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      المستقبل العراقي/ خاص

طال�ب ائت�اف العراقي�ة، التحالف 
الوطن�ي بإيجاد بديل عن رئيس الوزراء 
نوري المالك�ي، الذي وصف�ه االئتاف 
بأنه أصب�ح ال يمتلك الق�درة على إدارة 
الباد وتوفير الخدمات ومحاربة الفساد 
وتحقي�ق اللحمة الوطنية. وفيما تعهد 
االئت�اف بأنه س�يتعامل بإيجابية مع 
بدي�ل المالكي الذي يخت�اره التحالف، 
أكد أنه س�يضطر إل�ى اتخاذ “خيارات 

أخ�رى” منه�ا االنس�حاب الكامل من 
السياس�ية ف�ي ح�ال ع�دم  العملي�ة 
االس�تجابة لهذا المطلب. وقدم ائتاف 
العراقي�ة مطلبه هذا في رس�الة بعثها 
رئي�س االئتاف إياد ع�اوي الى رئيس 
التحال�ف الوطن�ي إبراهي�م الجعف�ري 
ف�ي الثالث من ش�باط الحالي وحصلت 
“المس�تقبل العراقي” على نسخة منها 
أم�س. وبرر عاوي مطل�ب ائتافه هذا 
ب�”تم�ادي الحكوم�ة ف�ي سياس�اتها 
التعس�فية والفردية إلحداث المزيد من 

االنشقاقات في الشارع العراقي وتفكيك 
محل�ل  وق�ال  االجتماع�ي”.  نس�يجه 
سياسي ل�”المستقبل العراقي” أن هذه 
الرسالة تمثل “التيار الوطني العقاني” 
في ائتاف العراقية. وهذه ليست المرة 
األولى التي يطالب فيها عاوي التحالف 
الوطني بإيجاد بديل ع�ن المالكي، فقد 
س�بق له أن ق�دم هذا المطل�ب للتحالف 
في 14 أي�ار 2012، عندما أصدر ائتافه 
بيان�اً نق�ل في�ه ع�ن ع�اوي قول�ه أن 
“قيادة العراقية وأعضاءها متمس�كون 
بمق�ررات االجتم�اع التش�اوري ال�ذي 
عق�د في أربي�ل بتاري�خ 2012/4/28، 
والمذك�رة التي خ�رج به�ا االجتماع”، 
مضيف�اً أن “التحال�ف الوطن�ي مطالب 
ببديل عن رئيس مجل�س الوزراء نوري 
المالك�ي في حال عدم تنفيذ ما جاء في 
المذكرة في المدة المحددة والتي تنتهي 

بعد أيام قليلة”. 
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       المستقبل العراقي/ خاص

كش�ف مص�در دبلوماس�ي أن نق�ل التظاه�رات 
القائم�ة ف�ي محافظتي الموص�ل واالنبار إل�ى بغداد 
تحرج الحكومة المركزية وتش�عل الحرب األهلية في 
العراق، الفتاً إلى انها آخر المحاوالت التي تسعى بعض 
الدول لتنفيذها إلعادة العراق إلى مربع عام 2006 وما 
تاها، في إشارة إلى االقتتال الطائفي.وقال المصدر، 
ل عدم الكش�ف عن هويت�ه، إن هناك جهات  ال�ذي فضَّ
-لم يس�مها- أغرت المتظاهرين بإعطائهم مبلغ 500 
دوالر مع رعاي�ة كاملة وتأمي�ن االحتياجات الازمة 

من أج�ل الذهاب والتظاه�ر في بغداد.وأك�د المصدر 
أن األجه�زة االس�تخبارية  العراق�ي«  ل�«المس�تقبل 
رصدت عملية دخول كميات من المتفجرات واألسلحة 
إل�ى محي�ط العاصمة بغداد ع�ن طريق نه�ري دجلة 
وديال�ى، موضحاً أنه »تم تأمي�ن عملية جزء كبير من 
األس�لحة فضاً على تس�جيل األجهزة األمنية لدخول 
كمي�ات هائلة من الرمانات اليدوية«.وبين المصدر إن 
»ثمن إسقاط الحكومة سيكون باهضا في هذه المرة 
حيث ترمي الجهات السياسية التي تريد إسقاط رئيس 
ال�وزراء نوري المالكي إس�الة دماء الش�عب العراقي 
وإقامة مجزرة كبيرة تطال المتظاهرين لتنسب التهم 

إل�ى الحكومة«.بمقاب�ل ه�ذا أكد مصدر اس�تخباري 
ل�«المس�تقبل العراقي« على دخول رج�ال أعمال في 
عمليات التظاهرات مختصين ببيع الس�اح، موضحاً 
أن ه�ؤالء »يمتلكون نفوذاً كبي�راً في الباد ويدعمهم 
شيوخ عش�ائر معروفون«.وقال المصدر، الذي رفض 
الكش�ف عن هويته، إن »هؤالء التجار كانوا يعتاشون 
على تصدير الساح إلى سوريا، وكانوا بانتظار اندالع 
أي حراك مسلح في العراق«، مؤكداً أنهم يسعون اآلن 
إلى فتح سوق الساح السوداء مجدداً، فضاً عن أنهم 
يدفعون باتج�اه حرب طائفية بين مكونات الش�عب 

العراقي بغية استثمار األزمة تجارياً.

تجــــار الـــســـــالح يــنـــتـــظــرونــهـــا

دول إقليمية ستستقبل املتظاهرين القادمني إىل بغداد 
بالتفجريات إلشعال »الفتنة الطائفية«
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دعـوات للتظـاهر ضـد الفسـاد جتبـر أربيـل
 علــى إعــالن »التـأهـب«

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

كش�ف مصدر أمني في إقليم كردس�تان 
ع�ن حالة تأهب في صفوف جيش وش�رطة 
اإلقلي�م، الفت�ًا إل�ى وجود مظاه�ر النطاق 
تظاه�رات واس�عة ف�ي محافظت�ي أربي�ل 

والسليمانية.
وق�ال المصدر، الذي رفض الكش�ف عن 
هويته، ل�«المس�تقبل العراقي«، إن »مظاهر 
التظاهرات والتجمع�ات بدأت تجد لها صدى 
ف�ي ش�وارع اإلقلي�م«، مؤك�داً عل�ى وجود 
»دع�وات عبر صفح�ات التواصل االجتماعي 
لمجاميع شباب للثورة على العائلة الحاكمة 

في أربيل بشكل أساس«.
الش�باب  »ه�ؤالء  أن  المص�در  أوض�ح 
يتناقل�ون في م�ا بينه�م وثائق تبين فس�اد 
مس�ؤولين ف�ي اإلقلي�م بصفق�ات كبيرة«، 
مضيف�اً إنه ف�ي إثر ه�ذا »أطلق�ت األجهزة 

األمنية حالة التأهب في عموم اإلقليم خشية 
م�ن حصول ث�ورة كردية تحاك�ي ما يحصل 
ف�ي دول الربيع العرب�ي أو محافظتي االنبار 

والموصل«.
ولف�ت المص�در إل�ى أن »أجه�زة األمن 

أخذت الحيطة والحذر من أي مخطط يسعى 
إلي�ه )ه�ؤالء( إلس�قاط الحك�م ف�ي إقلي�م 
كردس�تان«، منوهاً ب�أن »اإلقليم ال يس�مح 
بوج�ود مث�ل هك�ذا مظاه�ر تض�ر باألم�ن 

واالقتصاد«.

مـواقـع التواصــل االجتامعي ختـرب بيـوتــًا 
وتــســـبــب االنــــفـــصــــال

هـل تستبــدل الكيـانـات االنتخـابيـة الرعـاية 
السيــاسيــة بالتــــجـــاريـــة؟
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املحـافـــظـات
اجلنوبية تـرزح حتـت 

وطأة احلرمان

      المستقبل العراقي / خاص

ش�هدت محافظ�ات إقلي�م كردس�تان، 
أمس األحد، تحركات سياسية تمثلت بزيارة 
مس�ؤولين عراقيين وغير عراقيين على قدر 
من األهمية في المش�هد السياسي العراقي، 
في ظل ت�أزم األوضاع الداخلية واس�تمرار 
توجهها نحو طريق يتوقع معظم المراقبين 

انه ذو نهاية مسدودة. 
واس�تقبلت محافظة الس�ليمانية أمس 
الس�فير اإليراني ف�ي العراق حس�ن دانائي 
ف�ر، فيم�ا اس�تقبلت أربي�ل زعي�م القائمة 

العراقي�ة ورئيس الوزراء األس�بق إياد 
عاوي. وقال مصدر سياسي مطلع 
إن زيارة  العراق�ي«  ل�«المس�تقبل 
الس�فير اإليران�ي إلى الس�ليمانية 

ج�اءت للتباحث مع الحزبي�ن الحاكمين في 
كردستان )الحزب الديمقراطي الكردستاني 
واالتح�اد الوطني الكردس�تاني( واالقتراب 
م�ن ح�دود المش�كات ومحاول�ة إيص�ال 
رس�الة إيرانية إل�ى رئيس اإلقليم مس�عود 
بارزان�ي مفاده�ا أن األم�ور وصل�ت إل�ى 
ال�ذروة، وبالتالي يج�ب أن ال يعم�ل األخير 
عل�ى التصعي�د وان ال يس�مح باس�تخدامه 
كجس�ر عب�ور للعصي�ان المدن�ي وبالتالي 

تقوية الجبهة المناوئة للمالكي. 
السياس�ية  األوس�اط  تتناقل�ه  وم�ا 
واإلعامي�ة ه�و أن المعرك�ة بي�ن المالكي 
قض�اء  عن�د  وانته�ت  وصل�ت  وبارزان�ي 
طوزخورمات�و المتنازع عليه، فيما تعمل 
القيادتان السياس�يتان في بغداد واربيل 
من خال اللجان المش�تركة للتمهيد إلى 

اتف�اق يفضي إل�ى التهدئة الش�املة طويلة 
األمد بي�ن الحكومة واإلقلي�م على المناطق 

المتنازع عليها. 
لكن المصدر أوضح أن القيادة اإليرانية 
تش�عر أن بارزان�ي يحاول ان يش�كل جبهة 
سياس�ية عريضة تتن�اول كل الخيارات، في 
مقدمتها سحب الثقة، وربما ليس في آخرها 
دعم التظاهرات والعصيان المدني القائم في 

المناطق الغربية.
وأك�د المص�در أن وج�ود إي�اد عاوي 
ف�ي أربي�ل حالياً يأت�ي للتباحث بش�أن آخر 
التطورات السياسية في البلد وآخر تطورات 
الحراك الشعبي في المناطق الغربية ووصول 
البلد إلى انس�داد حقيقي، متوقعاً أن يفضي 
اللقاء مع بارزاني إل�ى حل »وإن كان يزعج 

الكثيرين في بغداد«، على حد قوله.

توقعات بانبثاق حل يف اإلقليم »يزعج الكثريين يف بغداد«

أيـاد عـالوي.. النـأي عن العـراقيـة وعصيان الغـربـيـة!
أربيل والسليمانية.. حراكات سياسية ألزمات مستعصية

التقارير الرسية »الستغالل 
تظاهرات الغربية« والبيان 

رقـــم واحــد

الـ100 ألف تشمل 
املتقاعدين الذين يقل راتبهم 

عـــن 400 ألـف ص6ص4
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          التحليل ال�سيا�سي / غامن عريبي
  

قب�ل أن يك�ون عل�ى مقاع�د 
المعارضة حين خطف عنه موقع 
رئي�س ال�وزراء أي�ام االنتخاب�ات 
الت�ي ج�رت  الثاني�ة  التش�ريعية 
ف�ي البالد ف�ي 2010/3/7 وربما 
حبس عصيانا سياس�يا كبيرا في 
ص�دره وهو يرى واحدا وتس�عين 
مقعدا في المجلس النيابي خارج 
إطار التأثير المباش�ر ف�ي القرار 
العراق�ي وه�و حي�ن  السياس�ي 
قب�ل بذلك فالنة يؤم�ن أن العملية 
اح�د  كون�ه  عمليت�ه  السياس�ية 
مؤسس�يها وربما ناه�ز اآلخرين 
الدولية  النش�اط والمقبولي�ة  في 
وف�ي المغام�رة العس�كرية أي�ام 
المعارضة العراقية ومازالت قامة 
الجزار األمني في رأسه حين همت 
طائف�ة م�ن أجه�زة المخاب�رات 

العراقية بلندن اغتيال عالوي!.
ل�م ينتم عالوي لتيار القطيعة 
السياس�ية يوم�ا م�ن األي�ام ولم 
يخرق االتفاق الوطن�ي على قيام 
اللحظ�ة العراقي�ة وتحوله�ا ال�ى 
دول�ة وربم�ا كان الليبرال�ي األول 
ال�ذي لعب دورا مهم�ا في وصول 

الرئي�س المالك�ي لرأس الس�لطة 
من خ�الل قيادت�ه جه�ودا كبيرة 
ف�ي الخارطة الوطني�ة وحتى في 
األوس�اط الدولية وفي الوقت الذي 
قرأ ع�الوي الخارطة جيدا وتصور 
أن الحل س�يأتي عبر بوابة الرؤية 
المحلية  الق�وى  الوطنية وإجماع 
عل�ى برنامج وطني ال تنافس فيه 
اال عل�ى أس�اس التطوي�ر والقوة 
الدول�ة  بن�اء قواع�د  واس�تكمال 
عل�ى  الس�قف  انه�ار  العراقي�ة، 
ال�رؤوس وربما ش�عر ع�الوي ان 
انهيار س�قف العملية السياس�ية 
بالنتائ�ج الت�ي وصلت اليه�ا تلك 
العالق�ات  خصوص�ا  العملي�ة 
الوطنية بين الكتل البرلمانية وفي 
عملية تسيير ش�ؤون األمة  أقوى 
واش�د من ألم البلطة التي ش�جت 
رأس�ه وقتلت زوجته في بريطانيا 
عل�ى ي�د خلي�ة أمني�ة قاتل�ة في 

المخابرات العراقية!.
ليبرال�ي  لكن�ه  ش�يعي  ه�و 
أس�اس  عل�ى  األم�ور  يفلس�ف 
االعتماد على اإلنسان سبيال لبناء 
الدول�ة المدنية الحديث�ة وهو الى 
ه�ذا أبقى عل�ى مس�افة طبيعية 
لكنه�ا فاعل�ة بي�ن العراقية وبين 

الوطني�ة  والق�وى  الكت�ل  كاف�ة 
العراقية المش�اركة في الس�لطة 
او الت�ي ل�م يحالفه�ا الح�ظ في 
الوص�ول اليها وأبقى – وهو األهم 
– العراقية جه�ة ليبرالية تعارض 
لكنها تشارك في عملية بناء الدولة 
بعيدا عن صراع اإلرادات السياسية 
وخالف النفوذ وطمع االس�تحواذ 
على السلطة بينه وبين من منعوه 
الى  الوص�ول  م�ن 

رئاسة الوزراء!.
ع�الوي يفص�ل بي�ن صراعه 
الش�خصي وخالف�ه الوطني وهي 
أه�م مي�زات رج�ل  واح�دة م�ن 

المعارض�ة ورج�ل الدول�ة في آن 
مع�ا وربم�ا كان�ت س�لطته ف�ي 
العراقي�ة أق�وى من س�لطته أيام 
ما كان رئيس�ا لوزراء العراق مدة 
ثماني�ة أش�هر وم�ن هن�ا اجد ان 
إمكاني�ة االتفاق م�ع عالوي على 
إدارة األزمة الحالي�ة التي تعصف 
بالبل�د وف�ي ظ�ل تنام�ي حال�ة 
التطرف الطائفي ف�ي جناح مهم 
م�ن العراقي�ة س�تفضي بالتأكيد 

الى عملية سياس�ية مفيدة تحجم 
الس�لبي وتعزز االيجابي وتس�اعد 
على تمرير الحال�ة الصح في ظل 
طغيان الخطأ السياس�ي واألمني 

وس�ريان عملية التدهور على كل 
المس�تويات تل�ك الت�ي تش�هدها 

البالد منذ فترة!.
اكب�ر خط�أ ت�م ارتكاب�ه في 
الفترة الماضية وأقولها على المأل 
ه�و محاولة تفكيك العراقية وهي 
مك�ون سياس�ي محس�وب عل�ى 
المشروع الوطني حين كان عالوي 
صاح�ب الكلمة األول�ى فيه وكان 
االحتكام  بي�ن  التوفيق  باإلم�كان 

ع�الوي  من�ح  وبي�ن  للدس�تور 
حقه الدس�توري او م�ا نص عليه 
االتفاق المكتوب بين حزب الدعوة 
والحزب الديمقراطي الكردستاني 

السياس�ات  فيما خ�ص مجل�س 
الوطنية ولو كان الرئيس المالكي 
وائت�الف القان�ون يع�رف النتائج 
التي سيتمخض عنها نهج إقصاء 
العراقية وتفكيكها على األرض من 
انهي�ار الثقة وان�دالع التظاهرات 
في المناط�ق الغربية لكان هنالك 
نه�ج آخر اقل�ه االجته�اد في آلية 
التعاط�ي مع قائم�ة يعتبر وجود 

عالوي فيها بمثابة الشاهول!.
كان�ت العراقي�ة صم�ام أمان 
الس�تمرار العملية السياس�ية الن 
العراقي�ة تمث�ل مكون�ا مهما هو 
اآلن ف�ي حالة عصي�ان مدني ولو 
كنا )حباي�ب( لما احتجن�ا للجنة 
وزاري�ة مغضوب عليه�ا وتوصف 
ع�الوي  ول�كان  تس�ويفية  أنه�ا 
ه�و المف�اوض مع بقي�ة أخوانه 
في العراقي�ة والقتربن�ا من الحل 
وإطف�اء حري�ق الربي�ع الطائفي 
ولم نصل النتائج التي وصلنا اليها 

اليوم..والساتر ربنا!.
..انن�ا  مم�ض  بأل�م  أقوله�ا 
اإلقص�اء  نتائ�ج  الي�وم  نحص�د 
..التفكي�ك  وأضي�ف  والتهمي�ش 
الذي أودى بحياة مكون سياس�ي 
ش�ريك وكتل�ة برلماني�ة ل�و كنا 

عملن�ا س�وية م�ن اج�ل مصالح 
المجتمع العراقي وليس مصالحنا 
أحزابن�ا  ومصال�ح  السياس�ية 
حزب�ي  بم�زاج  الدول�ة  وإدارة 
إقصائي لكنا الي�وم في واقع آخر 
مختلف عنوانه االس�تقرار واألمن 
والعافي�ة  والخدم�ي  االجتماع�ي 
الوطن�ي  والتفاه�م  السياس�ية 
وع�دم االختالف اال ف�ي التفاصيل 
الت�ي له�ا عالق�ة بنه�ج التنافس 
إلدارة سلطة المواطن وليس إدارة 
السلطة المكروهة بسبب مخبرها 

السري!.
أقوله�ا للصقور والحمائم في 
ائت�الف القانون وهم إخ�وة أعزة 
واع�رف الكثي�ر منه�م مناضلين 
ش�ريك  ع�الوي  أن  ومخلصي�ن 
الثورة  ..تفرضه س�نن  مف�روض 
وتاريخ�ه  المس�لح  والكف�اح 
الوطن�ي  ونضال�ه  الش�خصي 
وعش�رات  الطويل�ة  وهجرت�ه 
محاوالت االغتيال وهو صانع عهد 
ولي�س رجال هامش�يا او جيء به 
ال�ى الموق�ع األول بالصدفة ومن 
ال يؤمن بهذه النظرية فهو ال يريد 
للح�ل ان يأت�ي وال لالس�تقرار ان 
يع�م وال للعراق ان ينع�م بالعافية 

ب�ل يش�تغل م�ن حي�ث ال يش�عر 
عل�ى إش�عال الحري�ق وإس�قاط 
العملية السياس�ية مثل كل الذين 
بأيديه�م وأيدي  يخرب�ون بيوتهم 
ه�ؤالء القادمي�ن وف�ي عيونه�م 
شرر الفوضى واستثمار السكوت 
األمريكي او باالتفاق مع )المحتل 
األمريكي( بهدف إس�قاط العملية 

السياسية!.
ان المرحل�ة الحالي�ة وما يمر 
ب�ه الع�راق م�ن فوض�ى تتطل�ب 
االرتف�اع لمس�توى التحدي وليس 
الت�ي  التاريخي�ة  المس�ؤولية 
وضعناها خلف ظهورنا وان نقبل 
بأصدقائن�ا الذي�ن حولناه�م إلى 
أع�داء بس�بب الس�لطة وإيهامنا 
أنهم ج�زء من مش�روع المؤامرة 
وه�و كالم معيب بحقه�م وحقنا 
النضالي المشترك.. التاريخ  وحق 

ان التحدي الحقيقي ليس مواجهة 
االعت�راض باإلج�راءات األمنية او 
اللجنة الوزارية قدر ما يكمن بلقاء 
تاريخي مع عالوي والعراقية التي 
تؤمن بالحل الوطني لكي نبدأ معا 
رحل�ة األلف ميل نح�و إنهاء هذه 
المعضلة وإال فنحن س�ائرون إلى 

المجهول!.
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أيـاد عـالوي.. النـأي عـن العـراقيـة وعصيـان الغـربيـة!

نـواب يـكـشـفــون لـ                    عـن تـســرب مـعـلـومــات خـطـيــرة

البـرملـان األوربـي: عـلـى الـحـكـومــة تـوفـيــر 
مـالذ آمـن لـتـركـمــان الـعــراق

محودي: إنصاف السجناء أوىل من رصف رواتب لـ »فدائيي صدام«

مواطن نجفي يسلم املحافظة 35 قطعة أثرية مفقودة

           بغداد / امل�ستقبل العراقي

دعا األمي�ن العام لمنظمة الش�عوب 
غي�ر الممثلة في األم�م المتحدة البرلمان 
عاج�ل  لحماي�ة  تح�رك  إل�ى   األورب�ي 
المك�ون التركماني ف�ي الع�راق وتوفير 
م�الذ آمن ألبنائه من العمليات المس�لحة 
الت�ي تس�تهدفه  تصاعدي�ا حالي�ا.  وفي 
ن�داء عاجل دع�ا األمي�ن الع�ام لمنظمة 
الش�عوب غي�ر الممثل�ة في هيئ�ة األمم 
المتحدة مارينو بادجين  البرلمان األوربي 
ال�ى التحرك عاج�ال لتوفير الم�الذ اآلمن 
للمك�ون التركمان�ي الذي يمث�ل القومية 
الثالث�ة  في الب�الد بعد العربي�ة والكردية 
وذل�ك بع�د األح�داث الدامية الت�ي جرت 
ف�ي مناطقه بش�مال ش�رق بغ�داد وتم 
 اس�تهداف مواطنيه بصورة خاصة خالل 
األي�ام األخي�رة ومقت�ل وإصاب�ة المئات 
منه�م.  وق�ال بادجي�ن ف�ي ن�داء عاجل 
إن "منظم�ة الش�عوب غي�ر الممثلة في 
هيئة األمم المتح�دة والجبهة  التركمانية 
العراقي�ة يطالب�ان البرلم�ان األوربي في 
ح�ث الحكومة العراقية لوض�ع إجراءات 
أمنية عاجلة  لحماي�ة المكون التركماني 
في أعقاب سلس�لة م�ن الهجم�ات التي 

تس�تهدف التركم�ان في الع�راق   حاليا". 
 وعبر عن أسفه الزدياد "وتيرة االعتداءات 
على التركمان في األشهر األخيرة بمعدل 
ين�ذر بالخطر  بما في ذلك حرق اثنين من 
معلم�ي  التركم�ان أحياء إضاف�ة إلى أن 
التوت�رات الراهنة بين الحكومة  المركزية 
واإلقلي�م الك�ردي في المناط�ق المتنازع 
عليه�ا قد أضرت بس�كان ه�ذه المناطق 
وغالب�ا م�ا يحص�د  التركم�ان األض�رار 
الجانبي�ة له�ذا الصراع والذين يش�عرون 
ال�ى حد كبير أنهم مهمش�ون وضحايا". 
ورح�ب ببي�ان ممثل�ة االتح�اد األورب�ي 
كاثرين أش�تون التي دان�ت فيها الهجوم 
عل�ى مجلس الع�زاء في ط�وز  خورماتو 
وق�ال لكنه "مع ذلك ينبغ�ي القيام بأكثر 
من ذلك لحماية التركمان في العراق على 
وجه  الخصوص ألنهم ف�ي اآلونة األخيرة 
كان�وا أكثر المكون�ات تعرضا لالعتداءات 

والعنف".
الحكوم�ة  ان  ال�ى  بادجي�ن  وأش�ار 
العراقية قد تعهدت مرارا بتوفير قدر أكبر 
من الحماية للتركمان، لكنه تساءل   "ولكن 
أي إجراء بش�أن هذه المسألة لم يتحقق 
وف�ي ض�وء زي�ارة أعض�اء وف�د اإلتحاد 
األورب�ي للعالق�ات  الخارجية م�ع العراق 

ال�ي بغداد مؤخ�را فأن منظمة الش�عوب 
غي�ر الممثلة في األم�م المتحدة والجبهة 
االتح�اد  يحث�ان  العراقي�ة   التركماني�ة 
األورب�ي على مطالبة الحكوم�ة العراقية 
للوف�اء بالتزاماتها تجاه  التركمان بتوفير 
المالذ اآلمن لهم". وتضم المنظمة ممثلي 
اكث�ر م�ن 50 قومية من قومي�ات العالم 
غير الممثلة في هيئ�ة االمم المتحدة من 

قارات  العالم الخمس.
وش�هدت كرك�وك، ف�ي الثال�ث م�ن 
أربع�ة  نف�ذه  هجوم�ا  الحال�ي  الش�هر 
انتحاريين استهدف مقر مديرية  الشرطة 
وس�ط المدينة أس�فر عن مقتل وإصابة 
120 شخصا بينهم مدير شرطة االقضية 
والنواح�ي  العميد س�رحد ق�ادر وإلحاق 
أضرار مادية كبيرة ببناية المقر واحتراق 
الس�يارات.  وتش�هد كرك�وك  ع�دد م�ن 
توت�راً أمني�اً كبيراً وتفجي�رات منذ اندالع 
اش�تباكات بين قوات البيشمركة الكردية 
 والجي�ش العراق�ي ف�ي 16 من تش�رين 
الثاني الماضي ف�ي قضاء طوزخورماتو 
القري�ب م�ن  كرك�وك أدت إل�ى أزمة بين 
بغداد وأربيل تطورت إلى نش�ر قوات من 
البيش�مركة والجيش في جميع  المناطق 

المتنازع عليها. 

            بغداد / امل�ستقبل العراقي

قال الش�يخ هم�ام حم�ودي ان التصريحات 
االس�تفزازية المتقابل�ة من األط�راف المختلفة 
ش�نجت األج�واء وزادت األزم�ة تعقي�داً، مكررا ً 
دعوت�ه الى االلت�زام بتوجيه�ات المرجعية التي 
اعتبره�ا )أفضل م�ن قيم الحالة ووض�ع حلوال ً 
لها(.وأضاف رئي�س الخارجية النيابية في دائرة 
تلفزيونية مغلقة مع الجالية العراقية في هولندا 
عبر )سكايب( أن "الوضع في العراق طبيعي جدا 

إذا ما قورن بمنطقة غير مستقرة بأجمعها".

وطالب القي�ادي البارز ف�ي المجلس األعلى 
الحكوم�ة الى االلتفات بش�كل كامل الى مطالب 
وخصوص�اً  المحافظ�ات  كل  ف�ي  المظلومي�ن 
السياسيين،  المجاهدين والمضحين والس�جناء 
وتس�اءل الش�يخ حمودي ألي�س الوف�اء ألهالي 
مخيم رفحاء أولى من صرف رواتب فدائيي صدام 
والصداميي�ن المجرمين؟!، داعياً الى االلتزام بما 
خطته المرجعية بدقة والس�عي لتفعيله بأسرع 

وقت.
ولم يخف الشيخ حمودي وجود مساع إلعاقة 
التق�دم في العراق من البعثيي�ن والقاعدة وكثير 

ممن ال يريد الخي�ر للعراق الجديد ومن لهم حقد 
تاريخي عل�ى العراق بعد ان اخذ زم�ام المبادرة 
وص�ارت بي�ده قي�ادة الجامعة العربية وبس�بب 

قدرته المالية وموقعه الجغرافي المهم.
االنتخاب�ات  ان  ع�ن  حم�ودي  وكش�ف 
وتحضيراته�ا ه�ذه الم�رة لعبت دورا س�يئا في 
نوعي�ة التصريح�ات، بحي�ث لم ي�راع مطلقوها 
الحال�ة الت�ي تعيش�ها الب�الد ب�ل اخ�ذوا فق�ط 
بالتفكير في مناغاة الناخب وتحشيده طائفيا او 
عرقي�ا او قوميا لالصطفاف معهم على حس�اب 

مصلحة البلد.

            بغداد / امل�ستقبل العراقي

كش�فت وزارة الس�ياحة واآلثار العراقية، أمس األحد، أن احد مواطني 
النج�ف س�لم دائرة اآلث�ار في المحافظ�ة 35 قطع�ة أثرية، فيم�ا طالبت 
الحكوم�ات المحلي�ة ف�ي المحافظ�ات بمس�اعدتها على توفي�ر الحماية 
المطلوب�ة للمواق�ع االثارية.وق�ال وزي�ر الس�ياحة واآلثار لواء سميس�م 
ف�ي مؤتمر صحف�ي عقد أمس مع محاف�ظ النجف عدن�ان الزرفي بمبنى 
المحافظ�ة إن "مديرية آثار النجف تس�لمت من مواط�ن متعاون معها 35 
قطعة اثارية"، مش�يرا إلى أن "المواطن ذاته س�لم ال�وزارة حتى اآلن نحو 
1000 قطع�ة أثري�ة جمعها م�ن مواطني�ن آخرين".وأضاف سميس�م أن 
"الوزارة ستقيم احتفاالً خاصاً لتكريم هذا المواطن"، داعيا "من بحوزتهم 

قطعاً اثرية لتسليمها الى الدوائر المعنية تجنباً للمساءلة القانونية".

ولف�ت وزير الس�ياحة إلى أن "العدي�د من المواقع األثري�ة في النجف 
وعم�وم الع�راق مازال�ت عرض�ة للس�رقة والنبش العش�وائي بس�بب قلة 
الحماي�ة"، مطالباً "الحكومات المحلية ببذل المزي�د من الجهود بالتعاون 

مع الوزارة على حماية اآلثار".
وأوضح سميسم أن "الوزارة طالبت بتخصيص 12 ألف وظيفة بعنوان 
حارس خّيال لحماية المواقع االثارية، لكن لم تتم الموافقة سوى على 1000 
درجة فقط"، مبين�ا أن "اغلب المواقع االثارية تقع في مناطق صحراوية، 

ومن الصعب حمايتها دون تشغيل أعداد كافية من الحراس االثاريين".
وتعرض�ت اآلث�ار العراقية ألوس�ع عملي�ة نهب في س�نة 2003 عقب 
الحرب األميركية على العراق، مما أدى إلى اختفاء اآلالف من القطع األثرية 
التي ال تقدر بثمن، من المتحف الوطني بالعاصمة بغداد ومواقع أخرى في 

أنحاء البالد.

دفع إقليمي إلشعال احلرب الطائفية من خالل نقل التظاهرات إىل بغداد
            امل�ستقبل العراقي/ فالح ال�سامي 

بع�د أن وصفه�ا ب�)كلمة حق ي�راد منها 
باطل(, كش�ف ائت�الف دولة القان�ون, أمس, 
عن تس�رب معلومات تؤكد وجود دفع إقليمي 
باتج�اه نق�ل التظاه�رات إلى بغداد إلش�عال 
فتيل الح�رب الطائفية واالنقالب على العملية 
السياس�ية, في حين بينت القائم�ة العراقية 
ان التظاهرات تحت السيطرة وال داعي للقلق 

منها.
القان�ون  دول�ة  ائت�الف  عض�و  وق�ال 
إحس�ان العوادي ل�"المس�تقبل العراقي" ان 
"التظاه�رات ب�دأت تس�تخدم ألغ�راض غير 
مش�روعه وأصبح الهدف منه�ا االنقالب على 
العملي�ة السياس�ية", كاش�فاً ع�ن تس�رب 
معلوم�ات تؤك�د وج�ود دفع إقليم�ي باتجاه 
نق�ل التظاهرات الى بغداد بعد ان فش�لوا في 
س�ابقاتها بتحقي�ق أهدافهم الس�يما بعد ان 
تعاط�ت الحكومة م�ع مطال�ب المتظاهرين 

بايجابية وحلحلة األزمة.
ووصف العوادي تظاهرات بغداد التي من 
المقرر إقامتها الجمعة المقبلة ب�)كلمة حق 
يراد بها باطل( ويراد منها إشعال الحرب التي 

قد ال تنتهي ابدا، بحسب قوله.
وحذر العوادي م�ن إقامة التظاهرات في 
بغ�داد ألنها ذات )غالبية ش�يعية( وال تتحمل 
الش�عارات الطائفية التي رفعها المتظاهرون 
ف�ي االنب�ار وغيرها م�ن المحافظ�ات, داعياً 
الحكومة ال�ى الوقوف بوجه ه�ذه التداعيات 
الخطي�رة وان تط�ارد م�ن يطلق الش�عارات 

الطائفية.
ولف�ت الع�وادي إلى أن "اله�دف من نقل 
التظاه�رات ال�ى بغداد هو لخل�ق تصادم مع 
القوات األمنية", مشيراً الى ان "كالم القيادات 
الش�عبية ووجهاء االنبار عن انهم سيزحفون 

الى بغداد محررين خير دليل على ذلك". 
في الس�ياق ذاته, قال النائب عن القائمة 

ل�"المس�تقبل  المس�اري  احم�د  العراقي�ة 
العراق�ي" أن "المتظاهرين في االنبار طالبوا 
الحكومة بتوفير وس�ائل نق�ل كافية لنقلهم 
ال�ى بغداد لتأدية صالة الجمع�ة الموحدة في 
جامع اب�ي حنيفة", معتبرا ه�ذا الطلب حقا 
م�ن حق�وق المواط�ن ال�ذي كفله الدس�تور 

العراقي فيما يخص حرية العبادات.
بتوفي�ر  "الحكوم�ة  المس�اري  وطال�ب 
الحماي�ة الالزم�ة للمصلي�ن وان تتعامل مع 
الموض�وع بعقالني�ة وبحيادي�ة", موضح�اً 
ان�ه "ال داع�ي للقل�ق م�ن الص�الة الموحدة 
والتظاهرات المقرر إقامتها, الجمعة المقبلة, 

كونها تحت السيطرة وأنها ال تستهدف أحدا", 
مبين�اً ان "هذه التظاهرات ل�ن ترفع فيها اي 

شعارات طائفية".
وكان النائ�ب ع�ن دول�ة القان�ون خال�د 
االسدي قد ذكر, أمس األحد, ان نقل التظاهرات 
من المناطق الغربية الى بغداد امر خطير  وال 

يص�ب في مصلحة البل�د, مبينا ان الهدف من 
التظاهرات هو إيصال المطالب للحكومة وقد 
وصل صوت المتظاهرين للمس�ؤولين لتنفيذ 

مطالبهم.
وقال االس�دي لوكالة أنباء المس�تقبل ان 
"الدعوة للنقل التظاهرات الى بغداد هي دعوة 

إلثارة النعرات الطائفية الن بغداد تختلف عن 
باقي المحافظات وهي خليط مجتمعي وهذه 

النعرات قد تفجر الوضع األمني فيها".
وأضاف االس�دي ان الهدف "من التظاهر 
للحكوم�ة  المواطني�ن  ص�وت  ايص�ال  ه�و 
لتحقيق مطالبه�م", موضح�ا ان "الحكومة 
قد استجابت بش�كل كبير للمطالب من خالل 
تش�كيل اللجان وإجراء الكثير من اإلصالحات 

التي تعيق العملية السياسية".
مش�يرا ال�ى  وج�ود بع�ض الجماع�ات 
اإلرهابي�ة تقف خلف التظاهرات تس�عى الى 
تصعي�د الوض�ع امني�ا وطائفي�ا ف�ي بغ�داد 
تحدي�دا, مبينا ان�ه امر خطي�ر وال يصب في 

مصلحة البلد او المتظاهرين أنفسهم.
يشار الى ان الوكيل األقدم لوزارة الداخلية 
عدنان األسدي قد أشار إلى أن "وزارة الداخلية 
ستمنع أية تظاهرة من دون رخصة سواء في 
بغداد أو في أي محافظ�ة أخرى"، مهدداً بأن 
أي ش�خص يخرج من دون رخصة س�يطبق 

القانون ضده.
يذكر أن اللجنة التنسيقية للتظاهرات في 
مدينة الرمادي، أعلنت, الس�بت الماضي، بدء 
التنسيق مع اللجان األخرى في مدن سامراء، 
الموصل، تكريت، بعقوبة، الفلوجة، وكركوك، 
باإلضاف�ة إل�ى مناطق في بغ�داد لنقل صالة 
الجمع�ة الموحدة إل�ى مدين�ة األعظمية في 
محافظ�ة بغ�داد، باالتفاق م�ع المتظاهرين 
هناك والقائمين عل�ى مرقد اإلمام أبو حنيفة 

النعمان.
وق�ال رئي�س اللجنة التنس�يقية الش�يخ 
محم�د الدليم�ي إن مئ�ات الحاف�الت الكبيرة 
والس�يارات س�تتوجه فجر الجمع�ة المقبلة 
إلى العاصمة بغداد، م�ن مختلف مدن العراق 
حاملين معهم مصاحف وسجادة الصالة، وقال 
"إننا س�نتعاون مع قوات الجيش والش�رطة 
ول�ن نؤذي أحدا، ونريد م�ن الحكومة أن توفر 

الحماية لنا من اإلرهابيين والمليشيات".

ان المرحلة الحالية وما يمر به
 العراق مــن فـــوضـى تتطلــب االرتفـاع 

لمستـوى التحـدي



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

عالوي للجعفري: استبدلوا املالكي أو ننسحب من العملية السياسية!!
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    المستقبل العراقي / خاص

طال�ب ائتالف العراقي�ة، التحالف الوطن�ي بإيجاد 
بدي�ل عن رئيس ال�وزراء نوري المالك�ي، الذي وصفه 
االئتالف بأن�ه أصبح ال يمتلك القدرة عل�ى إدارة البالد 
وتوفي�ر الخدم�ات ومحاربة الفس�اد وتحقيق اللحمة 
الوطنية. وفيما تعهد االئتالف بأنه سيتعامل بإيجابية 
م�ع بدي�ل المالك�ي ال�ذي يخت�اره التحال�ف، أك�د أنه 
س�يضطر إلى اتخاذ “خيارات أخرى” منها االنس�حاب 
الكامل من العملية السياس�ية في حال عدم االستجابة 
له�ذا المطلب. وقدم ائت�الف العراقية مطلب�ه هذا في 
رس�الة بعثها رئيس االئت�الف إياد ع�الوي الى رئيس 
التحال�ف الوطن�ي إبراهي�م الجعفري ف�ي الثالث من 
ش�باط الحال�ي وحصلت “المس�تقبل العراق�ي” على 
نس�خة منها أم�س. وبرر ع�الوي مطل�ب ائتالفه هذا 
ب�”تمادي الحكومة في سياساتها التعسفية والفردية 
إلح�داث المزيد من االنش�قاقات في الش�ارع العراقي 
وتفكيك نس�يجه االجتماع�ي”. وقال محلل سياس�ي 
ل�”المس�تقبل العراقي” أن هذه الرس�الة تمثل “التيار 
الوطن�ي العقالني” في ائتالف العراقية. وهذه ليس�ت 
المرة األولى التي يطالب فيها عالوي التحالف الوطني 
بإيج�اد بديل ع�ن المالكي، فقد س�بق ل�ه أن قدم هذا 
المطلب للتحالف في 14 أيار 2012، عندما أصدر ائتالفه 
بيان�اً نقل فيه ع�ن عالوي قول�ه أن “قي�ادة العراقية 
وأعضاءها متمس�كون بمقررات االجتماع التشاوري 
الذي عقد ف�ي أربيل بتاري�خ 2012/4/28، والمذكرة 
التي خرج بها االجتماع”، مضيفاً أن “التحالف الوطني 
مطالب ببديل عن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي 
ف�ي حال ع�دم تنفيذ م�ا جاء ف�ي المذكرة ف�ي المدة 
المحددة والت�ي تنتهي بعد أيام قليل�ة”. لكن البيان لم 
يذك�ر في حينه�ا ما اذا كان عالوي ق�د طالب التحالف 
بذلك ش�فوياً أم تحريرياً.وقال عالوي في رسالته التي 
بعثه�ا للجعف�ري قب�ل أس�بوع “بالرغم م�ن الموقف 
الشجاع والسليم للمرجعية الرشيدة في النجف األشرف 
ومراج�ع الدين الك�رام كافة في التأكيد على ش�رعية 
مطالب المواطنين ووحدة العراق، وبالرغم من خروج 
الماليين من العراقيين في تظاهرات س�لمية منذ أكثر 
من ش�هر امتدادا لتظاهرات 2011 وتظاهرات البصرة 
تدفعه�م المظال�م المش�تركة والتهمي�ش واإلقص�اء 
وسياسات المخبر السري وتس�ييس قانوني اإلرهاب 
والمساءلة والعدالة وغيرها، ما زالت الحكومة تتمادى 
ف�ي سياس�اتها التعس�فية والفردية إلح�داث المزيد 
من االنش�قاقات في الش�ارع العراقي وتفكيك نسيجه 
االجتماع�ي”. مضيف�اً “وبالرغ�م م�ن دع�وة ائتالف 
العراقية منذ اليوم األول جميع القوى السياس�ية على 
ض�رورة توحيد الصفوف والتماس�ك وإع�ادة اللحمة 
الوطني�ة، وتعديل مس�ارات العملية السياس�ية وبناء 
الدول�ة المدني�ة، دول�ة الع�دل والمس�اواة والرفاهية 
وفق قاعدة الدس�تور واتفاقيات أربيل، تتزايد عمليات 
االعتقاالت العشوائية أكثر من السابق، وكما استشهد 
أربعة معتقلين آخرين تحت قس�اوة التعذيب في األيام 
القليل�ة الماضي�ة فق�ط وفي س�جون س�رية وأخرى 
علني�ة، وتتزاي�د عملي�ات االجتث�اث بش�كل انتقائي، 
ب�ل أصبحت تطال نواب�اً وأعضاء مجال�س محافظات 

حاليين ووجهاء في المجتمع وش�يوخ عش�ائر، ومن 
بينه�م من ل�م ينتم�ي يوما لح�زب البع�ث أو أجهزته 
األمنية”. وأش�ار عالوي في رسالته إلى أنه “كان وما 
يزال س�هم ما أصاب العراقية وجمهورها من التعسف 
كبي�راً ج�داً، حي�ث تصاع�دت العمليات االس�تفزازية 
لجمهور العراقي�ة وقياداتها، فتارة يتم اتهام العراقية 
وجمهوره�ا بالبعثي�ة والقاعدة، وت�ارة تفتح القوات 
األمني�ة النار عل�ى المتظاهرين المس�المين، مما ادى 
ال�ى استش�هاد وجرح العش�رات بال س�بب”، موضحاً 
“ب�ل تمادى الس�يد المالكي في سياس�اته التعس�فية 
فأصدر ق�راراً يمنح وزراء العراقية إجازة قس�رية بال 
اي س�ند قانوني او نظام داخلي لمجلس الوزراء يبيح 
له إصدار مثل هذا القرار، متناس�ياً دور مجلس النواب 
ال�ذي منح ال�وزراء ثقته مثلما منحها للس�يد المالكي 
وعل�ى أس�اس توافقي”. وق�ال “لقد قدم�ت العراقية 
الكثير من المبادرات التي تدل على حس�ن النويا، سواء 
ف�ي التنازل عن اس�تحقاقها االنتخابي إكراما لش�عب 
العراق او محاوالتها لعقد مؤتمر وطني لمعالجة جذر 
المش�كلة في تعديل مس�ارات العملية السياسية وفق 
الدستور والتوافقات السياسية وموافقة فخامة رئيس 
الجمهوري�ة على ذلك، فضال عن س�ائر القوى األخرى 
باس�تثناء رئي�س مجل�س ال�وزراء، وأب�دت العراقية 
االس�تعداد الص�ادق وأطلق�ت المب�ادرات المس�تمرة 
لتفكي�ك فتيل األزمة ووضع حد للتصعيد في الش�ارع 
العراق�ي، إال أنه�ا لم تس�فر ع�ن تغيي�ر حقيقي يقنع 
الشارع بسيادة القانون وتحقيق العدالة بال انتقائية”. 
وتابع “ومن هذا المنطلق اجتمع قادة ائتالف العراقية 
بتاري�خ 1 ش�باط 2013، وق�رروا باإلجماع مناش�دة 
حضراتكم بتحمل المس�ؤولية الوطنية والشرعية في 
إيج�اد بديل عن الس�يد المالك�ي الذي أصب�ح ال يمتلك 
القدرة عل�ى إدارة الب�الد وتوفير الخدم�ات ومحاربة 
الفس�اد وتحقي�ق اللحمة الوطني�ة”، مؤك�داً “تتعهد 
قيادة العراقية بالتعامل مع البديل الذي يختاره األخوة 

األعزاء في التحالف الوطني بإيجابية لتطبيق الدستور 
واالس�تجابة  الناج�زة  الوطني�ة  الش�راكة  وتحقي�ق 
لمطالب الجماهير المشروعة بما يحفظ وحدة العراق 
وتقدمه، والتعاون إلنجاح االنتخابات الوطنية القادمة 
بش�كل ش�فاف ونزيه وديمقراط�ي”. واختتم عالوي 
رسالته بالقول “بخالف ذلك، سيضطر ائتالف العراقية 
ال�ى اتخاذ خيارات أخرى، منها االنس�حاب الكامل من 
العملية السياس�ية، وينأى عن نفس�ه أن يكون شاهد 

زور على العملية السياسية الفاشلة بشكلها الحالي”.
وقال المحلل السياسي عدنان عبد الله ل�”المستقبل 
العراق�ي” أن ع�الوي ومنذ تش�كيل الحكومة إلى اآلن 
كان دائماً جزءاً من الحل وليس جزءاً من األزمة. وأشار 
إلى أنه قدم تنازالت كثيرة منذ االنتخابات النيابية حتى 
اآلن، كما أنه “لم يركب موجة التظاهرات ألنها ليس�ت 
موجته، فالرجل علماني وخياره ليبرالي ورؤيته إقامة 
دولة مدنية، وبالتالي فإنه ال يشاء ركوب موجة العنف 

الطائفي”، بحس�ب قوله. وأوضح عبد الله أن “ائتالف 
العراقية، بحس�ب المعطيات، لديه حالن لألزمة، الحل 
األول يدعم فكرة الزح�ف الى بغداد، وهذا الحل تقوده 
مجموعة من العمائم البيض، والحل الثاني يقوده تيار 
وطني يضم بعض العقالنيين الموجودين في العراقية 
يؤمنون بالش�راكة الوطنية وتهدئ�ة األوضاع”، مبيناً 
أن الرس�الة التي وجهها عالوي ال�ى الجعفري “تمثل 

تيار الحل الثاني”، على حد تعبيره.

