
Apago PDF Enhancer

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»تشارلز إيفانز هيوز«

يجب اعتبار احلرب جرمية، 
ومعاقبة من يحرضون 

عليها على أنهم 
مجرمون.
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لتعاق��دات إث��ر معلوم��ات كش��فتها                  ع��ن األجه��زة وا

االح��د

ل��ى االردن عب��ر »طريبي��ل« !! لنف��ط ا ئ��ق ع��ن عملي��ات واس��عة لتهري��ب ا تكش��ف بالوثا
بغ��داد عل��ى اعت��اب أزمة »مؤجلة« م��ع واش��نطن بس��بب تض��ارب السياس��ات ف��ي منطق��ة »مش��تعلة« !!

ص10 - 11

اغتصاب الفتاة والسلفية 
تسببان “حرجًا بالغًا” 

حلكومة النهضة
ص5 ص7

العراقية تبدي خماوفها: دولة القانون  »ستنترص« 
بانتخابات جمالس املحافظات !!

لك��رد غي��ر مهتمي��ن ف��ل« وا لوطن��ي »غا ل��ف ا لتحا ن ا ل��ت أ قا

            المستقبل العراقي/خاص
فيما غادر وزي�ر الدفاع اإليراني أحمد وحيدي 
والوفد المراف�ق له، أم�س األّول الجمعة، النجف، 
عائدا إلى ب�اده ، خلَّفت زيارته التي اس�تغرقت 3 
أي�ام وراءه�ا أس�راراً عديدة.وقال مصّدر سياس�ي 
بارز ل�”المس�تقبل العراقي” طلب عدم الكش�ف عن 
هويته، إن “الزيارة جاءت بغير الش�كل الذي أعلن عنه 
فعلي�اً”، الفتاً إلى أنها “كانت لت�دارس الحركة التي قامت 
به�ا الحكومة العراقية في تفتيش الطائرة االيرانية واجبارها على 
الهب�وط في األراض�ي العراقية”.وكان رئيس اللجن�ة األمنية في مجلس 

محافظة النجف لؤي الياسري قد قال أن زيارة وزير الدفاع اإليراني والوفد 
المراف�ق له إلى محافظة النجف اقتصرت على تأدية مراس�م زيارة مرق�د اإلمام علي بن أبي طالب. 
وأك�د المص�در أن “ وحيدي حمل رس�ائل خاصة جدا إلى رئي�س الوزراء ن�وري المالكي لم يفصح 
عنها”، موضحاً أن “الس�فارة االميركي�ة وصفت الزيارة بالمفاجئة والخطيرة وعلى هذا األس�اس 
س�يتم طلب تفصيل كامل عن الزيارة من المس�ؤولين العراقيين”.وأش�ار المصدر إلى أن “السفارة 
االميركية تخشى أن يكون غرض الزيارة لترتيب مواقف بين العراق وإيران بشأن الوضع السوري”، 

ح باالتفاقيات الدولية التي ال تسمح بالتعامل مع إيران”. حاً إلى أن “اإلدارة األميركية تلوِّ ملمِّ

معــرض تــراثــي 
يستــذكــر 
الحــكـــم 

المــلــكــي

املفوضية: نيسان 
املقبل موعدًا 

النتخابات املحافظات
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            المستقبل العراقي/ خاص 
ق�ال مص�در سياس�ي مطل�ع أن عملي�ات 
غس�يل األم�وال ل�م تعد حك�را عل�ى مصرف 
دون آخ�ر أو كتلة دون اخ�رى، مؤكداً أن مبدأ 
التغاضي المتبادل يس�ود االطراف المسيطرة 

بعمليات غسيل االموال وتهريب العملة.
وأوض�ح المص�در ف�ي تصريح خ�ص به 
“المستقبل العراقي”: أن “الشركاء في قضيَّة 
غسيل األموال اتفقوا على هدنة بكشف الفساد 
الخاص بتلك التعامات حّتى نهاية االنتخابات 
المقبلة في ع�ام 2014”، مبيناً أن هذه “المدة 
ستش�هد مع�ارك انتخابي�ة طاحنة س�يكون 

روادها جددا على 
لكنه�م  الس�احة 
تحركه�ا  بي�ادق 
القديمة”.  االيدي 
وأض�اف المصدر 
“االح�زاب  ان 
الت�ي تع�ول على 
األم�وال  غس�يل 

وعلى تهريب العملة تخشى أن يتم سد المنافذ 
عليها الس�يما بعد ان تمزق�ت االواصر والثقة 
بي�ن الكت�ل السياس�ية ومموليها م�ن الدول 

األخرى”.

وحيدي محل رسائل “خاصة” 
إىل بغداد لرتتيب املواقف

قريبًا جدًا.. 

              بغداد/ المستقبل العراقي
العلي�ا  المفوضي�ة  ح�ددت 
المس�تقلة لانتخابات نيسان المقبل 
موعداً أولياً إلجراء انتخابات مجالس 
المحافظ�ات واألقضي�ة والنواح�ي.

وأوض�ح رئيس مجل�س المفوضين 
المفوضية  أن  سربس�ت مصطف�ى، 
حددت فت�رة زمنية لرئاس�ة الوزراء 
م�ن الممكن أن تجرى فيها انتخابات 
مجالس المحافظات، وهي محصورة 
ما بي�ن 10- 25 من نيس�ان المقبل. 
وأوض�ح مصطف�ى أن تحدي�د اليوم 
الذي تجرى فيه االنتخابات س�يكون 
من صاحيات رئيس الوزراء، مضيفا 
أن الموع�د الذي حددت�ه المفوضية 
ه�و أولي.وكان�ت المفوضي�ة العليا 
المستقلة لانتخابات قد بدأت، األحد 
الماضي، بعقد جلس�ات تشاورية قد 
تمتد إلى نحو ش�هر من اآلن لاطاع 
المتعل�ق  العملي�ات  ج�دول  عل�ى 
المحافظ�ات  مجال�س  بانتخاب�ات 

واالقضية والنواحي.

خطوة ديمقراطية مهددة بالقتل

تصويت                         يتعرض 
لالخرتاق.. واملحافظ يتقدم 

يف غضون دقائق!!

غــدًا.. املالكــي إلــى مــوسكــو

ي��ران م��ل م��ع إ لتعا ق��ات ال تس��مح با ح باتفا
ِّ

فيم��ا واش��نطن تل��و

الش��ركاء »تج��ار وساس��ة« اتفقوا على »هدن��ة« حت��ى 2014

مصدر لـ                            : مجيع مصارف البالد 
متورطة بغسيل األموال كردستان تعقد أكرب صفقة سالح مع إرسائيل ملواجهة بغداد

عل��ى ذم��ة صحيفة هولندي��ة.. وبقيم��ة 4.6 ملي��ار دوالر

         بغداد/ المستقبل العراقي
أصدرت جماعة علماء العراق، فتوى جديدة تحرم على المواطنين العراقيين توفير ماذات آمنة للعناصر اإلرهابية 
واألشخاص المطلوبين للقضاء. وقال الشيخ علي العبيدي، المتحدث باسم الجماعة، إن »نحو 50 رجل دين في بغداد 
وممثلين عن محافظات وس�ط وجنوب العراق« وقعوا على فتوى تحرم على المواطنين من س�كان األرياف والمدن 

العراقية مس�اعدة »الجماعات اإلرهابية المنتمية للقاعدة أو غيرها«، فضا عن »األشخاص المطلوبين للقضاء العراقي 
بتهم جنائية وإرهابية«. وأوضح أن »الفتوى جاءت بعد تزايد وتيرة العنف واكتش�اف معاقل لإلرهابيين داخل مناطق س�كنية من المفترض 
أن تكون مغلقة بوجه تلك الجماعات الضالة«. ودعا العلماء المواطنين االلتزام بالفتوى واعتبارها ملزمة لهم شرعا ومن ضمن تعاليم الدين 

اإلسامي التي تحرم وتجرم مساعدة القتلة.

علامء العراق حترم توفري مالذات لإلرهابيني

نواب: الـ pkk ورقة تركية لقصف العراق واخرتاق حدوده

السلفية يف األردن 
تتهم السعودية وقطر 

بإدخال إرهابيني 
للعراق وسوريا

الرتبية النيابية تدعو 
املالية إىل إطالق منحة 

التالميذ

 كاظم
 خيطف نجمة

 تونس
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بغداد/ المستقبل العراقي
يبدأ رئيس الوزراء نوري المالكي، غدا االثنين، زيارة رس�مية لموس�كو، على رأس وفد حكومي رفيع، بدعوة من الرئيس الروس�ي فاديمير 
بوتين. وقال بيان صحفي مشترك صدر في بغداد وموسكو إن »المالكي سيزور جمهورية روسيا االتحادية تلبيًة لدعوة من الرئيس الروسي 

وعدداً كبي�راً من رجال األعمال«. فاديمير بوتين«. وأضاف أن »الوفد المرافق للمالكي سيضم مسؤولين سياسيين وعسكريين واقتصاديين، 
البلدين. ولف�ت البي�ان إلى أن الهدف م�ن الزيارة هو تطوير العاقات السياس�ية والعس�كرية واالقتصادية بين 

تفاصيل ص2

ص2

         بغداد/ المستقبل العراقي
كش�ف تقرير نش�رته صحيفة ال�«ديلي تلغراف« الهولندي�ة عن اكبر صفقة 
لش�راء الساح س�تدخل إلقليم كردس�تان عن طريق الحدود الس�ورية العراقية، 
مبينا ان االقليم س�يحتل المرتبة األولى في استيراد االس�لحة االسرائيلية.وجاء 
ف�ي التقرير أن نج�ل زعيم اقليم كردس�تان مس�رور بارزاني قام بإب�رام اتفاق 
مع هيئة الصناعات العس�كرية اإلس�رائيلية لشراء الس�اح ودخوله عبر الحدود 
العراقية السورية، مؤكدا ان االقليم سيتصدر زبائن اسرائيل في القارة اآلسيوية 
للع�ام الجاري بصفقات متتالية بلغت قيمتها 4.6 مليار دوالر لش�راء ناقات من 

طراز »ميركافا« واجهزة انذار مبكر لمنصات الصواريخ واجهزة كشف المتفجرات ستسلم 
على شكل دفعات متفاوتة و17،6 مليار دوالر تشمل صواريخ كتف وصواريخ ارض ارض، 

اضافة إلى صواريخ يصل مداها إلى 280 كيلومتراً اضافة الى بعض األسلحة الخفيفة.

صحيفة أمريكية: اوباما خيطط إلبقاء 
مستشارين عسكريني يف العراق

إسـرائيــل: الشـرق األوسـط سيـشـتـعـل يف 2013

ص20

االجتمـاع الوطنـي وورقة االصالح.. ضدان ال يلتقيان !

ص3

البورصة تعاود تعامالهتا 
اليوم.. خبري: نشاط 

املصارف فيها جيد ومنظم

ُّ
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           التحليل ال�سيا�سي/ غامن عريبي
 

لي�س هنالك ش�يء في االفق واضح وبّين اس�مه 
ورقة اصالح، وكل ال�كالم الذي يتم التحدث عنه ليس 
اكثر من كونه مجرد اعالم مواز العالم الذين يتحدثون 
عن وج�وده الوهمي ف�ي التحالف الوطن�ي، مثلما ال 
يوجد شيء بين وواضح اسمه االجتماع الوطني شأنه 

في ذلك شأن االصالح!.
انه�ا "دربك�ة" حقيقي�ة تح�دث ف�ي كل م�رة 
يج�ري فيه�ا الحدي�ث ع�ن معضل�ة م�ا، كأن تكون 
المس�ألة امني�ة او مالي�ة اقتصادية او عس�كرية، اذ 
كلما دهمنا الخطر االمني وه�رب ارهابيون كبار من 
سجن تس�فيرات التاجي او تكريت، او تعطلت الدولة 
وتابين�ت المواق�ف وبان اله�زال ف�ي اداء الحكومة، 
واكتش�ف الق�ادة السياس�يون انهم بحاج�ة الى من 
يح�رك المياه السياس�ية الراك�دة تنادوا ال�ى اجتماع 
وطني ينهي الخالف�ات القائمة والخالفات كما يعرف 
المواط�ن، وربم�ا اليع�رف تتمحور ف�ي االتفاق على 
ال�وزراء االمنيين والتوازن، والنظ�ام الداخلي لمجلس 
ال�وزراء، وقضاي�ا تتعلق بخ�الف كل كتلة سياس�ية 
وحزب سياس�ي مع رئي�س الوزراء من ن�وع النواعم 
االمني�ة ومايتعل�ق بالتعيين�ات واش�ياء اخ�رى بن�ا 

مجنونة النريدها!.
اذا كان االصالح بهذا الش�كل، فق�د عودنا القادة 
السياس�يون ان ه�ذا النوع من االص�الح، لن يتحقق، 
بدليل ان الخ�الف يتفاعل ويتفجر يوميا بعد س�نتين 
من اعالن تش�كيل حكومة الش�راكة الوطنية، والزال 
االخ�وة القادة السياس�يون لديهم الهم�ة العالية في 
ادام�ة الخ�الف واالس�تمرار بنف�س النعمة لس�نتين 
اخريين، والهمة عالية والحماس�ة اعلى، والشيء في 
الواق�ع له عالق�ة بالتوازن والنظ�ام الداخلي لمجلس 

الوزراء واالتفاق على شراكة حقيقية في ادارة المناخ 
االمني والسياسي في البلد!.

عمليا عاد الطالباني من فترة العالج، لكنه فش�ل 
ف�ي لم الش�مل السياس�ي المتفرق، وعق�د االجتماع 
الوطن�ي، وعالج االزمة السياس�ية المس�تفحلة التي 
العالج له�ا، واكد في معرض حدي�ث ان االزمة كبيرة 
وال يمك�ن حلها بالهي�ن، وانه اليملك عصى س�حرية 
لحله�ا، وهو مااعاد ك�رة الثلج الى مرب�ع االزمة من 
جديد ما ادخل المس�ألة السياس�ية في البالد في جو 
معقد قد ال يس�تمر فيه�ا مناخ المعالجة السياس�ية 
قائم�ا، وقد يدخل االجتم�اع الوطني ف�ي نفق مظلم 
مرة اخ�رى ال يخرج معها االجتم�اع، ومن ثم الوضع 
السياس�ي في الب�الد، وربما تواجهن�ا انفاق اخرى ال 
نس�تطيع معه�ا ايقاف عجل�ة التداعي الكبي�رة التي 

ستلفنا معها سريعا.
اقولها من منبر "المستقبل العراقي" ان االجتماع 
الوطني لن يعقد اذا مااري�د له االنعقاد بارادة عراقية 
الن العراقيين اكدوا بعد س�نتين من االزمة ومن وجود 
نظام مش�لول وحكومة ناقص�ة انهم ال يقدرون على 
امر يتطل�ب ارادة كبيرة وروحية عالية وقرار تاريخي 
ب�ل هم بحاجة للعودة ال�ى ارادات نافذة في المجتمع 
الدول�ي تس�تطيع اخراجه�م من عن�ق الزجاجة، واال 
ف�ان االجتم�اع الوطني لكث�رة الحديث في�ه والعزف 
على كلماته الوطنية سيتحول الى نشيد قومي يتغنى 
بمج�د الوحدة الوطني�ة وحكومة الش�راكة، والقدرة 
على ادارة البالد من موقع النضال الوطني المش�ترك، 
فيم�ا الواق�ع يق�ول ان القانون والعراقي�ة وصال في 

التنافر الى حدود االشتباك المسلح!.
على الق�ادة السياس�يين الذين لديه�م ارادة حل 
ورغبة في التفاهم على المشكالت القائمة ان يجلسوا 
دون وجود ش�عور بانتظار الحل الذي ياتي بعد رحلة 

عالج الرئيس الن المس�الة تتعلق بالقوى الفائزة في 
االنتخابات المس�ؤولة ع�ن تش�كيل الحكومة وهذه 
الق�وى هي التي تعنى بالحل وايج�اده والجلوس مع 
االخري�ن المختلفي�ن الختيار انجع الس�بل بالخروج 
من هذه الدوامة .. وانا اعجب فعال من قوى تستطيع 
الجل�وس على طاولة الحوار وتتفاهم من دون وجود 
الرئيس الطالباني ولكنه�ا التجلس مع بعضها وهنا 
اود ان اق�ول للقانون والعراقية ل�م االنتظار والتذرع 
بمجيء الرئيس الذي اعلن انه اليملك عصى س�حرية 
في اشارة الى عدم القدرة على جمع الفرقاء والرئيس 
لم ي�ات اال بالتوافق فيما انتم فقد ش�كلتم الحكومة 
العراقية الثانية "الشراكة" بالتوافق من موقع كونكم 

الفائزون االوائل بماليين اصوات العراقيين؟!.
من يملك الش�ارع "العراقية والقانون" هو الذي 
يفرض الحل المش�ترك والينتظر الحل من خالل رجل 
قائم في موقع الرئاسة العراقية دون ان يملك القدرة 
على تنفي�ذ التوقيع على حكم باالعدام وهو يس�مع 
جالس�ه ووسائل االعالم يوميا او في كل مناسبة يتم 
الحدي�ث فيها عن صالحيات الرئيس انه لم ولن يوقع 

على قرارات االعدام!.
اذا تخط�ى  يمك�ن عق�ده  الوطن�ي  االجتم�اع   
القانون عقدة العراقية التابعة الياد عالوي والعراقية 
اذا تخط�ت عقدة المالكي القاب�ض على الصالحيات 
وليس ائتالف القانون وباالمكان تفويت الفرصة على 
االرهاب وبناء البلد واقرار القوانين المعطلة والمضي 
بالتشريعات البنيوية وتحقيق العدالة االجتماعية اذا 
ماخطى الفرقاء نحو االجتماع الوطني بروحية عبور 
االزمة لصال�ح عبور الوطن اش�كاالت الواقع الراهن 
وهو امر ان تحقق فان العراق سيمر من انفاق االزمة 
الحالية وهو اقدر على حل المشكلة والعكس سيضع 

العراق على فوهة النار!.

االجتمـاع الوطنـي وورقة االصالح.. ضدان ال يلتقيــان !

               دياىل/ امل�ستقبل العراقي

أك�دت قائممقامية قض�اء خانقين في ديالى أمس 
أن السلطات اإليرانية قطعت مياه نهر الوند بشكل كامل 
من�ذ 80 يوم�ا، داعية الحكوم�ة إلى إيجاد ح�ل واقعي 
لمش�كلة هذا النهر ومنع إيران من استمرارها بعمليات 
القطع المس�تمرة. وقال رئيس المجلس البلدي للقضاء 
سمير محمد نور إن "السلطات اإليرانية تقطع مياه نهر 
الون�د الذي يعد ش�ريان الحياة لقضاء خانقين، بش�كل 
كامل منذ 80 يوما"، مبينا أن "مسلسل قطع مياه النهر 
م�ن قب�ل الجانب اإليراني ب�دا مع حلول ش�هر حزيران 
الماضي". وأضاف نور أن "قطع مياه النهر تتكرر لعدة 
م�رات لتزداد في كل مرة الفترة الزمنية للقطع"، مؤكدا 

أن "أي انقطاع لمياه هذا النهر س�يترك آثارا س�لبية في 
الحي�اة العامة داخل قضاء خانقي�ن، إضافة إلى التأثير 
الكبير على قطاع الزراعة".ودعا رئيس المجلس البلدي 
لقض�اء خانقي�ن "الحكوم�ة المركزية إل�ى إيجاد حل 
واقع�ي لمش�كلة هذا النه�ر ومنع الجان�ب اإليراني من 
اس�تمراره بعملي�ات القطع المس�تمرة"، الفتا إلى "ما 
يسببه هذا القطع من ضرر بالغ يصيب أغلب القطاعات 
بالقض�اء". وكان�ت وزارة الم�وارد المائي�ة العراقي�ة 
اعتب�رت، ف�ي 6 آب الماضي أن إيران تس�تغل نهر الوند 
بشكل يضر باألراضي العراقية، مؤكدة أنها أقامت عدداً 
من المش�اريع على النهر مما اثر على العائدات المائية، 
فيما أش�ارت إلى أنها تدرس اس�تقدام ش�ركات أجنبية 

متخصصة للتخطيط في إدارة الموارد المائية. 

               بغداد/ امل�ستقبل العراقي

ل�م يش�هد منف�ذ ربيعة الح�دودي مع س�وريا في 
نينوى تواف�د أي من الالجئين الس�وريين مؤخرا، برغم 

عودة نقل البضائع بين الجانبين بشكل طبيعي.
وقال محاف�ظ نينوى أثيل النجيف�ي إن حركة نقل 
البضائ�ع بي�ن الع�راق وس�وريا عب�ر الش�احنات بدت 
طبيعي�ة عل�ى الرغم م�ن أن أعدادها تناقص�ت مؤخرا، 
لكنه أكد تناقص عدد الالجئين الس�وريين الوافدين على 
المعبر وعزا ذلك إلى س�يطرة القوات النظامية السورية 
على منفذ اليعربية الس�وري المقابل لمنفذ ربيعة على 
الجان�ب العراقي. وأضاف "نقوم حاليا بإعداد معس�كر 
لالجئين في منطقة الكس�ك غرب�ي نينوى بالتعاون مع 

المفوضية الس�امية لش�ؤون الالجئين وليس هنالك أي 
من الالجئين السوريين لحد اآلن، وحسب معلوماتنا فإن 
الجيش السوري هو من يمنع عبور الالجئين السوريين 
عبر المنفذ الحدودي". وتابع النجيفي أن عدد الالجئين 
السوريين ممن عبروا المنفذ لم يتجاوز 20 شخصا منذ 
بداي�ة األزمة تم نقل�ه�م جميعا من معس�كر الالجئين 

للسكن مع أقاربهم في محافظة نينوى.
وكانت قوة من جماعات مسلحة تنشط في سوريا 
قد استولت على المعبر الحدودي في اليعربية في 22 من 
تموز الماضي، إال أنها س�رعان ما تخلت عن سيطرتها 
في الليلة ذاتها وفي صب�اح اليوم التالي جاءت قوة من 
الجيش النظامي بطائرات مروحية وهبطت على المنفذ 

الحدودي لتعيده إلى سيطرة الحكومة السورية.

           امل�ستقبل العراقي/ خا�ص

قال مصدر مق�رَّب من القائم�ة العراقية أن 
"انتخابات مجالس المحافظات س�تربك المشهد 
السياس�ي"، الفت�اً إل�ى أن "كتلة رئي�س الوزراء 

نوري المالكي تمتلك القوة في الوضع الحالي".
وأوض�ح المص�در ل�"المس�تقبل العراقي"، 
طالب�ا عدم الكش�ف ع�ن اس�مه، أن "انتخابات 
مجالس المحافظات تعد نصف النصر االنتخابي 
أن  مبين�اً  األكب�ر"،  "التش�ريعي"  لالس�تحقاق 
"امتالك السلطة في المحافظات اثناء االنتخابات 
التش�ريعية يعني امتالك نصف النص�ر تقريبا"، 

مضيف�اً أن "ه�ذا م�ا يس�عى إلي�ه ق�ادة دول�ة 
القان�ون من خالل اإلبقاء عل�ى خريطة مجالس 
المحافظ�ات الحالي�ة حّت�ى يأت�ي االس�تحقاق 
االنتخاب�ي التش�ريعي ف�ي ع�ام 2014 وبالتالي 
يضرب�ون كل العصافي�ر بحجر واحد"، بحس�ب 

قوله.
وذكر المصدر أنه في حال "اجريت االنتخابات 
للمحافظ�ات واالقضي�ة والنواحي ف�ي موعدها 
فإنه يعني فقدان فرصة ماثلة باليد والركون الى 
الحس�ابات التخمينية التي قد تعني فقدان الوزن 
الس�لطوي في الحكومات المحلي�ة التي تمتلكها 
دول�ة القان�ون اآلن"، مش�يراً إلى أن�ه "قد تفوز 

كتل اخ�رى مما يعن�ي ان يخوض ح�زب الدعوة 
االنتخاب�ات التش�ريعية وهو خال�ي الوفاض من 
المحف�زات المحلية متمثلة بس�لطة المحافظين 
ورؤس�اء مجالس المحافظات واالقضية ومدراء 

النواحي".
ولم�ح إل�ى أن "كل هذه عوامل قوة تس�عى 
قي�ادات ح�زب الدع�وة االبق�اء عليه�ا من خالل 
ق�در  وتأخيره�ا  المحلي�ة  االنتخاب�ات  عرقل�ة 
الممكن"، مستدركاً بالقول "وهو ما تغفله الكتل 
األخ�رى ف�ي التحال�ف الوطني وال تعي�ره أهمية 
الكت�ل الكردية ألنه�ا ال تدع مج�اال للتنافس في 

محافظاتها ألي مكون آخر".

