االثنين

السنة الثانية

العدد (  18 ) 443شباط 2013

A-PDF
Merger
Purchase
fromwww.
www.A-PDF.com
to remove
معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ( the watermark ) 967
almustakbalpaper
.net
Issue No
(443 ) DEMO
Mon 18 :Feb
2013

احلُ ْكم نتيجة احلِكمة ،والعلم نتيجة
املعرفة ،فمن ال حكمة له ال ُح ْك َم له،
ومن ال معرفة له ال علم له.
«محي الدين بن عربي »

العراقي

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

علي الدراجي

 16صفحة

سـيـاسـيــون:اميـركا حتـاول اعـــادة

جـيــشـهــا الــى الــــعــراق

ص4

ايران واميركا على الخط الساخن

يف لقاء اربيل املرتقب ..االتفاقية االوىل مع بغداد خط امحر
نــسـاء الـعـراق
بني مطرقة
العنوسة وسندان
الزواج الفاشل

ص12

اإلبراهيمي يدعو
املعارضة واحلكومة
السورية إىل احلوار
يف األمم املتحدة
ص5

المستقبل العراقي /أربيل  /خاص

تتج�ه األنظ�ار إل�ى أربي�ل عاصمة
إقليم كردس�تان نهاية هذا الشهر بهدف
إقامة أول مؤتمر من نوعه يجمع القوى
الوطني�ة العراقي�ة عل�ى مائ�دة رئي�س
اإلقليم مس�عود بارزاني ال�ذي يأمل من
ه�ذا المؤتم�ر الخ�روج بنتائ�ج ترضي
المطال�ب الكردية وتعط�ي زخما ً ألربيل
والمعادلة السياس�ية الكردي�ة في إطار
الشد والجذب الجاري بين رئيس الوزراء
نوري المالكي وبارزاني!.
والخطوة العراقية بعقد المؤتمر في
أربيل ل�م تكن وليدة س�اعتها القلقة ،أو
نتاج لحظة سياس�ية عابرة ف�ي الحياة

العراقي�ة المأزوم�ة ،حيث ت�م التحضير
له�ذا المؤتم�ر من�ذ أن ب�دأت المحدل�ة
األمني�ة العراقية بجرف مل�ف رجل آخر
في القائمة العراقية وحمايته المتهمين
ف�ي القي�ام بسلس�لة اغتي�االت عل�ى
أساس سياس�ي وجرمي باس�م الدولة،
وعبر اس�تخدام إمكانياتها اللوجس�تية
وأس�لحتها الرس�مية طال�ت رج�االً في
الدولة العراقية..
واهم تلك االغتياالت تلك التي توصف
باالغتي�االت الطائفية.وربم�ا م�ا زالت
صورة المش�هد األمن�ي ماثلة في عيون
الس�فير األمريكي ببغداد حيث كان يهم
بزيارة وزير المالية رافع العيساوي حين
دهم�ت طائفة من رج�ال األمن العراقي

مكتب الوزير الذي استثمر المشهد فراح
يتح�دث بمطالع�ة س�رية للس�فير ع�ن
(المظلومي�ة) الت�ي يتعرض لها الس�نة
المش�اركون ف�ي العملي�ة السياس�ية،
وكي�ف تص�ل المس�ألة األمني�ة لمكتبه
الرس�مي ،وكيف تمزق كتيب�ة المداهمة
البري�د اليوم�ي لل�وزارة فيفق�د الوزير
بهذه الفعلة الصلة بينه وبين مؤسسات
ودوائ�ر وزارة المالية ،فيس�أل الس�فير
هن�ا «إذا كنت مطلوبا ً أن�ا وحمايتي فما
ذن�ب البري�د اليوم�ي لل�وزارة ..هل هو
اآلخر متهم باغتيال شخصيات (شيعية)
في الدولة العراقية»؟!

التفاصيل ص3

أتستهينوا بـ «وصايـا» املرجعية الدينـيـة؟!

ص2

كشفت الحملة ..ونواب من «العراقية» يشاركون

نائب حمافظ ميسان:
نرفض دعوات
إلغاء قوانني
اإلرهاب واملساءلة
ص6

الـتـحالف الـوطنــي :تـواقـيــع إقـالــة
الـنـجـيـفي بـلـغــت «املـئــة»

Apago PDF Enhancer

المستقبل العراقي  /مها بدر
ف�ي حي�ن كش�ف نائ�ب ع�ن دول�ة
القانون أن ع�دد التواقيع التي ُجم ْ
ِعت من
أج�ل إقالة رئي�س مجلس النواب أس�امة
النجيفي بلغت مئة توقيع ،أكدت نائبة عن
القائم�ة العراقية أن س�حب الثقة “إجراء
غي�ر منطقي”.وق�ال النائب ع�ن ائتالف
دولة القانون علي الش�اله ل�”المس�تقبل
العراقي” إن “دعوة سحب الثقة من رئيس
البرلم�ان أس�امة النجيفي موج�ودة منذ
فت�رة” ،مؤكدا ً أنها ُ
“ف ِّعلت بعد تصريحاته

الطائفية األخيرة على قناة الجزيرة”.
وكان مص�در ف�ي التحال�ف الوطن�ي
العراقي ،قد كش�ف أمس ،ع�ن جمع عدد
م�ن التواقي�ع لس�حب الثق�ة م�ن رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي.
وق�ال المص�در ،الذي رفض الكش�ف
ع�ن هويت�ه ل�”المس�تقبل العراق�ي” إن
“التحالف الوطني يجمع التواقيع من أجل
س�حب الثقة عن أس�امة النجيفي” ،الفتا ً
إلى أن جلس�ة الثالثاء ف�ي مجلس النواب
ستش�هد تقدي�م الطل�ب إل�ى المجل�س.
وأك�د المص�در أن “ح�وارات النجيف�ي

وتصريحات�ه األخي�رة باتت ته� ّدد األمن
الوطني” ،موضحا ً أن تصريحاته األخيرة
من عل�ى قناة الجزيرة تدع�و إلى طائفية
و”تح�رض على قتل العراقيين” ،بحس�ب
قوله.
وأش�ار الش�اله إلى أن عدد الموقعين
عل�ى طل�ب س�حب الثق�ة م�ن النجيفي
تجاوز المئ�ة ،موضح�ا ً أن الموقعين من
كل القوائ�م والكتل السياس�ية بمن فيهم
القائمة العراقية.

التفاصيل ص2

تصوير  /سعد اهلل اخلالدي

الشاي..اصنعه ويصنعني

برملانيون يعرتفون بوجود «بدون» يف العراق..ويؤكـدون عىل انتقائيـة منح اجلنسيـة

الــعــراق يــفـــقـــد «بـحــر ًا مــيـــــتــ ًا» مــن املـــيــــاه الـــجـــوفـــيـــــة!!
الـبــابـا بنـديكـتــوس :جيـب أن تـجـدد الكـنسـيـة نـفســهـا

نقطة نظام

الشــرطــة البـحـرينـيــة تــقـمــع املـتـظــاهريــن جمــددا

صدق البطاط ..ولكن!

كان واثق البط�اط ،أمين عام حزب الله في العراق ،صادقا ً
إذن حي�ن ق�ال إن مجموعات إرهابية تس�عى للقي�ام بعمليات
انتحاري�ة في ع ّدة مدن في بغداد ،كان صادقاً ،والحكومة ،على
الرغم م�ن أهمية معلومات البطاط الت�ي قدمها على طبق من
ذهب صمّت آذانها.
لك�ن الس�ؤال الذي يط�رح نفس�ه :إن كان البط�اط ،وهو
ً
جيش�ا وال عت�ادا ً وال مخابرات مثل التي تملكها
الذي ال يملك ال
الحكوم�ة يع�رف بمعلوم�ات مهم�ة مث�ل التي عرفه�ا ،فأين
الحكومة العراقية من هذا ،وعلى األخص ،األجهزة األمنية ،التي
تفوق ميزانيتها ميزانية دول كبيرة في الش�رق األوسط؟ ومن
س�يتحمل س�فك كل هذا الدم العراقي؟ وهل ستتعظ الحكومة
من حوادث أمنية كهذه؟ أم أنها ،كما كل مرة ،تنش�ر سيطراتها
في الش�وارع وتجع�ل االزدحام�ات تثقل كاه�ل المواطن بعد
االنفجار وليس قبله.
على الحكومة واألجهزة األمنية تبرير الخلل األمني الكبير
الذي حصل أمس ،والذي أزهق أرواحا ً بريئة من العراقيين.

بغـداد حتتـرق مـرة أخـرى بنيـران
ص3
«مفخخـات طليقـة»!
إعــادة التفكــري فيمــا يستــحــق
ص4
الـعـراق من مصري

املـخـالـفـات االنـتـخــابـيـة وخـرق الـنــظــام
اشتبــاكــات

يف القطيف تودي بحياة

إمرأة وطفلها

ص4

حسام إبراهيم:

ص5

عـازمون عـىل إيقـاف

املـــتـصــدر

ص3

ص5
ص5

ثـالثـة مـصـارف ستـغـلـق أبـواهبــا بسـبـب
هتـمـيـش الـبـنــك املـركـزي
المستقبل العراقي  /خاص
كش�ف مصدر في البنك المركزي العراقي
عن قرب إغ�الق ثالثة مص�ارف أهلية ،مؤكدا ً
أن  2000موظ�ف س�يعانون البطال�ة بس�بب
إغالقها.وقال المصدر ،الذي رفض الكشف عن
هويته ،ل�»المستقبل العراقي» ،إن «المصارف
األهلية الخاص�ة ذات التموي�ل المحلي تعاني
من تهميش البنك المركزي لها» ،مشيرا ً إلى أن
«ثالثة مصارف ستغلق أبوابها بسبب سياسية
التهمي�ش التي يقوم به�ا المركزي للمصارف
التي تعم�ل بأموال محلية» ،موضحا ً أن «مدير
المصرف وكالة عبد الباسط تركي يقوم بدعم

المص�ارف ذات التمويل األجنبي على حس�اب
المص�ارف ذات األموال المحليّ�ة» ،مضيفا ً أنه
«بإغالق المصارف الثالثة سيتم تسريح 2000
موظف في تلك المصارف».
وأش�ار المص�در إل�ى وج�ود ح�راك بين

تــبــــيــع مـنــزلــهـــا
بـ »خـســارة»!

موظف�ي تل�ك المص�ادف م�ن أج�ل الوقوف
احتجاج�ا ً على سياس�ات تركي التهميش�ية،
مؤكدا ً أن هؤالء يس�عون إل�ى االعتصام أمام
بواب�ة البن�ك المرك�زي للمطالب�ة بالعدال�ة،
ومعاملة المصارف المحلية باحترام.

االحتـاد األوربـي :نـدعـم بنـاء عـراق
ديمقراطي فيدرايل تعددي
ص2

كـارداشـيــان

ص14

ص2

ضبط شاحنة حمملة

ص9 - 8

بـ «غســاالت» دخـلــت
بطرق غري مرشوعة

ص6
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أتـسـتـهـيـنـــوا بـ «وصـايـــا» املـرجـعـيــة الـديـنـيــة؟!

التحليل ال�سيا�سي  /غامن عريبي
يعتب�ر بع�ض المس�ؤولين
العراقيين وصايا المرجعية الدينية
التي يعلنه�ا معتمدوها على منبر
صالة الجمعة في كربالء والنجف
نوع�ا م�ن التقلي�د الروح�ي الذي
تؤك�د في�ه تل�ك المرجعي�ة رأيها
ف�ي الحوادث الواقع�ة من غير ان
يترت�ب موق�ف مس�ؤول إزاء تلك
الوصايا ،مع ان القيادة السياسية
الحالي�ة تفهم المرجعي�ة الدينية
وت�درك حج�م دورها السياس�ي
واالجتماعي والروحي المس�ؤول
في حياة األمة .
ان هذا الموق�ف الذي يتصف
بالالمب�االة واح�د م�ن أس�باب
اس�تفحال األزمة السياس�ية في
البل�د ونتيج�ة مؤس�فة لواق�ع
مريض أفرزته تط�ورات األحداث
السياسية في العراق بعد  9نيسان
 2003وهو مجيء طبقة سياسية
تع�رف المرجعية الديني�ة ولكنها
بعيدة عن توجيهاتها ووصاياها .
ليعل�م أبناء الش�عب العراقي
ان الشيعة نوعان ،شيعة للسلطة
ونوع آخر هو شيعة العراق الذين

قاتلوا وم�أوا المقاب�ر الجماعية
بجثث أبنائه�م والمطامير بخيرة
الش�هداء ولكنهم لم يحصلوا على
امتيازاتهم كمواطنين في السلطة
السياسية الجديدة .
ان شيعة العراق شيء وشيعة
السلطة شيء آخر وسنة السلطة
ش�يء وس�نة العراق ش�يء آخر
والمسؤول الشيعي في السلطة ال
يمت بالضرورة بأي�ة صلة ألبناء
جلدته من ش�يعة الع�راق وكذلك
المس�ؤول الس�ني واذا قدر ولجأ
المسؤول السني او الشيعي ألبناء
جلدته من الش�يعة او السنة فهو
لجوء انتخاب�ي تح�دده امتيازات
كل فري�ق إزاء الكتل�ة السياس�ية
التي ينتمي إليه�ا وليس الطائفة
الت�ي خ�رج منه�ا وهك�ذا يجري
الحديث عن الش�يعة والسنة على
لس�ان الوزي�ر والنائ�ب الش�يعي
او الس�ني كن�وع م�ن دغدغ�ة
المش�اعر الطائفية لتعزيز موقع
النائ�ب والوزير ف�ي الحكومة او
مجل�س الن�واب ولي�س لتحدي�د
س�قف الحقوق وهوي�ة المطالب
االجتماعية او السياسية.
ليعلم الشيعة ان ال مكان لهم

في الس�لطة التي يقودها الشيعة
وليعل�م س�نة الع�راق ان الذي�ن
يرفع�ون قبضاتهم في س�احات
االعتص�ام م�ن ن�واب ومعممين
ووزراء حاليي�ن وس�ابقين م�ن
الطائفة السنية انما يستخدمونهم
بهدف الوصول الى المواقع األولى
ف�ي الس�لطة وإذا م�ا انتهت تلك
االعتصام�ات الت�ي تج�ري عل�ى
قدم وس�اق ف�ي االنب�ار وتكريت

وقان�ون  4إره�اب والت�وازن في
ادارة الدولة وسينسى كل الشباب
الذين س�قطوا برصاص إخوانهم
في الجيش العراقي بس�بب الغلو
في التحشيد والش�د العصبي في
التعبئة الفكرية والسياس�ية الذي
راف�ق احتجاجات جمع�ات أهلنا
الذي�ن خرج�وا بهتاف�ات مطالب
مش�روعة لم ينكره�ا األخ رئيس
ال�وزراء ول�م تغفل ع�ن تنفيذها

السيستاني للشيعة والسنة وهو القائل..
ال تقولوا اخوتنا السنة بل قولوا انفسنا السنة
وهو كالم ليس انتخابيًا أيها السادة
والفلوجة وس�امراء الى تحصين
تل�ك الطبق�ة السياس�ية فأن�ا
واث�ق ان الكثي�ر منهم س�يتوقف
ع�ن حدي�ث المس�اءلة والعدال�ة

اللجن�ة الوزارية المكلفة بمتابعة
هذه القضايا .
ان الش�يعة والس�نة أخ�وان
في وط�ن م�أزوم وضحايا طبقة

برملانيون يعرتفون بوجود «بدون» يف العراق..
ويؤكدون عىل انتقائية منح اجلنسية
امل�ستقبل العراقي  /فالح غايل
ف�ي الوق�ت ال�ذي أش�ار في�ه تقري�ر
للمفوضي�ة العليا لش�ؤون الالجئي�ن التابعة
لأم�م المتحدة ال�ى وجود  120ألف ش�خص
ال يمتلك�ون الجنس�ية العراقي�ة أغلبه�م من
الك�رد الفيليين والبدون ,أق�ر عدد من أعضاء
البرلم�ان بصعوبة اإلج�راءات الخاصة بمنح
الجنسية ,اال أنهم شككوا في العدد الذي أشار
إليه التقرير.
وقالت المفوضية العليا لشؤون الالجئين
التابع�ة لأم�م المتح�دة ف�ي بي�ان تلق�ت
"المس�تقبل العراقي" ،نسخة منه ،إن "هناك
نح�و  120ألف ش�خص غالبيتهم م�ن الكرد
الفيليي�ن والب�دون ال يملك�ون الجنس�ية في
العراق ،بحسب التقديرات التي وصلت إلينا".
وأضافت المفوضية في بيانها أن "العديد
من هؤالء حصلوا خالل السنوات األخيرة على
الجنسية وفقا لقانون الجنسية لعام ،"2006
مشيرة إلى "أنها تعمل مع الحكومة العراقية
لتوثي�ق العدد الفعل�ي لعديمي الجنس�ية في
العراق".
وأكدت "س�عيها ف�ي تحديد األش�خاص
عديم�ي الجنس�ية وزي�ادة التوعي�ة وح�ول
مش�اكلهم وإمكاني�ة الحصول عل�ى الوثائق
القانونية والحقوق األساسية".
ال�ى ذل�ك ،قالت رئي�س لجن�ة المرحلين
والمهجري�ن البرلماني�ة لق�اء وردي

سياس�ية ال تش�تغل عل�ى خلفية
المصال�ح الوطني�ة ولي�س عل�ى
وفق بناء مؤسس�ة للدول�ة تأخذ
ب�كل أس�باب وش�روط إقام�ة
الدولة المدنية الحديثة والعصرية
واآلليات الديمقراطية القادرة على
اقصاء مفردات الفتن�ة الطائفية
والحرب األهلية الهادفة الى تعزيز
العيش المش�ترك والس�لم األهلي
وثقاف�ة االعت�راف باآلخ�ر واذا

ل�(المس�تقبل العراق�ي) ,إن "هناك تعليمات
صعبت منح الجنسية العراقية وآليات التنفيذ
أيضا صعبة جدا" ,مبين�ة أن "هذا األمر جعل
بعض األش�خاص ال يملكون الجنسية ومنهم
أكراد فيليون وما يعرف بالبدون".
وأوضحت وردي أن هناك تش�ريع لأكراد
الفيليي�ن وص�در م�ن مجلس النواب وأرس�ل
ال�ى وزارة الداخلية والتعليمات اتت من وزارة
الداخلي�ة والمش�كلة في ب�طء التنفيذ ولدينا
الكثي�ر م�ن المالحظ�ات ,الفت�ة ال�ى وجود
"انتقائي�ة وازدواجية في التنفي�ذ وهذا األمر
نعم�ل عل�ى حل�ه وهذا األم�ر ايض�ا ينعكس
على موض�وع البدون ,لكن العدد الذي اش�ار

ل�ه تقري�ر المنظم�ة الدولية ال نع�رف مدى
صحته".
م�ن جانب�ه ،ق�ال عض�و لجن�ة حق�وق
اإلنس�ان البرلماني�ة عب�د المه�دي الخفاجي
ل�(المس�تقبل العراق�ي) أن "تقرير المنظمة
الدولية قد يكون احتوى على كالم غير منطقي
الن هناك تقارير تعتمد على تصريحات النواب
باعتبار ان التصريحات تأخذ جانب سياس�يا
وسنبحث قريبا دقة المعلومات".
وأوض�ح الخفاج�ي أن "مس�ألة الب�دون
تختلف عن مسألة األكراد الفيليين" ,مبينا ً أن
"مس�ألة األكراد الفيليي�ن كان الظلم قد وقع
عليه�م أب�ان النظ�ام البائد من خالل س�حب
جنس�يتهم العراقيه " ،مؤك�دا ً أن "اإلجراءات
الت�ي تت�م م�ع األك�راد الفيليي�ن تختلف عن
إجراءات البدون" .وأش�ار الخفاجي انه "بعد
التحقق من التقرير الذي عرضته اللجنة العليا
بهذا االمر سندرجه في اقرب جلسة للبرلمان
ونبحث الموضوع وإيجاد السبل إلنجاحه".
وتعتبر الجنس�ية ه�ي الراب�ط القانوني
بي�ن الدولة والفرد و ُيقصد بانعدام الجنس�ية
حال�ة الفرد الذي ال يعتب�ر مواطنا ً من قبل أي
دول�ة ،حيث ينتج انعدامها لعدة أس�باب ،بما
في ذلك التمييز ضد األقليات في التش�ريعات
المتصلة بالجنسية وعدم إدراج كافة السكان
المقيمي�ن ضم�ن مجموع�ة المواطنين عند
إعالن استقالل دولة ما (خالفة الدول) وتنازع
القوانين بين الدول.

كان س�نة العراق
يتحركون بمطالب مش�روعة فإن
ش�يعة العراق ليس اقل من السنة
ف�ي حزم�ة المطالب المش�روعة

الت�ي تتع�دى ف�ي جس�امتها
وتتجاوز في كارثيتها اإلنس�انية
قانون�ي العدال�ة والمس�اءلة و4
إرهاب .
ان المرجعي�ة الديني�ة
ف�ي النج�ف وعب�ر ه�ذه اإلدارة
المس�ؤولة لإلم�ام السيس�تاني
وبقي�ة المرجعي�ات الديني�ة هي
مرجعي�ة ل�كل العراق وق�د اكدت
ف�ي غض�ون ه�ذه الفت�رة وعلى
امتداد جمعات األزمة السياس�ية
المس�تمرة إمكاني�ة الفت�ة ف�ي
الح�ل وق�درة روحي�ة ف�ي طرح
البدائل الوطنية التي ال تغيب حقا
لمواط�ن س�ني وال تقصي مطلبا
لطائفة ش�يعية وهي بهذا تبرهن
للجميع أنها تمثل الس�قف األعلى
لمطال�ب العراقيي�ن ول�م تتحدث
بشيء او تتحرك باتجاه او تخرج
للناس بمبادرة إال في إطار التوازن
والكالم المس�ؤول ونصاعة الحل
الحكي�م دون ان تخ�دش الحي�اء
الع�ام او تنظر الى الناس بروحية
الخصم األبدي .
ان مرجعي�ة اإلم�ام عل�ي
السيس�تاني تف�رض عل�ى
السياس�ي احت�رام الوصاي�ا التي

تعلنه�ا وتؤكده�ا وتترجمها على
العلن الش�خصيات المعتمدة من
قبلها وإذا كانت الوصايا على قدر
كبير من المسؤولية والحكمة في
الطرح فان المس�ؤول السياس�ي
الذي يستمع الى الوصايا ويتحرك
عل�ى األزم�ة محك�وم بالش�رط
الجزائ�ي الدين�ي اذا كان متدين�ا
في إط�ار تنفي�ذ حزم�ة األحكام
والتوجه�ات التي م�ن المفترض
ان يتحرك على حلها وال يشعر ان
تلك الوصايا س�وف تكبله او تنزع
عن�ه صف�ة المب�ادرة الحكومية
للح�ل فينتص�ر المرجع ويخس�ر
السياسي!.
السيستاني للش�يعة والسنة
وه�و القائ�ل ..ال تقول�وا اخوتنا
السنة بل قولوا انفسنا السنة وهو
كالم ليس انتخابيا أيها السادة وال
ينطل�ق من اجواء االس�تفادة من
االمتيازات الممنوحة للش�يعة الن
المرجعية الدينية ومنذ اليوم األول
لوالدتها وباألهداف العليا الروحية
والسياس�ية والفكري�ة الت�ي
احاطتها هي جهة غير مستفيدة
ومؤسسة شرعية مقيدة بالحكم
الش�رعي والواجب اإلس�المي وال

تبح�ث كما يبحث السياس�ي عن
فتات العقود!.
السيس�تاني إمام الس�نة الن
كل الوصايا التي اعلنتها المرجعية
عبر وكالئها الش�رعيين صبت في
خندق الدفاع عن المطالب السنية
ورفع الحيف عن المظلومية وهي
حال�ة نوعية اولى لم يس�بقه احد
ف�ي تاري�خ المرجعيات الس�نية
ونقوله�ا هنا بش�كل واضح وهو
اعتراف ي�دل ان المرجعية الدينية
الش�يعية مرجعية عراقية تتوخى
الحكمة في الط�رح والتوازن في
الط�رح والواقعي�ة ف�ي تأس�يس
عه�د وطن�ي ال ظل�م في�ه وال
س�جون وال معتقالت س�رية قبل
ان يكون إمام�ا ومرجعا للطائفة
السنية ومن العبث بمكان تسمية
مرجعية دينية بهذا المستوى من
المس�ؤولية الفكري�ة والروحي�ة
والتبني المس�ؤول ع�ن المطالب
انه�ا مرجعي�ة ش�يعية وهك�ذا
يعكس السيستاني نمطا مسؤوال
م�ن المرجعي�ات الديني�ة الت�ي
تتج�اوز الخاص الى العام وتتبنى
مطالب انسانية بدل االنكفاء على
المظلوميةالش�يعيةالمعروفة.

االحتاد األوريب :ندعم بناء عراق ديمقراطي فيدرايل تعددي
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أبدى االتح�اد األوروبي ،أمس األحد ،دعمه
لبن�اء عراق ديمقراطي فدرال�ي تعددي يضمن
العدال�ة والقانون في مؤسس�اته المس�تقلة،
مبدي�ا اهتمامه بإعمار محافظة كركوك ،فيما
دعا محافظ كركوك دول االتحاد إلى االستثمار
في المحافظة .وقالت س�فيرة االتحاد األوربي
ف�ي الع�راق يانا هايبوش�كوفا عق�ب اجتماع
موس�ع م�ع محاف�ظ كرك�وك نج�م الدي�ن
كري�م بحضور س�فراء دول اس�بانيا وبولونيا
والجي�ك ورومانيا وبريطانيا وفرنس�ا والمانيا
وس�لوفاكيا إن "االتح�اد األوروب�ي يعمل على
مس�اعدة العراقيين في ترس�يخ الديمقراطية

وتقوية مؤسسات الدولة ودعم عمل منظمات
حقوق اإلنسان".
وأش�ارت هايبوش�كوفا إل�ى أن"االتح�اد
األورب�ي يتواصل م�ع بعثة األم�م المتحدة في
العراق ،وأنه س�يناقش التطورات في المش�هد
العراق�ي باجتماعات�ه القادم�ة" ،مؤك�دة
"س�عى االتح�اد لالهتم�ام بمحافظ�ة كركوك
ومساعدتها والعمل على إعمارها" .من جانبه،
أكد محاف�ظ كركوك نجم الدي�ن عمر كريم أن
"خط�ط ونه�ج إدارته من�ذ الي�وم األول لعمله
ه�ي تامين الخدم�ات لعموم أبن�اء المحافظة
ف�ي جميع المدن التابع�ة لكركوك دون تمييز،
والتمس�ك بتقوية المشتركات لجميع مكونات
كركوك الس�يما العي�ش المش�ترك ومتطلبات

الحياة اليومية للكروكيي�ن" .وأوضح محافظ
كركوك أن "اإلدارة تعمل على تهيئة المتطلبات
إلج�راء انتخابات محلي�ة بالتنس�يق مع بعثة
اليونام�ي بالع�راق لرس�م طري�ق لحلحل�ة
المش�اكل المتعلق�ة بكركوك" ،داعيا س�فراء
االتحاد األوروبي إلى حث شركاتهم إلى "العمل
واالس�تثمار في كركوك بما يعزز تش�ييد البنى
التحتي�ة للمحافظ�ة كونها مدين�ة جاذبة وال
تقل أهمية عن بغداد" ،بحس�ب قوله .يذكر أن
س�فيرة االتحاد األوربي أبدت اس�تياءها خالل
لق�اء برئيس إقليم كردس�تان العراق مس�عود
بارزان�ي في أربي�ل أمس الس�بت األول ،من ما
يحصل في العراق ،مؤكدة ان االتحاد االوربي لن
يكون حليفا مع أي جهة تخرج عن الدستور.

واسط :عىل اللجنة الوزارية اخلامسية النظر بطلبات مواطنينا
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

اعتب�رت اللجنة األمنية في مجلس محافظة واس�ط ،أمس األحد ،أن
التظاهرات في المنطقة الغربية مش�روع مؤامرة لتمزيق وحدة العراق،
وفي حين طالبت اللجنة الوزارية الخماس�ية بالنظر لمطالب مواطنيها
أس�وة بالمحافظات الغربية ،اس�تنكرت زي�ارة رئيس البرلمان أس�امة
النجيف�ي لدولة قطر .وقال نائب رئيس اللجنة س�عيد الياس�ري لوكالة
"الس�ومرية ني�وز" إن "تظاه�رات المحافظ�ات الغربية يعد مش�روع
مؤام�رة لتمزيق وحدة العراق وتعكير صفو األم�ن الداخلي والعمل على
خل�ق ص�راع طائفي مناطق�ي" ،الفتا ً إل�ى أن "ذلك أصب�ح واضحا من
خ�الل الش�عارات التي تطل�ق والرايات الت�ي ترفع خ�الل التظاهرات".
وطالب الياس�ري اللجنة الخماس�ية الوزارية المعنية بملف االس�تجابة

لمطالب متظاهري المحافظات الغربية برئاس�ة حس�ين الشهرستاني
ب�"زيارة محافظة واس�ط والنظر لمطالب مواطنيها أس�وة بمتظاهري
المحافظات الغربية".
وأضاف الياس�ري أن "محافظة واس�ط لديها مطالب كثيرة متمثلة
بقل�ة الميزاني�ة المالية ونق�ص الخدمات وقل�ة فرص العمل للش�باب
وتعويض المجاهدين الذين تضرروا نتيجة لسياس�ات النظام السابق"،
الفت�ا إلى أن "مطالب أبناء واس�ط أكثر واقعية ودس�تورية من مطالب
متظاه�ريالمحافظ�اتالغربي�ةالت�يخرج�تع�نالمعق�ول".
وعبر الياس�ري عن استنكاره "الش�ديد لزيارة رئيس مجلس النواب
أس�امة النجيفي لدولة قط�ر التي لم تقرر حتى اآلن وتفتح س�فارة لها
ف�ي بغداد كباقي الدول" ،واصفا دولة قط�ر ب�"وكر اإلرهاب الذي خلف
اآلالف من األرامل واليتامى في العراق".

كـشـفــت الـحـمـلــة ..ونــواب مـن "الـعـراقـيــة" يـشــاركــون

الـتـحـالــف الـوطـنــي :تـواقـيــع إقـالــة الـنـجـيـفــي بـلـغــت «املـئــة»
امل�ستقبل العراقي  /مها بدر
في حين كش�ف نائب عن دول�ة القانون
أن ع�دد التواقيع التي ُجم ْ
ِعت م�ن أجل إقالة
رئي�س مجلس النواب أس�امة النجيفي بلغت
مئ�ة توقيع ،أكدت نائبة عن القائمة العراقية
أن سحب الثقة "إجراء غير منطقي".
وق�ال النائب ع�ن ائتالف دول�ة القانون
علي الشاله ل�"المستقبل العراقي" إن "دعوة
س�حب الثق�ة م�ن رئي�س البرلمان أس�امة
النجيف�ي موج�ودة منذ فت�رة" ،مؤك�دا ً أنها
ُ
"ف ِّعلت بعد تصريحاته الطائفية األخيرة على
قناة الجزيرة".
وكان مص�در ف�ي التحال�ف الوطن�ي
العراقي ،قد كش�ف أمس ،ع�ن جمع عدد من
التواقي�ع لس�حب الثق�ة من رئي�س مجلس
النواب أسامة النجيفي.
وقال المص�در ،الذي رفض الكش�ف عن
هويته ل�"المس�تقبل العراقي" إن "التحالف
الوطن�ي يجم�ع التواقي�ع م�ن أجل س�حب
الثق�ة عن أس�امة النجيف�ي" ،الفت�ا ً إلى أن
جلس�ة الثالثاء ف�ي مجلس النواب ستش�هد
تقديم الطلب إلى المجل�س .وأكد المصدر أن
"حوارات النجيفي وتصريحاته األخيرة باتت
ته ّدد األم�ن الوطني" ،موضحا ً أن تصريحاته
األخي�رة م�ن عل�ى قن�اة الجزيرة تدع�و إلى
طائفي�ة و"تح�رض عل�ى قت�ل العراقيين"،
بحس�بقوله.
وأشار الش�اله إلى أن عدد الموقعين على
طلب سحب الثقة من النجيفي تجاوز المئة،
موضحا ً أن الموقعي�ن من كل القوائم والكتل
السياسية بمن فيهم القائمة العراقية.
وأوض�ح الش�اله أن تواقيع س�حب الثقة

جمع�ت تح�ت ش�عار "ال للطائفيي�ن ..نعم
للوطنيي�ن العراقيي�ن" ،وق�ال "نتمن�ى على
القائم�ة العراقي�ة أن تأخ�ذ زم�ام المب�ادرة
وتقي�ل النجيف�ي حتى نن�زع الذرائع عن كل
الطائفيي�ن الذين يريدون تقس�يم العراق إلى
دويالت وهمية".
وأش�ار الش�اله إلى أن النجيفي يعمل في

"قاعدة أميركية يديرها أمير" ،في إشارة إلى
دولة قط�ر ،مش�يرا ً إلى أنه ال يج�وز لرئيس
برلمان أن يتفوه بعبارات طائفية.
وتس�اءل الش�اله "ه�ل يرض�ي القائمة
العراقية أن يتح َّدث أحد سياس�ييهم عن عدد
الس�نة وعدد الشيعة في العراق" ،موضحا ً ان
هذا "ال يرضي أي وطني عراقي بالتأكيد".

ودعا الش�اله نواب القائم�ة العراقية إلى
الع�ودة إل�ى الخط�اب الوطني وأن يش�طبوا
الطائفيين من صفوفهم.
من جانبه ،ق�ال النائب عن دولة القانون
محم�د الصيهود إن النجيفي يمثل مش�روعا
طائفي�ا واضح�ا ،موضح�ا ً أنه خ�رق المادة
الس�ابعة م�ن الدس�تور الت�ي تدي�ن كل من

يحرض على الطائفية ،ولفت إلى أن النجيفي
يعمل وفق أجندات خارجية.
وأض�اف أن "النجيفي يس�عى إلى إقامة
إقليم سني وقد أكد هذا في واشنطن ولندن"،
مبينا ً أن "خطوات النجيفي لتعطيل الحكومة
ب�دأت بتعطيل دور البرلمان" ،وأش�ار إلى أن
إقال�ة النجيف�ي أصبحت "تحصي�ل حاصل"

لكونه ال يمثل كل المكون�ات داخل البرلمان،
بحس�بقوله.
وكان النجيفي قد قال في حديث مع قناة
الجزيرة القطرية على هامش زيارة يقوم بها
إلى الدوحة أن اس�تمارة التعداد العام المقبل
للس�كان "يج�ب أن تتضم�ن فق�رة لتحدي�د
طائف�ة المواط�ن إن كان س�نيا ً أو ش�يعياً،
وذلك للوصول إلى النس�بة الحقيقية للس�نة
والشيعة في العراق".
بدوره�ا ،قال�ت النائب�ة ع�ن القائم�ة
العراقية لقاء وردي في تصريح ،اطلعت عليه
"المستقبل العراقي" أنه "من غير الممكن ان
يعارض حزب معين لرئيس مجلس النواب او
القائم�ة العراقية فيقوم بجمع التواقيع كلما
غ�ادر النجيفي العراق الى بل�د آخر" ،مؤكدة
ان س�حب الثقة "إجراء غي�ر منطقي وكأنه
رس�الة للقائمة العراقية تفيد بمنع زيارة بلد
معارض لحزب المالكي".
وأضاف�ت وردي "كان األج�در بدول�ة
القانون ان يكون لديهم تحفظ ألسباب الزيارة
داخل قب�ة البرلمان وليس عب�ر التصريحات
المتش�نجة" ،مبينة ان "أغلبية المس�ؤولين
يغ�ادرون الع�راق ال�ى البل�دان اإلقليمي�ة"،
مشيرة إلى أن قائمتها بإمكانها جمع تواقيع
إلقال�ة ه�ذا أو ذاك ،وتابع�ت "لك�ن إن كان
هن�اك تحفظ على ما صرح به النجيفي تجاه
المالك�ي فليناقش داخ�ل البرلم�ان بدالً من
جمعهم التواقيع لسحب الثقة عنه".
والقت زي�ارة النجيفي إلى قطر امتعاضا ً
في األوس�اط السياس�ية والش�عبية ،السيما
وأنه�ا جاءت ف�ي وقت ح�رج تمر ب�ه البالد
حيث غ�ادر النجيفي وترك أمرا ً مهما ً أال وهو
الموازنة المالية االتحادية العامة.

الـبـصــرة :تـبـنـــي «»5مســتـشـفيــات بـكــلــفــــة  300مـلـيـار ديـنـــار
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

كشفت مديرية العقود الحكومية في محافظة البصرة ،أمس األحد ،عن المباشرة في بناء أربعة مستشفيات وخامس
قيد اإلنشاء بقيمة وصلت إلى أكثر من  300مليار دينار.وتوزعت المستشفيات على قضائي الزبير وشط العرب وواحد في
ناحية سفوان وآخر في منطقة البراضعية وسط البصرة.وقال مدير العقود الحكومية في البصرة والء عبد الكريم لوكالة
“شفق نيوز” إن المستشفى الذي ينفذ في قضاء الزبير يتسع ل� 200سرير إضافة إلى بقية الخدمات األخرى وبكلفة تصل
إلى  70مليار دينار ووصلت نس�بة االنجاز فيه إلى أكثر من .%5وينفذ المستش�فى اآلخر في قضاء شط العرب بسعة 100
س�رير وبكلفة تبلغ  48مليار دينار .وأضاف عبد الكريم أن نس�بة االنجاز وصلت إلى نحو .% 5وبشأن المستشفى الخاص
بناحية س�فوان ،فقال عبد الكريم إنه بس�عة  100س�رير فيما تبلغ كلفته أكثر من  44مليار دينار.وعن مش�روع إنش�اء
المستش�فى الجامعي التخصصي في البراضعية ذكر مدير العقود الحكومية أن المستش�فى يتس�ع ل� 200سرير وتنفذه
شركة دورجة التركية ووصلت نسب االنجاز فيه إلى أكثر من  %25وبكلفة مالية تصل إلى  144مليارا.وحول المستشفى
الخامس والمتخصص بأمراض القلب ،قال عبد الكريم إنه “شهد ارتفاع العمل بنسبة االنجاز والتي وصلت قرابة ال� 44في
المئة وتقوم بتنفيذه الشركة العامة للتصاميم واالستشارات الصناعية التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن”.
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اتهــامــات متبــادلة تعقــب الكــارثــة

بغـداد حتتـرق مـرة أخـرى بنيـران «مفخخـات طليقـة»!
المستقبل العراقي  /فالح الناصري

ربم�ا أدرك الجمي�ع أن محاولة بث الفتنة
بي�ن العراقيين عبر الس�يارات المفخخة التي
تزجه�ا جهات منب�وذة ل�م تعد تج�دي نفعا ً
ف�ي تحقي�ق الغاي�ة المطلوبة .ولع�ل موجة
التفجي�رات الدموية التي اجتاحت بغداد أمس
تش�كل واح�دة من تل�ك المحاوالت الفاش�لة
إليه�ام مكون ما ب�أن مكونا ً آخر يس�تهدفه
بتل�ك التفجي�رات ،الس�يما وأنه�ا وقعت في
زم�ان ومكان تم اختيارهم�ا لتأجيج الوضع
تزامن�ا ً مع التظاه�رات التي تش�هدها بعض
المحافظ�ات .وكما كان متوقعاً ،تال سلس�لة
التفجي�رات تب�ادل اتهام�ات بي�ن األط�راف
المتخاصم�ة ،حيث اعتبر رئي�س الوزراء تلك
التفجيرات “تطبيقا ً عمليا ً لدعوات التحريض
والكراهي�ة” ،فيما اتهم رئيس مؤتمر صحوة
الع�راق أحمد أبو ريش�ة الحكوم�ة بالوقوف
وراء التفجي�رات .وأكد نائب عن ائتالف دولة
القان�ون أن متظاه�ري محافظ�ات األنب�ار
وص�الح الدي�ن ونينوى وغيره�ا بريئون من
ه�ذه التفجي�رات اإلجرامي�ة ،ألن قادته�م
الدينيي�ن والعش�ائريين أعلن�وا رفضهم لكل
مظاهر العنف ،مثلما أكدوا رفضهم لمحاولة
تقس�يم العراق وحتى مشاريع األقاليم .فيما
أك�دت نائبة عن الكتل�ة العراقية الحرة أن من
بين ق�ادة التظاهرات من يدعو إلى التقس�يم
ويحش�د لالحتقان الطائفي ،لكن مثل هؤالء
يمثل�ون أجندات خارجي�ة وال يمثل�ون أبناء
محافظاته�م .واعتب�ر رئيس ال�وزراء نوري
المالكي التفجي�رات التي ضربت مناطق عدة
من بغداد وراح ضحيتها العش�رات من القتلى

والجرح�ى تطبيقا ً عمليا ً لدع�وات التحريض
والكراهي�ة ولدفع اآلخرين للقيام بردات فعل
مش�ابهة ،داعيا القوى السياسية والمثقفين
ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء العشائر
والمواطني�ن ال�ى رص الصف�وف والتكاتف.
وق�ال المالك�ي ف�ي بي�ان أص�دره أم�س إن
“العمليات اإلرهابية األخيرة واختيار المكان
والزمان لقتل المدنيين األبرياء يجب أن تلفت
أنظ�ار المواطني�ن جميعا لطبيع�ة المخطط

المرسوم لبالدهم وأمنهم ومستقبل تآخيهم
وتعايشهم السلمي” .وأضاف المالكي “أننا ال
نعد اإلرهابيي�ن القتلة الذين قاموا بجرائمهم
البش�عة أكثر خط�را ً على أمن الع�راق وحياة
العراقيي�ن من األص�وات الطائفي�ة الكريهة
التي أخذت تصدر هنا وهناك ويجري لألس�ف
دعمه�ا وتنظيمه�ا وتغذيته�ا م�ن أط�راف
سياس�ية داخلية وخارجية” ،مش�يرا إلى أن
“التفجيرات اإلرهابية التي وقعت في عدد من

مناطق بغداد تطبيق عملي لدعوات التحريض
والكراهي�ة ولدف�ع اآلخري�ن للقي�ام بردات
فع�ل مش�ابهة ليكتمل مخططه�م اإلجرامي
الخبي�ث” .وتاب�ع “آن األوان لألص�وات
الطائفي�ة والمحرض�ة ان تخ�رس ولص�وت
العق�ل واالعت�دال والوحدة الوطني�ة ان يعلو
فوق كل األصوات والنعرات المقيتة” ،مطالبا
“الق�وات المس�لحة بأن ال تتوان�ى في ضرب
اإلره�اب ومالحقت�ه ومتابع�ة المحرضي�ن

عليه” .كما دعا المالكي “وس�ائل اإلعالم الى
التحلي بالمس�ؤولية والمهنية بعدم السماح
لألصوات المحرضة عل�ى الطائفية او العنف
او العنصري�ة بالظهور وعدم إعطائها فرصة
لب�ث الفتنة من خالل اإلعالم لتحقيق أهدافها
الخبيثة من أي جهة كانت وألي تيار انتمت”،
ودع�ا أيض�ا “أجه�زة الدول�ة ال�ى التصرف
بح�زم للج�م اي تصرف او قول يش�جع على
ذلك” .وش�دد رئي�س ال�وزراء “ليعلم الجميع
ان المحرضي�ن ال يبحثون ع�ن مصلحة جهة
أو طائف�ة معين�ة وان تظاه�روا بخالف ذلك
وتباك�وا وذرف�وا دم�وع التماس�يح ،إنهم ال
يهتمون سوى بمصالحهم الخاصة ومصالح
أسيادهم”.وقال رئيس مؤتمر صحوة العراق
أحمد ابو ريش�ة في تصريح صحفي أمس إن
“التفجي�رات التي حدثت ف�ي العاصمة بغداد
يراد منها العودة الى الفتنة الطائفية والعودة
ال�ى المرب�ع األول ،ولكنن�ا منتبه�ون له�ذا
الموضوع ولن نس�مح للطائفيين بأن يشقوا
صفوفنا” ،متهما ً الحكومة ب�”الوقوف وراء
هذه التفجيرات” .وقال النائب عن ائتالف دولة
القان�ون عبد الس�الم المالكي ل�”المس�تقبل
العراق�ي” أم�س أن “أهالي االنب�ار ،حتى من
خالل التظاه�رات ،يرفضون موضوع اإلقليم
والتقس�يم” ،مضيف�ا ً أنه�م “عندم�ا طالبوا
بإقامة صالة الجمعة في مرقد اإلمام األعظم
في بغ�داد كان س�بب الرف�ض إلدراك وجود
مخط�ط من قب�ل جهات مندس�ة وأجندات ال
تريد الخير للعراق لخلق فتنة طائفية”.
وتاب�ع المالكي “نحن ندرك ان أهل االنبار
لديهم إيمان بالحكومة وبالخطوات التي تقوم
بها من خالل اللجنة الوزارية لتحقيق مطالب

المتظاهرين” ،مش�يرا ً ال�ى أن “هناك الكثير
من المطالب المعروضة وقد نفذت الحكومة
 80ال�ى  %90م�ن المطال�ب ،ومنه�ا إط�الق
س�راح اآلالف من المعتقلي�ن والمعتقالت”.
وزاد “كم�ا أن الحكوم�ة عالج�ت موض�وع
المخبر الس�ري ،إذ أن هناك  16مخبرا ً س�ريا ً
تم إحالتهم الى المحاكم المختصة” .وأوضح
المالك�ي أن بعض مطال�ب المتظاهرين هي
م�ن اختصاص البرلمان وليس الحكومة مثل
موضوع المادة  4إرهاب والمساءلة والعدالة،
وحت�ى الموازنات الس�ابقة الت�ي طالبت بها
بع�ض المجال�س المحلي�ة ه�ي ليس�ت من
اختص�اص الحكوم�ة” .وأكد “وج�ود اتفاق
على تعديل قانون المساءلة والعدالة لضمان
المصالح�ة الوطني�ة إضاف�ة الى اس�تيعاب
منتس�بي مجالس الصحوات الى المؤسسات
األهلي�ة والمطالب�ة بإخ�راج الجي�ش م�ن
الفلوجة وتش�كيل لجنة لإلشراف على إعادة
مساجد أهل السنة”.
 .م�ن جانبه�ا ،قال�ت النائبة ع�ن الكتلة
العراقية الح�رة عالية نصيف ل�”المس�تقبل
العراق�ي” أم�س “اعتق�د ان م�ن يق�ود هذه
التظاهرات هم عرّابو مشروع تقسيم العراق
وعراب�و مش�اريع تابعة ألجن�دات خارجية،
لذلك هم ينفذون هذه األجندات رويدا رويدا”.
وأكدت نصيف أن “معظم رجال الدين وشيوخ
العش�ائر ف�ي االنب�ار وبقي�ة المحافظ�ات
يرفضون لغة العنف والتفجيرات ،ويرفضون
مشاريع تقسيم العراق” ،مضيفة “لكن هناك
بي�ن المتظاهرين من ينف�ذ أجندات خارجية
ويدع�و إلى التفرقة بين أبن�اء الوطن الواحد
من أجل تقسيمه”.