هيومن رايتس ووتش: حكومة كردستان تسعى لقمع احلريات بـ »قوانني غري قانونية«!!
السجــون تلتهــم مــن ينتقــد الفســاد والـمـســؤوليــن

     المستقبل العراقي / فريد محمود

تس�عى الس�لطات ف�ي إقلي�م كردس�تان 
إل�ى تأطي�ر انتهاكاته�ا المس�جلة م�ن قب�ل 
منظم�ات محلية ودولية ض�د الصحفيين في 
اإلقلي�م بحزمة قوانين تضفي الش�رعية على 
المالحقات المتكررة ألولئك الصحفيين الذين 
ينتقدون س�لبيات الحكوم�ة الكردية وبعض 

المسؤولين الكرد. 
وذك�ر مرص�د الحري�ات الصحفي�ة ف�ي 
الع�راق )مقره ف�ي بغداد( في تقرير موس�ع 
أصدره أمس أن مسؤولي وزارة العدل ووزارة 
األوقاف والشؤون الدينية في حكومة اإلقليم 
تس�عى إل�ى ف�رض مش�روع قان�ون يج�رم 
“إهان�ة” الق�ادة السياس�يين والدينيين، رغم 
أن اللجن�ة القانوني�ة ولجنة حقوق اإلنس�ان 
ه�ذا  تطبي�ق  ترفض�ان  الك�ردي  بالبرلم�ان 
القانون حت�ى اآلن. وقد أع�د المرصد تقريره 
هذا بناء عل�ى تقرير أعدت�ه منظمة “هيومن 
رايتس ووتش” طالبت فيه حكومة كردستان 
أن تكف ع�ن االحتجاز التعس�في للصحفيين 
والناش�طين ورم�وز المعارض�ة السياس�ية، 
وإنه�اء مالحق�ة الصحفيي�ن بدع�وى إهانة 
الشخصيات العامة أو التشهير بها، مشيرة إلى 

أن تل�ك المالحقات يقوم بها جهاز األس�ايش 
والش�رطة  بكردس�تان-  األمن�ي  –الجه�از 
باعتق�ال صحفيي�ن وغيره�م ب�دون تصريح 
لنش�ر موضوعات صحفية تنتقد مس�ؤولين 
حكوميين، واحتجازهم دون اتهام أو محاكمة 
لمدد تتراوح بين عدة أس�ابيع إلى سنة. وترى 
المنظم�ة األميركية )مقرها في نيويورك( أن 
القانون الذي يجرم “إهانة” القادة السياسيين 
والدينيين إذا تم تمريره فس�وف يمثل انتهاكاً 
جس�يماً لمعايير حرية التعبير األساس�ية في 
منطقة كردستان العراق، وقد يعطل الصحافة 
االستقصائية وكشف المعلومات حول الفساد 
في المس�تويات العليا في تلك المنطقة الغنية 

بالنفط. 
وتقول سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية 
لقسم الش�رق األوس�ط وش�مال أفريقيا في 
هيوم�ن رايت�س ووت�ش: “هذه أي�ام مظلمة 
لحري�ة التعبي�ر في إقلي�م كردس�تان العراق، 
فحكوم�ة كردس�تان اإلقليمي�ة ب�دالً م�ن أن 
تضمن تحقيق القضاء في فس�اد المستويات 
العليا، فهي تتجاهل عين قوانينها الموضوعة 
لحماي�ة حرية التعبي�ر والتجمع، وتس�تخدم 
قواني�ن غير س�ارية إلس�كات المعارضين”. 
وفي تش�رين الثاني وكان�ون األول الماضيين 

أج�رت هيومن رايتس ووتش مقابالت مع 16 
صحفياً وناش�طاً سياس�ياً وغيره�م ممن تم 
توقيفهم منذ بداية 2012 بعد انتقاد س�لطات 
الحكوم�ة اإلقليمية. وأفرجت الس�لطات عن 
بعضه�م دون اتهام بعد قض�اء فترة احتجاز، 
لكنه�ا الحق�ت البع�ض اآلخ�ر قضائي�اً بتهم 
التش�هير أو اإلهان�ة، ونجحت في اس�تصدار 

أحكام بالغرامة والسجن. 
ويق�ول المحام�ي زان�ا فت�ح، وه�و أحد 
الموقوفين، إن الشرطة احتجزته بدون اتهام 
لمدة س�تة أيام في أحد س�جون جمجمال في 
تشرين األول، بعد أن كتب مقالة تتهم القضاء 
بع�دم االس�تقالل ع�ن األح�زاب السياس�ية 
بالتش�هير  الش�رطة  فاتهمت�ه  الرئيس�ية، 
بالقض�اة، إال أنه�ا ل�م توج�ه ل�ه أي�ة تهم�ة 
رس�مية. وف�ي موق�ف ال يخل�و م�ن طرافة، 
يقول مسؤول حكومي كردي لهيومن رايتس 
ووت�ش في اجتماع�ات لها دارت خالل ش�هر 
تشرين الثاني مع مسؤولين بوزارة الخارجية 
وبجهاز األس�ايش ف�ي الحكوم�ة اإلقليمية: 
“الصحفي�ون ه�م الذي�ن ينتهك�ون الحقوق 
اإلنس�انية للحكوم�ة”. ولع�ل هذا المس�ؤول 
ل�م يطلع على الم�ادة 2 من قان�ون الصحافة 
الكردس�تاني )قان�ون رقم 35 لس�نة 2007( 

الت�ي تكفل للصحفيي�ن الحق ف�ي “الحصول 
على المعلوم�ات ذات األهمية لدى المواطنين 
والمتعلق�ة بالمصلح�ة العام�ة م�ن مختل�ف 

المصادر”. 
كما ينص القانون على حماية الصحفيين 
م�ن االعتق�ال ج�راء نش�ر تل�ك المعلومات، 
ويل�زم الحكومة اإلقليمي�ة بالتحقيق مع “أي 
ش�خص يهين أو يؤذي صحفياً بسبب عمله” 

ومعاقبته. 
وين�ص القان�ون عل�ى ع�دم ج�واز اتهام 
الصحفي بالتش�هير إذا “نشر أو كتب عن أداء 
مسؤول أو ش�خص مكلف بخدمة عامة... إذا 
كان ما نش�ره ال يتجاوز ش�ؤون المهنة”، وال 
يع�ّرف القانون هذه الحدود. وقالت س�ارة ليا 
ويتسن: “بدالً من تعريض الصحفيين وغيرهم 
م�ن المنتقدين لالعتقال وغيره من اإلجراءات 
العقابي�ة بس�بب تعبيرهم ع�ن آراء معارضة 
أو فضح فس�اد مزعوم، يتعين على س�لطات 
حكوم�ة كردس�تان اإلقليمي�ة أن تدعم حرية 
التعبير. وعلى الس�لطات أن تحقق في حاالت 
انتهاك ه�ذا الح�ق وأن تعاقب المس�يء، كما 
يلزمه�ا قان�ون صحافتها ذاته، وأن تحاس�ب 
المس�ؤولين عن االنته�اكات”. وكان التقرير 
السنوي لمركز “مترو” ممثل مرصد الحريات 

الصحفية في إقليم كردس�تان قد أشار الى أن 
حاالت االنته�اكات واالعت�داءات التي تعرض 
لها الصحفيون في اإلقلي�م خالل العام 2012 
وصل�ت الى 132 حالة، منه�ا 50 حالة اعتقال 
و50 حال�ة أخرى تضمنت تهديدات بالقتل من 
قبل جهات نافذة وفي بعض األحيان من جهات 
مجهولة، فيما منعت القوات األمنية هناك 67 
صحفياً ومراسالً ميدانياً من ممارسة مهامهم 

وضربت واعتدت على 21 آخرين منهم. 
وبحس�ب التقري�ر ذاته، عمدت الس�لطات 
إلى توجيه االهانات والش�تائم ل�12 صحفياً، 
مع�دات  عل�ى  األمني�ة  األجه�زة  واس�تولت 
صحفية وصل عددها ال�ى 34 وحطمت جزءاً 
منها، ام�ا الهجمات المس�لحة الت�ي تتعرض 
لها الفرق اإلعالمية ومؤسس�اتهم فتراجعت 
بش�كل ملحوظ ولم تس�جل اال حال�ة واحدة. 
وف�ي آذار من الع�ام الماضي وثق�ت هيومن 
رايتس ووتش قيام الش�رطة بضرب وتوقيف 
صحفيين أثناء تغطيتهم لتظاهرات في ذكرى 
االحتجاج�ات التي بدأت في 17 ش�باط 2011 

ثم انتشرت في أرجاء منطقة كردستان. 
وفي العام التالي لبدء هذه التظاهرات قتلت 
ق�وات األمن 10 من المتظاهرين والمارة على 
األق�ل، وجرحت أكثر م�ن 250 آخرين. وقالت 

س�ارة ليا ويتسن: “من المؤس�ف أن حكومة 
كردس�تان اإلقليمي�ة ت�زداد الي�وم تباعداً عن 
ص�ورة الديمقراطية المزدهرة المنفتحة التي 
ترس�مها لنفس�ها. وهي بتقويض الضمانات 
القانوني�ة لحري�ة التعبي�ر إنم�ا تق�وض أحد 
األعمدة األساس�ية ألي مجتم�ع حر”. وتقول 
هيومن رايتس ووت�ش إن الحكومة اإلقليمية 
س�عت، في إج�راء يضاعف بواع�ث القلق من 
انتهاك حقوق الصحفيين ومنتقدي الحكومة 
إل�ى تمرير قان�ون جديد في 2012 من ش�أنه 
زيادة الرقابة على حرية التعبير. ف�”مس�ودة 
قانون حماية المقدس�ات” المقدمة للبرلمان 
الكردس�تاني في حزي�ران، تج�رم “إهانات” 
غامض�ة التعري�ف في ح�ق “الرم�وز الدينية 
والوطني�ة”، وتف�رض عقوب�ات تص�ل إل�ى 
الس�جن لمدة 10 سنوات، وتس�مح للسلطات 
بإغالق المطبوعات بدعاوى فضفاضة مبهمة، 
مثل “تصوير األنبياء بش�كل غير الئق”. وقال 
ناش�طو المجتمع المدني وغيرهم ل� هيومن 
رايتس ووت�ش إنهم قلقون من أن الس�لطات 
تنوي استخدام القانون الجديد لخلق مناخ من 
الخوف من شأنه إسكات األصوات المعارضة، 
وخنق أي انتقاد لحزب كردستان الديمقراطي 
ولرئيس الحكومة اإلقليمية مسعود بارزاني.
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أك�د رئيس لجن�ة التربية النيابية عادل شرش�اب، أمس األحد، ع�ن تخصيص 832 ملي�اراً من الموازنة 
االتحادية العام 2013 القطاع التربية.وقال شرش�اب في مؤتم�ر صحفي عقده في مبنى البرلمان، وحضر 
مراس�ل وكالة أنباء المس�تقبل ومع، إن “لجنة التربية النيابية اس�تضافت اليوم رؤس�اء لجان التربية في 
مجالس المحافظات وتم الخروج بنتائج ايجابية خالل االجتماع لتوزيع تخصيصات التربية على المحافظات 

خالل قانون الجديد الوزارة التربية”.
وأض�اف أن “ذل�ك تم خ�الل االتفاق م�ع وزارة التربية عل�ى تخصيص�ات الموازنة االتحادي�ة ومنحها 
المحافظات من اجل إعطاء مس�احه واس�عة للجان التربية في مجالس المحلية”، موضحا أن “تخصيصات 
تضم�ن بناء مدارس وإعادة ترميمها وتوفير كافه المس�تلزمات من أث�اث وأجهزة كهربائية من اجل قطاع 
التربي�ة في المحافظات”.وتابع شرش�اب ان “الع�ام الماضي خصص للوزارة التربي�ة )400( مليار دينار، 
وه�ذا العام زادت تخصيصات التربية من الموازنة االتحادية الى )832( مليار دينار”، الفتا الى وجود بعض 

“التخصيصات لقطاع  محو األمية”.

      المستقبل العراقي / خاص

وجهت قط�ر أنظاره�ا وأموالها نحو 
مدين�ة األحواز في س�عي منها لضم هذه 
المدين�ة إل�ى مش�روعها ال�ذي تتبن�اه، 
والقاضي بترس�يخ دعائ�م حكم التيارات 
السلفية في المناطق التي تقطنها غالبية 

من أهل السنة. 
تحدث�ت  مطلع�ة  مص�ادر  وبحس�ب 
ل�«المستقبل العراقي«، فإن قطر ستعمل 
أوالً على محاولة إثبات الوجود السني في 
ه�ذه المدينة اإليرانية المعروفة بالوجود 
الش�يعي العربي منذ قرون. ولم تس�تبعد 
المص�ادر أن يكون العراق ج�زءاً من هذا 

المخطط. واألحواز ه�ي عاصمة ومركز 
محافظة خوزستان )عربستان( التي تقع 
ش�مال غرب إيران، ويخت�رق المدينة نهر 
كارون. وبحس�ب إحصاء عام 2006 بلغ 
عدد س�كان مدينة األح�واز مليون و841 
ألف و145 نس�مة، وهي بذلك أكبر مدينة 

في خوزستان. 
وتقط�ن المدين�ة نس�بة كبي�رة م�ن 
القبائ�ل العربية الش�يعية مث�ل بني كعب 
وبني كنانة والخزرج. ويتهم العرب ايران 
باحتالل االحواز في عام 1925 وإس�قاط 
آخر الحكام الكعبيين وهو الش�يخ خزعل 
جاب�ر الکعبي على يد القائد اإليراني رضا 
خان، ال�ذي احتل المدينة عس�كرياً ونقل 

الش�يخ خزع�ل لألس�ر في قلع�ة طهران 
حي�ث وضع تحت اإلقام�ة الجبرية، ومن 
ثم فرضت إيران سيطرتها على المنطقة. 
ومن�ذ ذل�ك الحي�ن، اندلعت ف�ي األحواز 
انتفاض�ات ش�عبية ع�دة ضد الس�لطات 
اإليرانية، لعل أبرزها انتفاضة عام 1940 
التي ش�اركت فيه�ا قبائل عربي�ة، وعلى 
زعامتها الش�يخ حيدر بن ط�الل الكعبي 
والش�يخ كوكز بن زامل الكناني والشيخ 
إبري�ج الخزرجي. وم�ا زال عرب األحواز 
عل�ى غير وفاق م�ع الحكوم�ة اإليرانية، 
إذ يش�كون من إجراءات قمعية تمارسها 
الس�لطات اإليرانية ضده�م كمنعهم من 

التحدث باللغة العربية.

وق�ال مصدر ل�«المس�تقبل العراقي« 
إن األم�وال القطري�ة تحول�ت منذ ش�هر 
وانتفاض�ات  تظاه�رات  لدع�م  تقريب�ا 
واعتصامات في االحواز، مبيناً أن الهدف 
من ذل�ك »تغيير وجه الحقيق�ة واالدعاء 
بأن االحواز منطقة تمثل المكون السني، 
فيما تبي�ن الحقيقة أنها منطقة ش�يعية 
بحتة«، بحسب قوله. وتشير دراسات إلى 
أن بريطاني�ا عرض�ت عل�ى األمير فيصل 
ب�ن الحس�ين في حقب�ة تأس�يس الدولة 
العراقي�ة في 1920 اما ان يختار الموصل 
فاخت�ار  للع�راق،  لضمه�ا  االح�واز  او 
الموصل حت�ى ال يجعل الع�راق ذا أغلبية 
شيعية، فمنحت الموصل للعراق وأعطيت 

االحواز إليران. وأوضح المصدر أن برامج 
قناتي »الجزيرة« و«العربية« بدأتا التركيز 
مؤخرا على قضية االح�واز بالتزامن مع 
الحراك المخابراتي القطري في المنطقة 

بتمويل إماراتي. 
وأض�اف »ق�د يدخ�ل الع�راق طرف�ا 
ف�ي العملي�ة بعد اللق�اءات الت�ي جمعت 
مس�ؤولين من الس�نة العرب ف�ي العراق 
بش�يوخ م�ن االح�واز لتوحي�د الخطاب 
وتامي�ن اإلس�ناد وإدخ�ال جماع�ات من 
ليك�ون  االح�واز  ال�ى  الق�������اع�دة 
مصيره�ا مثل مصير كركوك او بغداد من 
حي�ث التفجي�رات والقت�ل واالغتياالت«، 

على حد زعمه.

األحـواز تدخـل »الدوامـة القطريـة«.. والعـراق جـزء مـن املخطـط
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حـكــايــة االغـتـيــاالت الـسـيـاسـيــة واالمـنـيــة فـي الـعــراق
   امل�ستقبل العراقي / علي الكعبي

بعد عام 2003 فورا بدات مالمح االغتيال 
تظهر يف الشوارع العراقية، عمليات تمتدُّ من 
الساسة وصوال اىل املواطن، اال ان السياسيني 
ب�رزوا يف مربَّ�ع امل�وت ه�ذا، حي�ث ازدادت 
املحاوالت الغتيال زعماء وقادة وش�خصيات، 
بعضها فش�َل، واالخر ضُع�َف وَجُبَن، يف حني 
نجح الثالث، يف الوصول اىل االهداف املتوخاة.

وبدا اله�دف َجلِّيا، منذ ذل�ك الوقت، وهو 
)ترهي�ب( رم�وز العملي�ة السياس�ية، بغية 
عرقلتها، فضال عم�ا تحدثه عمليات االغتيال 
من قلق واضطراب سيايس واجتماعي، فهي 
يف الغالب عمليات )غامضة(، يراد منها خلط 

االوراق.
ثّم�ة مراقب�ون ي�رون انه كلما اش�تدت 
االزمة السياس�ية بني الكتل، ازدادت عمليات 
االغتي�ال يف م�ا بينه�م، بغية تاجيج ش�ارع 
الطرف�ني، وبث فيه جرعة م�ن الحقد، فضال 
ع�ن تعطي�ل النه�وض الس�يايس الواقع�ي 

والديمقراطي يف العراق الجديد.
بمقابل هذا، تربز نتائج التحقيقات يف ان 
منف�ذي االغتياالت، جهات )خ�ارج( العملية 
السياسية، وهي يف الغالب جماعات مسلحة، 
ترتب�ط بالقاعدة وغريها من التنظيمات التي 

تعتمد العنف وسيلة لبلوغ مراميها.
واذا كان�ت عملي�ات االغتي�ال قد نجحت 
يف بع�ض الدول يف ارب�اك املجتمع والس�لطة 
عىل حد س�واء، اال انها يف العراق، لم تستطع 
تحقي�ق اهدافه�ا املرج�وة س�وى التغيي�ب 
الجس�دي للضحي�ة، كما لم تتمك�ن الجهات 
التي تقف خلفها من )تازيم املوقف( كخطوة 
متقدمة لن�ر الفوىض السياس�ية واالمنية 

واالجتماعية.
ومن�ذ اول عملية اغتيال ج�رت يف تاريخ 
العراق الحديث - 22 شباط عام 1924 - حني 
ُقت�ل الضاب�ط يف الجي�ش العثمان�ي والنائب 
يف مجل�س املبعوث�ان عن والية بغ�داد توفيق 
الخالدي باربع عيارات نارية من س�الح ناري 
بيد فاعل ظل مجهوال حتى االن، فان املسدس 
الكاتم والس�يارة املفخخة والحزام الناس�ف 
كانت الوسيلة االكثر استخداما لتغييب رموز 

العملية السياسية.
 

بداية االغتيال
اطلق االغتي�ال املفاجئ للمرج�ع الديني 
ورئيس مؤسس�ة الخوئي العاملية عبد املجيد 
م�ن  سلس�لة   ،)  2003  -  1972( الخوئ�ي 
الح�وادث املتش�ابهة يف اهدافه�ا واملختلف�ة 
يف اس�اليبها، يف محاول�ة لتفري�غ العراق من 
ك�وادره السياس�ية والفكري�ة التي ش�كلت 
رم�وزا مهم�ة للتغي�ري الس�يايس الجدي�د يف 
الع�راق. وعبد املجي�د هو ابن املرج�ع الديني 
الراحل ابو القاسم الخوئي، ليكون ثاني نجل 
م�ن انجال املراج�ع الدينية الذي�ن ُيقتلون يف 

النجف.
ومنذ ع�ام 2003، كانت الرم�وز الدينية 
والسياس�ية الكب�رية اله�دف االول لح�وادث 
االغتي�ال، حيث نجح�ت الة القت�ل يف تغييب 
املرج�ع الديني ورئيس املجل�س االعىل للثورة 
االس�المية محم�د باق�ر الحكي�م )1939 - 
2003(، بع�د خروج�ه م�ن رضي�ح االم�ام 
ع�ي يف النجف حيث كان يلق�ي خطبة صالة 

الجمعة.
وع�ىل طري�ق تغيي�ب النخ�ب القيادي�ة 

السياسية اغتال مس�لحون مجهولون العام 
2011، عي الالمي السيايس العراقي، ورئيس 
هيئ�ة املس�اءلة والعدال�ة، باط�الق النار من 
اس�لحة كاتمة للصوت وهو يس�تقل سيارته 
يف احد ش�وارع بغ�داد، وكان�ت الجهات التي 
تقف وراء عمليات االغتيال تس�عى يف الغالب 
اىل جع�ل الظاهرة )اميبي�ة ( تتمدد وتتكاثر، 
فس�عت ع�رب الس�نوات املاضي�ة اىل القي�ام 
بالكثري من محاوالت االغتيال التي فش�لت يف 

تحقيق غاياتها.
لك�ن ه�ذه املح�اوالت نجح�ت يف تغييب 
املفك�ر والس�يايس العراقي عز الدين س�ليم 
)1943- 2004(، والذي ش�غل منصب رئيس 
ملجلس الحكم العراقي االنتقايل، والذي اغتيل 
يف نف�س التاري�خ الذي دخل في�ه العراق قبل 
عام، ومعه رفيق دربه وصديقه طالب قاسم 
الحجام�ي )ابو محمد العام�ري(، عن طريق 
هج�وم بس�يارة مفخخ�ة اس�تهدف موكبه 
عند اح�دى نقاط التفتيش املؤدية اىل املنطقة 

الخرضاء يف بغداد.
ويف الغال�ب تق�وم منظم�ات ماجورة او 
اشخاص يمارس�ون القتل مقابل اجر لتنفيذ 
عملي�ات القت�ل الق�ذرة س�واء يف الع�راق او 
العالم، حيث اش�تهر نظ�ام الرئيس املخلوع 
صدام حس�ني بايغال�ه يف اغتي�ال معارضيه 

السياسيني طيلة ما يزيد عىل ثالثة عقود.
ويمث�ل اغتي�ال محافظ البرصة االس�بق 
يف  متصل�ة  حلق�ة  الوائ�ي  مصب�ح  محم�د 

مسلس�ل قتل النخب العراقية، ففي 27 ايلول 
سبتمرب 2012 اغتيل الوائي من قبل مسلحني 
يف العباس�ية بالبرصة جن�وب العراق باطالق 
النار عليه من مسدس�ات كاتم الصوت حيث 

اخرتقت سبع رصاصات راسه وصدره.
وتفيد املش�اهدات والوقائع وما تكشفه 
التحقيقات االمنية، ان اكثر عمليات االغتيال 
يف الع�راق تق�وم به�ا جماع�ات )مغلق�ة(، 
تس�عى اىل التكتم عىل ارتباطاتها بالجماعات 

االرهابية واملتطرفة.
ويف الع�ام 2007 اغتي�ل رئي�س مجل�س 
صحوة االنبار الش�يخ س�تار ابو ريشة، عىل 
يد عنارص من القاعدة و التنظيمات املرتبطة 
بها عن طريق زرع قنبلة انفجرت قرب منزله 
يف الرم�ادي، مرك�ز محافظ�ة االنب�ار بغرب 

العراق.
وابو ريشة، قاد مجاميع عراقية عشائرية 
مسلحة تعاونت مع قوات الجيش العراقي يف 

حربه ضد  تنظيم القاعدة.
ولم يقترص االغتيال السيايس عىل النخب 
السياس�ية فحس�ب، فقد س�عى اىل توس�يع 
مساحته عرب اغتيال الرموز العشائرية ايضا، 
لينج�ح ه�ذه امل�رة يف اغتيال ش�يخ عش�رية 
الجبور محم�د طاهر العبد رب�ه، احدى اكرب 
العش�ائر باطالق النار عليه من قبل مسلحني 
مجهولني تقلهم سيارة خاصة، غرب املوصل 

يف العام 2013.
وبينم�ا كان نظام الرئيس املخلوع صدام 

حسني يلجا اىل )العامل البيولوجي( واالغتيال 
بالح�وادث الغامض�ة والكواتم، فان وس�ائل 
االغتي�ال بع�د الع�ام 2003، ع�رب الس�يارة 
املفخخة والحزام الناسف واالنتحاريني، كانت 

من اكثر وسائل الفتك بالخصوم.
وعن طريق انتحاري يرتدي حزاما ناسفا 
اغتي�ل النائب يف الربمل�ان عيفان العيس�اوي 
الع�ام 2013، يف مدين�ة الفلوجة غرب بغداد، 
لتكش�ف التحقيقات ان من ق�ام بذلك افرادا 

ينتمون اىل تنظيم القاعدة يف العراق.
ويؤكد خرباء امنيون ان العراق سيتعرَّض 
لحاالت اغتياالت كبرية يف الفرتة املقبلة بسبب 
االزمة السياس�ية التي تش�تد يوما بعد اخر، 
مبتع�دة ع�ن اي حل�ول ناجعة منذ تش�كيل 
الحكومة وحّتى االن، كما يبينون ان ما تعرّض 

له رئيس مجلس النواب اس�امة النجيفي من 
محاولة اغتيال فاشلة وقبله عّدة نواب منهم 
كاظم الصيادي تنبئ باشتداد حاالت االغتيال 

السيايس يف االيام القريبة. 
كما ترب�ط جه�ات سياس�ية االغتياالت 
التي تحصل يف بؤر االحتجاج، مثل محافظتي 
املوصل واالنبار، باملكاس�ب السياس�ية التي 
يتصارع سياس�يون وش�يوخ عش�ائر يف تلك 

املناطق.
وقد ش�هدت بغداد خالل الف�رتة املاضية 
سلس�لة اغتياالت اس�تهدفت عددا من القادة 
االمنيني منها محاولة اغتيال فاشلة استهدفت 
موك�ب مدير مكتب جه�از مكافحة االرهاب 
برئاس�ة الوزراء العميد الركن حاتم سعدون 
واس�فرت ع�ن مقتل اح�د عن�ارص حمايته 

واصاب�ة اخر يف قض�اء التاجي، كما كان قتل 
مدي�ر مركز عمليات رشط�ة محافظة بغداد 
املقدم احسان فاضل الذي تعرض الطالق نار 
من س�الح كات�م للصوت من قب�ل مجهولني 
عىل طريق محمد القاسم الرسيع قرب وزارة 

املالية رشق بغداد. 
وقد قيل ان تلك االغتياالت تمت من خالل 
استغالل الجماعات الخاصة لالجهزة االمنية 
والتي مكنتها من الحصول عىل معلومات عىل 
الضباط ال�ذي تم اغتيالهم، كما لم يس�تبعد 
املس�ؤولون املحليون يف بغ�داد ضلوع القوى 
االمنية نفس�ها يف تل�ك العملي�ات؛ اذ اتهمت 
اللجن�ة االمني�ة يف مجل�س محافظ�ة بغداد 
عنارص يف الجيش والرط�ة بتنفيذ عمليات 

االغتيال باالسلحة الكاتمة للصوت.

 " الرسي�ة  االجتماع�ات 
 " االنب�ار  تظاه�رات  الس�تغالل 
والبي�ان رق�م واح�د م�ن قن�اة 
الرقي�ة ؟ س�أضع ه�ذه امل�رة 
م�ا  ح�ول  اس�تخبارية  تقاري�ر 
واس�طنبول  الدوح�ة  يف  يج�ري 
واربيل من تخطي�ط لئيم لم يجد 
من عجزه وفش�ل القائمني عليه 
إال التحري�ض الطائف�ي لتفتيت 
وحدة العراق من خالل اس�تغالل 
التظاه�رات يف املنطق�ة الغربي�ة 
واإلبق�اء ع�ىل الش�حن الطائفي 
 2013  |4|9 يف  يقوم�وا  حت�ى 
بإذاع�ة البي�ان األول م�ن قن�اة 
الرقية التي بدت متحمسة جدا 
النحراف التظاهرات عن أغراضها 
الوطني�ة, وال نن�ى صيحة احد 
شيوخ العشائر العربية يف االنبار 
بوج�ه مراس�ل الرقي�ة عندما 
ق�ال ل�ه: كي�ف يري�دون إخراج 
القتلة من الس�جون حتى يعودوا 

ملمارسة القتل ضدنا؟
وهذه االجتماعات الرسية يف 

الدوحة شارك فيها كل :-
1- طارق الهاشمي املحكوم 
من قبل القضاء العراقي باإلعدام

2-    عزة الدوري
3- عدنان الدليمي

4-    حارث الضاري
5-    احمد ابو ريشة

ويقوم بالتنس�يق والتحضري 
يف  املظلم�ة  الغ�رف  يف  الخف�ي 
  " "قط�ر  املجهري�ة  اإلم�ارة 
لألعراب التابعني للوبي األمريكي 

الصهيوني يف املنطقة كل من :-
1-   ري�اض القي�ي وكي�ل 
وزارة الخارجية العراقية األسبق 

والذي يحمل الجنسية القطرية
2-   بعض الضباط العراقيني 
من حقبة الجيش الذي اس�تخدم 
ألغ�راض عدوانية وحروب عبثية 
آخرها ح�رب غ�زو الكويت التي 
فتحت ش�هية اللوبي الصهيوني 

لتدمري العراق

3- ناج�ي ص�ربي الحديث�ي 
مستشار الش�يخ حارث الضاري 
ال�ذي ق�ال " القاعدة من�ا ونحن 

من القاعدة "
4- مس�عود بارزان�ي : الذي 
امل�ايض  الع�ام  يف  الدوح�ة  زار 
ونس�ق م�ع املش�يخة املجهري�ة 
لتك�ون خلية عمل اس�تخباراتية 
قطرية يف كردستان توزع السالح 
واملع�دات اىل لبن�ان ع�ن طري�ق 
س�ورية واىل الداخل العراقي عن 
طريق الس�لفيني وفلول القاعدة 
والبعثيني , ومسعود بارزاني هو 
من أوع�ز اليه اللوب�ي اإلرسائيي 
بتشكيل " املركز القومي الكردي 
" برئاس�ة نجل�ه م�رسور ال�ذي 
نقلت التقاري�ر الغربية بأنه عقد 
صفقة تس�ليح م�ع إرسائيل، ثم 
ق�ام مس�عود بارزان�ي يف نف�س 
الس�نة بزي�ارة اإلم�ارات واتفق 
معها عىل توريد السالح واملعدات 
اىل مطار اربي�ل ليوزع عىل خاليا 
األزمة التي تعمل تحت توجيهات 
الدوحة واس�طنبول , ولذلك اوعز 
اوردغ�ان كما ذك�رت صحيفة " 
الصباح الرتكية " اىل توجيه هجرة 
االكراد اىل ش�مال العراق والقيام 
بحوار مع عبد الله اوجالن الزعيم 
س�جون  يف  املس�جون  الك�ردي 
تركي�ا لتوجي�ه أكراد س�ورية اىل 
التمرد .وهن�اك خلية عراقية من 
املعارض�ني يجتمع�ون الي�وم يف 
فن�ادق خمس نج�وم وقد جعلت 
لهم قطر حس�ابا ماليا مفتوحا, 
وتقوم قطر بتدريب كادر إعالمي 
بواس�طة قن�اة الجزي�رة لإلعداد 
لسيناريوهات مضللة عن الدعاية 
اليومية للتظاهرات العراقية وقد 
وص�ل فعال كم�ا تق�ول التقارير 
إىل  اإلعالمي�ني  م�ن  مجموع�ة 
الفلوجة والرمادي واندس�وا بني 
التظاه�رات إلعداد خطة ملروع 
ثورة س�نية ضد حكومة املالكي 
م�ع تحري�ض مح�ي وإقليم�ي 

األوىل  ال�رارة  لتب�دأ 
ع�ىل طريق�ة الصبيانية 

واله�وس  البعثي�ة 
والحق�د  الس�لفي 
الوهابية  والكراهي�ة 
القاع�دة  وتنظي�م 
يف  الهارب�ة  وفلوله�ا 
الرم�ادي  صح�راء 

ش�وارع  اىل  بالن�زول 
امل�دن ي�وم 9|4|2013 بإعالن ما 
يس�مى الث�ورة الس�نية وتق�وم 
البي�ان  بإذاع�ة  الرقي�ة  قن�اة 
األول ويص�ار اىل ذب�ح الخراف يف 
الشوارع لتحفيز الناس اىل الثورة 
الت�ي س�يلتحق به�ا الس�لفيون 
وفلول القاعدة والبعثيون وبعض 
وتطال�ب  واملغفل�ني  الغوغ�اء 
الع�راق  م�ن  الف�رس  بإخ�راج 
إمعانا بالشحن الطائفي, وتقول 
التقارير ان اوردغان وعد بحماية 
الث�ورة الس�نية وبتحال�ف م�ن 
بارزاني الذي هيأت له املخابرات 
الضم�ان  وس�ائل  الصهيوني�ة 
ال�دويل لتحرك�ه باتج�اه تجميع 
االكراد مع وعود من دول عربية 
أخ�رى لها غرف عملي�ات يف كل 
من " فينيا , وصنعاء , واإلمارات 

, وتونس " ملساعدتها
ه�ذه  اس�تعراض  وبع�د 
ومنه�ا  االس�تخبارية  التقاري�ر 
القرض�اوي  دع�وة  محاول�ة 
املنطق�ة  يف  الفت�ن  يف  الضال�ع 
بتحري�ك قطري لزي�ارة املوصل 
واالنب�ار او لزي�ارة اربي�ل الت�ي 
نفاها االكراد تك�ون الصورة قد 
وضحت ولم يعد هناك من شك يف 
األلغ�ام التي توضع يف تظاهرات 
أخوانن�ا يف املنطقة الغربية حتى 
يك�ون البع�ض منه�م رشخا يف 
جدار الوح�دة العراقية التي هي 
اكرب من مش�اريع أع�داء العراق 
واإلنس�انية, وهنا نقول لألخيار 
والرف�اء الوطني�ني يف املنطقة 
الغربية أن يأخ�ذوا عىل عاتقهم 

لج�م 
ضع�اف النف�وس يف مناطقه�م 
وتواصل اللق�اء ورص الصفوف 
م�ن املوص�ل اىل الب�رصة مرورا 
بمحافظاتن�ا الكردي�ة حت�ى ال 
تتالعب مش�يخة جاهل�ة بدوية 
قطري�ة تحل�م ب�دور طوبائ�ي 
اف�رتايض ان تج�د له�ا فرص�ة 
م�ن  أس�يادها  م�آرب  لتنفي�ذ 

الصهاينة واللوبي التوراتي .
فإىل مزيد من جمع الش�مل 
والتوح�د عرب مؤتم�رات وطنية 
الطائفي�ة  ع�ن  بعي�دا  عراقي�ة 
والكراهة  والفئوي�ة  والعنرصية 
التكفريية فوطننا العراق ينادينا 
وح�رام وعي�ب عىل من يس�مع 
وي�رى كل هذا التآمر ان ال يكون 
ل�ه موق�ف وصوت يبق�ى رشفا 
له وألبنائه وأحف�اده كما فعلها 
أجدادن�ا عندما التحم�وا يف ثورة 
العري�ن, فيا ضباطنا من أبناء 
املوصل والرمادي وتكريت كونوا 
يف صفوف قطعاتكم مع أخوانكم 
والب�رصة  بغ�داد  ضب�اط  م�ن 
والنج�ف  والحل�ة  والنارصي�ة 
والديواني�ة والعمارة والس�ماوة 
والكوت وكرب�الء وأعيدوا وحدة 
الجي�ش ويا مثقفين�ا وكتابنا يف 
كل املحافظات اليوم يوم الكلمة 
الح�رة الت�ي تأبى ان ي�راق الدم 
العراق�ي بش�هوات ورغبات غري 
عراقي�ة, وي�ا عش�ائرنا، العراق 
يف أعناقك�م وي�ا مراجعنا كونوا 
الناطقني بالحق , فوحدة العراق 
هي الحق وما عداها وهم وخراب 

وسفك دماء.
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إضــاءات

           �سياء ال�سراي

مش�كلة  ان  فع�ال  ه�ل 
الع�راق  يف  والحي�اة  السياس�ة 
"برعاي�ة"،  ه�ي ع�دم وج�ود 
فماذا تعني ه�ذه الكلمة أوال يف 
العرف االنتخابي، وهل س�تحل 
ويغادرن�ا  البل�د  يف  مش�اكلنا 
املتعفنون إن أطلقت "برعاية"، 
فتت�الىش أبخرة امل�وت وترق 
ش�مس الحياة م�رة اخرى كما 
البع�ض؟ س�ؤال مه�م  ي�روج 
لنتتبعه من خالل ثقافة اإلعالم 
العربي ع�ىل اقل تقدير، فربامج 
الفضائيات ولنقل البث بش�كل 
الرعاية  عام تتقاس�مه ثقاف�ة 
فهل  واالس�تثمارية،  التجاري�ة 
اىل  عمالق�ة  رشكات  تحت�اج 
رشاء أف�الم وبرامج عىل س�بيل 
املثال لرتوج لعالماتها التجارية 
يف وق�ت تص�ل في�ه أعمالها اىل 
االقتصادي�ة،  النجاح�ات  ذروة 
نعم الواق�ع يؤكد أنه�ا بحاجة 
إىل اإلنف�اق ع�ىل الرعاي�ة لتديم 
رس�وخ أثرها وتنميته يف عقول 
الجمهور بش�كل عام. لكننا لم 
نص�ل اىل تل�ك املرحل�ة والتزال 
الرعاية حبيسة الغرف الحزبية 
والسياس�ية حت�ى اآلن والت�ي 
تتخوف م�ن البوح به�ا عالنية 
رغ�م أن اغلبه�ا بات مكش�وفا 

للجمهور.

هذه الثقافة يف العراق التزال 
تعم�ل من وراء حجب وس�تائر 
وتلب�س أقنعة كث�رية، فاملمول 
الراعي يقبع يف قرص يف )عمان، 
قطر، تركيا، السعودية، إيران او 
اإلم�ارات، وخارج رسب املحيط 
القري�ب يف أم�ريكا، بريطانيا او 
أوربا الخ(. وأمام تقزم مصادر 
باألح�زاب  الخاص�ة  التموي�ل 
الوطنية ف�ان فك�رة "برعاية" 
تصبح أمرا ملحا فكل حزب عليه 
البحث عن راع يموله وقد تكون 
ضمانة لتقليص نس�ب الفساد 
امل�ايل واإلداري وكذل�ك لضمان 
توقف اإلرهاب، فكالهما وسيلة 
م�ن وس�ائل تامني االس�تدامة 
السياس�ية لنش�اطات األحزاب 
السياس�ية بغ�ض النظ�ر ع�ن 
لونه�ا او موقعها الجغرايف. ولن 
ترىض ال�دول الراعية بان تبقى 
راعي�ة ومالكة للحقوق بش�كل 
رسي ألنه يعيق ترجمة الرعاية 
اىل حقيقة تستفيد وتنتفع منها 

تلك الجهات.
كي�ف نع�رف أن "برعاية" 
أصبح مروعا نافذا يف محيطنا 
الوطن�ي، اإلجاب�ة ه�ي متى ما 
بدأت سياسات البث التلفزيوني 
العراقي�ة  الفضائي�ات  لك�م 
تعتم�د سياس�ة "برعاية" فان 
املروع س�يصبح ناف�ذا، فكل 
تلك الفضائيات ليست مستقلة 

وممول�ة م�ن األح�زاب بش�كل 
او بآخ�ر وبالتأكيد فان لس�ان 
كل ح�زب حالي�ا ه�و فضائية 
او أكث�ر وإذا م�ا دخل الحزب يف 
برنام�ج رعاية مالي�ة خارجية 
تجارية ف�ان فضائيت�ه البد ان 
ترتج�م تلك الرعاي�ة اىل حقيقة 
اىل  تس�ويقها  ع�رب  ملموس�ة 
الجمه�ور. ويف املرحل�ة الحالية 
القريبة  املحلية  االنتخابات  فان 
قد تش�هد نوعا من الرعاية وقد 
تكون الرعاي�ة تجارية يف بداية 
األم�ر وه�ي بداي�ة االنتقال من 
رعاية الخارجية السياس�ية اىل 
االس�تثمارية  التجارية  الرعاية 
وهي ارحم واقل وطأة من األوىل 
ألنها تسعى اىل تحقيق مصلحة 
تجاري�ة ق�د تك�ون منفعته�ا 
متبادلة اي أنها ترتك خلفها اثرا 
لكن عىل امل�دى البعيد قد تكون 
خطرية ألنها ستصبح املترصف 
السياس�ية  باملق�درات  األب�رز 
واالقتصادي�ة عىل حد س�واء يف 

البلد.
الرعاي�ة  تحق�ق  وربم�ا 
السياس�ة  لدكاك�ني  التجاري�ة 
انتقال�ه  الع�راق  يف  واألح�زاب 
نوعي�ة يف مج�ال الخ�الص من 
اإلره�اب وع�ودة الس�لم األهي 
املادي�ة  س�يكون  الثم�ن  لك�ن 
البحت�ة وتح�ول املجتم�ع نحو 
ثقاف�ة امل�ال والعم�ل املس�تمر 

وزوال ف�رتة الرخاء املايل يف البلد 
إذا م�ا قارناه بال�دول املجاورة. 
وكما نش�هد اليوم من س�طوة 
ل�ركات الهات�ف النق�ال التي 
ترعى بع�ض الدكاكني الحزبية 
تس�عى  النف�ط  رشكات  ف�ان 
للدخول عىل الخ�ط وهي حاليا 
تع�رض خدماته�ا ع�ىل بع�ض 
الكيانات السياس�ية االنتخابية 
وان نجحت يف الولوج اىل س�وق 
االنتخاب�ات فهذا يعن�ي الحكم 
بالنيابة، وبما ينطوي عليه هذا 
األمر من املخاطر فانه ارحم من 
الخارجية  السياس�ية  الرعاي�ة 
البل�د وتحكم�ت  الت�ي دم�رت 
بالساس�ة واملس�ؤولني والحكم 
إنفاقه�ا  بس�بب  ع�ام  بش�كل 
ع�ىل بع�ض األحزاب علم�ا أنها 
اس�تعادت م�ا أنفقت�ه وبمئات 
تكتف�ي  ال  أنه�ا  إال  اإلضع�اف 
وت�روم التدخل لتغي�ري الرتكيبة 
االجتماعية تارة والجغرافية من 
خالل التالع�ب بالحدود اإلدارية 
الرصاعات  وخل�ق  للمحافظات 
يف م�ا بينها، وان م�رت العملية 
يف االنتخاب�ات الحالية والنيابية 
املقبلة وفق املنطق السابق فان 
الوض�ع لن يش�هد تغ�ريا كبريا 
وق�د تغ�ري ال�ركات النفطية 
م�ن  الك�ربى  واالس�تثمارية 
القراءة هذه ان اقتحمت السوق 

خالل املرحلة الجديدة.