             بغداد/ امل�ستقبل العراقي

اكد خبير روسي ان الزيارة السابقة لرئيس 
ال�وزراء العراقي »ن�وري المالكي« الى روس�يا 
وعقده صفقة سالح ضخمة مع موسكو تعطي 
العالق�ات بين البلدين اهمية وبعدا س�تراتيجيا، 
معتبرا ان التطورات في المنطقة خاصة سوريا 

تتطلب تنسيقا اكبر بين بغداد وموسكو. 
الدبل���وماس�ي الروس�ي الس�ابق  وق�ال 

»فيتشس�الف موت�وزوف« ان موس�كو 
تب�دي اهتماما كبيرا بزيارة المالكي لها، 
وسبقتها زيارة لوزير الخارجية الروسي 
س�يرجي الفروف الى بغ�داد، حيث بحث 
التعاون الش�امل بي�ن روس�يا والعراق، 
باالضاف�ة ال�ى زي�ارة الوفد العس�كري 
العراقي الى موس�كو اخي�را، االمر الذي 
هيأ ارضية جي�دة لتثبيت عالقات ثنائية 
بي�ن البلدين.واض�اف م���وت�وزوف ان 
تقوي�ة العالق�ات بي�ن روس�يا والعراق 

ل�ن يك�ون عل�ى حس�اب أي ط�رف ثال�ث مثل 
الوالي�ات المتح�دة او الس�عودية او غيرهم�ا، 
معتبرا انها عالقات بي�ن بلدين وتخدم مصلحة 
العراق، خاصة لجهة صفقات التسلح الضخمة 
المبرم�ة خالله�ا. واكد الدبلوماس�ي الروس�ي 
الس�ابق فيتشس�الف موتوزوف ان روسيا على 
اس�تعداد لفت�ح ب�اب التع�اون م�ع الحكوم�ة 
العراقي�ة، وترح�ب بذل�ك، ف�ي ظل اس�تقاللية 
القرار العراق�ي والدور المهم ل�ه في المنطقة.

وش�دد موتوزوف على اهمية ه�ذه الزيارة نظرا 
للتطورات السياسية في الشرق األوسط، خاصة 
في س�وريا وتهديدات تركيا بفتح جبهة عليها، 
باالضاف�ة الى التوتر في بع�ض االقاليم العربية 
االخ�رى، االم�ر الذي يتطل�ب تنس�يقا اكثر بين 
القي�ادة الروس�ية ونظيرته�ا العراقية.واعتب�ر 
الدبلوماس�ي الس�ابق موتوزوف ان للعراق دورا 
مهما في الشرق االوسط، وهو يملك اكبر جيش 
عربي ف�ي المنطقة، منوها ال�ى ان دور العراق 
وتعاونه في حل المشكالت في المنطقة 
خاصة في س�وريا يكسبه اهمية خاصة 

لدى روسيا.
واكد موت�وزوف ان صفقة الس�الح 
االخي�رة بي�ن موس�كو وبغ�داد تعط�ي 
لزي�ارة المالكي وللعالقات بي�ن البلدين 
بع�دا واهمي�ة س�تراتيجية، خاص�ة في 
ظل التصعيد األخير بين س�وريا وتركيا، 
مس�تبعدا أن تفت�ح أنق�رة جبه�ة حرب 

عسكرية ضد سوريا.

زيارة املالكي ملوسكو ستعطي عالقات البلدين بعدًا سرتاتيجيًا

حمافظ نينوى: منفذ ربيعة يعمل بشكل طبيعي مع سورياخانقني: إيران تقطع املياه عن الوند منذ 80 يومًا

العراقية تبدي خماوفها: دولة القانون "ستنترص" 
بانتخابات جمالس املحافظات !!

صحيفة أمريكية: اوباما خيطط إلبقاء 
مستشارين عسكريني يف العراق

            بغداد/ امل�ستقبل العراقي 

قال�ت صحيفة وورل�د تريبيون األميركية إن الوالي�ات المتحدة تخطط 
إلبق�اء مستش�اريها العس�كريين في العراق لإلش�راف عل�ى عملية تدريب 
الق�وات العراقي�ة، على الرغم م�ن معارضة الكونغرس لمث�ل هذه الخطوة 
الحتجاجه على اس�تخدام إيران للمجال الجوي العراقي في إرسال شحنات 

أسلحة لسوريا.
وذكرت الصحيفة في تقرير عل�ى موقعها اإللكتروني أن إدارة الرئيس 
األمريك�ي باراك أوبام�ا أقرت 1,7 مليون دوالر لدع�م عملية تدريب الجيش 

العراقي خالل السنة المالية لعام 2013، والتي بدأت الشهر الجاري.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عس�كريين أميركيين قولهم، إن وزارة 
الدفاع األميركية بصدد إرسال نحو 200 مستشار أميركي عسكري للعراق.

من جانبه، أكد المتحدث باسم البيت األبيض جورج ليتل أنه من المقرر 
أن يناق�ش الكونغرس ملف إرس�ال المستش�ارين األمريكيين العس�كريين 

خالل األسبوع الجاري. 
م�ن جهة أخرى، أش�ارت الصحيفة إل�ى أن الكونغرس يح�اول عرقلة 
التصدي�ق عل�ى أم�وال برنامج التدري�ب العس�كري األمريكي ف�ي العراق، 
النتقاده رفض العراق وقف النفوذ اإليراني بما في ذلك قيام طهران بإرسال 

شحنات عس�كرية إلى سوريا عبر المجال 
الج�وي العراق�ي. جدي�ر بالذكر، أن 

الواليات المتحدة كانت قد باعت 
عس�كرية  ومع�دات  أس�لحة 

بقيم�ة نحو11ملي�ار دوالر 
إلى العراق؛ فضال عن انتهاء 
البنتاغون من تسليم بغداد 
140 دباب�ة من ط�راز )ام 
1-ايه1( خال العام الجاري، 

إضاف�ة إل�ى إش�رافه عل�ى 
عملي�ة تصني�ع أول دفعة من 

متع�ددة  اف-16  مقات�الت 
المهام. 

تير
يكا

كار

            امل�ستقبل العراقي/ متابعة

قال�ت صحيفة »هآرتس«، ف�ي عددها الصادر 
أمس، إن تقدير االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية 
ي�رى أن ع�ام 2013 س�يكون »ع�ام الصراع�ات 
قاب�اًل  األوس�ط  الش�رق  وس�يكون  المتفج�رة«، 
لالش�تعال نتيجة أربعة صراعات أساسية يمكن أن 

ُتحس�م خالل العام المقبل: األزمة النووية اإليرانية 
والح�رب في س�وريا، والص�راع على الس�لطة في 
مصر، والصراع األوس�ع على صورة العالم العربي، 
الذي يتفرع عنه ع�دد من الصراعات الثانوية، مثل 
الص�راع ما بين األنظمة القديمة والمعارضة، وبين 

الراديكاليين والمعتدلين.
وأش�ارت الصحيف�ة إل�ى أن�ه باإلضاف�ة إل�ى 

ذلك كل�ه، ليس واضحاً كيف س�يتطور الوضع في 
الضف�ة، وإن كان الهدوء النس�بي، الذي س�اد في 
األع�وام األخي�رة س�يتواصل. ورأت التقدي�رات أن 
الح�رب حالياً في س�وريا تش�كل نموذج�اً للواقع 
الحال�ي؛ فق�د تب�ددت التوقعات الس�ابقة بش�أن 
االنهي�ار الس�ريع لنظ�ام بش�ار االس�د، ويبدو أن 
طرف�ي الن�زاع قد تع�ادال داخل المواجه�ة، التي ال 

حس�م فيها حتى اآلن، رغم تزايد حدة العنف. وفي 
الوق�ت ال�ذي ال ت�زال في�ه تقديرات االس�تخبارات 
الغربي�ة متمس�كة بحتمية س�قوط نظام األس�د، 
ف�إن بع�ض الس�يناريوهات المتداولة ه�و الغرق 
التدريجي لس�وريا في الفوضى. وأكدت »هآرتس« 
أن إس�رائيل تجد الوض�ع القائم حالياً في س�وريا 
يصّب في مصلحتها، رغم عدم اعترافها بذلك علناً، 
والس�يما بع�د تبدد مخ�اوف قادة جي�ش االحتالل 
من إقدام الجيش الس�وري على هجوم مباغت في 
الج�والن، إذ بات، بحس�ب التقديرات اإلس�رائيلية، 
من الصعب على الجيش السوري المبادرة إلى شن 
هجوم تقليدي، وس�يمر وقت طويل قبل أن يتمكن 
من ترميم قدرته العس�كرية. بم�وازاة ذلك، يفرض 
ع�دم االس�تقرار في س�وريا على جي�ش االحتالل 
استعدادات عس�كرية من نوع مختلف، إذ سيكون 
عل�ى االس�تخبارات اإلس�رائيلية بجمي�ع فروعها 
مالحقة التطورات في س�وريا ع�ن كثب، وبصورة 
خاص�ة ما يتعل�ق بمنع نقل أس�لحة كيميائية إلى 
حزب الله أو تنظيمات المعارضة السنية المرتبطة 
ب�� »القاع�دة«. كذل�ك ينبغ�ي إلس�رائيل معرف�ة 
مصي�ر الصواريخ البعيدة الم�دى، وصواريخ بر �� 
بحر، والمنظومات المتط�ورة للصواريخ المضادة 
للطائ�رات. من جهة ثانية، أش�ارت »هآرتس« إلى 
التوقع المتفائل لوزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، 
بأن إي�ران ستس�قط قبي�ل االنتخابات الرئاس�ية 
ف�ي 2013، وقالت إن األم�ور ب�دأت بالتحرك بهذا 
االتجاه، بفعل تراجع العملة اإليرانية، بنس�بة 30 % 
خ�الل عدة أيام، فضالً ع�ن العقوبات المرتقبة من 
قب�ل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي قبل نهاية 

العام الجاري.

سوريا ستغرق في فوضى.. ومصر في صراع دائم.. وإيران ستسقط

قالت أن التحالف الوطني "غافل" والكرد غير مهتمين

إسـرائيــل: الشـرق األوسـط سيـشـتـعـل يف 2013

ون
حس

اد 
فؤ

إرسائيل جتد 
الوضع اآلن يف 

سوريا يصّب يف 
مصلحتها برغم 

عدم االعرتاف 
بذلك علنًا

               بغداد/ امل�ستقبل العراقي

أعلنت مديرية ناحية س�يدكان الحدودية شمال محافظة أربيل، 
الس�بت، أن طائ�رات حربي�ة تركية دمرت مش�روعاً لمياه الش�رب 
خالل هجماتها على إحدى الق�رى الحدودية الليلة الماضية، مؤكدة 
أن الهج�وم تس�بب ف�ي حرمان 30 أس�رة م�ن مياه الش�رب. وقال 
مدي�ر ناحية س�يدكان محمد إس�ماعيل إن "طائ�رات حربية تركية 
اس�تهدفت، الليلة الماضية، مش�روعا لمياه الش�رب ف�ي قرية دايال 
بناحية س�يدكان"، مبيناً أن "الهجوم أس�فر عن تدمير مصدر مياه 

المشروع  وأحواض الخزن".

طائرات تركية تدمر مرشوعًا ملياه 
الرشب شامل أربيل



صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي
بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت عض�و لجنة التربي�ة النائب عن التحال�ف الوطني س�عاد جب�ار، وزارة المالية إل�ى الموافقة على 
تخصيص المبالغ المطلوبة لشمول تالميذ المراحل االبتدائية والمتوسطة واإلعدادية بالمنحة المالية البالغة 
30 أل�ف دينار.وقال�ت جبار إن منحة التالميذ في الم�دارس االبتدائية والمتوس�طة واإلعدادية تمت قراءتها 
للم�رة األولى في مجلس النواب ومازالت في طور المناقش�ات بين أعضاء اللجن�ة والمختصين في الوزارة، 
متوقع�ًة أن تك�ون آلية توزيعها في ح�ال إقرارها على وفق البطاقة التمويني�ة. وأضافت نأمل في أن توافق 

وزارة المالية على تخصيص المبالغ لتتمكن اللجنة من قراءته للمرة الثانية ومن ثم إقراره.
وأوضحت أن اللجنة ارتأت أن تكون المنحة لجميع التالميذ، إال أن هنالك عقبات حالت دون ذلك، واللجنة 
تنتظر إقرار القانون ومن ثم إمكانية تعميمه على جميع الطلبة، مشيرة إلى أن األولوية ستكون لذوي الدخل 
المحدود وفق البطاقة التموينية أي أن من تقل دخولهم عن 1.5 مليون دينار سيتم شمولهم بالمنحة المالية 
للتالميذ. وألمحت إلى أن هذه المنحة تسعى إلى منع الطلبة من التسرب وضرورة االنخراط في المدارس، ما 

يحد من قضية األمية المتفشية في البالد.

نواب: الـ pkk ورقة تركية لقصف 
العراق واخرتاق حدوده واستفزازه

ش��ماعة لضم��ان التدخ��ل وف��رض النف��وذ والتح��ول ل��� »بلطج��ي« منطق��ة

التربية النيابية تدعو المالية إلى إطالق منحة التالميذ
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     المستقبل العراقي/ خاص
يعّد التصويت الش�عبي الذي يتم عب�ر المواقع اإللكترونية 
للوس�ائل اإلعالمي�ة أحد الممارس�ات الديمقراطي�ة التي يتم 
بموجبه�ا اس�تطالع آراء المواطني�ن ع�ن الش�خصيات التي 
يرونها مخلصة لهم وملبي�ة لطموحاتهم. وتعّد هذه الخطوة 
الت�ي أقدمت عليها الزميل�ة “الصباح الجديد” بداية مش�جعة 
لمرحل�ة االس�تطالع الش�عبي وإف�راز الش�خصيات الكفوءة 
إلدارة مؤسس�ات الدولة من وجهات نظر المواطنين، إال إنها 
بات�ت معرضة للتزوير واإلختراق في ظل وجود أناس يعتلون 

مناصب الدولة الحساسة بشهادات مزورة.
فقد كش�ف صحفي م�ن داخل صحيفة “الصب�اح الجديد” 
اليومي�ة الت�ي تصدر في بغ�داد، عن وجود تالع�ب في نتائج 
التصوي�ت ال�ذي أجرته الصحيف�ة على موقعه�ا االلكتروني. 
وقال الصحفي الذي رفض الكش�ف عن اس�مه ل�”المستقبل 
العراق�ي” إن “هن�اك تالعب�اً كبيراً ف�ي نتائ�ج التصويت في 
صحيف�ة الصباح الجديد”، موضحا انه “بالنس�بة الس�تفتاء 

أعض�اء مجلس محافظة بغداد فحتى منتصف ليلة أمس االول 
كان عضو المجلس عباس عليوي الزبيدي متفوق على الجميع 
بنس�بة نحو 60%”. وأكد ان�ه “تمت اضافة 400 صوت له يوم 
أم�س األول، ولكن بقدرة قادر تمت اضافة نحو 5 آالف صوت 
بدفع�ة واحدة لعض�و آخر في مجل�س المحافظة”، بحس�ب 

قوله. 
وكان�ت صحيف�ة “الصب�اح الجدي�د” ق�د أج�رت تصويتاً 
الكترونياً على موقعها االلكتروني يستهدف بيان اآلراء بشأن 
م�ن خ�دم محافظة بغداد بش�كل أكبر، وض�م التصويت أمين 
بغداد السابق صابر العيس�اوي ومحافظ بغداد الحالي صالح 
عبد الرزاق، الى جانب تصويت آخر على الموقع ذاته يستهدف 
بي�ان اآلراء بش�أن “من خدمك ف�ي مجلس محافظ�ة بغداد” 

وضم أعضاء المجلس البالغ عددهم 57 عضواً.
وق�ال الصحف�ي ان�ه “بالنس�بة للتصوي�ت لصال�ح أمين 
بغ�داد الس�ابق صابر العيس�اوي ففي يوم أم�س االول وصل 
ع�دد األص�وات الى 10 آالف ص�وت، ومع ذلك ت�م وعلى نحو 

مكشوف اضافة ألف صوت دفعة واحدة لمحافظ بغداد صالح 
عبد الرزاق”. وتابع “المش�كلة األكبر إن بإمكان أي ش�خص 
التصويت لصالح عبد ال�رزاق، فيما تم وقف التصويت لصالح 
العيس�اوي”، الفتاً الى إن “هذا يكش�ف التالع�ب في النتائج، 
حي�ث بإمكاننا اضاف�ة آالف االصوات ولكن م�ن دون جدوى 
بس�بب التواط�ئ م�ع أحد أعض�اء مجل�س المحافظ�ة ومع 
المحافظ، ومحاولة جعلهما يفوزان باالس�تفتاء بأية طريقة 
كانت”. وأكد إن “عبد الرزاق كان قد اتصل بالصحيفة وهددها 
بالمقاطع�ة وحج�ب إعالن�ات المحافظة عنها فيما لو س�ار 

التصويت لصالح العيساوي”.
من جهته، قال رئيس تحرير الصحيفة اسماعيل زاير، الذي 
يزور فرنسا حالياً، في اتصال مع “المستقبل العراقي” إن هناك 
“تالعباً في النتائج ما زالت أس�بابه مجهولة حتى اآلن”، الفتاً 
الى إن “مركز التصويت الذي يقع في العاصمة التشيكية براغ 
يعتق�د بوجود خرق للموقع من قبل أح�د قراصنة االنترنيت، 

وإن هذا المخترق هو من يقوم بالتالعب بالنتائج”.

القاعدة تتبنى هجامت األحد الدامي

          بغداد/ المستقبل العراقي
الن�زاع التركي قرب الحدود العراقي�ة مع حزب العمال 
الكردستاني او ما يس�مى ب� pkk، الورقة التي يستخدمها 
األتراك لتكون س�ببا في اختراق وقص�ف الحدود العراقية 
ورغ�م إن المعارك ت�دور داخل أراضي تركي�ا لكن القصف 
العش�وائي طال مدنا عراقي�ة األمر الذي يعده سياس�يون 
ومراقبون عراقيون مدروسا ومحاكا ضد العراق وسيادته 
وهي عملية اس�تفزاز تلجأ إليها تركي�ا عندما تريد تحريك 
ورق�ة معين�ة. وقال�ت النائبة ع�ن التحالف الكردس�تاني 
أش�واق الج�اف أن على تركيا ح�ل مش�اكلها الداخلية مع 
ال� pkk بصورة س�لمية مبنية على الحوار لتجنب القصف 
المس�تمر قرب الح�دود المش�تركة م�ع العراق.وأضافت 
أن عل�ى الحكومة التركية حل مش�اكلها م�ع حزب العمال 
الكردس�تاني بصورة مبنية على الح�وار والتفاهم لتجنب 
وق�وع المعارك قرب الحدود العراقي�ة والتي تخلف الضرر 
بالمواطن الكردي في إقليم كردس�تان والذي نتج عنه قبل 
فت�رة قتل عائلة عراقية بالكامل جراء القصف العش�وائي.
الفت�ة إل�ى انه وف�ي وقت س�ابق من ه�ذه الس�نة حدثت 
خروقات من الجارة التركية على الحدود العراقية وتعداها 
إل�ى قتل عائلة كاملة بمنطقة تبعد بع�دا كافيا عن الحدود 
وه�ي كانت تب�رر اختراقه�ا لح�دود إقليم كردس�تان هو 
وجود ال�� pkk لكن حقيقة وعندما الحظنا عدد الش�هداء 
م�ن الطرفين نجد بأنهم ليس في داخ�ل األراضي العراقية 
وإنم�ا كل المعارك بي�ن حزب العمال واألت�راك هي تحدث 
داخل األراضي التركية، مش�يرة بان هذا الس�بب غير مبرر 
معتبرة إياه خرقا للس�يادة ولألراض�ي العراقية ونحن في 
مجلس النواب ناقش�نا هذا الموضوع وأرس�لنا وفدا وكان 
موقف الحكومة ليس بالمس�توى المطل�وب ووصلنا اآلن 
إل�ى وض�ع متأزم م�ع الج�ارة التركي�ة وصحي�ح أن هذا 

التوت�ر لم يصل إلى أزم�ة سياس�ية.وأكدت أن تركيا وهي 
التي كانت تس�اند العراقيين في زم�ن النظام الديكتاتوري 
وه�ي المالذ اآلمن خاص�ة ألبناء اإلقليم أن تراعي حس�ن 
الجوار وحق�وق اإلنس�ان العراقي والك�ردي التركي لحل 
مش�اكلها الداخلية بصورة س�لمية مبنية على الحوار لحل 
األزمة التركية لتجنب القصف المس�تمر الذي يوقع الضرر 
بالمواطني�ن الكرد في إقليم كردس�تان.إلى جانبها، أش�ار 
النائب عن المجلس األعلى اإلس�المي علي شبر بان العراق 
لي�س ضعيفا لتتدخل فيه تركي�ا وغيرها وعليها أن تحترم 
االتفاقيات الدولية وس�يادة العراق. وقال شبر بان كتلته ال 
تقبل وال ترضى بأي تدخل خارجي بالش�أن العراقي وليس 
الع�راق ضعيفا له�ذه الدرج�ة لتتدخل فيه تركي�ا وغيرها 
وعل�ى تركيا أن تحترم االتفاقيات الدولية وس�يادة العراق 
وتبدأ بعالقات طيبة.وش�دد ش�بر على ض�رورة أن تحترم 
الج�ارة تركيا العالق�ات بينها وبين الع�راق خصوصا وان 
له�ا مصالح كبيرة ف�ي العراق وإذا أرادت تركيا أن تخس�ر 
ه�ذا الموقع المهم في الع�راق وهو المتج�ه نحو األعمار 
وبن�ى تحتي�ة وإمكانيات وق�درات يمكن لتركي�ا أن تكون 
ه�ي الفائ�زة باس�تغالل الكثي�ر م�ن االس�تثمار وإدخال 
الش�ركات، مؤكدا على أن تدخل تركيا ومحاولتها استفزاز 
الحكومة العراقية سيجعلها تخسر الكثير ونتمنى أن تبنى 
العالقات على أس�اس االحت�رام المتبادل وحس�ن الجوار.
في الس�ياق ذات�ه، ذكر عضو ائت�الف دولة القانون س�عد 
المطلب�ي ب�ان المطلوب من خ�الل تح�ركات تركيا هو أن 
يغير العراق موقفه من األزمة السورية. وأكد المطلبي من 
أن التحركات الدولية واإلقليمية بدأت بهذا االتجاه وصارت 
االتهامات تكال على العراق بأنه يس�مح لمسلحين للدخول 
إلى سوريا مرة وقالوا أن العراق يسمح للطائرات اإليرانية 
بتزويد الحكومة الس�ورية باألس�لحة والمع�دات ومرة أن 

العراق يس�مح بم�رور قوافل م�ن اإليرانيين إلى 
س�وريا للقت�ال للوقوف مع الحكومة الس�ورية.
وأضاف المطلبي إنن�ا اليوم نجد أن ورقة جديدة 
تستخدمها تركيا باس�تخدام ورقة البي كي كي 
للضغ�ط على الع�راق لقصفه ودخ�ول أراضيه 

ألج�ل تغيي�ر موقفه تجاه س�وريا وه�ذه األمور 
المترابط�ة تثب�ت أن هن�اك رؤية دولي�ة وإقليمية 
تح�اول أن تج�ر الع�راق وتجعل�ه ضم�ن التحالف 
التركي القطري الس�عودي على اعتب�ار أن العراق 
بق�ي الدول�ة الوحي�دة والمؤثرة في ه�ذا التحالف 
المش�ئوم والعراق يرف�ض أن يكون فيه باإلضافة 
إل�ى أنه�م إن تمكنوا م�ن تحويل الع�راق إلى هذه 
الجبه�ة فأنه�م س�يتمكنون م�ن تزوي�د عناصر 
القاعدة باألس�لحة عبر الح�دود العراقية.واعتبر 
الكاتب والمحلل السياسي سعد حميد بان ورقة ال� 
pkk التي تستخدمها تركيا هي محاولة الختراق 
الحدود العراقية والتجاوز على السيادة العراقية 
من خالل هذه الورقة. وقال حميد بأنها ليس�ت 
المرة األولى التي تخت�رق فيه القوات التركية 
الح�دود العراقية وان تركي�ا تحاول أن تظهر 
ف�ي الع�راق مجددا ب�رداء الدول�ة العثمانية 

وه�ي تثير الكثير من المش�اكل في الداخل 
من خالل عمالئها ناهيك عن نبش�ها في 

ورقة الطائفية التي تحركها بين الحين 
واآلخر وعلى األتراك احترام العالقات 

وتتج�ه  البلدي�ن  بي�ن  الثنائي�ة 
إل�ى بن�اء جس�ور م�ن الثقة 

والتب�ادل المبن�ي عل�ى 
الثقة والحوار. 

