,وتغاب عن كل ما ال يضح لك,
وال تعجلن إلى تصديق ساع ,فإن الساعي غاش,
وإن تشبه بالصالحين. .

فإنه�م أعوان األثمة وإخوان الظلمة ,وأنت واجد
منه�م خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم,
وليس له مثل آصارهم وأوزارهم ممن لم يعاون
ظالما على ظلمه ,وال آثما ً على إثمه ,أولئك أخف
عليك مؤونة ,وأحس�ن لك معون�ة ,وأحنى عليك
عطف�اً ,وأق�ل لغيرك إلف�اً ,فاتخ�ذ أولئك خاصة
لخلواتك وحفالتك. .
ث�م ليكن آثره�م عندك أقولهم بم�ر الحق لك,
وأقلهم مس�اعدة فيما يكون من�ك مما كره الله
ألوليائه ,واقعا ً ذلك من هواك حيث وقع ,والصق
بأه�ل ال�ورع والص�دق ,ث�م ر ْ
ُض ُه�م عل�ى أن ال
يطروك ,وال َيب َْجحُ �ك بباطل لم تفعله ,فإن كثرة
اإلطراء ُتحدث الزهوة ,وتدني من ال ِغرَّة. .
وال يكون المحس�ن والمس�يء عن�دك بمنزلة
س�واء ,فإن في ذل�ك تزهيدا ً ألهل اإلحس�ان في
اإلحس�ان ,وتدريبا ً ألهل اإلس�اءة على اإلس�اءة,
وألزم كالً منهم ما ألزم نفسه. .

حريات النا�ص
وأعل�م أن�ه ليس بأدع�ى إلى حس�ن الظن راع
برعيته كن إحس�انه إليهم ,وتخفيفه المؤونات
عليهم ,وترك استكراهه إياهم على ليس قبلهم,
فليك�ن منك ف�ي ذلك أم�ر يجتمع لك به حس�ن
الظن برعيتك ,فإن حسن الظن يقطع عنك نصبا ً
طويالً ,وإن أحق من حس�ن ظنك به لمن حسن
بالؤك عنده ,وإن أحق من ساء ظنك به لمن ساء
بالؤك عنده ,وال تنقص س�نة صالح�ة عمل بها
صدور هذه األمة ,واجتمعت بها األلفة ,وصلحت
عليها الرعية ,وال تحدثن س�نة تضر بش�يء من
ماض�ي تلك الس�نن فيك�ون األجر لمن س�نها,
والوزر عليك بما نقضت منها.

المعيار الصحيح الختيار المستشارين
وال تدخل�ن في مش�ورتك بخيالً يع�دل بك عن
الفض�ل ويع�دك بالفقر ,وال جبان�ا ً يضعفك عن
األمور ,وال حريصا ً يزين لك الش�ره بالجور ,فإن
البخ�ل والجبن والح�رص غرائز ش�تى يجمعها
سوء الظن بالله. .

وأكث�ر مدارس�ة العلم�اء ومنافث�ة الحكم�اء
في تثبي�ت ما صلح عليه أمر ب�الدك ,وإقامة ما
استقام به الناس قبلك.

املعيار ال�سحيح الختيار الوزراء

طبقات املجتمع

إن ش�ر وزرائك من كان لألش�رار قبل�ك وزيراً,
ومن ش�ركهم ف�ي اآلثام ,فال يكون�ن لك بطانة,

وأعل�م أن الرعية طبقات ال يصل�ح بعضها إال
ببعض ,وال غنى ببعضها عن بعض ,فمنها جنود

اللجان اال�ست�سارية

الله ,ومنها كتاب العامة والخاصة ,ومنها قضاة
العدل ,ومنها عمال اإلنصاف والرفق ,ومنها أهل
الجزية والخراج من أهل الذمة ومس�لمة الناس,
ومنها التج�ار وأهل الصناع�ات ,ومنها الطبقة
الس�فلى م�ن ذوي الحاجة والمس�كنة ,وكال قد
سمى الله سهمه ,ووضع على حده فريضته في
كتاب�ه أو س�نة نبيه عهدا منه عندن�ا محفوظاً,
فالجنود بإذن الل�ه حصون الرعية ,وزين الوالة,
وعز الدين ,وس�بل األمن ,وليس تقوم الرعية إال

لقد سار الغرب عىل
هنجه و متسكوا بمبادئه
فام الذي يمنع مجاعتنا
من تطبيق مفاهيمه عىل
أرض الواقع
به�م ,ثم ال ق�وام للجنود إال بما يخ�رج الله لهم
من الخراج ال�ذي يقوون به ف�ي جهاد عدوهم,
ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ,ويكون من وراء
حاجتهم ,ثم ال قوام لهذين الصنفين إال بالصنف
الثال�ث من القض�اة والكتاب لم�ا يحكمون من
المعاقد ,ويجمعون من المنافع ,ويؤتمنون عليه
من خواص األمور وعوامها ,وال قوام لهم جميعا ً
إال بالتج�ار وذوي الصناع�ات فيم�ا يجتمع�ون
علي�ه م�ن مرافقه�م ,ويقيمونه من أس�واقهم,
ويكفونه�م من الترف�ق بأيديهم ما ال يبلغه رفق
غيره�م ,ث�م الطبقة الس�فلى من أه�ل الحاجة
والمس�كنة الذين يحق رفده�م ومعونتهم ,وفي
الله لكل س�عة ,ول�كل على الوالي ح�ق بقدر ما
يصلح�ه ,ولي�س يخ�رج الوالي م�ن حقيقة ما
ألزم�ه الل�ه م�ن ذل�ك إال باالهتمام واالس�تعانة
بالله ,وتوطين نفس�ه على ل�زوم الحق ,والصبر
عليه فيما خف عليه أو ثقل. .

ف�ول م�ن جن�ودك أنصحه�م ف�ي نفس�ك لله
ولرس�وله وإلمام�ك ,وأنقاه�م جيب�اً ,وأفضلهم
حلم�اً ,ممن يبط�ئ عن الغضب ,ويس�تريح إلى
العذر ,وي�رأف بالضعفاء ,وينب�و على األقوياء,
ومم�ن ال يثي�ره العن�ف وال يقع�ده الضعف ,ثم
الصق بذوي األحس�اب وأه�ل البيوتات الصالحة
والس�وابق الحس�نة ,ثم أهل النجدة والش�جاعة
والس�خاء والس�ماحة ,فإنهم جم�اع من الكرم,
وشعب من العرف. .
ثم تفقد م�ن أمورهم ما يتفق�ده الوالدان من
ولدهما ,وال يتفاقمن في نفس�ك ش�يء قويتهم
به ,وال تحقرن لطفا ً تعاهدتهم به وإن قل ,فإنه
داعية لهم إلى بذل النصيحة لك وحسن الظن بك,
وال تدع تفقد لطيف أمورهم اتكاالً على جسيمها
فإن لليس�ير م�ن لطف�ك موضعا ً ينتفع�ون به,
وللجس�يم موقعا ً ال يس�تغنون عن�ه ,وليكن آثر
رؤوس جن�دك عندك من واس�اهم ف�ي معونته,
وأفضل عليهم من جدته بما يس�عهم ويسع من
وراءهم م�ن خلوف أهليهم ,حت�ى يكون همهم
هم�ا ً واحدا ً في جهاد الع�دو ,فإن عطفك عليهم
يعطف قلوبهم عليك. .
وإن أفض�ل ق�رة عين ال�والة اس�تقامة العدل
في الب�الد ,وظهور مودة الرعي�ة ,وإنه ال تظهر
مودته�م إال بس�المة صدوره�م ,وال تص�ح
نصيحته�م إال بحيطته�م عل�ى والة أموره�م,
وقل�ة اس�تثقال دولهم ,وترك اس�تبطاء انقطاع
مدتهم ,فأفس�ح في آمالهم ,وواصل في حس�ن
الثن�اء عليهم ,وتعديد ما أبل�ى ذوو البالء منهم,
ف�إن كثرة الذكر لحس�ن أفعالهم تهز الش�جاع,
وتحرض الناكل إن شاء الله. .
مع حس�ن الثناء في العب�اد ,وجميل األثر في
الب�الد ,وتمام النعم�ة ,وتضعي�ف الكرامة ,وأن
يختم لي ولك بالسعادة والشهادة ,والسالم على
رسول الله صل الله عليه وآله الطيبين الطاهرين,
وسلم تسليما ً كثيراً ,والسالم. . . .

متى تكون هذه اأهدافكم ؟؟؟
كان ه�ذا خط�اب علي ب�ن أبي طال�ب وعهده
وميثاق�ه ,ال�ذي س�ارعت األقط�ار الغربية إلى
تفعيل�ه وتطبيق�ه قب�ل أن تلتف�ت إلي�ه القوى
السياسية المتناحرة في العراق. .
لقد سار الغرب على نهجه و تمسكوا بمبادئه,
فما الذي يمن�ع جماعتنا من تطبي�ق مفاهيمه
على أرض الواقع ولو على نطاق ضيق ؟؟؟.
.
قبل بضع�ة أيام جلب�ت انتباه�ي مبادرة
جامعة هارف�رد األمريكي�ة عندما ترجمت
اآلي�ة ( )135م�ن س�ورة النس�اء ,وكتبتها
بلوح�ة كبي�رة علقته�ا ف�ي أروق�ة كلي�ة
القانون ,بالشكل التالي (-:)1
O ye who believe! stand out firmly
for justice, as witnesses to Allah,
even as against yourselves, or your
parents, or your kin, and whether it
be )against( rich or poor: for Allah can
best protect both. Follow not the lusts
)of your hearts(, lest ye swerve, and
if ye distort )justice( or decline to do
justice, verily Allah is well-acquainted
.with all that ye do
h t t p : / / w w w. yo u t u b e . c o m /
watch?v=wNsFZ-2V3h8
انظروا كيف يعمل غيرن�ا بالقرآن المجيد(,)2
وكيف يتسابقون إلرساء قواعد العدل واإلنصاف
بالصيغ�ة الت�ي أوصانا به�ا دينن�ا الحنيف ,في
الوق�ت الذي ترك في�ه جماعتنا كت�اب الله وراء
ظهورهم واتبعوا ما حملته أجنداتهم السياسية
الباهت�ة م�ن أف�كار طائفي�ة عمق�ت البغضاء
والكراهي�ة ,وس�لكت دروب التناف�ر والتناح�ر
والتباع�د في ممارس�اتها اليومية ,فانعكس�ت
علينا نحن الفقراء ,وسودت عيشتنا. .
والله يستر من الجايات
(َ { )1يا أ َ ُّي َها َّ
ِين آمَ ُنوا ُك ُ
ونوا َقوَّامِ َ
الذ َ
ين ِبالْ ِق ْ
ط
س ِ
َ
َ
ش َه َدا َء لِلَّه وَلَ ْو َعلَى أ ْن ُفس ُك ْم أو الْوَالِ َديْن و ْ
ُ
َاألَ ْقر َِب َ
ين
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َّ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
إِن يك�ن غ ِنيًّا أ ْو ف ِقيرًا فالله أوْلى ِب ِهمَا فال تت ِبعوا
الْ َه�وَى أ َ ْن َت ْعد ُِلوا َوإ ْن َتلْ�وُوا أ َ ْو ُتعْر ُ
ضوا َفإِ َّن اللَّ َه
ِ
ِ
ون َ
ان ِبمَا َت ْعم َُل َ
َك َ
خ ِبيرًا} صدق الله العظيم. .
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قطعة من اجلنة تخ ّلد اأفاريز عبقرية

بوسعادة اجلزائرية :جوهرة الصحراء وبوابة السعادة
وذلك راجع إىل نمطه�ا املعماري الذي رُوعي فيه
علو الحيطان و ُبعد الس�قف ع�ن أرضية البيت،
م�ا يجعل اله�واء الس�اخن يبقى مكثف�ا بأعىل
البنايات بعيدا عن أرضيتها.
ّ
ولع�ل أجمل هذه القصور ذاك القرص الواقع
بالجزء الش�مايل للمدينة ،وهو عبارة عن قطعة
ذات طاب�ع صحراوي يحتوي عىل س�وق يتوافد
عليها سكان القرى املجاورة  ،ويتميز القرص إياه
بأشكاله امللتوية ومواد بناءه املحلية والتقنيات
الضعيفة التي ترم�ز إىل محيط اجتماعي تكيّف
بوسائل بسيطة مع املعطيات املناخية.
واس�تنادا إىل ش�هادات كوكب�ة م�ن أبن�اء
بوسعادةّ ،
فإن القرص جرى بناؤه بطوب الطني
الس�ميك ال�ذي يصف�ف ع�ىل ع�رض  4وحدات
م�ن الط�وب ما يزيد م�ن عرض الحائ�ط ليصل
امل�رت يف بع�ض األحيان ،ومن ش�أن ه�ذه امليزة
بحسب مهندس�ني معماريني ،أن تقلل من تأثري
العوام�ل الجوي�ة الخارجية من ح�رارة وبرودة
مقارن�ة بالنمط املعماري الحديث ،مع االش�ارة
إىل ّ
أن الق�رص عىل غرار م�ا هو معروف بمناطق
صحراوي�ة وش�به صحراوية أخ�رى يف الجزائر،
يحت�وي ع�ىل نواف�ذ صغ�رية ال يتع�دى طولها
وعرضها الخمسني سنتيمرتا ،الغرض منها ليس
التمتع باملناظر الخارجية أو االضاءة ،بل التهوية
أثناء فصول الش�تاء والربيع والخريف ونادرا ما
تفتح تلك النوافذ يف الصيف.

يستش�عر رواد مدين�ة بوس�عادة بق�در غري
قلي�ل م�ن املتع�ة والطمأنين�ة ،وه�م يعانقون
هذه املنطق�ة العريق�ة التي اش�تهرت بكنيتها
القديمة "بوابة السعادة" ،وتخلّد هذه الجوهرة
الصحراوية أفاريز العبقرية اإلنسانية ،يف صورة
احتفاظه�ا بما خلّفه الرس�ام الفرنيس الش�هري
"إتي�ان ديني�ه" ،وك�ذا آث�ار الفن�ان التش�كييل
البلجيكي "إدوارد فرش�لفات" .أحد املسترشقني
الفرنس�يني وصفها ب قطعة من الجنة اختارها
الخالق لتكون شاهدة عىل جنة الخلد.

