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بمس��اعدة م��ن أم��راء الخلي��ج.. وبدع��م م��ن »الب��اب العال��ي«

الثالثاء

فريق خمابرات امريكي وسط اخلرضاء 
للتجسس عىل املالكي !!

ب��ات المس��لحة ئل��ة حول��ت لتركي��ا ولبن��ان لتموي��ل العصا بن��ك الدوح��ة: أم��وال ها

قــانـــون العـــفــو 
عــن البنـــى 
التـحــتـيــة !

فرق��ة أميركي��ة خاص��ة تع��ود إل��ى الع��راق لضب��ط األم��ن المتزع��زع !!

ساسة العراق يشعرون بـ«الذنب« ويتحصنون  
يف اخلرضاء وينأون عن »احلريق«!!

                         تكشف التفاصيل اخلاصة بفضيحة »طيبة« .. 
وحجم الفساد املرتبط بربملاين ومسؤول حكومي !!

حسن اخلزاعي: 
عىل الداخلية 

إجياد حل 
لألغنية!!
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رئيس كتلة املواطن: 
إغتيال الوائيل دليل 

الفوضى األمنية 

إرهاب
 يف الصف االول 

االبتدائي !! 
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        المستقبل العراقي/ خاص
ق�ال مص�در دبلوماس�ي مطل�ع إن 
الحكوم�ة الكندية بعثت بتهديد رس�مي 
إل�ى نائ�ب رئي�س الجمهوري�ة خضّي�ر 
الخزاع�ي بس�حب الجنس�ية عن�ه ف�ي 
ح�ال اس�تمراره بتوقيع أح�كام اإلعدام 
الص�ادرة ض�د المجرمي�ن المدانين عن 

القضاء العراقي.
وأّك�د المصدر في تصري�ح خص به 
“المستقبل العراقي” إن الخزاعي التحق 
بموقف بالرئيس جالل طالباني الرافض 
لتوقي�ع ومصادقة اح�كام االعدام برغم 
تخويل�ه بالمصادقة على تل�ك األحكام. 
ف عن  ولفت المصدر إلى أن الخزاعي توقَّ
مصادقة الق�رارات الصادرة من القضاء 
بع�د أن تلّق�ى تهدي�د الحكوم�ة الكندية 

بسحب الجنسّية الكندية منه.

كندا هتدد اخلزاعي بسحب 
جنسيته !!

          المستقبل العراقي / خاص
كشف مصدر مقرب من الش�ركات األمنية الخاصة 
العامل�ة في بغداد عن معلوم�ات تفيد بوجود فريق 
�س على الساس�ة  م�ن المخابرات األميركية يتجسَّ

العراقيين، وعلى رأسهم مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي.وأضاف المصدر في تصريح خص 
به “المستقبل العراقي” أن فريق المخابرات يعمل داخل المنطقة الخضراء بصفة عناصر حماية 
أمنية للس�فارات األجنبية، الفتاً إلى أن تقنية البلوتوث لسماعات الرأس المقترنة مع الهواتف 
الذكية وس�يلة مهمة في عملية التجس�س عن بعد لمس�افات تزيد على كم واحد تقريباً، مبيناً 
أنها تس�اعد على تحديد حركات األجس�ام عبر تلك التقنيات هيدف�ون “الجابرا”. واكد المصدر 
ان “االجهزة الذكية كااليفون والغالكس�ي تس�تخدم عن بعد ايضا بواسطة تقنية البلوسنايبر 
لس�رقة الملفات من حواس�يب مكاتب المس�ؤولين”، موضحاً أن “فريقاً متخصصاً يقبع في 
مركبات تسير بسرع منخفضة يجول في محيط مكاتب المسؤولين يلتقط المعلومات”. ولفت 
المصدر إلى أن المعلومات الس�رية لدى مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع لم تعّد سرية ألنها 

–بحسب المصدر- أصبحت مشاعاً لدى المخابرات األميركية.

ص20
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اهلاشمي يتوسل مريس التوسط لدى بغداد حلل قضيته !!
        المستقبل العراقي/خاص

كشف مصدر دبلوماسي مطلع عن لقاء جمع بين طارق الهاشمي المحكوم عليه باإلعدام شنقاً بسبب ضلوعه 
بأعم�ال إرهابية وبين رئيس الجمهورية المصري محّمد مرس�ي، الفت�اً إلى أن اللقاء جرى على هامش مؤتمر 

حزب العدالة والتنمية في اسطنبول.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ل�”المستقبل العراقي” إن “الهاشمي طلب من مرسي التدخل 

في قضيته وارس�ال رس�الة الى رئيس الوزراء ن�وري المالكي تؤكد عدم رضا مص�ر عن الوضع الذي 
عومل به”.وأوضح أن الهاشمي التقى أيضاً رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وأطلعه أنه 
“لم يتس�لم كلمة مؤكدة من مرسي، مبلغا اياه بأن قضيته يمكن حلها عراقيا”. ونقل المصدر 
عن بارزاني قوله انه “يستطيع التأثير في الوسط السياسي وأنه بمقدوره خوض االنتخابات 

بالنيابة وتحريك شعبيته”.

لخاصة ا االمني��ة  لش��ركات  ا م��ن عناصر  اغلبه��م 

»قانون النفط 
والغاز« تائه بني 

مرشوعي 2007 
و2011

لسياس��ية” لتأثي��ر ف��ي األط��راف ا ”ا ن��ي وع��ده ب� رزا با

         بغداد/ المستقبل العراقي
كشف مصدر مطلع امس عن اصدار معاون مدير 

مكت�ب رئيس مجلس ال�وزراء تعليمات تمن�ع موظفي المجلس من اس�تعمال 
مواقع التواصل االجتماعي، ألس�باب مجهولة. وقال المصدر، الذي طلب عدم االش�ارة إلى اسمه 
ل�”شفق نيوز”، إن “اوامر صدر وتعليمات مشددة لموظفي مجلس الوزراء تقضي بعدم استعمال 
مواقع التواصل االجتماعي وعلى رأس�ها الفيس بوك ألس�باب غير معلومة”. واوضح أن “االمر 
هدد بنقل اي موظف يعمل في المجلس إلى امانة بغداد في حال اكتشف ان لديه حساباً في الفيس 
بوك باس�مه الحقيقي”. وقد الحظ المراقبون مؤخرا ان اعتقاالت تقوم بها قوى امنية تصاعدت 
وبش�كل ملحوظ ومتس�ارع، من دون “مذك�رات قضائية”، تط�ال مدوني المواق�ع االلكترونية 
يتقدمه�ا ال�”فيس بوك”، بحجة “تبني اعمال ارهابية”، وتدوينها على الش�بكة العنكبوتية، على 

وفق مصادر ل�”شفق نيوز”.

وسائل االتصال 
احلديثة أقعدت 
»احلكوايت« يف 

املتحف

املرصيان شوقي وبالل يصالن 
بغداد لالنضامم للنفط

حتذير من زيادة 
سكانية يف كربالء !!
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ص2
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غدًا.. وبالوثائق

حمللون غربيون يشكون 
يف قدرة إرسائيل عىل 

رضب إيران

منصب األمني: الزبيدي وعبطان 
»خارج احلسبة«.. والزيدي وعبد 

الرزاق يتوسالن !!
ص3

تبديل لوحات تسجيل 
السيارات املؤقتة منتصف 

الشهر اجلاري

         المستقبل العراقي/ خاص
أكد مصدَّر سياسي مطلع إن رئيس الوزراء نوري المالكي أوفد القيادي 
في ائتالف دولة القانون حسن السنيد إلى أربيل للتباحث مع رئيس اإلقليم 
مس�عود بارزاني بشأن حلحلة األزمات بين اإلقليم والمركز.وقال المصدر 
في تصريح خص به »المس�تقبل العراقي« إن السنيد سيطرح خالل زيارته 
مش�روعاً للمصالحة بين الجانبين يتضمن اعتذاراً صريحاً عن المش�ادات 
التي وقعت بين اإلقليم والمركز خالل المدة الماضية وما رافقها من تشدد 
في مواقف الطرفين، مبيناً أن المالكي يسعى إلى ترطيب األجواء مع إقليم 
كردس�تان مع اقتراب موعد االنتخابات البرلمانية. وأش�ار المصدر إلى أن 
الس�نيد سيتباحث مع بارزاني بش�أن قانون البنى التحتية، فضالً عن حث 

بارزاني على التعجيل في عقد االجتماع الوطني.

بغداد تبادر حلل األزمة مع اربيل:
البنى التحتية مقابل التهدئة !!

واشنطن تشرتط قيادة مركزية لـ »اجليش 
احلّر« لتزويده بمعلومات عسكرية

         بغداد/ المستقبل العراقي
قال�ت مص�ادر سياس�ية مطلع�ة ف�ي المجلس 
تمتل�ك  األميركي�ة  »اإلدارة  أنَّ  الس�وري،  الوطن�ي 
معلومات عسكرية التقطتها األقمار الصناعية فوق 
س�وريا حول أب�رز وأه�م المواقع الحيوي�ة التابعة 
لنظ�ام »الرئيس الس�وري بش�ار األس�د«، الفتًة إلى 
أنَّ »واش�نطن تبح�ث عن قي�ادة عس�كرية مركزية 
ف�ي »الجي�ش الحّر« ق�ادرة عل�ى التعام�ل مع هذه 
المعلوم�ات«. وأوضحت المصادر المقربة من دوائر 
صناع�ة القرار ف�ي الواليات المتحدة أنَّ »واش�نطن 
بحثت أكثر من مرة مع قيادات »الجيش الحّر« وغيره 
من القيادات العسكرية مسألة وحدة القيادة من أجل 
تركيز الجهود على إس�قاط نظام األسد، لكنها حتى 
اآلن ل�م تقتنع بمس�اعي وحدة الكتائ�ب المقاتلة«.

وكشفت عن تش�كيل لجنة تركية أميركية عسكرية 
مش�تركة لمساعدة المعارضة الس�ورية على توفير 
بعض أنواع السالح واإلشراف األمني المتمثل بالدعم 
اللوجس�تي، بيد أنها استبعدت تغييراً دراماتيكيا في 
الموقف االميركي حيال األزمة السورية، مشيراً إلى 
أنَّ »االهتم�ام األميركي اآلن يترك�ز على االنتخابات 
األميركي�ة«. م�ن جه�ة أخ�رى، نق�ل ع�ن مص�ادر 
يدها أنَّ  عس�كرية في »الجيش الس�وري الح�ّر«، تأكِّ
»اإلدارة األميركية رهنت منذ توسع سيطرة الكتائب 
المقاتل�ة على حل�ب الدعم بالس�الح بتوحي�د كافة 
الكتائب المقاتلة على األرض، وإقصاء بقية العناصر 
المتطرف�ة«، الفتًة إلى أنَّ »واش�نطن تعد للمائة قبل 
تزوي�د المعارضة بأي نوع متطور للس�الح في ظل 

االنتشار الواسع للكتائب المقاتلة«.

أقليات العراق يف 
مهب “عواصف” 
األزمات السياسية 

والرتدي األمني

       كربالء/ المستقبل العراقي
محاف��ظ  ح��ذر 
كربالء آمال الدين الهر، 
الس�كانية  الزيادة  م�ن 
الت�����ي  المضط�ردة 
الم�حافظ�ة  تش�هدها 
حي�ث وصل�ت ال�ى %5. 
وقال الهر امس إن »هذه 
ال  الس�كانية  الزي�ادة 

تتناسب مع االيرادات المالية الضئيلة التي 
تحصل عليها كربالء، مؤكداً أن توفر فرص 
العمل واالستقرار واالمني عوامل ساعدت 

على الهجرة الى المحافظة«.

الـ »فيس بوك« ممنوع يف رئاسة 
جملس الوزراء !!

ت��م  متلك��وا كوا لقاع��دة” إ مص��ادر ل���                : معتقل��و “ا
له��روب” !! ث��ون ا را وموباي��الت قب��ل ب��دء “ما

ص7

ذي قار: مسؤول كبري 
من بغداد وراء تفجري 

البطحاء !!
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على ذمة وكالة اور االخبارية

ص5
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           التحليل ال�سيا�سي/ غامن عريبي
 

خالل جلسة واحدة اكتشف العراقيون 
ومعه�م م�ن يراق�ب بعدس�ة الخبي�ر في 
الوالي�ات المتح�دة االميركي�ة وبريطاني�ا 
ومراكز استش�ارية في البل�دان المأهولة 
ان الع�راق لن يس�تقيم ام�ره، وان القادة 
السياس�يين الحاليين لن يس�تطيعوا بناء 
البل�د، وان التجرب�ة الديمقراطية المجيدة 
الت�ي تأسس�ت في الع�راق بعد 9 نيس�ان 
ستكون مناسبة غير س�ارة في ذاكرتهم، 
شأنها في ذلك ش�أن 8 شباط 1963 و17 
– 30 تم�وز 1968 الن ه�ؤالء المختلفي�ن 
يتحين�ون الفرصة لاليق�اع ببعضهم، وقد 
استثمروا الديمقراطية خالل عشرة اعوام 
للمحاصص�ة واالث�راء واالف�ادة م�ن قوة 
القان�ون والمؤسس�ات وطبيع�ة النظ�ام 
الوطني المفتوح الغراض حزبية..مقيتة!.

الساسة العراقيون قتلوا ويقتلون في 
الروح العراقية التش�بث باالمل والتمس�ك 
بالخي�ارات الوطني�ة الت�ي رافق�ت انجاز 
س�قوط النظام ف�ي 9 نيس�ان 2003، وال 
يري�دون ان يظهروا لش�عبهم، وال المتهم 
والوظائ�ف  المواق�ع  يس�تحقون  انه�م 
الت�ي  االول�ى  التش�ريعية  او  السياس�ية 
الديموقراطي�ة  التجرب�ة  اياه�ا  منحته�م 

االولى على يد المشروع االميركي!.
الس�لطة  ف�ي  الحالي�ون  العراقي�ون 
يدرك�ون ان الفضل االميرك�ي عليهم كبير 
وم�ع ذلك يتحين�ون الفرصة تل�و االخرى 
لكي يكونوا في الجانب االخر من العالقات 
السياس�ية الطبيعي�ة مع وش�نطن، وهي 
حالة تعكس نم�وذج الوعي االبتدائي الذي 
جبل عليه اغل�ب قادة العملية السياس�ية 
الذي�ن نش��أوا في اج�واء مناه�ج عربية 
قومي�ة ال عالقة لها بالمش�روع التحرري 
ذات صل�ة باج�واء المش�روع البريطاني، 
وحي�ن س�قط النظ�ام العراق�ي، والح�ت 
تباش�ير التحرير تنادى اصحابنا الميامين 
_اع�ل هب�ل_ فتحول�ت الوالي�ات المتحدة 
ال�ى راعي�ة حري�ة وداعي�ة حق�وق وهي 

كذل�ك بالمنط�ق الطبيعي لكن المش�كلة 
الس�لطة" فضل�وا  ان جماعتن�ا "ش�يعة 
البقاء ف�ي صالة المش�روع القومي وهم 
اس�الميون عان�وا من س�لطة المش�روع 
القوم�ي كثيرا ال لش�يء اال لك�ي يقال في 
العال�م العرب�ي عنه�م انهم ض�د الواليات 
المتح�دة والغزو االميركي للع�راق لكي ال 
تس�تقر التجربة الواقعية ف�ي العراق، اما 
الذي حدث فان جماعتنا لم يأس�روا قلوب 
الع�رب به�ذا الص�دود العراق�ي الصحاب 
الفضل االميركي، والدليل حجم المشاركة 
العربي�ة ف�ي القم�ة العربي�ة واالنكف�اء 
والتآم�ر عل�ى النظ�ام الوطن�ي، والدلي�ل 
االكبر اننا ضعنا بين قادة عملية سياس�ية 
غير مبالين باالخطار العربية على حدودنا 
المفتوح�ة على التحديات واالخطار، وغير 
مبالي�ن بخط�ورة االبتع�اد عن السياس�ة 
االميركي�ة التي تراقب ع�ن كثب تخبطنا.. 
اخرها هلوس�تنا التش�ريعية في البرلمان 

بشأن قانون البنى التحتية!.
ما يح�دث، اننا نفرط بقيم�ة االنجاز 
لصالح ش�عارات جوفاء وق�راءات فارغة 
لمش�هد عرب�ي ومحل�ي ال يبدو ان�ه يعير 
اهتمام�ا لن�ا، ونح�ن نتخب�ط بمش�روع 
هنا، ومش�روع هناك، بقصد الفائدة فيما 
تتهي�أ اتجاه�ات وكتل اخرى ف�ي العملية 
السياس�ية للطع�ن به وتش�ويه مقاصده 
بقصد اس�قاطه، الن تلك الكت�ل ترى فيها 
تكبي�ال القتصاد الع�راق وامكاناته المالية 
وانتعاش�ه االجتماع�ي بينم�ا ت�رى في�ه 
الس�لطة بداي�ة انطالقة ثورة ف�ي التنمية 
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة العراقي�ة ومن 
يق�ف ضده انم�ا يحاول ان يض�ع العصي 
والعراقيل في وجه مسيرة التنمية الوطنية 

التي تطمح اليها الدولة!.
م�ا يجري، انن�ا نره�ن الموافقة على 
مقترح قانون العفو العام بالموافقة على 
مقت�رح قان�ون البن�ى التحتية، ف�اذا اراد 
الصدري�ون والعراقية ان يضع�وا العراقيل 
بوجه البن�ى التحية لدولة القانون، تذكروا 
ان ع�دم الموافقة س�تحرمهم م�ن انجاز 

تاريخي يعود عليهم بريع سياس�ي وربح 
انتخابي عبر اطالق س�راح عشرات اآلالف 
م�ن انصاره�م ومقاتليه�م وعناصره�م 
الذي�ن اعتقل�وا وادين�وا في مدد س�ابقة، 
وه�و م�ا يعن�ي ان المس�ألة الت�ي يعي�ر 
اليه�ا السياس�يون االعتبار هي المس�ألة 
السياس�ية والمعايي�ر االنتخابية وليس�ت 

التنمية االجتماعية واالقتصادية!.
وبدل ان ننكفئ عل�ى الغريزة العربية 
الت�ي تكرهنا، وال تلتفت لن�ا كعرب وجزء 
م�ن منظومة العالقات العربي�ة وتاريخها 
ومادته�ا  الجغراف�ي  وحيزه�ا  وقيمه�ا 
الحضارية االولى والجزء المكمل للنس�يج 
القوم�ي ونش�عر عرب الخلي�ج ان الخوف 
منا ليس اقل من الخوف المفترض وجوده 
في قلوبهم من اي�ران حيث يقيمون معها 
افض�ل العالق�ات السياس�ية ويغازلونه�ا 
نج�اد  رئيس�ها  بي�د  ايديه�م  ويضع�ون 
وه�و اجراء لن يك�ون اال باقام�ة عالقات 
س�تراتيجية مع واش�نطن راعية مشروع 
اس�قاط الدكتاتورية وتس�ليم السلطة لنا 
نذهب الى روس�يا لنش�تري الس�الح منها 
بقيم�ة 5 مليارات دوالر وكأن تلك الصفقة 
العس�كرية س�تفرح االمي�ركان وتغي�ض 

الروس!.
اذا كن�ا نتناب�ز ونتناف�س  الس�ؤال.. 
بمعايير حزبي�ة فنوقف مش�روعا تنمويا 
ونره�ن الموافق�ة علي�ه بالموافق�ة على 
مقترح العفو العام ونش�تري سالحنا من 
روس�يا ونلح ف�ي التعارض مع السياس�ة 
الت�ي قدم�ت الس�لطة لن�ا عل�ى طبق من 
ذه�ب حي�ث كن�ا نتله�ى عل�ى هام�ش 
المرحلة والتاريخ ف�ي عواصم المنفى وال 
فض�ل الح�د باس�قاط النظ�ام اال الفضل 
ومعدات�ه  وجن�وده  بمليارات�ه  االميرك�ي 
وامكاناته..كي�ف يمك�ن ان يجري كل ذلك 
واالميركي�ون س�اكتون وهل سيس�كتون 
طوي�ال وهل النهج المس�تخدم ف�ي ادارة 
السياس�ية والدولة والتش�ريعات  العملية 
ه�و نهج يؤدي في النهاي�ة الى قيام وطن 
آمن ومس�تقر وهل الذي يج�ري له عالقة 

بالعمل الوطني ويندرج في نظمه 
وانساقه وقوانينه ام اننا ابتعدنا عن العملية 
والتواف�ق عل�ى اقامة العالق�ات الطبيعية 
م�ع الوالي�ات المتح�دة وفضلن�ا الحليف 
الروسي واسلحته على الطارىء االميركي 
ومواقفه؟!.نحن نتخبط.. وهنالك مالحظة 
اود التذكي�ر بها في اطار العالقة بالواليات 
المتح�دة والخط�ورة التي تنط�وي عليها 
مسألة اهمال سياستها او االستدارة عنها 
بالمنفرجة وهي ان واش�نطن اقدمت على 
3 انقالبات عس�كرية ف�ي كوريا الجنوبية 

وقواعدها موجودة في س�يئول وس�محت 
بان يتغير النظام السياس�ي 3 مرات وهي 
موج�ودة ف�ي معس�كرات وتس�يطر على 
البلد ومحكومة باتفاقات سياسية وامنية 
اق�وى من اتفاقاتنا معها اي ان واش�نطن 
اليهمه�ا ف�الن او ع�الن ق�در م�ا يهمه�ا 
ف�ي  الجدي�دة  االس�تراتيجية  مصالحه�ا 
العراق والخليج ولن تعير اهتماما لصفقة 
عس�كرية مع ال�روس اذا كانت المس�ألة 
التؤدي ف�ي النهاية الى تغيير جوهري في 
االستراتيجيات السياس�ية العسكرية بين 

الوالي�ات المتحدة والعراق في المس�تقبل 
حيث يس�عى بع�ض القادة عل�ى ذلك فاذا 
ح�دث ذلك ف�ان امي�ركا س�تندفع باتجاه 
اجراء تغيير مؤقت على الحالة السياس�ية 
الجنوب�ي  الك�وري  النم�وذج  باس�تخدام 
القوم�ي  االس�تراتيجي  امنه�ا  لضم�ان 
وسيفعلها االميركيون دون ان يكون لديهم 
ما يفترض ان يتوافر لدينا من مهابة قيام 
االنقالب ف�ي بغ�داد العتباراته�ا الفكرية 
للثقاف�ة  عاصم�ة  وكونه�ا  والحضاري�ة 
العربي�ة عن س�يئول الكوري�ة الن الحافز 

ال�ذي يقدمه االميركيون ف�ي كل عملية او 
خطوة سواء في جبال القبائل الباكستانية 
وعملي�ة قت�ل ب�ن الدن او الخض�راء عب�ر 
عملي�ة عس�كرية محدودة او س�يئول هو 
االم�ن القوم�ي االميرك�ي فهل يس�توعب 
اخوة الدرب هذا المعنى ام انهم س�يبقون 
س�ادرين في غ�ي معركة االس�تيالء على 
النف�وذ وه�م يعرفون ان الق�رار االميركي 
سيضعهم في بيوتهم خالل ربع ساعة هو 
زمن العملية التي جرت في منطقة القبائل 

ضد بن الدن؟!.

قــانـــون العـــفــو عــن البنـــى التـحــتـيــة !

             بغداد/ امل�ستقبل العراقي

طلب�ت الحكوم�ة التركي�ة ام�س م�ن البرلم�ان تجديد 
موافقته على ش�ن غارات ضد مواقع المتمردين االكراد داخل 
االراض�ي العراقية لمدة س�نة اضافية وذلك ف�ي اوج تصعيد 
للمعارك بين الجيش وحزب العمال الكردس�تاني.وقدم حزب 
العدال�ة والتنمية "المنبثق من التيار االس�المي" الذي يترأس 
الحكومة رسميا الى الجمعية التركية مذكرة ستتم مناقشتها 

كأولوية اثناء الدورة الجديدة التي بدأت امس، كما افاد مصدر 
برلمان�ي. ويوافق البرلمان التركي بانتظ�ام منذ العام 2007 
عل�ى ه�ذه المذك�رات الحكومية الت�ي تتيح للجي�ش التركي 
قص�ف مخابىء ح�زب العمال الكردس�تاني داخ�ل االراضي 
العراقي�ة والتدخ�ل ميدانيا عن�د الضرورة. وف�ي بداية ايلول، 
قص�ف الطي�ران الحرب�ي التركي ع�دة مواق�ع لالنفصاليين 
االك�راد على االراض�ي العراقي�ة المجاورة. وينتهي س�ريان 
مفعول االذن الممنوح للحكومة حاليا في 17 تش�رين االول. 

ويش�هد النزاع الكردي تصعيدا ملحوظا في اعمال العنف في 
جنوب ش�رق تركيا منذ بداية الصيف حيث سجلت كثافة في 
الهجمات المس�لحة التي يش�نها حزب العمال الكردس�تاني 
والعملي�ات العس�كرية للرد عليه�ا وقمع الس�لطات التركية 
للحركة السياس�ية الكردية.واكد رئيس الوزراء التركي رجب 
طي�ب اردوغان االس�بوع الماضي ان 144 عنص�را من قوات 
االمن و239 متمردا من حزب العمال الكردس�تاني الذي حمل 
السالح ضد انقرة منذ 1984، لقوا مصرعهم منذ بداية العام.

             بغداد/ اأ.ف.ب

 يتبنى المس�ؤولون العراقيون 
ف�ي العل�ن سياس�ة اعتب�رت "نأيا 
بالنفس" ع�ن اعمال العنف الدامية 

الت�ي باتت تعك�س "فش�ال امنيا" 
متصاعدا في ب�الد تعيش على وقع 
القتل اليومي منذ نحو تسع سنوات. 
االح�د  العراقي�ون  اختب�ر  وبينم�ا 
الماضي رعبا متنقال في نحو عشر 
مناط�ق مختلف�ة ش�هدت انفجار 
اكثر من 15 س�يارة مفخخة وعبوة 
ناس�فة، قتل فيها 33 شخصا على 
االقل، لم تصدر اي ادانة وتعليق عن 

اي مسؤول كبير. 
ويقول مستشار االمن القومي 
لوكال�ة  الربيع�ي  موف�ق  الس�ابق 
فران�س ب�رس "مع االس�ف اعمال 
العن�ف االرهابية )...( اصبحت تمر 
مرور الكرام على بعض السياسيين 
جف�ن".  له�م  يرم�ش  ال  بحي�ث 
ويضي�ف "الس�بب انهم ه�م اصال 

جزء من المشكلة".
وغابت البيانات المنددة بالعنف 
والت�ي ن�ادرا ما تنش�ر اص�ال على 
مواق�ع الرئاس�ات الث�الث وغيرهم 
من المسؤولين خالل االيام الدامية، 
ونشر بيان على موقع البرلمان حمل 
تهنئة لمنتخب كرة القدم للناشئين 
بالفوز على نظي�ره الكويتي. حتى 
قناة "العراقية" الحكومية، تجنبت 
االحداث الدامية التي طبعت معظم 

فترات النهار.
واوردت القناة خبرين عاجلين، 
منتخ�ب  ف�وز  في�ه  اعلن�ت  االول 
الناشئين وتاهله الى تصفيات كاس 
العالم لكرة القدم، والثاني نقلت فيه 
تهنئة رؤساء الجمهورية والبرلمان 
والحكومة للمنتخب. بدورها تجنبت 
معظم الصح�ف التابعة الى احزاب 
سياس�ية حاكمة صباح امس ذكر 
اعم�ال العن�ف. وعنون�ت صحيفة 
"الصباح" الحكومية على صفحتها 
االولى "االحرار تسحب قانون العفو 

العام"، في اشارة الى كتلة االحرار، 
لتجم�ع  كبي�رة  ص�ورة  واف�ردت 
ثقافي. وبينم�ا اعلنت في خبر عن 
"ب�دء ح�وارات التوافق السياس�ي 
قبل عقد اللقاء الوطني" الذي فشل 
المس�ؤولون في التوافق حوله منذ 
اقتراحه قبل تس�عة اشهر، تناولت 
اعمال العنف ف�ي صفحتها الرابعة 
تح�ت عنوان "عملي�ات بغداد تعلن 
لتفجير  ارهاب�ي  احب�اط مخط�ط 
وغاب�ت  مفخخ�ة".  س�يارات   8
اعمال العن�ف بالكامل عن صحيفة 
"الدعوة" القريب�ة من حزب رئيس 
الوزراء ن�وري المالكي، وكذلك عن 
صحيفة "العدالة" التابعة للمجلس 
االعلى االس�المي العراق�ي بزعامة 

عمار الحكيم.
السياس�ي  المح��ل�ل  وي�رى 
ابراهي�م الصميدع�ي ان "سياس�ة 
التجاه�ل والن�أي بالنفس س�ببها 

عقدة الذنب". 
ويوض�ح "ل�و كان المعني�ون 
يدرك�ون انهم ق�د يس�تفيدوا منها 
لكانوا اس�تخدموها كل االستخدام، 
ولك�ن  التوظي�ف،  كل  ووظفوه�ا 
موظف�ة  غي�ر  االدان�ة  ان  طالم�ا 
سياس�يا ف�ان الس�كوت يكون من 
ذه�ب". ويتاب�ع "حت�ى الصحافي 
العراق�ي فق�د اصبح مث�ل النعامة 
الت�ي تدفن راس�ها في الت�راب، وال 

ترى".
العنف  وتصاعدت وتيرة اعمال 
بش�كل ملحوظ من�ذ بداية الصيف، 
والت�ي ترافق�ت مع ازمة سياس�ية 
ب�دات فصولها عش�ية االنس�حاب 
العس�كري االميرك�ي الكامل نهاية 
الع�ام الماضي، وت�دور حول اتهام 
المكونات  الوزراء بتهمي�ش  رئيس 

االخرى. 

ساسة العراق يشعرون بـ"الذنب" ويتبعون الربملان الرتكي جيدد اجازة "قصف" مناطق شامل العراق
سياسة "النأي بالنفس" عن العنف!!

            امل�ستقبل العراقي/ ب�سرى ال�سمري  

تمكن�ت دوري�ات ش�رطة النج�دة م�ن الق�اء القبض على ش�خصين 
مطلوبين وتفكيك عبوة ناس�فة أثناء ممارس�ات أمنية متعددة نفذتها تلك 
الدوري�ات في منط�اق عدة من العاصمة بغداد. وقال بيان لمديرية ش�رطة 
نجدة بغداد تلقت "المس�تقبل العراقي" نسخة منه أمس إن دوريات النجدة 
الق�ت القبض على مطلوبين اثنين بقضاي�ا ارهابية في بغداد. وافاد مصدر 
امني، بحس�ب البيان، ان "دوريات النجدة واثناء تنفيذها ممارس�ات امنية 
م�ع باق�ي القوات االمني�ة تمكنت من اعتقال ش�خصين متهمي�ن بقضايا 
ارهابي�ة وصادر بحقهم�ا مذكرات قبض وفق الم�ادة 4 ارهاب في مناطق 

شارع حيفا وحي السالم". 
واضاف المصدر ان "دوريات النجدة قامت على الفور بتسليم المعتقلين 
الى الجهات المختصة". وأش�ار البيان ايضا الى إن خبير المتفجرات تمكن 
من ابطال مفعول عبوة ناس�فة بمنطقة المدائن جنوب بغداد. وافاد مصدر 
امن�ي ان "احدى دوري�ات النجدة تمكنت من العثور على عبوة ناس�فة في 
منطق�ة المدائ�ن". واضاف المص�در ان "طاقم الدورية ق�ام بفرض طوق 
امني حول المكان واستدعاء خبير المتفجرات الذي تمكن من ابطال مفعول 

العبوة بنجاح".

النجدة تعتقل مطلوبني.. وتفكك 
عبوة ناسفة يف بغداد

ون
حس

اد 
فؤ

تير
يكا

كار

            بغداد/ امل�ستقبل العراقي

كش�ف مدير احد فروع بن�ك الدوحة 
القط�ري، وه�و لبنان�ي الجنس�ية، ف�ي 
رس�الة عب�ر االيمي�ل، عن اس�رار تمويل 
قطر للجماعات المسلحة في سوريا وما 
يع�رف ب�"الجيش الس�وري الح�ر"، وما 
يعرف قطرياً ب�"الجناح االسالمي لجيش 
س�وريا الحر".وقال "ع.ط" انتابني شك 
في بعض المعامالت والتحويالت التي تجر 
من والى اثنين م�ن عمالء المصرف وهم 
السيد معتز الخياط ومحمد معتز الخياط 
م�ن الجنس�ية الس�ورية وهم�ا يملكان 
ش�ركة صغي�رة للمق�اوالت ف�ي الدوحة 
باس�م UCC فبع�د ان كانت حس�اباتهم 
عادي�ة جداً م�ن ناحية اإليداع والس�حب 
والح�واالت واالعتم�ادات اصبح�ت تدخل 

لهم أس�بوعيا حواالت طائلة جداً وكبيرة 
ج�داً م�ن ع�دة مص�ادر ابرزه�ا الديوان 
االميري وه�ي مبالغ تتعدى ال�30 مليون 
ريال قطري ومن مصدر اخر وهو ش�ركة 
اسمها بزغة النور واصحابها من الجنسية 
العمانية ويدعى خميس بلوشى العامري 
وآخر من الجنسية السورية واسمه هيثم 
الرفاع�ي "ابو لي�ث" ومص�در رأس مال 
الش�ركة هو أيضاً الديوان االميري "طبعا 
دخلت عل�ى حس�اب الش�ركة المذكورة 
لمعرفة التفاصي�ل"، اضافة الى حواالت 
ش�خصية الى حسابات آل الخياط احدها 
مبل�غ 45 ملي�ون ريال ولم�رة واحدة من 
علي الرحيمي وهو الس�كرتير الشخصي 
ألمير قط�ر". وبين ان "الحس�ابات التي 
أتكل�م عنه�ا ه�ي حس�ابات آل الخي�اط 
الش�خصية وليس�ت حس�ابات تجاري�ة 

وبع�د التدقي�ق والتمحيص اكتش�فت ان 
النظام المعلوماتي للمصرف خال من اي 
تبرير عن الس�بب الذي اجريت الجله هذا 
الحواالت مما يخالف النظام الداخلي لبنك 
الدوحة او حتى اي مصرف يعمل حس�ب 
المعايي�ر الدولي�ة واالتفاقي�ات الدولي�ة 
الت�ي تتعل�ق بتبيي�ض األموال ل�ذا قررت 
ان أجم�د أرص�دة الحس�ابات المذك�ورة 
لحين الحصول عل�ى ايضاحات. تفاجأت 
ب�ردة فعل غريبة جداً م�ن قبل مدير عام 
 Head الفردي�ة  المصرفي�ة  النش�اطات 
of Retail Banking الس�يد نبي�ل طبارة 
وه�و لبنان�ي م�ن بي�روت ومدي�رة فرع 
الريادة "فرع كبار العم�الء والمتمولين" 
الس�يدة ري�م يحيى الحجة وه�ي لبنانية 
من طرابلس اللذين عارضا بش�دة تجميد 
الحس�ابات مؤكدين انهما يعرفان تماماً 

المص�در والغاية والس�بب لهذه الحواالت 
م�ن دون إعط�اء اي ايضاح�ات اخ�رى 
آمري�ن تعليق التجميد ف�ورا. واوضح انه 
"امتثل�ت لألوامر ولكن تعه�دت بمتابعة 
الموض�وع حتى النهاي�ة لمعرفة حقيقة 
م�ا يح�دث، فقررت بمس�اعدة اح�د اعز 
أصدقائ�ي يعمل ف�ي قس�م المعلوماتية 
لبن�ك الدوح�ة مراقبة البري�د االلكتروني 
للسيد طبارة والسيدة حجة باالضافة الى 
وضع حس�ابات آل الخي�اط وبزغة النور 
والرحيمي تحت المجه�ر والمراقبة على 

مدار الساعة". 
ويضي�ف "وبع�د فترة م�ن المراقبة 
والتدقيق اكتش�فت ان المبال�غ المحولة 
ال�ى حس�ابات آل الخي�اط يت�م تحوي�ل 
قس�م منها أسبوعيا الى حساب الدكتورة 
محاس�ن الخي�اط ف�ي اس�طنبول بن�ك 

غرانت�ي )Garanti Bank( والى حس�اب 
ش�خص يدع�ى عب�د الس�الم الرفاع�ي 
ف�ي بن�ك اكا أنطاكي�ا )Aka Bank( هذا 
وباالضافة الى مبالغ تس�حب في الدوحة 
عبر ش�يكات تودع في حس�اب ش�خص 
لبنان�ي يدع�ى روني ج�ان الرم�ادي من 
منطق�ة أمي�ون في الكورة ش�مال لبنان 
)حسب جواز سفره الذي يبدا ب 0777(". 
واستدرك بالقول انه "اكتشفنا في ما بعد 
من خالل المراس�الت االلكترونية بين آل 
خياط والس�يدة الحجة من جهة والس�يد 
طبارة م�ن ناحية اخرى انه وبمس�اعدة 
ضاب�ط تركي من امن المط�ار في مطار 
أتاتورك كان يدخل االموال نقدا الى تركيا 
ويوصلها بمس�اعدة أتراك وسوريين الى 
الحدود السورية والتركية لشخص يدعى 
ابو مؤمن وهو يعمل على ش�راء الس�الح 
والعت�اد للجيش الس�وري الح�ر كما انه 
ادخل مبلغا طائال الى لبنان في ش�هر اب 
وسلمه الى احد مشايخ طرابلس وتأكدنا 
أيض�اً انه ادخل مبال�غ نقدية ضخمة الى 
تركي�ا 3 م�رات خ�الل ثالث�ة اش�هر كما 
رصدن�ا حوال�ة مليون يورو من حس�اب 
الرمادي في الدوحة الى حس�اب باس�مه 
أنطاكي�ا  ف�ي أش بن�ك )is bank( ف�ي 
أيض�اً . واف�اد ان "الس�يدة ري�م الحج�ة 
أيضاً حس�ب رس�الة الكترونية أرس�لتها 
لنبي�ل طب�ارة بتاري�خ 2-9-2012 مبلغ 
و ق�دره 150000 دوالر اميرك�ي الى احد 
نواب طرابلس لم تذكر اس�مه بالرس�الة 
بل اكتفت بكلمة س�عادة النائب". واشار 
الى ان�ه "وم�ن خ�الل مراقبت�ي لحركة 
المدفوع�ات عل�ى البطاق�ات االئتماني�ة 
آلل الخياط انهم يس�افرون أسبوعيا الى 
تركيا ولم يكن مفاجأة لي ان اكتش�ف ان 
يوم الس�فر او قبله بيوم كان يتم س�حب 
مبالغ نقدية ضخم�ة". ويختتم المصدر 
رس�الته بالق�ول "وبناء عل�ى ما تقدمت 
أضع بي�ن أيديكم خير دلي�ل على ضلوع 
قط�ر في تموي�ل االرهاب ودمار س�وريا 
الش�قيقة لن�ا كلبنانيي�ن، س�وريا الت�ي 
كان�ت ملجأ لن�ا خالل حرب تم�وز وهي 
من أسهمت بوضع حد للحرب االهلية في 
لبنان عل�ى امل ان تقدموا ما وصلكم من 
معلومات بالصيغة التي ترونها مناس�بة 
للرأي العام ش�اكرا لك�م موضوعيتكم و 
جرأتك�م تاركا لكم حري�ة التاكد من دقة 
المعلومات المقدمة لحضرتكم بالطريقة 

التي ترونها مناسبة".

تكشف تحويالت قطرية ضخمة لدعم االرهاب في سوريا

بنك الدوحة: أموال هائلة حولت لرتكيا ولبنان لتمويل العصابات املسلحة
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صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي
بغداد / المستقبل العراقي

قال الناطق االعالمي لمديرية المرور العامة العميد نجم عبد الجبار امس االثنين ان “سيارات المنفيست لم تسجل 
تسجيال اصوليا بل سجلت بصيغة تسجيل مؤقت ولم يدفع حائزو هذه السيارات سوى ضريبة اعمار العراق فقط”.

ودع�ا مدير المرور العامة اللواء محمد بدر ناصر جميع مالكي الس�يارات المس�جلة بص�ورة مؤقتة الى مراجعة 
الكم�ارك يوم 15تش�رين االول الج�اري لدفع الضريبة المفروضة على س�ياراتهم من أجل تبدي�ل لوحاتها إلى أرقام 

دائمة.
وبين الناطق اإلعالمي انه “يجب ان ترس�م هذه الس�يارات كمركيا وتدفع ضريبة التسجيل وذلك للمباشرة بتغيير 

الرقم االسود المؤقت الى رقم ابيض دائمي”.
واضاف عبد الجبار ان “دفع الضريبة والكمرك لجميع السيارات سيكون حسب الموديل وبمبالغ بسيطة”. واعلن 
مدي�ر المرور العام�ة اللواء محمد بدر ناص�ر في وقت س�ابق “ان المديرية قامت بافتتاح مركزين للتس�جيل، االول 
في االس�كندرية والثاني في جرف النداف وتمت المباش�رة في مطلع الشهر الحالي بتس�جيل السيارات الصادرة من 

المؤسسة العامة للسيارات والشركة العامة لتصنيع السيارات في المكان نفسه ودون تأخير.

مصادر لـ                                 : معتقلو “القاعدة” إمتلكوا 
كواتم وموبايالت قبل بدء “ماراثون اهلروب” !!

حقيقة مالبس��ات س��جن تس��فيرات تكريت

تبديل لوحات تسجيل السيارات المؤقتة منتصف الشهر الجاري
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           بغداد/اور نيوز
فيما حس�م رئيس الوزراء ن�وري المالكي موضوع 
أمانة بغداد بإسناد منصب االمين إلى الوكيل االداري 
عبد الحسين المرش�دي، يتواصل الصراع بين الكتل 
والسياس�يين للظفر بالمنصب.وقد اشارت مصادر 
مطلع�ة ال�ى أن محاف�ظ بغ�داد صالح عب�د الرزاق 
دخ�ل على خط التناف�س، بعد ان عل�م بقيام رئيس 
مجل�س المحافظة كامل الزي�دي بدفع مبالغ مادية 
مغرية لعدد من وجهاء مناط�ق العاصمة إلقناعهم 
بالتظاه�ر ضد أمين بغداد عبد الحس�ين المرش�دي 
المكل�ف من قب�ل رئيس الوزراء.  وقال�ت المصادر، 
التي اش�ترطت ع�دم االش�ارة اليها، لوكال�ة “اور” 
ان عب�د الرزاق لجأ الى بع�ض االعضاء النافذين في 
حزب الدعوة، من اجل اقناع رئيس الوزراء باس�ناد 
المنصب اليه، وذلك في اعقاب نشر تقارير صحفية 
تش�ير الى أن كامل الزيدي قدم طلب ترشيحه لشغل 
المنصب لنائب رئي�س الجمهورية خضير الخزاعي، 
من اجل إقناع رئيس ال�وزراء نوري المالكي بقبول 
ترشيحه.وبينما جس�د صابر العيساوي مبدأ ثقافة 

االس�تقالة، ال االقالة، يتهافت ساسة ونواب للظفر 
بمنصب امين بغ�داد، الذي يرى المراقبون ان رئيس 
الوزراء حسم أمره على غرار ملف الوزارات االمنية. 
وبحس�ب المص�ادر، الت�ي نقل�ت عنه�ا وكال�ة أور 
تصريحاته�ا، فان ع�دد المتطلعي�ن لمنصب االمين 
ف�ي تزاي�د مس�تمر، برغ�م ان المنصب م�ن حصة 
المجلس االعلى الذي رشح، كما يقول قياديون فيه، 
اربعة اس�ماء، فيما عمد مجلس محافظة بغداد الى 
ترش�يح ثالثة اسماء، في حين يسعى آخرون بطرق 
ملتوية للوص�ول الى المنصب.وطبق�اً للتصريحات 
ف�إن اب�رز مرش�حي المجل�س االعل�ى: باق�ر جبر 
الزبي�دي وعبد الحس�ين عبطان، فيم�ا يتنافس كل 
م�ن كامل الزي�دي وصالح عبد ال�رزاق، خارج اطار 
الش�رعية للفوز بالمنصب. لكن المصادر تش�ير الى 
ان مرش�حي المجل�س البارزي�ن يصطدمان برفض 
م�ن الكت�ل االخ�رى، اذ ترف�ض الكت�ل النائ�ب عبد 
الحس�ين عبط�ان، كونه ليس بغدادي�اً، فيما يرفض 
آخرون باق�ر جبر الزبيدي خش�ية تكرار س�يناريو 
ملجأ الجادرية، ضد مكون معين الس�يما وان امانة 

بغداد تمتلك قوة امنية خاصة بها. وبحس�ب مصادر 
ف�ي جبه�ة الح�وار الوطني الت�ي يتزعمه�ا صالح 
المطلك، فان المطلك يرفض بشدة ان يكون الزبيدي 
امين�اً لبغداد، وهو االمر ال�ذي يتوافق فيه مع رؤية 
رئيس الوزراء الذي طالب بعدم ترش�يح النائب باقر 
جبر الزبيدي للمنصب كش�رط لبقاء المنصب لكتلة 
المواطن، بحسب قيادي مجلس�ي.واضاف القيادي 
ف�ي المجلس األعل�ى ل��”اور” ان “المجلس يدرس 
رفع اس�م باقر جبر الزبيدي ليس من بين االس�ماء 
االربعة المرش�حة، وذلك بعد ان وصلت رس�ائل من 
رئيس الحكومة نوري المالكي طالبت بعدم ترشيح 
الزبي�دي بديالً للعيس�اوي كش�رط البق�اء منصب 
االمي�ن من حص�ة المجل�س االعلى وتحدي�دا كتلة 
المواطن”. ول�م يعلِّق القيادي ف�ي المجلس األعلى 
عن سؤال اذا ما كان الزبيدي طامحا بالمنصب وانه 
ح بالقول الى ان “الزبيدي ليس  يس�عى اليه، لكنه لمَّ
زاهداً بالمنصب”، ال�ذي وصفه باالكثر أهمية، وانه 
كان من أش�د المناصرين لطروحات النائب شيروان 

الوائلي.

ذي قار: مسؤول كبري من بغداد وراء تفجري البطحاء !!
منصب األمني: الزبيدي وعبطان “خارج احلسـبة”.. 

والزيدي وعبد الرزاق يتوسالن !!
        الناصرية/ المستقبل العراقي

أفاد نائب رئيس مجلس محافظة ذي 
ق�ار عبد الهادي موح�ان، بأن االيام 
المقبلة ستش�هد الكشف عن أسماء 
البطح�اء  بتفجي�رات  المتورطي�ن 
خالل الزي�ارة األربعينية، وبضمنهم 
مسؤول كبير في بغداد أسهم بشكل 

فاعل في هذا التفجير.
وقال موحان إن “التحقيقات مازالت 
جاري�ة مع عدد م�ن المنفذين الذين 
يقف�ون وراء تفجي�ر البطحاء الذي 
نفذ خالل الزيارة االربعينية وأس�فر 
عن س�قوط أكث�ر من 40 ش�هيداً و 
80 جريح�اً. وأض�اف أن “المحاك�م 
العراقي�ة قض�ت باع�دام أربعة من 
منفذي هذا التفجير االجرامي، فيما 
يس�تمر التحقي�ق مع ع�دد اخر من 

االرهابيين الضالعين بهذا التفجير”، مؤكداً 
الى أن “االيام المقبلة ستش�هد االعالن عن 
بعض االسماء وبضمنها مسؤول كبير في 
بغداد أسهم بش�كل فاعل في هذا التفجير، 
رفض الكش�ف عن اسمه” . وكشف مصدر 
مطلع ف�ي وقت س�ابق، عن هوي�ة العقل 

المدب�ر للتفجير االنتحاري الذي أس�تهدف 
ناحية البطحاء، ذاكراً، أن التحقيقات قادت 
الى شخص يدعى حسين شاطي من سكنة 
الناصري�ة قب�ل س�قوط النظ�ام وتحديداً 
منطقة ش�ارع عشرين وهو من يقف وراء 

هذه العملية اإلرهابية.
وأوض�ح أن المدعو حس�ين ش�اطي هرب 

ال�ى بغ�داد وخطط م�ن هناك الس�تهداف 
ال�زوار ف�ي البطح�اء م�ن خ�الل إتصال�ه 
بأفراد المجموع�ة التي تقف وراء التفجير 
والمتواج�دة ف�ي البطح�اء، مش�يراً ال�ى 
أن االنتح�اري ال�ذي نق�ل ال�ى البطح�اء 
ش�وهد برفقة أحد المتهمي�ن قبل يوم من 

االنفجار.

        بغداد/ المستقبل العراقي
استنكرت كتلة المواطن اغتيال 
محافظ البصرة األس�بق المغدور 
المرح�وم محمد مصب�ح الوائلي، 
ووصف رئي�س الكتلة النائب باقر 
جبر الزبيري عملية االغتيال بأنها 

مؤش�ر جديد عل�ى الفوضى األمنية 
وضعف ال تخطئه العين في القاعدة االس�تخبارية التي 
بدونه�ا ال يتأس�س أي عمل امن�ي ناجح.وقال الزبيدي 
ف�ي بي�ان نعي واس�تنكار اص�دره أم�س “كان األجدر 
باألجه�زة األمنية بدال م�ن أن تفتح تحقيقات ال تنتهي 
إل�ى نتيجة حول خلفيات وحيثيات الحادث أن تخصص 
حراسا يحمون الش�خصيات العامة وال تتركهم أهدافا 
واهن�ة أم�ام القتل�ة والغادري�ن الذين يتربص�ون بهم 
الط�رق” الفتا إل�ى إن “العراقيين اعتادوا على س�ماع 
المقولة الش�ائعة التي باتت موضع تن�در لدى الجميع 
“عثرنا على الجثة وهرب القاتل” وهي مقولة فيها من 
الضحك بقدر ما فيها من الفجيعة واأللم على ماوصلت 
إليه األوض�اع األمنية في البالد من تخبط وعش�وائية 
وانفالت”. واصفا الشهيد بأنه “شخصية وطنية نزيهة 

سجل مواقف تستحق الثناء واالحترام والتقدير”. 

         بغداد / المستقبل العراقي
انتق�د رئي�س ال�وزراء ن�وري 
المالك�ي، م�ا وصف�ه ب�”تجرب�ة 
حكوم�ة المش�اركة” ف�ي البالد، 
فيم�ا أكد أنه يعمل على عدم تكرار 
هذه التجرب�ة. وق�ال المالكي في 
“زيارت�ه  ان  تلفزيوني�ة  مقابل�ة 
المقبلة الى روسيا تأتي في سياق 

سياس�ة االبواب المفتوح�ة التي يتبعه�ا العراق مع 
جمي�ع دول العالم”.وأض�اف المالك�ي ان “الزي�ارة 
ته�دف ال�ى احي�اء العالقات م�ع روس�يا االتحادية 
وتطويره�ا ف�ي المج�االت االقتصادي�ة والتجارية، 
اضافة الى التعاون العس�كري ومس�اعي اس�تكمال 
الجي�ش العراق�ي للتجهيزات المطلوبة”.واش�ار الى 
“موقف العراق الداعي الى ايجاد حل سياس�ي لالزمة 
السورية ومعارضته النتهاج اسلوب العنف والتسلح 
لحل االزمة”. وعّد المالكي “تجربة حكومة المشاركة 
انه�ا تحولت من المش�اركة في العم�ل واالنجاز الى 
محاول�ة لالعاقة وعدم االنج�از، حتى اصبحت هناك 
هيمنة لالقلية السياس�ية عل�ى االكثرية وهي صورة 
مقلوب�ة للديمقراطي�ة”، مبين�اً “انني اعم�ل على اال 

تتكرر هذه التجربة مرة اخرى”.

املواطن: إغتيال الوائيل دليل 
الفوضى األمنية

           المستقبل العراقي / خاص
تعالت أصوات صراخ وحركات تمرد 
عندما حضر ضابط برفقة قوة خاصة 
من بغداد لتنفيذ مهمة نقل 47 سجيناً 
محكومي�ن باإلع�دام إل�ى العاصم�ة 
لتنفيذ الحكم بهم. هكذا بدأ “ماراثون 
الهروب” من س�جن تسفيرات تكريت 
ال�ذي أعّد ل�ه قبل 3 أش�هر وليس قبل 
20 يوم�اً كم�ا تذكر بع�ض المصادر. 
إذ روت مصادر مطلعة ل�”المس�تقبل 
العراقي” إن الضابط الذي جاء بمهمة 
نقل السجناء الى بغداد فشل في إنجاز 
مهمته بس�بب الفوضى الت�ي احدثها 
المحكوم�ون عندم�ا علم�وا  ه�ؤالء 
بأم�ر نقلهم الى بغداد م�ن أجل تنفيذ 
االح�كام بهم. وفي اث�ر ذلك، اقترحت 
ادارة الس�جن اخراج احد هؤالء ال�47 
باإلع�دام، وهم قياديون  المحكومين 
كب�ار في تنظي�م القاع�دة، للتفاوض 
معه بشأن إتمام عملية نقلهم من دون 
اح�داث أية ضجة أو حرك�ة تمرد، وال 
أح�د يعلم ما ال�ذي كان يدور في ذهن 
االدارة وكيف تريد التفاوض مع هؤالء 
االرهابيي�ن من اجل نقله�م الى حبال 
المش�انق في بغ�داد بمنته�ى الهدوء 
والسالس�ة، األم�ر ال�ذي يضعه�ا في 
دائرة الشكوك. وعلى أية حال، أرسلت 
االدارة أح�د الح�راس م�ن أج�ل جلب 
“الرج�ل المفاوض” م�ن الردهة التي 
تضم المحكومي�ن “المتمردين”، وما 
أن فت�ح هذا الحارس قفل باب الردهة 
حتى هرعت جموع المتمردين راكضة 
ف�ي كل أرجاء الس�جن، لتدق س�اعة 
الصفر معلنة بدء المواجهة الس�اخنة 
بين الس�جناء وحراس الس�جن.ومن 
المؤك�د إن الحال�ة الطبيعي�ة في مثل 

هك�ذا مواقف هي عدم وجود أس�لحة 
بحوزة الس�جناء، وإنها محصورة بيد 
الحراس فقط، لكن ما جرى في سجن 
تكري�ت كان ف�وق الع�ادة!. إذ أك�دت 
المص�ادر ل�”المس�تقبل العراقي” إن 
الس�جناء كانوا يملكون أسلحة كاتمة 
وأجه�زة موباي�ل!، أما كي�ف وصلت 
تلك األس�لحة والموبايالت اليهم، فقد 
تم ذلك عبر تع�اون تام من قبل بعض 
الضباط وعناصر الحراسة المسؤولة 
عن السجن، والذين لهم عالقة بتنظيم 
القاعدة، وكانوا يشكلون همزة وصل 
بي�ن الس�جناء وبين خالياه�م خارج 
الس�جن، بحس�ب ما تؤك�د المصادر. 
بل إن تلك المص�ادر ذهبت الى التأكيد 
عل�ى إن الس�جن طيل�ة فت�رة طويلة 
مض�ت كان تحت س�يطرة الس�جناء 
وليس تحت سيطرة الحراس، فلم يكن 
بإمكان أحد من عناصر الحراس�ة وال 
حتى الضباط المسؤولين الدخول الى 
ردهات الس�جن وتفتيش�ها ومعاقبة 
أح�د الس�جناء في حال اس�تحق ذلك، 
ألن الدخ�ول ال�ى تل�ك الرده�ات ق�د 
يكل�ف الداخ�ل حياته!. وذل�ك الوضع 
هو الذي مكن الس�جناء من االحتفاظ 
بأس�لحتهم وموبايالتهم لحين مجيء 
اللحظة المناس�بة. ويشار هنا الى إن 
بعض االط�راف السياس�ية م�ا زالت 
ترفض تش�ريع قانون يج�ّرم حاملي 

األسلحة الكاتمة.      
الس�اعة  ف�ي  المعرك�ة  وب�دأت 
الثامنة مساء، وأجرى السجناء، الذين 
وص�ل عدده�م بع�د تحري�ر رفاقهم 
ال�ى 102 س�جين، بع�د أن كان�وا 47، 
الموباي�الت  عب�ر  اتص�االت  أج�روا 
اإلرهاب�ي خ�ارج  التنظي�م  بعناص�ر 

الس�جن ليعلموهم بآخر المستجدات. 
فج�اءت ق�وات مس�اندة م�ن تنظيم 
القاع�دة لالنضمام الى مقاتليها داخل 
الس�جن، وعمل�ت ه�ذه الق�وات على 
تفجير س�يارتين ملغومتي�ن عند باب 
الس�جن، لتدخ�ل بعدها أع�داد كبيرة 
من المس�لحين من بينهم 30 مس�لحاً 
يرتدون زي الشرطة، وقاموا باحتالل 
عل�ى  واس�تولوا  بكامل�ه  الس�جن 
جمي�ع الملف�ات واألوراق التحقيقية 
والمخاطبات الخاصة والكتب السرية 
بضب�اط  المتعلق�ة  والمعلوم�ات 
ادارة  أج�رت  وبالمقاب�ل  التحقي�ق. 
الس�جن اتصاالت مع الجهات األمنية 
المتخصص�ة لترس�ل ق�وات س�اندة 
من قي�ادة عمليات س�امراء والفرقة 
الرابعة، اضافة الى طائرات هليكوبتر 
ومظليي�ن. واس�تمرت المعركة حتى 
س�اعات  ألرب�ع  أي  اللي�ل،  منتص�ف 
متواصل�ة، وانته�ت بف�رار الس�جناء 
ال�102 بع�د أن قتلوا عدداً من عناصر 
الق�وات األمني�ة، كما قتلوا ع�دداً من 

المتواطئين معهم. 
وقالت المصادر إن ما يؤكد وجود 
متواطئي�ن ف�ي الموض�وع ه�و قيام 
القائد العام للقوات المس�لحة ورئيس 
بت�رؤس  المالك�ي  ن�وري  ال�وزراء 
اللجنة التي تم تش�كيلها للتحقيق في 
الحادث. وأوضحت المصادر إن هؤالء 
االرهابيي�ن انقس�موا ال�ى قمس�ين، 
القس�م االول سيتجه الى سوريا لدعم 
الجماعات المس�لحة الت�ي تقاتل ضد 
الرئيس السوري بشار االسد، والقسم 
اآلخ�ر س�يواصل عمله داخ�ل العراق 
في اطار مخطط مش�ابه لما يدور في 

سوريا. 