ايــران واميــركــا عـلــى الخــط الســاخــــن

يف لقـاء اربيـل املـرتقــب ..االتفــاقيــة االوىل مع بغــداد خــط احـمـر
المستقبل العراقي /أربيل  /خاص

تتجه األنظار إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان
نهاية هذا الشهر بهدف إقامة أول مؤتمر من نوعه
يجم�ع القوى الوطنية العراقي�ة على مائدة رئيس
اإلقليم مسعود بارزاني الذي يأمل من هذا المؤتمر
الخ�روج بنتائج ترضي المطال�ب الكردية وتعطي
زخما ً ألربيل والمعادلة السياسية الكردية في إطار
الش�د والجذب الج�اري بين رئيس ال�وزراء نوري
المالكي وبارزاني!.
والخط�وة العراقية بعق�د المؤتمر في أربيل لم
تكن وليدة ساعتها القلقة ،أو نتاج لحظة سياسية
عاب�رة ف�ي الحي�اة العراقي�ة المأزوم�ة ،حيث تم
التحضير لهذا المؤتمر منذ أن بدأت المحدلة األمنية
العراقية بجرف ملف رجل آخر في القائمة العراقية
وحمايت�ه المتهمين في القيام بسلس�لة اغتياالت

على أس�اس سياسي وجرمي باس�م الدولة ،وعبر
اس�تخدام إمكانياته�ا اللوجس�تية وأس�لحتها
الرس�مية طالت رجاالً في الدول�ة العراقية ..واهم
تل�ك االغتي�االت تل�ك الت�ي توص�ف باالغتي�االت
الطائفية.
وربم�ا م�ا زالت صورة المش�هد األمن�ي ماثلة
في عيون الس�فير األمريكي ببغداد حيث كان يهم
بزي�ارة وزير المالية رافع العيس�اوي حين دهمت
طائفة من رجال األمن العراقي مكتب الوزير الذي
اس�تثمر المش�هد ف�راح يتح�دث بمطالعة س�رية
للس�فير عن (المظلومية) التي يتعرض لها الس�نة
المش�اركون ف�ي العملية السياس�ية ،وكيف تصل
المس�ألة األمني�ة لمكتب�ه الرس�مي ،وكيف تمزق
كتيب�ة المداهم�ة البري�د اليوم�ي لل�وزارة فيفقد
الوزي�ر بهذه الفعل�ة الصلة بينه وبين مؤسس�ات
ودوائ�ر وزارة المالية ،فيس�أل الس�فير هن�ا «إذا

كنت مطلوبا ً أنا وحمايتي فم�ا ذنب البريد اليومي
لل�وزارة ..هل هو اآلخر متهم باغتيال ش�خصيات
(شيعية) في الدولة العراقية»؟!.السفير األمريكي
هو أول المتحمس�ين لعقد المؤتم�ر في أربيل وأي
دعوة لعقد اجتماع مماثل في بغداد سوف لن يكتب
له�ا النج�اح الن الس�فير األمريكي س�يجد رفضا ً
واضح�ا ً من قب�ل بارزاني الذي لن يأت�ي إلى بغداد
لألس�باب والش�روط الكردية المعروفة والقائمة
العراقي�ة س�تقابل الدع�وة برفض مماث�ل ألنها ال
تري�د الجلوس على طاولة دع�وة قادمة من رئيس
ال�وزراء أو أمريكية في بغداد كونها س�تعمل على
تقوية مشاعر الرئيس المالكي وأوراقه االنتخابية
وهو ما ال يمكن ان يكون!.
في هذا الوقت ابلغ الرئيس مس�عود بارزاني ان
الواليات المتح�دة األمريكية ستش�جع اي خطوة
سياسية من شأنها ان تكون عامال مهما من عوامل

تقوية اإلقليم على حس�اب ق�وة المالكي ومن هنا
أت�ت الجه�ود الت�ي بذلته�ا القنصلي�ة األمريكي�ة
ف�ي اربيل ثماره�ا بالموافقة الكردي�ة على إقامة
المؤتمر.
بارزان�ي ،وف�ي س�ياق الجه�ود األمريكي�ة
هذه ،ابل�غ الدبلوماس�ية األمريكي�ة ان اي خطوة
باتجاه تقوية المالكي لن يش�تغل في س�ياقها الن
األك�راد ل�ن يقبلوا بعد الي�وم اي جه�د او اجتماع
او لق�اء اال على أس�اس تنفيذ جوهري وأساس�ي
لالتفاق الس�ري الموقع في (اربي�ل واحد) والذي
ين�ص عل�ى تقاس�م الس�لطة م�ع اإلقلي�م ودفع
المس�تحقات المالي�ة للش�ركات األجنبي�ة وعدم
التحرش بالميزانية الكردية من الموازنة االتحادية
العامة وعلى هذا األس�اس جاء المؤتمر وهو يبرق
رس�الة للمالك�ي ان ال تغيي�ر في االتف�اق الكردي
العربي نهاي�ة انتخاب�ات  2010وان المؤتمر الذي

س�يعقد في اربيل قوة لألطراف على حساب سوء
اإلدارة السياس�ية في المركز!.إيرانيا ..زار وفد من
الحكومة الكردية العاصمة اإليرانية طهران سبقه
لقاء الس�فير اإليران�ي الرئيس بارزان�ي في اربيل
حيث وجد األكراد تفهما إيرانيا للش�روط الكردية
وطبيعة المش�كلة القائمة مع الحكومة االتحادية
ورغبة مماثلة ف�ي إيصال رس�الة ايرانية للرئيس
المالكي من ان اإلقليم يحظى بأولوية حقيقية في
السياس�ة اإليرانية واالهم ان ال يسقط اإلقليم في
شرك االستثمار اإلسرائيلي والتبشير وفي أولويات
السياس�ة األمريكي�ة وه�ي نقط�ة جوهرية على
بغ�داد ان تتفهم مغزاها في اطار التحضير لمؤتمر
قيل ان دولة القانون ستش�ارك في جلساته ليكون
بديال سياس�يا مقبوال عن االجتم�اع الوطني الذي
مات س�ريريا على إيقاع الموت الس�ريري للرئيس
طالباني!.

الجفاف يأكل أراضيه ..والهدر مستمر

الــعـراق يــفــقــد «بـحـر ًا مـيـتـ ًا» مــن املـيــاه الـجـوفـيــة!!

المستقبل العراقي  /فرح حمادي

ل�م تعد رؤية األراضي الجافة في العراق
أمرا ً مس�تغربا ً بعد أن كشفت دراسة أشرف
عليها علماء من جامعة كاليفورنيا ومراكز
علمي�ة أخرى احده�ا تابع لوكالة ناس�ا أن
حوض�ي دجل�ة والف�رات فق�دا عل�ى مدى
س�بع س�نوات ابتدا ًء من ع�ام  2003كمية
م�ن المياه الجوفية العذبة تعادل كمية مياه
البح�ر المي�ت .ويعاني العراق من مش�اكل
مائي�ة كثيرة يأتي على رأس أس�بابها إقدام
الدول المجاورة مثل تركيا وإيران على غلق
منابع المياه المتجهة اليه ،األمر الذي تسبب
بتعرض أراض شاسعة لخطر الجفاف .وقد
أش�ارت الدراس�ة األميركي�ة التي ستنش�ر
تفاصيلها الجمعة المقبلة أن أقمارا ً صناعية
أميركي�ة رص�دت تناق�ص كمي�ة المي�اه
الجوفية العذبة ف�ي حوضي دجلة والفرات
عل�ى مدى س�بع س�نوات ابت�دا ًء م�ن عام
 ،2003والمنطقة المعنية بالتناقص تشمل
الع�راق وإي�ران وتركيا وس�وريا .وأوضح

جي فاميغلييتي ،وهو احد المش�رفين على
الدراس�ة ،أن كمي�ة المياه الضائع�ة تعادل
كمي�ة مياه البح�ر الميت وهي تكفي لس�د
حاجة الماليين من األش�خاص في حوضي
النهرين (دجلة والفرات) .وأشارت الدراسة
أيضا إل�ى أن هذا التناقص ه�و ثاني أضخم
تناقص في العالم بعد الهند .وللمتخصصين
العراقيي�ن رأي آخر ف�ي الموضوع ،إذ يؤكد
خبراء ري وزراعة ومزارعون وبدو أن أشد
مناط�ق الع�راق جفاف�ا ال تخلو م�ن المياه
الجوفي�ة ،ف�ي إش�ارة واضح�ة ال�ى الكنز
الهائ�ل من مص�ادر المياه الضائعة بس�بب
عدم توف�ر آليات اس�تخدامها وتس�خيرها
ف�ي خدم�ة الزراع�ة والتنمية ف�ي العراق.
وبحس�ب خب�راء ،فإن الع�راق يحت�اج الى
مس�ح جيولوجي للوقوف على حجم المياه
الجوفية ووضع الخطط الكفيلة باالستفادة
منه�ا .وتب�دو الجه�ات الرس�مية العراقية
متفائل�ة به�ذا الش�أن ،إذ يؤك�د مدي�ر عام
هيئ�ة مكافحة التصحر ف�ي وزارة الزراعة
محم�د غازي أن المياه الجوفية ارتفعت في

محافظة ص�الح الدين واالنب�ار والصحراء
الغربية إل�ى  18000م 3من مي�اه األمطار.
ويقول غ�ازي ارتفعت المي�اه الجوفية في
 10س�دود وهي س�د مديس�يس وعكيش�ة
وص�واب والكع�رة الرملي�ة والش�يحيات
وعكاش الغرب�ي وبنيان س�حالي وحفرية
النيتوني�ة ،اضافة الى حفري�ة الحصيريات
وحفرية اله�ري ،ليكون مجم�وع الكميات
التي استوعبتها السدود من المياه الجوفية
 18أل�ف م .3أما الدراس�ة األميركية فتعزو
أس�باب تناقص المياه الجوفية في حوضي
دجلة والف�رات إلى حالة الجفاف التي مرت
به�ا المنطق�ة خ�الل األع�وام المنصرمة،
والت�ي أدت إل�ى تقلص المس�احات المائية
على س�طح األرض إضافة إلى سحب المياه
الجوفية ال�ذي جاء نتيجة لحال�ة الجفاف.
ويق�ول الخبير فاميغلييت�ي إن العراق حفر
نحو ألف بئر خالل فترة الجفاف كما لوحظ
أن الحاج�ة إل�ى المياه في تزاي�د مع غياب
التنس�يق المائ�ي بين دول المنطقة بس�بب
اختالف�ات ف�ي تفس�ير القواني�ن الدولية.

ويؤك�د مكت�ب اليونس�كو ف�ي الع�راق أن
الضغوط�ات الناتج�ة ع�ن ارتف�اع الطل�ب
عل�ى الم�وارد المائي�ة الماضي�ة مع ّدالتها
باالنخف�اض أدت إل�ى تغيرات كب�رى على
وض�ع الع�راق الهيدرولوجي خ�الل ال�30
عاما ً الماضية .فالنقص بمس�تويات المياه
الس�طحية خالل الس�نوات القليلة الماضية
يعك�س تقل�ص منس�وب مي�اه الخزان�ات
والبحيرات واألنهر إلى مس�تويات خطيرة.
وقد انخفض مستوى نهري دجلة والفرات،
وهم�ا مصدر الم�اء الرئيس ف�ي البالد ،إلى
أقل من ثلث معدالته الطبيعية .ومع تدهور
ق�درة التخزي�ن ف�ي كان�ون األول 2009
وبلوغه�ا نحو  9في المئ�ة فقط من مجمل
مخ�زون المياه ،ق�درت الحكومة انخفاض
احتي�اط المياه لديها بح�دود  20في المئة.
وبحس�ب وزارة الم�وارد المائي�ة ،واجه ما
يق�ارب مليوني عراقي نق�ص حاد في مياه
الش�رب بحلول نهاي�ة الع�ام  .2009وكان
لهذه العوامل الضاغط�ة آثارها الجلية على
القطاع الزراعي أيض�ا ً لدرجة تحول العراق

إثره�ا م�ن مص� ّدر كبي�ر للقمح إل�ى أكبر
مس�تورد ل�ه في العال�م .فقد أدت أس�اليب
الري والصرف التقليدي�ة وغير المتزنة إلى
ه�در كبير في مصادر المي�اه ،حيث أن أكثر
من  90في المئة من مجمل مياه العراق يتم
استهالكها في القطاع الزراعي الذي ال يوفر
سوى ربع احتياجات البالد الغذائية.
ويق�ول مكتب اليونس�كو «رغم الخبرة
العراقي�ة الطويل�ة والمه�ارات القيم�ة في
مج�ال الهيدرولوجي�ا ،يتم اتخ�اذ القرارات
المتعلق�ة ب�إدارة المص�ادر المائي�ة ف�ي
العراق باالرتكاز على معلومات مستخلصة
من خ�الل آلي�ات وتقني�ات علمي�ة قديمة.
فالدراس�ات واألبحاث المعتم�دة حول هذا
الموضوع غير مح ّدث�ة ،كما يحتوي اإلطار
العلم�ي المتبع حالي�ا ً على فج�وات زمنية
ومكانية عديدة ،تحول دون الخروج بالنتائج
الفضل�ى الضروري�ة لعملي�ة التخطي�ط
والمراقب�ة واالس�تغالل .ونظ�را ً النع�دام
التنس�يق والتراب�ط بين مختل�ف الوكاالت
والدوائ�ر المعني�ة ،يصع�ب القي�ام بعملية

تقويم ش�املة ومتكامل�ة .وبالتالي ،هناك
نق�ص في فهم مص�ادر ودينامي�ات المياه
الجوفي�ة العراقي�ة ،وحاجة إلع�ادة تقييم
االحتياج�ات من خ�الل اس�تخدام التقنيات
الحديث�ة .وتش�ير دراس�ات محلي�ة الى ان
الن�اس في الع�راق أخذوا يميل�ون إلى حفر
اآلبار من اجل الزراعة أو ألغراض الش�رب،
كما هو الح�ال في المزارع المنتش�رة على
حافة الصح�راء الغربي�ة والواقعة بالقرب
م�ن طريق كرب�الء – نجف وطري�ق الزبير
– صفوان حيث تس�ود زراع�ة الخضراوات
وخاص�ة الطماط�م ،وتق�در كمي�ة المي�اه
الجوفي�ة المس�تخدمة ف�ي مج�االت الري
واالس�تخدامات األخرى بح�دود  2.4مليار
م 3س�نوياً .ومع أن الدراس�ة األميركية لم
تشر إلى أن المياه الجوفية في العراق بلغت
مرحل�ة الجف�اف التام ،لكن فق�دان كميات
منه�ا تع�ادل كمية مي�اه البح�ر الميت أمر
يس�توجب التوقف عن�ده ومحاول�ة تدارك
انعكاساته السلبية قبل أن تتفاقم المشكلة
إلى درجة يصعب معها السيطرة عليها.
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ً
جــدال
تـ�ســريـحــات او�سـتــن تـثـيــر

سـيـاسـيــون :امـيـركــا تـحــاول إعـادة جـيـشـهــا الـى الـعــراق
بغداد  /امل�ستقبل العراقي
اث�ار تقييم قائ�د عس�كري امريكي رفيع
َ
التس�اؤل مج�ددا عن مدى
للوض�ع يف الع�راق
صواب توقيت انس�حاب القوات االمريكية منه
نهاية عام  ،2011وانعكاسات ذلك عىل الوضع
السيايس واالمني يف العراق.
فقد ذك�ر الجنرال لويد اوس�تن ،اخر قائد
للقوات االمركية قبل انس�حابها م�ن العراق،
ان العراق حافظ عىل اس�تقراره لكنه استقرار
هش.ونقل�ت وكال�ة فرانس برس عن اوس�تن
قول�ه ام�ام لجنة الق�وات املس�لحة يف مجلس
الش�يوخ ان "بع�ض االم�ور الت�ي نراه�ا يف
العراق مث�رة للقلق ،مع التوت�ر القائم حاليا،
والتظاهرات السنية" ،مُ قرا بان وجودا عسكريا
امركيا كان يمكن ان يساعد البالد.
اىل ذلك ،رفض املتحدث باسم وزارة الداخلية
العميد سعد معن تقييم الجنرال االمريكي لويد
اوس�تن للوض�ع االمن�ي يف الع�راق بانه هش،
ولفت اىل تطور قدرة القوات املس�لحة العراقية
ع�ىل تنفي�ذ عملي�ات نوعي�ة وتحس�ن عالقة
التعاون بن تل�ك القوات واملواطن خالل الفرتة
التي اعقبت االنسحاب االمريكي.
وانهت الواليات املتحدة االمريكية رس�ميا
تواجده�ا يف الع�راق بع�د تس�ع س�نوات م�ن
اجتياح قواتها العسكرية عام  ،2003واسقاط
نظام الرئيس الس�ابق صدام حسن ،بقرار من
الرئيس االمركي السابق جورج بوش.
من ناحيته ،اعلن عضو لجنة االمن والدفاع
يف مجل�س النواب حاك�م الزاميل ان ترصيحات
اوس�تن تش�ر اىل ان "لدى الحكومة االمريكية
رغبة يف الع�ودة اىل العراق" ،وش�دد عىل "عدم
سماح الحكومة العراقية بذلك" داعيا اياها اىل
"فرض سيطرتها االمنية بشكل افضل لتفويت
الفرص�ة ع�ىل كل من يدع�و اىل ع�ودة النفوذ
العس�كري االمريك�ي يف البالد".ووق�ع العراق
والوالي�ات املتحدة ،خالل ع�ام  ،2008اتفاقية
االطار االس�رتاتيجية لدعم الوزارات والوكاالت
العراقية يف االنتقال من الراكة االس�رتاتيجية
م�ع جمهورية الع�راق اىل مج�االت اقتصادية
ودبلوماس�ية وثقافي�ة وامني�ة ،تس�تند اىل
اتفاقية االطار االسرتاتيجي وتقليص عدد فرق
اع�ادة االعمار يف املحافظ�ات ،فضال عن توفر
مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج
تطوي�ر الرطة واالنتهاء من اعمال التنس�يق
واالرشاف والتقري�ر لصن�دوق الع�راق لالغاثة
واعادة االعمار.اما القائمة العراقية فقد حمّلت
الواليات املتحدة مسؤولية ما يجري يف عدد من
املحافظات العراقية ،واته�م العلواني الواليات
املتحدة ب� "تس�ليم العراق اىل اي�ران عىل طبق
م�ن ذهب" ،يف ح�ن حمل عدد م�ن املختصن
بالشان العراقي الحكومة وسياسين مسؤولية
االزمة السياس�ية الراهنة نتيجة تعطيل العمل
التنفيذي والتريعي يف البالد.
وقبيل انسحاب القوات االمركية من العراق
اكدت وزارة الداخلية العراقية جاهزيتها لتسلم
املل�ف االمني بع�د ان قال�ت ان تقاريرها تؤكد
قدرتها لتويل االمر ذلك بعد االنسحاب االمركي.
ويعتق�د رئي�س املجموعة العراقية للدراس�ات
االس�رتاتيجية واث�ق الهاش�مي ان التظاهرات
اندلعت نتيجة عدم تمكن الفرقاء السياس�ين

تـهــز اركــان بـغــداد ..وحـصـيـلــة الـقـتـلــى تـتـضــارب
انـفـجــارات
ّ
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

قتل اكثر من  28ش�خصا وجرح العرات
يف سلسلة تفجرات بسيارات ملغمة بمناطق
مختلفة يف العاصمة بغداد.
وقالت مصادر يف الرطة ان التفجرات
ناجم�ة عن س�ت س�يارات مفخخ�ة كانت
مركون�ة يف مدين�ة الص�در وح�ي االم�ن
ومنطقة الحسينية والحبيبية وحي القاهرة
والكرادة.
م�ن جانب�ه ،اوض�ح مص�در يف وزارة
الداخلية ان "ثالث سيارات مفخخة مركونة
انفج�رت يف مناط�ق متفرق�ة يف مدين�ة
الص�در ،كم�ا انفج�رت س�يارة مفخخة يف
منطقة الحسينية (ش�مال رشق) وخامسة
يف الكمالي�ة (رشق) وسادس�ة يف االم�ن يف
رشق�ي بغداد مم�ا ادى اىل س�قوط عدد من
الضحايا".وقال مس�ؤولون ان " 28شخصا
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قتل�وا و 120اخ�رون جرح�وا يف الهجمات".بدورها ،اكدت
مصادر يف مستش�فى الشيخ ضاري (ش�مال رشق بغداد)

عىل طريق االنتخابات

املخالفات االنتخابية وخرق النظام
�سياء ال�سراي
كان�ت صحيف�ة املس�تقبل
العراق�ي صاحب�ة الس�بق يف
اإلش�ارة اىل املخالف�ات الت�ي
تق�وم به�ا بع�ض الكيان�ات
االنتخابي�ة بالرتوي�ج االنتخابي
املبكر واملفضوح ع�رب التهنئات
العش�ائرية ،وات�ت اس�تجابة
املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة
لالنتخاب�ات رسيع�ة وقوي�ة،
وهي بادرة تنم عن اهتمام كبر
وجدي�ة نهنئ املفوضي�ة عليها،
ونؤك�د أنن�ا كصحاف�ة نراق�ب
التعام�ل الع�ادل م�ع الكيانات
فهنال�ك نوع�ان م�ن الكيان�ات
السياس�ية االنتخابي�ة ،الن�وع
األول هو الكيانات صاحبة الوزن
الثقيل التي لها اذرع يف املفوضية
عرب املحاصصة التي حكمت آلية
اختي�ار مجل�س املفوضن وهو
ليس منقصة بل توافق س�يايس
بن الكتل وال�كل يعلم به وليس
األم�ر رسا ،وب�كل تأكي�د ف�إن
ه�ذه الكيان�ات االنتخابي�ة هي
الكيان�ات السياس�ية الحاكمة،
وهنال�ك الكيان�ات السياس�ية
االنتخابية التي هي خارج اللعبة
الحكومية وليس لديهم مس�اند
قوة سياس�ية حكومية يتكئون
عليه�ا .واملع�ول ع�ىل املفوضية
ان يك�ون التعام�ل بعدال�ة م�ع
النوعن املذكورين فنحن نش�هد
أيض�ا عملي�ة تروي�ج انتخاب�ي

اس�تباقي لكيانات كربى وبارزة
ملئ�ت الش�وارع والس�احات
العام�ة بالالفت�ات كب�رة
وعمالقة فيها أس�ماء الكيانات
وصور املرش�حن وان كانوا هم
ق�ادة سياس�ين ومس�ؤولن يف
الحكومة فتارة يس�تغل العنوان
الحكوم�ي للمس�ؤول لتعل�ق
ل�ه الفت�ات عمالق�ة تب�ن فيها
أنش�طته ،وت�ارة أخ�رى تعل�ق
الفتات من نوع آخر تدخل ضمن
الرتوي�ج االنتخابي االس�تباقي،
واألمر ال يقف عند حدود الشارع
وامللصق�ات بغ�ض النظ�ر ع�ن
نوعه�ا ،فهنال�ك الب�ث اإلذاع�ي
والتلفزيون�ي ومن الرضوري أن
تتش�ارك مفوضي�ة االنتخابات
مع هيئة اإلع�الم واالتصاالت يف
عملية مراقبة الب�ث التلفزيوني
واإلذاع�ي والربام�ج الحواري�ة
وبرام�ج الرتوي�ج األخ�رى
ملرشحن انتخابين وهي عملية
تكاد تكون ش�به مستمرة نرتك
مراقبته�ا ورصده�ا للجه�ات
املعني�ة.ويف مجم�ل األحوال فان
الخطوة الت�ي خطتها املفوضية
مؤخ�را وإعالنه�ا معاقبة أربعة
كيان�ات انتخابية وهنالك قائمة
بثالثن كيانا آخر س�تعاقب هي
أيضا ملخالفته�ا نظام املفوضية
الخاص بالدعايات االنتخابية يف
وق�ت مبكر أمر يص�ب يف صالح
النظام االنتخابي يف البلد ووضع
الحدود القانوني�ة التي يجب ان

تقف عندها الكيانات االنتخابية
ك�ي ال تؤث�ر يف مجم�ل العملية
االنتخابي�ة وعىل وض�ع الناخب
العراق�ي الذي يوص�ف بالتعقيد
والخطورة.
ويف ه�ذا الص�دد ت�ويل
األنظم�ة االنتخابي�ة العاملي�ة
قضية املخالف�ات أهمية كبرة،
فاملخالف�ة ال تق�ف عن�د حدود
من ارتكبه�ا ،بل تتع�دى آثارها
اىل حق�وق الكيان�ات االنتخابية
األخ�رى والحري�ات العام�ة
والخاصة أيضا بالنسبة للناخبن
وحت�ى غ�ر الناخب�ن ،وصوال
اىل مس�تقبل الحك�م يف اي دولة
تم�ارس فيه�ا تل�ك املخالفات،
وب�كل تأكي�د ف�ان املخالف�ات
الت�ي ترتك�ب بقص�د تحقي�ق
الس�بق يف التناف�س الدعائ�ي
االنتخابي تنعكس آثارها س�لبا
عىل املنظومة االنتخابية بش�كل
كام�ل وتبيح للكيان�ات األخرى
طريقة التناف�س غر املنضبطة
وقد تجر الوضع يف ظل السخونة
السياس�ية التي نمر به�ا حاليا
اىل العن�ف االنتخاب�ي ،والعن�ف
االنتخاب�ي يصن�ف ع�ىل انه من
اخط�ر أن�واع العن�ف الس�يايس
وتس�تمر آثاره اىل فرتات طويلة
حي�ث تبق�ى الحج�ج واملطالب
للمعارضن عقبة بوجه الس�الم
والتوافق ،وتتمسك تلك الكيانات
بفريض�ة بط�الن النتائ�ج
االنتخابي�ة اي أنه�ا بني�ت ع�ىل

أس�اس باطل وعىل منافسة غر
رشيفة والنتائ�ج باملحصلة غر
نزيهة وال تعرب ع�ن الواقع وعن
طموح الناخ�ب العراقي.واليوم
نشهد هذه القصة يف مرص حيث
انقلب�ت الجماهر ع�ىل النتائج
االنتخابي�ة وبع�د ف�رتة قصرة
ل�م تصل اىل س�نة واح�دة عقب
االنتخابات املرصية والس�بب ان
املعارض�ن كلهم يجزم�ون بأن
مجموعة سياسية معنية رسقت
الث�ورة ع�ن طري�ق التناف�س
االنتخابي غر النزيه وعن طريق
املخالف�ات االنتخابية فلم تلتزم
األح�زاب اإلس�المية املتحالف�ة
بالصمت االنتخابي وروجت قبل
االنتخابات بثالثة أش�هر بشكل
رصي�ح وواض�ح  ،ويف العراق ال
ت�زال الجماه�ر وبع�ض الكتل
تحت�ج بما حص�ل يف االنتخابات
النيابية السابقة عندما استغلت
إمكانات الحكومة من قبل بعض
الكيان�ات االنتخابي�ة لخدم�ة
أغ�راض حمالته�م االنتخابي�ة
وحرم�ت الكيان�ات األخرى من
تل�ك الف�رص وبالت�ايل رجح�ت
كف�ة املي�زان االنتخاب�ي لجه�ة
عىل حساب جهات أخرى.ولكي
نحصل ع�ىل حكوم�ة رصينة ال
يع�رتض عليه�ا الجمه�ور الب�د
م�ن ضب�ط النظ�ام االنتخاب�ي
وع�دم الته�اون والتغ�ايض عن
مخالفات اي كيان من الكيانات
االنتخابية.

استقبال اربع جثث ومعالجة  19جريحا.كما اكدت مصادر
طبية يف مستش�فيات ابن النفيس والكندي ،وس�ط بغداد،
ومستش�فى مدين�ة الطب يف ش�مال بغداد،
واخ�رى م�ن الرم�وك معالج�ة  16جريحا
اصيبوا جراء الهجمات ذاتها.
واصيب ايضا خمس�ة اشخاص بجروح
يف انفجار عبوة ناسفة عىل الطريق الرئييس
يف منطق�ة الس�يدية يف غ�رب بغ�داد ،وفقا
لوزارة الداخلية.
واكد مصدر طبي يف مستش�فى الرموك
استقبال عرة جرحى جراء االنفجار ذاته.
وكان مهاجم�ون فج�روا س�يارات ملغم�ة
بانح�اء متفرقة م�ن العراق مطلع الش�هر
الح�ايل مما اس�فر ع�ن مقتل  34ش�خصا.
وزادت وت�رة التفج�رات من�ذ بداي�ة العام
واس�تهدفت موجة من الهجمات االنتحارية
قوات االمن.

إعادة التفكري فيام يستحق العراق من مصري
ه�ا نحن عىل مفرتق طرق ,
فطبول الحرب ت�دق من حولنا,
والفتن�ة تطرق أبوابن�ا .والعالم
يكتب عنا ,وتتبارى الفضائيات
يف نقل أخبارنا منها اللئيم وفيها
الس�قيم وقلي�ل منه�ا الحكيم,
فأين نحن مما يراد لنا من كيد ,
وما يحرض لنا من قيد؟
س�معنا خطب�ة الخطب�اء
فكانت نارا يف غابة اآلراء ...
وقرأنا كتابة األقالم فكانت
خبطا يف عشواء .....
ورأين�ا تظاه�رات ال ت�ر
األصدقاء وتفرح األعداء ...
ورأين�ا جيش�ا صاب�را عىل
ال�رضاء ....وإقليما يتعاون مع
األعداء
وس�فارات ت�رع يف
إذكاء الش�حناء ,وإرهابي�ن ال
يتورعون ع�ن القت�ل والفجور
وأحزاب�ا ال تحس�ن النظ�ر يف
عواقب األمور ,وعشائر يختلط
لديها التناح�ر ,وحواضن دينية
تكتفي بالنصائح وتغض النظر
عن الفضائح.
ومجل�س ن�واب منقس�م
عىل نفس�ه ,ومنغمس يف الفتنة
غ�ر قادر ع�ىل الخ�روج منها ,
فرئيس�ه يزور اإلمارة املجهرية
"قط�ر " وهي م�ن تحرض عىل
الع�راق وأهله ,وتبي�ت الخطط
املس�توحاة من عقول جهنمية
ال ت�رى يف الع�راق اال ب�رتوال

وغ�ازا وأم�ا الب�ر ف�إىل حيث
ألقت رحلها ام قش�عم ،تعاونها
عق�ول صهيوني�ة تري�د الث�أر
واالنتقام م�ن بابل العراق وأهل
العراق عن كل ذلك ساهون ,ويف
الفتن�ة الهون ,وع�ن مصرهم
معرضون.
فهل لنا ان نتكلم مع العقالء
وأهل الحكم�ة والدراية ,وهم يف
بالدنا كثر والحم�د لله منهم يف
االنب�ار ونينوى وص�الح الدين,
مثلم�ا منه�م يف بغ�داد وكربالء
والنجف والبرصة وميسان وذي
قار واملثنى والقادس�ية وواسط
ودي�اىل وباب�ل ,م�ا يس�دد بهم
الرأي اذا اجتمعوا وتوقف الفتنة
اذا أرادوا ويهزم اإلرهاب وفلوله
اذا تن�ادوا الس�تئصال ج�ذوره
وخالياه .
فمص�ر الع�راق ال تق�رره
تظاه�رات مفتعل�ة ,وأخ�رى
ملغوم�ة ,فاالفتع�ال واض�ح,
والتلغيم فاضح ,واملدسوس�ون
اس�فر الصبح عنه�م من خالل
راياتهم املنكرة وأعالمهم املزورة
وصوره�م التي صارت كرؤوس
الشيطان.
ومص�ر الع�راق ال تق�رره
مس�رات ق�د ضل�ت الطري�ق,
فراح�ت تتن�ادى لص�الة ه�ي
م�كاء وتصدية كم�ا فعلها أهل
الجاهلية ,فال ص�الة عرفوا وال
ربا أطاعوا.

من توظيف االنس�حاب االمريك�ي لبناء البالد،
وطي صفحات املايض ،مؤكدا ان االنسحاب اثر
بشكل سلبي يف االوضاع يف البالد.
يش�ار اىل ان الجنرال اوستن رد عىل اسئلة
ح�ول العراق وغره من النقاط الس�اخنة امام
لجن�ة القوات املس�لحة يف مجلس الش�يوخ يف
جلسة تثبيته عىل راس قيادة القوات االمريكية
يف املنطق�ة الوس�طى التي ترف ع�ىل القوات
االمريكية املنترة يف منطقة الرق االوسط.
ب�دوره ،ايد عض�و مجلس النواب الس�ابق
ُ
رئي�س ح�زب االم�ة العراقي�ة مث�ال االلويس
تقييم الجنرال اوس�تن للوضع اله�ش امنيا يف
العراق ،مشرا اىل ان االنسحاب االمريكي سمح
للتيارات والعنارص االرهابية والقوى االقليمية
التدخل بشكل سافر يف حياة العراقين.
يش�ار اىل ان ادارة الرئيس االمريكي اوباما
س�عت للتفاوض م�ع العراق بش�ان ابقاء قوة
مح�دودة يف الع�راق ع�ىل ان تتمت�ع بحصان�ة
قانونية لك�ن الحكومة العراقي�ة رفضت ذلك،
وبه�ذا الش�ان تمن�ى مث�ال االل�ويس ان تبدي
الوالي�ات املتحدة عون�ا للع�راق لتجنيبه تدخل
االطراف والقوى املختلفة يف شؤونه ،فضال عن
تفعي�ل االتفاقية االس�رتاتيجية م�ع العراق يف
املجاالت املختلفة.

إضــاءات

فالصالة هي صالة
القلوب والعق�ول ,وما
دون ذل�ك فه�و مرتوك
للعب�ث واملجه�ول،
والوحدة هي للعراق
الدكتور علي التميمي
وج�ود ومص�ر رئي�س مركز الدرا�سات واالأبحاث الوطنية
وبدونه�ا ال يتحق�ق
alitamimi5@yahoo.com
املنص�ف واملعق�ول
من الكالم والتعبر.
خاب سعيهم.
في�ا أه�ل الع�راق
ال أظنها تخفى عىل العقالء
هل لك�م م�ن ع�راف او عرافة
كم�ا كان�ت " طريف�ة الخر " منك�م  ,أن مص�ر الفرق�ة اىل
قائ�دة الهج�رة العربي�ة األوىل ,هباء ,والتناحر اىل خواء.
فارجعوا اىل حس�ن التفكر
او كم�ا كان عيل ب�ن أبي طالب
عندم�ا خاط�ب الع�رب قائ�ال لتنال�وا أجود املص�ر بربكة من
 " -:لق�د زاحتك�م األم�م م�ن قال لنا " الذين يستمعون القول
األكارسة والقي�ارصة ع�ن بحر فيتبعون أحسنه " وبربكة ووعد
العراق وخرضة اآلفاق ,فعشتم م�ن قال لنا " ولو أن أهل القرى
يف ارض لي�س فيه�ا اال نب�ات آمن�وا واتق�وا لفتحن�ا عليه�م
الش�يح ومه�ب الري�ح يف بيوت ب�ركات م�ن الس�ماء " واتركوا
مهزوزة وبنات موءودة وأصنام التظاهر والتناح�ر ,واعلموا ان
معبودة حتى نزل عليكم الوحي الدول تبنى بالعمل والحياة تورق
فأصبحت�م أهل خ�راج فدخلتم باألم�ل ,فليك�ن عملك�م البناء
دواوي�ن املل�وك ,ف�إذا تركتم ما وأملك�م الس�عادة والرض�وان
انزل عليك�م رجعتم اىل ما كنتم الذي ال ينال إال من الرحمن.ايها
العراقيون نفطكم كثر وماؤكم
فيه.
ه�ل ت�رون انن�ا به�ذه وفر فلم�اذا ال تس�تثمروا هذه
التظاهرات نحيي ما انزل علينا الخ�رات وتنرصف�وا للبن�اء
وفيه�ا من يقس�م العراقين اىل وترتك�وا الش�حناء وتعب�دوا
مجوس وصفوين وهم ليس�وا ربكم بص�الة حقيقية ال بصالة
كذلك ,وس�نة وش�يعة زيادة يف السياس�ة والدهم�اء ,ويف ذل�ك
الفرق�ة ,وفيه�م من يس�تنجد عزكم وفخرك�م وحياة يتمناها
بالتكفري�ن اإلرهابي�ن وم�ن غركم .
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اإلبراهيمي يدعو املعارضة واحلكومة السورية إىل احلوار يف األمم املتحدة
المستقبل العراقي  /متابعة

دع�ا المبع�وث الدول�ي األخض�ر اإلبراهيم�ي ،أمس
األح�د ،إلى إج�راء محادثات بي�ن المعارضة الس�ورية
“ووف�د مقب�ول” م�ن الحكوم�ة الس�ورية للتوص�ل
إل�ى ح�ل سياس�ي للص�راع المندل�ع من�ذ  23ش�هرا.
وبع�د محادث�ات ف�ي مق�ر جامع�ة ال�دول العربي�ة
ق�ال اإلبراهيم�ي إن المفاوض�ات ق�د تب�دأ ف�ي
مق�ار األم�م المتح�دة .ول�م يذك�ر مكان�ا مح�ددا.
وكان زعي�م االئت�اف الوطن�ي الس�وري المع�ارض
مع�اذ الخطي�ب ع�رض األس�بوع الماض�ي إج�راء
محادث�ات م�ع ف�اروق الش�رع نائ�ب الرئي�س
الس�وري بش�ار األس�د ح�ول عملي�ة انتقال سياس�ي
يحظ�ى في�ه األس�د بخ�روج آم�ن إل�ى المنف�ى.
وقال اإلبراهيمي “مبادرة الخطيب فتحت الباب وتحدت
الحكومة السورية فيما تقوله بأنها تريد حا سلميا ولو
بدأ الحوار في أحد مقرات األمم المتحدة في البداية على
األقل بين المعارضة ووفد من الحكومة السورية فسيشكل
ذلك بداية للخروج من النفق المظلم الذي دخلته سوريا”.
وأضاف “هذه المبادرة ال تزال مطروحة وستبقى مطروحة
ويجب على األطراف المختلفة أوال في سوريا وثانيا في
المنطقة والمنطقة العربية بشكل خاص وعلى المستوى
الدول�ي أن تتعامل مع هذه المبادرة من أجل إنجاحها”.
ول�م يتض�ح بع�د م�ا إذا كان اإلبراهيم�ي تلق�ى
أي مؤش�ر م�ن س�وريا ع�ن اس�تعدادها إلج�راء
محادث�ات م�ع الخطي�ب واالئت�اف الوطني الس�وري.
وذك�ر اإلبراهيم�ي ف�ي مؤتم�ر صحف�ي مش�ترك مع
األمي�ن الع�ام لجامع�ة ال�دول العربي�ة نبي�ل العرب�ي
“ناقش�ت م�ع الدكت�ور العربي زي�ارة مع�اذ الخطيب
لموس�كو الش�هر الق�ادم والقم�ة العربي�ة القادم�ة
الت�ي س�يكون المل�ف الس�وري حاض�را فيه�ا”.
وق�ال العرب�ي إن�ه س�يتوجه إل�ى روس�يا أح�د
الحلف�اء األجان�ب الرئيس�يين لألس�د ي�وم الثاث�اء
إلج�راء محادث�ات م�ع ممثلي�ن ألرب�ع دول عربي�ة.
وأض�اف “س�وف أغ�ادر بع�د غ�د ي�وم  19ش�باط إلى
موس�كو وكذلك وف�د من أربع دول عربي�ة على األقل...

ه�ذا موضوع متفق عليه منذ مدة ...ال ش�ك بأن الوضع
في س�وريا والمط�روح أمامنا والمب�ادرة ووقف إطاق

الن�ار كل هذه األمور س�وف تكون على قائمة البحث بل
بالعكس على قمة قائمة البحث مع االتحاد الروس�ي”.

وم�ن المق�رر أن يق�وم وزي�ر الخارجية الس�وري وليد
المعلم أيضا بزيارة لموسكو في وقت الحق هذا الشهر.

االحتاد األوريب :عىل إرسائيل حتسني ظروف املحتجزين الفلسطينيني
المستقبل العراقي  /وكاالت

دع�ا االتح�اد األوروب�ي إس�رائيل إل�ى
تحس�ين ظ�روف الفلس�طينيين المحتجزي�ن
ف�ي س�جونها وق�ال وزي�ر فلس�طيني إن�ه
س�يجري تنظي�م مظاه�رات ه�ذا األس�بوع
لتأيي�د األس�رى المضربي�ن ع�ن الطع�ام.
وهن�اك م�ا يق�رب م�ن خمس�ة آالف
فلس�طيني محتجزي�ن ف�ي الس�جون
اإلس�رائيلية كثي�رون منه�م متهم�ون
بالت�ورط في ش�ن هجم�ات ضد إس�رائيليين.
وقال�ت مس�ؤولة السياس�ة الخارجي�ة ف�ي
االتحاد األوروبي كاثرين آش�تون في بيان إنها
“تتاب�ع بقلق” تده�ور الحال�ة الصحية ألربعة
محتجزين فلس�طينيين مضربين ع�ن الطعام
منذ فت�رة طويل�ة احتجاجا عل�ى احتجازهم.
وقال�ت “يدع�و االتح�اد األوروب�ي حكوم�ة
إس�رائيل ب�أن تعي�د عل�ى الف�ور حق�وق
الزي�ارة لذويه�م وتطال�ب باالحت�رام الكام�ل
اللتزاماتها الدولية تجاه المحتجزين واألس�رى
الفلس�طينيين باحت�رام حقوقهم اإلنس�انية”.