ج�هرة ال�سحراء
يدرك كل من يتش�مم عبق جوهرة الصحراء،
ّ
أن األخ�رية جزائري�ة خالص�ة ،فقد أب�ت املدينة
االنس�اخ وظلت مخلصة لش�خصيتها الثقافية
ّ
ولعل ش�واهدها
ورصيده�ا الحضاري الكب�ري،
الحالي�ة تعك�س ماضيه�ا الث�ري ال�ذي يرشح
حارضها وييضء مستقبلها.
وأنت تتأهب للدخول إىل املدينة  ،يبهرك الجبل
العتي�ق "ك�ردادة" وه�و يزيّ�ن ناصي�ة املدينة،
وتسهر هذه القمة الجبلية الشاهقة عىل حماية
الجوه�رة من األهوال والزوابع ،وما يلبث الداخل
إىل بوس�عادة أن يش�عر بهدوء الصح�راء يف هذا
املكان ،فاألحياء واملسالك مكللة بالربوات والتال
والكثب�ان الرملي�ة تزينه�ا أش�جار الصفصاف
من جانب وتعطره�ا رائحة النبات�ات الطبيعية
كالديس والش�يح والعرعار من الضفة األخرى،
وتربز هذه املدينة املعطاء ألول وهلة بخصوصية
طابعها املعم�اري األصيل واملميز ،فحاراتها ذات
الل�ون البني واألصفر لم تش�يد س�وى بالطوب
والعرعار والخش�ب منذ ق�رون ومازالت تكافح
الزمن لحد الساعة.
وم�ا يزي�د يف إالعجاب تل�ك املناظ�ر الفاتنة
واألخ�اذة كبس�اتني النخيل املمت�دة عىل ضفتي
الوادي الرقراق التي تتعانق فيها أش�جار البلوط
بأش�جار الرم�ان وأش�جار املش�مش بالخروب
واللوز ،وهو س�حر جعل كبار الكتاب والفنانني
يزورون بوس�عادة باس�تمرار ،وش�جّ ع تنوعها
كب�ار املخرج�ني العامليني عىل الق�دوم إىل املدينة
الهادئ�ة لتصوي�ر م�ا يف�وق العرشي�ن عم�ا
سينمائيا اش�تهرت دوليا ،عىل غرار فيلم "دليلة
وسمس�ون" ع�ام" ( ،)1948وكذا فيل�م "بائع

العبيد " عاوة عىل أفام جزائرية كان لها صداها
ك�"عطل�ة املفت�ش الطاه�ر" للمخ�رج موىس
حداد ،و"وقائع س�نوات الجمر" للمخرج محمد
األخرض حمينة

زخم من الآثار
تمتل�ك بوس�عادة زخما أثريا معت�ربا ،وكلما
يتوغ�ل املرء يف جنبات منطق�ة تحوّلت منذ زمن
بعي�د إىل محج للفنانني وقبلة س�ياحية ،يتلمس
ينابي�ع الرتاث وش�موخ أصالة تتج�ىل يف معالم
من القصور واملس�اجد والجبال ،م�رورا بالقاع
والزوايا واألس�واق ،وصوال إىل األزي�اء التقليدية
كالربنوس والقن�دورة والحيل الفضية وصوال إىل
األوان�ي النحاس�ية والفخاري�ة والطوبية أيضا.
ّ
ف�إن العامة "س�يدي تامر
بحس�ب معلوم�ات

ب�ن أحمد" هو من أس�س مدينة بوس�عادة عام
 1120ميادية ،وس�ماها "السعادة" لشدة ولعه
بها ،وش�يّد س�يدي تامر مس�جدا حمل اس�مه،
أن برئ املس�جد املذكور ّ
وي�ربز أبناء املدينةّ ،
توفر
من�ذ قرون مياه دافئة ش�تاء وب�اردة صيفا ،ما
س�مح بإنجاز ح�وض مائي تعيش فيه أس�ماك
"النون".
وح�رص الس�كان املحليون عرب ق�رون عىل
بناء أحياء وحارات بش�كل متس�اوق ،عىل غرار
العرقوب والرشفاء والزقم وباب البويب واملوامني
والعرابة وأوالد س�يدي إبراهيم املحتضنة لقلعة
"ذي�اب اله�ايل" ،وكلها مجتمعة تش�كل مدينة
أصيلة وأصلية ،ويقول أعيان بوسعادة ّ
أن زاوية
الهامل التي ال تبعد سوى بحوايل  14كيلومرت عن
وس�ط املدينة ،زادت املنطقة شهرة كونها منارة
للعلم والدين والفقه ،علما ّأنها ُشيّدت سنة 1845
عىل يد العامة الراحل "سيدي محمد بن بلقاسم

جن�ب لبنان

ازدهار قطاع النحل رّ
يبش بأيام من العسل

بعك�س كل القطاع�ات ،ورغ�م املش�كات املختلف�ة،
يش�هد قط�اع تربية النح�ل يف الجنوب ازده�ارا ً الفتاً .فقد

ازداد عدد النحالني ،وصار النحل ش�غلهم الش�اغل يف الليل
والنه�ار ،وخصوص�اً يف قضاء بنت جبي�ل .يف األمر «رسّ »،
يقول�ون هناك .ربم�ا .لكن األم�ر الواق�ع أن «ال أرضار يف
مهن�ة النحل» ،يقول أحد النحالني ،فما يدفع إليها هو أنها
من «املهن النادرة التي ال يعاني أصحابها مش�كلة تسويق
اإلنتاج من العس�ل الطبيعي املميز» .يف بنت جبيل وحدها،
ص�ار هناك  200نح�ال ،وجابر غريب من بلدة ش�قرا هو
أحد أبرز النحّ الني بني الجيل�ني القديم والجديد .ورث هذه
املهن�ة ع�ن والده من�ذ أكثر من  30س�نة ،وص�ار يتطور
«بتطوره�ا» .وهذا التط�ور كان «رسيعاً وغري مس�بوق».
وق�د ترافق هذا مع تطور يف اآلليات أيضاً؛ «ففي الس�ابق،
كانوا يس�تخدمون صناديق خشبية يصنعونها بأيديهم أو
بيوت�اً ترابية ،حتى إن املنفاخ الذي يس�تخدم عادة لتهدئة
النحل كان�وا يصنعونه من إبريق ّ
الفخ�ار ،وكانوا يخبئون
رؤوس�هم ّ
بحطة وعقال ويضعون فوقها منخاً خشبياً».
ً
وس�ابقاً أيضاً ،كان اإلنتاج متدني�ا وغري مدروس؛ «فخلية
النح�ل الواحدة لم تك�ن تنتج أكثر من  5كلغ من العس�ل،
حتى إن بيوت النحل القديم كانت تنزع بأكملها الستخراج
العس�ل ،فتموت معظم الريقات والبيوض ويذهب الصالح
بع�زى الطالح» .أما الي�وم« ،فالصنادي�ق اإلفرنجية ،التي
ّ
املصنع ،يمكن
تؤوي النح�ل مجهزة برباوي�ز من الش�مع
استخراج أي منها عندما تمتلئ كلياً بالعسل ،وترك الباقي
ال�ذي ال يزال يحتوي عىل البيض والريقات» .ويف بلدة تولني
أيضاً ،باتت «تربية النح�ل حرفة ّ
تمكن منها عدد كبري من
أبن�اء املنطقة» ،يقول عيل ش�قري .لي�س يف تولني وحدها،
«فف�ي بنت جبيل ،ال تخل�و قرية أو بلدة م�ن النحالني ،إذ
يوج�د اليوم نحو  10نحّ الني يف كل قرية يف القضاء ،يضاف
إليه�م النحّ الون الصغ�ار ،الذين يملكون أع�دادا ً قليلة من
القف�ران» .هذه الحرفي�ة يف العمل انعكس�ت «إيجاباً عىل
اإلنت�اج ،إذ أصب�ح قفري النح�ل الواحد ينت�ج  20كلغ من
العس�ل» .لك�ن هذه اإلنتاجية ليس�ت واح�دة؛ «إذ تختلف
بني فصل وآخر ،والكارثة ّ
تحل يف الش�تاء بسبب الربد الذي
يتع�رّض له النحل ويهدد وج�وده ،وإذا ماتت ملكة النحل
يستحيل توفري البديل لها فيموت النحل كلّه» .ولهذا ،يعمد

معظم النحالني يف بنت جبيل يف فصل الشتاء إىل نقل النحل
إىل بساتني صور ،حيث يكون الجو أقل برودة ،ويف منتصف
فص�ل الربي�ع يع�اد نقل�ه إىل الق�رى ،ليوض�ع يف الحقول
والرباري .وقفري النحل ينتج عادة موسمني يف العام الواحد،
«موسم ربيعي وآخر صيفي ،واملوسم الربيعي يحتوي فيه
العسل بشكل كبري عىل فيتامني C؛ ألن غذاء النحل يعتمد يف
هذا املوسم عىل أزهار الليمون من بساتني الحمضيات .ويف
الصي�ف يعتمد النحل يف غذائه عىل أزهار الربيع املنترشة يف
الرباري ،إضافة اىل أزهار الس�نديان» .ويلفت ش�قري إىل أن
«عس�ل األزهار يتجمّد نتيجة حبوب اللق�اح الكثيفة فيه،
فقد ّ
يشكك بعض الزبائن ،بجودته ،وهذا أمر غري صحيح».
مع ذلك ،ليس كل النحالني محرتفني يف كل يشء ،إذ إن عددا ً
ً
قلي�ا منهم فقط يس�تخرج الغذاء الخ�اص بملكة النحل،
ويبيع�ه بأس�عار مرتفع�ة (الغ�رام ب�� 3دوالرات) ،نظرا ً
إىل فوائ�ده الكب�رية ،وهو �� بحس�ب غريب ��� «ال يمكن
تناول أكث�ر من نصف غرام يومياً منه ،ويكون لونه أبيض
وطعم�ه كريهاً ،يس�اعد عىل الش�فاء من أم�راض كثرية،
ويف�رزه النح�ل إلطع�ام يرقات النح�ل الصغ�رية املؤهلة
لتصبح ملكات نحل املستقبل» .يعمل غريب يف مركز لرتبية
مل�كات النحل التاب�ع لنقابة الجنوب ،وه�و املركز الوحيد
هناك ،الذي يؤ ّمن امللكات ملعظم النحالني يف لبنان ،ويراوح
س�عر ملكة النحل ب�ني  8000و 10000آالف لرية لبنانية.
ويعترب التلقيح الصناعي للملكات من األعمال التي تحتاج
إىل خربات متطورة ودقيقة .ويس�تخدم التلقيح الصناعي
للمحافظ�ة عىل س�الة معينة من النح�ل ،وللحصول عىل
غ�ذاء امللك�ة الخاص .أم�ا أنواع النح�ل «املمي�زة» ،فمنها
«النحل الس�وري» ،وهو نوع من النح�ل العربي ،واإليطايل
ونحل الفريتوني والبلدي .والنحل اإليطايل هو األكثر إنتاجاً
للعسل ،إذ ينتج كل قفري يف املوسم الواحد أكثر من  15كلغ
من العس�ل .مع ذلك ،يم�وت نحل كثري يف املنطقة بس�بب
ال�ربد .فف�ي العاصفة الثلجي�ة األخرية ،س�بب الربد موت
النح�ل «وخصوصاً يف القفران التي يعي�ش فيها عدد قليل
نس�بياً من النح�ل ،وقد يتجمد أثناء ال�ربد؛ ألن النحل عادة
يتجمع ع�ىل بعضه أثناء الربد ويتن�اوب عىل تدفئة بعضه
بعضاً» .والاّفت أن تس�ويق عس�ل النح�ل يف الجنوب أمر
سهل وممكن؛ ألن األهايل يشرتونه بكثرة.

القاسمي"ُ ،
وعرفت هذه الزاوية التي تض ّم آالف
الكتب واملخطوط�ات التاريخية يعود بعضها إىل
 740س�نة خل�ت ،بالدع�وة الدائم�ة إىل تحصيل
العلوم والدي�ن والفقه ،وعملت هذه الزاوية عىل
نرصة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة "األمري
عب�د الق�ادر" ودعمت�ه يف الح�رب ع�ىل املحت�ل
الفرنيس ،مثلما أيدت وس�اندت فرسان املقاومة
عىل غرار املقراني والحداد وغريهما.

ق�س�ر وزرابي وبراني�س
تعترب قصور بوس�عادة بيوتا واسعة األدوار،
ولم تكن فضاءات اس�رتاحة فحس�ب ،بل ّ
مثلت
فضاءات تجارية صغرية تت�م فيها املبادالت بني
البدو الرحل ،وتنفرد بخاصيتها املنتعش�ة ،حيث
ال تتعدى معدالت الحرارة داخلها حدود  15درجة،

�س�ق حريف �سهري

وال يمكن للزائر أن يتعامى عن سوقها الحريف
الش�هري ،فهن�ا تصادف�ك مح�ات بي�ع الزرابي
بمختلف األش�كال واألحجام واملزركش�ة بشتى
األلوان والرس�ومات والتي تباع بأثمان معقولة،
وه�ي زراب�ي تنس�ج يف البيوت بط�رق تقليدية،
مثلم�ا تؤك�ده الحاجة فاطم�ة ( 76عاما) التي
تمارس هذه الحرفة يف منزلها منذ س�تني س�نة
كامل�ة ،حيث بدأت تكوينها وه�ي طفلة لم تكد
تتج�اوز  12س�نة ،ومازال�ت لح�د اآلن تمارس
الحرفة بشغف وعش�ق كبريين عىل غرار معظم
نساء بوسعادة .
وتتأل�ق محات بيع الربانيس املنس�وجة من
لدن عائ�ات متخصص�ة ،يف حرف�ة متوارثة أبا
عن جد حس�ب الحاج معم�ر ( 84عاما) الخبري
بالربنوس البوس�عادي القح ،وهو لباس تقليدي

ذائ�ع الصي�ت ،ويش� ّدد محدثنا ع�ىل ّ
أن صناعة
الربن�وس رصي�د ّ
يعرب ع�ن أصال�ة وخصوصية
وهوي�ة املنطقة ،ل�ذا يجب صيانت�ه واملحافظة
عليه ونقله بكل أمانة لألجيال الصاعدة ،وتحتفل
بوّابة الس�عادة كل عام ب�"عي�د الربنوس" الذي
يستقطب الزوار من كل صوب وحدب.

"دينيه" ون�سيد ال�احة
ّ
وش�كلت بوس�عادة مُ قاما دائم�ا ألجيال من
الكت�اب والفنان�ني ،يتقدمهم الفنان التش�كييل
الفرن�يس الش�هري "اتي�ان ديني�ه" (� 1861
1929م) الذي دخل اإلسام ّ
وغري اسمه إىل "نرص
الدي�ن ديني�ه" قبل أن يك�رس حيات�ه يف خدمة
َّ
وخصه�ا بروائعه
واح�ة تفيّأ بظ�ال عش�قها،
الخال�دات ،حي�ث رس�مها تاريخي�ا واقتصاديا
واجتماعي�ا يف لوحات زيتية أخذت ش�هرة دولية
ودخلت كربي�ات املتاحف يف العال�م بينما تحول
متحفه الكائن ببوس�عادة إىل معلم ثقايف ش�هري
يزوره الصغري والكبري.
وال يمك�ن أن تكتم�ل جولت�ك ع�رب جوه�رة
الصح�راء دون زي�ارة طاحونة" فريي�رو" التي
ال تبعد عن بوس�عادة س�وى بثاثة كيلومرتات،
وأصبح�ت بمثابة معل�م تاريخي يلج�ا إليه كل
ال�زوار ،تبعا ملجاورتها ش�االت رائع�ة كانت يف
املايض تش�كل الطاقة املحرك�ة للطاحونة ،فيما
تح�ول منزل " فريي�رو" اليوم إىل أط�ال بديعة
خابة تس�بح وسط مياه الوادي املحاط بحدائق
عائمة وبساتني خصبة خرضاء .
ّ
مقرصا حتما ،إن أسقط "وادي
وسيكون املرء
الس�عادة" م�ن أجندة زيارت�ه للمدين�ة الحاملة،
ويعد الوادي املذكور مرفئا رومانس�يا تتجىل فيه
آيات الحنني واألنني واآله�ات ،ما أهلّه إىل تجاوز
دوره اآلب�د كمغ�ذي لواحة بوس�عادة الجميلة،
لتصب�ح مناظ�ره الس�احرة ملهم�ة املبدع�ني
وملتقى األحب�ة .ولكون ال�وادي الدائم الجريان
عابرا لبوس�عادة القديمة ،يروي مخرضمون ّأنه
بقي مصدرا هاما للزراعة والبس�تنة ،حيث عمد
سكانه األوائل إىل إنجاز الحدائق وغرس األشجار
املثمرة من رمان وتني وزيتون ونخيل ،كما كانوا
يعتمدون عليه يف االستهاك اليومي للخرضوات
بل ومن بني الس�كان من يجعل بعض املساحات
املحاذية لضفتي الوادي مرعى للغنم.