طالباين: استقاللية القضاء ضامنة لبناء الدولة

“االزدحامـات”  بغـداد:  عمليـات 
حالة مؤقتة !!

    بغداد/ المستقبل العراقي
ش�دد رئيس مجل�س النواب أس�امة النجيفي 
عل�ى إن نتائ�ج متابعة عمل البن�ك رصدت وجود 
ش�بهة فساد في عمليات بيع الدوالر، خالل لقائه 
أمس مع محافظ البنك المركزي س�نان الشبيبي 

لبحث سياسة البنك وأنشطته الحالية.
وق�ال بي�ان لمكتب النجيفي أمس الس�بت إن 
“النجيف�ي نوه ب�أن النتائ�ج التي توصل�ت إليها 
اللجن�ة المكلف�ة بمتابعة عم�ل البن�ك المركزي 
والمؤلفة من لجنتي االقتصاد والمالية البرلمانية 
ورئيس ديوان الرقابة المالية، أش�رت إلى وجود 
شبهة فس�اد في عمليات بيع الدوالر والتعامالت 

الداخلي�ة إضاف�ة إل�ى عالق�ة البن�ك المركزي مع 
البن�وك األهلية ومكات�ب الصيرفة وح�واالت وهمية 
الس�تيرادات م�واد وأصن�اف تجاري�ة وصناعية مع 
ع�دم وضوح آليات تدقيق في عمليات غس�يل األموال 
بالبن�ك المركزي والمص�ارف األهلي�ة”. ونقل البيان 

ع�ن النجيفي قول�ه “بادرنا إلى إج�راء تحقيق معمق 
ح�ول سياس�ة البن�ك المرك�زي ونش�اطاته منذ عام 
2003 ولغاية اآلن وسأتابع بنفسي التحقيق مع هيئة 
النزاهة باعتبار هذه القضية تتعلق بالملف االقتصادي 
للبل�د بجانبه األخطر واالهم تس�توجب عدم إخفائها 

عن الرأي العام”.

النجيفي: فساد يف عمليات بيع البنك 
420 مليون دوالر لرشاء أجهزة كشف متفجرات بإرشاف املالكي املركزي للدوالر يوميًا

        بغداد/ المستقبل العراقي
تبن�ى تنظيم دولة العراق اإلس�المية، ف�رع العراق 
لتنظي�م القاع�دة، هجمات األحد الماض�ي الدامية التي 
قتل وأصيب فيها العش�رات في العراق، بحسب ما جاء 
في بيان نش�رته مواقع “جهادية”. وجاء في البيان انه 
“في موجة جديدة منس�قة انطلق رجال أهل السنة في 
بغداد العزيزة وباقي واليات الدولة اإلسالمية بصورة 
متزامنة لضرب سلسلة من األهداف التي تم انتخابها 
بدقة”.وأض�اف البيان “جاءت العملي�ات في ذروة 
االنتش�ار األمني لقطعان الحكومة الرافضية وهم 
يتوقع�ون زالزل ارتدادية بعد العملية المباركة في 

كسر قيود األسود من سجن تسفيرات تكريت”.

تصويت                       يتعرض لالخرتاق.. واملحافظ يتقدم يف غضون دقائق!!
خطوة ديمقراطية مهددة بالقتل

            بغداد / المستقبل العراقي
أك�دت قي�ادة عمليات بغ�داد أن ظاه�رة االزدح�ام التي 
تشهدها شوارع العاصمة حالة مؤقتة، نتيجة اتخاذ األجهزة 
األمنية احترازاتها في بعض المناطق، مما يسبب الزحام في 
طرقات العاصمة. وقال الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات 
العقي�د ضياء الوكيل إن قي�ادة العمليات تتخذ إجراءاتها التي 
تهدف باألساس األول إلى حماية المواطنين من أية اعتداءات 

إرهابية والحفاظ على سالمتهم. 
وأض�اف الوكيل انه على المواطنين أن يكونوا أكثر صبرا 
ف�ي التعام�ل مع بعض الح�االت، ألن رجال األم�ن في بغداد 
يبذل�ون قصارى جهدهم ف�ي منع العملي�ات اإلرهابية، وما 
يجري اليوم من ازدحام في شوارع العاصمة هو إجراء وقتي 

وليس دائميا، والهدف منه حماية المدنيين.

إثر معلومات كشفتها “المستقبل العراقي” عن األجهزة والتعاقدات

          المستقبل العراقي/ خاص
ق�ال مصدر أمن�ي بارز أن “رئاس�ة ال�وزراء أوعزت 
بإي�الء اهتمام خاص بمس�ألة تحديث منظومة الكش�ف 
عن المتفجرات واألس�لحة”، الفتاً إلى أن “رئيس الوزراء 
نوري المالكي س�يكون المش�رف المباش�ر على العملية 

بأكملها”.
واك�د المص�در أن “التقري�ر ال�ذي نش�رته صحيفة 
“المس�تقبل العراق�ي” عن العروض الجي�دة لمنظومات 
الكشف عن المتفجرات المتطورة وسهولة نيلها متساءلة 
عن س�بب احجام الحكومة عن شرائها أثار أسئلة كثيرة 
في مجلس النّواب وداخل أروقة الوزارات األمنية”، مبيناً 
أن “التقري�ر س�ّبب حرج�اً دفعه�م الجه�ات األمنية إلى 
التعامل مع هذا األمر بجدية برغم وجود جهات ضاغطة 
تصر على عدم تطوير البنية االمنية وتحديثها وترقيتها” 

بحسب قوله.
وأوض�ح المص�در أن “المالك�ي اوع�ز إل�ى الجهات 
األمني�ة بالتوج�ه نح�و اوروب�ا وال�دول ذات التجرب�ة 
والخب�رة في هذا المضمار ليتم التعاقد معها بعد االطالع 

عل�ى الع�روض الخاصة بتل�ك المنظوم�ات”، مضيفاً أن 
قادة أمنيين أبدوا تخّوفه�م من أن يطال صفقات تطوير 
الجيش فس�اد إداري، الس�يما أن بعض الشخصيات التي 
كلِّفت بالمفاوضات كانت ضمن فريق س�ابق شاب عمله 

الفساد” بحسب قوله.
وكشف مصدر مطلع أمس عن تخصيص القائد العام 
للق�وات المس�لحة 420 ملي�ون دوالر الس�تيراد اجهزة 
كشف متفجرات حديثة. وقال المصدر إن “المالكي شكل 
لجنة تعاقدات اجهزة الكش�ف عن المتفجرات برئاس�ته 
تض�م خبراء ومختصي�ن في مجال االس�لحة”. موضحاً 
المصدر الذي طلب عدم االش�ارة الى اس�مه أن “المالكي 
ق�رر بعيد تش�كيل اللجن�ة تخصيص 420 ملي�ون دوالر 

لشراء اجهزة كشف متفجرات حديثة ومتطورة”.
وكان�ت وزارة الداخلي�ة العراقي�ة قد اس�توردت في 
ع�ام 2007 أجهزة كش�ف المتفج�رات )أي دي إي- 651 
( من ش�ركة )أي تي س�ي إس( البريطانية، ورغم دخول 
األجه�زة وانتش�اره ف�ي العدي�د م�ن الس�يطرات إالّ أن 

التفجيرات استمرت إلى اآلن.

              بغداد/ المستقبل العراقي
اتهمت الجماعات السلفية في األردن السعودية وقطر 
ف�ي دع�م المس�لحين واالنتحاريين ف�ي العراق وس�وريا. 
وقال�ت مص�ادر س�لفية في تصريح�ات صحفي�ة إن »من 
يتس�لل إلى العراق وس�وريا عناصر له�ا ارتباطات بالفكر 
الوهاب�ي وبدع�م وضغط م�زدوج م�ن الس�عودية وقطر 
على الرغ�م من اخت�الف البلدين في العديد م�ن القضايا«. 
وأضاف�ت أن »الس�لفية ف�ي األردن ال تتبن�ى فك�رة حم�ل 
الس�الح في عمليات التغيير وان المدن والساحات األردنية 
تشهد بذلك في التظاهرات واالحتجاجات المطالبة بالتغيير 
واإلصالح«. وكان الوزير األردني الس�ابق »صالح القالب« 
قد اقر بمساهمته الكبيرة في إدخال انتحاريين إلى العراق 

السلفية في األردن تتهم 
السعودية وقطر بإدخال 
إرهابيين للعراق وسوريا

         بغداد/ المستقبل العراقي
قال رئيس الجمهورية جالل طالباني في بيان بمناسبة 
تأسيس نقابة المحاميين العراقيين إن “استقاللية القضاء 
تظل إحدى الركائز األساسية في البنيان الديمقراطي، وهي 
الضم�ان والكفيل لحق�وق المواطن والمجتم�ع والدولة، 
وكم�ا نص الدس�تور في المادة 19 عل�ى إن التقاضي حق 
مص�ون ومكفول للجميع، وحق الدف�اع مقدس ومكفول 
ف�ي جمي�ع مراح�ل التحقي�ق والمحاكم�ة”. وأضاف أن 
“المتصدي لمهنة المحاماة ينهض اليوم بمهمة أساس�ية 
وهي الدفاع عن الذين اس�تلبت حقوقهم او عن المتهمين 
الذي�ن يظل�ون أبرياء أم�ام القان�ون حتى تثب�ت إدانتهم 

وتكتسب القرارات القضائية بحقهم درجة البتات”.
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        بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د تقرير ص�ادر ع�ن المرك�ز العالمي 
للدراس�ات التنموية في العاصمة البريطانية 
الس�ورية وضع�ت بغ�داد  األزم�ة  أن  لن�دن، 
ف�ي موقف مح�رج، وأنه�ا أث�ارت الكثير من 
التساؤالت بش�أن الدور الذي يلعبه العراق في 

المنطقة، وموقفه من سوريا.
وذك�ر أن دمش�ق كان قب�ل س�نوات من 
أل�د أعداء بغداد، كونه اس�هم بدخول عدد من 
قيادات “القاعدة” إلى العراق للقيام بعمليات 
إرهابي�ة، بينم�ا تعارض بغ�داد الي�وم تغيير 
نظام س�وريا، وتحاول منع تدفق المس�لحين 
من العراق إلى س�وريا. وبحسب التقرير فإن 
هذا يعكس مدى تأثر القرار الرس�مي العراقي 
بالسياس�ة اإليراني�ة في المنطق�ة، ويعكس 
مخ�اوف الحكوم�ة العراقي�ة م�ن أي تغيي�ر 

يحصل على الساحة السورية.
وبحس�ب التقري�ر ف�إن حكوم�ة ن�وري 
المالك�ي الي�وم بات�ت أم�ام خي�ارات معقدة 
جدا، فه�ي إما أن تعمل عل�ى تعزيز عالقاتها 
مع إي�ران على حس�اب العالقة م�ع الواليات 
المتح�دة أو أن تتخل�ى عن مح�ور “طهران– 
دمش�ق” لمصلح�ة التغيير في س�وريا. لكن 
مع تعاظم النفوذ اإليران�ي في العراق والدعم 
المق�دم لبع�ض الجماع�ات المس�لحة ف�إن 
حكوم�ة المالك�ي تخش�ى من أي تح�رك قد 
يقوض استقرار بغداد والمحافظات الوسطى 

والجنوبية.
وقد برز الدور اإليراني بوضوح، خاصة في 
الس�نوات الثالث األخيرة، حينم�ا أقنعت إيران 
بعض األح�زاب المعارضة لحكوم�ة المالكي 
بضرورة دعمه، والضغط على األحزاب والكتل 
السياسية األخرى لعدم تناول أي ملفات فساد 
مال�ي أو إداري، يمكن أن تس�يء إلى س�معة 

هذه الحكومة في الشارع العراقي.
بالمقابل من هذا تضغط إيران بشدة على 
بغداد لتأييد سياستها الداعمة لسوريا وتوفير 
الغط�اء اللوجيس�تي له. كما تس�تخدم إيران 
النافذة العراقية في كسر الحصار االقتصادي 
المف�روض عليها م�ن قبل الغ�رب، من خالل 
تعزي�ز نفوذه�ا السياس�ي واالقتص�ادي في 

العراق.
ويضي�ف التقري�ر أن بغ�داد ت�درك جيدا 
الدور الذي لعبت�ه الواليات المتحدة في تثبيت 
نف�وذ حكوم�ة المالك�ي، خاصة ف�ي مرحلة 

ما بعد االنس�حاب األميركي م�ن العراق، لذلك 
فه�ي ترفض أي مزاع�م بوجود نف�وذ إيراني 
بالمصال�ح  العراقي�ة  للسياس�ة  تأث�ر  أي  أو 
اإليراني�ة في المنطقة. وبحس�ب التقرير فإن 
واش�نطن تمتلك أوراق ضغط كثيرة، يمكن أن 
تحركها ضد حكومة المالكي، في حال رفض 
هذا األخير التع�اون معها، خاصة فيما يتعلق 

بالملف السوري.
فهي م�ن جه�ة قد اس�همت إل�ى درجة 
كبيرة ف�ي عودة اإلنت�اج العراقي م�ن النفط 
إل�ى مس�تويات متقدم�ة، ولعب�ت دورا كبيرا 
في خفض الديون العراقية بنس�بة 80%، كما 
تمكن�ت م�ن حلحلة الخالف النفط�ي بين كل 
من بغداد وإقليم كردستان بعض الشيء، في 
وقت ت�درك فيه بغ�داد خط�ورة انفصال هذا 
اإلقليم عنها وقدرة الواليات المتحدة على لعب 
دور مه�م في خ�روج العراق م�ن طائلة البند 

السابع.
كم�ا ه�ددت الوالي�ات المتح�دة بقط�ع 
المس�اعدات المالية المقدمة للعراق، والبالغة 
1,7 مليار دوالر، خالل هذا العام، إذا استمرت 
بغداد بسياس�تها الحالية. وفي محاولة منها 
لتبديد المخ�اوف األميركية من زي�ادة النفوذ 
اإليران�ي ف�ي الع�راق، عقدت بغ�داد عددا من 
صفق�ات األس�لحة م�ع الوالي�ات المتح�دة، 
ووافقت على دفع جزء من مستحقات شركات 
النفط العاملة في إقليم كردستان العراق، بعد 
أن كان�ت ترفض أي�ة صيغة قانوني�ة للعقود 

الموقعة بين تلك الشركات وحكومة اإلقليم.
وبحس�ب التقري�ر ف�إن بغ�داد كانت وال 
تزال حريصة على الظهور بصورة من يمس�ك 
بالعص�ا م�ن المنتص�ف بين كل م�ن طهران 
وواش�نطن. وانعكس�ت ه�ذه السياس�ة على 
المب�ادرة العراقي�ة الت�ي أطلقته�ا حكوم�ة 

المالكي لحل النزاع في سوريا.
وهذا يؤكد بش�كل واضح تذبذب الموقف 
الرسمي العراقي من األزمة السورية، وتنازعه 
م�ن قب�ل الضغ�وط اإليرانية والمخ�اوف من 
تده�ور العالق�ة م�ع واش�نطن. لك�ن وم�ع 
اس�تمرار الحكوم�ة العراقية ف�ي انتهاج هذا 
الخيار، فاألمر يبدو صعبا جدا ومعقدا، خاصة 

في إطار المعطيات والظروف الحالية.
فالموق�ف م�ن األزم�ة الس�ورية وض�ع 
الحكوم�ة العراقية في موقف محرج أمام كل 
من إي�ران والواليات المتحدة على حد س�واء. 
ولم يعد بمقدور المالكي تجاهل التصعيد في 

الملف السوري خاصة بعد المطالبات العربية 
بض�رورة التدخ�ل العس�كري العرب�ي لوقف 
العنف. كما تخش�ى بغداد م�ن عزلة دولية قد 
تفرض عليه�ا على خلفية اضط�راب العالقة 
بينها وبين واش�نطن، وخصوصاً بعد تش�ديد 
العقوبات االقتصادية المفروضة على طهران.
ويضي�ف التقرير أن الوالي�ات المتحدة أدركت 
مؤخرا ال�دور غير المعلن للحكوم�ة العراقية 
بدع�م إي�ران والنظ�ام الس�وري، ل�ذا طالبت 
واشنطن بغداد بمنع مرور أي طائرات إيرانية 

متجهة إلى س�وريا، وضرورة وقف ش�حنات 
األس�لحة المتجهة من طهران إلى دمشق عبر 

األجواء العراقية.
ورفضت بغداد من جهتها هذه االدعاءات 
متهمة بعض الجهات بمحاولة تشويه العالقة 
بينها وبين الواليات المتحدة. وبحسب التقرير 
فإنه إذا ما س�اءت عالقة بغداد مع واش�نطن 
أكث�ر م�ن ذلك فق�د تك�ون حكوم�ة المالكي 
مضط�رة للتوج�ه ش�رقا باتج�اه الصي�ن أو 
روس�يا، خاصة أن العراق يحتاج إلى شركات 

كب�رى قادرة على تلبية متطلب�ات إعمار بناه 
التحتية المدمرة، واالستمرار في إنتاج النفط 
بمس�تويات مرتفعة. كما أن حكومة المالكي 
ترغ�ب ف�ي أن يك�ون له�ا تحالف�ات خ�ارج 
إطار الدائ�رة اإلقليمية الضيق�ة، في محاولة 
منه�ا لتجنب أي آثار س�لبية تنجم عن تدهور 

عالقاتها مع الواليات المتحدة أو تركيا.
وتخش�ى حكوم�ة المالك�ي م�ن تباطؤ 
محتمل في تسليح الجيش العراقي بالطائرات 
األميركي�ة الت�ي تعاقد على ش�رائها س�ابقا، 

ومن قرار الكونجرس األميركي بإلغاء التمويل 
الخاص بتدريب قوات األمن العراقية.

وف�ي ه�ذا اإلط�ار تأت�ي زي�ارة المالكي 
المزمعة إلى موس�كو قريبا، ورغبته في إبرام 
صفق�ات لش�راء طائ�رات روس�ية. ويضيف 
روس�ي-  عراق�ي-  تق�ارب  أي  أن  التقري�ر 
إيراني سينعكس س�لباً على طبيعة العالقات 
المس�تقبلية بي�ن بغ�داد وواش�نطن، ويضع 
حكومة المالكي في امتحان صعب قد يزعزع 

استقرارها في عراق مملوء باألزمات.

لعبة »خيارات معقدة جدًا«.. إما التخلي عن محور طهران أو محور واشنطن

بغداد عىل اعتاب أزمة “مؤجلة” مع واشنطن بسبب تضارب 
السياسات يف منطقة “مشتعلة” !!

درج المسؤولون في هيئة الحج والعمرة على 
توزيع حصص الحج على بعض المسؤولين من 
تابعية أحزاب السلطة حتى بلغت حصة احدهم 

وهو من المزورين خمسة وعشرين مقعدا !.
أصب�ح مش�هد الح�ج يع�ج في كل موس�م 
بموظفي الدولة م�ن مدير عام ومحافظ ووكيل 
وزي�ر إلى الوزي�ر, ووصل عدد الن�واب ذات مرة 
إلى س�تة وس�بعين نائبا مما جعل موسم الحج 
يتحول من عبادة وفريضة مناس�ك إلى س�ياحة 
واستجمام في زمن أحزاب السلطة وحكوماتهم, 
والي�وم إذ يبادر األس�تاذ ن�وري المالكي رئيس 
الحكوم�ة إلى توجيه هيئة الح�ج والعمرة بعدم 
إعط�اء حص�ة المواطني�ن م�ن الح�ج إل�ى أي 
مس�ؤول حكومي , نقول أن هذه المبادرة جيدة 
ول�و جاءت متأخرة ج�دا بلحاظ عم�ر التغيير , 
ويتذكر السيد رئيس الحكومة عندما كان عازما 
عل�ى الس�فر للحج ع�ام 2004 وعندم�ا وصله 
عتاب منا على ذلك , استجاب لذلك العتاب ورجع 
بع�د أن كان متجهاً إلى صفوان لغرض الس�فر 
للح�ج عن طري�ق الكويت وهذه نقطة تحس�ب 
للس�يد ن�وري المالك�ي قب�ل أن يصبح رئيس�ا 
للحكوم�ة, واليوم تحس�ب له نقط�ة أخرى في 
منعه المس�ؤولين من السفر للحج على حساب 
حصة المواطنين من الحج , ولكن تبقى في ذمة 
الس�يد نوري المالكي حصة الس�نوات الماضية 
التي توزعها المس�ؤولون على هواهم ومزاجهم 
بموافقة هيئة الحج والعم�رة التي يتحمل فيها 
الش�يخ محمد تق�ي المولى المس�ؤولية األولى 
ف�ي ضياع حصص المواطني�ن لفريضة عبادية 
م�ا كان المف�روض بم�ن يعرف مناس�ك الحج 
ومعن�ى العبادة فيه�ا أن يأخذ حصة ليس�ت له 
ويت�رك المواط�ن ال�ذي انتظر كثي�را ودفع ماال 
في س�بيل الحصول على  فرص�ة الذهاب للحج 

العبادة المشروطة باالستطاعة وبحج الضرورة 
وه�و لمرة واح�دة حيث حج رس�ول الله “ص” 
مرة واحدة في حياته , بينما أصبح المسؤولون 
العراقيون يحجون عل�ى هواهم كلما أرادوا غير 
ناظرين إلى محنة المواطني�ن العراقيين وكيف 

أصبح الحج بالنسبة لهم حلماً صعب المنال.
إن اس�تغالل حصص الحج ه�و من مظاهر 
الفس�اد وع�دم األمانة الت�ي ال يمك�ن تبرريها, 
والذي�ن مارس�وا س�وء التص�رف به�ذه األمانة 
ه�م ممن يدعون الح�رص على الدي�ن والتدين, 
ولكنهم بع�دم حرصهم على أداء هذه الش�عيرة 
بأمانة تتناس�ب مع عظم خطرها وتتناسب مع 
م�ا يدعو ل�ه البعض وم�ا يتظاهر ب�ه من تدين 

ثبتت قشريته وبطالن مدعاه.
إن الش�ارع العراق�ي الي�وم يعتب�ر ما جرى 
من تعامل مفرط بحص�ص الحج هو من األدلة 
الت�ي يحتج بها على عدم أهلية هؤالء على إدارة 
الدولة وهو في ذلك له بعض الحق وفي مس�ائل 

أخرى له كل الحق.
إن المسؤولية أيا كانت تعني خدمة المواطن 
والوط�ن والح�رص على النظام الع�ام ومن هنا 

قال الرسول “ص” :
“ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته “

وقال اإلمام علي “عليه السالم” :
“ اتركوني كأحدكم أكون أطوعكم وأسمعكم 

“
وقبل ذلك قال الله تعالى:

“ ي�ا أيها الذين امنوا لم تقولون ماال تفعلون 
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما ال تفعلون “ .

