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اعل جمل�س حمافظة الب�رصة عن و�صول جلنة حتقيقية برئا�سة احد ال�ضباط برتبة فريق من قبل القائد العام
للقوات امل�سلحة للتحقيق بق�ضية مقتل احد املتظاهرين ،مبينا �أن اللجنة �أوقفت حتى �أالن  15منت�سبا يجري
التحقيق معهم.وقال ع�ضو املجل�س ربيع من�صور ان جلنة حتقيقية عليا مكلفة من قبل وزير الداخلية والقائد
العام للقوات امل�سلحة و�صلت اىل الب�رصة برئا�سة �ضابط برتبة فريق".و�أ�ضاف ان اللجنة وباال�شرتاك مع
عمليات الب�رصة واللجنة الأمنية مبجل�س املحافظة با�رشت بالتحقيقات” ،م�شريا اىل انه “مت اعتقال حتى
االن  15عن�رصا من املفرزة التي �أطلقت النار للتو�صل اىل املتهم".ولفت اىل ان ق�ضاء املدينة ي�شهد تظاهرات
حا�شدة من قبل الأهايل وع�شرية املتظاهر املقتول ويرف�ضون الرجوع ملنازلهم قبل �إكمال اللجنة حتقيقاتها
و�إعالن ا�سم القاتل وت�سليمه للق�ضاء".
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النواب الخاسرون يقطعون ارزاق المئات من الحمايات الشخصية
بغداد – حسين فالح

بغداد  -رزاق اليا�رسي
مع انتهاء عمر الربملان خ��رج جميع النواب من
�أبوابه ،لكن حالهم لي�س كما دخلوا �أول مرة ،فهم
يتمتعون بامتيازات مالية وتقاعد م�ستمر ي�ؤمن ما
تبقى من عمرهم ،لكن ثمة جي�ش خلف الكوالي�س مل
يعد ب�إمكان عنا�رصه ت�أمني لقمة العي�ش كما يجب
وباتوا م�رسحني بعد خ�سارة الكثري من الربملانيني
ملقاعدهم وفقا لنتائج االنتخابات الأخرية.
ح�سني �سجاد ذو الـ( 27عاما) ،كان يعمل �ضمن طاقم
حماية نائب �سابق مل ير�شح خلو�ض االنتخابات
الأخ�يرة ،وجد نف�سه فج�أة هائما على وجهه دون
عمل وتدهور و�ضعه املعي�شي بعد ت�رسيحه.
�سجاد لديه زوجة وطفل �صغري ،يتعني عليه �إيجاد
عمل بال�رسعة املمكنة ،وال يرتدد بطلب امل�ساعدة من
�أجل ذلك ،فهو ينا�شد اجلهات املعنية ب�ضم حمايات
الربملانيني اىل الوزارات الأمنية كي ي�ستطيعوا من
توفري لقمة العي�ش لعائالتهم و�ضمان م�ستقبلهم
املهني ،بعد خروج النواب الذين كلفوا بحمايتهم.
وحال �سجاد ينطبق على ع�رشات ال�شباب من �أقرانه
البعيدين عن الأ���ض��واء بحكم طبيعة عملهم التي
تتطلب الكتمان وال�رسية ،فهم باتوا يف م�أزق معي�شي
بعد ت�رسيحهم غداة انتهاء الدورة الربملانية الأخرية،
ومل يخطر على بال �أحد من ال�سيا�سيني النظر اىل
حالهم.
وفق ذلك يقول م�صدر مطلع يف حديث لـ«اجلورنال
نيوز»� ،إن "�أع�ضاء جمل�س النواب ال�سابقني الذين مل
تتجدد واليتهم �رسحوا جميع حمايتهم بعد ان انهت
الدائرة الربملانية خم�ص�صاتهم املالية" ،م�شريا اىل