جزيرة �سباح املاليزية

أكرب زهرة وأصغر وحيد قرن بالعالـم
تس�تقطب جزي�رة صب�اح املاليزي�ة الس�ياح ملا
تتمتع به من طبيعة س�احرة وكن�وز نادرة ال توجد
يف أي بل�د آخر يف العالم ،إذ تضم الجزيرة بني أركانها
أكرب زهرة وأصغر وحيد قرن يف العالم ،كما أنها تتيح
للسياح فرصة املبيت يف قرى تقع يف أحضان الغابات
واألدغال والغوص إىل جانب قرش الحوت والساحف
الضخم�ة .وتق�ع والي�ة صب�اح يف الطرف الش�مايل
م�ن جزي�رة بورنيو الكب�رية ،التي تقع أج�زاء منها
يف ماليزيا وإندونيس�يا وس�لطنة برون�اي الصغرية.
وينتمي س�كان ه�ذه الجزي�رة إىل مجموعة عرقية
صغرية ُتعرف باس�م لوندايا ،وهم من املسيحيني ،يف
حني أن اإلس�ام ه�و الدين الرس�مي ملاليزيا.ويعترب
صيد الغزالن والخنازير الربية باس�تخدام الرمح من
التقالي�د الش�ائعة يف القرى النائية التي تقع وس�ط
الغابات بجزيرة صباح ،وأوضح س�يمويل سالوطان
بمدين�ة لونغ باس�يا "لقد اصط�اد أجدادن�ا األوائل
الحيوان�ات الربية بواس�طة الرم�ح ،وال يزال بعضنا
يس�تخدمه حتى اليوم ،كما يعتمد البعض اآلخر عىل
البنادق" .ويوفر هذا الرجل ،الذي يبلغ من العمر 50
عام�اً ويعيل أرسة مكونة من س�بعة أف�راد ،أماكن
إقامة بس�يطة للس�ياح يف جزيرة صب�اح ،وغالباً ما
تك�ون غرف الس�ياح يف منازل خش�بية يت�م بناؤها
عىل ركائز متينة ،ويصحو السياح دائماً عىل أصوات
الدجاج وهي تمرح أسفل هذه املنازل.

الغابات وال�ساللت
وتوفر قرية لونغ باس�ا للس�ياح فرص�ة القيام

الرتاث الطبيعي

بالعدي�د م�ن األنش�طة املتنوع�ة س�واء كانت صيد
األس�ماك أو التج�ول وس�ط الغاب�ات والش�االت
والبحريات أو الس�باحة يف األنهار ومشاهدة الطيور
والفراش�ات البديع�ة ،باإلضاف�ة إىل التع�رف ع�ىل
ع�ادات وتقالي�د الس�كان األصلي�ني .وتق�ع ه�ذه
القري�ة يف مقاطع�ة س�يبيتانغ يف الط�رف الجنوبي
الغربي م�ن جزيرة صب�اح .وتتاح للس�ياح يف قرية
لون�غ باس�ا فرص�ة مش�اهدة أصغر وحي�د قرن يف
العال�م ،حيث يبل�غ ارتفاع كتف ه�ذا الحيوان املهدد
باالنق�راض ح�وايل  1.30مرت .ويس�عى باحثون من
أملاني�ا وماليزيا للحفاظ عىل بقاء ه�ذا الحيوان عىل
قي�د الحي�اة .ويمكن قطع مس�افة  150كلم ما بني

قرية لونغ باس�ا وعاصم�ة الجزيرة كوت�ا كينابالو
بواس�طة س�يارة األرايض الوع�رة يف غضون س�بع
ً
كبرية
س�اعات ،حيث تغطي الرمال والح�ى أجزا ًء
من هذا الطري�ق .وتعترب مدينة كوتا كينابالو مدينة
املتناقضات ،حيث ترتاص العبّارات الراسية واملراكب
بجوار بعضها بعضا يف وسط املدينة .ويرسع الرجال
والنساء املحملون بالسال والحقائب ما بني القوارب
وأكشاك السوق املقامة عىل املاء .وينادي أحد الرجال
قائاً "ق�ارب خاص إىل الجزر" .ولك�ن هناك العديد
من العبّ�ارات التي تصل إىل الج�زر القريبة يف دقائق
معدودة ،وتنقل للسياح إحساساً حقيقياً بما تتمتع
به جزيرة صباح.

اغلبهم ي�ساب�ن بالعمى كليا

ويج�ب أن يش�تمل الربنامج الس�ياحي لجزيرة
صباح عىل زيارة محمية كينابالو التي تندرج ضمن
قائم�ة الرتاث الطبيعي العاملي ،كذل�ك التجول بجبل
كينابال�و ال�ذي يبل�غ ارتفاع�ه  4095م�رتاً .وتزخر
الغاب�ات الكثيف�ة بالعدي�د م�ن املناظ�ر الطبيعي�ة
البديع�ة والكثري من الطي�ور والنباتات الجميلة مثل
الببغاوات وزه�ور األوركيد .وتنترش يف هذه املحمية
الطبيعي�ة أن�واع مختلفة م�ن الكائن�ات الحية مثل
الدي�دان الحم�راء الت�ي يبل�غ طولها  30س�نتيمرتا
تقريب�اً .ويتمكن الس�ياح أيضاً من مش�اهدة زهور
نب�ات رافليس�يا ،الت�ي تعترب أك�رب زه�رة يف العالم
ويبل�غ قطرها ح�وايل  1مرت .وتتمت�ع جزيرة صباح
بس�واحل طويلة تبلغ  1400كلم ،التي تتيح للسياح
فرصة االس�رتخاء أم�ام املياه الفريوزي�ة الرقراقة.
ويكثر تدفق أفواج الس�ياح عىل مرك�ز إعادة تأهيل
القردة بالقرب من سانداكان يف رشق الجزيرة ،حيث
يأتي الس�ياح لتغذية القرود والتق�اط بعض الصور
الفوتوغرافية معها.
وتش�تهر جزي�رة صب�اح أيض�اً بالعدي�د م�ن
الرياض�ات املائية مث�ل الغوص والس�نوركلينغ عىل
الجزر الواقعة قبالة الس�احل الرشق�ي عند منطقة
س�يمبورنا ،حيث يمكن للس�ائح مش�اهدة أسماك
قرش الح�وت والس�احف ذات ال�رؤوس الضخمة،
ويعاي�ش تج�ارب فري�دة م�ن نوعها تظل راس�خة
كذكرى خالدة يف ذهنه طوال الحياة.

سكان قرية مبرصون يف النهار ...عميان بالليل
تعت�رب قري�ة «العمي�ان» ظاه�رة غريبة...حيث ح�ريت األطباء
وأنهك�ت اعيانها الذين تخىل عنهم ونفرت منهم جميع القرى والقبائل
املجاورة وألهت الحروب الدائرة باليمن الجمعيات الخريية والناشطة يف
املجال اإلنس�اني معاناة جيل بكامله ومنطقة تعيش خارج هذا العالم
قاطبة ....الظاهرة تبدأ حني تضع النساء مواليدهن مزودين  -كغريهم
 بنعم�ة الب�رص ،لكنه�م عندم�ا يبلغون الخامس�ة ينق�ص برصهمتدريجيا مع األيام ،إىل أن يتاىش كليا ،بعد ذلك فا يس�تطيعون الرؤية
ط�وال الليل ،وان كانوا يستش�عرون بصيصا ضئيا م�ن ضوء النهار.
ف�«العميان» ليس�ت مجرد لقب للقرية ،او اسم للتندر والفكاهة ...بل
ه�و وصف صادق تماما ألطفال هذه القرية الغريبة الكائنة يف منطقة
بني حسن بمحافظة حجة شمال اليمن ،حيث تضع النساء مواليدهن
مزودين  -كغريهم  -بنعمة البرص ،لكنهم عندما يبلغون الخامسة يبدأ
ض�وء عيونهم يف الخف�وت تدريجيا مع األي�ام ،اىل ان يتاىش كليا ،بعد
ذلك فا يستطيعون الرؤية طوال الليل ،وان كانوا يستشعرون بصيصا
ضئيا من ض�وء النهار .قرية العميان الت�ي تبحث عن عاج ألطفالها

املنكوب�ني ،زادت من حجم معاناتها وطأة العج�ز االقتصادي  ،وتردي
الخدم�ات الصحية والتعليمي�ة ،فضا عن عدم توفر م�دارس ألطفال
القري�ة الذين يندرجون جميعا تحت عنوان ذوي االحتياجات الخاصة،
األم�ر الذي يجعلهم عرض�ة للترسب من التعليم لعجزه�م عن متابعة
الدراسة ،وتحمل تكاليفها يف وقت واحد .ويروي ناشطون اجتماعيون
زارو القري�ة اليمني�ة وأك�دوأن ظاه�رة زواج األقارب الت�ي تعرف بها
هاته املنطقة والعزلة التي يعيش�ونها قد تكون السبب وراء هذا املرض
الغريب .ويعرف عن س�كان هذه القرية أنهم يربطون منازلهم بحبال
متين�ة ،حي�ث يس�تعينون به�ا للتنقل ،خصوص�ا يف املناط�ق الوعرة،
وبالق�رب من اآلبار املائية والربك ،ومازاد يف معاناتهم هو رفض القرى
املجاورة ال�زواج منهم مما عمق معاناتهم ويعترب الفحص قبل الزواج
خط�ا احم�ر يف اليمن ،خصوص�ا يف حال كان�ت العروس م�ن القبائل
او الق�رى اليمني�ة ،الن طالب ال�زواج قد يتعرض أما للطرد ،ويف أس�وأ
األح�وال للرضب أو القتل .وعىل الرغ�م من خطورة املوقف مازال اغلب
املجتمع اليمني يجهل خطورة زواج األقارب.
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الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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االستنساخ "اإلخواين"
عبد�هلل �إ�سكندر

فؤاد حسون

اعرتاف املتهمني

ريا�ض هاين بهار
مما دعان�ي للكتابة لهذا الموض�وع كثرة ما
يتعرض له اإلنس�ان م�ن أخيه اإلنس�ان في
الع�راق من ظلم وج�ور وتعس�ف باجراءات
التحقي�ق الس�يما ف�ي وقتن�ا ه�ذا كث�رة
الصراع�ات والمش�اكل السياس�ية واناط�ة
مس�ووليه التحقيق مع المتهمين الى جهات
ليست مختصة (كالجيش والشرطة الوطنية)
وهي جه�ات غير مؤهل�ة لهذه المه�ام مما
تراك�م على م�دى الس�نوات الماضية اخطاء
فادح�ة ارتكب�ت من تل�ك الجه�ات وتفجرت
بالتظاهر والتم�رد والعصيان على الحكومه
وق�د يكون نتيج�ة لعدم الكف�اءة التحقيقية
لدى رجال الجيش وهي جهة ليست مختصة
باالمن الداخلي والتي بدورها أدت إلى امتهان
كرامة اإلنسان واإلعتداء على حريته وسالمة
جسمه (بدافع الحصول على معلومات) تحت
ضغ�ط اإلك�راه والتعذيب والوع�د والتهديد،
واس�تالب االعت�راف بط�رق غير مش�روعة
وغير إنس�انية يجعله دليالً غي�ر صحيح وال
يع�ول علي�ه لص�دوره من إنس�ان مس�لوب
اإلرادة واالختيار ,ومورس التحقيق بالعراق
من قبل (السرية والفوج واللواء والفرقة مع
اش�خاص مدنيين) بألوان من التعذيب البدني
والنفس�ي كانت كله�ا بغرض الوص�ول إلى
اعتراف�ات ،حتى ولو كان�ت كاذبة في الكثير
من األحيان ,وهذه الممارس�ات التتم الى في

حممد نور �لدين

وض�ع البل�د تحت (االح�كام العرفي�ة) وفي
تاريخنا الحديث االس�ود (المحاكم العرفية)
و(محاكم الثورة) سيئة الصيت التي اصدرت
احكامه�ا البربري�ة بمج�رد اعت�راف المتهم
باالكراه وذهب نتيجة هذا التعسف قوافل من
الشهداء االبرار من اليساريين واالسالميين ,
في ممارس�ات الهيمنة وآليّات تدمير العدالة
م�ن خالل تدمير الفرد ,وممارس�ات التصلح
حتى في القرون الوسطى.
وشاعت قصص التعذيب في العراق كما شاع
صي�ت «الجالدين» وما يفعلون�ه بالمتهمين،
إل�ى أن صاروا مبعث رعب ويتجاوزون دائرة
المعان�اة الصغيرة إلى دائ�رة أكبر جعلوا كل
أبن�اء الوطن ش�هودا عليه�ا ،عندم�ا وقفوا
فرادى وجماعات َي ْروُ ن للعالم أنماط مختلفة
م�ن التعذي�ب الذي لق�وه في الس�ابق ،وعبر
اعترافات خاص�ة تؤرخ لصفحات حالكة من
التاريخ األس�ود للعراق الذي ل�م تنقطع بعد
حبال�ه م�ع الماض�ي  ,ان اس�اليب طواغيت
تل�ك الحق�ب الس�وداء ل�م تتوق�ف ,وي�زداد
األم�ر التباس�ا ف�ي مجتمعاتن�ا عندم�ا نرى
الذين يواجه�ون احتكار ال ّدول�ة "للحقيقة"
يقترح�ون هم أنفس�هم مش�اريع ش�موليّة
ق�د تتح�وّل إلى ق�وّة دمار هائل�ة .فال يمكن
مواجه�ة ّ
التس�لّط وغياب العدالة باس�تعادة
ساذجة لمفهوم الخير الذي تحتكره السّ لطة

تح�ت مس�مّيات جدي�دة ب�ل يج�ب الخروج
من ثنائيّ�ة الخير والش� ّر ونقل ّ
الص�راع إلى
فض�اءات حق�وق اإلنس�ان وال ّديمقراطيّ�ة
ّ
ّ
الفردي
ب�كل ما تمنحه م�ن إمكانات للفع�ل

والجماع�ي والتوثيق الدولي م�ن المنظمات
ّ
كل ّ
أن وراء ّ
الدوليةّ ,
ملف جالّد أرسل ضحاياه
إل�ى جحي�م آل�ة السّ �لطة بدع�وى الواج�ب
ّ
ونتذك�ر كذل�ك ّ
أن آالف األف�راد الذين تحوّلوا
إل�ى أرقام عديمة ّ
الش�أن ه�م محصلة إنكار
العدالة والالّمباالة وه�ذا ما اوضحته اللجان
المنبثقه م�ن الحكومه والبرلم�ان للتحقيق
بطالب المتظاهرين ,وكان�ت المعادله االتيه
(مخبر سري +اعتراف باالكراه = اعدام).
وإل�ى وقت قري�ب كان االعتقاد الس�ائد ّ
بأن
االعتراف هو سيّد األدلة ,غير أن ذلك االعتقاد
مالب�ث إال وأثب�ت ع�دم صحت�ه بالنظ�ر إلى
المب�ادئ الحديث�ة ف�ي القضاء عل�ى اعتبار
أن القاض�ي يحكم بن�اء على ما يس�تقر في
ضميره وما يتولّد لديه من قناعات ,وهو بذلك
غير ملزم باألخذ باعت�راف المتهم في جميع
ً
وج�دت أدلة أخرى
األح�وال ,خصوصا إذا ما ِ
تنفي صحته أو تتعارض معه  ,على أنه يجب
اإلش�ارة هنا أن االعتماد على قناعة القاضي
أم�ر مقيّ�د ولي�س مطلق�ا ,بحيث يش�ترط
القانون أن تكون قناع�ة القاضي مبنية على
أس�باب قوية ومدعمة بأدلة واقعية وليس�ت