الله عيسى قراقع إنه سيجري تنظيم مظاهرات
إظهارا للتضامنمعهؤالءاالسرى طوالاألسبوع.
وقال قراقع “فعاليات ومس�يرات التضامن مع
االسرى المضربين عن الطعام مستمرة وبشكل
يوم�ي .وضع االس�رى المضربين ع�ن الطعام
خطير وهناك تدهور مستمر في وضعهم الصحي
واسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن حياتهم”.
واش�تبك محتج�ون فلس�طينيون م�ع
جن�ود إس�رائيليين ي�وم الجمع�ة خ�ارج
س�جن إس�رائيلي ف�ي الضف�ة الغربي�ة.
ومن بين السجناء الذين وردوا في قائمة آشتون
سامر العيسوي الذي دخل إضرابه عن الطعام208
أيام ليصبح صاحب أطول مدة في اإلضراب عن
الطعام ونقل عدة مرات إلى المستشفى للعاج.
وأفرجت إس�رائيل عن العيسوي في عام 2011
ضمن أكثر من ألف أس�ير آخر في إطار صفقة
لمبادلة س�جناء مع جندي إسرائيلي مخطوف.
لكن إس�رائيل اعتقلت العيسوي مرة أخرى في
كان�ون الثان�ي  2012قائل�ة إنه انتهك ش�روط
اإلفراج عنه باالنخراط في نشاط مناهض لها.

وقال�ت متحدث�ة باس�م مصلح�ة الس�جون
اإلسرائيلية إن السجناء األربعة في “حالة جيدة”
ويتلق�ون الع�اج الطبي المطل�وب لكن ذويهم

فقدوا حق الزيارة عندما بدأ السجناء اإلضراب.
وق�ال وزي�ر ش�ؤون األس�رى والمحرري�ن
الفلس�طينيين في السلطة الفلسطينية في رام

ليبيا تلقي القبض عىل مبرشين باملسيحية
ألق�ت الس�لطات الليبية القبض عل�ى أربعة أجان�ب في مدينة
بنغازي بشرق الباد لاشتباه في أنهم مبشرون مسيحيون ،وقالت
إنها صادرت نحو  45ألف كتاب عن المسيحية كانت بحوزتهم.
وقال المتحدث باس�م جهاز األمن الوقائي في ليبيا الحسين بن
حميد أم�س األول إن األجانب األربعة ،وهم مصري وجنوب أفريقي
وكوري جنوبي وسويدي يحمل جواز سفر أميركيا ،اعتقلوا الثاثاء
الماضي في دار للنش�ر حيث كانوا يطبعون آالف الكتب التي تدعو
إل�ى اعتن�اق المس�يحية.وأوضحت الش�رطة الليبي�ة بدورها أنها
ص�ادرت نحو  45ألف كتاب عن المس�يحية كان�ت بحوزتهم عاوة

على نحو  25ألف نسخة أخرى و ّزعوها بالفعل داخل الباد.بدورها،
أعلنت س�فارة كوريا الجنوبية في ليبيا ع�ن اعتقال مواطن كوري
كان يقي�م ف�ي بنغازي لمدة عام تقريبا مع عائلته ،وقال مس�ؤول
بالسفارة إن السلطات الليبية تشتبه في أن المعني كان على عاقة
غير مباشرة باألنشطة التبشيرية ،مشيرا إلى أنه يخضع للتحقيق.
وأش�ار المس�ؤول الليبي إلى أن الس�لطات ال تزال تجري تحقيقات
ف�ي القضي�ة ،وأن�ه س�يجري تس�ليم المعتقلي�ن األربع�ة لجهاز
المخاب�رات الليبية في غض�ون يومين ،دون الكش�ف عن تفاصيل
أخرى.وأض�اف المتحدث باس�م جه�از األمن الوقائي الذي أنش�ئ
ع�ام  2011أن التبش�ير مجرّم في ليبيا ويؤثر عل�ى األمن الوطني،

البابا بنديكتوس :جيب أن جتدد
الكنسية نفسها
المستقبل العراقي  /وكاالت

قوانين الرهن العقاري ترعبهم

االسبان يتظاهرون لفقداهنم منازهلم
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رجال أعمال مصريين يدعموهم

المستقبل العراقي  /وكاالت

عل�ى صعيد آخ�ر ،اته�م المجلس الوطني الس�وري
ح�زب الل�ه في لبنان بش�ن “هجوم مس�لح” على قرى
في وس�ط سوريا معتبرا ذلك “تهديدا خطيرا” للعاقات
السورية اللبنانية وللسلم واألمن في المنطقة.
كم�ا حمل المجلس في بي�ان ،أمس االحد ،الحكومة
اللبنانية مسؤولية “سياسية واخاقية” للعمل على ردع
هذا “العدوان”.
وأوض�ح المجل�س ان عناصر من ح�زب الله قامت
“بهج�وم مس�لح عل�ى ق�رى أب�و ح�وري والبرهاني�ة
وسقرجة السورية في منطقة القصير بمحافظة حمص
(وسط) ما أوقع ضحايا بين المدنيين السوريين”.
واضاف ان ذلك تسبب “في تهجير مئات منهم وخلق
أج�واء من التوتر الطائفي في المنطقة” مش�يرا إلى أن
ذلك وقع “باس�تخدام الحزب أس�لحة ثقيلة تحت سمع
وبصر قوات النظام السوري”.
وحمل البيان الحكومة اللبنانية “مسؤولية سياسية
وأخاقي�ة ف�ي العمل الجاد عل�ى ردعه ومن�ع تكراره”
حفاظا على العاقات االخوية السورية اللبنانية و”منعا
لتورط لبناني في الخوض في الدم السوري الغالي”.
وقال البيان ان هذا “الهجوم يش�كل انتهاكا فاضحا
للس�يادة الس�ورية والقوانين واالعراف الدولية ولميثاق
الجامعة العربية .كما يش�كل عدوانا على س�وريا ارضا
وشعبا ،وعلى العاقات السورية اللبنانية”.
وطالب المجلس في بيان�ه االمم المتحدة والجامعة
العربية والرئيس اللبناني ميش�ال س�ليمان “بادانة هذا
الع�دوان” ،معتبرا “الصمت على ه�ذا التدخل الفظ في
الش�ؤون الداخلية الس�ورية تس�اها في مس�ألة تهدد
الس�لم واالمن االقليميين وقبوال بتك�رار هذا الفعل غير
االخاقي الذي يهدف لقمع تطلع الش�عب السوري نحو
الحرية والكرامة”.
وراى المجل�س ف�ي “اس�تنجاد” النظ�ام الس�وري
بعناصر حزب الله اللبناني “مؤش�را اضافيا على ضعف
وتهال�ك النظام الس�وري ومدى اس�تخفافه بالس�يادة
الوطنية السورية واستماتته في البحث عن منقذ له من
السقوط ،دون جدوى”.

دع�ا الباب�ا بنديكتوس الس�ادس عش�ر ،أمس االحد ،الكنيس�ة ال�ى “تجديد
نفس�ها” و”التوجه مجددا الى الله عبر نب�ذ الغرور واالنانية” ،وذلك في القداس
قب�ل االخي�ر بع�د اس�تقالته المق�ررة ف�ي  28ش�باط.
وق�ال البابا من ش�رفة القص�ر البابوي امام
عش�رات اآلالف الذي�ن تجمع�وا
لحض�ور ه�ذا الق�داس ف�ي
س�احة القدي�س بط�رس
ان “الكنيس�ة تدع�و جمي�ع
اعضائه�ا ال�ى التج�دد”.
واض�اف ان “المهم هو النضال
معرك�ة روحية الن روح الش�ر
تحاول حرفنا عن طريق الله”.
وتدف�ق عش�رات اآلالف م�ن
المؤمني�ن على س�احة القديس
بط�رس لحضور ه�ذا القداس،
كما ذكر صحافيون ومصورون
م�ن وكال�ة فران�س ب�رس.
واغلق�ت الش�رطة ج�ادة في�ا دي�ل
كونسيلياسيوني المؤدية الى الفاتيكان
بينما تحدثت تقديرات للسلطات المحلية
عن مئة الف ش�خص س�يكونون حاضرين
عندما يطل البابا من شرف جناحه.

مؤكدا أن كل س�كان الباد مس�لمون.وكانت الس�لطات األمنية في
بنغ�ازي أعلنت قبل أيام القبض على عدد من األجانب المقيمين في
المدينة واتهمتهم بالترويج لنشر الديانة المسيحية بين المسلمين
ف�ي ليبيا ،خصوصا بين أطفال المدارس.وذك�رت مصادر أمنية أن
الشبكة يديرها مصري ،وتعمل في سرية تامة بالتنسيق مع شركاء
لها في القاهرة وطرابلس ،ويدعمها رجال أعمال مصريون.
ويحمل المتهمون الرئيسيون -حسبما يقول جهاز األمن الوقائي
الليبي -جنس�يات غير ليبية ،بينهم مصري واحد وآخرون يحملون
الجنس�يات الس�ورية واألميركي�ة والس�ويدية والجن�وب أفريقية،
وبعضهم يعملون مدرسين في مدارس دولية في بنغازي.

المستقبل العراقي  /وكاالت

تظاه�ر آالف االس�بان ف�ي خمس�ين مدين�ة بم�ا فيه�ا العاصم�ة مدريد
لاحتج�اج على قواني�ن الرهن العقاري التي أدت إل�ى فقدان مئات اآلالف من
السكان منازلهم وإعادتها إلى البنوك بعد أزمة الرهن العقاري في  2008التي
أدت إلى ركود شديد يعاني منه القطاع حتى اليوم.وكان البرلمان اإلسباني أقر
في األس�بوع الماضي مبادرة تشريعية شعبية تستهدف تغيير قانون التمويل
العقاري بعدما أدت زيادة حاالت اإلخاء القس�ري للس�كان نتيجة تعثرهم في
س�داد قيمة قروضهم إلى ارتفاع حاالت االنتحار.يذكر أن المبادرة األخيرة في
البرلمان ليست قانونا قابا للتنفيذ ،وإنما تمثل أساسا لتعديات تشريعية في
المس�تقبل.ووافقت حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخ�وي على إعادة النظر
بقوانين طرد السكان.ويقول مراقبون إن تمرير القوانين الجديدة من البرلمان
سيأخذ وقتا طويا خاصة في ظل األزمة التي يعاني منها قطاع البنوك.
وتلقى أكثر من  350ألف إسباني مذكرات بالطرد من مساكنهم منذ 2008
بس�بب عدم قدرتهم على دفع أقس�اط الره�ون العقارية.وطبقا للقانون فإن
ه�ؤالء مضط�رون أيضا لدف�ع بعض المبال�غ التي اقترضوها م�ن البنوك في
األصل لش�راء البيوت حتى بعد أن هبطت أسعار منازلهم في خضم األزمة في
وقت تعاني فيه الباد من معدل بطالة مرتفع يصل إلى .%26

توقعات بعودة االنتفاضة مجددًا

اشتباكات يف القطيف تودي بحياة إمرأة وطفلها

هل تستمر المفاوضات بين السلطة والمعارضة؟

الرشطة البحرينية تقمع املتظاهرين جمدد ًا
المستقبل العراقي  /وكاالت

استخدمت الشرطة البحرينية الغاز المسيل للدموع
لفض تجمهر من الشبان كانوا يرشقونها بالحجارة
في تصعيد لاضطرابات مما قد يفرض صعوبات
جديدة أمام الجهود الرامية إلى إنهاء الجمود السياسي
في المملكة التي تحتل موقعا استراتيجيا مهما في
الخليج.وألقى العنف بظاله على محادثات بدأت في
العاشر من شباط الجاري بين جماعات المعارضة
التي يغلب عليها الشيعة والحكومة التي يهيمن عليها
السنة لمحاولة انهاء الجمود السياسي بسبب مطالبة
الشيعة بمزيد من الديمقراطية في البحرين.
وقال شهود إن المواجهة التي ألقى خالها بضع
مئات من متظاهري المعارضة قنابل حارقة على
الشرطة وقعت في أعقاب جنازة شاب قالت المعارضة
إنه قتل في اشتباكات بين الشرطة ونشطاء يوم
الخميس الماضي.
واالضطرابات التي وقعت في قرية السنابس
غربي العاصمة المنامة هي األحدث في سلسلة من
المناوشات بين الشبان الشيعة والشرطة منذ يوم
الجمعة عندما أحيا نشطاء المعارضة الذكرى السنوية
الثانية لانتفاضة المطالبة بالديمقراطية.
وقالت الحكومة إن  35شخصا قتلوا أثناء
االضطرابات واألحكام العرفية التي طبقت لمدة شهرين

في أعقابها ولكن المعارضة تقدر عدد القتلى بأكثر من
 80قتيا .وتتهم الحكومة اعضاء جماعات المعارضة
بأنهم موالون إليران.وال تزال البحرين تشهد اضطرابات
فيما باتت قراها الشيعية مسرحا الشتباكات شبه
يومية بين الشبان والشرطة.ومن المقرر أن تعقد يوم
االربعاء القادم الجولة التالية للمحادثات .ولم يصدر أي
تصريح مباشر من الحكومة أو من المعارضة عما إذا
كانت المحادثات ستمضي قدما.وفي وقت سابق يوم
السبت قال مسؤولون إن الشرطة عثرت على قنبلة
في الجانب البحريني من جسر الملك فهد الذي يربط
المملكة بالسعودية وإن أربعة من رجال الشرطة
أصيبوا بالرصاص مساء يوم الجمعة في قرية.وقالت
هيئة شؤون اإلعام البحرينية إنه تم اكتشاف القنبلة
التي تزن كيلوجرامين يوم الخميس بالقرب من مسجد
في الجانب البحريني من الجسر الذي يستخدمه آالف
األشخاص يوميا وتم إبطال مفعولها.
ونقلت الهيئة عن اللواء طارق حسن الحسن رئيس
االمن العام قوله ان أربعة من رجال الشرطة تعرضوا
الطاق نار في قرية كرزكان التي تسكنها أغلبية
شيعية مساء الجمعة.
وتنفي البحرين اتهامات بالتمييز ضد الشيعة
وتتهم إيران بإذكاء االضطرابات في المملكة فيما
تنفي طهران تلك االتهامات.

المستقبل العراقي  /وكاالت

قال مس�ؤول س�عودي إن تبادال إلطاق النار وقع الس�بت بين رجال
األمن ومجهولين تس�بب في إصابة امرأة سعودية وطفلها في محافظة
القطيف بش�رق الباد.وأوضح المتحدث اإلعامي باسم شرطة المنطقة
الش�رقية المقدم زياد الرقيطي أن “س�جن القطيف تعرض عند الس�اعة
الواحدة من فجر الس�بت إلط�اق النار من قبل مجهولي�ن أعقبه إطاق
مماث�ل على نقطة الضبط األمني بطريق صف�وى العوامية وعلى دورية
أمني�ة بحي الدخ�ل المحدود ببل�دة تاروت”.وأش�ار إلى أن إط�اق النار
العش�وائي ش�مل امرأة س�عودية وطفلها البالغ من العمر عامين ،حيث
أصيبت بطلق ناري أس�فل البطن في حين أصيب ابنها بطلق ناري بقدمه
اليمن�ى .وكانت المصابة وابنها ف�ي مركبة رفقة والدها ببلدة العوامية.
وأك�د الرقيط�ي أن الحالة الصحي�ة للمصابين مطمئنة وذل�ك بعد أن تم
نقلهما إلى المستش�فى ،موضحا أن “الجهات األمنية المختصة باشرت
إج�راءات الضبط الجنائي لمباش�رة التحقيق في تل�ك الجرائم”.يذكر أن
الس�لطات الس�عودية أعلنت في وقت س�ابق اعتقال عدد من األشخاص
ممن تورطوا في “أعمال ش�غب” بمواقع مختلفة في محافظة القطيف،
بعدما قاموا بإشعال وإحراق إطارات سيارات في مواقع عدة بالمحافظة.
وش�هدت المنطقة الش�رقية احتجاجات واش�تباكات متكررة مع قوات
األمن.
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ً
أمواال للفضائيات للترويج له
يدفع

الصحة حتذر املواطنني من مراجعة املدعو «أمحد وناس السعدي» ألنه «مشعوذ»
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

ح�ذرت وزارة الصحة املواطنني من مراجعة املدعو (احمد
وناس السعدي) الذي يدعي العالج باألعشاب والروحانيات
وال�ذي تبث له عدد من الفضائي�ات برامج دعائية ،مبينة
انه�ا خاطبت وكال�ة ش�ؤون الرشطة إلغ�الق مكاتبه يف
عموم العراق كونه يمارس الدجل والش�عوذة .ونقل بيان
لوزارة الصحة تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه أمس
عن مدير قس�م القطاع الدوائ�ي الخاص يف مكتب املفتش
العام الدكت�ور عيل ذنون قوله ان ال�وزارة خاطبت وكالة

شؤون الرشطة إلغالق جميع فروع ومكاتب املدعو احمد
وناس السعدي بعد ان زارت فرق التفتيش مكتبه واطلعت
عىل عمل�ه الذي يمارس به الدجل والش�عوذة واس�تغالل
املواطن�ني .وأش�ار اىل ان الس�عدي كان يمتلك معش�با ً يف
منطقة الكاظمية غري مجاز واس�تغل املواطنني بممارسة
الدج�ل والش�عوذة وادعائ�ه ع�الج امل�رىض باألعش�اب
والتأث�ري عن بع�د وإيجاد الحل�ول ملش�اكلهم االجتماعية
لعلم�ه بالفلك والتنجي�م والتنويم اإليحائ�ي واملاورائيات
واس�تخدام األحجار بذلك .وأوضح ذنون انه اس�تغل عددا ً

م�ن الفضائيات لتبث ل�ه برامج خاصة ت�روج له مقابل
مبال�غ مادي�ة يدفعه�ا لتل�ك الفضائيات وي�وزع أقراصا
ليزري�ة ألعمال�ه غري املرشوعة مس�تغالً النس�اء اللواتي
يبحث�ن عن الزواج من كبار الس�ن وادعائ�ه فك ما يعرف
اجتماعيا ً ب�»الجبس�ة» .وأضاف انه تمت مخاطبة وكالة
ش�ؤون الرشط�ة إلغ�الق مكاتب�ه يف بغ�داد واملحافظات
ومحاس�بته ع�ىل وف�ق امل�ادة  256الخاص�ة بالنص�ب
واالحتي�ال ،مؤكدا ً انه ال يملك أي دلي�ل علمي او مرجعية
عن أعماله او كالمه الذي يدعيه وجميع أعماله عبارة عن

دجل وش�عوذة .وعىل صعيد آخ�ر ،أعلنت وزارة الصحة يف
بي�ان عن توزيع م�ا يقارب  1000طبيب م�ن الذين انهوا
تدرجهم الطبي واملمارس�ني العمومي�ني اىل فروع اإلقامة
القدم�ى يف املؤسس�ات الصحية .وق�ال مدير ع�ام دائرة
التخطيط وتنمية املوارد يف وزارة الصحة الدكتور جاس�ب
لطيف الحجامي ان الدائرة وزعت ما يقارب  1000طبيب
وطبيب�ة م�ن الذين انه�وا تدرجهم الطبي من املش�مولني
ضم�ن قانون التدرج الطب�ي والصحي ،اذ تم تقس�يمهم
اىل ثالث وجب�ات كل وجبة ضمت  300من األطباء ووجبة

نائب حمافظ ميسان :نرفض دعوات إلغاء قوانني اإلرهاب واملساءلة
مي�سان  /امل�ستقبل العراقي

أك�د نائ�ب محافظ ميس�ان خالد عب�د الواحد أن
الدع�وات اىل إلغ�اء قوان�ني  4إره�اب او قوان�ني
املس�اءلة والعدالة هي محاوالت لتعطيل القانون،
مش�ريا ً اىل أن هذه القوانني هي من صميم ركائز
النظ�ام الس�يايس الجدي�د يف العراق .وج�اء ذلك
يف كلم�ة ألقاه�ا عبد الواح�د يف مهرج�ان «ألوان
ميس�ان للوح�دة الوطنية» ال�ذي نظمته جماعة
الش�باب الناش�طة يف محافظ�ة ميس�ان تح�ت
ش�عار «بوحدتنا تس�اق األمثال» عىل قاعة قرص
املؤتم�رات بحضور عدد من املس�ؤولني وجمهور
غفري من املواطنني يف املحافظة .وقال عبد الواحد
«بدعوة طيبة من قبل جماعة الناش�طني الشباب
حرضنا ه�ذا اليوم املهرجان ال�ذي كان رائعا ً عىل
مس�توى التنظي�م والحض�ور ،ويف املضمون كان
هناك رس�الة أعطوها هؤالء الش�باب للتصدي اىل
املؤامرات الرشس�ة التي يواجهه�ا العراق وإجابة
ع�ىل الكثري م�ن االدعاءات بوج�ود ربيع عربي يف
الع�راق» ،موضح�ا ً أن «الواق�ع يؤكد ب�دء الربيع

املالية النيابية :إجراءات
«املركزي» اخلاصة ببيع العملة
الصعبة مفيدة
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أك�د عضو اللجن�ة املالي�ة النائب ع�ن التحالف
الوطن�ي عبد االم�ري املياحي أن إج�راءات البنك
املركزي الخاصة ببيع العملة الصعبة للمصارف
ورشكات الصريف�ة صعب�ة ولكنه�ا يف نف�س
الوق�ت مفي�دة ألنها تحد م�ن عمليات غس�يل
األموال .وق�ال املياحي يف ترصيح صحفي أمس
إن البن�ك املركزي لديه تعليم�ات وأنظمة معينة
تخص عمل املصارف ورشكات التوس�ط السيما
يف عملي�ات بي�ع العملة الصعبة ،رغ�م انها تعد
إجراءات صعبة ومقيدة ولكن باألخري هي مفيدة
من ناحية الس�يطرة عىل عملية البيع والحفاظ
عىل اس�تقرار س�عر رصف الدين�ار .وأضاف أن
الوضع الحايل الذي يمر به البلد يتطلب ان تكون
هن�اك اج�راءات صارم�ة ومراقبة ش�ديدة عىل
عملي�ات بي�ع ورشاء العم�الت الصعب�ة وكذلك
عمليات التحويل املايل .وش�كا عدد من املصارف
ورشكات الصريف�ة م�ن اإلج�راءات املتخذة من
قبل البنك املركزي بخصوص بيع العملة الصعبة
يف مزاده.

العراقي بس�قوط النظ�ام البائ�د والتصويت عىل
الدس�تور وإجراء انتخابات مجال�س املحافظات
ومجل�س الن�واب ويف انتخ�اب حكوم�ة الرشاكة

الوطني�ة» .وأضاف نائب املحاف�ظ أن «الدعوة اىل
إلغاء قوانني  4إرهاب او قوانني املساءلة والعدالة
هي محاوالت لتعطيل القانون ،الن هذه القوانني

هي م�ن صميم ركائز النظام الس�يايس الجديد».
وتاب�ع «هذا الحراك الش�بابي هو لي�س للتصدي
ملطال�ب املتظاهري�ن الحق�ة أله�ايل املحافظ�ات
الغربي�ة ،لكنه ضد املطالب غري الدس�تورية وغري
الرشعية التي روج له�ا مأجورون يتبعون أجندة
خارجية».
ومن جه�ة أخرى ،ت�رأس نائب محافظ ميس�ان
اجتماع اللجنة األمنية العليا يف املحافظة .ونوقش
خ�الل االجتم�اع ع�دة قضايا ته�م املل�ف األمني
وأه�م األحداث املس�تجدة عىل الس�احة األمنية يف
املحافظة.
وحرض االجتماع معاون املحافظ للشؤون األمنية
وعدد من أعضاء اللجنة األمنية.
وقال عب�د الواحد أن من ب�ني املواضيع التي تمت
مناقش�تها خالل االجتماع موض�وع الفيضانات
وموض�وع االس�تعداد لالنتخاب�ات وموض�وع
الرسقات ومواضيع أخرى تخص الواقع األمني يف
املحافظة واالستعدادات لالستحقاقات السياسية
املقبلة.

توزيع ختصيصات الرتبية عىل املحافظات
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أكدت لجنة الرتبية الربملانية أن توزيع تخصيصات
وزارة الرتبية عىل املحافظات سيتم حسب الكثافة
الس�كانية للمدن .وق�ال عضو اللجن�ة النائب عن
التحال�ف الكردس�تاني بره�ان محم�د ف�رج إن
املوافق�ات واألوامر اإلداري�ة لتوزيع التخصيصات
املالي�ة الخاص�ة ب�وزارة الرتبية صدرت ،وس�يتم
توزي�ع األم�وال ع�ىل املحافظ�ات حس�ب كثاف�ة
س�كانها .وعد فرج هذا التوزيع «جي�دا ً وايجابياً»
للنه�وض بالواق�ع الرتب�وي واس�تثمار املبال�غ يف

تطوي�ر البن�ى التحتي�ة الرتبوي�ة م�ع صالحيات
واس�عة ،وعدم تركز األموال وفق السلطة املركزية
التي تشهد الفساد عىل األغلب .وكانت لجنة الرتبية
النيابي�ة قد اس�تضافت مدي�ر عام الدائ�رة املالية
ومدير ع�ام الحس�ابات يف وزارة الرتبية ملناقش�ة
موازن�ة الوزارة .وذك�رت اللجن�ة ان قانون وزارة
الرتبية رقم  22لس�نة  2011يع�د الخطوة االوىل يف
السري وفق الالمركزية لصالحيات الوزارة ،موضحا
ان القانون صمم متماش�يا مع الدستور والتوجه
الالمركزي للدولة ،اذ صيغ بصورة تس�مح للوزارة

ان ترح�ل صالحياتها وأموالها للحكومات املحلية.
وأش�ارت اللجنة اىل انه تم االتفاق مع الوزارة عىل
ان ت�وزع جميع األموال املخصص�ة لقطاع الرتبية
ع�ىل املحافظات لتوض�ع تحت ت�رصف املديريات
العامة طبقا للدس�تور ،ع�ىل ان تمنح وفق التعداد
السكاني للمحافظات وترسل مرفقة بالصالحيات
وااللتزام�ات الت�ي تخ�ص التعاق�د والتجهي�ز
واملس�تلزمات وكل ما يرتبط بالرصف والحس�اب
املايل سيكون تحت ترصف املديريات العامة املوزعة
يف مختلف املحافظات.

حراك «إجيايب» لتمرير إحدى مسودات
قانون النفط والغاز

بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أعلن مقرر لجنة النفط والطاقة النائب عن التحالف
الكردس�تاني قاس�م محمد قاس�م عن وجود حراك
سيايس ايجابي بني الكتل النيابية لالتفاق عىل تمرير
إحدى مسودات قانون النفط والغاز لترشيعها داخل
مجلس النواب .وقال قاسم يف ترصيح صحفي أمس
إن املنظمات الدولي�ة والجهات الخارجية املحايدة ال
تستطيع بمفردها ان تقنع الكتل النيابية عىل تمرير
مس�ودة قانون النفط والغ�از عند االس�تعانة بهم،

ولكن املب�ادرات يجب ان تكون من قبل السياس�يني
العراقيني ومن داخل البلد .وأضاف «بالرغم مما يمر
ب�ه البلد حاليا ً م�ن أزمات ومش�اكل داخلية خطرية
فرضت نفس�ها عىل املشهد الس�يايس والتي شكلت
تهدي�دا ً حقيقيا ً وواقعي�ا ً عىل العمليتني السياس�ية
واالقتصادية ،اال ان هناك حراكا نيابيا ايجابيا يجري
ب�ني الكتل السياس�ية وم�ع جميع األط�راف إلنهاء
الخالفات ولالتفاق عىل تمرير إحدى مسودات قانون
النفط والغاز».

الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية
إعالن مناقصة للمرة الثانية

إعالن رقم ( – )2013 / 24رقم التبويب حـ 3342 /
مناقصة رقم ()2013 / 9

تعل�ن هذه الرشكة عن وج�ود مناقصة عامة لتحميل وتفريغ امل�واد الغذائية يف
محافظة املثنى ملدة ستة أشهر فعىل الراغبني االشرتاك يف املناقصة من ذوي الخربة
واالختصاص مراجعة القس�م القانون�ي يف املركز العام للرشكة الكائن يف منطقة
املنصور نهاية شارع النقابات للحصول عىل رشوط املناقصة وبسعر ()500000
خمس�مائة ألف دينار للنس�خة الواحدة غري قابلة للرد وتق�دم العطاءات بغالف
مخت�وم مؤرش عليه عن�وان املناقصة املذكورة أعاله لغاية الس�اعة الثانية عرش
ظه�را من يوم الثالث�اء املص�ادف  2013 / 3 / 5وتوضع العط�اءات يف صندوق
املناقص�ات أجور ن�رش اإلعالن ويمكن ملقدم�ي العطاءات أو م�ن يمثلهم قانونا
حضور عملية فتح العطاءات يف الزمان واملكان املشار إليه أعاله علما أن الرشكة
غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

الرشوط املطلوبة:

ص�ك مص�دق أو خطاب ضم�ان بمبلغ ( )50,000,000خمس�ون ملي�ون دينار
ص�ادر من مرصف حكومي يف العراق ألمر الرشكة العام�ة لتجارة املواد الغذائية
كتأمينات أولية حتما «وباسم املناقص حرصا» .
تك�ون الع�روض نافذة مل�دة ال تقل عن  30ثالث�ون يوم اعتبارا «م�ن تاريخ غلق
املناقصة املشار إليه أعاله.

أنور عبد احلسني عيل
معاون املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية وكالة
العنوان :جمهورية العراق – بغداد – املنصور – شارع النقابات
Address: Requblic of Iraq – baghdad – Al – Mansoor
Web site: WWW.Iiraqsfsc.org
iraqsfsc.org@E-Mail: foodstuff1

س�ابقة بح�دود  150طبيب�ا وطبيبة .وأك�د الحجامي ان
التوزيع تم بش�فافية تامة وأمام األطب�اء اذ كان التوزيع
مس�تندا ً اىل ضوابط املع�دل واحتياج كل دائ�رة من دوائر
الصحة كافة ،مبينا أن ه�ذه املرحلة التتابعية للتوزيع يف
حياة الطبيب هي من أهم مراحل العمل الطبي التخصيص
ألنه�ا تمثل اختي�ار الطبيب للفرع الذي ي�روم التخصص
فيه بعد س�نة او س�نتني من اإلقامة القدم�ى ثم التقديم
عىل دراس�ة البورد العراق�ي او العربي للحصول عىل لقب
االختصاص يف ذلك الفرع.

التعليم تصدر دليال ً باجلامعات
العربية واألجنبية الرصينة
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أص�درت وزارة التعلي�م العال�ي والبح�ث العلمي دلي�ال بالجامع�ات العربية
واألجنبي�ة الرصينة لغرض الحفاظ على الرصانة العلمية .ونقل بيان للوزارة
تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة منه أمس عن المدير العام لدائرة البعثات
والعالق�ات الثقافية الدكتور به�اء كاظم إبراهيم قول�ه إن “دليل الجامعات
الرصين�ة العربي�ة واألجنبية الذي أعدت�ه دائرة البعثات يأت�ي لغرض تحديد
الجامعات المس�موح بها للطلبة الدارس�ين ضمن البرامج الممولة جزئيا أو
كليا من قبل الدولة العراقية ابتداء من العام الدراس�ي  .2014-2013وأضاف
أنه س�يتم تحديث دليل الجامع�ات المعلن من خالل تقييمات دورية للبرامج
والجامعات اعتمادا على المعلومات والتقارير المتوفرة لكل جامعة ،مش�يرا
ال�ى انه ف�ي حال ورود قب�ول من جامعة غي�ر مدرجة في دلي�ل الجامعات
المعل�ن فس�يتم عرض الموضوع عل�ى لجنة علمية مختص�ة للبت في مدى
رصانة تلك الجامعة وإمكانية الدراس�ة فيها حس�ب أسس وتعليمات تعادل
الش�هادات النافذ .ودعا المدير العام الطلبة الراغبين إلكمال دراس�تهم على
النفقة الخاصة باالعتماد على دليل الجامعات الرصينة المعد من قبل الدائرة،
والمعلن على الموقع االلكتروني لغرض تس�هيل فتح الملفات الدراسية لهم.
وأك�د المدير العام لدائرة البعثات والعالقات الثقافية أن هذا الدليل ال يش�مل
الطلبة المستمرين بالدراسة حاليا والذين صدرت لهم ترشيحات رسمية من
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو من وزاراتهم بنا ًء على قبول رس�مي
صادر من جامعة قبل تاريخ إعالن هذا الدليل الجديد وحسب دليل الجامعات
المسجلة في العالم والمعتمد سابقا.

أمانة بغداد تطالب بتغيري جنس أرض
“حي السفري” من زراعي إىل سكني
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

أعل�ن وكيل أمانة بغداد للش�ؤون البلدي�ة نعيم عبعوب الكعبي عن تش�كيل
لجنة للوقوف على االحتياجات والمش�كالت الخدمية في حي السفير إليجاد
الحلول الس�ريعة والمناس�بة له�ا ,مطالبا ً بض�رورة اإلس�راع بتغيير جنس
األرض من زراعي الى سكني وتمليكها لشاغليها كواقع حال .ونقلت مديرية
عالق�ات وإع�الم األمانة في بي�ان تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه
أم�س عن الكعبي قوله خالل جولة ميدانية في حي الس�فير الواقع ش�رقي
العاصمة بغداد لإلشراف الميداني المباشر على الحملة الخدمية التي تنفذها
مالكات أمانة بغداد لتقديم الخدمات لهذه المنطقة ،ان لجنة رئيس�ة شكلت
برئاس�ة الوكي�ل البلدي ألمان�ة بغداد للوق�وف على المش�كالت والمعوقات
الخدمية التي تعاني منها منطقة حي السفير وتشخيصها لوضع المعالجات
والحلول الس�ريعة لها وتقديم الخدمات الضرورية لساكنيها ورفع جزء من
معاناته�م .وأضاف الكعبي ان منطقة الس�فير تعد من المناطق العش�وائية
ذات االس�تعمال الزراعي األمر الذي ترتبت عليه صعوبة في تقديم الخدمات
لها او تنفيذ المش�اريع أس�وة بس�ائر المناطق ذات االستعمال السكني في
العاصمة بغداد .وأشار الكعبي الى ان أمانة بغداد استجابت لمناشدات أهالي
منطقة السفير وباش�رت من منطلقات إنسانية تنفيذ حملة كبرى للنظافة
ورفع النفايات واألنقاض وسحب المياه اآلسنة ومياه األمطار وتنفيذ بعض
األعم�ال الزراعية وغيرها من األعمال البلدية الضرورية التي يحتاجها اهالي
هذه المنطقة التي تعد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

ضبط شاحنة حمملة بـ "غساالت" دخلت بطرق غري مرشوعة
بغداد  /امل�ستقبل العراقي

تمكنت فرق مديرية مكافحة الجريمة االقتصادية
التابعة لوزارة الداخلية من ضبط شاحنة غساالت
غري مطابقة للمواصفات دخلت البالد بطرق غري
مرشوعة.
وق�ال مدي�ر املديرية العميد حس�ني الش�مري يف
ترصيح صحف�ي أمس إن فرق مكافحة الجريمة
تمكن�ت من ضبط ش�احنة قب�ل  3أي�ام محملة
ب�»غساالت» صينية املنش�أ ال تطابق املواصفات
املطلوبة ورديئة.
وأضاف حسني أن الشاحنة دخلت عرب أحد منافذ

العاصم�ة بغداد دون أن تم�ر عىل جهاز التقييس
والسيطرة النوعية لفحص البضاعة التي تحملها
الشاحنة.
وقبل أس�بوع ،أعلنت مديري�ة مكافحة الجريمة
االقتصادي�ة التابع�ة ل�وزارة الداخلية ع�ن إلقاء
القبض عىل ش�خصني وصدور مذكرة قبض بحق
اثن�ني آخري�ن يدي�رون مخزن�ا ً يف بغ�داد يحتوي
عىل كميات كبرية من معج�ون الطماطم منتهي
الصالحية منذ ثالث سنوات.
ويف ترصي�ح س�ابق ق�ال الش�مري إن ف�رق
اس�تخبارات املديري�ة وبالتع�اون م�ع مف�ارز

األم�ن الوطن�ي تمكن�ت م�ن ضبط ش�خصني يف
وق�ت متأخر من األربعاء امل�ايض أثناء تفريغهما
لش�احنة يف ش�ارع الس�عدون تحتوي عىل 1000
كارتون من معج�ون الطماطم منتهي الصالحية
منذ عام .2008
وأضاف الش�مري أن اللذي�ن ألقي القبض عليهما
أدال بمعلوم�ات ع�ن آخري�ن متورط�ني معهما،
جار
الرأس املدبر خارج بغداد اآلن ،وما زال البحث ٍ
عنهما للتوصل إىل أماكن ترويج هذا املنتج وطرق
دخوله البالد.

النفط تؤكد استئناف ضخ املشتقات النفطية إىل نينوى
امل�ستقبل العراقي  /خا�ص

أعلنت وزارة النفط اس�تئناف ض�خ مادة البنزين
واملش�تقات النفطية األخ�رى إىل محافظة نينوى
وبكمي�ات كب�رية م�ع الحص�ة التعويضي�ة عن
فرتات تلكؤ الضخ والتجهيز ألس�باب خارجة عن
إرادة الوزارة .ونقل بيان للوزارة تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة منه أمس ع�ن مدير عام رشكة
توزي�ع املنتجات النفطية رعد رفي�ق قوله انه تم
تجهيز املحافظة بالحصة الكاملة لها من البنزين
واملش�تقات األخ�رى إضاف�ة اىل تجهيزها بحصة
تعويضية نتيجة لتلكؤ عمليات الضخ للمحافظة
والت�ي ج�اءت ألس�باب عدي�دة منها اس�تهداف
األنب�وب الناق�ل للمش�تقات النفطي�ة (بيجي -
حم�ام العلي�ل) بعب�وة ناس�فة أدت اىل ت�رضر
األنب�وب وتوقف الضخ فيه ،فضال عن اس�تهداف
الصهاريج الحكومية الناقلة للمشتقات النفطية
للمحافظة بعمليات إرهابية واستعاضت الوزارة
عنها بصهاريج أهلية ،األمر الذي أثر يف انس�يابية
تدف�ق البنزين ملحطات تعبئة الوقود يف املحافظة.
وأض�اف املدير الع�ام ان من اس�باب التلكؤ ايضا
كان�ت أعم�ال الصيانة الطارئ�ة يف رشكة مصايف
الشمال ورشكة مصايف الوسط .وأشار رفيق اىل ان
الوزارة عوضت الكميات املجهزة ملحافظة نينوى
من الخزين الس�رتاتيجي املوجود يف املس�تودعات
النفطي�ة يف املنطق�ة .وأوض�ح املدي�ر الع�ام ان
الف�رق الفني�ة تعمل بجهود كبرية إلع�ادة تأهيل
األنب�وب الناقل الس�تئناف الضخ بش�كل مبارش
وتحقي�ق االنس�يابية العالية يف تدفق املش�تقات
النفطي�ة يف مناف�ذ التجهي�ز .وناش�دت ال�وزارة

الجهات األمنية يف محافظتي صالح الدين ونينوى
لتأمني الحماية الالزمة لألنبوب الناقل للمشتقات
النفطية والصهاريج الناقلة للمش�تقات النفطية
ب�ني املحافظت�ني لتأمني وص�ول املنتج�ات إليها
بانس�يابية وأمان .وق�ال البيان أن ال�وزارة تؤكد
انها تقوم بتجهيز جميع املحافظات باملش�تقات
النفطية وفق النس�بة الس�كانية املعتمدة رسميا

وترفض الوزارة بع�ض الترصيحات التي حاولت
تسييس املوضوع .وأضاف «عىل الرغم من جميع
األس�باب واملس�ببات الت�ي وردت أع�اله تمكنت
ال����وزارة وللف�����رتة م�ن ( )16-1ش�باط
الج�اري تجهي�ز محافظ�ة نين�وى بنس�بة %84
من حصتها م�ن مادة البنزين وبنس�بة  %81من
حصتها من مادة زيت الغاز (الكاز).
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ملفات

املوازنة االحتادية لعام 2013

ﺣﻘﻕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺗﻘﺩﻣﺎ ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ ﻣﻠﻣﻭﺳﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻁﻭﺭ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ،
ﻭﺑﺄﺟﺭﺍء ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ،ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺑﻧﻲ ﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺩﺍﻋﻣﺔ ﻟﻠﻼﻣﺭﻛﺯﻳﺔ .ﻟﻘﺩ ﺍﺻﺑﺢ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺑﺣﻕ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﻭﺍﻗﺹ ﺍﻟﺗﻲ
اجلزء الثاين
ﺗﻌﺗﺭﻱ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ .ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ﺭﻗﻡ ) (10ﻳﻭﺿﺢ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺗﻣﻳﺯ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺩﻭﻝ ﺍﻻﺧﺭﻯ ﺣﺳﺏ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ.
ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ﺭﻗﻡ )(10

Democracy index score 2011

د .كمال البصري ومضر السباهي

االقتصادي (مقاس�ا بحصة الفرد م�ن الناتج المحلي
اإلجمالي) وبين درجة سيادة القانون من جهة ودرجة
التشريعات االقتصادية من جهة اخرى ،اذ وجد أن قوة
االرتباط في الحالة األولى  0.56بينما في الحالة الثانية
يبل�غ  0.60وعليه يمكننا االس�تنتاج بان التش�ريعات
االقتصادي�ة تمثل عام�ال مهما وضروري�ا في تحقيق
التقدم االقتصادي ولكن الش�رط الض�روري لضمانها
هو س�يادة القانون كما هو موضح في الرسم البياني
رق�م(.)16