احتمايل "ا�صدار قرار با�سرتجاع ثالثة ا�شخا�ص
من حماية كل نائب لت�أمينه بعد خروجه من جمل�س
النواب وانتزاع احل�صانة القانونية منه".
وع���ن االع����داد احلقيقية حل��م��اي��ات الربملانيني
ال�سابقني تقول ع�ضو جلنة االقت�صاد واال�ستثمار
يف جمل�س النواب ال�سابق جنيبة جنيب يف حديث
لـ«اجلورنال نيوز»" ،عند مبا�رشتنا بعملنا النيابي
لدى بدء الدورة النيابية الثالثة خ�ص�صت لنا رئا�سة
املجل�س � 30شخ�صا الداء مهام حمايتنا الأمنية،
لكن ذلك العدد جرى تقلي�صه اىل � 16شخ�صا بعد
حزمة الإ�صالحات التي �أ�صدرها رئي�س جمل�س
ال��وزراء عام  ،2015ثم و�صل العدد �أخريا اىل 10
ا�شخا�ص فقط لكل نائب".
وت�ضيف جنيب" ،يف �أيار املا�ضي ورد ملجل�س النواب
قرار من ديوان الرقابة املالية يق�ضي بتخ�صي�ص
ثالثة ا�شخا�ص حلماية النائب بعد خروجه من عمله
الربملاين ،االن ذلك القرار متوقف ومل يحدث �شيئا
عنه لغاية االن".
ومن جانبه قال اخلبري يف ال�ش�أن الأمني فا�ضل
�أبو رغيف يف حديث لـ«اجلورنال نيوز»" ،الداعي
لتخ�صي�ص ا�شخا�ص حلماية ال��ن��واب بعد انتهاء
عملهم حتت قبة الربملان بعد متتعهم ب�صالحيات
وامتيازات خمتلفة طيلة ال�سنوات املا�ضية".
يذكر �أن حمايات ال��ن��واب وامل�س�ؤولني غالبا ما
كانت حمط انتقاد من قبل ال��ر�أي العام الذي ي�ؤكد
�أن �أعدادهم الكبرية ت�سبب الإرباك مليزانية الدولة،
يف حني ق��ررت رئا�سة ال�برمل��ان ال�سابق تقلي�ص
خم�ص�صاتهم و�أع��داده��م ع��ام  2015على خلفية
االج����راءات التق�شفية التي ات��خ��ذت �آن���ذاك نتيجة
�إنخفا�ض �أ�سعار النفط وكلفة احلرب الباهظة مع
الإرهاب

عام على التحرير  ..موصليون يستذكرون ايام "الخرافة"
بغداد – حسين فالح

يحتفل اهايل مدينة املو�صل مركز حمافظة نينوى يف
الذكرى ال�سنوية االوىل بتحرير مدينتهم من �سيطرة
تنظيم داع�ش االرهابي الذي فر�ض �سيطرته عليها يف
العا�رش من حزيران  ،2014بعد معارك �رش�سة خا�ضتها
القوات االمنية العراقية واحل�شد ال�شعبي والتي اثمرت
عن حترير املدينة بالكامل .ورغ��م م��رور ع��ام على
التحرير اال ان املدينة ال زالت تعاين من الدمار الكبري
الذي حلق بها خالل العمليات الع�سكرية خا�صة اجلانب
االمي��ن ال��ذي بلغ حجم الدمار فيه نحو  80باملئة،
باال�ضافة اىل ان هناك جثث مفقودة ما زال��ت حتت
االنقا�ض .ويعاين �سكان املو�صل مركز حمافظة نينوى،
من روائح كثيفة ت�صدر من بع�ض الأحياء ،ب�سبب اجلثث
املتحللة ،ما دفع منظمة عراقية ال�شهر املا�ضي للتحذير
من "كارثة �صحية مرعبة" تهدد مليون �شخ�ص ،جراء

الغازات املنبعثة من نحو �ألفني و 500جثة متحللة ،ال
تزال حتت �أنقا�ض املباين التي دمرتها احلرب .ويخ�شى
�سكان املو�صل من عودة التنظيم االرهابي اىل املدينة
من جديد بعد ان لوحظ يف االونة االخرية حتركات خفية
لعنا�رص داع�ش وهم يقومون بتاهيل ال�شباب واالطفال
ممن جندهم التنظيم خالل عمليات التحرير العدادهم
من اجل القيام بعمليات ارهابية م�ستقبلية يف املدينة
بح�سب م�صادر حملية .املواطن (�س  .ج) من اهايل
املو�صل عرب خالل حديثه لـ «اجلورنال» ،عن �سعادته
بعد مرور عام على التحرير ،م�ؤكدا ان الفرحة مل تكتمل
من دون وجود منارة احلدباء الذي فجرها تنظيم داع�ش
قبل يوم من حترير املدينة .وا�ضاف ان احلياة عادت
ب�شكل طبيعي اىل املدينة لكن اجلانب االمي��ن يعاين
من حجم دم��ار كبري خا�صة املدينة القدمية ،داعيا
احلكومة واملنظمات الدولية اىل اال�رساع باعادة اعمار
املو�صل وتاهيل منارة احلدباء وا�ستذكر املواطن بكر