على ذمة وكالة اور االخبارية

املالكي: ال تكرار لتجربة “حكومة 
املشاركـــــة” 

    بغداد/ المستقبل العراقي
نف�ت وزارة النق�ل وج�ود أخط�اء في صفقة ش�راء 
طائرت�ي “أيرباص” مس�تعملة، وأك�دت ان الصفقة تمت 
بعد دراسة مستفيضة لجميع جوانبها.وبخصوص عملية 
صيانة الطائرتين اللتين تنتهي مدة ضمانها التي تصل الى 
أربع س�نوات هذا العام، قال المتحدث باسم الوزارة كريم 
الن�وري ان الفنيي�ن العراقيي�ن مدربون عل�ى صيانة هذا 
النوع من الطائ�رات، وهم من س�يقومون بإدامتها خالل 
مدة عمله�ا في األجواء العراقية. الى ذلك، قال عضو لجنة 
الخدمات واالعمار في مجلس النواب محمد رضا الخفاجي 

ان الع�راق س�يتحمل كل�ف الصيانة العالية، رغ�م انه كان 
بامكانه التمتع باربع سنوات من الصيانة المجانية في حال 
ش�رائه طائرات جديدة. من جهته، قال المحلل االقتصادي 
ضرغ�ام محمد علي ان مدد االنتظار الطويلة التي تتطلبها 
عملية ش�راء طائرات جديدة، قد تكون الس�بب في اللجوء 
الى ش�راء طائرات مس�تعملة، موضح�اً ان العراق يحتاج 
لتدعيم أسطوله الجوي من الطائرات المدنية، وان الطريق 
الوحيد الُمتاح هو عبر اللجوء لش�راء طائرات ُمس�تعملة، 
واال ف�ان علي�ه االنتظار من اربع الى خمس س�نوات لكي 

يتسلم طائرات جديدة من الشركات المصنعة.

النقل: ال أخطاء يف صفقة رشاء الطائرات املستعملة
املوساد يواصل تصفية علامء عراقيني بارزين

     المستقبل العراقي/خاص
كش�ف مصدر سياس�ي مطل�ع عن تقاري�ر تفيد 
بان “فريق اغتياالت” متخص�ص يقوم بتنفيذ خطة 
لتصفي�ة علماء عراقيين بارزين، الفتاً إلى أن عناصر 

الفريق من الموساد اإلسرائيلي ومن المرتزقة.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكش�ف عن هويته 

في تصريح ل�”المس�تقبل العراقي” ان الفريق نجح 
ف�ي تصفي�ة أكث�ر من أل�ف عال�م عراقي ف�ي بغداد 
والمحافظات وف�ي خارج العراق، مبين�اً أن القائمة 
ال ت�زال تحوي أس�ماء كثيرة ومعلوم�ات عن أهداف 
جديدة. وأشار إلى أن الحكومة “تسهم بتقديم هؤالء 
العلم�اء إلى الموس�اد” عازي�اً ذلك إل�ى ابعادهم عن 

البلد، وس�لبهم االس�تحقاقات التي تعد حقا طبيعيا 
لهم.

وأوض�ح المصدر ان “اس�رائيل تس�عى لتصفية 
العقول العراقية بمساعدة عربية من خليجيين واتراك 
في مخط�ط خطير ضد العراقيي�ن”، داعياً الحكومة 

إلى استقطاب العلماء وتأمين الحماية لهم.

ّ

بمساعدة من أمراء الخليج.. وبدعم من “الباب العالي”
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       بغداد/ المستقبل العراقي

طالب ممثلو االقليات العراقية في تقرير 
تناول�ت اوضاعهم في الع�راق بضرورة أن 
يتم تش�كيل مجلس أعل�ى لألقليات الدينية 
يكون مس�تقال مثل المؤسسات المستقلة 
كمفوضي�ة االنتخاب�ات يق�وم ب�دوره بين 
المؤسس�ات الحكومية واالقلي�ات والتأكيد 
بمطالب�ة الدول�ة عل�ى نهجه�ا ف�ي بن�اء 
دول�ة مدني�ة ومحارب�ة التط�رف الدين�ي 
والتأكي�د عل�ى مش�اركة ممثل�ي االقليات 
في المؤسس�ات التش�ريعية في الحكومة 
االتحادي�ة وحكوم�ة األقليم وفق نس�بهم 
الس�كانية.التقرير الذي ج�اء اعداده ضمن 
مشروع نفذته منظمة CDO ومركز المسلة 
لتنمي�ة الموارد البش�رية بدعم من منظمة 
NPA النرويجية واس�تمر للمدة من تشرين 
الثان�ي2011 لغاية نيس�ان 2012 وش�مل 
ست محافظات هي بغداد – اربيل – نينوى 

– كركوك – السيلمانية – دهوك. 
تضم�ن مح�اور عدي�دة تناول�ت واقع 
االقليات في العراق وش�مل االقليات الدينية 
مع التركمان والش�بك وهم بالشكل التالي: 
المختلف�ة،  بطوائفه�م  “المس�يحيون 
االيزيدي�ة، الصابئة، البهائية( في خمس�ة 
محاور ضمنت خلفية تاريخية لالقليات في 
العراق، المقررات الدولية لحقوق االقليات، 
حق�وق االقلي�ات ف�ي الدس�تور العراقي، 
الواقع الحالي لالقليات، حقوق االقليات في 

التشريعات العراقية.
وعل�ى وف�ق المعلوم�ات الت�ي تضمنه 
التقرير فإن ابرز المس�ائل التي تش�غل بال 
االقليات وفق المراقبة واالس�تنتاجات التي 
خل�ص اليه التقرير تش�مل، موضوع تأثير 
الشريعة االسالمية على القرارات والقوانين، 
انتش�ار التط�رف الدين�ي، تغي�ر القوانين، 
ع�دم تطبي�ق التش�ريعات الت�ي وردت في 
الصحيح، االس�تهداف  بالش�كل  الدس�تور 
المس�تمر لالقليات وما تركت�ه الهجرة من 
اثار سلبية على حياتهم.التقرير الذي اعتمد 
عل�ى اعض�اء من مجل�س الن�واب، اعضاء 
م�ن برلم�ان كردس�تان، وزراء س�ابقين، 
مس�ؤولين حكوميين، أكاديميين، نش�طاء 
المجتم�ع المدن�ي، حقوقيين، رج�ال دين 
وساسة ونشطاء في مجال حقوق االقليات 
ف�ي رص�د واقعي اعلن رس�ميا ف�ي مركز 
منظمة التنمية المدنية في السيلمانية يوم 
25 ايل�ول 2012 اظه�ر االخت�الف الواضح 
بي�ن إقليم كردس�تان وبقية انح�اء العراق 

بخصوص واقع االقليات. ويشير انه “طبعا 
مع اختالف هذا االمر في اقليم كردس�تان، 
حيث س�تتم مالحظة ذلك ف�ي التقرير بأن 
اوضاع االقليات في اقليم كردستان مختلف 
تماما ويسير بشكل نحو االفضل رغم حدوث 
بعض المشاكل هنا وهناك، لكن قلة التطرف 
الديني وطبيعة المجتمع الكردستاني الذي 
يقب�ل التعددي�ة يوما بع�د اخر يش�ير الى 
تحس�ن واقعه�م”. لكن بخص�وص العراق 
يعد التقري�ر ان الواقع الحالي لالقليات في 
العراق صع�ب وتواجههم تحدي�ات كبيرة، 
حيث التزال هجرتهم مس�تمرة دون وجود 

رادع قانوني ومتابعة حكومية للجناة الذين 
يس�تهدفونهم في العملي�ات االرهابية مع 
تأكيد التقرير ان “التغييرات التي يش�هدها 
المجتمع العراقي وخاصة في جنوب العراق 
تتجه نحو مجتمع ديني مغلق تثير مخاوف 

كبيرة لدى االقليات”
ولذل�ك يوض�ح التقرير الذي اعد ونش�ر 
باللغات العربية والكردية واالنكليزية وسيتم 
ارساله للمؤسس�ات التشريعية والتنفيذية 
في بغداد و اقليم كردس�تان ان “اس�تمرار 
الهجرة وتراجع اعداد االقليات بنسب كبيرة 
رغ�م عدم وج�ود احصاءات رس�مية، لكن 

نش�طاء منهم يعبرون ان ذلك يشكل خطرا 
كبي�را يهدد وجوده�م ف�ي العراق.”ووفقا 
للتقري�ر فإن المطالب الرئيس�ة لهم تتمثل 
ب� “ع�دم وجود تخصيص الم�وارد المالية 
بالنس�بة لالقلي�ات بنس�ب كافي�ة وع�دم 
االستقاللية المالية واالدارية لديوان اوقاف 
األديان بالشكل الذي يجعل منها قادرة على 
االس�هام في تنمية المؤسسات التابعة لها 
مع التأكي�د ان اهمال البهائي�ة والكاكائية 
كأدي�ان موج�ود ف�ي الع�راق ف�ي الوثائق 

الرسمية أمر يثير استغرابهم “.
ومن المطالب الرئيس�ة االخرى للتقرير 

ه�و “التأكيد عل�ى ض�رورة ان يرفع حقل 
الش�خصية  األح�وال  هوي�ة  ف�ي  الديان�ة 
والمستمس�كات غي�ر الضرورية وان تنهي 
الحكوم�ة االتحادية اهمالها في االس�هام 
ف�ي تنمية حقوق االقلي�ات الثقافية مثلما 

موجود في اقليم كردستان.
وم�ن األم�ور األخ�رى التي رك�ز عليها 
التقري�ر هو قل�ة تناول واق�ع االقليات في 
المناهج التربوية س�واء ف�ي التعريف بهم 
أم اإلش�ارة إل�ى تاريخهم. وقلة الدراس�ات 
االكاديمي�ة الت�ي تتن�اول واق�ع االقلي�ات 
في الع�راق. وضع�ف المنظم�ات الخاصة 

باالقليات في التعريف بمشاكلهم ومعاناتهم 
في وس�ط وجنوب العراق بش�كل خاص”.

وفيما يتعلق بأبرز االستنتاجات التي خرج 
به�ا التقري�ر، فإنه�ا تضمن�ت الخوف من 
سيطرة االحزاب الدينية على السلطة. وعدم 
ش�عور ابن�اء االقلي�ات ان االغلبي�ة تراعي 
ش�عورهم وخصوصيتهم. عدم ش�عورهم 
بان التش�ريعات منصف�ة بحقهم. وتراجع 
واقع الخدم�ات في مناطقه�م خاصة تلك 
التي تقع ضم�ن المناطق المتن�ازع عليها 
بين االقليم وبغداد. في االستنتاجات نفسها 
نّوه التقرير إلى الخطورة التي تحدث بتغير 
خارطة االقليات الجغرافية خاصة بالنسبة 
للمس�يحيين والصابئة. والحقوق الثقافية 
والتعليم�ة لالقلي�ات ف�ي وس�ط وجن�وب 
العراق ليس�ت بمس�توى تطلعاتهم. وعدم 
عدالة المشاركة السياسية خاصة بالنسبة 

لاليزيدية ونظام الكوتا.
لك�ن التقرير هن�ا يؤكد م�رة اخرى ان 
ه�ذا االمر عليه فارق كبير بالنس�بة إلقليم 
كردس�تان “ يمكن مالحظ�ة الفارق الكبير 
لواقع االقليات بين اقليم كردس�تان والذين 
يتبع�ون الحكوم�ة االتحادي�ة ف�ي مج�ال 
الحق�وق الثقافية والتعليمية والسياس�ية 

وحرية ممارسة الشعائر الدينية “.
التقري�ر ش�دد على مجموع�ة توصيات 
مهم�ة تمثل�ت اضافة الى تش�كيل مجلس 
مس�تقل خ�اص “به�و” بض�رورة “فصل 
الدين عن السياسية وتشريع قوانين مدنية 
يتم فيها مراعاة حق�وق األقليات، والتأكيد 
على دور رجال الدين المس�لمين والمراجع 
الديني�ة بتوجيه الدع�وات للتعام�ل بعدالة 
وانص�اف م�ع االقلي�ات وقب�ول التعام�ل 
معه�م كأدي�ان متع�ددة”. الجان�ب اآلخ�ر 
م�ن التوصي�ات ش�مل “المطالب�ة باعداد 
مناهج دراس�ية ع�ن تاريخ وت�راث وأديان 
األقليات واإلش�ارة إل�ى المش�تركات فيما 
بينه�م وزي�ادة نس�بة مش�اركة االقلي�ات 
الرس�مية  والمؤسس�ات  المناص�ب  ف�ي 
القوانين  والتش�ريعية والمحاك�م. وتغي�ر 
الت�ي تمس االقليات خاص�ة التي اقرت في 
زمن النظام البعثي المباد. وزيادة مشاركة 
ابناء االقليات في مؤسسات وزارة الداخلية 
والس�لك الدبلوماس�ي. وتأكي�د الدولة على 
نهجه�ا ف�ي بن�اء دول�ة مدني�ة ومحاربة 
التطرف الديني. والتأكيد على دور وس�ائل 
االع�الم ف�ي التعام�ل بمهني�ة م�ع قضايا 
االقليات واالس�هام والتعريف بها بالش�كل 

الصحيح. 

       بغداد/ المستقبل العراقي

تساءلت مجلة “نيشن” عن مغزى 
عودة قوات أميركية خاصة إلى العراق، 
بع�د انس�حاب الق�وات األميركية في 
كان�ون االول الماض�ي، ونقلت المجلة 
أن  أميرك�ي  عس�كري  مس�ؤول  ع�ن 
“فرقة من الق�وات األميركية الخاصة 
ع�ادت مؤخ�را إل�ى العراق ف�ي مهمة 
لمكافح�ة اإلره�اب”. ورأت المجلة أن 
“ه�ذه الع�ودة تعني اعترافا بالفش�ل، 
وأن االوض�اع في ه�ذا البلد المضطرب 

لم تستقر، وأن قرار االنسحاب الكامل 
خطأ”.واوضح�ت  كان  الع�راق  م�ن 
المجل�ة أن “العراق ش�هد أعنف موجة 
من العن�ف والتفجيرات منذ انس�حاب 
القوات األميركية في كانون األول، كما 
تعمقت االنقسامات الطائفية في البالد 
بينما وقفت الحكومة العراقية عاجزة 
أمام التدهور األمن�ي المتزايد”.ولفتت 
المجلة ال�ى إن “المفارقة الغريبة هي 
أن الوالي�ات المتح�دة تحم�ي النظ�ام 
الش�يعي الموالي إلي�ران في بغداد ضد 
المس�لحين الس�نة، في الوقت نفس�ه 

تدعم الحركة التي يقودها الس�نة ضد 
الرئيس الس�وري بشار األسد المدعوم 
من إيران في س�وريا”، مش�يرة الى أن 
“ذلك سيؤدي إلى تمرد سني واسع في 
المنطقة الس�نية الشاسعة بين شمال 
غ�رب الع�راق وجن�وب س�وريا، حيث 

الحدود التي يسهل اختراقها”.
وأضاف�ت انه “خالل حرب العراق، 

اتخ�ذ العديد من المس�لحين العراقيين 
من محافظ�ات األنب�ار وديال�ى مالذا 
آمنا في المناطق الس�نية في س�وريا، 
واآلن يوجهون أس�لحتهم على هدفين، 
حكوم�ة “ن�وري المالكي” ف�ي بغداد 
ونظام “األسد” في دمشق”. وانتقدت 
“المجل�ة تناقضات الوالي�ات المتحدة 
ف�ي الح�روب الت�ي تديره�ا بالوكالة، 

خاصة في العراق وسوريا”.
وأشارت إلى أن “هناك مضاعفات 
مميتة للسياس�ة األميركية في العراق، 
فقد جاء االنس�حاب العسكري نتيجة 
الضغوط السياسية من الرأي العام في 
الوالي�ات المتحدة وخلصت المجلة الى 
ان الوالي�ات المتح�دة تك�رر أخطاءها 
التي حدثت ف�ي فيتنام وأفغانس�تان، 

ف�ي كل م�ن س�وريا والع�راق، فه�ي 
تقوم بانس�حابات غير منظمة نتيجة 
ألس�باب أو ضغوط خارجي�ة، أو تدعم 
أنظمة غير مقبولة جماهيريا”.وأكدت 
المجلة أنه “من غير المرجح أن يسقط 
نظ�ام “المالك�ي” على يد الس�نة في 
العراق، الذين يشكلون 20 % من سكان 
الب�الد، وم�ع ذلك ف�إن ع�ودة القوات 

الخاصة االميركية لن تعيد االس�تقرار 
الى العراق، بل انها س�تصبح محاصرة 
ف�ي تبادل إلط�الق النار بي�ن األطراف 
المتناح�رة ، كم�ا انه�ا ستس�اعد في 
تعميق التوت�رات الطائفية. وقد يكون 
ذلك الدرس الحقيقي ألفغانستان، التي 
تس�تعد الق�وات االميركي�ة لمغادرتها 

عام 2014”.

       بغداد/ المستقبل العراقي

قت�ل 365 ش�خصاً في العراق ف�ي أيلول بحس�ب حصيلة ل�وزارات الداخلية 
والدف�اع والصح�ة، حصلت عليه�ا وكالة فرانس ب�رس، ما يجعله الش�هر األكثر 
دموي�ة منذ أكثر من عامي�ن. واوضحت الحصيلة ان 182 مدني�اً قتلوا في أعمال 
عنف متفرقة في الشهر الماضي، بينما قتل 95 جندياً و88 شرطياً، ما يجعل هذا 
الش�هر األكثر دموية منذ آب 2010 حين قتل 426 ش�خصاً.كما أشارت الحصيلة 
إلى إصابة 683 ش�خًصا بجروح، هم 453 مدنياً، و120 جندياً، و110 عناصر في 

الشرطة، بينما قتل 64 “ارهابيا” واعتقل 242 شخصا. 
وقت�ل األحد33 ش�خصاً على األق�ل، وأصيب حوالي 104 آخري�ن بجروح في 
موجة هجمات غالبيتها بس�يارات مفخخة استهدفت مناطق متفرقة في العراق، 
بعد يومين من هروب عش�رات الس�جناء المنتمي بعضهم الى تنظيم القاعدة من 
س�جن شمالي العاصمة. وشهد يوما التاسع والعاشر من ايلول مقتل 88 شخصاً 
على األقل واصابة اكثر من 400 آخرين في هجمات، بينها انفجار سيارة مفخخة 

ق�رب القنصلية الفرنس�ية في 
البالد.كما  الناصرية في جنوب 
قتل سبعة اشخاص على االقل، 
واصيب 24 بجروح، في هجوم 
مفخخ�ة،  بس�يارة  انتح�اري 
اس�تهدف احد مداخل المنطقة 
وس�ط  المحصن�ة  الخض�راء 
بغ�داد قب�ل اس�بوعين. ويمثل 
عدد ضحايا ايلول ارتفاعا كبيرا 
ع�ن الش�هر الذي س�بقه حين 
قتل164 ش�خصاً وفق�ا ألرقام 
الوزارات الث�الث، علما ان 325 
عراقي�ا قتلوا في تم�وز/ يوليو 
ال�ذي كان حينها اكثر األش�هر 

دموية منذ نحو عامين.

يطالبون بتشكيل مجلس أعلى مستقل يمثلهم سياسيًا

واشنطن تحت “نار” دعم المالكي في العراق.. وإسقاط األسد في سوريا

كشفت الدعوات التي قدمت من قبل حزب والضحايا 365 مواطنًا
العدال�ة والتنمية التركي والذي يرأس�ه الس�يد 
رج�ب طيب اوردغان رئي�س الحكومة التركية 
كش�فت هذه الدع�وات اختبارا ال يقبل الش�ك 
للهوية الوطنية لألفراد واألحزاب الذين وجهت 

إليهم الدعوة.
كما كشفت تلك الدعوات عن مدى هشاشة 
العالق�ة بين األح�زاب العراقية الس�يما أحزاب 
الس�لطة, وأثبتت أنها لم تب�ن على والء وطني 
ناب�ع من الحرص عل�ى وحدة الق�رار العراقي 

السيما في المسائل الخارجية.
لقد س�قط في هذا االختب�ار الذي لم يكن 
األول كل األحزاب والش�خصيات التي حس�بت 
على العملية السياسية في العراق، وسبب هذا 

السقوط هو غياب كل من :
1-  الوعي الوطني

2-  الفهم السياسي
3-  الوحدة الوطنية

واألسباب التي حددت هذا السقوط هي :
بش�خص  التركي�ة  الحكوم�ة  قي�ام    -1
رئيسها السيد رجب طيب اوردغان وهو رئيس 
ح�زب العدالة والتنمية صاح�ب الدعوة بتوفير 
اللجوء واالحتضان لش�خص عراق�ي اتهم من 
قبل القض�اء العراقي بمبررات قانونية تختص 
باإلرهاب وعندما هرب ذلك الش�خص من وجه 
القض�اء وج�د احتضانا من قب�ل كل من قطر 
والس�عودية وهي ال�دول التي تناص�ب العراق 
كراهي�ة غير متوقعة لما ح�دث فيه من تغيير 

بعد 2003 .
2- لم تكتف الحكوم�ة التركية باحتضان 
طارق الهاش�مي فقط وإنم�ا أصرت على عدم 
تس�ليمه للحكوم�ة العراقي�ة متحدي�ة بذل�ك 
المعاه�دات الدولية في هذا الش�أن, ومتحدية 
بي�ن  المش�تركة  والعالق�ات  الج�وار  أواص�ر 
الشعبين العراقي والتركي ومتنكرة لمصالحها 
التجاري�ة في العراق والت�ي ال يمكن ألية دولة 
أن ترج�ح حس�اباتها الطائفي�ة على حس�اب 

مصالحه�ا الوطنية ف�ي التجارة واالس�تثمار 
وه�ذا ما فعلته حكومة الس�يد اوردغان خالفا 

لكل ما ذكرنا .
3-  وعندم�ا اصدر القضاء العراقي حكمه 
المعروف بشأن طارق الهاشمي أكدت حكومة 
اوردغان إصرارها على عدم تس�ليم الهاش�مي 

للحكومة العراقية .
الدول�ي  االنترب�ول  أصب�ح  وعندم�ا   -4
مس�ؤوال عن قضية تسليم  الهاشمي بناء على 
طلب حكومة منتخبة ذات س�يادة ولها قضاء 
مس�تقل هي حكومة جمهوري�ة العراق رفض 
السيد اوردغان رئيس الحكومة التركية ورئيس 
ح�زب العدالة والتنمية تس�ليم العراقي المدان 
قضائيا إل�ى االنتربول الدولي وظل الهاش�مي 
يحظى بتوفير األجواء اإلعالمية التي س�اعدته 
على إطالق تصريحات تطعن بالقضاء العراقي 
وبالحكومة العراقية, ولم يتوقف عند ذلك وإنما 
ب�دأ يدعو للتحري�ض الطائفي داخ�ل العراقي 
مس�تفيدا من وجود جماع�ات تنظيم القاعدة 
الوهابي التي ال تعرف سوى إراقة الدم العراقي 

وإشاعة الرعب في نفوس المواطنين .
5- إص�رار الحكوم�ة التركي�ة بش�خص 
رئيس�ها اوردغان ووزير خارجيتها احمد داود 
اوغلو على مش�اركة الم�دان قضائيا والهارب 
م�ن وج�ه العدال�ة العراقية ف�ي مؤتمر حزب 
العدالة والتنمية المنعقد في تركيا والذي شكل 
مناسبة الدعوات “الفخ” التي وجهت لألحزاب 
والش�خصيات العراقي�ة لي�س حبا به�ا وإنما 
إمعان�ا ف�ي تمزيق الص�ف العراق�ي المتهرئ 
أصال على مس�توى أحزاب الس�لطة ومن يفق 
معها من المنتفعين والمتزلفين الذين ش�وهوا 
وجه الحضور العراق�ي الحكومي في أكثر من 

مناسبة ومجال ومنها :
ا - مناس�بة تش�ييع أمير الكويت الس�ابق 
حي�ث ذهبت أربع�ة وفود من أحزاب الس�لطة 
خالفا لكل األعراف الدبلوماس�ية في مثل هذه 

المناسبات .

ب - مناس�بة وفاة ملك الس�عودية السابق 
حيث ذهبت مجموعة وفود وأفراد مما ش�كلوا 

مظهرا من النشاز الذي لم يحترم.
ت - مناس�بة وفاة ول�ي العهد الس�عودي 
األخير حيث ذهبت وفود من بينها ش�خصيات 
رئاس�ية لم تحت�رم حيث خ�رج الس�تقبالهم 
موظف اس�تقباالت ع�ادي مما كان�ت صفعة 
للدبلوماس�ية العراقي�ة وإهان�ة لم�ن حض�ر 

ولكنهم سكتوا عليها.
6- ومم�ا يجع�ل كل م�ن ذه�ب لحضور 
مؤتم�ر ح�زب العدال�ة والتنمي�ة س�اقطا في 
االمتح�ان ه�و أن رئي�س الحكوم�ة العراقية 
السيد نوري المالكي وجهت له الدعوة من قبل 
اوردغان واعتذر عن قبولها في الوقت الحاضر 
وكان الس�يد ن�وري المالك�ي محق�ا ومصيبا 
في ذل�ك، نقول، ه�ذا ال من اجل الس�يد نوري 
المالك�ي, ولكن من اجل الع�راق الذي يجب أن 
يحترم في الوسط الدولي والسيما من قبل دول 
الجوار, ثم أن الس�يد اوردغان تمادى كثيرا هو 
ووزير خارجيته في التدخل في الشأن الداخلي 
العراق�ي وكانا س�ببا مباش�را ف�ي التحريض 
الطائف�ي, وزي�ارة احم�د داود اوغل�و األخيرة 
ألربي�ل ثم لمدين�ة كركوك دون عل�م الحكومة 
المركزي�ة االتحادية هو اس�تفزاز غير مقبول 

وتجاوز على الحق السيادي غير مسموح به .
7-  والذي�ن لبوا قبول الدع�وة وذهبوا إلى 
تركيا ث�م رفضوا دخول قاع�ة المؤتمر لوجود 
ط�ارق الهاش�مي فيها س�جلوا على أنفس�هم 
الخط�أ مرتي�ن, مرة ألنه�م لبوا دع�وة كان قد 
رفضها رئي�س الحكومة العراقي�ة االتحادية , 
وم�رة ألنهم ذهب�وا وهم يعلم�ون أن اوردغان 
صاحب الدعوة هو م�ن يحتضن المدان طارق 
الهاشمي، وبالتالي مسألة حضور المدان لذلك 
المؤتم�ر ال تحتاج إلى كثير م�ن التبصير لمن 

يفهم المواقف السياسية .
8- وكل الذي�ن لب�وا الدع�وات م�ن ع�رب 
وأكراد وتركمان أحزاب وش�خصيات وعشائر 

ه�م مخطئون وطني�ا ودس�توريا في حضور 
مؤتم�ر ح�زب العدال�ة والتنمية الترك�ي, أما 
وطني�ا الن الذي�ن قبل�وا الدع�وة وذهب�وا إلى 
تركي�ا يعلم�ون أن رئيس الحكوم�ة قد رفض 
الدع�وة, وكان الواج�ب الوطني من قبل هؤالء 
أن يعرف�وا ح�ق التضامن الوطن�ي مع رئيس 
الحكوم�ة ال من اجل ش�خصه ولكن من اجل 
احت�رام هيبة الحكومة والدول�ة العراقية أمام 
الخ�ارج ، وإم�ا دس�توريا ألنهم ل�م يحترموا 
الم�واد الدس�تورية رق�م 106 “ الت�ي تن�ص 
على، “تحافظ السلطات االتحادية على وحدة 
العراق وس�المته واستقالله وسيادته ونظامه 
الديمقراطي االتح�ادي “ وتلبية هذه الدعوات 
الت�ي رفضها رئي�س الحكوم�ة االتحادية هو 
تفري�ط بالس�يادة والوح�دة الوطني�ة, وأم�ا 
المادة رقم “107” – أوال – فتنص على “رسم 
السياس�ة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي من 
اختصاص الس�لطة االتحادية” وهذه الدعوات 
تدخل في اختصاص رسم السياسة الخارجية 
وه�ي م�ن اختصاص�ات الحكوم�ة االتحادية 
وبم�ا أن رئيس الحكومة االتحادية رفض هذه 
الدع�وة أو اعت�ذر ع�ن الحضور ف�كان األولى 
والواج�ب الوطني على الجميع أن ال يلبوا هذه 

الدعوة احتراما للعراق وسيادته الوطنية .

مؤمتر حزب العدالة والتنمية الرتكي واحلضور العراقي غري املربر 

الدكتور علي التميمي
رئي�س مركز الدرا�سات والأبحاث الوطنية
ALITAMIMI5@yahoo.com

إضـاءات

أقليات العراق يف مهب “عواصف” األزمات السياسية والرتدي األمني

نيشن: فرقة أمريكية خاصة تعود إىل العراق لضبط األمن املتزعزع !!

أيلول أكثر األشهر دموية منذ أكثر 
من عــاميـــن
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   المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوش�يهيكو نودا 
االثني�ن عن تعديل وزاري واس�ع قب�ل انتخابات 
تش�ريعية مبكرة وفي خضم نزاع دبلوماسي مع 

الصين.
وطبقا لألعراف ف�ي اليابان، قدمت الحكومة 
اس�تقالتها قبل ان يعلن ن�ودا بعد ذلك بقليل عن 
تش�كيلته الحكومية الجديدة الت�ي تضم ثمانية 
وزراء م�ن الحكومة المس�تقيلة وعش�رة وزراء 

جدد.
ويأم�ل رئيس الوزراء من خالل تجديد فريقه 
ان يزيد ش�عبيته التي تراجعت بع�د تبني قانون 

ينص على زيادة الضريبة على االستهالك.
وليتمكن من تبني هذا النص المثير للجدل وعد 

نودا المعارضة اليمينية بانه س�يدعو النتخابات 
تشريعية مبكرة “في القريب العاجل”.

والوزارة المعنية بش�كل رئيس بالتعديل هي 
وزارة المالية وقد اس�تقال الوزي�ر الحالي جون 
ازوم�ي لتنتقل الحقيبة ال�ى االمين العام للحزب 

الديمقراط�ي، وهي مس�ؤولية بالغة 
األهمية في صلب جهاز الحكم في 
وقت تقبل االغلبية على االنتخابات 
في وضع صعب.وعين في منصب 
وزي�ر المالي�ة كوريك�ي جوجيما 

وهو نائ�ب غير مع�روف كثيرا لدى 
اليابانيين عمل بعيدا عن االضواء 

من اجل رفع الضريبة على 
االستهالك.

تعي���ين�ه  ويش�كل 

مفاجأة بعدما اوردت الصحف االسبوع الماضي 
ال�وزراء  رئي�س  نائ�ب  اوكادا  كاتس�ويا  اس�م 

والشخصية المحنكة لمنصب وزير المالية.
المالي�ة  لوزي�ر  االني�ة  المهم�ة  وتقض�ي 
باس�تضافة الجمعي�ة العامة الس�نوية لكل من 
صندوق النقد الدول�ي والبنك الدولي في نهاية 
طوكيو.واحتف�ظ  ف�ي  المقب�ل  االس�بوع 
وزي�را الخارجية كويش�يرو غيمبا والدفاع 
موريموتو  ساتوش�ي 
بمنصبيهم�ا في هذه 
الت�ي تش�هد  الفت�رة 
مع  دبلوماس�يا  نزاعا 
السيادة  بش�أن  بكين 
عل�ى ج�زر ف�ي بحر 

الصين الشرقي.

وم�ع ذلك عي�ن نودا ف�ي حكومت�ه الجديدة 
ماكيك�و تان�اكا المقرب�ة من الصي�ن وعرضت 
الصحف الصينية هذا القرار على انه اشارة حسن 
ني�ة حي�ال الصين، ول�و ان رئيس ال�وزراء نفى 
ان يك�ون ذلك عل�ى عالقة باالزمة الدبلوماس�ية 
القائمة حاليا.وعينت تاناكا وزيرة للتربية بعدما 
تول�ت وزارة الخارجي�ة لفت�رة وجي�زة في عهد 

رئيس الوزراء اليميني جونيشيرو كويزومي.
ولن يكون لها بهذه الصفة اي دور دبلوماسي 
رس�مي لكن تعيينها يتس�م بقيمة رمزية بشكل 
اس�اس بحس�ب الصح�ف اليابانية. وه�ي ابنة 
رئيس الوزراء األس������بق كاكوي تاناكا الذي 
ق�اد اليابان الى تطبي�ع عالقاتها مع الصين قبل 
40 عاما وال يزال ين������ظر اليه بشكل ايجابي 

في بكين.

   المستقبل العراقي/ وكاالت

قال�ت وكال�ة أنب�اء البحري�ن إن محكم�ة 
التمييز وه�ي أعلى محكمة بحرينية أيدت يوم 
أم�س اإلثنين األح�كام بالس�جن الصادرة ضد 
تسعة أطباء لدورهم في االحتجاجات المطالبة 

بالديمقراطية العام الماضي.

وكان�ت القضية المثي�رة للجدل ق�د أثارت 
ش�هدت  الت�ي  للبحري�ن  دولي�ة  انتق�ادات 
بقي�ادة  للديمقراطي�ة  مطالب�ة  احتجاج�ات 
المعارض�ة الع�ام الماض�ي أخمدتها األس�رة 

الحاكمة.
ونقل�ت الوكال�ة ع�ن عب�د الرحمن الس�يد 
المحامي العام األول قول�ه إن محكمة التمييز 

رفض�ت كل الطع�ون المقدمة م�ن المتهمين 
وأيدت األحكام الس�ابقة بالسجن فترات تصل 
إلى خمسة أعوام.وفي حزيران حكمت محكمة 
االستئناف على الطبيب علي العكري الذي كان 
يعمل في مجمع السلمانية الطبي في المنامة 
بالس�جن خمس س�نوات وعلى ثمانية آخرين 
بأحكام تتراوح بين شهر واحد وثالث سنوات. 

وبرأت أيضا تس�عة آخرين.وكان قد حكم على 
اثنين آخري�ن في المجال الطبي بالس�جن 15 
عاما ل�كل منهما ولم يس�تأنفا الحكم ويعتقد 

أنهما إما مختبئان أو غادرا البالد.
لحق�وق  وجماع�ات  واش�نطن  وانتق�دت 
االنس�ان الحك�م في حزي�ران وقال�ت منظمة 

العفو الدولية “إنه يوم أسود للعدالة”.

    المستقبل العراقي/ متابعة

انته�ز الرئي�س المص�ري محمد مرس�ي 
كلمت�ه أم�ام المؤتم�ر الرابع لح�زب العدالة 
والتنمي�ة الحاك�م ف�ي تركي�ا لش�رح ثوابت 
السياسة المصرية الجديدة، المتمثلة في دعم 
الش�عب الس�وري حتى زوال قيادت�ه الحالية 
“الظالمة” ودعم الش�عب الفلس�طيني، كما 
أش�ار إلى أهداف مش�تركة بين مصر وتركيا 
متمثل�ة بدع�م الش�عوب الثائرة ض�د الظلم، 
وأك�د أن مصر لن تس�مح ألح�د بالتدخل في 
ش�ؤونها الداخلية. وكان مرسي - إلى جانب 
زعماء وش�خصيات عربية أجنبية - من أبرز 
الحاضرين للمؤتمر ال�ذي أعاد انتخاب رجب 
طيب أردوغ�ان زعيما للح�زب الحاكم لوالية 

ثالثة وأخيرة.
وق�ال الرئي�س المص�ري ف�ي كلمت�ه إن 
ما يحدث في س�وريا من قتل وذبح للش�عب 
الس�وري يدمي القل�وب، واصف�ا الوضع في 
س�وريا بأنه “مأس�اة ه�ذا العال�م والقرن”. 
وأضاف “لن نهدأ أو نستقر حتى يتوقف نزف 
الدم الس�وري وت�زول هذه القيادة الس�ورية 
الظالمة القاتلة، ونحن نؤيد الش�عب السوري 

في جميع خياراته”.

وأش�ار إل�ى أن المب�ادرة الرباعية بش�أن 
األزمة الس�ورية، التي تضم إل�ى جانب بالده 
كال من تركيا والس�عودية وإيران، هي بمثابة 
نواة لكي تتجم�ع حولها الجهود المش�تركة 

لحل المشكلة المستعصية في سوريا.
وبخص�وص القضي�ة الفلس�طينية ق�ال 
“نح�ن حامل�ون له�ذه القضية مع الش�عب 
الفلس�طيني، كن�ا وم�ا زلن�ا وس�نبقى، هم 
يتخ�ذون قرارته�م بإرادتهم ونح�ن ندعمهم 
دعم�ا تام�ا في م�ا يتخ�ذون من ق�رارات”. 
وأض�اف “ال يمك�ن أن نقص�ر أبداً ف�ي مد يد 
الع�ون أله�ل غ�زة الجي�ران األش�قاء وألهل 
الضف�ة الغربي�ة ولكل الفلس�طينيين في كل 
م�كان، وال يمك�ن أب�داً أن يق�ف المصريون 
عاجزين وهم يرون أن أهل غزة محاصرون”. 
وتاب�ع “المعاب�ر بينن�ا وبين غ�زة مفتوحة 
لتقدي�م ما يحتاجه أهل غزة م�ن غذاء ودواء 
وتعلي�م وتواصل بين األس�ر، وذل�ك في إطار 
حرصن�ا على القي�ام بواجبنا تجاه األش�قاء 
ف�ي غ�زة، ونح�ن نتطل�ع إل�ى قي�ام الدولة 
الفلسطينية بإرادة الفلسطينيين وعاصمتها 

القدس الشريف”.
وح�ث الرئي�س المصري أنق�رة على دعم 
بل�دان الربيع العرب�ي قائال، إن تل�ك البالد ما 

زال�ت بحاجة إلى مس�اعدات تركي�ا لتحقيق 
أن  االس�تقرار والنهض�ة والتنمي�ة، معتب�راً 
تحقيق االس�تقرار في دول الربي�ع العربي ال 

يقل أهمية عن الثورات نفسها.
وكشف مرسي عن أن الرئيس التركي عبد 
الله غل ورئيس ال�وزراء رجب طيب أردوغان 
كان�ا أول المهنئي�ن ل�ه هاتفي�اً بع�د ف�وزه 
برئاس�ة مصر في حزيران الماضي، مش�يراً 
إل�ى أن ه�ذه التهنئ�ة تعد عالمات ت�دل داللة 
قاطعة على مدى عمق العالقة بين الش�عبين 
المصري والتركي، واألهداف والغايات واآلمال 

والتاريخ المشترك.
وأوضح أن “مصر وتركيا تجمعهما أهداف 
مشتركة أهمها رسالة سالم قائمة على العدل، 
باإلضاف�ة إلى تحقي�ق الحرية وه�ي القيمة 
الغالية التي تناضل من أجلها كل الش�عوب”. 
ولف�ت إلى أن م�ن بي�ن األهداف المش�تركة 
للبلدين أيضاً “السالم الذي به تطمئن النفوس 
ويه�دأ العال�م وتنتهي الح�روب”، عالوة على 
تحقيق النهضة والتنمية والعدالة االجتماعية. 
وم�ن األهداف المصري�ة التركية المش�تركة 
أيض�ا –عل�ى وف�ق مرس�ي- دع�م ومعاونة 
الش�عوب الت�ي تتح�رك وتثور لتن�ال حريتها 
وتزي�ح حكامه�ا “الذين يحكمونه�ا بالحديد 

والن�ار والديكتاتورية، الش�عوب التي تنش�د 
االستقرار والحرية والعدل والتنمية والنهضة 

كالشعبين الفلسطيني والسوري”.
وأض�اف أن من األهداف المش�تركة أيضاً 
الوق�وف مع�اً ضد الظل�م وض�د التمييز وكل 
محاوالت الس�يطرة عل�ى إرادة الناس أو على 
الحكوم�ات أو عل�ى الدول من أي�ة قوة كانت 
في ش�رق أو غرب. وأشار إلى أن التاريخ بين 
شعب مصر والشعب التركي ممتد عبر الزمن 
في�ه عب�ق الخير وفي�ه مبادئ الع�دل والحق 

وحب الخير لكل الناس.
ورغ�م تأكيد مرس�ي على وج�ود عالقات 
متمي�زة وقوي�ة فاعلة م�ع الجمي�ع، إال أنه 
ق�ال “لق�د جئنا برس�الة واضح�ة: ال نتدخل 
ف�ي ش�ؤون أح�د وال نس�مح ألح�د بالتدخل 
ف�ي ش�ؤوننا”. وأش�اد بقيادة وحك�م حزب 
العدال�ة والتنمية في تركي�ا وعبر عن إعجابه 
بالمس�يرة الناجحة للح�زب ونهوضه بتركيا 
بش�كل أبهر العالم.وأش�ار إلى أن المصريين 
بع�د ث�ورة يناي�ر “امتلك�وا كام�ل إرادته�م 
وحريته�م وأنه�م يتحرك�ون نح�و النهض�ة 
واإلنت�اج الحقيقي باعتمادهم على أنفس�هم 
لتحقي�ق االس�تقرار واألمن وإع�ادة مجدهم 

وتأسيس حضارتهم”.

بعد أن تودد لتركيا

يشكلون عبئًا اقتصاديًا على الحكومة

قبيل االنتخابات التشريعية

اتهمتهم بتأييد االحتجاجات

   المستقبل العراقي/ وكاالت

بحق�وق  تعن�ى  جمعي�ة  أعلن�ت 
اإلنس�ان ان االردن يتص�در دول العالم 
في عدد الموقوفي�ن إداريا، محذرة من 
التوس�ع ف�ي تطبي�ق قان�ون اعتبرته 
“غير دس�توري”.وقالت جمعية “عين 
عل�ى الديمقراطية” ان عدد الموقوفين 
بقرارات م�ن الح�كام اإلداريين خارج 
النظ�ام القضائي يصل ال�ى 25 بالمئة 
من إجمالي الموقوفين.ووفقا للدراسة 
فإن “القانون زاد عدد نزالء الس�جون، 
ما ش�كل عبئ�اً عل�ى ميزاني�ة الدولة، 
حيث أن التوس�ع بتطبيقه جعل نسبة 
عل�ى  األول�ى  اإلداريي�ن  الموقوفي�ن 
مس�توى العالم”.ولفت�ت ال�ى ان عدد 
الموقوفي�ن إدارياً بلغ 20 ألفا في العام 
2006، ليتراجع ه�ذا العدد الى 12 ألفاً 

العام 2009، وفقاً لالحصاءات الصادرة 
ع�ن المرك�ز الوطني لحقوق اإلنس�ان 
في األردن.واعتبرت الدراس�ة ان قانون 
من�ع الجرائم “يتناقض مع مبدأ اطالق 
الحريات والحقوق المدنية واالجتماعية 
لمب�ادئ  ومخال�ف  والسياس�ية، 
الديمقراطية والمجتمع المدني وسيادة 
القانون حيث يعط�ي الحكام اإلداريين 
س�لطات مطلقة في التوقيف والحبس 
واإلقامة الجبرية والنفي، دون ضوابط 
قضائية، فخطورته تكمن بالجمع بين 
الس�لطتين القضائي�ة والتنفيذي�ة بيد 
الحاكم اإلداري”.ووفقا للدراس�ة، فان 
القانون “ال يتالءم مع مبادئ الدس�تور 
الخاصة بحقوق المواطنين وحرياتهم 
العام�ة والش�خصية وال م�ع اإلع�الن 
العالمي لحقوق اإلنس�ان وال مع العهد 
الدول�ي للحقوق المدني�ة واالجتماعية 

والسياس�ية وال م�ع الميث�اق العرب�ي 
لحق�وق اإلنس�ان، وهي عه�ود صادق 
عليها األردن”.ورات الدراس�ة أن أخطر 
ما في القانون أن “الحاكم اإلداري غير 
مل�زم بإثب�ات أن المتهم ارتك�ب فعالً 
معيناً أو أفع�االً معينة، ولم ينص على 
ضوابط مح�ددة يلتزم به�ا في تكوين 
ظنون�ه وقناعات�ه، الت�ي يبنيه�ا على 
االش�تباه”، كما أنه “ال يوج�د للقضاء 
النظامي أية س�لطة قضائية أو رقابية 
على الق�رارات الص�ادرة ع�ن الجهات 
للحاك�م  القان�ون  اإلدارية”.ويجي�ز 
االداري )المحاف�ظ وم�ن يح�ل محله( 
توقي�ف أي ش�خص ُيعتق�د بأن�ه على 
وش�ك ارتكاب فعل يخل بالنظام العام 
أو اآلداب العامة.ولفت�ت الدراس�ة الى 
أن “س�طوة ه�ذا القان�ون ال تقف عند 
تطبيق�ه عل�ى المواطني�ن األردنيي�ن، 
ب�ل تمتد إلى األجان�ب، وخاصة العمال 
الوافدين وعامالت المنازل”. كما نبهت 
الى ان سطوة القانون تمتد الى النساء، 
“الى حد ان بعض النس�اء تم توقيفهن 
عاما”.واوص�ت   17 تتج�اوز  لم�دد 
الدراس�ة بالطع�ن ف�ي دس�تورية هذا 
القانون أمام المحكمة الدستورية فور 
ب�دء عملها، الى كس�ب التأييد من أجل 
إلغاء ه�ذا القانون أو الحد منه، إضافة 
إل�ى إط�الق حم�الت إعالمي�ة توعوية 
بخصوص االنتهاكات الناجمة عن هذا 
القانون، وتوثيق ع�دد االنتهاكات التي 

تعرض لها أشخاص نتيجة للقانون.

   المستقبل العراقي/ وكاالت

اتهم وزير الخارجية الس�وري وليد 
المعلم، ف�ي حديث تلفزيوني، الواليات 
المتحدة باس�تخدام موضوع األسلحة 
الكيميائي�ة لش�ن “حملة” تش�به تلك 
الت�ي س�بقت الغ�زو ال�ذي “ادى ال�ى 

اسقاط نظام الرئيس صدام حسين”.
ال�ى  حدي�ث  ف�ي  المعل�م  وق�ال 
قن�اة “الميادي�ن” الفضائي�ة ان “هذا 
الموض�وع )االس�لحة الكيميائية( هو 
من بنات اف�كار االدارة االميركية )...( 
ه�ذا ه�راء صنعوه لش�ن حمل�ة على 

سوريا تشبه ما فعلوه بالعراق”.
وفي مقاطع بثتها القناة التي تتخذ 
م�ن بيروت مقرا لها، ابقى المعلم على 
الغموض في ما يتعلق بامتالك س�وريا 
ه�ذا الن�وع من االس�لحة، رغ�م تأكيد 
وزارة الخارجي�ة ببي�ان رس�مي ه�ذا 
االمر ف�ي تموز الماضي.وق�ال المعلم 
ف�ي المقابل�ة الت�ي اجري�ت معه في 

نيويورك عل�ى هامش الجمعية العامة 
لألم�م المتحدة أن “موضوع األس�لحة 
الكيماوية إذا وجد في سوريا وانا اضع 
خط�ا تح�ت اذا وجد، فه�ل معقول ان 
نس�تخدمها ضد ش�عبنا؟ ه�ذا هراء”.

واض�اف “لكن هذا ال يعن�ي اطالقا ان 
س�وريا لديها مخزون اسلحة كيماوية 
او انها تنوي اس�تخدام هذه االس�لحة 
ضد شعبها”.وتعد هذه االسلحة واحدة 
م�ن ملفات النزاع الس�وري المس�تمر 
من�ذ اكثر من 18 ش�هرا، الس�يما بعد 
الخارجي�ة  باس�م  المتح�دث  تأكي�د 
السورية جهاد مقدس�ي في 23 تموز 
الماض�ي ان�ه “لن يت�م اس�تخدام اي 
س�الح كيميائي او جرثومي ابدا خالل 
االزمة في سوريا مهما كانت التطورات 
ل�ن  االس�لحة  “ه�ذه  وان  الداخلي�ة” 
تس�تخدم اال في حال تعرضت س�وريا 
لع�دوان خارج�ي”.وكان وزي�ر الدفاع 
االميرك�ي ليون بانيتا اكد في 28 ايلول 
ان الحكومة الس�ورية “نقلت اس�لحة 
كيميائي�ة الى مواقع اكث�ر امنا” وهو 
ما تتهمه�ا ق�وى المعارض�ة بالقيام 
به الس�يما بع�د اتس�اع دائ�رة العنف 
في البالد.وكان�ت الواليات المتحدة قد 
قادت حملة عس�كرية ع�ام 2003 في 
العراق ادت الى اس�قاط نظام الرئيس 
الراحل صدام حس�ين، بع�د اعوام من 
حصار دولي واتهامه بامتالك اس�لحة 
دمار ش�امل، لم يت�م العث�ور على اي 

منها في المراحل الالحقة.

م فصاًل عن “الديمقراطية” يف اسطنبول !! مريس يقدِّ

ر دول العالـم يف عدد  األردن يتصدَّ
املوقوفني إداريا

املعلَّم: االسلحة الكيميائية من بنات 
أفكار اإلدارة األمريكية اليــابــان جتــري تعديــاًل وزاريــًا واسعــًا

حمكـمــة التمييـز البحرينيــة تؤيـد األحـكــام الصــادرة بحق األطبــاء

     المستقبل العراقي/ وكاالت

ق�ال رئي�س مح�رري الش�ؤون الخارجي�ة في 
صحيفة ذي تلغراف البريطانية ديفد بلير أن إسرائيل 
قد تس�تطيع تدمير موقعين نوويين إيرانيين فقط، 
بينما س�يحتاج األمر إلى الوالي�ات المتحدة للتكفل 

بباقي المواقع.
وعّبر بلير عن ش�كوكه في امتالك القوة الجوية 
اإلس�رائيلية الق�درة عل�ى توجيه ضرب�ات قاضية 
للمواق�ع النووي�ة اإليراني�ة لك�ي تفك�ر جدي�ا في 
ش�ن الحرب على إيران. كما تس�اءل بلي�ر إن كانت 
إلس�رائيل الق�درة عل�ى تنفيذ عملي�ة إرضاع جوي 
بهذا الحجم لتأمين وق�ود كاف لطائراتها القاصفة 
وتشكيالت الطائرات المقاتلة المرافقة لها للوصول 
إلى أهدافها في إيران والعودة إلى إس�رائيل. نظريا، 

تمتلك إس�رائيل س�بع طائرات مخصص�ة لإلرضاع 
الج�وي من ط�راز بوين�غ Kc - 707، ومن الصعب 
التصديق أن هذا العدد من الطائرات الحاملة للوقود 
س�تكفي لتأمين الوق�ود لنحو 125 طائ�رة مقاتلة 
وقاصفة لتذهب من إس�رائيل إلى إيران ومن ثم إلى 

إسرائيل ثانية.
ويب�دو أن بلير اس�تند في تقديراته إلى دراس�ة 
للدراس�ات  الدول�ي  المعه�د  نش�رت مؤخ�را ع�ن 
الس�تراتيجية، قال فيها الباح�ث جوزيف جوف من 
جامعة س�تانفورد األميركية، إن إس�رائيل ال تتوقع 
أن تدم�ر جميع منش�آت إيران النووي�ة، وإن القوة 
الجوية اإلسرائيلية تأمل في تدمير موقعين حيويين 

بحيث تقطع دورة عمل المفاعالت النووية.
ورأى جوف في بحثه أن إس�رائيل قد تس�تهدف 
محط�ة اليورانيوم ف�ي أصفهان، والمس�ؤولة عن 

تحوي�ل اليورانيوم إلى غاز ي�و إف UF( 6 6( والذي 
بدون�ه لن تس�تطيع إيران االس�تمرار ف�ي عمليات 
تخصي�ب اليوراني�وم. والموق�ع اآلخ�ر ال�ذي يرى 
جوف أن إسرائيل ستس�تهدفه هو مفاعل تخصيب 
اليوراني�وم في نطنز، ويعلل رؤيته بأن إس�رائيل ال 
تمتلك القنابل والقوة التدميرية الالزمتين الستهداف 

مفاعل فوردو المقام في بطون الجبال.  
وبينم�ا عّبر كاتب المقال بلي�ر عن اعتقاده بأن 
الدراسة سليمة من الناحية التحليلية، فإنه عّبر عن 
شكوكه في جدوى الحرب في هذه الحالة، فرغم أن 
السيناريو المقدم في الدراسة سيؤخر وصول إيران 
لمرحل�ة إنت�اج القنبلة النووية، فإن�ه كلما قّل عدد 
المواقع المدمرة كلما كان�ت قدرة إيران على إعادة 

تأهيلها واستئناف برنامجها النووي أكبر.
ورغم أنه من الصعب التنبؤ بتقييم دقيق للضرر 
الذي ستلحقه الضربة الجوية اإلسرائيلية المحتملة 
لمنشآت إيران، فإنه بأي حال من األحوال يمكن القول 
إنه في أفضل األحوال لن تؤخر الضربة اإلس�رائيلية 
إيران عن هدفها النووي سوى سنوات قليلة.وطرح 
بلير التساؤل التالي: هل ترغب الحكومة اإلسرائيلية 
حقا بأن تش�عل حربا إقليمية وأزمة دولية من أجل 
تدمي�ر مفاعلين نوويين إيرانيين س�يتم إصالحهما 
بس�رعة ؟ وأجاب بلير على تس�اؤله بالقول: لسبب 

أو آلخر، أشك في ذلك.
الس�يناريو البديل اآلخر حسب بلير هو الواليات 
المتحدة، التي يرى أنها ربما تكون قادرة على تدمير 
كل مفاعالت إيران النووية بضمنها مفاعل فوردو، 

وتؤخر البرنامج النووي اإليراني لسنين طويلة.
ويختم بلير بالق�ول إن الثقة بالواليات المتحدة 
هو خيار غير محبب للقيادة اإلس�رائيلية، فدولتهم 
ف�ي النهاية قد قامت على أس�اس عدم االتكال على 
الغير عندما يتعلق األمر باألمن القومي اإلسرائيلي. 
إال أن حدس�ي هو أن الحكومة اإلسرائيلية ال تمتلك 
في حقيقة األمر الكثير من الخيارات “هذه المرة”.

قالوا أنها لن تؤخر طهران عن تحقيق طموحها

حمللون غربيون يشكون يف قدرة إرسائيل عىل رضب إيران
ً
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أحالت مشروع إكساء وتأهيل الشوارع ضمن قواطع 4 دوائر بلدية للتنفيذ
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      بغداد / امل�ستقبل العراقي
 

أعلنت أمان�ة بغداد عن استش�هاد 
دائ�رة  والمالي�ة ف�ي  اإلداري�ة  مدي�ر 
المتنزه�ات والتش�جير بع�د تعرض�ه 
لعم�ل إرهاب�ي ف�ي منطق�ة الع�دل, 
فيم�ا نج�ا المدير الع�ام لدائ�رة بلدية 
الش�عب م�ن محاول�ة اغتيال فاش�لة 
في منطق�ة الك�رخ. وذك�رت مديرية 
العاق�ات واإلع�ام في بي�ان صحفي 
العراقي” نس�خة  “المس�تقبل  تلق�ت 
منه أم�س أن “إرهابيي�ن فتحوا نيران 
أس�لحتهم الم�زودة بكوات�م للص�وت 
باتجاه مدير قسم اإلدارية والمالية في 
دائرة المتنزهات والتشجير طالب فزع 
مساء أمس األول لدى عودته إلى منزله 
بعد انتهاء الدوام الرس�مي ما أدى إلى 
استش�هاده على الف�ور”. وأضافت أن 
“مدي�ر عام دائرة بلدية الش�عب جمال 
النعيمي تعرض هو اآلخر مس�اء أمس 
األول لدى خروجه م�ن منزله متوجهاً 
إل�ى مقر عمله لإلش�راف عل�ى الجهد 

الليل�ي لمحاول�ة اغتي�ال فاش�لة من 
قب�ل إرهابيي�ن اس�تهدفوا موكبه في 
منطقة الكرخ وسط العاصمة بغداد”. 
وأوضح�ت أن “أمانة بغداد قدمت على 
م�دى الس�نوات الماضي�ة قواف�ل من 
الشهداء ومئات الجرحى خال تصديهم 
اليوم�ي لعملي�ة تقدي�م الخدمات في 
مح�اوالت يائس�ة لثن�ي أمان�ة بغداد 
تقدي�م  ع�ن  الخدمي�ة  وماكاته�ا 
البغدادي”.عل�ى  للمواط�ن  الخدم�ات 
صعيد نشاطاتها، أعلن أمين بغداد عبد 
الحسين المرش�دي عن إحالة مشروع 
إكس�اء وتأهيل الشوارع ضمن قواطع 
4 دوائر بلدية للتنفيذ بكلفة أكثر من 6 
مليارات دينار. ونقلت مديرية العاقات 
واإلعام عن المرش�دي قوله إن “أمانة 
بغداد أحالت مش�روع اكس�اء وتأهيل 
ش�وارع متفرقة ضمن قواطع بلديات 
الش�عب واالعظمية والرصافة والصدر 
الثانية للتنفيذ من قبل إحدى الشركات 
المتخصصة بكلفة ستة مليارات و70 
مليون دينار بس�قف زمني مدته 275 

ي�وم عم�ل”. وأض�اف أن “إحال�ة هذا 
المشروع يأتي في إطار الخطة المعدة 
م�ن قب�ل أمان�ة بغ�داد إلكس�اء اكبر 
مس�احة ممكنة من الشوارع الرئيسة 
والمح�ات الس�كنية للعاصم�ة بغداد 
ضمن قواطع 14 دائ�رة بلدية باإلفادة 
م�ن التخصيص�ات المالي�ة المتوافرة 
والممنوحة ألمانة بغداد ضمن موازنة 
الع�ام الحال�ي”. وبي�ن المرش�دي أن 
“الع�ام الحال�ي يش�هد اكس�اء ع�دد 
كبير من الش�وارع والمحات السكنية 
واإلفرازات الحديث�ة التي اكتملت فيها 
الم�اء  كش�بكات  التحتي�ة  الخدم�ات 
والصرف الصحي لارتقاء بواقع قطاع 
الطرق وتأمين انس�يابية حركة السير 
والم�رور ورفع العبء عن كاهل أهالي 
بغداد”. وأش�ار المرش�دي إلى “اتخاذ 
قرار لهيئة الرأي في أمانة بغداد بإلزام 
الشركات المتعاقدة مع األمانة بصيانة 
المش�اريع التي تنفذها لمدة 3 سنوات 
واعتم�اد أفضل المواصفات الفنية من 
اجل إطالة عمر هذه المش�اريع ومنع 

حص�ول أي إض�رار ق�د تتع�رض له�ا 
مس�تقباً”. وم�ن جانب آخر ناقش�ت 
أمانة بغداد وهيئة خدمات بغداد التابعة 
لمجلس محافظة بغداد المشاريع التي 
تنفذها أمان�ة بغ�داد والمعوقات التي 
تواجه عملية تنفيذها. وجاء ذلك خال 
االجتم�اع األس�بوعي ال�دوري األخي�ر 
الذي عقدته الهيئة برئاسة نائب رئيس 

الهيئ�ة غال�ب الزاملي وبحض�ور عدد 
من أعض�اء مجلس المحافظة والهيئة 
الذي تضمن مناقش�ة المش�اريع التي 
تنفذها أمانة بغداد والوقوف على ابرز 
المعوقات التي تواجهها ووضع الحلول 
الناجعة لها”. وذكرت مديرية العاقات 
واإلعام في أمانة بغ�داد أن “االجتماع 
المخصصة  تن�اول موض�وع األم�وال 

الماع�ب  إلنش�اء  البلدي�ة  لدوائ�ر 
الرياضي�ة وتجدي�د األس�واق القديمة 
على وفق تصاميم حديثة وإنشاء عدد 
من الحدائق والمتنزهات”. وأضافت أن 
“االجتماع تضم�ن بحث تحديد جداول 
الس�تضافة المديري�ن العامين للدوائر 
الفني�ة كالماء والمجاري والمش�اريع 
ومناقش�تهم  والتش�جير  والمتنزهات 

ح�ول الخطط المعدة من قبلهم لتنفيذ 
المش�اريع الت�ي من ش�أنها النهوض 
بواق�ع البن�ى التحتي�ة ف�ي العاصمة 
بغ�داد”. وأخي�راً ناق�ش المجتمع�ون 
“تقاري�ر الج�والت الميداني�ة ألعضاء 
الهيئ�ة لعدد م�ن المش�اريع الخدمية 
الت�ي تنفذه�ا أمان�ة بغداد ف�ي عموم 

مناطق العاصمة”.