مبنية على مجرّد الشك أو التخمين ,إذ أن هناك
مبدأ في القضاء مفاده أن الش�ك يفسّ ر دائما ً

لصالح المتهم ,ومن هنا يتضح لنا بأن قناعة
القاضي ليس�ت مطلقة وهذا بالشك يزيد من
الثقة بالقضاء ويحمي القرارات القضائية أو
األحكام من الخطأ ,بذلك (االعتراف) يش�ترك
مع بقية أدل�ة اإلثبات الجنائية التي يترك أمر
تقدير حجيتها للقاضي ,فإن للمحكمة الرأي
الحاس�م ف�ي قب�ول أي دلي�ل أو ه�در قيمته
وما االعتراف إال أح�د تلك األدلة ,وفي جميع
األحوال وحتى يك�ون لالعتراف حجيّته فإنه
البد أن يكون وليد إجراءات صحيحة وسليمة
من حيث ما يس�بقه م�ن إجراءات تحقيق (ال
تك�ون لالعت�راف قيمة إذا انتزع م�ن المتهم
بطريق اإلكراه المادي أو األدبي).
خالصة القول فإن اناطه التحقيق في جرائم
مهمه ودقيق�ه ج ّدا ً إذ يقتض�ي إقامة توازن
دائ�م بين الوس�ائل الرامي�ة إل�ى المحافظة
على المجتمع بالكشف عن الجرائم ومعاقبة
مرتكبيها؛ وبين حقوق المواطنين في صيانة
حريتهم وكرامتهم .وضمانة لهذا التوازن
 �1ابعاد الجيش عن التحقيق مع االش�خاص
المدنيين وهذه مهمه (مجلس القضاء االعلى
ولجن�ه االم�ن والدف�اع البرلماني�ه ومكتب
القائد العام) .
 �2الرج�وع ال�ى مواد الدس�تور ب�ان التناط

مس�ؤليه (المعلوم�ات والقب�ض والتحقيق
وااليداع الى جهه واحده) وهذا مايحصل االن
من خرقات على الدستور واضرب مثال(ضابط
اس�تخبارات ف�وج لدي�ه مخبرس�ري وه�ي
ذات الجه�ه تقبض على المته�م وذات الجهه
تحقق معه ويودع بذات الوحده العس�كريه)
وهذا انتهاك ص�ارخ لكل االعراف في االرض
واليبتعد بملمتر عن النظام الشمولي
 �3ضروره (الثوثيق الفيدوي لالعترفات من
قبل قاض�ي التحقيق) وكم�ا متبعه في دول
العال�م بدل م�ن الكتابه حيث تب�ث للمحاكم
العراقي�ه ان اغلب االعترف�ات تؤخذ باالكراه
 ,واعتم�اد تقني�ات جم�ع االدل�ه وتطوي�ر
عم�ل مديريه تحقي�ق االدل�ه الجنائيه حيث
نفتقر الى ابس�ط تقنيات االمن الحديثه رغم
الميزانيه المخيفه للداخليه
 �4ان هذه السلوكيات لها اهداف انتقاميه مما
تجع�ل دوامه العنف مس�تمره واال ماالنهايه
,وقد يبغ�ي هوالء المحققون اه�داف ماديه
باعتباره�ا لون م�ن الوان التج�اره باالرواح
ويحق�ق ارباح مالية واصبحت هناك ضروره
الخضاع المحققين للفحص النفسي ومعايير
منح التصاريح االمني�ه الن البعض قد يكون
مصاب بمرض عقلي اونفس�ي (كالس�اديه)
لحمايه المجتمع من شرورهم.
riadhbahar@yahoo.com
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األكراد يف اللعبة اإلقليمية

تتس�ارع التطورات المتصلة بالمسألة الكردية في الشرق األوسط.
ففي تركيا بدأت عملية مفاوضات أطلق عليها اسم «عملية ايمرالي»
بي�ن الدول�ة التركية وزعي�م «حزب العم�ال الكردس�تاني» عبدالله
أوجالن ،وفي العراق تتس�ع دائرة التكهنات حول اتفاق س�ري بين
أنق�رة وأربيل حول النفط كان وراء التوترات التي نش�أت بين إقليم
كردستان وحكومة نوري المالكي.
وفي س�وريا يواص�ل مقاتل�و الجبه�ة الكردية الواس�عة تصديهم
لهجمات المعارضة السورية المسلحة المدعومة مباشرة من تركيا
في بلدة رأس العين ،فيما تخترق هذه التطورات عملية اغتيال ثالث
من قياديات «الكردستاني» في باريس.
فبعد التفاؤل الذي س�اد معظم األوس�اط التركية والكردية من بدء
المفاوضات ،فقد جاء اغتيال الكرديات في باريس لينقص من نسبة
التفاؤل م�ع عدم بروز خيوط جدية في عملية التحقيق الفرنس�ية
س�وى اعتقال شخص قيل انه منتم إلى «حزب العمال الكردستاني»
بتهم�ة االغتيال ،م�ع تأكيد قي�ادة الحزب أن الش�اب المذكور ليس
عضوا ً في الحزب .وتقول أوساط كردية مطلعة إن الحزب يرجّ ح أن
تكون االس�تخبارات التركية نفسها وراء عملية االغتيال ،مستفيدة
م�ن عملية بدء المفاوضات لكي تضع األك�راد أمام أمر واقع ،وهو
البقاء حول طاولة المفاوضات حتى ال يتحملوا مسؤولية إفشالها.
وتك�ون الدولة التركية تخلصت م�ن قيادية لها دور كبير في تنظيم
جمع المال للحزب من أوروبا.
وترى هذه األوس�اط أن حزب العمال الكردس�تاني نفسه ال يتوقع
أن تنته�ي المفاوضات إلى نتيجة ،ألنها تجري في ظل ش�روط غير
متكافئ�ة ،حيث أوجالن معتقل ومعزول ع�ن الجميع ،فيما الطرف
الترك�ي حر بالكامل .ولذلك يرى الحزب ان�ه إذا كان من أمل للتقدم
في المفاوضات فهو إطالق س�راح أوج�الن ،وتمكينه من التواصل
م�ع الجمي�ع .وتقول ه�ذه األوس�اط إن أوجالن ،في األس�اس ،لم
يفص�ح بعد عن موقفه من المفاوض�ات التي تجري معه لكي تبنى
تقديرات متفائلة .كما أن الحكومة التركية ال تذهب إلى المفاوضات
بنية س�ليمة ،بدليل أن أردوغان نفس�ه أعلن ف�ي ذروة المفاوضات
ع�ن رفض�ه االعتراف بوجود قضي�ة كردية في تركي�ا ،كما انه في
الوق�ت ال�ذي تلتقي في�ه الدولة مع زعي�م «الكردس�تاني» تقصف
الطائ�رات التركي�ة مواق�ع الحزب في جب�ال قندي�ل ،وتتحكم بمن
يريد الذهاب من قادة «حزب الس�الم والديموقراطية» للقاء أوجالن
وتغت�ال قياديات كرديات في باريس ،ويعل�ن أردوغان أنه لن يفرج
عن أوجالن أو حتى يوضع في اإلقامة الجبرية ،ولن يصدر عفو عام
يستفيد منه آالف المعتقلين من األكراد.
لذل�ك ف�إن الحكوم�ة التركي�ة ال تهدف م�ن إطالق ه�ذا المناخ من
المفاوضات والتفاؤل س�وى تس�كين «حزب العمال الكردستاني»
كي ال يقوم بعمليات عس�كرية مكثفة ،ولك�ي تتفرغ أنقرة لضرب

الوجود الكردي في سوريا .كذلك فإن محاولة «رشوة» أنقرة «حزب
العمال الكردس�تاني» ببعض المطالب الهامش�ية تأتي في سياق ما
كش�ف عنه النائب في «حزب الش�عب الجمهوري» آيتون تش�يراي
من أن أنقرة ّ
وقعت اتفاقا س�ريا مع اربيل لتصدير النفط «الكردي»
عبر تركيا ،وهذا يتطل�ب ممرات جغرافية آمنة يوفرها التفاهم مع
«الكردستاني» بهدف التخلي عن السالح.
وتس�خر هذه األوس�اط من قول الدول�ة التركية إن الق�رار النهائي
ل�«حزب العمال الكردس�تاني» لدى أوجالن ،ولذلك قررت التفاوض
معه .وتقول هذه األوس�اط إن أوجالن ،زعيم الحزب الفعلي ورمزه
ورم�ز الحرك�ة القومي�ة الكردي�ة ،وإذا أص�در تعليم�ات حاس�مة
فالجمي�ع ينفذونه�ا ،لك�ن أوجالن ي�درك الظروف التي ه�و فيها،
حيث ال يس�مح له سوى بالسماع إلى اإلذاعة ،فيما لم يوضع جهاز
تلفزي�ون إال قبل أي�ام قليلة بأمر من أردوغان ،واوجالن نفس�ه لم
يطلب ذلك في األس�اس .واوجالن منذ س�نوات لم يعط أي تعليمات
مباش�رة وحاس�مة إل�ى قيادة الحزب ف�ي قنديل ف�ي أي موضوع،
ولكن كان يرس�ل وجهات نظر يتم التداول بها ومناقش�تها ،بحيث
ال يمك�ن للح�زب أن يتخذ أي ق�رار إال بتطابق تام بي�ن قيادة قنديل
وأوجالن .مع ذلك فإن الحزب ال يقف أي موقف مس�بق رافض ألي
مقت�رح للحل من جانب الدولة ،فإذا لمس تجاوبا في نقطة ما فإنه
يتق�دم بالقدر ذاته .وحتى اآلن لم يلمس الحزب أي تغيير جذري في
الموق�ف الترك�ي ،لذا أعلن أح�د قادته مراد قره ي�الن أن الحزب لن
يترك السالح وسيطبق الخطط الموضوعة للعام  2013من دون أي
تعدي�ل .وتقول األوس�اط الكردية إن خطط الح�زب كانت تتفاوت
بين تحركات ش�عبية في فترة وعمليات عس�كرية في فترة أخرى،
ولي�س صحيحا أن األك�راد لم يقوم�وا حت�ى اآلن ب�«ربيع كردي»
عبر تظاهرات واعتصام�ات مفتوحة ،على غرار ميدان التحرير في
القاه�رة .ولقد كان اإلض�راب المفتوح عن الطع�ام ألكثر من 700
س�جين كردي مثاال على التحرك إل�ى النهاية ،وقد نجح األكراد بهذا
اإلضراب في تحقيق مطلب الدفاع عن أنفس�هم باللغة الكردية الذي
أق�ره البرلمان التركي الحقا ،وهو ليس ّ
منة من الحكومة بل مطلب
انتزع بالقوة .فاألكراد يتحركون دائما وهم يق ّدرون الموقف بما ال
يعرّض األكراد لخس�ائر ،وهم يراهنون على تغيّر تدريجي في مزاج
ال�رأي العام والنخب التركية .وال تس�تبعد هذه األوس�اط أن تكون
التحركات الكردية المقبلة تجمع بين التحركات الشعبية والعمليات
العس�كرية بصورة متزامنة .وتش�ير هذه األوس�اط إل�ى أن أكراد
تركي�ا ال يريدون االنفص�ال وال الدولة المس�تقلة وال الفدرالية ،بل
جمهورية تركي�ة ديموقراطية لها أقالي�م ذات حكم ذاتي واعتراف
بالهوي�ة الكردي�ة ف�ي الدس�تور ،وهو المطل�ب الذي يري�ده أكراد
س�وريا .وهنا تقول هذه األوساط إن أكراد سوريا لم يكن موقفهم
ملتبسا من الوضع في سوريا ،إذ انهم يؤيدون التغيير الديموقراطي

السلمي من جهة ويريدون االعتراف بهويتهم في الدستور مع حكم
ذاتي .ولك�ن عندما تحولت حركة االحتجاجات إلى حركة مس�لحة
وتدخلت الدول األجنبية ،وال س�يما تركيا ،فإن أكراد س�وريا وقفوا
ضد المعارضة الس�ورية المسلحة ،لكن طبيعة عالقتهم مع هياكل
المعارضات الس�ورية ،وال س�يما «المجلس الوطني السوري» كما
«االئت�الف الوطني» الذي تأس�س في الدوحة لم تكن مش�جعة أبدا،
حيث رفضت المعارضة االعتراف بالهوية الكردية في س�وريا الغد،
واكتف�ت بالقول انه س�يكون لألكراد كل حق�وق المواطنة .وترى
هذه األوساط أن رفض المعارضة للمطالب الكردية سببه األساسي
تركي�ا التي ش�كلت «المجلس الوطني» وال تريد نش�وء واقع كردي
ف�ي س�وريا .وهنا تش�ير ه�ذه األوس�اط إل�ى أن حكوم�ة «حزب
العدال�ة والتنمية» تحاول أن تغري «رئيس» إقليم كردس�تان العراق
مس�عود البرزاني بالدخول إلى شمال س�وريا ،ليكون أكراد سوريا
تح�ت س�يطرته وزعامت�ه ،حتى ال يقع تحت الس�يطرة المباش�رة
ل�«ح�زب االتحاد الديموقراطي» الذي يعتب�ر تابعا ل�«حزب العمال
الكردس�تاني» .وف�ي هذا الس�ياق ،يأت�ي جانب من تق�ارب أنقرة
م�ع اربيل ،غير أن ه�ذه الرغبة التركي�ة لم تتحق�ق ،واتفق األكراد
جميعا على تش�كيل الهيئة الكردي�ة العليا التي تضم مختلف الفئات
الكردية الس�ورية ،والتي تدير الوضع الكردي في س�وريا سياس�يا
وعس�كريا ،وفي ه�ذا المجال فإن عددا كبيرا م�ن المقاتلين األكراد
الس�وريين يتدربون في ش�مال العراق ويأتون إلى س�وريا ،كما أن
العديد منهم يتدرب في س�وريا ويتفق الجميع ،بمن فيهم المؤيدون
للبرزان�ي ،على ضرورة التص�دي للمعارضة الس�ورية التي تهاجم
بلدة رأس العين الس�ورية بدعم تركي مباشر من مدينة جيالن بينار
المقابلة في الجانب التركي من حيث يأتي مس�لّحو المعارضة ،كما
أن س�يارات اإلسعاف التركي تدخل محملة باألسلحة وتعود محملة
بالقتل�ى والجرح�ى من المعارض�ة .وتقول األوس�اط الكردية انه
ال صدامات مع الجيش الس�وري ما لم يش�كل وج�وده هنا أو هناك
ذريعة للمعارض�ة لمهاجمة المناطق الكردية .وفي المش�هد العام
فإن األكراد يسيّرون اآلن الشؤون الحياتية والخدماتية للسكان في
المناط�ق الكردية ،مع وجود لقوات س�ورية ف�ي الثكنات أو بعض
المواقع ،وفي مناطق محدودة من المناطق الكردية.
وإذ تعترف هذه األوساط بأن حرية الحركة الكردية في سوريا أكبر
من قبل ،تسخر من االتهام التركي بأن هناك اتفاقا سريا بين «حزب
العم�ال الكردس�تاني» وكل من س�وريا وإي�ران .إذ ان إيران تالحق
عناصر الحزب وتهاجم مواقع لهم على الحدود معها ،كما أن النظام
في س�وريا لم يتجاوب مع مطلب األكراد االعتراف بالهوية الكردية
في الدستور الذي صدر بعد بدء األزمة .كذلك يطالب األكراد بإعطاء
حوالي مئة ألف كردي س�وري الجنسية التي لم تطلهم حين أعطيت
ألكثر من  200ألف بعد بدء األزمة.