ثالثاً :تحديات تنفيذ الموازنة واحتقان التنمية
حقق العراق تقدما سياسيا ملموسا من خالل تطور
9
ممارسة الفرد للحرية الشخصية والفكرية والسياسية
8
وم�ن خ�الل الممارس�ات الديمقراطي�ة والمتمثل�ة
باالستفتاء على الدس�تور ،وبإجراء االنتخابات العامة
7
والمحلية ومن خالل تبني تشريعات داعمة لال مركزية
6
لق�د أصب�ح الع�راق بحق عالم�ة فارقة ف�ي المنطقة
ج  -ضعف مقومات اإلدارة الرشيدة:
5
العربية رغ�م التحديات والنواقص الت�ي تعتري طريق
إن األداء االقتصادي المتمي�ز ال يتوقف على عوامل
4
العملية السياس�ية الرس�م البياني رق�م ( )10يوضح
اإلنتاج وحدها ،بل على توفير مقومات الحكم الرش�يد
حس�ب
موق�ع العراق المتميز بالنس�بة للدول األخرى
على صعيد الدولة والمنشاة والتي تشمل:
3
مؤشرات الديمقراطية.
أن المش�اركة والش�فافية ف�ي اتخ�اذ الق�رارات،
2
تنمية
يس�تلزم
تحقق
الذي
الديمقراطي
إن التطور
وتحقيق المس�اواة واالبتعاد عن المحاصصة ،واحترام
1
بش�رية إلحداث نقل�ة نوعية ف�ي االقتص�اد العراقي،
الحق العام وتنمية الشعور بالمواطنة واعتماد الجدوى
وبحس�ب التجربة الدولية فان ه�ذه النقلة ال يمكن أن
0
االقتصادي�ة ومعايي�ر الكف�اءة واإلنتاجية ف�ي اتخاذ
تتحق�ق إال م�ن خالل تفعي�ل الحكم الرش�يد وتحقيق
القرارات وتخطيط رؤيا وس�تراتيجية متفق عليها فان
س�يادة القان�ون ،وكالهما يعتم�دان عل�ى المنظومة
العوام�ل أع�اله تؤمن بيئ�ة موضوعية تخ�دم الصالح
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الثقافية واألخالقية التي يتمتع بها المجتمع وعليه فان
العام م�ن خالل :تحقيق الثقة الضرورية بين المواطن
مؤشرات التنمية البشرية وباألخص التعليم سيكون له
ﻻﺗﺣﻘﻕ ﺗﻁﻭﺭﺍ ﺍﻗ
 Barroﺍﻥ
ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ )
ﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺎ ﻟﻳﺱ ﻫﻧﺎ ﻙ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﻳﻘﻭﺩ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ،ﺍﺫ ﻭﺟﺩ
ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔالخناق
استقرار وتضييق
(1996عنها من
وما ينجم
والحكومة
الدور الحاسم في بلوغ تلك الغاية.
ﺍﻫﻣﻳﺔ تكف�ل
ﺍﻟﻰ أجواء
وخل�ق
المال،
ﺑﺩﻭﻥ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻟﺭﺍﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺑﺷﺭﻱ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻭﺻﻝ )Hristos & Mehmet ( 2008عل�ى
تحقيقﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﺍﻻﺩ
ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ
ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ
ه�درﻣﻊ
قنواتﺍﻟﻘﻭﻝ
ﺍﻟﻰ ﻧﻔﺱ
تاريخيا ليس هناك دليل على أن تطور الديمقراطية
االستثمار
واس�تقطاب
االقتصادية
التنافس�ية
ﺍﻻ ﺍﻧﻧﺎ ﻋﻧﺩ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ الحالة
ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ .ﻓﻌﻠ
ﺍﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣﻥ
ﺗﻌﻁِ ﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻟﻡ
ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻧﺟﺩ ﺍﻥ
يقود مباش�رة إل�ى تطور اقتص�ادي ،إذ وجد الباحث
المباش�ر وم�ا ينجم عنه م�ن فوائد نق�ل التكنولوجيا
ﻟﻼﺣﺻﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺟﺎءﺕ ﺑﻬﺎ ﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ) 2010ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ( ،ﺍﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺗﺧﻠﻑ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻗﺩ ﺍﺭﺗﻔﻌﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣ
( Barro )1996ان الديمقراطي�ة ال تحق�ق تط�ورا
ولالس�تدالل على أهمية اإلدارة الرشيدة في رفع األداء
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺅﺷﺭﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﻭﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ .ﺍﺫ ﺑﻠﻐﺕ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻷﻣﻳﺔ ) (%28ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺑﻌﻣﺭ  10ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻓﺄﻛﺛﺭ ،ﻭﺗﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﻭﺑﺷﻛﻝ
لرأس
اقتصاديا بش�كل مباش�ر ب�دون تحقي�ق تنمية
االقتصادي يمكن اإلشارة إلى الرسم البياني رقم ()17
ﺍﻟﺗﺣﺎﻕ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﺑﺳﻥ ﺍﻟﻌﻣﺭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %58ﻋﺎﻣﻲ  2007ﻭ 2008
ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ
ﺑﺎﻧﺧﻔﺎﺽ
ﺍﻷﻣﻳﺔ
ﻣﻌﺩﻝ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺳﺎﻫﻡ
من.ال ﻭﺑﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺎﺕ
ﻭﺑﻳﻥ
الش�ك أن قدرة الجهاز الحكومي محدودة (بس�بب صوتهم إلى المنظمات ﻭﺍﻟﺭﻳﻑ
العملية
مع
الف�رد
تفاعل
ضعف
مش�كلة
بعيد
حد
إلى
ونس�بة
%5.8
السياس�ية
eHristos
المال البش�ري ،كما توص�ل (g M )2008
حيث يوضح أن شراء األسهم في الشركات ذات اإلدارة
ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﺗﺯﺍﻳﺩ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻠﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺭﺑ
ﺻﻌﻳﺩ
ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ
االقتصادية%أنهاﻓﻲ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ 9
م�ن %ﻓﻲ
ﺑﻧﺳﺑﺔ 8
ﺍﻟﺗﺳﺭﺏ
201
المصالح
بين
االنسجام
عدم
مش�كلة
دور
لديهم
ونس�بة
%41.4
السياس�ي
بالعمل
يثق
الكفاءات
وهجرة
ودم�ار
خراب
من
العراق
في
حل
م�ا
العوامل
أهمية
 hmetإلى نفس القول مع اإلش�ارة الى
الجيدة (التي تتمتع بس�يادة القانون والحكم الرشيد)
ﺍﻻﺳﺗـﺧﺩﺍﻡ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺛﻼﺛﻲ .ﺍﺫ ﺑﻠﻐﺕ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻷﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳ
ﻛﺛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻧﺎﺟﻡفيﻋﻥ
ﺍﻟﺿﻐﻁ
ﻧﺗﻳﺟﺔ
ﻟﻠﺳﻘﻭﻁ
ﺍﻵﻳﻠﺔ
ﻟﻠﺗﺭﻣﻳﻡ ﺍﻭ ﺗﻠﻙ
ﺗﺣﺗﺎﺝ
ﺍﻟﺗﻲ
ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ
احترام
عدم
تعبيرها
تج�د
والتي
والعامة،
الخاصة
الحق
يرون
من
ونس�بة
%56.2
زواجهم
قرار
اتخاذ
في
السياس�ية
العملية
تداعيات
س�اهمت
كما
العراقي�ة)
الرشيدة.
اإلدارة
تتضمنها
التي
ه�ي أعلى م�ن نظيراتها األخرى بمعدل بنس�بة ، %25
نسبته ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺩﻭ
 .(2008ﺃﻣﺎ
 %ﻟﻼﺑﺗﺩﺍﺋﻳﺔ ،ﻭ %42.1ﻟﻠﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ،ﻭ %23.5ﻟﻠﻣﻬﻧﻳﺔ ،ﻭ % 49ﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻣﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻣﺎﺕ )ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2007ﻭ
35.8ﻫﻭ
ﻳﺻﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺗﺭﺓ  2011 – 2006ﻧﺟﺩ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻭﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﺑﻳﻥ  %4ﻭ  %10ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻛﻣﺎ
إال أننا عند مراجعتنا للتخصيصات المالية للقطاعات بضع�ف لمف�ردات الحك�م الرش�يد (اعتم�اد الكفاءة األكثر أهمية هو تس�اوي العراقيين أمام القانون دون سيادة القانون تجاوزات مختلفة ومتعددة على صعيد وان المستثمرين األجانب على استعداد لدفع ما
1.5
ﻭ
ﻟﻠﺛﺎﻧﻭﻳﺔ
%
3.4
ﻭ
ﻟﻼﺑﺗﺩﺍﺋﻳﺔ
%
4.5
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ
ﻟﻸﺑﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ
ﺍﻟﻣﺗﺯﺍﻳﺩﺓ ﻟﺑﻧﺎء
ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ
ﺗﻧﺎﻣﻲ
(
1
)
ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻭﺗﺅﺷﺭ
ﺍﻟﺳﻧﺔ،
ﻭﻟﻧﻔﺱ
ﻟﻠﻣﻬﻧﻳﺔ
%
لذا
الس�ائدة
واألعراف
للقوانين
والعام
الخاص
القطاع
السياسية
التحوالت
يؤيدون
ﻭﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ%40.6
الرؤية تمييز
المناس�ب
المكان
الفرد المناس�ب
ﺍﺟﺭﺍء ووضع
%
25
منﻭ
ونس�بة%
ﻭﺍﻟﺑﺎﻟﻐﺔ 20
ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ
ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺛﻝ
ﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕف�يﺩﻭﻝ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻳﻥ
ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ
ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ ﻣﻥ
ﻭﻟﺗﻭﺿﻳﺢ ﺳﻭء
.(2
نجد أن
التنمية البشرية
ﺗﻭﺯﻳﻊرفع مؤشرات
تساهم في
التي
 %10أعل�ى من المس�تثمر المحلي إذا كان�ت مثل هذه
.
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ
ﺍﻻﺑﻧﻳﺔ
ﺍﻋﺩﺍﺩ
ﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ
ﺗﺯﺍﻳﺩ
ﻣﻭﺍﻛﺑﺔ
ﻋﻠﻰ
ﻧﻣﻭﻩ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ
ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﻗﺻﻭﺭ
تليق
ال
بمرتبة
العراق
لتصنف
الفساد
مؤش�رات
جاءت
أضف
%30.3
المبكر
للعمل
المؤيدين
نسبة
وان
%56.7
الشفافية
اعتماد
بالمس�ؤولية
الش�عور
الس�تراتيجية
فعلى .
ﺭﻗﻡ )(2
ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ
2011
ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ
ﺍﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ %9
االهتمام
ﻻﺣﻅم�ن
الكافي
تعطها القدر
الحكومة ل�م
اإلدارة متوفرة.
الى م�ا تقدم ان نس�بة من ل�م يلتحق�وا بالتعليم هي
 %6.2وان نس�بة التس�رب من الم�دارس  %36.3للفئة
ﺟﺩﻭﻝ )  ( 2ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ
ﺟﺩﻭﻝ ): (1ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﺣﺎﺻﻝ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ ﻟﻠﺳﻧﻭﺍﺕ )(2008 - 2004
()24e15
العمرية
للفئ�ة
%29.9
و
()14e10
العمري�ة
 2011 2010ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ
2009
2008
2007
2006
ﻋﺩﺩ
ﻋﺩﺩ
ﻋﺩﺩ
ﺍﻟﺳﻧﺔ
لق�د انعكس ضعف تلك المؤش�رات س�لبا على تفاعل
ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻓﺟﻭﺓ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ
ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻻﺑﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ
24,993
7,375
5,960
5,020
2,568
2,477
1,594
المواطن مع مؤسس�ات الدولة وتجس�د ذلك في غياب
ﺍﻟﻰ ﺗﺭﻣﻳﻡ ﺷﺎﻣﻝ
ﺍﻻﻳﻠﺔ
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ
6/3
6
5/3
ﻟﻠﺳﻘﻭﻁ
4/2
4
الشعور بالمس�ؤولية تجاه الصالح والمال العام وعدم
3
2
1
ﺟﻣﻳﻊ
5
احت�رام س�يادة القانون ونجم عن ذل�ك تحديات امنية
311,451 79,471 62,707 50,526 43,730 37,788 37,229
23%
2,683
13%
1,537
25%
3,954
11,800 15,745 2005/2004
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ
وإداري�ة واقتصادية جس�يمة غير داعم�ة لتوجيهات
23%
2,843
16%
1,925
28%
4,731
12,126 16,857 2006/2005
ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ
اإلص�الح مث�ال إص�الح الدع�م الحكومي(البطاق�ة
8%
9%
10%
10%
6%
7%
4%
25%
3,041
16%
1,898
30%
5,199
12,182 17,390 2007/2006
التمويني�ة) وإع�ادة هيكلية المؤسس�ات االقتصادية
ﺍﻟﻣﺋﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2013
25%
3,076
15%
1,878
30%
5,316
12,597 17,913 2008/2007
وإصالح
المصرفية
المؤسس�ات
وإص�الح
الحكومي�ة
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ
:
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺗﺭﺓ  2011 – 2006ﻧﺟﺩ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻭﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﺑﻳﻥ  %4ﻭ  %10ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ  ، 2014- 2010ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ
الخ.ﺍﺟﺭﺍء ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻳﻥ ﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﻭﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  %20ﻭ %25
ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ
االنظمةﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ ﻣﻥ
ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ) .(2ﻭﻟﺗﻭﺿﻳﺢ ﺳﻭء ﺗﻭﺯﻳﻊ
والقوانين..
)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ( ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ  %9ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2011ﻻﺣﻅ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ). (2
ﺭﻗﻡ )
ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻲ
المش�اركةﺍﻟﻰ
ﺳﻠﻌﻳﺔ .ﺍﻧﻅﺭ
ﻭﻣﺳﺗﻠﺯﻣﺎﺕ
ﻭﺗﺻﺭﻑ ﻋﻠﻰ
لإلحص�اءات %90
 (2011ﺑﺣﺩﻭﺩ
- 2006
س�بيلﻣﻥ )
ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻔﺗﺭﺓ
المغيب لمنظمات
11ال�دور
اإلش�ارة الى
البد من
وهنا
والقبول
ضم�ان
ﺭﻭﺍﺗﺏالقان�ون
ﺷﻛﻝس�يادة
تامي�ن
Page
of 48:(11
والمؤش�رات التي
ووفقا
المث�ال،
ﺟﺩﻭﻝ )  ( 2ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ
والديني�ة
الفكري�ة
والمؤسس�ات
المدن�ي
المجتم�ع
إلى
العوامل
هذه
أدت
فقد
المساواة)
وتحقيق
باإلجماع
 2011 2010ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ
2009
2008
2007
2006
جاءت به�ا س�تراتيجية التنمية االقتصادي�ة الوطنية
وعند مقارنة مؤش�رات الحكم الرشيد نجد أن هناك
ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ
ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ
ﻟﺻﺎﻟﺢ
ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ
ﺗﻭﺯﻳﻊ
تخلف ﺳﻭء
مؤشرات( 11
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ﺭﻗﻡ )
( 2010وزارة ﺍﻟﺭﺳﻡ
()14
رقم
البياني
والرس�م
عريق
تاريخ
له�ا
كدولة
به
نش�ر
في
المركزية
الحكومة
جه�ود
لدعم
الضروري�ة
التنموية
المشاريع
تنفيذ
على
الحكومة
قدرة
من
الحد
24,993
7,375
5,960
5,020
2,568
2,477
1,594
التعليم قد
التخطيط) أن
مفارقة كبيرة بين مؤشرات العراق والدول األخرى كما
ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2013
ﺟﻣﻳﻊ
اإلنس�انية
ثقاف�ة المواطنة الصالحة واألعراف والقيم
ارتفعت ارتفاعا ملحوظا ويتجلى ذلك من خالل مؤشر فهن�اك تلكؤ في تنفيذ اغلب المش�اريع لعل من أهمها
79,471 62,707 50,526 43,730 37,788 37,229
 311,451يبين تسلسل العراق بحس�ب مؤشرات سيادة القانون في الرس�م البياني رقم (.)18
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ
الدولي.
البنك
تقرير
حسب
الشكل
القانون
وسيادة
هيبة
فرض
في
تتجس�د
والتي
هيكلة المؤسس�ات
والتأمينobert J., “Democracy:
”and Growth,
Journal
of
Economic
Growth,
1996,p.p,
1-27.
ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ
انخفاض معدالت القراءة والكتابة إذ بلغت نسبة األمية برام�ج اإلصالح المصرفي وإعادة 100%
د  -ضعف الخدمات المصرفية
8%
9%
10%
10%
6%
7%
4%
ﺍﻟﻣﺋﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻛﺎﻧﺕ
ﻭﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻋﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﺧﺭ ﻛﺎﻟﺻﺣﺔ ﺍﺫ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻻﺣﺻﺎﺋﻳﺎﺕ ﻋﺎﻡ  2005ﺷﻛﻠﺕ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ %3.4
2013
ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ
العراق
مرتبة
()14
رقم
البياني
الرسم
يوضح
حيث
الحكومة
بين
التكاملي
والعمل
التفاعل
يوضح
()1
رقم
الدعم
سياسة
إصالح
س�نوات ﺍﻳﺭﺍﻥ 9.5 ،االقتصادية الحكومية ،وتأخر في
( )%28م�ن إجمالي الس�كان بعمر 10
90%ﺗﻘﺩﻡ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻻ ﺗﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
فأكثر %ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺩﻥ %6.8 ،ﻓﻲ ﺳﻭﺭﻳﺎ .ﻭﺍﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ﺭﻗﻡ ) (12ﻳﻭﺿﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ .ﻣﻣﺎ
 %9.2ﻓﻲ
Democracyفي تحقيق
andدورا رئيس�ا
عالميا
للمصارف
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ A Meta-Analysis, American Journal of Political Science Volume 52, Issue 1, p.p.أن
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﻭﺯﺍﺭﺓ
التقدمs & Mehmet
Ali Ulubasoglu:
Economic
Growth:
–61
بي�نﺑﺎﻟﻣﻘﺩﺍﺭ
وتتف�اوت ه�ذه النس�بة وبش�كل واضح ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ
العالمي.
الصعيد
على
الدول
من
مجموعة
إلى
بالنسبة
رقم
الشكل
والمؤسس�ات
المدني
المجتمع
ومنظمات
ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ .االقتصادي الحكومي ...الخ.
80%
الحضر
او التخل�ف االقتصادي ألنها الجه�از الضروري لتنظيم
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ) (2011- 2006ﺑﺣﺩﻭﺩ  %90ﻭﺗﺻﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﺭﻭﺍﺗﺏ ﻭﻣﺳﺗﻠﺯﻣﺎﺕ ﺳﻠﻌﻳﺔ .ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ﺭﻗﻡ ):(11
ﻭﺗﺑﻠﻎ
ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ﺭﻗﻡ )(13
ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ﺭﻗﻡ )70% (12
والري�ف وبين المحافظات وبذلك س�اهم ارتفاع معدل
الخدمات النقدية والمالية بانس�يابية وش�فافية وفي
ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ﺭﻗﻡ )  ( 11ﺳﻭء ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺩﻭﻝ ﻣﺟﺎﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2008
60%
األمية بانخفاض مستويات التحاق الطلبة بسن العمر
ﻣﻭﺍﻁﻥ
10000
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ
ﺟﻣﻳﻊ
الع�راق أدى ضع�ف الجه�از المصرف�ي ال�ى حرم�ان
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70
100%
50%
60
التعليمي بنس�بة  %58عام�ي  2007و 2008وارتفعت
90%
المراف�ق االقتصادية المتعطش�ة للخدمات المصرفية
50
80%
40%
معدالت التس�رب بنس�بة  %8في التعلي�م االبتدائي %9
40
70%
وفي المستقبل ستكون المشكلة اكبر عندما تتضاعف
60%
30%
30
ف�ي المرحل�ة الثانوية وعل�ى صعيد التنظي�م اإلداري
50%
اإلي�رادات النفطي�ة ان الجهاز المصرفي ش�أنه ش�أن
20
20%
40%
10
للتعليم تزايد العجز في األبنية المدرسية والمستلزمات
30%
القلب في الكائن الحي ،إذ يسبب ضعف الناتج المحلي
0
10%
20%
التربوية وارتفع�ت أعداد المدارس التي تحتاج للترميم
اإلجمال�ي وال�ى حرم�ان النات�ج نفس�ه م�ن القيمة
10%
0%
0%
الضغط الناجم عن
او تلك اآليلة للسقوط
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2006
2007
 2009كثافة 2008
2011نتيجة 2010
المضافة التي يمكن ان يحققها القطاع المصرفي فقد
ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ
59.90
456.55
255.68
310.47
668.77
641.15
قريب
وق�ت
حتى
ان�ه
الى
اإلش�ارة
من
الب�د
وهن�ا
ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ
59.90
456.55
255.68
310.47
668.77
641.15
بلغت
إذ
الثالثي
أو
الثنائي
للدوام
بالنس�بة
االس�تخدام
ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ
1,534.29
2,020.11
2,312.00
4,709.09
5,291.12
6,734.25
بلغت نس�بة مس�اهمة الخدمات المصرفية في الناتج
ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ 2008
 :2,020.11ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻻﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ
إصدار
بأهمي�ة
ين�ادون
االقتص�ادي
الفك�ر
رواد
كان
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ
:
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ
ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ
1,534.29
2,312.00
4,709.09
5,291.12
6,734.25
%35.8
الثنائ�ي
ال�دوام
ذات
المدرس�ية
األبني�ة
نس�بة
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ  2007ﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
المحلي اإلجمالي ( )%1. 47في حين بلغت النس�بة في
بيئة
الى
اإلشارة
دون
االقتصادية
اإلصالحية
التشريعات
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و
للمهني�ة
و23.5
للثان�وي
و%42.1
لالبتدائي�ة
دول أخ�رى ( )%6.85في مص�ر و ( )%4.33في األردن
 2011ﺗﻘﺩﻣﺎ ﻣﻠﻣﻭﺳﺎ ﻳﺗﺟﺳﺩ ﻓﻲ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ ﻣﻥ  %51ﺍﻟﻰ  ،%15ﻭﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻣﻥ  %54ﺍﻟﻰ  ،%23ﻭﻣﻌﺩﻝ
ﻭﺯﺍﺭﺓ - 2004
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ:ﻟﻠﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩﺓ ﻣﻥ
ﻟﻘﺩ ﺣﻘﻕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
فقدﻭﻫﺟﺭﺓدعا
القانون
س�يادة
التنمية
ﺍﻟﺻﺣﻲعلى
التعرف
ولغرض
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺿﻌﻑ
منﺳﺎﻫﻣﺕ ﺗﺩﺍﻋﻳﺎﺕ
بع�ض ،ﻛﻣﺎ
ﺍﻟﻛﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ(
ومؤخراﻭﺩﻣﺎﺭ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻣﻥ ﺧﺭﺍﺏ
ﺑﺳﺑﺏ ﻣﺎ ﺣﻝ ﻓﻲ
ﻻ ﺷﻙ ﺍﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ )
ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻣﻥ  3500ﺍﻟﻰ 7500
واحتقانﺍﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
التلكؤ  %36ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
أسباب  % 6ﻭﺍﻟﻰ
ﻭﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻣﺟﺎﺭﻱ ﻣﻥ
ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﺭﻑ
2007ﺍﻟﻰ  ، %6ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺳﺑﺔ
عام ﻣﻥ %65
لمؤسسات إعداد المعلمين والمعلمات (في ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ
ﻟﻣﻔﺭﺩﺍﺕ في الس�عودية لعام  2010حسب ما نشره
()%2.66
المحللينﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ و
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ،ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻘﺑﻭﻝ
فيﺳﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ،ﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺑﺎﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ،ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺍﻟﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ،ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ
بسببﺍﻟﺭﺅﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ،
ﺍﻟﻛﻔﺎءﺓ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﺭﺷﻳﺩ )ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ
ﻣﻠﻳﺎﺭﺩﻭﻻﺭ  ...ﺍﻟﺦ
العوامل:ﺩﻭﻻﺭ ،ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻣﻥ  $127ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﻰ $54
 3000ﺍﻟﻰ 4000
ﺍﻻﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻥ
ﻣﻳﻐﺎﻭﺍﻁ ،ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻣﻥ
كل
اإلصالحية
التجارب
فش�ل
االقتصاديين
العمل
ﺍﻟﺣﻛﻡمن
يوض�ح ان بلوغ س�يادة القانون تات�ي
()1
هذه
ﺍﻟﻣﺣﻠﻲابرز
فيماﺍﻟﻧﺎﺗﺞيلي
النسبة
و )2008أما بالنس�بة للدوام للثالثي فقد بلغت
النقد العربي وتأسيس�ا على م�ا تقدم وعلى
صن�دوق
13ﻁﻳﻁ(Page
 ofﺍﻟﺗﺧ
48ﻭﺯﺍﺭﺓ
).ﻭﻓﻕ ﻧﺷﺭﺍﺕ
ﺑﺎﻷﺟﻣﺎﻉ ﻭﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ( ﻓﻘﺩ ﺍﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺗﻧﻣﻭﻳﺔ ،ﻓﻬﻧﺎﻙ ﺗﻠﻛﺅ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻟﻌﻝ ﻣﻥ ﺍﻫﻣﻬﺎ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻻﺻﻼﺡ
اميركا
روسيا
وتوفيرﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕمن
ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺎﺕللدول�ة ودورها في اص�دار القوانين
التكامل�ي
االجتماعية
البيئة
للثانوي�ة ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ا -
2013
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺭﺷﻳﺩﺓ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﻧﻭﻋﻳﺔ ﻓﻲ
السائدة:ﻧﻘﻠﺔ
والثقافيةﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻷﺣﺩﺍﺙ
ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺑﺷﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻭﻯ
ﺿﻌﻳﻔﺔ ﺑﺳﺑﺏ ﻋﺩﻡ ﺣﺻﻭﻝ
تخلف ﺯﺍﻟﺕ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻳﺔ ﻻ
لألبني�ة المدرس�ية  %4.5لالبتدائي�ة و%3.4ﺍﻻ ﺍﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ
الالتينية ...ﺍﻟﺦ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ
دولﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ
وبعضﺍﺻﻼﺡ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ،ﻭﺗﺄﺧﺭ ﻓﻲ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ ،ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﻫﻳﻛﻠﺔ
وفي البوسنة ...ف�رض أن النس�بة المتحقق�ة ف�ي مصر هي نفس�ها
ﻧﺟﺩ ﺍﻥ  %20ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺋﻝ ﻏﻳﺭ ﺭﺍﺿﻳ ٍﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﻛﺎﻥ ،ﻭ  %30ﻏﻳﺭ ﺭﺍﺿﻳ ٍﺔ ﻋﻥ ﻣﺳﺗﻭﻯ
بسبب ﺭﻗﻡ ) ،(13ﺍﺫ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻧﺟﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻲ
األوضاع
و %1.5للمهنية ولنفس الس�نة وتؤشر بيانات الجدول
الس�ابقة التي مر بها العراق حصل الخدمات ودور المؤسسات الدينية والثقافية في تنمية ال�خ ،الى اع�ادة النظر في دراس�ة متطلب�ات اإلصالح ف�ي العراق عندها س�تصبح نس�بة مس�اهمة القطاع
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ  ،ﻭ  %60ﻏﻳﺭ ﺭﺍﺿﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﺧﺭﻯ ﻛﺎﻟﻣﺎء ﻭﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء.
ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺭﻗﻡ ) (١ﻳﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﺩﻟﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ
والصحية
والثقافي�ة
المعيش�ية
الحال�ة
ف�ي
تده�ور
رق�م ( )1تنامي الحاجة المتزاي�دة لبناء المدارس مما
المصرف�ي ف�ي الناتج المحل�ي ( 8311ملي�ون دوالر)
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صرحا
القريب
باألم�س
كان
بعدم�ا
ال�خ،
..
للمواط�ن
مواكبة
يعكس قصور العرض المدرسي في نموه على
وهي أعلى حاليا من مس�اهمة قطاع الزراعة والبالغة
واقع
تخلف
على
آخر
وكمثال
إليه،
يشار
وثقافيا
علميا
المدرسية.
تزايد الحاجة للطلب على إعداد األبنية
( 7399ملي�ون دوالر) وقطاع الصناعة ( )3347لنفس
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ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺩﻳﻧﺔ
ﺑﺭﺍﻣﺞ
المسح
نتائج
إلى
نش�ير
العراق
في
االجتماعية
الحالة
من خ�الل مراجع�ة التخصيصات المالي�ة لكل من
السنة.
ﺍﻭ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
ﺩﻋﻡ
التربي�ة والتعليم العالي للفترة  2011 e 2006نجد أنها اإلحصائي لعام  2009الخاص بالشباب والفتوة إلعمار
عند دراسة الواقع المصرفي للقطاع العام من حيث
منخفض�ة وتتراوح بين  %4و  %10من إجمالي اإلنفاق  30 – 10س�نة والصادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء
إمكانيات�ه وموجودات�ه وأدائه بالمقارن�ة مع القطاع
ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﻡ
 2013كما يلي :إن نسبة الذين ال يؤيدون العمل للمرأة %42.9
ولتوضيح
الع�ام كما هو موضح في الج�دول رقم
()2ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ
الخ�اص نج�د أن رأس المال للقطاع الخاص ش�كل ما
ﺍﻻﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
ال
الرجل
عن
منزلة
تق�ل
ال
المرأة
أن
يرون
من
ونس�بة
مقارنة
إجراء
الضروري
سوء توزيع التخصيصات من
ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ
نس�بته ( )%84وهو أعلى من قيمة مس�اهمة القطاع
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
يعرفون
الذين
الشباب
من
نس�بة
وثمة
%68.7
تتجاوز
والس�عودية
الجزائر
مثل
بين تخصيص�ات دول أخرى
ﺑﻳﺋﺔ
الع�ام ( )%16غير ان الودائع لدى القطاع العام تش�كل
ﺏ .ﻏﻳﺎﺏ ﺳﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ
ﺭﻓﻊ
الذين
م�ن
ونس�بة
%40.7
المت�وازن
الصح�ي
الغ�ذاء
ﻣﺷﻛﻠﺔ
ﺍﻧﻬﺎ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ،
ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
ﻣﻊ
ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﺗﻔﺎﻋﻝ
ﺿﻌﻑ
ﻣﺷﻛﻠﺔ
ﺑﻌﻳﺩ
ﺣﺩ
ﺍﻟﻰ
ﻫﻲ
ﺑﻝ
ﻓﺣﺳﺏ،
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ
ﻣﺷﻛﻠﺔ
ﻟﻳﺳﺕ
ﻫﻲ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
ﻓﻲ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
ﺍﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
ﺳﻳﺎﺩﺓ
والبالغ�ة  %20و ( %25عل�ى التوالي) وبين العراق التي
ﺩﺍﻋﻣﺔ
ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ
ﺍﺻﺩﺍﺭ
ما نسبته ( )%89واالئتمان النقدي والتعهدي ()%82.1
ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻧﺳﺟﺎﻡ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﺩ ﺗﻌﺑﻳﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺳﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ .ﻓﻬﻧﺎﻙ ﺗﺟﺎﻭﺯﺍﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻭﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻭﺍﻧﻳﻥ
ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
يشعرون بالس�عادة في الوقت الحاضر  %58.5ونسبة
ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ
ﻭﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﺭﺷﻳﺩ
تبلغ  %9خالل عام  2011الحظ الجدول
ﻟﻠﻧﺷﺎﻁ
هو أعلى من القطاع الخاص اذ شكلت الودائع ما نسبته
( .)2ﻟﺫﺍ ﺟﺎﺋﺕ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﻟﺗﺻﻧﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺑﻣﺭﺗﺑﺔ ﻻ ﺗﻠﻳﻕ ﺑﻪ ﻛﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﺭﻳﻕ .ﻭﺍﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ﺭﻗﻡ ) (14ﻳﺑﻳﻥ ﺗﺳﻠﺳﻝ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺑﺣﺳﺏ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺳﻳﺎﺩﺓ
رقم ﺍﻟﺳﺎﺋﺩﺓ.
ﻭﺍﻻﻋﺭﺍﻑ
ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ
ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ.
التش�غيليةﺣﺳﺏ ﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
للفترةﺍﻟﺑﻧﻙمن
وتبلغ نس�بة التخصيص�ات
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
( )%11واالئتمان النقدي التعهدي ( )%17.9لعام 2011
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺗﻌﺯﻳﺯ
ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ﺭﻗﻡ )(14
رواتب
شكل
على
وتصرف
( )2011e2006بحدود %90
(في ظ�ل احتكار تام للقطاع الع�ام للتعامالت المالية
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ
ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺳﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
80
رقم
البياني
الرس�م
إل�ى
انظ�ر
ومس�تلزمات س�لعية
ﺑﺎﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ
الحكومي�ة) وتتن�اول الدراس�ة التحدي�ات التي تواجه
70
(:)11
القط�اع المصرفي الع�ام من حيث الديون والخس�ائر
ﺑﺭﺍﻣﺞ
60
2013
ﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ
ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
50
كالصحة
أخر
قطاع
عن
الحديث
يمكن
القوة
وبنفس
التي تكبدتها المصارف في الس�نوات الس�ابقة وغياب
ﺩﻋﻡ
40
ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ
إذ ووفقا إلحصائيات عام  2005ش�كلت نسبة اإلنفاق
الكفاءات الفنية والتقنيات الضرورية ،أما التأمين فهو
30
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
20
على الصحة وبالنس�بة إلى اإلنفاق الحكومي  %3.4في
صناعة ضعيفة وال تختلف عن المصارف.
10
حي�ن كانت  %9.2في إيران  %9.5ف�ي األردن  %6.8في
ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ﺭﻗﻡ )(16
ه�  -واقع القوانين واإلجراءات االقتصادية:
0
ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2013
سوريا والرسم البياني رقم ( )12يوضح هذه الحقيقة
ﺍﻟﻘﻳﻡ
ﺗﻧﻣﻳﺔ
ﻓﻲ
ﻓﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺛﻘﺎ
ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﻭﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ
ﺍﺻﺩﺍﺭ
ﻓﻲ
ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ
ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻲ
ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻣﻥ
ﺗﺄﺗﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
ﺳﻳﺎﺩﺓ
ﺑﻠﻭﻍ
ﺍﻥ
ﻳﻭﺿﺢ
(
1
)
ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺷﻛﻝ
حالت عدم التوافقات السياس�ية وتداعيات العملية
ﻭﻫﻧﺎ ﻻﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻳﺏ ﻛﺎﻥ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻳﻧﺎﺩﻭﻥ ﺑﺎﻫﻣﻳﺔ ﺍﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻻﺻﻼﺣﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺑﻳﺋﺔ ﺳﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ،
kary
and
Kaufmann
م�ن
كل
اش�ار
إذ
االقتص�ادي
المدني
المجتمع
منظمات
ودور
العليا
اإلنسانية
القيم
ﻓﻲ
ﺍﻟﻧﻅﺭ
ﺍﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻰ
ـ
ﺍﻟﺦ
...
ﺍﻟﺑﻭﺳﻧﺔ
ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ
ﺍﻣﺭﻳﻛﺎ
ﺩﻭﻝ
ﻭﺑﻌﺽ
ﺭﻭﺳﻳﺎ
ﻣﻥ
ﻛﻝ
ﻓﻲ
ﺍﻻﺻﻼﺣﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ
ﻓﺷﻝ
ﺑﺳﺑﺏ
ـ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳﻥ
ﺍﻟﻣﺣﻠﻠﻳﻥ
المتبعةﺩﻋﺎالﺑﻌﺽٌ ﻣﻥ
مم�ا تقدم يمكن القول أن السياس�ية ﻭﻣﺅﺧﺭﺍً ﻓﻘﺩ
تؤدي
.
ﺍﻟﺻﺎﻟﺣﺔ
ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ
ﺗﻌﻣﻳﻕ
ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ
ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺩﻋﻡ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ
ﻭﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ
ﺍﻻﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
السياس�ية من تش�ريع قوانين مهمة لتنمية االقتصاد
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 2011
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ .ﺍﺫ ﺍﺷﺎﺭ ﻛﻝ ﻣﻥ  Kary and Kaufmannﻋﺎﻡ  2002ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺳﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ
القانون
س�يادة
بين
طردية
العالقة
ان
الى
2002
ع�ام
بالمسؤولية
الشعور
تعميق
مش�اريع
وتنفيذ
دعم
في
الضروري.
إلى رفع القدرات البشرية بالمقدار
منها :قانون النفط والغاز وقانون البنى التحتية وتأخر
ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ﺭﻗﻡ ). (15
ﺣﻳﺙ ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ﺭﻗﻡ ) (14ﻣﺭﺗﺑﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.
الرس�م
في
موضح
ه�و
كم�ا
االقتصادي�ة
والرفاهي�ة
.
الصالحة
والمواطنة
العامة
الممارسات
أن
يرون
من
ونسبة
%60.1
المتفائل
الشباب
2011
e
2004
من
الممتدة
لق�د حقق العراق للفترة
إقرار قان�ون الموازنة العامة بالتوقيت�ات المطلوبة..
(micheal
اعده�ا
دراس�ة
وف�ي
()15
رق�م
البيان�ي
القانون:
سيادة
غياب
ب
ونس�بة
%30.5
الرجال
على
حكرا
أصبحت
السياس�ية
تقدما ملموسا يتجسد في انخفاض معدل البطالة من
الخ كما أن هناك عوامل كثيرة س�اهمت في خلق مناخ
ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ﺭﻗﻡ )(15
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 %51إل�ى  %15ومعدل الفق�ر من  %54إلى  %23ومعدل
مناسب لبيئة األعمال وعلى رأس تلك العوامل هي رغبة
التضخ�م م�ن  %65إل�ى  %6وارتفاع خدم�ات الصرف
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الحكومة في تطوير بيئة األعمال وجذب المس�تثمرين
الصح�ي وش�بكة المجاري من  %6وال�ى  %36وارتفاع
المحليي�ن واألجانب وتتمثل هذه العوامل الرئيس�ة بما
إنتاج الطاقة الكهربائية من  3500إلى  7500ميغاواط،
يلي:بني�ة تحتية متكامل�ة (مواصالت ،كهرب�اء ،ماء،
وارتف�اع حصة الفرد من النات�ج المحلي اإلجمالي من
خدمات..الخ) موارد بش�رية فنية ،موارد طبيعية بيئة
 3000إل�ى  4000دوالر ،انخف�اض الدي�ن العراقي من
قانوني�ة (قانون اس�تثمار ،قانون المناط�ق الحرة ...
 $127مليار دوالر إلى  $54مليار دوالر  ..الخ
ال�خ) توفير األمن الش�فافية ومحاربة الفس�اد توفير
(وفق نشرات وزارة التخطيط).
األرض (مجمع�ات صناعية ،مناطق ح�رة ،حق التملك
Kaufmann,D. and A.Kray , "Growth Without Govermance" , World Bank policy Research ,2002 , Working Paper NO.2928.
إال أن قدرة الحكومة على توفير الخدمات األساسية
للمستثمر) وقد حدد المسح التابع للبنك الدولي ترتيب
الذين
%21.5
المطالعة
) Walkerمن
يعرفونﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ )ﻣﻘﺎﺳﺎ ﺑﺣﺻﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﻳﻥ
ونسبة ﻗﻳﺎﺱ
ﺩﻭﻟﺔ  ،ﺗﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ
ﺷﻣﻠﺕ 135
يمارس�ون  Fraserﺑﻛﻧﺩﺍ
 ( Michaelﺭﺋﻳﺱ Institute
تنميةﺃﻋ ﱠﺩﻫﺎ
ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ
بش�رية
ال زال�ت ضعيف�ة بس�بب عدم حص�ول
العراق دوليا بالنس�بة إلى درجة صعوبة تنفيذ االعمال
ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻻﺟﻣﺎﻟﻲ( ﻭﺑﻳﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺳﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺭﻯ  ،ﺍﺫ ﻭﺟﺩ ﺍﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ  0.56ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ
م�ن
ونس�بة
%35.2
الحاس�وب
اس�تخدام
كيفي�ة
اإلدارة
في
نوعي�ة
بالمس�توى المطلوب إلح�داث نقلة
ً
ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻳﺑﻠﻎ  ،0.60ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺍﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻣﺎ ً ﻭﺿﺭﻭﺭﻳﺎ ً ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﺷﺭﻁ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ ﻟﺿﻣﺎﻧﻬﺎ ﻫﻭ ﺳﻳﺎﺩﺓ
لرجال االعمال الرسم البياني رقم ( )19اذ بلغت مرتبة
ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ﺭﻗﻡ ).(16
ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ
ذلك ﻛﻣﺎ ﻫﻭ
الرش�يدة للمؤسسات العامة ،كما نجدﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ،
%13
(االنترنت)
الدولية
المعلومات
شبكة
يستخدمون
في
واضحا
العراق ( 164من  183دولة) عام  2011وتراجعت هذه
Pageاإلرهابية تؤدي إلى عدم
الجماعات
الرس�م البياني رق�م ( )13إذ نج�د أن  %20من العوائل ونسبة من يرون أن
المرتبة المتدنية أصال إلى  165عام .2012
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غي�ر راضية ع�ن الخدمات الصحية واإلس�كان و  %30االستقرار األمني ال تتجاوز  %66.5ونسبة من يرغبون
إن المش�كلة االقتصادي�ة ف�ي الع�راق هي ليس�ت  ) walkerرئي�س  fraser instituteبكن�دا ش�ملت
غير راضية عن مستوى الخدمات التعليمية و  %60غير بالمش�اركة في األنش�طة االجتماعية  %27.2ونس�بة
المعهد العراقي لإلصالح االقتصادي
النمو
بين
االرتباط
درج�ة
قياس
الى
تهدف
دول�ة
135
هي
بل
،
فحسب
المالية
والتخصيصات
الموارد
مشكلة
م�ن ي�رون أن لديهم فرصا لمناقش�ة رأيه�م وإيصال
راضية عن الخدمات األخرى كالماء والكهرباء.
 21كانون الثاني 2013

ﺍﻥ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺣﻘﻕ ﻳﺳﺗﻠﺯﻡ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺑﺷﺭﻳﺔ ﻻﺣﺩﺍﺙ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻭﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ .ﻭﺑﺣﺳﺏ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻘﻠﺔ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻥ ﺗﺗﺣﻘﻕ ﺍﻻ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﻌﻳﻝ
ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﺭﺷﻳﺩ ﻭﺗﺣﻘﻳﻕ ﺳﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ،ﻭﻛﻼﻫﻣﺎ ﻳﻌﺗﻣﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻻﺧﻼﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﻣﺎ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻓﺎﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻻﺧﺹ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺳﻳﻛﻭﻥ
ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺣﺎﺳﻡ ﻓﻲ ﺑﻠﻭﻍ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ.

ﻋﺩﺩ ﺻﻳﺩﻟﻲ

ﻋﺩﺩ ﻁﺑﻳﺏ ﺍﺳﻧﺎﻥ

ﺍﻟﺳﻌﺔ ﺍﻟﺳﺭﻳﺭﻳﺔ

7

1

1

13

2

13

ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ

27

6

4

27

2.2

61

ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ

ﻋﺩﺩ ﻁﺑﻳﺏ

ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻣﺭﺽ ﺍﻟﻰ ﻁﺑﻳﺏ ﻋﺩﺩ ﻣﻼﻛﺎﺕ ﺗﻣﺭﻳﺿﻳﺔ

24

13

3

22

1.4

34

ﻣﺻﺭ

0

2

2

17

1.8

16

ﺍﻳﺭﺍﻥ

24

13

8

19

1.4

32

ﺍﻻﺭﺩﻥ

ﺝ .ﺿﻌﻑ ﻣﻘﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﺷﻳﺩﺓ

ﺍﻥ ﺍﻻﺩﺍء ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﺗﻣﻳﺯ ﻻ ﻳﺗﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺍﻻﻧﺗﺎﺝ ﻭﺣﺩﻫﺎ ،ﺑﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﺭ ﻣﻘﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﺭﺷﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ:
ﺇﻥﱠ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻭﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﺑﺎﻻﺑﺗﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺻﺻﺔ ،ﻭﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺍﻟﺣﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﻁﻧﺔ  ،ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺟﺩﻭﻯ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻳﺭ

العدد ( )443االثن

فنــــون

kbalpaper.net

ُ
تسلحت بالرتاث واألصالة قبل أن أغنّي
ثائر الشمري:
أجرى الحوار /سعدون شفيق سعيد

صوت له حضوره الفني يف الس�احة الغنائية،
ق�دم من دي�اىل ليثب�ت حضوره يف بغ�داد من
خ�الل ما يتمت�ع به م�ن موهب�ة طربية عىل
طريق اإلبداع الغنائي ..وكان عليه أن ال يركب
املوجة التي اخذت باالغنية العراقية وتاريخها
الراث�ي األصي�ل نح�و االس�فاف يف الكلمات
واأللح�ان واألداء ،ه�ذا ما قال�ه املطرب (ثائر
الشمري) والذي كان معنا يف هذا الحوار:
* ما رأيك باألغنية العراقية املعارصة؟
 يف الف�رة األخرية انجرف�ت األغنية العراقيةبعي�دا ً عن أصالتها من خ�الل تلك املوجة التي
أخذت مواقعها يف الس�احة الطربي�ة وبعد ان
وج�دت أمامها االبواب مفتوحة يف الفضائيات
الت�ي ن�ادرا م�ا نج�د عنده�ا كل ذل�ك الراث
الطربي الجميل ..وخاصة حينما كانت األغنية
العراقي�ة ويف س�بعينات الق�رن امل�ايض وهي
ترفل بكل ما هو أصيل.
* وكيف تمكنت أن تبحر ضد ذلك التيار؟
ّ
ع�يل أن أتس�لح بكل مقوم�ات األغنية
 كاناألصيلة والرصينة وله�ذا اعتمدت عىل الكلمة
ذات النكهة الش�عرية الوجداني�ة والوطنية..
إىل جانب اللح�ن النابع من االمت�داد الراثي..
واألداء البعيد عن الزعيق.
* وما الذي صقل موهبتك الغنائية؟
 -الس�اعات الطويلة من التدريب وفق األصول

العلمي�ة املوس�يقية والغنائي�ة حت�ى وجدت
األستاذ قاسم جوير يلحن يل عددا من األغنيات
االنفرادي�ة التي كنت أقدمها خالل االحتفاالت
واملناسبات.
* بعدها؟
 كان�ت انطالقت�ي الحقيقي�ة نح�و النقل�ةالنوعي�ة الغنائي�ة م�ن محافظة دي�اىل ..تلك
النقل�ة الطربية الت�ي أضاف�ت يل الكثري وهي
بقيادة الفنان الرائد فاضل القييس.
* لكن الذي نعرفه ان املوصل كانت هي األخرى
لها الفضل يف تلك النقلة النوعية يف الغناء؟
� فع�ال ...حي�ث كان يل حضور هن�اك وطوال
أكثر من خمس س�نوات حتى جاء استقراري
يف دياىل.
* هل لنا من وقفة عند تلك املسرية الغنائية؟
 انطلق�ت خ�الل تواج�دي يف تلك الس�نواتالخمسة من املوصل حيث شاركت يف مهرجان
األغني�ة الطالبي�ة هن�اك ..وال�ذي اعت�ربه
مهرجان�ي الذهب�ي األول وال�ذي حقق�ت من
خالل�ه نجاحا متميزا وخاص�ة حينما أحرزت
املرتبة االوىل يف ذل�ك املهرجان حتى إنني أثرت
اهتم�ام الجمهور الذي تجاوب معي وانا أؤدي
أغنية (الع�راق) من الحان الفن�ان عبد األمري
الزبيدي.
* واألغنية التي جعلتك تنال شعبية أكرب؟
 -أغني�ة (عجاي�ب ي�ا زم�ن) وكان�ت م�ن

كلم�ات والح�ان الفن�ان الدراج�ي وه�ي عن
قصة حقيقية عش�تها وق�ام بكتابة كلماتها
خصيصا يل الدراجي ..والتي كانت والدتها وأنا
عىل رسير املرض والعالج يف املستشفى.
*وماذا عن األغنية الوجدانية؟
� هن�اك اغنية "كلبي الك" من كلمات حس�ني
الخزاعي وهي من الحاني وتوزيع عيل غناوي
وارشف عىل التسجيل الفنان سيف غناوي.
* ومثلك االعىل يف الغناء الطربي العراقي؟
� الراحلون رياض احمد ويوسف عمر وسعدي
الحيل والفنان ياس خرض.
* هل لك حضور يف الفضائيات؟
� يف قناة الديار وقناة دياىل ..حيث كانت يل أكثر
من مش�اركة ولعل أهمها الجلسة الغنائية يف
الديار باالش�راك مع الش�اعر غان�م الفياض
والش�اعر حمزة الركابي ..وجلس�ة غنائية يف
دياىل مع مجموعة من املطربني ومنهم محمود
الياس ومحمود النجم وضياء السيد.
* الحدث املهم الذي عايشته؟
 تكريمي من قبل وزارة الثقافة.* وبهذه املناس�بة ما الذي تري�د قوله لوزارة
الثقافة؟
� أود ان أق�ول له�ا أن تتواص�ل يف دعم الفنان
العراق�ي كي يك�ون عند املكانة الت�ي تليق به
كفنان وبعيدا ع�ن دائرة الضيم واملعاناة وهو
يف دوامة البحث عن لقمة العيش.