أمانة بغداد تقدم شهيدًا آخر من مالكها أغتيل بأسلحة كامتـة يف حـي العدل

       بغداد / امل�ستقبل العراقي 

أكدت وزارة الكهرباء إعادة الوحدة الس�ابعة في محطة 
كهرباء الموصل إلى العمل بعد أن توقفت نتيجة عارض فني 

نتج عنه تسرب الغاز الناقل للهب. 
وقال بي�ان للوزارة تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة 
من�ه أمس “بمتابعة حثيثة من وزي�ر الكهرباء كريم عفتان 
الجميل�ي تمكن�ت الماكات الهندس�ية والفني�ة في محطة 
كهرب�اء الموص�ل الغازية، التابع�ة للمديري�ة العامة إلنتاج 
الطاقة في المنطقة الش�مالية، من إعادة الوحدة الس�ابعة 
للعم�ل بعد أن توقف�ت نتيجة عارض فني نتج عنه تس�رب 

الغاز الناقل للهب”. وأوضح المتحدث الرس�مي باسم وزارة 
الكهرب�اء مصع�ب الم�درس، بحس�ب البي�ان، أن “محطة 
كهرب�اء الموص�ل الغازية تتك�ون من 14 وح�دة، 12 وحدة 
منه�ا تعمل بطاقة 15 ميغاواط للوح�دة الواحدة، ووحدتين 
بطاق�ة 25 ميغ�اواط للوح�دة الواحدة، أي بطاق�ة إجمالية 

تبلغ 170 ميغاواط”. 
وعلى صعيد متصل، أش�ار الم�درس إلى “قيام الماكات 
المذك�ورة بإج�راء صيان�ة س�نوية للوحدتين األولى للس�د 
الرئيس والثانية للسد التنظيمي في محطات سد الموصل”، 
مشيراً إلى إن “نسب االنجاز بلغت 70% للسد الرئيس و%85 

للسد التنظيمي”.

        بغداد / امل�ستقبل العراقي

أك�د مستش�ار وزي�ر التربية عل�ي ش�ديخ الزبي�دي أن وزارة التربية 
مس�تعدة تماما إلج�راء امتحانات الدور الثالث لطلب�ة المراحل المنتهية 
ف�ي ح�ال موافقة مجل�س الوزراء عل�ى ذلك. وق�ال الزبي�دي أن “وزارة 
التربي�ة عل�ى أتم االس�تعداد إلجراء امتح�ان الدور الثال�ث لطلبة الصف 
الثالث المتوسط والسادس اإلعدادي”. وأشار إلى أن “الوزارة عدت قوائم 
بإعداد الطلبة المش�مولين بق�رار الدور الثالث ويمكنه�ا أن توفر مراكز 
امتحاني�ة خاصة بهذا الش�أن ألن لوزارة التربية تجارب س�ابقة في هذا 
الش�أن”. وأضاف الزبيدي أن “مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المناط 
بها الس�ماح بإج�راء دور ثالث للطلبة ومن بعدها يت�م اإليعاز إلى وزارة 

التربية لتنفيذ هذا األمر”.

إعادة وحدة كهربائية إىل العمل يف املوصل بعد 
توقفها لعارض فني

الرتبية تؤكد استعدادها إلجراء دور ثالث 
يف حال موافقة جملس الوزراء

تعلن الش�ركة العام�ة لتصنيع الحبوب عن اج�راء مناقصة وللمرة الثانية لتحمي�ل وتفريغ وتكييس 
وتنضيد ورزم وخياطة مواد الش�ركة داخل مطحنة الحس�ين )ع( في محافظة كرباء المقدس�ة وعلى 
التبويب رقم )ح / 3342( فعلى الراغبين باالشتراك بالمناقصة مراجعة القسم القانوني في مقر الشركة 
الكائن في محافظة بغداد/ س�احة عدن/ مدخل مدينة الحرية لشراء شروط المناقصة لقاء مبلغ قدره 
)500,000( خمس�مائة الف دينار )صك مصدق( غير قابل للرد ويقدم العطاء في ظرف مغلق ومختوم 
ومثبت عليه اسم المناقصة ويتم وضعه في صندوق العطاءات في موعد اقصاه الساعة الثانية عشر من 
ظهر يوم 15 / 10 / 2012 وان االس�عار المقدمة في العطاءات هي اس�عار نهائية غير قابلة للتفاوض 
وس�وف يستبعد اي عطاء غير مس�توفي للشروط اعاه وان الش�ركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
ويتحم�ل من ترس�و عليه المناقصة اجور نش�ر االع�ان واية مصاريف اخرى ويقع عل�ى مقدم العطاء 
تحمل كافة المس�ؤولية القانونية المترتبة عن تقديم اي مستمس�كات يثبت انها مزورة وس�يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية بحقه وعلى مقدم العطاء تحديد نفاذيته.
علما )تسري كافة النصوص الواردة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )1( لسنة 2008 في كل 

ما لم يرد به نص في هذا االعان او يتعارض معها في المضمون(
المستمسكات المطلوبة:-

ص�ك مصدق بمبلغ 1 % م�ن قيمة العطاء من احد المصارف الحكومية ومحرر المر الش�ركة من قبل 
المناقص حصرا« او من يخوله قانونا«

كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة للضرائب لعام 2012 ومعنون الى الشركة العامة لتصنيع الحبوب 
حصرا.

وصل شراء شروط المناقصة.
تقديم اعمال مماثلة ان وجدت.

المستمسكات الشخصية )بطاقة السكن، هوية االحوال المدنية( نسخ مصورة تطابق مع االصل عند 
االحالة.

في حالة تقديم اي مستمسك مصور يجب ان يكون مختوم من جهة االصدار )طبق االصل(.

وزارة التجارة
الرشكة العامة لتصنيع احلبوب

اعالن مناقصة رقم )42(

رياض فاخر اهلاشمي
املدير العام

رئيس جملس االدارة

األستاذ الدكتور 
تقي عيل موسى املوسوي 

رئيس جامعة واسط

فق�د المدعو حيدر جاس�ب 
كاط�ع العب�ودي مواليد 1978 
بتاريخ 28/ 8/ 2012 يس�تقل 
سيارة نوع شوفر اوبترا صفراء 
اللون المرقمة  8720 ب/ بغداد 
على من يعثر عليه او يمتلك اي 
معلوم�ات عن�ه االتص�ال على 

الرقم 07902200582

فقدان شخص

e.mail: cen-tas@mot.gov.iq

تعلن رئاس�ة جامعة واس�ط / ش�عبة العقود الحكومية الكائنة في مدينة الكوت عن وجود المناقصات العامة المدرجة تفاصيلها في ادناه ضمن الموازنة 
الجارية / التبويب / االجهزة .... فعلى الراغبين باالشتراك ممن توجد لديهم القدرة والكفاءة من ذوي االختصاص من المكاتب والشركات المتخصصة والمسجلة 
في دائرة تس�جيل الش�ركات / وزارة التجارة .. وتمتلك شهادة تاسيس مصدقة واجازة ممارسة المهنة بالنسبة للشركات والمكاتب المجازة رسميا .. مراجعة 
ديوان رئاسة جامعة واسط / شعبة العقود الحكومية للحصول على كافة مستندات المناقصة والتي تشتمل على ) المخططات � المواصفات �  جداول الكميات 
� الش�روط العامة للمناقصة  � تعليمات  الى مقدمي العطاءات  � اس�تمارة تقديم العطاء � نس�ب الترجيح (  مقابل المبلغ المذكور ادناه وهو غير قابل للرد .. 
علما ان مبلغ التامينات االولية هو بنسبة ) 1% ( من مبلغ العطاء تقدم على شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر بموجب كتاب رسمي من مصرف عراقي 
معتمد ويذكر فيها اس�م ورقم المناقصة وان ال يكون مش�روطا ويدفع حين الطلب وتذكر فيه مدة نفاذيته وان يكون صادرا من احد مصارف محافظة واس�ط 
ويحم�ل عن�وان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه وبتوقيع المدير العام او المدير المفوض او من ينوب عنهما يؤيد فيه صحة صدور ذلك الخطاب باس�م 
) جامعة واس�ط / الش�ؤون المالية ( نافذا لمدة ال تقل عن     ) 90 ( تس�عون يوما تبدا من تاريخ غلق المناقصات المؤش�ر امام كل مناقصة في الجدول ادناه 
على ان تكون التامينات باسم المدير المفوض للشركة او المجهز علما ان مدة نفاذ العطاء  ) 90(  تسعون يوما تبدأ من تاريخ غلق المناقصات ويقدم العطاء 
داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اس�م ورقم المناقصة مع التوقيع على جميع صفحات ومس�تندات المناقصة وتودع لدى مقرر لجنة فتح العطاءات في 
صندوق حفظ العطاءات ... وتعد الشروط  المنصوص عليها وكتاب االحالة مع هذا االعان جزءا ال يتجزا من العقد الذي يتم ابرامه مع المجهز او الشركة الذي 
تحال بعهدته المناقصة ويتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور نشر االعان ولكافة المراحل .. علما ان موعد غلق المناقصة سيكون في الساعة الحادية عشر 
صباحا وحسب التواريخ المؤشرة ازاء كل مناقصة وبعدها ال يقبل اي عطاء .. وللمزيد من المعلومات حول المستمسكات المطلوبة والشروط العامة للمناقصة 

... يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني   ) govcom2010@yahoo.com ( او مراجعة مركز بيع مستندات المناقصة .  

اعالن للمرة االوىل

االستاذ الدكتور 
تقي عيل موسى املوسوي

رئيس جامعة واسط

وزارة التعليم العايل والبحث  العلمي
رئاسة جامعة واسط

شعبة العقود احلكومية 

ت
اسم 

المناقصة
مدة التجهيزموضوع المناقصةرقمها

وقت وتاريخ 
غلق المناقصة

وقت وتاريخ ومكان انعقاد 
المؤتمر الخاص باالجابة على 

استفسارات المشاركين
مبلغ بيع العطاء

عامة1.
1 / جارية/ 

2012

اجهزة مختبرية خاصة بكلية 
الطب وكلية  العلوم قسم

 ) علوم الحياة � قسم الكيمياء 
� قسم الفيزياء ( وحسب 

المواصفات المبينة في جداول 
الكميات

)60 ( ستون 
يوم

االحد 14 / 10 
/ 2012 الساعة 

الحادية عشر 
صباحا

االثنين 8 / 10 / 2012 
كلية الطب وكلية العلوم 

في الساعة العاشرة 
صباحا 

150,000
مائة وخمسون الف دينار 

عراقي 

عامة2.
2 / جارية / 

2012

اجهزة مختبرية خاصة بكلية 
الهندسة ) قسم الهندسة 
الكهربائية � الميكانيك � 
المدني ( كلية الزراعة ) 

قسم الموارد المائية � قسم 
الثروة الحيوانية (  كلية الطب 
البيطري وحسب المواصفات 
المبينة في جداول الكميات 

)60( ستون 
يوم 

االثنين 15 / 10 
/ 2012 الساعة 

الحادية عشر 
صباحا

الثاثاء 9/10/2012 
الساعة العاشرة صباحا 
في كلية الطب البيطري 
وكلية الزراعة وكلية  

الهندسة 

150,000 مائة وخمسون 
الف دينار عراقي 

تعلن رئاس�ة جامعة واس�ط / ش�عبة العقود الحكومية الكائنة في مدينة الكوت عن وجود المناقص�ة العامة المرقمة )5/
اس�تثمارية/2012( لمش�روع )أبنية مجمع رئاس�ة الجامعة/ بناية التس�جيل وتحت�وي على غرف وقاعات( ضم�ن الموازنة 
االستثمارية لسنة 2012/ التبويب / النوع )2( تفصيل )12( التسلسل )17( فعلى الراغبين باالشتراك ممن توجد لديهم القدرة 
والكف�اءة م�ن ذوي االختص�اص والذين يحملون هوي�ة تصنيف المقاولين )الدرجة /الخامس�ة الصنف /انش�ائية /حد ادنى( 
ناف�ذة ووف�ق النموذج النافذ والمعتمد من قبل وزارة التخطيط وتكون خاضعة لتأييد صحة صدور ومن الش�ركات المتخصصة 
والمس�جلة في دائرة تس�جيل الش�ركات/ وزارة التجارة .. وتمتلك ش�هادة تأس�يس مصدق�ة ، مراجعة ديوان رئاس�ة جامعة 
واسط/ شعبة العقود الحكومية للحصول على كافة مستندات المناقصة وهي تشتمل على) المخططات- المواصفات- جداول 
الكميات- الشروط العامة للمقاوالت- تعليمات الى مقدمي العطاءات- استمارة تقديم العطاء – استمارة الترجيح( مقابل مبلغ 
قدره)250000( مائتان وخمس�ون ألف دينار عراقي غير قابل للرد علما بان مبلغ التأمينات األولية هو بنس�بة) 1% ( من مبلغ 
العطاء تقدم على ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان صادر بموجب كتاب رس�مي من مصرف عراقي معتمد ويذكر فيها اس�م 
ورقم المناقصة وان ال يكون مشروطا ويدفع حين الطلب  وتذكر فيه مدة نفاذيته  وان يكون صادرا عن احد مصارف محافظة 
واسط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر عنه وبتوقيع المدير العام أو المدير المفوض او من ينوب عنهما ويؤيد 
فيه صحة صدور ذلك الخطاب باس�م ) جامعة واس�ط/ الش�ؤون المالية ( يكون نافذا لمدة ال تقل عن) 90( تس�عون يوما تبدأ 
من تاريخ غلق المناقصة على أن تكون التأمينات باس�م المدير المفوض للش�ركة أو المقاول علما بان مدة نفاذ العطاء )90( 
تس�عون يوما تبدأ م�ن تاريخ غلق المناقصة ويقدم العط�اء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اس�م ورقم المناقصة مع 
التوقي�ع على جميع صفحات ومس�تندات المناقصة وتودع ل�دى مقرر لجنة فتح العطاءات في صن�دوق حفظ العطاءات وتعد 
الش�روط المنصوص عليها وكتاب االحالة مع هذا اإلعان جزءا ال يتجزأ من العقد الذي يتم إبرامه مع المقاول أو الش�ركة التي 
تحال بعهدتها المناقصة ويتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر واإلعان لكافة المراحل .. علما بأن موعد غلق المناقصة 
سيكون في الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم) األربعاء( الموافق 17/ 10/ 2012  وبعدها ال يقبل أي عطاء علما بأن موعد 
انعقاد المؤتمر الخاص باإلجابة على استفس�ارات المش�اركين في المناقصة سيكون في يوم الخميس الموافق 2012/10/11 
في قس�م الش�ؤون الهندسية/ رئاس�ة الجامعة في تمام الس�اعة العاش�رة صباحا للمزيد من المعلومات حول المستمسكات 
المطلوبة والش�روط العامة للمقاولة يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني ) govcom2010@yahoo.com( أو مراجعة مركز بيع 

مستندات المناقصة. 

إعالن للمرة األوىل

وزارة التعليم العايل والبحث  العلمي
رئاسة جامعة واسط

شعبة العقود احلكومية 
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    المستقبل العراقي / ليث محمد رضا

يب�دو ان ش�به اس�تحالة ترشي�ع 
قانون النفط والغاز، وتعدد مش�اريع 
التعارض�ات  وكث�رة  القان�ون،  ه�ذا 
بشانه، دفعت ببغداد واقليم كردستان 
للبح�ث ع�ن صيغ�ة اتف�اق بيني عىل 
انه�اء الخ�اف الخ�اص باملدفوع�ات 
النفطية بعد تعهد االخرية باس�تئناف 
ص�ادرات النف�ط واع�ان بغ�داد انها 

ستدفع لرشكات اجنبية تعمل هناك.
واكد عض�و لجنة النف�ط والطاقة 
يف مجلس الن�واب النائب فرات الرشع 
يف حديثه ل�"املس�تقبل العراقي" انهم 
يف اللجن�ة النيابي�ة ل�م يطلع�وا ع�ىل 
حقيقة، اتفاق بغداد واقليم كردستان، 
االخ�ري ع�ىل انه�اء الخ�اف الخ�اص 
باملدفوعات النفطية بعد تعهد االخرية 
باس�تئناف ص�ادرات النف�ط واع�ان 
بغ�داد انها س�تدفع ل�رشكات اجنبية 
تعمل هن�اك. ووصف الرشع االتفاقية 
بغري الواضحة، مطالب�ا بانهاء تغييب 
املؤسسات التي يجب ان تضطلع بدور 
يف م�ا يتعل�ق ب�ادارة الث�روة النفطية 
كلجن�ة النف�ط والطاق�ة يف مجل�ي 
النواب وعليهم ان يكونوا اكثر شفافية 
ووض�وح امامنا وام�ام ال�راي العام. 
وبني الرشع ان ه�ذا القانون رضوري 
لح�ل املش�اكل والتصدعات وس�ينظم 
كردس�تان  حكوم�ة  ب�ني  العاق�ة 
والحكومة االتحادية وكذلك سيؤسس 
قاعدة وطنية لاقتص�اد الوطني، النه 
س�يكون القانون االهم بعد الدس�تور 

العراقي".
"التقاطع�ات  بان�ه  واوض�ح 
و  كردس�تان  اقلي�م  ب�ني  السياس�ية 
الحكوم�ة االتحادي�ة اضاف�ة لوج�ود 
مواق�ف وتوج�د مواق�ف متباينة لدى 
الت�زال  االخ�رى،  السياس�ية  الكت�ل 

تعطل مس�ار هذا القانون"، مشريا اىل 
ادارة الث�روة النفطية تتص�در النقاط 
الخافية عىل القانون، اضافة للمجلس 
يرتاس�ه،  وم�ن  النفط�ي  االتح�ادي 
ومق�دار اط�اع ورشاك�ة الحكوم�ات 
املحلية يف قرار الثروة النفطية، اضافة 
لطبيع�ة التمل�ك للثروة فه�ل تبقى يف 
االقالي�م واملحافظ�ات ام تبقى حصة 
وطني�ة مركزي�ة وه�ذا ج�ل الخاف، 
وه�ذه الخاف�ات اثريت بع�د مرشوع 
قانون النف�ط والغاز الذي كتب يف عام 
2007، وح�ني ق�دم مق�رتح للقان�ون 
ايض�ا يف 2011 اال انه القى اعرتاضات 
من بع�ض الن�واب واالن نحن يف حرية 
نقر قانون مرشوع 2007 او مس�ودة  

.2011
ورجح�ت لجن�ة النف�ط والطاق�ة 
جدي�دة  مس�ودة  صياغ�ة  النيابي�ة، 
ملرشوع قانون النفط والغاز، مستبعدًة 
الحكوم�ة  ب�ني  اتف�اق  اىل  الوص�ول 
االتحادية ونظريتها يف اقليم كردستان 
عىل احدى املس�ودات نتيجة الخافات 

السياسية.
وقال عض�و اللجنة ع�واد العوادي 
ان "اللجنة الثاثية املش�كلة من لجنة 
النف�ط النيابي�ة ولجنة م�ن الحكومة 
امل�وارد  وزارة  م�ن  ولجن�ة  العراقي�ة 
الطبيعية يف االقليم س�تقوم بمناقشة 
 2007 النف�ط  قان�ون  مس�ودتي 

و2011".
واضاف العوادي ان "اللجنة الثاثية 
ستتفق عىل احد املسودتني واذا اقتىض 
االمر صياغه مسودة جديدة لتقديمها 
اىل مجل�س النواب، مبينا ان "مس�الة 
قانون النفط هي امر خاص بلجنته اال 
انها ارتات مشاركة الحكومة واالقليم 
لفض النزاع الحاصل بينهما والخروج 
ان  الع�وادي  واوض�ح  االزم�ة".  م�ن 
"اللجن�ة الثاثي�ة ل�م تجتم�ع حت�ى 

اللحظة"، مبديا عدم تفاؤله بالخروج 
بنتائج ايجابية اذا ما اجتمعت بس�بب 
املواق�ف الخافية املس�بقة بني االقليم 
والحكوم�ة االتحادي�ة ع�ىل م�رشوع 

القانون".
النفط�ي  الخب�ري  توق�ع  ذل�ك،  اىل 
صبح�ي الب�دري ع�ودة الخ�اف ب�ني 
الحكومة االتحادية وحكومة كردستان 
يف حال تعاقد رشكة ش�ل النفطية مع 
حكومة االقلي�م، واصفا تلك الخافات 

بانها سياسية قبل ان تكون فنية.
وق�ال ان ازم�ة النف�ط ب�ني املركز 
واالقلي�م حل ج�زء منها بع�د االتفاق 
ال�ذي جرى مؤخرا، ولكن يف حال تقدم 
رشكة ش�ل املتخصصة لتنقيب النفط 
والغ�از اىل حكوم�ة اقلي�م كردس�تان 
والتعاقد معها فانها س�تعيد الخافات 

من جديد.
واش�ار اىل ان تل�ك الخاف�ات ه�ي 
سياس�ية قبل ان تكون فنية، فلو كان 
س�بب الخاف فنيا او قانونيا فهو غري 
صحيح، الن حكومة االقليم بدات تعمل 
بشكل صحيح وقامت بتطوير حقولها 
النفطية ورفع�ت معدل انتاجها بفرتة 
وجي�زة، فه�ذا يع�د انج�ازا لحكوم�ة 
اقلي�م كردس�تان ويف االخري س�يصب 
يف مصلحة الش�عب من خ�ال تحقيق 
واردات اكث�ر. واضاف ع�ىل الحكومة 
االتحادي�ة ان تمنح صاحيات اوس�ع 
للمحافظ�ات املنتجة للنف�ط واالقليم 
يف عملي�ات تنقيب واس�تخراج النفط 
وتطوير حقولها، النها يف االخري ستدر 
واردات مالي�ة كب�رية اىل خزينة الدولة 
ويس�تفيد منها جميع ابناء الش�عب. 
يذكر ان حكومة اقليم كردستان بدات 
مفاوض�ات جدي�دة م�ع رشكة ش�ل 
الهولندي�ة املتخصص�ة بتنقيب النفط 
والغ�از لغ�رض ابرام عق�ود جديدة يف 

االقليم.

       المستقبل العراقي/ خاص

أغلق س�وق العراق لألوراق املالية جلسة تعاماته، أمس االثنني 
عن�د م�ؤرش 117.61 نقطة، مرتفعا بنس�بة 0.10%، بعد أن ش�هد 
ت�داول نحو ملي�ار و 0.014 س�هم، بلغ�ت قيمته�ا التداولية نحو 

1.873 مليار دينار.
وكان مؤرش الس�وق قد افتتح تعاماته األسبوعية منخفضا يف 

جلسة األحد بنسبة ) 0.03 %( مسجا )117.490( نقطة .
وجرى خال الجلس�ة " تداول أس�هم 37 رشكة مس�اهمة من 
أص�ل 84 رشك�ة مدرج�ة الكرتونيا ، حيث ارتفعت أس�عار أس�هم 
14 رشكة ، وانخفضت أس�عار أس�هم 14 رشكة منه�ا، فيما بلغت 
ال�رشكات الغري متداولة )28( رشك�ة ، ورشكات الهيئة العامة )5( 

رشكات واملتوقفة بقرار منها )15( رشكة " .
وتجاوز " عدد األسهم املتداولة يف جلسة األحد )844,408,126( 
سهما بقيمة )2,118,778,310( ، تحققت من خال تنفيذ )535( 

عقد تداول ".

وكان األسبوع املايض وهو الرابع من شهر أيلول ، ارتفاع أسعار 
اس�هم21 رشكة يف س�وق العراق لألوراق املالية م�ن ٌبني 51 رشكة 
متداول�ة وانخفض�ت أس�عار 22 رشك�ة وحافظ�ت 8 رشكات عىل 
نفس، أسعار إغاقها السابقة وال تزال 15 رشكة متوقفة بقرار من 

ٌهيئة األوراق املاٌلية و4 رشكات متوقفة انعقاد ٌهيئاتها.
العامة ، ولم ٌجر التداول هذا األس�بوع عىل أسهم 14 رشكة من 

84 رشكة مساهمة مدرجة يف السوق.
وش�هد األس�بوع خمس جلس�ات تداول يف الزمن االعتيادي من 

األحد إىل الخٌميس.
وسجل مؤرش السوق عند إغاقه نهاية األسبوع 117.45 نقطة 
منخفضا بنس�بة 0.57% عن نسبة إغاقه يف األسبوع املايض عندما 

أغلق عىل118.12 نقطة.
وبلغت الٌقيمة اإلجمالية ألسهم املتداولة لهذا األسبوع، 10.540  

مٌليار ٌدينار مقابل، 12.693  مٌليار ٌدينار لألسبوع املايض.
وبل�غ عدد أس�هم املتداولة خال األس�بوع  5.758 مٌليار س�هم 

مقابل 6.354 مٌليار سهم لألسبوع املايض .

ترجيحات لـ"مشروع ثالث".. اللجنة البرلمانية لـ"                          ": نطالب بكشف اتفاق دفع المستحقات

البدري: الخالف 
سيعود حال تعاقد 

االقليم "شل" مع 

الشرع: لم نطلع  على 
حقيقة، اتفاق بغداد 

واقليم كردستان

و2011  2007 مشروعي  بين  والغاز" تائه  النفط  "قانون 

مؤشر البورصة يرتفع بنسبة 0.10 %

املدير العام

اعــــــالن
رقم املناقصة: د / 21 / 1105

تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة 
الوس�طى عن مناقصة )نقل منتس�بي( محطة كهرباء 

سد حديثة
فع�ىل الراغبني م�ن الرشكات واملكاتب املس�جلة رس�ميا 
داخل الع�راق واملقاولني ذوي االختصاص تقديم عطاءاتهم 
وفق�ا للرشوط ومس�ارات الخط�وط التي يمك�ن الحصول 
عليها من قس�م الش�ؤون التجارية يف مق�ر املديرية الكائن 
يف الباب الرشقي قرب س�احة غرناطة لق�اء مبلغ قدره )- 
/ 50000( دين�ار غري قاب�ل للرد يس�لم اىل امانة الصندوق 
عىل ان يرفق مع العطاء وصل القبض وش�هادة االعفاء من 
الرضيبة وش�هادة التس�جيل وتوضع جميعها داخل ظرف 
مغل�ق ومخت�وم يف صندوق املناقصات، علم�ا ان اخر موعد 
لغلق املناقصة سيكون قبل الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم 
)الثاثاء( املوافق 23 / 10 / 2012 وسيهمل كل عطاء غري 
مس�تويف للرشوط او يرد بعد تاريخ غلق املناقصة واملديرية 
غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه 

املناقصة اجور نرش االعان
مع التقدير

املدير العام



" الَب�دُء من جديد، هو عنرٌص من الش�مس"  تش�ارلس 
أولسن )بترّصف(

ح�رَص أمجد ن�ارص، إىل اآلن، ع�ى االنطالق م�ن زاوية 
جدي�دة يف مدى الكتابة؛ ُمديراً ظهره ملا ُنرش، ليبدأ بمغامرة 
جديدة مفتوحة غري محصورة بتسمية: رواية، سرية، قصائد 

ة حرصها يف جنس أدبي ما. نثر... تاركاً للقارئ مهمَّ
ويف الحقيقة هناك ثالثة »أمجدات« نارص: أمجد الشاعر 
ال�ذي كان يبح�ث عن جغرافيَّ�ة صوته الش�عري وعن أناه 
ب�ن الغنائي�ة الفردية وحل�م القضية »بمزيج م�ن األلياف 
والخ�وف«؛ وأمجد الش�اعر امللقى وجهاً لوجه م�ع الغرباء 
ي هذا الصوت من ش�وائب  من كل طينة فكان عليه أن ُيصفِّ
الخارج ليلج صلب اللغة ُمرشفاً عى ُمرتقى ُبعدها اإليرويس؛ 
�د كلَّ لغته لدفع الصوت الش�عري إىل  وأمجد الناثر الذي حشَّ
الخ�وض يف مياه النثر. وهكذا كان لكل »أمجد« حصيلٌة لها 
ل »جديدة«  مكاُنها يف تاريخ القصيدة العربية الجديدة )أُفضِّ
ع�ى كلم�ة »حديثة« التي لم تعد مناس�بة ملا يكت�ب حديثاً، 
فهي أقرب إىل إنتاجات الخمس�ينين والس�تينين(. عى أنه، 
ف إىل اكتش�اف مخزون ش�عري آخر، لم يرد أن  وهو املتش�وِّ
�ع دائرته بالتكرار، عى طريقة عدد من شعرائنا الذين  ُيوسِّ
ال همَّ لهم س�وى الرتاكم، وإنما أن يتابع مصريه الش�عري، 
وه�ذه املرَّة، من زاوية جديدة مانحاً اللغة فرصة ثانية لكي 

ُتعبِّ عن نفسها.

***
هن�اك من يق�رأ كتاب أمج�د نارص 
غ األدبي،  »فرصة ثانية« )إصدارات التفرُّ
عّمان 2010(، باعتباره س�ريًة عى نحو 
ملس�قط  اكتش�افّية  رحل�ًة  أو  مختل�ف، 
الرأس، أو مراجعة مل�اٍض ولعالقات، أو 
البدوي...  للمكان  ريبورتاجاً جغرافياً 
لك�نَّ خيط�اً واح�داً يرب�ط ب�ن هذه 
الق�راءات املختلف�ة، وه�و أن متع�ة 
ق�راءة »فرص�ة ثاني�ة« ال تنبع فقط 
للح�وارض،  التخيُّلي�ة  املقارب�ة  م�ن 
وإنما كذلك، وباألخص، من األس�لوب 
النثري املتماس�ك الذي ُيحوِّل الوقائع 
إىل كثبان رم�ٍل مرشقة. فأمجد نارص 
املول�ع باإلث�ارة التفصيلي�ة، يحافظ، 
طوال الرسد، عى ش�بكة مجازية من 
الص�ور والتعريفات: »لي�س بخارطِة 
األنفاق يمتلك املرُء مكاناً وال بجلوسه 
يف طبق�ة ُعليا لحافلة حمراء يصبح مواطن�اً تلقائياً للمطر 
�َر البدويُّ يف حيل�ة يمتصُّ بها نزّاً ش�حيحاً  والهدي�ر«، »فكَّ
تذرفه عُن صخرة مخرّضة«، »العزلة ليس�ت وصفة جاهزة 
ر يف نوبته الليلّية«، »الوادي...  لالستشفاء«، »الصقيع ال يتأخَّ
شقفة قمر سقطت يف ليلة هاربة«. كتاب بهذا الدفق النثري 
�ص له، ليس  ال يمك�ن تلخيص�ه، لك�ن يمكنن�ا إعطاء ملخَّ
بالرضورة دقيقاً أو كامالً: يف مقهى »يضجُّ بأصوات ما تعتم 
أن تتالىش«، و»بحكِّ خاتم اش�رتاه من بائع�ٍة جوَّالة«، يجد 
شاعٌر، فجأة، أّن َغْشَيًة trance ليست باملعنى الصويف وإنما 
باملعن�ى الدنيوي »اس�تغراقاً ذهنياً«، انتابته، فاستس�لم إىل 
محاورة نفس�ه بأقاصيص ومرويات، بمدٍن وأوابد، بأماكن 
وآثار، بأش�خاص حقيقين ووهمين، وبلغ�ة ينضمر فيها 
ويتالىش »أنا« املتكلم أمام »أن�ت« املخاطب املنطوي، أيضاً، 
لون  عى بقيَّ�ة الضمائر: أنا، ه�و، نحن... وهم الذين ُيش�كِّ
ج�زءاً ال يتجزأ من مس�اءلته للدال وللمدلول يف عالم أش�به 
ب�»ريزوم« جيل ديلوز حيث كل يشء متَّصل، ويف الوقت ذاته 

ليس له جذر.
***

»فرصة ثانية« عمل جديد يتمّيز بنثر استكش�ايف، أودُّ أن 
يه »النثر الحّر« عى غرار الشعر الحّر، رغم علمي بأنه  أس�مِّ
ال يوجد يشء اس�مه »نثر حّر« ألن النثر بطبيعته حّر. لكنه، 
هنا، حرٌّ بمعنى املتخلِّص من كل شوائب ورتابة النثر الرسدي 
بهيئَتيه الروائية والفنية، وخصوصاً من مس�تلزمات وقيود 

م مصطلحاً جديداً لهذا  . من هنا أُق�دِّ �ريَ الرسد املعتمد يف السِّ
ع  النوع من النثر: »النثرّية املفتوحة« القائمة عى رسد متقطِّ
إىل فقرات وشظايا تمنح النثر زمنّية رسمدية، وُتخلِّصه من 
ط( ومن التسلس�ل الزمني،  الزم�ن الروائي )الحبكة واملخطَّ
كما يف الس�رية، املرتكز عى التقويم والنمو التاريخي للحدث 

وعى قواعد »قبل« و»بعد« وعى منطق العلّة واملعلول.
***

يف النثرّي�ة املفتوح�ة طريق�ة ال�رسد واملضم�ون امل�راد 
إيصال�ه ُيكوِّن�ان وحدة عضوي�ة، فال يمك�ن فصلهما. ذلك 
أن محتوى النثرية املفتوحة امتداُد ش�كلها. ليس يف النثرّية 
ف من دون  املفتوحة ماٍض من حيث هو هو. والوقائع تتكشَّ
ر ال  أي استغراق فيها. النثر فيها رسيع ويف حركة دائمة وتوتُّ
يقرُّ له قرار بحيث تش�عر أّن املكان يتحرَّك مع الرسد، وكأن 
اللغ�ة ه�ي اللبنة الالزمة لبن�اء ما ُتصوِّر. نثري�ة تقوم عى 
َنَفس طويل ال تكتفي بما تحصل عليه من تش�خيص معّن، 
وإنم�ا تطم�ع يف امليض أبعد من هذا. ذل�ك أن »عى كّل إدراك 
أن ُيف�يض مبارشًة وف�وراً إىل إدراك أبعد«، كم�ا قال الروائي 

األمريكي إدوارد دالبغ.
***

»النثرّية املفتوحة« موش�وُر أحاس�يس متناقضة تتهيَّأ 
في�ه كلُّ أصوات النثر وصوره املرئية، حيث للتعبري رسعُته؛ 
طرُقه األق�رص إىل الهدف. ولل�رسد ميتافيزيقيُت�ه التي بها 

يحيا النثر.
***

م�ة )وكل  »فرص�ة ثاني�ة«، متك�وِّن م�ن 15 فصالً مرقَّ
ع إىل فق�رة، فقرَت�ن أو فقرات ع�دَّة، مع إبراز  فص�ل ُمقطَّ
اسَمن التينيَّن باألسود الثخن لخلق صورة برصية(، وهي 
ل متن الكتاب، وم�ن 26 مقطعاً مطبوعاً  بمجموعه�ا ُتش�كِّ
بح�رف ثخن أس�ود، تتقاط�ع الفص�ول. واملقاط�ع هذه، 
القريب�ة من قصائد النثر، لم تتخلل املت�ن كما يف كتابات ما 
ى ب�»تيَّ�ار الالوعي«، وإنما اس�تقلَّت لوحده�ا ألواحاً  ُيس�مَّ
عمودي�ة محفوٌر عليها رجع ص�دى أفق الفصل الذي انتهى 
ل  وتباش�ري الفصل الذي ي�ي، وكأن الفصل نث�ٌر أفقيٌّ يتوغَّ
يف املنظ�ر حيث ينتصب كل واحد م�ن هذه املقاطع الثخينة 
السوداء وكأّنه شبح األنا - األنت: إنه قرن استشعار السارد، 
مح�ذِّراً إّياه من مخاطر الرسد الطويل؛ كي يكون يف مقدور 
ل بإيقاع متوثِّب، من وجهة  النثر، إثر كل لوح - س�هم، التنقُّ
إىل أخرى. ففي كل فقرة يكاد الس�ارد أن يتَّخذ وقفة جديدة 
أش�به بالوقفة الخاصة stance الت�ي يتَّخذها العب الغولف 
ليرضب كرته. الف�ارق الوحيد هو أنه ليس هناك يف »فرصة 
ثانية« حفرة؛ وجهة محدَّدة ليس�تقرَّ النثر فيه، وإنما عليه 

أن يتقدَّم إىل األمام قاطعاً أفق الرتاب واإلس�فلت، املس�كون 
بتجارب الليل والنهار.

***
»فرصة ثانية« ليس س�رية - شاشة ينفرط رشيُط عمٍر 
كام�ل عى س�طحها، كم�ا يب�دو للوهل�ة األوىل. فليس فيه 
ع�رض إنجازات ش�خصية أو اس�تعراٌض ثقايفٌّ كم�ا عوَّدنا 
. يف هذا العمل، ليس هناك منطلٌق زمنيٌّ تش�عر  �ريَ كتَّاُب السِّ
الذاك�رة بالحنن إلي�ه، الذاكرة هنا لم تعد بمعناها الش�ائع 
ل، وإنم�ا باملعنى ال�رسدي للكلمة عدَّة  حنين�اً وتجرب�ة تأمُّ
لبناء متن عمودي صلب صالبة اللغة الس�ليمة من ش�وائب 
االس�تعمال. وكأنَّ الرسد سياحٌة بن أطالل معرفيَّة تتشكل 
أم�ام بص�رية الس�ارد. فالنثر، هن�ا، ال ُتوجد في�ه أيُّ مرايا 
ف واس�رتجاع... كال.  تتقاب�ل فيه�ا نص�وص، وبالت�ايل توقُّ
إنه نص الس�ري إىل األم�ام. وهذا يعني أن التسلس�ل الزمني 
مفق�ود، لغياب أحداث باملعنى املتع�ارف عليه: أي: »بعد أن 
اس�تيقظُت، ذهبُت... ث�م... وجاء اليوم الت�ايل... إلخ«، كما 
أن الوقائ�ع هنا، الفعلية واملتخيَّلة، لها قصصها هي، توحي 
الت، تداع�ي ذكريات... إل�خ، وكل هذا  للس�ارد أف�كاراً، تأمُّ
�ق ب�ال تنظيم، أي بال م�اٍض ُمس�َتذَكر، وال توجد آفاق  يتدفَّ
منظورة: فليس�ت هن�اك نقطة انطالق مح�دَّدة، وال وجهة 

مقص�ودة. إذاً، الزمن يف »فرصة ثانية« موجود عى نحو 
أس�لوبي باعث عى التأثري، أي عب اس�تجابات ومشاعر 
الس�ارد نفس�ه إزاء ما ُتثريه هذه األماك�ن بهيئتها التي 
كان�ت وما آلت إليه بس�بب التغيريات العومليَّ�ة، من وهاٍد 

وأغوار وأخيلة رسابيَّة.
***

ت�كاد النثرّية املفتوحة يف »فرصة ثانية« أن تكون عمالً 
أركيولوجياً ليس كتنقيب مكاٍن معٍن وإنما حفر يف التواريخ 
والبيئة... وتفرشها مثلما يفرش اآلثاريون ما يعثرون عليه 
من العاديات والش�ظايا. وها أن كلَّ فقرة يف »فرصة ثانية« 

رشيحة مكانّية.
***

�ص يف مس�ألة اللغة.  ل�دى أمجد ن�ارص، القضي�ة تتلخَّ
وتجربته كش�اعر تقوم أساساً عى االختيار اللغوي؛ اللفظة 
املنحرف�ة عن معناها الرتاثي إىل انزياحها العرصي. إذاً ليس 
عبث�اً أنه يبدأ رحلته من مس�اءلة اش�تقاقية لكلمة »ِثفال« 

وانزياح معناها الوظيفي عب التاريخ.
***

الرسد، يف »فرصة ثانية«، لي�س يف خدمة الوقائع، وإنما 
الوقائ�ع هي يف خدم�ة الرسد، بحي�ث أن عواط�ف اللحظة 
 . ق فيه معادل موضوعيٌّ إيليوتيُّ ُمس�يَطر عليها بنحو يتحقَّ

وهنا يكش�ف الس�ارد عن طاق�ة حياتيَّة مليئ�ة وقدرة عى 
تسجيل ما يرتاءى أثناء الدفق الكتابي، طوال رشيط الرسد، 
وف�ق م�ا ُيثريه املكان م�ن داللة دون اس�تنباط رس�الة أو 
�رَي.  حكم�ة أخالقي�ة منها إىل الق�ارئ، كما تأمُل جميُع السِّ
ف�كل يشء يصلنا، من خالل الصور املحسوس�ة والتفاصيل 
االنطباعي�ة، دون إيض�اح م�ن املؤل�ف، وم�ع أنه�ا ُتثري يف 
عقولنا مجموعًة من األحاس�يس والذكري�ات، لكنها تجعل 
أيَّ تفس�رٍي واضٍح لها مجرَّد تخمن، وأيَّ رشح لها س�يبقى 
ذاتياً محضاً. فاملكان البدوي املنبس�ط نثراً مالئماً يف حركته 
إىل مزاج الفقرة، موصوف كما هو ينبض بأحيائه وجفافه، 
برتابه وشمسه الحارقة، بطقوسه وعاداته، بعبارات ال تزيد 

تها من االستكشاف. وال تنقص. فلكلِّ كلمٍة حصَّ
***

جٌة،  »فرص�ة ثانية« هو أيضاً، نث�ٌر يف الكتابة؛ لغٌة متوهِّ
صلدة املعرفة بما يضمن مسارها النثري بتواريخ ومراجع. 
ب األلفاُظ األمكنة،  إن�ه مخيِّلة العنارص األربعة حيث تت�رشَّ
فيأتي الوصف صافياً من التفاصيل التحليلية، باعثاً حيواٍت 
وأس�ماء منس�يًَّة... وكأنن�ا نط�رق أب�واَب األركيولوجي�ن 

واملسترشقن، وشياطن الشعراء.

احمد فا�ضل 
هنأت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور التي تصدر يف الواليات 
املتحدة األمريكية وهي من أشهر الصحف العاملية يف الثامن من مارس 
/ آذار 2012 الكاتب الكولومبي األشهر غابرييل غارسيا ماركيز بعيد 
مي�الده ال 84 وال�ذي أحتفل به يف يوم 6 آذار املن�رصم، وذلك بإعادة 
نرش ثالث مقاالت عنه كانت قد نرشتها يف أوقات سابقة قدمتها هدية 
ل�ه وللمحتفلن بهذا العي�د من قرائه ومحبي�ه، وماركيز الحائز عى 

جائزة نوبل وصاحب " الحب يف زمن الكولريا 
" و"مائ�ة عام من العزلة " وهما من أش�هر 
الرواي�ات العاملي�ة عى اإلط�الق والذي تحفل 
قصصه ورواياته بإسلوب الواقعية السحرية 
وكث�ريا م�ا ع�ارض الحكوم�ة الكولومبية يف 
كتاباته حينم�ا كان يعمل يف الصحافة آنذاك، 
أراد بهذا اإلحتفال أن يهدي قرائه أيضا رواية 
جدي�دة حمل�ت عن�وان " س�نلتقي يف آب " 
لكنه لم يعط موع�دا لإلفراج عنها وربما يعد 
بمفاج�أة تكون قريب�ة للذين يكن�ون له كل 
هذا الح�ب والتقدير، هنا نق�دم إثنان منهما 
وهم�ا قراءت�ان لكتابن صدرا يف مناس�بتن 
مختلفتن وتصدرا قائمة الكتب األكثر مبيعا 
عنه . يف مقاله�ا األول تناولت الصحيفة ومن 
خ�الل الكاتبة والناق�دة األمريكية مارجوري 
kehe ق�راءة لكت�اب الكاتب�ة جريال�د مارتن 
" غبيي�ل غارس�يا ماركي�ز : حيات�ه " وهو 
س�رية ذاتي�ة ص�در يف الع�ام 2009 وتناولته 
وقت صدوره kehe بإس�لوبها املعروف حيث 
تقول يف مقدمة مقالها : " جبل من املعلومات 
اس�تطاعت الكاتب�ة مارت�ن م�ن جمعها عن 
ماركيز لتبارش بعد ذلك عملها يف كتابة السرية 
الذاتية عنه فكان يصع�ب ما يمكن أن يكون 
عليه هذا الكم من املعلومات لكنها يف النتيجة 
ه�ذه الس�رية الت�ي ظه�رت ب 672 صفحة 
تعقب�ت فيها غارس�يا ماركيز م�ن الطفولة 
حتى إس�طورته األدبية التي ح�از عليها وقد 
مرت بس�بع من رواياته وعرشة من قصصه، 
إنه�ا إخ�راج حقيقي لث�روة ماركي�ز األدبية 
بالوقت الذي كانت مارتن حريصة عى جوهر 
ه�ذا الكات�ب وأعماله املرتبط�ة بحياة الناس 
وأماكن عاش�ها كما يف رائعت�ه مائة عام من 
العزل�ة التي لخ�ص فيها الحي�اة الكولومبية 
م�ن خ�الل مدينت�ه الصغ�رية أراكات�كا التي 
ول�د فيه�ا ع�ام 1927، وعندم�ا كان الي�زال 
طف�ال انتقل والداه بعي�دا عنه وتركاه ألخته 
وجدته يعيش وس�ط هذه املدينة املتوحش�ة 
كم�ا يصفها ماركيز وكان منزل جده وجدته 
اليخلو من الناس فعماته وضيوف آخرين من 
موظفن وهنود كانوا يعبون إليه كلما أرادوا 
الن�زول إىل ه�ذه املدينة، مارت�ن وهي تحكي 
ع�ن طفولت�ه التن�ى أن تقول لنا أن�ه وعند 
بلوغه الثامن�ة من عمره يت�وىف جده فيعود 
إىل والدي�ه وأخوت�ه الصغار، وال�ده الصيديل 
أو " الطبي�ب املش�عوذ " كما يصف�ه يكافح 
من أجل س�عادة عائلت�ه ومس�قبلهم ينتقل 
ماركيز حن يتخطى دراسته األولية إلكمالها 
يف بوغوت�ا حيث ي�درس القانون هن�اك لكنه 

يرتكه�ا لصالح الصحافة ليس فقط ألنه يعش�ق الكتابة ولكنه يريد 
أن يرى العالم فعاش يف باريس وقام يف جولة يف روس�يا وانتقل لفرتة 
وجي�زة إىل نيويورك لتغطي�ة أخبار الثورة الكوبية م�ن هناك بقيادة 

فيدل كاسرتو والذي يدافع عنه ماركيز يف كتاباته .
ح�ن انتق�ل إىل العيش يف مكسيكوس�تي نرش ع�ددا من قصصه 
القصرية رغم أنها لم تالقي النجاح املطلوب فبدأ يش�عر أنه قد خرس 
نفس�ه ككاتب، لكن مارتن تطلعنا أنه ولغرض نسيان ذلك اإلنكسار 

النفيس أخذ عائلته يف عطلة إىل أكا بولكو ومن هناك تحول بس�يارته 
إىل مدينة املكس�يك حيث قىض 18 شهرا يكتب روايته " مائة عام من 
العزل�ة "، ولكونه لم يكن يملك املال الكايف إلرس�ال فصولها النهائية 
للن�ارش فقد أضطر لرهن بعض ما تملكه زوجته من مصوغات وبيع 

بعض األجهزة لدفع رسوم البيد .
كان نجاح�ا كب�ريا غ�ري متوقع�ا له�ذه الرواية وأصبح غارس�يا 
ماركي�ز ب�ن عش�ية وضحاها من املش�اهري وب�دا أن كل ش�يئ مر 
علي�ه كان يقاس�مه أحداثها إبتداءا م�ن حنينه إىل 
أراكات�كا الت�ي أطلق عليها إس�م ماكون�دو، حتى 
جده وجدت�ه، ومالحظاته السياس�ية التي دونها 
يف أسفاره وش�عوره بالوحدة واإلغرتاب، جميعها 
اختزنها فيها مذ كان صبيا وش�ابا بعد ذلك، حتى 
الس�لطة والحب تقول مارت�ن كانا محورا ألعماله 
. واصلت مارتن يف س�ريتها ه�ذه رحلتها خالل ما 
تبقى من حياة غارس�يا ماركي�ز وتابعت ما كتبه 
من كالسيكيات مثل " خريف البطريرك " الصادرة 
ع�ام 1975، و " وقائع موت معلن " عام 1981 و 
" الح�ب يف زم�ن الكولريا " ع�ام 1985 و " متاهة 
" ع�ام 1989، ه�ذه الرواي�ات ربط�ت وبقوة بن 

اإلنسان والحياة بشكل وثيق .
أم�ا املقال الثان�ي الذي قدمت�ه الصحيفة فهو 
عرضا لكتاب " فيدل وغابو : دراسة لعقود طويلة 
ب�ن فيدل كاس�رتو وغابريي�ل غارس�يا ماركيز " 
 ،panichelli ملؤلفيه انجيل اس�تيفان و س�تيفاني
كتبه تايلور بارنز يف 9 س�بتمب / آب 2009 والذي 
يق�ول فيه : الش�عراء والسياس�ين كالنفط واملاء 
اليمكن خلط أيا منهم عى نحو س�لس جدا، ولكن 
الحائ�ز عى جائزة نوبل يف أمري�كا الالتينية األكثر 
شهرة ماركيز وكاس�رتو األطول حكما جمعتهما 
صداقة حميمية قال عنها ماركيز يف لقاء صحفي 
عام 1977 أنه لم يعرف رجال أحال منه وقد اليكون 
معروف�ا ع�ى نطاق واس�ع أن فيدل مثق�ف جدا، 
الكت�اب يلفت إنتب�اه القراء عى أنه كان دراس�ة 
نرشت سابقا عن غارسيا ماركيز ومقابالت أجريت 
مع كاس�رتو وإن معظم صفحاته ال 700 تحدثت 
عن ما كان يدور بينهما من قضايا أدبية وسياسية 
وحتى التاريخي�ة وهي مثرية لإلهتمام حقا، منها 
أن غارسيا ماركيز كان يرسل مخطوطات رواياته 
وقصص�ه إىل كاس�رتو ليقرأها ويعل�ق عليها كما 
ذك�ر ذلك لصحيفة البايس اإلس�بانية عام 1996، 
ومع تطور ه�ذه العالقة يورد الكت�اب كيف رتب 
ماركي�ز إلط�الق رساح ح�وايل 3000 س�جن يف 
الجزيرة الكوبية ع�ى الرغم من أن بعض مؤرخي 
تلك الحقبة يعتق�دون أن العدد مرتفع ومغال فيه 
لكنه يعكس يف كل األح�وال العالقة القوية بينهما 
حتى أن كاس�رتو منحه ش�قة يف الجزي�رة لتاكيد 
قيم�ة وأهمي�ة مكانت�ه الفكري�ة لدي�ه . الكتاب 
حف�ل كثريا بأرسار لم تذع س�ابقا عن تلك العالقة 
وتطرقت صفحاته عن الكثري من األمور السياسية 
كالتدخ�ل العس�كري الكوب�ي يف أنغ�وال والحي�اة 
اليومي�ة للكوبين تحت الحصار وهروبهم اليومي 
إىل أمريكا بأعداد كبرية، وهو بالتايل يش�كل وثيقة 
هامة ع�ن عالق�ة الكاتب بالس�يايس اليمكن ألي 

جهة أن تصدق أو تؤيد بقلب أبيض تلك العالقة .
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رواية " �ضنلتقي يف اآب"�ضعر

عبد القادر اجلنابي
النثريـــــة املفتوحـــــة

 هدية ماركيز يف عيد ميالده الـ 84 

زاهر مو�ضى

 كم أبلُغ من الشعر؟ ال ادري
 كنُت صغرياً

 حَن وطئْت أمي بدمعها
 قلبي

 و قّمطْت نفسها بالسواِد
 ليشتدَّ عودي

 كم أبلُغ من الشعر؟ ال ادري
 كنُت محموالً عى يٍد ما
 أتوا بأبي و لم يأتوا بِه

 فقد كانْت الحرُب جائعة
 و قلُب أمي

 األبيض
 بدٌر يأكلُه ليُل الناس

 كم ابلُغ من الشعر؟ ال ادري
 كنُت أملُك سّناً واحدًة

 حن ضحكُت للمرِّة األوىل
 و ال اضحُك اآلن

 رغَم أسناني الكثرية
 كم ابلُغ من الشعر؟ ال ادري

 كنُت ألتقُط نظرتها من األرِض

 حَن تنحني خجالً
 و ال زل�تُ عِطش�اً م�ذ ترسبْت 

من
 يدي كاملاِء و تزوجْت

 كم أبلُغ من الشعر؟ ال ادري
 كان العقربان يف جوِف الساعِة

 يضحكان من نفاِد أوقاتنا
 كرساً للملل

 و كانْت الصور
 مثلنا

 تفكُر يف عقمها العاطفي
 رغم تقارب إطاراتها

 كم أبلُغ من الشعر؟ ال ادري
 كان�وا يغس�لون الش�وارع من 

دمه
من�ه  ذاكرته�م  يغس�لون  و   

بالشاي
 و يغسلون

 أجسادهم من مّسه
 و هو هناك

 يف املقبة
 متسٌخ بهم

َكـــــْم؟ 
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انتبهت إىل أنه لم يكن ثمة جالّس آخرون 
يف مقه�ى " الديوان "، كما إعتدنا تس�مية 
تلك املقهى بعد ذل�ك مجاملة للزمالء الرواد 
من الهن�ود والباكس�تانيني والرسيالنكيني 
والصيني�ني واإليراني�ني والقرق�ة ، وبقي�ة 

الجنسيات التي تربو عىل املائتني .  
قب�ل ذل�ك ، يف ح�وار عابر بين�ي وبيت 

نوهنداس ، قال النادل بعد صمت قصري:
  "my dear ." َهْيدي كار� خان � آه :

ث�م اعطاني مؤخرته ومىض اىل مطبخه 
.

س�معت صوته ي�ردد ، م�ع كائنات ال 
أعرفها ، ومن أمكنة ال أعرفها... 

!Workers of the world, awaken
 Break your chains, demand your

.rights
All the wealth you make is taken

.By exploiting parasites
 Shall you kneel in deep

submission
?From your cradles to your graves

Is the height of your ambition

 اقرب�ت الس�اعة الثاني�ة ع�رة م�ن 
نفسها.

 قب�ل بوابة املقه�ى كان الوقت أبيض ، 
لكنه ليس أكثر بياضاً وحضوراً من شمس 
تم�وز. ويف الداخل، حيث هذا الفضاء ش�به 
االس�طواني، ال حي�اد أكث�ر وضوح�اً م�ن 

صوت موهان:
 члену Коммуны Вставай,

проклятьем заклейменный
Весь мир голодных и рабов

 Кипит наш разум
возмущённый

 И в смертный бой вести
.готов

صار م�ن الواجب أن اق�ول أنني اخذت 
أنادي ع�ىل موهن�داس ، بإس�م : موهان ، 

ربما أحراما لسمعته بني أقرانه الهنود .
ناديته :

" موهان". 
وصل موه�ان إىل طاولت�ي ومعه كأس 

فيه ماء .
" ماهذا موهان ؟".
" كلّو تمام ، أْرباْب.

كانت ش�فتا موهان تتحدث�ان ، كما يف 
صالة .

التف�ت اىل يمين�ي ، فل�م يك�ن ثم�ة اال 
الصمت .

أخذت أرُسُّ لنفيس: هذا صمت يتحدث إىل 
نفسه. إنه صمت يعرف كرامته الشخصية. 
وكان أمامي كتاب الزميل األمريكي هاتلنج 
� صامت�ا مث�ل صم�ت الفراغ ال�ذي يحيط 

منازلنا يف الليايل املُرْطبة . 
وكان الصم�ت يدعون�ي لإلقب�ال عليه. 
يتجّنب�وا  أن  الصحافي�ني  "ع�ىل  ق�رأت: 
الترصفات غ�ري الالئقة، أو الظهور بمظهر 
غري الئ�ق. وعليهم أال يقبل�وا أّي يشء، وأال 
يسعوا وراء أّي نشاط، قد يؤثر، أو يبدو أنه 

يؤثر، يف كرامتهم وأمانتهم".
ه�ذه فكرة حس�نة تصدر ع�ن صحايف 
أمريك�ي مخ�رم، كان يق�وم بتصحي�ح 
مسودات كتابه هذا وهو عىل فراش املرض. 
أمري�كا ليس�ت البنتاج�ون دوم�اً، وال هي 
ب�وش اإلب�ن أو ريتش�ارد نيكس�ون فقط. 
أمريكا ه�ي همنج�واي، وأالن جنس�رج، 
وانجيال ديفيس، وتلك األفواج من الش�باب 

الضائع أيضاً.
انتبهت اىل احدهم يرط .