الوضع في مصر مرش�ح إلى مزيد م�ن التوتر والعنف ،في
الوقت الذي كان ُيفترض أن يتجه إلى االس�تقرار بعد إتمام
خط�وات إحالل س�لطة جديدة ب�دل تلك التي س�قطت مع
النظام الس�ابق .ال بل يمكن الق�ول إن أولى هذه الخطوات،
وه�ي انتخاب�ات الرئاس�ة ،ه�ي الت�ي أسس�ت لح�ل عدم
االستقرار والتوتر والعنف.
لق�د كان حصول مرش�ح «اإلخ�وان المس�لمين» ،الدكتور
محمد مرسي ،على أعلى نسبة من األصوات ليصبح رئيسا ً
للجمهوري�ة مرتبط�ا ً بجملة النزاع�ات التي كانت تش�غل
الساحة المصرية آنذاك ،وليس تأييدا ً للجماعة وبرنامجها.
كما أن ترشيح مرسي نفسه الذي جاء بالصدفة وكبديل من
مرش�ح آخر هو خيرت الش�اطر الذي كان ُيخشى أن يمنع
من الترشح ألس�باب قانونية ودستورية ،عنى أن الرجل ال
يملك برنامجه الخاص ،وإنما ينفذ أوامر جماعته.
في هذا المعنى أن الجماعة التي أيدت التوريث ،قبل الثورة،
لم تكن مهيأة ،ال في برامجها وال في مرشحها لتولي حكم
كل البالد ،وما فيها من مشاكل وقضايا موروثة ومستجدة.
لذل�ك كان تعامله�ا مع انتخاب مرس�ي على أن�ه فرصة ال
تعوض للتمس�ك بالس�لطة ،كما تعامل جمي�ع االنقالبيين
الذي استولوا على السلطة بالقوة.
هذه السياس�ة االنقالبية ل�«اإلخوان» ،والتي تراكم التنديد
بالنظام الس�ابق ،اس�تهدفت الوضع المس�تجد بعد انهيار
ه�ذا النظ�ام .كم�ا اس�تهدفت القوى السياس�ية الناش�ئة
بع�د االنهيار .وبه�ذا االس�تهداف ،جاءت سلس�لة قرارات
مرسي ،سواء تلك المتعلقة بتعيين اإلسالميين في المواقع
الحكومي�ة واإلداري�ة أو بتل�ك التي يطلق عليه�ا في مصر
«أخونة» الدولة.
وهن�ا يكمن م�ا يمكن اعتباره جذر العن�ف في مصر .إذ إن
«اإلخ�وان» افترض�وا أن المرحلة تقتضي اإلس�راع بوضع
سلس�لة قوانين واعتماد إجراءات توفر لهم وحدهم القدرة
على اإلمس�اك بالس�لطة وتمنع غيرهم من االقتراب منها.
في نوع من استنس�اخ تجربة النظام الس�ابق وحزبه .لكن
ف�ات الجماعة أن الذين ثاروا على النظام الس�ابق فعلوا ما
فعلوه بالضبط الستئثاره بالسلطة ولمنعه من استنساخه
عبر التوريث.
ففي هذا االستنساخ وضعت الجماعة نفسها خارج أهداف
الث�ورة ،عب�ر قي�ام دول�ة مدني�ة وتعددية تتس�اوى فيها
الحق�وق والواجبات .وذلك في الوقت ال�ذي ال تزال القوى
المنادي�ة بالتغيير قادرة على الفعل في الش�ارع والتحرك،
ول�م تتمكن الجماعة بعد من أن تنزل بها ضربة قاضية من
أجل ضبطها.
كما فشلت الجماعة في فهم أن التأييد الخارجي ،خصوصا ً
الغرب�ي ،للعملية االنتخابية في مص�ر ال يضمن لها التأييد
الداخلي الذي تتوخاه .فالنظام الس�ابق بقي ،حتى ساعات
قبل س�قوطه ،يعتبر أحد أعمدة االس�تقرار ف�ي المنطقة.
لك�ن التأيي�د الخارجي لم يف�ده عندما خرج الش�عب ،بكل
ق�واه ،للمطالب�ة بس�قوطه .لق�د أهمل�ت الجماع�ة الرأي
الع�ام الداخل�ي ،وتعاملت معه باس�تهتار وأحيانا ً بازدراء،
خصوص�ا ً عب�ر ذل�ك الح�وار الرئاس�ي الذي يك�رر صيغة
«الجبهة الوطني�ة» االنقالبية حيث تتحاور قوى الس�لطة
مع نفسها.
ويب�دو اآلن أن وص�ف «الث�ورة المض�ادة» ال�ذي تطلق�ه
الجماعة على معارضيها ينطبق أكثر ما ينطبق عليها وعلى
سلوكها وإدارتها للبالد .ما دامت لم تعترف بعد بأنه ينبغي
العبور إلى المعالجة السياسية لألزمة المتراكمة في مصر،
عبر مش�اركة كل القوى ،وصوالً إل�ى إقامة الدولة المدنية
التعددية والديموقراطية .وهذا ما ال يبدو أن مرس�ي ،ومن
ورائ�ه جماعة «اإلخ�وان» ،ف�ي وارد القبول به .لتس�تمر
تجربة القوى في الش�ارع مع النسخة المستنسخة للنظام
السابق .عن "الحياة"

جهات سياسية

سبب األنفلونزا الوبائية

و�ثق �جلابري

الننسى دموع رؤوساء الدول ومسؤوليهم وهم
يترك�ون حمالته�م االنتخابي�ة بتوجي�ه أنظ�ار
العالم ح�ول اي كارث�ة او طارئ الس�تعطافهم
للمس�اعدة لتج�اوز المحن�ة ,كثيرة م�ن األمور
التي تغيّب حقائقها وتسقط من سلم األولويات
وتطوى ملفاته�ا لالعتقاد أن وجودها يحط من
هيبة الحكوم�ة تاركين آثاره�ا تنهش المجتمع
م�ن خ�الل أتب�اع سياس�ة التظلي�ل والتموي�ه
والتقليل من حدة المخاطر  ,سياس�ة استخدمت
لتجميل الواق�ع والعمل بس�رية الحقائق جعلت
م�ن المجتمع عرضة لس�لبيات اخطارها  ,وكأن
وجوده�ا يقل�ل م�ن عظم�ة انج�ازات وتفاني
المس�ؤول الذي ال يخطأ حاش�اه ,حت�ى انطوى
على ذلك إخفاء ملفات كبيرة من فساد يهدد أمن
وس�يادة الدولة بحجم األموال المنهوبة وأرقام
الخس�ائر من جرائ�م اإلرهاب لمحاول�ة التقليل
م�ن ش�أنها كحماية للس�لطة ,وحينما يس�قط
العشرات من الشهداء ومئات الجرحى في حادث
إجرامي يشار إلى أرقام أولية بسيطة وان خيوط
الجريم�ة تم مس�كها وس�تكون ه�ذه آخر مرة
بعد معاقبة المجرمين اش�د العقاب ,متجاوزين
بذلك مظلومية شعب وإش�عار العالم والمجتمع
بالخطر الذي يحتاج التكاتف والتعاضد وتحريك
ال�رأي الع�ام الداخل�ي والخارج�ي للوقوف مع
المواطن وحمايته ,فكم من ملفات لمواد منتهية
الصالحي�ة تميع�ت ملفاتها على رف�وف اللجان
التحقيقة وكم من مواد فاس�دة أدخلت علناّ دون
رقيب وال احد ينس�ى صفقات الش�اي والدهون
الفاس�دة واليوم اللحوم الهندية المس�رطنة في
األس�واق ونتائج التحقيقات دائماّ ما تذهب إلى
ذلك المجه�ول الذي يطارد األرواح دون س�بب ,
التكتم عادة يرافق اإلحصائي�ات للضحايا لتكتم
معه�ا ص�وت المواط�ن ك�ي ال يص�رخ بصوته
العال�ي حينما يدرك ك�م من األيت�ام والمعاقين
يومياّ وكم من اإلمراض السرطانية من مخلفات
الحروب ليصمت الشارع من المطالبة لتخصيص

أب�واب م�ن الموازنات لتل�ك الماليي�ن ألعانهم,
الي�وم كل ال�دول تثق�ف مواطنيه�ا وتنبهها من
خطر األوبئة والكوارث ,بينما ال يزال في العراق
يتناقل الخبر بشكل إش�اعة دون إعالن حكومي
واضح ولم يش�عر المواطن بوجود الكوليرا في
الصيف في كردستان وربما يمتد إلى مدن أخرى
بع�د أن تجاوزت�ه الش�عوب منذ العق�ود األولى
م�ن الق�رن الماضي ,من�ذ س�نوات ظهر مرض
األنفلون�زا الوبائي�ة واتخذت كل ال�دول التدابير
ودخلت حاالت الطوارئ ,لم نشاهد إال اإلعالنات
المكتوبة على س�تايتل القن�وات الفضائية وهذا
ما ال يس�تطيع االطالع عليه األغلب بعد أن س�أم
من متابعة أخبار األزمات في القنوات اإلخبارية
وغزو المسلسالت المدبلجة ,ولم يستطع العراق
النهوض لحد اآلن واستخدام الرصد والوقاية في
كل المج�االت بل االعتماد على الع�الج المتأخر,
واالعتم�اد عل�ى التس�وق م�ن مناش�يء رديئة
وسبق أن ظهرت لقاحات أطفال مسببة ألمراض
قاتلة وانتهى ملفاها كبقية الملفات ,اإلجراءات
الحكومية لمواجهة األنفلونزا الوبائية متواضعة
وما تم رصده  36حسب اإلعالن الحكومي ولكن
ما يشار له في بابل وحدها  65حاله اشتباه منها
 12مؤك�دة ومص�در اخرطب�ي أش�ار إلى وجود
 89حالة مس�جلة وينتش�ر في مناطق الوس�ط
والجن�وب ,بع�د أن ظه�ر في العراق ع�ام 2009
وكان عدد اإلصاب�ات  328إصابة من ضمنها 49
حالة وفاة وفي  2010م كان  16إصابة و  7حالة
وفاة وعام  2011م  177و  7وفاة وعام  2012م
 422وحالتي وفاة  ,يرافق كل هذه األرقام تعتيم
حكوم�ي عن ع�دد اإلصاب�ات وهنالك إش�ارات
بوجود لقاحات منتهية الصالحية لتنفي الصحة
خوفاّ من استغاللها ألغراض انتخابية وسياسية
وخوف�اّ من أن تصب�ح األنفلون�زا الوبائية أزمة
سياس�ية وحياة المواطن مرهون�ة بالتوافقات
والصفق�ات وال تهت�م جهة منها جه�ات أخرى
بأنها تقف خلف وجود انتشار الوباء في العراق.
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فرانس فوتبول تفتح ملفات فساد جوزيف بالتر

قطر اشترت أصوات ًا إلستضافة مونديال كأس العالم !! 2022
المستقبل العراقي /باريس

ً
تحقيقا ادعى وجود
نرشت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية
دالئيل عىل تورط أسيماء رياضية وسياسيية مع دولة قطر
يف فضيحية تتعليق بمليف كأس العاليم  ،2022حيث قامت
قطر ً
وفقا الدعاء الصحيفة برشاء بعض األصوات يف اللجنة
التنفيذية لالتحاد الدويل لكرة القدم للتصويت لصالح ملفها
الذي فياز باسيتضافة كأس العالم  .2022وأشيارت املجلة
صاحبة االنتشيار الواسيع يف األوسياط الرياضيية يف تقرير
عنونتيه "الفيفا مافيا مصغرة" بيأن رائحة الفضيحة التي
عليها الكثري من الدالئل تفتح بابا للتساؤل "هل يجب إعادة
التصوييت من جديد عىل ملف تنظييم نهائيات كأس العالم
"2022؟ولفيت تقريير فرانيس فوتبيول النظير إىل أنه منذ
 2003كرس حاجز الصمت وفتحت كثري من ملفات الفسياد
خيالل الفرة التي حكم فيها السيري جوزييف بالتر االتحاد
الدويل لكرة القدم ،وأنه يف سبيل اسرضاء األصدقاء وتجنب
تحالفهيم مع األعداء فتيم الرتيب لتعين هيؤالء األصدقاء
يف اللجان املختلفية للفيفا وتم
تعبئية جييوب الكثرييين
باألموال يف سبيل تمرير
بعض األميور وأصبح
الفيفا منظومة مافيا
مصغيرة.ويف تقريير
آخير للمجلية تحت
عنيوان "هيل يجب
أن يعياد التصوييت
عيىل كأس العاليم
2022؟" أكيدت
ا لصحيفية
عيىل

مبارزونا ثاني ًا
في بطولة الجزائر الدولية
تمكين املنتخيب الوطنيي
باملبارزة من إحراز لقب وصيف
بطولة الجزائير الدولية ،حيث
تغليب املنتخيب عيىل نظرائيه
الليبيي والجزائري واألسيباني
وخرس أمام إيطاليا ،فيما قدم
االتحاد العراقي شكوى رسمية
لالتحاد الجزائري بشأن تالعب
يف تصنيف الالعبن.وقال املوفد
اإلعالميي املرافيق للمنتخيب
رحييم الدراجيي إن "املنتخب
الوطني تمكن من إحراز املركز الثاني يف املنافسات الفرقية يف بطولة الجزائر
الدولية (اتحادات البحر املتوسط) ،التي ستختتم يوم غد الخميس" ،مبينا أن
"املنتخب الوطني تغلب عىل منتخب ليبيا واملنتخب الجزائري ليلتقي املنتخب
األسيباني ويتجياوزه ليواجه يف اللقاء النهائي منتخيب إيطاليا ويخرس معه
بي  30ملسية مقابل  26ملسية ،محرزا لقب وصيف البطولة".وأضاف الدراجي
أن "املنتخب الوطني حقق أفضلية عىل املنتخبات األخرى رغم صعوبة بعض
اللقاءات السييما لقاء املنتخب الجزائري الذي سيانده جمهور كبري" ،مشريا
إىل أن "املنتخب الوطني تمكن من الوقوف يف صدارة مجموعته الثانية ليلتقي
املنتخب األسيباني ويقصيه من الدور قبل النهائي بفعل املؤازرة الجماهريية
الكبرية وتشجيع املنتخبات العربية .وتابع الدراجي أن "رئيس اتحادات البحر
املتوسيط ورئيس اللجنية الفنية فرنيس الجنسيية ومقرر اللجنية الجزائري
قدميوا االعتذار الشيفوي والرسيمي لوفيد املنتخب الوطني للمبارزة بسيبب
اكتشياف تالعب يف تصنيف الالعبن" ،مؤكدا أن "هذا التالعب أدى إىل تجاهل
تصنيف العبي املنتخب الوطني عىل املسيتوى الدويل بعد أن تسيبب بإبعادهم
عن املجموعات املتوازنة".وكشف الدراجي أن "االتحاد العراقي تقدم بشكوى
رسيمية إىل اللجنية الفنية واالتحياد الجزائري ورئيس اتحاد البحر املتوسيط
اإليطيايل دملايتو الذي أكد أنه سيسيجل االعيراض العراقيي يف االتحاد الدويل
وسيريفع تقريرا بشيأن ذلك لرفع الظلم الذي لحق باملبيارز العراقي" .وكان
املنتخب الوطني أحرز وسيامن برونزين يف فعاليتي سيالح السييف العربي
وسالح الشيش يف املنافسات الفردية للبطولة.