قررت الممثلــة األميركية جانيواري
جونــز االســترخاء في منتجــع كبير
في هوليوود ،خــال احتفالها بعيد
بعيدا عن الصخــب واإلعام
الحــب
ً
وهذا مــا قامت به األســبوع الماضي
إال أنهــا لــم تســلم مــن عدســات
المصورين التــي تاحقها ،وبعد أن
غيرت جونز العديــد من األلوان في
شــعرها اســتقرت على اللون األشقر
وقالت إنها تعشق إطالتها فيه.

طرد دريد ّ
حلام!
اعرض ش�بان يف منطقة القلمون شمال لبنان عىل مشاركة ّ
الفنان السوري
دريد لحام يف تصوير مسلسل "فاصل ونعود" يف فيال يف املنطقة.
ورف�ع املتظاهرون هتافات مناهضة للنظام ّ
الس�وري ،وطلب�وا منه مغادرة
أنه مؤيدي ّ
البلدة بحجة ّ
النظام ّ
الس�وري ،فتدخلت القوى األمنيّة عىل الفور،
ّ
ً
ّ
فيما غادر الفنان ّ
السوري رضوخا لطلب الشبان.
وتع�رّض ّ
الفن�ان دريد لح�ام ملحاولة اعت�داء من قبل بعض اإلس�الميني عىل
خلفيّة ترصيحاته الداعمة للنظام ّ
الس�وري ،ما دف�ع فريق اإلنتاج إىل إخراج

لحّ �ام من املنطقة والع�ودة به اىل فن�دق غقامته يف بريوت،
وس�ط أجواء من البلبلة ومح�اوالت اتصال بالقوى األمنية
لتأمني الحماية الالزمة إلنهاء تصوير أحداث املسلس�ل يف
لبنان.
ّ
يذك�ر ّ
املمث�ل الس�وري املع�روف أعلن من�ذ بداية
أن
األحداث يف بالده موقفا ً رصيحا ً بدعم الرئيس بشار
األسد ،منتقدا ً الثورات العربية وأحداث العنف التي

جنسيته السعود ّية
تومي عمران يتنازل عن
ّ
الصدم�ات
تت�واىل
واالنتقادات عىل الفنان
السعودي تومي عمران،
فبع�د أن أخ�ذ موضوع
ظه�وره عاري�ا ً ع�ىل
غالف مجلة الداون تاون
اليوناني�ة من�ذ أش�هر
حيزه من القيل والقال،
و ل�م يلبث أن تهدأ هذه
العاصف�ة وتنمحي من
ذاكرة الن�اس إال ولحق
ذلك كليبه األخري Angel
 ،in the skyليزيد الطني
بلة ،ويوقظ الهجوم من
جدي�د وتك�رار املطالبة
الجنس�ية
بس�حب
الس�عودية منه ،بسبب
جرأته وخروجه عن العرف وتقاليد املجتمع الس�عودي.ولكن عىل ما يبدو أن
عم�ران الذي ال ي�زال رصيده الفني يف بداياته بأربع�ة كليبات مصورة فقط،
بدأ يشعر باالنزعاج وضاق به الحال حتى قرر أن يغرد عىل حسابه الشخيص
عىل "توير" معلنا ً عدم ممانعته التنازل عن الجنسية السعودية مقابل راحة
باله وقال يف تغريدته "انه من املمكن أن أتنازل عن جنس�يتي الس�عودية من

اجل راحتي النفس�ية .أري�د أن أعيش
بحرية وسالم".أما عن أسباب هذا
الترصيح الذي يعترب األجرأ من
ب�ني ترصيح�ات عم�ران
فق�د ب�رره بقول�ه:
"االحتم�ال الوحي�د
يجعلن�ي
ال�ذي
أت�رك الجنس�ية
الس�عودية هو كلمه
املته�م بتش�ويه ص�ورة
الس�عوديني ،فأنا لم أشوه
ص�ورة أحد وأعمايل ليس�ت
بالعدد الكب�ري الذي يجعلهم
يقولون متهم بتشويه صورة
شعب أو مجتمع".
وأضاف "أعم�ايل ترشف أي
بلد بما تحم�ل من مضمون
ورسالة هادفة ،والشعب السعودي
يطبق عاداته وتقاليده داخل بلده،
وأن�ا أحرم ذلك ،ولك�ن أن يتمادى
ليطبقها علينا بالخارج؟ هذا غري
مقبول مطلقا".

ستيوارت تشكو الوحدة وتبحث عن حبيب
نرش يف موقع هوليوود اليف تقرير أش�ار إىل أن النجمة
ّ
املمثل
كريس�تني س�تيوارت تعاني بعد انفصالها ع�ن
روبرت باتنس�ون من وحدة كب�رية ،وأنها بعد معاملته
القاس�ية له�ا وإبعادها عنه بكل حزم وجدت نفس�ها
مضط�رة ألن تبحث ع�ن حبيب آخر ينس�يها عذاباتها
ويمنحها الفرحة التي افتقدتها منذ أن فارقته.
من جانبه ،نفى موق�ع "رشطي النميمة" الخرب ،وأكد
أن كريس�تني س�تيوارت لم تق�دم أي ترصيحات ملوقع
هولي�وود اليف ألنه موقع غري موثوق بهّ ،
وأكد التقرير
املنشور يف موقع رشطي النميمة أن الحب ما زال يجمع
ب�ني ّ
النجمني ،وتكمن املش�كلة فقط يف بعد املس�افات
بينهما بسبب ظروف عمل كل منهما.

م�ن ناحية أخ�رى ،رصّ ح مصدر مق�رّب من عائلة
َ
تتلق أي هدايا يف عيد
كريس�تني س�تيوارت أنها لم
الحبّ من روبرت باتنس�ون ،وأنها اس�تاءت لذلك
كثريا ً وقضت هذا اليوم مع أمها جوليز ستيوارت
وش�قيقها األصغر تايلور اللتني منحتاها الدعم
والعاطفة الذي�ن افتقدتهما يف معاملة روبرت
باتنس�ون لها.وبغ�ض النظ�ر ع�ن التوترات
الحاصل�ة يف عالق�ة النجمني الش�ابني فإن
قصة ح�ب روبرت باتنس�ون وكريس�تني
س�تيوارت تع�د م�ن أهم القص�ص التي
يتابعها العالم بشغف ويعيش تفاصيلها
لحظة بلحظة.

مراد علم دار سيصبح أب ًا

ّ
أكد النجم الركي محمد نجاتي شاشماز ألقرب املحيطني به أن عروسه ناجيهان التي تزوجها
ً
مس�اء  2012 -12-12حامل يف ش�هرها األول ،وإنه سعيد ألنه سيصبح أبا بعد 8
أش�هر.وقد تناقلت وس�ائل اإلعالم الركية الخرب محتفية بأش�هر وأهم نجومها.
يذكر أن شاش�ماز اش�تهر عرب مسلس�له البولييس الش�هري (وادي الذئاب) الذي
اقتبس منه سلس�لة سينمائية باالس�م ذاته ،وهو مسلسل يعرض بأجزائه منذ
أكثر من عرش سنوات.

كارداشيان تبيع منزهلا بـ"خسارة"!
باعت نجمة تلفزيون الواقع ،كيم كاردش�يان ،املن�زل الذي كانت تعيش فيه
م�ع زوجها العب كرة الس�لة ،كري�س هامفريز ،يف بيف�ريل هيلز ب� 5ماليني
دوالر.
ونق�ل موقع (تي أم زد) األمريكي عن مصادر مطلعة ،أن كيم باعت منزلها
يف بيفريل هيلز ب� 5ماليني دوالر ،بعد أن كانت اشرته عام  2010ب� 4ماليني
و 800ألف دوالر.
وأشارت املصادر إىل أن كيم أرادت التخلص من املنزل برسعة ،فوافقت ،من
دون تردد ،عىل طلب الشاري الذي أراد الحصول عىل كامل أثاث املنزل.
وقد تمكن الشاري املحظوظ من الحصول عىل األرائك ،والطاوالت ،وغريها
من األغراض التي تساوي مئات اآلالف الدوالرات.
وكان موق�ع (بيب�ول) األمريكي ذكر أن كيم أح�رزت نقطة ملصلحتها يف
معركة طالقها م�ن هامفريز ،بعدما حدد القايض موعدا ً لبدء املحاكمة
يف أيار املقبل.

جيني إسرب :حزينة
تدرس ّ
الفنانة الس�وريّة جيني إسرب حاليّا ً إمكانيّة
االجتماعي
املش�اركة بجزء خام�س من املسلس�ل
ّ
الس�وري "صبايا" ،حيث رصّ حت ّ
ّ
ّ
بأنها
الكوميدي
ّ
تلق�ت عرضا ً لبطولة املسلس�ل بجزئ�ه الخامس،
فيما تنتظر بف�ارغ الصرب مولودها األوّل ،بعد أن
بات حملها يف أشهره األخرية.

وأحبّت الفنانة الس�ورية
حول مش�اركتها يف الجز
عليها بني مؤيّد للفكرة و
الجزء الجديد.وعلّق أحد
"نح�ن ننتظ�ر الج�زء ال
األعم�ال الكوميديّة".وج
مثاالً" :هل تريدون أن ُيص

يبدو أن النجاح و
من خالل مسلس
مهما كانت اإلغ
مهن�د تلق�ى عرض
بإطاللة عربية ،و
الطريف أن املجلة
بي�ده الس�بحة خال
التصوير.
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من ذاكرة المسرح العراقي

مرسحية بستان أبو حساين

تأليف وإخراج /فتحي زين العابدين
تقديم /مجموعة من فناني العاصمة واملحافظات
الزمان2012 /
املكان /محافظة الديوانية ومحافظة صالح الدين
"املرسحي�ة تتن�اول املفاهيم غ�ر التقليدية وإنما
املتصل�ة بحياة الش�عب العراقي -امل�رسح امللتزم-

وتمس�كها بالفلكل�ور والراث العراق�ي والبغدادي
األصي�ل ..وهي خط�وة متج�ددة يف طري�ق اإلبداع
والتألق".
املخرج
فتحي زين العابدين

من مجع األحذية الرجالية إىل شامبو احلصان!

أكثر عادات النجوم غرابة وطرافة ؟!

قد تك�ون حي�اة النجوم مث�ل الكتاب املفت�وح ،تق�رأ أنباء عن
زواجه�م وانفصاله�م وعما يحزنهم أو يس�عدهم ..ولكن هناك
جان�ب خفي ال يعرف�ه إال القليل ،وغالبا ما ال يتم
اكتشافه إال بالصدفة ومن املقربني.
هذا الجانب تكتش�ف فيه عادات غريبة وطريفة
يق�وم بها هؤالء النج�وم ،فمنهم من يهوى جمع
األش�ياء الغريبة ،وهناك من يعاني من وس�واس
النظافة ،ومنهم الذي يهوى أش�ياء ال تخطر عىل
بال.
وكم�ا ه�ي الحياة عن�د األش�خاص العاديني  ،ال
تختل�ف حياة النجوم وعاداتهم س�واء بما يتعلق
بالهوايات أو الحاالت الشخصية التي تشكل الزمة
مس�تمرة مع أي إنس�ان ما ،إال أن حي�اة النجوم
مختلفة وتبقى هذه الحاالت حبيس�ة الكواليس
وقليلون من يرصح�ون بهوياتهم والحاالت التي
ش�خصيتهم الفردي�ة من
تنتا ب
الفنانني أو الرياضيني
وغره�م ،لك�ن
بعضه�م ال يج�د
حرجا ً يف الترصي�ح بذلك وهذا
ما تفعله العبة التنس الروسية
ماريا ش�ارابوفا الت�ي تؤكد يف
أي ح�وار صحفي عىل هوايتها
املفضل�ة وه�ي جم�ع الطوابع
للربيدية.

تجمع األحذية الرجالية!
اإلعالمي�ة املرصي�ة ري�م
ماجد تهوى جم�ع األحذية
«الرج�ايل»! .وتقوم برشاء
عدد كب�ر منه�ا للدرجة
أنه�ا ال تمكنه�ا م�ن
ارتداءه�ا جميعه�ا
فيما تتش�ابه كثرا
م�ع ش�خصية
ف�ؤاد املهندس
الت�ي س�بق
وقدمه�ا يف
فيل�م «مطار
الحب».
ريم أضافت
أنه�ا أيضا ً
تهوى رشاء
ا أل حذ ي�ة
الرجالي�ة،
لد ر ج�ة
أ نه�ا
تكتشف

أحيانا أن لديها أحذية متش�ابهة؛ بس�بب رشائها إياها أكثر من
مرة.
أم�ا الفنان�ة انتص�ار،
فه�ي ته�وى جم�ع
« ا لبطر ما ن�ا ت »
الزجاجي�ة الفارغة بدال
من التخلص منها ،دون
أن تس�تخدمها يف أي
يشء مفيد .بينما الفنان
ماجد املرصي من هواه
التس�لق عىل املرتفعات،
خاص�ة وأن�ه أكتش�ف
حبه لتسلق الهرم األكرب
ونج�ح يف تس�لقه أثناء
تصوي�ره أحد املش�اهد
يف فيلم «امرأة وخمس�ة
رجال».

أس�نانها بعد الطعام بالفاكهة الطازجة بينما تغس�ل ش�عرها
بالبرة والعسل للحفاظ عىل ملعانه.

وسواس قهري
أم�رة العايدي ه�ي األخرى تعاني من الوس�واس القهري حيث
تتش�كك يف أي يشء تقوم به ،وتعتقد أنها «نس�يت» فمثال تغلق
ق�ارورة الغ�از لتعود لتطم�ن أنه�ا أغلقتها فع�ال ،وتغلق باب
منزله�ا ثم تعود لتطمن مرة أخ�رى وحاولت التخلص من هذه
العادة السخيفة إال أنها فشلت.
وإذا عندن�ا لزمن الفن الجميل فنج�د أن املطرب وامللحن الراحل
محم�د عبد الوه�اب كان مصابا ً ه�و اآلخر بوس�واس النظافة
ف�كان مولعا ً بغس�ل يده أكثر من م�رة لدرجة أنه كان يغس�ل
«الصابونة» قبل أن يس�تخدمها! .وكان موسيقار األجيال دائما ً
م�ا يضع منديال عىل أنفه ،حتى ال يش�م رائحة كريهة ،ويتوهم
مصدرها من أي إنس�ان قريب منه ،مما يس�بب اإلحراج لبعض
من يتقرب منه.
أما الفنانة الراحلة ميمي شكيب فلم تستغن أبدا عن سيجارتها
س�واء مش�تعلة أو مطفأة فهي ال تفارق يدها اليمنى أبدا بينما
كان يوس�ف بك وهبي ال يتخىل عن جريدة يمس�كها بيديه أينما
ح�ل وكلم�ا انفع�ل كان يضغط عليه�ا بعصبية ربم�ا تؤدى إىل
تمزيقها.
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ة عىل سوريا لكنّ احلياة تستمر

ة أن تتشارك وجمهورها الرأي ،عىل "فيسبوك"،
زء الخام�س من "صبايا" ،فانهال�ت التعليقات
ومعارض لها ،إضافة إىل تس�اؤالت حول بطالت
املش�ركني يف صفحة جيني الشخصيّة بالقول:
لجديد بف�ارغ الص�رب؛ املسلس�ل كان من أفضل
ّ
التهكم،
جاءت بعض التعليقات تحم�ل نوعا ً من
صبح املسلس�ل مثل "باب الحارة"؟ برأيي ،يجب

جمع العملني معاً ،تحت اسم مشرك ،وهو "صبايا الحارة".
كوميدي ،يف ظلّ
ّ
وانتق�د البعض تفكر جيني يف املش�اركة يف عم�ل
األح�داث الدامية التي تعيش�ها س�وريا ،فعلّقت إس�رب بالقول:
"كلّن�ا نحزن ونتأل�م ونبكي ونحرق ألجل ما يحدث يف س�وريا,
ولكن الحياة ال تتوقف وال يجب أن تتوقف ,ولو أن كل مواطن ترك
عمله حزنا ً عىل األح�داث ملاتت البلد ,يجب أن نفهم أن الحزن
واأللم ال يعني أن نوقف الحياة والعمل".

مهند  :لست عربي ًا

والش�هرة الكبرة التي حققها الفنان الركي ،كيفانش تاتليتوج ،الش�هر باسم مهند
س�الته الركية املدبلجة عىل الشاش�ات العربية لم تجربه عىل الظهور بإطالله العربية
غراءات.
رضا ً من مجل�ة عربية للظهور ع�ىل غالفها مقاب�ل  50000لرة تركي�ة ،لكي يظهر
ولكنه رفض تماماً.
ة كانت قد اش�رطت عىل مهند الظهور وهو يضع عىل رأس�ه الطربوش ،ويمس�ك
الل جلس�ة التصوير ،ولكن�ه رفض مربرا ً ذل�ك بأنه لي�س عربيا ً وتم إلغاء جلس�ة

هتز عريش
أنغام :شريين لن ّ

أعلن�ت الفنانة أنغام أنها ما زالت تربع عىل عرش الغناء يف مرص ،مؤكدة أن رصيدها
الغنائ�ي الكبر يمن�ع اآلخرين من إزاحتها عن مكانتها .وبالنس�بة إىل املنافس�ة مع
ش�رين قالت أنغام" :أحبّ شرين ،وهي لديها صوت رائع ورصيد قوي ،ولكن رصيد
شرين ال ينافس رصيد أنغام" .واضافت أنها قدمت الكثر من االعمال التي لن تسمح
ألحد بأن يلغيها عن الساحة.

وليام وكايت أكثر إهلام ًا من روميو جولييت

أظه�ر اس�تطالع جديد للرأي نرش امس ا الول ،أن دوق ودوق�ة كايمربيدج األمر وليام
وزوجت�ه كاي�ت اخترا ع�ىل رأس الئحة الزوجني األكث�ر إلهاما ً يف العال�م ،وتقدما عىل
وميو وجولييت ،بطيل أشهر قصة حب للكاتب اإلنكليزي وليام شكسبر.
ظهر االستطالع ان العشاق يعتربون دوق ودوقة كايمربيدج األكثر إلهاما ً من بني
الزواج.اض�اف أن ديفيد بيكام ،نجم كرة الق�دم االنكليزي ،وزوجته املغنية
ا ،احتال املرتبة الثانية ،تلتهما امللكة اليزابيث الثانية وزوجها األمر فيليب
ة الثالثة..

ال تغسل وجهها صباحا ًَ
عادات النجوم الغرب فكان�ت هي األكثر طرافة ،ومنهم النجمة
س�لمى حايك ،التي ال تغس�ل وجهها ً يف الصب�اح نهائيا ً اعتقادا ً
منها أن غس�ل الوجه يذهب رونق برشتها الش�ابة ،حيث س�بق
وب�ررت ذلك بأن البرشة تفرز مواد لتحاف�ظ عىل نضارتها أثناء
الليل ،ويف حال غسل الوجه فإن هذه املواد ُ
ستزال يف الصباح.
شامبو الحصان
أم�ا النجمة األمريكية جينيفر أنيس�تون أن رس جمال ش�عرها
يعود الستعمالها ش�امبو الحصان؛ الذي يستخدم يف فك تشابك
ذيول الخيل .بينما اعرفت كاترين زيتا جونز أنها تفضل غس�ل

أما

الرشقاوي يبيع املاعز ..وإبراهيم ينتحر!
ق�رر الفنان عب�د الجبار الرشق�اوي أن يعم�ل فالحا ً
بعي�دا ً عن الفن لكن�ه عانى من بخ�ل الطبيعة عليه
وقل�ة املط�ر الذي يع�د عالم�ة للحياة ..حي�ث تبدأ
حياته باملوت تدريجيا ويفكر باملغادرة بعد أن يرى
الجميع م�ن حوله يغادرون حقولهم ومزارعهم..
فيضط�ر أخرا ً لبي�ع (املعزتني) اللت�ني يملكهما
ليطعم عائلته ..بعد اقتناعه بأن انتظاره للمطر
كذب�ة.كل ذلك س�نراه يف فيلم س�ينمائي ضمن
األفالم التي سيتم انجازها ملرشوع بغداد عاصمة
الثقافة العربية لعام .2013

ويف فيلم آخر منه�ا يقرر الفنان فالح إبراهيم اخراق (الحياة
الشائكة) برفقة املخرج السينمائي سالم شدهان ومن خالل
ش�خصية مثقف عراق�ي عانى من س�لبيات املجتم�ع ليقرر
االنتح�ار بع�د نضوب مص�ادر اإللهام عن�ده ..واالنتحار هنا
يعن�ي الرحيل والهج�رة من الوطن الجريح س�را عىل اإلقدام
نح�و الحدود وإذا به يس�قط س�جني حلم وهو ب�ني قضبان
محكم�ة كربى تطالبه بالعودة والعدول عن االنتحار واالبتعاد
ع�ن ارض األحالم واإلله�ام واإلبداع (الع�راق) ويف لحظة أمل
واحدة يمس�ك بزمام إبداعه فيكتب قصي�دة األمل والعودة إىل
الوطن بعد أن وخزه خط الحدود الشائك.

تو ّقع بنصوص درامية
مثرية هذا املوسم
توقع عميد كلية الفنون الجميلة الس�ابق عقيل مهدي،
اختالف النصوص الدرامية التي س�تطرح هذا العام عن
السنة السابقة.
وقال مهدي لوكالة أنباء محلية أمس "ستكون النصوص
مش�وقة ومقبول�ة لدى املش�اهد نتيج�ة تراك�م الخربة
الس�ابقة من األعمال العراقي�ة املنتجة ونتيج�ة الهجرة
واالحتكاك بالخربات العربية الذي س�يولد بالنهاية أعماالً
مختلفة عن السابق".
وأض�اف "يج�ب أن يق�رن التغي�ر الحاص�ل بالكتاب�ة
بالنم�ط اإلخراجي واالبتعاد عن الحج�ج الواهية لإلنتاج
التي عرقلت بعض املش�اريع الفنية يف ما مىض".ويف شأن
الدراما ،ب�دأ الفنان د.خالد احمد مصطف�ى تصوير دوره
يف املسلس�ل الكومي�دي (صن�دوق األرسار) م�ع املخ�رج
هاش�م أبو عراق .العمل من تأليف سالم حربة وإنتاج قناة
العراقية لرمضان  ,2013وهو مسلسل كوميدي بواقع 30
حلقة متصلة ومنفصلة ,ويؤدي ادوار العمل الرئيسية (لؤي
أحمد /فاهم) و (بتول كاظم/وداد) و(جعفر النجار /شاكر)
إضاف�ة إىل النقي�ب خالد /خال�د أحمد مصطف�ى) ..باإلضافة إىل
ضيوف رشف يف كل حلقة.
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هدية ح�سني تعزف على وتر اخلوف يف "�أن تخاف"
مي�سلون هادي
يكاد يكون الخوف هو القاس�م املشترك يف كل
أعماله�ا ،والزمن واحد أيضاً ،وهو التاريخ العراقي
ال�ذي رس�مته الح�روب وكتبت�ه أدوات القمع ،أما
امل�كان فنف�ق مظل�م وطوي�ل خرجنا م�ن نهايته
إىل خيب�ة األمل والحل�م .إنه خوف قدي�م وكابوس
مس�تمر تقتضب�ه هدية حسين إىل هاج�س واحد
تتمحور حوله حفنة أرشار عاثوا يف األرض فس�اداً.
وخارج هذه الدائرة ال تجد هدية حسني بارقة أمل
حت�ى من خالل عالقة اإلنس�ان مع نفس�ه ،والتي
تتح�ول هي األخ�رى إىل خ�راب يف نهاي�ة املطاف.
نفض�ت يديها م�ن كل يشء يف روايتها الجديدة (أن
تخاف) ،الت�ي تزين غالفها ص�ورة معربة عن هذا
الخ�وف ألتقطتها الكاتبة بنفس�ها لش�جرة قريبة
من بيته�ا يف هاملت�ون ،وكأنها بلا وعيها حملت
ش�معتها املضيئة وبحثت ع�ن صورة للخوف حتى
وه�ي يف غربتها يف مكان س�احر وجميل قريب من
شالالت نياغرا يف كندا.
أهم ميزات الرواية بل قضيتها الرئيسة إنها تبدأ
وتنتهي وهي تراجع عالقة االنس�ان مع نفسه من
خلال جريمة قت�ل غامضة ت�روح ضحيتها أنغام
عارف وتنتهي بتس�جيلها ضد مجهول بتوجيه من
الرج�ل املتنفذ جمعة عليان .هنا تبدأ محنة املحقق
الحزب�ي زهري مراد مع نفس�ه بعد أن يتعرض
إىل إهانة مسؤوله

األعلى يف الح�زب،
ث�م بس�بب حادثة بس�يطة ينته�ي به املط�اف اىل
مستشفى املجانني.
قبل ذلك املصري األس�ود ،تبدأ تحوالت ش�خصية

زهير باالعتم�ال والتك�ون ،ويراجع
هذا املحق�ق الظالم هذا العالم املخيف
من حوله ،ليش�عر فجأة بأن إنسانيته
قد س�لبت منه بعد تل�ك اإلهانة .زهري
م�راد كان حلق�ة صغيرة يف ماكين�ة
القمع واالستبداد ،وعمل لفرتة طويلة
عىل إدامتها ولم تكن صحوته س�ببها
اقرتاب�ه م�ن بع�ض خفاي�ا األم�ور،
وإنما ألن مثل ه�ذه الصحوات تحدث
أحيان�ا ً يف الحي�اة ،وقد تك�ون جريمة
أنغام عارف هي القش�ة التي قصمت
ظه�ره وجعلته يعيش اغرتابا ً ش�ديدا ً
عم�ا يحيط به من برش ومنهم زوجته
(س�لمى) التي تصبح مص�درا ً مضافا ً
لغربته ،واملفروض إن كون زهري مراد
قد تجاوز الخمسين م�ن العمر ،وهو
يف هذه املهن�ة الخطرة ،تجعله متآلفا ً
معها ومع نفس�ه ،ولكن هدية حسني
تربر مبكرا ً ه�ذا التحول املفاجئ الذي
س�يحدث يف ش�خصيته ب�أن تجعل له
اهتمام�ات أدبية وفكري�ة ،وبأنه كان
يتمنى ل�و أصبح كاتبا ً بوليس�ياً ،بدالً
م�ن االنته�اء يف كار قري�ب م�ن تل�ك
األمني�ة ،يعم�ل فيه عىل ح�ل الجرائم
املستعصية.
إن انتق�ال الرواي�ة إىل امل�أزق
األخالق�ي لزهير م�راد ،أدخلنا يف جو
نفسي متش�عب أتقنت هدية حسين
اإلمساك بخيوطه املتش�ابكة والتنقل
بين مس�اراته ،ولكن�ه جع�ل الرواية
تنحرف عن قضي�ة مقتل أنغام عارف
وتبتعد ع�ن إرواء فضول القارئ حول
إش�كاليات تلك الجريمة حتى وإن كانت قد سجلت
ضد مجه�ول .أصبحت الرواية معني�ة بزهري مراد
الذي فش�ل يف معرف�ة القاتل فكان هذا س�ببا ً آخر
مضافا ً إىل قائمة إحباطاته .س�يتفاعل هذا الفشل
م�ع تداعيات أخ�رى ت�ؤدي إىل مقتل س�ائق ذلك
املسؤول ،فيش�عر املحقق زهري مراد إنه محارص
بمؤامرة كبرية تشل تفكريه ويده وتجعله ينهار
يف آخر املطاف.
عندم�ا يخ�رج زهير م�راد من مستش�فى
املجانين يف ه�روب جماعي يك�ون زمنه األخري
ق�د ح�ل ،وهنا أيضا ً س�يكون زهير هو محور
الح�دث يف اعتزال�ه الدنيا وحي�دا ً داخل جدران
بيته املوح�ش ،فال نعرف تفاصي�ل هذا الزمن
الخارج�ي إال من خالل الجيران .وبالرغم من
إن الرواي�ة لم تكش�ف عن ه�ذا الزمن األخري
بوض�وح تام ،فإن�ه يمكننا أن نفترض بأنه
الزمن ال�ذي دارت فيها حرب الخليج الثانية بعد
غزو الكويت ع�ام  .1991ومن اإلعتيادي أن يتبادر
ه�ذا االفرتاض إىل الذهن م�ع واقعة هروب املرىض
من مستش�فى املجانني بعد تلك الحرب .كما تصل
القارئ بعض اإلش�ارات إىل الح�رب املقصودة بتلك
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راح ً
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اىل عدنه املضاع

التداعي�ات التي عصف�ت ببغداد وتركته�ا يف حالة
م�ن الف�وىض صاحب�ت فترة الح�رب أو جرت يف
عقابيلها.
لقد كان الش�غل الشاغل للرواية أن تجعل زهري
م�راد يتطهر من أدرانه أوالً ،ث�م يدفع ثمن أعماله
الش�يطانية الت�ي اس�تحقت الحس�اب بالرغم من
إحساس�ه بالذنب تجاهه�ا .وكان الثمن مضاعفا ً
م�رة بدخول�ه مستش�فى املجانين ،وم�رة أخرى
بمقتله عىل أيدي مجهولين .وبني هذين املصريين
كان يدفع ثمنا ً آخر من تأنيب الضمري وس�خريات
القدر ،فتبدو الرواية بالنتيجة قد جعلت الحس�اب
فادحا ً جدا ً وكابوس�يا ً بامتي�از ملن كان يتحول من
إنسان إىل آخر وعقله ظل يقاوم ولم يتخرب تماما،
إال أن تلك التحوالت لم تجعله بمنجى من الحس�اب
يف النهاية.
لغة الرواية سلس�ة جدا ً ومنسابة كجريان املاء
املتدف�ق ،وهذه ميزة م�ن ميزات اللغ�ة لدى هدية
حسني بش�كل عام ،إال إن ما يؤخذ عىل الرواية هو
غي�اب وجهة نظر أخرى تتبن�ى موقفا مغايرا ً غري
وجهة نظر الكاتبة .فقد أظهرت الروائية مس�اوئ
زم�ن صعب تكالبت عليه ش�تى العوامل الخارجية
املضافة إىل عوامل فشله الداخلية ،وأبرزت مساوئ

ذل�ك الزمان م�ن خالل تقديمها الش�خصيات التي
كان�ت ضحايا ذل�ك الجانب الكابويس ث�م وضعها
جميعا ً يف س�لة واح�دة .ويف الجانب اآلخر من هذه
املعادلة هناك الش�ياطني الذي�ن ينتمي اليهم زهري
مراد ثم يتم�رد عليهم ..منظومتان ال يوجد بينهما
حل وس�ط وال ط�رف متفائل أو طرف س�اخر مع
اختف�اء تام للصوت الجديل أو لصوت املحامي الذي
تنتدبه املحكم�ة عادة حتى للدفاع عن الش�يطان،
وإذا كان م�ن الطبيع�ي أن يكون املنظ�ار واحدا ً ال
يتغير ،فإن زاوية النظر م�ن ذلك املنظار قد تتغري،
مما يجعل التحش�يد لوجهة نظر واح�دة أمرا ً غري
مربر.
هذه تجرب�ة جديدة لهدية حسين تتبنى الجو
البوليسي للحكاي�ة ،باإلضاف�ة إىل كونه�ا تنتم�ي
بج�دارة إىل خان�ة أدب املحنة ،أدب الع�راق الخارج
من أتون املخاوف القديم�ة وهول األحداث املريرة.
وياله�ا م�ن مهمة صعب�ة أن يخ�رج الكاتب منها
بحك�م مح�دد دون الحاجة اىل توزي�ع أفكاره عىل
ألسنة جميع الشخصيات.
يذكر أن رواية "أن تخاف" لهدية حسني صدرت
عن املؤسس�ة العربية للدراس�ات والنشر ،بريوت
.2012
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يف نعي القاص العراقي الس�تيني فهد األسدي قبل أيام
تداع�ى إىل الذاك�رة عنوان مجموعته (ع� ْد ٌن مضاع) .وما
تأولناه حوله مس�تعينني بحديث�ه الدائم عن (الجبايش)
حيث ولد يف عمق أهوار الجنوب وبطائحها ومس�طحاتها
املائي�ة ،ول�م تغادره عوامله�ا فافتتن وتفن�ن برصدها يف
أعم�ال الحقة حني غ�دا كاتبا ً وهاجر إىل املدينة ،حاش�دا
طبيعته�ا املائية ومخلوقاته�ا حيوانات وطيورا ،وبرشها
املعذبين .وتخيلت�ه عائ�دا برحيله هذا إىل ذل�ك الفردوس
املفقود أو املضاع  ..لقد رحل إليه أخرياً!.
الرحي�ل تكيي�ف لغ�وي للغي�اب األب�دي ،نس�تخدمه
تخفيف�ا ً ال ش�عوريا لوق�ع امل�وت ،وترجمة ال ش�عورية
إلحساس�نا بأن ثمة ما ينتظر ..ذلك ما أوحى به األس�دي
يف نصوصه وش�هادة بالغة العذوبة عن تجربته الكتابية.
وعدن فهد األس�دي حارضة يف قصص�ه بعد مفارقته لها
بعقود ،والزمته كعالمة مميزة لرسده الذي يصنف ضمن
الواقعي�ة الجديدة رغم أن�ه يرصح دوما ً أن القصة لم تعد
محفلا لرسد مب�ارش أو فوتوغرايف للخ�ارج .وهو الفهم
املتقدم الذي وس�م أغلب قصايص جيل األسدي الستينيني
املحتكمني يف كتاباتهم إىل واقعية شعرية من نوع خاص،
فيه�ا من الغرائبي�ة الكثري رغم انتمائه�ا ملحيطها كفكر
ورؤي�ة .يؤكد ذلك ما يف قصصه من مصائر ووقائع اقرب
إىل الفانتازي�ا غالبا ،حت�ى وهو يؤثث قصصه باملس�حة
القريب�ة من الواق�ع واملتمثلة للمهمشين من البس�طاء
كش�خصيات قصصية تكافح املجه�ول و أخطار الحياة.
وللطفل مكانة خاصة يف قصص األس�دي يذكرنا بطفولة
مضيعة بني العناء والرباءة ،لعله يف قصصه يريد ال مجرد
استحضارها بل عيشها من جديد.
يف نعيه اس�تذكرت قصت�ه (الراضوع) وما ش�عرنا به
عن�د نرشها من خش�ية قراءتها إيديولوجي�ا ،فقد كانت
رضبا من الفانتازيا التي تحيل إىل ش�هوة الدم واملوت لدى
الدكتات�ور .الراضوع صيغة مبالغة تس�تخدم يف العراقية
الدارجة للتكثري واملبالغة .والطفل املولود يف القصة يرضع
حليب أمه بنهم غريب فيمتصها حتى يميتها.
وهك�ذا كل ام�رأة ترضع�ه فيترك األهايل مس�اكنهم
خوف�اً ،ويرحلون عن امل�كان .لكنهم بعد حين يعودون؛
يرون الراض�وع ميتا .لقد امتص أعض�اءه ،حني لم يجد
ما يمتصه ويطفئ شهوة املوت داخله .كانت دوال القصة
تحيل إىل الوض�ع العراقي حينها وإمكان املوت بس�هولة
ّ
ظن أحياناً ،وهكذا تزايدت خشيتنا حني صارت
لوشاية أو
ً
القصة حديثا ً عاما ال س�يما يف النقد القصيص والندوات،
ويضاعف خش�يتنا ما عرف به األسدي من انتماء يساري
تفصح عنه كتاباته ورؤيته .ففي شهادته يعرتف األسدي
أنه مدين ألسماك الهور وغيامله وأفاعيه ،وللصياد وقاربه
السومري يف مياه لعلها تلك التي نزل جلجامش ألعماقها
بحث�ا عن عش�بة الخلود .عن جزيرة العبي�د التي أرخ لها
يف نص منش�ور يقول إن م�ا أثاره لي�س العبودية بل إن
يصدق امل�رء دوما أنه عب�د .ويختم بالق�ول لقد أعطتني
الحي�اة وحالً
ُ
جهدت لتحويله بكيمي�اء الفن ذهباً .ذلك يف
ظني ما سيلقاه كنزا يف عدنه املضاع.

زاد املطابع
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8
الريح باردة
ولكن حني تمر
عىل العشاق
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9
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خيمة
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عىل العشق .
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وجه العاشقة
حديقة ورد
ولذا تتطاير
حولها الفراشات .

عي�سى ح�سن اليا�سري �شاعر قرية ام �شاعر ان�سانية
امل�ستقبل العراقي :متابعة
عن دار فض�اءات للنرش والتوزيع يف
عمان صدرت الدراسة النقدية املوسومة
"عيىس حس�ن اليارسي ش�اعر قرية ام
شاعر انسانية  :دراسة تحليلية اسلوبية
يف ش�عره" للناق�د العراق�ي الدكت�ور
حسين رسمك حس�ن الذي تابع تجربة
الش�اعر اليارسي من منفاه الدمشقي
والتي عرب عنها قائال " :عرب جهد مضن
الحقت فيه ادق مكونات تجربة اليارسي
 ،وجدت ان املحاور التي ارشت اليها

كركائ�ز لق�راءة نص�وص مجموعة
الي�ارسي االخرية قد ب�ذر نواها يف تربة
ابداع�ه الش�عري من�ذ نصوص�ه االوىل
 ،واس�توت على س�وقها عبر عق�ود
املمارس�ة الخالقة القائم�ة عىل تجربة
حياتية مريرة واملسلحة بثقافة شعرية
وعامة واسعة واملدعمة بنظرة فريدة اىل
دور الش�عر يف الحي�اة والوجود والكون
وموق�ف املبدع م�ن متغيرات مجتمعه
العاصفة  ،وعذابات االنس�ان املسحوق

في�ه ،لتصب�ح غاب�ة اش�عار متمي�زة
ومس�تقلة يف التجربة الشعرية العراقية
والعربية اسمها عيىس حسن اليارسي ،
عيىس بتمامه  ،شاعرا وانسانا ،ويشتغل
ه�ذا الكتاب عىل استكش�اف خصائص
ه�ذه الغاب�ة  ،غابة التجرب�ة اليارسية
الش�عرية وفق منهج نفيس تحلييل كيل
اليش�تغل على الن�ص من خارج�ه كما
يوصف عادة لكن من داخله  ،مع رفض
كيل ألطروحة ع�زل املبدع عن نصه او "

موته" او فصله عن مجتمعه ومكونات
ثقافته وتحوالت الحياة فيه ".
ومن الجدير بالذك�ر ان الناقد الكبري
حسني رسمك حسن كتب هذه الدراسة
املهم�ة وهو لم يلتق بالش�اعر اليارسي
اال م�ن خالل نصوصه الش�عرية  ،وهذا
م�ا يجعل�ه يجمع بين الح�س النقدي
املتميز وروح االنسان الكبري التي التأبه
بالعالق�ات الش�خصية  ،ويظ�ل االبداع
وحده رائدها االول .