كان "راج�و" الحالق قد أتخذ مجلس�ه 
املعتاد عند مدخ�ل املقهى . وقد إعتدنا عىل 
رضاط�ه نحن الرواد الع�رب ، مثلما تعودنا 
عىل س�ماع ص�وت املؤذن خم�س مرات يف 

الي�وم . يف األذان الثالث ال يلبي احد ، فيقول 
راجو الحالق لنفس�ه : "كلهم يف الجنة ، اال 

انا وحيد يف جهنم" .
" راجو ..؟ ماذا فعت بي يا راجو؟!".

عفط من دبره مرة أخرى ثم اس�تغرق 
يف نومه املعتاد .

م�ا ان يغادر العامل الهندي مكان عمله 
، حتى يبحث عن اي ظل يسريح عنده . 

يق�ول م�وىس الك�ريايل ، ال�ذي رايته يف 
السادسة عرة من عمره قبل ثالثني سنة 
، " باب�ا .. بيت�ي ه�و الش�ارع ح�ني اغادر 

كرييلال "
يف بريوت، سنة 1970 تعرّفت إىل أمريكي 
يف مثل عمري آنئٍذ يف مقهى عىل البحر، وكان 
معي "حسني عجة" و"جان دمو". قال يل: 
"أمريكا التي يف داخ�ي مدّمرة تماماً". ويف 
مدينة "ليماس�ول" القرصية قال يل زميل 
أمريكي: "ال أزال أبحث عن أمريكا يف قلبي. 

إنها غري موجودة مع األسف".
 " أين توجد أمريكا إذن ؟".

تث�اءب جان ، ث�م فت�ح أزرار رسواله ، 
وأخ�ذ يتبول ع�ىل رصيف املقه�ى الصغري 
املحاذي ملبنى " الجامعة األمريكية " . وبعد 
ذلك ، اي بعد س�نتني ، قبل ان يعود جان اىل 
بغداد يائس�ا ومشوش�ا وبال عمل كما كان 
من�ذ صباه ، دخ�ل اىل غرفتنا املش�ركة يف 
محل�ة ابلتاويني البغدادي�ة ، ووضع امامي 
ثالثة جوازات سفر عراقية، ) هذا لسافرة ، 
وهذا لناهدة ، والثالث يل (. واس�تغرق جان 
يف اغف�اءة بعد ان بصق ع�ىل االرض مثلما 
بفع�ل بني بصقة وأخ�رى .كان ذلك قبل ان 

يتشيطن جان دمو
" اين سنرحل؟".

" م�ا اعرف " قال جان " البنتان تريدان 
الهرب".

" وانت ؟".
" ما عندي يشء اهرب منه ".

س�معت صوت�اً يخاطبني بلغ�ة عربية 
صافية: " مرحباً بك أخي الكريم يف "ديوان 

العرب".
 ثم عرّفني باسمه وبلده. 

" أنا لبناني. أردت لهذا املقهى أن يكون 
منتدى لكل العرب " .

أعاد إايلَّ كالم اللبناني شيئا من بريوت
فيص�ل"  "مطع�م  إىل  دخل�ت  عندم�ا 
البريوت�ي يف أح�د أي�ام صي�ف ،1970 كان 
هناك "منح الصلح" عن�د طاولته املعتادة. 
جلست إليه وأنا أعيد قراءة بعض تاريخ هذا 
"املكان" الذي شهد مولد "حركة القوميني 

العرب" وتيارات الفكر اليساري.
ذّكرني منح الصلح بمقهى "املعقدين" 
يف بغ�داد. قلت: ه�و جوف ش�به مكعب يف 
داخله تخوت وأرائك وصخب وفوىض تصدر 
عن كّت�اب وفنانني يف عمر الش�باب. هناك 
كتبت قصة " اسماك مقهى السعادة " )2( 

.

 عندم�ا دعوت منح إىل ذلك 
املقهى، لم نجل�س يف الداخل.. 
الش�باب  كان  الداخ�ل  يف 
ينغمرون يف كتبهم، أو يعيدون 
كتابة قصائده�م أو قصصهم 
كان  وبعضه�م  القص�رية. 
يتن�اول "املاندراكس" )3( مع 
يشء م�ن اللب�ن الرائ�ب . كان 
ذل�ك صب�اح الحش�اش ، الذي 
لقيت�ه يف منطق�ة الصالحي�ة 
بدمش�ق ، ينق�ر بدب�وس عىل 

ظهر عنكبون إسفنجي .
ج�رى  م�اذا   ، "صب�اح 

ياصباح ؟".
" خدعوني" .
" خدعوك ؟".

" ان�ت تع�رف م�ا اقص�د 
جمعة ".

" ولكني أمامك االن ؟ أنظرايل"
تناولنا ش�اياً مثل حرأسود ، أما مذاقه 
فال طعم يش�بهه أب�داً. ثم غادرن�ا الفضاء 
الذي يطل عىل " ش�ارع أبونواس" إىل مكان 
بعيد. تناول�ت حبة " ماندراكس " وأنا اقلد 

مشية شابلن .
 قال منح : "هكذا إذن؟" .

 أجبت : ُهّبوا ضحايا األضطهاد.
ثم أطلقت صوتي بلغة روسية نقية :

 члену Коммуны Вставай,
проклятьем заклейменный

Весь мир голодных и рабов
 Кипит наш разум

возмущённый
 И в смертный бой вести

.готов
كان موكب الفريق صالح مهدي عماش 
، قد توقف عند الزق�اق الذي يقع املقهى يف 
ذيل�ه. وبعد ما ف�رغ من تناول ش�ايه قال 
س�اخراً: " الجبهة الوطني�ة  موجودة هنا، 

إن الذي ُيقرأ هنا ماركس ً،وليس عفلق " .
" ل�ن أن�ى ه�ذا املقه�ى!". ق�ال منح 

الصلح:
" ه�ذه هي امل�رة األوىل الت�ي أرى فيها 
عربي�اً يصطح�ب كتاب�ه يف ه�ذا املقه�ى 

وغريه".قال اللبناني
وعندم�ا دخلن�ا مقه�ى الدولتش�يفيتا 
البريوت�ي ال�ذي يطل ع�ىل "الروش�ة"، انا 
يف  كتبن�ا،  نتأب�ط  ونح�ن  عج�ة  وحس�ن 
نهاية ش�هر أيلول س�نة 1970 تلقانا أكرم 
الحوران�ي ، بابتس�امة عريض�ة ودعانا إىل 

طاولته.
" عراقيون".

" نعم"
" عندما ارى عربيا يقرا كتابا يف مقهى ، 

اقول هذا عراقي". قال الحوراني
"املقهى البغدادي، مكان للقراءة أيضاً، 

وهو محفل سيايس كذلك".قال حسني .

"الرازيلي�ة" هناك الس�ياب والحيدري 
طاب�ق  وفي�ه  وغريه�م.  أي�وب،  وذن�ون 
خ�اص للطالب الجامعي�ني والثانويني. ويف 
"البلدية" القوميون والش�يوعيون وضباط 

االنقالبات".
وكان الحوراني يبتسم يف وجهينا

وكان صاح�ب "دي�وان العرب" باس�م 
ش�به  الفض�اء  يل  تب�دّى  بينم�ا  الوج�ه، 
االس�طواني ، صحراًء ال ح�ّد لحدودها. ثم 
تقافزت أسماك عمالقة وصغرية يف بحريات 
ذاكرت�ي، وتشّمس�ْت س�باٌع عربي�ة ف�وق 

مالحف قلبي. 
قلت لصاحب مقهى " ديوان العرب ":

" ال تثري�ب علي�ك، س�يأتي غ�ريي مع 
كتابه يف صباح قابل".

عن�د الس�اعة الثانية بع�د الظهر، كنت 
أضع الش�مس عىل يمين�ي، س�ائراً يف نهر 

شارع العروبة الذي يقودني إىل البحر.
البحر ه�و  مقهاي وميداني الذي ال حّد 

له.
البحر ..!

ولكن اين وىلَّ النهر؟
جمعة الالمي

امارة الشارقة �2001
من مجلد ) اليشنيون ( 

املاثل للطباعة

  *******
1� كتاب األمريكي: جون. ل. هاتلنج،

3 � عق�ر طب�ي يبحث عىل الهلوس�ة ، 
انتر بني اوس�اط رواد مقهى املعقدين يف 

العقد السابع من القرن املايض . 
مالحظة :

يف النس�خة االلكروني�ة ، يف�رض ان 
يكون

اداء صوت�ي يراف�ق املكت�وب بللغت�ني 
االنجليزية والروسية ،

ولذل�ك اقت�ىض التنوي�ه ، حفظ�ا لحق 
امللكية الفكرية .
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د.�ضالح ف�ضل

مازلن�ا نقرأ ما يحلو لنا من موش�جة ابن س�هل 
األندل�يس “لي�ل اله�وى” وكان آخ�ر ش�طر وقفنا 
عنده يحتاج إىل مزيد م�ن التدبر والتذوق “يا مذنبا 
حل�و الذنوب”. وقد نتذكر أن بعض ش�عراء األغاني 
املحدثني قد تربوا ماء شعر األندلس العذب، ومنهم 
كامل الش�ناوي الذي أدهشنا بقوله “قد كنت يل ذنبا 
س�ألت الله أن ال يغفره” لكن ابن س�هل يعلو عليه 

عندما يجد الحالوة يف الذنب، ثم يقول ملحبوبه:
عاب�وك بالبهت�ان فخاب سعي املفري 

هل يقبل الظمآن عيب���ا مل���اء الكوث��ر 
فالن�اس املرهفون يف مش�اعرهم، ويف مقدمتهم 
الش�عراء ومن يتبعهم من الغاوين، وال سبيل حينئذ 
ألن يقبل�وا إلص�اق العي�وب بم�ن يحب�ون، ال بد أن 
يخيب س�عي م�ن يفري عليهم ظلم�ا، ألن الظمآن 
ال يمك�ن أن يقبل قدحا يف أع�ذب وأنقى املياه وهي 
مياه نهر الكوثر. وربما كان لحداثة عهد ابن س�هل 
باإلس�الم أثر يف جرأته تلك، لكننا ال ننى أن املجتمع 
األندليس الذى كان يعيش تعددية دينية وسعت كثريا 

من هامش الحريات. 
ثم يأتي املقطع التايل ليمارس الشاعر لعبة يسرية 

محببة لدى الشعراء هي اللعب بالكلمات:
عين�ي م�ن ُبع�ده أصوب ماء الدمع عني 
عوضت من َبعده بالب�در رع�ى الفرقدين 

أت�ت عل�ى عب�ده يف وصله ال شك عني
وأحسب أن شيئا من اإلرتباك ىف الصياغة قد أصاب 
الش�اعر يف هذا املقطع امللتبس. فتخىل عن تلقائيته 
وغنائيته مع أن معناه قريب معهود يف الشعر. فقد 
ب�دأ الحديث عن عينه وما أصابه�ا من بعد الحبيب، 
فأراد أن يس�تغل املش�رك اللفظي بني عني اإلنسان 
وعني املاء، ليقول إن عينه قد أصبحت تتدفق بالدمع 
املصبوب مثل عني املاء، لكنه استخدم صيغة “أصوب 
ماد الدمع عينا” ووقف عليها بالس�كون. ثم أراد أن 
يقول بقية العاش�قني إن حبيبه الذي يشبه البدر قد 
تركه ساهرا حائرا يرعى نجوم السماء، فاعتر ذلك 
م�ن قبيل التعوي�ض، لكنه يف البي�ت األخري لم يلبث 
أن أصاب�ه يشء من الظرف الش�عبي فلجأ إىل معنى 
ال ي�زال متداوال إىل الي�وم، وهو أنه ال بد أن يكون قد 
أصابته عني حتى حرمته من وصل محبوبه، عىل أن 
قصارى ما تنته�ي إليه األبيات يف ارتباكها التعبريي 
هي ان تكون قد استخدمت كلمة العني بثالثة معان 
هي الب�ارصة والجارية والحاس�دة. وعندما يصبح 
التالعب بالصيغ واأللفاظ هو األمر الالفت يف الشعر 
يبتعد الشاعر عن مصادر القوة الحقيقية ىف شعره 
وهي يف حملته�ا لتوظيف املبتك�ر املدهش للغة من 
ناحية املشاعر اإلنسانية والتجارب الحيوية وتفتيق 
الخي�ال ع�ن ص�ور مرابط�ة متماس�كة، لكننا ال 
نس�تطيع أن نتوقع ذل�ك يف كل التجارب الش�عرية، 
ألن الش�عراء مثل غريهم تنتابهم حاالت من الفتور 
والكس�ل وحاالت أخرى من التوه�ج واإلبداع، ولعل 
تج�اور ه�ذه الحاالت ه�و م�ا يعنينا ع�ىل تذوقها 

ونقدها.

�ضعر

�ضرفات

عابوك بالبهتان

�ضرفات

عبدالزهرة زكي

 وقف�ُت عىل النب�ِع طويالً .. لم 
ت�رَني الناس.

 وقفُت،
 وكنُت أق�وُل ملَ�ن م�ّر فلم ُيلِق 

عي تحيَته،
 وقد غاب، فال أراه.

 أقول، فال أتكلم، فال يسمعني
 َم�ن كان قد مر،

 وَمن غاب فخلفني، عىل النبع،
 أقف طويالً.

الن�اُس  وال  الن�اَس  أرى  ف�ال   
تراني.

 تراٌب الذي بني يدي
 هو ذهٌب وهو تراب.

 ي�دي ت�راه ذهباً حين�اً، وحيناً 
تراه تراب.

 وأنا
 منش�غل بالنب�ع ال�ذي وقفت 

عليه طويالً.
 فال أرى الذي يف يدي ذهباً

 وال أراه تراب.
 الناس تمر.

 حيارى وسكارى هم.
 طوفان�اٌت أقدامهم�و وقوارُب 

فككها املوج.
 وُهُم ناسون وساهون.

 يمرون فال أثر.
 صخ�ٌب ودويٌّ وعويٌل من دون 

كالم.
 وكأن الريَح وقد مادت،

هم الناَر.  تركْت فوق أكفِّ
 كانت هنا معي ناٌر.

 كانت أصابعي
 لهَبها األع�ىل من وحدِة طرٍي يف 

الصحراء.
 وكانت الناُس تمرُّ بها،

 ف�ال الله�َب ي�رون، وال ي�رون 
الطري.

 وحينم�ا كن�ُت رفع�ُت صوتي 
إليهم،

 ولم أُك أتكلم،
 إلتفت�ت إيل الن�اُر الت�ي كان�ت 

معي،
 وإلتفت ال�راُب الذي هو ذهب 

يف يدي،
 وإلتفت الذه�ُب الذي هو تراب 

فيها،
 وغاَض املاُء الذي يف النبع.

 وكنُت
 طرياً وحيداً يتنزه يف الصحراء.

"حتقيق صحايف غري مرصح به للنرش "
حانة الرفيق موهندا�س

 جمعة الالمي 
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طـــيـٌر وحيـٌد
عدنان ال�ضائغ  يتـنـــزه فـي الصحــراء

�ضاعرًا   تكون  اأن  يعني  "ماذا 
اأنها تعني: فهمًا لالأمور بتعمق كامل 

وت�ضليحًا لذاتك بالرقة واحل�ضا�ضية  
واأن يعي�س النا�س يف دمائك  

يغت�ضلون يف عروقك."/ �ضريجي ي�ضينني

نف�ضه  هو  ي�ضبح  اأن  ال�ضاعر  على  "يجب 
العامل."/ ريلكة

مل�اذا ت�م تغيي�ب الواق�ع ع�ن األدب، وإقصاء 
الن�ص ع�ن مجري�ات الحي�اة العام�ة؟  البع�ض 
يحاجج�ك بالحداث�ة. واآلخ�ر يعتق�د أن تطورات 
امل�دارس الفني�ة الرسيعة ه�ي التي آل�ت بالنص 
الحدي�ث إىل هذا االتجاه املتط�رف. واآلخر يرى أن 
الن�ص لم يع�د انعكاس�اً لحياة الش�اعر وعرصه 
فه�ذه الوظيفة املس�تهلكة التي الكته�ا املدارس 
الكالسيكية والواقعية والرومانسية زمناً طويالً قد 
مّجه�ا العرص الحديث والش�اعر الحديث والقارئ 
الحديث. واآلخ�ر يرى أن اإلبتعاد ع�ن الجماهرية 
أنقذ النص�وص من املبارشة والحماس الفج الذين 

جعال الكتابة مجرد تسجيل حريف للواقع.
غ�ري أن مثل تل�ك الطروح�ات � وفيه�ا الكثري 
م�ن الصحة أحيان�اً � تنعطف ع�ن أدوار األدب يف 
الحياة بما فيها دوره الجمايل والتعبريي، وتجعله 
مج�رد نص ذهني بحت ليس ل�ه من وظيفة وهم 
س�وى التجريب الذي يف�ي إىل التجريب، وإىل ما 

ال نهاية.. 
ولس�ت ضد التجريب أب�داً، بل العك�س تماماً، 
فهو خرٌي من الثبات والتكلس ألف مرة، لكن تحول 
النص إىل مجرد لعبة مس�لية بالكلمات املتقاطعة 

يفرغُه من حياته ودوره وجمالياته.
غري أن الس�ؤال األزيل يبقى ح�اداً وملحاحاً: ما 
هو البديل، وسط هذه الفوىض الشعرية التي تعّج 

بها مكتباتنا وصحفنا ومهرجاناتنا كل يوم؟ 
وأي�ن هو الش�عر الحقيقي؟ تحت ه�ذا الركام 
الكونكريت�ي م�ن القصائد، الذي أخ�ذ يغطي عىل 

كل يشء بأطنان من الكالم الفارغ دون أن نتلمس 
منه شيئاً.

أي�ن روح الش�عر الخالق�ة؟ تلك الت�ي أضاءت 
العال�م لعص�ور طويل�ة من�ذ هوم�ريوس املغني 
األعم�ى الذي كان يرى أن "الش�عر إعادة لصياغة 
العالم"، وحتى عرصنا هذا، حيث بإمكاننا اآلن أن 
نق�رأ األدب لنل�مَّ بما جرى من أحداث عىل س�طح 

كوكبنا الورقي منذ بدء البرية حتى يومنا هذا.
وات�رِك االنع�كاس والواقع والوقائ�ع التي هي 
م�ن ش�غل امل�ؤرخ، لك�ن تع�ال وتلم�ْس بروحك 
وعينيك رعش�ات روح البرية واختالجات نبضها 
الض�اج بالحياة وامل�وت والرصاخ والح�ب واألمل 
والرم�اد، فيما نقرأُ من نص�وص خالدة، لم تفرط 
بجمالياتها وحداثتها عىل مر العصور، بل هي أكثر 
حداث�ًة � رغم تقادم القرون � من بعض نصوصنا 

املعارصة.
واعْد قراءة مقابس�ات التوحي�دي ومخاطبات 
النّف�ري وخمري�ات أبي نؤاس وش�طحات الحالج 
وقصائ�د املتنبي وام�رئ القيس وأب�ي تمام وابن 
الروم�ي وال�خ.... واعْد ق�راءة ملحم�ة كلكامش 
والرومايان�ا  والش�اهنامه  واإلني�اذة  واإللي�اذة 
واملهابهارتا وبستان الورد للشريازي وأزهار الر 
لبودلري ولقالق رس�ول حمزات�وف وبرابرة كافايف 
واملركب الس�كران لرامبو واألرض اليباب الليوت، 
وأنش�ودة املطر للس�ياب، والخ.... تجد أنها كانت 
النبض الحقيقي لعرصها والسجل الخفي لتاريخ 
الناس ومش�اعرهم وفنهم والشاهد الحقيقي عىل 

أحداث العالم. 
إن الشاعر الكبري أكر من املدارس واالتجاهات 
الفني�ة وهو ال�ذي يطوّعه�ا لفنه ولنص�ه وليس 
العك�س. فق�د كان أبو العتاهية مثالً يرى نفس�ه 
أك�ر من الع�روض، مثلما يرى مايكوفس�كي أنه 
أكر م�ن الواقعي�ة، ون�رى أن ماالرمي�ه أكر من 
الرمزي�ة، وأراغون أكر م�ن الرسيالية، بل هم كل 
ه�ذا الخلي�ط املدهش م�ن االتجاه�ات واملدارس 
الفني�ة. ذل�ك أن كل فن عظيم � كما ي�رى الفنان 
االنكلي�زي هنري مور � يتضم�ن عنارص رسيالية 
وتجريدي�ة مع�اً، كما يتضمن عنارص كالس�يكية 
ورومانتيكي�ة. ألن�ه يتضم�ن النظ�ام واملفاجأة، 

والذكاء والخيال ، والوعي والالوعي.
لق�د كان غوته يرى "أن الش�اعر الحقيقي هو 
ق�اص كب�رٌي أيض�اً"، وذلك ألن�ه ي�رى ويصور ما 

يدور حوله من وقائع ومعارف ومش�اعر، ويعيش 
مجريات عرصه نصاً وحياًة، وهذا ما يؤكده إليوت 
يف نظريته التي تعتر "الش�عر هو خالصة املعرفة 
االنس�انية وعصارتها". بل هو بصورة أدق: "يعر 
عما ال يمكن التعبري عنه" عىل حد تعبري اوكتوفيو 
باث. ويف ذل�ك اإلتجاه ذهب الفراهي�دي إىل القول 
أن "الش�عراء أم�راء الكالم"، وش�اركه فرويد بعد 
مئات الس�نني  بقوله: "إن شعراءنا هم أسيادنا يف 
معرف�ة النفس نحن الناس العاديني ألنهم ينهلون 
م�ن ينابيع ل�م نجعلها بعد س�هلة املدخل للعلم"، 
ويؤس�س أراغ�ون مملكته الش�عرية عىل أنقاض 
خ�راب العالم كما ي�رى ويحلم ويح�ب، قائالً: إن 
"الش�اعر يعيد تركيب الكون كما يحلو له"، وبما 
إنه ليس للش�اعر من أدوات كما لالخرين يرى أزرا 
باون�د أن الش�عر يمكنه أن يفعل ذل�ك حيث يعمد 
إىل "بناء العالم بواسطة الكلمات". وهذه الكلمات 

الش�عرية ه�ي الت�ي "ت�يء التجربة االنس�انية 
العميق�ة" ع�ىل حد قول ف�ؤاد رفق�ة، ومن خالل 
ذلك الحس اإلنس�اني نتلمس البعد الذي ذهب اليه 
الش�اعر االمريكي ايمرس�ون عندما وصله ديوان 
"أوراق العش�ب" لوالت وايتمن يف الريد قائالً بعد 
قراءته: "مس�حُت عيني قلي�اًل ألرى إْن كان هذه 

الشعاع الشميس حقيقة وليس خدعة". 
فأين ذلك مما نق�رأه اليوم من نصوص بعض 
شعرائنا املوغلني يف التغييب واقصاء الروح والعالم 
والحي�اة واملتلقي، حت�ى أننا نجد الش�كوى تمتد 
لتش�مل الش�عراء أنفس�هم فقد رصخ أم�ل دنقل 
قب�ل رحيله املبكر: "إن موجة كاملة من الش�عراء 
الذين برزوا يف السنوات العر األخرية تقرأ لهم فال 
ت�رى وقع أقطارهم وال واقع الوطن العربي كله يف 
ش�عرهم وال تعرف إذا كان مثل هذا الشعر مكتوباً 

يف لبنان أو املغرب أو يف ايرلندا".

الشعر وروح العالـم 



Apago PDF Enhancer

آالء حسني األعىل أجرًا .. وشيامء جعفر اشرتت أول دور هلا
جدلية األجور: فنانون كبار ممتعضون.. وشباب: نظهر ولو جمانًا!

بغداد/ المستقبل العراقي

أكرب املش�كالت التي يعانيها الفنان العراقي وأهمها، 
بحس�ب ممثلني ومتخصصني بالفن، تدني األجور 

يف  نظرائه�م  م�ع  باملقارن�ة 
فق�د  العرب�ي،  العال�م 
تصل األج�ور أحيانا إىل 
مبلغ "يخجل الفنان من 
ذكره"، بحس�ب ما قال 

كاظ�م القري�ي يف لق�اء 
صحف�ي، القري�ي ال�ذي 
حاز عىل لق�ب أفضل فنان 
عراق�ي قب�ل أق�ل عامني يف 
اس�تفتاء أجرت�ه مؤسس�ة 
إعالمي�ة محلي�ة، يف أغل�ب 

لقاءاته 

الصحفية بدا حانقاً ومس�تاء تجاه مس�ألة األجور، 
حت�ى أن فنانني دع�وا إىل مقاطعة األعمال ما لم ُيعد 

النظر يف مسألة أجورهم.
غ�ر أن رغبة الظه�ور ألول مرة قد تدفع 
فنان�ني ش�بابا إىل القب�ول بأدنى األجور 
أو حت�ى مجان�ا، مما يجعله�م عرضة 

لالستغالل.
إقبال نعيم، ممثلة س�بعينية، ابتعدت 
ع�ن الس�احة الفنية من�ذ زمن ليس 
بالقليل تقول "إن الكثر من األسماء 
املهمة يف مج�ال الدراما توقفت عن 
املش�اركة يف األعم�ال التلفزيوني�ة 
لضع�ف اإلنت�اج وتواض�ع األجور 
وغياب الرعاي�ة الحقيقية للممثل 
العراقي الذي يق�دم عطاء يفوق 

عطاء ممثيل دول الجوار".
ويعزو املمثلون تدني األجور إىل 
االبت�زاز الذي تمارس�ه رشكات 
اإلنت�اج، الت�ي تق�وم باختي�ار 

املمثلني.
ويقول الفنان الش�اب ذو الفقار خرض إن "املشكلة 
تكم�ن يف أن من يقوم بعملية اإلنت�اج هي رشكة أو 
فضائي�ة عراقية وه�ي الجهة التي تح�دد األجور". 
ويضيف متأس�فا "حقوق الفنان العراقي مس�لوبة 
وال توج�د ل�ه ضمان�ات مادي�ة ومعنوي�ة تكفل له 
حقوق�ه عن�د اش�راكه يف األعمال الدرامي�ة املنتجة 

خارج العراق". 
يف مقاب�ل هذا، يحلم املوهوبون بدخول عالم التمثيل 
والظه�ور أمام املش�اهدين غر مبال�ني باألجر الذي 

يحصل�ون عليه، بل أن بعضهم أقر برشاء أول ظهور 
له يف الشاشة.

وذكرت الفنانة الشابة سمر جابر أنها من املحظوظني 
كونها وج�دت من يس�اندها يف بداياتها، لكنها 

ب�دأت تصطدم بعقبات كثر حالياً، ليس من 
ناحية األجر فقط وإنما من "وجود حرب 

غر معلنة" عليها حالها كحال الشباب 
من أبناء جيلها.

وأضاف�ت جاب�ر يف حدي�ث أوردت�ه 
)الوكال�ة اإلخباري�ة لألنب�اء( أنه�ا 
خرست مؤخ�راً دوراً مهم�اً لعمل 
كان�ت س�تؤدي في�ه دور فت�اة 
رضيرة، "لكن بسبب أقاويل من 
بعض الفنانات ب�ادر القائمون 
عىل العمل بإعطاء الدور لغري 
كونه�م يعتم�دون ال يبال�ون 
بم�دى نج�اح العم�ل وكثرا 
م�ا يعتم�دون املحاب�اة عىل 

حساب العمل الفني".
ونوهت الفنانة الشابة بعدم 

اهتمام أغلب الش�باب ملسألة 
األجر األول لهم، كونهم يبحثون 

عن الظهور قبل كل يشء.
تقول س�مر "أن املمثلني الشباب 
يخضعون لكل ما يفرض عليهم، 
وص�اروا يقدم�ون الكث�ر من 
التنازالت من أجل املش�اركة يف 
عمل ما، وعواقب ذلك ستكون 

وخيمة عليهم مستقبالً".

وحذرت الشباب من أبناء جيلها من "االنجراف نحو 
ح�ب الظهور والخض�وع لرشوط البع�ض، ألن ذلك 
س�يحطم الفنان الش�اب بالنهاي�ة ويجعله يتناىس 
مس�ألة الس�لوك الفني، وعىل كل فنان محاولة 
الحفاظ عىل ش�خصيته الفنية"، ملمحة إىل 
وج�ود من يتحكم بأجور الفنانني بش�كل 
عام وأجور الش�باب بش�كل خاص كون 
الشباب مستعدين بالتضحية بأجورهم 
مقابل ظهورهم يف عمل يربز إمكاناتهم 

الفنية.
الفنانة ش�يماء  بينما رفضت 
جعف�ر أن تذك�ر أول أج�ر 
عن�د  علي�ه  حصل�ت 
دخولها الوس�ط الفني 
ألن�ه كان بخس�اً جداً 
كما هو متعارف عليه 

يف وسطنا الفني.
طبقا  جعف�ر،  وقالت 
)الوكال�ة  يف  ورد  مل�ا 
إن  لألنب�اء(  اإلخباري�ة 
اش�رته  له�ا  عم�ل  أول 
وبررت ذلك بعدم اهتمامها 
اهتمامه�ا  بق�در  باألج�ر 
باملش�اركة يف ه�ذا العم�ل 

الذي لم تذكر اسمه. 
وذك�رت أنه�ا يف بداياتها 
كان�ت تتدخ�ل فقط يف ما 
يخص األزياء التي ترتديها 
كونها كان�ت ترفض ارتداء 

املالب�س املخالف�ة للتقالي�د واألعراف 
حتى ال يكون ذل�ك طابعاً ثابتاً عليها 
وه�ي يف بداياتها، كونها كانت حذرة 
من تلك املس�ألة أما األم�ور األخرى 

فكانت تنتظر لتتعلم من غرها.
وم�ن جهت�ه رف�ض الفنان س�نان 
العزاوي تدخل الشباب يف النصوص، 
كونهم ما زالوا مبتدئني وهم أش�به 
"بالعجينة" التي تحتاج من يشكلها 

من خ�الل خ�ربات م�ن حول�ه حتى 
يصب�ح قادراً بع�د امتالئ�ه معلوماتياً 

عىل التدخل واتخاذ القرارات املهنية. 
ويذك�ر الع�زاوي أن�ه يف بدايات�ه كان 
ش�غوفا ودؤوب�اً ع�ىل التعل�م من كل 
م�ن حوله من مدي�ر تصوير وإضاءة 
ومخرج�ني وغرهم وحت�ى الفنانني 

األكرب منه سناً.
ويق�ول أن أول أج�ر حص�ل علي�ه يف 
بداياته يف مسلسل )الكلم الطيب( عام 
1993 كان )50( دينارا وأقر بأنه كان 
قلي�ال كبداي�ات أي فنان، لكنه س�عيد 
الي�وم بما وصل إليه أج�ره فهو حاليا 
حس�ب ما يذكر أعىل اجر بني الشباب، 
أما العنرص النسوي فالفنانة آالء حسني 

تتصدر أعىل وأفضل األجور. 
وي�رى أن كل ما يحتاجه الفنانني س�واء 

أو غره�م ه�و نقاب�ة تحم�ي  الش�باب 
حقوقهم وتصن�ف أجورهم وبذلك يحل كل 

خالف يف الوسط الفني.

جديدان جزءان  احلارة" ..  "باب 

بعد اإلعالن عن إنتاج جزء س�ادس من مسلس�ل "باب الحارة" تحضراً لعرضه يف موسم 2013، 

أّكد الكاتب مروان قاووق أّن "املرشوع سيتأّجل لو ظلّت الظروف املادية الصعبة محيطة بالرشكة 

املنتجة"، مشراً إىل أّن "باب الحارة" لن يفتح للمرة السادسة إال بحلول عام 2014.

وأوضح قاووق يف حديثه ملوقع "أنا زهرة" أّن "التصوير يتجه نحو التأجيل بسبب الظروف املادية 

الصعبة".

وأش�ار مروان إىل أنّه وّقع بالفعل عقد الجزأين الس�ادس والس�ابع مع املخرج بس�ام املال، عىل أن 

يصّورا يف وقت واحد أسوة بالجزأين األولني".

وع�ن رف�ض بعض النج�وم املش�اركة يف األج�زاء الجديدة، علّ�ق الكاتب 

الس�وري: "يمكنني تبديل جميع ش�خصيات املسلسل وأنا قادر عىل 

أن أنيس الجمهور ش�خصياته عرب قصة قوية تعجب املشاهدين، 

وهذا ما حدث فعالً يف الجزء الثالث من املسلسل بعدما نيس 

الجمهور شخصية "أبو عصام" نهائياً".
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فنــــون

بغداد/ المستقبل العراقي

طال�ب الش�اعر الغنائي العراقي، حس�ن الخزاع�ي، وزارة 
الداخلي�ة التدخل يف فرض س�طوتها عىل األغني�ة العراقية 
الحالية بعدما وصف الكلمات التي يغنيها املغنون بالكارثة 
واالنحطاط والس�قوط نحو الهاوية، مش�ًرا إىل أن كلمات 
األغان�ي أهم من كل القوانني، مطالباً الربملان بأن يخصص 
إحدى جلس�اته ملناقش�ة واق�ع األغنية، قال ذل�ك يف حوار 

نرشه موقع )إيالف(، جاء فيه:
* أين أنت اآلن، وما سبب الغياب؟

- اعم�ل مح�ررا يف جريدة محلي�ة، احرر صفح�ة عنوانها 
"واحة الش�عر"، وأنا كش�اعر غنائي موجود، ولدّي أعمال 

جميلة جداً وكبرة.
* م�ا قصة األغنية الت�ي كان من املمك�ن أن يغنيها كاظم 

الساهر؟
- كان ذلك ممكًنا ولكن البعد يف املس�افات بيني وبني كاظم 
الس�اهر لم يحقق اللقاء عىل الرغم من انه غنى يل س�ابًقا، 
وأن�ا افتخ�ر به كرمز م�ن رموز الف�ن العراق�ي الراقي بل 
حت�ى العامل�ي. كان بيننا م�رشوع أغنية بعن�وان "من بني 
أيدّي وضاع مني" واذكر حينها كنت يف دمش�ق، يف س�احة 
العباس�يني عام 2008، خابرن�ي كاظم وطلب مني ان أغر 
بع�ض كلمات االغنية، وفعالً بدأت اغر فيها لكنني قلت له 
كلمة: يا ابو وسام هذه االغنية غناها عيل العيساوي، لكنه 
قال غرها يل، ولكن يب�دو ان كاظم من النوع الذي ال يحب 

ان تكون له مشاكسات مع اآلخرين فتأجل املوضوع.
* ما اخر ما كتبت وتم تسجيله؟

- اغني�ة بعن�وان )ال للدم( للمطرب رض�ا الخياط فيها نبذ 
للطائفي�ة، وهي من الح�ان رضا الخياط ايًض�ا، قدمها يف 
رمض�ان، ولدي اغنية طويلة اخرى س�يغنيها رضا الخياط 
تتغن�ى بنس�ائنا اللواتي نس�يناهن ويجب ان ال ننس�اهن 
وسيس�جلها قريًبا، رضا مطرب جمي�ل ومثابر جًدا، ولدّي 

العديد م�ن االعمال املبثوث�ة واملنثورة عن�د بعض امللحنني 
الش�باب ومنهم عيل صابر وماهر احمد، وهما من امللحنني 
الراقني يف الجيل الجديد، واتوقع لهما مس�تقبالً زاهرًا، لدّي 
حالًي�ا مطرب صغر يدعى عزيز ه�و ابن اختي، واعتقد ان 
اس�مه سيربز، كتبت له اغنية واآلن كلفة االنتاج والتصوير 
متعبة، وبعض الناس اصواتهم راقية ولكن املسألة املحزنة 

ان االمور املادية صعبة.
* ما رأيك بكلمات االغاني الحالية ؟

- كارث�ة، وارج�و ان ال يزعل�وا من�ي، لك�ن الكلم�ات التي 
يغنونها تعد انحطاًطا وس�قوًطا نحو الهاوية، والس�بب يف 
ذلك الفيس بوك وعدم وجود رقابة والقنوات التجارية، واال 

اي اخ�الق ه�ذه التي تس�مح ملغن ان يق�ول لفتاة ذهب 
ليخطبها )ش�فت ام�ك وحبيتها(، هل يج�وز هذا، اين 
االخ�الق هن�ا واين القيم، لالس�ف فقدت بع�ض القيم، 

ويجب ان تكون هناك رقابة، وان تتش�كل هيئات رقابية 
يف وزارة الثقاف�ة وحت�ى وزارة الداخلي�ة البد ان تتدخل يف 

هذا املوضوع وان تلقي القبض عىل هؤالء املغنني املس�يئني 
للقيم واالخ�الق، والذين يغنون اغنيات كارثية اس�معها يف 

الشارع وال استطيع ان انطق بكلماتها، النه عيب.
* كيف يسمح املؤلف لنفسه ان يكتب مثل هذه الكلمات؟

- هؤالء ليس�وا ش�عراء بل هم صيادو فرص، س�واء كانت 
أس�ماؤهم ش�عراء او منتج�ني او ملحنني، فه�م يغتنمون 
الف�رص للحصول ع�ىل اموال كث�رة وال عالق�ة لهم بقيم 
الش�عب وكيف يبنى، نح�ن حينما كتبن�ا اغانينا يف االزمنة 

املختلفة اردنا ان نبني وطناً.
* واملغنون كيف يرتضون ان يغنوا مثل هذا الكلمات؟

- هن�اك بع�ض املغنني ال�ذي يطلبون مني اغني�ة تمنحهم 
الش�هرة فوراً، او يقولون يل اشهرني، وانا ارد عليه بالقول: 
كيف؟ ثم احدثه عن اغنيتي )يا لجمالك س�ومري( هل فيها 
خ�دش للحياء او ش�تيمة او إس�اءة؟ بل أنن�ي ذكرت فيها 
تاريخ العراق ورشفه وجماله واحالمه، هل يمكن مقارنتها 

بكلمات تغنى اآلن. 

*هل لثقافة املغني عالقة بما يغنيه؟
- نع�م لها عالقة، فاملغنون الحاليون اغلبهم من باع ثالجة 
ام�ه او اغراض بيته، ولكنني انصحه�م نصيحة كأخ لهم، 
ان عليه�م ان يختاروا الكلم�ات الحلوة الهادئة البس�يطة 
واملع�ربة، فأن كان صوته جميالً فس�ينجح، فلماذا تش�تم 
الش�عب بكلم�ات خادش�ة للحي�اء، وعىل اهل�ك وعرضك 
ورشفك، فأن�ت عندما تلفظ كلمة س�يئة فمردودها عليك 

وهذا عيب.
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فتحــت الفنانة كريســتينا اغويليرا قلبهــا وتحدثت عن الضغط الــذي كانت تتعرض 
لــه من قبــل شــركة اإلنتاج.وقالت النجمــة لمجلة )بيلبــورد( :"خــال ترويجي أللبوم 

"Stripped" في عام 2002 تعبت من كوني فتاة بيضاء نحيلة".

مطربًا"! يصبح  لكي  أمه  ثالجة  باع  من  "بعضهم 
حسن اخلزاعي: عىل وزارة الداخلية إجياد حل لألغنية!!

نورا السباعي: أنا زي مييس وأبو تريكة!
فوجئ�ت الفنانة املرصية نورا الس�باعي بهج�وم حاد عليها بع�د أن قدمت إعالناً 

خاصا ألحد منتجات تخس�يس الوزن، حي�ث قيل إن املنتج غر قابل 
للت�داول وغ�ر مرخص م�ن وزارة الصح�ة، وتم إلق�اء القبض عىل 

أصحاب الرشكة املُنتجة.
ن�ورا ظه�رت يف الربنامج تتحدث ع�ن املنتج الذي افقده�ا الكثر من 

وزنها، وعرضت مقاطع خاصة بها قبل وبعد خسارة الوزن. 
الفنان�ة املرصي�ة قالت إنها ش�اركت يف اإلعالن مث�ل أي فنانة أو فنان 

يقدم إعالنا، واستش�هدت بأمثل�ة قالت فيها: »محم�د أبو تريكة ظهر 
وكان يجري ويحقق أهدافا، فهل ذلك بسبب أكل املنتج الذي روج إعالنه، 

وهل ظهور النجم مييس حني رشب املرشوب الغازي هو الذي جعله نجًما، 
وغرهما من النجوم«.

وتساءلت  :»ملاذا ُترَك أصحاب املنتج وهاجموني أنا؟ هل هو هجوم بغرض 
شخيص أم ماذا؟ ففي ذلك تشويه لسمعتي«.

وأضاف�ت :»أقس�م بالله أنني أتن�اول املنتج، ولو حدث�ت أي أعراض جانبية 
فسأقايض املسؤولني وأرجو من جمهوري وأهيل وأحبائي أال يظلموني«.

تأجيل "فتاة املصنع"
أكد املخرج محمد خان ل�وسائل إعالم مرصية أنه قرر تأجيل بدء تصوير فيلمه الجديد 

روب�ي، إىل أوائل ترشي�ن الثاني املقب�ل، نظرا "فتاة املصنع" بطولة 
لكث�رة التحض�رات الت�ي تحتاجه�ا أحداث 
الفيل�م، حي�ث أوض�ح خ�ان أن�ه يميل إىل 
تصوير مش�اهد العم�ل الت�ي يريدها أن 
تص�ل للجمهور يف أماك�ن حقيقية، وهو 
ما أدى إىل تأجيله بس�بب كثرة املعاينات 

التي أجراها عىل أحداث الفيلم.
بع�ض  هن�اك  يك�ون  أن  خ�ان  ونف�ى 

س�واء  تأجيل�ه،  إىل  أدت  الت�ي  املش�كالت 
خاص�ة بالجه�ة املنتجة أو خاص�ة بالدعم الذي 

أقرت�ه وزارة الثقاف�ة للفيلم، مؤكدا أنه يج�ري حاليا عددا 
من جلس�ات العمل الخاصة برش�يح األبطال املش�اركني 
والخاصة بس�يناريو العمل، استعدادا لبدء تصويره أوائل 

ترشين الثاني املقبل.
"فت�اة املصن�ع" م�ن إخ�راج محم�د خ�ان، ويكش�ف 
العم�ل تفاصي�ل حياة العام�الت يف املصانع ومدى املش�اكل 
واالضطه�ادات التي م�ن املمكن أن تتعرض له�ا فتيات املصان�ع، وذلك من خالل 

قصص واقعية صاغت لها السيناريو مؤلفة العمل وسام سليمان.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال روبي فيلم "الشوق" والذي حاز عىل جائزة الهرم الذهبي يف مهرجان القاهرة 

السينمائي الدورة قبل السابقة، وهو من إخراج خالد الحجر.

رسالة رامي عياش لوديع الصايف
وّجه السوبر ستار اللبناني رامي عياش رسالة ملواطنه الفنان وديع الصايف عرب 
صفحته الرس�مية بموقع التواصل االجتماعي توير ق�ال فيها: »وديع الصايف 

الله يطول بعمرك وتقوم بالسالمة… يا جبل الفن«.
من جانب آخر؛ وعد عياش متابعيه من خالل سلس�لة تغريدات بمفاجأة، وقال: 

»مفاج�أة كبرة قادمة عىل الطريق، يشء جديد. ربما نمط جديد؟ ليس أس�لوبي 
ولكن. وأقول لكم إنني أحبكم جميعاً«.

م�ن جانبه، أجرى الفن�ان الكبر وديع الصايف منذ أيام عملية جراحية يف قدمه بعد 
سقوطه وكرسه لقدمه.

وتم حجز الفنان اللبناني يف العناية املركزة أليام، وأّكد نجله الفنان أنطوان الصايف أن 
حالة والده قد استقرت، وأنه يتماثل للشفاء.

وتوّج�ه أنط�وان بالش�كر باس�م العائلة لكل م�ن س�ارع لالطمئنان ع�ىل والده من 
سياسيني وشخصيات فكرية وثقافية، وإعالمية وفنية واجتماعية يف لبنان.

وكان ودي�ع الصايف ق�د قّرر مؤخراً عرض مس�رته الفنية يف فيلم س�ينمائي يجهز له 
حاليا.

يف العيدماجد املهندس وأسامء املنور.. معًا 
تحي�ي الفنانة، أس�ماء املنور، حفل عي�د األضحى اىل جانب الفنان ماج�د املهندس يف الكويت، بعدما طرح يف بداية األمر إس�م 

الفنانة نوال الكويتية لتش�اركه الحفل.إىل ذلك، وبس�بب ظروف لم تذكراس�تبدلت نوال بالفنانة املغربية التي تحظى بش�عبية 
كبرة يف الخليج والوطن العربي، وهو الحفل األول بمناسبة يف عيد األضحى 2012 يف الكويت، يف حني سيحيي الحفل الثاني الذي 

مه رشكة روتانا الفنان عبد الله الرويش�د والفنان فهد الكبييس. ويف س�ياق آخر، بدأت أس�ماء املنور عملية اختيار مجموعة  تنظِّ
من األغنيات الجديرة التي ستطرح بعضها بشكل منفرد أو من خالل ألبومها املقبل. 

ن كالًم�ا مغربًيا يتقنه العنزي، لحنها  وبعد جلس�ة عمل مع الش�اعر الكويت�ي مصعب العنزي انتقت عدًدا من األغنيات التي تتضمَّ
ن جزائري وآخر كويتي، وسيكشف عن تفاصيلها بعد أن يتم وضع خطة لعملية وكيفية طرحها للجمهور. ملحِّ

والجدير بالذكر أن أسماء طرحت أغنية بعنوان من اللغة األمازيغة "آيونو" وتعني "حبي"، تعاونت فيها مع الشاعر توفيق أبو زهر، 
ومن من ناحية األلحان والتوزيع املوس�يقي مع مراد الغزناي، وطرحتها يف يناير عام 2012 والقت نجاحاً مميزاً يف املغارب العربي، اىل 

جانب مجموعة األغنيات التي طرحتها باللهجة واللون الخليجي

دراما وتلفزيون



Arab Idol 2 نانسي في
يف مفاجأة سارة لجمهور املطربة اللبنانية نانيس عجرم، وأيضاً ملتابعي برنامج املسابقات الشهري Arab Idol، نرش 
الفنان راغب عالمة عرب حس�ابه الخاص بموقع التواصل االجتماع�ي تويرت خرب يفيد باحتمالية أن تنضم نانيس إىل 
لجنة تحكيم برنامج “أراب أيدول” يف موس�مه الثاني.عالمة كتب قائال: “س�الم للحبايب، قالت يل العصفورة إنه يف 

احتمال أن تنضم نانيس عجرم إلينا يف لجنة تحكيم آراب أيدول، هذا خرب جميل بالنسبة يل ولكم أكيد”.
 Mbc الفضائي�ة، ش�ارك يف لجن�ة جدير بالذكر أن املوس�م األول من الربنامج وال�ذي أذيع عرب قناة

حسن الشافعي.التحكي�م فيه الفنان راغ�ب عالمة مع املطرب�ة أحالم واملوزع 

آالء حسني األعىل أجرًا .. وشيامء جعفر اشرتت أول دور هلا
جدلية األجور: فنانون كبار ممتعضون.. وشباب: نظهر ولو جمانًا!

بغداد/ المستقبل العراقي

أكرب املش�كالت التي يعانيها الفنان العراقي وأهمها، 
بحس�ب ممثلني ومتخصصني بالفن، تدني األجور 

يف  نظرائه�م  م�ع  باملقارن�ة 
فق�د  العرب�ي،  العال�م 
تصل األج�ور أحيانا إىل 
مبلغ "يخجل الفنان من 
ذكره"، بحس�ب ما قال 

كاظ�م القري�ي يف لق�اء 
صحف�ي، القري�ي ال�ذي 
حاز عىل لق�ب أفضل فنان 
عراق�ي قب�ل أق�ل عامني يف 
اس�تفتاء أجرت�ه مؤسس�ة 
إعالمي�ة محلي�ة، يف أغل�ب 

لقاءاته 

الصحفية بدا حانقاً ومس�تاء تجاه مس�ألة األجور، 
حت�ى أن فنانني دع�وا إىل مقاطعة األعمال ما لم ُيعد 

النظر يف مسألة أجورهم.
غ�ري أن رغبة الظه�ور ألول مرة قد تدفع 
فنان�ني ش�بابا إىل القب�ول بأدنى األجور 
أو حت�ى مجان�ا، مما يجعله�م عرضة 

لالستغالل.
إقبال نعيم، ممثلة س�بعينية، ابتعدت 
ع�ن الس�احة الفنية من�ذ زمن ليس 
بالقليل تقول "إن الكثري من األسماء 
املهمة يف مج�ال الدراما توقفت عن 
املش�اركة يف األعم�ال التلفزيوني�ة 
لضع�ف اإلنت�اج وتواض�ع األجور 
وغياب الرعاي�ة الحقيقية للممثل 
العراقي الذي يق�دم عطاء يفوق 

عطاء ممثيل دول الجوار".
ويعزو املمثلون تدني األجور إىل 
االبت�زاز الذي تمارس�ه رشكات 
اإلنت�اج، الت�ي تق�وم باختي�ار 

املمثلني.
ويقول الفنان الش�اب ذو الفقار خرض إن "املشكلة 
تكم�ن يف أن من يقوم بعملية اإلنت�اج هي رشكة أو 
فضائي�ة عراقية وه�ي الجهة التي تح�دد األجور". 
ويضيف متأس�فا "حقوق الفنان العراقي مس�لوبة 
وال توج�د ل�ه ضمان�ات مادي�ة ومعنوي�ة تكفل له 
حقوق�ه عن�د اش�رتاكه يف األعمال الدرامي�ة املنتجة 

خارج العراق". 
يف مقاب�ل هذا، يحلم املوهوبون بدخول عالم التمثيل 
والظه�ور أمام املش�اهدين غري مبال�ني باألجر الذي 

يحصل�ون عليه، بل أن بعضهم أقر برشاء أول ظهور 
له يف الشاشة.

وذكرت الفنانة الشابة سمر جابر أنها من املحظوظني 
كونها وج�دت من يس�اندها يف بداياتها، لكنها 

ب�دأت تصطدم بعقبات كثري حالياً، ليس من 
ناحية األجر فقط وإنما من "وجود حرب 

غري معلنة" عليها حالها كحال الشباب 
من أبناء جيلها.

وأضاف�ت جاب�ر يف حدي�ث أوردت�ه 
)الوكال�ة اإلخباري�ة لألنب�اء( أنه�ا 
خرست مؤخ�راً دوراً مهم�اً لعمل 
كان�ت س�تؤدي في�ه دور فت�اة 
رضيرة، "لكن بسبب أقاويل من 
بعض الفنانات ب�ادر القائمون 
عىل العمل بإعطاء الدور لغريي 
كونه�م يعتم�دون ال يبال�ون 
بم�دى نج�اح العم�ل وكثريا 
م�ا يعتم�دون املحاب�اة عىل 

حساب العمل الفني".
ونوهت الفنانة الشابة بعدم 

اهتمام أغلب الش�باب ملسألة 
األجر األول لهم، كونهم يبحثون 

عن الظهور قبل كل يشء.
تقول س�مر "أن املمثلني الشباب 
يخضعون لكل ما يفرض عليهم، 
وص�اروا يقدم�ون الكث�ري من 
التنازالت من أجل املش�اركة يف 
عمل ما، وعواقب ذلك ستكون 

وخيمة عليهم مستقبالً".

وحذرت الشباب من أبناء جيلها من "االنجراف نحو 
ح�ب الظهور والخض�وع لرشوط البع�ض، ألن ذلك 
س�يحطم الفنان الش�اب بالنهاي�ة ويجعله يتناىس 
مس�ألة الس�لوك الفني، وعىل كل فنان محاولة 
الحفاظ عىل ش�خصيته الفنية"، ملمحة إىل 
وج�ود من يتحكم بأجور الفنانني بش�كل 
عام وأجور الش�باب بش�كل خاص كون 
الشباب مستعدين بالتضحية بأجورهم 
مقابل ظهورهم يف عمل يربز إمكاناتهم 

الفنية.
الفنانة ش�يماء  بينما رفضت 
جعف�ر أن تذك�ر أول أج�ر 
عن�د  علي�ه  حصل�ت 
دخولها الوس�ط الفني 
ألن�ه كان بخس�اً جداً 
كما هو متعارف عليه 

يف وسطنا الفني.
طبقا  جعف�ر،  وقالت 
)الوكال�ة  يف  ورد  مل�ا 
إن  لألنب�اء(  اإلخباري�ة 
اش�رتته  له�ا  عم�ل  أول 
وبررت ذلك بعدم اهتمامها 
اهتمامه�ا  بق�در  باألج�ر 
باملش�اركة يف ه�ذا العم�ل 

الذي لم تذكر اسمه. 
وذك�رت أنه�ا يف بداياتها 
كان�ت تتدخ�ل فقط يف ما 
يخص األزياء التي ترتديها 
كونها كان�ت ترفض ارتداء 

املالب�س املخالف�ة للتقالي�د واألعراف 
حتى ال يكون ذل�ك طابعاً ثابتاً عليها 
وه�ي يف بداياتها، كونها كانت حذرة 
من تلك املس�ألة أما األم�ور األخرى 

فكانت تنتظر لتتعلم من غريها.
وم�ن جهت�ه رف�ض الفنان س�نان 
العزاوي تدخل الشباب يف النصوص، 
كونهم ما زالوا مبتدئني وهم أش�به 
"بالعجينة" التي تحتاج من يشكلها 

من خ�الل خ�ربات م�ن حول�ه حتى 
يصب�ح قادراً بع�د امتالئ�ه معلوماتياً 

عىل التدخل واتخاذ القرارات املهنية. 
ويذك�ر الع�زاوي أن�ه يف بدايات�ه كان 
ش�غوفا ودؤوب�اً ع�ىل التعل�م من كل 
م�ن حوله من مدي�ر تصوير وإضاءة 
ومخرج�ني وغريهم وحت�ى الفنانني 

األكرب منه سناً.
ويق�ول أن أول أج�ر حص�ل علي�ه يف 
بداياته يف مسلسل )الكلم الطيب( عام 
1993 كان )50( دينارا وأقر بأنه كان 
قلي�ال كبداي�ات أي فنان، لكنه س�عيد 
الي�وم بما وصل إليه أج�ره فهو حاليا 
حس�ب ما يذكر أعىل اجر بني الشباب، 
أما العنرص النسوي فالفنانة آالء حسني 

تتصدر أعىل وأفضل األجور. 
وي�رى أن كل ما يحتاجه الفنانني س�واء 

أو غريه�م ه�و نقاب�ة تحم�ي  الش�باب 
حقوقهم وتصن�ف أجورهم وبذلك يحل كل 

خالف يف الوسط الفني.

شذى حسون »ولهانة« مع حاتم العراقي
تتعاون املطربة، شذى حسون، مع الفنان حاتم العراقي، يف أغنية جديدة بعنوان 
ها إىل ألبومها الثاني.واختارت الفنانة شذى حسون، أغنية  "ولهانة"، س�تضمَّ
قه التعاون  جديدة أخرى من ألحان الفنان حاتم العراقي، بعد النجاح الذي حقَّ
األول بأغنية "منو اليل ما عنده مايض". األغنية الجديدة من كلمات الشاعر 
العراق�ي كاظم الس�عدي، وتوزيع عم�ار العاني، وس�تحتفظ بها إلطالقها 
ضمن أغنيات ألبومها املقبل.وأعلنت شذى أنها تستعد إلطالق أغنية منفردة 

جديدة من اللون املوسيقي السعودي، تتعاون بها من ناحية األلحان مع الفنان 
جابر الكارس، وهي من كلمات الش�اعر تركي املش�يقح، وتوزيع س�ريوس، ويع�د هذا تعاونها 

األول الذي يجمعها مع الفنان السعودي الكارس، الذي قدم خالل الفرتة املاضية مجموعة من األغنيات مع رشكة 
"روتانا".

www.almustakbalpaper.net

صور جديدة يا ميدلتون!! 
نرشت مجلة "س�و أوج هور" الدنماركية صوراً جديدة لكيت ميدلتون 

بدون مالبس داخلية!
وظه�رت دوقة كامربي�دج يف صور 
مص�وري  عدس�ات  التقطته�ا 
"البابارات�زي" له�ا وه�ي يف رشفة 
منزله�ا م�ع زوجها األم�ري ويليام. 
صحيف�ة  نقل�ت  م�ا  وبحس�ب 
"هافينجتون بوست"، فإن ميدلتون 
الت�ي  تظه�ر يف األوض�اع نفس�ها 
التقطته�ا عدس�ات البابارات�زي يف 
الصور املثرية التي نرشتها مجلة 

كلوزير أول الشهر املايض.
وكان�ت مجل�ة "US" األمريكية 

أوضح�ت نقال ع�ن مص�در لها أن 
الصور ت�م التقاطها بعدس�ات مقربة للغاية، ولكنه�ا واضحة تماما 

لألمري وزوجته.
وسبب نرش صور مجلة كلوزير لصور دوقة كامربيدج حالة من الحزن 

واإلحباط الشديدين لدى كيت وزوجها والعائلة املالكة.
ويف سياق فضيحة أخرى للبيت امللكي، أعلن القرص امللكي أول من أمس 
أن األمري هاري، لن يتقدم بش�كوى إىل لجنة شكاوى الصحافة، بسبب 
نرش ص�ور عارية له يف الس فيغاس، وقالت هيئ�ة اإلذاعة الربيطانية 
)ب�ي ب�ي يس( إن صحيف�ة "صن" ن�رشت ص�ور األمري ه�اري التي 
الُتقط�ت بغرفة فندق يف الس فيغاس خالل قضائه عطلته الصيفية يف 

الواليات املتحدة.