حمزة حسين :وجهنا دعوة
رسمية لتضييف الغامدي!!!
المستقبل العراقي /متابعة

ادعائاتهيا بنياء عىل تحقيق موسيع أجرته عيىل وجود أدلة
لديها عين تقديم قطير للعطايا لتزوير األصيوات لصالحها
لتحصيل عيىل تنظييم كأس العاليم  2022والتيي كانيت يف
منافسة رشسة مع كل من الواليات املتحدة وكوريا الجنوبية
واليابان وأسراليا.وأشيار التقرير بأن من بن األسماء التي
تيم رشاء صوتها عيىس حياتو رئيس االتحاد األفريقي لكرة
القيدم "الكاف" وجياك أنوما مين املكتب التنفييدي للكاف
والفيفيا حيث حصل كل منهميا مقابل التصويت لقطر عىل
 1.5ملييون دوالر ليكل منهما.وتابع التقريير مدع ًيا بأنه يف
عيام  2010أنفقت قطر  1.25ملييون دوالر لضمان أصوات
أربعة مين املديريين التنفيذين للفيفا مين الكاف.بل وصل
الفرنييس آنذاك نيكوال سياركوزي
األمير إىل الرئييس

دعـم واسطــي للربـاع الـذهـبــي كـرار مـحـمــد

نشأت أكرم يعلن اعتزاله اللعب دولي ًا
المستقبل العراقي /متابعة
ذكر العب خط الوسط العراقي نشأت أكرم
ونقال عن صفحته الرسمية عىل الفيس بوك
اعتزاله اللعب دوليا.وقال نشيأت يف رسيالة
موجهية للجمهيور العراقيي عيىل صفحته
الرسيمية " أتوجيه للجماهيري العراقيية
والعربية واىل كل أحبائي بالشيكر والتقدير

عيىل مسياندتهم يل طيوال فيرة تمثيييل
ملنتخيب العيراق واليذي خدمته بيكل تفان
مكليال بالجهيد والعيرق ويرسنيي أن أعلن
لكل الجماهري الرياضية وعشياقي بشيكل
خياص باعتزال اللعب دولييا وذلك بعد فرة
طويلية حافلية باالنجازات ولفسيح املجال
للجييل الشياب الصاعد واليذي اعتربه خري
خليف لخري سيلف وأتمنى النجياح والتميز

للكرة العراقية".يذكر أن نشيأت
أكرم شيارك مع املنتخب الوطني
العراقي يف مسيرية ناجحة ملدة 12
عاما كان أبرزها حصوله مع املنتخب
الوطني عىل املركز الرابع يف اوملبياد
أثينيا عيام  2004و تتوجيه
مع زمالئيه بلقب كاس
آسيا عام . 2007

فينجر :بيكهام هنا للتدريب فقط

المستقبل العراقي /متابعة

أعلن مجلس محافظة واسيط ،األربعاء ،عن منح
مبليغ  20مليون دينيار عراقي عن قيمية عقد عمل
للربياع العراقي كيرار محمد جواد،
مبينيا أن املجليس أبيرم عقد
عمل للبطل الذهبي مقابل
راتب شيهري ،فيما أكد
أن هذه املبادرة تاتي
تثمينيا لإلنجازات
الكبيرية التيي

المستقبل العراقي /متابعة
خرج املدير الفني آلرسنال آرسن فينجر لدحض أي تكهنات عن امكانية
تعاقيده مع النجيم اإلنجليزي ديفيد بيكهيام ،مؤكي ًدا أن قائد املنتخب
اإلنجليزي السيابق يتيدرب مع الفرييق بغية املحافظة عيىل لياقته
البدنية فقط .وقال املدرب الفرنيس ملوقع النادي الرسيمي "لقد طلب
القدوم إىل هنا ،والعمل عىل رفع معدل لياقته البدنية ،إنه لم يقم بأي
يشء منذ فرة طويلة ،لقد جاء إىل هنا الستعادة لياقته مرة أخرى".
أضياف "ليس هناك أي نية للتوقيع معه أو أي يشء آخر ،لقد جاء إىل
هنا السيتعادة لياقته البدنية فقط ،نحين ُنرحب بالناس الذين يترصفون
بشكل جيد والذين قدموا خدمات للكرة اإلنجليزية ،أنت تحاول دائمًا مساعدة الجميع".
الجدير بالذكر أن نجم مانشسر يونايتد وريال مدريد السابق ال يرتبط حال ًيا بأي ناد بعد
رحيله عن لوس أنجلوس جاالكيس األمريكي الشهر املايض.

ديوكوفيتش وأزارينكا يحتفظان بالصدارة
المستقبل العراقي /متابعة
حافيظ الرصبيي نوفياك
ديوكوفيتش املتوج مؤخرا
بلقيب بطولية أسيراليا
للتنيس
املفتوحية
بصيدارة التصنييف
العامليي لالعبي التنس
املحرفن اليذي صدر
اإلثنن.واحتيل النجيم
الرصبيي ،اليذي أصبيح
أول العب يف عرص االحراف
بالتنس يحيرز لقب البطولة
األسرالية ثالثة أعوام متتالية
بتغلبيه عيىل الربيطانيي آنيدي
موراي األحد ،املركز األول بالتصنيف
الصادر اإلثنين برصييد  12920نقطة.
وحافظ موراي عىل املركز الثالث بالتصنيف
خلف السويرسي روجيه فيدرر الذي كان الالعب
الربيطاني تغلب عليه يف الدور قبل النهائي مللبورن.
وجياءت بقية املراكز العيرشة األوىل بتصنييف الرابطة
العامليية لالعبيي التنيس املحرفين الذي صيدر االثنن
املوافق  28كانون الثاني /يناير كالتايل:
السيويرسي فييدرر يف املركز الثانيي برصيد 10265
نقطية والربيطاني موراي يف املركيز الثالث برصيد
 8480نقطة واألسباني فريير يف املركز الرابع برصيد
 6865نقطية واألسيباني نادال يف املركيز الخامس
برصييد  5400نقطية والتشييكي تومياس بريديتش

اليذي طالب رئيس الويفا ميشييل بالتينيي لدعم ملف قطر
ألسيباب "جيوسياسيية" عىل حيد تعبري فرانيس فوتبول.
وتابعت الصحيفة بأن مسيؤولن من االتحاد الفرنيس أكدوا
عىل أن سياركوزي وبالتيني التقوا مع ويل عهد قطر الشيخ
حمد بن خليفة آل ثاني ملناقشية منح صوت فرنسيا لقطر،
ومضت األيام واستولت أحدى الرشكات القطرية لالستثمار
عيىل  ٪70مين أسيهم فريق باريس سيان جريميان عىل أن
ذلك جزء من الصفقة الفرنسيية القطرية عىل حد وصفها.
واختتميت فرانس فوتبول تقريرها بأنيه ال يمكنهم التأكيد
بميا فييه الكفاية فميا لديهم ال يثبت شييئا عيىل اإلطالق،
ولكين االتحاد الفرنيس لكرة القدم يرص عىل أن النتائج التي
توصلوا إليها مهمة وينوون تقديمها كأدلة للفيفا.

أكي َد مدير القنياة العراقيية الرياضيية حمزة حسين ،أن القناة
وجهت دعوة رسيمية للحكم السيعودي خليل الغاميدي للحضور إىل
بغداد وتضييفه يف احد الربامج الحوارية .وقال حسن إن هذه الدعوة
تأتي عقب اتخياذ إدارة القناة قرارا إدارييا بحق املعلق عالء رسحان
الذي أسياء للحكم السيعودي الذي قاد املباراة النهائية لخليجي ،21
وتأتي يف إطار االعتذار له وسييكون بمقدور الغامدي تسليط الضوء
عىل كل ما يرتأي اإلشارة إليه سواء يف ما يتعلق بمشاركته يف تحكيم
املبياراة النهائيية لخليجيي  21وما رافقهيا أو يف ما يخيص جوانب
أخيرى .وأضاف حسين :ألن إدارة القناة ترفض اإلسياءة التي بدرت
مين املعلق عيالء رسحان والتي نعدها بعيدة عن املهنية وال تنسيجم
ميع اليروح الرياضية ،فإنها عاقبيت املعلق عالء رسحيان الذي قدم
اعتذاره الشيديد للحكم السعودي وللشعب السعودي من خالل قناة
 ،line sportوقد قبل الحكم السعودي اعتذاره.

باملركيز السيادس برصيد
 4680نقطية واألرجنتيني
خوان دييل بوتيرو باملركز
السيابع برصييد 4210
نقطية والفرنييس جيو-
ويلفرييد تسيونغا باملركيز
الثامين برصييد 3355
نقطية والرصبيي يانكيو
تيبسياريفيتش باملركيز
التاسع برصيد  3180نقطة
والفرنيس ريشيار جاسكيه
باملركيز العيارش برصييد
 2720نقطة.مين جانيب السييدات،
احتفظيت البيالروسيية فيكتورييا أزارنكا
بصيدارة التصنيف العامليي لرابطة الالعبات
املحرفات ،وذلك بعد احتفاظها بلقب بطولة
اسراليا املفتوحة ،السبت عىل حساب الصينية
نا يل.وارتقت سيريينا ولياميس اىل املركز الثاني
عىل حسياب الروسية ماريا شيارابوفا علما بان
األمريكيية خرجيت مين دور ربع النهائيي عىل يد
مواطنتها سيلون ستيفنز ،فيما ودعت الروسية من
دور األربعة عىل يد يل.لكن شارابوفا خرست  500نقطة
لفشيلها يف تكرار إنجاز العيام املايض عندما بلغت املباراة
النهائية وخرست أمام أزارنكا ،يف حن كسيبت سريينا 220
نقطية لتحقيقها نتيجة أفضل من العام املايض عندما خرجت
من ثمن النهائي عىل يد الروسية األخرى ايكاترينا ماكاروفا.
يف املقابل ،صعيدت يل مرتبة واحدة وصارت خامسية ،فيما ارتقت
ستيفنز  8مراتب وأصبحت يف املركز .25

حققهيا بطيل األثقال.وقيال ممثيل لجنية الشيباب
والرياضة يف املجلس منتظر النعماني إن "املجلس قرر
األربعياء ،تخصيص منحة مالية تقيدر بي  20مليون
دينيار للبطل األوملبي برفع االثقيال كرار محمد جواد
من ميزانية صندوق دعم محافظة واسيط" ،مبينا أن
"مديرية شيباب ورياضة واسط أبرمت عقد عمل مع
البطل الذهبي براتب شيهري قدره  250ألف دينار".
وأضاف النعمانيي أن "املنحة تاتيي تقديرا إلنجازات
البطل األخرية وحصوله عىل لقب بطل العالم وتحقيقه
لرقمين عامليين جديدين بعيد أن تمكن مين تحطيم
الرقم املسيجل باسيم الرباع اليرويس"،وكان مجلس

كونتي يسخر من حكام
نصف نهائي الكأس!
المستقبل العراقي /متابعة

أعرب أنتونييو كونتي مدرب اليوفنتوس عين اعتقاده بأن
فريقه قدم أكثر مما قدمه منافسيه التسيو خالل مباراتي
ذهاب وإياب يف نصف نهائي كأس إيطاليا ،مبد ًيا استياءه
مين اضطيراره تقبل الهزيمية يف ملعب روميا األوملبي يف
مباراة شهدت امتدادا ً للجدل التحكيمي الذي أثاره اليويف
يف الدوري اإليطيايل ضد جنيوى.وكان كونتي قد عوقب
باإليقياف ملباراتين يف اليدوري اإليطيايل بعيد هجومه
عىل حكيم املباراة التي تعيادل فيها فريقيه مع جنوى
بهيدف ملثليه ،وقيد تجدد الجيدل التحكيميي أمس ضد
التسييو خاصة خالل الشيوط األول بعد أن طالب اليويف
ِّ
ماركيتيي عىل مريكو
بركلية جزاء إثر تدخيل فيديريكو
ِّ
فوشينيتش ،كما طالب التسيو يف الشوط ذاته بركلة جزاء
بعد اشيراك عىل الكرة بن ماوريسييو إيسال ومريوسالف
كلوزه.وقيد عليق كونتي عيىل تلك األحداث بسيخرية تامة
قائيال "بالطبع لم تكن هناك ركالت جزاء .الحكام دائماً عىل
حق .يف الواقع ِّ
فوشيينيتش كان يمثيل وكان يجب أن يحصل
عىل بطاقة صفراء ،وماركيتي لم يلمسيه عيىل اإلطالق .إنذار
جوفينكيو بسيبب التمثيل؟ كان يجيب طرده ،فيال يمكنه أن
يحتال عىل الحكم بهذه الطريقة .بالنسبة لكلوزه ،يا إلهي لقد
ً
عنيفا للغاية .ركلة جزاء واضحة!"
كان ذلك الخطأ

محافظة واسط شكل يف وقت سابق لجنة مؤلفة من
أعضياء املجلس تأخذ عىل عاتقهيا رشاء قطعة أرض
سكنية وتسجيلها يف سجالت دائرة التسجيل العقاري
باملحافظة باسيم الربياع كرار محميد جواد.يذكر أن
الرباع كيرار محمد جواد تمكن مين تحقيق إنجازات
عدييدة لرياضة رفع األثقال حييث حصل عىل بطولة
العالم يف سيلوفاكيا خالل شهر أيلول من عام ،2012
فضيال عن تحقيقه رقمن عامليين حيث حطم الرقم
املسيجل باسيم الرباع الرويس بعيد أن تمكن من رفع
 143كيلوغراميا يف فعاليية الخطف و  168كيلوغراما
يف فعالية النر.

بول سكولز يتعرض للسرقة
المستقبل العراقي /وكاالت

تعرضت سييارة العب وسط مانشسير يونايتد بول سكولز للرسقة صباح يوم
األثنين ،وذلك بعد أن غادر وترك محرك السييارة يعمل أثناء تنظيفه للثلوج من
عىل الزجاج األمامي للسيارة .وذهب الالعب املخرضم إىل منزله يف أولدهام وترك
محرك سييارته من نوع "شييفروليه كابتيفا" تعمل يف الخارج بسيبب إنتشار
الجلييد عىل الزجاج األمامي ،وعندما خرج اكتشيف أنها قيد رسقت .وقال بيان
لرشطية مانشسير الكيربى "الرشطية تقوم
بالتحقيقات بعد أن رسقت سيارة حن كان
صاحبها يزيل الجليد عنها"".الشيفروليه
الرماديية كانيت قيد رسقت مين طريق
املنيزل يف منطقية جرينفيليد يف أولدهام
ً
صباحيا و 8:00
بين السياعة 7:45
ً
صباحا مين يوم األثنن  28يناير "2013
".االستفسارات لتحديد موقع السيارة ما
زالت جارية".
الجدير بالذكر أن سيكولز قد
حصل عىل هذه السييارة
كجزء من رعاية رشكة
جنيرال موتيورز
لفريق مانشسر
يونايتيد بعقيد
هيو األضخيم
يف العالم.