إن ما ج�رى ويجري في حص�ص الحج من 
تالع�ب طيلة س�نوات م�ا بع�د 2003 بحيث لم 
تع�د جه�ة ش�رعية أو حكومية لم تع�رف بذلك 
والس�كوت كان دي�دن الجمي�ع, والمن�ع ال�ذي 

وجهه رئي�س الحكومة هذه األي�ام ال نعتقد انه 
س�يحظى بقدر كبير من االهتمام والتطبيق لما 
عرفناه سابقا عن مصير التوجيهات التي تصدر 
ع�ن رئيس الحكومة , وبهذه المناس�بة اذكر ما 
رواه لي موظف في مجلس الوزراء قبل س�نوات 
حي�ث صدر له أمر بتوقيع الس�يد رئيس الوزراء 
فق�ال له موظف طردي يعم�ل في أمانة مجلس 

الوزراء : “ليعينك المالكي في بيته”.
ومث�ل ه�ذه المفارق�ات وه�ذه التج�اوزات 
كثي�رة والتي رس�خت ع�دم هيب�ة الدولة حتى 
أصبحت عادة متبعة وعرفا سائدا ال احد يسعى 

للحد منه .
وم�ا الذه�اب المس�تعجل لبع�ض األحزاب 
والش�خصيات لحض�ور مؤتم�ر ح�زب العدال�ة 
والتنمي�ة ف�ي تركي�ا ال�ذي اعتذر ع�ن حضوره 
رئيس الحكوم�ة والذي لم يؤخ�ذ بنظر االعتبار 
م�ن قبل كل من ذهب لحضور ذلك المؤتمر الذي 
مورست فيه تجاوزات على السيادة العراقية في 
سابقة خطيرة تطعن بوطنية كل من حضر في 

موقع سيادي أو في غير ذلك .
والتالعب بحصص حج المواطنين لم يكن هو 
الخلل الوحيد المس�جل ضد الجهات المس�ؤولة 
عن تلك المؤسس�ة, وإنما هناك في أروقة دوائر 
الرقابة والنزاهة األش�ياء الكثيرة التي يمكن أن 

يكثر الحديث عنها .
فهل نش�هد نهاية لفصول التالعب بحصص 
الح�ج للمواطني�ن الذي�ن ينتظ�رون القرعة أو 
الذي�ن ظه�رت أس�ماؤهم بالقرع�ة وينتظرون 
بفارغ الصبر تلك اللحظة الس�عيدة التي تتكحل 
عيونهم برؤية الكعبة المشرفة التي فيها عمارة 
إبراهي�م وإس�ماعيل ودعوة إبراهي�م الخليل أن 
يك�ون بلدا آمنا , مثلما فيها عبق النبوة الخاتمة 

وفتحها المبين الذي كان نداؤه :

“ ادخلوه�ا بس�الم آمنين “، ث�م كان إعالنه 
للمشركين :

“اذهب�وا فأنت�م الطلقاء”، “وم�ن دخل بيت 
أبي سفيان فهو امن”.

ذل�ك ه�و نب�ي الرحمة محم�د بن عب�د الله 
“ص” ال�ذي دخل مكة يوم الفتح مطأطأ رأس�ه 

وهو راكب على جمله .
وبه�ذه المناس�بة نذك�ر المس�ؤولين الذين 
يذهب�ون ألداء الحج أن يتذكروا الهيئة التي دخل 
فيها رسول الله إلى مكة يوم الفتح حتى يتخلوا 
عن حواشيهم وبعض التصرفات التي ال تتناسب 

ومن يريد أن يكون عبدا لله 
مبرا لذمته ف�ي كل ما يقوم به وما يجعل له 

امتيازات ليست من سنن هوية المؤمنين .
وم�ا يحمل م�ن هدايا بعد رجوع�ه أصبحت 
مدع�اة للتباه�ي تتطلع له�ا عي�ون المرافقين 
والحواش�ي الذين بدأوا يقلدون رؤس�اءهم على 

طريقة : 
 “قومي رؤوس كلهم أرأيت مزرعة البصل” ، 

وكل حج والذمم مبراة إن شاء الله.

حــج املســؤوليــن وحـج املـواطــنيـن

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

إضـاءات

       بغداد/ المستقبل العراقي

من سجون صدام التي مثلت خط 
النهاية لحي�اة كثير من العراقيين إلى 
س�جون النج�وم الخمس بتس�هيالت 
اله�روب المتك�رر، هوات�ف محمولة، 
ومسدس�ات بكواتم، وأجه�زة البتوب 
وليال خارج السجن، ومخدرات برعاية 

سجناء القاعدة والميلشيات.
هرب من س�جن تكريت، سجناء 
أغلبهم من تنظيم القاعدة، وس�يطروا 
أول األمر على الس�جن لس�اعات عدة 
بعد أن قتلوا الح�راس، ثم هرب منهم 
أكث�ر م�ن 80 س�جيناً بينهم س�جناء 
محكوم�ون باإلع�دام لقتله�م أعدادا 
كبيرة م�ن العراقيي�ن. تزامن ذلك مع 
دهم ق�وة عراقي�ة خاصة ف�ي بغداد 
بالكاظمي�ة وصادرت  العدالة  س�جن 
عش�رات الهواتف المحمول�ة وأجهزة 
الكومبيوت�ر وأجه�زة أخ�رى خاص�ة 
بخدم�ة اإلنترن�ت مخب�أة ف�ي داخل 

غرف السجناء.
متوات�رة  صحفي�ة  تس�ريبات 
تش�ير إل�ى أن كثي�را م�ن الس�جناء 
يحتفظ�ون بأس�لحة بيض�اء ومبالغ 
مالية كبيرة، وبعضهم يغادر الس�جن 
ليالً لس�اعات ويعود إلي�ه صباحاً قبل 
التع�داد الصباح�ي. معلوم�ات أخرى 
متداولة تتحدث عن عالقات للس�جناء 
بأش�خاص خارج السجن ينقلون لهم 
حبوباً مخ�درة ومواد غذائية وكارتات 
اتصال هاتف�ي ومبالغ مالي�ة كبيرة. 
س�جون الع�راق اليوم ص�ارت فنادق 
ه�ذا  خاص�ة.  بتس�هيالت  س�ياحية 
الوض�ع يذك�ر بس�جون دول أمي�ركا 
الوس�طى، حيث يمتلك السجين الثري 
وصاحب النف�وذ ش�قة كاملة ويحق 
ل�ه تعيين موظفين لخدمت�ه، ويزوره 
ضي�وف على مدار النهار، ويحق له أن 
يزور أسرته في األعياد.لكن هذا يعني 
أيضاً أن الس�جون ف�ي العراق صارت 
ال تردع المجرمي�ن وال تقي المجتمع 
من ش�رورهم، ألنها خاضعة لس�لطة 
الفساد اإلداري، بل إنها أضحت مدارس 
لتخريج إرهابيي�ن ومجرمين مدربين 
وأصح�اب  متش�عبة  عالق�ات  ذوي 
معرفة بعال�م الكومبيوتر واإلنترنيت. 
األهم واألخطر في ه�ذا الملف هو أنه 
كلما هرب�ت مجموعة من الس�جناء، 

أو كلم�ا أطل�ق س�راح مجموع�ة من 
المتهمي�ن باإلره�اب بعف�و من نوع 
م�ا، ازدادت الهجم�ات اإلرهابية التي 

تستهدف األبرياء في كل مكان.

الخطأ في تشكيل األمن
 على قاعدة الدمج

الوكي�ل األس�بق ل�وزارة الداخلية 
والخبي�ر األمن�ي الل�واء غ�ازي خضر 
الي�اس عزي�زة يع�زو ه�ذا إل�ى خطأ 
اس�تراتيجي وق�ع في 24 أي�ار 2003 
متمثال بقرار الحاكم المدني األمريكي 
ب�ول بريم�ر بح�ل الجيش والش�رطة 
وأجه�زة األم�ن. “بريم�ر م�ن جانبه 
كان ق�د أكد آن�ذاك أن هذه األجهزة قد 
انهارت واختفت بمجرد سقوط نظام 
ص�دام حس�ين، وبالتال�ي ف�إن قرار 
حلها حسب عبارته كان مجرد إصدار 

لشهادة وفاة بحق الميت”.

جانب من سجن “أبو غريب” 
سيئ الصيت

ويق�ول الل�واء عزي�زة اعتب�ر أن 
تشكيل قوات األمن والشرطة الجديدة 
ت�م “على أس�س غي�ر صحيح�ة من 
خ�الل دم�ج الميلش�يات ومنتس�بي 
األح�زاب في الق�وات األمنية ومنحهم 
الرت�ب العلي�ا الت�ي وصلت إل�ى رتبة 
لواء”. واس�تندت األح�زاب التي تولت 
الس�لطة في العراق بعد س�نة 2003، 
على نظرية مفادها أن جيش وشرطة 
وأم�ن ص�دام كان�ت ق�وات مؤدلجة، 
ج�رى تربيته�ا وفق األس�س النظرية 
لحزب البعث، وهي بالتالي تدين بوالء 
مطلق له، كما كان الحال -على سبيل 
المقارنة- مع الجي�ش وأجهزة األمن 

األلمانية في الحقبة النازية.
لك�ن الل�واء عزيزة اعت�رض على 
ه�ذه النظري�ة مش�يراً إل�ى أن جيش 
وش�رطة ص�دام ل�م تك�ن بالكام�ل 
مؤدلجة، بل ضمت في الغالب ضباطاً 
أكّفاء ومهنيين ل�م يكونوا في الغالب 
بعثيي�ن. “كن�ت خ�الل نظ�ام صدام 
حس�ين ضابطاً برتبة عميد، ولم أكن 
بعثياً وال ج�زءا من تنظيمات البعث”، 
ثم اس�تدرك بالقول “نح�ن ال نتحدث 
ع�ن الضباط المجرمي�ن الذين تلوثت 
أيديهم بدم�اء العراقيي�ن، بل نتحدث 
ع�ن ضب�اط أكف�اء مهنيي�ن أحب�وا 

وطنهم واخلصوا في خدمته”.
ماذا فعلت لجان تقصي
 الحقائق حتى اآلن ؟ 

ويقف الش�ارع العراق�ي مذهوالً 
المجرم�ون  متس�ائالً: كي�ف ينج�ح 
واإلرهابيون في الهروب من السجون، 
باعتقاله�م  ق�ام  م�ن  مصي�ر  وم�ا 
وس�جنهم؟ وال يس�ع المراق�ب إال أن 
يصاب بالصدمة وهو يرى مدى تغلغل 

العصابات والتنظيم�ات اإلرهابية في 
داخل مؤسس�ات الدول�ة بما يتيح لها 
أن تصل إلى هذا المستوى من المهارة 

والدقة في تهريب السجناء.

إجراءات مشددة تفشل
 في منع فرار السجناء

التس�يب ف�ي الس�جون، وعج�ز 
أجه�زة الدولة ع�ن الس�يطرة عليها، 

يض�ع حي�اة وجه�ود ودم�اء أجهزة 
األمن على “كف عفريت”. فالش�رطي 
ال�ذي يطارد ويعتقل أح�د المجرمين، 
يصب�ح مكش�وفاً لهذا المج�رم ولمن 
يدعم�ه ويش�اركه، وبالتال�ي يصي�ر 
إذا  الس�يما  االنتق�ام  متن�اول  ف�ي 
تمكن المج�رم المذكور م�ن الهروب 
م�ن س�جنه بس�هولة. ه�ذا الوض�ع 
األم�ن  وأجه�زة  بالش�رطة  س�يدفع 

إل�ى التقاع�س ع�ن تنفي�ذ واجباتهم 
واعتقال المطلوبين الفارين، وبالتالي 
س�يعرّض أمن البلد إلى الخطر، وهذا 
ما ذهب إليه س�عد وهو أحد منتسبي 
الجي�ش في مدين�ة الديوانية، مضيفاً 
بالقول: “نحن عس�كريين م�ن اللواء 
س�هرنا  وق�د  التاس�عة،  الفرق�ة   35
الليالي وبذلنا الجهود والدماء في فترة 
النش�اط اإلرهاب�ي في عام�ي 2006 

و2007 لك�ي ين�ال المس�يء ج�زاءه 
ولكي نحمي الش�عب م�ن المجرمين، 
ونش�عر الي�وم أن جهدن�ا وتعبن�ا قد 
ذهب هباء. قلنا لوزارة الداخلية مراراً، 
إذا ال توج�د كفاءة في ال�وزارة إلدارة 
الس�جون فاألفضل تحويلها لس�لطة 
وزارة الدفاع، وأعود ألقول: لقد قدمنا 
ش�هداء العتق�����ال ه�ؤالء، فكيف 

هربوا ؟”.

من أسبابها ضعف أداء إدارات السجون.. و »ضباط الدمج« وقلة المهنية

سجون العراق تتحول إىل مناطق “آمنة” لإلرهابيني توفر “حرية” التخطيط هلجامت دامية !!

هتدد  املتحدة  • الواليات 
بقطع املساعدات املالية 

املقدمة للعراق، والبالغة 
1,7 مليار دوالر، هذا العام

مؤخرا  أدركت  • واشنطن 
الدور غري املعلن للحكومة 

العراقية بدعم إيران 
والنظام السوري

عراقي-  تقارب  • أي 
رويس- إيراين سينعكس 

سلبًا عىل طبيعة العالقات 
املستقبلية بني بغداد 

وواشنطن، ويضع حكومة 
املالكي يف امتحان صعب
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     المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال رئيس هيئ�ة الطاقة الذري�ة األردنية 
خالد طوقان في تصريحات صحفية أمس أن 
سفيرا إسرائيليا سابقا في عمان حاول عرقلة 
البرنامج الن�ووي الس�لمي االردني من خالل 
الطلب من س�فراء عدد من الدول “فسخ” أي 

تعاون نووي مع المملكة.
ونقلت صحيفة الدس�تور شبه الحكومية 
ع�ن طوقان قوله “في التصريحات الرس�مية 
ل�م يكن هن�اك رف�ض للبرنامج الن�ووي من 
الجانب اإلس�رائيلي لكن كانت هناك بالمقابل 
مح�اوالت لاللتفاف عل�ى البرنام�ج وتعطيل 
ال�ى “محاوالت  مسيرته”.واش�ار خصوص�ا 
س�فير اسرائيلي سابق في عمان زار عددا من 
س�فراء الدول في عمان التي تتعاون معنا في 

الموضوع النووي”.
واضاف ان السفير االسرائيلي “زار سفيرا 
فرنس�يا س�ابقا طالبا منه فس�خ اي�ة عالقة 
تع�اون ن�ووي م�ع األردن، وه�و م�ا تح�دث 
ب�ه كذل�ك س�فير صيني س�ابق بان الس�فير 
االس�رائيلي زاره وطل�ب من�ه بوض�وح عدم 
االس�تثمار ف�ي المجال النووي ب�االردن ألنها 
دول�ة فقي�رة اقتصادي�ا ومائيا كم�ا انه يقع 

ضمن منطقة زلزالية”.
وتاب�ع ان “الس�فير الكوري الس�ابق افاد 
ان الجانب االس�رائيلي حاول بقوة عدة مرات 
فس�خ العالقات النووية مع األردن )...( إال أن 
إلمام السفير الكوري بالبرنامج االردني جعله 

قادرا للرد عليه”.
وكان العاه�ل االردني قد ق�ال في مقابلة 
ايلول الماضي ان “المعارضة االش�د لبرنامج 
االردن الن�ووي تأت�ي م�ن اس�رائيل”. ونف�ى 
مسؤول اسرائيلي في اليوم ذاته هذا االتهام. 

وعبر طوق�ان عن اعتقاده بأن “اس�رائيل 
ل�ن تنج�ح ف�ي محاوالته�ا لثن�ي االردن عن 
السير في مش�روعه ألن العالم العربي تغير”، 
مش�يرا الى ان “موض�وع الطاقة اصبح ملحا 
لالردن وكثير من دول العالم”. واسرائيل القوة 

النووية الوحيدة ولكن غير المعلنة في الشرق 
االوسط، لم توقع على معاهدة حظر االنتشار 
النووي التي تنظم النش�اط الن�ووي. ووقعت 

اسرائيل واالردن معاهدة سالم عام 1994.
واك�د طوق�ان ان “الس�ير ف�ي البرنام�ج 
الن�ووي االردن�ي تأخ�ر س�نتين ع�ن الجدول 
الزمن�ي المح�دد له، ألس�باب أهمه�ا حادثة 
فوكوش�يما في اليابان الع�ام الماضي لترقب 
وانتظ�ار نتائج هذه الحادث�ة )...( والظروف 
السياس�ية المصاحب�ة للربي�ع العرب�ي ف�ي 
المنطق�ة”. واكد ان “االردن س�يدخل العصر 
“كمي�ات  ان  ال�ى  مش�يرا  بق�وة”،  الن�ووي 
اليورانيوم في المملكة تكفيه لمدة 150 عاما 
اذا ما تم اس�تغاللها بداخل المحطات النووية 

االردنية”.
وتابع طوقان ان “فاتورتنا النفطية تفوق 
الملياري�ن دينار )2,8 مليار دوالر( س�نويا ما 
يره�ق االقتصاد الوطني فال س�بيل من ايجاد 

مصدر بديل للطاقة”.
واكد رئي�س هيئة الطاق�ة الذرية االردنية 
ان الهيئة “ستقرر مع نهاية العام فيما سيتم 
اختي�ار التكنولوجي�ا الروس�ية أو الفرنس�ية 

اليابانية”.
والعرضان مقدمان من قبل “اتوم ستروي 
اكسبورت” الروسية وائتالف شركتي “اريفا” 
الفرنسية و”ميتسوبيش�ي” اليابانية. ويأمل 
االردن في انش�اء اول مفاعل نووي لألغراض 
الس�لمية خصوص�ا لتوليد الكهرب�اء وتحلية 
المياه بحل�ول عام 2019. وق�د اقترح موقعا 
يبعد 47 كلم ش�مال شرقي عمان في منطقة 
المج�دل بالق�رب من خربة الس�مرا لبناء هذا 

المفاعل.
ويس�عى االردن، الذي يس�تورد 95 بالمئة 
م�ن احتياجات�ه م�ن الطاق�ة اليج�اد بدائ�ل 
المدادات الغاز المصري غير المس�تقرة والتي 
تغط�ي عادة 80 بالمئة م�ن انتاج الطاقة في 
المملك�ة. ومن�ذ 2011، هوجم خ�ط االنابيب 
ال�ذي ينقل الغ�از من مصر لكل من اس�رائيل 

واألردن خمس عشرة مرة.

المعـارضـة األشـد تأتـي من تـل أبيـب

     المستقبل العراقي/ وكاالت

أعل�ن التوهام�ي عبدول�ي كات�ب 
الدولة المكلف بالشؤون األوروبية في 
باريس أن قصة الفت�اة التي اغتصبها 
ش�رطيان تونس�يان ف�ي الثال�ث من 
الش�هر الفائ�ت، تحولت إل�ى “قضية 
دولة” وسببت “حرجاً بالغاً” للحكومة 
التونس�ية التي تقودها حركة النهضة 
اإلس�المية. وقال عبدولي ف�ي مؤتمر 
صحف�ي “ف�ي الوق�ت الحال�ي هناك 
قضيت�ا دول�ة في تون�س: الس�لفية، 
الرابع  المغتصبة”.وفي  الفت�اة  وملف 
م�ن أيل�ول، اعتقل�ت الس�لطات ثالثة 
ش�رطيين اتهم�ت الفت�اة اثنين منهم 
باغتصابها داخل س�يارة ش�رطة في 
ساعة متأخرة من ليل الثالث من الشهر 
نفس�ه، والثال�ث “باالبت�زاز” المال�ي 
لخطيبها ال�ذي كان برفقتها.والثالثاء 
الماض�ي وج�ه القضاء التونس�ي إلى 
الفتاة وخطيبها تهمة “التجاهر عمدا 
بفعل فاحش”، بعد أن زعم الشرطيون 
الثالثة انهم ضبطوهم�ا في “وضعية 
غي�ر أخالقي�ة” داخ�ل س�يارتهما، ما 
أثار استياء منظمات حقوقية تونسية 
ودولية اتهمت الس�لطات ب�”تش�ويه 
س�معة” الفتاة المغتصب�ة دفاعا عن 
عل�ي  يتواله�ا  الت�ي  الداخلي�ة  وزارة 
العري�ض القي�ادي الب�ارز ف�ي حركة 
النهض�ة. وذك�ر التوهام�ي العبدولي 

أن القض�اء وج�ه التهم�ة إل�ى الفتاة 
وخطيبه�ا بموجب قانون صدر س�نة 
2004 ف�ي عه�د الرئيس الس�ابق زين 
العابدين ب�ن علي.وق�ال “إنها قضية 
دولة “س�ببت لن�ا” وضعي�ة محرجة 
ج�دا، لك�ن م�ا يمك�ن عمل�ه لتخطي 
العدال�ة ؟”. وأض�اف “يج�ب أن نضع 
القان�ون  الطاول�ة تناقض�ات”  عل�ى 
ملقي�ا ف�ي المقابل بالك�رة في ملعب 
ن�واب المجل�س الوطن�ي التأسيس�ي 

المكل�ف بصياغة دس�تور الجمهورية 
الثاني�ة ف�ي تون�س. وفي س�ياق آخر 
أعلن المس�ؤول التونس�ي وهو عضو 
ف�ي ح�زب “التكت�ل” ش�ريك حرك�ة 
النهضة في الحكم، أن التيار الس�لفي 
الجهادي يمث�ل “خطرا وطنيا ودوليا” 
بع�د أن هاج�م محس�وبون عل�ى هذا 
التيار السفارة والمدرسة االميركيتين 
ايل�ول   14 ف�ي  تون�س  بالعاصم�ة 
الماضي خالل احتجاجات على عرض 

فيلم مسيء لإلسالم أنتج في الواليات 
المتح�دة. وأس�فر الهجوم ع�ن مقتل 
أربعة من المحتجين وإصابة العشرات. 
وقال “السلفيون ليس لهم الخيار، إما 
أن يحترم�وا القان�ون وإال فل�ن يكون 
له�م أي مكان في المجتمع التونس�ي 
و7000   3000 بي�ن  م�ا  هن�اك   )..(
سلفي في تونس بينهم 800 جهادي”. 
وأرجع عدم نجاح األمن التونس�ي في 
منع الهجوم على الس�فارة والمدرسة 

االميركيتي�ن إلى نقص في “الحرفية” 
و”التجهيزات”.وأضاف أن األمن اعتقل 
نحو 120 سلفيا يش�تبه أنهم شاركوا 
ف�ي الهج�وم، بينهم “أبو أي�وب” أحد 
زعماء الس�لفية الجهادية في تونس.