متابعات

من ي�ؤر�شف ذاكرة مدينة يغفو الفرات حتت جلدها؟

حيدر قا�سم احلجامي
طال�ب ناش�طون ومثقفون واعالمي�ون يف محافظ�ة ذي قار مرك�ز مدينة،
النارصي�ة "جن�وب العراق" الس�لطات املحلي�ة اىل املبادرة بأنش�اء متحف خاص
لتوثي�ق وارش�فة تاريخ املدين�ة ،واملحافظة علي�ه من خطر االندث�ار والضياع ،ال
س�يما وان املدينة الت�ي يزيد عمرها عىل القرن والنصف منذ تأسيس�ها ،ش�هدت
الكثير من االحداث التي س�اهمت يف تاريخ العراق وطبع�ت بصماتها عليه بقوة.
ويرى الش�اعر عدنان الفضيل أن هناك تعم�دا ً ومنهجا ً لتدمري ارث املدينة العراقية
عام�ة ،من خالل تخريب النصب والتماثي�ل وكذلك ازالة االماكن ذات البعد الرتاثي
ُ
تش�هده املدن العراقية من اس�ترياد للعمارة االجنبية التي مسخت
منها ،كذلك ما
هوي�ة املدينة العراقية وخرب�ت عمرانها املميز .ويف رده عىل دعوة انش�اء متحف
خ�اص ملدين�ة النارصية ،قال الفضلي " يف أغلب دول العال�م ،تحرص الحكومات
ومؤسس�اتها الثقافية عىل الحفاظ عىل اإلرث الشعبي لكل مدينة ،حتى تلك املدن
التي تعرضت للحروب احتفظت بأثار هذه الحروب لتكون ش�اهدة تروي لألجيال
مأس�اة الح�روب وويالته�ا" .وأضاف "اال أنن�ا نرى ان كل نظام س�يايس يأتي يف
البالد يبادر اىل ازالة كل أثار ما س�بق ُه ويأتي بنماذج جديدة ،كي ال تنسب ل ُه ،ولذا
ن�رى اليوم أن هناك إزالة الهم النص�ب التاريخية من املدينة حتى تأثري املد الديني
والق�راءة املتطرف�ة التي ترى يف النص�ب الثقافية حراماً ،ولذا ف�أن النارصية من
املدن القالئل التي ش�هدت ازالة نصب األم عىل س�بيل املث�ال" .وتابع "لذا أرى من
امله�م والضروري جدا ً املبادرة اىل انش�اء متحف لتوثيق تاري�خ النارصية وحفظ
ارثها من الضياع واالهمال الذي س�اهم يف محو الذاكرة الجمعية ملجتمع املدينة".
وق�ال الكاتب املرسحي عمار نعمة جابر"أن مدينة النارصية وبما تملك ُه من ارث
حض�اري وثقايف يجعل منها متحفا ً بح�د ذاتها" .وأضاف "أما فيما يخص الدعوة
اىل انش�اء متحف خاص بتاريخ مدين�ة النارصية ،فأنا مع مثل هذه الدعوات وان
ج�اءت متأخ�رة لتوثيق وارش�فة تاريخ املدين�ة وحفظه من الضي�اع واالندثار".
ويؤك�د أن ه�ذه الفكرة فيما ل�و وجدت طريقه�ا للتطبيق فأن املتحف س�يكون
مليئا ً باألش�ياء النادرة والفريدة ،نظرا ً لتاريخ النارصية وموقعها املؤثر يف الذاكرة

العراقية بش�كل خاص ،من خالل ما قدم ُه ابناءها من عطاء انس�اني ثر يف ش�تى
ُ
مدينة تختلف
مجاالت الحياة .وقال اش�اعر حس�ن عبد الغني حمادي "النارصية
ع�ن س�واها من املدن األخرى ،فه�ي مدينة البدايات والج�ذور والعطاءات عىل مر
الزمن ،فيها طاقات خالقة يف شتى مجاالت الحياة" .وتعليقا عىل الدعوة اىل انشاء
متح�ف النارصية الس�يايس والثقايف ،قال حمادي "أن ه�ذه الفكرة مهمة ورائعة
كونه�ا س�تعني توثيق كل تاري�خ املدينة املهم ،وس�تعطي من اح�ب االطالع عىل

تاريخ النارصية فرصة كبرية للتعرف اىل كل هذا السفر الخالد من تاريخ املدينة".
وق�ال القاص كاظم الحصيني يف معرض تعليق� ُه عىل الفكرة "أن املتحف رضورة
انسانية يف كل مكان يف هذه االرض ،لكي يوثق مسرية األنسان ويمنح األخر فرصة
التعرف ،ولذا فأنني اجد من الرضوري جدا ً انش�اء املتاحف حتى للقرى ،فكيف اذا
كانت مدينة بتاريخ النارصية" .وأضاف "أتمنى من املس�ؤولني والقائمني عىل أمر
ً
خصوص�ا وان النارصية
ادارة ه�ذه املدينة تبني هذا املشروع وتحويل ُه اىل واقع،
بعمره�ا تتفوق عىل الكثري من الدول والتي انش�أت عرشات املتاحف لحفظ تراثها
م�ن الضي�اع واالندثار" .وقال الش�اعر عادل العضاض "أن الهج�رة من الريف اىل
املدينة وبشكلها املتصاعد ساهم يف ضياع مالمح املدينة واندثارها وامحاء ذاكرتها
التي تحفل بالكثري من القصص والشواهد واالحداث" .وأضاف "أن الفكرة تحتاج
تفاعالً من الوس�ط الثقايف وابناء املدينة لتأسيس هذا الرصح الثقايف والضغط عىل
الجه�ات ذات العالق�ة بتبني فكرة حف�ظ تاريخ املدينة وتوثيقه واالس�تفادة من ُه
يف البحوث والدراس�ات وغريها" .ورد الناقد عيل ش�بيب ورد بقوله "نحن كاتحاد
ادباء ذي قار مع اي دعوة ألرش�فة وتوثيق تاريخ مدينة النارصية ،ال سيما ونحن
كن�ا من الس�باقني يف ترميم الذاك�رة الثقافية للمدينة عرب مشروع تبناه االتحاد
يف املدين�ة" .وأض�اف "ان مرشوعنا ال�ذي اطلقناه قبل اع�وام كان لحفظ الذاكرة
الثقافي�ة واالدبية حرصا ً وقد تم طباعة مجموعة م�ن الكتب عن الذاكرة الثقافية
يف املدين�ة ،واعتق�د أن جامع�ة ذي قار تتحمل مس�ؤولية كبرية يف ارش�فة تاريخ
النارصي�ة وحفظ ُه من خالل اقس�ام التاريخ املوجودة فيه�ا" .وتابع "نتمنى من
السلطات املحلية األخذ بجدية هذا املرشوع والساهمة الفاعلة يف تأسيس مثل هذا
املتحف الذي س�يكون بداية جي�دة يف حفظ وتوثيق تاريخ املدن العراقية" .يش�ار
اىل أن مدين�ة النارصي�ة الحالية بنيت عام  1870ميالدي�ة عىل ضفاف نهر الفرات
بناها االمري نارص االشقر باشا السعدون "امري قبائل امارة املنتفق" وسميت عىل
اس�مه و كان يس�مى مركز املدينة س�ابقا عكد الهوا التي يشقها شارع الحبوبي،
ويتوسطها تمثال الشاعر محمد سعيد الحبوبي.
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العنف األرسي
يوقع الفتيات يف براثن االنحراف

امل�ستقبل العراقي | متابعة

قص�ص عجيب�ة غريبة نس�معها عن
واح�دة م�ن االف�ات الت�ي ب�دأت تفت�ك
بالمجتم�ع العراق�ي  ،اال وه�ي التفكك
االسري  ،وما تنتجه من تداعيات خطيرة
تتمث�ل بوالدة جيل من المنحرفين خلقيا
 ...اخطرها ما وقع على عدد من الفتيات
 ،الالت�ي رأين انفس�هن عل�ى حين غرة
تحولن من كريمات في بيوت ابائهن الى
 /ممارسات للبغاء  /في احضان الغرباء
 ،بسبب ما تعرضن له من عنف اسري.
ازدياد نسب وقوع الش�باب والشابات
ف�ي براثن االنحراف نتيجة ما يتعرضون
له م�ن ض�رب واهان�ة داخل اس�رهم ،
دفعن�ا الى التطرق له�ذا الموضوع  ،من
تحفيز الدولة والمتخصصين على ايجاد
الحلول الناجعة النهاء هذه الظاهرة في
مجتمعن�ا  .واح�د من غرائ�ب القصص
 ،ه�ي ما روته ش�ابة  /اس�مت نفس�ها
ابته�ال  /تبل�غ م�ن العم�ر  20عام�ا ،
تحدثت بشروط هي وضعتها  ،منها عدم
الكش�ف عن شخصيتها بصورة مباشرة
.وقالت " عش�ت حياة طبيعية في منزل
عائلت�ي الواقع في اح�د اإلحياء باطراف
بغداد  ،وحضي�ت بالعطف والحنان كأي
فت�اة  ،لكن هذا االمر تغي�ر تماما عندما

واف�ادت  ،ان " هذه الم�رأة التي كانت
تدع�ى  /ام ماج�د  /قبض�ت مباش�رة
مليون دينار ثمن ""...من احد الش�باب
ال�ذي قضي�ت مع�ه ليل�ة كامل�ة جبرا ،
تعرضت فيه�ا الى الض�رب المبرح منه
وبش�كل حيواني  ،اذ ادركت حينها خطأ
ما قمت به بالخروج من بيت عائلتي التي
كان ضربها ل�ي اهون مما وقعت فيه ".
وقصة  /نور ذو ال�  16عاما  /ال تختلف
عن قصة ابتهال  ،اذ ان نور هربت بنفس
الطريقة التي هربت بها ابتهال من منزل
عائلتها  ،لكن العنف االس�ري الذي كانت
تتع�رض له نور يختلف ع�ن ما تعرضت
اليه ابتهال .
وقالت نور ان " ابي كان يتعاطى المواد
المس�كرة بشكل جنوني  ،وكان يجبرني
على النزول الى الشارع الجلب له ثمن ما
يتعاطاه م�ن مواد مس�كرة " .وأضافت
" ف�ي بع�ض األحيان تأخذن�ي طفولتي
واق�وم باللعب مع اقرأن�ي من األطفال ،
ويشغلني اللعب عن المهمة التي يكلفني
بها وال�دي  ،وعندم�ا ارجع ال�ى المنزل
بدون نقود يقوم بضربي بش�كل ال مثيل
له  ،الى ان قررت ان اهرب عس�ى ان اجد
الحنان االبوي في الشارع ".
وأش�ارت الى " عندما هربت من منزل
أهل�ي  ،تش�بثت بإح�دى النس�اء الالتي
يرت�دن إح�دى إش�ارات الم�رور ببغداد
بش�كل يوم�ي  ،وابقتن�ي ف�ي منزله�ا
المته�رئ س�نة كامل�ة  ،ال�ى ان قامت
ببيع�ي ال�ى إحدى النس�اء ب��  5ماليين
دينار ".
الناشطة في مجال حقوق اإلنسان امل
حنين  ،ع ّدت ان إتباع األس�اليب التربوية
الصحيحة هي الحل الناجع للتخلص من
ه�ذه الظاه�رة الخطيرة عل�ى المجتمع

بلغ�ت م�ن العم�ر  15عام�ا  ،حيث بت
اتعرض بش�كل ش�به يومي الى الضرب
من قبل والداي التفه االس�باب  ،اذ وصل
بي االمر باني اصبحت اش�عر باني لست
ابنتهم ".واضافت  ،انه " بعد س�نتين اي
عندم�ا اصبح عم�ري  17عام�ا  ،قررت
الرحيل لكي اتخلص من الضرب  ،وكنوع
من العقوبة التي اوجهها الى عائلتي التي
لم تع�رف قيمتي ".واوضح�ت " وجدت
نفس�ي في وس�ط بغداد تائهة حائرة ال
اع�رف الى اي�ن اتجه  ،وفي ه�ذه االثناء
ش�اهدني احد ش�باب ثالثيني  ،ش�عرت
بانه يقتفي اثري ويالحقني اينما ذهبت
 ،ال�ى ان اقت�رب من�ي وحدثن�ي  ،حيث
اجهش�ت بالبكاء حينه�ا  ،وقصصت له
قصتي ".
وتابعت  ،ان " هذا الشاب حاول اقناعي
بان عملي خاط�ئ  ،وحاول ارجاعي الى
بيت اهلي لكني رفضت  ،لخوفي من ردة
فعل عائلتي التي ربما س�تكون س�لبية ،
فقرر الشاب ان ياويني عند احدى النساء
م�ن معارفه  ،وفع�ال بقيت ف�ي منزلها
شهرا كامال  ،قبل ان اكتشف انها اتفقت
على بيع�ي الحدى المتعاطي�ات للبغاء ،
بمبلغ ثالثة ماليين دينار ".

بطاقة حمراء

العراقي .
وقالت حني�ن ان " تصرف اآلباء بعنف
م�ع اإلن�اث خصوص�ا م�ن أوالدهم هي
حالة خطيرة ال يعرف تداعياتها االباء  ،اذ
ان التصرف بهذه الطريقة ُيش�عر األوالد
بأنهم أش�خاص غي�ر مرغ�وب بهم في
الحياة ويدفعهم ال�ى التفكير بعقليتهم
الطفولي�ة التي قد تقوده�م الى قرارات
تس�هم في انحرافهم والوقوع في شباك
المنحرفين والمنتفعين ".
وحملت حنين األبناء مسؤولية القضاء
على مستقبل أبنائهم من خالل لجوئهم
الى أس�اليب العنف المفرط مع أبنائهم ،
ما يدفعهم الى محاولة اللجوء الى الغير
للبحث عن الحنان األبوي  .وأضافت  ،ان
" الثقافة العربية اإلس�المية التي يعيش

ف�ي كنفه�ا مجتمعن�ا  ،ولدت أس�اليب
تربوي�ة جاه�زة امتزج�ت م�ع ثقافتنا
وأدبياتن�ا االجتماعي�ة  ،وبات�ت كافي�ة
بدون اللجوء الى أس�اليب من مجتمعات
حديثة ".
ال�ى ذلك أكد رجل الدين الش�يخ محمد
الجب�وري  ،على ضرورة إتباع األس�اليب
التربوي�ة اإلس�المية في تربي�ة االبناء ،
من اجل والدة مجتمع إس�المي منضبط
متعلم يساهم في بناء البلد .
وق�ال الجب�وري ان " كل التش�ريعات
السماوية ومنها التشريع اإلسالمي  ،اكد
على اهمية التربية الصحيحة لألبناء  ،اذ
ان الدين اإلسالمي منع استخدام الضرب
والعنف ض�د االبناء  ،وتوعد بمعاقبة من
يمارس هذه األساليب ".

«مناشدة» إىل من هيمه األمر

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،مثل الكثيرين من أبناء هذا الوطن
اس�كن الدار المرقم�ة  29زقاق  65محلة  843م�ع أوالدي المتزوجين
وعندهم  9أطفال ولقد تم ش�راء قطعة ارض بس�ند صادر من مديرية
التس�جيل العقاري البياع في س�نة  2010ولم يج�ر توزيعها إلى اآلن،
وعن�د ذهابنا إل�ى طابو البياع لكي نفتح بيانا للبيع بعد أن يئس�نا من
اس�تالم القطعة فاجأونا بوجود تريث أو حجز فما هو الس�بب ال نعلم
والل�ه يعل�م متى يتم رف�ع الحجز ولم�اذا وافقوا على فتح بيان س�نة
 2010وهل هناك أمل للتوزيع أو رفع الحجز؟
علم�ا بأنن�ا لم نغادر الع�راق وصمد مع�ي األوالد فه�ل هكذا يكون
الجزاء وماذا نعمل ونحن لس�نا عس�كريين وال من المشمولين بقانون
المس�اءلة والعدالة وال مطلوبين ألحد والحجز حس�ب قرار  117لسنة
 2000لذل�ك نرجو مفاتحة الجهات المس�ؤولة برفع الحجز عنها علما
بأنها األرض  210أبو دشير ،وشكرا وبارك الله بجهودكم الخيرة.
المواطن حسين محمد العبيدي
موبايل 07808122044

إىل األمانة العامة ملجلس الوزراء
شكوى من موظفي األجور اليومية
السالم عليكم:
نح�ن عدد م�ن موظفي االج�ور اليومي�ة وموظفي العق�ود الوزارية
ف�ي وزارة الكهرباء نرفع ش�كوانا إلى األمانة العام�ة لمجلس الوزراء.
"س�ادتي األع�زاء نح�ن موظفو االج�ور والعق�ود الوزارية ف�ي وزارة
الكهرب�اء نعم�ل بصفة أجور يومي�ة وعقود وزارية منذ س�نوات ولحد
اآلن ل�م يتم تثبيتن�ا على المالك الدائم من أج�ل حفظ حقوقنا وحقوق
عوائلنا ففينا الفني واإلداري والحارس والسائق وفينا صاحب الشهادة
الجامعي�ة واإلعدادية والمعهد والمتوس�طة واالبتدائي�ة وكلنا أصحاب
عوائ�ل وفينا المقبلون على الزواج .أخواني أننا موظفو االجور اليومية
والعقود بحكم سنوات الخدمة التي قضيناها في الخدمة وبحكم الخبرة
التي حصلنا عليه�ا أصبحنا جزءا ال يتجزأ من الحياة اليومية في وزارة
الكهرباء وال تس�تطيع وزارتنا التخلي عنا ونرفع شكوانا اليكم سادتي
واخوان�ي في األمانة العامة لمجلس ال�وزراء المحترم ونطالب بتثبيتنا
عل�ى المالك الدائم ،حيث لم تخص�ص درجات وظيفية لوزارة الكهرباء
منذ عام  2006ولحد اآلن ونرفع شكوانا اليكم في الوقت الحاضر حيث
أن الدولة بصدد إقرار موازنة عام  2013فنرجو منكم المطالبة والعمل
الحثي�ث من قبلكم من أج�ل تثبيت موظفي االج�ور اليومية وموظفي
العقود الوزارية في وزارة الكهرباء".

حجر عثرة يف شمولنا باألرايض

نادية بريوك

رس�الة وردت الينا من س�كنة محل�ة  803حي العامل
يش�يرون فيها إلى وج�ود متنزه صغير مج�اور محطة
وق�ود العامل وتم تس�ييجه بس�ياج كونكريت�ي وفوقه
س�ياج حديدي وقبل التش�جير وزرع الثيل ،وضعت لعبة
واحدة لألطفال فقط وبعد مرور عدة أشهر أصبح مكانا
للنفايات وهم يتس�اءلون ،لماذا قامت الدائرة بإنش�ائه
وصرف األموال على تسييجه ما لم تكن لها النية والعزم
والجدي�ة بإدامته؟ أس�ئلة وجيهة تنتظر إجاب�ة الدائرة
عنها؟.
لفيف من سكنة المنطقة

شكاوى

"مسقط الرأس"

الم�رأة ه�ي المخل�وق الوحيد ال�ذي يولد وه�و يحمل ه�م وجوده
ومأس�اة إنس�انيته الضائعة ،خاصة في مجتمعاتن�ا المتخلفة .فهي
وصمة عار وعورة وقطع لألنس�اب ومصيب�ة ،حين تولد قد تحرم من
التعلم والخروج والكالم وتفرض عليها في أحيان كثيرة نوعية التعليم
واللباس وحتى كيفية اللعب ونوعية اللعب ،وأحيانا أخرى تجد نفسها
زوج�ة وهي بع�د طفلة لم يكتمل نموها الجس�دي وال نموها العقلي؛
فتغتصب بذلك طفولتها وأحالمها لتغتصب بذلك أحالم مجتمع برمته.
الم�رأة تولد عل�ى أنها أنثى قاصر ودون الذكر مس�توى وفكرا ،فتكبر
قس�را وتتعل�م قهرا وتصل إلى بع�ض المراكز كرها؛ ال لش�يء إال ألن
المجتم�ع الذك�وري والمجتمع المتخلف على وج�ه الخصوص ،جعل
منها أنثى الفراش وجس�د الش�هوة وم�ورد الغرائز وغيبها كإنس�ان
وكشخص مستقل بذاته له رأي وفكر وكيان ووجود .المرأة ال تعيش
العال�م كمخلوق من هذا العال�م ولكنها غالبا تعيش بمعزل عنه؛ ألنها
غيبت كإنسان عاقل ،له إرادة ودماغ وأحالم وطموح لتستغل كحيوان
يتناس�ل وينجب ويت�زاوج ويتكاثر ،حيوان يعجز ع�ن اختيار مصيره
ويعجز عن إظهار فكره أو جسده ألنهما مصادران منذ والدته .المرأة
تتحمل الظلم وتعيش في الظالم وأحيانا تكرس هذا العيش وتس�اهم
ف�ي اس�تمراريته ألنه�ا تقهر بناته�ا وتعلمه�ن االس�تكانة والتواكل
وانتظ�ار ال�زوج كأن�ه المخلص والم�الذ والملجأ لتعيد بن�اء مجتمع
أعرج وعقيم إال ما رحم ربي .لن يس�تقيم حال المجتمع المتخلف إال
بتحرير المرأة من التبعية والوصاية والقمع والتسلط؛ ولن تتحرر هذه
الشعوب المقهورة إال برد االعتبار للمرأة كإنسان كامل ،عاقل ،منتج،
فعال ،قادر على تحمل المس�ؤولية بجانب الرجل .وإلى أن تفهم هذه
الجحاف�ل المتخاذلة أن المرأة ليس�ت عورة وليس�ت مكملة للرجل أو
ناقصة وإنما إنس�ان له عقل وفكر ووجود مس�تقل ويجب أن يحظى
بنفس الفرص ونف�س الحظوظ؛ على المرأة أن تناضل وأن تدافع عن
حقوقها كاملة وأن تعي أنها وحدها المس�ؤولة على جسدها وحياتها
ومصيرها.

متنزه أم موقع نفايات ؟!
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أمام أنظار دولة رئيس الوزراء..

�سيد العد�سة

حقوق املرأة املهدورة

هذه ال�سفحة ت�ستقبل ال�سكاوى
واملالحظات واملقرتحات من املواطنني
وتن�سر جمان ًا
املرا�سلة على املوقع االلكرتوين

نح�ن لفيف م�ن موظف�ي أمانة
بغداد حيث مضى على عدد كبير من
خدمة ما يقرب  30س�نة في أمانة
بغ�داد ودوائره�ا إال أننا لم نش�مل
كأقرانن�ا م�ن الموظفي�ن بتوزيع
قط�ع األراضي بحجة أن مس�قط
رأس�نا ف�ي المحافظ�ات ،نق�ول
نعم هذا مؤك�د إال أن فترة خدمتنا
الطويلة في بغداد وتحويل س�كننا
وعوائلن�ا طيل�ة ه�ذه الفت�رة من
الخدمة وانقطاعنا عن محافظاتنا
بشكل نهائي وحصلنا على بطاقات
س�كن وأوراق الحص�ة التموينية
في بغداد الم يش�فع لنا هذا ورغم
أن معال�ي أمي�ن بغ�داد الس�ابق
والحال�ي خاطبوا مجل�س الوزراء

وأمانة مجلس الوزراء الس�تثنائنا
من شرط مس�قط الرأس ،وجاءت
الموافق�ة ولكن ،ش�مول الدرجات
الخاص�ة ف�ي األمانة ولم تش�ملنا
إنن�ا نتطل�ع لمعال�ي أمي�ن بغداد
ودول�ة رئيس ال�وزراء ب�ان نؤخذ
وعوائلنا بعين االعتبار وان نش�مل
األراضي بغض النظر عن مس�قط
الرأس وهم يعلمون أن يعمل أمانة
بغ�داد وينحص�ر على بغ�داد دون
المحافظ�ات كلن�ا وعوائلن�ا أم�ل
بان ننال العطف األبوي واإلنساني
تقديرا لخدمتن�ا الطويلة في أمانة
بغداد.
لفيف من موظفي
أمانة بغداد

مرصف "الرشيد" ورواتب املتقاعدين
يشكو المتقاعدون من حملة البطاقة الذكية ممن هم على حسابات
مصرف الرشيد من عدم صرف رواتبهم التقاعدية إال بعد عدة أيام عن
موعدها ،في حين أن مصرف الرافدين يحيل الرواتب إلى مكاتب الصرف
قبل مص�رف الرش�يد بيومين أو أكث�ر أحيانا ،وال ي�دري المتقاعدون
أس�باب هذا التلكؤ في عملي�ة الصرف "لجذاذاتهم" الت�ي ينتظرونها
كل شهرين بفارغ الصبر ليسددوا بها بعض ديونهم ومطالب عوائلهم
وأبنائهم وأجور المولدة األهلية التي ابتلي بها العراقيون؟.
نأم�ل أن تك�ون عمليات ص�رف الرواتب التقاعدي�ة منجزة وجاهزة
للدف�ع في أول يوم من موعدها المقرر وعلى غرار ما يقوم به مصرف
الرافدين الذي هو أسرع نسبيا في الدفع.
متقاعد

عودة املدارس بعد عطلة الربيع
ر�سول الكعبي
حينما تغزل نس�ائم الصباح س�يمفونيتها الناعس�ة مع إشراقه
ش�مس جديدة وصباح متورد بالنش�اط والتفاؤل تكون أوتار هذه
الموس�يقى الجدي�دة لم تخ�رج من آلة موس�يقية معت�ادة بل قد
عزفت نغماتها من همس�ات األطفال وهم يتهامس�ون بضحكات
تسايرهم للمدارس.
ومع منتصف الموس�م الدراس�ي الجديد يعود األمل في نفوسهم
للصداق�ة والتواص�ل مع األحبة والزمالء ويوم جديد في المدرس�ة
ودرس آخ�ر يزي�د فيهم رحل�ة التعلم والكب�ر .وما يقول�ه المعلم
أو المعلم�ة م�ن حرف أو معلوم�ة تنورهم ،كل ش�يء يتغنى على
ضحكاتهم وركضهم للمدرسة ,المركبات توقفت من بعيد لتفسح
لهم المجال في العبور والشوارع تركت لها لمسة جميلة رسموها
بع�د عبورهم كل هذه الصور الجميل�ة اذا لم تكن خاتمتها النجاح
فتنقل�ب الصورة إلى الحزن والضياع ،ولو إن كل ش�خص فكر في
خاتمة األمور وما س�وف تؤول له لما وقع في الرس�وب والفش�ل,
الواجب الملقى على الوالدين إن يوصلوا هذه الفكرة إلى األوالد لكي
يجدوا في ال�درس فقد تتغلب فطرة اللعب عليه�م وليكن التمرين
والواجب المطلوب منه�م ال يختلف كثيرا عن المتعة واللهو ,اآلباء
له�م أن يفكروا بهذه الطريقة ويش�اركون أوالده�م القراءة وحل
التمارين مش�اركيهم في ه�ذه اللعبة التي ال تخل�وا من المتاهات
الجدي�دة واكتش�اف المزي�د فق�د يذكر األه�ل الطلب�ة بفروضهم
المدرس�ية ويؤك�دون عليهم بطريقه ال تجعل األوالد اقرب للس�أم
والمل�ل حي�ث ال يجب تركه�م وإهمالهم ب�ل إن قيم�ة التعلم هي
المتابع�ة ومطالع�ة ال�درس المنصرم ،وم�ا كان حدي�ث المعلمة
أو المعل�م اليوم ك�ي يس�تذكره التلميذ أو الطالب وف�ي المحادثة
واالس�تذكار ينطبع الدرس في ذهن الطال�ب ,الواجب الملقى على

اآلباء واألمهات هو الس�ؤال الدائم والمتابعة والمساعدة في المادة
التي ال يس�تطيع الطالب اس�تيعابها أو قد انشغل عنها في الصف
أو قد ش�رحها المعلم بطريقة لم يس�تطيع إيصاله�ا لهذا الطالب
ورب معلم واعد وناجح إال انه ال يستطيع إن يوصل مادته العلمية
بروية وفكرة سهلة يستسيغها الطالب إال إن الدافع الحقيقي لنيل
الشهادة الدراس�ية والتعلم يكون أفضل بكثير من الحث والتعليم،
إال إن عامل التربية يس�اوي الفطرة الس�ليمة النص�ف الجديد من
الس�نة الدراسية يس�تمد الطالب فيه الش�وق لألصدقاء من جديد
ويح�اول أن يس�تفد من أخطائه فهو بمثابة ش�وط ث�ان لرياضة
تتضمن خطة مختلفة.

أنموذج مرشق
مكتب املفتش العام يف شهادة اجلنسية
امل�ستقبل العراقي  /خا�ص

شهادة الجنس�ية العراقية واحدة من
الوثائ�ق المهمة التي يح�رص الجميع
على الحصول عليه�ا ليس ألنها وثيقة
تؤكد عراقية العراق�ي وعدم تبعيته بل
ألنها مطلوبة ف�ي اغلب المعامالت في
الدوائر الرس�مية ،ولذل�ك نجد أن دائرة
ش�هادة الجنس�ية العراقية تشهد على
الدوام زخم المراجعين ،بل أن هذا الزخم
ازداد في اآلونة األخيرة من جراء التأكيد
عل�ى إب�دال القديم�ة بحديث�ة تميزها
"الفسفورة" ولعل الزائر لدائرة شهادة
الجنس�ية في بغداد بمنطق�ة الكرادة،
الي�وم ،س�يلحظ حج�م المراجعي�ن
وكثرته�م ،فهذه تصح�ب والدها وتلك
ش�قيقها وأخر مع أبنائ�ه وهنا وهناك
نس�وة وأطفال وكبار س�ن وبينهم من
اليق�وى على االنتظار والوقوف طويال،
م�ع ذلك م�ا يلفت النظ�ر ويثير الفرح
ويطمئن النفس ،ما وجدناه من حرص
عل�ى االنجاز الدقي�ق والمتابعة الجادة
وتمش�ية معامالت المواطنين بحرص
وانس�يابية عالي�ة تمثلت في إش�راف
مكتب المفتش العام في دائرة ش�هادة
الجنس�ية ومعالجة الخلل في وقته إن

وجد ،والمدهش والرائ�ع تلك االلتفاتة
التي لمسناها عبر أداء موظفي مكتب
المفت�ش العام وهم يأخ�ذون بأيديهم
معام�الت المقعدي�ن وكب�ار الس�ن
ويحرص�ون عل�ى راحتهم ويس�هلون
عملية االنجاز في سرعة قياسية ،وهذا
ما وقفنا عنده األس�بوع الماضي ،وكم
كان مؤثرا حقا إذ نرى هذا االندفاع وذلك
الحرص إلدام�ة العالقة بي�ن المواطن
والمسؤول .بوركت جهود العاملين في
هذه الدائرة الحيوية وبورك هذا التوجه
النبيل لخدمة المواطن والوطن.
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نساء العراق بني مطرقة العنوسة وسندان الزواج الفاشل
ع�ضام عبد �لعزيز �ملعموري
لدى فتياتنا وان ناقش�نا نتائج تلك الظاهرة فلها
آث�ار نفس�ية واجتماعية وغي�ر ذلك ،فبعد س�ن
األربعين يكون الحمل والوالدة مس�ألة فيها نوع
من المجازفة ألنها تتعلق بالهورمونات واألطفال
والتشوهات الخلقية ،إضافة إلى أن المرأة العانس
بع�د األربعي�ن تصب�ح ح�ادة المزاج وحساس�ة
وتسيء الظن باآلخرين ،وتشعر بالغيرة والحسد
من األخريات وتشعر غير الموظفة بأنها أصبحت
خادم�ة في بي�ت أهلها أو بعد م�وت والديها لدى
أخوانه�ا وزوجاته�م ،وتكون معرضة للقس�وة
واالضطه�اد وع�دم التعامل الحس�ن وقد تضطر
إلى التنقل بين بيوت أخوتها لعدم تقبل المجتمع
الشرقي المرأة تسكن وحدها.

ال أزال أخت�زن ف�ي ذاكرت�ي مقول�ة طريف�ة
للفيلس�وف (سقراط ) يش�جع فيها الشاب على
الزواج بقوله( :عليك الس�عي طلبا للزواج بش�تى
الط�رق فان حصلت على زوجة جيدة فس�تصبح
س�عيدا وان حصلت على زوجة رديئة فس�تصبح
فيلس�وفا) فه�ل أن الزواج الفاش�ل يق�ود الفرد
حقا،إلى حقل الفلسفة؟ هل هذا يعزى إلى تراكم
الخبرات في الحياة الزوجية التي كتب لها الفشل
وأصبح فيها الطرفان يحس�بان ألف حس�اب قبل
الشروع في تجربة زواج جديدة؟
وف�ي الوقت الذي يش�جع في�ه (س�قراط) على
ال�زواج بغض النظر عن نتائ�ج هذا الزواج هنالك
قول آخر يقف في الطرف اآلخر مفاده( :ال تحزن
إن فات�ك قطار ال�زواج فألن يفوت�ك القطار خير
م�ن أن يدهس�ك) وأيا كانت وجه�ات النظر فإننا
أمام ظاه�رة ال يمك�ن تجاهلها فرضت نفس�ها
بقوة على الرأي العام وتتطلب دق ناقوس الخطر
تجنب�ا لم�ا ال يحمد عقب�اه  ..إنها العنوس�ة التي
وصلت أرقام حين تقف أمامها إلى مؤشرات تثير
التساؤالت تشخيصا ووقاية وعالجا.

عالج �لظاهرة

�إ�ضاءة عامة
كثيرة هي أسباب العنوسة في مجتمعاتنا العربية
واإلس�المية ومنها اطالع المقب�الت على الزواج
عل�ى تجارب زميالته�ن المتزوج�ات وهن يرين
تعاس�ة البعض منهن ..فللزوج�ة في مجتمعاتنا
أدوار عديدة يجب عليها القيام بها ..فدورها األول
هو الطاهية الت�ي يجب أن تجيد كل فنون الطهي
ويجب أن تناف�س مطبخ (من�ال العالم) لتحظى
بقل�ب ال�زوج تأكي�دا للمقول�ة الش�هيرة "أقرب
الط�رق إلى قلب الرج�ل معدته" ودوره�ا الثاني

نحن �أمام ظاهرة ل
ميكن جتاهلها وتتطلب
دق ناقو�ش �خلطر جتنب ًا
ملا ل يحمد عقباه

المهن�دس قال بس�خرية (اللهم عجرم نس�اءنا)
نس�بة الى نانس�ي عجرم .ودورها الثالث يتمثل
بإج�ادة فن اإلصغاء للزوج المحمّ ل بهموم العمل
والحي�اة والتفاعل االيجابي مع تلك الهموم وغير
ذل�ك من األدوار يضاف إليها أدوار أخرى ان كانت
موظفة ..وكل دور من ه�ذه األدوار له متطلباته
ومقوم�ات نج�اح ويفرض عل�ى الم�رأة تأهيال
يصعب االستعداد له.

�أ�ضباب �لعنو�ضة

هو الحميمية التي تش�بع غرائ�ز الزوج وال تدعه
يفكر بإش�باعها خارج إط�ار الزوجية ولتحقيق
ذل�ك التواصل يجب عليه�ا أن تتفنن في الحصول
على وجه مش�رق أخاذ وبشرة نضرة تسر الزوج
فتراها تتابع بش�غف "جمالك س�يدتي" في أغلب
وس�ائل اإلع�الم لعله�ا تحظ�ى بقوام ممش�وق
يضاهي قوام "هيفاء وهبي " أو نانس�ي عجرم
أو ..أو غيره�ن  ..وف�ي مقابلة م�ع الفنان ،فؤاد

ولو أردنا إيجاز أس�باب العنوس�ة ف�ي مجتمعنا
يمكن ذكر ما يأتي:
• طم�وح البعض م�ن فتياتنا إلكمال دراس�تهن
العليا
بع�د أن تكمل الفتاة دراس�تها العليا تجد نفس�ها
ف�ي ه�وة م�ع اآلخرين حي�ث يرتف�ع لديه�ا ما
يس�مى بمفهوم الذات الذي يعني فكرة المرء عن
نفس�ه حيث ترى نفسها أفضل من اآلخرين ممن
يحملون ش�هادة أدن�ى إضافة إل�ى أن عمرها قد
ش�ارف على الثالثي�ن الذي يبدأ في�ه اإلقبال على
الزواج من اإلناث يتدنى حيث أن الذكور يفضلون
ممن هن بين العش�رين والثالثي�ن وربما أقل من

ذلك وفي تعليق ألس�تاذة جامعية سعودية تحمل
لقب األس�تاذية مم�ن فاتهن قطار ال�زواج قالت
بحس�رة :خ�ذوا كل ش�هاداتي وألقاب�ي العلمية
وأعطوني زوجا وأوالدا.
• رغبة الرجال بالزواج من موظفة
يفضل أغل�ب الرجال إن لم نق�ل جميعهم الزواج
من موظفة لمواجهة متطلب�ات الحياة العصرية
وم�ا تتطلبه م�ن نفقات ،في الوق�ت الذي أصبح
فيه الحصول على وظيفة للرجل والمرأة "حلما"
يصعب تحقيقه.
• انتظار فارس األحالم من قبل الفتاة
تحلم بعض فتياتنا برجل وسيم وغني وذي ذكاء
لماح ،ويمتلك مواصفات يندر وجودها ،ورفضها
كل المتقدمي�ن الذي�ن تنقصهم تل�ك المواصفات
،فترف�ض ه�ذا ألنه طوي�ل أو قصي�ر أو أصلع أو
أنفه كبير ،فمن أين لنا أن نوفر لها (مهند) جديدا
ليتزوج (نور) ويعيش ( في ثبات ونبات)!
* عدم قبول الفتاة بالمتزوج من امرأة أخرى
* طم�ع اآلباء في مرتبات بناته�م وتأخير فكرة
الزواج مما يؤدي إلى ضياع الفرصة منهن
* الرفاهي�ة الزائ�دة للبنات التي ت�ؤدي إلى عدم
التفكير بالزواج وتحمل مسؤوليته.
وترى الناش�طة النسوية ميس�ون احمد أن "من
أس�باب العنوس�ة وتزايده�ا في الب�الد تأتي في
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المقدمة قضي�ة البطالة وعدم توفر فرص العمل
ل�دى الكثير م�ن الش�باب ،وكذلك عق�دة األفكار
المسبقة  ،حي�ث تحك�م الكثي�ر م�ن فتياتنا على
المتقدمي�ن له�ا ،قياس�ا بتج�ارب زميالته�ا في
العمل أو الدراس�ة ،وهذا أمر خاطئ فلكل تجربة
خصوصيته�ا الت�ي ال يمك�ن أن تق�ارن بغيرها.
أضف إلى تلك األس�باب مس�ألة المه�ور الكبيرة
التي يطلبها أولياء األمور.
وتضي�ف "أيضا هن�اك إصرار بعض األس�ر على
تزوي�ج أبنائه�ا من صغي�رات الس�ن إضافة إلى
رغبة الرجال بالزواج من صغيرة مطيعة لينة بين
يديه وال يفضل امرأة تعتد بش�خصيتها ،فالرجل
الش�رقي يريد حبيبة بعقل أوروبي وزوجة بعقل
شرقي".
واخيرا ال اخرا عامل التفكك األسري ،إذ
إن التفكك األس�ري يجعل المرأة تكره الرجال "ال
ش�عوريا" ألن ذلك سوف يخزن في العقل الباطن
أو الالوع�ي فتتص�ور أن كل الرج�ال نس�خة من
أبيها أو أخيها.

�لآثار �لنف�ضية
هذه بعض من أس�باب تأخر الزواج أو العنوس�ة

أما عالج تلك الظاهرة فيكمن بحسب الدكتور عبد
المنعم صبيح أس�تاذ علم االجتماع في "ضرورة
إدراك كل من الرجل والمرأة أن اإلنس�ان الكامل ال
وج�ود له وان الجمال هو جم�ال العقل والروح"
وان مس�ألة الجمال مس�ألة نس�بية فم�ن يعتبر
"جميال" في نظرك يعتب�ر" قبيحا" لدى اآلخرين
وبالعك�س ،اذ ق�ال س�يد الكائن�ات محمد (ص)
وعل�ى اله وس�لم (من أتاك�م من ترض�ون دينه
وخلق�ه فزوجوه) وض�رورة عدم التدلي�ل الزائد
لألبناء والبنات ،والتربية الصالحة لهم وتوعيتهم
بأن الحياة قصيرة فال تقصروها بالهموم ،وعدم
استبعاد فكرة زواج البنت إثناء دراستها ،فهنالك
العديد من التجارب الناجحة لفتيات كن متفوقات
في دراستهن وناجحات في زواجهن".
ان العنوس�ة ال تعني تعاسة فكم من المتزوجين
يحسدون العزاب ويتمنون حياة العزوبية وقديما

للعنو�ضة �أ�ضباب منها
�لبطالة و �ملغالة يف
�ملهور وتف�ضيل �ملوظفة
على ربة �لبيت
قال ش�اعر كل من تلقاه يش�كو ده�ره  ..يا ليت
شعري هذه الدنيا لمن "فالمتزوج متذمر واألعزب
متذم�ر  ..فمن هو الس�عيد إذن؟ قال ( ص) ( من
بات آمنا" في س�ربه معافى في بدنه  ،عنده قوت
يوم�ه  ،فقد حيزت له الدني�ا بحذافيرها) هذا هو
تلخيص بليغ ألسباب السعادة ،أمن ،عافية ،قوت
يوم ،وتبقى الفجوة بين االمتالك ،والرضا بين ما
لدى اإلنسان وما يريده.

يعملون يف م�ضاريع وور�ش تطوعية

ر�ضول �لكعبي

الشبـــاب ..ورحلــــة البحـــث عن جمتمع مدنـــــي

ف�ي بع�ض النش�اطات الت�ي تتبناه�ا مؤسس�ات
المجتمع المدني ووزارة الشباب والرياضة العراقية
والتي تجمع فيها الش�باب ومن كال الجنسين ومن
أقطار العراق كافة من الش�مال إلى الجنوب لوحظ
تقارب وتوحد في األفكار في وجهات نظر الشباب
وع�دم اهتمامهم في األم�ور المذهبية والصراعات
السياس�ية ،فيما كانت هذه الفعاليات والنش�اطات
تهدف إلى تنميه قدرات الش�باب وإحياء روح العمل
الج�اد والمثمر وغير ذلك وهي تقوم بش�كل دوري
بمش�اريع ،إم�ا أن تكون مش�ابهة لحم�الت العمل
الشعبي أو عبارة عن ندوات وورش تقوم بتمويلها
منظم�ات أممي�ة غير ربحي�ة في الع�ادة وقد تقع
ضمن نشاطات وزارة الشباب العراقية.
التجمعات هذه رغم أنها تجمع بين اختالف أطياف
الش�عب وأديانه ومذاهبه إال إن الهموم المش�تركة
وتطلعات الش�باب قد تكون هي الت�ي تدور رحاها
في ذلك فيكون الشغل الشاغل فيها كيفية استثمار
طاقات الش�باب وتعليمهم وتبني مفهوم التعايش
الس�لمي ،س�ؤالنا هنا هل تس�تمر عالقة الش�باب
وصداقاته�م وتواصله�م في ظل الظ�روف الحالية
وهل تتمكن ه�ذه التجمعات والفعاليات الش�بابية
من إلغ�اء الف�وارق الديني�ة والعرقية وه�ل يمكن
اس�تثمارها ف�ي تبني مفه�وم الوح�دة والتعايش
الس�لمي ف�ي ظ�ل الوض�ع الحال�ي م�ع التلوي�ح
باالنقس�ام م�ن البع�ض بش�كل مقص�ود أو غي�ر
مقص�ود ،كل هذه األس�ئلة واالس�تفهامات يجيب
عليها الشاب أنفسهم ؟

جتارب وز�رة �ل�ضباب
مهدي مختار اغولو مسؤول احد األقسام في وزارة
الشباب العراقية كشف بالقول "إن جميع مبادرات
ومش�اريع الش�باب الت�ي تبنته�ا وزارة الش�باب
والرياض�ة ك�(برلمان الش�باب ،والمرصد الوطني

لرص�د قضايا الش�باب ،والمرك�ز الوطني للعمل
التطوع�ي) والتي هي في صلب اهتمام الش�باب،
وأساس�ها هم ش�باب المحافظ�ات العراقية من
خاللهما حققنا نتائج كبيرة على الصعيد الوطني
ونح�ن نعم�ل فيه�ا منذ ع�ام  2009وال�ى يومنا
ه�ذا ,اوغلو يضي�ف "لقد ربطنا أواص�ر األخوية
والوحدة الوطنية الحقيقة بين قلوب الشباب في
العراق بعد أن تعرض ذلك إلى انفكاك بين النسيج
العراقي األصيل.
نتيجة الصراعات السياس�ية والطائفية منذ عام
 ,2008-2005اغل�و ن�وه "نفتخ�ر بأننا كس�رنا
الحاجز النفس�ي الذي كان مطوقا بشباب العراق
نتيجة هذه الصراعات حيث أن أيا ً من الشباب من
المحافظات الغربية والش�مالية ال يقدر وال يتجرأ
من الوصول إلى المحافظ�ات الجنوبية والعكس
ذلك ،فقمنا بكس�رها من خالل برامجنا الشبابية
المتواصلة مع الشباب.
فاليوم العالقات تعدت بين الش�باب ووصلت إلى
العالقات العائلية.
ويختت�م بالقول "قمنا بالعديد من األنش�طة في
كل محافظاتن�ا العراقي�ة ببرام�ج التواص�ل بين
الش�باب القائم�ة عل�ى أس�اس المحب�ة والوئام
واأللفة بين القلوب.
فترى دائما برامجنا تس�تقطب الطاقات الش�بابية
وكاف�ة الطوائ�ف والقوميات واألديان ف�ي العراق
فنعمل على تنمية قدراتهم القيادية.
ونعدهم كقيادات شابة في البلد ونرسخ فيهم حب
الوطن والهوية الوطنية وروح االنتماء والوالء إلى
ه�ذا البل�د العريق ،فكن�ا نجمعهم س�وية على حب
العراق ،ولله الحمد نجحنا في ذلك بفضل الله تعالى
وبجهود شبابنا ونفتخر.
ونؤك�د للجمي�ع بأنن�ا مهم�ا اختلف�ت توجهاتن�ا
الفكري�ة والسياس�ية فإنن�ا كالجس�د الواح�د ،إذا
اش�تكى منه عضو تداعت له سائر األعضاء بالسهر
والحمى ،فهدفنا هو بناء العراق ال غير.

ب�أن أكثرها غير جادة في إقامة األعمال الملقاة
على عاتقها ،إال أنها ترى إن هذه التجمعات توحد
الشباب وتقضي على كل الفوارق العرقية.
مروة لفتت "إلى إن الش�باب يس�تطيعون كسر
كل الحواجز المذهبية (المصطنعة) التي صنعها
االحت�الل وغي�ره ،عل�ى ح�د قوله�ا ،وتس�تدل
بالق�ول على أن أكث�ر التجمعات الش�بابية التي
تظهر بالنش�اطات المجتمعية والت�ي ال تتناول
أي موض�وع طائف�ي وتمألها المحب�ة والروح
الوطنية بين جميع الشباب.

دعو�ت للتعاي�ش �ل�ضلمي

تغيري جزئي
نور من بغداد تؤكد "انه ليس بشكل كلي يتم التغيير
وإنما بشكل جزئي فمن الممكن أن نقول قد تتطور
مفاهي�م الش�اب وتزي�د معرفته ع�ن أن هناك من
يس�تفد من التفرقة لكن تلغى الفوارق ،ألن الشباب
يمثلون بيئات وبالتالي كل بيئة لها أس�اس تس�تند
علي�ه والتغيي�ر صعب وم�ن المكن التغيير بش�كل
الجزئ�ي لكن ال ب�د من بقايا المك�ون المذهبي ،أما
خال�د محمد من محافظة نين�وى بيّن "إن ملتقيات
الش�باب تس�اعد كثي�را ف�ي إع�ادة لحم�ة الفجوة

العرقي�ة والمذهبية وتعيد أواص�ر المحبة واإلخاء
فالشباب ال يتحسسون هذه المفاهيم مع انطالقهم
م�ن بيئات مختلفة إال إن التج�ارب التي تمر بنا في
الندوات واللقاءات الش�بابية من كافة المحافظات
العراقية تظه�ر إن هناك مكنون�ا مذهبيا في داخل
الش�باب يحاولون التخلص منه عن طريق الصداقة
والتعاون والمحبة.