عىل طريق االنتخابات

هل تستبدل الكيانات االنتخابية الرعاية السياسية بالتجارية؟



       المستقبل العراقي / وكاالت

اعتب�ر مسؤول أوربي رفيع ان االنتقادات التي وجهها البرلمان 
األورب�ي الع�ام الماض�ي لسج�ل حق�وق اإلنس�ان ف�ي اإلمارات 
تمث�ل “خطأ دبلوماسي�ا”، وذلك في تصريح�ات أوردتها صحيفة 

إماراتية.
وانتقد الق�رار الذي اتخذه البرلمان األورب�ي في تشرين الثاني 

أوضاع العمالة الوافدة والمرأة وعقوبة اإلعدام.
وقال المس�ؤول األوربي متحدثا لصحيفة الناش�ونال الصادرة 
باالنكليزي�ة على هامش القمة االوروبية المنعقدة في بروكسل ان 
“هكذا قضايا تنبغي مناقشتها وجها لوجه وليس في االجتماعات 
العامة”. وأض�اف المسؤول الذي لم تذك�ر الصحيفة اسمه، قائال 
“ربما يكون لدينا بعض القلق حول ظروف القوى العاملة وحقوق 
اإلنس�ان في اإلمارات لكن إثارة هذا النوع من القضايا ومناقشتها 

يتعين أن تتم على المستوى الثنائي وبأسلوب أكثر فاعلية ويفضي 
الى تحقيق نتائج”.وكان وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية 
أن�ور محمد قرقاش وص�ف في حينه القرار الص�ادر عن البرلمان 
األوروب�ي بأن�ه تقرير “متحام�ل ومتحي�ز”، منتقدا ع�دم إعطاء 

الحكومة الحق في مناقشته قبل إصداره.
وق�ال قرقاش إن�ه قرار “ألق�ى التهم جزاف�ا دون اإلطالع على 
الحقائق على أرض الواقع والتي تثبت وباعتراف المنظمات الدولية 
المعنية ما حققته دولة اإلمارات في مجال حقوق اإلنسان خاصة 
في مجال العمال�ة الوافدة والرعاية االجتماعي�ة الشاملة وتمكين 
الم�رأة وبم�ا تمثله الدول�ة من مجتم�ع يحتضن أكثر م�ن مائتي 

جنسية تعيش في جو من االنفتاح والتسامح”.
ووصف المسؤول األوربي الرفيع اإلمارات بأنها شريكة إقليمية 
“مهم�ة جدا” ألوروب�ا. ومنذ اتخاذ الق�رار، اتخذ االتح�اد األوربي 

خطوات واسعة لتحسين عالقته مع أبو ظبي.

وأعلنت كاترين أشتون، وزيرة خارجية االتحاد األوروبي الشهر 
الماضي عن خطط لدى االتحاد لفتح سفارة له في اإلمارات.

وقال�ت “يسعدها اإلعالن ع�ن إرسال بعث�ة دبلوماسية أوربية 
ال�ى اإلمارات، اذ ان هذا القرار يسلط الض�وء على أهمية العالقات 
االستراتيجي�ة والروابط السياسية واالقتصادية م�ع هذا البلد الى 

جانب بلدان مجلس التعاون الخليجي ككل”.
وأكدت ابو ظبي من جديد على التزامها بحماية حقوق اإلنسان 
باعتبارها “مكونا أساسيا من مكونات منظومة القيم االجتماعية 
في اإلمارات” على ما قال قرقاش أيضا في اجتماع أممي تنسيقي 

استضافته جنيف أواخر كانون الثاني.
وأوضح قرق�اش مستعرضا تقري�ر بالده لحق�وق اإلنسان أن 
“دول�ة اإلم�ارات ت�رى أن التزامها بحق�وق اإلنس�ان وتعزيز هذه 
الحق�وق يمثل التزام�ا دينيا وأخالقيا، يعبر ع�ن تصورها للرسالة 

الحضارية الموكلة لها”.

       المستقبل العراقي / وكاالت
بدأت وحدات عسكرية من دول الخليج تمارين 
ف�ي الكويت، أمس األحد، تستمر 17 يوما دون أن 

تك�ون على عالق�ة بعدم 
ال�ذي  االستق�رار 

تشهده المنطقة، 
وفق�ا لعدد من 

المسؤولين.
نقل�ت  و
وكال�ة األنباء 

ش�به 
الرسمية  

“كونا” عن العميد عبد العزيز الريس رئيس دائرة 
العالقات العامة في الجيش الكويتي قوله ان هذه 
التماري�ن “متوقع�ة منذ اعوام وليس�ت مرتبطة 

بأحداث إقليمية او سياسية”.
وتأت�ي ه�ذه التمارين بعد ان أج�رت إيران 
التي تصطب�غ عالقاتها م�ع دول الخليج 
بعدم الثقة مناورات بحرية في الخليج 

ومضيق هرمز أواخر العام الماضي.
وكانت طه�ران حذرت م�ن انها 
ستهاج�م القواع�د األميركي�ة ف�ي 
الخليج اذا تعرضت مواقعها النووية 

لغارات.

وأض�اف الريس ان الهدف من التمارين تفعيل 
“مفه�وم الدف�اع المشترك وتطبي�ق استراتيجية 
التع�اون  مجل�س  دول  ع�ن  للدف�اع  موح�دة 

الخليجي”.
وتجري قوة درع الجزيرة التمارين في صحراء 
الكويت بمشارك�ة قوات جوي�ة وبحرية على ان 
تنتهي في 26 ش�باط الذي يصادف اليوم الوطني 

في الكويت.
وتحتفل الكويت في 25 الشهر الحالي بالذكرى 
الحادية والخمسي�ن النتهاء السيطرة البريطانية 
قب�ل 51 عاما كما تحتفل ف�ي 26 بتحرير اإلمارة 

من القوات العراقية.

ول�م يح�دد الضاب�ط الكويت�ي ع�دد القوات 
المشاركة في التمارين.

يذكر أن ق�وة درع الجزيرة التي تشكلت العام 
1982 تض�م قرابة ثالثين الف عسكري من الدول 

الست في مجلس التعاون الخليجي.
وقد انتش�رت وح�دات تابعة له�ذه القوة في 
البحرين ف�ي آذار 2011 دعم�ا لحكومة المملكة 
الخليجية الصغيرة التي شهدت حركة احتجاجات 

بقيادة الشيعة.
كم�ا تشهد الكويت تظاه�رات بدأت قبل فترة 

للمطالبة بإصالحات سياسية.

       المستقبل العراقي / وكاالت

أج�رى الرئيس السوري بشار األس�د تعديالً وزارياً، 
فيم�ا تتواص�ل االش�تباكات بي�ن الق�وات الحكومي�ة 
ومقاتل�ي المعارض�ة في العدي�د م�ن المحافظات من 
بينه�ا حلب وإدل�ب وحم�ص ودمشق.وش�مل التعديل 
وزارات النف�ط والم�ال والزراع�ة واستح�داث وزارتين 
منفصلتي�ن للعم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة، بحسب ما 
أفادت وكالة اإلنباء السورية )سانا(.وبموجب التعديالت 
للمالي�ة،  الجدي�دة، عي�ن اسماعي�ل اسماعي�ل وزي�را 
وسليمان العب�اس وزيرا للنفط والثروة المعدنية، واحمد 
الق�ادري وزي�را للزراع�ة واإلص�الح الزراع�ي، وحسي�ن 
عرنوس وزيرا لألشغال العامة.كما عين األسد وزير الدولة 
حسين فرزات وزيرا لإلسك�ان والتنمية العمرانية، وسمى 
كندة ش�ماط وزيرة للشؤون االجتماعي�ة وحسن حجازي 
وزيرا للعمل.ويأت�ي التعديل الجديد، وهو األول منذ تكليف 

الحلق�ي برئاس�ة الحكوم�ة في آب اث�ر انشق�اق سلفه رياض 
حج�اب، وسط صراع دائر في البالد منذ أكثر من 22 ش�هرا أدى 
الى مقل أكثر من 60 ألف ش�خص، بحسب أرقام األمم المتحدة.
وتشهد سوريا جراء الصراع الدائر في البالد أزمة اقتصادية غير 
مسبوقة انعكس�ت تضخما يقدر بنحو 50 في المئة السيما في 
أسعار السلع االستهالكي�ة، وصعوبة توافر المحروقات والمواد 
األساسية.وتأت�ي هذه التعديالت في الوق�ت الذي يشن الطيران 
السوري غارات مكثفة عل�ى ضواحي مختلفة من دمشق بينها 
دوم�ا وزملك�ة وطري�ق ي�ؤدي إل�ى العاصمة بحس�ب المرصد 
السوري لحقوق اإلنسان.وقال�ت )سانا( إن وحدات من الجيش 
واصلت لمن “تبق�ى من أفراد المجموع�ات اإلرهابية المسلحة 
في محيط ساحة شريدة ومحطة القطار وشارع الثورة ومحيط 
مق�ام السيدة سكينة ف�ي مدينة داريا وأوقعت ع�ددا منهم بين 
قتي�ل ومصاب”.وأش�ار المرص�د في بيان ال�ى “تعرض محيط 
مطار من�غ العسكري لقصف م�ن قبل الطي�ران الحربي ترافق 
مع اش�تباكات عنيفة بي�ن القوات النظامي�ة ومقاتلي الكتائب 

المقاتلة في محيط المطار”.
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     المستقبل العراقي / متابعة
ق�ال وزي�ر الخارجي�ة اإلسرائيلي الساب�ق أفيغدور 
ليبرمان إنه ال توج�د أمام إسرائيل فرصة لتوقيع اتفاق 
س�الم دائم مع الفلسطينيي�ن وعليها أن تسعى بدال من 

ذلك إلى توقيع اتفاق انتقالي طويل األجل.
وته�دف تعليق�ات ليبرم�ان فيم�ا يبدو إل�ى تقليل 
التوقع�ات ف�ي الداخ�ل والخ�ارج بشأن جه�ود جديدة 

إلحالل السالم.
وليبرم�ان قوم�ي متش�دد تحالف حزب�ه مع حزب 
الليكود بزعامة نتنياهو في قائمة فازت في االنتخابات 

التي جرت في 22 كانون الثاني.
ورب�ط ليبرمان ف�ي مقابلة تلفزيوني�ة بين الجمود 
السياس�ي المستم�ر منذ عامين وبي�ن االنتفاضات في 
العال�م العربي الت�ي أعطت دفع�ة لجماع�ات إسالمية 

معادية إلسرائيل.
وقال ليبرمان للقناة الثاني�ة بالتلفزيون اإلسرائيلي 
“أي أح�د يعتقد أن من الممكن أن نصل إلى حل سحري 
لسالم ش�امل م�ع الفلسطينيين في قلب ه�ذا المحيط 
االجتماع�ي الدبلوماس�ي .. ه�ذا التسونام�ي الذي يهز 

العالم العربي هو شخص ال يدرك األمور”.
وأض�اف قائال “هذا مستحيل. م�ن غير الممكن حل 
الص�راع هن�ا. الص�راع يمكن إدارت�ه ومن المه�م إدارة 
الصراع... والتف�اوض للتوصل إلى اتفاق انتقالي طويل 

األجل”.
وق�ال ليبرمان -وه�و نفسه مستوط�ن في الضفة 
الغربية- إن الكرة “في ملعب أبو مازن )عباس(” إلحياء 

الدبلوماسية.

وردا عل�ى س�ؤال حول رؤية نتنياه�و لفرص إحالل 
السالم من خالل اتفاق مع الفلسطينيين أش�ار ريجيف 
إلى كلمة لرئيس الوزراء المحافظ يوم الثالثاء قال فيها 

إن�ه بينم�ا تواجه إسرائي�ل تهديدات م�ن أعدائها فإنها 
“يجب عليها أن تسعى أيضا من أجل سالم آمن ومستقر 

وواقعي من جيراننا”.

وأثارت زي�ارة مزمعة للرئيس األمريكي باراك أوباما 
ال�ى إسرائي�ل واألراضي الفلسطينية ف�ي الربيع القادم 
والت�ي أعل�ن عنه�ا ه�ذا األسب�وع تكهن�ات بممارسة 

ضغوط خارجية من أجل إحراز تقدم دبلوماسي رغم أن 
واشنطن هونت من هذا االحتمال.

عب�اس،  محم�ود  الفلسطين�ي،  الرئي�س  وقط�ع 
المحادث�ات أواخ�ر 2010 احتجاج�ا عل�ى االستيط�ان 

اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وأث�ار عباس غضب إسرائي�ل والواليات المتحدة في 
تشري�ن الثان�ي بحصوله على موافقة عل�ى رفع تمثيل 

الفلسطينيين في األمم المتحدة.
اعتراف�ا ضمني�ا  الخط�وة تمث�ل  أن ه�ذه  ويذك�ر 
باالستق�الل الفلسطيني ف�ي كل أراضي الضفة الغربية 

والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وتص�ر إسرائي�ل على االحتف�اظ بالق�دس الشرقية 
وغالبية المستوطنات ف�ي الضفة الغربية في أي اتفاق 

سالم نهائي.
وتعتب�ر معظم الق�وى العالمي�ة المستوطنات غير 
ش�رعية ألنها أقيمت عل�ى أراض احتلته�ا إسرائيل في 
حرب 1967.وقال مارك ريجيف المتحدث باسم نتيناهو 
تعليقا على المقابلة إن ليبرمان يعبر عن رأيه الشخصي. 
وأي�د نتينياهو في السابق إقامة دول�ة فلسطينية لكنه 
كان ح�ذرا فيم�ا يتعلق بحدوده�ا واستع�داده لتفكيك 

المستوطنات اإلسرائيلية.
ومن غير الواض�ح الدور الذي سيضطلع به ليبرمان 
في الحكومة االئتالفية القادمة ألنه يواجه محاكمة بتهم 
الفساد.وإذا أدين فانه قد يمنع من شغل منصب وزاري. 
وينفي ليبرمان ارتكاب أي مخالفات وقال إنه يرغب في 
شغل منصب وزير الخارجية من جديد الذي استقال منه 

بعد أن أعلنت الئحة اتهام ضده العام الماضي.

بسبب »التسونامي« الذي يجتاح الدول العربية

ليربمان: ال توجد أمام إرسائيل فرصة لتوقيع اتفاق سالم مع فلسطني

أكد أنه سيدعم أفغانستان
دانفورد يتسلَّم "إيساف" بدالً من ألني

  
   المستقبل العراقي / وكاالت

تسلّم الجنرال األميركي جوزيف دانفورد، قيادة قوة المساعدة الدولية في 
أفغانستان “إيساف” خلفاً للجنرال جون ألين.

وحضر االحتفال مسؤولون أفغان وأميركيون ومسؤولون في حلف شمال 
األطلسي “النات�و” بينهم رئيس هيئة األركان األميركي�ة المشتركة، الجنرال 

مارتن ديمبسي، وقائد القيادة األميركية الوسطى الجنرال جيمس ماتيس.
وق�ال دانفورد إن “الوقت وقت التغيير ووقت االستمرار. أتعّهد بأن أواصل 
زخ�م الحملة ودعم ش�عب أفغانستان وهو يقتنصون فرص�ة الحصول على 

مستقبل أكثر إشراق”.
ويفت�رض ان يك�ون الجن�رال دانفورد ال�ذي تولى مهمات�ه بينما تستعد 
الق�وات الغربية لالنسحاب قبل نهاية 2014، آخ�ر قائد للقوات األميركية في 

إطار النزاع الذي استمر 11عام في هذا البلد. 

بوكو حرام تقتل ثالثة أطباء يف نيجرييا

    المستقبل العراقي / وكاالت
أعلن�ت الشرطة وسك�ان ان مسلحين قتلوا ليل السب�ت األحد ثالثة أطباء 
صينيي�ن في بوتيسكوم المدينة الواقعة في منطقة غير مستقرة في ش�مال 
ش�رق نيجيريا.وق�ال سنوسي الرفاعي مسؤول ف�ي الشرطة في والية يوبي 
لوكال�ة فرانس ب�رس ان “المهاجمين اقتحموا نح�و الساعة الواحدة صباحا 
ش�قة كان يقي�م فيه�ا األطب�اء الصيني�ون وقام�وا بذبحهم”.وذك�ر سكان 
ان األطب�اء الصينيي�ن كان�وا يعملون لحس�اب وزارة الصح�ة ويقيمون في 
بوتيسك�وم منذ ع�ام واحد.وأوضح احد السكان لوكال�ة فرانس برس رافضا 
الكشف عن هويته “هذا الصب�اح اكتشفنا إن األطباء الصينيين الثالثة قتلوا. 
بدا الناس يقلقون عندما لم يفتح األطباء أبوابهم هذا الصباح”.وعثر الجيران 
عل�ى الجثث في غرف األطباء صب�اح أمس األحد بعد أن خلع�وا األبواب، كما 
روى اح�د السكان.ورف�ض المسؤول االمن�ي على الفور توجي�ه االتهام الى 

جماعة بوكو حرام اإلسالمية المتشددة التي عاثت في المنطقة فسادا.
وتعرض عدد كبير من الرعايا الصينيين لالستهداف في ش�مال شرق البلد 
في األشهر األخيرة. وفي تشرين االول، قتل عامالن في مبنى صيني، احدهما 
ف�ي مدين�ة مايدوغوري مه�د جماعة بوك�و حرام.وفي تشري�ن الثاني، قتل 

مهندسان صينيان بيد مسلحين في ورشة في المنطقة نفسها.

بسبب تأخير محاكمتهم
17 معتقاًل ُعامنيًا يعلنون إرضاهبم عن الطعام

المستقبل العراقي / وكاالت
ذكرت وسائل إعالم محلية أن 17 معتقال ُعمانيا من ناشطي اإلنترنت بدأوا 
إضرابا عن الطعام احتجاجا على تأخر محاكمتهم.ونقلت “تايمز أوف ُعمان” 
عن محاميهم يعقوب الحارثي قوله إن الناشطين القابعين في سجن سمايل 
المرك�زي “باش�روا إضرابا عن الطع�ام احتجاجا على ما يقول�ون إنه تأخر 
النظر في االستئناف الذي قدموه إلى المحكمة العليا”.وأضاف أن الناش�طين 
“سيتناولون الماء فقط حتى تلبية مطالبهم”، وأش�ار إلى أن عائالتهم رفعت 

رسالة إلى المحكمة العليا تطالب بتسريع عملية النظر في قضيتهم”.
ويته�م الناش�طون بالكتاب�ات المسيئ�ة والتحريضي�ة، والتجمه�ر غير 
المش�روع، ومخالفة قان�ون تقنية المعلومات.وتخض�ع عدة مجموعات من 
الناش�طين الُعمانيي�ن للمحاكم�ة بتهمة مخالف�ة قانون تقني�ة المعلومات 
وتشوي�ه السمعة و”القدح في ال�ذات السلطانية”، في إش�ارة إلى السلطان 

قابوس الذي يحكم ُعمان منذ 43 عاما.
وش�هدت السلطنة في 2011 احتجاج�ات مطالبة باإلصالحات ومكافحة 
الفساد، إال أنها خمدت بفعل خطوات إصالحية قام بها السلطان، مثل تعديل 
حكومي وتوسيع صالحيات مجلس الشورى. لكن بعض الناش�طين يعتبرون 

أن تلك الخطوات غير كافية.

خطوة أثارت حفيظة حكام دبي

اإلمارات يف مرمى االحتاد األوريب: مناقشة حقوق اإلنسان خطأ دبلومايس

بعد مناورات بحرية إيرانية
جملس التعاون اخلليجي جيري تدريبات عسكرية يف الكويت

م يف املدن األسد جيري تعدياًل وزاريًا.. وجيشه يتقدَّ
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تشكيل حمكمة جديدة 
يف ناحية السالم بدياىل

  بغداد / امل�ستقبل العراقي
ق�رر مجلس القض�اء األعلى تشكيل محكمة في ناحي�ة السالم بمحافظة ديالى 
باس�م “دار العدال�ة ف�ي ناحية الس�الم”. وقال بي�ان للسلط�ة القضائية تلقت 
“المستقب�ل العراقي” نسخة منه أمس “تقرر تشكيل محكمة في ناحية السالم 
تابع�ة لرئاسة محكم�ة استئناف ديال�ى االتحادية تضم محكمة ب�داءة وأحوال 
ش�خصية ومحكمتي الجنح والتحقيق”. وأوضح البيان، أن هذا القرار اتخذ بناء 
على مقتضي�ات المصلحة العامة وما عرضته الرئاسة المذك�ورة آنفا واستناداً 
إلى أحكام الم�واد )22،26،31،35( من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 
1979 وبداللة أحكام القسم السابع من األمر 12 لسنة 2004. وأشار إلى أن هذه 
الخط�وة تأت�ي في إطار سعي مجل�س القضاء األعلى إلى تطوي�ر أجهزة وأبنية 
المؤسس�ة القضائية، وم�ا زال العمل متواصالً الفتتاح المزي�د من المحاكم من 

اجل راحة المواطن عند مراجعة الدوائر القضائية.

نائبة تستبعد مساواة الدوالر
 أللف دينار

  بغداد / امل�ستقبل العراقي
استبعدت عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النائبة عن القائمة العراقية ناهدة 
الداين�ي، أن يصل سعر ص�رف الدوالر األميركي الواحد إل�ى ألف دينار عراقي 
خ�الل الفت�رة القليلة المقبلة في ظ�ل السياسة االقتصادي�ة الحالية. وقالت 
الدايني في تصريح صحفي أمس، إن توقعات مجلس رئاسة الوزراء لتساوي 
سع�ر الدوالر األميركي ألف دينار عراقي ليس بمحلها، نظراً لعدم وجود وضع 

اقتصادي مستقر وعدم وضوح السياستين المالية واالقتصادية في البلد. 
وزادت: باإلضاف�ة إلى اعتم�اد االقتصاد الوطني على إي�راد أحادي ريعي هو 
النف�ط وغياب القطاعات االقتصادية اإلنتاجية الت�ي بدورها تطرح منتجات 
ال�ى السوق والحفاظ على العملة الصعبة في الداخل وعدم صرفها في خارج 
البالد، فضالً عن وجود تداخل في الصالحيات فهذه كلها عوامل غير مساعدة 
لخف�ض قيمة ال�دوالر األمريكي. ولفتت الى وجوب وض�ع خطة إستراتيجية 

للنهوض بالقطاعات 
االقتصادية المختلفة 
سياس�ة  وتحدي�د 
ونقدي�ة  مالي�ة 
البل�د  ف�ي  واضح�ة 
الحف�اظ  اج�ل  م�ن 
سعر  استق�رار  على 
العراق�ي  الدين�ار 
أمام  قيمت�ه  وزيادة 

العمالت الصعبة. 
وكان األمي�ن الع�ام 
رئاس�ة  لمجل�س 
ال�وزراء علي العالق، 
ق�د أعلن ع�ن سعي 
لجع�ل  الحكوم�ة 
األمريك�ي  ال�دوالر 
الواحد مساوياً أللف 

دينار عراقي.

 بغداد / امل�ستقبل العراقي
وقعت جامعة بغداد مذكرة تفاهم مع شركة 
“كن�اوف” األلمانية لتأسي�س مركز تدريبي 

لتقنية البناء الجاف في الجامعة. 
وذك�ر بي�ان ل�وزارة التعليم العال�ي والبحث 

العلمي تلق�ت “المستقب�ل العراقي” نسخة 
من�ه أم�س، أن االتفاقية الت�ي وقعها رئيس 
جامعة بغداد عالء عب�د الحسين تضمنت أن 
تق�وم الشرك�ة ببن�اء مركز تعليم�ي لتقنية 
البناء الجاف على مساحة 2500 متر مربع. 

ولفت عبد الحسين إلى أن الهدف من المركز 
تهيئة فرص عمل للشب�اب العراقي وتوسيع 
الش�ركات  لمنتج�ات  التسوي�ق  مساح�ة 
العامل�ة، فض�ال ع�ن تدري�ب طلب�ة كلي�ات 
الهندسة والهيئة التدريسية للهندسة المدنية 

والمعماري�ة. وأك�د أن هذه المذك�رة ستتيح 
فرص�ا تدريبي�ة مجاني�ة للقط�اع الخ�اص 
بهدف إكساب الخب�رات واالطالع على احدث 
التقنيات المستخدمة عالميا في مجال البناء 

واإلنشاءات.

 بغداد / امل�ستقبل العراقي

أفادت اللجنة المالي�ة النيابية بأن منحة المائة ألف دينار تشمل 
المتقاعدي�ن الذي�ن يقل راتبه�م التقاعدي ع�ن 400 ألف دينار. 
وقال بي�ان للدائ�رة اإلعالمية لمجل�س النواب أم�س، إن اللجنة 
المالي�ة عقدت اجتماعاً برئاسة النائب حي�در العبادي لمناقشة 
آخ�ر المستجدات الطارئة على المسودة األخيرة لمشروع قانون 

الموازن�ة العام�ة االتحادي�ة لجمهورية الع�راق للسن�ة المالية 
 .2013

وأوض�ح البيان أن االجتماع ناقش العديد م�ن الفقرات المدرجة 
في مشروع القانون وما طرأ عليها من تعديالت ومستجدات من 

شأنها خدمة الواقع االقتصادي الذي يعيشه المواطن العراقي. 
ولف�ت ال�ى أن اللجنة وافقت عل�ى منح المتقاعدي�ن الذين يقل 
تقاعده�م الشه�ري ع�ن 400 ألف دين�ار منح�ة مقدارها 100 

أل�ف دينار ش�هرياً وتعدل المنح�ة لمن تقاعده بي�ن 500-400 
أل�ف دين�ار. وفي سياق آخ�ر، أوضح البي�ان أن اللجن�ة تواصل 
بح�ث جميع فقرات مشروع قان�ون الموازنة االتحادية للخروج 
بالصيغ�ة النهائية للقانون م�ع تعديالته لرفعه إلى هيئة رئاسة 
المجل�س للتصوي�ت عليه في جلسة يوم الي�وم، ومن المقرر أن 
يتم التصويت على الموازنة االتحادية في مجلس النواب في هذه 

الجلسة.

        بغداد / امل�ستقبل العراقي
طال�ب الخب�ر االقتص�ادي جلي�ل الربيع�ي وزارة 
التخطيط بفتح مخت�رات خاصة لفحص وتدقيق 
البضائع املستوردة يف جمي�ع املحافظات املشرتكة 
حدودها مع دول الج�وار لضمان ورود سلع جيدة 

للبلد. 
وق�ال الربيعي يف ترصيح صحف�ي أمس، إن السلع 

الرديئ�ة وغ�ر املطابق�ة للمواصف�ات م�ا زال�ت 
تست�ورد م�ن الخ�ارج بسبب ع�دم وج�ود أجهزة 
فح�ص ورقابة عىل البضائع الداخلة للبلد. وأضاف 
مخت�رات  بفت�ح  مطالب�ة  التخطي�ط  وزارة  أن 
حديث�ة تعمل بأجهزة متط�ورة تكنولوجياً خاصة 
بفحص وتدقيق السلع وامل�واد املستوردة يف جميع 
املحافظات العراقية التي تشرتك حدودها مع الدول 

املجاورة، لضم�ان استراد بضاعة جيدة، ولتتمكن 
الحكوم�ة م�ن تطبيق قان�ون التعرف�ة الجمركية 
املتوقف عىل املخترات الحديثة يف الحدود العراقية. 
وكان وزي�ر التخطي�ط عيل ش�كري ق�د افتتح مع 
الحكومة املحلي�ة يف البرصة مختراً خاصاً لفحص 
البضائع املستوردة وال�ذي يعتر األول من نوعه يف 

املحافظة.

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي                                                         
رئا�سة جامعة وا�سط - ق�سم ال�س�ؤون الإدارية

اإعالن م�عد مقابلة
إلحاق�ا بإعالنين�ا املرقم�ن )22908 يف 31 / 12 / 2012( و )1208 
يف 27/ 1 / 2013( املتضمن�ن اإلع�الن عن توفر درجات وظيفية من 
حملة شهادة )البكالوريوس � املاجستر � الدكتوراه( فعىل املتقدمن 
م�ن ذوي االختصاص املطل�وب يف اإلعالنن أعاله الحض�ور للمقابلة 
الساع�ة التاسعة صباحا يف يوم األحد املصادف 2013/2/17 يف قاعة 
املرح�وم )جبار ي�ارس املياح( يف رئاسة الجامع�ة الكائنة يف محافظة 

واسط / حي الربيع مع جلب نسخ ملونة من املستمسكات التالية :
1 � )هوية األحوال املدنية + بطاقة سكن +بطاقة تموينية( للمتقدم

2� هوية االحوال املدنية لألب.
3� هوية األحوال املدنية لالم.

4� شهادة الوفاة يف حالة اذا كان احد الوالدين متويف .

الأ�ستاذ الدكت�ر  

                                                      تقي علي م��سى امل��س�ي
                                                          رئي�س جامعة وا�سط

          بغداد / امل�ستقبل العراقي
وجه أمن بغداد عبد الحسن املرشدي 
الدوائ�ر البلدي�ة كاف�ة باتخاذ اش�د 
اإلج�راءات ملن�ع تج�اوزات أصحاب 
األغنام واملوايش والجزر غر النظامي 

عىل شوارع العاصمة بغداد. 
ونقلت مديرية عالقات وإعالم األمانة 
يف بي�ان تلق�ت »املستقب�ل العراقي« 
نسخة منه أمس عن املرش�دي قوله، 
أن توجيهاً صدر للدوائر البلدية كافة 
ودائ�رة املخلف�ات الصلب�ة والبيئ�ة 
ومديرية الحراسات واألمن باملبارشة 
الفوري�ة بتنفي�ذ حملة ك�رى لرفع 
تج�اوزات أصحاب األغن�ام واملوايش 
يف  النظامي�ة  غ�ر  املج�ازر  وغل�ق 
العاصمة بغداد, مش�راً إىل ان القرار 
)296( املع�دل أعط�ى ألمان�ة بغداد 
الصالحي�ة بحج�ز األغن�ام واملوايش 
اإلج�راءات  واتخ�اذ  ومصادرته�ا 
الصارم�ة بح�ق املخالف�ن. وأضاف 

املرش�دي، ان أمان�ة بغداد وتماش�يا 
مع الشك�اوى الكثرة الت�ي ترد من 
قب�ل املواطن�ن وانطالقاً م�ن أهمية 
املحافظ�ة ع�ىل جمالي�ة العاصم�ة 
بغ�داد صاحب�ة املكان�ة الحضاري�ة 
والتاريخي�ة العريقة وج�دت نفسها 
أم�ام مسؤولي�ة وطني�ة وأخالقي�ة 

كب�رة يف املحافظة ع�ىل مدينة بغداد 
م�ن كل الظواه�ر الت�ي تسبب�ت يف 
تشويه منظره�ا وجماليتها، السيما 
ما يتعلق بالتج�اوزات غر القانونية 
ألصح�اب األغن�ام وعملي�ات الرعي 
لتشم�ل  امت�دت  الت�ي  العشوائ�ي 
يف  واملهم�ة  الرئيس�ة  الش�وارع 

العاصم�ة بغداد. وبن املرش�دي، أن 
هذه التج�اوزات تتسب�ب يف تشويه 
والعب�ث  بغ�داد  العاصم�ة  جمالي�ة 
بمشهدها الح�ري وأربكت عملية 
تقدي�م الخدمات إضاف�ة إىل املخاطر 
البيئي�ة الناجمة ع�ن عمليات الرعي 
الجائ�ر يف امل�دن السكني�ة وانتش�ار 
املج�ازر العشوائي�ة غ�ر املرخصة. 
وتابع املرش�دي، أن األمانة أكدت عىل 
البلدي�ة بمتابعة التجاوزات  دوائرها 
األخ�رى املنص�وص عليه�ا يف القرار 
)296( وف�رض الغرامات املالية التي 
تص�ل اىل 500 أل�ف دينار عىل كل من 
تسب�ب بتشوي�ه الساح�ات والطرق 
فيه�ا  امل�رور  مضايق�ة  او  العام�ة 
بتج�اوزه عليها او ع�ىل أرصفتها او 
تخريب وإت�الف الحدائق واملتنزهات 
العامة واملزروعات واألشجار الواقعة 
العام�ة أو يف  ع�ىل جوان�ب الط�رق 

وسطها.

تأسيس مركز تدريبي لتقنية البناء اجلاف

منحة الـ100 ألف دينار تشمل املتقاعدين الذين يقل راتبهم عن 400 ألف

 ى   بغداد / و�سيم با�سم
يف وق�ت تعاني فيه البنوك العراقي�ة من تخلف التقنيات 
املرصفي�ة الت�ي تعتمده�ا يف تعامالته�ا املالي�ة، تنترش 
مكات�ب الصرف�ة يف مدن الع�راق بشكل يث�ر االنتباه، 
نظ�راً ألعدادها الكث�رة وانتشاره�ا العشوائي، بحسب 
الخب�ر املايل جعف�ر الزبيدي، ال�ذي ُيرج�ع الظاهرة إىل 
غياب القوانن التي تنظم عمل هذه املكاتب، وإىل انعدام 

الرقابة. 
ويقص�د الزبي�دي بهذا الق�ول املكاتب الصغ�رة التي ال 
تمتل�ك تراخيص قانونية، ويديره�ا أميون يف التعامالت 
املرصفي�ة والقضايا املالية، وي�رى أن الكثر منها يعود 
ألش�خاص ال يحملون مؤه�الت أكاديمي�ة، بالرغم من 
خط�ورة عمله�ا عىل األم�ن االقتصادي يف البل�د. ويؤكد 
الزبيدي، أن هناك بعض املكاتب أدارها أش�خاص عليهم 
أحك�ام وجن�ح مخل�ة بال�رشف، وم�ن املحسوبن عىل 
»الحواسم«، وه�م متورطون برسق�ات مالية من بنوك 
ومص�ارف بعد العام 2003، ما أت�اح تبييض الكثر من 
األموال عر هذه املكات�ب. وتشرتط قوانن فتح مكاتب 
الصرف�ة رأسم�االً ق�دره 500 ملي�ون دين�ار عراقي، 
أي نح�و نصف ملي�ون دوالر، فضالً ع�ن رشوط أخرى. 
ويعتقد الزبيدي، أن لكل مكتب يف العراق رسية مرصفية 
تجعل أعماله غامضة، وال تستطيع الدولة يف هذا الوضع 

معرفة فعالياته املالية ع�ىل وجه التحديد، ما يساهم يف 
تبييض األم�وال وتهريب العملة الصعب�ة وتذبذب سعر 
الدينار العراقي أمام الدوالر. وبالرغم من أن هذه املكاتب 
تسه�ل تعامالت املواطن�ن اليومي�ة، إال أن رضرها عىل 

االقتص�اد كبر جداً بسبب الكثر م�ن النشاطات املالية 
غر املرشوعة التي تتم عر نافذتها. ويقول عماد حسن، 
صاح�ب مكتب صرفة يف كربالء، إن هذه املكاتب تعتمد 
يف عملها عىل تحويل املبالغ من وإىل العراق، ويكون فيها 

الدوالر هو سيد املوقف. ويضي�ف: »الحقيقة أنها تمنى 
بخسائ�ر كب�رة يف بعض األحي�ان بسبب تذب�ذب قيمة 
الدوالر واضطراب الوضع األمني والرصاعات السياسية 

الداخلية«. 
وم�ع توافد ال�زوار من خ�ارج العراق إىل كرب�الء واملدن 
املقدسة، فإن أهمية هذه املصارف تزداد يف هذه املناطق، 
أكث�ر م�ن أي مكان آخ�ر، كم�ا أن املغرتب�ن العراقين 
واملقيمن يف الخ�ارج يعولون كثراً عىل هذه املكاتب، إذ 
تتم نشاطاتهم املالية عرها وليس عر البنوك الرسمية، 
كما يتعاظم عم�ل الصرفة يف أوقات األعياد واملناسبات 

الدينية. 
ويق�ول كري�م الجشعم�ي، الخبر يف الصرف�ة، إن دور 
مكات�ب الصرفة مهم ج�داً يف الوقت الح�ارض، إذ يلجأ 
إليها أصح�اب رؤوس األموال والتجار والصناعين لنقل 
األم�وال عره�ا ألسب�اب أمني�ة، بعدما كث�رت حوادث 
اختطاف األش�خاص الذين يصطحب�ون أموالهم معهم. 
ويف الع�ام 2007، تع�رض حات�م عبد الل�ه للسلب وهو 
يف طريق�ه للتبضع م�ن مدين�ة الديواني�ة إىل العاصمة 
بغداد، حن أوق�ف سيارته عىل الطريق الدويل فجراً عدة 
أش�خاص وش�هروا الس�الح بوجهه مرغم�ن إياه عىل 

تسليم ما بحوزته من أموال.
 ول�م تسل�م مكاتب الصرف�ة أيضا من أعم�ال السطو 
املسل�ح، بحس�ب ضابط الرشط�ة أمن الجمي�يل، الذي 

يؤك�د أن السلط�ات األمنية تع�زز يف الغال�ب اإلجراءات 
األمني�ة ح�ول ه�ذه املكات�ب. وراجت مهن�ة الرصافة، 
خصوص�اً كل ما يتعلق بالح�واالت املالية، يف العراق بعد 
الع�ام 2003، ب�ل أن هذه الفعالي�ات املالي�ة يقوم بها 
أش�خاص يف بيوتهم، فال تخضع للقوانن العراقية يف كل 

ما تمارسه من أعمال.
 ويعي البن�ك املركزي العراقي هذه املشكلة، وهو حاول 
ع�ر قوانن نافذة تنظيم عمل الصرفة. وبحسب البنك، 
ف�إن رشكات الصرف�ة املسجل�ة واملعتمدة قب�ل العام 
2003 كان�ت 300 رشك�ة فق�ط، لك�ن عدده�ا يتجاوز 

اآلالف يف الوقت الحارض.
ويؤكد فاضل فليح، من بنك الرشيد، أنه من املفرتض أن 
تك�ون ملمارس هذه املهنة إج�ازات يظهرونها يف حاالت 
التفتيش، مؤكداً أن أغلبهم يعتمد عىل رشاوى املوظفن 
والجه�ات املسؤول�ة لكي يستم�روا يف عمله�م من غر 
تراخي�ص. من جانبه، يته�م التاجر حميد حسن بعض 
مكاتب الصرفة أيضا بالغش واملتاجرة بالعملة املزورة. 
ففي الع�ام 2005 كان حسن ضحي�ة تزوير نحو ألفي 
دوالر ع�ر أح�د املتاجري�ن بالعمل�ة. ويق�ر حسن بأن 
املكات�ب الرسمي�ة والرصينة تخاف ع�ىل سمعتها، لكن 
األم�ر يتعلق بالكثر م�ن الرشكات الوهمي�ة التي تتخذ 
م�ن اضط�راب السوق واألوض�اع األمني�ة وسيلة لجني 

األرباح.

أعدادها كثيرة وانتشارها عشوائي

مكاتب الصريفة يف العراق.. خطر عىل االقتصاد الوطني

أقتصاد وحمليات6
www.almustakbalpaper.net

 العدد )438(  االثنين 11  شباط 2013

        بغداد / امل�ستقبل العراقي
أرج�ع مق�رر لجن�ة النف�ط والطاق�ة النائب 
محم�د  قاس�م  الكردستان�ي  التحال�ف  ع�ن 
مشختي سبب تأجيل عمل رشكتي ش�ل وغاز 
الب�رصة الستثمار الغ�از املصاح�ب للنفط إىل 
والفس�اد  الدول�ة  يف  السائ�دة  البروقراطي�ة 

والوضع السيايس غر املستقر. 
وق�ال مشخت�ي يف ترصيح صحف�ي أمس، إن 
هن�اك أسبابا عدة جعلت الرشكتن ش�ل وغاز 

الجن�وب تؤج�الن عملهم�ا الستغ�الل الغ�از 
املصاح�ب للنف�ط يف الحق�ول الجنوبية، منها 
م�ا يتعل�ق بالروت�ن اإلداري والفس�اد امل�ايل 

املسترشي يف جميع دوائر الدولة. 
وأوض�ح أن من جملة األسب�اب األخرى تهالك 
البنى التحتية لبعض الحقول النفطية واملخاطر 
املوجودة فيها، الفتا اىل أن هذه العوامل تتفاعل 
فيم�ا بينها لتشكل عائق�اً أمام عمل الرشكات 
الستثمار الغاز املنبعث م�ن الحقول النفطية. 

وقال مشختي أن العراق ومنذ اكتشافه للنفط 
يف أربعينيات القرن املايض واىل اآلن يحرق الغاز 
يف الجو ولم تتمكن جميع الحكومات السابقة 

من استغالله واستثماره. 
وكان اتح�اد رشكتي ش�ل وغ�از البرصة أعلن 
يف وقت ساب�ق عن البدء بعم�ل استثمار الغاز 
املصاح�ب للنفط مطلع الع�ام 2013، ولكن يف 
نهاي�ة عام 2012 أعلن ع�ن تأجيل عملهما إىل 

شهر آذار املقبل.

اقامة دورات يف 
معاهد العوق العقيل

        
       بغداد / امل�ستقبل العراقي

نسق قسم العوق العقيل والنفيس يف دائرة 
رعاي�ة ذوي االحتياجات الخاصة التابعة 
ل�وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية مع 
املعاهد والجامعات التابعة لوزارة التعليم 
الع�ايل والبح�ث العلم�ي إلقام�ة دورات 
تدريبية للكوادر التعليمية وكوادر البحث 
االجتماع�ي يف معاه�د الع�وق العق�يل يف 

بغداد واملحافظات. 
وق�ال بيان لوزارة العمل تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نسخ�ة من�ه أم�س، أن تل�ك 
الدورات تهدف اىل تطوير قابليات املعلمن 
والباحثن االجتماعين يف مجال التدريس 
وايص�ال املعلومة للطالب، مش�را اىل ان 
م�ن الجامع�ات التي ستش�ارك يف إقامة 
ال�دورات جامعة املوصل وجامعة كركوك 

وجامعة االنبار.
العق�يل يض�م  الع�وق  أن قس�م   يذك�ر 
بغ�داد  يف  ذهني�اً  للمعاق�ن  معه�داً   17
واملحافظات تقدم فيها الخدمات الرتبوية 
والتعليمي�ة والصحي�ة وخدم�ة البح�ث 

االجتماعي.