وتاب�ع أن “أب�ا عياض” زعي�م تنظيم 
“أنصار الش�ريعة” الس�لفي الجهادي 
األكثر تشددا في تونس “سيتم اعتقاله 
الشرطة  الحقا ودون أضرار”.وفشلت 
ث�الث مرات في اعتق�ال “أبي عياض” 
اله�ارب منه�ا مند مهاجمة الس�فارة 
والمدرسة االميركيتين. وقال مراقبون 
ان تونس تخشى ردود فعل عنيفة من 
أنصار “أبي عياض” في حال اعتقاله. 
وأضاف التوهامي عبدولي أن السلفية 
مس�ألة “دولية” وأن تونس ال يمكنها 
مجابهته�ا بمفردها “دون مس�اعدة 
وي�زور  المتوس�طية”.  ال�دول  م�ن 
المسؤول التونسي فرنسا ضمن جولة 
أوروبي�ة تهدف إلى “طمأنة” ش�ركاء 
ب�الده االوروبيي�ن بخص�وص حماية 
مقار البعث�ات الدبلوماس�ية األجنبية 
ف�ي تونس إثر الهجوم الذي اس�تهدف 
باري�س،  األميركية.وبع�د  الس�فارة 
س�يتوجه عبدولي الى مدريد ولشبونة 
ولن�دن. وقد س�بق ل�ه ضم�ن جولته 
األوروبية زيارة روما وبرن وبروكس�ل 
وبرلين.وف�ي فرنس�ا م�ن المق�رر أن 
يلتق�ي بالخص�وص يمينة ب�ن غيغي 

الوزيرة المفوضة للفرنكفونية.

     المستقبل العراقي/ وكاالت

أف�اد ش�هود عي�ان ب�أن مواجه�ات اندلعت 
أم�س األّول الجمعة حين منعت قوات الش�رطة 
البحرينية مئ�ات المتظاهرين م�ن الوصول إلى 
ما كان يس�مى “دوار اللؤلؤة”، الذي شكل مركز 
حرك�ة االحتجاج�ات المطالبة باإلص�الح العام 

الماضي.وحصل�ت المواجه�ات بع�د ختام عزاء 
ش�اب يدع�ى محمد مش�يمع )23 عام�ا( توفي 
الثالث�اء الماضي في المستش�فى، وكان يقضي 

عقوبة بالسجن على خلفية تلك االحتجاجات.
عل�ى  البحريني�ة  الداخلي�ة  وزارة  وذك�رت 
حس�ابها في موقع تويتر أنه “بع�د االنتهاء من 
خت�ام فاتح�ة متوف�ى وف�اة طبيعية ف�ي قرية 

ج�د حف�ص، قام�ت مجموع�ة م�ن اإلرهابيين 
باستهداف الشرطة بقنابل المولوتوف ومحاولة 
إزه�اق أرواحه�م، كما ق�ام اإلرهابي�ون بإغالق 
عدد من الش�وارع مما استدعى اتخاذ اإلجراءات 
القانونية حيالهم”.وذكر الش�هود أن المظاهرة 
جاءت تلبي�ة لدعوات أطلقها ائتالف ش�باب 14 
فبراير المناهض للحكوم�ة. وردد المتظاهرون 

من الرجال والنساء شعارات “يا ميدان الشهادة 
كلن�ا عدن�ا إرادة”، وأخ�رى تطال�ب بإس�قاط 
النظام.وأوض�ح الش�هود أن أع�دادا كبي�رة من 
رجال الشرطة البحرينية طوقت قرية جد حفص 
الت�ي تبع�د كيلومترا واح�دا عن المنام�ة، وذلك 
لمنع وص�ول المتظاهري�ن إل�ى “دوار اللؤلؤة” 
ال�ذي تف�رض علي�ه الش�رطة حراس�ة مكثفة 
من�ذ 16 آذار 2011. وس�بق أن أزالت الس�لطات 
ال�دوار وحولته إلى تقاطع طرق.وأفاد الش�هود 
بأن الش�رطة أطلقت الغ�ازات المدمعة والقنابل 
الصوتية وأعيرة في الهواء، واستخدمت خراطيم 
المياه لتفريق المتظاهرين.يش�ار إلى أن النيابة 
العام�ة البحريني�ة أكدت الثالث�اء الماضي وفاة 
الش�اب محمد مش�يمع المس�جون على خلفية 
الع�ام  المملك�ة  ش�هدتها  الت�ي  االحتجاج�ات 
الماضي، متأثرا بمرض السكلر، وهو من أمراض 
الدم الوراثية.وذكر رئيس النيابة مهنا الشايجي 
في بيان أن الشاب “تعرض لنوبة سكلر حادة”، 
مشددا على أن “الوفاة طبيعية ناتجة عن مرض 
الس�كر وعدم وج�ود أية آثار تش�ير إلى عنف أو 
ش�بهة جنائية”، إال أن أنصار المعارضة عّدوا أن 

الشاب توفي نتيجة اإلهمال وسوء المعاملة.

     المستقبل العراقي/ وكاالت

ح�ذَّرت صحيفة ذي إندبندن�ت البريطانية م�ن تداعيات الح�رب األهلية التي 
تعص�ف بس�وريا، وقالت إن ش�ررها يج�ب أن ال يتطاير إلى خارج ح�دود البالد، 
وبالتالي يتس�بب في إشعال المنطقة برمتها، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة 

التدخل لوضع حد لألزمة السورية المتفاقمة.
وأش�ارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى األحداث التي شهدتها الحدود السورية 
التركي�ة قبل أيام، وذلك في أعقاب س�قوط قذائف س�ورية عل�ى قرية أكجاكالي 
التركي�ة الحدودي�ة، وقال�ت إن هذه األح�داث تعتب�ر بمثابة تحذير م�ن األخطار 

الشديدة الكامنة في األزمة السورية المتفاقمة.
وأضافت ذي إندبندنت أن قذائف س�ورية س�قطت األربعاء الماضي على قرية 
تركية مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وتدمير عدد من المباني، وأن الجيش 
الترك�ي رد بقصفه أهدافا عس�كرية داخل س�وريا، موضحة أن ه�ذه كانت أولى 
الح�وادث عبر ح�دود البلدين منذ ان�دالع الحرب األهلية في س�وريا، ومضيفة أن 

الخطر يكمن في كون هذه األحداث بين البلدين لن تكون األخيرة.
وقال�ت إن البرلمان التركي عقد اجتماعا طارئا وأجاز للحكومة التركية تنفيذ 
عمليات عسكرية خارج الحدود إذا دعت إليها الضرورة، وإن حلف شمال األطلسي 
)الناتو( الذي تمثل تركيا عضوا كامال فيه أدان عملية س�قوط القذائف الس�ورية 
داخل األراضي التركية وحذر س�وريا من تكرارها، وإن مجلس األمن الدولي أيضا 
أدان ما وصفه بالقصف غير المبرر من جانب قوات الرئيس الس�وري بشار األسد 
لبل�دة تركية، واعتبر ما ج�رى انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لألمن والس�لم في 
المنطقة. وقالت الصحيفة إن ما يمكن اس�تخالصه من هذه األحداث بين س�وريا 
وتركي�ا هو أن جميع األط�راف يدركون تماما المخاط�ر المحتملة، ولذلك اتخذوا 
خطوات للتراجع عن حافة الهاوية، موضحة أن حلف ش�مال األطلس�ي اختار أن 
ال يوظ�ف هذه المرة المادة الخامس�ة من ميثاقه والتي تن�ص على أن أي هجوم 
مس�لح على أي�ة دولة عضو ف�ي الحلف يعتبر اعت�داء على أعض�اء الناتو كلهم، 
وذل�ك ألن تركيا لم تلح على الناتو الس�تخدام تلك المادة من الميثاق، وربما كذلك 
ألن س�وريا س�ارعت إلى تقديم اعتذارها عما وصفه النظام السوري بأنه حادثة 
مأس�اوية.كما أش�ارت الصحيفة إلى أن البيت األبيض وعد بمس�اعدة تركيا لدى 
األم�م المتحدة، وذلك في ظل ح�رص الواليات المتحدة عل�ى تجنب حدوث ما قد 
ينغ�ص على االنتخابات الرئاس�ية المزمع أجراؤها الش�هر المقب�ل، مضيفة أنه 
يب�دو أن�ه تم إغالق القضية عند هذا الحد، وس�ط خش�ية من تك�رار حدوثها في 
مرات مقبلة.وقالت الصحيفة إن العنف يزداد احتداما في مختلف أنحاء س�وريا، 
وخاصة عند الحدود مع تركيا، وإنه يخش�ى من تجدد االش�تباكات الحدودية بين  

البلدين بقصد أو دون قصد، في ظل لجوء ثوار سوريين مقاتلين إلى تركيا.
وأضافت أنه يبدو أن األمم المتحدة غير قادرة أو أنها غير راغبة حتى اآلن في 
التدخ�ل لوقف الحرب األهلية في س�وريا، ولكن الخطر األكب�ر يكمن في احتمال 
انتش�ار الصراع إلى خارج الحدود الس�ورية، وبالتالي التس�بب ف�ي اندالع حرب 

تدخل على المس�توى اإلقليم�ي. وقالت ذي إندبندن�ت إنه حتى لو  جاء 
فإن����ه المجتم�ع الدولي ف�ي األزمة الس�ورية المتفاقمة متأخرا، 

وروسيا ال يأت�ي أص�ال، داعي�ة الصين يبق�ى أفض�ل من أن 
م�ع  التع�اون  الكبرى إل�ى  ال�دول  ف�ي بقي�ة 

األمن،  مج�����ل�س 
ومح�ذرة موس�كو وبكي�ن 
من تداعيات الحرب األهلية 

الدائرة في سوريا.

تونس تواجه »قضية دولة«

حملوا شعار »يا ميدان الشهادة كلنا عدنا إرادة«

قالت أنها ستشعل المنطقة

الطاقة الذرية األردنية: إرسائيل لن تنجح يف إيقاف برناجمنا النووي

اغتصاب الفتاة والسلفية تسببان “حرجًا بالغًا” حلكومة النهضة

الرشطة البحرينية متنع حمتجني من الوصول إىل دوار اللؤلؤة

اإلندبندنت: احلرب األهلية يف سوريا 
ستنتقل إىل دول اجلوار
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أكدت قرب المباشرة بتنفيذ شبكات صرف صحي لـ3 محالت سكنية في األعظمية
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      بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وكي�ل أمان�ة بغ�داد للش�ؤون 
البلدي�ة المهن�دس نعيم الكعب�ي الدوائر 
البلدية بإعداد خطة عمل متكاملة للعام 
المقب�ل 2013. ج�اء ذلك خالل ترؤس�ه 
اجتماع�اً موس�عاً للم�الك المتق�دم في 
دائرة بلدي�ة االعظمية بحض�ور مديرها 
العام، ج�رى خالله بحث الخطط المعدة 
من قبل الدائرة البلدية للنهوض بمستوى 
الس�ريعة  الحل�ول  وإيج�اد  الخدم�ات 
والمناسبة لجميع المشكالت والمعوقات 
التي تواجه س�ير العمل. وذكرت مديرية 
العالقات واإلعالم ف�ي بيانها أن “الوكيل 
بإع�داد  الدائ�رة  أقس�ام  وج�ه  البل�دي 
خط�ة عمل متكاملة تتضمن المش�اريع 
الت�ي م�ن المؤم�ل تنفيذه�ا  الخدمي�ة 
ضمن موازنة ع�ام 2013 التي تحتاجها 
المنطق�ة م�ن اج�ل تحس�ين مس�توى 
المناس�بة  الحل�ول  وإيج�اد  الخدم�ات 
للمش�كالت التي تعانيها بع�ض مناطق 
“الوكي�ل  أن  القاط�ع”. وأضاف�ت  ه�ذا 
البلدي وج�ه أيضا بزي�ادة الدعم المقدم 
لقس�م الزراعة للقيام بإنش�اء المشاتل 

المنتجة للش�تالت الموس�مية واإلسهام 
في زيادة المس�احات الخضر المزروعة 
وتحسين الواقع البيئي للعاصمة بغداد”. 
وأش�ارت إل�ى “توجيه الوكي�ل بضرورة 
بإع�داد ج�دول  المج�اري  قي�ام قس�م 
الموج�ودة ضمن  التخس�فات  يتضم�ن 
الرقع�ة الجغرافي�ة للدائ�رة البلدي�ة من 

اجل توفي�ر التخصيصات المالية الالزمة 
إلصالحها وقيامها باالستعدادات المبكرة 
الستقبال موسم الشتاء ومنع حصول أي 
طفوح�ات”. وبينت أن “االجتماع تضمن 
أيض�ا مناقش�ة إمكاني�ة تنفي�ذ الدائرة 
البلدي�ة للمش�اريع الكب�رى من اكس�اء 
والمح�الت  للش�وارع  الرئيس�ة  الط�رق 
الس�كنية وغيرها م�ن المش�اريع”.من 
جه�ة أخ�رى، أك�دت أمان�ة بغ�داد قرب 
المباشرة بتنفيذ شبكات جديدة للصرف 
الصح�ي ل��3 مح�الت س�كنية ضم�ن 
قاط�ع بلدية االعظمي�ة. وذكرت مديرية 
العالقات واإلعالم في بيان صحفي تلقت 
“المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس 
أن “مالكات أمانة بغداد ستباش�ر قريبا 
تنفيذ أعمال شبكات مجار صحية لثالث 
محالت سكنية تابعة لقاطع دائرة بلدية 
االعظمي�ة ح�ال انته�اء أعم�ال اللجن�ة 
المش�تركة المشكلة بين بلدية االعظمية 
ودائ�رة مج�اري بغداد المكلفة بدراس�ة 
وتحليل العطاءات المقدمة إليها من قبل  
الش�ركات الراغبة بتنفيذ أعمال مجاري 
مح�الت 334، 336 ، 338 الت�ي تخ�دم 
مناطق الدهاليك وشاكر الوادي والكويتي 
وس�بع ابكار والكريعات وس�وق النخلة 
والوقف السني”. وأشارت الى أن “األعمال 
التي تم تنفيذها ضمن مش�روع خطوط 
مجاري الربي�ع- تونس تضمنت إنش�اء 

المحط�ات الرئيس�ة الدافع�ة وخط�وط 
النق�ل الخاص�ة بهذه المح�الت التي من 
المؤمل في  حال�ة انجازها البدء بالعمل 
على تنفيذ ش�بكات المج�اري للمناطق 
والمحالت غير المخدومة بينها المحالت 
330 ، 332، 340 ، 342 لخدم�ة أهال�ي 
مناط�ق حي تونس وآفاق عريبة والوقف 
السني وصدر القناة وبسقف زمني مدته 
180 يوم عم�ل”. وأوضحت أن “مالكات 
الدائ�رة أنج�زت تنظي�ف خط�وط مجار 
بط�ول 905 أمتار ف�ي مناط�ق متعددة 
خالل ش�هر أيل�ول الماضي م�ع تنظيف 
99 منهوال و113 مش�بكاً لتصريف مياه 
األمط�ار وفتح 5 انس�دادات مجاري في 
4 مح�الت س�كنية وتعوي�ض 20 غطاء 
منه�ول مفقود فضال ع�ن أعمال صيانة 
وتأهيل المحطات العمودية والغاطس�ة 
التابع�ة للدائ�رة البلدية.  إل�ى ذلك، أعلن 
أمي�ن بغداد عبد الحس�ين المرش�دي أن 
مشروع تطوير قناة الجيش سينجز في 
موع�ده خالل الع�ام الق�ادم لتوفير أكثر 
م�ن 60 مرفق�اً ترفيهياً يخ�دم 4 ماليين 
مواط�ن من أهالي مدينة بغداد. جاء ذلك 
خالل استقباله نائب رئيس مجلس إدارة 
ش�ركة “المقاول�ون الع�رب” المصرية 
محمد س�امي س�عد، المنفذة لمش�روع 
تطوير قن�اة الجيش والوف�د المرافق له 
بحضور المدير الع�ام للعالقات واإلعالم 

حكي�م عبد الزهرة، إذ جرى بحث مراحل 
تنفيذ المشروع ونسب االنجاز المتحققة 
إل�ى جانب مناقش�ة إس�هام الش�ركات 
المصري�ة الرصين�ة في تنفيذ مش�اريع 
إع�ادة األعم�ار والبن�اء واالس�تثمار في 
العاصمة بغداد خ�الل المرحلة المقبلة. 
ونقل�ت مديري�ة العالق�ات واإلع�الم عن 
المرشدي قوله أن “مشروع تطوير قناة 
الجي�ش يس�ير بخط�ى متصاع�دة على 
وف�ق ما مخطط له من تصاميم وجداول 
لالنج�از”،  زمني�ة  وتوقيت�ات  كمي�ات 
س�يكتمل  “المش�روع  أن  إل�ى  مش�يراً 
ويدخل الخدمة خ�الل العام القادم وفقاً 
لمؤش�رات وجداول تقدم العمل”. وأشار 
المرشدي الى أن “المش�روع يبلغ طوله 
23 ك�م ويمت�د م�ن ص�در القن�اة قرب 
منطقة آفاق عربية إلى منطقة الرستمية 
ويتضمن 64 فعالية ترفيهية وس�ياحية 
وثقافية لخدمة أكثر من 4 ماليين نسمة 
من أهالي مدينة بغ�داد إلى جانب توفير 
للشركات  االس�تثمارية  الفرص  عشرات 
المتخصصة المحلية والعالمية في أجزاء 
م�ن هذا المش�روع الذي تبلغ مس�احته 
900 دون�م ويعادل ثالث�ة أضعاف متنزه 
الزوراء”. وأضاف ان “المشروع يتضمن 
إقامة باركات للسيارات وجسور وأنفاق 
ونص�ب وتماثي�ل ومع�ارض ومس�ارح 
ومطاع�م  لل�زوارق  وم�راس  ومس�ابح 
وحدائ�ق وناف�ورات م�ع أعم�ال ك�ري 
وتبطي�ن القن�اة بالكونكري�ت المس�لح 
والرصف بالحجر الطبيعي وعمل ممرات 
ومماش وزراعة أكثر من 17 ألف ش�جرة 
كبي�رة مس�توردة و3500 نخل�ة عراقية 
وملي�ون وخمس�مائة مت�ر مرب�ع م�ن 
رايزومات الثيل م�ع تنفيذ محطة كبيرة 
لتحلية المياه”. وبين أن “لهذا المشروع 
أهمي�ة بيئية من خالل تحويل القناة إلى 
مسطح اخضر بعد إن كانت مهملة فيها 
كثير من التجاوزات سواء كانت تجاوزات 
س�كنية أم زراعي�ة وربط�ت عليها كثير 
م�ن خط�وط مي�اه المج�اري مم�ا أدى 
إل�ى تش�ويه معلمها وظهور مش�كالت 

بيئية وانتش�ار أمراض وأوبئة في هذه 
المنطقة ومن ث�م اندثار معالم 

هذه القناة”.

أمانة بغداد توّجه الدوائر البلدية بإعداد خطة عمل 
متكاملة للعام املقبل 2013

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة التربي�ة أن أزم�ة 
نقص المباني المدرسية متفاقمة 
بص�ورة كبيرة وأصب�ح حلها اكبر 

من طاقة الوزارة. 
التربية  وقال مستش�ار وزي�ر 
علي ش�ديخ الزبيدي ف�ي تصريح 
صحف�ي أمس إن “مش�كلة نقص 
المباني المدرس�ية من المش�اكل 
التراكمي�ة الت�ي يعانيه�ا الواق�ع 
بس�بب  الع�راق  ف�ي  الترب�وي 
للنظ�ام  الخاطئ�ة  الممارس�ات 
السابق الذي أدى إلى إهمال الواقع 

الترب�وي ف�ي الع�راق من�ذ عق�د 
الثمانيني�ات من الق�رن المنصرم 
واس�تمرارها إل�ى الوق�ت الحالي 
بس�بب الظروف الصعبة التي يمر 

بها العراق”. 
وأش�ار إلى أن “العراق يش�هد 
سنويا نموا سكانيا عاليا ما يجعله 
بحاجة إلى أكثر من 700 مدرس�ة 
سنويا وبناء هذا المدارس بحاجة 
إل�ى تخصيصات مالي�ة عالية من 
الموازن�ة حيث أن حص�ة القطاع 
التربوي ال تتجاوز الخمسة بالمئة 
وهذه النس�بة غير كافية لبناء هذا 

العدد الكبير للمدارس سنويا”.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية تخصيص 5 آالف س�يارة 
ف�ي إط�ار البرنامج الذي أطلقته ف�ي الثاني من تش�رين األول الحالي 
والمتضمن توزيع س�يارات األجرة للعاطلين عن العمل. وكانت الوزارة 
قد قررت تخصيص سيارات األجرة تلك للعاطلين عن العمل المسجلين 
في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد والمحافظات، 
حي�ث اس�تكملت ش�عبة إيج�اد الوظائف في قس�م التش�غيل اآلليات 
والضوابط وتهيئة أس�ماء المس�جلين حسب األس�بقية ليتم ملئها من 
قبل العاطلي�ن الذين يتم االتصال بهم عن طري�ق بياناتهم المحفوظة 
في قاعدة بيانات الدائرة. وقال بيان للوزارة تلقت “المس�تقبل العراقي 
نس�خة منه أمس “تم تخصيص 5000 س�يارة له�ذا الغرض وتوزعت 
الحصص على المحافظات بواقع 2500 س�يارة في بغداد، 1250 منها 
ف�ي جان�ب الرصاف�ة و 1250 س�يارة في جانب 
الك�رخ”. وأضاف البي�ان “تم تخصيص 
250 سيارة لمحافظة نينوى و250 
للبص�رة و174 ل�ذي ق�ار و166 
الدي�ن  لص�الح  و166  لكرك�وك 
لميس�ان  و166  لديال�ى  و166 
للنج�ف  و166  لواس�ط  و166 
و166 لكرب�الء و166 للديواني�ة 
و166 للمثنى و166 لبابل”. وأشار 
البي�ان إل�ى أن “مص�رف الرش�يد 
وفروعه المحددة في تعليمات الشراء 
مستعدة الستقبال العاطلين الستكمال إجراءات 
اإلقراض ومن ثم التجهيز عن طريق الشركة العامة 

للسيارات وحسب الضوابط والتعليمات المحددة”. 

الرتبية تؤكد أن حل نقص املباين املدرسية 
طاقتها” من  “أكرب 

5 آالف سيارة أجرة للعاطلني عن العمل
    بابل / المستقبل العراقي

كشفت دراس�ة علمية أعدتها جامعة بابل عن ارتفاع نسبة الرصاص 
في حليب األمهات المرضعات في المحافظة فوق النس�ب المس�موح بها 
دولي�اً. ونقلت إح�دى وكاالت األنباء عن مصدر في الجامعة رفض نش�ر 
اسمه قوله إن “الدراسة شملت مجموعة من النساء المرضعات من خالل 
تحلي�ل الحليب الذي يرضعنه ألطفالهن وقد تبين أن نس�ب الرصاص فيه 
تفوق المعدالت الطبيعية المس�موح بها دوليا بعشرات األضعاف”. وذكر 
المصدر أن “أس�باب ارتفاع نس�بة الرصاص في حليب األمهات يعود إلى 
تلوث المياه والهواء نتيجة ارتفاع معدالت عوادم السيارات في المحافظة 
واعتماد هذه الس�يارات على وقود البنزين المش�بع بالرصاص خالفا لما 
هو متبع في دول العالم التي تس�تخدم وقود صدي�ق للبيئة”. وأضاف أن 
“ارتفاع نس�بة الرص�اص في حليب األمه�ات يخلف أجي�اال من األطفال 
تعاني نقصا حادا في الذكاء ورغبة عدائية في سلوكهم العام، فضال عما 
يس�ببه هذا العنص�ر الخطير من أمراض مختلفة ربم�ا تظهر في مراحل 

الحقة من عمر الرضيع”.