احمد ايام دولة اخلرافة والقيود ال�صارمة التي و�ضعتها
على املواطنني وي�ضيف يف حديث لـ«اجلورنال»،ان
تنظيم داع�ش فر�ض قيودا على ال�شباب بعدم حالقة
اللحى واالبتعاد عن مالب�س اجلينز وفر�ض الطاعة
وااللتزام بتوجيهات قادة التنظيم االرهابي .وي�ستدرك
احمد حديثه بالقول :كنت �شاهدا عندما دخل عنا�رص
تنظيم داع�ش اىل منزلنا وقيدوا اختي اال�صغر وفر�ضوا
عليها زواج النكاح امام انظارنا،وال ن�سطيع ان نفعل
�شيئا ..انها ايام �سوداء يف حياتنا الن�سطيع ان منحى
ذكراها" .وحت�رس احمد عن �سوء معاملة املو�صللني
للقوات العراقية قبل �سقوط املدينة..امتنى ان يعود
الزمن اىل الوراء لقبلت احذية املقاتلني ولو كنا داعمني
لهم ملا حلت علينا م�صيبة دولة اخلرافة .ومي�ضي احمد
بالقول :رغم ما حل من املدينة من دمار هائل وجثث
الت��زال حتت االنقاذ اال ان ذلك اه��ون بكثري يف وقت
�سيطرة االفغان وال�شي�شان على مدينتا وا�ستباحوا فيها

كل �شيئ ودمروا تراثها احل�ضاري..املو�صل عادت اىل
اح�ضان الوطن ومن ي�ساوم عليها جمددا �ستقطع يده
هكذا خنك بكر احمد حديثه مع «اجلورنال» ،وحذر ع�ضو
جمل�س حمافظة نينوى ح�سن �سبعاوي من عودة التنظيم
جمددا اىل املدينة ب�سبب وجود خاليا نائمة للتنظيم يف
داخل املدينة .وقال �سبعاوي لـ «اجلورنال نيوز» ،انه
"بعد عملية حترير املو�صل بالكامل عادت احلياة جمددا
اىل املدينة  ،حيث كنا نخ�شى بان يكون هنالك ردة فعل
من قبل االهايل جتاه الطقو�س الدينية والعادات لكننا
فوجئنا بتنا�سي النا�س ما مر عليهم وعادوا اىل حياتهم
الطبيعية ملمار�سة عملهم ب�شكل طبيعي ،خا�صة يف
اجلانب االي�رس اما االمين فهناك بنايات ال زالت مدمرة
واه��ايل نازحة وعائالت تعاين من ظ��روف معي�شية
�صعبة" .وا�ضاف ان "املو�صل تواجه حتديات كبرية
اهمها االعمار وعودة النازحني كما ان هناك الكثري من
املوظفني مل ي�ستلموا رواتبهم املرتاكمة خالل ال�سنوات

انتخابات المحافظات تنتظر قرار القضاة
بغداد – خاص

فيما �أك��د م�س�ؤولون يف املفو�ضية العليا امل�ستقلة
لالنتخابات �أن "عملية العد والفرز اليدوية لأ�صوات
الناخبني يف �ست حمافظات جنوبية ت�سري بان�سيابية
وبا�رشاف اممي ،ك�شفت ت�رسيبات عن وجود مقرتح
لتمديد عمر املجال�س املحلية التي من املقرر ان
جتري انتخاباتها يف كانون االول املقبل .و�أق��رت
احلكومة العراقية تاريخ  22كانون الأول (دي�سمرب)
املقبل ،موعداً لإجراء انتخابات جمال�س املحافظات
يف العراق ،بعدما كان مقرراً �إجراءها بالتزامن مع
االنتخابات الت�رشيعية العامة �أوا�سط �أي��ار (مايو)
املقبل .وي��ق��ول ع�ضو اللجنة القانونية النيابية
النائب ال�سابق زانا �سعيد ان تعديل قانون انتخابات
جمال�س املحافظات واالق�ضية �سيكون اول املهام