اقتصادي يطالب وزارة التخطيط بفتح خمتربات لفحص السلع املستوردة

أمانة بغداد توجه باختاذ إجراءات شديدة ملنع جتاوزات أصحاب املوايش

البريوقراطية أجلت استثامر الغاز
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اش�تعلت النار يف بل�دان جن�وب الصحراء 
األفريقي�ة الك�رى، وش�مالها، حي�ث املجال 
وعصاب�ات  األصولي�ة،  للجماع�ات  الرح�ب 
يف  القاطن�ة  للعش�ائر  باإلضاف�ة  التهري�ب، 
املنطق�ة، م�ن ط�وارق وعرب وغريه�م ممن 
تكيف�وا م�ع ه�ذه الصح�راء الشاس�عة منذ 
القدم، وعش�قوا الصحراء وعشقتهم، بحرها 
وبرده�ا وألغازه�ا، كم�ا ص�ور ه�ذا العال�م 
بش�غف وغموض ج�ذاب ابن ه�ذه الصحراء 
واب�ن الطوارق، الروائي الليبي إبراهيم الكوني 
يف كث�ري م�ن روايات�ه، وعىل األخ�ص منها، يل 

شخصيا، رواية »التر«.
الش�مالية  بحدوده�ا  الصح�راء  تحول�ت 
والجنوبي�ة إىل مرت�ع للف�وىض والجماع�ات 
األصولي�ة و»القاعدة« وغ�ري »القاعدة«، عىل 
أرضية منهكة أساسا بمطالب ثقافية وإثنية، 
ودول بال�كاد تس�د رمقها. الصح�راء الكرى 
من�ذ الق�دم هي الخيم�ة التي اس�تظل بظلها 
كل الش�عوب املطلة عليه�ا أو العابرة لها، من 
الش�مال والجنوب، لكنها اآلن صارت بالنسبة 
س�انحة  فرص�ة  الدولي�ن«  ل�»املجاهدي�ن 
للعمل والتحش�يد، فهم ينشطون يف كل مكان 

فوضوي وهش.
أما م�ن يقود حملة إعالمي�ة تهييجية من 
كتاب وخطب�اء التيار األص�ويل، وتصوير مايل 
وكأنها قدس جديدة، فليس هذا إال اس�تهتارا 
وفقدان إحساس باملس�ؤولية، وانغماسا أكثر 
يف س�وق املزايدات واألغالط املكررة منذ عقود 

وعقود.
س�كان مايل والنيج�ر وموريتانيا والجزائر 
وتونس وليبيا وبوركينا فاسو، وغريها من دول 
الصحراء، ليسوا بحاجة للمجاهدين األشاوس، 
الذين يتقنون حمل »الكالش�نيكوف«، وال�»آر 
بي جي«، ويصنعون املفخخات، ليسوا بحاجة 
إىل كل ع�دة املوت والش�قاء والخواء هذه، هم 
بحاجة إىل التنمية واألمن وتأمن لقمة العيش، 

وفرص الحياة اآلمنة.
فرنس�ا وغريها م�ن دول العالم، خصوصا 
الغرب�ي منها، ليس�ت يف مزاج صال�ح ومالئم 
للتدخل العسكري يف مشارق األرض ومغاربها، 
بعد درس أفغانس�تان والع�راق، ولكن تنامي 
خطر الق�ارة األفريقية بع�د احتالل الصحراء 

الك�رى م�ن قب�ل الجماع�ات الجهادية، 
وتف�ي اختط�اف األوروبي�ن واليابانين 
وطل�ب الفدية من دوله�م أو قتل الرهائن، 
ناهي�ك ع�ن التحض�ري لكثري م�ن األعمال 
الفالت�ة،  املواق�ع  ه�ذه  م�ن  اإلرهابي�ة 
باإلضاف�ة إىل وجود جالي�ات كبرية تنتمي 

لبلدان هذه الصحراء يكونون جزءا من سكان 
بل�دان أوروب�ا، بعض جهاله�م أو متعصبيهم 
ينتمون عاطفيا أو عمليا للجماعات األصولية 
املسلحة هذه، كل هذه املعطيات وغريها هي 
التي كانت محركة للتدخل الفرنيس واألوروبي 
والغرب�ي بش�كل ع�ام، ب�ل وحت�ى املس�اندة 

م�ن قبل بع�ض الدول العربي�ة، أو عىل األقل 
تفهمها ملا جرى.

ي�راد للصح�راء الكرى أن تصب�ح »جنة« 
كرى لكل الجماعات الجهادية، ويصبح لدينا، 
عىل مدار األرض املعم�ورة، ثالثة مراكز كرى 
ل�كل الجماعات الجهادي�ة، ففي رشق األرض 
هناك أفغانستان والرشيط الجبيل الباكستاني، 
ويف وسط األرض هناك اليمن، ويف غرب األرض 

هناك الصحراء الكرى.
من هنا، فإن ه�ذه الحمالت اإلعالمية من 

قب�ل بعض خطب�اء األصولي�ة وكتابها أو من 
قب�ل بع�ض الدائري�ن يف فلكهم، ليس�ت مما 
يؤخ�ذ عىل محم�ل الج�د يف عالم الحس�ابات 
العملية والسياس�ية، فهذا ال�كالم األجوف إال 
م�ن العواطف والتهييج، هو من قاد الش�باب 
العربي إىل مزارع املوت يف العراق وأفغانس�تان 

واليمن والصومال.. وغريها وغريها.
اآلن صارت مايل وإقليم أزواد يف الدعاية هذه 
منبع املجاهدين ومنطلق يوس�ف بن تاشفن، 
وتحولت إىل مغناطيس جديد للمشاعر واألحالم 
والدعايات االنفعالية، وسيذهب من اآلن شبان 
من مرص وتونس وليبيا واملغرب والجزائر، بل 
وحتى من السعودية واليمن والخليج واألردن 
ل�»الجهاد« يف بالد الصحراء، ثم تنتهي األزمة 
إىل فش�ل ال�دول املطل�ة عىل الصح�راء هذه، 
ثم هناك من س�يقتل من الش�باب وهناك من 
»سيحرتف« العمل العسكري والقتل والقتال، 
محاوال تعميم تجربة »الجهاد« يف منطقة هنا 
وهن�اك، يف بلده أو غري بلده.. وهكذا تدور 
س�اقية املوت والتضليل، ولي�س هناك من 

يملك شجاعة كرس هذه الحلقة املفرغة.
ليست املش�كلة الحقيقية يف مايل وال يف 

التدخل الفرن�يس وال يف جبهة »تحرير أزواد«، 
وال يف الط�وارق وال يف الع�رب، هذه مش�كالت 
ق�د تحل بالتفاوض أو بم�رور الوقت، أو بغري 
ذلك من الس�بل، املشكلة الحقيقية هي يف هذا 
االس�تعداد والتحفز الدائم لدى الجانب املأزوم 
من ثقافتنا، وهو جانب س�هل االستفزاز عند 
أي ط�ارئ، ويف حال�ة تعط�ش دائ�م للجه�اد 
والقتال. ه�ذا هو جوهر املش�كلة »الفكرية« 

والثقافية التي يربى عليها شبابنا، ورغم 
كارث�ة 11 أيل�ول 2001، وم�ا تالها من 
خسائر كرى للعالم املس�لم، لم يستفد 
أح�د وعادت الكرة من جديد، رغم كل ما 
قيل عن أن ما س�مي ب�»الربيع العربي« 
كان مؤذن�ا بنهاي�ة الخط�اب املتزم�ت 

وع�ودة الوعي بال�ذات لدى الش�عوب العربية 
واملس�لمة، لك�ن كانت ه�ذه مج�رد أمنيات 
ع�ىل ش�كل تحليالت م�ن قبل بع�ض مزيفي 
الصحاف�ة والثقاف�ة يف العالم العرب�ي الذين 
صفق�وا وهللوا للربيع العرب�ي قبل عامن إىل 
نح�و نصف س�نة، ثم لبس كث�ري منهم فجأة 
رداء الحكمة والبصرية محذرين من الحماسة 
واالنفع�ال يف الث�ورة! وكأنهم ل�م يكونوا هم 

أنفسهم يف طليعة الهاتفن واملصفقن إىل قبل 
أش�هر قليل�ة، مهاجمن كل من أب�دى نقدا أو 

شكا يف جدوى هذا الربيع!
الحق م�ر، والحقيق�ة صعبة، لك�ن الهلع 
والخ�وف من توجي�ه النقد لخطابن�ا الرتبوي 
واإلعالمي ونف�اق الجمهور هو ال�ذي يجعلنا 
نق�ع يف الهاوية كل مرة، ونحاول مللمة الجراح 

واآلث�ار. بعد مايل س�توجد مايل أخ�رى، وأزمة 
أخ�رى ومجاهدون آخرون، تح�ت أي ذريعة، 
امل�زاج هو هك�ذا، ويف ذهن كثري من الش�باب 
الحن�ن إىل »الجهاد« والقت�ال، رغم مظهرهم 

الذي يوحي بالطمأنينة وحب الحياة، أحيانا.
املشكلة كما تنبه لها رجل عظيم رحل عن 
دنيانا قبل أكثر من قرن يف 1905، وهو الشيخ 
محمد عبده، هي الرتبية واإلصالح االجتماعي 
والتعليمي وليست يف العمل السيايس وما تفرع 
عنه، الشيخ عبده هو الذي طلق السياسة بعد 
عودته م�ن املنفى 1889م، مرشوطا عليه من 
قب�ل اإلنجليز، ت�رك العمل الس�يايس، ليتفرغ 
للرتبي�ة واإلصالح االجتماع�ي والديني، وبقي 
م�ن محمد عبده ه�ذا الرتاث العظي�م، وبقي 
لغ�ريه قبض الري�ح من عمل س�يايس مؤقت 
تذروه الرياح. املشكلة عميقة وقابلة للتكرار، 
وليس�ت القصة قص�ة عالقات عام�ة وإعالم 
توجه ل�ه الحمالت وترصف علي�ه املالين من 
أجل تحس�ن الصورة، كم�ا أطلقت مجموعة 
م�ن الناش�طن املس�لمن األمريكي�ن حملة 
إعالنية ل�»إعادة تعري�ف كلمة )جهاد(، التي 
تم تش�ويهها عىل يد املتش�ددين اإلس�المين، 
والجماعات املعادية لإلسالم«. كما ذكرت قناة 
»يس إن إن« األمريكي�ة، ناقلة عن نهاد عوض، 
املدي�ر التنفيذي ملجل�س العالق�ات األمريكية 
اإلس�المية، أن كلمة »جه�اد« تعني »املقاومة 
م�ن أج�ل ه�دف نبي�ل«. وأض�اف أن الحملة 
ستنطلق يف 25 حافلة بمدينة شيكاغو، وسيتم 

توسيعها الحقا لتشمل سان فرانسيسكو.
ليست هنا املش�كلة، فنفس هذه الحمالت 
ونف�س ه�ذا الش�خص، نهاد ع�وض، ونفس 
ه�ذه املؤسس�ات، فعل�ت نف�س ه�ذا الفعل، 
باختالف التفاصيل، منذ هجمات 11 سبتمر، 
ب�ل حتى قب�ل هذا التاريخ.. املش�كلة ليس�ت 
يف العالق�ات العام�ة ووجود بعض »الش�واذ« 
من أبنائنا، كما يوصفون، املش�كلة يا س�ادة 
ه�ي يف »الح�زام« املحي�ط بن�واة الجماع�ات 
الجهادية، فهذه الجماعات املقاتلة ليس�ت إال 
النواة الصلب�ة لطبقات من الق�رشة الثقافية 

والرتبوية واالجتماعية املحيطة بها.
هذا الكالم يزعج كثريين، ويتهم من يقوله 

بشتى التهم ليس أقلها العمالة للعدو.
 ولكن هذا الش�تم ال يقدم وال يؤخر ش�يئا 
عىل املستوى الشخيص، واألهم أنه ال يغري من 

حقيقة الحالة الكارثية التي نعيشها.
مرة أخرى.. املش�كلة ليس�ت يف م�ايل، وال 

أفغانستان وال اليمن.. 
املش�كلة كما يقول أهل املنطق »يف األذهان 

وليست يف األعيان«.
حاول رج�ال أهل بصرية وعق�ل وعلم منا 
أن يشعلوا الرساج بيننا، ولكن لم نمكنهم من 
هذا، وحملوا ش�علتهم معهم، ومنهم الش�يخ 
محم�د عب�ده، ال�ذي رح�ل حام�ال حرسته، 

ورثاه شاعر النيل حافظ إبراهيم:
بكى عالم اإلسالم عالم عرصه 
رساج الدياجي هادم الشبهات

أع�ادت هجم�ات نيجريي�ا املتزامنة م�ع تمكن 
عن�ارص م�ا يع�رف بتنظي�م القاع�دة يف املغ�رب 
اإلس�المي، نهاية الش�هر امل�ايض، م�ن العثور عىل 
محزن لألس�لحة والذخ�رية تابع للق�وات النظامية 
يف م�ايل، إىل األذهان خطر التنظي�م، والحركات التي 
تتناغم معه فكريا يف أفريقيا، والتي يتزايد نشاطها 

بشكل كبري يف الفرتة األخرية.

حركة ال�صباب ال�صومالية
تنش�ط يف الق�ارة الس�مراء ث�الث مجموع�ات 
مس�لحة عىل صل�ة بالتنظي�م، هي “بوك�و حرام” 
النيجريي�ة و”تنظيم القاعدة يف املغرب اإلس�المي” 
املوجود ش�مال الصحراء الكرى، وحركة “الشباب 

املجاهدين” الصومالية.
مص�ادر مقربة م�ن أجهزة مكافح�ة اإلرهاب، 
كشفت عن اجتماع اس�تثنائي نهاية الشهر املايض 
ألجه�زة مكافح�ة اإلره�اب العامل�ة يف دول غ�رب 
أفريقيا، بمشاركة نظرائها من بعض الدول الغربية، 
لبحث كيفية مواجهة العمليات اإلرهابية املتزايدة يف 
دول غرب أفريقيا، خصوصا يف دول شمال الصحراء، 

وجماعة “بوكو حرام” النيجريية.
االجتم�اع املذك�ور تن�اول إمكانية قي�ام إيران 
باستخدام عنارص من “القاعدة” يحملون جنسيات 
لبناني�ة وتركية وطاجكس�تانية، رص�د دخولها إىل 
دول غ�رب أفريقي�ا بهدف تنفيذ عملي�ات إرهابية. 
وبحس�ب املص�ادر بحث االجتم�اع إمكانية تس�لل 
عن�ارص من القاع�دة إىل دول ش�مال أفريقيا )دول 
الربي�ع( وإيج�اد موط�ئ ق�دم، خاص�ة يف جن�وب 

الصحراء.
مخاوف الغ�رب، تتلخص يف أن تتح�ول أفريقيا 
إىل مالذ آمن، لتنظيم القاعدة، بعد سنوات من حرب 
أدت إىل تقليص نفوذه يف منطقة الحزام القبيل، عىل 
الحدود الباكس�تانية � األفغانية. خاصة وأن الغرب 
يرف�ض أن تك�ون أفريقي�ا ه�ي البدي�ل أو الجبهة 
الثاني�ة ل�”القاعدة”، والتي يمك�ن أن تكلف الغرب 
كثريا، وكأنه لم يفعل ش�يئا طوال عقد كامل، حاول 

فيه القضاء عىل التنظيم.

خماوف عميقة ومواجهة قادمة
إن  تق�ول  الريطاني�ة  “الغاردي�ان”  صحيف�ة 
املخاوف الغربية ترتبط ب�4 مؤرشات، دفعت بدورها 
امللف إىل واجهة االهتمام، لتغذي الهواجس الغربية، 
بشأن مستقبل املواجهة الجديدة، والتي قد تكون يف 
أفريقيا.. أحدث هذه املؤرشات القاعدة العس�كرية 

يف م�ايل، وم�ا أث�اره م�ن اهتم�ام دويل، وتداعياته 
بسبب الخوف من أن يتس�بب هذا االنقالب والتمرد 
من قبائل الطوارق، يف زيادة نفوذ تنظيم القاعدة يف 
املغرب، ويزيد من زعزعة االستقرار يف هذه املنطقة 
املضطربة، والنتيجة املبارشة، هذا التحرك الرسيع يف 
شكل تكتالت أفريقية مدعومة من الغرب، ضّد دولة 
“األزواد” االنفصالية، الت�ي أثارت مخاوف عميقة، 

يف دعم القاعدة يف منطقة الساحل الفقرية.

تغلغل القاعدة يف اإفريقيا
أما امل�ؤرش الثاني فيتمث�ل يف موافقة الحكومة 
االنتقالي�ة يف الصومال ع�ىل قيام الوالي�ات املتحدة 
وبريطانيا، بش�ن هجمات عس�كرية ع�ىل أراضيها 
باس�تخدام طائرات بدون طيار، الس�تهداف أنصار 
جماعة الشباب داخل األرايض الصومالية يف محاولة 
ج�ادة لحصار “القاع�دة”، يف الصوم�ال التي تمثل 

مالذا آمنا، لتنظيم القاعدة يف الصومال.
واملؤرش الثالث ما جرى يف ليبيا بعد سقوط حكم 
العقي�د معمر الق�ذايف، حيث حال�ة الرتاجع األمني، 

الت�ي قد تصل إىل الفوىض، بس�بب غي�اب الحكومة 
املركزية أو فشلها حتى اآلن يف إحكام السيطرة، عىل 
املناطق الشاسعة التي باتت منعزلة يؤجج املخاوف 
م�ن إمكانية تس�لل “القاعدة” التي ق�د تجد يف هذا 
املن�اخ فرصة جي�دة لتكوين خاليا نائمة.األس�لحة 
الليبي�ة التي كان�ت بحوزة الق�ذايف، والتي يمكن أن 
تجد طريقها، حتى بعد عام عىل سقوطه، إىل تنظيم 
القاع�دة، يف املغ�رب العرب�ي كما حدث بع�د انهيار 
االتحاد الس�وفيتي الس�ابق، فإن جزءا من األسلحة 
النووية وجدت طريقها إىل السوق الدولية السوداء.

وهو ما يحدث اآلن، مع األسلحة الليبية، خاصة 
الصواريخ، التي يمكنها إس�قاط الطائرات املحلقة 

عىل ارتفاع منخفض.

اأ�صلحة منهوبة
مراقب�ون غربي�ون يقول�ون إن “القاعدة” هي 
الجه�ة الوحي�دة القادرة ع�ىل ال�رشاء والدفع، ألن 
لديها قدرة مالية عىل رشاء هذه األس�لحة املنهوبة، 
م�ن خالل العصاب�ات التقليدية لتهريب الس�الح يف 

املنطقة، وتحديدا يف النيجر وتشاد.
املؤرش الرابع تصاعد املخاوف من حركة “بوكو 
ح�رام” اإلس�المية النيجريية، وذل�ك يف ضوء تقرير 
لألم�م املتح�دة، يش�ري إىل أن حركة “بوك�و حرام” 
تع�زز صالته�ا ب�”القاعدة” وغريها م�ن الحركات 
املسلحة يف غرب أفريقيا، مما يثري مخاوف متنامية 
لدى حكومات املنطقة. عادت جماعة “بوكو حرام” 
م�ن جديد إىل س�احة األحداث يف نيجريي�ا، بقيامها 
ببع�ض العمليات القوية داخ�ل األرايض النيجريية، 
اس�تهدفت م�ن خالله�ا العديد من رج�ال الرشطة 
والكنائ�س، وبعض الش�خصيات املهمة، إضافة إىل 
اعتدائه�ا عىل العديد م�ن مؤسس�ات الدولة، عقب 
اش�تباكات عنيفة مع الحكومة يف شمال البالد. كما 
ه�ددت بتصعيد عملياته�ا، انتقاما ملقتل العديد من 
عنارصه�ا، وعىل رأس�هم زعي�م الجماعة الس�ابق 
محمد يوس�ف. وزيادة يف التصعيد، أعلنت الجماعة 
أنها قد التحقت بتنظي�م القاعدة، وهو ما جاء عىل 
لس�ان زعيم جماعة “بوكو حرام” بالنيابة، ويدعى 
ساني عومارو، حيث رصح بأن جماعته قد ألحقت 

نفس�ها بتنظي�م القاع�دة األم، وأنه�ا تن�وي ش�ن 
سلس�لة من التفجريات يف ش�مال الب�الد وجنوبها. 
وق�د أثار ه�ذا اإلعالن املخ�اوف من انتش�ار نماذج 
“القاع�دة” يف أفريقي�ا بش�كل قد يه�دد العديد من 
أنظمة الحك�م، إضافة إىل تهديد الس�لم االجتماعي 
يف الق�ارة الت�ي تعان�ي أصال الكثري م�ن الرصاعات 
الديني�ة والعرقي�ة والطائفي�ة. “بوكو ح�رام” هي 
جماعة إس�المية نيجريية مسلحة، وتعني التسمية 
بلغة الهوسا )تحريم التعليم الغربي(. وقد تأسست 
الجماع�ة ع�ام 2004، عىل يد محمد يوس�ف، وهو 
ش�اب نيجريي ترك التعليم يف س�ن مبكرة، وحصل 
ع�ىل قدر م�ن التعلي�م الديني غ�ري النظام�ي. وقد 
تشكلت الجماعة يف األصل من مجموعة من الطالب، 
تخلوا عن الدراس�ة، وأقام�ت الجماعة قاعدة لها يف 
قرية كاناما بوالية يوبه ش�مال رشقي نيجرييا عىل 

الحدود مع النيجر.
ويف ع�ام 2009، وقع�ت مواجهات بن الجماعة 
والرشطة والجيش، شملت عدة واليات شمالية، راح 
ضحيته�ا مئ�ات أو آالف من الضحايا م�ن املدنين، 
وانتهت بإعالن الحكومة النيجريية أنها قتلت جميع 
أفراد جماعة بوكو حرام، بمن فيهم زعيم الجماعة 

محمد يوسف.
غ�ري أن هذا ل�م يش�كل نهاية الجماع�ة، حيث 
ينس�ب إليها سلسلة من التفجريات والهجمات التي 
ش�هدتها املناطق الش�مالية الرشقية من نيجرييا يف 
الف�رتة من 2010 إىل 2011. وأه�م هذه التفجريات 
س�وق أبوجا يف ديس�مر )كانون األول( عام 2010، 
وتفج�ري مرك�ز الرشط�ة يف مايدوك�وري يف كانون 
الثاني ع�ام 2011، وتفجري مكتب للجنة االنتخابية 
الوطني�ة املس�تقلة يف مايدوك�وري أيض�ا يف أبريل 
)نيس�ان( من الس�نة نفس�ها، وتفج�ري مقر األمم 
املتح�دة يف أبوجا يف أغس�طس )آب( يف ذات الس�نة. 
أم�ا بالنس�بة للمالم�ح الفكري�ة لجماع�ة “بوكو 
حرام”، فإنه�ا ترتكز حول عدد من القضايا، أهمها 
العمل عىل تأس�يس دولة إسالمية يف نيجرييا بالقوة 
املس�لحة، والدع�وة إىل التطبي�ق الف�وري للرشيعة 
اإلس�المية يف جمي�ع الوالي�ات النيجريي�ة، ولي�س 
تطبيق الرشيعة يف الواليات االثنتي عرشة الشمالية 
فق�ط، وكذلك ع�دم جواز العم�ل يف األجهزة األمنية 
والحكومية يف الدولة. كما أن الجماعة ترفض بشدة 
التعليم الغرب�ي والثقافة الغربي�ة، وتدعو إىل تغيري 
نظ�ام التعليم يف نيجريي�ا، باإلضاف�ة إىل أن “بوكو 
حرام” ال تختلط كث�ريا باملجتمعات املوجودة فيها، 
وتفضل االنعزالية بصفة عامة. وبش�كل عام، فإن 

فكر جماعة بوكو حرام هو فكر أقرب إىل التكفري. 

م�صتقبل “القاعدة” يف اأفريقيا ودول “الربيع العربي”؟
ال يس�تطيع أحد أن ينك�ر أن الق�ارة األفريقية 
تعاني العديد من املش�اكل االقتصادية، والرصاعات 
العرقية اإلثنية، وكذلك الرصاعات املسلحة يف دولها، 
نظ�را للمش�اكل التي خلفه�ا االس�تعمار يف القارة 
األفريقي�ة، بع�د زوال مثل هذه البيئة، التي يس�هل 
فيها انتشار العنف املس�لح بشتى صورة وأطيافه، 
حي�ث تس�تغل التي�ارات السياس�ية والدينية هذه 
املشكالت من أجل إيجاد مكان لها. واستغلت جماعة 
“بوكو حرام” مثل هذه األوضاع، وأوجدت لنفس�ها 
مكانا يف نيجرييا، وكذلك فعل تنظيم القاعدة يف بالد 
املغرب اإلسالمي، وكذلك حركة شباب املجاهدين يف 

الصومال.

تنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�صالمي
إذن، فامل�ؤرشات األولية تق�ول إن أفريقيا تربة 
يمك�ن أن تنمو فيها التيارات اإلس�المية الجهادية، 
خاصة يف املناط�ق التي توجد به�ا رصاعات دينية. 
أض�ف إىل ذلك الفكر أن تنظي�م القاعدة، أصبح اآلن 
ملهم�ا ألي جماعة إس�المية عنيفة، تريد أن تحقق 
أهدافها بالقوة املسلحة، مما قد يسهل انتشار مثل 
ه�ذه النم�اذج يف أفريقي�ا. وال نن�ى أن النظام يف 
الس�ودان يف تس�عينات القرن املايض، كان الحاضن 
للكث�ري م�ن التنظيم�ات الراديكالية ومنه�ا تنظيم 
القاعدة وزعيمه أس�امة بن الدن، وعدد من قيادات 
الحركات اإلس�المية، م�ن مرص والجزائ�ر وتونس 
وغريها من التنظيمات الصغرية. ثم جاءت الثورات 
العربي�ة يف كل م�ن تونس ومرص وليبي�ا، وصعدت 
تياراته�ا اإلس�المية إىل س�دة الحك�م، وبم�ا لديها 
م�ن عالقات س�ابقة م�ع تنظيم القاع�دة، يتخوف 
املراقب�ون أن يح�ن موعد س�داد فواتري س�ابقة إىل 
جانب التقارب الفكري، وتس�لل قيادات سابقة من 
“القاع�دة” إىل مواقع القيادة السياس�ية )الرملان( 
بما فيها الس�يطرة ع�ىل مواقع الجه�از الترشيعي 
يف  القاع�دة  نم�اذج  فمس�تقبل  إذن،  والتنفي�ذي. 
أفريقيا قابل لالنتشار والزيادة، ما دام هناك الفقر، 
والبطال�ة، والفس�اد مع مس�اندة أنص�ار الفكر يف 

بعض دول “الربيع العربي”.
 تعري�ف الكاتب: صحفي س�وداني مقيم بلندن 
عمل يف العديد من الصحف بالس�ودان والس�عودية 
ولندن وعمل رئيس�ا لتحرير مرك�ز أخبار تلفزيون 

البحرين.
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م�صاري الذايدي

مايل.. دليل جديد عىل علتنا

قلق أفريقي من متدد شبكات"القاعدة" بعد "الربيع العريب"

يراد للصحراء الكبـــــرى
 أن تصبح »جنة« كبـــــرى

 لكل اجلامعات اجلهاديـــة 

 حتولت الصحراء بحدودها 

الشاملية واجلنوبيـــة إىل مرتع 

للفوضى واجلامعات األصولية

طالبان اأفريقيا
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كمال �صر اخلتم



يس�تعد املؤلف املرسحي عيل عبد النب�ي الزيدي، لعرض مرسحية )لقاء 
رومانيس( التي يقوم بإخراجها أسامة السلطاني.

وق�ال الزيدي لوس�ائل إعالم محلية "إن العمل س�يكون لصالح الفرقة 
القومي�ة للتمثيل، وهو من بطولة الفنانة أمرية ج�واد وآخرين، وتدور 

أح�داث العمل عن رغبة أحد اإلرهابي�ن بأن يصبح أمري جماعة من 
خالل قتله )10( أشخاص، وبعد أن يقتل تسعة منهم يتبقى األخري، 
ثم ما يلبث أن يكتش�ف أن الش�خصية األخرية التي يجب قتلها هي 
حبيبته الس�ابقة ويقع بن إش�كالية قتلها وذكريات املايض وحبهم 

الذي عاد ليلمس بصيص أمل بالعودة لتلك القلوب".
وأضاف: أن العمل سعى لتوثيق مرحلة من املراحل التي مرت بها البالد 
من قتل األخ ألخيه من الطائفة اآلخر وقتل الجار لجاره، لكن بأسلوب 

جمايل نوعا ما.
ويف س�ياق ثاٍن، أكد املؤلف عيل عبد النبي أن األحداث هي من تساهم 

يف صن�ع أفكار الكتاب، وأغلب العروض الناجحة مؤخراً كانت تعرب عن 
صلب الواقع، ولكن كالً حسب رؤاه الخاصة.

 عسل عامد تلتقي األسد
بع�د أن دخلت عالم الفن وتواصلت يف املش�اركة يف األعم�ال الفنية بدأت الفنانة واإلعالمية 
الشابة عسل عماد تدريباتها عىل مرسحية لألطفال تحمل عنوان )أنا األسد( للمخرج بكر 

نايف، وستكون اىل جانب مجموعة من النجوم ومنهم قاسم السيد ومهند االمري.
والجدير باالشارة ان عسل كانت تعمل مذيعة يف عدة فضائيات من خالل مشوارها الذي 

ابتدأته كمراس�لة ومن ثم مقدمة للربامج عام 2007 حت�ى باتت مذيعة يف البغدادية 
و)ام. بي. يس(.

مثال غازي يعلن عن إقامة مهرجان شعبي
كش�ف الفنان والكاتب مثال غازي عن أن دائرة الس�ينما واملرسح ستقوم بتنظيم مهرجان للمرسح 

الش�عبي وبمواصف�ات ورشوط معينة ويف مقدمته�ا ان تلك االعمال تخضع القرار مش�اركتها يف 
املهرجان اىل لجنة ملشاهدتها، مشريا إىل أن تلك اللجنة قد تم تشكيلها.وأضاف غازي وهو مدير 

الفرقة الوطنية للتمثيل التابعة لدائرة الس�ينما واملرسح أن هناك مسابقة للنصوص الشعبية 
تسبق فعاليات املهرجان ليتم بموجبها تحديد األعمال الفائزة والتي لها الصدارة باملشاركة 

يف املهرجان.. وان نجاح املهرجان لهذا العام يعني أن هذا املهرجان س�يكون تقليدا سنويا 
يف املرسح العراقي صاحب الجذور والتاريخ املرشف.

رشجي ينتهي من "جبار قامة"
انتهى الفنان أحمد رشجي من أداء دوره يف مسلس�ل )الش�يطان يف قلب امرأة(، 

حي�ث يلعب يف العمل دور "جبار قامة" وهم أحد األش�قياء يف قصة املسلس�ل.
ويف ترصي�ح لوكال�ة أنباء محلي�ة، قال رشجي انه حاول تقديم الدور بش�كل 
جديد بعيداً عن ش�خصية )الش�قي( التقليدية.. وأضاف: الشخصية حقودة 
غي�ورة وال تحب الخ�ري لآلخرين وأرجو أن أّوفق يف أداء هذه الش�خصية.من 
جهة أخرى يس�تعد رشجي للبدء بتصوير دوره يف الفيلم السينمائي )صمت 
الراع�ي( مع املخرج رعد مش�تت حي�ث يلعب دور )الخال ع�يل( حيث يقول 
رشج�ي عن العمل: من خالل الس�يناريو الذي قرأته فأن�ا أرى بأنه مهم جداً 

و يناقش قضية يف غاية الحساس�ية بعيداً عن املبارشة وبعيداً عن السطحية..  
واعتقد ان الفيلم لو توفرت له اإلمكانية كما رسمت عىل الورق فانه سيكون من 

األفالم املهمة يف السينما العراقية.

ذو الفقار يشّخص صعوبة حتويل الروايات إىل أفالم
ن�وه الفنان ذو الفقار خ�ر، بصعوبة تحويل النصوص الروائية إىل أعمال س�ينمائية 

حالياً.وقال خر لوس�ائل إعالم أمس "نتيجة غياب الصناعة السينمائية بكل مفرداتها 
يوض�ع الكثري م�ن كتاب الس�يناريو بن حد 

اإلبداع الس�ينمائي وبن الحد األقىص املتوفر 
إلنت�اج الفيلم، ما أجرب املختصن يف الس�ينما 

ع�ن االبتعاد عن األعم�ال الروائية".وأضاف: أن 
الكثري من رشكات اإلنت�اج تعي متطلبات تحويل 

النص الروائي بكل فضاءاته وتخيالته كونه يحتاج 
إىل مبالغ طائلة لتحويله إىل عمل سينمائي متكامل، 
لذا فهناك صعوبات جمة تقف أمام تحويل النصوص 
الروائي�ة إىل أفالم س�ينمائية.ومن جان�ب آخر، أبدى 
املخ�رج التلفزيون�ي إاحس�ان الفاضل، اس�تيائه من 

انتش�ار الربامج املعربة عىل شاشات الفضائيات املحلية 
وحت�ى العربي�ة منها.وقال الفاضل "إن انتش�ار نس�خ 
الربامج الغربية وتعريبها س�اعد عىل استس�هال العملية 
اإلخراجية التي باتت ال تعد س�وى تقليد لألصل بعيداً عن 
اإلبداع الفني".وأضاف: أغلب الربامج املعربة ال تحتاج إىل 
معد وال إىل كاتب ألن املخرج يقوم بمجمل العملية لوحده 
عكس إخراج الربامج ذات األفكار املستحدثة التي تحتاج 
إىل كادر متكام�ل".وأردف: أن تلك الربامج مرفوض�ة جملة وتفصيالً كونها ال تعرب عن الواقع العراقي 

وال حت�ى العربي وتس�عى تلك الربامج دائم�اً إىل بث أفكار وعادات طارئة وغريبة تنخر عقلية الش�باب 
من غري وعي.
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد

دافع املخرج املرسحي جاد جاسم عن عمله "وتريات" 
بأن�ه تناول فيه ما لم يتناوله أح�د من قبل، واعترب أنه 
ضّمن قضية "الوضع والفرد العراقي بش�كل خاص ملا 
حدث وس�يحدث"، مش�ريا إىل أنه يح�رم اآلراء الناقدة 

ويقبلها. 
ويف ح�وار م�ع )املس�تقبل العراقي( ع�زا جهاد رفض 
مرسحيته "مساءات" إىل انعدام توفر التقنيات املطلوبة 
يف املرسح بحيث تتناس�ب والعمل، فيما لم يفصح عن 

جديده الذي أكده يف سياق الحوار اآلتي:
* كمخرج.. أين تكمن معاناتك اليوم؟

- تكم�ن املعاناة يف البنية االجتماعي�ة التي تتحكم بها 
مؤسس�ات الدولة.. فمتى انتعش�ت هذه املؤسس�ات 
بق�درات كوادرها املتمثل�ة بالكفاءة واإلخ�الص بعيداً 
ع�ن ال�)أنا( املدم�رة تنتهي معانات�ي التي هي جزء ال 
يتجزأ من معاناة آخرين.. وبالتايل نستطيع القول متى 
م�ا حلت األزمة بن الرأي والرأي اآلخر بمنطق متكافئ 
نس�تطيع ان نبدع يف كل املج�االت.. وبرأيي ان الثقافة 
-ولي�س رأيي فق�ط � وإنما )م�ن غاب�ر العصور( ان 
الثقاف�ة بكل رضوبها هي عام�ل مهم ومؤثر لرقي أي 

بلد.
* ماذا عىل املؤسسات أن تعمل؟

- عليه�ا أن تثق�ف لالنتم�اء الصميمي له�ذه األرض، 
وعنده�ا يكون بإمكانن�ا ان نرتقي اىل الس�مو ونكون 
يف مصاف ال�دول املتطورة عىل كافة األصعدة.. وبالتايل 
غسل الشارع من ادران االمية املتفشية وال اقصد )أمية 
الق�راءة والكتابة( انما أمية الفهم والقراءة املس�تمرة 
وتعزيزها باملس�اجالت الثقافية كما كانت منذ عصور 
الجاهلية مثل )س�وق ع�كاظ( وغريها م�ن املنتديات 

حسب األزمان 
* يقال بأنك لم تأِت بجديد خالل وترياتك املرسحية؟

- ه�ذا رأي وأن�ا احرم�ه.. وأن�ا واثق ب�ان )وترياتي( 
قال�ت ما ل�م يقله اح�د من قب�يل.. وباملناس�بة الرافد 

لهذه الوتريات هو الش�اعر الكب�ري مظفر النواب التي 
كتبه�ا بن عام�ي 1973� 1975 بع�د هزيمة الخامس 
م�ن حزيران وحرب ترشين ومس�اومات الحكام.. ولم 
يم�ر عليها العراق منذ ذلك اال م�رور الكرام.. حيث انه 
تناول الوضع العربي بش�كل عام.. وانا اقولها بكل ثقة 
وإرصار.. إنن�ي تناولت قضية الوض�ع العراقي والفرد 
العراقي بش�كل خاص ملا حدث وس�يحدث.. والنهايات 

مفتوحة للمتلقي الواعي.. وأنا احرم اي رأي. 

* مل�اذا رف�ض عمل�ك املرسح�ي األخ�ري 
)مساءات( رغم انك أجريت التمارين 

وأوش�ك العمل ان يعتيل خش�بة 
املرسح؟!

رف�ض  ت�م  وان  س�بق   �
)الوتري�ات( وقي�ل عني 

م�ا قي�ل.. ولك�ن بع�د 
اختلف�ت  عرضه�ا 

اآلراء و)مس�اءات( س�تكون درس�ا آخر ومنجزا 
جدي�دا للم�رسح العراق�ي.. وال ادري يف اي ي�وم 
تس�نح الفرص�ة لذل�ك.. الن الكث�ري م�ن االعمال 
رفض�ت اكثر م�ن ارب�ع او خمس م�رات وبعدها 
ظهرت..و)مس�اءات( لم ترفض سوى مرة واحدة 

ولحد اآلن لم تعط فرصة أخرى.
* وماذا كان سبب الرفض؟

� أتفهم س�بب الرفض الذي يعزى اىل غياب تقنيات 
العرض املرسحي للجنة.. ألن هكذا أعمال هي مزيج 
ب�ن األدب املرسح�ي ملحيي الدين زنكن�ه والقصيدة 
الش�عرية للش�اعر االصمعي.. وعليه وج�وب توفري 
اإلضاءة واملؤثرات الصوتي�ة لربوزه لتكثيف الصورة 
ليكون املتلقي متواصال.. وان غياب هذين العنرصين 
: )اإلضاءة( بتصميم وتنفيذ األستاذ معتز عبد الكريم 
كان متزامنا بانشغال االساتذة بمهرجان خارج بغداد.. 
وكان العرض للجن�ة خاليا من جماليات العرض.. الن 
كذا عروض يج�ب ان تكون متكاملة.. وهذا ايضا رايي 

الشخيص 
* جديدك يف الساحة؟

� ثمة افكار يف طريقها لإلعالن عنها .
*واخ�ريا.. املالح�ظ ع�ىل اعمال�ك ان�ك تعتم�د ع�ىل 

الطفولة؟
� النه�م املس�تقبل واآلفاق الجديدة مبنية عىل مأس�اة 
وركام ولهذا نجد هناك طفولة تقلد وتبحث وستجد ما 
تطمح اليه وبهذه املناس�بة أقول إنن�ي مازالت انتمي 
اىل هذه االرض التي ترعرع عندها ذات الطفولة.. وأنا 
افه�م جيدا أنن�ي منتِم إذن أنا مس�تهدف.. وكما يقول 

ديكارت: "أنا أفكر إذن أنا موجود".

لقاء رومانيس: إرهايب يعشق فتاة عىل املرسح

مايا دياب: "أسعد واحدة" يشبه إليسا 
رّصحت الفنانة مايا دياب أنها تتعامل مع الش�هرة بطريقة إيجابية فهي ال تجد أنها تنعكس س�لباً عىل الفنان وهي تعرف كيف 

تتعامل معها.
وعن الدراما قالت دياب أنها لن تكرر التجربة حالياً، كما اعتربت أّن برنامجها "هيك منغني" اجتاح مرص مع كل تحرره فهي 

مقدمة برامج متحررة إىل حد كبري.
 وعن رأيها بعمل الفنانة اليس�ا األخري "أس�عد وحدة" قالت دياب ملجلة "لها" أنه كليب جميل جداً ويش�به اليس�ا كثرياً من ناحية 
فكرته املتجددة، وأضافت أّن وائل كفوري هو صديق مشرك بينهما، أما عن مقدمة الربامج التي تلفتها رّدت دياب "تلفتني منى 

أبو حمزة".

مــن
 هناك
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األميركيــة  الممثلــة  أعلنــت 
كريستين ستيوارت موافقتها 
دور  لعــب  علــى  النهائيــة 
البطولة في الفيلم الكوميدي 
 "The Big Shoe" الجديد
إلــى جانــب الممثليــن جيــم 
سارندون  سوزان  ستورغس، 

وإليزابيث بانكس.
يتناول الفيلم قصة ستورغس 
الذي يجسد شخصية مصمم 
أحذية، وســتلعب ستيوارت 
دور معالجة نفسية، والفيلم 
من إخراج ستيفن شاينبيرج.

مي سليم .. خليجي هذه املرة!
أعل�ن املنتج محس�ن جابر أن رشكته "عالم الفن" س�وف تتعاقد 
خالل األيام القليلة املقبلة مع املغنية واملمثلة الش�ابة مي سليم، 
مؤكداً أن فريق العمل بالرشكة قد اتفق معها عىل كل التفاصيل، 
ووافقت عىل جميع البنود التي وضعتها الرشكة، مؤكداً أنه من 
أول املتحمس�ن لها ألس�باب كثرية من أهمها أنها تمتلك صوتاً 
جمي�اًل ولديها جمه�ور يحبها.وق�ال جابر "ه�ذا التعاقد يعترب 
من ب�ن التعاقدات التي يقوم بها فريق العم�ل الذي ينتمي للجيل 
الجديد يف رشكة "عالم الفن" ويتوىل أمر اإلدارة فيها هشام الجزار 
وش�قيقي مصطفى جابر".وأوضح أن الجيل الجديد يف الرشكة 
يت�وىل املهمة مع الفنان�ن وفقا للرؤى املع�ارصة ومتطلبات 
املرحل�ة، مع الحفاظ ع�ىل املقاييس الت�ي تتميز الرشكة 
بالبحث عنه�ا يف نجومها عىل مدار مش�وارها الفني.

وع�ىل الجان�ب اآلخ�ر تس�تعد الفنانة مي س�ليم 
لخ�وض تجرب�ة الغن�اء باللهج�ة الخليجي�ة 
للم�رة األوىل خالل الف�رة املقبلة بعد تميز 
ش�قيقتها ميس حم�دان يف تقديم هذا 

اللون.  

جهاد جاسم: أنا منتم.. إذن أنا مستهدف !

العاملي�ة ماي�يل  الفنان�ة  هاجم�ت 
س�ايرس الفنانة باري�س هيلتون، 
 US موقعه�ا  ن�رش  بعدم�ا  وذل�ك 
س�ايرس  إن  يق�ول  خ�ربا   gossip
 "Gossip Girl" ُتقابل نجم مسلسل

إد ويستويك.
ج�اء عن�وان الخ�رب ال�ذي ن�رشه 
موق�ع باريس هيلت�ون أمس "هل 
ق�ررت ماي�يل ت�رك خطيبه�ا ليام 
هيمس�ورث؟" وذك�ر يف تفاصي�ل 

الخ�رب نفس�ه أن املغني�ة الش�ابة 
خرجت برفق�ة ويس�تويك، بعد أن 
ش�وهد املمث�ل وه�و يف طريق�ه إىل 
س�يارة ماييل حيث كان�ت تنتظره 

فيها.
وه�و ما أغضب ماي�يل للغاية حتى 
باري�س  إىل  رس�الة  وجه�ت  أنه�ا 
ش�خصياً تق�ول فيه�ا "أتمن�ى أن 
تج�دي الح�ب ذات ي�وم، لك�ن هل 
يمكن�ك أال تعبث�ي بالح�ب الخاص 

بّي، لم أخرج أبداً مع إد ويستويك يف 
حياتي، وباألمس كنت يف األستوديو 
أعم�ل ع�ىل أغنيات�ي، ول�م أغادره 

سوى مع مساعدي فقط".
ح�دث  "م�اذا  س�ايرس  وتابع�ت   
لرغبتك يف ن�رش الثقافة.. وماذا عن 
وعدك بنرش الُحب وليس األكاذيب، 
كن�ِت أول م�ن كت�ب ع�ن خطبتي 
وزواج�ي وع�ن س�عادتك يلّ، وأنِت 

أيضاً أول من حاول هدم ذلك".