بابل  : ارتفاع نسبة الرصاص يف حليب األمهات

إعالن مناقصة تجهيز رقم ) 31 ( تنمية /2012 / التكميلية / تبويب / 8  12    2    12
تعلن محافظة كربالء المقدسة عن إجراء مناقصة عامة لمشروع

) تجهيز سيارات تخصصية بوكس كرفان هونداي عدد 2 (
وفق الكميات والمواصفات المبينة في جداول الكميات الخاصة بالمش�روع المذكور آنفا والذي يمكن الحصول عليها من 
قس�م العقود العامة في  المحافظة  مقابل مبلغ قدره ) 125,000 ( مائة وخمس�ة وعش�رون ألف دينار غير قابل للرد فعلى 
الراغبين من الش�ركات العربية واألجنبية او مقاولين وش�ركات عراقية ممن لهم هوية ناف�ذة بدرجة تصنيف ) غرفة تجارة 
/ ثالثة ( او ) انش�ائية / عاش�رة من الش�ركات التي لها حق ممارس�ة اعمال التجارة العامة مثبتة ضمن شهادة التأسيس ( 
تقديم أعطيتهم المس�توفية للتعليمات والش�روط العامة إلى س�كرتير لجنة فتح العطاءات المركزي�ة في المحافظة مرافق 
معها التأمينات األولية المذكورة ضمن ش�روط المناقصة أدناه مع وصل الش�راء ) باسم مقدم العطاء ( النسخة األصلية مع 
المستمس�كات االخرى المطلوبة والمبينة في اس�تمارة تقديم العطاء اخر موعد لتقديم وتس�ليم األعطية ) موعد الغلق ( هو 

الساعة الثانية عشر ظهر يوم ) االثنين ( المصادف 15 / 10 / 2012 .
شروط المناقصة :

1 � تق�دم التأمين�ات األولية بنس�بة ال تقل ع�ن ) 1% ( واحد من المائة من مبلغ العطاء على ش�كل صك مصدق أو خطاب 
ضم�ان ناف�ذ المفعول ) لمدة 90 يوم ( من تاريخ  غلق المناقصة معنون إلى / محافظة كربالء / حس�ابات تنمية األقاليم ) 
وبالعملة المحلية وباس�م مقدم العطاء ) بالنس�بة للمقاولين ( أو  المدير المفوض أو احد المؤسس�ين ) بالنس�بة للشركات 
حصرا ( وصادر من مصرف عراقي معتمد ويفضل أن يكون من محافظة كربالء المقدس�ة على أن ترفع النس�بة إلى 5% من 

قيمة العقد عند اإلحالة .
2 � يت�م تقدي�م العط�اء من قبل المقاول نفس�ه أو وكيله المخول والمصدق�ة وكالته النافذة لدى كات�ب العدل ، ومن قبل 
المخول رس�ميا بكتاب صادر وموقع من المدير المفوض بالنس�بة للشركات المقاولة وبعكسه لن يتم استالم األعطية مهما 

كانت األعذار.
3 � مدة نفاذية العطاء المقدم ) 60 ( يوم بعد تاريخ غلق المناقصة 

4 � يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور نشر اإلعالن .
الملحوظات :

1 � مدة المشروع ) 90 ( يوم .
2 � تحديد رقم صندوق البريد لمقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء المقدسة .

3 � موع�د انعق�اد المؤتم�ر يوم ) االثنين ( المصادف 8 / 10 / 2012 الس�اعة ) 11,00 صباحا ( في قس�م العقود العامة 
لمناقشة اراء ومالحظات المقاولين بخصوص المشروع أعاله.

4 � على الشركات والمقاولين االلتزام بما جاء بالشروط الخاصة المرافقة لوثائق المناقصة .
       ) www.Holykerbala.gov.iq ( : 5 � موقع المحافظة على االنترنيت

6 � البريد االلكتروني لقسم العقود العامة : theholykarbala_gcd@yahoo.com( E_ mail(  لإلجابة على استفساراتكم .

بالنظر لعدم رسو مناقصة تجهيز ونصب وتشغيل مصاعد جديدة بدل المصاعد القديمة في مستشفى 
الشهيد غازي الحريري للجراحات التخصصية على احد مقدمي العطاءات تعلن دائرة مدينة الطب عن اعادة 
اعالن مناقصة تجهيز وتنصيب وتش�غيل مصاعد جديدة بدل القديمة في مستشفى الشهيد غازي الحريري 
للجراح�ات التخصصية ضم�ن تخصيصات الموازنة االس�تثمارية فعلى الش�ركات المتخصص�ة الراغبين 
بالمش�اركة في المناقصة مراجعة امانة الصندوق في )االدارة العامة( للحصول على نس�خة من الش�روط 
)التن�در( لقاء مبلغ قدره )150000( مائة وخمس�ون الف دينار غي�ر قابل للرد ويوضع العطاء داخل ظرف 
مغلق ومختوم ومكتوب عليه اس�م المناقصة ويوضع في صندوق العطاءات في قس�م الهندس�ة والصيانة 
ولغاي�ة نهاية الدوام الرس�مي لي�وم االحد الذي يوافق 21 / 10 / 2012 ويك�ون موعد فتح العطاءات علنيا 
في الساعة التاسعة من صباح يوم االثنين المصادف 22 / 10 / 2012 في قاعة قسم الهندسة مع مراعاة 
الشروط والمستمسكات المطلوبة ويتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور نشر االعالنين والنفقات الالزمة 
االخ�رى علم�ا انه هناك مؤتم�ر توضيحي خاص بالمناقصة ف�ي يوم االحد المواف�ق 14 / 10 / 2012 في 

الساعة العاشرة وعلى قاعة االجتماعات في قسم الهندسة والصيانة.

المدير العام
الشروط

1. تقديم تأمينات اولية بصك مصدق او خطاب ضمن باسم الدائرة وبالدينار العراقي وبنسبة ال تقل عن 
1 % من قيمة العطاء المقدم من قبل الراغب بالمشاركة ومن مصرف عراقي معتمد.

2. تقديم براءة ذمة صادرة عن الهيئة العامة للضرائب حديثة ونافذة.
3. تقديم محضر تأس�يس الشركة وشهادة تأسيس الشركة وهوية صادرة من غرفة التجارة واي اوراق 
اخرى خاصة بالش�ركة او المكتب )حديث�ة ونافذة( او هوية تصنيف المقاولي�ن )حديثة( وتكون مصدقة 
من الس�فارة العراقية في بلد الش�ركة بالنسبة للش�ركات )الغير عراقية( الغير مس�جلة في دائرة تسجيل 

الشركات داخل العراق.
4. تقدي�م كش�ف باالعم�ال المماثلة ومؤيدة م�ن الجهات المس�تفيدة بنجاح الش�ركة بالتنفيذ وتكون 

مصدقة من قبل السفارة العراقية في بلد الجهات المستفيدة )في حالة كونها خارج العراق(.
5. يجب أن يكون كتابة سعر المفرد والجمع للكشف الهندسي ولجميع فقراته )رقما وكتابة(.

6. تقديم كش�ف بالحس�ابات الختامية آلخر س�نة مصدق من قبل محاس�ب قانوني او شهادة الكفاءة 
المالية بنسبة للشركات )الغير عراقية( مصدقة من قبل السفارة العراقية في بلد الشركة.

7. وصل شراء التندر.
8. اهمال اي عرض خالي من المستمسكات المطلوبة.

9. يتعه�د الراغب بدخ�ول المناقصة بالتنازل عن البطاقة التموينية وذلك اس�تنادا ال�ى تعليمات وزارة 
التجارة في حال رسو المناقصة عليه بالنسبة للعراقيين.

10. كافة اوراق المناقصة توقع وتختم من قبل مقدم العطاء )المدير المفوض او من يخوله(.
11. تكون مدة نفاذية العروض اربعة اشهر تبدأ من تاريخ فتح العطاءات.

12. يتم تنفيذ العمل من قبل كادر اجنبي لمرحلتي التنصيب والتشغيل للمصاعد مع جلب شهادة منشأ 
مصدقة من قبل الس�فارة العراقية في بلد المنش�أ للمصاعد وجميع االجزاء الداخلة بالمقاولة ومن ضمنها 

المواد االحتياطية.
13. تقدي�م بيان مؤهالت الجهاز الفني فيه�ا واالختصاصيين المتفرغين والغير متفرغين العاملين لدى 

الشركة.
14. يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور االعالنين.

الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

محافظة كربالء المقدسة
قسم العقود العامة

دائرة مدينة الطب
مناقصة رقم ) (

اعادة اعالن

العدد/ 15655 
التاريخ/2012/10/4 

المهندس
آمال الدين مجيد الهر
محافظ كربالء المقدسة
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     المستقبل العراقي/ خاص
اليوم جلس�ات  البورصة  تع�اود 
تعامله�ا االعتيادي�ة، بع�د أن ارتفع 
مؤرشه يف ختام جلس�اتها لألسبوع 
امل�ايض، بنس�بة 0.26% ليغل�ق عىل 
118.4 نقط�ة، اث�ر ارتف�اع معدالت 
أس�عار 12 رشكة، من أص�ل 25 تم 
تداولها خالل الجلس�ة، فيما تداولت 
بأكث�ر م�ن ثالث�ة ملي�ارات و343 

مليون دينار "نحو مليوني  دوالر".
وشهدت الجلسة الختامية تداول 
أكثر من مليارين و341 مليون سهم، 
تجاوزت قيمتها ثالثة مليارات و343 
مليون دينار "نح�و مليوني دوالر"، 

من خالل 711 عقد تداول. 
وبل�غ ع�دد ال�ركات املتداول�ة 
25 رشك�ة م�ن أص�ل 87 مدرج�ة 
الكرتوني�ا، ارتفعت معدالت أس�عار 
12 رشك�ة منها لتتش�ح باألخرض، 
رشكات  أرب�ع  مع�دالت  وتراجع�ت 
أخرى لتتلون باألحمر، فيما حافظت 
تس�ع رشكات ع�ىل معدالتها خالل 
الجلس�ة الس�ابقة، لريتف�ع املؤرش 
بنس�بة 0.26% ويغل�ق عىل 118.49 
نقطة. وكانت البورصة أغلقت خالل 
الجلسة التي س�بقتها عىل 118.18 

نقطة. 
املستثمرون غري العراقيني ابرموا 
19 عق�د رشاء بقيمة تجاوزت 182 
ملي�ون دينار عىل قطاعات املصارف 
والخدم�ات، كم�ا ابرم�وا 61 عق�د 
بي�ع بقيم�ة 416 ملي�ون دينار عىل 

قطاعات املصارف والصناعة.
وتميز قط�اع املصارف بحصوله 
عىل أعىل حجم للتداول بنس�بة %83 
م�ن خ�الل 421 عقد ت�داول بقيمة 
مليارين و772 مليون دينار عىل 16 

رشكة، ارتفع معدل سعر 11 رشكة، 
وتراج�ع معدل س�عر أربع رشكات، 
فيم�ا حافظ�ت رشك�ة واح�دة عىل 

معدالتها خالل الجلسة السابقة. 
وكانت الركات األكثر تس�جيال 
للرب�ح خ�الل جلس�ة الي�وم كل من 
رشكة األهلية لإلنت�اج الزراعي التي 
ارتفع معدل س�عر س�همها بنس�بة 
6.7% لتغلق عىل 950 فلس�ا للسهم، 
ومرصف دار السالم بنسبة 6% لتغلق 
ع�ىل ديناري�ن و600 فلس للس�هم، 
 %5.5 بنس�بة  اإلنش�ائية  والخ�ازر 
لتغل�ق ع�ىل ديناري�ن و110 فلوس 
بنس�بة  إي�الف  للس�هم، وم�رصف 
4.5% لتغلق عىل 920 فلس�ا للسهم، 
والسجاد واملفروش�ات بنسبة %4.2 
لتغلق عىل أربعة دنانري و690 فلس�ا 

للسهم. 
أم�ا ال�ركات األكث�ر خس�ارة 
فكانت كل من رشكة العراقية إلنتاج 
الب�ذور الت�ي تراج�ع مع�دل س�عر 
س�همها بنس�بة 4.5% لتغل�ق ع�ىل 
أربعة دنان�ري و 200 فلس للس�هم، 
واملرصف العراقي اإلس�المي بنسبة 
1.8% لتغل�ق ع�ىل دينار و80 فلس�ا 
للس�هم، وألفلوجة اإلنشائية بنسبة 
1.4% لتغلق عىل دينارين و70 فلس�ا 
للس�هم، وم�رصف االتحاد بنس�بة 
1.2% لتغلق عىل 810 فلوس للسهم، 
وامل�رصف املتح�د بنس�بة 1% لتغلق 

عىل 820 فلسا للسهم.
م�ن جهت�ه، أكد الخب�ري املرصيف 
محس�ن ع�ي أن نش�اط املص�ارف 
الع�راق ل�ألوراق  األهلي�ة يف س�وق 
املالي�ة جي�د ألنها ته�دف اىل حماية 
أموال املس�تثمرين يف السوق، مشرياً 
إىل أن البن�وك الخاصة بدأت بتطوير 
عمله�ا من خالل اس�تخدام األجهزة 

التكنولوجية الحديثة. 
العام�ة  الهيئ�ة  إن  ع�ي  وق�ال 
املص�ارف  ألزم�ت  املالي�ة  ل�ألوراق 
األهلي�ة بتأس�يس رشكات خاص�ة 
ملمارسة الوس�اطة يف سوق األوراق 
املالي�ة وفرض�ت أن يكون رأس�مال 
املرصف محدد بملي�ار دينار، وهذه 
الركات تعمل تحت إرشاف وتدقيق 

البنك املركزي.
وأض�اف أن املص�ارف الخاص�ة 
لديه�ا دور كب�ري وفاع�ل يف نش�اط 
الس�وق العراقي لألوراق املالية فهي 
تحافظ عىل أموال املس�تثمرين أكثر 
مما تحققه من أرباح او رشاء أسهم 
يف السوق، مشرياً إىل أن عملها منظم 
والركات ملتزمة بروط الس�وق، 
ألنها تبحث عن فرص هيكلية لعمل 

مايل منظم ورصني.
العراق لألوراق  وتأس�س س�وق 
املالية يف حزي�ران )2004( يف بغداد، 
ويعمل تح�ت إرشاف هيئ�ة األوراق 
املالية العراقية وهي هيئة مستقلة تم 
تأسيسها عىل غرار الهيئة األمريكية 

لألوراق املالية والبورصات.
يف  املدرج�ة  ال�ركات  وتش�مل 
الس�وق قطاعات املصارف والتأمني 
والركات  والخدم�ات  واالس�تثمار 
الصناعية والزراعية وحتى الركات 
الس�ياحية، ويبل�غ ع�دد ال�ركات 
املدرجة حتى ش�هر نيس�ان  2012 

)86( رشكة.
يف  امل�رصيف  النظ�ام  أن  يذك�ر 
الع�راق يتك�ون م�ن ثالث�ة وأربعني 
مرصف�ًا، فضال ع�ن البن�ك املركزي 
 )7( ب�ني  امللكي�ة  وتت�وزع حس�ب 
مص�ارف حكومي�ة و)30( مرصف 
أهي بضمنها )7( مصارف إسالمية 

إضافة إىل )6( مصارف أجنبية.

       بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت عضو مجلس النواب، سوزان السعد، عن 
حصوله�ا عىل معلومات تفيد بأن موازنة العام املقبل 

تقارب مائة وثالثة عر ترليون دينار.
وقال�ت الس�عد، ع�ىل الس�لطة التنفيذي�ة تقديم 
الحس�ابات الختامي�ة ملوازن�ة عام 2012 وم�ا قبلها 
للوقوف عىل أداء الوزارات ومعرفة أسباب عدم رصف 
املبالغ املخصصة لبعضها وما هي العراقيل التي تقف 

أمام ذلك.وأضافت السعد أن موازنة العام الحايل كانت 
"انفجاري�ة"، لكنن�ا لم نلمس لح�د اآلن أي يشء عىل 
ارض الواقع، مش�ددة عىل رضورة أن تقف الس�لطة 
التريعي�ة ع�ىل حقيقي�ة رصف األم�وال واألب�واب 
التي رصف�ت بموجبها م�ن خالل تقديم الحس�ابات 

الختامية. 
وأعرب�ت عن اس�تغرابها م�ن اس�تمرار الرتدي يف 
جمي�ع القطاعات ع�ىل الرغم م�ن أن موازن�ة العام 
الحايل وصلت إىل أكثر من مائة مليار دينار"متس�ائلة 
ملاذا تعود األموال املخصصة للوزارات يف نهاية كل عام 

إىل خزينة الدولة دون أن تنفق عىل املش�اريع وخاصة 
الخدمي�ة منها يف الوقت الذي تب�ذل الوزارة جهدها يف 
س�بيل زيادة التخصيصات املرصودة لديها أثناء إقرار 

املوازنة.
وذك�رت إن تقدي�م الحس�ابات الختامية يس�اعد 
الس�لطة التريعية عىل معرفة األم�وال التي رصفت 
ويمكنها م�ن تقيي�م أداء الوزارات، لتم�ارس دورها 
الرقابي من خالل محاس�بة الوزي�ر املقرص وتتعرف 
ع�ن انج�ازات كل وزارة، وإذا ما كان�ت هناك عراقيل 

وأسباب تعمل عىل إيجاد الحلول املناسبة لها.

   بغداد/ المستقبل العراقي
أعلنت وزارة التخطيط أنها تعاقدت 
م�ع رشك�ة أملاني�ة لفح�ص البضائع 

املستوردة إىل العراق يف دول املنشأ.
وقال�ت الوزارة يف بي�ان صدر عنها، 
العراقي"،  الي�وم، وتلق�ت "املس�تقبل 
املرك�زي  "الجه�از  إن  من�ه  نس�خة 
للتقيي�س والس�يطرة النوعي�ة التاب�ع 
 tuv لل�وزارة وق�ع عق�دا م�ع رشك�ة
امل�واد  لفح�ص  االملاني�ة 
والس�لع املس�توردة الداخلة 
إىل الع�راق يف دول املنش�أ"، 
وأضافت ال�وزارة أن "العقد 
أل�زم الرك�ة بإيداع نس�بة 

15 % من األجور املثبتة التي تتقاضاها 
كل ثالثة أش�هر يف حساب وزارة املالية 
العراقي�ة، باإلضاف�ة إىل دع�م الجه�از 
املرك�زي للتقيي�س بنس�بة 15% أخرى 
من أجوره�ا التي تتقاضاه�ا لتزويده 
بأجه�زة ومعدات مختربي�ة حديثة من 
مناشئ عاملية رصينة، فضال عن تأهيل 

مخترباته وتطوير قدرات املنتسبني".
ولفت�ت ال�وزارة إىل أن "العقد الذي 
ت�م توقيعه م�ع هذه الركة اش�رتط 
بتقديمها خطاب ضمان بمبلغ خمسة 
ماليني دوالر ي�ودع لدى مرصف عراقي 

لصالح الجهاز املركزي للتقييس 
لضم�ان  النوعي�ة  والس�يطرة 

التزامها بحسن التنفيذ".

       المستقبل العراقي/ بغداد

دعا مقرر اللجنة االقتصادية يف مجلس 
النواب محما خليل، بتوجه الحكومة نحو 
زج القطاع الخاص مع الحكومي يف إدارة 

املؤسسات االقتصادية للبلد، داعياً إىل رضورة 
تريع القوانني الداعية للقطاع الخاص 

لغرض تفعيله. وأكد خليل إن الدستور 
العراقي أوىص يف املادة )25( عىل تفعيل 

القطاع الخاص وإعطائه الدور الفاعل يف 
تنمية اقتصاد البلد، ولكن إىل اآلن مازال 

دوره مهمال بالرغم من وجود اإلمكانيات 
والقدرات. ووصف السياسة االقتصادي للبالد 
ب�"الظالمية" وغري واضحة املعالم حيث تؤكد 

أنها تؤمن باقتصاد السوق الحر ولكن يف 
الحقيقة االقتصاد العراقي مركزي اشرتاكي 
يف إصدار وتطبيق القرارات والروتني السائد 

س�واء يف القطاع الحكومي او الخاص. وأضاف 
أن التوجه الحكومي األخري نحو زج القطاع 

الخاص للعمل بشكل مشرتك مع القطاع 
العام يف دوائر ومؤسسات الدولة االقتصادية 

أمر رضوري وس�يخدم العملية االقتصادية 
وسيعطي دوراً مهما وفاعالً للقطاع الخاص 

يف عملية التنمية، مشرياً إىل أن العملية تحتاج 
إىل تريع حزمة من القوانني الداعمة للقطاع 

الخاص لغرض تفعيله.

    البصرة/ المستقبل العراقي

أعلن مدير عام رشكة مصايف الوسط )الدورة( 
س�عد ن�وري محمد، عن زي�ادة الطاق�ة اإلنتاجية 
للمشتقات النفطية يف مصايف املنطقة الوسطى اىل 
)140( ألف برميل يومياً بعد أن كانت تنتج )110( 
ألف برميل يومي�اً قبل عام )2003(، منوهاً بوضع 
خطة إس�رتاتيجية إلضافة وح�دة تكريرية للنفط 
بطاقة إنتاج تصل إىل )70( ألف برميل يومياً. وقال 
محم�د يف حدي�ث طويل إن أه�داف الركة العامة 
ملصايف الوس�ط تتلخ�ص بزيادة الطاق�ة اإلنتاجية 
حيث كانت يف ع�ام )2003( تنت�ج املصايف )110( 
ألف برميل يومياً وبعد عملي�ات التأهيل والتطوير 
تمكن�ت الركة من زيادة إنتاجه�ا إىل )140( ألف 
برمي�ل مضافاً اليها مص�ايف خارجية بحدود )80- 
110( ألف برميل يومي�اً. وأضاف أن الركة تعمل 
عىل تحس�ني نوعي�ة املنتجة يف املص�ايف وبنوعيات 
جي�دة تت�الءم م�ع املح�ركات الحديثة م�ن خالل 
مشاريع االزمرة ومشاريع وحدات تحسني البنزين 
والت�ي س�تدخل الخدم�ة يف مطل�ع الع�ام املقبل، 
فض�اًل عن املحافظة عىل البيئة من خالل تحس�ني 
أداء املع�دات ووحدات املعالج�ة البيئية للمخلفات 
النفطية.وأشار إىل أن وزارة النفط تهدف نحو زيادة 
الطاق�ات اإلنتاجية للمصايف من )600( ألف برميل 
إىل ملي�ون و)500( أل�ف برمي�ل يومي�اً من خالل 
إنشاء مصايف جديدة يف كربالء وميسان والنارصية 
لس�د الحاج�ة املحلي�ة م�ن املش�تقات النفطي�ة 
وتصدير ألفائض منه إىل الخارج مما سيساعد عىل 
نهضة الع�راق وتوفري املوارد املالي�ة للبلد. وأكد أن 

ال�وزارة حققت بحدود 
 )%70  -%60( م�ن 
م�ن االس�تهالك املحي 
تنتج�ه  مل�ا  بالنس�بة 
املص�ايف العراقي�ة م�ن 
النفطي�ة  املنتج�ات 
وبنسبة )30%( مازالت 
تس�تورده  ال�وزارة 
خصوصاً  الخ�ارج  من 
والغاز  البنزي�ن  مادتي 

السائل، ولكن يف املستقبل القريب ستتمكن املصايف 
العراقية من سد الحاجة املحلية وبنسبة )%100(. 
وبني أن مصايف الوسط تعمل اآلن بوحدتي تصفية 
وبمع�دل إنت�اج )140( أل�ف برميل يومي�اً، لكنها 
تس�عى من خ�الل وض�ع دراس�ة إلضاف�ة وحدة 
تكريري�ة حديث�ة ثالث�ة بطاق�ة إنتاج تبل�غ )70( 
ألف برميل يومياً، مش�رياً إىل وجود مروع س�يتم 
تنفيذه خ�الل الس�نتني القادمتني لتحس�ني زيت 
الغاز والنف�ط األبيض إلزالة كل املركبات الكربيتية 
منه نظراً لتأثريها الس�لبي عىل البيئة، ما سيجعل 
اإلنت�اج املح�ي ذات مواصف�ات عاملية.يف الس�ياق 
ذات�ه، طالب�ت رئاس�ة مجل�س الب�رصة، بإرشاك 
ممث�ي املحافظ�ة يف مجل�س الن�واب باجتماعات 
اللجنة التحضريية الختيار مس�ودة ملروع قانون 
النفط والغاز.وقال رئيس مجلس محافظة البرصة 
البزون�ي إن "هن�اك رضورة ملش�اركة محافظ�ة 
الب�رصة وممثليه�ا من أعض�اء مجل�س النواب يف 
اجتماعات اللجنة املختصة الختيار مروع قانون 

النفط والغاز".