لوهان تتعّرض للضرب 
من شاب حاول تصويرها

 ال تنفّك النجمة األمريكية ليندساي لوهان تواجه مشكلة بعد األخرى، 
وآخرها تعرّضها للرضب عىل يد شاب كانت قد دعته إىل غرفتها يف أحد 

فنادق نيويورك.
ونقلت شبكة "إن بي يس" األمريكية عن مصادر أمنية قولها إن لوهان 
أبلغت الرشطة بأنها تش�اجرت مع ش�اب دعت�ه إىل غرفتها يف الفندق 
بمنهات�ن بع�د لقائه يف أحد الن�وادي ألنه التقط ص�وراً لها عىل هاتفه 

الخلوي.
وتعرّف�ت الرشط�ة ع�ىل الرج�ل وه�و يدع�ى كريس�تيان البي�ال من 
كاليفورني�ا. وقال�ت لوهان إنه رماه�ا يف البداية ع�ىل الرسير، وخرج 
م�ن الغرفة قبل أن يعود ليهاجمها من جدي�د ويحاول خنقها قبل أن 

يرميها أرضاً ويرضبها.
وص�ودف وجود أحد أصدق�اء لوهان معه�ا، فدفع البيال 
عنها واتصل بالرشطة، لكن الش�اب حاول الفرار إال أنه 

لم يتمكن من ذلك.
وعلم موقع "تي إم زي" أن التهم أسقطت عن البيال، 

ولن يحاكم.

إنجيلينا: يقولون إنني سأموت قريبًا!
تزامناً مع أنش�طتها وأعماله�ا الخريية يف الفرتة 
األخ�رية، خرجت تقاري�ر صحفي�ة تفيد بأن 
النجمة العاملية أنجلين�ا جويل مصابة بمرض 
الته�اب الكبد الف�ريويس”يس”، وأنها تس�عى 

للخضوع لعملية زراعة كبد يف تركيا.
صحيفة “بوس�تا” الرتكي�ة ذكرت أن نجمة 
هولي�وود التق�ت رساً ع�دداً م�ن األطباء 
املختّص�ني بزراع�ة األعض�اء البرشية، 
ملناقش�ة مس�ألة زرع كبد لها، جرّاء 
الفريويس  الكب�د  بالتهاب  إصابته�ا 
“يس”. وأن ه�ذا اللق�اء ت�ّم خالل 
وجوده�ا يف تركي�ا بع�د زيارتها 
ملخيمات الالجئني الس�وريني يف 

جنوب رشق البالد.
وبحس�ب التقاري�ر أيض�اً ف�إن ج�ويل 
التق�ت رساً يف أحد فنادق أنق�رة يامان 
طوق�ات، الجراح الرتكي املعروف عاملياً، 
واملتخصص يف زراعة األعضاء البرشية، 
وس�لمته نتائ�ج فحوصاته�ا الطبية 
س�أموت  إنن�ي  قائلة:”يقول�ون 

أخض�ع  ل�م  إن  قريب�اً، 
لزراع�ة الكبد". وس�ألت 
عن كيفي�ة إنقاذها، فرّد 
الطبيب:”إن عملية الزرع 

رضورية”.
ول�م تن�ف او تؤكد جويل 
اآلن،  الشائعة حتى  هذه 
واعت�رب البع�ض ان ه�ذا 
الخ�رب هو تفس�ري قوي 

لنحافتها املخيفة.

مــن هناك
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فتح��ت الفنانة كريس��تينا اغويليرا قلبه��ا وتحدثت عن الضغط ال��ذي كانت تتعرض 
ل��ه من قب��ل ش��ركة اإلنتاج.وقالت النجم��ة لمجلة )بيلب��ورد( :"خ��ال ترويجي أللبوم 
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االأبناء واالنفاق ال�سريع !!

 محم�د عمر طالب بإح�دى المدارس 
الثانوي�ة يؤكد أن�ه يتلق�ى مصروفاً 
شهرياً يزيد على )70( ألف دينار، لكنه 
ينته�ي قب�ل أن ينتصف الش�هر، مما 
يجعله يكمل بقية الش�هر باالقتراض 
من إخوته، مستغالً حبهم له، وأحياناً 
يحص�ل على أم�وال م�ن والدته مما 
يجعله يأخذ أمواالً خالل الشهر ضعف 
مصروفه. ويشير إلى أنه ينفق أمواله 
ف�ي الص�االت الرياضية، وممارس�ة 
األلعاب االلكترونية في مقاهي النت 
والتي تس�تحوذ على ج�زء كبير من 
مصروفه مم�ا يرهقه مادياً، وأحياناً 
يك�ون خروج�ه م�ع أصحابه س�بباً 
لضياع مصروفه إلصراره على تحمل 
ثمن الطع�ام والمش�روبات، معتمداً 
على أن حال�ة أس�رته المادية جيدة. 
ويقول زميله جم�ال داوود أنه يأخذ 
مصروفه بش�كل أس�بوعي، وينفقه 
في أقل م�ن ثالثة أيام رغم أنه يكفي 
أي ش�خص ف�ي مث�ل عم�ره، لكن�ه 
يم�ارس حياته بصورة ربما تس�تفز 
بعض الناس، ألنه يحب اإلنفاق ببذخ 
ش�ديد خصوصاً أم�ام أصحابه الذين 
يحاولون تقليده في كل شيء يفعله، 

وال يستطيعون مجاراته. 
ويقول أحمد منذر تلميذ في السادس 
االبتدائي "أن المصروف بالنس�بة له 
ش�يء كبير جداً، ويتعاط�اه بصورة 
يومية من كل أفراد األس�رة، وينفقه 
في نفس اليوم، لقيامه بشراء كل ما 
يحبه، وممارسة األلعاب االلكترونية 
التي يعشقها بجنون، الفتاً إلى أنه في 
بعض األحي�ان يذهب إل�ى المكتبات 
لشراء القصص والحكايات المصورة 
لقراءتها خصوص�اً القصص بجانب 
أن لدي�ه هواية اقتن�اء بعض األلعاب 
غير العادية والمرتفعة الثمن، وإن لم 
يكن معه ثمنها فإنه يحصل عليه من 
أفراد األسرة أو تش�تريها له، خاصة 
ش�قيقه وس�ام الذي يحبه جداً، ألنه 
الوحي�د ال�ذي يوافقه في كل ش�يء. 

وين�وي أحم�د أن يطلب من أس�رته 
زي�ادة مصروفه اليوم�ي ألنه لم يعد 
يناس�ب عمره الذي وص�ل إلى إحدى 
عش�رة سنة وال يس�تطيع من خالله 
تحقيق طموحه في الذهاب وحده إلى 
العامة، وزيارة  الحدائق والمتنزهات 
األصدق�اء ومجاملته�م، مش�يراً إلى 
أن أكثر الناس حباً إلى نفس�ه أسرته 
الت�ي يجاملها في بعض المناس�بات 
عن طريق تقديم ال�ورد. وأضاف أنه 
ال يتأث�ر باإلعالن�ات الت�ي تعرضه�ا 

باألطف�ال،  الخاص�ة  الفضائي�ات 
وخصوص�اً ما يتعلق ببعض األلعاب، 
ألنه يشعر بأنه رجل كبير ويفهم كل 
شيء، وأن أمه تصفه دائماً بأنه كبير 

ومحترم.

بني التوفري والتبذير
وتؤكد س�ميرة أن مصروفه�ا كبير، 
أن  له�ا  يمك�ن  وال  مح�دد  ولكن�ه 
تنفق�ه ف�ي ش�راء أي ش�يء إال ف�ي 
وجود والديه�ا اللذين تعتبرهما أكبر 
"حاج�ة" في الدني�ا، موضح�ة أنها 
تنفق ج�زءاً م�ن مصروفه�ا وتضع 
الج�زء المتبقي في “قوطية” خاصة 
بها، مما يجعلها قادرة في المناسبات 
على تقديم الهدايا لوالديها ولمعلمتها 
في المدرسة، مما يجعلهم يصفونها 

بالفتاة الكبيرة ألنها تنفق مصروفها 
في أش�ياء مفيدة. وتكمل ش�قيقتها 
كل مصروفه�ا  تنف�ق  أنه�ا  "ري�م" 
وتطلب المزيد من والديها، ألنها تحب 
ش�راء الحلوى واأللعاب االلكترونية، 

الفت�ة إل�ى أنه�ا تملك "قاص�ة" مثل 
ش�قيقتها لكنه�ا كلم�ا وضعت فيها 
مبلغا تع�ود وتأخذه م�ن جديد ألنها 
تفرح به وتنفقه على الفور. ويحصل  
مصطف�ى أحمد على مصروف يومي 
كل صب�اح أثناء ذهابه إلى المدرس�ة 
لكنه ال يزيد عن الفي دينار فقط، مما 
ال يس�اعده على تحقيق طموحه في 
ش�راء كل ما يحلم به مث�ل أصحابه، 
موضحاً أن ل�ه أصدقاء يصرفون في 
اليوم الواحد داخل المدرس�ة ما يزيد 
عل�ى خمس�ة آالف دينار مم�ا دفعه 
ألن يطل�ب من والده زيادة مصروفه 
اليوم�ي، إال أن�ه رف�ض ألن راتبه ال 
يتحمل، كم�ا أن والدته ال تعمل، وله 
شقيقات في المدرسة. ويشير سيف 
ط�ارق )7 س�نوات( إلى أن�ه يحصل 
على مص�روف يومي من والده الذي 
ال يتأخ�ر عنه في تلبية كل ما يريده، 
موضحاً أنه ينفق مصروفه في شراء 
الحل�وى والنس�تلة باإلضاف�ة إل�ى 
أنه يش�تري أحياناً قصص�اً مصورة 
وألواناً ألنه يحب التلوين ويفهم في 
تراكيبها. وأضاف أنه ال يعرف المبلغ 
الذي  ينفقه يومي�اً، لكنه متأكد من 
أن�ه ينفقه كله، رغ�م أنه يحصل في 
الي�وم على مصروف�ه أكثر من ثالث 

مرات، فهو يطلب من والده وأمه. 
آالء عب�د المجي�د طالب�ة ف�ي إحدى 
المدارس الثانوية تؤكد أنها تتقاضى 
مصروفاً شهرياً من والدها يصل إلى 
30 ال�ف دينار لكن�ه ال يكفيها ألنها 
تش�تري الكت�ب المتنوع�ة، خاص�ة 
في مجال الش�عر والقص�ة، وتذهب 
مع صديقاتها ي�وم اإلجازة إلى أحد 
المتنزهات. وتش�ير إل�ى أن حياتها 
محصورة ف�ي المذاك�رة فقط، ألن 
والده�ا قال له�ا إنه يعم�ل من أجل 
أن يوف�ر له�م حي�اة كريم�ة، وأنها 
تعتب�ر موظف�ة ينحص�ر عمله�ا في 
القراءة وحفظ الواجبات المدرس�ية 
فقط. وأضافت أنها تنوي أن توس�ط 
والدتها لتطلب لها م�ن والدها زيادة 
مصروفه�ا اليومي إل�ى الضعف ألن 

أسعار السلع والخدمات ارتفعت. 

م�سروف االأوالد يف ت�ساعد
طارق كريم موظف يؤكد أن مصروف 
األوالد في زيادة مس�تمرة خصوصاً 
تف�وق  تطلع�ات  يمتلك�ون  أنه�م 
تطلعاتن�ا، بجانب أنه يرى أن وظيفة 
األوالد ه�ي المذاكرة فق�ط، وإنفاق 
المصروف، مش�يراً إل�ى أن زمن هذا 
الجي�ل يختلف تماماً ع�ن زمن جيله. 
وأض�اف أن�ه يوفر ق�در اس�تطاعته 
من دخله الش�هري، لمواجهة طلبات 
األوالد التي يعتبرها فجائية، وتتزايد 
يوم�اً بع�د آخ�ر، خصوص�اً عندم�ا 
يش�اهدون الفضائيات التي أصبحت 
تعرض منتجات خاصة بهم في اليوم 
أكثر من عش�ر م�رات، بهدف جذبهم 
للشراء، مما يجعله يلبي تلك الطلبات 
في بعض األحي�ان، ويرفضها أحياناً 
أخرى.  ويعطي هشام ناجي )مدرس( 
مصروف�اً يومياً لثالثة من األبناء في 
التعليم االبتدائي، مشيراً إلى أن أوالده 
عودوه على أنهم في نهاية كل ش�هر 
يقدم�ون له م�ا يزيد عل�ى %50 من 
مصروفهم الش�هري، بع�د أن قامت 
ابنته الكبرى وعمرها 11 سنة بشراء 
" قاصة "وتحفيز إخوتها على وضع 
نس�بة من المص�روف داخله�ا، مما 

أسعده بفكرة البنت التي بدأت بإعطاء 
إخوتها دروساً في كيفية المحافظة 
عل�ى الملكية الخاص�ة، وكيف ومتى 
يتم اإلنفاق. ويؤك�د عبد علي يونس 
)كاس�ب( أن أوالده ينفق�ون يومي�اً 
ما يزيد عل�ى 6 آالف دينار، ويطلبون 
الزي�ادة مث�ل الموظفي�ن تحت زعم 
إل�ى  ارتفع�ت، مش�يراً  األس�عار  أن 
أنفق�وا  أن�ه عندم�ا يس�ألهم فيم�ا 
مصروفه�م اليومي يجد أنه أنفق في 
شراء أش�ياء تافهة، لكنه ال يستطيع 
فعل ش�يء خصوص�اً أن األوالد لهم 
طريقة جذابة في كيفية السطو على 

جيب األب.

مراعاة ظروف االأ�سرة
خضير عبد الوهاب طالب في مرحلة 
الثالث متوس�ط يؤك�د أن دخل والده 
الشهري بسيط، وله 5 أشقاء وأمه ال 
تعم�ل، لذلك ال يزيد مصروفه اليومي 
أن  يس�تطيع  وال  دين�ار،   500 عل�ى 
يطل�ب زيادتها ألنه يش�عر بأن والده 
يتع�ب في دوام�ه، بجانب أن�ه يعمل 
في عمل إضافي بعد دوامه الرسمي، 
به�دف توفير حي�اة كريمة لكل أفراد 
األس�رة، كم�ا أن�ه يأخذ أدوي�ة ليلية 
تزيد قيمتها على عشرة آالف شهرياً. 

ويلفت إلى أنه ال ينظر أبداً إلى زمالئه 
في المدرس�ة وإلى م�ا ينفقونه من 
مبال�غ، ويرك�ز فق�ط ف�ي دروس�ه 
لتحقي�ق المرك�ز األول. وأكد أنه في 
بع�ض اإلج�ازات األس�بوعية يذهب 
إلى العمل عند بعض أصحاب المحال 
إلعادة ترتيب البضاعة بعد تنظيفها، 
لمساعدة والده على مواصلة الحياة. 

املحا�سبة متنع االنفالت
 علي الشويلي "سائق أجرة " يوضح 
أنه من الرجال الذين يحددون كل شيء 
في الحياة، مما جعله يش�عر بالراحة 
مع أوالده، فه�و حدد لهم المصروف 
اليومي، والوقت الذي يجلسونه أمام 
التلفزي�ون، به�دف تعويده�م عل�ى 
النظام في الحياة وعدم الهمجية التي 
تؤدي في النهاية إلى الفش�ل. ويشير 
إل�ى أن صالح أو اعوجاج الوالد دائماً 
يكون من األب الذي ال يقدم النصيحة 
ف�ي وقتها، وال يحاس�ب عند ارتكاب 
الخط�أ، لذلك يج�ب على األس�رة أن 
تكون محددة في إعط�اء المصروف 
أنفقوه  لألوالد، ومحاس�بتهم فيم�ا 
حت�ى ال يفل�ت منه�م زم�ام األمور، 

ويتحول األوالد إلى السفه والتبذير.

المستقبل العراقي / تحقيقات
  مش�اعر قاس�ية تل�ك التي تهاجم الطف�ل, عندما يحرم�ه والداه من 
مصروف المدرس�ة لضي�ق ذات اليد, فقد دفعا مصروفات المدرس�ة 
بال�كاد وربما حت�ى بالدين أمال في من�ح االبن فرص�ة تعليم أفضل, 
عندها يحاول دفع هذه المش�اعر باستخدام بعض األساليب الخاطئة 
لتلبي�ة رغبات�ه, فيلجأ للك�ذب على زمالئ�ه ويدعي أن�ه يحصل على 
مصروف مناس�ب, أو أن�ه يأخذ مصروفا كبيرا ولكن�ه أقل بكثير من 
متطلباته, في حين أنه لم يحصل أصال على أي مصروف � من والديه, 
وف�ي أحيان أخرى قد يلجأ الطف�ل المحروم � من أخذ المصروف إلى 
الس�رقة المتالك أشياء يراها ضرورية له, وعندما يعجز عن مقاومة 
رغبت�ه في امت�الك قطع م�ن الحلوى أو الش�يكوالتة أو البس�كويت 
المغلفة بأوراق الس�يلوفان الجذابة بالطريق الش�رعي فإنه غالبا ما 

يلجأ لسرقتها.

بني املي�سورين واملحرومني
د. هن�اء احمد، "نفس�ية" تؤك�د "أن الطفل الذي ال يأخ�ذ من والديه 
مصروفاً مناسباً قد يلجأ لسرقة بعض قطع الشيكوالته أو البسكويت 
أو الحل�وى م�ن حقائ�ب أقرانه, أو ق�د يلجأ إلى اس�تخدام القس�وة 

والعن�ف لالس�تيالء عليه�ا إذا كان يمتل�ك قوة 
بدنية تمكنه من ذلك, واس�تخدام الطفل لبعض 
الطرق الخاطئة للحصول على ما يريد تزيد كلما 
زاد ش�عوره بالحرم�ان, خاص�ة عندم�ا يقارن 
مايحصل علي�ه من مصروف وم�ا يحصل عليه 
غيره م�ن التالميذ الذين يعيش�ون في أوس�اط 
اجتماعي�ة واقتصادي�ة مرتفع�ة, فق�د يك�ون 
ه�ذا الطفل ف�ي المدرس�ة ذاته، ولك�ن الفارق 
أن أب�اه دف�ع المصاريف بال�كاد, عكس زمالئه 
الميسورين الذين مازال لدى آبائهم فائض لدفع 
مصروفات ش�خصية ترضي أبناءهم وتزيد عن 
حاجته�م األمر الذي يدفعه للش�عور باإلحباط, 
تن�اول  اآلخري�ن  وألن�ه اليس�تطيع مش�اركة 
المأكوالت والمشروبات بحانوت المدرسة فإن 

ش�عوره بالضيق والحاجة يتزايد باس�تمرار, وف�ي المقابل فإن هذه 
المش�اعر الس�لبية تتضاءل كلما كان المس�توى االجتماعي للطالب 
الموجودين في المدرس�ة نفسها متقاربا حتى لو كان بنفس الدرجة 

من الحرمان.

امل�سروف الكبري وال�سلوكيات ال�سلبية
وتضي�ف د. هناء، منح اآلباء لألبن�اء مصروفا كبيرا قد يدفع التالميذ 
لكثي�ر م�ن الس�لوكيات الس�لبية التي ال تق�ل أضرارها ع�ن التالميذ 
المحرومي�ن من المص�روف, فقد يصي�ب المصروف الكبي�ر التلميذ 
بالغ�رور والزهو واالفتخار, فيصبح مكروها لش�عور بقية أصدقائه 
غي�ر القادري�ن بالغي�رة, كما أن تكب�ره على اآلخرين يتس�بب له في 
وجود عقبات في طريق الحصول على القيم والمثل العليا الناتجة عن 
س�وء عالقاته باآلخرين, ورغبته الدائمة في زي�ادة المصروف غالبا 
ماتصيب�ه بالعديد من اآلثار الس�لبية على ش�خصيته وتعوق تفاعله 
االجتماعي واندماجه مع اآلخرين, ومن هنا تطالب اآلباء بالوس�طية 
واالعت�دال في إعط�اء المص�روف ألبنائه�م, فحرمانه�م منه يؤدي 
إلى الش�عور بالنقص, والتدليل واإلس�راف في العطاء يعلمهم بعض 
الس�لوكيات غير المقبولة مثل اإلس�راف والتبذي�ر وعدم القدرة على 
تحمل المس�ئولية, وعلى اآلباء أن يكونوا ق�دوة ألبنائهم في اإلنفاق 
بإإلعت�دال وع�دم التبذير, وعليهم أيضا االهتمام ب�أن يعطوا أبناءهم 
فرصا أكبر للنجاح والتفوق وليس االهتمام بزيادة المصروف وزيادة 
اإلنفاق, وأن يربوا أبناءهم على مفهوم غال هو أنه إذا كان من حقهم 
المطالبة بالمصروف فإن عليهم واجب النجاح في الدراس�ة, ألن هذه 

هي مهمتهم األولى.

و�سيلة لك�سب الثقة ولكن..؟
ويشير فتاح جواد "مدير مدرسة" إلى أن المصروف 
وس�يلة لكس�ب الثق�ة والطمأنين�ة ل�دى األبناء ,  
بش�رط أال يكون مغاليا فيه، وعلى حس�ب مقدرة 
األس�رة وإمكانياتها ,  وينبه إلى أن كثيرا من األسر 
تقدم ألبنائها الماديات الكثي�رة كعملية تعويضية 
النش�غال األس�رة عنهم مثال ,  أو محاولة إلس�عاد 
األبن�اء ,  أن هذا أس�لوب خاطئ الن ذل�ك يؤدي إلى 
التدليل الزائد وعدم بناء الشخصية مستقبال ,  ويميل 
الطفل إلى االعتماد على الغير ويصيبه بالتعالي على 
أقرانه ويجعله في المستقبل شخصية غير منتجة 
ألن�ه يب�دد ما معه م�ن مصروف يف�وق إمكانيات 
اليوم الدراسي في أشياء ال تنفع وقد تضر ,  معتمدا على انه سيحصل 
عل�ى غيره في اليوم التالي ,  وينصح محدثنا األم الى الس�ؤال اليومي 
للطف�ل ماذا فعلت وم�اذا صرفت وماذا اش�تريت ؟ حتى يكون هناك 
ن�وع من التنبيه العقلي ألبنائن�ا في هذه المرحلة في معرفة قدراتهم 
عل�ى التصرف الس�ليم ف�ي الماديات الت�ي حصلوا عليه�ا ,  باإلضافة 

الى وجود عالقة طيبة بين األس�رة وبين المجتمع المدرس�ي إليجاد 
ح�وار متصل عن س�لوك األبناء خ�الل مرحلة الدراس�ة وتصرفاتهم 
وان ينظ�ر بجدية الى التقرير المقدم من رواد الفصل المدرس�ي وان 

اج�ل تلت�زم األم بتوجيهات اإلدارة المدرس�ية من 
مصلحة األبناء . 

بني املر�سد واالأخ�سائي االجتماعي
الم�دارس  أخصائي�ون  وطال�ب 
أخصائ�ي  وتوفي�ر  بإيج�اد 
اجتماع�ي يتواص�ل مع جميع 
الطلب�ة, ويك�ون ق�ادرا على 
التعامل مع الفقير منهم الذي 
ال يستطيع أن يجاري زمالءه 
بمصروفهم المدرس�ي, األمر 
ال�ذي ربم�ا يولد لديه ش�عورا 

بالدينونة.
الدكتور عبد المنعم صبيح أس�تاذ 

عل�م االجتم�اع ف�ي جامع�ة بغداد، 
ح�ذر من خطورة حرم�ان األطفال من 
مصروفهم اليومي ف�ي المدارس، ألنه 

يجعله�م ش�خصيات ناقم�ة غي�ر 
منتمي�ة للمجتم�ع - ج�راء 

بالدينونية  ش�عورهم 
ومس�تعدين   –

ف  ا نح�ر لال
 ، ك�ر لبا ا
مش�يرا إلى 
ة  ر و ض�ر
اس�تيعاب 
مثل هؤالء 
 ، ب لط�ال ا
د  يج�ا إ و
ش�د  مر
ع�ي  جتما ا
كل  ف�ي 
س�ة  ر مد
لمتابعة تلك 

الحاالت.

أما األس�تاذ نزار العبيدي باحث تربوي فيرى "أن الطالب قد يتعرض 
للعنف النفس�ي داخ�ل المدرس�ة لعدم تواف�ر المصروف المدرس�ي 
الكافي، ويش�عر بالدونية والنقص أمام زمالئه الطالب، وبالتالي من 

األنش�طة الممكن أن ينعزل هذا الطفل عن المشاركة  ف�ي 
لع�دم مقدرته على المدرس�ية والخروج أوق�ات الفرصة 

ينعكس س�لباً على أن يك�ون بمس�توى زمالئ�ه، ما 
ويعرض�ه لصدم�ة مسيرته الدراسية، 

نفس�ية"،  ومعاناة 
مضيفاً أن الحرمان 
من المصروف سبب 
في االنحراف الباكر، 
الش�خصية  وبن�اء 
المنتمي�ة  غي�ر  الناقم�ة 
للمدرس�ة والمجتمع، وعلى 
المعلمي�ن االنتب�اه لمث�ل تل�ك 
األوض�اع، وتوجي�ه الطال�ب إلى 
إدارة المدرس�ة بطريق�ة ال تجرح�ه 
أو تحرجه أمام زمالئه. وأش�ار التربوي 
عب�د الل�ه ألس�اعدي إل�ى ض�رورة وجود 

ئ�ي  خصا اجتماعي ال مرش�د أ
ق�ادرا على  يك�ون 
الجوان�ب  دراس�ة 
عي�ة  جتما ال ا
للطال�ب  والنفس�ية 
يعان�ي  ال�ذي 
اضطراب�ات جراء هذا 
إدارات  داعي�ا  النق�ص 
إيج�اد  إل�ى  الم�دارس 
حل�ول عملي�ة لتقلي�ص 
الفجوة بين الذين يملكون 
م�ن  يملك�ون  ال  والذي�ن 

الطلبة.
من هن�ا يمكن القول أن دور 
التربي�ة والتعليم في  وزارة 
إيج�اد مختصين اجتماعيين 
قادري�ن عل�ى التعام�ل م�ع 
النفسية للطالب, هو  الحاالت 

دور محوري. 
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المصروف اليومي لألبناء في المدارس بين فرحة الصغار وهّم الكبار!!

قضية تربوية

                ميثل م�سروف االأبناء اأ�سياء عديدة يف حياتهم حيث اأنهم يعتربونه الو�سيلة لتحقيق اأحالمهم ال�سغرية، واأكرب االأ�سياء 
التي ميتلكونها يف حياتهم، ويجعلهم ي�سعرون باأنهم مت�ساوون مع الكبار رغم اأنه ميثل للكبار هّمًا خ�سو�سًا اأنه ي�سكل مالمح �سورتهم 

عند اأبنائهم وبالتايل فالعجز عن الوفاء به قد يوؤدي اإىل خلل يف االأ�سرة. وبع�ض االأبناء ي�ستغله يف املعرفة مثل �سراء الكتب، كل 
ح�سب اهتماماته، ومن ينفق جزء منه، وي�سع الباقي يف “ح�سالة”، وبع�سهم ي�سر على اأن ينفقه كاماًل على اأ�سحابه يف تناول وجبات 

الطعام مثاًل مما يجعله يفكر يف طلب زيادته من االأ�سرة، والبع�ض منهم يعمل يف االإجازات لتوفري امل�سروف االأ�سبوعي بعيدًا عن 
اأ�سرته الب�سيطة. يف هذا التحقيق ر�سدنا التفاوت يف امل�سروف وت�ساءلنا: هل يكفي الولد؟ وما تطلعاته يف م�سروفه؟ واأين ينفقه؟

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                               

المستقبل العراقي/ تحقيقات   

اآلباء واألبناء ومشكلة المصروف اليومي

المطلوب من اآلباء الوسطية واالعتدال 
في إعطاء المصروف ألبنائهم, فحرمانهم 
منه يؤدي إلى الشعور بالنقص, واإلسراف 
في العطاء يعلمهم بعض السلوكيات غير 

المقبولة
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          طارق راشد عليان

التي تواج�ه األنظم�ة الحاكمة.الدراس�ة ، التي 
مس�اعد  أس�تاذ  كامبان�ت،  آر.  فيلي�ب  أعده�ا 
السياس�ة العام�ة ف�ي كلي�ة هارف�ارد كينيدي 
ف�ي كامبريدج ، ودايفن ش�ور، أس�تاذ مس�اعد 
االقتصاد في جامعة س�نغافورة لإلدارة، تش�ير 
إلى ع�دة أس�باب وراء ع�دم اس�تقرار األنظمة 
العربية، منها عدد السنوات التي قضاها الحاكم 
الحالي في سدة السلطة، وحجم شريحة الشباب 
من الس�كان، والديمقراطية، والفس�اد، وحرية 
الصحاف�ة، ونصي�ب الفرد م�ن إجمال�ي الناتج 
المحل�ي. وتؤك�د الدراس�ة أن التعلي�م وِصلَت�ه 
بالبيئة االقتصادية أمر يستحق تدقيق نظر كبيرا 
في أي استقصاء للربيع العربي، ووقائع التغيير 

السياسي المماثلة.

أزمة أسواق العمل العربية
وبحسب الدراسة، فإنه يبدو أن مصر كانت لديها 
س�وق عمل غي�ر مجزية بدرجة كبيرة بالنس�بة 
لأليدي العاملة الماهرة الموجودة على أراضيها. 
فالمصري�ون ش�ديدو المه�ارة الحاصلون على 
ش�هادات عليا وهاجروا إلى الواليات المتحدة - 
وفق�اً لدراس�ة أمريكية حول أج�ور المهاجرين 
ف�ي الواليات المتحدة نش�رت في ع�ام 2009 - 
كانوا يتقاضون أج�وراً تعادل 13 ضعف ما كان 

يتقاضاه نظراؤهم المقيمون في مصر.
وعلى الرغم من نفي المعلومة التي أُش�يعت عن 
أن البائع التونس�ي المتجول، محمد البوعزيزي، 
ال�ذي فجر الربيع العرب�ي، كان خريًجا جامعيًّا، 
فإن الزخم المصاحب لها كشف عن حالة السخط 
القوية السائدة حالًيا بين خريجي الجامعات في 
تون�س بش�أن الوظائف.ومنذ ذل�ك الحين، لفت 
كثير من المراقبي�ن االنتباه إلى معدالت البطالة 
المرتفعة التي تسود بين صفوف المتعلمين في 
بل�دان، مثل تون�س، ومصر، ملقي�ن باللوم على 
الوجود المس�تبد لدولة عديم�ة الكفاءة تفرض 
سيطرة صارمة، وتعوق تطور مؤسسات أعمال 

وأنشطة تجارية مستقلة.
وإذا نظرنا إلى هذه المعلومات المختلفة إجمااًل، 
فس�تصبح لدين�ا – كما تش�ير الدراس�ة - فكرة 
مفاده�ا أن التوليفة التي تجمع بين مس�تويات 
التعلي�م المتزايدة وف�رص العم�ل المتدنية، وال 

سيما فيما يخص األيدي العاملة الماهرة نسبيًّا، 
كانت موجودة في العالم العربي، وباألخص في 

البلدان التي شهدت الربيع العربي.

التعليم كمدخل لعدم االستقرار
لماذا يفتح التوس�ع الكبير ف�ي التعليم وضعف 
الفرص المتاحة للق�وى العاملة الباب أمام عدم 
االس�تقرار السياس�ي؟ ثمة عدد كبير من األدلة 
التجريبية أظهر أن األفراد الحاصلين على قسط 
أكبر من التعليم يزيد احتمال انخراطهم في أنواع 
العمل السياس�ي كاف�ة، س�واء ألن التعليم يزيد 
الوع�ي بالقضايا السياس�ية، أو يعزز المخالطة 
االجتماعية المطلوبة للنشاط السياسي الفعال، 
أو يزيد بوجه ع�ام ما ُيعرف بالمهارات المدنية.
والحقيق�ة أن األدل�ة المس�تمدة م�ن س�ياقات 
مختارة عش�وائًيا وش�به تجريبية، تشير إلى أن 
العالقة بين التوسع في التعليم وانتشاره، وبين 

االنخراط  في الحياة السياسية هي على األرجح 
عالقة س�ببية، بحسب الدراس�ة.v ويرى مؤلفا 
الدراس�ة أن انتش�ار التعلي�م يؤدي إل�ى المزيد 
من انخراط الش�باب في الحياة السياسية. ففي 
الس�نوات التي س�بقت أح�داث الربي�ع العربي، 
زاد التوس�ع في التعليم في العال�م العربي، لكن 
هؤالء األفراد المتعلمين لم يروا في سوق العمل 
ما يكافئهم عل�ى ذلك، وبالتالي فإن تدني تكلفة 
الفرصة البديلة للمشاركة السياسية زاد احتمال 
توجيه أمثال هؤالء األفراد إلى العمل السياسي، 

السيما االحتجاجات السياسية.
ويخلص المؤلفان إل�ى القول إن تحقيق زيادات 
أكبر في التعليم يرتب�ط بنزوع فردي أقوى نحو 
األنش�طة االحتجاجي�ة، لكن هذا الن�زوع يكون 
أقوى بكثي�ر عندما تقترن هذه الزيادات بس�وء 
أوضاع س�وق العمل. وكان�ت المغرب، والعراق، 
واألردن، ومص�ر، والجزائ�ر م�ن بي�ن البل�دان 

األسوأ تصنيًفا على هذا المقياس مقارنة بسائر 
بلدان العالم.

ش�هدت  دوال  هن�اك  إن  الدراس�ة  وأش�ارت 
احتجاجات عنيفة، مثل مصر، وتونس، واليمن، 
وإيران، كما شهدت المغرب واألردن احتجاجات 
كبيرة لكن أقل عنًفا. وأضافت أن الدول الش�رق 
أوس�طية األق�ل ف�ي مع�دالت البطال�ة، ونعني 
تحديًدا قطر والكويت واإلمارات، ش�هدت بعض 
االرتفاع في التعبير السياس�ي، لكنها لم تش�هد 

احتجاجات حاشدة.
وفي بعض الحاالت، ربما يكون الشعب محتقًنا 
وغاضبا م�ن الوض�ع االقتصادي برمت�ه، لكنه 
غير مباٍل، ال س�يما إذا كان�ت تكلفة وقت وجهد 
االنخراط في العمل السياس�ي مرتفعة أكثر مما 
ينبغي. ووفقاً للدراس�ة، فإن األفراد س�يكونون 
أكث�ر مي�ال إل�ى توجي�ه طاقاته�م لالحتج�اج 
السياس�ي، لي�س فق�ط ألنه�م مظلوم�ون، بل 

أيًض�ا ألن قيامهم بهذا الفعل يك�ون أقل تكلفة، 
عندم�ا تك�ون أوض�اع س�وق العم�ل ضعيف�ة. 
وتقل�ل أوض�اع س�وق العم�ل الضعيف�ة تكلفة 
الفرصة البديلة للنش�اط السياس�ي بدرجة أكبر 
بالنس�بة للمتعلمي�ن تعليًما عالًي�ا، مقارنة بمن 
هم أقل منهم تعليًما. بوجه عام، قدمت الدراسة 
أدلة تش�ير إلى أن التركيب�ة المكونة من التعليم 
والظ�روف االقتصادي�ة غير المجزي�ة مرتبطة 
بزيادة في النزوع إلى االحتجاج السياس�ي، كما 
س�عت أيًضا إلى إثبات أن العالم العربي شهد في 
الواقع استثماًرا كبيًرا في مجال التعليم، وضعفا 
في أوضاع س�وق العمل على الس�واء، وبالتالي 
فإن اجتم�اع هذي�ن العاملي�ن كان مهًما، ويعد 

سبًبا أساسًيا في حدوث الربيع العربي.
وف�ي ح�ال التركيز عل�ى الش�ريحة الس�كانية 
التي تتراوح أعمارها بين 25 و39 س�نة، س�نجد 
أن البل�دان الت�ي تأث�رت باالنتفاضات الش�عبية 
الكبيرة أثناء الربيع العربي ش�هدت أيًضا ازدياًدا 
كبيًرا في أعداد هذه الش�ريحة، خالل الفترة من 
1980 إل�ى 2010 ، ف�ي خضم مناخ س�وق عمل 
يش�هد معدالت بطالة مرتفعة.وهك�ذا، يبدو أن 
التحوالت الديموغرافية ف�ي هذه الفئة العمرية 
التي "ليس�ت بالصغي�رة جدًّا" ربم�ا تكون فعاًل 

أوثق صلة بالنسبة للتجربة العربية األخيرة.
ولعل�ه ليس من قبيل المصادف�ة أن تكون الفئة 
العمري�ة بي�ن 25 و39 س�نة تتأل�ف م�ن عمال 
شباب ، ويكون سلوكهم السياسي أكثر مياًل إلى 

االستجابة لألوضاع السائدة في سوق العمل.
بعبارة أخرى، تش�ير "فرضية الش�باب" بشكل 
واضح إلى أن أفراد القوى العاملة األكثر ش�باًبا 
ذوي الف�رص االقتصادية الضعيفة س�يكونون 
أكث�ر مي�اًل إلى الث�ورة. ويرى المؤلف�ان أن هذا 
األمر يتسق تماًما مع آلية تكلفة الفرصة البديلة 

التي أكداها.

التعليم والتغيير السياسي
حت�ى إذا كان التعليم والف�رص االقتصادية غير 
المجزي�ة يميالن إل�ى االرتباط بن�زوع أكبر إلى 
أنش�طة االحتج�اج على المس�توى الفردي، فال 
ينش�أ عن هذا بالضرورة وجود ارتباط مباش�ر 
بين هذه المتغيرات والتغيير السياسي. وال يكفي 
أن نش�ير إلى الربيع العربي كتبري�ر: فلماذا إذن 
شهد الشرق األوسط هذه الموجة المفاجئة من 
االنتفاضات الشعبية من دون البلدان األخرى ذات 
األوضاع البنيوية المماثلة؟. بعبارة أخرى، لماذا 
لم تش�هد البلدان األخرى التي تتش�ابه مع بلدان 
الربي�ع العربي في الظ�روف "موس�م ربيعها" 
الخاص به�ا؟ ترى الدراس�ة أن ال�دول المماثلة 
قد تش�هد ربيعها في المستقبل. لكن بوجه أعم، 
يبدو معقواًل أن األحداث الثورية ليس�ت عمليات 
حتمية، لذا فإن حدوثه�ا ربما ال يكون مضموًنا 
حتى ف�ي الظ�روف المؤاتي�ة نس�بيًّا. لكن، هل 
يمكننا أن نقول ش�يًئا أكثر منهجية حول كيفية 
تأثير تفاعل زيادة التعليم والظروف االقتصادية 
في احتمال وقوع أحداث التغيير السياسي؟ .في 
محاول�ة لإلجاب�ة على هذه األس�ئلة، اس�تخدم 
مؤلفا الدراسة مقياًس�ا للتغير السياسي أنشآه، 

اس�تناًدا إل�ى بيان�ات ح�ول تغي�ر ق�ادة الدول، 
 ،WorldStatesmen.org موق�ع  م�ن  مأخ�وذة 
وهو موسوعة تورد تسلسالت تاريخية مفصلة 

لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات حول العالم.
ووضعت الدراس�ة مؤشًرا ثنائًيا حول ما إذا كان 
هناك أي تغير ف�ي الحاكم الذي يدير البالد خالل 
فت�رة معينة م�ن خم�س س�نوات أم ال، ونعني 
وهك�ذا  و1999-1995،   ،1994-1990 تحدي�ًدا 
دوالي�ك. ونظًرا لن�درة بيانات البطال�ة المقارنة 
بي�ن البل�دان، كلم�ا رجعن�ا زمنيًّ�ا إلى ال�وراء، 
رك�ز الباحث�ان ف�ي تحليلهم�ا على الفت�رة بين 
عام�ي 1990 و2009، آخذْين متوس�طات معدل 
البطال�ة عل�ى م�دى كل فترة زمني�ة من خمس 
س�نوات )وبالنس�بة للتغير في متغي�ر التعليم، 
تم حس�اب ذلك لمالحظة الفت�رة 1990–1994 
باعتباره الفرق في متوسط سنوات التعليم بين 
ا(.  وخلص�ت الدراس�ة  19851990، وهل�م ج�رًّ
ف�ي ه�ذا الس�ياق ، إل�ى البل�دان الت�ي ش�هدت 
زيادات كبيرة في حجم الفئ�ة العمرية )39-25 
س�نة( التي "ليس�ت بالصغيرة جدًّا"، في خضم 
س�وق عمل تتس�م بارتفاع مع�دل البطالة، هي 
بدورها أكثر عرضة ألن تش�هد تغيًرا في القيادة 
السياس�ية. وه�ذا ف�ي حقيقة األمر يع�زز دور 
التوس�ع األولي ف�ي التعلي�م، حيث تظ�ل داللة 
تفاع�ل التوس�ع في التعلي�م مع مع�دل البطالة 
كبيرة.وعل�ى وج�ه العم�وم، فإن ه�ذه النتيجة 
للدراس�ة تتس�ق مع الفك�رة القائل�ة إن تكلفة 
الفرص�ة البديلة في أس�واق العمل تس�اعد على 
تفس�ير األنماط ف�ي بيانات التغيير السياس�ي، 
حيث إن ه�ذه الفئة العمرية األكبر س�نًّا بدرجة 
طفيفة ينبغي أن تكون األشد نشاًطا في أسواق 
العمل، وليس واضًحا ما إذا كان االحتمال أكبر أم 
أقل أن تكون لديها تظلمات. بعبارة أخرى، يمكن 
الق�ول إن أح�د األبعاد الت�ي تميز بلدان الش�رق 
األوسط هو أنها على درجة كبيرة جدًّا من انعدام 
الديمقراطية، عن�د مقارنتها بالبل�دان األخرى. 
ومن ثم، فإن أحد التفسيرات التي تفرض نفسها 
هو أن�ه في غياب اآللي�ات الديمقراطي�ة لتغيير 
النظام الحاك�م، تعرضت الضغ�وط المجتمعية 
الت�ي ظلت تتراكم في منطقة الش�رق األوس�ط 
ض�د الحكام إل�ى الكبت، ثم وجدت لها متنفًس�ا 
في نهاية المطاف في موجات احتجاج ش�عبية. 
وب�داًل من ذل�ك، ربما وجدت تل�ك الضغوط التي 
مارس�تها توليف�ة الزيادات في التعليم، وس�وء 
األوض�اع االقتصادي�ة، حالًّ س�لمًيا ف�ي اإلطار 
المؤسس�ي الديمقراطي في البلدان األخرى، من 
خالل إطاح�ة الحكام، على س�بيل المث�ال، عبر 
العملي�ة االنتخابي�ة. وإجمااًل، تخلص الدراس�ة 
إل�ى الق�ول إن الص�الت بي�ن التعلي�م والبيئ�ة 
الف�ردي،  السياس�ي  واالنخ�راط  االقتصادي�ة، 
والتغيير المؤسس�ي ستس�تمر على األرجح في 
لعب دور كبير في دفع الديناميكيات والتطورات 

السياسية في السنوات المقبلة.
تعريف الكاتب:

أستاذ مساعد السياسة العامة في كلية هارفارد 
، ودايف�ن ش�ور، أس�تاذ مس�اعد االقتص�اد في 

جامعة سنغافورة لإلدارة

 د.نادية حلمي

 ش�غلت التغيرات السياس�ية في منطقة الش�رق األوس�ط 
اهتم�ام األكاديميي�ن ودوائر صنع الق�رار الصيني، خاصة 
بع�د نجاح ثورات الربيع العربي ف�ي كل من: تونس، مصر، 
ليبيا، واليمن، فضالً عن الدور الصيني في األزمة الس�ورية 
الراهن�ة. فه�ل تش�هد السياس�ة الخارجية الصيني�ة تجاه 
المنطق�ة تح�والً اس�تراتيجياً، أم أن م�ا ح�دث ه�و مجرد 

تحوالت تكتيكية؟.
وف�ي هذا الس�ياق ، تأت�ي أهمية دراس�ة الباح�ث الصيني 
"ل�ي وي تيان" التي تحلل السياس�ة الخارجية لبكين تجاه 
الشرق األوس�ط بعد الثورات، وذلك في مؤتمر نظمه معهد 
ش�نغهاي خالل الع�ام 2012، حول "التحوالت السياس�ية 
والدبلوماسية في منطقة الشرق األوسط"، كما اهتم بعض 
الكت�اب في بكين بتطور العالق�ات المصرية – الصينية بعد 
زيارة الرئيس مرسي ، كنموذج للتوجهات الصينية الجديدة 

في المنطقة.

تغيرات في المعادالت اإلقليمية
تتناول دراسة الباحث "لي وي تيان" التغيرات التي شهدتها 
منطقة الشرق األوسط منذ أكثر من عامين، إذ ترى أن اندالع 
االضطرابات في المنطقة وإسقاط  أنظمة استبدادية ظلت 
لعق�ود طويلة، يعمل عل�ى إعادة تش�كيل األدوار اإلقليمية 
ف�ي المنطق�ة. من هنا، تواج�ه الصين ه�ذا الوضع الجديد 
في منطقة الش�رق األوس�ط، لتطوي�ر دبلوماس�يتها إزاء 
التغيرات الراهنة في منطقة الشرق األوسط، والتركيز على 
المس�تقبل، وأخذ زمام المبادرة لخلق بيئ�ة مواتية لتعزيز 

النفوذ السياسي للصين في منطقة الشرق األوسط.
وعل�ى النقيض من الباحثي�ن الغربيين والعرب، فإن غالبية 
الباحثي�ن الصينيي�ن لديه�م وجهة نظ�ر أكث�ر تحفظاً في 
اس�تخدام مصطلح�ات "الث�ورة" والربي�ع العرب�ي، حيث 
يميلون لمفردات "االضطرابات" و"التغييرات" للتعبير عن 

آرائهم بشأن الوضع في الشرق األوسط.
وي�رى "ل�ي وي تي�ان" أن التوازن السياس�ي ف�ي منطقة 
الشرق األوسط بعد ثورات الربيع العربي يتخذ ثالثة أشكال 

هي كاآلتي:
أوالً- الص�راع بين التي�ارات الدينية والعلمانية في الش�رق 
األوس�ط ، وال�ذي ينعك�س بوض�وح ف�ي عملي�ة االنتقال 
السياس�ي داخ�ل المنطق�ة، وصع�ود الق�وى والتي�ارات 
اإلس�المية في نهاية المطاف إلى س�دة الحكم في عدد من 

بلدان الثورات العربية.
ثاني�اً- التناقضات الطائفية في منطقة الش�رق األوس�ط، 

فاللعب�ة الطائفي�ة، خاص�ة بين الس�نة والش�يعة أصبحت 
تتركز بشكل متزايد في الوضع المتغير في الشرق األوسط. 
وأشار الباحثون الصينيون إلى احتمال نشوب نزاع طائفي 
ف�ي المنطقة س�يكون له تأثي�رات عل�ى األدوار اإلقليمية، 
خاصة في ظل حالة المنافس�ة عل�ى الهيمنة اإلقليمية بين 

السعودية وإيران.
ثالث�اً- الصراع بين عدد من البلدان المتنافس�ة في المنطقة 
عل�ى النف�وذ الجيوسياس�ي، بما ف�ي ذلك اس�تخدام المال 
وغيره�ا من الوس�ائل لممارس�ة النفوذ على البل�دان التي 
تم�ر بمرحلة انتقالي�ة، وكذلك لدعم المعارض�ة في األزمة 
السورية. وفي هذا اإلطار تبرز قطر وتركيا ، ودول مجلس 
التع�اون الخليجي التي يرى الباحث�ون الصينيون أن دورها 
س�يكون مؤثراً، وقد تصب�ح القوة المهيمنة ف�ي المنطقة 

مستقبلياً.

نحو سياسة خارجية صينية جديدة في الشرق األوسط
ف�ي ه�ذا اإلط�ار ، ت�رى الدراس�ة أن الحديث عن سياس�ة 
خارجي�ة صينية جديدة في منطقة الش�رق األوس�ط، بعد 
التغييرات السياس�ية الواس�عة التي شهدتها هذه المنطقة، 
ه�ي محل اهتمام صين�ي. فالدبلوماس�ية الصينية الجديدة 
في منطقة الش�رق األوسط س�تقوم في إطار التعاون مع 
جمي�ع الفاعلين الجدد ، بما يحق�ق المصالح المتبادلة بين 
مختلف األطراف الفاعلة ف�ي المنطقة والصين، مع البحث 
ع�ن آلي�ات أخ�رى للتعاون م�ع البل�دان التي تم�ر بمرحلة 

انتقالية في المنطقة.
وهنا، ستتخذ الصين – وفقاً لرؤى لي وي تيان - عدة آليات 
للدفاع عن مصالحها في منطقة الشرق األوسط، بعد نجاح 

ثورات الربيع العربي، وهي كاآلتي:

أوال: األخذ بزمام المبادرة
فالصي�ن أضح�ت في حاجة ملح�ة الس�تكمال التحول من 
قوة إقليمية آس�يوية إلى قوة عالمية، وهنا ينبغي أن تلعب 
الدبلوماسية الصينية دوراً ألخذ زمام المبادرة لتشكيل نمط 
سياس�ي ودبلوماس�ي جديد يكفل االنتقال من االس�تجابة 
السلبية الدبلوماسية، وسياسة االنتظار في منطقة الشرق 
األوس�ط، إلى اس�تجابة أكثر إيجابية، مما يس�تلزم  القيام 

ببعض التفكير، وتعديل السياسات.
وتقترح الدراس�ة ض�رورة تغيير نم�ط "الخطاب الصيني" 
الس�ائد، وبن�اء توج�ه وخطاب صين�ي جدي�د، خاصة في 
التعام�ل م�ع بلدان المرحل�ة االنتقالية في منطقة الش�رق 
األوس�ط، بحيث يخرج من نطاق الس�لبية، التي كانت مبدأ 
صيني�اً ثابت�اً لفترة طويلة ف�ي التعامل مع س�ياق الهيمنة 

الغربية.

ثانيا: القوة الصينية الناعمة
ترى الدراس�ة أنه لكي تلعب الصين دوراً رائداً في مس�تقبل 
الش�رق األوس�ط، فعليها توس�يع أفكارها، وهنا يأتي دور 
القوة الصينية الناعمة كوسائل اإلعالم والنواحي الثقافية، 
وغيرها كجزء مهم للدفاع عن المصالح الوطنية للصين في 

بلدان المنطقة.

ثالثا: التكيف مع التغيير وتحسين السياسات
فق�د أضحى من المهم للصين أن تأخذ في الحس�بان العديد 
من التغييرات في الشرق األوسط لتطوير سياسة مختلفة. 
لذا، فإنه يتعين عليها فتح الباب أمام دول أخرى في الشرق 
األوس�ط، وذل�ك لمواجهة الوض�ع الجيوسياس�ي الجديد، 
ث�م تنقيح السياس�ات الصيني�ة وتكييفها، وفق�اً للظروف 

المختلفة في كل بلد.

رابعا: انتهاز الفرصة لتوسيع مجال االستثمارات
فم�ع تغير الوض�ع في المنطق�ة، فإنه يتعي�ن على الصين 
التركي�ز في مس�تقبل عالقاتها الخارجية مع دول الش�رق 
األوس�ط، على إعادة بناء االقتصاد واالستقرار االجتماعي 
في هذه الدول، ومساعدة شعوب هذه المنطقة في التعرف 

على تجربة التنمية في الصين وقوتها االقتصادية الهائلة.

السياسة الصينية تجاه مصر بعد الثورة
بتطبي�ق التوجه�ات الصيني�ة الجدي�دة على دول�ة كمصر، 
فإن بكي�ن تولي اهتمام�ا كبيرا للتكيف م�ع التغيرات التي 
حدثت في مص�ر بعد ثورة 25 يناير، وف�ي هذا تأتي أهمية 
زيارة الرئيس محمد مرس�ي إلى بكين ، في إش�ارة إلمكان 
أن تس�تفيد الصين من رغبة القيادات الجديدة في المنطقة 
لصياغ�ة ت�وازن ف�ي عالقاته�ا الدولي�ة وتقلي�ص التبعية 
للوالي�ات المتحدة األمريكية. وفي هذا الس�ياق ، كتب "وو 
بين�غ بينغ"، نائب مدير قس�م اللغة العربي�ة بجامعة بكين 
مق�اال عقب زيارة مرس�ي إلى الصين تح�ت عنوان: "مصر 

بعد الثورة تحتاج للصين أكثر".
أوض�ح الكاتب أن زيارة الرئيس مرس�ي للصي�ن مع بداية 
حكم�ه وليس الوالي�ات المتح�دة ، تعكس حقب�ة مختلفة 
عن أفكار الرئيس الس�ابق "مبارك"، كما أشار إلى األهمية 
الرمزي�ة لزي�ارة الرئيس المص�ري إلى "إي�ران" بعد بكين، 
خاص�ة بعد قط�ع عالقاتهما الدبلوماس�ية منذ عام 1979. 
ولف�ت الكات�ب الصيني إل�ى صم�ود الرئيس مرس�ي أمام 

الضغوط الهائلة بش�أن الس�فر إل�ى إيران، معتب�را أن ذلك 
يش�ير إل�ى أن مص�ر بع�د الث�ورة أضح�ت ترغب ف�ي دور 
إقليمي وعالمي أكثر اس�تقالال ، فضال عن الرغبة في التعلم 
من تجارب التنمية في أس�يا. وأش�ار إلى خطورة المرحلة 
االنتقالي�ة التي تم�ر بها مص�ر اقتصادياً واجتماعي�اً، لذا، 
ينبغ�ي عليها أن تتطلع إلى اإلفادة من تجربة صعود الصين 
للعم�ل عل�ى إع�ادة تش�كيل نمط عالق�ات الق�وى الكبرى 
في الش�رق األوس�ط. واعتب�ر الكاتب أن التهديد الرئيس�ي 
للمصالح الصينية في الشرق األوسط ، هي هيمنة الواليات 
المتح�دة عل�ى المنطقة ، ل�ذا يتعين على الصي�ن لمواجهة 
هذا التهدي�د، تعزيز االتجاه نحو تعدد األقطاب في الش�رق 
األوس�ط. وهنا، تأت�ي أهمية مصر في ه�ذا الصدد. كما أن 
استقالل الدور المصري – بحسب الكاتب - يمكن أن يساعد 
الصي�ن اس�تراتيجياً في الش�رق األوس�ط، كي تلع�ب دوراً 
موازناً وفري�داً لمجابهة هيمنة القطب الواحد في الش�رق 

األوس�ط. بينما ج�اءت مقالة الكات�ب الصيني "لي 
تش�ي" في أخبار الصين بتاريخ 30 أغس�طس 

تحت عنوان: زيارة الرئيس المصري مرس�ي 
للصين ه�ي "خط�وة اس�تثنائية"، ويطرح 
المقال عدة تساؤالت، يمكن إبرازها كاآلتي: 
ما هي األولوية لزي�ارة الصين؟،  بل ما هي 
االعتب�ارات لمثل هذه الزي�ارة؟ وما إذا كان 
مث�ل هذا الترتيب يؤدي إلى معرفة التخطيط 

االس�تراتيجي الجديد لمصر، وإعادة تخطيط 
الدبلوماس�ية المصرية في المس�تقبل أم ال؟ ، 

وهل يمكن أن تك�ون تجربة الصين في التنمية 
االقتصادي�ة عالج�ًا ش�افياً للخ�روج م�ن 

المأزق االقتصادي في مصر؟.
آراء  المق�ال  ويس�تعرض 

المؤيدين والمعارضين 
مرسي  الرئيس  لبدء 
دون  للصين  زيارته 
الوالي�ات المتحدة، 
آراء  حي�ث ج�اءت 
ك�ي  المؤيدي�ن، 
أن زي�ارة  تعك�س 
مرس�ي  الرئي�س 
ف�ي  للصي�ن 
جوالت�ه  أول�ى 
الخارجي�ة ه�ي 
غي�ر  خط�وة 
عادية، إذ تفتح 

بابا جديدا لمصر، وترس�ي مبدأ مهم�ا في العالقات الدولية 
الجديدة مضمون�ه "يجب علينا أال نخاف من أحد"، وهو ما 
أدركته مص�ر بعد ثورة 25 يناير.وي�رى الكاتب الصيني أن 
بكي�ن الوحيدة القادرة على حل مش�كلة نقص األموال لدى 
مصر، وعلى مص�ر أن تتعلم من تجربة الصين الناجحة في 
السوق المصرية المفتوحة لالستثمار،  بما ال يضر العالقات 
مع الواليات المتح�دة، ألن الواليات المتحدة ومصر لديهما 
العديد من اتفاقيات التعاون.واعتبر المقال أن زيارة الرئيس 
مرس�ي للصين س�تؤثر في العالقات بين مص�ر والواليات 
المتح�دة، حي�ث ق�د تف�رض  واش�نطن على مص�ر بعض 
الضغوط السياس�ية، ولكن مع تأكيد أن الظروف اإلقليمية 

ق�د  تغيرت تماماً. وينهي الكاتب مقاله والدولي�ة 
لدين�ا  الب�اب لعالقات "اآلن،  الفرص�ة لفتح 

مع  مصر ومس�اعدتها في عملية مفتوحة 
إن  اختيار الرئيس مرسي للصين، التنمية". 