حقق الّنجم الكندّي جاس�تن بيرب رقماً قياس�ّياً جديداً، بعد احتالل 5 من 
ألبوماته مركز الصدارة، قبل بلوغه ال�19 من العمر.

وبه�ذا، أصبح بي�رب، الذي لديه أكرب عدد من األش�خاص الذي�ن يتابعون 
أخب�اره عرب موقع "توير"، عارش ش�خص تكون ألبومات�ه يف الصدارة، 

ألربع سنوات عىل التوايل.
وأعرب بيرب )18 س�نة(، عرب موقع "توي�ر"، عن فرحته بالرقم القيايّس 
الجدي�د، وش�كر معجبي�ه عىل ذل�ك، مؤّكداً عزم�ه االس�تمرار يف "صنع 

التاريخ".

بيرب حيطم رقام جديدا!سايرس هتاجم هيلتون!



بغداد/ عبد الجبار العتابي*
نع�ت نقابة الفنان�ني العراقيني املخرج الكبري ف�اروق القييس الذي 
يعد ش�يخ املخرجني العراقيني، عن عمر ناهز 72 عاماً، وكان يعمل 

عىل فيلم س�ينمائي بعنوان )اغتيال مع وقف التنفيذ( 
ضمن م�روع بغداد عاصمة الثقاف�ة العربية عام 

 .2013
والراحل هو مخرج س�ينمائي وتلفزيوني، ومخطط 
إلنتاج الربامج الس�ينمائية والتلفزيونية، ومستشار 

فني ودرامي، كان دائب الحركة، يعمل بنشاط وال يبايل 
بالتع�ب والجهد الذي يبذله رغم كرب س�نه، ألن عالقته 
بفن�ه وثيق�ة، وش�غفه الفني ينس�يه أي تع�ب، وهو 

صاحب العديد من االنجازات التي ما زالت حية يف ذاكرة 
الناس الس�يما املسلس�ل الكب�ري )عالم الس�ت وهيبة( 
و)باش�وات آخر زم�ن( و )خريف العنقاء( و )ش�موع 

خرض الياس( و)ميليشا الحب(  فضال عن املسلسل الذي 
أخرج�ه يف الكوي�ت وهو مسلس�ل 
)حبل املودة( من تأليف وبطولة 

الفن�ان الكويتي عبدالحس�ني 
عبد الرضا واملمثلة العراقية 
س�المة س�الم، الذي كان 

من ثالث�ني حلقة وحاز 
عىل أث�ره الفنان عبد 
الحس�ني عبد الرضا 

ع�ىل جائزة أفض�ل ممثل 
كومي�دي عرب�ي، وكان 
الراحل يتمنى ان تتوفر 
املناسبة  الظروف  له 
إلخ�راج عم�ل عن 
جس�ت  لو نو ملو ا
الش�هري  العراق�ي 
ولكن  ع�ي،  عزي�ز 
بق�ي  الحل�م  ه�ذا 
عىل الرف، وس�يظل 
األدراج  حبي�س 
بعد غياب الحالم 

بتحقيقه. 
وال�د  وه�و 
ملغن�ي  ا
ب  لش�ا ا
ر  بش�ا

القي�يس،  الذي نعى والده عىل فيس�بوك بالق�ول: )انتقل اىل رحمة 
الله، والدي فاروق عبدالزراق القييس، اليوم 2013/٩/2، إنا لله وانا 

اليه راجعون... ادعوا له بالرحمة/ الفاتحة(.

القي�يس من مواليد بغداد ع�ام 1٩41، حاصل عىل ش�هادة : دبلوم 
املعه�د  الس�ينمائي م�ن  االخ�راج  ع�ايل يف 
الع�ايل للس�ينما يف القاه�رة بدرج�ة ممتاز 
وبرتتي�ب " االول " ع�ىل دفع�ة املتخرج�ني 
ع�ام 1٩65، قام باخ�راج العديد من االفالم 
التلفزيوني�ة،  واملسالس�الت  الس�ينمائية 
واالفالم التسجيلية، والسهرات التلفزيونية، 
واملرسحي�ات، وبرام�ج االطف�ال، والربامج 
 " كمنظم�ة  عاملي�ة  ملنظم�ات  التوجيهي�ة 
اليونس�يف "، ومنظم�ة الصح�ة العاملي�ة يف 
بغ�داد، واعمال فنية متنوع�ة يتجاوز عددها 
االلف عمل فني. يقول عن نفسه:  منذ نعومة 
اظف�اري كن�ت ام�ارس العدي�د م�ن الفنون 
كهواية مثل الرس�م، والنحت، واملوسيقى، ويف 
نهاية خمسينات القرن املايض واثناء دراستي 
الثانوي�ة يف االعدادي�ة املركزية قم�ت ببطولة 
مرسحي�ة )اب�ن جال( الت�ي اخرجها اس�تاذي 

االول الفن�ان الراحل ابراهي�م جالل الذي قال يل 
)ف�اروق  انت خلقت للفن اس�تمر ع�ىل هذا الخط ألنك : 

بطبع�ك فنان، فكان ان درس�ت االخراج 
السينمائي بعد تخرجي يف املانيا، وبعد 
ذلك يف املعهد العايل للسينما يف القاهرة 
وعملت يف السينما املرصية مع استاذي 
ص�الح اب�و س�يف، ويوس�ف ش�اهني، 
وتوفي�ق صال�ح، وحلم�ي حلي�م، وبع�د 
ذل�ك انتقل�ت اىل الخليج ومارس�ت االخراج 
اك�رب  وكان�ت  والتلفزيون�ي  الس�ينمائي 

مدرس�ة اخذت منها هو االسهام يف اخراج مسلسل االطفال الشهري 
)افتح يا سمس�م( بثالث انتاجات و ب� )3٩0( حلقة.وعىل لس�انه، 
يؤكد : من الناحية الس�ينمائية اعترب نفيس من الجيل الثالث الذين 
ارس�وا قواعد انتاجات الفن السينمائي يف العراق، ويف 
س�تينات القرن املايض درس�ت الفن السينمائي يف 
املانيا، وفيما بعد يف املعهد العايل للسينما بالقاهرة، 
وبع�د تخرجي من القاه�رة ع�ام 1٩65 عملت يف 
الكويت واش�رتكت سينمائيا يف انتاج ما ال يقل عن 
)200( فيلم سينمائي قصري ضمن برنامج )افتح 
يا سمس�م( ال�ذي جعل اس�مي معروف�ا يف مجال 

السينما والتلفزيون.
ويوض�ح : أن�ا اصالً مخرج س�ينمائي وما لجوئي 
اىل االنت�اج التلفزيون�ي إال بس�بب افتق�ار املج�ال 
المكاني�ات االنت�اج الس�ينمائي فالس�ينما اذا ما 
عرض�ت افالمها عىل الشاش�ة العريضة ويف صالة 
مظلم�ة وبالص�وت املجس�م يشء مبه�ر وآخ�اذ، 
اعش�قها وس�أختم حيات�ي الفنية باخ�راج عمل 
س�ينمائي واقول لالنتاج التلفزيون�ي وداعاً.. انني 
اعش�ق الس�ينما ويمكن�ك ان تطلق عي  )عاش�ق 
الس�ينما(.وعن الجوائ�ز والتكريم�ات التي حصل 
عليها عىل املستويني املحي والخارجي، يقول : اكرب 
تكري�م واعظم جائزة حصلت عليه�ا بعد تخرجي 
يف املعه�د الع�ايل للس�ينما بالقاه�رة برتتيب االول 
وبتقدي�ر )ممتاز( حي�ث حصلت يف عيد العل�م يف مطلع عام 1٩66 
وم�ن ي�د الرئيس الراح�ل جمال عب�د النارص 
عىل جائزة ووس�ام العلم ثم توال�ت الجوائز 
والتكريمات منها حصويل عىل جائزة خاصة 
من اح�دى جامع�ات انكل�رتا الخراجي فيلم 
)اش�ارة املعجزة( باللغة االنكليزية، وجائزة 
الخ�راج فيل�م قصري ضم�ن اف�الم )افتح يا 
سمس�م(.. كما حصلت عىل اهم جائزة وهي 
جائ�زة االخ�راج االوىل يف مهرج�ان القاهرة 
التلفزيون�ي ع�ام )2000( الخراج مسلس�ل 
)عالم الس�ت وهيبة( والجوائ�ز والتكريمات 
كث�رية وكثرية.رحل فاروق القي�يس وهو لم 
يكمل بعد الفيلم الروائي السينمائي القصري 
الذي اش�تغل عليه خالل األس�ابيع املاضية، 
والفيلم م�ن إنتاج  دائرة الس�ينما واملرسح، 
وبتمويل م�ن وزارة الثقاف�ة ضمن مروع 
بغداد عاصم�ة الثقافة العربي�ة عام 2013، 
بعن�وان )إغتيال م�ع وقف التنفي�ذ( وطوله 
نصف س�اعة كتبه مدير السينما قاس�م محمد سلمان، وسيناريو 
سمري النجم وإخراجه، ويجسد أدواره مجموعة من الفنانني منهم 
طه علوان، وطه املش�هداني، وزهرة الربيعي، وهناء محمد، وفالح 
إبراهيم، وفالح هاشم، ويتناول قضية شاب مسيحي يستهدف من 
قوى تعبث باألمن يف البالد. يمثلها الرير الفنان فالح إبراهيم. لكن 
ش�ابة من عائلة مسلمة تحتضن الشاب املسيحي )طه املشهداني( 

وتساعده يف تخطي ما يضمره له األرشار.
* عن )إيالف(

يس�تعد املؤلف املرسحي عي عبد النب�ي الزيدي، لعرض مرسحية )لقاء 
رومانيس( التي يقوم بإخراجها أسامة السلطاني.

وق�ال الزيدي لوس�ائل إعالم محلية "إن العمل س�يكون لصالح الفرقة 
القومي�ة للتمثيل، وهو من بطولة الفنانة أمرية ج�واد وآخرين، وتدور 

أح�داث العمل عن رغبة أحد اإلرهابي�ني بأن يصبح أمري جماعة من 
خالل قتله )10( أشخاص، وبعد أن يقتل تسعة منهم يتبقى األخري، 
ثم ما يلبث أن يكتش�ف أن الش�خصية األخرية التي يجب قتلها هي 
حبيبته الس�ابقة ويقع بني إش�كالية قتلها وذكريات املايض وحبهم 

الذي عاد ليلمس بصيص أمل بالعودة لتلك القلوب".
وأضاف: أن العمل سعى لتوثيق مرحلة من املراحل التي مرت بها البالد 
من قتل األخ ألخيه من الطائفة اآلخر وقتل الجار لجاره، لكن بأسلوب 

جمايل نوعا ما.
ويف س�ياق ثاٍن، أكد املؤلف عي عبد النبي أن األحداث هي من تساهم 

يف صن�ع أفكار الكتاب، وأغلب العروض الناجحة مؤخراً كانت تعرب عن 
صلب الواقع، ولكن كالً حسب رؤاه الخاصة.

تحدث املمثل املرصي أحمد الس�عدني عن دوره يف مسلس�ل "املنتقم" وقال "الدور كان مختلًفا تماماً عن كل 
األدوار التي قدمتها من قبل، فهي ش�خصية رشيرة لكن بمذاق خاص، والس�يناريو مكتوب بحرفية، وقرأته 

كامالً يف يوم واحد، لذا وجدت أن التوقيت مناسب جداً لخوض هذا التنافس مع نفيس".
وأش�ار الس�عدني إىل أن "عاصم" ش�خصيتي يف املسلسل، مشوهة نفس�يا، وصعبة جدا، وهو يحاول وضع 
مالم�ح ترصفاته وس�لوكه ع�ىل كل من حول�ه، فاعتمدت عىل خي�ايل وتفكريي، وحاول�ت تقديم دور الر 
بش�كل مختلف بعيدا عن أي مدرس�ة، إال أن "عاصم" أس�بابه التي دفعته إىل خيانة صديق عمره، إضافة 
إىل أن�ه ال ي�درك أنه رشير، لكنه يش�عر أنه صاحب حق دائما ولم يتمكن من الحصول عليه، كما أن نش�أته 
كانت خاطئة، وكان دائم الش�عور أن صديقه "عمر" أفضل منه، ولهذا فضلت الفتاة التي يحبها عاصم إىل 

االرتباط بعمر".
وأض�اف "العمل مع أكثر من مدرس�ة إخراجية يزيد من خربة أي ممث�ل، فلكل مخرج وجهة نظر مختلفة 
يف العمل، وس�بق يل أن خضت هذه التجربة يف أحد أعمايل الس�ابقة التي ش�ارك فيها أكثر من 5 مخرجني، 
وبالطبع اس�تفدت منهم جميعاً، أما يف "املنتقم" فيش�ارك يف اإلخراج عي محيي الدين وأحمد فوزي، وتحت 
رؤي�ة إخراجية كامل�ة يديرها املبدع حاتم عي، الذي اجتمع بفريقه قبل بداي�ة التصوير وحدد معهم الرؤية 

والخطوط العريضة وطريقة التصوير".
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لقاء رومانيس: إرهايب يعشق فتاة عىل املرسح

مايا دياب: "أسعد واحدة" يشبه إليسا 
رّصحت الفنانة مايا دياب أنها تتعامل مع الش�هرة بطريقة إيجابية فهي ال تجد أنها تنعكس س�لباً عىل الفنان وهي تعرف كيف 

تتعامل معها.
وعن الدراما قالت دياب أنها لن تكرر التجربة حالياً، كما اعتربت أّن برنامجها "هيك منغني" اجتاح مرص مع كل تحرره فهي 

مقدمة برامج متحررة إىل حد كبري.
 وعن رأيها بعمل الفنانة اليس�ا األخري "أس�عد وحدة" قالت دياب ملجلة "لها" أنه كليب جميل جداً ويش�به اليس�ا كثرياً من ناحية 
فكرته املتجددة، وأضافت أّن وائل كفوري هو صديق مشرتك بينهما، أما عن مقدمة الربامج التي تلفتها رّدت دياب "تلفتني منى 

أبو حمزة".
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من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف وإخراج / انيت هينمن االيطالية 
تمثيل/ عي كريم � فؤاد حنون

تقديم/ نخبة من املغرتبني يف ايطاليا
الزمان/ 2012 

املكان/ ايطاليا � ذي ق�ار � البرصة )البيت الثقايف يف 
البرصة( 

"العمل ينقل مأس�اة العراقيني التي حلت بهم نتيجة 
الح�روب والحصار.. وقد تم ع�رض املرسحية يف عدة 
م�دن ايطالية ومحافظات عراقية وكان آخرها يف ذي 

قار.. والعمل ايضا يتحدث عن آالم املرأة العراقية".
املخرجة االيطالية

انيت هينمن 

حقق الّنجم الكندّي جاس�تن بيرب رقماً قياس�ّياً جديداً، بعد احتالل 5 من 
ألبوماته مركز الصدارة، قبل بلوغه ال�1٩ من العمر.

وبه�ذا، أصبح بي�رب، الذي لديه أكرب عدد من األش�خاص الذي�ن يتابعون 
أخب�اره عرب موقع "تويرت"، عارش ش�خص تكون ألبومات�ه يف الصدارة، 

ألربع سنوات عىل التوايل.
وأعرب بيرب )18 س�نة(، عرب موقع "توي�رت"، عن فرحته بالرقم القيايّس 
الجدي�د، وش�كر معجبي�ه عىل ذل�ك، مؤّكداً عزم�ه االس�تمرار يف "صنع 

التاريخ".

س�افرت النجمة األمريكّية ليندس�اي لوهان إىل دب�ي، برفقة والدتها، هرباً من مش�اكلها 
القانونّية يف أمريكا.

طريق لوهان لم يكن يس�رياً، إذ تعرّضت قبل مغادرتها األرايض األمريكّية لإلزعاج من قبل 
رجال الجمارك، حيث قاموا بتفتيش حقائبها، يف مطار لوس أنجلوس الدويلّ.

ومن حسن حّظ لوهان أّنه لم يتّم العثور عىل أّي يشء غري قانونّي يف أمتعتها، وتمّكنت من 
التوّجه مع والدتها "دينا" إىل دبي، حيث ترّوج هناك ألحد أنواع مروبات الطاقة.

ُيش�ار إىل أّن أح�داً لم يعرف ما الذي كان�ت تبحث عنه العنارص األمنّي�ة يف حقائب لوهان، 
لكن املؤّكد أّنه لم يتّم العثور عىل أّي يشء غري قانونّي يمنعها من التوّجه إىل دولة اإلمارات 

العربّية املّتحدة.

أعل�ن العب ك�رة الس�لة األمريكّي كري�س هامفري�ز أن ليس من 
داٍع للتعجي�ل يف إج�راء الط�الق م�ن زوجته، نجم�ة املجتمع، كيم 

كاردشيان، ألّنها حامل.
ووّجه نجم كرة الّسلة اّتهاماً جديداً لنجمة تلفزيون الواقع، قائالً: 

إّن حملها غري املتوّقع يجب أالّ يؤثر عىل الّدعوى القضائّية.
تجدر اإلشارة إىل أّن إجراءات انفصال الثنائي مستمرّة منذ أكثر من 
سنة، بالرّغم من أّن زواجهما لم يدم أكثر من 72 يوماً فقط، ومّما 

أخر اإلجراءات عدم اتفاقهما عىل طريقة إنهاء زواجهما.

لوهان هترب من مشكالهتا إىل ديببيرب حيطم رقام جديدا! كاردشيان ختوض معركة طالق حامية

مرسحية أصوات من بغداد

أراد أن يكون عمله األخري فيلاًم سينامئيًا فامت قبل أن ينهيه

رحيل شيخ املخرجني العراقيني فاروق القييس 

أمحد السعدين: شخصيتي
 يف "املنتقم" مشوهة 

مجتمع فني
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�صبح يف ق�صر فارغ

يف الح�ادي عرش م�ن أكتوب�ر 1963 
تويف الكاتب، والش�اعر والفنان الفرنيس 
الكبري جان كوكتو املولوديف الخامس من 
ش�هر يوليو 1889. ورغم الش�هرة التي 
طبعت مس�ريته األدبية، ف�إن رحيله لم 
يلق صدى كبريا بس�بب انش�غال وسائل 
اإلع�ام بمختلف أنواعها بفقدان س�يدة 
الف�ن الغنائ�ي إدي�ث بياف الت�ي توفيت 
يف ذات الي�وم. وكان ج�ان كوكتو متعدد 
املواهب. فق�د أبدع يف فنون مختلفة مثل 
الرواي�ة، واملرسح، والش�عر، والس�ينما، 
وحتى الرس�م. ومثل بودل�ري كان أنيقا، 
ويع�ارش  الفاخ�رة،  الصالون�ات  يرت�اد 
املشاهري من الكتاب والشعراء والفنانني. 

وإلي�ه يع�ود الفض�ل يف اكتش�اف كتاب 
موهوبني من أمثال جان راديغي صاحب 
رائعة »الش�يطان يف الجسد« والذي تويف 
وهو يف الخامس�ة والعرشين من عمره. 
كما انه دافع عن جان جينيه عندما كان 
معتق�ا، وكت�ب عن�ه يقول: »ع�ار عىل 
فرنس�ا أن ت�رك عبقريا مث�ل جان جان 

جينيه يتعفن يف سجونها" .
ويف املجلد السابع من يومياته الصادر 
حديث�ا ع�ن دار »غاليم�ار« يف باري�س، 
يص�ف ج�ان كوكتو نفس�ه قائ�ًا: »أنا 
شبح يف قرص فارغ... ودائما تحدثت عن 
نف�يس بعدم دقة«. مع ذلك كان يرغب يف 
أن يك�ون »أمري الش�عراء«، وأن يكون يف 
نفس مستوى شاعرية رامبو، وأن يكون 
»أس�طورة حية«. وكان كوكت�و يهاجم 
العديد من مش�اهري الكتاب، والش�عراء 

يف عرصه، ويس�خر بطريق�ة الذعة من 
أعمالهم. فسان -جان بريس »فم قذر«، 
وشعره »مزيف«. وأندريه بروتون »حقود 
ويغ�ار من�ه«، وب�ول كلودي�ل »عبقري 
مزيف«. كما س�خر من يونيس�كو، ومن 
مورياك، ومن س�انت -أوكسبريي، ومن 
كتاب�ه »األم�ري الصغ�ري«. وم�ن خ�ال 
يومياته، نعاين أن كوكتو كان يشعر أنه 
يعيش عزلة قاتلة يف باده إذ أن الكثريين 
يتحاش�ونه. وهو ال يش�عر باالطمئنان، 
وال يلمس إرشاق�ة عبقريته اإلبداعية إال 
يف البل�دان األخرى الت�ي يزورها من حني 
آلخ�ر مث�ل بولوني�ا، والس�ويد، وأملانيا، 
وإسبانيا التي يعشق غجرها، وموسيقى 
الفامينكو. وأما فرنس�ا فكانت تبدو له 
مقف�رة ثقافيا، وليس فيها ما يس�تحق 

االهتم�ام . وعندما انتخ�ب يف األكاديمية 
الفرنسية عام 1955، كان يشعر بالضجر 
خ�ال الجلس�ات، والحفات الت�ي تقام 
يف املناس�بات الكب�رية. وغالب�ا ما يخرج 
غاضب�ا ناعتا أعض�اء األكاديمية بأقبح 
النعوت. ولم يكن يس�لم من لس�انه أحد 
ال يف فرنس�ا، وال يف بلدان أوروبية أخرى. 
وبيكاسو، صديقه الحميم »عبقري لكنه 
ش�ديد الحماق�ة ألن�ه ال يفه�م عبقرية 

اآلخرين«.

 حياة راميون راديغي 
يف خري�ف عام 2012، صدر يف باريس 
مجلد ضخم بأزيد من 800 صفحة يحتوي 
عىل رس�ائل الكاتب، والش�اعر الفرنيس 
رايم�ون راديغ�ي الذي تويف وهو يف س�ن 
العرشين م�ن عمره ت�اركا مخطوطات 

كثرية تضمنت أش�عارا ومقاالت، وأيضا 
روايتني س�وف تحظيان بإعجاب القراء 
والنق�اد، وس�وف تحقق�ان له ش�هرة 
»عاملي�ة عقب وفاته وهما: »الش�يطان 
يف الجس�د«، و«حفلة الكون�ت دورجال 

الراقصة«. 
ول�د رايم�ون راديغ�ي ع�ام 1908. 
ومنذ البداية أظهر ميوال لألدب والش�عر 
واملوس�يقى. وكان يف الرابعة عرشة من 
عم�ره ملا عاش قص�ة حب عاصفة مع 
امرأة شابة كان زوجها جنديا يف جبهات 
القتال خال الحرب الكونية األوىل. ومن 
قص�ة الح�ب تل�ك، اس�توحى موضوع 
الت�ي  الجس�د«  يف  »الش�يطان  روايت�ه 
تحولت يف ما بعد اىل فيلم بديع ش�اهده 
املايني يف جميع أنحاء العالم. ويف س�ن 
الخامسة عرشة ترك البيت العائيل تماما 
مثلم�ا فعل رامب�و، وس�افر اىل باريس 
ليتع�رف فيه�ا ع�ىل مش�اهري الكتاب، 
والش�عراء، والفنان�ني الطائعييني من 
أمثال أندريه بروتون، وماكس جاكوب، 
وأبولينري، وتريس�تان ت�زارا، وأراغون، 
وموديغلياني، وبيكاس�و، وكوكتو الذي 
ارتبط مع�ه بعاقة حميمة، وس�اعده 
ع�ىل نرش قصائده، ومقاالته يف كربيات 
يف  بموهبت�ه  ون�وه  األدبي�ة،  املج�ات 
الصالونات الباريسية. والذين عرفوه يف 
تلك الفرة، أي يف نهايات الحرب الكونية 
األوىل، يقولون إن رايم�ون راديغي كان 
يميض الليايل تلو الليايل ساهرا، ومتنقا 
بني املقاهي واملطاعم والحلقات األدبية 
م�ن دون أن يفق�د صفاء ذهن�ه، مربزا 
معرفت�ه باألعم�ال العظيم�ة يف مجال 
األدب والف�ن، والش�عر، م�رددا قصائد 
ش�عرائه املفضلني من أمث�ال ماالرميه، 

فريلني، رامبو، بودلري، وغريهم.
وق�د تك�ون الحي�اة الصاخب�ة التي 
عاشها يف باريس هي سبب موته املبكر يف 
الثاني عرش من ديسمرب 1923. وبسبب 
صعق�ة الحزن، لم يتمك�ن صديقه جان 
كوكتو من حضور جنازت�ه!، ويف ما بعد 
س�يقول عنه: »ه�ذا الفت�ى اليافع كان 
مدرس�تنا، ومعلمنا، ومعلم�ا للعديد من 

الكتاب والشعراء«. 
وبع�د رحيله، تحول رايم�ون راديغي 
اىل »أيقونة«، وإىل »أسطورة« يف األوساط 
األدبية الفرنس�ية، واهت�م بأعماله كبار 
النق�اد. وقد اعترب صدور مجلد رس�ائله 
حدث�ا أدبي�ا كب�ريا إذ أن هذه الرس�ائل 
تكش�ف العديد م�ن الجوان�ب الخفية يف 
س�رية ه�ذا الفن�ان املوه�وب ال�ذي عرب 
الحي�اة ب� »نعال من ري�ح« تماما مثلما 

ه�و ح�ال رامبو. وق�د قامت ابن�ة أخيه 
كلوي�ه راديغ�ي بجم�ع راس�ائل عمه�ا 
بمس�اعدة جوليان س�اندرز الذي يقول: 
»تعرفت ع�ىل كلويه عام 1985. ويف عام 
1987، رشعنا مع�ا يف التخطيط إلصدار 
األعم�ال الكامل�ة لرايم�ون راديغي. ولم 
أكن أتصور البتة ان مرشوعنا هذا سوف 
يستغرق قرابة ربع قرن. وكنت قد قرأت 
روايت�ي راديغ�ي. كم�ا ق�رأت »الخ�دود 
امللتهب�ة«، وهي مجموع�ة قصائد. وهذا 
يش�كل يف حد ذاته إنتاجا مهما بالنس�بة 
لش�اب م�ات يف العرشين.. لك�ن تبني يل 
أنه ترك أكث�ر مما كنت أتصور، ويتصور 

اآلخرون!«. 
أغلب رسائل رايمون راديغي موجهة 
اىل أصدقائ�ه املقربني. ففي رس�الة بعث 
به�ا اىل ماكس جاك�وب يف ش�هر أبريل، 

لق�د  يق�ول: »عزي�زي ماك�س..  كت�ب 
تأخرت يف الكتابة لك، وليس هذا بس�بب 
الكس�ل، ولكن باألحرى بس�بب عش�قي 
للعمل. فعندما تس�تبد بن�ا حمى الكتابة 
لتصبح أقل صعوبة من كتابة رس�الة اىل 
صديق يصبح من الصعب ترك القصيدة، 
وإهماله�ا. أعتقد أني س�أعود بصناديق 
م�ن القصائ�د. وافتناني بكتابة الش�عر 
يف ه�ذه األي�ام يمنعني أيضا م�ن كتابة 
مقال حول قصائدك ل�«املجلة الفرنسية 
الجدي�دة«. أتمن�ى من الس�ادة املرشفني 
ع�ىل هذه املجلة أن يتقبلوا مقايل النقدي 
عىل ش�كل قصي�دة!. أنت تع�رف أفضل 
مني التقالي�د األدبية، وإذا م�ا قلت، من 
دون أي مراوغ�ة، أن�ي ل�ن أكت�ب مقايل 
للمجلة، فألني أعلم جيدا أنك ال تعري مثل 

هذا املوضوع اهتماما كبريا«.
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لق�د أطلق العرب عىل أرس�طو اس�م املعل�م األول. 
وكانوا عىل حق يف ذلك، عىل األقل يف مجاالت كثرية عىل 
رأسها النقد األدبي. وال أدل عىل ذلك من أننا لم نسمع 
ع�ن ناق�د أدبي كب�ري منذ النص�ف األخري م�ن القرن 
الرابع قبل املياد إال وقرأ كتاب فن الشعر أو البويطيقا 
ال�ذي هو أقرب يف معناه من املعنى الواس�ع ملا أصبح 
يس�مى “عل�م األدب” يف ه�ذا الع�رص. وأنا ش�خصياً 
عندما أس�مع عن كتاب أرس�طو، أو أعاود تذكره من 
بعي�د، ترد ع�ىل ذهني مصطلح�ات ثاث�ة: املحاكاة، 
والهاماتري�ا، والبعد الجمايل. وقد فهم أرس�طو األدب 
ع�ىل أنه محاكاة للواقع. وكان أق�رب الفنون يف ذهنه 
لتوضي�ح معنى املح�اكاة هما الرس�م والنحت، داخل 
عائل�ة الفن ال�ذي ينتمي إليه�ا األدب. وملا كان منهج 
أرس�طو ش�كليا بقدر ما فيه م�ن موضوعية، تجعله 
محاي�دا إزاء الظواه�ر التي يتأملها. فق�د ذهب إىل أن 
الف�ن بعامة واألدب بخاصة يحاك�ي العالم الخارجي 
)الواقع( بما في�ه من احتماالت ثاثة ال يوجد غريها، 
أولها أن يصف العالم أو يحاكيه كما هو، وقد رأى هذا 
يحدث يف عدد كبري من اللوحات والتماثيل التي تحاكي 
موضوعاتها املتلقي، كأنه يراها. واالحتمال الثاني، أن 
يحاكي األدب شخصيات العالم عىل نحو أسوأ مما هي 
علي�ه، والناتج هو الكوميديا التي تصور ش�خصيات 
أخس من البرش العاديني. وق�د يحدث العكس ويقدم 
األدب شخصيات أفضل من البرش العاديني. وهذه هي 
الراجيدي�ا. وال أريد أن أسرس�ل يف التفاصيل. يكفي 
القول بأن الكام ع�ن املحاكاة واملفاهيم املختلفة لها 
يمك�ن أن تك�ون موضوع�ا ال ينتهي الحدي�ث عنه يف 

مجلدات.
 أم�ا املصطلح الثاني الهاماتريا أو الس�قطة، فهو 
يش�ري إىل أن كل بطل ينط�وي عىل نقطة ضعف تكون 
فيها نهايته أو س�قطته القاتلة. واملثال املش�هور عىل 
ذل�ك كعب أخيل، فقد أمرت اآللهة أمه بأن تغمس�ه يف 
ماء نهر مقدس، وذلك س�وف يحمي جس�ده من كل 
س�وء. وفعلت األم ذلك وغمس�ت ابنه�ا يف املاء ما عدا 
كعب�ه ال�ذي كانت تمس�كه منه وهو يف امل�اء. وعاش 
أخيل البطل الذي لم يقهر إىل أن حدثت حرب طروادة، 
وج�اءه س�هم قات�ل أص�اب كعب�ه ف�أرداه. ومعنى 
التمثي�ل يف ه�ذا املج�ال أن البطل الدرام�ي الذي يأخذ 
كماله باأللباب عادة، ينطوي عىل يشء، ربما س�قطة 
ارتكبه�ا يف ماضي�ه، أو رس ال يعرف عنه ش�يئا، فإذا 

تكشفت السقطة أو عرف الرس، حدث دمار البطل.
أم�ا املصطلح األخري، فه�و أن املوضوع املحاكي ال 
يدخل يف دائرة الفن إال إذا وقع عىل مسافة جمالية تتيح 
للفنان ولنا إبراز جماله؛ فالش�جرة يف اللوحة الجميلة 
لن نراها كذلك إذا قربن�ا أعيننا منها كل القرب، أو إذا 
بعدن�ا البعد الذي يحول بيننا والرؤية. ولذلك فابد من 
مس�افة جمالية بيننا واملوضوع الجمايل املدرك، هذه 
املس�افة رس مضاف يف عملية إدراك املوضوع الجمايل، 

ابتداء من إبداعه إىل تلقيه.

التمثيــل

 واملحاكاة 

�صرفات

 ريا�ض عبد الواحد

بادئ ذي بدء ، نتوقف عند مدخلني مهمني يف هذه املجموعة 
القصصي�ة . املدخ�ل األول ه�و التصدي�ر االستش�هادي ال�ذي 
يس�بق القص�ص ، والثاني ه�و التصدير \ الش�هادة \ املوجود 
ع�ىل الغ�اف األخري . والتصدير ، كمصاح�ب نيص ، ال يخلو من 
مقصدية وهدف مس�بقني ، فهو يضم ب�ني دفتيه الفتة إعانية 
لخزين الكاتب الن احد سمات التصدير الرغبة يف قول ما اكتنزته 
الذاك�رة من قراءات ومن ثم تمثل�ه وتصديره لآلخر لاقتناع به  
’او تمثله يف الوصول إىل ما يريد . أما مقصدية التصدير الضمنية 
فهي الس�تثارة حساسية القارئ يف اس�تكناه البواطن الثقافية 
واملعرفية لصاحب النص ومحل وقوفه من اآلخر بكل محموالته 
املعرفي�ة والثقافية. الش�هادة األخ�رية يف ه�ذه املجموعة فقد 
ج�اءت من ناقد حصي�ف ومتمرس ، وهي يف ه�ذا املكان عبارة 
عن كفالة ضامنة للكاتب ونصه ، إذ إن ناقدا مثل الس�يد جميل 
الشبيبي ال يطلق األحكام عىل عواهنها ، لذلك كان رأيه بعيدا عن 
) األب�وة الثقافية( رأيا داعما وقوي�ا للنصوص بغض النظر عن 
اخت�اف وجهات النظر إىل الن�ص ، إذ أننا جميعا ننظر إىل الهرم 
عىل انه هرم بيد إن لكل واحد منا وجهة نظره الجمالية والفنية 

حيال ذلك الهرم وما يستنبطه من أحكام يف هذا الخصوص .

ن�صي�ض املجموعة
يحيلنا نصيص املجموع�ة إىل طريقني ، فداللة  \ الجغرافيا 
\ دالل�ة مكاني�ة ، رق�ع متحركة ، س�طوح ، خط�وط ، أطوال 
وطبوغرافي�ة متنوعة أما \ الصور \ ف�ا تخرج عن هذا اإلطار 
بنوعيه�ا املرس�وم وامللتقط بأدوات التصوي�ر املعروفة إال أنها ، 
أي الص�ور، محددة بس�طح مع�ني ذي ترتيب�ات معروفة . إذن 
س�طح املجموعة العام \ فرشتها \ يش�يان بتحوالت مرسومة 
بمقصدية مس�بقة ، وهي محاولة الستجاء بواطن األمور وما 
خل�ف ظالها إلقام�ة عالم متنوع ذي تضاري�س متباينة . أنها 
يف نهاية املطاف دعوة لاستكش�اف والكشف وسرباغوار الذات 
اإلنسانية يف حزمة زمنية معقدة تقلبت فيها الذات العراقية عىل 
وج�وه عده ، وتحملت النفوس ش�تى أن�واع العذابات والقهر . 
يق�ع نصيص املجموعة ضم�ن تصنيف العنوان�ات املركبة ذات 
اللفظت�ني ، أما داللته فسياس�ية – اجتماعية ، وهو بهذا يحمل 
مجموع�ة م�ن املعلوم�ات التوثيقي�ة املس�جلة بعقل الس�ارد . 
والتعريف باإلضافة الحاصل يف العنوان قد جاء من اجل استكمال 
بناء اإلشارات الضوئية يف الطريق إىل املتن ، الن استجاء طبيعة 
األش�ياء يس�تدعي إضاءة الطريق إليها وهذا م�ا فعله الكاتب . 
وبه�ذا حقق \ النصيص \ بنية تعطيل دور االنتظار للدخول إىل 
املتن بواس�طته ،فتعرية النصيص تساعد عىل كشف الكثري مما 

يعلق يف بدن املتن .
مقربات الدخول اىل املتن

س�نحاول الدخ�ول إىل املت�ن بثاث�ة مقرب�ات وس�نعرفها 
باإليجاز للوقوف عىل ما ترمي إليه 

order     1- الرتيب
frequency      2- التواتر

mood      3- الصيغة
1- الرتي�ب   order  : نعني به الرتيب الزمني للرسد والذي 

يضم بني دفتيه مجموعة من املفردات من أهمها : 
prolepse  أ - االستباق

analepse    ب - االسرجاع
 Time paradox   ت - املفارقة الزمنية

أ : االس�تباق : حك�ي يشء قبل وقوعه فيم�ا يخص املحكي 
األول . يق�وم ه�ذا العمل ع�ىل تعطيل فعل الس�ارد فرة قصرية 
م�ن الزمن ووضع النتائج أمامه عن طريق ش�خصية ثانية , أو 
عن طريقه , أو طرح االس�تباق بنحو انس�يابي كما هو وارد يف 
ه�ذا املقطع من قصة عراقي )) لم تكن أفعايل مطابقة ملا يرون 
ب�ل إنها املعادل االوف�ق لجنون هابط (( ص 21 . إن الس�ارد – 
هنا – يعرف عن نفسه الكثري قبل وقوعه بدليل القرنية النصية 
املتمثل�ة باملغايرة مع اآلخر . إذن الس�ارد يتحرك عىل مس�توى 

ذاتي لهذا اس�تطاع أن يستش�عر األم�ور قبل أوانه�ا وان كانت 
متحقق�ة بالفع�ل . الحظ إن الق�اص اختار لهذا املس�لك أفعاال 
مضارعة بسبب ا ن به حاجة إىل حركة تبدأ يف الزمن الحارض إال 
أنها تنس�اب إىل الزمن املس�تقبل لتحقق هدفها . فالسارد الكيل  
يض�ع يده عىل بواطن األمور ويس�تجليها بنحو يكاد أن يقرب 
من الحقيقة : ))ثم تنهدت للمرة الثانية ولم أسألها عن السبب , 
حزرت أنها ستبادر بسؤال ما وفعلت (( ص 5 .هكذا هو السارد 
يس�تبق الحدث قبل وقوعه  ألنه جزء من�ه , يصممه بمقصدية 
واعي�ة ويتوقع نتائج�ه يف ضوء املعطيات املتحصل�ة بني يديه .  
ب : االس�رجاع : رصد إحداث ماضية خ�ارج زمن الحكاية . إن 
معظ�م االس�رجاعات يف النص�وص هي اس�رجاعات تكميلية 
بمعن�ى إنها تتس�م  بقرص املدى الزمني والس�عة القصرية لكي 
ال تحص�ل فجوة كبرية يف الرسد )) قذف�ت فردة حذائي عىل قط 
يش�به التم�ر . رمقني بنظ�رة تحد مبيت�ة , ومن غ�ري أن يموء 
فهم�ت براءت�ه (( ص 12 . إن زم�ن هذا الح�دث ال يتعدى ثوان 
, وس�عته هي الخيط املمتد بني رمي الحذاء ونظرة القط  . كما 
يأخ�ذ االس�رجاع الخارج�ي نصيبا من بعض القص�ص , إذ إن 
الع�ودة إىل حقب�ة ماضية من حياة الش�خصية ال بد أن تنطوي 
عىل مدى طويل وس�عة متعددة )) أكثر من عرش س�نوات خلت 
عىل التحاقي بآخر س�فرة جامعية (( الحظ إن السعة ممتدة إىل 
زمن غري قص�ري . وال تخلو املجموعة من االس�رجاع املضاعف 
ال�ذي هو اس�رجاع داخل اس�رجاع )) ال اذك�ر , ربما هي املرة 
الرابعة التي ادخل فيها املخترب , أش�ار إيل زميل مريض املخرضم 
وق�ال باهتمام منفلت من حده : افعل مث�يل . اذهب إىل املخترب 

أوال وتأكد من .... (( 
ج : املفارق�ة الزمنية : تأخذ الحيوانات األليفة مس�احة من 
بع�ض القصص لقربه�ا من واقعية اإلحداث واألش�ياء , فحدث 
الق�ط الذي يراقب الش�خصية ت�م رسده مرتني , م�رة يف بداية 
القصة ومرة يف وس�طها ومرة ثالث�ة يف  نهاية القصة \صندوق 
البالون�ات امللون�ة \. هذه املفارق�ة الزمني�ة ذات البعد الخطي 

القصري لإلنتاج الرسدي هي جزء من لعبة املفارقة الزمنية .
3 : الصيغة  : وتنشطر إىل شطرين هما : 

أ : املس�افة : رسد حدث بنحو تقريبي ... كما يف قصة نجاح 
متأخ�ر ص 82 قالت أم�ي وهي تخرط جان�ب وجهها بأصابع 

ملطخة برغوة الغسيل ياه ه ه ..أخذت الحبل !!
ب : التبئ�ري : هنالك تبئري صفري بمعنى وجود س�ارد عليه 
أن يعرف أكثر مما تعرف الشخصيات وقد ضجت املجموعة بهذا 
الن�وع م�ن التبئري كونها تس�تند عىل مجموعة من التش�ظيات 
الذاكراتية والفاش باك )) يف املرآة رأيت ابتس�امته تكش�ف عن 
أس�نان لم تظهر وهو يتكلم أو هو يأكل , ومن حسن حظ املرآة 
الت�ي خرجن�ا من إطاره�ا وزم�ن روزنامتها , إنها ل�م تحتفظ 
بصورة وضوح أس�نانه عندما اصطكت بعي�دا عني ((ص 76 . 
ان الق�اص تمكن وبنجاح من خلق انزياحات بني املتن الحكائي 
ومبناه بواس�طة عملي�ة تضبيب زمن ال�رسد وخلخلة حلقاته 
املرابط�ة مم�ا أدى إىل عملي�ة قط�ع مربمجة للزم�ن الحكائي 
ومحاول�ة توس�يع الهوة بين�ه وب�ني الزمن ال�رسدي  من اجل 

تش�ويش املتن الحكائي بس�بب من تش�ظي الحكاية إىل نويات 
ت�دور يف أفاك متع�ددة , بمعنى إن النص قد تك�ون من طوابق 
حكائي�ة محكوم�ة بمب�دأ الاتعاض�د له�ذا ن�رى يف الكثري من 
النصوص تداخ�ا كبريا بني الحلم والواقع واملعقول والامعقول 
للوص�ول إىل املبتغ�ى . هذا ه�و الهم العام للمجموعة وس�نأخذ 
قص�ة ) صندوق البالون�ات امللونة ( أنموذجا تحليلي�ا  . تحيلنا 
عنونة القصة للنظر يف داخل األشياء الكتشاف رسها , حقيقتها 
,مفرداته�ا , وصحيح القول إن الصندوق قد فقد دهش�ته حني 
أضي�ف إىل البالون�ات إال إن رس ه�ذه البالون�ات يبق�ى خ�ارج 
أط�ار العنون�ة , بمعنى انه ال يمكن اكتش�اف الداخل بواس�طة 
مظهرية خارجية , لهذا ال بد من الدخول إىل املتن ألس�كتناه ما 
بع�د الصندوق .هذه املابعدية عززت ش�فرة اإللغاز وجعلت من 
بني�ة التواتر متاحقة بنوع يجعلن�ا – كمتلقني – نتابع الحدث 
م�رة وه�و يف القصة ومرة وهو مرسود . ع�ود عىل بدء , القصة 
ترس�م بنية الرسد بنحو يمي�ل إىل ترجيح كفة املنظور عىل كفة 
البعد , أي إن الرسد – هنا – غري متبرئ , يلقيه السارد من خارج 
الفعل وليس من داخل�ه , انه يقف عىل رشفة لييضء لنا الداخل 
بكل تش�عباته . أم�ا الرتيب ال�ذي يعتمده  الق�ص فمتأت من 
مرش�حات ذاكراتية موش�ومة بمفارقة زمني�ة  )) يف ليلة من 
لي�ايل معارك الجبهة , تقصدت أن أحيص من النجوم ما ش�اءت 
أمنيتي للخ�اص من جنون الحرب (( . إن املفارقة الكبرية التي 
أدهش�تنا هي إن للحرب مخاضاتها العس�رية التي تجعل النوم 
يفر م�ن العيون لكن لنقرأ املفارقة املقص�ودة )) ويف زحمة عد 
النجوم الذي لم يخلف يف رأيس غري النعاس صادفتني الكثري من 
ا لش�هب وهي ترجم ش�ياطني لم أرها , قل�ت وكنت بحاجة ملن 
يس�معني او يرج عيَل : أي غباء يدفع بجنود الشياطني إىل موت 

محتوم ؟ ((
إن مقصدية املفارقة تبحث عن املعطيات النهائية بواسطة 
بنية البعد الت�ي ينتج عنها بنية التمثيل الرسدي , أي إن القاص 
أراد أن يتخ�ذ من الرسد طريقا للكام غري املبارش املؤدي إىل بنية 
االستفهام املرتبطة – يف األصل – بقضية الحرب . فاملنظور الذي 
يتخذه القاص يس�اوي زاوية النظر لقضية الحرب التي جعلته 
يصل ح�د التحلي�ق يف الخيال والس�ياحة يف الفضاء ث�م النزول 
الرسي�ع واملب�ارش إىل الواقع بواس�طة مجموعة م�ن املنقوالت 
الروحي�ة املراكم�ة يف عقل�ه الباط�ن وه�و يح�دق يف الس�ماء 
الخفيض�ة .إن هاجس املوت الذي خلفته الحرب يوميا قد ارتبط 
بالقوى الغيبية مما جعل السارد يتحرك مثل بندول ليقبض عىل 
زمنه , اس�رجاعا ته , تداعياته , تذكاراته وصاته الروحية بيد 

أن محاوالته كانت مجرد قبض ريح .
لقد اعتمدت املجموعة عىل التكثيف الرؤيوي وخلق مجموعة 
م�ن اإليح�اءات واملفارقات الناتجة عن تداخل القيم مما ش�كَل 
صورة قصصية مملوءة باملتضادات والتناقضات الس�اخرة وقد 
نج�ح القاص يف عبور ال�ربزخ املعتم لتقني�ات القصة القصرية 

بنجاح .
*** جغرافيا الصور \ مجموعة قصصية \ احمد إبراهيم 

السعد \ دار الينابيع \ 2009

 جغرافيا ال�صور

بيـــــن احللــــم وقتامــــة الواقـــــع

ح�ّصونة امل�صباحي

عمر اجلفال
هل ستحظى بما فّكرَت،

بما أرََّقَك وأنَت َتنوُح بجانِب الَستائِر الَذابلة. 
َم�ْن م�ى يف مخيِّلِت�َك، تتمّناُه أن َيك�وَن خليلََك، رغ�َم ُكرِهَك األعم�ى لَِمْن وجَدَك 

تتخبَُّط باألَعمدِة وهي تيضُء العقيدَة ِبالخوف.