التي تنتظر جمل�س ال��ن��واب يف دورت���ه الت�رشيعية
اجلديدة .وقال �سعيد يف حديث �صحفي ان انتخابات
جمال�س املحافظات �ستجري وفق االلية واالجراءات
نف�سها التي طبقت يف انتخابات جمل�س النواب
وبا�ستخدام منظومة االج��ه��زة االلكرتونية نف�سها
والت�صويت االل��ك�تروين اي�ضا  .وا���ض��اف " يف حال
اقرت املفو�ضية املنتدبة تزوير نتائج االنتخابات
العامة � ،سنم�ضي اىل حتديد موعد جديد لالنتخابات ،
وهذه ال�صالحية كانت �سابقا ملجل�س النواب املنتهية
واليته واحلكومة معا " ،مبينا ان اج��راء انتخابات
قادمة يتطلب تعديل قانون االنتخابات  ،الن العمل
بالقانون النافذ حاليا �سيواجه نف�س العقبات وتظهر
النتائج امل�شكوك بها نف�سها" .بدوره اكد مقرر جلنة
�ش�ؤون االقاليم واملحافظات النائب ال�سابق ر�سول ابو
ح�سنة  ،امكانية ت�أجيل انتخابات جمال�س املحافظات

املقررة اواخر العام احلايل اىل ا�شعار �آخر حلني ت�شكيل
احلكومة اجلديدة  ،ما ي�سمح بتخ�صي�ص �أموال وتهيئة
امل�ستلزمات الفنية اخلا�صة باالنتخابات املحلية.
وق��ال اب��و ح�سنة  ،يف حديث ل��ـ«اجل��ورن��ال» ،ان "
جمل�س النواب اجلديد �سيم�ضي اوال اىل �سحب الثقة
عن اع�ضاء جمل�س املفو�ضية الذين مت جتميد عملهم
 ،واالبقاء على الق�ضاة املنتدبني او الت�صويت على
اختيار مفو�ضني جدد لت�سلم ادارة جمل�س املفو�ضني
" ،م�شريا اىل ان ذلك �سيف�ضي اىل ت�أخري اعالن النتائج
وامل�صادقة عليها وم��ن ثم اال�ستعداد النتخابات
جمال�س املحافظات التي حتتاج اىل  6ا�شهر يف
االقل ا�سوة ب�أي عملية انتخابية اخرى" .وا�ضاف ان
" اجلميع ينتظر التئام جمل�س النواب بدورته اجلديدة
للم�صادقة على قانون انتخابات جمال�س املحافظات
واالق�ضية  ،والتدقيق يف كل مادة �ضمن القانون  ،حتى

ال تتكرر اخطاء انتخابات جمل�س النواب نف�سها ومنها
الت�صويت االلكرتوين والعد والفرز االلكرتوين " ،مبينا
ان " اي عملية انتخابية ممكن �أن جتري يف هذا الوقت
حتتاج اىل غطاء مايل  ،لكن ت�أخر ت�شكيل احلكومة
اجلديدة قد ال ي�سمح بذلك حاليا" .وتقول م�صادر
مطلعة ان الربملان اجلديد حال انعقاده �سيناق�ش ملف
انتخابات جمال�س املحافظات ،الفتا اىل ان تاخري
ت�شكيل احلكومة �سيكون عامل مكمل ملجموعة عوامل
التي تف�ضي اىل تاجيل االنتخابات املحلية .وت�ضيف
امل�صادر يف حديثا مع «اجل��ورن��ال»،ان احلكومات
املحلية حال متديد عملها �سيكون هناك رقابة م�شددة
من قبل الربملان واحلكومة اجلديدة على تخ�صي�صات
امل�شاريع خوفا من امكانة ا�ستغاللها من بع�ض
االع�ضاء الذين يرون انف�سهم خا�رسين حال م�ضيهم
بالرت�شيح لدورة جديدة".