كأول دول�ة كب�رى يزوره�ا 
العربي�ة  المنطق�ة  خ�ارج 
واإلفريقي�ة، يأتي في إطار 
دع�م اس�تقاللية سياس�ة 
مصر الخارجية، وعدم 
الخض�وع إلى جهة 
معين�ة.  دول  أو 
 ، المقابل  ف�ي 
الصين  ف�إن 

تش�هد 
في  تجديدا 
توجهاته�ا 
ه  تج�ا
ق  لش�ر ا
س�ط  و أل ا
م�ع  للتكي�ف 
ت  ا لمتغي�ر ا
لك�ن   ، الجدي�دة 
مرحلة  أن  المعضل�ة 
ع�دم اليقي�ن وتش�كل 
ال  اإلقليمي�ة  المع�ادالت 
يزال قيد التبلور في الشرق 
يصع�ب  بم�ا   ، األوس�ط 
خطواته�ا  بكي�ن  عل�ى 
تج�اه المنطق�ة. تعري�ف 
ف�ي  الكاتب:متخصص�ة 

الشؤون الصينية
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التوجهات الصينية تجاه الشرق األوسط بعد الثورات

ً

التكيُّف

اتس��مت المنطق��ة العربي��ة ف��ي العق��ود األخي��رة بالتوس��ع ف��ي التعليم ال��ذي اقت��رن بَضعف ف��ي أوضاع س��وق العم��ل. ويتضح 
ه��ذا النم��ط، عل��ى وج��ه الخصوص، ف��ي البل��دان الت��ي ش��هدت اضطرابات كبي��رة خ��ال الع��ام األول من ث��ورات الربي��ع العربي.
التعلي��م، والف��رص االقتصادي��ة، والربي��ع  للث��ورة؟  ا  العال��م العرب��ي مس��تعّدً وبحس��ب دراس��ة ج��اءت بعن��وان: "لم��اذا كان 
العرب��ي"، ونش��رتها مجل��ة Journal of Economic Perspectives، ف��ي عدده��ا األخي��ر ربي��ع 2012 ، ف��إن ع��دم وج��ود 
ف��رص اقتصادي��ة كافي��ة لس��كان ت��اءم مس��تواهم التعليم��ي يس��اعد على فه��م االضطراب��ات السياس��ية، مث��ل الربي��ع العربي

الفرصة البديلة

دور التعليم في التغيير السياسي بدول الربيع العربي



بع�د أقل م�ن س�نتين عل�ى اندالع 
الثورات ف�ي العالم العربي، تس�ود في 
بع�ض األوس�اط الش�عبية والثقافي�ة 
موج�ة من اإلحباط. يكمن الس�بب في 
االعتقاد الس�ائد بأن الثورات لم تحقق 
أهدافها، وأن القوى الخارجية التي رعت 
االستبداد في الفترة السابقة استطاعت 
أن تحت�وي الث�ورات وان توّجهه�ا في 
االتجاه الذي يخدم مصالحها. أما أقوى 
أس�باب ه�ذه الموجة فه�و الخوف من 
تف�كك بع�ض الكيانات وال�دول نتيجة 
الصراع�ات المس�لحة بي�ن مكوناته�ا 

الداخلية.
تزداد الص�ورة غموضا وتشوش�اً 
م�ع إع�ادة النظ�ر الجاري�ة بمنظومة 
القي�م واألفكار التي س�ادت أثناء فترة 
االس�تبداد. فالتغيي�ر ليس أمرا س�هال 
بع�د فترة طويلة م�ن التكّيف مع األمر 
الواقع. والتوقعات العالية المبنية على 
األمان�ي الُمطلق�ة ال تنتج عادة س�وى 
اإلحباط والخيبة. منها على سبيل المثال 
االعتقاد الخاطئ بأن الثورة تس�تطيع 

أن تبن�ي وحدها نظاما 
االجتماعي�ة  للعدال�ة 
النظ�ام  ع�ن  بمع�زل 
العالم�ي.  الرأس�مالي 
أو الق�ول ب�أن الق�وى 
المش�اركة ف�ي الثورة 
ه�ي ق�وى ُمتجانس�ة 
وسياس�يا  اجتماعي�ا 
وقف�ت  أنه�ا  لُمج�رد 
ض�د حك�م االس�تبداد 
ماذا  إذاً  وقفة واح�دة. 
حققت الثورات العربية 
وليبيا  تونس  لش�عوب 
بع�د  واليم�ن  ومص�ر 
األولى  المرحلة  إنج�از 
منها ف�ي ه�ذه البلدان 
؟ ولم�اذا ل�م تس�تطع 

الق�وى المدنية التي أش�علت الثورة أن 
تقود المرحلة التي تلت سقوط الحكام 

الطغاة عن كراسيهم ؟
م�ن المؤّك�د حتى اآلن أن ش�عوب 
هذه البلدان ق�د نالت حريتها في العمل 
السياس�ي والنقابي واإلعالمي أس�وة 
بش�عوب العال�م األخرى، بغ�ض النظر 
عمن ف�از في االنتخابات. فمنذ اللحظة 
الت�ي س�قط فيه�ا الديكتاتور ل�م يُعد 
بإم�كان أية ق�وة، داخلي�ة أو خارجية، 
أن ُتلغي هذا الحق المكتسب. ال الجيش 
وال الحركات السياس�ية الت�ي ال تؤِمن 
بالديموقراطي�ة وال الغ�رب ب�ات قادرا 
على تنفيذ انقالبات عس�كرية أو مدنية 
خارج الشرعية الدستورية. كما لم يُعد 
بإمكان هذه األطراف أن ُتلغي وتستأصل 
المعارض�ة، وان تمن�ع عملي�ة  ق�وى 
ت�داول الس�لطة، وان ُتص�ادر الحريات 
السياس�ية والنقابية واإلعالمية، وهي 
حري�ات أساس�ية تحّول�ت م�ع تطور 
النظام الرأس�مالي إلى أس�لحة شرعية 
ودس�تورية في ي�د الش�عوب التي هي 

مصدر السلطات.
إن بل�وغ النظ�ام السياس�ي ه�ذه 
الدرجة من التطور ال عالقة له بالعدالة 
االجتماعية إال من زاوية توفير األدوات 
الش�رعية المدني�ة والس�لمية للق�وى 

الُمطالبة بها )أي بالعدالة(.
إال أن ه�ذه اللعب�ة الديموقراطي�ة 
تس�تبطن ف�ي ثناياه�ا قطب�ة مخفية 
تتمّث�ل ف�ي القدرة أو ع�دم القدرة على 
انتهاك قواعد اللعبة تحت سقف القانون 

الُمنحاز دائما إلى الطبقات الُمسيطرة. 
للرأس�ماليين  تحف�ظ  القطب�ة  ه�ذه 
أرجحية دائمة كيفم�ا دار النظام يمينا 
أو يس�ارا. وعل�ى الرغ�م من ذل�ك فإن 
ق�وى التغيير محكومة باالنخراط فيها 
الع�ام  واالس�تقواء بالن�اس وبال�رأي 
والشرعية الدس�تورية قبل اللجوء إلى 

العنف الثوري الخارج عن القانون.
لقد حققت الثورات العربية أهدافها 
المباش�رة ف�ي تون�س ومص�ر وليبيا 
واليمن وبات على ش�عوب هذه البلدان 
أن تستخدم حرياتها الُمكتسبة وإرادتها 
الذاتية، وان تتحّمل مسؤولياتها للقيام 
بالخط�وات التالية. وه�ي خطوات تبدأ 
بكتابة الدستور وبناء مؤسسات الدولة 
العصري�ة، وتنته�ي بتنظي�م الص�راع 
السياس�ي من اجل العدال�ة االجتماعية 
أس�وة بم�ا يح�دث في س�ائر ال�دول. 
فالصراع من أجل العدالة أصبح معولما 
أكثر من أي وقت مضى. لذا من المجحف 
تحميل الثورات أكثر مما تحتمل بالقول 
إنه�ا ل�م تحق�ق أهدافها. فه�ي ثورات 
اس�تلحاقية باألس�اس، فتحت األبواب 
على صراعات عنيفة داخل المجتمعات 
العربية، لكنها سمحت للقوى السياسية 
ذات التمثيل الشعبي بأن تمارس العمل 
السياسي بحرية يكفلها الدستور. علما 
أن ه�ذه الق�وى س�تجد نفس�ها تقاتل 
عل�ى جبهتين. جبهة الص�راع الداخلية 
الت�ي تش�ّكلت وفقا لحصيل�ة األحداث 
وجبه�ة  الديموقراطي�ة،  والتح�والت 
الص�راع م�ع الغ�رب ممث�ال بأنظمت�ه 
الباحث�ة عن نفوذ سياس�ي واقتصادي 

في المنطقة العربية.
لكن في كل األحوال 
ليتخلّ�ص  األوان  آن 
العرب نفس�يا وثقافيا 
من عقدة الغرب الطامع 
س�ائر  دون  بثرواته�م 
النظرة  الك�ون. فه�ذه 
كانت وما زالت قاصرة 
عن ربط العالم العربي 

بش�عوب العالم 
 . ى خ�ر أل ا
نظرة  وه�ي 

تس�تبطن 
م�ن  كبي�رة  درج�ة 

المعرف�ي  التخل�ف 
والدوني�ة ألنه�ا تتجاه�ل الوجه اآلخر 
للحقيق�ة الذي ُيؤّك�د أن الغ�رب يقهر 
ش�عوبه أيض�ا ويقه�ر ش�عوب العالم 
الثالث كلها بواس�طة نظ�ام اقتصادي 
- اجتماع�ي مجحف بح�ق الفقراء من 
فيه�م  بم�ن  والجنس�يات،  ال�دول  كل 
اليونان  مواطن�وه األصلي�ون. فدول�ة 
ليس�ت دولة عربية أو إسالمية، وقد تم 
نهبها عن طريق توريطها في صفقات 
أس�لحة تتج�اوز إمكاناته�ا، لمصلحة 
أن  إل�ى  وألماني�ة،  فرنس�ية  ش�ركات 
أفلست وبات عليها أن تدفع ديونها من 
جيوب فقرائها، فيما أغنياؤها ما زالوا 
يتمتع�ون بأرص�دة خيالية ف�ي البنوك 

العالمية.
المس�تهدفين!  وحدن�ا  لس�نا  إذاً 
فلنقلع عن لعب دور الضحية الُمطاردة 
م�ن الغ�رب بس�بب دينن�ا أو عرقنا، ال 
كل  م�ع  ولنتواص�ل  تخلفن�ا.  بس�بب 
الُمعّذبين في األرض. أن التعصب الديني 
يبني حواجز عالي�ة بين الناس بدال من 
أن يبن�ي عالق�ات إنس�انية ترتقي الى 
مستوى رسالة األديان. واإلحباط الذي 
يش�عر به البعض اليوم بع�د مرور أقل 
من س�نتين على بدء الثورات ناجٌم عن 
نقص في الرؤية التاريخية والسياسية 
لألح�داث وع�ن مبالغة ف�ي التوقعات. 
لك�ن ه�ذا ال يعني أنن�ا يج�ب أال نقلق. 
فالقل�ق يش�تد كلم�ا كان األم�ر يتعلّق 
بالمجتمعات التي استيقظت عصبياتها 
الديني�ة والقبلي�ة. فه�ذه المجتمع�ات 
غي�ر ق�ادرة بتش�كيالتها تل�ك ان تبني 

مؤسس�ات للدولة المدني�ة والعصرية. 
وهي محكومة بعي�ش مرحلة إضافية 
م�ن الصراعات المؤلم�ة والعنيفة لكي 
تتخلّص من أمراضها المستعصية. لكن 
المش�كلة تكمن في أن العالم لن ينتظر 
م�رور هذه المرحلة الطويلة من الوقت 
قبل أن يتدّخل إذا ما غرقت البالد العربية 
ف�ي بح�ور م�ن ال�دم نتيج�ة الحروب 
األهلي�ة واإلقليمية. إنها أوضاع مثالية 
لك�ي تضع األنظم�ة الرأس�مالية يدها 
على ثروات الدول المنكوبة 
تها  بمجتمعا

الُمتخلّفة.
ناحي�ة  م�ن 
ثانية فإن الحركات 
اإلسالمية الحاكمة 
ف�ي الوطن العربي 

معني�ة بالتزام الحد 
المعايير  األدنى م�ن 

الخاص�ة  العالمي�ة 
بحقوق اإلنس�ان إذا ما 

أرادت ان تحكم بحرية واس�تقاللية عن 
الغرب. 

أما احتكار الس�لطة والهيمنة على 
مفاصل الدولة ومؤسساتها فسيؤديان 
باإلس�الميين  الغ�رب  اس�تفراد  إل�ى 
تن�ازالت  تقدي�م  عل�ى  وإجباره�م 
واالقتصادي�ة  األمني�ة  القضاي�ا  ف�ي 
ش�هادات  منحه�م  لق�اء  والسياس�ية 
حس�ن س�لوك ف�ي القضاي�ا الداخلية: 
حقوق المرأة والطفل، الحريات الدينية، 
الحريات السياسية، حرية الرأي والبحث 
العلمي والنشاط الثقافي والفني... إلخ. 
أي نس�خة طبق األصل عن السياس�ات 
التي ما زالت ُمّتبعة حتى اليوم مع دول 
الخلي�ج العربي. هكذا تك�ون الحركات 

اإلس�المية ق�د أعط�ت الغ�رب فرصة 
جدي�دة للتحكم بالمنطق�ة العربية كما 
كان يفع�ل إب�ان حكم االس�تبداد. لكن 
الصورة تختلف اليوم عنها في المرحلة 
الس�ابقة ك�ون الح�ركات اإلس�المية 
نظري�ا  قائ�م  نظ�ام  بموج�ب  تحك�م 
ودس�توريا عل�ى التعددي�ة السياس�ية 
واحترام حرية الرأي وتداول الس�لطة، 
بخ�وض  محكوم�ة  فه�ي  وبالتال�ي 
صراع ديموقراطي م�ع القوى المدنية 
التي تح�ررت للتو. وهو م�ا يلقي على 
عاتق هذه القوى مس�ؤوليات جسيمة 
مواجه�ة  ف�ي  نفس�ها  س�تجد  ألنه�ا 
تحال�ف موضوعي وم�ادي بين الغرب 
والح�ركات اإلس�المية، خاص�ة إذا ما 
توافرت للحّكام اإلس�الميين الُمنتشين 
بامتيازات الس�لطة ش�رعية سياس�ية 
خارجية تس�تند الى ص�راع مذهبي في 
المنطقة يكون الغرب متحالفا مع أحد 
طرفيه. في هذه الحالة سيش�ّكل الدين 
الُمسّيس رافعة كبرى لمشاريع الغرب 
الُمتج�ددة في المنطق�ة. فضال عن أنه 
يشّكل في األساس عقب أخيل الشعوب 
المس�تمرة  محاوالته�ا  ف�ي  العربي�ة 

للخالص من أزماتها الُمستعصية.
إن الغ�رب لي�س بمن�أى ع�ن هذه 
التح�والت التي س�تفضي إلى اش�تداد 
المعرك�ة االجتماعية، ش�رط أال تبتلي 
ش�عوبه م�ن جدي�د بأم�راض النازي�ة 
والفاشية واليمين الُمتطرف كما ابُتليت 
الش�عوب العربية بأم�راض العصبيات 

الدينية.
أستاذ جامعي � لبنان
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لضحي�ة ! ر ا و فلنقل�ع ع�ن د

! ر ! ين�ا جل بنص�ف د س�ر ا ي�ت ن تصو و م م�ن د لع�ا لعف�و ا ن ا ن�و ق قا ط�ا إ

زاهر الزبيدي 

ل  و أل ب يف ا ه�ا ر إ
ئ�ي ! ا بتد ال ا

أيام قليل�ة مضت، لم تبرد دماء الصغار في مدرس�ة 
الكف�اح االبتدائية، في قض�اء هيت � غ�رب األنبار، كان 
الي�وم األول م�ن العام الدراس�ي حي�ث يهنأ ط�الب تلك 
المدرس�ة بتجليد كتبه�م المدرس�ية وأداء الواجب األول 
ولم يكملوا ال�درس األول من القراءة ولم يكملوا الفرحة 
بمالبس�هم الجدي�دة وحقائبه�م وأول مص�روف يومي 
ممكن أن يصرفوه بعيداً عن أعين والديهم.. فقد أستطاع 
انتح�اري أن يرقن قيدهم ليس من الدراس�ة فحس�ب بل 
من الحياة بأس�رها، خمسة شهداء، ثالثة منهم في األول 
ابتدائي ، وتس�عة جرحى أغلبهم من الطالب ممن أصيبوا 
بح�روق كبي�رة ، لقد أعلن جرس الحص�ة األولى في ذلك 
الي�وم موعداً القتناص تلك الفرحة التي كنا قد أحسس�نا 
به�ا ونحن ندخل الصف األول مزهوي�ن وكأننا في عيد.. 
إال أنها، ومع األس�ف، كانت موعداً لمآتم عزاء نصبت في 

بيوت أولئك الطلبة.
ال أدري إل�ى مت�ى نس�مح لتل�ك الج�رأة والجس�ارة 
لإلرهاب أن تكبر وتتكور على أجساد أبنائنا الغضة، أنهم 
ليسوا سوى طالب في األول االبتدائي، ليس لهم شأناً في 
العمل السياس�ي وال مكافحة اإلرهاب.. فأين من يدعون 
الي�وم بأن عملياته�م نظيفة وال تصي�ب المدنيين العزل، 
وأين نحن اليوم من ذلك الدفاع المستميت عن رسول الله 
)ص( حامل الرس�الة اإللهية.. أنها موجة ش�عواء عمياء 
ال تس�تثني أحداً مهما كان جنسه وعمره وقوميته، فالي 
متى عدم الشعور بالمس�ؤولية تجاه الوطن ونحن نترك 

فلذات أكبادنا في الشوارع لتقتنصهم يد اإلرهاب .
فك�م هي طولى ي�د اإلرهاب اليوم وك�م هي قصيرة 
أيدينا في مكافحتهم؟.. والى متى نفقر إلى أنجع الس�بل 
ف�ي حماية أبن�اء ش�عبنا وباألخص مدارس�نا التي 
ت�أوي مئ�ات اآلالف م�ن الع�زل الضعفاء؟. 
وأين حماية الم�دارس FPS وخططهم 
ف�ي حماي�ة الم�دارس م�ن خالل 
الط�رق  وقط�ع  التحصين�ات 
القريبة من المدرسة في أوقات 
الذروة، دخول وخروج الطالب، 
على أقل تقدي�ر؟ . نحن بحاجة 
إل�ى خط�ط مدروس�ة لحماية 
التجمع�ات الش�عبية كالمدارس 
ونخ�ص  وغيره�ا  واألس�واق 
بالذكر هن�ا الم�دارس التي تضمن 
الش�ريحة األكثر تأثيراً على نفوسنا، 
بمس�ؤولية  وبناتن�ا،  أبناؤن�ا 
م�ن نضعهم، بي�د ضابط ال 
يمتل�ك رؤي�ة واضح�ة 
عن س�بل الحماية أو 
بي�د موظ�ف همه 
أن ينته�ي اليوم 
إل�ى  ويذه�ب 
بيت�ه؟ عل�ى 
ت  ا د لقي�ا ا
مني�ة  أل ا
تثب�ت  أن 
هليته�ا  أ
ي�ة  لحما
ئن�ا  بنا أ
تت�رك  أو 
ل  لمج�ا ا
ممن  لغيره�ا 
فيه�م  تتوف�ر 
لذل�ك،  اإلمكاني�ة 
فه�ل اس�تقال الي�وم 
مدير ال�� FPS في تلك 
منصبة  م�ن  المنطقة 
أحدى  تدارى خل�ف  أم 
ممن  الكبيرة  الرؤوس 
ويلتزمون�ه  ألتزم�وه 
حتى ف�ي قمة فش�له 

وقمة عزائنا؟!. 

فؤاد مرعي

         * خيري منصور

 ق�ال الع�رب القدماء في حقب�ة ما قبل 
الموباي�ل واالنترنت والفيس ب�وك والعولمة 
وحلف الناتو: "إذا لم تخجل فافعل ما شئت"، 
وذهب ال�روس قبل ماركس إل�ى ما هو أبعد 

حي�ن ق�ال واح�د م�ن أه�م كتابه�م وهو 
ديستويفس�كي.. "إن ل�م يك�ن 

ف�كل  موج�وداً  الضمي�ر 
ش�يء مباح ومتاح".. 

عص�ر  وف�ي 
ك  س�تهال ال ا

تحول  الذي 
كل  في�ه 

إل�ى  ش�يء 
انته�ك  س�لعة.. 

اإلع�الم أع�ز م�ا في 
بدءاً  البشري،  الموروث 

م�ن جمهوري�ة أفالط�ون 
الت�ي يقدمه�ا إع�الن حدي�ث 

متلفز على أنها خائفة وال تطاق، 
ليس ألي س�بب فكري أو فلسفي، بل 

ألنها تخلو من ن�وع معين من مكيفات 
الهواء، هذا إضافة إلى ساللة من اإلعالنات 

احترف�ت انتهاك األنوثة واس�تخدام النس�اء 
ومنه�ن األطف�ال أيضا ف�ي إعالن�ات مثيرة 

للغثيان.
أم�ا آخ�ر م�ا تفت�ق عن�ه ذه�ن المعلن 
الرأسمالي فهو إعالن عن الرجولة، فإذا شئت 
أن تسترجل وأنت تش�كو من الجبن والخجل 
األنث�وي ونقص�ان الفحولة فم�ا عليك إال أن 
تتناول شراباً ثمنه أقل من دوالر واحد وربما 
أق�ل من نص�ف دين�ار، وعن�وان اإلعالن هو 
اس�تر جل.. لهذا ما إن يش�رب الرجل األشبه 

بالخنث�ى زجاج�ة صغي�رة من هذا الش�راب 
الس�حري حتى ينبت له ش�اربان في أقل من 
ثاني�ة واح�دة، وتنتصب قامته ويخشوش�ن 

صوته.
وف�ي الزمن الذي ش�حت في�ه منظومة 
القيم كلها وباع االبن أمه في مزاد وأخذ االبن 
دي�ة أبي�ه 

الشهيد ثالجة أو مكنسة 
يصبح الحل س�هالً، فنس�تعيد 

رجولتنا المستباحة بأقل من دوالر وهذا هو 
سعر أغلى شيء مفقود في أيامنا!

ما الذي بقي خارج البورصات والمزادات 
السرية والعلنية واالستباحة واالغتصاب في 
حياتن�ا بع�د أن أصب�ح الخجل م�ن مقتنيات 

المتاحف ؟
لك�ن لم�اذا نتعج�ب حي�ن يك�ون ثمن 
الرجول�ة أق�ل م�ن دوالر وه�و رب�ع لتر من 
ش�راب ال عالقة له بإكسير الحياة وربما كان 

من ماء الوجه وال شيء آخر.
والزم�ن ال�ذي ت�روج فيه إعالن�ات عن 
اس�تعادة العذرية بأغش�ية صينية ال يتجاوز 
سعرها العشرة دوالرات يجب أن يكون سعر 

الرجولة فيه أقل من دوالر.
وال بد أن الناس جميعاً الحظوا 
ترف�ع  الت�ي  اليافط�ات  تل�ك 
عل�ى أب�واب حواني�ت 
ص�وت  ويصحبه�ا 
مسجل يقول كل شيء 
بدين�ار بحيث تش�مل هذه 
الباع�ة والزبائن  التس�عيرة 
والضمي�ر والدم�اغ.. م�ا دام 
كل ش�يء وبال اس�تثناء بدينار 

واحد!
الل�ه جدت�ي الحاج�ة  رح�م 
فريزة الت�ي لم تدخل المدرس�ة ولم 
تتخ�رج م�ن جامع�ة ول�م تس�تخدم 
الموباي�ل ولم تذهب إل�ى الكوافير حين 
كانت تق�ول ألحفادها قبل أكثر من نصف 
قرن: "الدراهم كالبراهم عملت للنذل مقدار، 
بعد ما كان اس�مه بكيكير صار اس�مه الحاج 
بكار".ه�ل نق�ول بع�د ذل�ك أن تبق�ى لنا ما 
نقول أن ثلث مليار عربي س�وف يس�تعيدون 
رجولتهم إذا شربوا من ذلك السائل السحري 
المتلف�ز ؟ م�ا أرخ�ص الثم�ن، ان�ه أق�ل من 
س�عر طائ�رة أو حتى دبابة.. في�ا أيها العرب 
استرجلوا.. لكن تذكروا ما قاله أسالفكم في 

الصحراء عن الجمل عندما تنوق !.
عن" الدستور األردنية"

          واثق الجابري 

مس�رحية أخ�رى م�ن المس�رحيات التراجيديا 
في اإلنس�انية أعتاد العراقيون على س�ماعها كل يوم 
ويصاب�ون بالذهول لم�ا يحدث وكيف ت�دار الملفات 
والتالعب بحياة الناس بتهاون وتبرير كل عمل وفشل 
بإلق�اء التهم ضد مجه�ول وربط الح�دث بحدث أخر 
وس�ذاجة وضحك عل�ى الذقون واس�تهزاء باألرواح، 
وإن م�ا يج�ري س�وى ردود أفعال عن�د القبض على 

مج�رم س�فاح أو تفكي�ك مجموع�ة 
إرهابية أو الحكم على أخر فيس�تهتر 
مرة أخ�رى بحقوق اإلنس�ان ويقال 
أن ه�روب س�جناء تكري�ت بس�بب 
تأخ�ر إق�رار قان�ون العف�و العام؟؟ 
وأول رد حكوم�ي ه�و إقال�ة مدي�ر 
الش�رطة والقضي�ة ليس�ت متعلق�ة 
بالمدي�ر فق�ط وإنما ه�ي مجموعة 
أخط�اء متراكمة ألط�راف متقاطعة 
في التفكير والسلوك تبدأ من الشارع 
والس�يطرات  المرهقة للمواطن من 
الجن�ود الفق�راء الباحثي�ن عن لقمة 
عيش وال يس�تطيعون شراء األماكن 
اآلمن�ة واله�روب م�ن الكوات�م التي 
تهدد حياتهم ويسدل ستار قضاياهم 

بعد قتلهم لتبقى عائلة خلف الكواليس 
تبح�ث ع�ن تعوي�ض واإلرهابيين طلق�اء يقايضون 
الحكوم�ة أم�ا وجوده�م أو إح�راق الع�راق ويقابل 
ه�ذا التهديد بتفس�ير انه يراد منه إس�قاط الحكومة  
فالقضية تجاوزت إس�قاط حكومة والمكتس�بات بل 
تعدى ذلك إلى هدف إس�قاط دولة كاملة وهدم تاريخ 
عريق فأولئك المدافعون عن المجرمين بذريعة حقوق 
اإلنس�ان والوقوف بقوة ضد تطبيق اإلعدام وترك من 
هم خارج السجون بال حقوق هم نفسهم يلقون اللوم 
على األجهزة األمنية  بعد أن اس�تخدموا كل الوس�ائل 

للضغ�ط لتوفي�ر وس�ائل الراح�ة والهوات�ف النقالة 
ودخول األموال لغ�رض إدارة العمليات اإلرهابية من 
داخل الس�جن بل حت�ى العملي�ات التجاري�ة ليصبح 
سجن تكريت سوبر ماركت, ولم يكن بالصدفة وجود 
سيارات مفخخة في باب السجن الموجود فيه50 من 
المحكومين باإلعدام أو تلك الخطة التي تم الس�يطرة 
به�ا على المناف�ذ واألبراج وإحراق الملفات وس�رقة 
األوراق الثبوتية لمدعي الحق الخاص , فالبنية التحتية 
التي يتح�دث عنه�ا  الكثير وربما يربطون مس�تقبل 

الع�راق به�ا منهارة واألس�اس ه�ي البني�ة الفكرية 
والرؤي�ة الموح�دة لألقط�اب السياس�ية المتنازع�ة 
الت�ي جعلت المجرم طليق�ا والضحية فاقدا للحق وال 
مدافع عنه، وتميع التحقيقات وجعل القضايا بائسة 
بتواط�ؤ يريد رمي الديمقراطية في قاع البحر بعقلية 
سياس�يين يتصرفون كاألطفال الالعبين )لو العب لو 
أخرب الملعب( وتالعب في مشاعر المواطنين في بلد 
س�حقته الحروب واإلرهاب ومثل بأجس�اد األطفال 
والنس�اء ليقال بكل بس�اطة أن العملي�ة كانت نتيجة 

طيبة قلب الحراس  فالمجرم المرتكب ألبشع الجرائم 
والزنى بالمحارم ال يؤمن جانبه ويراقب رقابة شديدة 
ال أن يتم البحث عن س�بل له لله�روب أو يبرر هروبه 
حت�ى يقنع ال�رأي العام إنها مس�ألة طبيعية وتحدث 
في كل الدول, وحدوث مثل هكذا جرائم البد من إعادة 
النظر بقانون العفو العام فلم يعرف التاريخ مصطلح 
العفو العام وربما ألس�باب، يكون هنالك عفو خاص 
عن بعض القضايا لمصلحة عامة ولم يكلف الش�عب 
نوابه بالدفاع عن المجرمين وش�غلهم الش�اغل إقرار 
قانون العفو وكأنهم ش�ركاء مع 
بقائه�م  ديموم�ة  وإن  اإلره�اب 
بخروج الس�جناء نعم الكل يدرك 
أن هنالك أبرياء في السجون لكن 
العفو العام هو تجني على حقوق 
الضحايا واستهانة بالدماء وتنازل 
ع�ن حق غير مملوك للسياس�يين 
ه�و التنازل ع�ن حق�وق الثكالى 
واألرام�ل واأليت�ام، وعجباً ممن 
يبحث عن عفو للمجرمين وحرية 
فوق تلك االمتي�ازات والمكرمات 
الت�ي يتلقونه�ا بكل س�هولة من 
والخارجي�ة  الداخلي�ة  األط�راف 
دون  ولعوائله�م  له�م  وتكري�م 
البح�ث ف�ي قضايا م�ا يقرب من 
%10 م�ن النس�اء األرام�ل الت�ي 
خلفتها الحروب واإلرهاب وما معها من أيتام والعوز 
المحي�ط به�ا وأيادي الجريم�ة والرذيل�ة التي تحوم 
حولها وهذه الكارثة اإلنس�انية التي تطال العش�رات 
يومي�اً دون إع�ادة ترتي�ب س�لم األولوي�ات وهروب 
س�جناء لم يك�ن األول ولن يكون األخي�ر في ظل هذا 
بإس�تراتيجية  الملف�ات  وإدارة  السياس�ي  التخب�ط 
العقلية قبل القوة، في وقت وجد الس�جناء أنفس�هم 
هم القادرون على إطالق العفو العام ألنفسهم قبل أن 

يحقق من يدافع عنهم  إقرار القانون.



قانون النفط والغاز ورضورات املرحلة املقبلة
بّين�ت امل�ادة 111 م�ن الدس�تور العراق�ي )بأن 
النفط والغاز هو ملك الش�عب العراقي يف كل األقاليم 

واملحافظات( وجاء يف املادة )112( من الدس�تور:
أوال: )تق�وم الحكوم�ة االتحادي�ة ب�إدارة النفط 
والغاز املس�تخرج من الحقوق الحالية مع حكومات 
األقالي�م واملحافظات املنتجة عىل ان ت�وزع وارداتها 
بش�كل منص�ف يتناس�ب م�ع التوزيع الس�كاني يف 
جميع أنحاء البالد م�ع تحديد حصة محددة لالقاليم 
املت�ررة والت�ي حرم�ت منها بص�ورة مجحفة من 
قبل النظام الس�ابق والتي تررت بعد ذلك بما يؤمن 
التنمية املتوازن�ة للمناطق املختلف�ة يف البالد وينظم 

ذلك بقانون(.
ثاني�اً: تق�وم الحكوم�ة االتحادي�ة وحكوم�ات 
االقاليم واملحافظات املنتجة معاً برس�م السياس�ات 
اإلس�راتيجية الالزمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما 
يحق�ق أعىل منفعة للش�عب العراق�ي معتمدة احدث 

تقنيات مبادئ السوق وتشجيع االستثمار(.  

دور احلكومة املركزية والأقاليم

م�ا ذكرناه يف امل�واد 111 و 112 واضحة وتعطي 
اإلدارة املشركة بني املركز واالقاليم، اي ال بد من عرض 
العقود التي تربم م�ن قبل االقاليم او املحافظات عىل 
الحكومة املركزية، وال بد ان تكون الحكومة املركزية 
ح�ارضة، وهيئ�ة النزاهة ايضاً ح�ارضة، وان تراقب 
الع�دادات وكمي�ة التصدي�ر ومعرفة النس�بة املئوية 
التي تعطى اىل الرشكات األجنبية مثالً النس�بة املئوية 
املعط�اة اىل الرشكات يف بعض األحي�ان ال تتجاوز ال� 
12-13% ، وربم�ا يك�ون الخالف الدائ�ر بني حكومة 

اإلقليم يف كردس�تان والسلطة التنفيذية هو ذو أبعاد 
سياسية وهذا يؤثر يف ترشيع القانون )النفط والغاز( 
كما ان ذلك الخالف يؤث�ر يف الترشيعات عموماً حيث 
أن م�ن أه�م تأخر ترشيع�ات القوان�ني يف العراق هو 
ان النقاش�ات الت�ي تج�ري يف الربملان هي نقاش�ات 
سياسية وليست قانونية وبالتايل أدى اىل تأخر ترشيع 
القوانني. وق�د قامت اعراضات عىل مس�ودة قانون 
النفط والغاز وبالخصوص عىل املادة 11 من املسودة 
والخاص�ة باملجل�س االتحادي للنفط والغ�از وقد تم 
االعراض م�ن قبل )الكتل الكردية( عىل رئاس�ة هذا 
املجلس ال�ذي يتواله رئيس ال�وزراء ويتكون من 15 
عض�وا يمثلون األقاليم واملحافظ�ات ووزراء وانصب 
اعراضهم عىل أساس أن رئاسة هذا املجلس يجب ان 
تكون لخبري نفطي مس�تقل وان ال يرتبط بالس�لطة 
التنفيذية وإنما يرتبط بالربملان يف حني هناك نصوص 
دس�تورية بينت صالحيات مجلس ال�وزراء ومنها ما 
جاء يف املادة 80 من الدس�تور والتي يأتي يف مقدمتها 
تخطيط وتنفيذ السياس�ة العامة للبلد واإلرشاف عىل 
عم�ل الوزارات والجهات غري املرتبط�ة بوزارة النفط 
هو الدعامة األساس�ية للبالد وهو يتعل�ق بالجوانب 
االقتصادي�ة التي ال يمكن ان ترتب�ط بمجلس النواب 
ال�ذي يت�وىل ترشي�ع القوان�ني والرقاب�ة ع�ىل األداء 
الحكومي، وإدارة املجلس االتحادي تتعلق بصالحيات 

رئيس الوزراء وهو يتعلق بالسياسة العامة للبلد.

�سركات ال�ستثمار النفطية ون�سبة العقود

ويف كل دول العال�م التي تس�تثمر به�ا الرشكات 
األجنبي�ة، تك�ون النس�بة املئوي�ة من األرب�اح لهذه 
ال�رشكات ه�ي 12-15% ، يف ح�ني أن نس�بة العقود 

املربم�ة يف إقليم كردس�تان، قد زادت عن ذلك حس�ب 
م�ا يبدو، وه�ذا يوج�ب ان تعرض ه�ذه العقود عىل 
الحكوم�ة املركزي�ة لالطالع عليها حس�ب املواد 111 
و112 م�ن الدس�تور العراق�ي وه�ذه ثواب�ت يجب 
االلتزام بها وهذا ما تفرضه رضورات املرحلة الحالية 
وم�ن مصلحة جميع األط�راف السياس�ية يف العراق 

اآلن توحي�د الص�ف ملواجهة موجة العن�ف واإلرهاب 
التي تريد إرجاع الع�راق اىل املربع األول، خصوصاً ان 
هن�اك تهديدات وتجاوزات ع�ىل األرايض العراقية من 
قبل )تركي�ا وايران( والتي ت�رب االرايض العراقية 
يف كردس�تان، وكذل�ك ما قام�ت به دول�ة الكويت يف 
بن�اء )ميناء مب�ارك( الذي ارض باالقتص�اد العراقي. 

والع�راق الي�وم يبن�ي لدولة املؤسس�ات املس�تقبلية 
املقبل�ة وبالتايل فان هذا القانون يتم إعداده للمراحل 
املقبلة وليس املرحلة الحالية فقط، حيث أن الحوارات 
والنقاش�ات هي أفضل وس�يلة للوص�ول اىل الحلول 
الناجح�ة الت�ي تخدم املواطن وهي ص�ورة من صور 
الديمقراطية الحديثة وأما يف حالة ترك املش�اكل دون 

إيجاد الحلول املناسبة لها فإنها سوف تراكم وتؤدي 
اىل صعوب�ات جديدة ربما يكون من الصعوبة حلها – 
كما ان األخطار التي تواجه العراق ومنها املشاكل مع 
دول الج�وار يمكن حلها أما بالطرق الدبلوماس�ية او 
باللج�وء اىل املنظمة الدولي�ة )األمم املتحدة( حيث ان 
هذه املرحلة تحت�اج اىل تكاتف جميع األطراف الذين 
من مصلحتهم االتحاد ودفع الخطر وترشيع القوانني 
الت�ي يأتي يف مقدمتها قان�ون النفط والغاز الذي هو 

عصب الحياة االقتصادية يف العراق. 

املادة 140 واملناطق املختلف عليها

هن�اك مناط�ق محل خالف ب�ني حكوم�ة املركز 
واالقاليم ربما تأتي يف مقدمتها )كركوك( وهذا يمكن 
حله عن طريق اللجوء اىل الدس�تور العراقي الذي هو 
)الحك�م( حيث ان هن�اك تغيريا يف الح�دود االقليمية 
بسبب ممارسات النظام البائد لكن الدستور العراقي 
لم يحدد املعايري التي تحل وفقها هذه االشكالية وهذا 
يوجب وجود حوار وطني واس�ع ومعمق دون اللجوء 
اىل وس�ائل اإلعالم او التصعيد والتهديد من قبل بعض 
السياس�يني ه�ذا ال يخدم العملية السياس�ية برمتها 
حيث ان الكوي�ت قامت ببناء ميناء مبارك الذي خنق 
الع�راق من ناحية الجنوب وم�ع ذلك توجد اختالفات 
يف الترصيح�ات بش�أن هذا املوض�وع الوطني وحتى 
املواقف يجب ان توحد ما دام هذا األمر يمس مصلحة 
الع�راق. حيث ان توحيد الخطاب الوطني والس�يايس 
ه�و أمر مه�م ج�داً يف ه�ذه املرحلة وال�ذي ينعكس 
بالتأكيد عىل الوضع األمني وعىل ترشيع القوانني وان 
تكون هناك وحدة وطنية نابعة من توحيد الصف بني 

الكتل السياسية من اجل الوطن واملواطن.

مفاهيم دستورية
املادة / 15 من الدستور العراقي 

لكل ف�رد الحق يف الحياة واألم�ن والحرية وال 
يجوز الحرمان من ه�ذه الحقوق او تقييدها إال 
وفق�اً للقانون وبن�اًء عىل قرار ص�ادر من جهة 

قضائية مختصة.
املادة/ 16 

تكافؤ الف�رص حق مكفول لجميع العراقيني 
وتكف�ل الدولة اتخاذ اإلج�راءات الالزمة لتحقيق 

ذلك.
املادة/ 17 

اوالً: لكل فرد الحق يف الخصوصية الشخصية 
بما ال يتناىف مع حقوق اآلخرين واآلداب العامة.

ثاني�اً: حرم�ة املس�اكن مصون�ة وال يج�وز 
دخوله�ا او تفتيش�ها او التع�رض له�ا إال بقرار 

قضائي ووفقاً للقانون.

س/ من االخ حسني ابراهيم حسني 
من مدينة الصدر يسأل عن الفرق بني 

التحقيق والتحقق يف القانون ؟ 
ع�ن  البح�ث  ه�و  التحقي�ق  ج/ 
الحقيق�ة يف واقع�ة معينة يتم نظرها 
من قبل املحققني او الرشطة او أعضاء 
الضب�ط القضائي اآلخرين، يف حني أن 
التحقق: هو التأكد من حالة موجودة 
ولك�ن تحت�اج اىل إثب�ات م�ن ناحي�ة 
التكيي�ف القانون�ي او مدى الش�مول 
بالقان�ون املعن�ي، كما ه�و الحال يف 
)لجن�ة التحقق من إع�ادة املفصولني 
السياس�يني( والتي تتأك�د من صحة 
الق�رارات الصادرة من لج�ان الفصل 
الس�يايس يف الوزارات، أي أن التحقيق 
ه�و البح�ث ع�ن حالة غ�ري موجودة 
او غ�ري ظاه�رة ومحاول�ة إظهاره�ا 

ولك�ن التحقق هو حالة موجودة لكن 
يقت�ي التأكد م�ن مالئمته�ا للواقع 

املطلوب. 
س/ من األخت أم هش�ام يف مدينة 
البياع تسأل عن املدة التي تستمر فيها 

النفقة للصغار ؟
األح�وال  لقان�ون  وفق�اً  ج/ 
الش�خصية فإن النفقة تستمر لألوالد 
اىل أن تت�زوج األنثى ويص�ل الغالم اىل 
الحد الذي يتكس�ب في�ه أمثاله ما لم 
يكن طالب عل�م كما ان مقدار النفقة 
يتغري بتغري الظ�روف االقتصادية من 

حيث الزيادة.
س/ من عواد غيدان من محافظة 

دياىل يسأل عن استقالة املوظف ؟ 
م�ن  يس�تقيل  ان  للموظ�ف  ج/ 
وظيفت�ه بطل�ب تحري�ري يقدمه اىل 

الجه�ة التي ينتمي اليه�ا والتي عليها 
البت فيه خالل ش�هر، ويعترب املوظف 

منفكاً عن الوظيفة بنهايتها. 
س/ من الزميلة املحامية ش�يماء 
التميمي من العبي�دي تقول، إن هناك 
اعتداءات كث�رية تحصل عىل املحامني 

فما هو الحل ؟
ج/ ن�ص قانون املحام�اة يف املادة 
29 من�ه عىل )يعاقب م�ن يعتدي عىل 
مح�ام أثن�اء تأدي�ة أعم�ال مهنته او 
بس�بب تأديتها، بالعقوب�ة املقررة ملن 
يعت�د عىل موظ�ف عام أثن�اء تأديتها 
امل�ادة  ان  كم�ا  تأديته�ا(  بس�بب  او 
)229( م�ن قان�ون العقوبات عاقبت 
بالحب�س كل من أهان او هدد موظفاً 
او ش�خصا مكلفا بخدم�ة عامة أثناء 

تأدية الواجب او بسببها .

صادق العراق بالقانون 17 لسنة 2007 عىل اتفاقية منظمة الصحة العاملية بشأن 
مكافحة التدخني، وهذه االتفاقية تحتوي عىل 38 مادة، وهي برعاية منظمة الصحة 
العاملية، والتي تبني أن لكل إنس�ان حق التمتع بالصحة، وإنها تهدف اىل مكافحة آثار 
التدخني عرب الحدود، وقد اعتربت هذه االتفاقية أن التدخني وباء ومش�كلة، وأن هناك 
قلق�اً عاملي�اً من املنظمات الصحية إزائ�ه، خصوصاً أنها أدت اىل وف�اة اآلالف من بني 
البرش ألس�باب مرضي�ة منها الرسطان والتدرن والس�ل الرئ�وي، وأن هناك تصاعداً 

يف وت�رية املدخنني من األطفال واملراهقني والنس�اء وأن ه�ذه االتفاقية ترمي اىل 
حماي�ة األجيال املقبل من عواقب التدخني وتناول التبغ، وألزمت هذه االتفاقية 
ال�دول برورة التوعي�ة لحماية أفراد املجتمع عىل الصعي�د الوطني والتعاون 

فيما بينها ووضع برامج فعالة للمكافحة ومنع الرويج للتبوغ .

خطط ملكافحة التدخني
وألزم�ت االتفاقية أعاله، كل الدول املوقعة عىل وضع إس�راتيجية طويلة 
األمد، وخطط وبرامج ملكافح�ة التبغ وإدمان النيكوتني، كما ألزمت االتفاقية 
جميع الدول عىل جمع املوارد املالية لتنفيذ االتفاقية بكافة فقراتها، وأن تكون 

هناك تس�عريات كمركية مرتفعة الثمن عىل دخول التبوغ والسكائر اىل الدول 
املوقعة عىل هذه االتفاقية وان تكون هناك رضائب مرتفعة بشأنها وان يمنع 

التدخ�ني يف أماكن العمل واألماكن العامة، وعىل البلدان املوقعة عىل االتفاقية، 
أن تكش�ف ع�ن محتويات منتج�ات التبوغ ، والكش�ف العلني ع�ىل املحتويات 

الس�امة ملنتجات التبغ وعدم الرويج او وس�م منتجات التب�غ بأنها ذات خصائص 
تش�جع الناس ع�ىل التدخني، وأنها ال تحت�وي عىل أرضار وأن تحتوي علب الس�كائر 
ع�ىل التحذير من آثار التدخني ومخاطره الصحية، وأن تكون واضحة وظاهرة للعيان 

ومقروءة لغرض توعية الجمهور. 

وكذلك ال بد من مشاركة الهيئات العامة ومنظمات املجتمع املدني واملنظمات غري 
الحكومي�ة، وال ب�د كذلك وفق هذه االتفاقي�ة، أن يكون للتلفزي�ون دور يف املنع، وأن 
تكون هناك إش�ارة عىل املنتج تبني جهة اإلنت�اج، وأن يكون إصداره بصورة قانونية، 
وجمع املعلومات عن التجار وتبادل الس�لطات الكمركية وحظر بيع منتجات التبغ اىل 
الصغ�ار، والذين تقل أعمارهم عن الس�ن القانونية او املنتج�ات املجانية من التبوغ، 
وكذلك ال بد من مس�اهمة الجهات الصحية يف تفعي�ل الدور الرقابي وإعطاء التقارير 
التي تب�ني خطورة التبوغ والتع�اون مع املنظمات الدولية الصحي�ة بهذا الخصوص، 
وكذل�ك اآلثار التي تس�ببها تجارة التبوغ عىل املجتمع عموم�ًا وأعطت هذه االتفاقية 
حي�ز كذلك للذي�ن يعملون يف زراعة التب�وغ والذين يتأثرون بذل�ك وان يتحولون اىل 

زراعة أخرى يف محاصيل بديلة.
املوؤمترات الدورية اخلا�سة بالتفاقية

وق�د أنش�أت االتفاقية مؤتمراً ل�كل األطراف املوقع�ة، يتوىل االنعق�اد بصورة 
دورية، وأن تصدر قراراته بصورة دورية، وأن تكون هناك أمانة عامة لهذا املؤتمر، 
وكذل�ك لتس�وية النزاع�ات فيما يتعلق بتفس�ري ه�ذه االتفاقية، وكذل�ك ما يتعلق 
باملس�اعي الحميدة والوساطة والتوفيق وكذلك االنس�حاب منها وإدخال التعديالت 
عليه�ا بعد س�نتني من تأريخ بدء تنفيذها بالنس�بة للطرف الذي يطلب االنس�حاب 
وس�نة واحدة من تاريخ تسلم إشعار االنس�حاب، ويجوز ألي طرف اقراح ما يؤدي 
اىل نج�اح االتفاقية التي أبرمت ع�ام 2003.. وهي من االتفاقيات الحديثة املطبقة يف 
الكث�ري من دول العالم وقد أصدرت العديد م�ن دول العالم العربي كذلك قوانني خاصة 
تمن�ع التدخني يف األماكن العامة ومنه�ا األردن واملغرب وتونس. وبالتأكيد أن القوانني 
ذات الصل�ة تمت�د من ه�ذه االتفاقي�ة، وتكون االتفاقي�ة بكافة مفاصله�ا وموادها 
أنموذج�اً إلصدار تلك القوانني، وحس�ب طبيعة املجتمع الذي توق�ع فيه، وترشع فيه 

هذه القوانني. 

)س�لمان( يسكن يف مدينة متواضعة 
تبعد عن بغداد ع�رشات )الكيلومرات(، 
وه�و معل�م يح�رص كث�رياً ع�ىل تربية 
واألخ�الق  املث�ل  ع�ىل  القري�ة  أطف�ال 
مش�اعره  ص�دق  أن  حت�ى  الحمي�دة، 
جعله يطبق م�ا يقوله يف حياة بكل دقة 
م�ع اآلخري�ن، وبات حس�ن النية معهم 
ويص�دق م�ا يقولونه دون أدنى ش�ك يف 
الحك�م ع�ىل النواي�ا.. وهو مع�روف يف 
مدينته التي تقارب أجواء القرية بدماثة 
الخلق وإعطاء النص�ح اىل اآلخرين بكل 
أمان�ة، وهو يؤدي الص�الة ويقرأ الكتب 
املختلف�ة حتى انه بدأ يكتب خصوصاً يف 
املس�ائل الدينية التي يحبها كثرياً وأثرت 
يف حيات�ه. وهو ال يذه�ب اىل بغداد إال يف 
املناسبات البعيدة او للزيارة الدينية التي 
تك�ون يف أوقات يفرح به�ا ويحر لها 
كث�رياً، ويف أحيان معينة يأخذ زوجته إال 
ان�ه يف اغلب األحي�ان يذهب لوحده، ويف 

يوم الس�فر وبعد أن صىل الفجر وتعطر 
وتهن�دم وش�د رحال�ه اىل مدين�ة بغداد 
الجميل�ة يف زيارت�ه املعه�ودة اىل اإلمام 
الكاظ�م )ع( بدع�اء من زوجت�ه وابنته 
الصغ�رية ومع نس�ائم الصب�اح وعطر 
املزارع التي ترطب الفؤاد، سارت سيارة 
األجرة اىل بغ�داد ورسح به الخيال بعيداً 
وه�و يتحس�س )م�ا يحمله م�ن مال( 
ل�رشاء الثي�اب والهداي�ا الت�ي يعطرها 
بأريج )باب الحوائج( يف  الكاظمية والتي 
يقدمها يف كل مرة اىل زوجته او اىل طالبه 
النجب�اء حت�ى أن رشائه )للمس�بحات 
والرب والكتب الصغرية وبأعداد كبرية( 
يشء ال غنى عنه.. وبعد وصوله اىل مرآب 
النهض�ة وبدأ مس�ريته نحو الس�يارات 
املتوجهة اىل )مدين�ة الكاظمية( فوجئ 
بشخصني يتناقش�ان أمامه بشكل حاد 
أثار انتباهه، حيث أن النقاش كان يدور 
حول رشاء يشء أظهراه أمامه هو )كمية 

من الذهب( حيث قال البائع )أنا أريد أن 
أس�افر( وقال الثاني )مبلغ البيع كبري( 
وج�اء ثالث وق�ف اىل جانب )س�لمان( 
وحثه عىل الرشاء ألن الفرصة مؤاتية ما 
زاد من اهتمام )سلمان( الن االول طلب 
منهم جميعاً التوجه معه اىل بيته لرييهم 
ما لدي�ه من ح�ي وجواهر يري�د بيعها 
لهم ألنه ينوي الس�فر اىل األردن، وش�ب 
رصاخ ب�ني الطرف الثان�ي والثالث الذي 
وقف اىل ج�واره حول األحقية يف الرشاء 
ما جعل )سلمان( يصدق املوضوع وأراد 
أن يش�ري جزءا من هذا الذهب لزوجته 
وابنته، وما إن أبدى رغبته حتى اعرض 
االثنان وقالوا له )نحن قبلك( وبعد ش�د 
وج�ذب وافقا أن يبيعوه قس�ماً من هذا 
الذه�ب ع�ىل أن ي�رك لهم قس�ماً منه، 
وفع�اًل وص�ل الجميع اىل بي�ت متواضع 
لوق�ت  الثالث�ة  وانتظ�ر  البائ�ع  دخل�ه 
أكث�روا في�ه النق�اش ع�ىل أن الفرصة 

كب�رية لرشاء هذا الذهب قبل أن يس�افر 
صاحبه، وفع�اًل جاء بوجه حزين يحمل 
ذهباً يف علبة نفيسة وتزاحم االثنان عىل 
األخ�ذ وأخذوا قس�ماً منه وأعط�وا ماالً 
للبائع، حتى تزاحم معهم س�لمان واخذ 
مق�داراً كبرياً بجزء كبري من ماله وذهب 
ألداء الزي�ارة، ويف الطري�ق ب�دأ يفكر يف 
ه�ذا الذه�ب )وصحته( حت�ى توجه اىل 
اح�د الصاغة بع�د أدائه الزي�ارة ورشاء 

هداي�ا الطلبة وكان�ت املفاجئة املدوية 
والكب�رية، أن أخ�ربه الصائ�غ ب�أن 
هذا الذه�ب )مزور( لم يقل ش�يئاً 
س�وى )ال حول وال ق�وة إال بالله( 
ولم يح�رج يف حديث املوضوع اىل 
طالبه وأخربهم بأن الرش ال يمكن 
أن ينت�رص ع�ىل الخ�ري، الن الخري 

أوس�ع وأش�مل وأن الله تع�اىل ال بد 
أن يوق�ع )املحتال�ني( يف براثن رشهم 

عاجالً أم آجالً. 
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حاوره/ حمرر ال�سفحة

اعداد : امل�ستقبل العراقي

مفاهيم دستوريةاستشارات قانونية

االتفاقية الدولية ملنع التدخني

بريق الذهب خيدع الطيبنيواقعة ق�سائية

رشع الربمل�ان العراقي بتأري�خ 2011/9/24 قانون 
هيئة النزاهة، حيث تضمن هذا القانون 31 مادة واحتوى 
ستة فصول، تضمن الفصل االول عىل التعاريف واالهداف 
التي تقوم بها الهيئة، والتي يأتي يف مقدمتها املس�اهمة 
يف من�ع الفس�اد ومكافحته واعتماد الش�فافية يف إدارة 
شؤون الحكم عىل جميع املستويات عن طريق التحقيق 
يف قضايا الفس�اد ومتابعتها وإعداد مرشوعات القوانني 
التي تس�هم يف تحقيق هذه االهداف وتعزيز ثقة الشعب 
العراقي بالحكومة عرب إلزام املس�ؤولني فيها بالكش�ف 
عن ذممهم املالية، كما ان األس�باب املوجبة لترشيع هذا 
القان�ون بينت أنه يه�دف اىل تنظيم عم�ل هيئة النزاهة 
ومهامها وصالحياتها يف س�بيل رفع مس�توى النزاهة، 
والحف�اظ ع�ىل املال الع�ام، ومحاربة الفس�اد، وتنظيم 
العالقة بني الهيئة وبني األجهزة الرقابية األخرى، وبينت 
امل�ادة )2( م�ن القانون ع�ىل أن هيئة النزاهة مس�تقلة 
تخض�ع لرقابة مجلس الن�واب ولها ش�خصية معنوية 
واس�تقالل مايل وإداري، ويمثلها رئيس�ها او من يخوله 
وأوجبت املادة )4( من القانون أعاله عىل مجلس النواب 
تش�كيل لجنة مؤلفة من )9( أعضاء م�ن لجنة النزاهة 
والقانونية، الختيار ثالثة مرشحني ملنصب رئيس الهيئة، 
حيث يصادق مجلس النواب عىل احد املرشحني باألغلبية 
املطلقة، وفقاً للرشوط الواجب توفرها يف املرش�ح الذي 
يوج�ب أن يكون عراقياً، وغري محك�وم عليه عن جناية 
او جنح�ة مخل�ة بال�رشف، وأن يتس�م بأع�ىل معاي�ري 
الس�لوك األخالقي والنزاهة واألمان�ة وال يقل عمره عن 
)40( س�نة ومس�تقالً ورشوط أخرى حيث يتوىل وضع 
السياسة العامة للهيئة وإدارتها وضمان تأدية واجباتها 
واحرامها للقانون واقراح املوازنة العامة للهيئة ويكون 
اس�تجواب رئيس الهيئة م�ن قبل مجلس الن�واب وفقاً 
إلجراءات استجواب الوزراء املنصوص عليها يف الدستور 
)م 7( م�ن القان�ون وتتم إجراءات إعف�اء رئيس الهيئة 

بنفس إجراءات إعفاء الوزير.
وبين�ت امل�ادة )10( م�ن القان�ون: أن مرك�ز الهيئة 
يتكون م�ن عدد م�ن الدوائ�ر )التحقيق�ات والقانونية 
والوقاية والعالقات واإلدارية والبحوث والدراسات( وعن 
إج�راءات التحقيق فللهيئة صالحية اج�راء التحقيقات 
بواس�طة اح�د محققيه�ا ب�إرشاف ق�ايض التحقي�ق 
املختص، ويك�ون لهيئة النزاهة األولوي�ة يف التحقيق يف 
قضايا )الفس�اد( عىل اختص�اص الجه�ات التحقيقية 
األخرى، العس�كرية وقوى األمن الداخي ويجوز لرئيس 
الهيئة، فتح فروع لها يف األقاليم واملحافظات، وحس�ب 
الحاجة، وألزم القانون كذلك يف الفصل الرابع عىل جميع 
املناص�ب الس�يادية والدرج�ات الخاص�ة وكل من ترى 
الهيئة رضورة بالكش�ف عن ذممهم املالية تقديم تقرير 
عن ذممهم املالية، ويف األحكام العامة وما تناولته املادة 
21 وم�ا تاله�ا من أحكام عامة ف�إن الهيئة تتعاون مع 
ديوان الرقابة املالية ومكاتب املفتشني العموميني ويقدم 
رئيس الهيئة تقريراً سنوياً وفق املادة )26( من القانون 
اىل مجل�س النواب ومجلس ال�وزراء خالل 120 يوما من 
تاري�خ انتهاء الس�نة يضمن�ه ملخصاً حول نش�اطات 
الهيئ�ة وإجراءاتها وانجازاتها، ويف ميدان تنمية النزاهة 
والش�فافية والخضوع للمس�اءلة وأخالقي�ات الخدمة 
العام�ة، ومالحقة الكس�ب غري املرشوع، كم�ا أن هذه 
الهيئ�ة وفق امل�ادة )27( م�ن القانون، تخض�ع لرقابة 
وتدقيق ديوان الرقابة املالية والذي يرفع التقارير بشأنها 

اىل مجلس النواب ويعلنها اىل وسائل اإلعالم والجمهور.
إن ه�ذا القانون خطوة مهمة وحضارية، وس�يكون 
له ش�أن يف القضاء عىل ظاهرة الفس�اد املسترشي الذي 
أوجدته الظروف القاس�ية التي يمر بها العراق، حيث أن 
هذا القانون يؤس�س لبناء مس�تقبي مقبل يكون وفقه 
رقابة منظمة ملؤسسات ودوائر البلد والذي يخدم عموم 

الناس.