ترُك األرَض وتطري،
َزْيُف املوعِد يف مساِئَك َيكشُف عن َولَِعَك بخديعِة َنْفِسك.

ُتكرُِّر الحكايَة نفَسها -عىل مساِمِعَك- 
تنفصُل عن َنْفِسَك وتتحدَُّث عن اثننِي يف جسِدك

املتعُة عنَد اآلخريَن، تجعُل منَك، مجنوناً يخبُط املجرّاِت باملجرّات. 
ليس كوكَبَك هذا لتفعَل ما تش�اُء -حياُتَك أبسُط مما َخلََّدها خياُلك- الخلوُد ملتحِف 

عرياِت الزائفة. العباءاِت النادرِة والشُّ

يموُت َمْن تضُعُه عىل جداِر َفراِغك
تموُت األفكاُر فوَر اندالِعها،

تموُت الَحرائُق عندما تأكُل َما تبّقى يف ُمتَحِف الذكريات
تموُت األُحجيُة عندما تصرُي َمشاعاً للعاّمِة

ُر فيه. يموُت كلُّ ما تفكِّ

قاَل أَعرابيٌّ مرًّة: الجواُد أرَّخْت َحوافُرُه الحياَة، والباغُة َنْهٌب للساطني، 
لم يجنْح خياُلَك أكثَر مما ُدْخَت يف انغاِق املاِء عىل البياض.

والدوائُر تلك تقتُل النمَل والبرش،
يصنعوَنها بفحِم الجسِد وُلعاِب الشهوِة

هل ستحظى بكلِّ ما فّكرَت فيِه؟!

األجدى، أن تطلَب عشاًء للنملِة 
وأن تناَم َوحيداً كذئٍب

يف براٍر تصنُع التنجيَم للقادم.

تخلو الحياُة من أبواٍب تفتُح َنْفَسها عىل الباغة
ُر، دوَن عنايٍة بماٍذ  ، يف الربّيِة والحياِة، ُتفكِّ �ُر، من غرفٍة معتمٍة بضوٍء صناعيٍّ ُتفكِّ

ُر بزيٍّ يف كلِّ رحلٍة. -الوحدُة صديقٌة تتنكَّ
- الحياُة مدرَّبٌة أكثَر مما اعتقدَت.
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حممد مهدي

للطرق الس�ريعة في معظم إرج�اء الدنيا 
ضواب�ط ومواصفات خاص�ة دقيقة لتحول 
دون حص�ول أي�ة كارث�ة مروري�ة مفاجئة 
حيث أن الس�رعة المحدودة للسير على هذه 
الطرق تفوق الس�رعة التقليدي�ة المحدودة 
في الشوارع والطرق الداخلية، ولهذا فإن أي 
تقصير أو غياب أي ش�رط من ش�روط هذه 
الطرق قد يسبب األذى والمخاطر لسالكيها، 
وعلى س�بيل المثال فان عدم وجود إشارات 
مروري�ة واضحة وم�ن مس�افات بعيدة قد 
تؤدي إلى كوارث مرورية ال تخفى على احد، 

وان ع�دم صيانة أية حفرة 
أو مطب�ات  أرضي�ة ه�ذه 
الطرق قد تحصل من جراء 
س�قوط قذيفة أو من عدم 
صالحية اإلس�فلت يس�بب 
أض�رارا بالغ�ة بالمركبات 
او يعرضه�ا ال�ى االنقالب، 
وله�ذا ف�ان عل�ى الجهات 
ع�ن  المس�ؤولة  المعني�ة 
أن  الس�ريعة  الط�رق  هذه 
تخص�ص مف�ارز دائمي�ة 
لمالحق�ة ومعالج�ة مث�ل 

ه�ذه الح�االت التي ق�د تحص�ل وان تؤثثها 
باإلش�ارات المرورية النظامي�ة والتحذيرية 

لتالفي حدوث ماال يحمد عقباه.
وه�ذا ما ل�م نجده عل�ى الطريق الس�ريع 
الممت�د بين بغ�داد الجديدة وم�روراً بالبياع 
والعام�ل والعامرية وحتى طري�ق )بغداد -  
س�امراء – تكريت( المطلوب وبشكل عاجل 
صيانة أرضية هذا الطريق السريع وأسيجته 
المتض�ررة الواضحة بدال من تلك التي نهبت 
أو تضررت بعد دخول القوات األمريكية إلى 

البالد، مع التحية. 

معاناة أهايل "حي احلسني"

شكاوى

�سعد اهلل اخلالدي

هموم النا�س11

ل اطلع بره"! م�سوؤولها: "اإذا متعجبك الغرفة تف�سّ

�سيد العد�سة

إني المواطنة رش�ا س�عد من س�كنة الك�رادة الش�رقية الزوية 
مجاور معمل الراوي للمياه المعبأة، نعاني من تجاوز هذا المعمل 
على ش�بكة مياه اإلس�الة منذ فترة طويلة حيث يس�تولي المعمل 
عل�ى ما يق�در ب� 1000 متر مكعب من مياه اإلس�الة يوميا ونحن 
جيران المعمل نعاني وبش�دة من شح المياه في كل فصول السنة 
وقد قدمنا العديد من الش�كاوى إلى دائرة بلدية الكرادة التي تدعي 
في كل مرة أن المعمل يمول من الماء بواسطة "سيارات حوضية" 
ونحن نس�كن في المنطقة منذ سنوات طويلة ولم نشاهد يوما أي 
تنك�ر يدخل إلى المنطقة، راجين إغاثتن�ا ووضع حد لهذا التجاوز 
والتواطؤ مع صاحب المعمل فلم نعد نحتمل معاناتنا بس�بب شح 

المياه.

يعان�ي س�كنة )823( خلف 
جامع ش�اكر العبود، من عدم 
توف�ر المجاري وكث�رة المياه 
اآلس�نة في الش�وارع الرئيسة 
الفتاك�ة  األم�راض  النتش�ار 
خاصة بعد األمطار التي تهطل 
علين�ا هذه األي�ام، عليه يهيب 
س�كنة المنطقة بأمانة بغداد 

متمثلة ببلدية الرشيد االهتمام 
به�ذه المحلة خدم�ة للصالح 
الع�ام بإدراجه�ا ضمن جدول 
التبليط ومد شبكات المجاري 
خاصة إنه�ا المحل�ة الوحيدة 
ف�ي الس�يدية المحروم�ة من 

الخدمات، مع التقدير.
لفيف من سكنة محلة 823

يش�كو س�كنة محلة 728 
انس�داد   13 دار   67 زق�اق 
الصح�ي  الص�رف  ش�بكة 
ف�ي محلته�م وطف�ح مياه 

المج�اري منذ ش�هر راجين 
اإلغاثة الس�ريعة م�ن دائرة 
بمعالج�ة  الغدي�ر  بلدي�ة 
االنسدادوتخفيف معاناتهم.

لفي�ف من س�ائقي الط�رق الخارجي�ة وتحديداً ط�رق المحافظات 
الجنوبية اتصلوا بصفحة هموم الناس يبدون اس�تغرابهم من ظاهرة 
جدي�دة على الط�رق الخارجية وهي كث�رة محطات الوقود المش�يدة 
والمكتملة البناء لكنها مغلقة على الدوام ، ويقولون: )ان هناك القليل 
من تل�ك المحطات مفتوح وتحدي�داً المحطات القديمة وهذا يس�بب 
زحام�ات وتأخيرا في تلك المحط�ات وخصوصاً عند تعبئة مادة الكاز 
فهي ش�حيحة وغير متوفرة دائماً ، ألن الس�يارات الكبيرة تحتاج الى 
كمي�ات كبيرة من ه�ذه المادة ، ونضطر الى الوق�وف وقتا طويال في 
بعض األحيان للحصول على تلك المادة . ويبدون استغرابهم من كثرة 
المحط�ات المغلقة الت�ي لو تم فتحه�ا النتهى األمر وأخذ كل س�ائق 
حصته من الكاز بيس�ر وانس�يابية(. وقد أش�ار بعض سائقي الطرق 

الخارجية الى مسألة ال نعرف مدى صحتها.

يقول المواطن سامي حاتم في 
رس�الة ل� "هموم الناس"، وأنت 
تراجع مركز شرطة البياع لغرض 
م�ا، يلفت انتباهك كثرة النفايات 
داخ�ل المرك�ز وخارج�ه خاصة 
قرب مكت�ب المعلومات واألركان 

المحيطة به. فقليل من االهتمام 
وتحويل المركز إلى بناية حديثة 
نظيفة أمرا ال يكلف أمواال طائلة، 
نلفت عناية المس�ؤولين في ذلك 
المركز خدمة للصالح العام، مع 

التقدير.

فوؤاد ح�سون

أمور جسيمة وبسيطة تحدث للمواطنين وتسبب األلم لعدد غير 
قلي�ل على من يقع عليه الحيف، وه�ذه األمور الخاطئة والباطلة 
تم�ارس من قبل بعض أصح�اب النفوس الضعيف�ة، والثابت أن 
الذين يمارس�ون السرقة في المس�تنقعات المظلمة باعتبارهم 
كابوس تروي�ج االعتداء على حقوق اآلخرين، ويتطلب من رجال 
األمن وهم حم�اة امن المواطنين الوقوف بحزم ضد ممارس�ات 
السرقات التي ظهرت في اآلونة األخيرة، فان هذا االعتداء يمكن أن 
يورثنا حالة س�يئة ويصبح السكوت عنها يؤدي إلى استفحالها، 
فيحلو للبعض القيام بها، ومن هذه الممارس�ات س�رقة لوحات 
الس�يارات، وهذا ما ح�دث ألكثر من مرة وف�ي مناطق عدة  من 
أحياء بغداد، وهذه تشكل للمواطن أزمة وتسبب خروقات أمنية، 
وهذه اللوحات قد تكون مفاتيح اإلرهاب وتس�خيرها للتفجيرات 

في قتل الناس.
والمشكلة األخرى عن سراق أس�الك الكهرباء التي تربط الدور 
بالمولدات األهلية، فالس�راق يجانبون الخوف النعدام الحراس�ة 
الليلي�ة، وه�ذا م�ا يجعلهم  يحي�دون ع�ن الطريق المس�تقيم، 
فالسرقة عندهم هواية وس�لعة تباع وتشترى ألنهم رهن إشارة 
الش�يطان، إذن ه�ؤالء الس�راق الذي�ن ال يفرق�ون بي�ن الحالل 
والحرام، والمختبئون في ظلمات الطرق واألزقة يتطلب بالمقابل 
من األجهزة األمنية تعقبهم إلنزال القصاص العادل بحقهم، وفي 

الوقت ذاته تعزيز ثقة المواطن بأجهزتنا األمنية. 

هذه ال�سفحة ت�ستقبل ال�سكاوى 
واملالحظات واملقرتحات من املواطنني 

وتن�سر جمانًا 
املرا�سلة على املوقع االلكرتوين 
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يافتاح يارزاق

وزع�ت وزارة النفط أراض س�كنية على منتس�بيها من موظفي 
مصفى الدورة في المقاطعة المجانبة للمصفى من جهة الجنوب 
والمحاذي�ة للطري�ق الس�ريع الذي يرب�ط العاصم�ة بمحافظات 
الفرات األوس�ط، وس�مي هذا الحي بحي الحس�ين السكني والذي 
يقطن�ه ما يقارب ال� "3000 عائلة"، متوس�ط عدد إفراد األس�رة 
الواحدة يتكون من أربعة أش�خاص أي مجموع س�كاني يدنو من 
12000 مواط�ن عراقي. ه�ذا الحي وبالرغم م�ن تابعيته إلى أهم 
وزارة إال ان�ه يفتقر إلى ابس�ط الخدمات، فال م�اء وال كهرباء وال 
شوارع معبدة، وربما ال يتمتع سكنة هذا الحي بحق الحصول على 

النفط والغاز. 
خالل تجوالنا في حي الحسين شد انتباهنا الجذب بين المتناقضات 
فمثال، رأينا أسالك الكهرباء التي تغذي بيوت المواطنين بالكهرباء 
من المولدة الوحيدة في هذا الحي تقع س�ابحة في برك كبيرة من 
الماء الذي خلفته أنابيب الس�حب البالستيكية التي تعاني اإلهمال 
نتيج�ة المد العش�وائي من األنب�وب الرئيس المغ�ذي للحي والذي 
يبع�د عنه مس�افة طويلة كون�ه ال توجد فيه ش�بكة مياه صالحة 
للش�رب. التقينا في محطتن�ا األولى بالمواطن ارش�د جلوب وهو 
موظف في مصفى الدورة الذي حدثنا قائال: حي الحسين السكني 
من األحياء التي تش�هد كثافة س�كانية عالية لكنه لألسف ال توجد 
في�ه أية خدمات تلي�ق بآدميتنا وما ننجزه م�ن عمل خالق تتوقف 
علي�ه ميزاني�ة العراق بأكملها، نحن ننتس�ب وظيفي�ا ألهم وزارة 
وأغنى وزارة إال أنها وقفت عاجزة تماما عن التنسيق مع الوزارات 
والمؤسس�ات الخدمية األخرى كوزارة الكهرب�اء وأمانة بغداد في 
توفي�ر الم�اء والمج�اري والكهرباء، وظ�ل الحي فقي�را بخدماته 
نتيجة اإلهمال الحكومي السيئ الذي صار سمة للحكومة الحالية. 
من جهته قال أحد س�كان الحي: ال يعقل أن تتخلى محافظة بغداد 
وحكومتها المحلية وأمان�ة العاصمة ومجلس الوزراء عن 12 ألف 

مواطن بطريقة غريبة ال تنم عن حرص من قبل كافة المس�ؤولين 
الذي�ن لم يطبقوا النصوص الدس�تورية التي كفل�ت حق المواطن 
بالرف�اه وتحقي�ق العدال�ة في تقدي�م الخدمات من م�اء وكهرباء 
وتبليط ومجاري، إضافة إلى الس�هر على راحة وسعادة المواطن. 
وأض�اف: إن حي الحس�ين ليس مجمعا عش�وائيا ب�ل هو مجمع 
سكني لمنتس�بي أضخم وزارة من حيث الموارد المالية، مستغربا 
س�كوت وزارة النفط عن مطالب�ة الجهات ذات العالقة بإس�عاف 
طلبات س�كنته، عادا تخلي وزارة النفط عن المطالبة يسبب حزنا 
وألم�ا ال يتحمله األطفال والنس�اء فكيف بالرجال والش�باب الذين 

بدوا يائسين من إنقاذهم من هذه المحنة.

امل�ستقبل العراقي/ خا�س

م�رة أخ�رى نناش�د وزارة التعليم 
العال�ي إل�ى أهمي�ة متابع�ة أوضاع 
الطلبة في األقس�ام الداخلية عموما 
وأقس�ام الكلي�ة التقني�ة خصوصا، 
نظرا لما ش�اهدناه م�ن واقع بائس 
ومزر، يثير األسى والتأسف لما وصل 
إليه الح�ال من تراج�ع الخدمات بل 
وغيابها لدرجة يتس�اءل معها المرء 

أحق�اً ه�ذه أماك�ن طلب�ة جامع�ة، 
ويمك�ن له�م أن يدرس�وا ويطالعوا 

ويناموا فيها مثل البشر؟!
 ثم كيف استطاعوا أن يتحملوا كل 
هذه الفت�رة البقاء في ه�ذا المكان، 
وأين منهم المس�ؤولون عن األقسام 
الداخلية؟! تس�اؤالت م�رّة ومريرة ال 
تحتاج إلى ش�هادة ش�اهد بل الواقع 

المرئي هو من يرفع أصابعه العشرة 
احتجاج�ا. فبناية األقس�ام الداخلية 
قديمة وإنارتها من المصباح األصفر 
القديم وسعره 250 دينارا، بينما نرى 
كل أربعة طالب او خمس�ة يجلسون 
في غرفة مس�احتها أربعة في ثالثة، 
وتحت�وي عل�ى ثالج�ة م�ن الحج�م 
الصغي�ر وكأنهم في قف�ص دجاج، 
الصحية  الحمام�ات والمراف�ق  ام�ا 
فيش�ترك به�ا جناح كام�ل، علما ان 
الجن�اح يحتوي عل�ى 21 غرفة وكل 
غرف�ة يس�كنها ثالث�ة أش�خاص أو 
أربعة. والمراف�ق الصحية وعددها 5 
غي�ر نظيفة ورائحته�ا تزكم األنوف 
والحمام�ات وعدده�ا 4 هي االخرى 
يرثى لها ومنها عاطلة اما مساحتها 
فهي متر ف�ي مت�ر. وال يتوافر فيها 
الماء الحار وإذا ماتوفر فانه اليكفي 
الجمي�ع لالس�تحمام والش�اطر من 
يس�تحم أوال ألن الماء ينفد بسرعة، 
وه�ذه حالهم مع الكهرباء. الكهرباء 
ف�ي األقس�ام الداخلي�ة تعط�ى من 
الس�اعة السادس�ة مس�اء بعد أذان 
المغ�رب وتقطع عند الثانية عش�رة 
األوق�ات  وباق�ي  اللي�ل  منتص�ف 
الوطنية،  الكهرب�اء  ينتظرون رحمة 
وإذا م�ا أضفن�ا إل�ى قائم�ة الهموم 
والمعاناة المس�تمرة لطلبة القس�م 
الداخل�ي فان للغس�االت هي األخرى 
المالب�س  فغس�االت  واف�ر  نصي�ب 
عدده�ا اثنان للجن�اح كله أي إلحدى 
الغرف�ة  أن  علم�ا  وعش�رين غرف�ة 
مهيئة لشخصين فقط وهم يضعون 
به�ا ثالثة وأربعة وف�ي بعض الغرف 
ال يوج�د لوك�رات، ما يس�مى محليا 
ب�"كنت�ور".  وه�ذا "اللكور" يس�ع 

مالب�س لش�خصين وأكثره�ا تالفة 
أم�ا مالب�س باق�ي الغ�رف فمعلقة 
عل�ى الج�دران فيم�ا ت�رى األس�رّة 
وه�ي عموما تالفة ج�دا وقديمة وال 
يوج�د ع�دد كاٍف منها حي�ث وجدنا 
ف�ي بعض الغرف طلب�ة نائمين على 
بمروح�ة  مجه�زة  والغرف�ة  األرض 
وثالجة صغي�رة   وهيت�ر صغير. بل 
المضح�ك المبكي أن قاعة المطالعة 
أو القاعة الدراسية فحدث وال حرج. 
إذ أنها في غاي�ة البرودة وتفتقر إلى 
أبس�ط وس�ائل الراح�ة ومكيفاته�ا 
التعمل ف�ي الصيف وإنم�ا موجودة 

أشبه بالديكور فقط!! 
وحين تدخ�ل المطبخ الذي يحتوي 
عل�ى أربع�ة طباخ�ات كأن�ك تدخل 
عالما س�رياليا، اثنان من الطباخات 
عاطل�ة ال تعم�ل وليس م�ن تصليح 
او إدام�ة واثنان تعمل للجناح الواحد 
فتصوروا حجم ونوع المشكلة وكيف 
يعدون وجبات طعامه�م.   وبعد كل 
هذه المعاناة ، حينما تذهب لمسؤول 
األقسام الداخلية األستاذ عدي يقول 
للطالب )تعجبك هذي الغرفة تعجبك، 
متعجبك هس�ه أطلع فايلك وأشككه 
وأرفضك من األقسام الداخلية وروح 
أجرك بره،  ويله هس�ه أتفضل أطلع 
بره( علم�ا أن الفايل هو للتقديم في 
األقس�ام الداخلية وعند التسجيل في 
األقسام الداخلية يأخذون مبلغ قدره 
50 ألف دينار من كل طالب. ترى من 
يقبل لنفس�ه ان يعيش ويس�كن في 
هكذا أج�واء ومن يرض�ى ألوالده أن 
يكون وضعهم بهذا الش�كل المزري، 
ان الطلب�ة الذي�ن قدموا للس�كن في 
األقس�ام الداخلي�ة ه�م ف�ي الغالب 

م�ن المحافظ�ات ولو كان�ت لديهم 
س�كن  لتامي�ن  المادي�ة  اإلمكاني�ة 
خارج�ي لما ت�رددوا ف�ي ذلك لحظة 
واحدة.  ما شاهدناه غيض من فيض 
وه�و قليل من كثير ل�م يقل بعد عن 
معاناة طلب�ة األقس�ام الداخلية في 
الكلية التقني�ة ولكن يكفي للزائر ان 
يش�اهد هذه الصور التي توثق واقع 

الح�ال.. فهل من اس�تجابة وتجاوب 
س�ريع رفق�ا بأبنائنا الطلب�ة الذين 
كت�ب عليه�م الس�كن في األقس�ام 
الداخلي�ة ونأم�ل ان ال يكون الجواب 
جاه�زا ف�ي تعلي�ق القضي�ة برقبة 
الطلبة واعتبارهم المسؤولين وليس 
الضحي�ة لإلهم�ال م�ن المش�رفين 

والمتابعين.
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األقسام الداخلية لطلبة الكلية التقنية.. صورة بائسة لرتدي اخلدمات

يتس�اءل الكثي�ر م�ن المواطني�ن ع�ن م�دى بق�اء الروتين 
الحكومي�ة لتمش�ية  الدوائ�ر  والمحس�وبية والعالق�ات ف�ي 
المعام�الت، مث�ال نج�د أن الموظ�ف يش�ترط عل�ى المواطن 
الحضور ش�خصيا في انجاز معاملته بينما ينتفي هذا الشرط 
إذا كان�ت المعاملة عن طري�ق )المعقب( والتي ه�ي بالتأكيد 
مدفوعة الثمن ويصبح حضورك غير مهم في ظل المحسوبية 

والعالقات بين هذه الدوائر.
 نرج�و من مدراء الدوائر الخدمية متابعة هذه االزدواجية في 
التعامل مع المواطني�ن وإيجاد صيغة تضمن حقوق المواطن 
االعتباري�ة وع�دم إش�عاره أن اآلخر ال�ذي يس�تطيع أن يدفع 

للمعقب أفضل منه.



اكتف�اء قضائ�ي عل�ى الرغم مس�احة العمل 
الشاس�عة والزخ�م الكبير، لك�ن العين تنظر 
حاليا إلى الوس�ائل التكنولوجية واألس�اليب 
المتطورة المعتمدة في دول العالم المتحضرة 
لمواصل�ة المش�وار بتوفي�ر اقص�ر الط�رق 
للمواط�ن العراقي بانج�از متطلباته، هذا ما 
تفك�ر ب�ه محكم�ة األح�وال الش�خصية في 
البي�اع التي ش�رعت منذ فت�رة بحملة جديدة 
لتطوي�ر عملها على صعد عدة ف�ي إن واحد، 
وهي تع�رب عن ثقتها بمزيد م�ن النجاحات 

في المستقبل القريب.
"إنها محكمة مس�ؤولة ع�ن قاطع جغرافي 
يصل إل�ى 45% من جانب الك�رخ في بغداد"، 
م�ن هنا يب�دأ عل�ي العكيلي قاض�ي األحوال 
الشخصية األول في البياع كالمه، وهو يتحدث 
عن عمل محكمته وخططها المس�تقبلية في 
سبيل توفير الدعم للمواطن واالنجازات التي 

حققتها خالل الفترة الماضية.
العكيل�ي، يقول إننا "مس�ؤولون ع�ن أحياء 
البياع والدورة وحي العامل والسويب وغيرها 
من المناطق التي تقع غرب بغداد وصوال إلى 
بداية المحمودية، هذه رقعة جغرافية تتمتع 
بكثافة س�كانية عالية"، مشيرا إلى إن "عدد 
الدعوى الواردة إل�ى المحكمة العام الماضي 
بل�غ 10 أالف دع�وى ف�ي حي�ن إن طاقمن�ا 
يتكون م�ن أربعة قضاة تمت إضافة أخر لهم 

في أواخر الشهر الماضي".

دعاوى كثرية مبعدالت عالية

ويق�در العكيل�ي ب�ان "يك�ون القاض�ي في 

محكم�ة البي�اع لألحوال الش�خصية قد نظر 
أكثر من 2000 دعوى خالل الفترة الماضية"، 
معرب�ا عن وجهة نظره ب�أن "هذه المعدالت 
عالية تف�وق قدرة إي قاض لكنن�ا تمكنا من 
تج�اوز الزخم بفض�ل ما نملكه م�ن خبرات 
داخ�ل المحكمة"، الفتا إلى إن "عمل القاضي 
ال يقتص�ر عل�ى النظر في الدع�اوى بل هناك 
حجج كالقسامات ووصايا الحجر والقيمومة 
والوقف والتمليك باإلضافة إلى عقود الزواج 

الت�ي يق�در عددها في الي�وم الواحد نحو 50 
عقداً باإلضافة إلى 40 قسام شرعي، وان هذه 
المع�دالت عالية مقارنة مع المحاكم األخرى 
مع األخذ بعين االعتبار النس�ب السكانية في 

رقعتنا الجغرافية".
ويتمنى قاضي األحوال الش�خصية األول في 
البياع، أن تتخذ الجهات ذات العالقة إجراءات 
من ش�أنها تقليل ع�دد المراجعين للمحكمة، 
حي�ث يؤكد الحاجة ل� "ش�طرها ال�ى اثنتين 
كي تس�توعبا زخم المراجعي�ن إليها يومياً"، 
مس�تدركاَ "لك�ن االمور تس�ير حاليا على ما 
يرام وال توجد مش�اكل او معرقالت والفضل 
يعود الى العمل ال�دؤوب لطاقم المحكمة 
القضائي واإلداري، ودليلنا في ذلك انتهاء 
مراجعات المواطنين قبل الساعة الواحدة 
ظه�را م�ا يؤش�ر انجازنا اغل�ب الملفات 

المعروضة بصورة يومية".

اإجابات على ا�ستف�سارات املحامني

وتج�ول مراس�ل المرك�ز اإلعالمي للس�لطة 
القضائي�ة في أروق�ة المحكم�ة التقى بعدد 
من المحامين اس�تمع إل�ى معرقالت عملهم، 
مشيرين إلى ان أبرزها يتعلق بالحجج وتأكيد 
المحكم�ة على حض�ور ذوي العالق�ة وعدم 
االكتفاء بالوكالة، بدوره العكيلي رد على هذا 
الجانب بالق�ول أن "القانون يخول المحامي 
مراجع�ة المحكمة على وف�ق وكالة عامة أو 

خاصة حسب الحاجة، أما الحجة فأن القانون 
اوج�ب حضور صاحب العالقة وبالتالي فإننا 

ال نستطيع قبول مراجعتهم إال بوجوده".
 وزاد أن "المحكم�ة طالما وجهت المحامين 
بضرورة تطبيق القانون وعدم مخالفته، ألننا 
ال نس�تطيع أن نجامل شخصاً، فغايتنا تكمن 

بالحفاظ على حق�وق المواطن" 
مس�تدال بأنه "في حال�ة االيصاء 
القاض�ي  واجب�ات  بي�ن  يك�ون 
التأكد من صالحي�ة الوصي ألداء 
مهامه كوضعه النفس�ي وحالته 
الصحي�ة والبدني�ة حت�ى نطمئن 
على القضي�ة"، موضحا أن "هذا 
الجانب من وجهة نظر المحامين 
المعرق�ل األبرز لعمله�م، واذا ما 
كانت لديهم مقترحات او شكاوى 
أخرى فإن صدر المحكمة يتس�ع 
له�ا في أي وق�ت"، منوها إلى ان 
"القاضي لن يقف حجر عثرة أمام 
أي مراجعة مكتملة الجوانب، فهو 

يبدي مرونة ف�ي متابعته لطلبات المراجعين 
أيا كان�ت صفتهم لكن بالحدود التي يس�مح 

بها القانون".

حاجة ما�سة للطاقات الب�سرية الفنية

وف�ي جانب آخر يتطلع العكيل�ي، إلى تطبيق 
ش�امل للحكوم�ة االلكترونية التي س�بق ان 

أعلن�ت الس�لطة القضائية الن�واة األولى لها 
نهاي�ة العام الماض�ي بتوثيق عق�ود الزواج 
الكتروني�ا، ويوض�ح أنه�ا "خط�وة جب�ارة 
من مجل�س القضاء األعلى والب�د من توفير 
الطاق�م الفني المتخصص لها من اجل إنجاح 
هذه التجربة"، مش�ددا عل�ى ان "هذا االنجاز 

يعني طي صفحة المعامالت الورقية التي قد 
تكون مهددة بالتلف او الضياع كما أنها توفر 
علين�ا الوقت والجه�د"، داعيا إلى "اش�تراط 
إجادة العمل على أجهزة الحاسوب في تعيين 
موظف�ي الس�لطة القضائي�ة حتى ل�و كانوا 
بدرج�ة كاتب للوصول الى أعلى المس�تويات 
ف�ي الجان�ب الرقم�ي"، منبه�ا أن "محكمة 
األحوال الشخصية بأمس الحاجة إلى ربطها 

الكترونيا ب�وزارات العدل والداخلية والصحة 
لتس�يير المعام�الت بس�هولة والقضاء على 

الروتين وتأخر اإلجراءات".
ويقترح العكيلي أن "تعمل السلطة القضائية 
عل�ى رف�د المحاك�م بطاق�م فني قب�ل البدء 
بإط�الق الحكومة االلكترونية ضمن ش�عبة 
تس�مى بالتوثي�ق االلكترون�ي 
ونح�ن بحاج�ة ف�ي محكمتنا 

كمع�دل أدنى إلى 5 أش�خاص 
م�ن هذا الن�وع ينصب عملهم 
الموظ�ف  توثي�ق عم�ل  ف�ي 
اإلداري اليوم�ي"، متوقعا أن 
"ه�ذه الخطوة س�تفضي إلى 
وصول معدالت انجازنا بنحو 
80 عقد زواج يومياً"، ومضى 

بالقول ان "الطاقم القضائي في 
المحكمة كاف ويجب أن ينصب 
اهتمامنا  حاليا على الفنيين من 
ذوي االختص�اص االلكترون�ي 
الحاس�وب لمواكبة  كمهندسي 

التطور الحاصل في دول العالم".
 مفضالً "وجود موظف فني واحد على إقامة 
دورات تعليم على أنظمة الحاس�وب آلخرين 
إداريين"، منوها إلى ان "مهندس الحاس�وب 
بإمكان�ه إفادة غي�ره وإعطائهم م�ن خبرته 

خالل العمل الميداني.
 وهذه تجرب�ة نعمل عليها اآلن وبدأت تحصد 

ثمارها".

تطلع إلى أمام بعين التفاؤل
وع�ن الرؤي�ة المس�تقبلية لعم�ل المحكم�ة 
وإمكاني�ة تطويره�ا يعل�ق قاض�ي األحوال 
الش�خصية أنن�ا "نعم�ل عل�ى وف�ق الخطة 
ورئاس�ة  القضائي�ة  للس�لطة  المس�تقبلية 
اس�تئناف الكرخ وتنفيذ ما عل�ى عاتقها في 
مقدمتها خطة القضاء الخمس�ية التي كشف 
عنه�ا مطلع العام الماض�ي"، معربا عن امله 
ب�"استحداث قاعة أنموذجية لموظفي األقالم 
الخدمية كالحجج والقسامات الشرعية حتى 
تمكن المواطن من انجاز مراجعته في مكان 

واحد بدون التنقل بين أروقة المحكمة".
كان�ت الس�لطة القضائي�ة قد أطلق�ت خطة 
خمس�يه ب�دء العمل بها م�ن الع�ام الماضي 
وصوال إل�ى 2016، تهدف إل�ى تطوير العمل 
القضائ�ي ف�ي الب�الد على مختل�ف األصعدة 
وتقدي�م أفض�ل أن�واع الدع�م للجه�ات ذات 
العالقة ألج�ل القيام بواجباتها على أتم وجه 
وتنش�د تحوي�ل مفرداته�ا إلى واق�ع عملي 
من خالل خطط تش�غيلية ومش�اريع عملية 
حت�ى يتمكن م�ن يعنيهم األمر من منتس�بي 
السلطة القضائية التعامل معها، وفي مقدمة 
أهدافها، تعزيز استقاللية القضاء ويكون ذلك 
من خالل شرح مفاهيمه، وكشف تأثيره على 
تحقيق العدالة، كما تسعى السلطة القضائية 
إلى نش�ر الثقافة القانونية في المجتمع عن 
طريق الم�دارس والجامعات.أما على الصعيد 
العمران�ي وحم�الت التطوي�ر التي ش�هدتها 
المحكمة أفاد العكيلي بأنه "تم خالل األشهر 
الس�تة الماضية بدأنا بطالء المحكمة وإعادة 

التأسيسات الكهربائية.
 وتجهي�ز البناي�ة بمكيف�ات هواء )س�بلت( 

عل�ى  بم�راوح  مع�ززة 
ط�ول مم�رات البناي�ة وه�و م�ا كان مح�ل 
ارتي�اح للمراج�ع باإلضاف�ة ال�ى منظوم�ة 
مكافح�ة الحري�ق وأخرى ألجه�زة كاميرات 
ف�ي  ط�وارئ  اب�واب  فت�ح  وت�م  المراقب�ة 
طابق�ي المحكم�ة"، مبديا رغبت�ه ب�"توفير 
التخصيص المالي إلعادة تأثيث المحكمة من 
الداخل خدمة للمواطن العراقي، وان رئاس�ة 
االستئناف دائما ما تستجيب لطلباتنا بأسرع 

وقت ممكن".

البداي�ة تك�ون مج�رد لعب�ة أو هواية الكتش�اف 
أش�خاص آخرين لكنها سرعان ما تتطور لتصبح 
ش�بكة  تغذيه�ا  إلكتروني�ة"  زوجي�ة  "خيان�ة 
االنترنت عبر مواق�ع التواصل االجتماعي خاصة 
الفايس�بوك، ومواقع الدردش�ة االلكترونية على 
والمس�نجر  الس�كايب  م�ن  تس�ميتها  اخت�الف 
والياهو، ورغم أن هذه الظاهرة ليس�ت بالجديدة، 
إال أن المش�كل ال�ذي يط�رح نفس�ه ف�ي الخيانة 
الزوجي�ة االلكتروني�ة ه�و طريق�ة إثباته�ا في 
المحكم�ة، وما م�دى نجاعة القواني�ن الجزائرية 
للتصدي لهذه الظاهرة التي ش�تت أس�را بكاملها 

وفرقت بين الزوج وزوجته.

االنرتنت م�سدر القلق

م�ع تق�دم التكنولوجيا وتطور عال�م االتصاالت، 
كان للخيان�ة الزوجي�ة نصي�ب من ه�ذا التطور، 
ومع ظهور العديد من مواقع الدردش�ة والتواصل 
االجتماعي لم تكن تدري ال المرأة وال حتى الرجل 
على حد س�واء أن االنترنيت س�تتحول إلى مصدر 
قل�ق أم أداة س�لبية في يد الط�رف اآلخر، ويمكن 
أن تص�ل المش�اكل بس�ببها والغي�رة إل�ى طريق 

االنفصال.
فجل�وس ال�زوج لس�اعات طويل�ة أمام شاش�ة 
الكمبيوتر للدردش�ة والتواصل مع نساء أخريات 
ق�د يثير حفيظ�ة وغي�رة الزوجة، التي تكتش�ف 
بمرور الوقت أن زوجه�ا يفضل قضاء الوقت في 
الدردش�ة مع ام�رأة أخرى ويس�تمتع في تجاذب 
الحدي�ث معها وقد تتطور عالقته االلكترونية إلى 
أش�ياء أخرى في حض�ور الوس�ائل التكنولوجية 
من ص�وت وصورة، وبهذا تصبح االنترنت مصدر 
إزع�اج وخطرا للزوجة التي ترفض أن تقاس�مها 
ام�رأة أخ�رى في اهتم�ام وحب زوجه�ا ولو في 

العالم االفتراضي.
وفي ه�ذا المقام ذك�رت لنا إح�دى المحاميات 
بأنه�ا تول�ت قضي�ة ط�الق كان الس�بب فيه�ا 
الخيان�ة االلكترونية، حيث ق�ررت الزوجة رفع 
دع�وى تطليق ضد زوجها ألن�ه خانها مع امرأة 
أخ�رى وكل ه�ذا بعدما تعرف عليه�ا عن طريق 
االنترنت، أين كان يقضي جل وقته أمام شاش�ة 
الكمبيوتر ليتعرف على تلك المرأة، وهي مغتربة 
جزائرية بفرنس�ا اس�تطاعت أن تس�تميل قلب 

زوجه�ا وتوقعه في ش�باكها، وتضيف المحامية 
ب�أن الزوج�ة المخدوعة اكتش�فت خيانة زوجها 
بعدما تغي�رت معاملته لها وأصبح دائم الش�جار 

كان يغي�ب لس�اعات خ�ارج البي�ت يقضيه�ا في معه�ا ووصل إلى حد هجرانه�ا في المضجع، أين 
مقه�ى األنترن�ت وبع�د ش�كها في�ه طلب�ت من 
ش�قيقها تعقبه والتأكد من شكوكها ليخبرها أن 
زوجها يقضي وقته أمام شاش�ة الكمبيوتر، وما 
زاد ف�ي ح�دة التوت�ر أن زوجها أقر بحب�ه المرأة 
أخ�رى واعت�رف أنه يريد ال�زواج منه�ا، ما جعل 

زوجته ترفع ضده دعوى تطليق.

 اخليانة االلكرتونية

وال تقتصر الخيانة الزوجية على الرجال فقط، 

فالنس�اء أيضا وجدن أنفس�هن في قفص االتهام 
بس�بب اإلدم�ان عل�ى التكنولوجيا واالس�تخدام 
المف�رط لالنترن�ت الت�ي قد تتح�ول إل�ى نقمة. 
وكثي�را ما ال يعتبرنه�ا خيانة زوجي�ة، بل مجرد 
عالقة عابرة وتواصل عبر االنترنيت، لكن النتيجة 
ق�د تكون وخيمة وهو ما حص�ل لزوجة تبلغ من 
العم�ر 27 عام�ا، طلقه�ا زوجها بعدما اكتش�ف 
خيانتها االلكترونية، حي�ث اعترفت هذه الزوجة 
لمحاميه�ا بمش�كلتها، وأخبرت�ه أنها ف�ي بداية 
زواجه�ا كانت تعي�ش حياة مس�تقرة غير أن كل 
شيء تغير بسبب غياب زوجها المتكرر عن البيت 
وانش�غاله ف�ي العمل، حي�ث لم تجد غير شاش�ة 
الكمبيوت�ر لتس�ليتها، ف�ي البداي�ة كانت تش�غل 
وقتها باألب�راج وصفحات الموضة واأللعاب، إلى 
أن قررت ذات يوم اكتش�اف مواقع الدردش�ة بعد 
ش�جارها م�ع زوجه�ا، أين تعرفت على ش�خص 
قاسمته مشاكلها، وتقربت منه بحديثها المتكرر 
معها، وساعدها في ذلك القاسم المشترك بينهما 
أي�ن كان يعاني من نفس المش�اكل م�ع زوجته، 
وهكذا اعت�ادت على وجوده في حياتها وأصبحت 
ال تفارق شاش�ة الكمبيوتر، إلى أن اس�تفاقت من 
ه�ذا الحل�م بعدما اكتش�ف زوجه�ا عالقتها بهذا 
الشخص، ورغم أنها اعتذرت منه وأخبرته أنها لم 

تقصد خيانته إال أنه أصر على الطالق.

!! االإثبات  "اخليانة" �سعبة 

وفي هذا الس�ياق كش�ف لن�ا المحامي مصطفى، 
ب�أن جريمة الخيان�ة الزوجية صعب�ة اإلثبات إذا 
تعلق�ت بالخيان�ة العادية، فما بال�ك إن كانت عبر 
شاش�ة الكمبيوتر، حيث أكد محدثنا بأن القانون 
صريح في مثل ه�ذه القضايا، أين يتوجب إلثبات 
جريم�ة الخيان�ة الزوجي�ة أو الزنا وجود ش�هود 

ودالئل مادية، حيث ال يمكن للرجل أو المرأة إثبات 
خيانة الطرف اآلخر إال بالدليل المادي، وفي حالة 
الخيان�ة االلكترونية - يقول األس�تاذ - فالقانون 
ال زال غير مل�م بهذه القضايا التي تدخل في إطار 
الجرائ�م االلكترونية وال يمك�ن إثباتها، ما يجعل 
ال�زوج أو الزوج�ة ف�ي غال�ب األحي�ان يكتفون 

باالنفصال واللجوء للطالق.