علي رحيمة :قادرون
على التأهل لكأس العالم
المستقبل العراقي /متابعة

أكد العب املنتخب الوطني عيل حسن رحيمة أن العبي املنتخب الوطني
قيادرون عىل تحقيق حلم الجماهري العراقية بالتأهل لنهائيات كأس
العاليم  ،2014مبينا ً أن عطاء الالعبن وفكير املدرب ودعم االتحاد
ومسياندة الجمهور عوامل تساعد عىل تحقيق الهدف ،وأعرب عن
ثقته يف الظهور بمسيتوى الئق يف تصفيات آسييا.وقال رحيمة إن
"تحقييق الفوز يف التصفيات ليس باألمر الصعب إذا ما اسيتحرض
الالعبيون غريتهيم الوطنيية املعروفية وقدميوا األداء الطييب الذي
يمكنهم من العبور إىل املونديال" ،متعهدا أن "يقدم املنتخب الوطني
اداء مميزا يليق بالكرة العراقية يف التصفيات اآلسيوية التي ستنطلق
يف السادس من شباط املقبل".
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حتفى لتفوز !

الصني ملوثة
ال يعرف العلماء املختصون الطريقة
الطبيعي�ة للع� ْدو (الجري) عن�د الناس.
وأق�ى م�ا يمك�ن أن يقولون�ه يف ه�ذا
الش�أن إن�ه ال ي�زال هن�اك الكث�ري مما
ينبغي أن يتعلموه.
ورد ذل�ك يف تقري�ر نرشت�ه ام�س
صحيف�ة نيوي�ورك تايمز بعن�وان "هل
هناك طريق�ة واحدة للع ْدو الصحيح؟".
وأوض�ح التقري�ر أن محبي الع�دو ظلوا

طالبت الس�لطات الصحية يف
بكني سكان املدينة البالغ عددهم
 20مليون نس�مة بتقليل النشاط
يف الهواء الطلق وس�ط اس�تمرار
الضباب الدخاني الكثيف الذي أثر
عى العديد من املدن الشمالية.
كما حث مركز بكني للسيطرة
ع�ى األم�راض والوقاي�ة منه�ا
املواطن�ني ع�ى تجن�ب املناط�ق
املزدحمة نظرا ألن ال�ربد والهواء
املل�وث زادا م�ن خط�ر انتش�ار
اإلنفلون�زا املوس�مية وغريها من
الفريوس�ات الت�ي تنتق�ل ع�رب

الهواء.
وق�ال عمدة بك�ني" وانغ" أن
"املش�اكل البيئي�ة الحالية مثرية
للقل�ق" ،وأض�اف أن�ه يتع�ني أن
ي�زداد الع�دد اإلجمايل للس�يارات
ببطء ،يف إش�ارة إىل سياسة بكني
يف فرض قيود عى عدد الس�يارات
عى ط�رق املدينة ،الت�ي ارتفعت
إىل  5.18ماي�ني س�يارة مقارنة
ب�� 3.13ماي�ني س�يارة يف ع�ام
.2008واعرتف�ت الحكوم�ة ب�أن
انبعاثات الس�يارات هي مس�بب
رئييس لتلوث الهواء يف بكني.

برجك اليوم
22مار�س20 -ابريل

احلمل

يحم�ل الي�ك األخب�ار واملعلوم�ات
ويجعلك مش�غوالً يف األيام اآلتية ببعض
املش�اريع املتحرّك�ة ،والت�ي تتعلّق ربما
بأس�فار او اعمال نرش او اجواء تربوية
او قانونية

تنوي بق�وة وتصميم ع�ى تخطي
العقب�ات والعوائ�ق .ترتاج�ع ح�دة
الضغوط وتخف املنافسة بني الخصوم
عاطفي�اً :إذا كنت تمر بفتور يف األجواء
ً
بشكوك تجاه الحبيب
او

 24يوليو –  23اغ�سط�س

الأ�سد

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب

العذراء

تنتق�ل اىل العمل ب�ا تأخري ،ألن ما
تبارشه يتحس�ن شيئا ً فش�يئا ً وياقي
النجاح .تهب ري�اح التغيري عى حياتك
املهنية ويتجاوب مع�ك الحظ عاطفياً:
إذا كنت عى وشك االرتباط

تتع ّزز الثقة بنفسك وتشت ّد متانة ،كما
تجد س�هولة يف طرح أف�كارك والدفاع عن
مصالحك .ت�رتك انطباعات جيّدة عاطفياً:
نزاع م�ع الرشيك حول أس�س جوهرية يف
العاقة ،لكن العواقب ستكون وخيمة،

� 24سبتمرب 23 -اكتوبر

 24اكتوبر 22 -نوفمرب

الخوف ال يفيد ،وال س�يما صاحب
جرأة كافية لتحدي�د أولوياتك يف العمل
عاطفياً :التمادي يف الخاف مع الرشيك
يف غ�ري مصلحت�ك ،وقد تك�ون عواقبه
وخيمة

ّ
يرك�ز ع�ى بع�ض االعم�ال املالية
ّ
واملمتل�كات .تع�رب ع�ن آمال�ك وتؤمن
بق�درك ونجاح�ك .تنت�رص ع�ى كل
املصاعب عاطفياًُ :كن عاقاً مع الرشيك
َ
وتحاش الجدال والدخول يف نزاعات

اجلوزاء

امليزان

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

القو�س

بي�ع تتعثر أو عملي�ة رشاء تحتاج
إىل مزيد م�ن املال ،إال أن الحوافز كثرية
وعلي�ك املجازف�ة وع�دم الخ�وف ،ألنك
تتمتع بق�درات إليجاد الحلول عاطفياً:
ق�دتضط�رإىلط�رقبع�ضاألب�واب،

لقطة من
الزمن اجلميل

ساحة التحرير يف السبعينات

ً
م�ا يجعل�ك اكث�ر تف�اؤالً
ومنطقا
ويحسّ �ن العاق�ات املهني�ة .اخ�رت
مواعي�دك بدقة عاطفي�اً :تلتبس عليك
األمور ،فتلج�أ إىل الرشيك لكي يدعمك،
فتجده يحتاج إىل املساعدة أكثر

ّ
ُ
وتتحف�ظ إزاء
فتخف�ي ان�ت رسًّا
بعض العروض ،او يتكوّن لديك انطباع
ب�أن احدهم يحاول خداعك فتس�تدرك
االم�ور قبل تفاقمها عاطفي�اًّ :إنه يوم
مناسب ج ًّدا لعقد صداقات والتعارف

 23دي�سمرب20 -يناير

اجلدي
ً
أرباح�ا وتقدّمً �ا رسي ًع�ا،
تحق�ق
ب�ادر اىل التح�رك الرسي�ع واس�تغل
الفرص والوقت الثمني عاطفياً :ترتفع
املعنوي�ات وتنفرج أس�اريرك .إذا كنت
عى خاف مع الحبيب،

31
كانون الثاين
 - 1867الزعي�م املارون�ي
يوس�ف بك ك�رم يغادر لبن�ان عى
مت�ن بارج�ة فرنس�ية إىل الجزائ�ر
إثر رفض�ه بروتوك�ول  1861الذي
أس�س ملترصفية جبل لبن�ان وكان
أول ش�اغيل املنصب رغ�م اعرتاض
اململكة املتحدة.
 - 1876الوالي�ات املتح�دة تأمر
كل الهن�ود الحم�ر باالنتق�ال إىل
املحميات.
 - 1915أملاني�ا تس�تعمل لغ�از
السام ضد الروس يف الحرب العاملية
األوىل.
 - 1946إع�ان الدس�تور
اليوغوس�ايف املكت�وب ع�ى نم�ط
الدس�تور الس�وفيتي ،ليضم س�ت
جمهوريات ه�ي رصبي�ا وكرواتيا
والبوس�نة والهرسك والجبل األسود
ومقدونيا وسلوفينيا.
 - 1950الرئيس األمريكي هاري
تروم�ان يعل�ن ع�ن ق�راره بتأييد
تطوي�رالقنبل�ةالهيدروجيني�ة.
- 1953
الس�لطات الفرنس�ية تعتق�ل

الحبيب بورقيبة.
الفيضانات تغرق  1800شخص
يف هولندا.
 1958إط�اق القم�ر الصناعي
إكسبلورر  ،1أول األقمار الصناعية
للواليات املتحدة.
 - 1978أم�ري دول�ة الكوي�ت
الش�يخ جابر األحم�د الصباح يعلن
تزكيت�ه للش�يخ س�عد العب�د الل�ه
السالم الصباح ملنصب ويل العهد.
- 1990
تفجر ال�رصاع عى الس�لطة يف
الش�طر الرشق�ي م�ن ب�ريوت بني
رئيس الحكومة العس�كرية ميشال
عون والقوات اللبنانية بقيادة سمري
جعجع مما أسفر عن سقوط عرشة
قتى ،والواليات املتحدة تحمل عون
املسؤولية وتطالبه بالتنحي.
افتت�اح أول مطعم من سلس�لة
مطاع�م ماكدونال�دز يف العاصم�ة
الس�وفيتية موس�كو ،وكان افتتاح
ه�ذا املطع�م بموس�كو بمثاب�ه
عام�ة عى تغ�ري الزم�ن يف االتحاد
السوفيتي.

ضفادع برتقالية!!
ي�وم ،كم�ا يحتف�ظ العديد من
س�كان املن�ازل املج�اورة لتال
الثل�ج بحيوانات أليف�ة ،ونادرة
بأن�واع مختلفة.ويش�ك الفريق
البحث�ى ،الذى عثر عى خمس�ة
من الضف�ادع الربتقالية ،ىف أنها
حيوانات أليف�ة تتبع أحد منازل
املنطق�ة هناك ،مؤكدين أنه مثل
هذا الن�وع من الضف�ادع يعترب
حيوان�ات برمائية من نوع نادر
م�ن حي�ث الل�ون بالرغ�م م�ن
تش�ابهها الش�كى والجسمانى
مع بقية الضفادع.

عث�ر فري�ق علم�ى بحثى ىف
منطق�ة "ديرب�ى" بلن�دن ع�ى
مخلوق�ات برمائي�ة جدي�دة،
بأل�وان غ�ري معت�ادة ،فبع�د
أن اعتدن�ا لق�رون ع�ى رؤي�ة
الضف�ادع بالل�ون األخرض يطل
علين�ا اآلن ضفدعا ً من نوع آخر
وه�و الربتقاىل واألكث�ر من ذلك
أن يرف�ض أكل الحرشات كبقية
الضفادع.
وقالت جري�دة "الديى ميل"
الربيطاني�ة ،إن موس�وعة عالم
الحيوان ىف لن�دن تزداد يوما ً بعد

سالح لتمييز املجرمني
أطلق�ت رشك�ة " "Selectamarkالربيطانية لألمن
مؤخرا ً س�احا ً يطلق ذخرية غري حية يمكن استخدامها
يف تعقب املجرمني عرب الحمض النووي .ويقوم الس�اح
ال�ذي أطلق عليه “ ”SelectaDNAبإطاق طلقات خرض
تعم�ل عى ت�رك عام�ة بالحم�ض النووي ع�ى املجرم
املصاب بتلك الطلقة.
ويكون ذلك الس�اح مفي�دا ً ألفراد الرشط�ة يف حالة
عدم القدرة عى اإلمساك باملجرم خال املطاردات ،حيث
تس�هل عامة الحم�ض النووي تلك التع�رف عى املجرم
مستقباً بني األفراد املشتبه بهم.
وتدوم عامة الحمض النووي تلك ألس�ابيع  -حسب
م�ا أوضحت الرشكة األمنية  -كما أن الس�اح املخصص
إلطاق تلك الطلقات يمكن إصابة املجرمني حتى مسافة
 30إىل  40مرتا.

ال�سرطان

العقرب

متاهة

تعترب شبكة مرتو األنفاق يف العاصمة السويدية
ستوكهولم ،والتي يصل طولها إىل  105كيلومرتات،
أك�رب مع�رض فن�ي
يف العال�م .وتع�رض
يف ح�وايل  100م�ن
محطات شبكة مرتو
األنف�اق أعم�ال فنية
ملا يق�ارب  150فناناً.
ملتقط ه�ذه الصور،
ه�و املص�ور الرويس
ألكساندر

الثور

 22مايو 22 -يونيو

يقولون إن الشخص عندما يجري يجب أن
يم�س األرض أوال بالقرب من الجزء الناتئ
يف وس�ط قدمه وليس كعبه ،لكي يقلل من
قوى التأثري املضاد ومخاطر اإلصابة.
وأش�ار التقري�ر إىل أن الطريق�ة الت�ي
يصفها محب�و الجري بأنها هي الصحيحة
يعتق�دون أنه�ا تماث�ل طريق�ة أجدادن�ا
الحف�اة ،وبالت�ايل فإنه�ا تمث�ل أكثر طرق
الجري قربا للطبيعة.

فنية
لوحات ّ
يف مرتو

 21ابريل –  21مايو

 22يونيو 23 -يوليو

يف مثل هذا اليو م

جاغوار

إن البيئ�ة وم�ا تمث�ل م�ن أهمي�ة
الحياة ع�ى الكوكب الذي نعيش دفعت
بش�كل كب�ري ج�دا كل رشكات اإلنتاج
والتصني�ع عى مراع�اة خفض التلوث
البيئ�ي ،وأصب�ح هذا املوضوع يش�كل
األولوية ل�كل منتج حدي�ث ،وحتى ان

لون مع

الكث�ري من ال�دول قد وضع�ت رشوط
لاس�ترياد وأبرزها عدم التلوث البيئي،
وهن�ا تكم�ن أهمي�ة موضوعن�ا يف
اإلض�اءة عى أخر االبت�كارات يف مجال
تصنيع الس�يارات .جاغ�وار الخرضاء،
اس�مها تيمنا بصداقتها املميزة للبيئة،
وقد انت�ج الكثري من األن�واع الصديقة
للبيئ�ة ولكنه�ا تعت�رب الس�وبر يف هذا
املجال نتيجة للمواصف�ات التي تتمتع
بها ،رسيعة؟  60مي�ا يف غضون ثاث
ث�وان ،اقتصادي�ة م�ن الط�راز األول ،
محركه�ا  1,6كمحرك س�يارة صغرية
ومزودة بمحرك�ني كهربائني إضافيني
مم�ا يس�اهم يف انخف�اض اس�تهاك
الوقود .إنها الس�يارة األكثر ابتكارا بني
شبيهاتها من السيارات الرياضية .

ملاذا ُسجنت؟!

أوقف�ت س�وزان وارّن البالغ�ة م�ن العم�ر  50عام�ا ً يف والي�ة أوهايو
األمريكي�ة ،ألنها نظفت من�زل جريانها من دون موافقته�م بعدما ولجت
اليه خلسة .فقد أوقفتها
الرشط�ة بعدم�ا أقدمت
ع�ى القي�ام بمث�ل تلك
االم�ور يف الس�ابق .فقد
دخل�ت اىل من�زل أح�د
األشخاص بطريقة غري
رشعية ومن دون علمه،
وقام�ت بتنظي�ف املنزل
وتركت فاتورة مقدارها
 75دوالراً .وق�د حك�م
عليها يف ترشي�ن الثاني
الفائ�ت بس�بب ه�ذه
الح�ادث ،بس�نة تح�ت
التجربة.

كلامت متقاطعة

افقي
 – 1ممثلة أميركية
 – 2حرف عطف – نهر لبناني أسمه الفراديس
 – 3ملك األجواء – أفسد ريحه
 – 4عك�س هج�وم – ندلي ب��  – 5 -نصف ف�راش – تقال على
الهاتف – جوهر
 – 6راهب روسي أشتد نفوذه على القيصر نقوال الثاني
 - 7شيخ هرم – أحد الشهور
 – 8يضجر – عكسها إمارة عربية
 – 9مطربة لبنانية .