       بغداد/ المستقبل العراقي

أجمع�ت اغل�ب الكتل السياس�ية ع�ىل رضورة 
اإلرساع بتري�ع قان�ون الب�رصة عاصم�ة العراق 
االقتصادي�ة وإق�راره رس�ميا يف مجل�س الن�واب 
العراقي ملا يمثله القان�ون املذكور من أهمية كربى 
يف تنش�يط االقتص�اد العراق�ي وتحري�ك التنمي�ة 

االعمارية يف مختلف املحافظات العراقية .
النائ�ب ع�ن دول�ة القان�ون ع�ادل املالكي بني 
إن "ممث�ي محافظ�ة الب�رصة يف مجل�س الن�واب 
سيس�تمرون يف الضغ�ط إلق�رار القان�ون، وال�ذي 
يع�ود بالفائدة الكبرية عىل أه�ايل املحافظة" ، فيما 
أكد النائب ج�واد البزوني عىل "اتفاق نواب البرصة 
بعدم التصويت عىل قانون البنى التحتية حتى إقرار 

قانون البرصة عاصمة العراق االقتصادية".
وأض�اف النائب املالكي "إن القانون ليس ألهايل 
الب�رصة فق�ط ، وإنما يع�ود بالفائ�دة الكبرية عىل 
جميع املحافظات العراقية" ، مش�ريا إىل "إن إنشاء 
املناط�ق الح�رة ، وتطوير اآلبار النفطي�ة ، وتأهيل 

املوان�ئ العراقي�ة س�يدر باألرباح وامل�ردودات عىل 
املوازن�ة االتحادية، وس�تكون هن�اك حصة مميزة 
ملحافظة الب�رصة باعتبارها العاصمة االقتصادية" 
.كتلة التحالف الكردس�تاني هي األخرى أعلنت عن 
مواقفه�ا الداعمة ملروع الب�رصة عاصمة العراق 
االقتصادية ، وبينت النائب عن الكتلة أشواق الجاف 
"إن كتلتها ستكون يف طليعة الكتل املصوتة لصالح 
القان�ون ، ك�ون الب�رصة تتمتع بالكثري م�ن املزايا 
االقتصادية والتي من املفرتض أن تجعلها يف مصاف 
امل�دن املتقدمة" .إىل ذلك ذك�ر النائب الكردي محما 
خليل "إن التحالف الكردس�تاني لدي�ه رغبة جدية 
وإرصار عىل إق�رار املروع" مبين�ا "إن عرقلته يف 
أروقة مجل�س ال�وزراء تجاوز دس�توري وقانوني 

فضال عن انه وقوف ضد إرادة الشعب العراقي ".
أم�ا القائمة العراقية فقد ع�دت قانون البرصة 
عاصم�ة العراق االقتصادية من أه�م القوانني التي 

ستسهم بالنهوض بواقع االقتصاد يف العراق .
وب�ني النائب عن القائم�ة حمي�د الزوبعي "إن 
القائم�ة بجمي�ع أعضائه�ا م�ع اإلرساع بتري�ع 

القانون ، ألهميته الكربى ودوره ألفعال يف تنش�يط 
االقتص�اد العراقي" .ودعا "األمانة العامة لرئاس�ة 
ال�وزراء إىل اإلرساع بإرس�ال القان�ون املذك�ور إىل 
مجل�س النواب ألهميت�ه الكربى يف ازده�ار العراق 
وشعبه" .وأكد مقرر مجلس النواب وعضو القائمة 
العراقي�ة محم�د الخال�دي "إن م�روع الب�رصة 
عاصمة العراق االقتصادية سيسهم بتنمية اقتصاد 

البلد والجميع مع إقراره.
وق�ال الخال�دي "نري�د له�ذا القان�ون أن يق�ر 
ألهميته وجدواه االقتصادية وألسباب أخرى تتعلق 
بالب�رصة نفس�ها ، منها رف�ع الحي�ف واملظلومية 
عنها ، وجزاء لها عىل ما قدمته وتقدمه للبالد حيث 
أنه�ا ترفد املوازن�ة االتحادية العام�ة بأكثر من 80 
% م�ن مواردها الطبيعي�ة" . وطالبت أمانة مجلس 
ال�وزراء مجلس النواب بتأجيل إقرار قانون البرصة 
عاصم�ة العراق االقتصادي�ة يف خطوة عدها الكثري 
بأنها جاءت ألس�باب سياسية ، األمر الذي يشري إىل 
وجود إرصار متعم�د لتعطيل القوانني املهمة والتي 

من شأنها االرتقاء بواقع البلد .

بعد ارتفاعها 0.26 %

البورصة تعاود تعامالتها اليوم.. خبير: نشاط المصارف 
فيها جيد ومنظم

الطاقة النيابية: البرلمان يجهل مصير الموازنات السابقة نائب يدعو لدمج القطاع 
الخاص بالحكومي

غاز الوسط تنتج 140 ألف برميل يوميًا

إجماع نيابي بشأن قانون البصرة "عاصمة اقتصادية"

م�ا م�دى جدية الق�وى السياس�ية يف توزيع 25% باملئ�ة من فائض 
موازن�ة كل عام؟، م�ع وجود نص قانوني تضمنت�ه موازنة 2012 يلزم 
الحكوم�ة بذل�ك، وما نراه يف السياس�ة املالي�ة الحالية، التي ال تس�عى 
اليج�اد فائض يف موزانة الدولة، كما يتضح يف مس�ودة مروع موزانة 
العام املقبل التي تفيد باحتس�اب معدل س�عر برمي�ل النفط املصدر إىل 
الخ�ارج ب�قيم�ة 90 دوالراً، غ�ري املتعظة، مما عانينا م�ن حرج يف عام 
2009 يف تغطي�ة متطلبات املوازنة، بعد هبوط أس�عار النفط الناتج عن 

األزمة املالية العاملية.
هن�ا، يربز س�ؤال أكثر عملية "من أين س�تقتطع ال��25% عندما ال 

يكون ثمة فائض لتؤخذ منه، أو يكون رمزيا"؟.
وأي�ة جهة لم ترع حتى االن باعداد دراس�ة لحرص فائض عائدات 
النف�ط واحتس�اب املبلغ النهاي الذي س�يوزع بني الش�عب ال�25% من 

عائدات النفط.
املوازنة التكميلية للعام الحايل كانت واضحة يف تجاهل قضية توزيع 
ال� 25% من فائض إيرادات النفط عىل الش�عب، بل ان التكميلية، بذاتها 
تثري الش�ك يف الجدية باالبقاء عىل لفوائض يمكن أن توزع، بعدم دخول 
الفقرة الخاصة بتوزيع 25 يف املئة من فائض إيرادات النفط عىل الشعب 
ضم�ن قانونها بع�دم  التصويت عليه�ا. وما يخىش من�ه أكثر من عدم 
التوزي�ع، هو عدم وجود حس�ابات اقتصادية دقيقة عند التوزيع بهدف 
الس�يطرة عىل الس�وق، ألن توزيع بعض مئات اآلالف لن تنفع املواطن، 
يف حال عدم الس�رية عىل الس�وق باجراءات تتخذ عن التوزيع، ألن معدل 

االستهالك سيزيد،
وال يفوتن�ا التأش�ري لضغوط�ات صندوق النق�د ال�دويل ذات التأثري 
الس�لبي، الذي قرر تمديد مهلة برنامج املس�اعدات املالية لسبعة أشهر 

إضافية، عندما تأخرنا يف إقرار املوازنة التكميلية. 
وال ت�زال االوس�اط االقتصادية ترتق�ب تجاوز الفوضوي�ة يف توزيع 
املوازن�ة، حيث ان املوزان�ة التكيملية جائت مرس�خة لعجز العامة  بدل 
ايقاف�ه، رغم أن املوازنة العامة لس�نة 2012 كانت من اكرب املوازنات يف 
املنطقة، كما أن املوازنة التكميلية ركزت عىل الجانب التشغيي بعيداً عن 
املش�اريع الخدمية واالس�تثمارية، ما عكس خلل كبري  يف إدارة النفقات 
العام�ة تضمن عدم مطابق�ة املخطط له عىل الواقع العمي للمش�اريع 
حسب طبيعتها، يف بعض االحيان. ومع كل هاذ فال احد يعرف مآل ال�80 
مليار دوالر التي ش�كلت فوائض االعوام املاضي�ة، فالعديد من الوزارات 
ال تقوم برصف موازناتها كما ينص لها، بس�بب الفس�اد املايل واالداري، 
الذي يضاف ملا تدعيه تلك الوزارات من قلة تخصيصاتها قياس�ا باملهام 

املناطة بها.
ويبقى فقراء ه�ذا الوطن يرقبون تنفيذ الساس�ة لوعودهم بتوزيع 
نس�بة الفوائض التي وع�دوا بها ليعالج�وا بها بعض مصاع�ب الحياة 
اليومي�ة التي تزداد صعوب�ة، لتفيض عليهم مزيدا م�ن الحرمان، الذي 
يلغ�ي كونهم ابناء احد اغنى بلدان العال�م، وإن لهم موزانات انفجارية 

تناطح مئات املليارات يف كل عام.

ليث محمد رضا

توزيع الفوائض !
تحت السيطرة

     بغداد/ المستقبل العراقي

أكد عضو اللجن�ة االقتصادية 
يف مجل�س الن�واب عبد الحس�ني 
الس�وق  حاج�ة  ع�ىل   ، عبط�ان 
العراقي، إىل مروع حذف االصفار 
من العمل�ة العراقية مطلع 2013 
إلنق�اذ البلد م�ن ازدي�اد معدالت 
التضخ�م االقتص�ادي، مؤك�دا أن 
تأجيل املروع إىل 2014 س�يرض 

اقتصاد البلد.
 وقال عبط�ان  من الرضوري 
االنتق�ال من عمل�ة االصفار التي 
تزيد م�ن الكتلة املالي�ة وتجعلها 
وس�يله س�هلة للرسق�ة والضياع 
إىل عمل�ة أكث�ر تطورا ،مش�رياً إىل 
أن  م�روع حذف االصفار يعترب 
رس�الة إىل العال�م املتح�رض ب�ان 
اقتص�اد العراق يتحس�ن يوم بعد 

يوم.
وأض�اف أن  م�روع ح�ذف 
انهي�ار  إىل  ي�ؤدي  ل�ن  االصف�ار 
العملة وإنما سيجعلها أكثر أمانا 
من الرسق�ة واقل كتل�ة نقدية يف 
التداول التجاري. من جانبه، شدد 
الخب�ري االقتص�ادي عبد الحس�ن 
الش�مري، ع�ىل رضورة تطبي�ق 

مروع حذف االصفار الثالثة من 
العمل�ة ألنه يصب لخدمة املواطن 
والعمل�ة الوطنية من خالل تقليل 
الكتل النقدية ذات الفئات الكبرية 

يف السوق املحلية. 
تنفي�ذ  إن  الش�مري  وق�ال 
م�روع إع�ادة هيكل�ة العمل�ة 
االصف�ار  ح�ذف  بع�د  العراقي�ة 
الثالثة منها رضوري ألنه سيخدم 
املواطن واالقتصاد الوطني باعتبار 
أن الفئ�ات الكب�رية س�تتحول إىل 
ألف وحدة صغرية، مما ستس�هل 
التعامالت يف الس�وق والحسابات 

بالنسبة لدوائر الدولة.
تطب�ع  الدول�ة  أن  إىل  وأش�ار 
سنوياً من العمالت الورقية بنحو 
دوالر  ملي�ون   750  -250 م�ن 
يف الس�نة الواح�دة، فعن�د تنفي�ذ 
الحكوم�ة  ستس�تغني  امل�روع 
االتحادية عن طبع عمالت جديدة 
س�نوياً مم�ا يوف�ر أم�واال يمكن 
االستفادة منها يف مشاريع للبلد. 

الوزراء  وكان مجلس رئاس�ة 
البن�ك املرك�زي بالرتي�ث  طال�ب 
بم�روع  حذف االصف�ار الثالثة 
م�ن العمل�ة املحلي�ة، مؤك�داً انه 
م�روع كب�ري ويحت�اج إىل وقت 

كايف لتطبيقه.

استعجال لحذف أصفار العملة.. 
نائب: يجب الشروع مطلع 2013

    بغداد/ المستقبل العراقي 
أثنى املحل�ل االقتصادي ضي�اء القييس، فتح معارض دولي�ة يف العراق، 
ووصفه�ا بأنها خطوة عىل الطريق الصحيح لجذب الركات االس�تثمارية 
العاملية لالس�تثمار وبن�اء اقتصاد متني. وقال القي�يس إن الركات العاملية 
االستثمارية تبحث عن سوق دويل لالستثمار والربح والرتويج عن منتجاتها، 
مؤك�داً أن املعارض املقامة يف الع�راق هي الطريق الصحيح لجذب الركات 
االس�تثمارية وتعريفه�ا بوض�ع الع�راق االقتصادي. 
وأضاف أن معرض بغداد الدويل الذي سيقام يف الشهر 
املقبل سيحتضن الركات العاملية الكبرية، وهو يعد 
رس�الة للعالم عن مدى اس�تقرار الع�راق. وذكر أن 
تغي�ري األنظمة االقتصادية من اش�رتاكية ش�مولية 
إىل نظ�ام الس�وق الح�ر وف�رت فرصة 
كبرية وحرية أكرب للمش�اركة الركات 

العاملية للنهوض باقتصاد العراق.

محلل: المعارض الدولية ستجذب 
االستثمارات

التخطيط تتعاقد مع شركة ألمانية لفحص 
البضائع المستوردة
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"عندما تكتب ع�ن قريتك، عن الحي الذي 
تسكن فيه، عن جريانك، عن نفسك - كما فعل 
نجيب محف�وظ – تكون امكانية الوصول إىل 
املستوى العاملي متاحة. إنني أؤمن أن املحلية 
واألصال�ة هي الطريق للعاملية."/ الطاهر بن 

جلون
"نحتاج الف�ن حتى ال تميتنا الحقيقة"./ 

بيكاسو
ما هو املطلوب من الفنان أو األديب؟

أْن يكون جاداً متعمقاً ومتعالياً ليعبرّ عن 
أفكار النخبة املثقفة يف املجتمع. هذا ما يقوله 

البعض، من أصحاب نظرية الفن النخبوي.
أْن يك�ون س�هالً وواضح�اً ومفهوماً ويف 
متن�اول الجميع ليع�برّ عن هم�وم الرشائح 
الش�عبية الواس�عة يف املجتمع. هذا ما يقوله 
البعض، من أصحاب نظرية الفن للجماهري.

أْن يك�ون مخلص�اً لفنه، باحث�اً عن اللذة 
والفن والجمال، بعيداً عن السياسة والرصاع 
االيديولوج�ي. هذا ما يقول�ه أصحاب نظرية 

الفن للفن.
أْن يحم�ل مش�عل التنوير الث�وري، ليبدد 
ظالم االمبيالية والدكتاتورية. هذا ما يقوله 

البعض، من أصحاب نظرية الفن الثوري.
أْن يكون فردي�اً خالصاً يحمل ذات الفنان 
املتوحد مع أفكاره وأدوات�ه الفنية بعيداً عن 
اآلخر. ه�ذا ما يقول�ه البعض، م�ن أصحاب 

نظرية الفن الذاتي.
أْن يك�ون عام�اً وش�امالً يحم�ل تجرب�ة 
اآلخري�ن وهمومهم وأفكارهم. هذا ما يقوله 

أصحاب نظرية الفن العام.
أْن يكون منفع�اًل مع لحظة الحدث اآلنية 
ومجسداً لها، بعيداً عن السياقات التاريخية.

أْن يك�ون مش�غوالً باألح�داث التاريخية 
العظيم�ة، غري ملتف�ت أو منفع�ل باالحداث 

العابرة.
أْن يكون خارج وطنه ليكتب بحرية أوسع 

وبنظرة شاملة ومحيطة.
أْن يك�ون داخ�ل وطنه ليك�ون قريباً من 

هموم الشارع ونبض الناس.
أْن يك�ون متج�ذراً بامل�ايض، نابع�اً م�ن 

الرتاث.
أْن يكون متم�رداً عىل الرتاث، ثائراً مجدداً 

وكارساً لقيود املايض.
أْن يكون آمناً مستقراً مطمئناً، ليبدع.

أْن يكون قلقاً فزعاً مهدداً مفلساً، ليبدع.
أْن يك�ون، وأْن يك�ون، وأْن يك�ون، ال�خ 

والخ.... 
ووظائ�ف  مطال�ب  جميعه�ا  وه�ي 
وتوصيفات صحيحة، من وجهة نظر املنطق 
األدبي الصحي�ح، ومن وجهة نظر أصحابها، 
مدعومة بالحج�ج والباه�ن املنطقية التي 
كبت واتسعت عىل مدار السنوات والحوارات 

والدراسات.
ح؟ وتحتار أيهما ترجرّ

و"عىل أي جانبيك تميُل"..؟
وتس�مع بيكاسو يقول لك: "ماذا ترون يف 
الفنان! أتظنونه أحمَق ال يملك س�وى عينن 
إذا كان رس�اماً؟ وأذن�ن إذا كان موس�يقياً، 
وقلب خافق إذا كان ش�اعراً؟! هذا هو الخطأ 
بعينه، فالفنان فنان، ولكنه يف الوقت نفس�ه 
رجل سيايس، تحزنه األحداث املؤملة، وتفرحه 
واللوح�ات  م�كان.  كل  يف  الن�اس  م�رات 
الفني�ة ال يرس�مها الفنان لتزيرّ�ن بها الغرف 

والقاعات، ولكنها أس�لحة قت�ال يوجهها إىل 
كل ما يف الحياة من فساد وانحالل". فتعجب 
من منطقه الصحيح وتقول: إن الفن ال يكون 

إالرّ سياسياً.
وتس�مع تولس�توي يقول: "مهمة األديب 
أن يحدث الناس عن الناس". فتقول: إن الفن 

ال يكون إالرّ اجتماعياً.
"م�ن  يق�ول:  رون�دل  هون�ورا  وتس�مع 
ال�روري أن يح�دد الفنان�ون موقفهم من 
ال�رصاع االيديولوج�ي طامل�ا إن الفن مرتبط 
ب�ه حتمي�اً". فتق�ول: إنَّ االب�داع ال يكون إالرّ 

ايديولوجياً.
وتس�مع املفكر الفرنسيس مونتان يقول: 
"إنن�ي امل�ادة الوحيدة ألدب�ي". فتق�ول: إن 

اإلبداع ال يكون إالرّ ذاتياً.
وتسمع يفتوش�نكو يقول: "الشعر عندي 
بوح أم�ام الجميع وليس أم�ام حلقة ضيقة 
من املتخصصن". فتقول: إن االبداع ال يكون 

إالرّ عاماً.
وتس�مع املرزوقي يقول: "أحس�ن الشعر 

أكذبه". فتقول إن االبداع ال يكون إالرّ إيهاماً.
وتس�مع بول س�وداي يق�ول: "األدب هو 
الش�عور باالنس�انية". فتق�ول: إن االبداع ال 

يكون إالرّ انسانياً صالحاً. 
وتسمع اندريه بريتون مطالباً ب� "تدوين 
الفك�ر يف غي�اب كل أن�واع الس�يطرة الت�ي 
يمارس�ها العق�ل بمعزل ع�ن كل االعتبارات 
االخالقي�ة والجمالية". فتق�ول: إن االبداع ال 

يكون إالرّ هذياناً أو انفالتاً.
وتسمع زكريا تامر يقول: "الكاتب الناجح 
هو الكات�ب املحررّض". فتق�ول: إن االبداع ال 

يكون إالرّ محررّضاً.
وتس�مع جان كوكتو يقول ل�ك: "الكاتب 
يش�به ذلك الحيوان البي ال�ذي كلما طارده 
الصيادون كتب أفضل". فتقول: إن الفنان ال 

يبدع إالرّ حن يكون مهدداً.
وتس�مع غوته يقول لك: "ال�ذي ال يعرف 
أن يتعل�م دروس الثالثة اآلالف س�نة األخرية 
يبقى يف العتمة". فتق�ول: إن الفن املبدع هو 

املوسوعي، املتصل باملايض.
وتسمع أوجن أونسكو يقول لك: "كل أدب 

جديد هو عدائ�ي. العدائية تمت�زج باألصالة 
وهي تقلق م�ا اعتاد عليه الناس من أفكار". 
فتق�ول: إن الف�ن املبدع ه�و الجديد املنفصل 

عن املايض.
وتس�مع ريلكه يق�ول: "كل م�ا هو هام 
يبدو عس�رياً". فتق�ول: إن االبداع ال يكون إالرّ 

عسرياً.
وتسمع الكاتب االملاني غونرت غراس يقول: 
"إن اس�تعمال الرمز يف الكتابة يشء تافه وأنا 
أمقت�ه ، فف�ي كتاباتي ال أعن�ي إال ظاهر ما 

أقول". فتقول: إن االبداع هو املبارشة.
وتس�مع كولردج يقول: "الش�عر من غري 
املج�از يصب�ح كتلة جامدة ذل�ك ألن الصورة 
املجازي�ة ج�زء رضوري م�ن الطاق�ة الت�ي 
تمد الش�عر والحياة". فتق�ول: إنَّ االبداع هو 

املجاز.
وتس�مع بلينس�كي يق�ول: "إنَّ الفن هو 
التمع�ن املب�ارش يف الحقيق�ة". فتق�ول: إن 

االبداع هو الحقيقة.
وتس�مع بورخس يق�ول: "إننا بحاجة اىل 

الخيال ك�ي نواج�ه تلك الفظاظ�ات التي 
تفرضها علينا االشياء". فتقول: إن االبداع 

هو الخيال.
وتسمع نيتشه يقول: "ليس هناك فنان 
يس�تطيع أْن يحتمل الواق�ع ألنَّ من طبيعة 
الفنان أْن يضيق ذرع�اً بالعالم". فتقول: إنَّ 

االبداع هو التمرد. 
وتس�مع أبا تمام يقول: "قلم البليغ بدون 

حظ مغزل". فتقول: إنَّ االبداع هو حظ.
وتسمع الروائي االنجليزي لورانس يقول: 
"إنَّ الكتابة عملية تعرية". فتقول: إنَّ االبداع 

هو التعري. 
وتس�مع آالن بوس�كيه يق�ول: "كل مبدع 
يخ�ررّب". فتق�ول: إنَّ االبداع ه�و تخريب ما 

سبق.
وتس�مع ماركي�ز يق�ول ل�ك: "إنَّ واجب 
الكات�ب الث�وري أْن يكت�ب جي�داً ذل�ك ه�و 
إلتزام�ه". فتق�ول: إنَّ اإلب�داع ه�و اإللت�زام 

باالبداع.
وتس�مع مارس�يل بروس�ت يق�ول: "إنَّ 
املتع�ة التي يتيحها لنا الفنان أنه يجعلنا نرى 

عامل�ًا اضافياً". فتق�ول: إنَّ االبداع هو الرؤية 
املضافة.

واآلن!! أيهم�ا أكثر قرباً م�ن وظيفة الفن 
واألدب من كل ما مر بك وما لم يمر؟.. وأيهما 
أكثر توصيفاً وتحدي�داً ملهمة الفنان واألديب 
امللته�ب، ويف كل عص�وره  الع�رص  يف ه�ذا 

السابقة. 
تل�ك املهمة التي هي � باختصار � كل هذا 
الحش�د من الوظائف والتوصيفات وغريهما 
الكث�ري، الكث�ري. فالف�ن يجم�ع يف داخله كل 
األضداد والوظائف وحركات األكوان والتاريخ 
واملعارف والس�ري والثورات والجمال واإلبهار 
والح�ق واالنس�انية والتمرد واله�دم والبناء 
والحلم والهذيان والخ… مما يجعل كل نقاش 
حول توصيفه ووظيفت�ه صحيحاً من جهة، 
لكنه من جه�ة أخرى رضباً من السفس�طة 
الت�ي ال تنتهي ما دام الفن مس�تمراً ومتغرياً 
ومتجدداً باس�تمرار حركة الحي�اة وتجددها 

وتناقضاتها وزحامها.