خمت�سون نف�سانيون: هروب من الواقع

وف�ي الموض�وع صرح�ت المختص�ة النفس�ية 
"دليلة/ح" قائلة" ل�كل تصرف دوافع وخلفيات، 
وحت�ى الخيان�ة فهي ل�م تأت من ع�دم وإنما هي 
نتيج�ة تراكم�ات ق�د يعيش�ها ال�زوج أو الزوجة 
ف�ي حياتهم�ا اليومي�ة" وأضاف�ت ب�أن الخيانة 
االلكترونية قد تفس�ر في غالب األحيان على أنها 
مج�رد لعبة أو تس�لية لكن حقيقته�ا هي هروب 
م�ن الواق�ع ونوع م�ن التنفي�س العاطفي، حيث 
يجد الزوج أو الزوج�ة ما كان ينقصه في الطرف 
الثاني من خ�الل الدردش�ة االلكترونية وتواصله 
عبر االنترنيت مع ش�خص مجهول قد يعرف عنه 

سوى اسمه المستعار أو بلده.
وأك�دت محدثتن�ا عل�ى أن أه�م س�بب للخيان�ة 
االلكتروني�ة ه�و االنتقام من حال�ة اإلهمال التي 
يتس�بب فيها أح�د الطرفين في العالق�ة الزوجية 
س�واء الم�رأة أو الرج�ل أو الحاجة إل�ى التواصل 
والتع�ارف مع اآلخري�ن أو الهروب من ش�يء ما 
كالفش�ل العاطفي والمش�اكل وضغوط العمل أو 
حتى الملل والف�راغ ، خاصة أن كثيرا من األزواج 
ال يرون في الدردشة االلكترونية خيانة أو زنا ألن 
التواص�ل الجس�دي فيها غير ممك�ن إال في حالة 
اللق�اء الفعلي ف�ي الواقع كأن تثم�ر العالقة عبر 

االنترنت للقاء حقيقي.
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الديمقراطي�ة  أن  الواض�ح  )م�ن 
مكان في�ه انتخابات عديدة بكلفة 
وبمرش�حني  قضاي�ا  دون  هائل�ة 

قابلني للتبادل( -غور فيدال-
من املعروف أن الظواهر االجتماعية 
او  والسياس�ية ال يمك�ن فهمه�ا 
تفس�رها إال ع�ن طريق وس�ائط 
املفاهي�م  خ�ال  م�ن  أي  معين�ة 
واملناهج والنظريات وهذه الوسائل 
يمكن من خالها مطابقة الظواهر 
واألح�داث ما ب�ني الواق�ع والعقل 
لكي يتمكن العقل من وتفس�رها 
واستيعابها واالنسجام معها. لذلك 
يجب ان يكون تناسب بني الظواهر 
والواقع وما بني املناهج السياسية 
وتتطاب�ق  اله�دف  يتحق�ق  لك�ي 
النظري�ات السياس�ة م�ع الواق�ع 
االجتماع�ي والطبق�ي يف الدول�ة. 
ويمكننا اإلش�ارة اىل ذلك من خال 
مقولة الفيلسوف األملاني )ارسنت 
هيكل( )السياسة هي علم األحياء 
التطبيق�ي(. وعندم�ا نأخ�ذ نظرة 
ع�ن الواقع الس�يايس واالجتماعي 
ال�ذي يمر ب�ه املجتم�ع العراقي يف 
الوق�ت الحارض نج�د أن كثرا من 
األمور السياس�ية والتجارب بدأت 
تأخ�ذ منح�ى مختلف�ا تماما عما 
كان يعيش�ه املجتم�ع العراقي بل 
وحتى املجتم�ع العربي ككل. وهذا 
ما ناحظه من خال األحداث التي 
نلمس�ها ع�ى ارض الواق�ع وعند 
محاولة املقارنة ما بني تلك األحداث 
ومحاول�ة طيه�ا تح�ت اي نظرية 
سياسية معينة نجد ان أغلبية تلك 
األحداث ال تنطوي تحت اي نظرية 
سياسية او منطلق سيايس وناحظ 
كذلك االخت�اف الجذري بني أفكار 
تلك األح�زاب والتي�ارات مع اغلب 
النظري�ات السياس�ية ان ل�م يكن 

كلها. وهنا يمكننا االس�تدالل عى 
والدة تجربة جدي�دة ومختلفة عن 
النظريات السياسية والفكرية عى 
الصعيد السيايس، ومن املعروف أن 
السياس�ية تفرس نظام  النظريات 
الحكم يف الدولة يجب ان يكون عى 
أس�اس ثاثة انواع النوع االول هو 
نظام الح�زب الواحد وهو نظام ال 
يوجد فيه اي تنافس أي ما يس�مى 
بالنظام غ�ر التناف�ي مما يتيح 
الفرصة للحزب الحاكم من التفرد 
واحتكار الحكم والعمل الس�يايس. 
اما الشكل الثاني فهو نظام الثنائية 
وه�ذا  الدول�ة  حك�م  يف  الحزبي�ة 
النظ�ام يق�وم عى أس�اس حزبني 
كبرين للحكم يف الدولة. ام الشكل 
الثالث فهو نظام التعددية الحزبية 
او نظ�ام متع�دد االح�زاب للحكم 
يف الدول�ة وه�ذ النظ�ام يقوم عى 
وجود ثاثة أح�زاب او اكثر للحكم 
يف الدول�ة ويك�ون التنافس ش�ديد 
بينه�م للوصول اىل الس�لطة. فعند 
مراجعة تاريخ الواقع الس�يايس يف 
الع�راق نج�د انه مر بسلس�لة من 
األنظمة السياسية للحكم يف الدولة 
حي�ث كان نظ�ام الح�زب الواح�د 
هو املسيطر عى س�لطة الحكم يف 
الدول�ة وال ن�رى أي ظهور او بروز 
ألي ح�زب او تي�ار مناف�س لذل�ك 
الح�زب وه�ذا مم�ا أدى اىل تركيز 
الس�لطة بيد الح�زب الحاكم ومن 
ث�م عززها بالتوجه إىل الدكتاتورية 
بالحك�م. ولك�ن بعد س�قوط هذا 
النظام عم 2003 أصبحت الساحة 
العراقية مرسحا مفتوحا لكثر من 
األحزاب والتي�ارات من الربوز عى 
الساحة السياس�ية وكانت عوامل 
عديدة قد س�اعدت عل نهوض تلك 
األحزاب والتيارات للوصول اىل دور 

القي�ادة والحك�م يف الدول�ة. وهنا 
يمكنن�ا ان نطلق تس�مية عى تلك 
الفرتة من الحك�م بنظام التعددية 
الحزبية يف حكم الدولة وان أهم ما 
ي�ؤدي له هذا النظام هو عدم قدرة 
أي حزب عى الحصول عى األغلبية 
الربملاني�ة لتش�كيل الحكومة لذلك 
يتم بعدها تشكيل حكومة ائتافية 
توافقي�ة ال رضاء جمي�ع األطراف 
السياس�ية وبالتايل تكون حكومة 
ضعيف�ة وتابعة لس�يطرة الربملان 
وايض�ا ال يكون أي دور للمواطنني 
باختيار رئيس الحكومة وإنما يتم 
انتخابه من قب�ل األحزاب. لكن ما 
رأيناه وبعد م�رور فرتة من الزمن 
عى هذا النوع من الحكم يف الدولة 
اخ�ذ يس�لك منح�ى آخ�ر ومتغرا 
تغرا تاما عن النظريات السياسية 
الت�ي تفرس الحك�م يف الدولة حيث 
نرى تعددية حزبية يف نظام الحكم 
او حتى ظاهر الحكم أي بمعنى ان 
النظام يكون عى أس�اس التعددية 
لك�ن  الحك�م  إدارة  يف  الحزبي�ة 
املسيطر عى حكم الدولة هو حزب 
واح�د وهنا ن�رى ان نظ�ام الحكم 
اخذ طاب�ع نظ�ام الح�زب الواحد 

للحكم يف الدولة.
ان  ناح�ظ  ذل�ك  خ�ال  وم�ن   
م�ا يحص�ل حالي�ا ع�ى الس�احة 
السياس�ية للحكم يف الع�راق بروز 
نظري�ة سياس�ية جدي�دة يمكنها 
امل�زج ب�ني نظريت�ني أو نظام�ني 
سياس�يني للحك�م يف الدولة والتي 
عليها)نظري�ة  نطل�ق  ان  يمك�ن 
الت�زاوج الس�يايس لنظ�ام الحكم 
يف الدول�ة( والت�ي تعت�رب نظري�ة 
سياس�ية لحكم الدول�ة عن طريق 
الخلط بني النظامني السياسيني يف 

حكم الدولة.

منطقة البرتول الواعد

الدور القطري التآمري االنفصال بني النظرية واحلكم

حاضنة العنف يف تونس

يتوقع أن تزداد بشكل ملحوظ عمليات 
االستكش�اف والتنقي�ب البترولية في 
الش�رق األفريق�ي خال ع�ام  2013، 
وذل�ك بع�د النجاح�ات الكبي�رة الت�ي 
حققته�ا الش�ركات ف�ي بع�ض الدول 
من�ذ ع�ام 2010، بالذات في اكتش�اف 
احتياطات غازية عماقة في المناطق 

المغمورة حول موزمبيق.
نجحت االستكش�افات الت�ي قامت بها 
الشركة األمريكية اناداركو، باإلضافة 
إلى شركة ايني اإليطالية، نجحت هاتان 
الشركتان في استكش�اف احتياطيات 
عماقة في المناطق البحرية المحاذية 
لموزمبي�ق، بحي�ث إنهم�ا يخطط�ان 
اآلن لتصدير الغاز المس�يل بحلول عام 
2018. وتش�ير المعطي�ات المتوف�رة 
إلى إمكاني�ة تبوء موزمبيق مس�توى 
عالي�ا من الصادرات الغازية لألس�واق 
العالمي�ة ابت�داء م�ن العق�د المقب�ل. 
وتدل مخططات التش�ييد لمصنع الغاز 
المسيل أنه سيكون حجمه بطاقة نحو 
50 ملي�ون طن س�نويا )أو. 67 بليون 
قدم مكعب س�نويا(. وهذه من أوس�ع 

طاقات تسييل الغاز عالميا حتى اآلن.
األرق�ام  أن  بالذك�ر،  الجدي�ر  وم�ن 
األولي�ة الحتياطي الغ�از الطبيعي في 
كل من مي�اه موزمبي�ق وتنزانيا تقدر 
بنحو 3600 بليون ق�دم مكعب، وهذه 
االحتياط�ات ف�ي ارتف�اع مس�تمر إذ 
أعلنت ش�ركة اينى اكتش�افات جديدة 
خال الربيع الماضي ف�ي مياه تنزانيا 
تق�در بنح�و 800 بليون ق�دم مكعب،  
كم�ا أعلن�ت كل م�ن ش�ركة إكس�ون 
موبي�ل األمريكي�ة العماقة وش�ركة 
ستاتويل النرويجية اكتشافا في نهاية 

ش�هر ديس�مبر الماض�ي، مم�ا يرفع 
أرق�ام االحتياطي�ات الغازي�ة األولي�ة 
المش�ار إليه�ا أع�اه إلى نح�و 4000 
بليون قدم مكعب، والمهم في األمر أن 
االكتش�افات تس�تمر على قدم وساق، 
وبنج�اح متواص�ل، م�ن ث�م اهتم�ام 
الشركات البترولية العالمية في تطوير 
هذا االحتياطي الغازي ليصبح تدريجيا 
منافسا مهما في صناعة تصدير الغاز 

عالميا - مع قطر وروسيا وأستراليا.
ينص�ب اهتم�ام الش�ركات البترولي�ة 
العالمي�ة في تطوير الطاق�ة البترولية 
لموزمبي�ق لتصب�ح واحدة م�ن الدول 
الغازية المهمة عالميا، ومصدرا مهما 
أهمي�ة  وتكم�ن  العالمي�ة.  لألس�واق 
موزمبي�ق ف�ى تواص�ل مياهه�ا م�ع 
القارة اآلس�يوية حيث تكمن األسواق 

المستهلكة الموعودة.
 إال أن االهتم�ام خال ه�ذه المرحلة ال 
ينص�ب فقط على موزمبي�ق، بل أيضا 
على دول ش�رق أفريقية أخرى، وإن لم 
تشكل االحتياطات المكتشفة في بقية 
دول المنطقة نف�س أهمية موزمبيق، 
إال أنها تدل عل�ى توفر مكامن بترولية 
واع�دة في الج�زء الش�رقي األفريقي، 
وأن احتماالت اكتش�اف حقول نفطية 
وغازية أخرى محتمل )إذ تقدر األرقام 
األولي�ة لاحتياطات النفطية بنحو 16 
بليون برميل من النفط الخام(. فهناك 
اكتش�افات نفطية ف�ي الصومال )من 
ثم ليس من الغري�ب عقد مؤتمر دولي 
في لن�دن أواخر الع�ام الماضي إلعادة 
توحي�د الباد ومن ثم اس�تقرارها من 
خال تقدي�م المس�اعدات المالية لهذا 
البل�د ودعم الوس�ائل الازم�ة لتنمية 

الب�اد ومكافح�ة اإلرهاب المتفش�ي 
هن�اك(، كم�ا هن�اك اكتش�افات ف�ي 
كيني�ا وغان�ا وإثيوبي�ا، وطبع�ا إنتاج 
نفط�ي ال يزال مح�دودا في الس�ودان 
وجنوبه متعثر تصديره بسبب انقسام 
الب�اد والخاف�ات بينهم�ا. إال أنه من 
المه�م التذكير أن مرحلة االكتش�افات 
والتنقيب ال ت�زال في مراحلها األولية، 
وس�تأخذ وقتا طوي�ا لمعرفة الطاقة 

البترولية المتوفرة في شرق أفريقيا.
 م�ن الطبيعي، يجب أن نتوقع تحديات 
ع�دة تواج�ه اس�تفادة الب�اد المعنية 
من الريع البترولي، ونش�وب خافات 
متع�ددة تواج�ه هذه االس�تفادة. هذا، 
األجنبي�ة  التدخ�ات  إل�ى  باإلضاف�ة 
األنظم�ة  ضع�ف  فبس�بب  الدولي�ة. 
السياس�ية في هذه الباد، من المتوقع 
أن تنش�ب خافات داخلي�ة عدة ضمن 
البلد الواحد حول أماكن تشييد الصناعة 
البترولي�ة، وبالذات المصان�ع الغازية 
التي تكلف بايي�ن الدوالرات، لما فيها 
السياس�يين  للزعم�اء  اس�تفادة  م�ن 
والمقاولي�ن المحليي�ن، ناهي�ك عم�ا 
توف�ره من فرص عم�ل للقوى العاملة 
المحلي�ة، ه�ذا باإلضافة إل�ى إمكانية 
توفير الخدم�ات الصحية وبناء الطرق 
في المناطق المحاذية لهذه الصناعات 

الضخمة.
 وبالفعل، نشبت مظاهرات عنيفة في 
منطقة متوارا فى جنوب تنزانيا خال 
شهر ديسمبر الماضي حول تشييد خط 
أنابيب غ�ازي ومحطة لتوليد الكهرباء 
تبنيهم�ا ش�ركة صيني�ة بالتعاون مع 
ش�ركة تنزانية. والخ�اف هو هل من 
الضروري تش�ييد محطة الكهرباء في 

دار الس�ام، العاصم�ة التنزانية، التي 
متوفر له�ا محطات للكهرب�اء، أم في 
الجن�وب ال�ذي يفتقر إل�ى الكهرباء؟، 
ونت�ج عن ه�ذه االحتجاج�ات اعتقال 
العشرات من المتظاهرين وحرق منازل 

بعض كبار المسئولين الحكوميين.
كم�ا هناك مس�ألة انع�دام الش�فافية 
وثقاف�ة الفس�اد المتفش�ية ف�ي دول 
العالم الثالث، الت�ي تأخذ أبعادا خطرة 
م�ع توف�ر الري�ع البترول�ي الضخ�م 
ه�ذا  أهمي�ة  ب�دأت  وق�د  والس�ريع. 
الموضوع وانعكاساته تتضح منذ اآلن، 
رغم أن الصناعة البترولية في المنطقة 
ال تزال محدودة ج�دا. فقد نوه مؤخرا 
الس�يد ثوربورن جوس�تربيثر السفير 
النرويج�ى في أوغن�دا )والمعتمد لدى 
رواندا أيضا(، مشيرا إلى ضرورة تبنى 
األسس والقوانين الشفافة الازمة مع 
انط�اق الصناعة البترولية في ش�رق 
أفريقيا، وذكر بهذا الصدد: »من المهم 
ج�دا تبن�ى األس�س الازم�ة لالتزام 
باألس�س الصحيح�ة لموازن�ات ه�ذه 
الدول، وتطوير المؤسسات المصرفية 
والمالي�ة المتط�ورة لتواك�ب نش�وء 
الصناعة البترولي�ة، كما أنه من المهم 
جدا أن يكون نظام المزادات لمنح قطع 
الدولية  االكتشاف واإلنتاج للش�ركات 
ش�فافا وتنافس�يا. وهذا كل�ه يتطلب 
أنظم�ة قانوني�ة صريح�ة وش�فافة. 
وم�ن الجدي�ر بالذك�ر، أن تصريح�ات 
الس�فير النرويجي، كان�ت تعليقا على 
التحقيقات التي يقوم بها مكتب رئيس 
الوزراء األوغندى ح�ول فقدان بايين 
ال�دوالرات كانت مخصصة م�ن الريع 

البترولي لتطوير شمال أوغندا.

الهيدروكربونية  االكتش�افات  تش�كل 
في ش�رق أفريقي�ا جزءا م�ن محاولة 
ف�ي  العالمي�ة  البترولي�ة  الش�ركات 
عل�ى  للعث�ور  ال�دءوب  االس�تمرار 
احتياط�ات نفطي�ة وغازي�ة جدي�دة. 
وم�ن الطبيعي، ف�إن ه�ذه المحاولة، 
ال تقتص�ر فقط عل�ى ش�رق أفريقيا. 
فهن�اك حاليا مح�اوالت ضخم�ة جدا 
تق�در تكاليفها بعش�رات البايين من 
ال�دوالرات فى اكتش�اف البت�رول في 
مي�اه القطب الش�مالي رغ�م الصعاب 
الطبيعي�ة والمناخي�ة والبيئي�ة له�ذه 
المح�اوالت. كم�ا هن�اك المح�اوالت 
االكتشافية في شرق سيبيريا. وتشكل 
هذه المحاوالت عملية متكاملة للعثور 
عل�ى نف�وط جدي�دة،  لك�ي يتواف�ر 
للعالم مص�ادر طاقوية جديدة، تقلص 
االعتم�اد عل�ى النف�ط العرب�ي، حيث 
ثلث�ي  )نح�و  العماق�ة  االحتياط�ات 
االحتياط�ات العالمية الحالية( وكجزء 
من سياسة الدول الصناعية في تحقيق 
نوع من االس�تقال الطاق�وى لدولها. 
وخي�ر مثال على ذلك هو االكتش�افات 
واإلنتاج المتزايد من النفوط والغازات 
الصخرية في الواليات المتحدة وكندا، 
ناهيك عن بقي�ة النفوط غير التقليدية 
)الرم�ل القي�رى والس�وائل النفطي�ة 
المك�ررة مباش�رة من الغ�از الطبيعي 
والنف�ط الثقيل جدا(. لك�ن المعطيات 
المتوافرة حتى اآلن ال تدل إلى إمكانية 
إحال هذه النفوط غير التقليدية محل 
النف�وط التقليدي�ة، فهي س�تطيل من 
عمر النفط، وس�تخلق منافس�ة قوية 
للنفوط التقليدية في األسواق العالمية 

وفى المعادالت السعرية.

كاظم فنجان احلمامي
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كاريكاتري / فوؤاد ح�سون 

نبكي 
هلذا يا عراق !

�ساكر فريد ح�سن 

وليد خدوري

يوم�اً بعد يوم يتكش�ف ال�دور التآمري املش�بوه، ال�ذي تؤديه 
دولة قطر يف املنطقة العربية من خال أمرها حمد بن جاس�م، 
ويساندها يف ذلك القيادة السعودية التي انساقت وراء سياساتها 
وتش�جيعها للفتن الداخلية. وال ريب أن قطر تحولت اىل مخلب 
ومع�ول ه�دم يف الجس�د العرب�ي، وأداة طيعة بي�د االمربيالية 
األمريكي�ة وربيبتها إرسائيل، وارتمائها يف أحضانهما، بوقوفها 
ض�د عروب�ة املنطقة وض�د س�وريا وفلس�طني، وانخراطها يف 
مؤامرة الوطن البديل، وتنفيذها للمخطط األمريكي الصهيوني، 
الرامي إىل تفتي�ت وتجزئة الجغرافيا العربي�ة، وتدمر وخلخلة 
األنظمة العربية التقدمية ،وتفتيت الش�عوب العربية وتحويلها 
إىل كانتونات، وتأجيج الرصاعات الطائفية والقبلية والعشائرية 
واإلقليمية. وتس�عى قطر ب�أي ثمن إىل تزعم الس�احة العربية 
واالضطاع بدور الناطق الرسمي لها، مستغلة األوضاع الداخلية 
يف دول الربي�ع العربي. وللقيام بدورها التخريبي املش�بوه هذا 
أنش�أت قناة "الجزيرة" كمنرب وبوق إعامي ل�"غسل العقول" 
وتش�ويه الحقيقة وتزييف الوعي، ويس�هم يف إش�عال الحرائق 

حت�ى بات�ت عام�ًا للفرقة والت�رذم، وف�ق أجن�دات داخلية 
وخارجية. كذلك عملت عى تغذية البؤر الفاسدة ودعم الحركات 
الجهادية وتيارات اإلس�ام الس�يايس وقوى التكفر السلفية ، 
ونجحت يف اس�تمالتها واخرتاقها وإيجاد لغة تفاهم تتس�اوق 
م�ع سياس�تها، ومدتها باألم�وال النفطية.  وأيضا اس�تطاعت 
قط�ر تدجني العديد من علماء الدين واملثقفني واملفكرين العرب 
ورشاء ضمائره�م وأقامه�م، فأغرتهم وأغدق�ت عليهم أموال 
البرتودوالر وس�خرتهم يف محارب�ة الفكر التنوي�ري النهضوي 
والتقدم�ي الديمقراطي.ويتمث�ل ال�دور القط�ري التآم�ري يف 
الثورات العربية، وخاصة يف ليبيا وس�وريا، بالتفاخر واملشاركة 
يف عملي�ات األطلي ومس�اعدة قوات "النات�و" ودعم "املجلس 
االنتق�ايل". وتج�د قط�ر ضالته�ا اآلن يف التآم�ر ع�ى س�وريا، 
والتحريض عى النظام الس�وري، والعمل عى اشعال نار الفتنة 
فيه�ا، وارس�ال اإلرهابي�ني والجهادي�ني لانخ�راط يف صفوف 
م�ا يس�مى ب�"الجي�ش الحر"، ودف�ع املليارات عى املكش�وف 
لتدمر س�وريا.  يض�اف اىل ذلك ما تقوم ب�ه الدوحة من جهود 

لتقس�يم الوطن العربي وتفتيته وإضعافه، والقيام بوس�اطات 
مختلفة يف الس�ودان واليمن والصومال وفلس�طني ولبنان، عدا 
عن التحركات اإلس�رتاتيجية بهدف رسم خريطة لرق أوسط 
جديد، وحل املعضلة الفلس�طينية عى حس�اب األردن، تجسيداً 
ملروع اليمني اإلرسائييل. وأخرا، يمكن القول انه مهما تنامى 
وتصاعد وتع�زز الدور القطري يف املنطق�ة، تبقى قطر محمية 
أمريكي�ة تتواجد عى أراضيها أس�اطيل وقواع�د أمريكية، ولن 
تك�ون يوم�اً نموذج�اً للديمقراطي�ة وال للقيم الثقافي�ة.   إنها 
بسياس�تها املدعوم�ة بالثروات النفطية، تحم�ل يف طيات هذه 
السياسة سقوطها، وبذور فنائها وغيابها عن املشهد السيايس 
العربي، الذي س�تحكمه يف املس�تقبل املنظور، القوى التقدمية 
والتحرري�ة الطليعي�ة، املس�لحة باألف�كار التنويري�ة الثورية، 
الق�ادرة وحده�ا ع�ى إج�راء التح�ول الديمقراط�ي واإلصاح 
الس�يايس واالجتماعي واالقتصادي، وإحداث التغير النوعي يف 
مجتمعاتنا العربية ، ألجل بناء رصح مجتمع التقدم والحضارة 

والديمقراطية، املجتمع املدني التعددي والديمقراطي.

ليس جميع الذين نزلوا اىل شوارع املدن التونسية 
م�ن أنصار املع�ارض اليس�اري ش�كري بلعيد. 
وبني ه�ؤالء املتظاهرين كثر م�ن الذين اقرتعوا 
ملرش�حي حرك�ة النهضة اإلس�امية. لق�د نزل 
هؤالء إىل الش�ارع بع�د اغتيال بلعيد، وملناس�بة 
تشييع جثمانه، ليعلنوا معارضتهم للتوجه الذي 
تتخذه الب�اد نحو إعادة إنتاج النظام الس�ابق، 
س�واء لجهة الهيمن�ة عى الحياة السياس�ية أم 

التعامل مع املعارضني.
التأكيد ل�م تتخذ قيادة »النهضة« ق�راراً مركزياً 
بتصفية بلعيد. لكن اس�م ه�ذا املعارض ملفهوم 
اىل  االس�امية  الحرك�ة  تس�عى  الت�ي  الدول�ة 
ترس�يخها ورد يف الئح�ة تصفي�ات عى لس�ان 

جماعة إسامية أخرى.
والراب�ط ب�ني سياس�ة »النهض�ة« وب�ني الئحة 
التصفي�ات يمك�ن ان نج�ده يف س�لوك قي�ادة 
ه�ذه الحركة.لق�د رّشع�ت الحرك�ة م�ا أطلق 
عليه اس�م »لجان حماية الث�ورة« التي أجيز لها 
التع�رض لكل ص�وت مع�ارض ل�� »النهضة«، 

خصوصاً اإلعامي�ني، بذرائع وحجج كثرة. لقد 
حارص أعض�اء هذه اللجان التي ه�ي يف الواقع 
ميليش�يا تابع�ة ل�«النهض�ة« مق�رات مواق�ع 
ومق�رات حكومية مطالبني بتصفية ما اعتربوه 

معارضني.
وذهب�ت »النهض�ة«، وقيادته�ا، اىل ح�د إدراج 
هذه اللجان يف نص دس�توري، بم�ا يحول هذه 
امليليش�يا إىل »حرس ثوري« ليتحول قوة ضاربة 
يف أي�دي الحركة اإلس�امية يف وجه خصومها.يف 
موازاة هذا التوجه، لم ترتدد »النهضة«، خصوصاً 
زعيمه�ا راش�د الغن�ويش، يف مغازل�ة التي�ارات 
الس�لفية، بتوجهاته�ا املختلفة. ويش�ار هنا إىل 
ذلك التس�جيل الش�هر للغنويش وهو يتحدث اىل 
ك�وادر من الس�لفية. اذ ش�كا من ان�ه ال يزال يف 
تونس كثر من العلمانيني الذين يس�يطرون عى 

الصحافة واإلعام ومفاصل مهمة يف الدولة.
وبذل�ك يت�زاوج التحري�ض ع�ى املعارضني مع 
التس�اهل الش�ديد مع ذوي االتجاهات العنفية، 
لتنش�أ تلك »البيئة الحاضنة« للعنف الذي تعانيه 

تونس من�ذ انهي�ار النظام الس�ابق وخال تويل 
»النهضة« تس�ير الحكوم�ة االنتقالية، وصوالً 
اىل االغتيال الس�يايس الذي يسجل للمرة األوىل يف 

التاريخ االستقايل للباد.
الجنائي�ة  املس�ؤولية  تتحم�ل  ال  »النهض�ة« 
والقانوني�ة ع�ن ه�ذا االغتي�ال، لكنه�ا تتحمل 
املس�ؤولية السياس�ية ع�ن أج�واء التحري�ض 
وتشكيل ميليش�يات والتس�اهل مع املمارسات 

العنفية وتغطية املمارسات غر القانونية.
ويب�دو أن الحرك�ة ل�م تلتقط معن�ى أن يجري 
اغتي�ال مع�ارض بالرص�اص يف وض�ح النهار، 
يف الوق�ت ال�ذي تعيش الباد أزمة سياس�ية هي 
األعمق منذ قيام النظام الجديد. فهي يف اش�تباك 
مع حلفائه�ا يف الحكومة، ومع موقعي رئاس�ة 
الجمهورية وورئاس�ة املجلس التأسيي. وهي 
يف اش�تباك مع املعارضة املدنية بكل تشكياتها، 
ومع االتحاد العام للشغل. أي أنها يف اشتباك مع 
كل مكون�ات املجتمع التوني الذي خرج للتنديد 

بسياستها يف األيام املاضية.

وه�ي بدالً من الس�عي إىل التقارب م�ع املجتمع 
املدني، بكل أطيافه، تتمسك بما تعتربه مكسبها 
االنتخابي، مستندة إىل ميليشياتها يف املقام األول 
والت�ي دفعته�ا اىل الش�ارع يوم أم�س للرد عى 
تظاه�رات التندي�د باغتي�ال بلعيد. وع�رّبت عن 
هذا التمس�ك برفض فكرة أمينه�ا العام ورئيس 
الحكوم�ة حم�ادي الجبايل بالتوج�ه إىل حكومة 
تكنوقراط تعد النتخاب�ات رسيعة تنهي املرحلة 

االنتقالية.
وبغ�ض النظر عن صاحية مث�ل هذه الحكومة 
يف معالج�ة األزم�ات السياس�ية واالقتصادي�ة 
والحياتي�ة، أو تش�كيل حكوم�ة ائت�اف وطني 
تجمع األطياف السياسية كافة تتحمل مجتمعة 
مس�ؤولية عبور املرحلة االنتقالي�ة، فان منطق 
»النهض�ة« قائم عى اس�تئثار العم�ل الحكومي 
عرب حكومة أحزاب، تتوالها بنفسها. ما يكشف 
عدم قدرتها عى مراجعة تجربتها الفاشلة حتى 
اآلن، وإرصارها عى تنمية تلك »البيئة الحاضنة« 

للعنف.

نح�ن ال نبكي عى فقدانن�ا األمن واألم�ان, وال نبكي عى 
أبنائن�ا الذي�ن مزق�ت أجس�ادهم العب�وات الناس�فة يف 
األسواق واملساجد واملدارس واملستشفيات, وال عى نقص 
الخدم�ات, وتف�ي األم�راض, وتفاقم مع�دالت البطالة, 
وال ع�ى انقطاع التيار الكهربائ�ي, وال عى ارتفاع ملوحة 
مياه الرب, وال عى أموالنا املهدورة, وثرواتنا املرسوقة, 
وآثارنا املهربة, وال عى تبوئنا املراتب املتدنية يف أس�بقيات 
العفة والنزاهة بمقياس منظمة الشفافية العاملية, لكننا 
نبك�ي وبحرقة منذ زمن بعيد عى حظوظنا العاثرة, وعى 
أعمارنا الضائعة يف بلد ال يهتم بنا, وال يعبأ بمآس�ينا, وال 

يكرتث بما آلت إليه أحوالنا البائسة نحو األسوأ. 
نبك�ي من�ذ أكثر م�ن ربع قرن ع�ى خيبتن�ا يف بلد تصدر 
ن�رات األخبار يف املصائب والوي�ات والكوارث والنكبات 
والفواج�ع واألح�زان, وع�ى كبواتن�ا املتك�ررة ووقوفنا 
عاجزين مخذولني خلف مواكب الشعوب الناهضة, واألمم 
التي انتقلت نحو األفضل وتسلقت ناصية املجد والتفوق. 
 نبكي ألننا مللنا من الشعور يف الغربة يف وطن عصفت به 
املهاترات السياسية, ولم نعد نسمع فيه سوى الترصيحات 
التربيرية املعادة, والكلم�ات الهجينة اململة املحرضة عى 
العن�ف, والخطاب�ات املزعجة الداعية للتم�زق والترذم, 

والبيانات الطائفية املقيتة.
نبك�ي علينا نح�ن وليس عى غرنا, نبك�ي ألننا ال نجد يف 
بلدن�ا ما يدعونا للفخر واالفتخار س�وى التغني بأمجادنا 
العتيقة يف قرونها الس�حيقة, نبكي ألننا نش�عر أن الذين 
انتخبناهم لم يحققوا طموحنا, نبكي علينا ألننا اكتشفنا 
أنهم خدعونا ورسقوا أصواتنا وتاجروا بآالمنا, نبكي ألننا 
مللنا سماع قصص الفس�اد ونهب املال العام من دون أن 
ينال الس�ارق عقابه, نبك�ي ألن أصح�اب املناصب العليا 
واملرات�ب الرفيع�ة قف�زوا يف الع�راق نحو طبق�ة األثرياء 
وتركونا )نح�ن أوالد الخايبة( نرزح تحت س�قوف الفقر 
والتخل�ف, ص�اروا كله�م من أصح�اب الس�عادة واملعايل 
والسمو, ورصنا يف الحضيض فلم نعد نراهم إال يف املناسبات 
الن�ادرة أثناء مرورهم علينا كالربق الخاطف بس�ياراتهم 
املصفحة ومواكبه�م األمرية املتباهي�ة بعنجهيتها, بات 
من الصعب علينا رؤيتهم بس�بب عتمة نوافذ س�ياراتهم 
الحديثة, وبسبب كثافة عنارص الحماية حولهم وخلفهم 
وأمامهم وفوقهم, فتعذر علينا معرفة السيارة التي تنقل 
املس�ؤول, بس�بب كثرتها وتش�ابهها, وبس�بب انطاقها 

برسعات جنونية. 
 ال احد يش�عر بن�ا يف غربتنا املفروضة علينا يف أوس�اطنا 
الفق�رة, يف الوق�ت الذي أحاط�وا فيه قاعه�م الحصينة 
بجدران خراس�انية عالية, تحرس�ها الكاب البوليس�ية, 

وتحيط بها الكامرات االلكرتونية واألس�اك الش�ائكة.     
نبكي ألنهم اخت�اروا لهم وألوالدهم هويات بديلة وأوطاناً 
بديل�ة, وكان من الطبيع�ي أن ينقلوا أمواله�م إىل بنوكها 
ومصارفها, فش�يدوا لهم هناك منتجع�ات وارفة الظال, 
وألحق�وا أوالدهم بمدارس�ها ومعاهده�ا, وكأنهم عقدوا 
العزم عى االس�تقرار هن�اك, وس�يغادروننا إن عاجا أو 
آجا, ألنهم وبكل بس�اطة ال ينتم�ون إلينا, وإنما ينتمون 
إىل أنفس�هم واىل مصالحهم الخاص�ة وتطلعاتهم األنانية 

الخالصة. 
 فعندما تطغى املصلحة الشخصية فوق املعاير الوطنية, 
بالق�در الذي يتخى فيه الس�يايس عن قيم�ه ومبادئه من 
دون ت�ردد, ويتأرجح يف انتماءات�ه, ويتقلب يف والءاته من 
بل�د إىل آخر, ويتذب�ذب ويميل حيثما تمي�ل بوصلة الكفة 
الفائزة, عندئذ يحق لنا أن نبكي ونحزن عى هذه املشاهد 
االنتهازي�ة, الت�ي صارت من امل�ؤرشات املخجل�ة يف زمن 

التخاذل. 
 وعندم�ا ن�رى أرضن�ا الطيبة, الت�ي اش�تهرت بالخصب 
والنم�اء والثراء, حت�ى امتألت س�لتها الغذائي�ة بخرات 
األرض م�ن الحب�وب واملحاصيل الزراعي�ة, لكنها صارت 
الي�وم تس�تورد القم�ح وال�رز والبقولي�ات م�ن القارات 
البعيدة, وتستورد الفواكه والخرضوات واللحوم والدواجن 
واأللب�ان ومش�تقاتها من الكوي�ت والس�عودية واألردن 
وإيران وس�وريا, عندئذ يحق لنا أن نضج بالعويل والبكاء 
ع�ى أمنن�ا الغذائي املفق�ود, ويحق لنا أن نح�زن ونذرف 

الدموع عى جفاف حقولنا الزراعية. 
وعندما يش�رتك السياس�يون, ورؤس�اء القبائل يف العزف 
والتطبيل العش�وائي املتواصل عى آالت التمزق والتجزئة, 
ويتطوع معهم بع�ض الباحثني عن الزعام�ات املتطايرة 
يف حرب الكرايس, فيش�اركونهم يف قرع طبول التقس�يم, 
ويتهافتون معهم يف الس�عي املحموم نحو رساب األقاليم 
الضعيف�ة, والكيانات املراهقة املنفصلة عن بغداد, فيحق 
لنا حينئذ أن نضج بالعويل والبكاء عى ما آلت إليه أحوالنا 

املزرية يف هذا الزمن الغادر، والله يسرت من الجايات.

 العدد )438(  االثنين  11  شباط  2013

عبد اهلل اإ�سكندر



Apago PDF Enhancer

ريا�ضة14

www.almustakbalpaper.net  العدد )438( االثنين 11 شباط 2013

العراق�ي  العس�كري  املنتخ�ب  وف�د  غ�ادر 
للمشاركة يف تصفيات كأس العالم العسكرية 
"الس�يزم" بمش�اركة س�تة منتخب�ات والتي 
س�تقام يف س�لطنة ُعم�ان للمدة م�ن الحادي 
ع�رش ولغاي�ة العرشي�ن م�ن ش�هر ش�باط 
الج�اري, ويمث�ل املنتخب العس�كري يف هذه 
التصفيات نادي القوة الجوية بكامل صفوفه 
اال ان املدي�ر الفن�ي ومس�اعده احمد خضري 

تخلفا عن مرافقة بعثة الفريق الجوي 
وقال أمني رس النادي باس�م جمال: ان فريقه 
الك�روي ج�اد بتحقيق االنتص�ارات من خالل 
مش�اركته يف بطولة كأس آسيا املؤهلة لكأس 
العالم العس�كري لكرة القدم )الس�يزم( لعام 
2013 م والت�ي س�تقام ع�ى اس�تاد الس�يب 
الريايض خ�الل الفرتة م�ن 11 ولغاية 20 من 
الش�هر الج�اري، الس�يما ان البعث�ة الجوي�ة 
وصل�ت أم�س اىل العاصم�ة العماني�ة عمان 
للمش�اركة يف البطولة التي ستش�هد مشاركة 
س�تة منتخبات سيالقي فيها الجوية منتخبي 
البحرين وكازاخستان يف املجموعة الثانية من 
التصفيات، ع�ى ان يتأهل بط�ل ووصيف كل 
مجموعة اىل نهائيات كأس العالم العس�كرية 

التي ستقام يف اذربيجان العام املقبل.
وبني جم�ال: ان املدير الفن�ي للفريق الكروي 
اي�وب اوديش�و ومس�اعده احم�د خضري لم 
يرافقا الفريق بس�بب مش�اركتهما يف الدورة 
التدريبية للمس�توى الثان�ي )B( التي يقيمها 
االتح�اد العراقي املركزي لكرة القدم بالتعاون 
م�ع االتح�اد اآلس�يوي باللعبة حت�ى يوم 28 
ش�باط الحايل بمش�اركة 32 مدرب�اً، وهو ما 
يعن�ي ان يق�ود الفريق املس�اعدان وليد ضهد 

ومهدي جاسم.
وكش�فت الهيئة اإلدارية لن�ادي القوة الجوية 
الري�ايض عن قائمة العبيها التي ستش�ارك يف 
التصفيات اآلس�يوية وش�ملت الالعبني مهند 
قاسم ووسام كاصد وفهد طالب واحمد ناظم 
وامج�د كريم ومثنى خالد وحس�ني عالء وعيل 
عب�د الجبار واياد س�دير ومحمد عب�د الزهرة 
واحم�د عب�د االمري وعم�اد خل�ف واحمد عبد 

العباس وحيدر حس�ني عس�كر وهيثم كاظم 
وبش�ار رسن وعيل س�عد وأحمد محمد وأكرم 
مجيد وماجد جواد وهم�ام طارق ومصطفى 
كريم وحمادي أحمد.وحول تعادل الجوية مع 

الرج�اء املغربي ق�ال: ان الفري�ق األزرق كان 
قاب قوسني او ادنى من الظفر بالنقاط الثالث 
اال ان الخط�أ القات�ل ال�ذي وقع ب�ه الحارس 
وس�ام كاصد ضيع علينا فرصة دخول مباراة 

اإلياب التي ستقام يف ال�27 من الشهر الجاري 
يف ملع�ب محم�د الخام�س يف ال�دار البيضاء، 
بأريحية اال ان هذا األمر س�يزيد من تطلعاتنا 
ايجابي�ة  نتيج�ة  لتحقي�ق 

م�ن ش�أنها ان تنقلنا للدور الالحق، وس�يدير 
مواجهة اإلي�اب الحكم الجزائري محمد بنوزة 
ومواطنوه من�ري بيطام وحمزة حمو وفاروق 

حسنية واملرشف عيل بن نارص من تونس .

المستقبل العراقي/ متابعة

خرس منتخبنا الوطني بكرة السلة بطاقة التأهل الثالثة إىل نهائيات 
كأس آسيا بعد خسارته السبت أمام نظريه املنتخب 
االردني بف�ارق 6 نقاط .وأك�دت مصادر صحفية 
م�ن العاصمة اإليرانية طه�ران حيث تقام بطولة 
غرب آس�يا، ان منتخ�ب العراق خ�رس أول أمس 
مب�اراة تحديد املرك�ز الثالث لبطولة غرب آس�يا 
أمام نظ�ريه األردني بفارق 6 نق�اط أي بنتيجة 
)80-86( نقطة.وأكدت املصادر، أن املباراة كانت 
يف غاية اإلث�ارة والندية طيلة دقائقها حيث تمكن 

املنتخ�ب األردن�ي م�ن التفوق خ�الل الرب�ع األول 
بنتيجة )20-15( نقطة, فيما عاد العبو منتخب العراق 

إىل أج�واء املباراة ليتمكنوا من إحراز تقدما واضحا يف النتيجة 
واألداء ليتقدموا بنتيجة )27-20( نقطة, ليعود التفوق ثانية 

خالل الربع الثالث لصالح املنتخب األردني بنتيجة )12-15( 
نقطة, لتصبح املنافس�ة عى أش�دها خالل الدقائق األخرية 

من زمن املباراة التي شهدت تفوقا واضحا لالعبي منتخب 
الع�راق الذين قدم�وا ملحات فنية عالية املس�توى تمكنوا 

إزاءها من إحراز تفوق واضح يف الربع األخري من املباراة 
عندما تغلب�وا عى خصمهم بنتيجة )31-26( نقطة إال 
أن هذا التفوق لم يس�عفهم للظف�ر بنتيجة املباراة التي انتهت 
بف�وز األردن بنتيجة )86-80( نقط�ة وخطفه بطاقة التأهل 
الثالث�ة بع�د منتخبي إي�ران ولبنان 
إىل النهائي�ات الت�ي س�تقام يف 

الفيلبني خالل هذا العام.

اقرتب�ت الهيئ�ة اإلدارية 
لن�ادي زاخو من التعاقد 
املنتخ�ب  الع�ب  م�ع 
امل�ري ومهاجم نادي 
زك�ي  عم�رو  الزمال�ك 
رس�مياً الرتداء قميص 
يف  الك�روي  فريقه�ا 
املرحل�ة  مباري�ات 
الثاني�ة لدوري النخبة 

الكروي. 
إن  اإلدارة  وأك�دت 
امل�ري  املهاج�م 
ي�زور  زك�ي  عم�رو 
مدين�ة زاخ�و ودخل 
املفاوضات  بمرحلة 
الن�ادي  إدارة  م�ع 

الش�مايل عى أمل التوقيع رس�مياً ليكون إضافة 
قوية لفريقه. 

وكان زكي قد فس�خ عقده مع نادي إالزيجسبور الرتكي 
خالل ف�رتة االنتقاالت الش�توية الجارية قب�ل أن يرفض 

ناديه األسبق الزمالك عودته.

سلتنا تفقد بطاقة التأهل
إلى نهائيات آسيا

الفرعون المصري يقترب 
من االنضمام لزاخو

بالصميم

البعض يرفض 
القانون ...!