�نتقاد�ت ملنظمات �ملجتمع �ملدين
الحقوقية الش�ابة م�روة عبد الرضا م�ن محافظة
بغ�داد انتقدت منظمات المجتمع المدني ووصفتها

انتظار محمد يوس�ف مديرة منظمة من النجف
أوضحت "أن الكثير من النش�اطات والفعاليات
الت�ي أقامته�ا منظم�ات مجتمعي�ة وبع�ض
نش�اطات وزاره الش�باب العراقي�ة والتي تقوم
بمحافظات مختلفة حيث يرش�ح مجموعة من
المتطوعين الشباب لحضور العمل معين ويهيئ
الس�كن والنقل في بع�ض المحافظ�ات كبغداد
والرم�ادي وكردس�تان الع�راق ،حي�ث تجتمع
المكونات الش�بابية من هذه المناطق المختلفة
في حالة محبة ولم نالحظ ومنذ سنوات أي فوارق
أو اختالف أو احد يتكلم عن حزب أو فئة ،وإنما حب
العراق والصداقة والمحبة وروح الش�باب هي التي
تلغي هذه العناوين لديهم ،بل هم يحاولون جاهدين
التق�ارب وإلغاء هذه الف�وارق من خ�الل اللقاءات
الودي�ة واخ�ذ الص�ور التذكاري�ة ونش�رها عل�ى
صفح�ات االنترنت ليوصلوا رس�الة إنه�م أصدقاء
ال تفرقه�م كل العناوي�ن ،وتضي�ف" م�ن التجارب
الحقيقي�ة التي تحدث دائما ه�ي عندما يذهب وفد
من الش�باب م�ن محافظ�ة النجف يالحظ�ون اول
م�ن يهتم فيه�م هم األخوة أهل الس�نة م�ن ديالى
والرم�ادي وبغ�داد ،ناهيك ع�ن األخ�وة الكرد مما

الش�ك فيه انه توج�د رغبة حقيقية إلع�ادة أواصر
المحب�ة والتواصل وإنهم يمقتون حقيقة المذهبية
والتفرقة والتعصب ،وبالعكس فهم يزورون المراقد
المقدسة في النجف من خالل النشاطات التي تقام
ف�ي النجف وق�د ورد أكثر م�ن  350ش�ابا أكثرهم
من أهل الس�نة واحيوا حفال كان المش�اركون فيه
أكثرهم س�نة وبين�وا إنهم محبوب�ون وآمنون في
النجف أكثر من محافظاتهم.
وتكش�ف يوس�ف "ع�ن وجود ني�ة حقيقي�ة لدى
الش�باب للتخل�ص م�ن ه�ذه المفاهي�م الضيق�ة
والتخندق�ات وإنه�م غير معنيين بم�ا يفعله أهلهم
الن روح الش�باب تدفعه�م للثقاف�ة م�ن الجه�ل
المتراك�م من ج�راء الكثيرين على ح�د قولها ألنها
ترى إن بن�اء البلد واالهتمام بالش�باب مس�ؤولية
الجميع وقد دعت الجمي�ع لتطوير برامج التعايش
الس�لمي والس�عي في التوحد جاعلين الش�باب هم
األداة األساس�ية لصناع�ة الوطني�ة والمحبة وهي
مناسبة لنبذ اإلرهاب والتطرف.

�ن�ضجام �ضبابي
المهندس الش�اب فؤاد بخيت الدليمي من محافظة
االنبار ،أشار لنا بالقول "إلى إن الشباب يستطيعون
وبالفعل توحيد الطيف العراقي وتجربة لهذا الشيء
المؤتمر الوطني لشباب العراق الذي عقد بداية هذا
العام في بغداد كيف كان التفاعل بين الشباب وكان
أكثر من  500ش�اب من مختل�ف محافظات العراق
ومختل�ف الطوائ�ف منس�جمين ومتحابي�ن فيم�ا
بينهم.الدليم�ي يضي�ف بالق�ول "إن الدلي�ل الثاني
الملتق�ى الذي أقي�م منتصف هذا الع�ام في النجف
االش�رف وحض�ره المئات من الش�باب من ش�مال
ووس�ط وجنوب العراق كان يم�ت إلى تفاعل عال،
والش�باب بالتأكيد يس�تطيعون فعل اكب�ر من هذا
الشيء على حد قوله.
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كاظم فنجان احلمامي

حممد �سيد ر�سا�ص

تضـعـضـع القطــــب الواحـد

يف عام  1989انفردت واش�نطن بإدارة
ش�ؤون العالم بع�د هزيمتها ملوس�كو
يف الح�رب الب�اردة ،محقق�ة وضعي�ة
(القط�ب الواح�د للعال�م) يف حالة غري
مسبوقة س�وى من روما إثر هزيمتها
للمرصي�ن يف ع�ام  31قب�ل املي�اد يف
معرك�ة أكتي�وم :حافظ�ت روم�ا عىل
هذه الوضعية حتى ع�ام 330ميادية
عندما نش�أت القسطنطينية كعاصمة
لإلمرباطوري�ة الروماني�ة الرشقي�ة.
من�ذ ذلك الح�ن ،ملا دخ�ل البيزنطيون
يف منافس�ة الروم�ان ،ث�م الف�رس ،لم
تس�تطع دولة كربى أن تنفرد بالعالم،
وه�ذا م�ا ينطب�ق ع�ىل املس�لمن يف
دمش�ق وبغ�داد وبعدهم�ا القاه�رة و
اس�طنبول ،ثم عىل مدري�د ولندن التي
أصبحت بعد هزيمتها مدريد يف معركة
األرم�ادا ( )1588ث�م الفرنس�ين يف
حرب الس�نوات السبع ()1763-1756
عاصم�ة الدولة األعظ�م يف العالم حتى
عام  1945قبل أن تفيض نهاية الحرب
العاملي�ة الثاني�ة إىل ثنائي�ة القطب�ن
للعالم بن واش�نطن وموس�كو .أدارت
واش�نطن األزم�ات العاملي�ة منف�ردة،
يف أزم�ة الكوي�ت (من�ذ2آب)1990
الت�ي أفضت إىل ح�رب الخلي�ج الثانية
يف ع�ام ،1991حي�ث منعت مب�ادرات
فرنس�ية -جزائري�ة ،ث�م س�وفياتية
م�ن غورباتش�وف وبريماك�وف ،لحل
األزمة بعي�دا ً أو بالتف�ارق مع األجندة
األمريكية ،ثم يف حرب البوسنة(-1992
 )1995ملا أفش�لت خط�ة فانس -أوين
يف1993وملا اس�تطاعت تغي�ري موازين
القوى لغ�ري صالح ال�رصب وملصلحة
الكروات ومسلمي البوسنة قامت بجلب
املتحاربن إىل قاع�دة أمريكية يف مدينة
دايتون بالشهر األخري من1995وأنتجت
ً
ح�ا أمريكيا ً ألزم�ة أوروبية  .يف 1999
شنت واشنطن حربا ً عىل رصبيا بسبب
إقلي�م كوس�وفو بعي�دا ً ع�ن مجل�س

�سعد اهلل مزرعاين

األم�ن وض�د إرادة روس�يا والصن .يف
ع�ام 2003حصل غ�زو العراق من قبل
األم�ريكان ض�د إرادة باري�س وبرل�ن
وموس�كو وأنقرة والري�اض والقاهرة
ووس�ط صم�ت صين�ي مطب�ق وكاد
تجاهل الواليات املتح�دة لألمم املتحدة
أن ي�ؤدي بها إىل مصري عصبة األمم إثر
الغ�زو االيطايل للحبش�ة يف عام.1936
أيضا ً يف ترشي�ن أول1991كان واضحا ً
الهيمن�ة األمريكية عىل مؤتم�ر مدريد
لتسوية النزاع العربي -االرسائييل رغم
املشاركة الرمزية السوفياتية،وبمعزل
ع�ن األوروبين.عن�د القط�ب الواح�د
للعال�م ،ظه�رت أيض�ا ً ق�درة أم�ريكا
وتصميمها ع�ىل نزع النف�وذ الفرنيس
يف منطقة البح�ريات اإلفريقية الكربى
(روان�دا -بوروندي -زائ�ري) من خال
اس�تغال انفجار نزاع قبيل�ة التوتيس
ض�د أكثري�ة الهوت�و املوالي�ة تقليديا ً
لباري�س وم�ا أدى إليه ه�ذا النزاع بن
عامي1993و1994من تداعيات أطاحت
بالجن�رال موبوتو يف زائ�ري بعام1997
الذي أرسل الرئيس ديستان بعام1977
القوات الفرنس�ية إلنق�اذه من حركة
تمرد داخلية .يف الجزائر بعهد بوتفليقة
(من�ذ نيس�ان )1999حص�ل حل�ول
أمريك�ي كبري م�كان النف�وذ الفرنيس،
وهو م�ا جرى أيضا ً بالتزامن وبش�كل
نس�بي يف موريتانية والسنغال وتشاد.
يف أزمة جنوب السودان أدارت واشنطن
األزمة بالوكالة من خ�ال أوغندا(التي
كانت وكياً أمريكيا يف أزمات البحريات)
وإثيوبي�ة ،ويف داف�ور منذ2003ع�رب
تش�اد .يف الفضاء الس�وفياتي السابق
س�يطرت واش�نطن ع�ىل عق�ود نفط
أذربيجان وغاز تركمانس�تان وحصلت
ع�ىل قواع�د وتس�هيات عس�كرية يف
قرغيزي�ا وأوزبكس�تان ووصل�ت قوى
موالية لواش�نطن للسلطة يف جيورجيا
وأوكرانية يف عام.2004

أتت النذر األوىل لتضعضع قوة واشنطن
م�ن منطق�ة الرشق األوس�ط مل�ا أدت
تداعيات "الي�وم التايل" لغزو العراق إىل
أرب�اح إيرانية كربى جعلت بغداد عمليا ً
يف قبض�ة القوى املوالي�ة لطهران،وهو
م�ا أدى إىل تحوي�ل إي�ران إىل "ق�وة
إقليمية عظمى "عىل ح�د تعبري القائد
الس�ابق ل(الح�رس الث�وري اإليراني)
الجن�رال رحي�م صف�وي ،األم�ر الذي
جعله�ا تف�ك تحالفه�ا م�ع األمريكان
أثن�اء غزو الع�راق لتبدأ من�ذ آب2005
باستئناف برنامجها للتخصيب النووي
ث�م تدخ�ل يف مجابهة مع واش�نطن يف
لبنان 2008-2005وغزة 2007واليمن
عرب دعمها للحوثين ثم تقوم بالتفرج
عىل األمريكان وهم يدخلون منذ ازدياد
مقاوم�ة طالبان يف تخب�ط أفغاني بدأ
من�ذ ربي�ع  2006هو ش�بيه بما جرى
للس�وفيات هناك بالثمانينيات .عملياً،
أفلت الرشق األوسط من أيدي واشنطن
منذ عام  2006بخاف خطط واشنطن
مع غزو العراق يف بناء "الرشق األوسط
الجدي�د" لتق�ع املنطق�ة يف م�دارات
أصبحت طهران الاعب األكرب بها.
قاد هذا التضعض�ع األمريكي إىل عودة
واش�نطن ل�دور ال�وكاء ال�ذي تخلت
عن�ه يف حرب 1991ثم يف غ�زو العراق:
قام�ت بتعوي�م الدور الرتك�ي منذ عام
 2007والباكس�تاني من�ذ نفس العام
مع بينازير بوتو ثم مع زوجها وحزبها
مل�ا حاول�ت الضغ�ط ع�ىل املؤسس�ة
العس�كرية لكي تقف خلف حكم مدني
م�ن وراء الس�تار رأت أن�ه س�يناريو
أفض�ل ملواجه�ة (طالب�ان) و(طالبان
باكس�تان) و(القاع�دة) .أعط�ى ه�ذا
صورة ع�ن ضعف أمريكي مس�تجد يف
منطق�ة أتت واش�نطن مب�ارشة إليها
بجيوش�ها عام�ي 2001و 2003لك�ي
"تعيد صياغتها من جديد" ،مصطدمة
مع الحلفاء (أنقرة والرياض والقاهرة

أثناء غزو العراق ،ويف غزو أفغانس�تان
ع�ام 2001م�ع الحليف الباكس�تاني)
ومتجاهلة ومهمل�ة الوكيل اإلرسائييل
القدي�م ،ليوح�ي ه�ذا الضع�ف بعجز
وفش�ل (القط�ب الواحد للعال�م) ألول
م�رة من�ذ ع�ام  1989يف التعام�ل مع
منطق�ة كان يق�ول عنه�ا الجن�رال
ديغ�ول بأنه�ا "قل�ب العال�م" .يف آب
 2008قامت روسيا باستعراض يظهر
اس�تيقاظ قوتها من خال حربها عىل
جيورجيا ،مستغلة تلك البوادر للضعف
األمريك�ي الت�ي ظه�رت يف املنطق�ة
املمت�دة بن كابول والش�اطئ الرشقي
للبحر املتوس�ط .خال سنوات-2009
 2011اس�تطاعت موس�كو اس�تعادة
نفوذها القديم يف أوزبكستان وقرغيزيا
وأوكراني�ة وأن تس�هم بع�ام 2012
يف دع�م الق�وى الت�ي هزم�ت انتخابيا ً
الرئيس ساكاش�فييل املوايل لواش�نطن
َ
حصلت توازنا ً للقوى
يف جيورجيا كم�ا
يع�ادل أو يقرتب من القوة األمريكية يف
أذربيجان وتركمانستان.
خال الش�هر التايل للحرب الروس�ية-
الجورجية حصل انفجار األزمة املالية-
االقتصادية يف الواليات املتحدة،والتي لم
تمتد للجماعة األوروبية إال يف عام.2011
يف يوم  16حزيران  2009أعلن عن قيام
(مجموع�ة دول الربيكس) من روس�يا
والص�ن والهند والربازيل قبل أن تنضم
جنوب افريقي�ة يف العام التايل .يف بيانه
األول التأس�ييس أعلن ه�ذا التكتل عن
السعي إىل إنشاء" عالم متعدد القطب":
حس�ب التصنيف العاملي يف عام 2008
للق�وة االقتصادية ،وف�ق الناتج املحيل
اإلجمايل ،تحتل الصن املركز الثاني بعد
الواليات املتحدة والهند الرابع وروس�يا
سادس�ا ً والربازيل تاس�عاً ،وإذا أضفنا
اليابان الثالثة فإن هذا يعطي مؤرشات
عىل بداي�ة عىل املدى املتوس�ط والبعيد
النتق�ال الثقل االقتص�ادي العاملي من

ّ
لعل قيادة اململكة العربية الس�عودية ،ه�ي اآلن ،األكثر
قلق�ا ً ممّ�ا حملته الس�نوات الثاث األخرية م�ن أحداث
وتط�ورات .ولي�س ّ
أدل عىل ذل�ك من انخراط س�لطات
اململكة وإعامها يف حملة متصاعدة ضد نجاحات حركة
«اإلخوان املسلمن» ،وخصوصا ً يف كل من مرص وتونس
ويف كل مواقع «الربيع العربي» ،وما رافقها من مخاطر
ّ
متغريات بعضها دراماتيكي.
وما يع ّد بها من
ويزي�د م�ن قلق س�لطات الس�عودية ّ
أن صع�ود حركة
«اإلخوان املسلمن» قد ت ّم بتشجيع أمريكي إثر صفقات
سياس�ية من شأنها ،عىل مستويات عدة ،النيل من دور
اململك�ة «التقليدي» يف احت�كار «الصداقة» مع الواليات
املتح�دة األمريكي�ة ،واحت�ال الص�دارة يف مش�اريعها
ومخططاتها.
ال ّ
ش�ك ّ
أن هذا القلق موصول ،أيضاً ،بمس�ار يف عاقات
الس�عودية مع اإلدارات األمريكية ،يع�ود إىل عام ،2001
أي ع�ام التفج�ريات الت�ي اس�تهدفت بواس�طة تنظيم
«القاعدة» ،مواقع اقتصادية وأمنية حساسة يف الواليات
املتحدة األمريكية .يومها أش�ري يف التقارير والتحقيقات
األمريكية إىل البيئة الرس�مية الس�عودية كمصدر منتج
ّ
الش�ق من التقارير،
وحاضن للتطرف .ورغم رسية ذلك
فقد ترسب�ت فقرات وعبارات ومواق�ف تندد ب�«نظام»
اململك�ة وتدعو إىل دعم التغيري فيه�ا .وقد نجم عن ذلك
توت�ر يف عاق�ات البلدين ،ظلّت تأثريات�ه قائمة ،رغم ما
اتخذته قيادة اململكة من إجراءات بضبط الرشطة الدينية
الس�عودية وبتقلي�ص اإلنف�اق عليها وعىل املؤسس�ات
الش�بيهة ،ورغم ما بذل م�ن جهد لرتطيب العاقات بن
البلدين ،وبن الرئيس األمريكي وامللك السعودي.
لقد كانت قيادة اململكة السعودية تقف ،كما ذكرنا ،عىل
رأس تحالف يضمها مع مرص إىل مجمل البلدان العربية،
باستثناء ،طبعاً ،س�وريا والجزائر وليبيا .وها هي اآلن،
تخرس ذلك التحالف واملوقع ،فيما ينشأ تكتل جديد تلعب
فيه تركيا دورا ً أساسيا ً ويض ّم مرص «اإلخوانية» وقطر،
بش�كل خاص .وهو تكتل مدعوم من دول عربية أخرى،
وخصوص�ا ً تل�ك التي أح�رز فيها «اإلخوان املس�لمون»
نجاحات ملموسة عىل مستوى السلطة ،جزئيا ً أو كلياً.
يحاول ه�ذا التكت�ل الجدي�د ،وتقريباً ،بدون مش�اركة
ّ
امللف
س�عودية أخذ زم�ام املب�ادرة يف ملف�ات عدي�دة:

ضفتي األطليس إىل آس�ية،حيث روسيا
أيضا ً التي هي يف أوراسيا  .لم يرتجم هذا
التكتل العاملي الجديد صوته يف األزمات
العاملي�ة إال يف عام�ي2011و2012
أثن�اء األزم�ة الس�ورية مل�ا دخ�ل،
وبالتحالف مع إيران ،كحائط صد أمام
واشنطن،واس�تطاع ه�ذا التكتل ليس
فقط أن يجرب واش�نطن ع�ىل أن تأخذ
وضعا ً دفاعيا ً يف األزمة السورية ،وإنما
أن يظهر األمريكان يف وضعية مجربون
ه�م فيها ع�ىل اإلقرار ب�أن مفتاح حل
األزمة السورية يف موسكو وربما أيضا ً
يف طهران ،يف رسالة أراد فيها الكرملن
القول ،وعرب اختبار عميل ،بأن (القطب
الواح�د العالم) لم يعد ق�ادرا ً عىل إدارة
أزمة أو حسمها ،وذلك يف أزمة بلد كانت
يف مرحلة ما بعد الحرب الباردة هي أول
أزمة تأخ�ذ طابع املجابه�ة واملواجهة
وكرس اإلرادات بن موسكو وواشنطن،
فيم�ا رأين�ا يف أزم�ات أخ�رى س�ابقة
كانت موس�كو وباريس وبكن وبرلن،
عندم�ا ال تتف�ق مع القط�ب الواحد يف
هذه األزمة أوتل�ك ،تختار االحتجاج أو
الصمت م�ن دون الدخول يف مجابهات
مع األمريكان.
الفرنسيون ،من جانبهم ،كان تزعمهم
لعملي�ة النات�و يف ليبيا ع�ام ،2011ثم
للعملي�ة العس�كرية يف م�ايل يف،2013
تعبريا ً أيضا ً مثل الروس عن استغالهم
لضع�ف واش�نطن وملحاول�ة تحينهم
لهذا الضعف األمريك�ي من أجل تقوية
النفوذ الفرن�يس .يف كلمة أوباما ببداية
فرتته الثانية هناك نزعة انكفائية نحو
الرتكيز عىل املشاكل الداخلية األمريكية:
ماذا يعن�ي هذا ،يف ظل خيب�ات العراق
وأفغانستان عند األمريكي ،الذي مازال
يعان�ي م�ن آث�ار أزم�ة  2008املالية-
االقتصادية ولو مع إشارات تعايف قوية
بدأ يظهرها االقتصاد األمريكي بخاف
األوروبي منذ عام.2012
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تصاعد القلق السعودي
الس�وري ،وامللف الن�ووي اإليراني ،وامللف الفلس�طيني
بل هو يضع قيادة اململك�ة يف الزاوية ،أحياناً ،إذ يحاول
التعاطي مع إيران وم ّد جسور التعاون أو التفاعل معها،
يف بعض املسائل واملجاالت.
ويزي�د يف القل�ق الس�عودي ،أيض�ا ً وأيضاًّ ،
أن�ه حتى يف
املوضوع الفلسطيني يجري تحجيم دور السعودية .وها
هي إدارة «اإلخوان» برئاس�ة محمد مريس تدخل ساحة
الوس�اطة ب�ن حكوم�ة غ�زة والحكوم�ة اإلرسائيلية.
وال ي�رتدد الرئيس املرصي «اإلخوان�ي» يف التوجه بأكثر
العب�ارات ت�و ّددا ً إىل الرئيس الصهيوني ش�معون برييز
بذريعة الربوتوكول املعتمد بن الدول والرؤساء.
بشكل مخترص ،يمكن القول ّ
إن قيادة اململكة السعودية
تخ�ى ،بالدرج�ة األوىل ،انتقال املوج�ة «اإلخوانية» إىل
ظهرانيه�ا بما يطيح س�لطة آل س�عود ولي�س دورهم
اإلقليم�ي فحس�ب .ولذلك ب�ارشت األجهزة الس�عودية
املتنوع�ة هجوم�ا ً مضادا ً ض�د «اإلخوان» وس�لطاتهم.
ويش�ارك اإلع�ام الس�عودي بش�كل متصاع�د يف ه�ذا
الهجوم .وليس صعبا ً أن نرى أثر ذلك يف الداخل املرصي،
فحزب «النور» الس�لفي يواصل تمايزه عن «اإلخوان».
وه�و انتقل إىل دور الوس�اطة بن الس�لطة واملعارضة،
منطلقاً ،سلفاً ،من تبني معظم مطالب «جبهة اإلنقاذ»
بهدف الضغط ع�ىل الحكم لدفعه إىل التنازل وإلضعافه،
وربما إلس�قاطه إذا كان�ت التوازنات تس�مح بذلك .وال
يرت ّدد اإلعام الس�عودي يف دع�م املعارضة املرصية بكل
أطيافه�ا ،من دون تمييز بن ليربايل ويس�اري ،طاملا ّ
أن
املصيب�ة تجم�ع واألولوي�ة لدفعها قبل كل الحس�ابات
األخرى!
ّ
إن النظام الس�عودي يشجّ ع ،يف كل مكان تقريباً ،عملية
فرز بن املجموعات السلفية واإلسامين .كذلك هو أعاد
النظر يف حس�اباته حيال النظام األردني ،فبارش عملية
دعمه مجدداً ،وخصوص�ا ً يف املجال االقتصادي .كما ّ
أنه
يم�ارس أدوارا ً ال جدال فيها يف املغرب وتونس وس�وريا،
ً
فض�ا عن دول الخليج .ويف هذا الس�ياق ،تنش�ط دولة
اإلمارات ،حليفت�ه األقرب ،يف سياس�ة معادية لإلخوان
وصلت إىل ّ
ح�د االعتقاالت واالتهامات بالتآمر عىل نظام
تلك الدولة وعىل استقرارها من قبل «اإلخوان» املرصين
وبعض رشكائهم يف أبو ظبي.

كاريكاتري  /فوؤاد ح�سون

م�ا فائدة العلم والقلم ,وما فائدة التعلي�م يف األنظمة التي ال تحرتم أصحاب
الكف�اءات العلمي�ة وال تهت�م بهم ؟ ,وم�ا ج�دوى التعلي�م يف األنظمة التي
وضعت العلم تحت أقدامها وداس�ت بأرجلها ف�وق هامات العلماء ؟ ,ومتى
تتحقق النهضة العلمية املنش�ودة يف البلدان الت�ي دفنت ثرواتها يف املصارف
الس�ويرسية ,وخرست مليارات الدوالرات عىل طاوالت الروليت ,أو يف ماعب
ك�رة الق�دم ,أو يف تغطي�ة نفق�ات حمات التضلي�ل اإلعام�ي ,أو يف تمويل
املنظمات واملليشيات التي صارت البنادق لسانها الناطق.
وم�ا فائ�دة التعلي�م والتعلم يف البل�دان التي ي�درس الش�باب يف جامعاتها
ومعاهدها ليتس�كعوا بعد التخرج عىل أرصفة الضياع ,أو يف مقاهي البطالة
؟ ,وما فائدة الجامعات والكليات التخصصية إذا كانت االختصاصات ال قيمة
لها يف التوظيف وال يف الرتقية وال يف التنسيب وال يف املمارسات العملية ؟
وما فائدتها يف البلدان التي صارت فيها الوالءات الطائفية هي املعيار القيايس
يف تنصي�ب ال�وزراء واملدراء ؟ ,وم�ا فائدة االختصاصات العلمي�ة النادرة إذا
كانت كياناتنا السياس�ية ال تؤمن بمبدأ الشخص املناسب يف املكان املناسب,
وال بمب�دأ أعط�ي الخبز لخبازته ,وترى أن املراك�ز املرموقة ينبغي أن تعطى
لألحباب واألصحاب ,وتظل حكرا عليهم وعىل املنتمن إليهم واملوالن لهم ؟
وم�ا فائ�دة االختصاصات العلمية النادرة يف البل�دان التي صار فيها الطبيب
وزي�را للمالي�ة ,يف الوق�ت ال�ذي تعج في�ه البنوك واملص�ارف بخ�رباء املال
واالقتصاد.
وم�ا فائ�دة االختصاصات العلي�ا يف البلدان التي صار فيه�ا الحقوقي وزيرا
للزراع�ة يف الوق�ت الذي تراكمت في�ه عندنا االختصاص�ات الزراعية النادرة
يف الجامعات واملؤسس�ات واملخت�ربات والحقول اإلنتاجي�ة ,وما الذي نقوله
للبل�دان التي صار فيه�ا البيطري وزيرا للش�ؤون االجتماعية ,والجيولوجي
وزيرا لإلع�ام ,والرتبوي وزيرا للنفط ,والصناعي وزيرا لألوقاف والش�ؤون
الدينية.
كنا نحن العرب أول من التزم بتنفيذ وصايا رسول الله صىل الله عليه وسلم,
وأول من سار عىل نهجه يف مواصلة طلب العلم من املهد إىل اللحد ,فنلنا ارفع
الدرجات العلمية ,وحصلنا عىل أعىل الش�هادات املهنية ,لكننا وجدنا أنفسنا
يف نهاية املطاف با شغل وال عمل ,اما الذين حالفهم الحظ يف التعين وافنوا
زهرة شبابهم يف العمل املضني فقد تسيد عليهم من هم دون منهم يف الخربة
والخدمة الفعلية ,ويف الشهادة والكفاءة ,ويف العفة والنزاهة.
كنا نحن العرب أول من س�عى لطلب العلم حتى ولو كان يف الصن ,فش�ددنا
الرحال إىل ش�نغهاي ,وعربنا البحار واملحيطات إىل بريطانيا وأملانيا وأمريكا
وروسيا واليابان ,لكننا عدنا لنجد أنفسنا خارج التشغيل والتفعيل والتغطية,
فتكدست ملفاتنا يف أقبية التعطيل أو طواها النسيان فوق رفوف التأجيل.
أم�ا الذين أحرزوا تفوقا مذها يف فضاءات العلوم والفنون واآلداب ,وش�هد
له�م العالم كله بالذكاء والنبوغ والعبقرية ,فإنهم لم يس�لموا من بلدوزرات
التنكي�ل ,ول�م يكون�وا بمنأى م�ن البطش والنف�ي واملاحقة ع�ىل يد أزالم
السلطات ,التي برعت يف تنفيذ مشاريع وأد الكفاءات وقتل املهارات ,وعادت
بعجلة الزمن إىل القرن الهجري األول.
ليس املهم ما يحمله العربي م�ن ذكاء ومواهب ومهارات ومؤهات وقدرات
علمية وإدارية ومهنية ,لكي يتبوأ املركز الذي يليق به ,املهم هو كيف يستفيد
من ذكائه يف التسلل إىل صفوف التنظيمات الحاكمة حتى يتغلب عىل من هم
أكفأ منه ,وأفضل منه ,وأقدم منه ,وأنزه منه.
فالغاي�ة ت�ربر الوس�يلة يف معظم رشكاتنا ومؤسس�اتنا ,وبات من الس�هل
تحقيق املزيد من القفزات اإلدارية يف غابات املناصب الزئبقية ,التي أصبحت
متاح�ة اآلن مل�ن يري�د التقدم عىل حس�اب غ�ريه يف هذه الف�وىض اإلدارية
العارم�ة ,الت�ي اجتاحتنا ففج�رت النزع�ات الطائفية واملذهبي�ة والقومية
والعشائرية والتنظيمية.
وليس املهم أن يكون العربي خبريا بارعا باختصاصه حتى يتدرج يف الس�لم
املهن�ي نحو األعىل ,فينال اس�تحقاقه الوظيفي بموجب الس�ياقات اإلدارية
الشائعة يف عموم أقطار كوكب األرض ,فاملهم يف املقام األول أن يكون منتميا
للكيانات السياس�ية الكثرية املس�تحوذة ع�ىل مصادر املال والق�وة والجاه
والسلطة.
فا تبتئس بعد اآلن إذا كان رئيسك يف العمل أدنى منك يف الشهادة ,وأقل منك
يف الخربة والتجربة والخدمة ,فمثل هذه النماذج الس�اذجة صارت هي التي
تقود املؤسسات الحكومية يف البلدان العربية كافة.
وذلك يف ظل سياسة وأد الكفاءات ,وغياب معايري التوصيف الوظيفي النوعي
القائم عىل األسس التنافسية العادلة.
ُ
س�ئل رئيس وزراء اليابان عن رس التف�وق التكنولوجي يف باده ,فقال :لقد
أعطين�ا أصحاب املواه�ب واملهارات اإلبداعي�ة الفذة راتب وزي�ر ,وحصانة
دبلومايس ,ومكانة إمرباطور ,وسئلوا مهاتري محمد عن رس القفزات النوعية
التي س�جلتها باده ,فقال :عندما أردنا الصاة توجهنا صوب مكة املكرمة,
وعندما أردنا بناء بادنا توجهنا صوب اليابان. .
ام�ا نحن فق�د مَ َّن الله علين�ا بالخريات الكث�رية ,والنعم الوف�رية ,والثروات
الطائل�ة لك�ن حكوماتن�ا لم تحس�ن الترصف ,ول�م تس�تثمرها يف االتجاه
الصحيح ,ولم نستفد منها نحن حتى اآلن ،والله يسرت من الجايات.

غاندي ومانديال يف مرص !

عبد اهلل اإ�سكندر

أن ّ
ال ّ
ش�ك ّ
كل هذه األمور مما يزيد يف مخاوف آل سعود
ع�ىل حكمهم ودورهم .وهم ،كما ه�و معروف ،يعانون
من وطأة مش�اكل ال تزال قائمة مع تم ّدد النفوذ والدور
اإليراني�ن .كذلك هم قلقون من تحرك ضحايا قمعهم يف
«املنطقة الرشقية» من اململكة .هذا باإلضافة إىل التهديد
الراهن والكامن الذي ّ
تمثله عمليات ونش�اط «القاعدة»
كل ما ّ
يف اململكة ،رغم ّ
وظفته الس�لطات الس�عودية من
إمكاني�ات مالي�ة وإعامي�ة ،وأمنية وفقهي�ة ملواجهة
تطرف «القاعدة» .واس�تهدافها لاس�تقرار السعودي،
ورغم محاوالت الس�لطات الس�عودية ترصيف جزء من
جهد «القاعدة» باتجاه الخارج ،وسوريا بشكل خاص.
واململك�ة ،عىل مس�توى اس�تقرار س�لطتها ،ليس�ت يف
أحسن األحوال .ث ّمة مرحلة انتقالية باتت تفرض نفسها
لجه�ة ّ
ترهل الحكام بس�بب التقدم يف الس�ن ،وبس�بب
احتكار الس�لطة والث�روة ومعهما النف�وذ واالمتيازات.
ونكاد نسمع ّ
كل ش�هر بوفاة حاكم جديد من أبناء عبد
العزيز ،املؤس�س .هذا فيما يمكن القول ّ
إن رياح التغيري
بدأت ّ
تدق أبواب وأس�وار النظام الس�عودي ،الذي تشاء
املفارقات أن يدعم التغيري وال ينال شعبه منه إال ُ
الفتات
الت�ي يقدمها «خادم الحرم�ن الرشيفن» ،والتي تلقى،
مع ذل�ك ،معارض�ة املؤسس�ة الدينية ،علما ً
ّ
ب�أن هذه
اإلجراءات ش�كلية أو جزئية ،ويف ّ
كل الحاالت ال تس�من
وال تغني.
وس�ط هذه املخاوف الكثرية والخطرية ،هل ّ
تتجه قيادة
اململك�ة إىل خيارات جديدة يف العاقات والتحالفات؟ هل
ستبقى ،مثاً ،عىل املستوى الحاد واملتفاقم من رصاعها
م�ع الس�لطات اإليراني�ة؟ وه�ل ستس�تم ّر يف معركتها
السياسية والكامية ،عىل األقل ،مع السلطات السورية؟
ه�ل س�تلجأ إىل تدابري أكث�ر جدية يف االنفت�اح عىل جزء
من مواطنيه�ا ،وخصوصا ً يف املنطق�ة «الرشقية» ممن
اعتادت التعامل معهم بالقمع وبالحرمان وبالتمييز؟
ً
ّ
طوي�ا يتحرك اآلن .ث ّمة
إن املس�تنقع العربي الذي ركد
فرص للتغي�ري تلوح معاملها بق�وة ،وخصوصا ً يف مرص
وتون�س ،بعي�دا ً ع�ن رقابة الس�عودية ووصاي�ة تركيا
وقطر وواشنطن!

* كاتب و�سيا�سي لبناين

يتناف�س ،يف املش�هد الس�يايس
املرصي ،م�أزق الحك�م «اإلخواني»
م�ع طرافة القوى املن�ارصة له .ويف
هذا التنافس تتجىل جذور األزمة.
فالرئيس منتخب من الش�عب ،ومن
املف�رتض أن يك�ون رئيس�ا ً للجميع
وفوق الجميع ومس�تمعا ً إىل الجميع
ومراعي�ا ً الحد املش�رتك من املصالح
واملطالب الت�ي ينادي به�ا الجميع.
لكنه ،يف الواقع ،اس�تهلك رسيعا ً هذا
التفويض الش�عبي وليع�ود كممثل
لجماعت�ه «اإلخ�وان املس�لمن»،
ّ
معربا ً ع�ن ه�ذا الفصيل،
وليصب�ح
تحت راية املرشد ومجلسه .وإضافة
إىل التجرب�ة املتكررة ،من�ذ االنتخاب
الرئ�ايس ،يتج�ىل ه�ذا الواق�ع مرة
أخرى ،يف موقف «اإلخوان» من الحوار
مع الق�وى املعارضة ومن التمس�ك
بحكومة فاش�لة عىل كل املستويات.
ويف الحالن يفرتض «اإلخوان» أن أي
حوار خارج أجندتهم يعني أن عليهم
تقدي�م تن�ازالت يف الس�لطة لفئ�ات
أخ�رى ،وأن أي تغي�ري وزاري يعن�ي
التضحية ببعض الحقائب ،خصوصا ً
تلك التي يشغلها «إخوانيون» فشلوا
فشاً ذريعا ً بإدارة وزاراتهم.
ويف ه�ذا املعنى ،يتعس�ف «اإلخوان»
بتفس�ري االقرتاع الش�عبي عىل نحو
يعط�ون ألنفس�هم الحق باس�تئثار
الس�لطة كلها ومنعها ،يف أي ش�كل،
ع�ن اآلخري�ن ،مهم�ا كان حجمهم

التمثييل الش�عبي ومهم�ا كان مدى
األحقي�ة يف مطالبه�م .وه�ذا م�ا
انعك�س خال التظاهرات الش�عبية
حي�ث يعت�رب «اإلخواني�ون» أنه�م
يدافع�ون عن تنظيمهم يف الش�ارع،
مع م�ا رافق ذلك من عن�ف ميداني،
ُيض�اف إىل العن�ف الس�يايس الت�ي
تعتربه الجماعة وسيلتها لاستمرار
منف�ردة بالس�لطة .ويب�دو أن
«اإلخوان» ،إتباعا لتقليد قديم لديهم،
يعت�ربون أن اإلكث�ار م�ن الش�كوى
واتهام اآلخرين يكفيان لتربئة الذات
والس�تقطاب جمه�ور يتعاطف مع
املظل�وم .فراحت أدواته�م اإلعامية
تنهال ع�ىل املعارض�ة واملتظاهرين
باستخدام العنف من أجل تغيري «ما
أفرزته صناديق االقرتاع».
وهن�ا يق�رتن النف�اق الس�يايس
بطراف�ة ،وإن كان�ت بطعم م�ر .إذ
يخرج «سلفيو» الجماعة يف تظاهرة
تأييد للرئيس وملناهضة العنف .لكن
الطبع يغلب التطبع ،فريفعون صور
عمر عبد الرحمن املروج األول للعنف
يف مرص والذي أصدر الفتاوى بإهدار
الدم والس�لب واالعتداء عىل األقباط
وامل�دان يف أم�ريكا بته�م إرهابي�ة،
وصور أس�امة ب�ن الدن ال�ذي جعل
العن�ف مؤسس�ة عاملي�ة ،اس�تنادا ً
إىل فت�اوى األول .لربم�ا أراد ه�ؤالء
«الس�لفيون» أن يقنع�وا اآلخري�ن
بأنه�م ينب�ذون العن�ف واإلره�اب،

فلم يجدوا س�وى عب�د الرحمن وبن
الدن كمرجعي�ة .ولتتح�ول تظاهرة
«الس�لفين» لرفض عنف املعارضة
املرصي�ة ،الت�ي تم�ارس حقه�ا يف
التعب�ري ع�ن ال�رأي بعدم�ا اس�تأثر
«اإلخ�وان» بمواق�ع الق�رار وبعدما
رفضوا كل حوار جدي ،ترويجا ً ألكثر
أنواع العنف الذي شهدته منطقتنا يف
العقود األخرية.
وكان يمك�ن له�ؤالء «الس�لفين»
أن يكتس�بوا ح�دا ً م�ن الصدقي�ة،
س�واء يف «مراجعاته�م» النظرية أم
يف انخراطه�م يف العم�ل الس�يايس
الس�لمي وتخليه�م ع�ن العن�ف
واإلره�اب ،ل�و أنه�م رفع�وا ص�ورا ً
ملهاتم�ا غاندي أو نيلس�ون مانديا.
لكن الع�ودة إىل مرجعية العنف ،عرب
عب�د الرحمن وب�ن الدن ،تعني أنهم
يربرون ألنفس�هم اس�تخدام العنف
القاتل يف حن يمنعون اآلخرين حتى
من التعبري السلمي.
ق�د يت�ذرع «اإلخ�وان» بأنه�م غ�ري
مس�ؤولن عن نش�اط «السلفين»،
لك�ن ه�ذه الذريع�ة تس�قط
ألس�باب تاريخي�ة تتعل�ق بالقرابة
األيديولوجي�ة ب�ن األص�ل والفرع،
وألس�باب موضوعي�ة تتعل�ق بقرار
الجماعة ،عرب الرئيس ،إطاق رساح
«الجهادي�ن» الذين يقضون أحكاما ً
بالس�جن ألعم�ال عن�ف يفخ�رون
بارتكابها.
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إدارة الزوراء :سنشكو اتحاد الكرة لـ"فيفا" بسبب معاقبة جمهورها

الوصيف يشد الرحال صوب البصرة لمالقاة السفانة في دوري النخبة
المستقبل العراقي /حسن البيضاني
تعت�زم إدارة ن�ادي ال�زوراء الري�ايض رفع
ش�كوى لالتح�اد الدويل (فيف�ا) بحق اتحاد
الك�رة لوضع ح�د للظلم ال�ذي يتعرض له
فريقها الكروي بحسب وصفها.
وقال عضو الهيئة اإلدارية والناطق اإلعالمي
باسمها عبد الرحمن رشيد :أن فريق الزوراء
تع�رض لظلم مجحف ج�راء ق�رار االتحاد
القايض بحرمان جمهور النادي من مرافقة
فريقن�ا الك�روي ملبارات�ن ضم�ن دوري
النخبة ,وأشار رشيد إىل ،أن لجنة االنضباط
اتخ�ذت ق�رار حرمان الجمهور بعد س�اعة
واح�دة من مباراة الفريق أمام اربيل يف حن
أن هنالك الكثري من التجاوزات التي صدرت
من جماهري ف�رق اربيل ودهوك وزاخو ولم
تحرك لجنة االنضباط ساكنا ً ولهذا تفاجأت
الهيئة اإلدارية من القرار.
وأوضح ان إدارة النادي سرتفع شكوى ضد
اتحاد الكرة لدى االتحاد الدويل "فيفا" للظلم
املتك�رر عىل نادي ال�زوراء والق�رارات التي
تص�در من لجنة املس�ابقات التي يرتأس�ها
عضو اتحادي يف ح�ن أنظمة االتحاد الدويل
تنص عىل أن يرتأس لجنة االنضباط شخصا
م�ن خ�ارج مجل�س إدارة االتح�اد لضمان
الحيادية يف التعامل مع األندية.
وحذر رش�يد من مغبة هك�ذا قرارات يمكن
أن تك�ون له�ا عواقب س�لبية عىل الش�ارع
الريايض وخصوصا ً جماهري الزوراء ويمكن
أن تخ�رج الكرة العراقية من دائرة التنافس
الرشيف الذي يضمن فرص تكافؤ متساوية
للجميع.
وع�ىل صعي�د مس�ابقة دوري النخبة تقام
اليوم االثنن مباراة واحدة بجولته الخامسة
عرشة حيث يحزم فريق دهوك حقائبه نحو
أقىص الجنوب ملواجهة السفانة "امليناء" يف
لق�اء مثري يطمح الطرف�ان لخطف النقاط
كامل�ة لتعزيز تواجدهم�ا يف الئحة الرتتيب.
نس�ور الجب�ال تبحث عن الف�وز يف البرصة
ملواصلة مطاردة املتصدر فريق الرشطة ,من
جانب�ه صاحب األرض والجمهور س�يكون
مطلب�ه األول الف�وز وال غريه تح�ت قيادة

أبدت وزارة الخارجية البريطانية ،السبت ،استعدادها تقديم التسهيالت
الممكن�ة للرياضيين والمنتخبات الوطنية العراقي�ة التي تود اللعب في
المملك�ة المتحدة.وقال�ت اللجن�ة األولمبي�ة العراقية ،في بي�ان تلقت
"المس�تقبل العراقي" نس�خة منه ،على هامش مب�اراة بكرة القدم بين
منتخب نجوم الكرة الس�ابقين ومنتخب موظفي الس�فارة الذي انتهى
لمصلحة األول بسبعة أهداف مقابل هدفين ،إن هذه المبادرة هي "رسالة
تدلل على حالة االس�تقرار الموجودة برغ�م كل المصاعب التي يمر بها
العراق وعلى مدى حب الرياضة وتفاعله مع الشعوب األخرى".وأضافت
اللجنة في بيانها ،أن لدى وزارة الخارجية البريطانية "االستعداد الكامل
لتقدي�م كل التس�هيالت الممكنة للرياضيين والمنتخب�ات العراقية التي
تود اللعب في المملكة المتحدة" ،مش�يرة إلى أن وزير الدولة البريطاني
لش�ؤون الش�رق األوس�ط اليس�تر بيرت" ،أبدى ارتياحه الكبير لحجم
المش�اركة العراقية في اولمبياد لندن وما تبعته من مشاركة لوفد ذوي
االحتياجات الخاصة ف�ي بارالمبياد لندن في العام  2012الماضي حيث
ترك الوفود انطباعا ً رائعا ً لدى الشعب البريطاني وكانوا مثاالً يحتذى به
في االلتزام والتنافس الش�ريف".ونقل البيان عن وكيل وزارة الخارجية
نبي�ل عباوي ،وصفه لمبادرة الس�فارة البريطانية بأنها "جميلة" ،عادا ً
أن مثل هذه المباريات "تؤكد على متانة العالقة بين الشعبين الصديقين
البريطاني والعراقي السيما أن مشتركة نجوم العراق السابقين أضفت
أج�واء رائعة على االحتفالية".ونقل البي�ان ،عن نجم المنتخب العراقي
الس�ابق بكرة القدم كري�م صدام ،أنه أبدى "س�عادته بإقام�ة مثل هذا
االحتفال كون الرياضة رس�الة محبة وس�الم وتواصل بين الشعوب".
يش�ار إلى أن المباراة اس�تعراضية نظمته�ا الس�فارة البريطانية على
شرف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط اليستر بيرت الذي
زار العراق�ي بدعوة م�ن وزارة الخارجية ،وأن المب�اراة جرت بحضور
الس�فير البريطاني في بغداد س�ايمن كوليس ،ووكيل وزارة الخارجية
الدكتور لبيد عباوي.
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المستقبل العراقي /متابعة
مدرب�ه الجديد غ�ازي فهد الذي ت�رك العن
اإلماراتي من اجل قي�ادة فريقه الذي قدمه
لألضواء العبا ً متمكناً.
فيما تس�تكمل ي�وم غ�د الثالث�اء بلقاءات
ساخنة ومثرية حيث يستقبل املتصدر فريق
الرشطة ضيفه نادي بغداد عىل ملعب األول
واألخري يريد مواصل�ة نغمة الفوز وان كان
صعبا ً عىل فريق كبري ومس�تقر فنيا ً وإداريا ً
ويتص�در الئح�ة ج�دول ترتيب ال�دوري إال

المستقبل العراقي /متابعة
أش�ار مهاجم فريق بغ�داد بكرة القدم حس�ام إبراهي�م اىل أن مواجهة
فريق�ه للرشطة يف الجولة الخامس�ة عرشة النخبوية لن تكون يس�رية
ع�ىل الفريقن ،مؤكدا ً ع�زم فريقه للظفر بنقاط الف�وز يوم غد الثالثاء
وصوالً للمراكز الثالثة االوىل.وقال حسام ابراهيم :ان فريقه يسري بثبات
يف دوري النخبة وهو ما جعله يتواجد يف املراكز الخمس�ة االوىل يف قائمة

ان عن�ارص الفريق البغ�دادي ومدربهم ثائر
احم�د يمك�ن أن تك�ون لهم كلم�ة قوية يف
اللقاء الذي س�يقام يف تمام الس�اعة الثانية
من بعد الظهر ,أم�ا القيثارة الخرضاء التي
تعيش زه�و األفراح واالنتص�ارات واألخبار
الس�ارة ال تري�د أن تع�زف غري لح�ن الفوز
بعد أن تصدر فريقها املس�ابقة ب� 28نقطة
س�يما وانه يالق�ي زخما ً معنوي�ا ً بانضمام
الالعب الدويل الس�ابق نش�أت أكرم والحشد

اال ان طموحه لن يقف عند هذا الحد بل س�يكون الالعبون مطالبن بأن
يش�حذوا هممهم وهو يواجهون الرشطة لتحقيق الفوز الذي سيكون
بس�ت نقاط ثالثة منهن إليقافه والثالث األخريات لالقرتاب أكثر
من مرات�ب الصدارة.وزاد :أميل كبري ان أع�ود مجددا ً الرتداء
قميص املنتخب الوطني مع املدرب القادم كون مس�تواي
الذي أقدمه مع الفريق البغدادي يشفع يل بذلك وسأعمل
بجد من أجل تحقيق الهدف الذي أتمنى تحقيقه.