املا�ضية ،باال�ضافة اىل اخرين مل ت�رصف م�ستحقاتهم
كاملة كموظفي ال�صحة ،فهذه كلها م�شاكل ت�ؤثر �سلبا
على الو�ضع املعي�شي واالقت�صادي للمواطن املو�صلي".
واو�ضح ان "االخطار ال زالت تهدد امن حمافظة نينوى
على الرغم من حتريرها بالكامل من داع�ش الن هناك
جيوب ارهابية حتاول ا�ستغالل بع�ض الثغرات الحداث
خرق امني يف املحافظة ،حيث القي القب�ض قبل ايام
على جمموعة ارهابية تروم تنفيذ هجوم ارهابي داخل
مدينة املو�صل وكانت القوات العراقية قد �أطلقت عملية
مو�سعة و�شاملة يف � 17أكتوبر/ت�رشين الأول ،2016
ال�ستعادة مركز مدينة املو�صل �شمايل البالد ،من �سيطرة
تنظيم "داع�ش" الإرهابي الذي ا�ستوىل عليها يف يونيو/
حزيران  .2014و�شهد مركز املدينة التي ت�ضم مئات
الآالف من املدنيني ،ا�شتباكات عنيفة طوال � 9أ�شهر بني
القوات العراقية و�إرهابيي "داع�ش" .و�شاركت الطائرات
التابعة لقوات التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة

الأمريكية ،يف العملية الع�سكرية .ويف الوقت الذي
ق�صفت فيه مقاتالت التحالف ،الأهداف التابعة للتنظيم
الإرهابي ،فقد الكثري من املدنيني �أرواحهم وهم حتت
�أنقا�ض منازلهم ،فيما نالت "املو�صل القدمية" الن�صيب
الأك�بر من اخل�سائر والأ���ض�رار .ويف  9يوليو/متوز
� ،2017أعلن رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي،
ا�ستعادة القوات العراقية كامل املو�صل .وخالل عمليات
ا�ستعادة املدينة ،تعر�ضت البنى التحتية الأ�سا�سية يف
املو�صل ،كمحطات الطاقة الكهربائية وحمطات املياه
وامل�ؤ�س�سات ال�صحية والرتبوية والأمنية� ،إ�ضافة �إىل
ممتلكات املدنيني مثل املنازل وال�سيارات ،لدمار يبلغ
 80باملائة ،بح�سب م�س�ؤولني حمليني .وكان جمل�س
ال��ن��واب ،قد �صوت يف  8كانون الثاين  ،2015على
ت�شكيل جلنة حتقيقية خا�صة با�سباب �سقوط مدينة
املو�صل بيد تنظيم "داع�ش ،اال ان اللجنة مل تتو�صل اىل
نتائج حقيقية ب�ش�أن ذلك".

الكثبان الرملية  ..حلول معطلة للتخفيف
من ارتفاع درجات الحرارة
بغداد -طالب الموسوي

ي�شهد العراق موجة حر �شديدة  ،خ�صو�صا املحافظات
اجلنوبية منه ،حيث �سجلت �أعلى درج��ات ح��رارة يف
العامل جتاوزت  /51/درجة مئوية يف بع�ض املناطق
 ،ال�سباب عزاها متخ�ص�صون واكادمييون يف البيئة
من جامعة ذي ق��ار اىل العديد من العوامل البيئية
واملناخية،داعني ،احلكومة املحلية لتفعيل م�شاريع
الكثبان الرملية املعطلة للتخفيف من ارتفاع درجات
احلرارة  .يقول الدكتور با�سم الف�ضلي املتخ�ص�ص يف
اجلغرافية البيئية من كلية االداب بجامعة ذي قار
 ":ان العراق ت�أثر بتعمق منخف�ض الهند املو�سمي

الذي ي�سيطر على معظم اق�سام �سطحه و�شبه اجلزيرة
العربية ابتداء من �شهر �أي��ار اىل اواخ��ر �شهر �أيلول ،
بعد تراجع املنخف�ضات اجلوية املتو�سطية واجلبهوية
يف اوائل حزيران " ..وا�ضاف  ":ان العوامل الب�رشية
تلعب دورا �أكرث و�ضوح�آ يف تفاقم هذه الظاهرة التي
اخذت باالنت�شار على امل�ستوى العاملي ب�سبب الغازات
احلاب�سة واهمها غاز  CO2ال��ذي ارتفعت ن�سبه يف
اجلو بعد الثورة ال�صناعية من  280جزء باملليون اىل
اكرث من  360جزء باملليون يف عام  ." 2017وا�شار
اىل  ":ان ات�ساع خماطر ارتفاع درجات احلرارة و�سيادة
مظاهر اجلفاف والت�صحر يجب ان تاخذ حيزا من
اهتمام احلكومة ،
تفاصيل اكثر ص2