علي جابر

نظرة يف قانون 
هيئة النزاهة

قطوف قانونية 

�سو�سن داود – قانونية 

قانون النفط والغاز .. ورضورات املرحلة املقبلة
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وقد أطل�ق على هذه البحيرة 
بس�بب  المي�ت«  »البح�ر  اس�م 
ع�دم ق�درة الكائن�ات الحي�ة أو 
األس�ماك على العي�ش فيه لكون 
مياه�ه ش�ديدة الملوح�ة، فه�ي 
تق�ارب عش�رة أضع�اف ملوحة 
المحيطات، وتتغي�ر هذه اعتمادا 
عل�ى العم�ق. كما ال تعي�ش فيه 
الكائنات الحية بالرغم من وجود 
بعض أنواع البكتيريا والفطريات 
الدقيقة فيه. يقع البحر الميت في 
منخفض عميق يش�كل جزءا من 
الشق السوري األفريقي، وحسب 
نظرية عالم اإلراضة البروفيسور 
لي�و بي�كارد "كان ف�ي الماضي 
ج�زءا من بحي�رة واس�عة حلوة 
المي�اه امتدت عل�ى منطقة غور 
األردن ومرج بن عامر وصبت في 

البحر األبيض المتوسط. وحسب 
التغييرات  النظرية أس�فرت  هذه 
ف�ي عل�ّو األرض قب�ل مليون�ي 
ع�ام تقريبا إلى انقط�اع الوصلة 
بين تلك البحي�رة والبحر األبيض 
المتوس�ط، وإلى تضي�ق البحيرة 
إلى بحي�رة طبري�ا، نه�ر األردن 
والبحر المي�ت. فأدى حصر مياه 
البح�ر المي�ت، وتبخر الم�اء إلى 

زيادة نسبة األمالح فيه".
المي�ت  البح�ر  ط�ول  يبل�غ 
37 كيلومت�را وعرض�ه خمس�ة 
عش�ر كيلومت�را وس�بعمئة متر 
أما انخفاض س�طحه عن سطح 
البح�ر األبيض المتوس�ط فيبلغ 
البح�ر  مس�احة  وتبل�غ  417م. 
 945 حوال�ي  اإلجمالي�ة  المي�ت 

كيلومتراً مربعاً.

المتح�دة  الوالي�ات  ف�ي 
كارولين�ا  والي�ة  األمريكي�ة، 

ش�ركة  تق�ع  الش�مالية 
الجن�وب«   Furnitureland«
لألث�اث، وف�ي اآلون�ة األخي�رة 
أنج�زت الش�ركة عم�ال مذه�ال 
يتمثل بسرير مزدوج في حوض 
اس�ماك بس�عة 2460 لت�را من 
مي�اه البح�ر، ويح�وي الحوض 
مجموعة رائعة من األسماك التي 
تدفعك إلى االسترخاء، برأيي من 
يشتري مثل هذا السرير لن يجد 
القلق طريقا إليه، ما رأيكم بذلك 

؟ هل تفكرون باقتنائه؟.

األغن�ام  م�ن  قطي�ع  اقتح�م 
مح�اًل تجاري�اً ف�ي منتج�ع التزلج 
النمس�اوي في شارع سانت أنطوان 
مم�ا أدى إلى مغ�ادرة أصحاب محل 
"Intersport" والمتس�وقين المكان 
، إضاف�ة إل�ى وق�وع أض�رار بآالف 
الجنيه�ات.  وق�ال المتحدث باس�م 
المتج�ر بحس�ب "ديلي مي�ل" أنهم 
اعتق�دوا أن أح�د هذه الخ�راف رأى 
نفس�ه ف�ي الم�رآة فدخ�ل للتحقق. 
وأضاف المتحدث بأنه لكون خروف 

واحد دخ�ل فقرر اآلخ�رون بالطبع 
إتباع�ه. وتجري اآلن مفاوضات بين 
المحامين ومالك ه�ذه األغنام حول 
تقدير كم الدمار الذي أحدثه القطيع 
ف�ي المتجر.  وأش�ارت "ديلي ميل" 
إلى ذه ليس�ت أول م�رة تقتحم فيها 
حيوان�ات مح�ال ف�ي النمس�ا. فقد 
اقتحم�ت بقرة الع�ام الماضي محال 
آخر للمالبس الرياضية وقد أصبحت 
نجم�ة من�ذ ذلك الوق�ت حيث أصبح 

يستعان بها في اإلعالنات.

البحر امليت..
 شاهد مالـم تشاهده

متاهــــــة

األزي�اء  ع�روض  ترافق�ت 
اعتم�اد  م�ع  الباريس�ية 
ع�ى  واملزين�ن  املصمم�ن 
ابتكارات نوعية تداخلت فيها 
الترسيح�ات م�ع اس�تخدام 
األوان�ي الحديدي�ة، يف تقديم 
املرافق�ة  املودي�الت  أح�دث 
لألزياء واملجموعات املعروضة 

لربيع وصيف ٢٠١٣.  وظهرت 
أش�به  وكأنه�ن  العارض�ات 
تغ�زو  بمخلوق�ات فضائي�ة 
األرض، من كوكب آخر، وهو 
م�ا دف�ع الحض�ور إىل تنويع 
تركيزه�م بن الفس�اتن من 
جهة وإكسس�وارات الش�عر 

الغريبة من جهة أخرى. 

 يواص�ل اإلعص�ار جي�الوات 
طريقه في االتجاه الشمالي الشرقي 
مهددا أكبر جزر اليابان "هونشو" 
باألمواج المرتفعة والرياح القوية 

الغزي�رة. وأعلنت وكالة  واألمطار 
األرصاد الجوية اليابانية أن إعصار 
"جيالوات" ، هو الس�ابع عشر في 

موسم األعاصير.

إعصار جيالوات هيدد 
اليابان جزر  "هونشو" أكرب 
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عموديافقي

اليقطينة العمالقة بـ ٦٠٠ يورو

)آيفون 5( يشهد إقباالً قياسيًا يف الكويت

2  ت�سرين االول

�سورة من الذاكرة

بغداد 
يف الع�سرينات

١١87 - انته�اء حصار صالح 
الدي�ن األيوبي للقدس باس�تيالء 
قوات�ه ع�ى املدينة بع�د 88 عاًما 

من حكم الصليبين لها.
١5٣5 - جاك كارتييه يكتشف 
املوق�ع ال�ذي أقيمت في�ه مدينة 

مونرتيال الكندية.
١55٢ - قيرص روس�يا إيفان 
الرابع يس�تويل ع�ى مدينة قازان 

الترتية.
األمريك�ي  الرئي�س   -  ١789
جورج واشنطن يرسل التعديالت 
املعروف�ة  املقرتح�ة  الدس�تورية 
باس�م وثيقة الحق�وق األمريكية 

إىل الواليات إلقرارها.
األمريك�ي  الرئي�س   -  ١9١9
وودرو ويلس�ون يصاب بس�كتة 
دماغي�ة أدت إىل إصابت�ه بش�لل 

جزئي.
١9٢5 - ج�ون لوج�ي ب�رد 
يقوم بتجربة أول تلفاز يف العالم.

١9٣4 - س�قوط ١6٠٠ قتيل 
يف إعص�ار يف منطقت�ي أوس�اكا 

وكيوتو يف اليابان.
األملاني�ة  الجي�وش   -  ١94١
تش�ن هجوما قويا عى موس�كو 

خالل الحرب العاملية الثانية.
١954 - أملاني�ا الغربية تنضم 

إىل حلف شمال األطليس.
١958 - اإلعالن عن اس�تقالل 
غينيا برئاسة أحمد سيكو توري.

١97٣ - ش�اه إي�ران محم�د 
رض�ا بهل�وي ينجو م�ن محاولة 

اغتيال.
الس�ورية  الق�وات   -  ١978
تشتبك مع الفدائين الفلسطينين 
س�هل  يف  مس�لحة  مواجه�ة  يف 
البق�اع بلبن�ان مم�ا أس�فر عن 
مقت�ل ١٣٠٠ ش�خص معظمهم 

من الفلسطينين.
١986 - نجاة رئي�س الوزراء 
الهندي راجيف غاندي من محاولة 
اغتي�ال ق�ام بها أحد الناش�طن 

السيخ.
التون�يس  الرئي�س   -  ١987
وزي�ر  يع�ن  بورقيب�ة  الحبي�ب 
الداخلي�ة زي�ن العابدي�ن بن عيل 

رئيًسا للحكومة.
اتف�اق ب�ن تون�س   -  ١994
وإرسائيل عى فتح مكتب للتمثيل 

التجاري لكل منهما لدى اآلخر.
٢٠٠١ - حلف شمال األطليس 
يف  فق�رة  إىل  األوىل  للم�رة  يلج�أ 
ميثاق�ه تنص ع�ى أن أي هجوم 
عى أية دولة عضو فيه هو هجوم 

عى الدول األعضاء.

1 – فريق كرة قدم سوري – 2 – ملكي – ظواهر جغرافية مدمرة 
– 3 – نفاد رأس المال – 4 – داء – عاصفة بحرية – نصف شاهد – 5 
– عكسها من الحبوب – مدرب كرة قدم يوغسالفي – 6 – مطر شديد 
– قص�د – 7 – ح�ارس مرمال مغربي معتزل – س�يف – 8 – عكس�ها 
ص�وت الضبع – س�قط  صريعاً – 9 – مدينة مغربية – االس�م الثاني 

لحارس مرمى لبناني معتزل .

1 – فريق كرة قدم سوري – قبيلة عربية قديمة – 2 – نادي أوروبي 
– 3 – عكس�ها شرد – متش�ابهة – 4 – تالل – عكسها اإلحسان – 5 
– ن�ادي إنكليزي – خدع – 6 – أس�م موصول – لمع – معركة – 7 – 
عكسها مدينة سعودية – قدح – 8 – حارس مرمى ألماني – 9 – عدل 

– قبيلة عربية أشتهد أفرادها بالبخل .

فال�سفــــــة

 )Ἀρχύτας  : )باليوناني�ة  أرخيت�اس 
فيلس�وفاً  كان  ق.م(   ٣47  -  4٢8(  �
إغريقي�اً قديم�اً, رياضياً وفلكي�اً ورجل دولة 
املدرس�ة  إىل  انتم�ى  وعامل�ًا  واس�رتاتيجي. 
البيثاغورية واش�تهر بأنه مؤسس امليكانيكا 

الرياضية, كما كان صديقاً ألفالطون.
ُولد يف تارينتوم, ماغنا غراس�يا )إيطاليا 
اآلن(. وتتلم�ذ لفرتة عى يد فيلوالوس. ودّرس 
ني�دوس,  م�ن  ليودوكس�وس  الرياضي�ات 
ومينايخموس كان تلمي�ذاً لألخر. يعتقد بأن 
أرخيتاس كان مؤسساً للميكانيكا الرياضية. 
وأنه أول م�ن بنى آلة طائرة.وهي نموذج عى 
ش�كل طائ�ر مدفوعة بالبخ�ار. ويق�ال أنها 
ط�ارت فعالً ل�� ٢٠٠ م�رت. وهذه اآلل�ة التي 
ُس�ميت بالحمامة, قد علقت عى س�لك ألجل 
أن تؤدي طران�ًا. كما كت�ب أرخيتاس الكثر 
يف امليكانيكا. قدم أرخيتاس مهوم "املتوس�ط 
املتناس�ق" وال�ذي ل�ه أهميت�ه يف الهندس�ة 

اإلس�قاطية ونظري�ة األرقام. ح�ّل أرخيتاس 
مشكلة "مضاعفة التكعيب" عن طريق البناء 
الهن�ديس. حيث أن دمج متوس�طن كرسين 
مس�او لفّك الج�ذر التكعيبي. وه�ذا النموذج 
ال�ذي يس�تخدم خط�وط تنش�أ م�ن تحريك 
األجسام لبناء الكرسين بن مغناطيسن. كان 
األول يف امليكانيكا. وس�ّمي منحنى أرخيتاس 
املس�تخدم يف حل مش�كلة مضاعفة التكعيب 
باس�مه. سياس�ياً وعس�كرياً, كان أرخيتاس 
ش�خصية طاغية يف تارينتوم بالنسبة لجيله. 
وانتخبه الش�عب حاكماً لسبع سنوات, خالفاً 
لقوانينه�م ض�د الحك�م الطوي�ل, كان قائداً 
عس�كرياً ال يهزم, ويف الحمالت التارنتية ضد 
الخط�اب  الجنوبي�ن.  اإليطالي�ن  جرانه�م 
الس�ابع ألفالطون يظه�ر أن أرخيت�اس أنقذ 
أفالط�ون خالل مش�احناته مع ديونيس�وس 
الثان�ي مل�ك س�راكوز, ويف وظيفت�ه العامة 

ُعرف أرخيتاس بفضيلته وكفاءته. 

س�جلت مبيعات الهاتف الذكى الجديد الذى 
أنتجته رشكة آبل )آيفون 5( أرقاما قياسية 
بعد فرتة قصرة من إطالقه رسميا ىف كافة 
أنح�اء العالم خالل األس�بوع املاىض ، حيث 
تج�اوزت مبيع�ات )آيف�ون 5 ( ىف الس�وق 
الكويتي�ة ال�� ٢٠٠٠ جه�از خ�الل األي�ام 

القليلة املاضية.
وهو رقم فاق توقعات رشكات اإللكرتونيات 
الت�ى باتت تلجأ إىل مس�ألة الحجز املس�بق 
م�ن أجل تلبي�ة رغبة عمالئه�ا ىف ظل ندرة 

الكميات املتوفرة منه.
وأثار التفاوت الكبر ىف سعر الجهاز الجديد ، 
)وصل ىف بعض األحيان إىل 5٠ أو 6٠ دينارا( 

، دهشة ورفضا ىف صفوف العمالء الراغبن 
ىف الحص�ول علي�ه ، ففى بع�ض الرشكات 
واملتاجر بلغ سعره ٢99 دينارا ، وىف بعضها 

اآلخر وصل سعره إىل ٣5٠ دينارا.
وأوض�ح أح�د البائع�ن أن أصح�اب محال 
ال��  ، يش�رتون  الكوي�ت  اإللكرتوني�ات ىف 
)آيف�ون 5( م�ن الجهات الت�ى تتعامل مع 
الرشكة املنتج�ة )آبل( وليس معها مبارشة 
، مش�را إىل أن الجهات التى ت�وزع الجهاز 
الجديد لل�رشكات ىف العالم تعمد إىل توزيعه 
واالتص�االت  اإللكرتوني�ات  رشكات  ع�ى 
بكميات كب�رة دون االلتزام بس�عر موحد 
،األم�ر ال�ذى ي�ؤدى إىل اختالف س�عره بن 

رشكة وأخرى.

تناف�س املزارع�ون األملان 
يف مع�رض خ�اص أقي�م 
يف جن�وب أملاني�ا، وقّدمت 
م�ن  مجموع�ة  خالل�ه 
العمالقة من  اليقطين�ات 
األوزان الثقيل�ة، ون�ال يف 
جائ�زة  الفائ�ز  أعقابه�ا 
نقدي�ة تش�جيعية بقيمة 

6٠٠ ي�ورو.  ويعت�ر هذا 
املزروع�ات  م�ن  الن�وع 
رائج�ا يف أملاني�ا، وه�و ما 
يدفع الس�لطات إىل إقامة 
مسابقات خاصة لتشجيع 
الزراعة ال سيما يف املناطق 

واملدن الجنوبية. 

أرخيتاس

األواين احلديدية يف األزياء الباريسية
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احلمل
االبتعاد عن املشكالت يساعدك 
عى الرتكي�ز أفض�ل، فحافظ عى 
ه�ذه الوت�رة بع�ض الترصف�ات 

الصبيانية لن يكون ملصلحتك،

الثور 
التح�ركات  تكثي�ف  اىل  ب�ادر 
االجتماعية، فهو يوم ممّيز يسلّط 
األض�واء ع�ى قدرات�ك اإلبداعي�ة 
واإلنس�انية، ولعلك تن�ال جوائز أو 

ميداليات تقديراً لجهودك

اجلوزاء
التف�ّرد ف�ي ال�رأي مس�ألة 
خطي�رة وذات أبعاد، وال س�يما 
س�لباً  س�ينعكس  ذل�ك  كان  إذا 
على طبيع�ة العالقة مع الزمالء 
الفكرة التي تكّونت عند الشريك

ال�سرطان 
مهما حاول بعضهم تشويه 
صورتك، فإّنهم ل�ن يتمكنوا من 
الكبيريحرمهم  فرصي�دك  ذل�ك، 
تخس�ر  ق�د  مبتغاه�م  تحقي�ق 

الرهان مع الشريك

االأ�سد 
رقع�ة  توس�يع  ال�ى  تمي�ل 
الكثي�رة  فالمش�اريع  نش�اطاتك 
والنش�اط موج�ود. خالف�ات حول 
ميراث قد تتطور. أخبار بعيدة تحمل 

البهجة لألسرة عالقتك العاطفية

العذراء 
تراكم المش�كالت في العمل قد 
ي�ؤدي الى مواجه�ة م�ع اآلخرين، 
فس�ارع إلى تخّطي ذلك لترتاح أكثر 
ق�د تم�ّر العالق�ة بالش�ريك بفت�رة 

اختبار غير معلنة

امليزان
ال يس�مح ه�ذا الي�وم بارت�كاب 
األخط�اء ألّن�ك بذل�ك تعّرض نفس�ك 
لخسارة الفرص الثمينة المقبلة. لذلك 
حاول قدر اإلم�كان إنجاز كل ما عليك 

انجازه على نحو صحيح وسليم

العقرب 
تكون الحركة كبيرة، وتكون 
مس�تعداً ألخذ المبادرة وخوض 
األم�ور  تب�دو  تجرب�ة جدي�دة. 
واضحة وشفافة، ويسهل عليك 

اتخاذ القرار

القو�س 
وانفراج�ات  س�اّرة  أخب�ار 
مهّمة تط�ال الوضع المهني في 
الدرج�ة األول�ى. تتحّم�س لكل 
ما هو جديد وج�ريء تصّرفاتك 

استفزازية

الدلو 
أخلق الظروف المناس�بة في 
حياتك، لكن سيطر على انفعاالتك 
وغضبك وتس�رعك تسيطر الغيرة 
والمناكف�ات العاطفي�ة وتخ�اف 

على عالقة ما من االنهيار

اجلدي
التف�اؤل وااليجابي�ة يفتح�ان 
الكثير من االب�واب، وهذا يضمن لك 
مس�تقبالً زاهراً الش�ريك يبحث عن 
المس�تقبل، فيم�ا تكتفي بالتس�لية 

وهنا يظهر سبب الخالف

حوت 
قد تربح قضي�ة أو جائزة، وربما 
تحصل على تقديرأو ومكافأة. تحصل 
على منصب جديد أو شروط أفضل في 
العمل أو عروض مهمة أو عقد يجعلك 

فخوراً بنفسك

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

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

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

برجك اليوم 

للتخلص من األرق
 والقلق  تأمل األسامك !!

قطيع من األغنام
 يقتحم حماًل جتاريًا
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ال يختللف اثنلان على أن املطالعة اليلوم أمر يصعب على األهل إقناع 
أبنائهم باملواظبة عليه. فالنشلاطات املتاحلة للطفل اليوم، والتي تتضمن 
عنارص جذب ممتعة، كثرية، كألعاب الكمبيوتر، ومراكز الرتفيه املخصصة 

له، أفقدت الكتاب أهمّيته. 
للذا يرى االختصاصيون أن تشلجيع الطفل على املطالعة صار مهمة 
صعبة، ولكن ال يجدر باألهل االستسالم لهذه الصعوبة، والقول إن الكتاب 

فقد قيمته.
بلل يف إمكانهم توطيد عالقلة طفلهم بالكتاب وتعزيزهلا بعدم جعله 
مرتبطاً بمفهوم الدرس واملدرسلة، بل يمكنهم أن يجعلوا املطالعة نشاًطا 
ملن ضمن نشلاطات عطللة األسلبوع. و يرى البعلض اآلخر أنله يمكن 
األم االسلتفادة من دخول طفلهلا إىل الحضانة أو الذي ينتقل إىل املدرسلة 
بتعويلده عى املطالعة ليألف األحرف والكلملات. فهل هذا ممكن؟ وكيف 

يمكن األم تحقيقه؟ وماهي الكتب التي عى األم اختيارها؟
اإلختصاصية يف علم النفس الرتبوي فرح تميم أجابت عن هذه األسئلة 

وغريها.
• كيف يمكن األم أن تبدأ بتعويد طفلها عى القراءة؟

من املعلوم أن تعويد الطفل عى القراءة يبدأ من السنة األوىل من عمره، 
أي تكلون القلراءة ضمن طقلوس الطفلل اليومية ويف وقت اإلسلرتخاء. 

صحيلح أن الطفلل يف هذه السلن ال يعلرف القلراءة ولكنه 
يسلتمتع بالصور الزاهية، لذا فمعظلم القصص املوجّهة إىل 

هذه السن تكون مرتكزة عى الرسوم والقليل من الجمل.
والهلدف هلو تعويلد الطفل على الكتلاب والتآلف معه 
واحلرتام اسلتعماله، أي يقللب الصفحة بهدوء، يسلتمتع 
بالقصة التي تقرأها له والدته أو والده، مما يشعره بحنان 

أهله ويف الوقت نفسله تتعزز مخيلته وتتطّور إدراكاته 
الفكرية والذهنية، وبالتايل تصبح القراءة متعة 
بالنسلبة إليه.    كيف يمكن تشجيع الطفل عى 

القراءة خالل العام الدرايس؟
بداية يجب أن تكون القراءة نشلاًطا يستمتع 
به الطفلل ال أن تكون فرًضا ملزًملا به خصوًصا 

يف فصل الصيف، حيث النشاطات كثرية ومتنوّعة، 
لذا يمكلن األم أن تشلجع طفلها عى القلراءة وقت 

االسلرتخاء حني ال يكون لديه يشء يفعله، ومن املمكن 
أن يكلون هذا الوقت قبل النوم أو بعض الظهر. ولكن يف 
الوقت نفسله من املهم جًدا أن يكلون الوالدان النموذج 
الذي يتماهى به الطفل، أي أنهما أيًضا يخصصان وقًتا 

للقلراءة، ولو قراءة الصحف، فالطفل حني يرى والديه عى هذه 
الصلورة فإن ذلك يثلري فضوله ويحفلزه على تقليدهما. أما 
بالنسلبة إىل الطفل الذي ينتقل من مرحللة الروضة إىل مرحلة 
املدرسلة االبتدائية، فإن القراءة تعرّفه عى األحرف والكلمات 
فتصبح أليفة بالنسلبة إليه، وتغنلي مخّيلته وتفكريه، كما 
يتعلّلم كيف يتعامل ملع الكتاب. ولكن يف الوقت نفسله عى 
األم اإلنتباه إىل أن ال ترص عى أن تجعله يعرف كل ما سليتعلّمه 
يف املدرسلة ألن هلذا األمر سليف ذي حديلن، فهو قد 
يشعر بامللل يف املدرسلة ألنه يعرف كل يشء وبالتايل 
قلد يؤدي الحًقا إىل تراجع أدائه، لذا من املفضل أن 
تعّده بشكل سلس ومدروس، كما يمكنها األخذ 
برأي إدارة املدرسلة عما يمكنها أن توفره من 
كتب تناسلب املرحلة املدرسلّية التي هو فيها 

من دون تخطي املراحل األكاديمية.
• ملا هلي مواضيلع الكتلب التي على األم 
اختيارهلا لطفلهلا؟ عندملا يتقن الطفلل القراءة 
والكتابلة يصبلح لزاماً على األهل اختيلار الكتاب الذي 

يحتوي عى فقرات.

أكدت أحدث الدراسات العلمية أن املرأة يف مرحلة منتصف 
العمر تتمتع بقدرة فائقة عى تحمل مشكالت الحياة ورضبات 
القلدر ,  نتيجلة لخرباتها الحياتية التي تؤهلهلا الختيار أفضل 

الطرق لحل املشاكل واألزمات بنجاح. ولكن يف نفس 
ه الوقت يصلف البعض  هذ

بمرحللة  املرحللة 
املزاجية  التقلبات 
ت  بلا الضطرا وا

النفسية.
د. تهانلي عبلد السلالم محملد, األسلتاذة بكليلة الرتبية 
جامعة اإلسلكندرية تؤكد أن علماء النفس االجتماعي اهتموا 
بهلذه املرحللة خاصلة يف ظل تزايد نسلبة كبار السلن يف كل 
املجتمعات املتقدمة والنامية بشكل واضح, ربما بسبب 
ارتفاع مسلتوى الصحة العالجيلة والوقائية بوجه 
عام, وأيضا إلمكان االسلتفادة من خرباتهم, حيث 
يمثلون النضوج العلمي وغزارة الفكر وثرائه, 
ولكلن العملر اللذي يقاس بالسلنني ليس 
بالقطع دليل جودة الحياة, فكما تعتمد 
التغريات الفسيولوجية التي تصاحب 
تللك املرحلة عى الوراثلة فأنها تتأثر 
إنسلان  كل  حيلاة  بأسللوب  أيضلا 
وبطريقتله الخاصلة يف التعاملل مع 
األزملات. وتوضح د. تهانلي أنه كما 

يوجد عملر بيولوجي هناك أيضا عمر نفيس وعمر اجتماعي, 
أي أن النواحلي النفسلية والنواحلي االجتماعيلة تتمىش مع 
الزملن, ولكل إنسلان قدراته الخاصة مثل القلدرات اإلدراكية 
التلي تختللف حسلب خلربات الشلخص واسلتخداماته لها, 
وتنعكس هذه القدرات عى ذكاء الشلخص برصف النظر عن 
عملره الزمني, وهذا ينطبق أيضا على الذاكرة والتعلم, حيث 
أصبحلت فكلرة التعليم يف الصغلر كالنقش على الحجر غري 
صائبة, فقد وجد أنه يمكن -وحتى يف السن املتقدمة- التعليم 
من خالل وسائل علم النفس, كما تبني أنه مع التقدم يف العمر 
يتمتع اإلنسلان بثقة يف النفس وبأنه يمكنه اسلتيعاب اليشء 
الجديد بسلهولة. إىل جانب أنه يسعى لتقوية قدراته الحسية 
والقدرة عى مواجهة األزمات, لذا يجب إتاحة الفرص للنشاط 
الرتويحي واالشلرتاك فيه لكلي يعطي لإلنسلان عامة واملرأة 
بشلكل خاص الفرصة لالحتفاظ بالحيويلة والثقة بالنفس, 
كملا يجلب االنتبلاه اىل أن هناك مجلاالت يف حاجلة إىل خربة 

السلتني وحكمتها.. من هنا يجب عى امللرأة مراعاة النصائح 
التالية: تحديد الهدف من النشلاط الذي ستمارسه, وممارسة 
تمرينلات بدنية خاصة بلكل عضلة وكل مفصل, وممارسلة 
عقلية مثلل القراءة والكتابلة, ومناقشلة آراء وأفكار جديدة 
دائما, واملداومة عى عمل تمرينات روحية فيها البذل والعطاء 
بدال من األخذ ومحاولة معاونة اآلخرين, والنوم حسب حاجة 
الجسلم, والحصول علي قدر كاف من األوكسلجني والتنفس 
بعملق كلملا أمكن ذلك. هلذا باإلضافة إىل إدراك أنه بعد سلن 
الخمسني قد يحدث بعض التغريات التي تعتمد عى الوراثة أو 
أسللوب حياة الشخص, واملهم هو تقبل التغريات الطبيعية يف 
هذه املرحلة بالرضا مما يعكس الهدوء والطمأنينة والسكينة 
التلي تجعل املرأة تسلتفيد من كل مرحلة ملن مراحل حياتها 
وتتوج بها خرباتها يف الحياة ويكون أساسلها العطاء املستمر 

الذي يسعدها.   
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 2012 لشلتاء  مجلددا  تعلود 
القبعات بأنملاط مختلفة  موضة 
قطعلة  فهلي  متنوعلة  وأشلكال 
إكسسوار مميزة تضفي عى وجه 
املرأة ملسة من الجمال. لكن بما أن 
املوضة هلي بكل اختصلار ارتداء 
كل ملا يليق بنلا، ملع األخذ بعني 
االعتبار ما يناسبنا لتكون إطاللتنا 
انعكاس لطبيعة شلخصيتنا، “أنا 
زهرة” تقدم إليك مجموعة نصائح 

تفيدك عند اختيار القبعة.
اللون املناسب

1- ملن املهم جلدا اختيار للون قبعتك املناسلب الذي يظهر 
جماللك ويقللل ملن سلنوات عملرك ألن القبعة غري املناسلبة 
ستظهرك أكرب سلناً، وليس املهم أن يناسلب لون قبعتك أزيائك 
بقلدر مالئمته للون برشتك. عى سلبيل املثال قبعة بلون التفاح 
األخرض تبدو مالئمة أكثر لذوات البرشة الفاتحة، واللون الفويش 
سليجعل وجهك يبلدو أحمراً،  وألوان الباسلتيل مثلل الكريمي، 

الليلكي، والرمادي ال تصلح ملن تجاوزت 30 عاماً.
شكل وجهك يحدد قبعتك

2- من املهم جدا االنتباه إىل شكل وجهك عند اختيار القبعة، 
فلإذا كان وجهك مسلتديراً، فالقبعات ذات الحواف الواسلعة أو 
الصغرية والقبعة املسحوبة للخلف هي أفضل خيار لك. وينصح 
باختيلار القبعلات الرقيقة و سلهلة الحركة، أملا ذوات الوجه 
الطويلل والنحيل فيمكن أن يعتملدن تزيني قبعاتهن بالريش أو 
الزهور أو أرشطة فيونكات و أي إضافات أخرى، والنساء ذوات 
الوجله املربع يجب أن يخرتن قبعات غلري متناظرة لخلق توازن  
وذلك يجعل الوجه يبدو أصغر، أما اذا كان وجهك عى شكل قلب 

فأنت محظوظة الن أي نوع من القبعات سيناسبك!
نصيحة مؤنثة …

إحدى الطلرق األمثل لتجديد أزيائك هي القبعة، حيث تتالءم 
يف ملع أي زي ترتدينه، ويمكن  اعتمارهلا 

كما  املناسلبات،  تصلح مختلف  أّنهلا 
يلم للتغطيلة على معطف  قد
تمويله  أو  شلعرك ترتدينله، 
ترّسحيله  للم  مثالً.اللذي 

املقادير
•نصف كيلوغرام من اللحم املفروم

•حبلة كبلرية ملن البصلل، مقطعة إىل 
مكعبات

•حبة من الفلفل األخرض الحلو، مقطعة 
إىل مكعبات

•فصان من الثوم، مفرومان
•ربع كوب من بودرة الشّطة

•ملعقتان صغريتان من الكّمون
•ملعقة صغرية من الفلفل املكسيكي

•عبوتلان صغريتلان ملن الفاصوليلاء 
الحمراء

•حبتان من البندورة، معصورتان
•عبوة من معجون البندورة

•ملعقة صغرية من الفلفل األسود
املللح  ملن  صغريتلان  •ملعقتلان 

)اختياري(
•كوبان من املاء

طريقة الّتحضري
1. يضلاف اللحم إىل قلدر كبرية تحتوي 
على قليلل من زيت اللذرة توضلع عى نار 
متوسلطة حتلى يتفتلت اللحلم إىل قطلع 
صغلرية، ويأخذ اللون البني، ثم يصّفى من 

الزيت.
2. يضلاف إليله كّل ملن البصلل والثوم 

والفليفلة، ويقلّب املزيلج ملّدة 3 دقائق، ثم 
تسكب املكوّنات األخرى.

3. يلدع هلذا املزيج عى نلار هادئة، مع 
التقليب من وقت إىل آخر، وذلك ملدة ساعة. 
ويضاف املزيد من املاء لو احتجت ألن يكون 

أقل كثافة.

�أكلة �شهية

تعّلميصنعفتةاللحماحلار
غنية يا�شني حمد

منلذ ملدة وأنلا أمر من تللك املنطقلة يف كل يلوم فهي يف 
طريقي ملن الدار إىل "الدائرة" ويف لحظة معينة لفتت نظري 
الفتة تحمل عبارة جميلة "لنجعل من حب بغداد غرسلا طيبا 
يف نفوس النشء الجديد". أن العبارة شدت انتباهي فتساءلت 
مع نفيس عن أهمية الثقافة البيئية لدى األطفال وذلك بسبب 
تفاقم األخطار املحدقة بالبيئة الناجمة عن العدوان الغاشلم 
وسلقوط مئات األطنان ملن الفوالذ املنصهر واملواد املشلعة 
واملحرمة دوليا عى عراقنا األشلم، واتساع الهوة بني األرس يف 
طراز املعيشلة واختالف أنماط الحياة املحيطة، وقيام بعض 
املعاملل واملصانلع برملي مخلفاتهلا والفضلالت يف األنهار، 
وإعمال أخرى شلكلت اسلتغالال تعسلفيا للملوارد وأدت إىل 

شيوع التلوث وانتشاره.
وبالرغم من املحاوالت البسليطة التي تقلوم بها الجهات 
املختصة البد من استجابة اإلنسان وتعاونه مع هذه الجهات 
لكونه يتحمل جزءا من املسلؤولية عن تللوث البيئة، وبالتايل 
بات من الرضوري وضع  برامج وإتباع أساليب رسيعة تأخذ 
على عاتقها تربيلة األطفال وتوجيههم وحثهم عى السللوك 
القويم الكتسلاب ثقافة بيئية سلليمة وغرس املعرفة والعلم 
لديهم كونهم ضمانة املستقبل، وإنهم سوف يتحملون املهمة 

بأمانة.
فالطفل الذي ينشأ يف أرسة يحرتم أفرادها بعضهم البعض 
وتسلود بينهلم عالقلات املحبة ويتعاونلون فيملا بينهم يف 
تنظيم شؤون املنزل وتأمني الرشوط الصحية له، وعدم رمي 
بقايا الطعلام، او املخلفات من العلب الفارغة إال يف األماكن 
املخصصلة واسلتخدام املوارد بشلكل عقالني فهلو حينئذ 
يتلرشب الرقة و اللطف تلقائيا وسليعرف كيف يتعامل مع 

امللاء وأزرار الكهربلاء واألجهزة األخلرى، ويدرك قيمة 
الطريق وحقله وما يحيط به من نباتات وحدائق ومع 
بقية املخلوقات األخلرى وبذلك تصبح العالقة مع كل 
املوجودات عالقة رحيمة وحميمة تخلو من كل اشكال 

الرضر واإلهمال والتعسف.
وبالتأكيلد أن تنشلئة الجيلل يف ظلل هكلذا أرسة 
سلتدفع الطفلل إىل االمتثال بها وسليتلهف إىل التعلم 

ويتشوق إىل املدرسلة التي يجب أن يكون لها الدور الفاعل يف 
تهيئته لتحمل مسلؤوليته يف حماية البيئة من خالل الدروس 
املدرسلية املتعلقلة بهلذا املوضلوع خصوصلا إذا ارشف عى 
هذه الدروس معلملون متخصصون .. وبذلك تتعمق العالقة 
الودية بني األرسة واملدرسة وتتجذر املعرفة التي اكتسبها من 

البيت.
فاملدرسلة محطة بالغة األهمية وأساس مستقبل الطفل، 
وهي املرحللة املهمة يف حياة  املجتملع .. واملعلم قدوة الجيل 
والنموذج الذي يقلده وهو األب الذي تتوزع عواطفه 
واهتماماتله وجهلوده بني جميلع الرياحني 

وال  جبه يقتلرص والرباعلم  وا
مهمتله  و

على 

تلقني 
ء حلروف  لهجلا ا

وإنملا يعلمهم السللوك القويم وكل العلادات الطيبة 
اللذي أوىص بها الديلن الحنيف، وبلرش بها الرسلول الكريم 
) محملد صلى الله عليله واله ( وأكلد على )أن النظافة من 

اإليمان(.
وحني ترتسلخ الصور الجميلة عن املدرسة يف ذهن النشء 
ملن خالل أهلهم وذويهم وأفراد أرسهم سليكونون اقدر عى 
اسلتلهام املعلوملات املفيدة عى يلد املعلمة الواعيلة واملعلم 
املتفهم، وأرسع يف اكتساب الرتبية البيئية يف الحياة عى ضوء 
فئاتهلم العمرية وملا مواضيع التدريس املختلفة اال وسلائل 
تؤدي إىل هذه الغايلة.. خصوصا وان الكتاب املدريس يحتوي 

يف بعض مواده عى مواضيع تخدم هذا الغرض.
والذي نتمنلاه أن تدرك أجهزة اإلعالم كافلة الدور الكبري 
اللذي يقلع على عاتقهلا خصوصا بعلد أن أصبح لهلا تأثري 
فاعل وسللطة قوية جدا عى طفولتنا وعليها أن تعد الربامج 
اليومية والتوجيهية التي تديم الحب بالوطن ومحاكاة القلوب 
والنفوس لجميع الفئات العمرية من اجل إقامة عالقة رحيمة 
مع الطبيعلة والقضاء عى كل ما هو ضلار ومؤذ لحضارتنا 
وبيئتنا وإال  سلوف يصعب تصحيح ملا يجري من أخطاء يف 
السلوك البيئي .. وعندئذ ال يرحمنا الجيل القادم لعدم التزامنا 
بالقيم واملثل اإلنسانية التي من اجلها استخلفنا الله سبحانه 

وتعاىل يف األرض.

�ملر�أة

أنلت   املرأة  
 مدهشلة   متعلددة  

 املواهلب   وتعيشلني  
 حياة   مليئة   باملشاغل  

 مملا   يتطللب   منلك  
 التغيلري ,  فالتغيلري  
 سلنة   الحياة   وعليك  

 االختيلار   بلني   نوعلني   من  
 التغيلري ,  إملا   أن   يفرض  

 عليلك ,  أو   أن   تفرضيه  
 أنت   عى   نفسك ، فلديك  

 االمكانلات   الالزملة  
 لتحقيق   هذا   التغيري ,  فكلما   كنت   مقتنعة   بهدفك   شلعرت   بالقوة 
,  وكل   ما   عليك   هو   أن   تبدئي   يف   التحرك   والبداية   تكون   بسلؤال   هو  

 ماذا   أريد ،  ما   نوع   التغيري   الذي   أحتاجه   للوصول   له؟
أحيانلا   تقابلك   مشلكلة   عويصة   تحاولني   حلهلا ,  تقلبينها   يف  
 عقلك ,  يمينا   شلماال,  شلماال   يمينا ,  وتعتقدين   أنله   ال   يوجد   حل , 
 ربملا   تكلون   األزمة   ليسلت   يف   اسلتحالة   الوصول   إىل   حلل ,  ولكن  
 األزملة   يف   انلك   يف   حاجة   إىل   نلوع   من   التغيري ,  هلذا   التغيري   يجعلك  
 تنظرين   إىل   املشكلة   من   زاوية   جديدة ,  ويكون   بالطبع   الوصول   إىل 

 حل   للمشكلة   أيرس   وأسهل ! 
تعلايل   نتفق   عموملا   انك   يف   حاجة   إىل   تغيلري   والتغيري   املطلوب  
 قد   يرتاوح   بني   تغيري   بسيط   يف   أحد   جوانب   حياتك   إىل   تغيري   يشمل  
 جوانب   حياتك   كلها ,  املهم   أن   تعريف   الذي   تريدينه   حتى   تستطيعي  
 تحديد   الطريق   الذي   يصل   بك   إىل   هناك   فاختيار   التغيري   بشكل   عام  
 هو   يف   الواقع   اختيارك   الواعي   املسؤول   لتحسني   حياتك   بشكل   عام  

 إذن   فما   هي   األسباب   وراء   عدم   ميلك   للتغيري وما   الذي   يمنعك؟
أو   السلؤال   يمكن   طرحه   عي   النحو   التايل :  ملاذا   يمكنك   إحداث  

 تغيلريات   يف   بعلض   نواحلي   الحياة  
 وتعجزيلن   علن   التغيلري   يف   نلواح  

 أخرى؟
يوضلح   الدكتور  
 رشلاد   عبلد   اللطيف  
 أستاذ   تنظيم   املجتمع   
 " أن   بدايلة   التغيلري  
 عنلد   امللرأة   مرتبطة   بجانبلني :  أوال : 
 طبيعلة   امللرأة ,  وهي   جزء   أسلاس  
 يف   شلخصيتها   أي   أنهلا   ال   تتغلري  

 بسهولة . 
ثانيلا :  القيم   والعلادات   يف   البيئلة   املحيطة   يف   ملرص   والوطن  

 العربي. فهناك   ستة   أشياء   تؤثر   يف   تغيري   املرأة:
 1-   عدم   حلب   املغامرة   والخلوف   منها   ألن   املغاملرة   مرتبطة  

 بفقد   السمعة   واملكانة   االجتماعية   والشخصية . 
 2-  طبيعلة   التنشلئة   االجتماعيلة   ألن   املرأة   تعاملل   عى   أنها  
 مخلوق   من   الدرجلة   الثانية ,  وأن   الذكور   هم   األهم ,  وبالتايل   تركن  

 إىل   عدم   التغيري   وعدم   بذل   أي   جهد . 
 3- الخلوف   بمعنلى   أن   املرأة   تخلاف   مّما   يقابلهلا   فتوصم   به  
 وبذللك   توصف   بأنها   امرأة   متحلررة   أو   ضد   القانلون   أو   العرف .    
اإلطار   الثقايف   للمجتمع   فهناك   نسلبة   كبرية   من   العوامل   الثقافية  

 املحيطة   باملرأة ,  وخاصة   الفقر   فالفقر   دائما   ال   يدفع   للتغيري . 
 -  اإلعالم   دائما   ال   يعطي   مساحة   أو   نماذج   ملعنى   التغيري ,  فهو  
 دائما ,  وحتلى   عندما   تكون   امللرأة   ضحية   يتبع   سياسلة   الهجوم  
 عليها   ال   مسلاعدتها   مثل   قضايا   التحلرش   الجنيس ,  أما   يف   الدراما  
 فهلو   يظهرها   غالبا   يف   إطار   الصورة   السللبية   للمرأة .  من   جانبها  

 تلرى  الدكتورة   آية   ماهر   أسلتاذ   علم   امللوارد   البرشية   بالجامعة  
 األمريكية   "أن   املرأة   بصفة   عامة   تقليدية ,  وخصوصا   يف   املجتمع  
 الرشقي ,  فهي   ال   تحب   املخاطرة   وإنما   تفضل    دائما    أن   تكون   يف  
 منطقة   األمان   واالرتياح ".    عى   سلبيل   املثال   إذا   عرض   عى   سيدة  
 تملك   شلخصية   قيادية   هائلة    االنتقال   إىل   مؤسسة   اخرى   فليكن  
 يف   وظيفة   أعى   أغلبهن   ال   يقبلن   ذلك   ألسباب   نفسية ,  منها   خوفها  
 من   املجهلول   الذي   يجعلها   ترفض   وطبعا   ثقافة   املجتمع   لها   دور  
 كبلري   فهو   يحب   أن   يراهلا   يف   دور   املضحية   دائما ,  مسلؤولة   عن  
 األطفال   والزوج ,  وموظفة   تسلاعد   يف   مصاريف   املنزل ,  ويرى   أنه  
 ملن   البديهلي   ان   تقوم   بكل   هلذه   األدوار   يف   وقت   واحلد    دون   أن  
 يوفر   لهلا   الدعم   النفيس .  وترى   أن   هناك   خطلوات   يجب   ان   يتنبه  
 لها   املجتمع   حتى   نسلاعد   املرأة   عى  أن   تكون   أكثر   إيجابية   وهي :  

أوال :  تغيلري   الثقافة   املجتمعية   نفسلها ,  واإليملان   بدور   املرأة  
 كعاملل   محرك   وقدرتها   عى   املسلاهمة   يف   تطويلر   كافة   املجاالت  
 بملا   فيها   املجلاالت    االقتصاديلة    وقدرتها   عى   حلل   األزمات   من  
 هذا   النوع   بحكم   مساهمتها   يف   هذا   املجال   وتحملها   العبء   األكرب  

 داخل   وخارج   املنزل .  
ثانيا :  التوعيلة   الجيدة   يف   اإلعالم   من   خلالل   الدراما   فيجب   أن  
 تعطي   صلورة   صحيحة   للمرأة   التي   تعمل ,  وذلك   من   خالل   عرض  
 نماذج   إيجابية   للمرأة   العاملة   ومساعدتها   بعرض   رسائل   إيجابية  

 للمجتمع . 
ثالثا :  التوعية   يف   املدرسة   عن   طريق   الرتبية   امليدانية   فعلينا   أن  
 نطرح   موضوعات   اجتماعيلة   وذلك   من   خالل   الندوات   يف   املدارس  
 والجامعلات   أيضا   وذلك   لتعليم   أفلراد   األرسة   كيفية   مؤازرة   املرأة  
 ودعمهلا   ايلا   كان   موقعها   يف   األرسة   سلواء   كانت   أملا   أو   أختا   أو  
 حتى   ابنة   وتعليم   الفتاة   كيفية   إدارة   الوقت   وبهذا   تخرج   تدريجيا  
 للمجتمع   فتاة   قادرة   نفسليا   للقيلام   بأدوار   كثرية   بدون   خوف   أو  
 قللق   يمكن   أن   يحد   من   إنجازاتهلا". وعن   موضوع   التغيري   الذاتي  

 تقول   شلهرية   الجيار   استشلاري   تنميلة   املوارد  
 البرشية     "إن   التغيري   أمر   طبيعي   وسنة   كونية , 
 والتغيلري   الذاتلي   أمر   رضوري   لتحسلني   جودة  
 الحيلاة ,  وأقصلد   بهلذا   التغيري   املقصلود   املحدد  

 بهدف   وليس   التغيري   الذي   يفرض   عى   الشلخص  
 بحكلم   الظلروف   أو   طبيعلة   االملور .  

وكل   تغيلري   مقصود   يقابله   مقاومة  
 تزيد   ملن   الجهد   اللالزم   للتغيري  

 بلل   وأحيانلا   تضاعفله . 
 ولتقليلل   االحسلاس  

 بهلذه   املقاوملة  
 هنلاك   بعلض  

 االسلرتاتيجيات   التي   تسلاعد   امللرأة يف   إحداث   ما   ترغلب   فيه   من  
 تغيري   يف   حياتها . 

 1-  ارسلمي   صلورة   ذهنية   لحياتلك   عند   وصوللك   إىل   هدفك . 
 وإن   اسلتطعت   قوملي   بعمل   صورة   حقيقية   لهلذه   الصورة   وإن  

 رسلمتها   بيدك   أو   باسلتخدام   برامج   الحاسلوب . 
اطبعلي   هذه   الصلورة   وضعيها   يف   مكان   بحيلث   تقع   عيناك  
 عليها   حوايل  5-7  مرات   يف   اليوم .  وبذلك   تحفزين   نفسك   لالستمرار  

 ببذل   الجهد   وصوال   إىل   هدفك . 
 2-  ارسلمي   خارطة   طريق   أو   خطة   عمل   للوصول   إيل   التغيري  

 املطللوب   ثم   قسلمي   خارطلة   الطريلق   أو   خطة   العملل   هذه   إىل  
 مراحل   أو   محطات .  

 3-  اسلتعيني   بصديقة   أو   شلخص   تثقني   به   ملعاونتك ,  وليكن  
 رفيقلك   يف   رحللة   التغيري   إن   وجلد ,   فإن   لم   يكلن   فكوني   أنت   ذلك  

 الشخص   وحدثي   نفسك   عن   إنجازاتك   يف   رحلة   التغيري . 
 4-  اسلتمتعي   بالرحللة   واعلمي   أن   التغيري   يتطللب   وقتا   فال  
 تسلتعجي   فتصابي   باإلحباط .   إذن   إبدأي   اآلن   وال   تتوقفي   لتصي  
 إىل   هدفك   واعلمي   انك   تستطيعني   هذا   بل   إنك   تستحقينه .  ال   يبقي  
 إال   أن   نشري   إيل   قول   مهم   لفيكتور   اي   فرانكل   هو   عندما   نعجز   عن  

 تغيري   موقف   ما   يكون   التحدي   هو   أن   نغري   نفسنا . 

 العدد )356(  الثالثاء   2   تشرين االول  2012

هلقمِتباختياراجعيلالقراءةنشاطًايوميًا...وليسواجبًامدرسيًا
قبعتكهلذاالشتاء؟
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أعل�ن م�درب ن�ادي الكهرباء لكرة الق�دم عن اتف�اق النادي مع 
العب غان�ي لضمه لتش�كيلة الفريق، اس�تعدادا ل�دوري النخبة 
الكروي املقبل.وقال حس�ن احمد، يف حديث أن "النادي اتفق مع 
الع�ب غاني يلع�ب بمركز االرت�كاز لتمثيله يف منافس�ات دوري 
النخب�ة املقب�ل". وأضاف انه "ت�م التعرف عىل مس�توى الالعب 
الغان�ي خ�الل املعس�كر التدريبي ال�ذي أقامه الفري�ق يف تركيا 
مؤخ�را عىل مدى أس�بوعني". وأوضح أحمد انه "س�يتم إكمال 
كاف�ة اإلجراءات اإلداري�ة لضمه خالل األس�بوع الجاري، وقبل 
انتهاء ف�رتة انتقال الالعبني املحرتفني لل�دوري العراقي". وبني 
أن "املعس�كر التدريبي الذي أقيم يف تركيا للفريق ش�هد خوض 
مبارات�ني تجريبيت�ني، األوىل فزنا فيها به�دف نظيف عىل فريق 
جطلمة سبور وهو من فرق الدرجة الثالثة الرتكي، فيما خرسنا 
يف الثاني�ة أمام فريق نفط الجنوب بثالثة أهداف لهدف". وأش�ار 
أحمد إىل أن "الفريق س�يدخل بطولتي ال�كأس والدوري بحثا عن 
تحقيق النتائ�ج االيجابية، رغم أننا س�نواجه فرقا ضمت العبني 

عىل مستوى فني عال".

أكد عضو يف لجنة املس�ابقات يف اتحاد 
الك�رة العراقي ع�ىل أن االتح�اد أوعز 
رسمياً للجانه املتخصصة بدء مهمتها 
اس�تعدادا  املالع�ب  أهلي�ة  بفح�ص 

للموسم الكروي املقبل. 
"االتح�اد  أن  احم�د  ش�هاب  وق�ال 
العراق�ي لك�رة الق�دم أوعز رس�ميا 
للجان�ه املتخصص�ة ب�دء مهمته�ا 
بفح�ص أهلي�ة املالع�ب اس�تعدادا 

للموسم الكروي املقبل".
وأض�اف أن "م�ن ب�ني الجوانب التي س�يتم 
الرتكيز عليها أرضية املالعب، واملنازع، ومكان 
جلوس املرشفني وح�كام املباريات، وجوانب 
إدارية مختلفة، من شأنها أن تسهم يف إنجاح 
املباري�ات بما ينعكس إيجابا عىل واقع الكرة 
العراقية".وأوض�ح أحمد "نأم�ل من ادارات 

االندي�ة 
م�ع  تتع�اون  ان 

اللج�ان العامل�ة يف كاف�ة املحافظ�ات، وان 
يك�ون هن�اك تفاع�ل م�ع كاف�ة املقرتحات 
واألف�كار التي س�يتم طرحها". يش�ار إىل أن 
18 ناديا سيشاركون بدوري النخبة العراقي 
الك�روي املقب�ل، بع�د أن ش�ارك 20 ناديا يف 

املوسم املايض.

وص�ل اىل العاصمة العراقية بغداد ظهر 
امس االثنني، محرتفا فريق النفط بكرة 
الق�دم املرصيان محمد ش�وقي واحمد 
بالل، لالنضمام اىل الفريق الذي يس�تعد 
للظهور بمس�ابقة دوري النخبة بكرة 
القدم التي س�ينطلق يف التاس�ع عرش 

من الشهر الجاري.
وقال الناطق االعالمي لنادي النفط 
محمد ص�ري:إن املرصيان محمد 
شوقي واحمد بالل "وصال ظهر 
امس االثن�ني اىل العاصمة بغداد 

لالنخ�راط  اس�تعدادا 
التي  الفريق  بتدريبات 
س�تجري ع�ىل ملع�ب 

النادي".
وأضاف أن "نجاح ادارة 
النف�ط يف التعاق�د م�ع 
املميزين  الالعبني  هاذين 
يؤك�د س�عيها الن يكون 
املوس�م املقب�ل مختل�ف 
جذري�ا عن كل مواس�مه 
موج�ة  بع�د  الس�ابقة 
اغلب  التي طالت  التحديث 

صفوف الفريق وعززتها بالعبني من الصف االول".
واشار صري اىل إن "االدارة تسعى اىل التعاقد مع العب 
املنتخب السوري حمادة املرصي ايضا"، مبينا ان وكيل 
اعم�ال الالعب وصل اىل بغداد ومن املؤمل ان "يتم انهاء 

الصفقة بغضون اليومني املقبلني".
يذك�ر ان فري�ق النفط عاد للت�و من معس�كر تدريبي 
اقي�م يف مدينة انطاليا الرتكية اس�تعدادا لدوري النخبة 

املقبل.
يش�ار اىل فريق النفط تعاقد مع عدد من العبي املنتخب 
الوطن�ي الكروي و ابرزهم نور صري وس�امر س�عيد 
وسامال سعيد وحسام كاظم وابراهيم كامل فضال عىل 

عدد من ابرز العبي األندية العراقية.

حّمل فيتشينزو مونتيال مدرب فيورنتينا 
س�بب هزيمته أمام اإلنرت يف الجوزيبي 
ميادزا يف ختام الجولة السادس�ة لعدم 
إس�تغالل فريق�ه الفرص الت�ي أُتيحت 
له، مش�دداً عىل حاجة فريق�ه ملُهاجم 
يس�تطيع ترجمة كم الفرص التي ُتتاح 
للفريق ألهداف. وق�ال مونتيال ملكرات 
قناة سكاي سبورت الصوتية : "الفريق 
ل�م يكن س�يئاً، حت�ى وإن ق�ام رجايل 
بمتوسط أخطاء أكثر مما أعتادوا عليه، 

درين لقد كنا دائماً  ملُبا ا
حت�ى بالهجوم 

ما  عند

أصبحن�ا 10 فق�ط بامللعب، من س�وء 
الح�ظ أنن�ا فش�لنا يف ترجم�ة الفرص 
الت�ي أُتيحت لنا، األس�وأ أننا لم ُنس�دد 
كثرياً عىل مرماه�م بالرغم من أننا كنا 
األكثر استحواذاً عىل الكرة"."من املهم 
بالنس�بة يل أن يكون فريقي هو املُبادر 
من بداي�ة املباراة، لكنني س�أعمل عىل 
تحسني بعض النقاط املتعلقة بالفاعلية 
أم�ام املرم�ى، كان م�ن املف�رتض أن 
نخرج بيشء أفضل من الخس�ارة لكننا 
س�نتعلم من هذه املباراة جيداً، التغيري 
التكتيكي لإلنرت؟ اإلنرت اعتاد عىل تغيري 
النه�ج التكيك�ي مؤخراً ول�م يكن هذا 
األمر ُمفاجئاً بالنسبة يل"."اليزال هناك 
الكثري من العمل الذي يجب أن نقوم به، 
لك�ن هناك الكثري من املُؤرشات الجيدة، 

نفتق�د أكويالني كث�رياً وأعتقد 
أن�ه س�ُيضيف كث�رياً يف الثلث 

نحت�اج  للفري�ق،  األمام�ي 
أيضاً لالع�ب ُيمكنه تحويل 
لدين�ا  أله�داف،  الف�رص 
الذي�ن  الالعيب�ني  بع�ض 
ُيمكنه�م القيام بهذا األمر 

لتحس�ني  يحتاجون  لكنهم 
بع�ض الجوان�ب والعمل بش�كل 
أك�ر وسأس�اعدهم ع�ىل ه�ذا".

ُيذكر أن الهزيم�ة األخرية للفريق 
خطوت�ني  أعادت�ه  البنفس�جي 
الثام�ن بفارق  للخل�ف وللمرك�ز 

ثمان�ي نق�اٍط أخ�رى ع�ن ثنائ�ي 
الصدارة يوفنتوس ونابويل.

  ذك�ر مداف�ع منتخبنا الوطن�ي بكرة 
القدم وليد بح�ر، أن رحيله عن فريقه 
الرشط�ة كان بس�بب مدرب�ه ثائر 
جس�ام الذي طالب اإلدارة بالتخيل 
عن�ي لع�دم حاجت�ه لخدمات�ي، 
مؤك�داً اقرتابه م�ن التوقيع عىل 

كشوفات فريق القوة الجوية.
وق�ال بحر، إن تخيل امل�درب الجديد 
لفريق الرشطة الكروي ثائر جس�ام عن 
خدمات�ي وأعالم�ه اإلدارة بع�دم حاجت�ه 
يل جعلن�ي أفك�ر جدي�اً بمغ�ادرة الفريق 
األخرض الذي أعش�قه وأك�ن كل التقدير 
إلدارته وجماهريه إال أني العب محرتف 
وألع�ب يف أي فريق أج�د  نفيس مرتاحا 

فيه.
وأك�د: بأن�ه م�ا كان ليغ�ادر فري�ق القيث�ارة 
الخ�رضاء لوال أن مدربه جس�ام لجأ لسياس�ة 
التهمي�ش وأبع�ده دون س�بب يذك�ر وهو ما 
ش�كل غصة يف داخله بالرغم من كونه كان يود 
أن يكمل مسريته الناجحة مع الفريق األخرض 
الذي دعي من خالله لصفوف املنتخب الوطني 

تحت أمرة املدرب الرازييل زيكو.
مختتم�اً بالق�ول: وقعت عىل كش�وفات فريق 
القوة الجوية الذي بادر ملفاتحي لتمثيل فريقه 
الكروي وهو م�ا جعلني أوافق دون تردد كونه 
فريق�ا كب�ريا بإدارت�ه ومدربي�ه وجماه�ريه 
فض�اًل عن كون�ه مقب�ال للمش�اركة يف دوري 

أبط�ال العرب وهو ما حفزني لالنتقال 
لصفوفه.