منعم جابر

كانت أحداث المؤتمر الرياضي األول الذي أقامته وزارة الش�باب 
والرياض�ة ق�د عكس�ت لن�ا جمل�ة آراء ومواق�ف تج�اه محور 
المؤتمر وش�عاره "بالقانون نرتقي" حيث كان البعض من قادة 
المؤسس�ات الرياضي�ة قد تحفظ واعترض عل�ى فكرة المؤتمر 
معتب�را أن مؤسس�ته "اتح�اده، ناديه، أولمبيته" هي مؤسس�ة 
مس�تقبلها ارتباطه�ا الدولي وعالقاته�ا العالمية الت�ي تؤهلها 
ألن تبقى مس�تقلة غي�ر مرتبطة ب�اي قانون او تش�ريع يصدر 
م�ن ال�وزارة او البرلمان الن�ه كما يبدو ف�وق القواني�ن او هذا 
البعض يقود مؤسس�ات رياضية عراقية ويستلم منحة او مبالغ 
نش�اطاته من الحكومة العراقية لكنه يرفض ان يلتزم بما تريده 
تلك الدولة من ضوابط مالية وأس�س منهجي�ة للعمل الرياضي، 
فتجده مطالبا بالدعم المالي متحدثا بالوطنية وخدمة المشروع 
الوطن�ي لكنه رافضا مع س�بق االص�رار اي محاس�بة مالية او 
منافس�ة منهجي�ة او مراقب�ة للبرامج والخطط بحج�ة التدخل 
الحكومي، معتبرا مؤسس�ته جزيرة مس�تقلة او أنها مؤسس�ة 
دولي�ة تعمل في بغداد لها اس�تقاللها وحريته�ا المطلقة او هذا 
البعض يريد للوائح ان تستمر وللتعليمات ان تبقى وللتوجيهات 
ان تتواص�ل بينم�ا يجد في القوانين س�يفا مس�لطا على رقبته 
فالقان�ون يض�ع الجميع على خ�ط انطالق واح�د يوفر للجميع 
تكاف�ؤ ف�ي الفرص بينما تل�ك اللوائ�ح وأخواتها ففيه�ا الكثير 
م�ن النكران واالجتهادات واالس�تثناءات التي تفت�ح الباب على 
مصراعيها أم�ام هذا النص للتالعب والفائ�دة وتحقيق األهداف 
والحج�ة هي المنظم�ات الدولية وتبعية المؤسس�ات الرياضية 
العراقي�ة له�ا نع�م للمؤسس�ات الدولي�ة أنظمته�ا وعالقاته�ا 
م�ع المؤسس�ات الوطنية وقد اب�رز المؤتمر أنظم�ة وتعليمات 
وتوجيه�ات المؤسس�ات الدولية والت�ي اتضح أنه�ا تؤكد على 
أهمية تطوير التعاون مع المؤسسة الرسمية وتطوير العالقات 
ما بين المؤسس�ات الرياضية الوطنية وحكوماتها بغية تحقيق 
الدعم واإلس�ناد المادي ألنه عصب حي�اة الرياضة في كل بلدان 
العال�م بصراحة أن البعض هذا ينعكس عل�ى المنظمات الدولية 
ألن�ه يريد أن يظل خ�ارج المظلة الوطنية وتش�ريعاتها ويحدث 
المنه�ج الديمقراط�ي الجديد فرص�ة ذهبية لتمرير م�ا يريد أما 
العك�س فانه "ديكتاتوري للكش�ر" ال يعترف بالتجربة س�ادتي 
يا قادة المؤسس�ات الرياضي�ة يا رجال الرياض�ة المخلصين يا 
رجال الصحافة واإلعالم انتم مدعوون جميعا لمس�اندة الجهود 
الوطنية لتش�ريع وإقرار القوانين الرياضية لكل المؤسسات بما 

يخدم قوة دولتنا وسعيها الحثيث نحو غدها المشرق السعيد.

أيوب ومساعده يتخلفان عن الوفد

بارشت رشكة اس�بانية بتنفيذ م�رشوع املدينة الرياضية يف محافظ�ة بابل بكلفة تتجاوز 
100 ملي�ار دينار.وق�ال رئيس لجن�ة الرياضة والش�باب يف مجلس محافظة بابل حس�ن 
كمونة: إن املدينة الرياضية تضم ملعبا يتس�ع ل� 30 ألف متفرج ومالعب صغرية وقاعات 
رياضية متنوعة، مش�ريا إىل ان انجاز املرشوع سيغري كثريا من واقع الرياضة يف املحافظة. 
وأض�اف كمونة: أن املرشوع يتوقع أن ينجز يف مدة أقصاها 24 ش�هرا حس�ب العقد املربم 

مع الرشكة االسبانية.

آنج�ي  إيت�و الع�ب  الكامريون�ي صاموي�ل  اته�م 
ال�رويس يف مقابلة اتحاد الكرة يف ب�الده "بالرغبة 
يف قتل�ه"، بع�د أن اته�م قب�ل نح�و ع�ام االتحاد 
بس�وء إدارة ش�ؤون اللعب�ة.وأدان مهاجم آنجي 
ال�رويس "تهدي�دات بالقتل" من جان�ب االتحاد 
الكامريون�ي، يف مقابلة من س�اعتني بثت اليوم 
ع�ى موقع مجل�ة "ج�ي وان�دي" الكامريونية، 
وس�تعيد قنوات محلية بثها مجددا، وقال هداف 
برشلونة السابق "مسؤولو االتحاد الكامريوني 
يريدون االعتداء عى حياتي، يرغبون يف قتيل!".
ورصح إيت�و "أعي�ش اآلن م�ع مجموع�ة م�ن 
الح�رس الخ�اص، وأحدهم ينام أم�ام بابي، ال 
أقول ذلك م�ن باب الخيالء بل م�ن أجل أمني".
وأضاف إيتو "يف الوق�ت الحايل ال أرتدي قمصان 

املنتخب التي يمنحنا االتحاد إياها، أطلبها مبارشة من 
رشك�ة بوم�ا، ال أتناول الطعام م�ع زمالئي يف املنتخب 
لتجن�ب أن يضعوا الس�م يف طعام�ي"، واصفا قيادات 
االتح�اد الكامريوني ب"غري املؤهلني" و"الفاس�دين"، 
وطالبهم باالستقالة. وبعد أن كان أحد القوى الكروية 
الكربى يف القارة الس�مراء، يغي�ب املنتخب الكامريوني 
للم�رة الثانية عى التوايل ع�ن بطولة كأس أمم أفريقيا 
التاس�عة والعرشي�ن املقام�ة حاليا بجن�وب أفريقيا، 
التي تقام مباراتها النهائية اليوم يف جوهانس�ربج بني 
نيجرييا وبوركينا فاسو.ورفض إيتو، املوجود حاليا يف 
جنوب أفريقيا لحضور النهائي، خوض آخر لقاء ودي 
للكامريون أمام تنزانيا، الذي فاز فيها منتخب "األسود 

غري املروضة" بهدف وحيد رغم تواضع املنافس.

مثنى خالد: ال عالقة لوزني بإبعادي عن المنتخب

المنتخب العسكري "القوة الجوية" يغادر للمشاركة في التصفيات المؤهلة لـ"السيزم"

شركة إسبانية تنفذ مشروع المدينة 
الرياضية في بابل

إيتو: االتحاد الكاميروني يرغب في قتلي !

نفى الع�ب القوة الجوي�ة واملنتخب الوطني 
الس�ابق مثن�ى خالد، بع�ض م�ا تناقلته 
وسائل اإلعالم عن ان أبعاده من تشكيلة 

املنتخب الوطني بس�بب الوزن الزائد.
وق�ال خال�د ل�"س�بورت تي�م": ان م�ا 

يحدث يف بعض الوسائل اإلعالمية هو كالم غري 
صحي�ح، وه�ذا يشء غري منطق�ي، وأوضح ان 
إبعادي من تشكيلة املنتخب الوطني هو وجهة 
نظر املدرب وعيّل كالعب أن احرتم وجهة نظره 
وسأعمل كل ما بوس�عي الستعادة موقعي مع 

زمالئي.
وأضاف، مدرب اللياقة البدنية الربازييل السابق 

س�انتانا أكد يل، بأن وزني مثايل يف اكثر من مرة 
وش�خصياً ال اهت�م بالتقوالت ه�ذه بل أركز يف 
تدريبات�ي وأدائي داخل أرض امليدان، واس�تمع 
املنتخ�ب  م�ع  ومس�تقبيل  املدرب�ني  لنصائ�ح 
مازال مفتوحاً وس�أقدم املس�توى ال�ذي يقنع 
امل�الك التدريبي املرشف ع�ى املنتخب بأحقيتي 

بالتواجد ضمن قائمة الوطني.

ذكر م�درب فريق الك�رخ بكرة اليد خال�د عدنان أن 
املحرتف االوكراني "س�ريج" الذي مثل الكرخيني يف 
بطولة األندية العربية س�يصل الي�وم لالنخراط يف 
تدريباته تحضرياً للمشاركة معه يف املرحلة الثانية 
للدوري املمتاز للعبة.وق�ال خالد عدنان: إن األمل 
يحدو فريق�ه بالتواجد يف املركزي�ن األول والثاني 
للتنافس عى لقب الدوري كونه يتواجد يف صدارة 
الرتتيب مناصفة مع الرشطة بعدما حقق العديد 
من النتائج املثالية منها الفوز عى بطل النس�خة 
املاضية الجيش وكذلك نفط الوس�ط.وزاد: ننظر 
ق�دوم املح�رتف األوكران�ي س�ريج ال�ذي ارتدى 

قمي�ص الفري�ق الكرخ�ي يف األندي�ة العربية وقدم 
مس�تويات مثالي�ة ليكون خري داع�م للفريق الذي 
شهد حملة تجديد من الالعبني الشباب والناشئني، 
وه�و م�ا أدى إىل تضعض�ع مس�توياتنا يف بداية 

الدوري، إال أنن�ا عدنا بقوة ووصلنا إىل الوصافة.
وخت�م بالتأكيد: عى أن خمس�ة ف�رق تتنافس 
عى لقب ال�دوري املمتاز وه�ي: املتصدر نفط 
الجنوب الذي لم يخرس إال مرة واحدة والجيش 
لكون�ه يمل�ك مجموع�ة العبني عى مس�توى 
عال يضاف إليها فرق نفط الوسط والرشطة 

والكرخ والتي ستكون القريبة من اللقب.
وتس�تكمل مباريات دوري اليد اليوم االثنني 
بإقامة مباراتني األوىل س�تجمع فريق دياىل 
بضيفه الكرخ فيما يتقابل الجيش وكربالء 
يف قاع�ة نادي وس�ام املجد فيما س�يكون  
ي�وم غ�د الثالث�اء يف قاع�ة ن�ادي الكوفة 
مخصص�اً إلقامة مبارات�ي ناديي النجف 
والفتوة املوصيل وتسبقها مواجهة نفط 

الوسط والشامية.

ديفي�د س�يلفا قال�ت صحيف�ة "دي�يل م�ريور" 
الربيطاني�ة، إن نادي ريال مدريد اإلس�باني رصد 
100 ملي�ون جني�ه إس�رتليني، ما يع�ادل 150 
مليون دوالر، للتعاقد مع العب الوس�ط الدويل 
اإلس�باني ديفي�د س�يلفا نج�م مانشس�رت 
س�يتي اإلنجلي�زي. وأش�ارت الصحيفة يف 
تقري�ر نرشته األح�د إىل أن صان�ع ألعاب 
املنتخب اإلس�باني يأتي عى قمة أهداف 
العبي الن�ادي امللكي يف املوس�م الجديد، 
م�ع  التعاق�د  يف  الري�ال  يرغ�ب  حي�ث 

ال�دويل األوروجواني ادنس�ون كافاني هداف الدوري 
اإليط�ايل والعب نابويل، وجاريث باري جناح توتنهام 
اإلنجليزي.وأضافت الصحيفة بقولها، إن استطالعا 
لل�رأي أكد أن جماهري الريال تضع س�يلفا عى رأس 
قائم�ة الالعب�ني املطل�وب التعاقد معهم مس�تقبال، 
يف الوق�ت الذي س�تلعب فيه انتخابات رئاس�ة ريال 
مدريد املقررة يف يونيو املقبل دورا يف حسم الصفقات 
الصيفي�ة للري�ال، حي�ث يخ�وض رئي�س الن�ادي 
فلورنتين�و برييز االنتخاب�ات للفوز بوالي�ة جديدة.
وانتق�ل س�يلفا البالغ م�ن العمر 27 عام�ا إىل املان 

سيتي يف يوليو 2010 من نادي فالنسيا اإلسباني.

قرر املهاجم الدويل اإلسباني ديفيد فيا مغادرة فريقه برشلونة يف الصيف املقبل بعدما سئم الجلوس عى مقاعد البدالء 
هذا املوسم وعدم الدفع به إال يف مباريات قليلة وغري قوية.ووفقاً للتقرير الذي نرشته صحيفة "ماركا" اإلسبانية، 
فإن فيا كان يريد الخروج يف الش�تاء، إال أن النادي الكاتالوني رفض طلبه، خصوصاً بعد تراجع مس�توى الشاب 
تيللو وإعارة زميله كوينكا.وبات الهداف التاريخي للمنتخب اإلس�باني خارج حسابات املدرب تيتو فيالنوفا يف 
أغلب اللقاءات، لعدم قناعته بمستواه، رغم املبلغ املايل الكبري الذي دفع لجلبه من فريق فالنسيا قبل موسمني.

وتقدم آرس�نال اإلنكليزي بطلب لضم الالعب يف الش�تاء لكن ساندرو روسيل أخرب إدارة الفريق اللندني أن الالعب 
لي�س للبي�ع حالياً األمر الذي أج�رب إدارة الفريق لالنتظار إىل الصيف املقبل للمحاول�ة مجدداً.وعانى فيا منذ 

قدومه إىل برش�لونة، بسبب عدم االعتماد عليه أساسياً، كما أن إصابته بكرس يف الساق يف بطولة العالم 
لألندية يف املوس�م املايض أبعدته عن املالعب أكثر من 6 أش�هر فقد خالله�ا مركزه يف اللعب، واحتاج 

وفتاً طويالً الس�تعادة مس�تواه الذي لم يكن كافياً لعودته إىل التشكيلة األساسية.وساهمت عى ما 
يبدو املش�كلة التي وقعت بينه وبني األرجنتيني ليونيل مييس فوق أرضية امليدان يف إحدى اللقاءات، 

إىل تقليل مكانة اإلسباني يف الفريق، األمر الذي جعله يطلب املغادرة يف أرسع وقت.

المستقبل العراقي /متابعة
المستقبل العراقي /متابعة
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محترف أوكراني ينضم 
ليد الكرخ

ريال مدريد يعّد صفقة تاريخية 
نفى رئيس الهيئة اإلدارية لنادي دهوك الريايض  س�عيد احمد، أن تكون للتعاقد مع سيلفا

إدارت�ه تتفاوض لضم الع�ب املنتخب الوطني كرار جاس�م، مؤكداً عدم 
رضاه عى النتائج التي يخرج بها الفريق الكروي يف دوري النخبة.وقال 
س�عيد احمد: إن إدارته تنفي أن تكون قد فاتحت العب املنتخب الوطني 
املحرتف السابق لنادي عجمان كرار جاسم لغرض ضمه للفريق الشمايل 
كون فريقه الكروي مكتمل الصفوف بعد عودة صالح سدير للعب مجدداً 
وه�ذا ما يمنعنا من التعاقد مع العبني جدد.وأكد: ان النتائج التي خرج بها 
الفريق يف مبارياته األخرية لم ترضنا إطالقاً والتي فقد بسببها صدارة الدوري 
الكروي بخسارته نقاطاً عدة.وفيما إذا كانت إدارته تفكر بإقالة املالك التدريبي 
الحايل واالس�تعاضة عنه باملدرب الس�وري نزار محروس، كما ت�واردت األخبار 
قائ�ال: هذا األمر لم نق�رره بعد كوننا س�نعقد خالل اليومني املقبل�ني اجتماعاً 
لتدارس تعثر كرتنا، أما عن املدرب نزار محروس، فإننا ننفي مفاتحته لتدريب 
كرتن�ا وأؤك�د للجميع أن أي مدرب يخرج من أربيل من االس�تحالة أن نتعاقد 

معه.

المستقبل العراقي /وكاالت

اإلدارة الدهوكية
غير راضية عن جمال علي

فيـا يقـرر مغـادرة "الكـامــب نـو"
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يف  راقص�ون 
بالي�ه األوبرا  افتتاح 
التقلي�دي  الس�نوي 
يف فيين�ا، الذي يعترب 
اجتماعي�اً  حدث�اً 
النمس�ا  يف  ممي�زاً 
يح�ره أكثر من 5 
مقابل  شخص  آالف 
التذك�رة  335 دوالراً 
 25 ونح�و  العادي�ة 
لتذك�رة  دوالر  أل�ف 

املقصورة. 

أخل�ت الس�لطات املوريتانية مطار نواكش�وط 
ال�دويل م�ن كل ال�ركاب والعاملني وعن�ارص األمن، 
بع�د االش�تباه يف حقيبة ألحد املس�افرين عىل متن 

الخطوط الفرنسية.
وحس�ب صحيف�ة "األخب�ار" املوريتاني�ة، فقد 
اس�تدعت إدارة املط�ار وق�وات ال�درك عنارص من 
الهندس�ة العس�كرية، وبعد س�اعة رع�ب، تبني أن 
الحقيبة تحمل بعض اللح�وم املجففة، وأن الكالب 
التي يس�تعني بها رجال األم�ن فقدت توازنها بفعل 

الجوع.
 ويذك�ر أن اله�دوء ع�اد للمطار بعد س�اعة من 

االنتظار وإخالء القاعات من الركاب.

بريطاني�ة  دراس�ة  وج�دت 
جديدة أن دخان السيارات يف املدن 
يزي�د من احتم�ال إنج�اب مواليد 
صغار الحج�م. وتأتي امللوثات من 
عوادم السيارات والصناعة وحرق 
الوق�ود باملن�ازل. وبع�د مروره�ا 
اله�واء  يف  كيميائي�ة  بتفاع�الت 
تنتق�ل إىل املياه واألرايض الزراعية 
والسلسلة الغذائية. ويعترب املواليد 
صغ�ار الحجم عندم�ا يقل وزنهم 
عند ال�والدة عن 2500 غرام، وهم 
يواجه�ون خطر الوف�اة والصحة 
الس�ّيئة وضع�ف النم�و العق�ي. 
اله�واء  تل�وث  مش�اكل  وترتب�ط 

القلب والرئت�ني واملوت  بأم�راض 
املبك�ر. وأثبت�ت دراس�ة أمريكي�ة 
وج�ود صلة ب�ني م�وت الجنني يف 
الرح�م يف املراح�ل املتقدم�ة م�ن 
الحم�ل، وتل�وث األج�واء املحيطة 
بالحام�ل. وكش�ف باحث�ون م�ن 
"جامعة نيوجرييس للطب البرشي 
وطب األسنان" عن ارتباط محتمل 
ب�ني ح�دوث اإلم�الص، واألج�واء 
امللوث�ة الت�ي تحي�ط بالحوام�ل. 
واإلم�الص هو م�وت األجنة داخل 
الرحم بعد األس�بوع العرشين من 
الحمل، وق�د يحدث خالل املخاض 

أو قبل الوالدة.
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لقطة من
 الزمن اجلميل

1809 - روبرت فلتون يحصل عىل 

براءة اخرتاع السفينة البخارية.

اس�تقالل  ع�ن  اإلع�الن   -  1814

النرويج، وهو الذي وضع نهاية اتحاد 

كاملار.

1889 - إع�الن دس�تور ميجي يف 

اليابان.

1902 -الرشطة البلجيكية تهاجم 

مظاه�رة يف بروكس�ل للمطالبة بحق 

التصويت للنساء واألقليات.

1945 - رؤس�اء الوالي�ات املتحدة 

فرانكلني روزفلت واالتحاد السوفيتي 

جوزيف ستالني ورئيس وزراء اململكة 

املتح�دة ونس�تون ترشش�ل يوقعون 

اتفاق يالطا الذي وضع أساس مجلس 

األمن الدويل.

1953 - االتحاد الس�وفيتي يقرر 

م�ع  الدبلوماس�ية  عالقات�ه  قط�ع 

إرسائيل بعد أن اكتش�ف أن مصالحة 

اإلسرتاتيجية تحتم وقوفه مع العرب.

ع�ىل  القت�ال  اش�تعال   -  1968

الح�دود األردني�ة / اإلرسائيلي�ة ب�ني 

الجي�ش اإلرسائي�ي وق�وات املقاومة 

الفلسطينية.

- 1970

مصادمات بني قوات األمن األردنية 

واملجموعات الفلس�طينية يف ش�وارع 

عّمان مما أدى إىل مقتل 300 شخص، 

ويف محاولته ملنع خروج دوامة العنف 

عن السيطرة قام امللك حسني باإلعالن 

قائال: »نحن كلن�ا فدائيون«، كما قام 

بإعفاء  وزير الداخلية من منصبه.

الياب�ان تطل�ق قمره�ا الصناعي 

األول.

1979 - انتصار الثورة اإلس�المية 

يف إيران بقيادة اإلمام الخميني.

1986 - س�قوط "مين�اء الف�او" 

العراقي يف ي�د الق�وات اإليرانية وذلك 

أثناء الحرب العراقية اإليرانية.

1990 - اإلف�راج عن زعيم املؤتمر 

الوطني األفريقي نيلسون مانديال بعد 

سجن استمر 27 عاًما من قبل سلطة 

جنوب أفريقيا العنرصية.

1992 - دول�ة الكوي�ت واململك�ة 

املتحدة توقعان مذكرة تفاهم كويتية 

/ بريطاني�ة ح�ول التع�اون الدفاعي 

بني البلدين.

يان�ي  املوس�يقار   -2003

يطل�ق ألبوم�ه الراب�ع ع�رش بعنوان 

ع�ىل  يحت�وي  وال�ذي   )Ethnicity(

12 مقطوع�ة، وس�عى يان�ي يف ه�ذا 

األلبوم لجمع عدد كبري من املوسيقى 

الشعبية لألعراق املختلفة.

يف مثل هذا اليو مالكرم يطيل عمر اإلنسانكتاب إلكرتوين لكبار السن
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�سباط

أفادت دراسة جديدة أنه ينبغي 
ع�ىل كبار الس�ن أن يس�تخدموا 
القارئ اإللكرتوني أو الحاس�وب 
اللوحي بدال م�ن الكتب الورقية، 
ألن هذه األجهزة ال تسبب إجهادا 
كبريا للعني أثناء القراءة كما هو 

الحال مع الكتب العادية.
 وق�ال باحث�ون أملاني�ون إن 
أجهزة الق�راءة الرقمية تس�مح 
للمس�نني بق�راءة نف�س الن�ص 
برسع�ة أك�رب وجه�د أق�ل م�ن 
الصفحات املطبوعة، دون التأثري 
يف فهمهم للنص. لكن كبار السن 
عندم�ا س�ئلوا عن أي الوس�ائط 

التي يفضلون الق�راءة بها، تبني 
أن الكت�ب التقليدي�ة كان�ت أكثر 
ش�عبية من األجهزة اإللكرتونية، 
دراس�ات  يدع�م  م�ا  وه�و 

استقصائية سابقة.
وتش�ري النتائ�ج إىل أن�ه رغم 
تفوق مبيعات الكتب الرقمية عىل 
املطبوع�ة يف بريطاني�ا والواليات 
املتحدة، إال أن القراء ما زالوا أكثر 
تعلقا بالثقاف�ة املرتبطة بالكتب 
الورقية. وق�ال الباحث�ون إن أيا 
م�ن نتائجهم ل�م تدع�م الفكرة 
الق�راءة  أجه�زة  ب�أن  الش�ائعة 

الرقمية متعبة أكثر للعيون.

كلامت متقاطعة

كلب خييل مطارًا !!بغداد يف اخلمسينات

باليه فيينا

أحجـــــام املواليــــد

لون مع

عمودي

افقي

كواكب شبيهة باألرض

كش�فت دراس�ة طبية حديثة 
أجراها باحثون امريكيون بجامعة 
"بافالو" أن تحي اإلنس�ان بصفة 
الكرم وتعامله بسخاء يف مساعدة 
األصدقاء واألقارب والجريان يحمي 
صحت�ه م�ن التع�رض لألم�راض 
املزمنة ويطيل من سنوات عمره. 
الت�ي  الدراس�ة،  وأش�ارت 
اس�تمرت ع�ىل م�دار 5 س�نوات 
وأجريت عىل 846 ش�خصا، إىل أن 

"فوائ�د الك�رم تتج�اوز الش�عور 
بالرضا والسعادة، حيث أن تقديم 
تنعكس  املادية لآلخرين  املساعدة 
آثارها عىل حماية صحة اإلنس�ان 
واملس�اهمة يف ط�ول العم�ر، كما 
الذي�ن  األف�راد  أن  ع�ن  كش�فت 
ساعدوا آخرين خالل العام املايض 
عن�د تعرضه�م ملواق�ف عصيب�ة 
كان�وا أقل عرضة للوفاة من أولئك 

الذين لم يفعلوا ذلك". 

 كش�فت دارس�ة جديدة أن 
هن�اك عددا كبريا م�ن الكواكب 
ويف  التبان�ة  درب  مج�رة  يف 
الفضاء القريب م�ن املجموعة 
ب�األرض.  ش�بيهة  الشمس�ية 
وخل�ص الباحث�ون م�ن مركز 
للفيزياء  س�ميثونيان  هارفارد 
كامربي�دج  بمدين�ة  الفلكي�ة 
األمريكي�ة، إىل هذه النتيجة من 
خ�الل تحليل لبيان�ات التقطت 
بمنظار كيبل�ر الفضائي الدويل 
التابع للوكالة األمريكية ألبحاث 
الفضاء )ناسا(. ورصد العلماء 
من خ�الل هذه البيانات نجوما 
قزمية حمرا ش�بيهة بالشمس 

ت�دور حوله�ا كواك�ب، وهذه 
الش�موس القزمي�ة ه�ي أكثر 
أن�واع النج�وم يف مجرتن�ا درب 
التبانة.وعث�ر فريق البحث عىل 
95 كوكب�ا ت�دور يف فل�ك هذه 
النج�وم، وج�دوا أن هناك ثالثة 
كواك�ب بحجم كوك�ب األرض 
تس�مح درج�ة الح�رارة فيه�ا 
بس�يولة املاء. غري أن الباحثني 
الكواك�ب  ع�دد  أن  يعتق�دون 
املوج�ودة بالفع�ل ق�د يك�ون 
أك�رب بكثري من تل�ك التي جرى 
كش�فها ألن املنظار يس�تطيع 
فق�ط رصد الكواك�ب التي تمر 

مبارشة أمام النجوم.

برجك اليوم 

1 - كاتب وروائي عربي معاصر 
 2 – تقال لألمير – متشابهة 

 3 – متشابهان – أنثر الماء – بحر
4 – من الطيور – أظهر 

 5 – عكسها شكل هندسي – شاعر ألماني 
 6 – تأبين – مرض صدري

 7 – خوذة – غير ناضج 
 8 – بخل – عكسها نهر أوروبي – مدينة فرنسية 

 9 – متشابهان – نرتبط بعقد .

1 - من شعراء المهجر ولد في حمص 
2 – شاعر عذري 

 3 – نصف يوال – أرنب }مبعثرة{ 
 4 – الخليفة العباسي السابع 

 5 – دولة عربية – يحسم األمر 
 6 – فارغة

 7 – من الورود – كاتب وشاعر أسكتلندي – للنهي 
 8 – مطرب لبناني

 9 – أغنية لعبد الحليم حافظ – صبر .

احلمل
يوم يبشر بالهدوء والحلول 
والصدف  المناس�بة  والظ�روف 
التي تخّفف من التشّنج عاطفياً: 
اذا اردت اقن�اع الش�ريك بوجهة 

نظرك

الثور 
قد يراودك ش�عور بضرورة 
تقدي�م خدمات�ك والنياب�ة ع�ن 
زميل لتحّمل مس�ؤوليات كبيرة 
ال  بأم�ور  تكت�رث  ال  ودقيق�ة. 

تستحق، وانظر إلى األمام

اجلوزاء
تتلّق�ى إش�ارات واع�دة ورّبما 
تحّقق إنجاًزا كبيًرا. تتسارع األحداث 
وتشعر بسعادة أو بارتياح. انه يوم 
ممت�از عاطفي�اً: اذه�ب ال�ى مكان 

تجده مريحاً برفقة الشريك.

ال�سرطان 
تش�عر بالتعب واإلرهاق بسبب 
كث�رة األعم�ال الت�ي تنه�ال عليك. 
عاطفي�اً:  أعمال�ك  تنظي�م  ح�اول 
تح�اول أن تعيد األمور الى مجاريها 

بينك وبين الحبيب

الأ�سد 
راقب تصرفاتك، فقد تفقد ثقة 
اآلخري�ن بس�لوكك ه�ذا. ال تعّرض 
رّكز  للخطر.  س�معتك واس�تقرارك 
عل�ى ش�ؤونك الخاصة ودْع�َك من 

شؤون اآلخرين

العذراء 
تح�والت مفاجئ�ة تدفع�ك إلى 
خل�ط األوراق مج�دداً، لك�ن ذلك قد 
يك�ون إيجابياً وحاس�ماً لمصلحتك 
عاطفياً: عراقيل في طريق تصويب 

العالقة بالشريك.

امليزان 
ال تخَش اتخ�اذ توجهات جديدة، 
فّك�ر ف�ي مش�اريع حديث�ة وال تقلق 
بش�أن األوضاع المادي�ة. قدرتك على 
التفاوض والنجاح كبيرة جداً عاطفياً: 

أنت صاحب شعور حساس ومرهف

العقرب 
الع�روض  م�ن  ع�دد  بانتظ�ار 
المغرية لتغيير عملك، لكن ال تتس�رع 
ف�ي اتخ�اذ ق�رارات عش�وائية، قب�ل 
توضيح األمور عاطفياً: إتبع حدس�ك 
ووحيك، القلب مليء بجديد هذا اليوم

القو�س 
تش�رق قريب�اً ش�مس أحالم�ك، 
فيصبح المستقبل مثمراً، وهذا بفضل 
دعوات المقّربين الراضين عليك وعلى 
تصرفاتك وتعاملك الجيد مع اآلخرين

الدلو 
علي�ك أن تج�د حل�والً عملي�ة 
وسريعة للمشكالت التي قد تواجهها 
هذا االس�بوع، وقد تضطر إلى اتخاذ 
مواقف حاس�مة عاطفياً: ال تستغل 
نقطة ضع�ف الش�ريك للوصول إلى 

غاياتك

اجلدي
م�ع  تعامل�ك  ف�ي  ح�ذراً  ك�ن 
أش�خاص ق�د ال يكونون أه�اًل للثقة، 
وحت�ى ال تصدم�ك حقيقته�م الحقاً 
عاطفي�اً: س�تكون موض�ع ثن�اء في 

الفترة المقبلة

حوت 
التواصل مع أشخاص نافذين في 
العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق 
األه�داف الت�ي حددته�ا لنفس�ك منذ 
فت�رة طويلة عاطفياً: قد تجد نفس�ك 

قريباً مضطراً إلى تنفيذ الوعود
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لالشتراك 
واإلعتالن 

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

األخيـرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

             بكين/ رويترز

أقام الصينيون احتفاالت صاخبة 
أول م�ن أم�س ابتهاجا بق�دوم عام 
االفع�ى الجدي�د إذ ضجت الش�وارع 
بمختلف االصوات من االلعاب النارية 
حتى املفرقعات اعتق�ادا منهم بانها 
تجلب الح�ظ. واختتم�ت االحتفاالت 
رسميا يوم األحد إيذانا بحلول أول أيام 

السنة القمرية الصينية الجديدة.
وتحدى سكان العاصمة الصينية 
وطفق�وا  القارس�ة  ال�رودة  بك�ن 
يطلقون األلع�اب النارية ذات األلوان 
املبه�رة الت�ي تخلف�ت عنها س�حب 
اصطبغ�ت  فيم�ا  اله�واء  يف  كثيف�ة 
االجواء باللون االحمر جراء استخدام 
املفرقع�ات الناري�ة الت�ي حفلت بها 

الشوارع.
وب�دا ان املناش�دة الت�ي اطلقتها 
الحكوم�ة - ب�رورة االق�ال بقدر 
االم�كان من اط�اق االلع�اب النارية 
للحد من مس�تويات التل�وث املروعة 

بالعاصمة - لم تجد آذانا صاغية.
ويعتق�د الصينيون ب�ان األلعاب 
النارية تخيف األرواح الرشيرة وتغوي 
إله الثروة كي يتوجه إىل أعتاب األبواب 
حام�ا الرزق بمجرد حل�ول أول أيام 

العام الجديد.

العاصم�ة  ش�نغهاي  وش�هدت 
التجاري�ة للص�ن مهرجانات مماثلة 
رغم تراجع أنش�طة األعمال بس�بب 

األزمة املالية العاملية. 
ويف إطار مراع�اة التقليد الخاص 
بان يق�وم زعماء الب�اد بزيارة أفراد 
الش�عب العادين مع بدء االحتفاالت 
التقى رئيس الحزب الشيوعي الجديد 
يش ج�ن بينغ الذي يتقلد منصب هو 

جن تاو كرئيس للدولة يف آذار القادم 
م�ع عم�ال البن�اء يف م�رشوع ملرتو 
االنف�اق ببكن قبل ب�دء العطلة التي 

تستمر أسبوعا.
ويعتق�د ان م�ن يول�دون يف عام 
يتمتع�ون  يش-  -ومنه�م  األفع�ى 
بش�خصية تعش�ق التفكري ومراعاة 
أيض�ا  تك�ون  ق�د  انه�ا  اال  املوض�ة 

شخصيات معقدة.

احتفتاالت صتتاخبتتة بعتتام األفتعتى

             مكسيكو/ وكاالت

قامت طفل�ة لم تتخط عامها التاس�ع باإلنجاب 
باملكس�يك، فيم�ا تق�وم الرشطة هن�اك بالبحث عن 
والد الطفل البالغ من العمر 17 عاماً، وتزن الرضيعة 
نح�و 6 أرطال وهي تتمت�ع بصحة جيدة، غري أن األم 
الصغرية »ديفان« س�تحتاج إىل متابعة طبية مكثفة 

بعد الوالدة، وذلك حسب إفادة طبيبها املعالج.
وم�ن جهتها اعترت املستش�فى -التي ش�هدت 
والدة »ديفان«– املسألة جريمة اعتداء جنيس وأبلغت 
الرشطة، التي لم تتمكن من تس�جيل إفادة الصغرية 
نظراً لعدم اكتمال إدراكها، غري أنها قد أمرت بدورها 
بالبحث عن األب، الذي س�يقع تحت طائلة املس�اءلة 

القانونية.

أصغتتتر أم فتتي املتتكتتسيتتك !

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي
المستشـار العام 

مجتتعتتة التتالمتتي 

ال أصعب وال أشقى وال أتعس من حياة العراقي, وهذا ما الحظته 
وأرشت�ه املنظم�ات الدولي�ة.. إال أن األكث�ر م�ن هذا ه�و أن العراقي 
مش�دوها, مس�طوال, أش�به باملخدر, كأنه لم يس�توعب م�ا يجري.. 
وقت�ه مبدد وضائع يف الط�رق والزحامات, وب�دت أعصابه وقد الفت 
التفج�ريات وح�وادث القت�ل.. وما عاد التق�ي الورع لينتب�ه إىل ترفه 
وتخمت�ه بن الجياع واملعدمن.. وال التفت اآلمن يف قاعه اىل ما يفعله 
املس�عورون, الش�غوفون بعذاب واهانة الناس وإذالله�م.. وإذا كان 
حديث العالم عن تس�جيل الطبقة السياسية العراقية كأثرى طبقة.. 
فان وجوها وأس�ماء وعناوين لم تتفج�ر وتهز األرض غضبا لجموع  
الش�حاذين والجي�اع ومن ال يجدون عاجا إلمراضه�م ...عىل العكس 
..بلع�وا الطع�م وانخرطوا يف املش�غل املطل�وب.. الطوائ�ف واالثنيات 

وصنوف التشطري والذبح الروحي والجسدي.
ماذا سيقول الواحد منا لربه ولنفسه وللتاريخ؟؟ هل يكفي التذرع 
بأنه كان مس�طوال ومخدرا؟ ولكن كيف كان إذن اسما ووجها وقطبا 
وس�يدا ووجيه�ا وراضيا عن تق�واه؟؟ هل جاءت أمري�كا بما يعمي 

البصائر والعيون قبل أن تدخل بدباباتها والراكضون وراءها؟؟ 
تلك عقول ومواهب وعبقريات هي كذلك بكل املقاييس واالعتبارات, 
ما الذي أحالها إىل حجر؟ ما الذي مس�خها.. ما الذي خدرها إزاء اكر 

الثروات املرسوقة.. ومن قبل اقل الكائنات شأنا واعتبارا؟؟
يقول�ون إن احده�م يس�تلقي ع�ىل قف�اه يف حدائ�ق لن�دن من 
الضح�ك عىل من يظن أن ما أخذه وتح�ول إىل أرصدة وعقارات يمكن 
اس�رتداده.. ومع ذلك لم يس�تلق عندنا س�يايس إعياء وإغماء عىل ما 
يجري.. وبدت األس�ماء والوجوه والرؤوس بأفكار وفلسفات واديان 
وعقائد وقيم وأخاق با عمق وال جذر.. بل وبدت الكراهية هي جوهر 
بع�ض املخلوقات ..تلهو بالكراهية ,تتمت�ع بها ..تتذوق طعم حياتها 

اذ تكره.
كأن هناك من يس�عى للرهنة أن العراق با عقول وال مواهب وال 
أبط�ال وال اتقياء وال وطنين...  با مفكرين وكتاب وأدباء وفنانن...  
ب�ا غيوري�ن وعش�اق وفدائين...  كأن�ه غاب تحت رسف�ات دبابات 

االحتال كل وعي وانتباه وضمري لدى الكثري من هذه العناوين.
م�ع ذلك.. م�ع كل ذل�ك.. فأن الصام�ت األكر قد يك�ون الناطق 
األك�ر.. وان األل�م العظيم رح�م للعظماء.. ويبرش ب�والدات عظيمة 
وش�موس كث�رية. وان العراق بات يس�توعب الح�وار ويدخل العرص 
بلغت�ه.. وأبهرتنا مرجعيات النجف وأرتنا مامح عراق يس�تقطب كل 
محبي الخري والحياة.. فالخدر قد يتاىش.. ويبقى املستقبل بيد من ال 

يتوجس من نقاش أي يشء.. ما دام من الحياة.

•ح�دد قان�ون االس�تثمار رق�م 13 لس�نة 2006 آلي�ات تش�جيع 
االستثمار؛ يف الفقرة الثانية منه بما ييل:

اوال- تش�جيع االس�تثمارات ونق�ل التقني�ات الحديثة لإلس�هام يف 
عملي�ة تنمية الع�راق وتطويره وتوس�يع قاعدته اإلنتاجي�ة والخدمية 

وتنويعها.
ثاني�ا- تش�جيع القط�اع الخاص العراق�ي واألجنبي لاس�تثمار يف 

العراق من خال توفري التسهيات الازمة.
ثالثا- تنمية املوارد البرشية حس�ب متطلبات السوق وتوفري فرص 

عمل للعراقين.
رابعا- حماية حقوق وممتلكات املس�تثمرين.

• اىل اآلن والتنظري جميل؛ واملس�عى عىل ما يرام بالنس�بة للمواطن 
والوط�ن؛ لك�ن املش�كلة غالبا ما تكم�ن يف اإلج�راءات؛ ألن الكثري منها 
يش�وبها ع�دم الوض�وح والتقاطع ب�ن )املرتجى واملؤج�ل( كما يقول 

الكتاب.
ولنناقش ما جاء يف: أوال- ثانيا – ثالثا – رابعا؛ يف ضوء قرار مجلس 
ال�وزراء الجديد )ذي الرقم 8 يف 9-1-2013 والقايض بإيقاف منح الرقم 

للسيارات التي كانت تباع اىل املواطنن مع لوحة التسجيل(.
فه�ذا القرار ير أوال بتش�جيع القطاع الخاص عىل االس�تثمار يف 
الس�وق؛ وال يس�اعد يف تنمية القاع�دة الخدمية وتنويعه�ا؛ ويقلل من 
ف�رص عم�ل العراقي�ن؛ فضا عن ع�دم حمايت�ه لحق�وق وممتلكات 

املستثمرين.
• قبل القرار؛ كان املواطن يستطيع رشاء سيارة واطئة الكلفة -وعىل 
س�بيل املثال- س�يارة )c-k( بمبلغ ثمانية ماين وخمسمائة ألف دينار 
عراقي مع لوحة التس�جيل؛ واآلن عىل نظام )التس�قيط( س�يكون عليه 

رشاء لوحة تسجيل بمبلغ ربما يقارب الثمن الذي اشرتى به سيارته!!
و)عاوة عىل ذلك( فأن هذا الباب سيس�مح للمتاجرين والس�مارسة 
بوض�ع ضوابطهم يف بيع لوحات الس�يارات املس�قطة؛ وبثم�ن خيايل.. 

يدخل املستثمر واملواطن والجهات الرس�مية بدوامة ال أول وال آخر لها!!
• نح�ن ندرك حرص مجلس ال�وزراء عىل التخفيف م�ن االختناقات 
املرورية؛ والتي هي بسبب عدم تحديث الشوارع وبناء األنفاق واملجرسات 
وإغ�اق اغل�ب الطرق لدواع أمني�ة؛ وهو أمر ال يعني املس�تثمر بقدر ما 

يعني الحكومة ومن صميم واجباتها.
• ونعود للقانون ذي الرقم 8 يف 9-1-2013؛ فقد اخذ املستثمرين عىل 
ح�ن غرة؛من دون ان يأخذ يف االعتبار ان بعضهم قد وضع )العنده واملا 
عن�ده( يف تعاقده م�ع رشكات عاملية ال يمكن النك�وص عن التزاماتها؛ 
وبعضه�م تس�ري قواف�ل س�ياراته اىل موانئن�ا واىل مراكزن�ا الحدودية؛ 
وستبقى )عىل قلبه( فمن أين للمواطن املبالغ التي تجعله يشرتي سيارة 

بثمن سيارتن؟!!
• تشري االرقام التي وقعت تحت يدي إىل أن )نسبة السيارات يف بغداد 

تقارب 50 سيارة لكل 1000 مواطن(.
يف حن أن النس�بة نفس�ها )ع�دد الس�يارات عىل ع�دد النفوس( يف 
كردس�تان؛ مث�ا- وال اريد ان ابتعد فأق�ارن مع دول الخلي�ج- تفيد أن 
هناك 250 س�يارة لكل 1000 مواطن؛ مع زيادة متوقعة؛ حيث تس�اعد 

القوانن الجالبة لاستثمارات عىل ذلك.
• وإذن ..

القرار يحتاج-عىل األقل- اىل زمن يعطى فيه إشعار اىل املستثمر بان 
القادم خال س�تة أش�هر او خال س�نة هو التايل؛ليع�رف كيف يرصف 
بضاعته التي تعاقد عليها بأرقام ليست هّينة )عليه وليست علينا؛ نحن 

جماعة املفلس يف القافلة أمن(.
مثلما يحتاج اىل مس�ؤولن لديهم الوعي الكامل بأهمية االس�تثمار 
ولديه�م الثقة برأس املال الوطني؛ ورضورته يف بناء ما يمكن من خراب؛ 
وبالتأكيد س�ينعكس ذلك عىل معالجة البطالة واس�تقطاب اليد العاملة 
وجلب موارد للحكومة عر مؤسساتها الريبية والكمركية ومفاصلها 

يف التسويق أيضاَ.
• دول�ة رئي���س ال�وزراء.. هيئ����ات االس�تثمار.. للنظر باملقال 

لط�ف��ا..م��ع الت�ق��دير.

* حاتم حسن * جواد الحطاب

املتختدرون االستثامر وبناء الدولة 
العراقية اجلديدة

انشغاالت الكتابة باالزميل

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير
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باس�مي وباس�م منتسبي مؤسس�ة املستقبل 
العراقي�ة للصحافة والنرش اتق�دم بأحر التهاني 
والتري�كات للس�يد الل�واء كاظ�م بوه�ان مدير 
الدائ�رة اإلدارية يف مديري�ة الدفاع 
املدني بمناسبة ترقيته متمنياً 
ل�ه املوفقية والنج�اح الدائم 

خدمة لبلدنا العزيز.

علي الدراجي 
رئيس مجلس االدارة

هتنئة