نصاب يدعي المعجزات ..فماذا طلب العراقيون؟
بغداد – خاص

تطفو لل�سطح بني احلني والآخر �شخ�صيات متتلك
م��ن اجل���ر�أة م��ا يجعلها ت��دع��ي ام��ت�لاك ك��رام��ات
ومعجزات ،وبع�ضهم يتجاوزوا احل��دود بانتحال
�صفحة �أنبياء .وادعاء النبوة لي�س امرا جديدا بواقع
احلال ،فهو نابع من انت�شار اجلهل يف املجتمعات
اىل جانب الطمع ال�سيا�سي وحب الت�سيد وك�سب
الوالء املطلق ،وغالبا من يرتكز يف بع�ض املناطق

دون اخ��رى ،بح�سب خمت�صني .ويف �أح��د حلقة
�ضمن ذلك امل�سل�سل ،ظهر رجل يبدو �أنه خم�سيني
وملتح ،وهو يدعي �أنه امل�سيح ابن مرمي وقد ظهر
يف العراق ،خماطبا اتباع الأديان كافة ب�رضورة
اتباعه من اجل �أن حتل الربكة والأم��ن يف �أرجاء
املعمورة .وبدا الرجل غري مقنع للوهلة الأوىل،
وه��و يخطب قائال "بنزويل يحل اخل�ير والربكة
ويعم االم��ن وتنهي احل���روب وال���زالزل وال�سلب
والقتل ،انتظر اميانكم بي" ،موجها كالمه هذا اىل

اتباع الديانات الإ�سالمية وامل�سيحية واليهودية
والبوذية والهندو�سية .و�أف�صح هذا املدعي عن
ا�سمه ال�رصيح ،ب�أنه "ها�شم �سهم جرب" ،الأمر قوبل
مبوجة تندر من قبل مئات العراقيني على موقع
التوا�صل االجتماعي الفي�سبوك .حيث ،قال �أحدهم
"اتركوه ع�سا �أن يخل�صنا من م�شلكة الكهرباء ،لكن
ووجهه �صديء" ،وانهالت عليه التعليقات ال�ساخرة،
حتى �أن الكثريين طالبوه بحل "�أزمة الكهرباء"
طاملا كان لديه معجزات .وبح�سب باحثني ،ف�إن

ادعاءات النبوة تكرث هذه الأيام يف بلدان معينة
وتكاد تختفي متاما يف بلدان �أخرى ،ففي باك�ستان
مثال يكاد يظهر مدعي نبوة جديد كل �شهر تقريبا،
ويف العراق ظهر �أك�ثر من  23مدعي ًا بني حربي
اخلليج الأوىل والثانية فقط ،ويف لبنان ظهرت 6
حاالت ،ويف م�رص وال�سودان واجلزائر قب�ض على
مدعي نبوة جديد �أو مهدي منتظر ،بل وحتى يف
�أمريكا نف�سها ظهر بني اجلالية الإ�سالمية �أربعة
�أ�شخا�ص منذ عام  2000ادع��وا النبوة ومتتعوا

بحماية قانون حفظ احلريات الدينية .الباحث
التاريخي ،اجمد كرمي ،قال يف حديث لـ«اجلورنال»،
�إن "ظهور الن�صابني من مدعي النبوة وامتالك
املعجزات ظاهرة تاريخية متوا�صلة عرفت يف
كافة املجتمعات" ،عازيا �سببها اىل "انت�شار اجلهل
والطمع ال�سيا�سي اىل جانب جماح الرغبة بالت�سيد
االجتماعي وك�سب ال��والء املطلق� ،أ�ضف اىل ذلك
عوامل تتعلق رمبا بانف�صام ال�شخ�صية ودواف��ع
نف�سية �أخرى" .وتاريخيا ظهر من ه�ؤالء عدد كبري

يف املا�ضي ،حيث �أدعى النبوة يف اخر حياة النبي
(�صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم) اال�سود العن�سي يف
اليمن ،وكانت ردته اول ردة يف اال�سالم ،وكذلك
فعل م�سيلمة الكذاب الذي زعم ان الوحي ي�أتيه يف
الظالم ،و �سجاح بنت احلارث التغلبية كانت من
ن�صارى العرب وقد ادعت النبوة بعد وفاة الر�سول
(�ص) ،ويف الع�رص احلديث ظهر بالهند رجل يدعى
"مريزا غالم احمد القادياين" ادعى النبوة وكان
يزعم انه يتلقى الوحي من ال�سماء.