دع�ا عض�و لجن�ة الش�باب والرياض�ة 
النيابي�ة محم�د الدعمي الحكوم�ة والرملان 
ووزارة الش�باب والرياضة إىل تكريم منتخب 
ناش�ئة الع�راق لك�رة القدم بعد ف�وزه عىل 
نظ�ريه الكويت�ي .وق�ال النائب ع�ن ائتالف 
الح�رة "بإس�مي وبإس�م لجن�ة  العراقي�ة 
الش�باب والرياض�ة النيابية نتقدم بأس�مى 
التهاني والتريكات إىل منتخب ناشئة العراق 
بع�د فوزه عىل نظ�ريه الكويت�ي وتأهله إىل 
الدور نص�ف النهائي لنهائي�ات كأس العالم 
ع�ام 2013 يف اإلمارات".وأض�اف: " أن هذا 
الن�رص الري�ايض العراقي ج�اء نتيجة جهد 
ومثابرة الالعبني واملتابعة املس�تمرة من قبل 
امل�الك التدريبي الذي أدى رس�الته بكل أمانة 
وإخالص ليهدي هذا الفوز إىل جماهري الكرة 
العراقية التواقة ملثل هكذا انجازات مرشفة".
ودعا الدعمي الحكومة والرملان إىل: "تكريم 
العبي منتخب الناش�ئة واملالك التدريبي بما 
يس�تحقونه من حف�اوة وتقدي�ر، ودعمهم 
مادي�ا وفني�ا ملواصل�ة مس�ريتهم الرياضية 
وتقدي�م نتائج مرشفة تليق بس�معة العراق 
الرياضي�ة يف بطول�ة كأس العال�م يف الع�ام 
املقب�ل".وكان منتخ�ب العراق للناش�ئني قد 
فاز عىل نظريه الكويتي بثالثة أهداف مقابل 
هدف واحد ضمن مباريات الدور ربع النهائي 
لنهائيات آسيا للناشئني بكرة القدم واملقامة 

حالياً يف العاصمة اإليرانية طهران.
يف حني اعتر مختصون بالش�أن الكروي 
أن تأهل منتخب الناش�ئني العراقي لنهائيات 
كأس العال�م املقبل�ة والدور نص�ف النهائي 
للبطول�ة اآلس�يوية أع�اد "الهيب�ة" للك�رة 
العراقية بعد مدة "يباب" ليس�ت بالقصرية، 
وطالبوا برضورة تأمني احتياجاته استعداداً 
لالس�تحقاقات املقبلة.وق�ال عض�و اتح�اد 
الكرة، عيل جبار ل�"مع�رض الكرة العراقية 
املص�ور"، إن م�ا حقق�ه منتخب الناش�ئني 
يعد "انجازاً كب�رياً للكرة العراقية خاصة أنه 
جاء بجدارة واس�تحقاق كبريين"، مشرياً إىل 
أن املنتخ�ب ق�دم "أداًء ثابتاً ط�وال مباريات 
البطولة وتوجه باالنتق�ال إىل نهائيات كأس 
العالم وال�دور نصف النهائ�ي للبطولة وهو 
األول بتاري�خ الرياض�ة العراقية".وأض�اف 
جب�ار، أن اتح�اد الك�رة "لن يتأخ�ر يف دعم 
الرنام�ج  املنتخ�ب وتحقي�ق كل مف�ردات 
ال�ذي س�يقدمه مدرب�ه اس�تعداداً لنهائيات 
كأس العال�م"، معرباً ع�ن أمله بأن "يواصل 
املنتخ�ب سلس�لة نتائجه االيجابي�ة ويتوج 

تأهل�ه املونديايل بالحصول عىل لقب البطولة 
يف س�ابقة كروي�ة ممي�زة". م�ن جهته قال 
املدرب املس�اعد للمنتخب الوطن�ي الكروي، 
باس�ل كوركيس ل�"معرض الك�رة العراقية 
املصور"، أن املنتخب العراقي للناشئني "قدم 
مباراة جيدة تضاف إىل مبارياته السابقة التي 
لعبها يف البطولة"، مضيفاً أن العبي املنتخب 
أظهروا "مه�ارات مميزة باللع�ب الجماعي 
أسهمت إىل حد كبري يف إيقاف خطورة الفريق 
الكويتي فضالً عىل املهارات الفردية املتميزة 
لدى عدد غري قليل من العبي الفريق الس�يما 
الالعب شريكو كريم والحارس حيدر محمد".
وأع�رب كوركي�س، ع�ن أمله ب�أن "يواصل 

الفريق نتائجه االيجابي�ة ويحصل عىل لقب 
البطولة اآلسيوية"، مطالبا املعنيني برضورة 
"االهتمام به�ذا الفريق وتوفري مس�تلزمات 
نجاح�ه يف امل�دة املقبل�ة وتنفي�ذ الرنام�ج 
التدريبي الذي س�يضعه املدرب موفق حسني 
ومالكه املس�اعد".بدوره وص�ف مدرب كرة 
الطلبة خلف كريم، منتخب الناش�ئني بأنهم 

االنج�از  "منتخ�ب 
نتائ�ج  لتحقيقه�م 
غري مسبوقة للكرة 
مطالباً  العراقية"، 
القائم�ني برضورة 

للمحفل  "تهيئته�م 

العاملي بع�د انتهاء البطول�ة مبارشة".وقال 
كريم ل�"مع�رض الكرة العراقي�ة املصور"، 
إن "االنج�از ال�ذي حققه املنتخب يس�تحق 
اإلش�ادة والثناء"، الفتاً إىل أن الفريق "يمتلك 
جمي�ع مقومات النجاح مم�ا يؤكد أن الكرة 
العراقي�ة ما ت�زال بخري الس�يما أن املنتخب 
امل�دريس حق�ق ذهبي�ة ال�دورة العربية قبل 
أي�ام قليلة".وتاب�ع مدرب الفري�ق الطالبي، 
أن "دع�م ه�ذا املنتخب بكل م�ا نملك أصبح 
رضورة واجبة"، داعياً إىل "زجه بعد البطولة 
مب�ارشة يف معس�كرات تدريبي�ة وتحضريه 
للمحف�ل العاملي م�ن خالل إج�راء مباريات 
تجريبية عىل مس�توى عاملي".وتوقع كريم، 

أن يص�ل املنتخ�ب العراقي 
إىل "نهائ�ي البطول�ة بع�د 
االنتصارات األربعة املتتالية 
التي حققه�ا للظفر بكأس 
آس�يا للمرة األوىل".يشار إىل 
أن منتخب الناشئني تأهل إىل 
نهائي�ات كأس العال�م للمرة 
األوىل يف تاريخ�ه بع�د فوزه 
الي�وم األح�د، ع�ىل نظريه 
أه�داف  بثالث�ة  الكويت�ي 
مقابل هدف واحد، يف إطار 
الدور ربع النهائي للبطولة 

اآلسيوية.

املوق�ع تكلي�ف وخدمة عام�ة وليس ترشيف�اً ووجاهة، 
وه�ذا األم�ر متعارف علي�ه ومن يجد نفس�ه غري مؤهل 
لهذا املوقع أو انه فشل واخفق ولم يحقق شيئا للرياضة 
والوط�ن فالواج�ب يتطلب من�ه مغادرة املكان وفس�ح 
الطريق لغريه لكشف مواهبه وتقديم نفسه وهذا الحال 
هو األنموذج الس�ائد يف البلدان املتقدمة حيث الش�خص 
املناسب يف املكان املناسب. أما نحن فقد ترسخ يف عقولنا 
وضمائرنا نتيجة تعاقب الديكتاتوريات وفقدان الس�لوك 
الحضاري والديمقراطي ثقافة التفرد والسطوة واعتبار 
املوقع ملكا ش�خصيا رصفا ال يحق ألي أحد أن ينافس�نا 
علي�ه ونتيجة ه�ذا الس�لوك والترصف غابت الش�فافية 

وماتت ثقافة مغادرة املنصب وال مكان للتداول الس�لمي 
والطبيع�ي بني الس�ابق والالحق حيث ح�ل محله ثقافة 
التكتل والتمحور والش�للية، وكثريا ما نسمع بعض قادة 
ومس�ؤويل املؤسس�ات الرياضية يقولون "امل�ن نعوفها 
للنايم�ني للضح�ى" "ومنو يس�تاهل" وق�ال يل احدهم 
ذات ي�وم "ع�ىل جثت�ي وما ع�وف الن�ادي" وغريها من 
ثقاف�ات املرحل�ة الدكتاتورية التي تواصل�ت حتى اليوم 
حيث خربت األندية وعجزت االتحادات وانشقت االوملبية 
وتدحرج�ت نتائجها وفش�لت كل مح�اوالت إصالح ذات 
الب�ني، ألن الجمي�ع يبح�ث ع�ن مصالح�ه وع�ن تعزيز 
موقعه وكرس�يه وال أحد يفكر بالرحي�ل ألنه يرى أن ما 

حقق�ه وحصل عليه هو إرث له وألبنائ�ه، وهذا الحال ال 
يقت�رص عىل الرياضة ومؤسس�اتها بل ه�و مرض وبيل 
أص�اب كل قطاعات املجتم�ع العراقي، فال يشء اس�مه 
االس�تقالة أو الرحي�ل وترك امل�كان آلخرين. أم�ا العالم 
املتحرض فله فلس�فات أخ�رى ومفاهي�م مختلفة، فقد 
اس�تقال رئيس االتحاد اليوناني لرف�ع األثقال بعد ثبوت 
تعاط�ي الرباعني اليونانيني املنش�طات وزاد عىل ذلك أن 
اس�تقال من وظيفته الرس�مية كمحافظ للعاصمة أثينا 
قائ�ال: بما أني فش�لت يف اتح�ادي ولم اس�تطع أن أقف 
بوج�ه املنش�طات، عليه أج�د نفيس غري مؤهل إلش�غال 
منصب املحافظ ألن ذلك مس�ؤولية اك�ر! ولنا يف أحداث 

كث�رية وكب�رية أدت إىل اس�تقاالت حكوم�ات ومجال�س 
إدارة بس�بب ح�وادث وأح�داث. أما نحن فلي�س لنا من 
هذه الثقافة من يشء، فتدهور النتائج ال تعني املسؤول 
الريايض وس�قوط املنتخبات يف البط�والت والدورات هي 
كذل�ك، وإخفاق األندية وفش�لها وخرابها ال يعني ش�يئا 
إلداراتها ومسؤوليها، وهذا ما نشاهده اليوم حيث يخيم 
عىل الس�احة الرياضي�ة العراقية فش�ل ريايض وخيبات 
أم�ل وتراجع، لك�ن التش�كيلة ذاتها ونفس األش�خاص 

يتزاحمون عىل املواقع ذاته، والبعض يسعى لألعىل! 
إنها مفارقة عجيبة أن الفاشل يتقدم ويتزاحم ويتصارع 
وربما ينت�رص ألن املفاهي�م انقلبت بفض�ل املحاصصة 

والطائفية وتقسيم الغنائم، 
أما من يتعامل بقيم ومبادئ 
وأص�ول ف�رتاه منزوي�اً إىل 
جان�ب الطري�ق، وهن�ا البد 
لن�ا أن نش�هد ويف ظل هذه 
الصورة القاتمة ويف ظل هذا 
الغي�اب لثقاف�ة االس�تقالة 

والتنح�ي وت�رك املجال لآلخري�ن، نجد بع�ض اإلضاءات 
الجميلة من بعض املس�ؤولني الش�جعان ممن يعرتفون 
بانش�غالهم أو عدم قدرته�م عىل القيادة ب�رتك مكانهم 

والتنحي جانبا لألقدر األفضل، ولنا عودة.

* منعم جابر

ثـقــافــــة االسـتـقــالـــة "بصراحة"
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طمأن العب املنتخب الوطن�ي العراقي بكرة القدم 
احمد ياسني املحرتف يف اوربريو السويدي الجماهري 
الرياضي�ة قبل اللق�اء املهم واملصريي ال�ذي ينتظر 
اسود الرافدين يوم السادس عرش من شهر ترشين 
األول الجاري عىل ملعب النادي العربي القطري أمام 
منتخب اسرتاليا بتصفيات القارة اآلسيوية املؤهلة 
ملوندي�ال الرازي�ل ع�ام 2014 مؤكدا ب�أن الفريق 
س�يبذل قصارى جهده م�ن اجل تقديم 
عرض مميز كال�ذي ظهر به الفريق 
العراق�ي أم�ام منافس�ه الياباني 
اح�د اقوي املنتخب�ات القارية 
وذل�ك م�ن اج�ل تحقي�ق 
أمام  ايجابي�ة  نتيجة 
االسرتايل  الخصم 

ي  ل�ذ ا
م�ن  يع�د 

الكبرية  الف�رق 
اآلس�يوية  الق�ارة  يف 

وال يس�تهان به أب�دا إال أننا 
عازمون ع�ىل مواجهته بقوة 

ايجابية  الخروج بنتيجة  بغية 
تعزز م�ن موقفنا يف املنافس�ة 

نهائي�ات  إىل  املؤهلت�ني  البطاقت�ني  ع�ىل 
كأس العالم املقبلة عن املجموعة الثانية 
وحقيقة كلنا عزيمة وإرصار عىل رسم 
البسمة عىل وجوه جماهرينا الرياضية. 
وذكر الع�ب املنتخب العراق�ي انه لم 
يك�ن أنانيا يف الفرصة التي تهيأت له 
أمام مرم�ى املنتخ�ب الياباني إذ أن 
بس�الة وش�جاعة الحارس الياباني 
ويقظته كان�ت باملرصاد للكرة التي 
لعبته�ا باالتج�اه الصحي�ح حيث لم 
أتمك�ن من تمرير الكرة لزمييل الالعب 
حمادي احم�د الذي كان مح�ارصاً من 
قب�ل الدفاع الياباني م�ن كل االتجاهات 
لذلك أرى أني ترصفت بالشكل الصحيح 
وبعي�دا ع�ن األنانية إطالق�ا مضيفا انه 
راض تماما عىل املس�توى ال�ذي قدمته 
أمام املنتخب الياباني ومن حسن حظي 
أن يك�ون الجمهور راضيا هو األخر عن 
مس�تواي وكذلك امل�درب الرازييل زيكو 
ه�و اآلخر كان راضيا عن أدائي وعن أداء 
جميع الالعبني الش�باب ولك�ن أي مدرب 
يكون منزعجا عندما يتكبد فريقه الخسارة 
وبالنسبة يل سأقدم مستوى 
أتيح�ت  م�ا  إذا  أفض�ل 
أم�ام  يل  الفرص�ة 
املنتخ�ب االس�رتايل يف 

الشهر املقبل.
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يعت�ر ف�وز فري�ق ع�ى ملعب�ه 
بش�كل عام مفتاح التأه�ل من دور 
املجموع�ات يف دوري ابطال اوروبا 
لكرة القدم لك�ن مع اخفاق ميالنو 
وتش�يليس يف الحص�ول عى النقاط 
الث�الث م�ن مباراتهم�ا االفتتاحية 
س�يتطلع الفريقان هذا االسبوع اىل 

بداية جديدة.
وال يمل�ك الفريقان س�جال جيدا 
خ�ارج ملعبيهم�ا إذ س�يلتقي 
ميالن�و بط�ل اوروبا س�بع 
س�ان  زيني�ت  م�ع  م�رات 
بطرس�رج يوم غد االربعاء 
بعد فوزه مرة واحدة يف اخر 

11 مب�اراة له بعيدا عن ارض�ه يف دوري ابطال 
اوروبا.وكان�ت بداي�ة ميالنو س�يئة للموس�م 
عى الصعيدين املح�ي والقاري ويواجه املدرب 
ماس�يميليانو اليجري ضغوط�ا هائلة.وزادت 
األمور س�وءا بالنس�بة الليجري عقب التعادل 
بدون أهداف يف استاد سان سريو مع اندرلخت 
يف الجول�ة االفتتاحية للمجموع�ة الثالثة.كما 
ان الع�ودة م�ن روس�يا بالنقاط الث�الث يمثل 
تحديا ش�ديدا مليالنو.ويخلو س�جل زينيت من 
الهزيمة عى ارضه يف اخر 16 مباراة يف بطوالت 
االندي�ة االوروبي�ة كما حقق الف�وز يف 10 من 

اوروبية  تحت ب�ن 11 مب�اراة 
امل�درب  قي�ادة 

االيطايل لوتشيانو 
سباليتي.ورغم 

س�جله الرائع عى ارض�ه س�يأمل اليجري ان 
يس�تغل حالة االضطراب التي يواجهها زينيت 
مؤخرا.ومن�ي الفري�ق ال�رويس بهزيمة ثقيلة 
3-صفر يف اس�بانيا بالجول�ة االفتتاحية أمام 
ملق�ة ال�ذي يش�ارك الول م�رة وبعده�ا أعاد 
زيني�ت القائد ايجو دنيس�وف اىل فريق البدالء 
بعدما طلب مغادرة الن�ادي بينما عاد املهاجم 
الكس�ندر كرجاك�وف لت�وه اىل الفري�ق بع�د 

استبعاده ايضا "لسوء السلوك".
واحرز تش�يليس اللقب املوسم املايض رغم 
ع�دم ف�وزه بأي مب�اراة خارج ملعب�ه يف دور 
املجموعات إذ تعادل مع بلنس�ية وجنك وخرس 
أم�ام باي�ر ليفركوزن.ويتوق�ع فري�ق املدرب 
روبرت�و دي ماتيو - الذي اكتفى بالتعادل 2-2 
م�ع يوفنتوس يف اس�تاد س�تامفورد بريدج يف 

مبارات�ه االوىل باملجموعة الخامس�ة - العودة 
اىل قواع�ده بالنقاط الثالث م�ن الدنمرك حيث 

سيواجه نوردسيالند اليوم الثالثاء.
ويخوض بط�ل الدنمارك القادم من مدينة 
ف�اروم الصغ�رية التي يبل�غ تعداده�ا 18 الف 
نسمة فقط مبارياته باستاد باركن يف العاصمة 
وهو ملعب شهد فوز تشيليس عى كوبنهاجن 
يف  مش�واره  نوردس�يالند  عامن.وب�دأ  قب�ل 
البطول�ة بالخس�ارة 2-صف�ر خ�ارج ملعب�ه 
أمام ش�اختار دونيتسك لكن دي ماتيو قال إن 
الفريق الدنمركي "امتلك الكرة لفرتات طويلة" 
و"صن�ع العديد م�ن الفرص."واضاف املدرب 
االيط�ايل "الحافز لدى الفرق االخرى س�يكون 
أق�وى االن ألننا االبطال."كما تنتظر الجماهري 
م�ن امل�درب االيطايل االخ�ر روبرتو مانش�يني 

تحقيق ف�وز لفريقه مانشس�رت 
س�يتي بطل انجل�رتا عندما 

يلتق�ي ع�ى ارض�ه م�ع 
يف  دورتمون�د  بروس�يا 

الرابع�ة. املجموع�ة 
دوره  لع�ب  ان  وبع�د 
االفتتاحي�ة  املب�اراة  يف 
املثرية ضد ري�ال مدريد 
عندما اس�تقبل هدفن 
ق�رب النهاي�ة ليخرس 
3-2 س�يعتمد س�يتي 
ع�ى كونه ل�م يخرس 
اخ�ر  ارض�ه يف  ع�ى 
ببطوالت  مب�اراة   17
االوروبي�ة. االندي�ة 
دورتمون�د  وخ�رس 
بطل املانيا مبارياته 
التي خاضها  الثالث 
يف  ملعب�ه  خ�ارج 
مرحلة املجموعات 

املوسم املايض.
ن  س�يكو و
اثنان من عمالقة 
القدامى  اوروب�ا 

مرة  لوج�ه  وجها 
أخرى بعد غد االربعاء 

امس�رتدام حيث سيسعى  يف 
اياك�س لتغي�ري حظوظه ضد 
الفريقان  مدريد.والتقى  ريال 
يف دور املجموعات يف املوسمن 
املاضي�ن وف�از ري�ال مدريد 

باملباري�ات االرب�ع مس�جال 12 
هدفا بدون ان يس�كن شباكه أي 

هدف.
وكان�ت املب�اراة االخ�رية بن 

الفريقن يف اس�تاد امس�رتدام ارينا 
يف ديس�مر كان�ون االول املايض مؤملة 

الياك�س. واحت�اج الفري�ق الهولندي اىل 
التع�ادل فقط م�ن مباراته االخ�رية ليتأهل 

لكن فوز ريال مدري�د 3-صفر بجانب انتصار 
اوملبي�ك ليون غ�ري املتوق�ع 7-1 ع�ى دينامو 
زغرب أعاده للمركز الثالث.وسيش�هد اس�تاد 
االم�ارات مواجه�ة مألوفة أيضا بن ارس�نال 
الثانية.ويلتق�ي  املجموع�ة  يف  واوملبياك�وس 

الفريقان يف مرحلة املجموعات للمرة الثالثة 
يف اربعة مواسم.

دخ�ل األرجنتيني خوان موناكو إىل قائمة الالعبن 
العرشة األوائل يف التصنيف العاملي لالعبي التنس 
املحرتفن الص�ادر االثنن.واحتل موناكو املركز 
العارش عى حس�اب األمريكي جون إس�نر الذي 
تراجع مرتبة للخلف، فيما احتفظ الس�ويرسي 
روجي�ه فيدرير بص�دارة التصنيف.ولم تش�هد 
القائم�ة تغي�ريات باس�تثناء دخ�ول موناك�و 

وتراجع إسنر لتصبح كالتايل:.
1- السويرسي روجيه فيدرير. 11.805 نقاط.

2- الرصبي نوفاك ديوكوفيتش. 10.470.
3- الريطاني أندي موراي. 8.410.

4- اإلسباني رافائيل نادال. 7.385.
5- اإلسباني ديفيد فريير. 5.960.

6- التشيكي توماس برديتش. 4.965.
7- الفرنيس جو ويلفريد تسونجا. 4.520.

8- األرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو. 3.850.
9- الرصبي يانكو تيبساريفيتش. 3.185.

10- األرجنتيني خوان موناكو. 2.775.

يستعد مدرب ويس�تهام يونايتد 
س�ام آالرداي�س للحص�ول عى 
بعقٍد جدي�د مربح من قبل إدارة 
الن�ادي اللندن�ي إذا م�ا نج�ح يف 
تأم�ن بقاء النادي يف الدوري اإلنجليزي 
املمت�از وفًق�ا لش�بكة اي اس بي ان. 
آالردايس الذي قاد ويستهام يونايتد 
للرتق�ي للدوري اإلنجلي�زي املمتاز 
هذا املوسم دخل يف السنة األخرية 
من عقده الحايل يف األبتون بارك، 
إال أن�ه أعرب عن رغبته يف تمديد 
عقده لعامن قادمن والحصول 
إدارة  ملواصل�ة  فرص�ة  ع�ى 
الفري�ق يف امللع�ب األوليمب�ي. 
وقال مدرب بولتون ونيوكاسل 
لصحيف�ة  الس�ابق  يونايت�د 
األوبزيرف�ر الريطاني�ة "أنا 
أح�ب رؤي�ة الجماه�ري يف 
األستاد األوليمبي، أود أن 
أم�ي إليهم هن�اك، أنا 

س�عيد للغاية هن�ا، وال أعتقد أن 
الجماهري ُتشكل أي ضغط عي هذا العام".

يفكر ألبريتو جيالردينو املهاجم الدويل الس�ابق 
ال�ذي انتقل لبولوني�ا هذا الصي�ف قادًما من 
جن�وى يف أن يع�ود لتمثيل املنتخ�ب اإليطايل 
بعد بدايته املميزة هذا املوسم مع الروسوبلو. 
وانض�م بط�ل العال�م لع�ام 2006 إىل بولونيا 
بعد 6 أش�هر صعب�ة قضاها مع جن�وى، وقد 
س�جل 5 أهداف خالل أول 6 لقاءات يف البطولة.
ق�ال الالعب صاحب ال�30 عاًم�ا: "أريد أن أقدم 

أفضل ما عندي لهذا النادي وس�أكون سعيًدا لو 
تم اس�تدعائي من قبل اآلتزوري، أود أن أرتدي 

قمي�ص املنتخ�ب م�رة أخرى ولك�ن هذا ال 
يعتمد عّى فقط".ولم يلعب جيال صاحب 

ا�17 هدًف�ا م�ع اآلت�زوري من�ذ 
الخسارة أمام أيرلندا يف يونيو من 
عام 2011، وق�ال الالعب املُعار 
لبولوني�ا ع�ن مس�تقبله: " أنا 
هن�ا فقط كإع�ارة من جنوى، 
وس�وف نرى ما س�يحدث بن 

النادي�ن يف يناي�ر، لكني س�عيد 
هنا".

تحدث املدرب اإليطايل الش�اب أندريا سرتاماتشيوني بعد 
مب�اراة فريقه إن�رت أمام فيورنتينا هذه األمس�ية والتي 
إنته�ت بهدف�ن لألفاع�ي مقابل ه�دف للفريق 
البنفس�جي، فأكد سعادته لألداء ُمشرياً يف 
ذات اللحظة بأن اإلنرت قد ُيؤدي بش�كل 

أفضل من دون شنايدر !.
سرتاماتشيوني أوضح بشكل أكر 
فق�ال لس�كاي س�بورت إيتاليا : 
"لق�د حققن�ا الفوز ع�ن طريق 

الحد م�ن إمكانات الفريق الخصم ال�ذي ُيجيد اإلحتفاظ 
بالك�رة وتدويرها، لق�د كنت غاضباً ألننا لم نس�تغل كم 
الفرص التي أُتيحت لنا، كان من املفرتض أن نقتل املباراة 

وأال نجعل الفارق هدفاً حتى آخر املباراة".
وع�ن ثان�ي مباراياته بخط�ة 3-5-2 وثان�ي إنتصاراته 
به�ا أيض�اً أج�اب س�رتاما : "اقرتابن�ا من ق�اع الرتتيب 

أم�راً  كان  اإليطالي�ة  البطول�ة  بي�اً يف  يجا إ
ونعي ألن�ه جعلن�ا نتوق�ف للحطات 

أنن�ا نحت�اج  فك�رة  تمام�اً 
للتغيري، وهو ما حدث فعالً 

به�ذه الخطة، أم�ام الفيوال قدماً وجهاً ممت�ازاً وعزيمة 
كبرية وقمنا بعمل كبري أمام فريق خطري فعالً".

وعن رأيه يف أداء ميليتو وكاّسانو وأيضاً عن غياب شنايدر 
أكد سرتاماتش�يوني أن اإلنرت قد ُيؤدي أفضل بدونه فقال 
: "ش�نايدر ال ُيمكنه اللع�ب كمهاجم مس�اند وكذلك لن 
ُي�ؤدي جي�داً يف وس�ط امللع�ب، لدي�ه خصائ�ص ُمحددة 
وُيمكن�ه اللع�ب يف خط�ط معين�ة وهذه ه�ي وظيفتي، 
كاّس�انو وميليتو؟ قاما بعملهما عى النحو األمثل، منعا 
املداف�ع فاكوندو رونكاليا من التق�دم وهو خطري جداً يف 

هذا األمر".

تلقى تيتو فيالنوفا املدير الفني لرشلونة 
أنباء جيدة للغاية، حيث استعاد الفريق 
الكتالني خدمات ثالثة العبن من الصف 
األول األحد يف وق�ت هام للغاية حيث أن 
البالوجرانا مقبل عى مواجهتن صعبتن 
أم�ام كٍل م�ن بنفي�كا وري�ال مدريد يف 
الكالس�يكو.بويول، أدريان�و وإنييس�تا 

حصلوا عى الترصيح الطبي للسفر مع 
الرسا إىل الرتغال منتصف هذا األسبوع 
ملالق�اة بنفيكا ضمن منافس�ات الجولة 
الثانية من دور املجموعات لدوري أبطال 

أوروبا.
هذا وقد أدرج خليفة جوارديوال أس�ماء 
ثالث�ة ش�بان يف قائم�ة تض�م 21 العباً 
ملواجهة الثالثاء هم: أوالزابال، س�ريجي 

روبريت�و وتيو.الفري�ق الكتالني 
الرسمية ملسابقة  الكرة  استخدم 

التش�امبيونز لي�ج يف تدريب اليوم 
ال�ذي  إس�بورتيفا  س�يوتات  يف 

شهد حضور الثالثي العائد، 
الالع�ب  إىل  باإلضاف�ة 

باتريك من برشلونة ب 
رفقة بقية الالعبن.

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

ميالنو وتشيلسي يتطلعان لبداية جديدة في دوري ابطال اوروبا

ستراماتشيوني: نؤدي أفضل من دون شنايدر !!

امل�ستقبل العراقي / وكاالت
امل�ستقبل العراقي / وكاالت

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

س�يغيب تياجو ألكانتارا 
 8 مل�دة  امليادي�ن  ع�ن 
أس�ابيع بس�بب تم�زق 
الوس�طى  األربط�ة  يف 
لركبته اليرسى.وتعرض 
متوس�ط ميدان الرسا 
اإلصابة  لهذه  الش�اب 
3-2 ع�ى  انتص�ار  يف 
إش�بيلية  حس�اب 
بعدما  الس�بت  مساء 
ح�ل بديالً لس�ريجيو 
الشوط  يف  بوسكتس 
مقابلة  م�ن  الثان�ي 
سانش�يث بيثخوان.

وبه�ذا، يفتقد البالوجران�ا لخدمات 
اإلس�باني الرازي�ي ل� 11 مب�اراة، بما يف ذلك 
مواجهة الكالسيكو يف السابع من أكتوبر عى 

كام�ب  نو.ملع�ب 

يب�دو أن األمور داخ�ل نادي 
روما ستبدأ يف دخول منحنى 
جديد بعد الخسارة الكبرية يف 
تورينو 1-4 من اليوفنتوس، 
املص�ادر  أش�ارت  حي�ث 
العاصم�ة  م�ن  القادم�ة 
كان�ت  أن�ه  اإليطالي�ة 
هناك مش�ادة ب�ن املدرب 
الوسط  والعب  التش�يكي 

الدويل بعد هذه الخسارة.
مرش�ًحا  روم�ا  وكان 
للقب بعد وصول زيدنيك 
زيم�ان ه�ذا الصيف بعد 
موس�م رائ�ع قدم�ه مع 
بيسكارا يف دوري الدرجة 
الثاني�ة، ومع ذلك حقق الجيالورويس فقط 

8 نقاط من أصل 18 محتاًل املرتبة السادس 
يف جدول ترتيب خلف املتصدرين اليويف ونابويل 

بفارق ثماني نقاط.وفاز روما حتى اآلن يف لقاء واحد 
أمام اإلنرت يف ملعب الجوزيب�ي مياتزا إضافة للمباراة 
التي احتسبت لصالحه أمام كالياري بنتيجة 3-0 بعد 

أن تم تأجيلها لدواعي أمنية.

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

البرسا يستعيد خدمات ثالثة العبين 

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

كريستيانو: 
واثقون من الفوز 

في كامب نو

عقد جديد بأنتظار 
آالردايس

خوان موناكو يدخل 
قائمة العشرة األوائل

 أك�د نج�م هجوم ري�ال مدري�د، الرتغ�ايل كريس�تيانو 
رونالدو، عقب قيادته لفريقه لفوز ساحق عى ديبورتيفو 

الكوروني�ا 5-1 يف الليج�ا، أنه�م عى اس�تعداد للفوز عى 
برشلونة يف كالسيكو كامب نو األحد املقبل.

وقال رونالدو الذي س�جل هاتري�ك يف اللقاء "نعلم أنه من 
الصع�ب مواجهة برش�لونة، س�نلعب خ�ارج أرضنا لكن 
علين�ا الرتكيز والتح�ي بالثقة. س�نفوز هناك".واعرتف 
الالعب بالبداية الس�يئة للفريق يف املب�اراة "الحقيقة اننا 
بدأن�ا املباراة بالمب�االة، لكننا وبعد دخ�ول مرمانا الهدف 
األول قمن�ا ب�رد فع�ل رائع. نمر بف�رتة جي�دة وال يمكننا 

التنازل عن مزيد من النقاط".
وح�ول التغي�ريات الت�ي أجراه�ا مدرب�ه ومواطن�ه جوزيه 
مورينيو يف املباراة بالدفع بالكرواتي لوكا مودريتش واألملاني 
مسعود أوزيل إىل جانب األرجنتيني أنخل دي ماريا يف الوسط، 
وبعده�ا نزول الرازيي ري�كاردو كاكا للمرة األوىل يف الليجا، 

علق "انها قراراته، لكن اعتقد انه عى صواب ألن املوس�م 
الي�زال طويال".ويحتاج الريال لفوز يف الكالس�يكو من 

أج�ل تقلي�ص الف�ارق مع برش�لونة لخم�س نقاط، 
حيث يحتل امللكي حاليا املركز السادس برصيد عرش 

صعدت الروس�ية الحسناء ماريا شارابوفا إىل املركز الثاني 
يف تصني�ف العبات التن�س املحرتفات الص�ادر االثنن عى 
حساب البولندية أنيسكا رادفانسكا التي تراجعت للمرتبة 
الثالثة.واحتفظت البيالروسية فيكتوريا أزارينكا بالصدارة 
فيم�ا صعدت الروس�ية ناديا برتوفا إىل املرك�ز الرابع عرش 

متج�اوزة أرب�ع مراتب دفع�ة واحدة.ولم تش�هد قائمة أول 
عرش العبات تغيريات تذكر باستثناء صعود شارابوفا، فجاءت 

كالتايل:.
البيالروسية فيكتوريا أزارينكا. 10.095 نقطة.  -1

2- الروسية ماريا شارابوفا. 8.435.  -2
3- البولندية أنيسكا رادفانسكا. 8.015.

4- األمريكية سريينا ويليامز. 7.900.
5- التشيكية برتا كفيتوفا. 6.520.

6- األملانية أنجليك كريبر. 5.350.
7- اإليطالية سارة إراني. 4.855.

8- الصينية نا يل. 4.650.
9- األسرتالية س�مانثا ستوسور. 

.4.475

شارابوفا تصعد إلى وصافة 
تصنيف محترفات التنس

تياجو يغيب عن 
المالعب لبضعة 

أسابيع

اول خالف في وكر 
الذئاب بين روسي 

و زيمان

جيالردينو يأمل 
في العوة لآلتزوري

امل�ستقبل العراقي / وكاالت امل�ستقبل العراقي / وكاالتامل�ستقبل العراقي / وكاالت
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لالشتراك 
واإلعتالن 

لع���ام  لمستش���ار ا ا
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤي���د عب���د الزه���رة
صف���اء خل���ف

لتحري���ر س���كرتارية ا

العراقـي

األخيــــرة

   Hasanhamid2000@yahoo.com

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا
07901463050
07709670606

        بغداد/ لمياء نعمان

ع�ادة ما يلفت انتباهن�ا الحس القصيص 
ال�ذي تتضمن�ه التقاري�ر واملق�االت واألفالم 
الوثائقي�ة وحت�ى يف مش�اكلنا العام�ة, وهو 
ما يدغ�دغ مش�اعرنا ويس�تعيد أحاسيس�نا 
الطفولي�ة وذاكرتنا األوىل، واألم�ر يعود حتماً 
إىل التفافن�ا قديم�ا ح�ول الج�دات واألمهات 
أيام الشتاء البارد أمام املوقد البسيط لنسمع 
منهن قصص الس�عايل والعفاريت وليىل بنت 
الس�لطان والزير س�الم وغريها والتي ُيعتمد 
يف رسدها عىل نس�ج الخي�ال، وتضيف جداتنا 
بعض مشاعر التجاوب والتساؤل مع األطفال 
بالصوت والحركة لتضمن إنصاتهم.. وهذا ما 
يجذب الطف�ل ويحبب إلي�ه القصص خاصة 
إذا ما تعلق األمر بالبطل والبطلة، كان هذا ما 

يحصل يف البيوت.
أما املس�اءات وجلسات السمر يف املقاهي 
فيحكمه�ا  والعام�ة  الخاص�ة  والجلس�ات 
الحكوات�ي أو الراوي، فقد كانت ليايل الش�تاء 
وحت�ى الصيف طويلة ومملة بدون الحكواتي 
فال مذياع وال تلفاز وال سينما، لذا كان الراوي 
ه�و حلقة ت�دور حول�ه األفالك م�ن مختلف 
أنواع الرجال الكبار والش�باب وحتى الصغار, 
وال�راوي هو ما يليهم ويخفف عنهم ذلك امللل 
ويك�ون هو محور الجلس�ات ع�ىل ان يعرف 
الكتاب�ة والق�راءة وأن يك�ون حس�ن الخلق، 
دمث�ا، يحبه الجميع وبذل�ك يمكنه الولوج اىل 

عوال�م القص�ص القديمة والحديث�ة وهذا ما 
يجعل جمهوره يتملكهم الش�غف والحماسة 
لسماع ما يرويه. ويحكى أن بعض األشخاص 
الذي�ن اعت�ادوا عىل س�ماع القصة ظ�ل باله 
مشغوالً عىل البطل كونه يف مأزق وأراد معرفة 
ماذا حصل له ألن ال�راوي تغيب عن الحضور 
مساًء يف املقهى وهذا الشخص ظل مستيقظاً 
ال يعرف الرقاد والنوم وظل يجوب بيته ذهاباَ 
وإياباً وهو قلق ملا يحص�ل للبطل يف القصة.. 
لذا ذه�ب يف الليل الدامس يتلم�س طريقه إىل 
بي�ت الحكواتي الذي ظ�ل متعجباً من ترصف 

هذا الش�خص..  فاضط�ر إىل ق�راءة وإكمال 
القصة وحتى الصباح فارتاح صاحبنا وذهب 

لينام قرير العني.
ال يقترص وج�ود الحكواتي أو الراوي عىل 
حياتن�ا العراقية فحس�ب، بل ه�و موجود يف 
أكثر املجتمعات عىل األغلب, وعادة ما يجس�د 
الراوي مجم�ل األحداث بالح�ركات والصوت 
ال�ذي ع�ادة م�ا يتعاط�ف مع�ه الجالس�ون 
وبطريق�ة محبب�ة وجميلة وهذا م�ا يحبذه 
الح�ارضون فينس�جمون كث�ريا م�ع القصة 
حتى أن بعضهم يجهش بالبكاء أو يضحك أو 

يش�تم عدو البطل وغريه�ا ويهتم الحارضين 
بالقصص الش�عبية املعروف�ة وبقصص ألف 
ليل�ة وليلة وقص�ص القرآن الكري�م واألنبياء 

والبطولة والشجاعة وغريها.
ويق�ول مس�لم جبار وهو معل�م متقاعد 
»اآلن غيبت وس�ائل االتصال الحديثة كل هذه 
الجلس�ات الجميلة واملثمرة يف عالقات الناس 
م�ع بعضها ول�م تع�ط الفرص�ة للتجمعات 
وجلسات السمر يف املقاهي أو يف باحات املنازل 
أو التجمع حول الجدات اللواتي أصبحن يتأملن 
من أوضاع األهل واألقرباء نظرا لألوضاع التي 

مرت بها البالد«.
األف�الم  أن�واع  الي�وم تصل�ك  بيت�ك   ويف 
والن�كات  والطويل�ة  القص�رية  الوثائقي�ة 
والحكايات املمي�زة والنادر منها وهي متاحة 
ألع�داد كب�رية م�ن املش�ركني ويف كل أنحاء 
العال�م، ال س�يما مواقع الت�واص االجتماعي 

مثل فيسبوك وتوير.
ويرى محم�د حاتم أن الوس�ائل الحديثة 
بيت�ه  يف  واح�د  كل  »حبس�ت  التواص�ل  يف 
ل�ذا تنقصن�ا اآللف�ة والحميمي�ة يف الضح�ك 
والتج�اوب واإلنصات بش�كل مرض ودون أن 
نس�تمع إىل م�ن يحكي لنا الحكاي�ة، لذا غاب 
وش�اخ الحكوات�ي وابتع�د عن األنظ�ار وظل 
رواد املقاهي يس�تمعون اىل االغاني بواس�طة 
»ال�رام« الصغري إضافة إىل صوت التلفاز الذي 
ينق�ل األحداث واألخب�ار م�ن كل العالم دون 
الش�عور باملتعة والتجاذب بني املوجودين.. ال 
س�يما أن كل ما ينقل بالتلف�از اآلن هو مؤلم 
ع�ىل األغلب«.ومن هنا لم يب�ق من الحكواتي 
س�وى ذك�راه وش�كله يف املتح�ف البغ�دادي 
ومتاح�ف ش�عبية يف أغل�ب ال�دول العربية.. 
وهذا ما يجع�ل التطور والتكنولوجيا الحديثة 
أحياناً تلغي املس�اس بالشعور واملحبة ولقاء 
حكاي�ة  دون  أطفالن�ا  وس�يبقى  األحب�ة... 
لقص�ص  يس�تمعون  ال  وش�بابنا  ورجالن�ا 
البطول�ة والتضحي�ة واإليثار والش�جاعة لذا 
تتعزز لديهم عوامل التنافر والوحدة والغضب 

أحيانا.

      بغداد/ المستقبل العراقي

 نظ�م فري�ق حل�م الش�باب، احد 
الف�رق الش�بابية املدني�ة يف محافظة 
باب�ل، بالتع�اون م�ع مديري�ة حماية 
وتحس�ني بيئة الفرات األوسط، مساء 
أول م�ن أم�س مهرج�ان نه�ر الحلة 
مس�ؤولني  بحض�ور  االول  الثق�ايف 

محليني ووزير البيئة رسكون صليو.
واس�تهل املهرج�ان ال�ذي اقيم يف 
منتجع بابل الس�ياحي بكلمة ملحافظ 
باب�ل محمد املس�عودي اش�ار فيها اىل 
اعت�زاز اه�ايل الحل�ة بنه�ر مدينته�م 
ومق�دار التل�وث وال�ذي يعان�ي من�ه 
حاليا داعيا اىل تكاتف الجهود إلنقاذه 
من التج�اوزات التي ش�وهت منظره 
وتاريخه.بعدها ألقى وزير البيئة كلمة 
باملناس�بة أكد فيه�ا أن مح�ور البيئة 
يف الع�راق م�ن املح�اور املعق�دة التي 

تس�توجب تخصيص اموال وتس�خري 
جهود اس�تثنائية للتص�دي للتحديات 
البيئية عىل مختلف ألوانها، الفتا اىل ان 
وزارة البيئ�ة تأمل من جميع الوزارات 
املحافظ�ات  يف  املحلي�ة  والحكوم�ات 
م�ن  التقلي�ل  بغي�ة  معه�ا  التع�اون 
املش�كالت البيئية ووضع حد للتجاوز 

       واشنطن/ أ. ف. ب

يب�دو أن نائب�ات الح�زب الجمه�وري ه�ن أكث�ر أنوثة من 
زميالته�ن الديمقراطيات، بحس�ب دراس�ة ن�رت يف الواليات 
املتح�دة تس�تند إىل مالمح وج�وه النائب�ات األمريكيات.وتعترب 
ميش�يل باكمن التي خاضت املعركة االنتخابية يف وجه مرش�ح 
الح�زب الجمهوري لالنتخابات الرئاس�ية ميت رومني وهي من 

ركائز حزب الش�اي خري مثال يدع�م هذه الفرضية التي أتت 
يف دراس�ة أعده�ا كاليفورني�ان حائزان ش�هادة يف علم 
النفس.وق�د اس�تند عامل�ان يف دراس�تهما إىل معطيات 
خاص�ة بمالمح الوجه، بما فيها ش�كل الفك والعينني 
والحاجبني والجبني والوجنتني والشفتني.أما بالنسبة 
إىل الرجال، فقد أظهرت الدراسة أن النواب الجمهوريني 

لهم مالمح أقل ذكورة من نظرائهم الديمقراطيني.

عىل بيئة العراق.وجرى خالل املهرجان 
تقديم فعالي�ات ثقافية وفنية متنوعة 
كان م�ن أبرزها إلقاء الش�اعر موفق 
محمد قصيدة عن ش�ط الحلة وعرض 
فيلم وثائقي ع�ن النهر بعنوان )النهر 
الخالد( من إعداد فريق حلم الش�باب.
ويندرج املهرجان ضمن حملة واسعة 

ينفذها الفري�ق تحت عن�وان )أنقذوا 
نه�ر الحل�ة(، فق�د اس�تهلت الحملة 
ميداني�ة  بفعالي�ة  امل�ايض  األس�بوع 
تضمنت معرض�ا فوتوغرافيا عن اهم 
التج�اوزات الت�ي يتع�رض له�ا النهر 
فض�ال ع�ن توزي�ع حاوي�ات لجم�ع 

النفايات عىل ضفايف النهر.

إقامة مهرجان هنر احللة الثقايف األول

النائبات اجلمهوريات أكثر أنوثًة من الديمقراطيات

ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

• ره�ان اإلرهابي�ني عىل م�وت بغ�داد كرهانهم عىل م�وت الحياة 
وانطف�اء االمل.. كمحاولة حجب الكركرات عن االطفال؛ كرهان الرماد 
ض�د الن�ار؛ واال اّي مدينة يف الك�ون -قولوا يل بربكم- يس�ّيجها القتلة 
بمسدس�اتهم الكاتمة؛ ويفّر املجرمون من س�جونها س�عيا وراء مآتم 
طازجة؛ ومع ذلك تحّش�د عوائلها يف باب املرسح الوطني لحضور حفلة 

موسيقى!!
معزوفات من ش�راوس األملاني وكاميل الفرنيس وتشايكوفس�كي 
الرويس؛ واس�تكماال ملش�هد االبداع تجّمل األمس�ية بمحط�ات عراقية 
لخلي�ل اس�ماعيل؛ ثم تضيف به�اءات بحضور جعفر الخفاف؛ وس�ط 

صمت مهيب حتى من األطفال!!
  فإذا انتهت املقطوعة.. تعاىل التصفيق احراما لهذا الس�حر اآلرس 

الحالل.
•   كان يف داخ�ي امتنان خاص لصديقي الدكتور حامد الراوي ألنه 
م�ن وّجه يل دع�وة الحضور؛ وال أكتمكم.. فوجئ�ت تماما بالقاعة التي 
اكتظ�ت عن بكرة كراس�يها؛ بالفتي�ات الحلوات..بالش�باب األنيقني.. 
بالرج�ال املهذبني حد االنصي�اع لوقارهم؛ وبكام�ريات اإلعالميني التي 

جاءت توثق ل�)مدينة باسلة( وليس ل�)حفلة موسيقية(.
اما املوس�يقيون.. فما اجملهم؛ ما اجمل القائد )الجنرال املس�الم( 
محمد امني عزت؛ وهو يهش بعصاه عىل األنغام فال تملك اال ان تصدح 
بني مس�امعنا؛ متقافزة من مقطع ضاج اىل مقط�ع هادئ؛ وخوف أن 
تتقاطع يف ترجماتها للعواطف واالش�جان االنس�انية؛ حرصت اصابع 
العازفني الكبار -يف كل يشء- عىل تنس�يق املعزوفات؛ فعش�نا ما يقرب 

من ساعتني يحيطنا البهاء واملتعة الباذخة.
• ح�ني ت�زور اي بلد متح�ر؛ ف�أن القائمني عىل منه�اج زيارتك 
يحرص�ون كل الح�رص عىل ان ت�زور)دار االزياء( و)ثقاف�ة االطفال( 

و)املرسح القومي( و)الفنون الشعبية( و..الفرقة السمفونية.
.. ه�ذا يف العالم املتحر؛ ام�ا لدينا فمن املفارقات ان تهاجم وزارة 
الثقافة ألنها تتبنى املرسح واألزياء وفعاليات االطفال وفنون الفولكلور 

الشعبي والفرقة السمفونية!!
•     كل ع�ازف يف ه�ذه الفرق�ة البطل�ة )وس�أفرس تس�ميتي لها 
بالبطلة(ه�و ثروة عراقي�ة يجب املحافظ�ة عليه�ا ودعمها؛ولنا يف ما 
استقطبتهم الدول التي بنت سمعتها الثقافية عىل أكتاف مبدعينا ممن 
لم نعرف كيف نحافظ عليهم خري دليل؛ فقد دفعت لهم الرواتب املجزية 
وبالعملة الصعبة؛ وكانوا هنا راضني باملالليم؛ لكن مالليم واس�تصغار 
..ه�ذا ظلم.أما ملاذا اس�ّمي -ودائما-هذه الفرقة بال�: بطلة؛ لكونها لم 
تنه�زم امام االرهاب والظالميني؛ يف حني انهزمت كتل وأحزاب و)رشد( 
سياس�يون عليهم االعتم�اد -كما يقال بالش�عبي- وانتقلوا باهلهم اىل 
)الخ�ارج( واعضاؤها ظلّوا يف الوطن وربما حملوا الس�الح بجوار اآللة 
املوسيقية دفاعا عن عش�ق صويف وعن أسس حضارة يجب أن يتبناها 

احد؛ وكانوا هم من اوائل املتبنني لهذا الهم النبيل.
.. هوجمت مؤسساتهم واحرقت آالتهم وعىل الرغم من)السيطرات 
الظالمية(التي كانت تحرّم املوس�يقى وتنح�ر مرتكبيها؛كانوا يهربون 
اآلالت الهوائي�ة والوترية كما تهرّب امليليش�يات األس�لحة؛ افال يحق يل 
اذن ان اس�ميها)الفرقة البطلة( وأطالب الحكومة واملسؤولني برورة 
االعتناء بها وتكريمها وتخصيص الدعم املادي الالئق ب�)فرقة كومندوز 
جمايل( تهاجم الحزن والسواد والتخلف وتدحره يف اشد معاقله: الرهان 

عىل الخوف.
• ادع�و الق�راء اىل ان يتذك�روا معي: كم خطيب س�يايس او مفّوه 
برملاني؛وق�ف له الحضور)بعايل قاماته�م( وصفقوا ملا يقرب من عر 

دقائق متواصلة إعجابا وتقديرا؟!!
..نع�م؛ اعرف..ال اح�د.. لكن امل�رسح الوطني عن بك�رة جمهوره 
وق�ف للفرقة الس�مفونية العراقية وأض�اء القاعة واللي�ل الذي جلبب 

ثمة تمّيز اكرب بغداد بالهت�اف والدموع واالعجاب..فهل 
من هذا ؟!! )الصحافة االس�تقصائية...طريق نحو الشفافية( تحت مظلة هذا 

الش�عار، دعتنا هيئة النزاهة مش�كورة- نحن مجموعة من الصحفيني 
العامل�ني يف ع�دد م�ن املؤسس�ات االعالمي�ة والقن�وات الفضائية-اىل 
ورش�ة عمل نظمتها األكاديمية العراقية ملكافحة الفس�اد، يوم االثنني 
املواف�ق2012/5/21، تخللته�ا مح�ارضات نظري�ة وأخ�رى عملي�ة، 
تناول�ت بالنقاش واألدلة واألس�انيد الت�ي برهن عليها ون�وه بها عدد 
م�ن الباحثني يف مج�ال الصحافة التي تعرف ب�)االس�تقصائية( والتي 
عرفتها ميادين الصحافة العربية بعدسات مكربة بعد االطاحة بكرايس 
وع�روش الديكتاتوري�ات املعم�رة وطوف�ان وطغي�ان عملي�ات تغيري 
األنظمة الكرونيا، عرب قوة أثر وتأثري أهمية مواقع التواصل االجتماعي 
)الفي�س بوك(- مثال- والذي أضحى ينافس أك�رب دول العالم من حيث 
نس�بة الس�كان )الصني وأخواتها، الهند وغريها( من خ�الل تزايد عدد 
املش�ركني واملتزاحم�ني يف الحص�ول عىل صفح�ة من صفحات�ه التي 
س�ربو يف الوصول اىل مليار مش�رك نهاية هذا العام- كما هو متوقع، 
باألخص،  بعد نجاح هبوب نس�ائم رياح الربيع يف نقل لقاح التغيري إىل 
ع�دد من تلك الدول واألنظمة التي لم تتع�رف -بعد- عىل هذا النوع من 
الصحاف�ة، التي عرفها العال�م منذ عقود تعود اىل الح�رب األمريكية يف 
فيتن�ام أواخر س�تينيات القرن العرين، حني تمك�ن صحفي أمريكي 
يدع�ى )س�يمور هريش( م�ن فضح تفاصي�ل مذبحة )م�اي-الي( يف 
فيتنام عام/1969، األمر الذي جعل من صيت وسمعة الواليات املتحدة 
األمريكي�ة تتمرغان بمس�تنقع ووحل تلك اإلدانة وج�ور حربها القذرة 
عىل هذا البلد املس�كني، الذي لقن تلك الدولة درس�ا يف املواجهة والدفاع 
ع�ن وجوده، كما أس�همت عمليات فضح حقائق تل�ك املجزرة من قبل 
ذلك الصحفي عرب اس�تقصائه وبحثه النش�ط والدؤوب والشجاع، من 
تقليل التأييد الش�عبي داخل أمريكا نفسها-ايضا- وحدت من تربيراتها 
ومس�وغاتها يف شن حربها، التي اس�تخدمت فيها)ماما أمريكا( والول 
مرة- وبنجاح س�احق- قنابل )النابالم(الحارقة املحرمة عرفا وقانونا، 
فيم�ا أنتجت هوليود- كالعادة-عددا كبريا من األفالم عن )س�فالة(تلك 
الح�رب، التي م�ن رحمه�ا ولدت)الصحافة االس�تقصائية(، وانترت 
كالنار يف الهشيم بحثا وتقصيا عن الحقيقة، التي هي الضحية األوىل يف 

اي نزاع أو ظلم أو رسقة أو فساد، ويا )مكثر( حاالت وأنواع الفساد.
   أن م�ا يزع�ج -حق�ا- ويحزن- صدق�ا- بل، أن م�ا يدمي القلب-
هنا- يف لحظات اس�تقصاء أويل هدف بالس�عي الي�ه عمودي هذا، رغم 
أني تأخرت بنره طوال األس�ابيع التي تلت اقامة ورشة هيئة النزاهة 
ألس�باب )اس�تقصائية بحت�ة( أن الصحف�ي األمريك�ي، طي�ب الذكر 
)س�يمور هريش( صاحب إيق�اد الرارة األوىل يف اع�الن هذا النوع من 
الصحافة، هو -ايضا- من أسهم يف الكشف عن وقائع )حفالت( تعذيب 
الس�جناء العراقيني يف س�جن )أبو غريب(عام/2004،  بالصور واألدلة 
والوثائق التي نرت غس�يل مظلومية هؤالء العزل عىل حبال فضائيات 
العالم وأتاحت )لي يسوه والي مايسوه( أن يشاهد عوراتهم ومشاهد 
اغتصابهم، ونبقى - نحن- نالزم محو الحقيقة صمتا وخش�ية ونقصا 
ح�ادا يف املعلوم�ات كي توصلنا اليها، وال نحرك س�اكنا يف البحث عنها، 
هل سنرك للصحفي)هريش(األمريكي ان يصل قبلنا كما فعل يف)ماي- 

الي(و)أبو غريب(؟
ه�ل هي مصادفة وحدها؟! أم أن يف األمر)أنه(؟!أم )أن بعض الظن 

أثم(؟!

  * جواد الحطاب

  * حسن عبدالحميد

حضارة اسمها: 
السمفونية العراقية

نحو حمو.. احلقيقة

ب���ة باالزيم���ل لكتا ا

نق���ار الخش���ب

لتحري���ر  مدي���ر ا

      لندن/ وكاالت

بّين�ت دراس�ة بريطانية، أّن الرجل يك�ذب مرتني أكثر من امل�رأة. وقالت 
إن الك�ذب يالحق الرجال يف معظم مراح�ل حياته، لكن هذه الصفة تركز يف 
املرحلة الزوجية، حيث يكذب األزواج عىل زوجاتهم لتفادي املش�اكل وتجنب 
الوقوع بها، وأش�ارت الدراس�ة يف اس�تفتاء لها أن الرجل يكذب بمعدل ست 
مرات عن قصد يف اليوم الواحد أي ما يعادل ال� 42 كذبة يف األسبوع و 2184 

تداوالً كذبة يف الس�نة. وم�ن أهم مصطلحات الك�ذب لدى الزوج  األكثر 
ومربّراتها، نقدم ما يي:

س�أتصل بِك بع�د قليل: كلم�ات ُينهي به�ا الزوج 
اتص�ال الزوجة ب�ِه. حبيبتي برصاح�ة املالبس رائعة 

عليك: وه�ذه العب�ارة لتجنب املش�اكل واإلرساع يف 
موع�د الخ�روج خاصًة أّن النس�اء يقض�ني وقًتا 

طوي�اًل أم�ام امل�رآة. افعي م�ا تش�ائني، أنا أثق 
برأي�ك وذوق�ك: كذبة تجع�ل املرأة فخ�ورة ألّن 

له�ا الحرية املطلقة ولكنه�ا مزّيفة يف 
أس�تطيع  أنا  الواقع. 
إص���الح�ه: جمل�ة 
يتداوله�ا الزوج لعدم 
الش�عور بالضعف أو 
الجهل أم�ام زوجته. 
أنا ال أكذب عليِك، هل 
أقس�م ك�ي تصّدقي: 
ُتستخدم للهروب من 
ش�ك الزوجة وجعلها 
تش�عر بالذن�ب ألنها 

كّذبت زوجها.

CNN /واشنطن      

قت�ل مدرس أمريكي أبنه املراهق بواس�طة الخطأ بعدم�ا أبلغ الجريان عن 
تعرّضهم لعملية سطو.وقالت الرطة إن الحادث وقع بمنطقة »نيو فريفيلد« 
يف كونكتيكت، عندما اتصلت إحدى الجارات بجيفري جوليانو لتبلغه بأن هناك 
ل�ص يف مدخ�ل منزلها. وأضافت الجارة، التي لم تكش�ف الرطة عن هويتها، 
ب�أن اللص كان يتش�ح بالس�واد ويغطي 
وجه�ه بقن�اع ويحم�ل بي�ده م�ا يبدو 
كس�الح أبيض. وعرفت قن�اة »دبليو اف 

اس بي« الجارة بأنها شقيقة جوليانو.
وق�ال جوليان�و إن�ه اضط�ر إلطالق 
النار عىل »اللص« الذي »تقدم منه بشكل 
ينذر بالخطر ل�دى مواجهته له، دون أن 
يدرك بأنه ابنه بالتبني، تايلر،« 15 عاماً. 
وذك�رت الرطة املحلية أن تايلور قتل عىل الفور ولم توجه أي تهم للوالد حتى 
اللحظة.وقال السيايس جون هودج، وهو أحد سكا املنطقة: »نحن يف حرية من 
أمرن�ا.. ما ال�ذي كان يدور بذهن تايلر تلك الليلة... أمر كهذا يؤملنا للغاية ونريد 

أجوبة عما حدث.«

أشهتتر 5 كذبتتات للترجل

يقتتتل ابنتته باخلتطتتأ !

وسائل االتصال احلديثة أقعدت »احلكوايت« يف املتحف