العالقة بين رافا وتيري وصلت لطريق مسدود !!

أكد مصدر مسؤول يف نادي تشيلي ،أن العالقة
بن م�درب الفري�ق "راف�ا بينيتي�ز" والقائد
"جون تريي" تدهورت بشدة يف اآلونة األخرية،
وذلك بسبب هفوات األخري يف مباراة نيوكاسل
التي خرسها البلوز بنتيجة  2-3بداية الشهر
الج�اري عىل ملعب "س�ان جيم�س بارك" يف
افتتاح مباريات الجولة الخامس�ة والعرشين
للربيمريليج.وق�ال املص�در لصحيف�ة ذا صن
بع�د مب�اراة
"بينيتيز وبخ جون تريي

المستقبل العراقي /متابعة

منتخبنا الوطني في المركز

حسام إبراهيم :عازمون على إيقاف المتصدر

المستقبل العراقي /وكاالت

بريطانيا تبدي استعدادها تقديم
التسهيالت للرياضة العراقية

نيوكاس�ل وحمله مس�ؤولية اله�دف األول
وكذلك الثالث ،كما عنفه بش�دة لفش�له يف
مراقبة جوترييز ال�ذي فعل كل يشء وحرم
تشيلي من االقرتاب من املركز الثاني ،وما
أثار غضب تريي هو حدة بينيتيز يف حديثه
داخل غ�رف خلع املالبس" .وأضاف "تريي
أخ�رب املقربن إلي�ه بأنه ش�عر بخيبة أمل
من انتقادات بينيتي�ز ،فهو كان يعتقد أن
املدرب س�ينظر إىل فرتة غيابه التي امتدت
لثالث�ة أش�هر بداع�ي إصابت�ه يف الركبة،
ويمكنني الق�ول بأن العالق�ة بن الالعب
ومدربه وصلت لطريق مس�دود ألن طريقة
الحديث أذهلت الجمي�ع داخل غرف خلع
املالب�س" .الجدي�ر بالذك�ر أن جون تريي

الجماه�ريي ال�ذي ب�دأ بالتزايد مب�اراة بعد
أخرى.
ويف الدور ذاته ينتظر جمهورنا الكروي قمة
كروية جديدة س�تجمع حام�ل اللقب اربيل
م�ع الطلب�ة وكالهما يدخل ه�ذه املواجهة
برغبة الفوز من جانبه يأمل الزوراء العودة
إىل أجواء الفوز عندما يحل ضيفا عىل النفط
لتعو ي�ض
ال�ذي يس�عى
خسا رته

املاضية أمام بغداد يف الوقت القاتل ,النوارس
تعاني من ع�دم ترجمة الف�رص إىل أهداف
والثاني يعيش حالة عدم استقرار خصوصا ً
بعد اس�تقالة مدرب الفريق النفطي ش�اكر
محمود ألسباب غامضة لم يفصح عنها!.
أم�ا آخر اللق�اءات فت�م تأجيله ب�ن القوة
الجوية وزاخو اىل إشعار أخر بسبب مشاركة
الصقور يف تصفيات كأس العالم العسكرية
التي اختتمت أمس األحد يف سلطنة ُعمان.

حاف�ظ منتخب العراق لكرة القدم على مركزه التاس�ع والثمانين ،وفقا
آلخر تصنيف لالتحاد الدولي للعبة "الفيفا" ،الذي صدر الخميس.
وبحس�ب التصنيف الصادر عن الفيفا ،الذي اطلعت عليه "شفق نيوز"،
ف�ان العراق احتل المرك�ز  89من بين المنتخبات ال�� ،207برصيد 392
نقطة .ووفقا للتصنيف الجديد فان العراق احتل المركز السادس آسيويا ً
خلف منتخبات اليابان واستراليا وكوريا الجنوبية واوزبكستان وايران.
وحافظ المنتخب االس�باني على مركزه األول برصيد  1590نقطة ،تاله
المنتخب األلماني ثانيا برصيد  1437نقطة ،ثم االرجنتين ثالثة ب�1281
نقط�ة ،فيما تقدمت انكلترا الى المرك�ز الرابع ب� ،1160ثم ايطاليا التي
تراجعت الى الترتيب الخامس برصيد  1157نقطة.

اتحاد الكرة يفاوض "الطبيب األبيض"
أعلن االتح�اد العراقي لكرة
القدم ع�ن ب�دء مفاوضاته
م�ع امل�درب الفرن�ي فيليب
تروس�يه امللق�ب ب�"الطبي�ب
األبي�ض" لت�ويل مهم�ة تدري�ب
املنتخب الوطني ،مؤكدا أن االتحاد
وضع رشوطا ً عديدة أمام املدرب
أهمه�ا العم�ل يف بغ�داد ،فيم�ا
كش�ف ع�ن ترش�يح األملان�ي
لوث�ار ماتي�وس يف ح�ال عدم
االتف�اق م�ع تروس�يه.وقال
عضو االتحاد يحيى زغري :إن
"رئيس االتح�اد ناجح حمود
س�يبدأ مفاوضاته مع املدرب

الفرن�ي فيلي�ب تروس�يه لت�ويل
مهم�ة تدري�ب املنتخ�ب الوطن�ي
بع�د تف�رغ امل�درب حكيم ش�اكر
لقيادة منتخب الشباب" ،مبينا أن
"االتحاد استقر بعد دراسته للسري
الذاتي�ة املقدمة لعدد م�ن املدربن
ع�ىل املدرب�ن الفرن�ي تروس�يه
واألملاني لوث�ار ماتيوس".وأضاف
زغ�ري ان "االتح�اد وض�ع رشوطا
عديدة أمام املدرب من أهمها العمل
يف بغداد ومتابعة منافسات الدوري
املحيل" ،كاش�فا أن "األملاني لوثار
ماتيوس س�يكون بديال لرتوس�يه
فيم�ا ل�و ل�م يتوص�ل االتح�اد إىل

اتفاق نهائي مع املدرب الفرني".
وكان مصدر يف إتحاد الكرة كش�ف
ل�"الس�ومرية نيوز" ،يف ال� 19من
كان�ون األول امل�ايض ،أن امل�درب
الفرن�ي فيلي�ب تروس�يه امللقب
ب�"الطبي�ب األبي�ض" ،هو األقرب
لتويل مهمة تدريب املنتخب الوطني
ويحظ�ى بقب�ول أغل�ب أعض�اء
االتحاد.يذك�ر أن امل�درب فيلي�ب
تروس�يه ال�ذي لق�ب ب�"الطبي�ب
األبيض" ،لنجاحه يف أفريقيا حيث
أرشف ع�ىل تدري�ب ن�ادي أس�يك
أبيدجان من س�احل العاج ومن ثم
درب منتخب�ات نيجريي�ا وجن�وب

أ فر يقي�ا
وبوركينا فاسو واملغرب،
فضال عىل قيادت�ه منتخب اليابان
للف�وز ب�كأس آس�يا ع�ام 2000
والتأه�ل ل�كاس العال�م واملرك�ز
الثاني يف كأس القارات.

يصـب غـضـبــه عـلــى تـيــو!
مـيـسـي
ّ

المستقبل العراقي /وكاالت

ُيكاف�ح يف
الوقت الحايل للتخلص من إصابته يف
الركب�ة التي ظل ُيصارع معها ملدة ثالثة
أشهر إىل أن تجددت مرة أخرى.

فينغر يقترب من وداع المدفعجية
المستقبل العراقي /وكاالت
قالت صحيفة "دييل ميل" الربيطانية إن مش�جعي نادي أرس�نال اإلنجليزي صبّوا
جام غضبهم عىل املدير الفني الفرني أرسن فينجر بعد خروج املدفعجية من كأس
انجل�رتا عىل يد بالكبرين روفرز فريق الدرجة األوىل يف املباراة التي أقيمت عىل ملعب
اإلمارات.وأشارت الصحيفة إىل أن إدارة أرسنال من املقرر أن تبحث مستقبل فينجر
مع الفريق بعد نهاية املوس�م ،وقالت إن املدير الفني اليفرتون ديفيد مويس هو
أقوى املرش�حن لخالفة فينجر يف تدريب أرس�نال.ونوهت الصحيفة إىل
أن املؤتمر الصحفي لفينجر بعد املباراة لم يس�تمر س�وى  5دقائق،
حي�ث واجه املدي�ر الفني الفرني أس�ئلة نارية محرج�ة نتيجة وضع
فريق�ه ال�ذي ابتعد عن املنافس�ة عىل لقب ال�دوري وخرج من كأس
انجلرتا ،ولم يبق أمامه س�وى دوري أبطال أوروبا ،حيث سيواجه
بايرن ميونيخ األملاني يوم الثالثاء بملعب اإلمارات.وكان فينجر
ق�د أجرى  7تغيريات يف تش�كيل الفريق قبل مواجهة الفريق
البافاري ،ولكنه قال :ليس�ت لدين�ا أي أعذار بعد الهزيمة
والخ�روج من الكأس من دور ال� ،16لقد كان أمرا مؤملا
ومحبطا للغاي�ة .وتابع فينجر قول�ه "لقد كان لدينا
 11العبا دوليا يف التشكيل األسايس للمباراة ،ولكننا
ارتكبن�ا خطأ كب�ريا كلفنا هدف املب�اراة الوحيد".
وأش�ارت الصحيفة إىل أن عقد فينجر مع الجنرز
ينته�ي يف يونيو تم�وز  ،2014وقالت إن املدرب
رفض مناقشة تجديد عقده مع أرسنال ،وربما
يع�ود إىل فرنس�ا يف حال�ة رحيل�ه بنهاية هذا
املوسم .وبدأ فينجر مشواره مع أرسنال عام
 ،1997وهو أقدم مدرب يف الدوري اإلنجليزي
بعد الس�ري أليكس فريجس�ون املدير الفني
ملانشس�رت يونايتد.وحق�ق فينج�ر إنج�ازا
خيالي�ا عندم�ا قاد أرس�نال للف�وز ببطولة
الدوري اإلنجليزي موس�م  ،2004 – 2003دون
أن يلقى الفريق أي هزيمة.

أظهر النج�م األرجنتيني ليونيل ميي
غضبه من زميله الصاعد كريس�تيان
تيو بسبب أنانيته املفرطة يف الدقائق
األخرية من مباراة برشلونة وغرناطة
يف الجول�ة ال�� 24م�ن ال�دوري
اإلس�باني.وحقق البارس�ا ف�وزا
بشق األنفس بنتيجة  1-2بفضل
ثنائي�ة مي�ي ،إال أن الفري�ق
األندل�ي صاح�ب الضياف�ة كان ش�ديد
الخط�ورة عىل مرم�ى فيكت�ور فالديز
وكاد يدرك التع�ادل يف الوقت القاتل.

وحل تي�و بديال يف
الدقائ�ق األخ�رية
لتنش�يط الهجوم،
لكنه بدا جريئا عىل
تحدي ميي وإيجاد
الف�رص وإنهائه�ا
بنفس�ه ب�دال م�ن
التمرير لل�"برغوث"
ال�ذي كان يري�د قتل
مزيد من األهداف.فقد
املباراة وتس�جيل
الحت للجناح الش�اب فرصت�ن يف الدقيقتن 84
و 85ح�ن اخرتق من طرف امللعب ثم س�دد نحو

كاسيرس :ال فائدة من األعذار

أبدى مارتن كاس�ريس مدافع اليوفنت�وس خيبة أمله الكبرية من الخس�ارة أمام روما بهدف
ً
رافضا اإلش�ارة ألي ن�وع من أنواع األعذار كمربر للنتيج�ة ومؤك ًدا أنه لم يكن
نظي�ف يف ال�دوري اإليطايل،
معج ًبا بأداء الفريق واألخطاء املرتكبة.وكان مدرب اليويف أنتونيو كونتي قد أبدى استياءه من موعد مباراة
مساء األمس لكونها ثالث مباراة خالل تسعة أيام ،بعد الفوز عىل فيورنتينا يوم السبت من األسبوع
امل�ايض يف الدوري اإليطايل ثم الفوز عىل س�لتيك يف اس�كتلندا يوم الثالث�اء يف ذهاب ثمن نهائي
ً
معلقا هزيمة فريقه عىل
دوري أبطال أوروبا.وقد عاد كونتي إلصدار ذلك االنتقاد من جديد
شماعة اإلرهاق ،ورغم تأييد مهاجم الفريق َّ
أليساندرو ماتري له ،لم يكن املدافع األسبق
لفياريال ،برشلونة وإشبيلية يف صف قائد اليويف األسبق فيما يتعلق بالبحث عن سبب
لتربير الخس�ارة.حيث قال لقناة سكاي س�بورت إيطاليا "لم تعجبني املباراة ،فنحن
رت َكب األخطاء .ال أعلم إن َّ
لم نكن يف أفضل حاالتنا وحن يحدث ذلك ُت َ
كنا مرهقن أم
ال ،لك�ن ال ينبغي علينا البحث عن أعذار .حن ترتدي هذا القميص فاألعذار ال تكون
مفيدة ،واآلن علينا العمل خالل األسبوع ملحاولة فهم الخطأ".

إدارة النفط تقبل استقالة شاكر محمود
المستقبل العراقي /متابعة

قررت الهيئة اإلدارية لنادي النفط ،الس�بت ،قبول االستقالة التي تقدم بها مدرب
فريقها الكروي ش�اكر محمود عىل خلفية خس�ارة الفريق األخرية امام فريق بغداد
يف إط�ار الجولة  14ل�دوري النخبة.وق�ال نائب رئي�س الهيئة االداري�ة للنادي كاظم
س�لطان ":إن "االدارة وافقت باإلجماع عىل االستقالة التي تقدم مدرب فريها الكروي
ش�اكر محمود بعد خس�ارة الفريق يف الجولة املايض من مس�ابقة النخبة".وأضاف أن
"املالك التدريبي املس�اعد سيقود املباراة املقبلة للفريق التي س�تجمعه بفريق الزوراء يوم
الثالث�اء املقبل".وأش�ار اىل أن "االدارة فتح�ت قن�وات اتصال مع املدرب جم�ال عيل ويف حال
االنتهاء من املفاوضات س�يقود املدرب الجديد الفريق بمباريات الجولة بعد املقبلة".يذكر ان
فري�ق النفط يحت�ل الرتتيب الحادي عرش بالئحة الدوري برصي�د  17نقطة من  14مباراة
فاز يف اربع منها وخرس بخمس وتعادل بمثلها.

املرم�ى ،يف الوقت الذي انتظ�ر فيه ميي تمريرة
منه دون ج�دوى ،لتظهر علي�ه مالمح الغضب،
ووفقا لصحيفة (ماركا) فإنه عاتب تيو عىل تلك
الفعل�ة.وال تعد تلك امل�رة األوىل التي يغضب فيها
ميي من تيو بس�بب أس�لوب لعبه الفردي ،كما
أنها ليس�ت س�ابقة ألفضل العب يف العالم خالل
األع�وام األربع�ة األخ�رية ،حيث دخ�ل يف خالف
شهري مع زميله املهاجم ديفيد فيا بسبب الواقعة
نفس�ها .يذكر أن ميي س�جل يف شباك غرناطة
هدفه رقم  301م�ع الفريق الكتالوني ،كما عزز
صدارته لهدايف الليغا برصيد
 37هدفا.
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الضحك ..مضاد حيوي

روبــــوت ّ
ينظــــف

لون مع

طرحيت رشكية يابانيية
ُتدعيى " "Takara Tomyجهيازا ً
جدييدا ً عىل شيكل روبيوت صغر،
أطلقت عليه اسيم"،"Auto Mee S
ُيسيتخدم يف تنظييف وتلميع كافة
أنواع الشاشيات اللمسيية بطريقة
سيهلة وسلسية ،بيدالً مين الطرق
التقليديية املسيتخدمة حالييا ً يف
تنظيف شاشيات الهواتيف الذكية
أو الحواسييب اللوحيية أو األجهزة
املحمولة الشخصية وغرها من الشاشات الداعمة لتقنية اللمس واملعرضة
لالتساخ إما عن طريق بصمات األصبع أو تلويثها بأي بقع أو أتربة وأغربة
ترض بالجهاز .واسيتوحت الرشكية املتخصصة يف صناعية ألعاب األطفال
فكيرة جهياز "الروبوت املنظيف" من فكرة املكنسية الروبوتيية "رومبا".
ويعميل جهياز" "Auto Mee Sببطارية واحدة من نيوع" ،"AAقادرة عىل
العمل ملدة ثالث سياعات ،ومزود بمستشعر ُتمكنه من التعرف عىل أطراف
شاشة الجهاز النقال ومن ثم تغير االتجاه ،كي تحميه من السقوط أثناء
عملية التنظيف.

ً

يرى العديد من االختصاصيني
أن الضحيك يسياعد كثيرا ً يف
محاربية اإلجهياد النفيي ألنه
يعيزز نشياط خالييا الجهياز
املناعي.
وعلمياً ،يخفيف الضحك من
كمية الهرمونيات ،التي يفرزها
الجسيم يف حياالت اإلجهياد
النفيي والتوتر ،مثيل هرموني
والكورتييزول.
األدريناليني
فاإلفيراز املتكيرر لهذيين
الهرمونني ،ييؤدي مع الوقت إىل

إضعياف الجهياز املناعيي .كما
أن الضحك يسياعد عىل توسييع
األوعيية الدمويية الشيعرية ،ما
يزيد من تدفق الدم واألوكسجني
يف مختليف أنحاء الجسيم ،كما
يقول الدكتور مايكل ميلر ،مدير
مركيز طيب القليب الوقائي ،يف
جامعة مريالند األمركية ،وهذا
يمكن أن يسياعد عيىل الحماية
من النوبات القلبية والسيكتات
الدماغية ،وذلك بفضل اسرتخاء
األوعية الدموية املنقبضة.

يف مثل هذا اليو م
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�سباط
 - 1229اإلمبراطيور
الروماني فريدريك الثاني
يوقيع هدنية لميدة 10
سنوات مع الملك الكامل
اسيتعاد فيهيا القيدس
والناصيرة وبييت لحيم
بدون قتال أو مساندة من
البابا وذلك أثنياء الحملة
الصليبية السادسة.
 - 1685الفرنسييون
فونيت
يؤسسيون
سيانت لويس فيي خليج
ماتاجوردا.
 - 1856السيلطان
العثمانيي عبيد المجييد
ً
فرمانا عرف
األول يصدر
باسيم "إصالحيات خط
همايونيي" حول أوضاع
المسييحيين فيي الدولة
العثمانيية ،وقيد تعرض
هيذا الفرميان النتقادات
كبيرة داخل الدولة.
 - 1861مليك بييمونتي
وسيردينيا
وسيفويا
فيتوريو إمانويلي الثاني
يتخذ لقب ملك إيطاليا مع
قرب اكتمال توحيدها.
 - 1911إقالع أول رحلة
رسيمية للبرييد الجيوي
مين الليه أبياد فيي الهند
البريطانيية إليى ناينيي
على بعد  10أميال حامال
 6500رسالة.
 - 1913ريميون

بوانكاريه يتولى رئاسيه
فرنسا.
 - 1920صيدور العيدد
األول مين صحيفة "فتى
العيرب" الدمشيقية التي
أنشيأها األدييب معروف
األرناؤوط.
 - 1930اكتشاف كوكب
بلوتو.
 - 1965استقالل غامبيا
عن المملكة المتحدة.
- 1978اغتييال وزيير
الثقافية المصري األديب
يوسيف السيباعي فيي
قبرص.
إيطالييا والفاتييكان
توقعان على وثيقة تؤكد
عليى حيق كل منهما بأن
تكون دولة مستقلة ذات
سيادة.
- 1980رفيع العليم
اإلسيرائيلي فوق سفارة
إسيرائيل فيي القاهيرة،
وهي أول بعثة إسرائيلية
في عاصمة عربية.
 - 1985الجييش
ينهيي
اإلسيرائيلي
انسحابه من مدينة صيدا
اللبنانية.
 - 2009السيلطات
المصريية تفيرج عين
السياسيي المعيارض
أيمن نيور وذلك لظروفه
الصحية.

مأتم يتحول إىل فرح

تلفزيون منحن

خاتم نابليون باملزاد

كشفت “سامسيونغ الكرتونيكس” عن تلفاز سامسونغ املنحني “Curved
 ،”OLEDمتخطية حاجز االبتكار يف الرتفيه املنزيل .وتقدم لوحة  OLEDاملنحنية،
عمقيا يف املحتيوى املعيروض
للحصول عىل تجربة مشاهدة أكثر
قربا ً للواقع” .ويتمتع املستهلكون
بتلفاز الي  OLEDاملنحني لتأثره
البانوراميي الغامير ،وهيو حاليا
غر ممكن مع أجهزة التلفاز ذات
الشاشيات املسيطحة التقليدية.
فعند مشياهدة محتوى آرس مثل
املناظر الطبيعية ومشاهد واسعة
مين الطبيعة عيىل تلفيازOLED
املنحني ،سوف يشعر املشاهدون
وكأنهم محاطون بمناظر طبيعية
خالبة .وباالستناد عىل خرباتها يف
مجال تكنولوجيا الشاشات فإن سامسونغ قد عملت عىل تحسني جودة الصورة
لتلفاز  OLEDاملنحني لتقديم تجربة مشاهدة مريحة.

باريس /فرانس برس
تنظيم دار "أوزونيا" للميزادات
يف  24آذار يف فونتينبليو بالقيرب من
باريس ،مزادا ً ضخما ً سيعرض خالله
للبييع خاتيم الخطوبية اليذي أهداه
نابولييون بونابيارت سينة  1796إىل
جوزيفني دي بوهارنيهُ .
وتقدر قيمة
الخاتيم الذهبي اليذي يبلغ قطره 18
ملم واملزين بحبة ماس وحبة ياقوت
عىل شكل إجاصة ما بني  8آالف و12
ألف يورو.ويف  24شباط  ،1796أعلن
نابوليون خطوبته من جوزيفني أرملة ألكسيندر دي بوهانرنيه .وقد تزوج االثنان
مدنيا ً يف التاسيع مين آذار .ويعيود الخاتم إىل مجموعية األمر فيكتيور نابوليون
( )1926-1862الذي ورث جيزءا ً كبرا ً من التذكارات العائلية الخاصة بنابوليون.
وسيشيمل املزاد أيضا ً لوحة لدوق رايشسيتادت ،نجل نابليون األول وماري-لويز،
يف سين الثانية عرشة .ويف اللوحة ،يرتدي الدوق بزة بيضاء خاصة بكتيبة املشياة
األوىل التابعة لإلمرباطورية النمساوية أهداه إياها جده من جهة والدته بمناسبة
عيد ميالده.

�سورة من الذاكرة

Apago
Enhancer
1918 PDF
املعظم عام
باب

تحول مأتم عجوز جزائرية
إىل فرح بإحدى القرى الجزائرية
بعد أن فتحيت عينيها وعاد لها
التنفيس عقيب الكشيف عين
وجههيا يف القيرب قبيل إهالية
اليرتاب عليهيا وأصبحيت تليك
الواقعة النيادرة حديث الجميع
يف بليدة املحميل بوالية خنشيلة
رشق الجزائير .ونقلت صحيفة
"اليرشوق" عن روايات سيكان
البليدة أن عجوزا تبلغ من العمر
 72عاميا ظين أهلها أنهيا توفيت وتعامليوا معها عىل هذا األسياس ،إذ تم
تغسييلها وتكفينها والصالة عليها بمسيجد الحي بعد صيالة الجمعة ليتم
نقلهيا إىل مقيربة املدينة لدفنها .وأضاف أحد الشيهود أنيه حني تم وضعها
يف القيرب ورشع أحد املشييعني بإجراءات الكشيف عن وجهها وفقا للسينة
النبويية فوجيئ بفتح امليتة عينيهيا والنظر إليه قبل رشوعهيا يف التنفس،
فسيارع إىل إبالغ بقية املشييعني باألمر ،لكن أغلبهم لم يسيتطع استيعابه
والذوا بالفرار .بينما بقي البعض ليتم إخراج العجوز من القرب والعودة بها
إىلاملنيزلوهيياللحظيةالتييتحيولفيهيااملأتيمإىلفيرح.

عصـــري الطامطـــة
وجيدت دراسية جديدة أن عصير الطماطية يمكن أن يكيون أفضل
مين مرشوبات الطاقة يف مسياعدة الجسيم عىل االنتعاش بعد ممارسية
الرياضة .وقال الباحثون يف مخترب الكيمياء العامة يف اليونان أن عصر
أ سا سية
الطماطية يحتيوي عيىل ميواد كيميائيية
تساعد العضالت يف عملية االنتعاش
ومسيتويات اليدم للعيودة إىل
طبيعتها بعد التم ّدد واإلجهاد.
وأجيرى الباحثيون اختبارات
عيىل  15رياضييا ً عيىل مدى
شهرين ،ونظروا يف املؤرشات
الحيويية قبيل وخيالل وبعد
التمارين الرياضية .وقد رشب
 9من الرياضيني عصر الطماطة
بعيد التماريين ورشب  6ميرشوب
الطاقية اليذي اعتيادوا تناوليهّ .
وتبني أن
الذين تناولوا عصر الطماطه ّ
سيجلت لديهم مسيتويات أرسع بالنسيبة
النتعاش العضالت وعادت مسيتويات الغلوكوز إىل طبيعتها بشكل أرسع
بعد التمارين املجهدة.

كلامت متقاطعة

برجك اليوم
افقي
احلمل

اجلوزاء

ال تطليق العنيان لمخيلتيك فيي
معالجية االمور ،بيل ّ
حكم عقلك حتى
ال تندم مستقبالً عاطفياً :سوء تفاهم
عابر مع الشريك ،لكن االفضل معالجة
الموضوع سريعاً قبل تفاقمه

مشيروع جدييد يطيرح علييك
تمهيل بشيأنه .ال تركين إليى كل اآلراء
ً
أهيال
واختير الصائيب منهيا عاطفيياً:
بالرومانسيية .إذا ليم يكين لديك موعد
ساخن اليوم

الأ�سد

أضبط أعصابك وحاول أن تلجأ إلى
الحوار حتى لو تطلب األمر بعض التوتر.
تواجيه بعيض الممنوعيات والمحاذير
وتبدو مرتبكاً عاطفياً :تدرك أنك أسيأت
االختيار في عالقتك العاطفية

امليزان

القو�س

الدلو

انتبه للحيوادث ،أفيكارك الجديدة
تسياعدك عليى تخطيي كثيير مين
المصاعب ،وهذا يسياعدك على كسيب
ثقة الزمالء عاطفياً :الجهوزية مطلوبة
للمرحلة المقبلة ،فالضغوط كبيرة

تبتسم لك الدنيا وقد تحصل على
ميا كنت تبحيث عنيه .تتلقيى اخبارا ً
جيدة عبير اتصال يأتيك مباشيرة .قد
تسيتقطب االربياح هذا الييوم .تدخل
مرحلة جديدة من العمل والتغييرات

علييك أن تنظير إليى األميور
بطريقية إيجابيية ،وأن تتعلّيم كيف
تحيوّل الخسيارة إليى ربيح أكييد
لمصلحتيك عاطفيياً :ال تتسيرع في
الموافقية عليى قيرار مهيم قبل أن
تدرس الوضع من جوانبه كافة

 – 1شاعر مصري راحل
 – 2شاعر عراقي راحل
 – 3غير مطبوخ – بصحبة – رسول
 – 4موقعة إسالمية – وحدات قياس إنكليزية
 – 5عكسها ال أعلم – شيَّده
 – 6عكسها هجم – أصل إلى
 – 7للندبة – طير الشؤم
 – 8عين غزيرة الدمع – مرحلي
 – 9عكسها رجائي – حبر .

عمودي
الثور
خيارات متعيددة وعراقييل كثيرة
 ،بسيبب بعض التأخيير والمماطلة ،أو
تضاعيف المسيؤؤليات عاطفيياً :قليق
وانزعياج ،ال عالقية للحبييب بهما ،بل
بسبب هواجس ضاغطة

ال�سرطان

ال تستعجل قراراتك المصيرية،
وكن متأنياً في ما تقوم به عاطفياً:
توقيف عن التذمّ ير الدائيم فلن تجد
شيخصاً يحبيك كالحبييب ويكيون
مخلصاً معك إلى أقصى الحدود

العذراء

العالقة السيئة مع أحد الزمالء
لن تفيدك بشيء .قد يتجنبك اآلخرون
بسبب مزاجيتك المضطربة عاطفياً:
تجنيب السيطحية فيي تعاملك مع
الشيريك ،وكن أكثر عمقاً معه ،فهذا
يفيدك أكثر

العقرب
معركية فاصلة ميع الزمالء في
العميل ،وبنتيجتهيا تتحدد مسيتقبلك
المهنيي على نحو شيبه نهائي تقريباً
عاطفياً :قد يتضايق الشريك من ر ّدات
فعلك الغاضبةّ ،
لكن العوامل الموجبة
ال تستحق ّ
كل ذلك

اجلدي

فتيرة دقيقية تواجهيك قريبياً،
لكن ميع عدم التسيرّع يمكنك ّ
تخطي
الموضيوع .علييك االسيتفادة مين
هيذا الدرس عاطفيياً :إذا كنيت واثقاً
بخطواتك المستقبلية مع الشريك ،فال
تتر ّدد في مصارحته بنواياك تجاهه

حوت
قيرارات مهمية قد تغيير مجرى
حياتك عليى نحو مفاجيىء ،لذا عليك
أن تكون مسيتعدا ً ليكل جديد في هذا
اإلطيار عاطفيياً :كثيرة انشيغاالتك
تبعدك عن الشريك إلى حد كبير ،وهذا
قد أصبح مزعجاً له

 – 1شاعر عباسي
 – 2ممثلة مصرية
 – 3نصف هتلر – عكسها نصيب – ثري
 – 4متشابهة
 – 5عكسها أذاع ونشر – ثمر النخيل
 – 6بين األسقف والشماس – كمية من المال
 – 7مدينة روسية
 – 8شموخ – يرددها األناني
 – 9ممثلة مصرية.
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صحيفةيومية سياسية مستقلة

انشغاالت

الكتابة باالزميل

تعاليم ابنة ديك
تشيني !!

العقارات تريث ؟
* جواد الحطاب

* حاتم حسن

• العال�م يم�ور م�ن حولن�ا؛ مؤامرات تأت�ي ومكائ�د تروح
وش�خصيات تس�عى الغتيال هويتنا الوطنية والقومية والدينية؛
تلمعها لنا إمارات مجهرية؛ تذكرنا بحكاية الضفدعة التي أرادت
أن تحاك�ي البق�رة حجم�ا فنفخت نفس�ها حتى انفج�رت؛ وال
أظنن�ي بحاجة اىل ان اس�مي البقرة؛ كما ال اريد ان اس�مي أبقار
الدول الغربية!!
• وانا اطالع الصحف الخليجية استوقفني عمود ألحد الكتاب
الخليجيني؛ ينبّه إىل ما كانت األقالم العراقية تنبه إليك منذ سنوات
(واقصد باألق�الم العراقية– األقالم الرشيفة وغري املش�رتاة) عن
الدور املشبوه الذي تلعبه األيادي الصهيونية واملخابرات األمريكية
التابع�ة يف اغل�ب مفاصلها ملخططات إرسائي�ل؛ وتحديدا يف زرع
الفتن�ة بني مكون�ات املجتمع العربي بقصد االح�رتاب الطائفي؛
وسعيا اىل تمزيقنا اىل دويالت مجهرية هي االخرى؛ لرتيض غرور
تلك اإلمارة السوداء بان ال احد أحسن من احد!!
• يق�ول الكاتب (منذ ف�رتة كانت منطقة الخليج بكل أس�ف
تستقبل «ليز تشيني» ابنة «ديك تشيني» وكأنها فاتح للمستقبل؟
وباب إليه؟ وتظهر يف املؤتمرات الصحفية لتقول»أنا غري متزوجة،
ولن أتزوج ،فأنا سحاقية ..وسأظل إىل املوت سحاقية»!
يس�تقبلها أن�اس عندهم لح�ى ..وزراء ومس�ؤولون يف دول
الخليج ،لتقول لهم «يجب أن تعيدوا النظر يف مناهجكم التعليمية،
يج�ب أن ال تعلم�وا أوالدكم هذا ،ويجب أن تعلم�وا أوالدكم هذا»،
وطافت «ليز» عىل وزارات الرتبية والتعليم يف دول مجلس التعاون
الخليج�ي ،والتقت بلجان املناهج ،وقالت :هذا الكتاب يلغى وهذا
يقرر! وأين أنتم من ثقافة املس�تقبل والحب والود بني الشعوب؟!
وه�ذه اآليات يف القرآن الكريم الت�ي تتحدث عن اليهود آيات تبث
الكراهية بني الشعوب ،وبالتايل ال بد من إلغائها تماما ً من الذاكرة
العربية واإلسالمية؟!
إن تعام�ل الواليات املتح�دة معنا بهذه الغطرس�ة دليل كبري
ع�ىل أنه كما تكونوا يول عليكم ،نحن نس�تحق ه�ذا ،ألننا تخلينا
عن حقوقنا وتخلينا عن أمور كثرية تمس بشكل عضوي هويتنا
وصريورتن�ا وعقيدتن�ا ومس�تقبلنا! فأصبحت هذه الس�حاقية
تعلمن�ا ما ينبغي علينا أن نحفظ وماال نحفظ ،فإىل أي درجة من
اله�وان التاريخي بلغنا نحن؟! هذا دلي�ل عىل أننا بلغنا درجة من
الهوان الذي ينبغي التنبه إليه!)
• يضي�ف الكات�ب :إن هناك يف قطر مؤسس�ة اس�مها (راند
كوربريشن) وهي مظلة كبرية لليس آي إيه ،ومظلة كبرية للعبث
التعليمي والثقايف يف عاملنا العربي؛ ويقول ال ّ
ادل عىل ذلك الدراسة
الت�ي نرشته�ا زوجة الس�فري االمريك�ي يف العراقي عن اإلس�الم
الديمقراطي!
حي�ث ترشح (تلك الفهيمة النمس�اوية التي تقيم يف الدوحة)
كي�ف يج�ب أن يك�ون التعامل م�ع اإلس�الم ،وتح�دد الحركات
اإلس�المية التي يجب أن تستبعد ،والحركات اإلسالمية التي يجب
أن تقرب ،والحركات اإلسالمية التي يجب أن تستأصل!!.
ويقول :وأصبحت هذياناتها هذه لدى أجهزة األمن يف الخليج
مرجعا ً لكيفية العمل!
بل ب�ارشت كثري من أجهزة األمن يف الخلي�ج يف أخذ توصيات
الباحثة «شاريل بنار» بعني االعتبار والتنفيذ.
ه�ذا ه�و واقع النظام ال�دويل الذي نعيش فيه :س�يطرة عىل
التقنية العسكرية ،س�يطرة عىل الخامات ،سيطرة عىل الرشعية
الدولي�ة،عومل�ةثقافي�ة)..
• ألي�س م�ن الواج�ب ان ينتب�ه الش�عب العراق�ي وينتب�ه
سياس�يوه وزعماؤه الروحيون ومثقف�وه اىل ما يخطط لنا من
ترشذم مس�تقبيل اذا كان ق�رآن محمد يجب ان يح�ذف منه كذا
ويحوّر فيه كذا !!؟
• أال هل من عاقل يتعظ ؟

ما زال بني العراقيني من يواصل ايهام نفس�ه بوجود حكومة
وس�لطة ومس�ؤولني يس�هرون عىل مصالح الناس ,ويسمعون
شكواهم ويكابدون الجل حلها ...وهؤالء يحملون شكواهم الجل
حل مشكلة سكنهم ...فقد حصل العسكريون قبل االحتالل عىل
قطع ارض س�كنية ..اال ان بعضهم مم�ن حصلوا عىل االرض يف
بغداد من غري املس�جلني فيها عام  1957ل�م يتمكنوا من اتمام
معامل�ة تملكها يف دائرة التس�جيل العق�اري ...وظلت اراضيهم
معلق�ة اىل ان ترأس الدكت�ور اياد عالوي الحكوم�ة واصدر امرا
بجواز تس�جيلها ...واجريت املعام�الت االصولية ,وباع من باع
وبنى من بنى ..إال أن أمرا آخر صدر عام 2006بالرتيث بتسجيل
االرض يف دائرة العق�اري ..كما لو صدر النجاز معامالت معينة,
حت�ى اذا انجزت اوق�ف العمل به�ا ..والناس تتس�اءل ملاذا هذا
الرتي�ث ...وملاذا العمل بتعليمات وق�رارات وقوانني منافية لحق
وحري�ة املواطن؟ ث�م ..ما ذنب العراقي ان اش�رتى وباع ليُفاجأ
بتعليمات وقرارات أخرى؟ اما كان االجدر تنبيه املواطن واعالمه
بوقت مناس�ب لكي ال يتورط وال يترضر؟ لقد اش�رتى الكثريون
مثل هذه االرض ..وباغتهم قرار الرتيث ..والرتيث قد طال أمده..
أما من انتباهة والتفاتة واستذكار ملعاناة املواطن ؟؟
املترضرون من قرار الرتيث بتس�جيل تلك األرايض الس�كنية
يأملون ان تجد شكواهم اذنا صاغية والغاء قرار الرتيث ...ومثلهم
مجموعة تش�كو من مش�هد الحواس�م واللصوص يستفزونهم
ويهينونهم بممارس�ات رخيصة ووقحة ...ومنها ذاك االستغالل
الصفي�ق ألمانة بغداد ..حيث يس�تولون عىل امالك يف قلب بغداد
متنكرين بعنوان األمانة ..ومنها ان مقاول تنظيف قد عمد لبناء
مكان ألح�د عماله خل�ف دار الحرية يف الباب املعظ�م ..ملتحقا
بعدد ممن اس�توىل عىل املس�احات من تلك املنطق�ة ...وبعضها
بتواطؤ مع هذه الجهة او تلك ...ولذلك اس�تغربنا وس�خرنا من
القرار بازالة التجاوزات ع�ن أمالك الدولة ..وكذلك رفع الجدران
الكونكريتية من الشوارع واملدن ..لقناعتنا بعدم وجود من ينتبه
ومن يتابع وم�ن يعالج ...وبالفعل ...فق�د كان التجاوز الجديد
من املق�اول قد حدث بعد القرار املذك�ور وبعد تعرض الصحافة
لالمر .املس�ألة يف ق�رار الرتيث بتس�جيل األرايض ,ويف اس�تمرار
التجاوزات عىل امالك الدولة ,وبقاء وس�ائل التش�طري وجدرانه
الكونكريتي�ة انما لغياب الكفاءة يف اجه�زة الدولة ...وخري دليل
عىل الغش�امة ان هذا النموذج بالغ الرىض عن نفسه وينتظر ان
يلهج الناس بشكره والثناء عىل انجازاته العظيمة ..فهو ال يرى
ما ألحقه من رضر وخراب يف محيط عمله.
العجي�ب أن بني املواطن�ني ..ورغم هول ما يح�دث من نهب
حثي�ث لألموال والث�روات ..من يواصل إيهام نفس�ه بوجود من
يس�مع ش�كواه ويس�عى ملعالجته�ا ..وان حس�ني النية هؤالء
سيتأكدون عمليا أن اآلذان ,هذه املرة هي املغلقة.

العراقـي

كـاريكـاتـير

فؤاد حسون

تعزية

أتقدم باســمي وباسم منتسبي مؤسسة المســتقبل العراقية للصحافة والنشر (جريدة المســتقبل العراقي ووكالة أنباء
المســتقبل) ونيابة عن عشــائر البودراج بأحر التعازي والمواســاة إلى الدكتور صابر العيســاوي مستشار رئيس الوزراء
والزميل الشــيخ عباس العيساوي مدير عام مؤسســة الفرات اإلعالمية وعشائر البوعيسى كافة ،بمصابهم الجلل بوفاة
الحاج علي فيروز عسكر العيساوي اثر حادث مروري مؤسف ،سائلين العلي القدير أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
وأن يتغمده بواســع رحمته ويســكنه فســيح جناته .وأقيم مجلس العزاء على روح الفقيد في منطقة الشــعلة األولى
اعتبارا من يوم أمس األحد الموافق  2 / 17ولمدة ثالثة أيام.
عيل الدراجي
إنا لله وإنا إليه راجعون.
رئيس جملس اإلدارة

األستتد الضتتتاحتتك !!

تعزية

بمزيد من الحزن تعزي مؤسســة المســتقبل العراقي الزميل األســتاذ حســن العاني لوفاة المغفور
لها عقيلته الســيدة أم عمار تغمدها الله برحمته الواســعة والهم أهلها وذويها الصبر والســلوان
وسيقام مجلس العزاء في جامع الصادق األمين في منطقة البياع من الساعة الثانية بعد الظهر إلى
الساعة الخامسة عصرا اعتبارا من يوم األحد  /17شباط الحالي ولمدة ثالثة أيام .
عيل الدراجي
إنا لله إنا اليه راجعـون
رئيس جملس اإلدارة

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة
للصحافتة والطباعتة والنتر

لالشتراك
واإلعتالن

كارولينا /وكاالت
ُ
ه�او يف والي�ة
ص�دم مص�ور
ٍ
«كارولين�ا الجنوبية» األمريكية ،حني
فوج�ئ بأس�د صغ�ري وه�و يضحك
يف وج�ه الكام�ريا يف حديق�ة حي�وان
«ريفربانك�س» بمدينة «كولومبيا «،
لكن النتيجة جاءت يف صور رائعة.
وحس�ب صحيف�ة Daily Mail

07901463050
07709670606

ق�ال املصور ريمالند إن الش�بل واحد
م�ن ثالثة أخوة يعيش�ون م�ع أمهم
وأبيه�م ،وربم�ا كان يتث�اءب ح�ني
التقطت الصورة.
وأض�اف لقد كن�ت محظوظا ً أن
التقط الص�ور يف تل�ك اللحظة ،حتى
يظه�ر الش�بل وه�و يضحك ،لس�ت
متأك�دا ً من أنه كان يفع�ل ذلك ،لكن
كلبي يبتسم يل أحياناً.
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