عمودي
 21يناير –  19فرباير

الدلو

تس�تعيد قضايا من املايض ّ
تعقد لك
األمور ،فكن ح�ذرا ً ألن الجو يحمل لوماً
وشكوى او تذمرا ً علنياً .واجه السلبيّات
باإليجابيات لتتفادى التح ّديات عاطفياً:
تسعدك أجواء هذا اليوم ،تشعر بالقوة

 20فرباير –  21مار�س

حوت

يوم مرهق يجعلك مس�تعدا ً للقتال.
لن يرتكك خصمك بأمان ،ويستحسن أن
ال يكون لك خصم عاطفياً :كن مش�جعاً
للرشي�ك ب�دون تميي�ز ،فالوق�ت غ�ري
مناسب الستعدائه

 – 1قديسة فرنسية بطلة
 – 2مخرج سينمائي مصري
 – 3نصف رامز – أسم علم مؤنث
 – 4عامة موسيقية – ص ِّيره ذا عيب – للنهي
 – 5صبي – طوى
 – 6ضمير متصل – ماح
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صحيفةيومية سياسية مستقلة

طــالق جمــانــي !

دغدغات

شهـادات للتـاريخ

«»2

بيكين /وكاالت
ب�ادر رج�ل وزوجته اىل طل�ب الط�الق يف الصن خالل قضائهما ش�هر
العسل ،لعجزهما عن االتفاق عىل مكان ليقضيا فيه عطلة الربيع.
وم�ع اقرتاب عيد مهرج�ان الربيع الذي يحتفل ب�ه الصينيون من خالل
قض�اء الوقت مع العائل�ة ،اختلف الزوج�ان حول العائلة التي س�يقضيان
العطلة معها .ولم يتمكن الطرفان من التوصل إىل تس�وية بينهما ،ولم يجدا
سبيالً إال الطالق ،وهكذا يتسنى لكل منهما تمضية العطلة مع عائلته ،وفقا ً
لصحيفة «تشاينا دييل».

نيويوركCNN /

ك�اريك�ات�ري

فؤاد حسون

«أي باد» بسعة  128غيغابايت

ع�ىل حاس�وب أب�ل اللوحي يأت�ي تجنب�ا إلطالق
نس�خة جديدة يف كل عام ،كما أنه وبإضافة هذه
الس�عة الكبرية ،فإن الرشكة ستوس�ع من قاعدة
مس�تخدميها جاذب�ة بذلك العامل�ن يف قطاعات
تتطلب استخدام حواسيب ذات سعات عالية ،مثل
األطباء واملهندسن املعمارين وغريهم.
وبينت الرشكة أن إضافة السعة الجديدة هذه
سرتفع من سعر الحاسوب اللوحي إىل  799دوالرا،
مقارنة مع  499دوالرا للنسخة األقل سعة و329
دوالرا لنسخة «أي باد ميني».
ونوه�ت الرشك�ة إىل أن النس�خة الجدي�دة
ستتوفر يف األس�واق اعتبارا من الثالثاء ،الخامس
من شباط املقبل.

أطلقت عمالق مصنعي األجهزة التكنولوجية،
رشكة أب�ل ،اول من امس حاس�وبها اللوحي «أي
ب�اد» بس�عة فائق�ة تبل�غ  128غيغاباي�ت ،وهو
ما يس�اوي ضعف س�عة النس�خة الس�ابقة من
الحاس�وب اللوح�ي األكثر ش�هرة عىل مس�توى
العالم.بينما لم تغري أبل من مواصفات حاس�وبها
اللوحي الس�ابق ،القائم عىل شاش�ة حجمها 9.7
إن�ش ،ومعال�ج املعلوم�ات «»،dual-core A6X
باإلضافة إىل البطاري�ة ذاتها التي تعمل ملدة عرش
ساعات متواصلة.
وبحس�ب خ�راء ،فإن ه�ذا التعديل البس�يط

خـــطـــف أخــــتـــه!!
بغداد /المستقبل العراقي
يب�دو ان الش�اب ل�م يج�د أح�دا
ليخطفه سوى اخته ،لذلك قام بأغرب
الجرائ�م الت�ي ش�هدتها محافظ�ة
البرصة مساء أول من أمس.لكن فوج

الطوارئ الرابع التابع ملديرية رشطة
محافظ�ة البرصة تمكن م�ن تحرير
الفتاة التي تبلغ من العمر  10سنوات
وكانت ق�د اختطفت م�ن قبل أخيها
يف قضاء ش�ط العرب رشق املحافظة
دون أي خس�ائر.وقال رئي�س اللجنة

األمنية يف املجلس البلدي للقضاء إياد
الكنعان يف ترصيح لوس�ائل إعالم إن
الف�وج تمكن من إلق�اء القبض عىل
الخاط�ف وال�ذي كان يس�اوم ذويه
بدف�ع مبل�غ م�ايل ل�رشاء املخ�درات
مقابل إطالق رساح املختطفة.

الثقافـة تكرم الزميل جهاد
بدرع بغداد لإلبداع اإلعالمي
بغداد /المستقبل العراقي
ضم�ن فعاليات بغ�داد عاصمة
للثقاف�ة العربية لع�ام  2013وعىل
هام�ش مهرج�ان ملتق�ى الس�الم
الوطن�ي كرم�ت وزارة الثقاف�ة
الزمي�ل الكات�ب واإلعالم�ي عاصم
جهاد بدرع بغداد اإلبداعي وشهادة
تقديري�ة يف االحتفالية التي نظمتها
الوزارة هذا األس�بوع يف قاعة تموز
بفندق فلسطن.
وأقيم هذا املهرجان برعاية وزير الثقافة الدكتور سعدون الدليمي وبإرشاف
وحضور الوكيل األقدم للوزارة األس�تاذ فوزي االترويش ومستشار دولة رئيس
ال�وزراء لش�ؤون املصالحة الوطني�ة الدكتور عامر الخزاعي وعدد من الس�ادة
املسؤولن.
ج�اء ذلك التكري�م تقديرا للجهود املبذولة للزميل عاصم جهاد ومش�اركته
الفعال�ة وحض�وره الفاعل املتواصل يف دعم املس�رية الثقافية واإلعالمية وبناء
النهج الديمقراطي يف العراق الجديد.
يذك�ر ان الزمي�ل جهاد كان قد حصل قب�ل أيام عىل الجائ�زة األوىل ألفضل
مقال صحايف س�اخر لعام  2012يف املس�ابقة التي إقامته�ا منتدى اإلعالميات
العراقيات وأيضا عىل جائزة أفضل رس�ام كاريكاتريي لعام  2012يف مس�ابقة
شبكة أنباء العراق.
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ح�سن العاين

قامت الدولة يف عام من أعوام العقد التسعيني من القرن املنرصم،
بإص�دار قرار اقتص�ادي يقيض بتخفيض (كمية) امل�واد املوزعة عىل
املواطن�ن من مفردات الحصة التمويني�ة ،وعوضت النقص الحاصل
من كمية الس�كر والشاي والس�من والرز  ..الخ بمبلغ مايل ،ومثل هذا
القرار يعد قضية مثرية للفضول الصحفي تستحق املتابعة والتغطية،
ولهذا س�ارعت اىل (السوق) وجمعت معلومات عن السعر (التجاري)
للمواد الغذائية التي تم تقليص كمياتها ،ولم تقترص جولتي الصحفية
يف س�وق واحدة ..بل ش�ملت عىل ما اذكر ،ثالث او اربع اس�واق لكي
تك�ون معلوماتي دقيقة ،وتوصلت يف خاتمة املط�اف اىل ان تعويض
امل�واد املقلصة يكلف مبلغا يعادل مبلغا يزيد عىل اربعة اضعاف املبلغ
النقدي الذي دفعته الدولة تعويضا للمواطن عن تخفيض الكمية!
انج�زت يومه�ا (تحقيق�ا) صحفي�ا ،كت�ب يف ظاه�ره بطريق�ة
محايدة تعتمد لغة االرقام املعلنة يف االسواق مقارنة بمبلغ التعويض،
وت�وىل زمي�يل وصديقي الفن�ان الرائ�ع تهيئة مجموعة من رس�ومه
الكاريكاتريية ،ارفقت مع التحقيق ،اال ان (حساسية) املوضوع ،عىل
ما يبدو  ،دفع مجلة “ الف باء “ اىل عرض التحقيق الصحفي عىل وزير
االعالم ،واس�تحصال موافقته عىل نرشه يف املجل�ة ،ولم اكن عىل علم
باالمر ،ولكن الذي حصل بعد يوم او يومن ،ان الزميل املصور يف “الف
ب�اء” عبد الزهرة الهاليل ،زارني يف البيت عرصا  ،وابلغني وهو يف غاية
الفرح ،ان وزير االعالم ين�وي تكريمي ،وقد طلب حضوري اىل مكتبه
يف العارشة صباحا ،وع�ىل عادته لم ينس الهاليل ،التلميح الرصيح اىل
حصته من مبلغ التكريم ،النه هو من نقل يل البرشى السارة!
ارقن�ي التفك�ري تل�ك الليلة  ،وقب�ل العارشة بس�اعتن وصلت اىل
املجل�ة ،فاخرون�ي ان الوزي�ر طل�ب حض�وري مع رئي�س التحرير،
صديقي واس�تاذي امري الحلو ،وكذلك خضري الحمريي ،وهكذا دخلنا
نح�ن (الثالثي  )...قاع�ة اجتماعات صغرية ،وبعد بضع دقائق حرض
الوزير ،وح�ن انتهى من التحية ومجامالت االس�تقبال ،بدأ يتحدث ،
وم�ن دون توقف عىل مدى ثالث س�اعات كاملة  ،ومس�بحته ال تكف
عن الطقطقة ،مستعرضا فصوال طويلة من تجربته امليدانية املبارشة
مع صدام حس�ن ،وعىل وجه الخصوص يف جبهات القتال ،ثم خلص
بعد ثالث س�اعات من محارضته التي تخللتها بعض (النكات) ،وهو
يضح�ك من اعماق روحه املرح كما انتهى م�ن واحدة منها ،مع انها
تثري الحزن والكآبة ،اقول خلص اخريا اىل انه تعلم من صدام حس�ن،
ل�و ان ضابط�ا يف الجبه�ة تخاذل ،فمن ح�ق اقرب ضاب�ط ،ان يقتله
رميا بالرصاص عىل الفور ،ثم قال ما كان يود الوصول اليه عر ثالث
س�اعات ،وملا كان االعالم اكثر تأثريا وخطرا ع�ىل املجتمع من الحياة
العس�كرية ،اذا لم نحس�ن التعام�ل معه ،فان عقوب�ة االعالمي الذي
ينرش (افكارا متخاذلة) تكون اش�د واق�وى والتفت نحوي فجأة (اذا
كنت تريد نرش افكار تدعو الناس اىل التخاذل ،فان قتلك لن يكلفنا غري
رصاصة واحدة ،نستقطع ثمنها من ارستك).
الحمد الله انتهت الخطبة ،ورفعت يدي مستاذنا (سيادة الوزير ،
لو سمحت يل ان اوضح شيئا  ،فانا ، )...ولكنه نظر اىل ساعته بحركة
تمثيلي�ة وقاطعني قائال (اس�ف  ..عندي اجتم�اع يف مجلس الوزراء،
وس�وف اس�تدعيك يف وقت اخر الس�مع منك)  ،ولم يس�تدعني يف اي
وقت ،وسقط النظام ولم تصلني الدعوة ،وانا لست حزينا لبلوغ رجل
بدرج�ة وزير هذا الح�د من التفاهة ،فالرجال ليس�وا من بطن واحد،
ولكن حزني عظيم ع�ىل الهاليل الذي كان ينتظر مكافأته من البرشى
السارة !!

ان�سغاالت

الصحـة ...اإلرهـاب
حامت ح�سن
الكلم�ات وااللف�اظ الداع�رة ال تعن�ي ش�يئا يف املحل�ة املوبوءة
الداعرة ...وديمقراطية وحرية التعبري الفاشوشية وفرت للعراقي ان
يسمي االمور والحاالت باسمائها ..وان لم تكن هناك أذن تسمعها،
فتحول�ت االصوات اىل لغو ونزف لالعص�اب ...وربما اهانة للذات...
واعرتاضات املواطن البرصي عىل س�وء الخدمات الصحية هي حالة
عراقية ال تختص بها البرصة ..وان ارتفعت الشكوى يف كل مكان...
وه�ي ظاهرة لم تكن معروفة كث�ريا يف اتعس املجتمعات ..ومع ذلك
يمكن توقع الرد بانها مظاهرات باجندة خارجية ,ويمكن ان تكون
بجذور ارهابية.
والن السياس�ين غري سياس�ين فانهم يجهل�ون وال يدرون ان
حاضنة السخط واالرهاب انما تكمن يف رشوط ومواصفات العيش,
يف ه�ذا الواقع املزري ...يف توفر اكر الث�روات مقابل افتقاد رشوط
عيش افقر الشعوب ...يف هذا االهمال لصحة املواطن وتركه عرضة
لكل الوجع واأللم والقهر والطفح اىل الش�وارع توجعا من الخدمات
الصحية ...مع الدراية بان عالج زكام القادة املضحن يكون يف امريكا
وبريطانيا وباريس ...ثم ...يحال الس�خط والغضب واعمال العنف
اىل الخ�ارج واىل مخططات االرهاب ..وال ي�دري عباقرة االحتالل انه
حتى امريكا العظمى لعاجزة عن ادخال حبة خردل اىل بلد متماسك,
محصن ,قوي ويرفض حب�ة الخردل ويعرف كيف يعمل ..واالجنبي
موج�ود ألن هناك ثغرات ع�ر منه�ا ...واذا كان الخونة موجودون
دائم�ا اال املناخات املناس�بة ق�د ال تكون موجودة دائم�ا ...واذا بلغ
الع�راق ان يش�كو مواطنه م�ن س�وء الخدمة الصحي�ة ..ويضطر
مورسوه للسفر اىل الهند وايران وعمان ودول العالم للتطبب والعالج
فما الذي تبقى بعد قائمة الشكاوى؟؟
كتبن�ا قبل اكثر من ش�هر ع�ن بلوغ اخالق بع�ض االطباء انهم
يخدع�ون حت�ى زميل مهنته�م فيجري ل�ه العملي�ة الجراحية غري
الطبي�ب املتف�ق معه ...ب�ل وبأخطاء فاضحة ربما ت�رتك فيه خلال
دائما ...كتبنا هذا وتعمدنا ايصال الرأي باكثر من وس�يلة اىل وزارة
الصحة ...ومع ذلك بلغ الصوت املقرة املجاورة ولم يصلنا الجواب..
وهذا بدوره جواب بليغ بان املواطن مرتوك لقدره وال من يلتفت اليه
ويتذكره ...وان عوامل واس�باب وظروف الغضب والس�خط والعنف
قائم�ة وفعال�ة وتس�تمر يف الربت عىل ضم�ري املس�ؤول وهدهدته
وارضائ�ه عندما يرميه�ا ويتخلص منه�ا عىل االجن�دات واالرهاب
واملؤامرات االجنبية.
اكث�ر من عرشين الف طبيب عراق�ي يف بريطانيا وحدها ,فضال
ع�ن اآلالف االخرى يف العالم وقوافل الهجرة مس�تمرة وما زال راتب
الطبيب بالقياسات الدارجة اكثر من بائس ،اال ان العلة االكر وكما
يف كل اجهزة الدولة بضعف املتابعة وبتدني كفاءة املسؤولن وبعدم
سماع حتى االنن ..نتمنى أال تعاقب وزارة الصحة بختانها.
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