وظيفة النــــــص 
عدنان الربيعي

 العدد )359(  االحد  7  تشرين االول  2012

 ناجي ابراهيم
 َمَطٌر ... َمَطْر

 َمْن أَْفَزَع املحاَر َساَعَتَها
ُرَق   َوَفزرَّز َقاِرئاِت الَك�فرّ َوالطرّ

يوْر الُحباىل َوالطرّ
اْر  َمْن أَفزَع الَعشرّ

 َمْن َقاَل أنرّي ال أَُس�اِفُر َياُبَوْيُب 
َظاَيا َوالَْمَطْر؟ َمَع الشَّ

..... 
 َمَطٌر .. َمَطْر

َء أَْجَمُل َياُبَوْيُب  ال يَشْ
َطيرّ�اِت  ب�ن  ِع  التََّس�كرّ ِم�َن   

ِفرْيَِة الضرّ
 ِحْنَ َيغتسُل الَقمْر

 َمَطٌر.. َمَطْر
 َتميش َمعي َجْيُكوُر َما بَن

َظاَيا  الجماجِم والشرّ
 أَحمُل الَْمنَفى عىل َكِتَفيَّ

 أَْخَتِزل املدَى
ُرقاِت  وأَُجرُّ أَْورَدتي عىل الطرّ

 خبزاً لليتامى والجياْع
 من قال إِنَّ النخَل ال َيْميش

�ِت   إَذا َم�اَج الرصي�ُف وَضجرّ
ْة الَبرْصَ

 َمَعاَذ البرصِة السمراْء
 إنرّ الريَح َمْملَكتي

 وَعْيَنْيها الرشاْع
... 

 َمَطٌر .. مطْر
املَرَاع�ي  ألَ�َق  ي�ا  َجْيُك�ْوُر   

ياَعَناويني
 العتيقْة

 م�ا زل�ُت أبح�ُث يف التوابي�ِت 
القديمِة

 واملقابْر
 ع�ن بقاي�ا الرشفت�ن وع�ن 

َوِفيقْة

 مطٌر.. مطْر
 ما زلُت أمضُغ خطوتي

مس�يحِك  املنف�ى  يف  وأُج�رُّ   
والصليْب

 م�ن أين تب�دأ خطوتي من أي 
جمرْة

نج�يُء  كم�ا  َتج�يُء  ال  لِ�َم   
وتذهُب

 البرصْة
 م�ا زال َيعرصن�ي الحن�ُن إىل 

الوسادْة
 فالشوُق ياوطني إىل طرقاِتَك 

األحىل
 عبادْة

 مطٌر .. مطْر
 من يل بقطرة ماْء

 أَُبلُّ بها فمي
يرّ  ألعوَد يا وطني ويف كفرّ

 وْجُهَك والسماْء
 من يل بقطرة ماْء؟

 كي أنفَض الطرقاِت عن
 وجهي وأسجَد مرًة أخرى

 وأخرى عند كل شهيْد
.... 

 مطٌر .. مطْر
 من يل بقطرة ماْء

 ألرصَخ ِمْلَء َحْنَجرِِتْي عراُق
 عرا... يردرّد خلفَي الشهداُء

 واملأُل املالئُك والخليُج...
 ع�����������������������

�����راق..
 ينشقُّ الصدى نصفن

 .. ع�راُق  أول�ه   
ع��������������را ..

 وآخرُه تراُب األرض حلٌو
 لْو ُيَذاْق

هكذا تكلم السّياب
يف اوروبازاد املطابع

اأنطوان جوكي
ال يمك�ن إهمال املعرض ال�ذي انطلق حديثاً يف 
»القرص الكبري« )باريس( بعن�وان »بوهيميون«. 
والرس�وم  اللوح�ات  ع�رشات  خ�الل  فم�ن 
واملح���ف��ورات واملخ���ط���وطات والتوليفات 
م�وه رحلًة طويلة  املوس�يقية، يق�رتح علينا منظرّ
ومث�رية داخل الزم�ن والجغرافيا ته�دف إىل إنارة 
ظاهرة عبت تاريخ الفنون واملجتمعات االوروبية 

ته وما زال وقعها يصدي حتى اليوم. برمرّ
)أو  البوهيمي�ن  أن  إىل  أوالً  اإلش�ارة  وتج�در 
الغج�ر(، من�ذ ظهوره�م يف الغرب، مارس�وا عىل 
الفنان�ن والكترّ�اب س�حراً كب�رياً وأث�اروا بق�وة 
مخيرّالته�م. وبس�بب أصولهم الغامض�ة ولغتهم 
التي بقيت طويالً غري مفهومة وعالقتهم الحميمة 
بالطبيع�ة وادرّعائه�م كش�ف املس�تقبل، تحورّل�وا 
برعة إىل ش�خصياٍت أس�طورية. أم�ا ظهورهم 
وتواريهم املفاجئان فغذرّيا اإلس�تيهام بحياٍة غنية 
وش�هوانية ب�ال قيٍد أو قاع�دة، حياٌة ل�ن تلبث أن 
تصب�ح يف منتصف القرن التاس�ع ع�رش نموذجاً 

لكل فنان أو أديب.
اآلث�ار الفنية األوىل يف أوروب�ا حول البوهيمين 
هي قبل أي يشء أدبية وتتألف من نصوٍص رسدية 
تع�ود إىل بداية الق�رن الخامس عرش ويقع وصف 
البوهيمين فيها تحت شعار »الغريب والعجيب«. 
ويجب انتظار نهاية هذا القرن كي يبدأ الفنانون، 
مث�ل ليون�ار دو فين�يش وبوتشاتش�ينو، بإنجاز 
لوح�ات حول هذا املوضوع. أم�ا اللغز الذي يحيط 
بأصول البوهيمين فأدرّى إىل تسميات مختلفة لهم، 
أبرزها تسمية »Egyptiens« التي تفررّعت برعة 
 »Athinganos« أو تس�مية ،»Gypsy« منه�ا كلمة
البيزنطية التي اشتقت منها كلمة »Tsigane«، أو 
تس�مية »Bohémiens« التي انترشت عىل أثر منح 
ملك بوهيميا سيغيس�موند الغجر حق االس�تقرار 

والتنقل يف مملكته.

بني طابعني
تنخ�رط  واألدب،  الف�ن  يف  ظهوره�ا  ومن�ذ 
الش�خصية البوهيمي�ة ضمن توترّر ب�ن طابَعن: 
عفي�ف ومالئك�ي م�ن جه�ة، وش�هواني ومث�ري 
للتجربة من جهٍة أخرى، كما يف قصة سريفانتيس 

»الغجرية الصغرية«.
ولك�ن يف ع�رص »األن�وار«، ألق�ى الفالس�فة 
رة عىل البوهيمين.  والقضاة نظرًة قاس�ية ومحقِّ
ص مواهبهم »بالغناء  فبالنسبة إىل ديدرو الذي لخرّ
والرق�ص والرق�ة«، أو بالنس�بة إىل فولتري الذي 
نظ�ر إليهم كعصابة من »كهن�ة إيزيس وكاهنات 
القدام�ى«، يش�ارك البوهيميون يف ن�رش ظالمية 
خدرّاع�ة ال بد من تبديده�ا. باملقاب�ل، القى هؤالء 
ماً وتعاطفاً لدى جان جاك روس�و الذي اعتب  تفهرّ
نفس�ه طوعاً كإنسان تائٍه وهاميش مثلهم، ولدى 
�نوا صورة العررّافة بتس�ليط  املرحين الذين حسرّ
الضوء عىل قدرتها عىل كش�ف م�ا يف قلب الحبيب 

أو الحبيبة.
ل الثاب�ت للبوهيمين، التصقت  ونظراً إىل التنقرّ
دين أبداً عىل الطرق والذين  بهم صورة القوم املرشرّ
يث�ريون لدى عبورهم الدهش�ة والفضول والقلق. 
عها امللوك بشأنهم،  وعىل رغم أوامر الطرد التي وقرّ
إال أن ه�ذه األوام�ر بقيت يف معظ�م األحيان حباً 
ع�ىل ورق. وحن كان يتم طرده�م من املدن، كان 
البوهيميون يس�تقررّون يف الغابات املجاورة حيث 

كانوا يعثرون عىل األم�ان والقوت. وهذا ما يفررّ 
قيام بع�ض الفنان�ن بتصويره�م يف أماكن بررّية 

مكشوفة كاألنقاض والكهوف وُفرجات األحراج.
وم�ع مج�يء الرومنطيقي�ن، تج�درّد وص�ف 
البوهيمي�ن انطالقاً من مص�ادر تقرتب أكثر من 
الواقع. فع�ام ١٨٤١، روى اإلنكليزي جورج بوررّو 
حياته مع غجر أسبانيا يف كتاب أحدث وقعاً كبرياً 
يف مختل�ف أنحاء أوروبا. ويف الفرتة ذاتها، س�افر 

الفرنس�يان تيوفيل غوتييه وبروسبري مرييميه إىل 
دين هم  غرناطة وإش�بيلية وكتبا ع�ن غجر مترشرّ
ورث�ة س�اللة قديمة نبيل�ة بقدر ما هي بائس�ة. 
ولكن مع رواية »كارمن« )١٨٤٥(، ابتعد مرييميه 
عن املقارب�ة اإلتنوغرافية لخلق ش�خصيٍة تنتهك 
محظ�ورات زمنه�ا وقَيم مجتمعه�ا الغجري معاً 
وتفرض نفس�ها كأس�طورة حديث�ة تتجىل فيها 

استقاللية املرأة.
ويجب انتظار العمالق غوس�تاف كوربيه الذي 
أدخل قطيع�ة جوهرية داخل الفن�ون الجميلة يف 
منتصف القرن التاسع عرش، كي يظهر البوهيمي 

كصنٍو للفنان.

على الهام�ش

وع�ىل خط�ى كوربيه، س�ار جيٌل من الش�برّان 
الرومنطيقي�ن ال�ذي رغب�وا يف إثب�ات قيمتهم يف 
ميداَن�ي الفن والسياس�ة فتبنرّوا س�لوكاً مناقضاً 
لجمي�ع أع�راف البورجوازية ولقَي�م األكاديميات 
وعاشوا بش�كٍل هاميش يف حلقاٍت مغلقة وعمدوا 
برع�ة  فُوصف�وا  ش�اذة  بهيئ�ات  الظه�ور  إىل 
الجي�ل، كان جي�ل  »بالبوهيمي�ن«. وبع�د ه�ذا 
االنطباعي�ن ال�ذي الت�زم أيضاً تل�ك القطيعة مع 
املجتم�ع البورج�وازي، مث�ل رون�وار الذي رس�م 
صديقت�ه لي�ز تريهو بصف�ات بوهيمي�ة، ومانيه 
الذي عمد إىل خلط البوهيمين يف عديد لوحاته مع 
الفالسفة والش�عراء، من دون أن ننىس فان غوغ 
ص لوحات  ال�ذي نظر إىل البوهيم�ي كأٍخ له وخصرّ

ورسوماً كثرية ملخيرّمات البوهيمين.
لكن النزعة البوهيمية لم تقترص عىل الفنانن 
آنذاك بل طاولت ش�عراء كثر أبرزهم بودلري طبعاً 
ولك�ن أيض�اً فرلن ال�ذي فتن الش�عراء الش�برّان 
بنزعته البوهيمية السديمية، ورامبو الذي كتب يف 
س�ن الخامس�ة عرشة، داخل قصيدة »إحساس«: 
»وس�أذهب بعي�داً، بعيداً جداً، مث�ل بوهيمي \ يف 
الطبيعة، كما لو أني مع امرأة«، ثم ألرّف بعد أشهر 
قليلة قصيدة »بوهيميرّتي« التي رقى فيها بالتجربة 
ه بصوٍر  البوهيمية إىل قمة الش�عر عب تشبيع نصرّ
س�ماوية ولحظات ُمعاش�ة رائع�ة. وألن التحدث 
عن الحياة اليوهيمية ال يمكن من دون التطرق إىل 
مناطق الح�ي الالتيني ومونمارتر ومونبارناس يف 
لت، طوال النصف الثاني من القرن  باريس التي شكرّ
ع  التاسع عرش وبداية القرن العرشين، نقاط تجمرّ
للفنانن والشعراء البوهيمين األوروبين، يتوقف 
املعرض يف خاتمت�ه عند أبرز مقاهي هذه األحياء 
التي م�ا زالت اس�ماؤها تثري حتى الي�وم خيالنا، 
مثل »الهررّ األس�َود« و »األرنب الرش�يق« و »الجرذ 
لت بفضاءاتها  امليرّت« و »أثينا الجديدة«. مقاٍه شكرّ
االجتماعية املفتوحة نقيض األكاديميات التي كان 
يصعب دخولها، مما س�مح لها بلعب دور املصهر 

لألفكار الجديدة يف الشعر والفن والسياسة.

آفاق الفن واألدب رشعتها ثقافة الغجر  
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 القاص املب�دع جمال نوري قاص متميز 
ونوع�ي عىل الرغ�م من قلة انتاجه املنش�ور 
قياس�اً ع�ىل تاري�خ تجربت�ه ، فه�و ُيعن�ى 
بالقص�ة عناية بالغة حتى يمك�ن القول إن 
قصت�ه تتمتع بأناقة خاص�ة ، يحرص فيها 
عىل نوعية التجربة واللغة والصياغة والحوار 
وال�رد ، لينت�ج دائم�اً قص�ة ذات طبيع�ة 
رسدي�ة خاص�ة من حي�ث ولع�ه بمجريات 
الداخل االنس�اني وتجلياته ، وهو يشتغل يف 
بناء قصته بقدر عاٍل م�ن الرتكيز واالختزال 
حتى ال يجد القارئ ما يمكن االس�تغناء عنه 
او حذفه من القص�ة . وهو فوق ذلك يرتجم 
القص�ة م�ن اللغت�ن االنجليزي�ة والكردية 
وينتخ�ب لذلك تجارب نوعي�ة تقارب مزاجه 
القص�ي ، كم�ا أنه يم�ارس كتاب�ة املقالة 
النقدي�ة التي يعرض فيها للتجارب االبداعية 
التي تروق له ب�روح انطباعية لكنها عميقة 
، تنب�ع م�ن قارئ مب�دع يعرف كي�ف تتألف 
النصوص وتتألق وتحيا يف الضمري االنس�اني 
ع�ىل مر العصور . وله تجارب يف قيادة اتحاد 
االدب�اء ف�رع تكري�ت إذ س�بق ل�ه أن ترأس 
الف�رع أو ش�غل مناصب مهمة في�ه ، وأحد 
املسهمن الحقيقين يف تأسيسه ونشاطه يف 
كل مراحله ، وله عالقات مميزة مع كل أدباء 

املدينة والكثري من أدباء العراق .
 ولكل ذلك سعينا اىل 

هذا  إجراء 
اللقاء معه للكش�ف عن تجربته بتاريخها 

وطموحاته�ا بوصف�ه وجه�اً متمي�زاً م�ن 
الوجوه االدبية يف املدينة :

 * كيف بدأت عالقت�ك بالقصة القصرية 
؟ وه�ل كان هذا الخيار ه�و الخيار االبداعي 
االول أم س�بقته خي�ارات أخ�رى أنته�ت اىل 

القصه ؟
 - بدأت الكتاب�ة مبكراً ، وقبل ذلك أقبلت 
عىل قراءة الكتب والروايات التي كان يجلبها 
خ�ايل عب�اس عبد ال�رزاق أثن�اء ف�رتة أدائه 
للخدم�ة العس�كرية نهاية الس�تينيات ومع 
أنن�ي كن�ت طالب�اً يف املرحل�ة االبتدائي�ة إال 

أن هاج�س املعرف�ة والفض�ول والبحث عن 
أش�ياء جديدة ح�دت ب�ي اىل الته�ام مكتبة 
املدرس�ة ومن ثم مطالبة أب�وّي برشاء املزيد 
من الكتب وال يمك�ن أن أنىس دور والدتي يف 
أس�تقطاع جزء م�ن مرصوف البي�ت لرشاء 
الكتب من معلمي واستاذي الشاعر والكاتب 
املع�روف )جالل زنكاب�ادي( ال�ذي لم يبخل 
ع�ي بالنصيح�ة والتوجيه وهو ال�ذي أكد يل 
رضورة الكتابة يف مجال القصة القصرية بعد 
أن بدأت شاعراً وأمتثلت لنصيحته وأشتغلت 

بهذا الفن الجميل ..
* ه�ل القص�ة لدي�ك هواي�ة أم احرتاف 
؟ وم�ا الف�رق بينهم�ا ع�ىل صعي�د الكتابة 

واالنتشار والتداول ؟
 - ال أس�تطيع أن أقول لك بأنني أحرتفت 
الكتاب�ة وليس بامكان الكث�رة من القاصن 
العراقين أن يحرتفوا بس�بب الك�وارث التي 
داهمت حياتهم وال ش�ك أن مسألة االحرتاف 
تس�تدعي تفرغ�اً وترف�اً وإمكاني�ة جيدة .. 
فأنش�غاالت الحي�اة ومفرداتها القاس�ية يف 
العق�ود الثالث�ة االخرية ضيق�ت الخناق عىل 
الف�رص املناس�بة للكتاب�ة م�ع انه�ا كانت 
زاخرة باملواقف واملعاناة الكبرية التي خلقت 
العديد من املواهب األدبية املهمة وأستش�هد 
هنا تأكيد عىل ما أسلفت ما قاله بابلو نريودا 
)الفضاء أوس�ع من فض�اء االلم ( ومثل هذا 
الفضاء جدير بإجرتاح أمكانيات الكتابة 
فالسعداء اليكتبون حتماً وان قدر 
الكاتب ونصيبه من هذا العالم هو 
الكثري من االلم والتجارب الصعبة 
، لذا كنت وما أزال هاوياً فان يكتب 
القاص ثالثة قصص يف الس�نة أمر 
يدع�و اىل التس�اؤل أم�ا املحرتف يف 
هذا املضمار مثل عبد الس�تار نارص 
وش�وقي كري�م .... وغريه�م فانهم 
ربما كان�وا يكتب�ون يف كل يوم قصة 
وهذا مدعاة اىل أنتش�ارهم ووصولهم 

اىل أكرب عدد من القراء ...
* م�ا الذي يثريك لكتابة قصة ، هل 
الحياة ومش�اهدها اليومي�ة أم الخربة 
والتجربة التي ال تنفعل بالحدث اليومي 

بل تنتظر النضج والتكون ؟
والتجرب�ة  الحي�اة  كان�ت  ربم�ا   -  
والخربة عوام�ل وروافد مهمة يف تجربتي 
القصصي�ة.. نع�م ق�د يثري يف مش�هد ما 
كأن يك�ون اخ�ر ش�علة صغ�رية تحترض 
بع�د ان الته�م الحريق كل يشء او أس�ماك 
ميت�ه يف ح�وض م�اء .. أحاول االس�تفادة 
م�ن التفاصيل التي الصغ�رية وأبحث بروية 
ودأب ع�ن كل التفاصيل التي تحيط بالحدث 
او الواقع�ة القصصية وربما كنت ممن يهتم 
كثرياً باملع�ادل املوضوعي الرمزي وتصاعده 
م�ع وترية البن�اء والحدث يف نس�يج الرد . 
قد تمس�كن بخيوط القص�ة للوهلة االوىل إال 
أن ان ما أكتبه يس�تدعي ق�راءة ثانية وثالثة 
مع بس�اطة لغتي وس�هولة وسالسة الرد 
ل�دي ويف آخ�ر قص�ة كتبتها متأثراً بمش�هد 
مؤل�م أصب�ح مألوفاً يف تفاصي�ل وجغرافية 
عراقنا الجديد ، حيث شاهدت جثة متفحمة 

وجهاز موبايل لم تثرني الجثة قدر ما اثارني 
الجهاز لعي اجد يف تفاصيله أخر املكاملات او 
الهواجس او اية حوارات اخرى تس�عفني يف 

بناء القصة .
 * ه�ل القص�ة هي املج�ال االرحب الذي 
يمك�ن أن تقول في�ه ما تري�د أن تقول لكي 

تعرّب عن تجربتك يف الحياة واالبداع ؟
 - بالنس�بة يل وجدت يف القصة متنفس�ًا 
ونافذة ثرة للبوح ولك�ن ذلك لم يمنعني من 
الرتجم�ة وكتابة بع�ض النص�وص النقدية 
وكتابة االعمدة الصحفية .. أرى شخصياً ان 
زمننا الحايل هو زمن الرواية حيث أصبح لها 
حضورها وتفاعلها واصبح هاجس الشاعر 
والقاص ان ينجز خطاباً مختلفاً يستطيعان 
م�ن خالله ان ينفتحا عىل آف�اق أكثر رحابة 

وعوالم أكثر عمقاً ودهشة ..
 * ه�ل تعتقد أن�ك فعلت ش�يئاً مختلفاً 
يف قصص�ك ع�ىل الصعي�د التقان�ي والفن�ي 
واالسلوبي يمكن ان تختلف فيه عن مجايليك 

من كتاب القصة؟
 - يق�ول ب�ارت ان اس�لوب الكتابة وليد 
توأم مع النص االول واىل ذلك أشارت فرجينيا 
وول�ف ولهذا اجدني مختلفاً عن اقراني جيل 
الثمانين�ات - من حي�ث االس�لوب والتقنية 
والتن�اول - لي�س من باب االعت�داد بالنفس 
- ولك�ن ال نن�ى اعتقد بأنه لكل من أس�تمر 
وتواصل وواكب االحداث الجسيمة لجيلنا ان 
يمتل�ك امتياز حضوره وصوته الخاص ربما 
كن�ت مهتم�اً بالجان�ب النفيس للش�خصية 
وبنائها أو التأكيد عىل املفارقة والفالش باك 
والفنطازيا واالستفادة من املوروث الحكائي 
الش�فاهي واملدون وكذلك املكان بما ينطوي 
علي�ه من دالالت وش�فرات فاعلة يف اس�ناد 

وتثوير انسيابية نسيج الرد القصي .
 *ه�ل حظي�ت تجربت�ك بم�ا يكفي من 
أهتمام النقاد أم أنك تعتقد أنك مظلوم نقدياً 

قياساً عىل أهمية تجربتك القصصية ؟
كان  طامل�ا  قائم�ة  النق�د  مش�كلة   -  
املهتمون الحقيقيون قلة قليلة ال تس�تطيع 
ان تحي�ط بامل�د االبداع�ي الكبري ال�ذي ينتج 
ويضخ الكثري مقارنة بالجهود الحثيثة لقلة 
م�ن النق�اد الذي�ن يتواصل�ون بأمكانياتهم 
املتاحة يف انتقاء النصوص ومالحقة هذا املد 
الذي ازداد اتساعه بعد احداث 2003 السيما 
بعد ان توافرت فرص النرش كتبت مقالة قبل 
فرتة بأس�م )بيض�ة الدي�ك( وأرشت اىل هذا 
القصور ال�ذي يتحمله الناق�د وال أقصد هنا 
إال النقد الحقيقي املنهجي وليس من يمتهن 
كتاب�ة الع�روض العابرة تح�دث عني الكثري 
من النقاد وتناولني أكثر من باحث يف رسائل 
املاجستري ولكني اطمح اىل تناول نقدي جاد 

العمايل القصصية . 
 * تجيد اللغ�ة االنكليزية واللغة الكردية 
ه�ل أضافت ه�ذه املعرفة اللغوية لك ش�يئاً 
جدي�داً عىل صعيد تطوير تجربتك القصصية 

؟
- بالتأكيد معرفتي وأجادتي لثالثة لغات 
حّي�ة جعل�ت مش�ارب املعرف�ة أكث�ر تنوعاً 
وأصال�ة يف تفعيل ثقافتي وتجربتي يف مجال 

الكتابة ولم أكن الس�تطيع االستمتاع - مثالً 
- برواي�ة الش�يخ والبح�ر لوال أنن�ي قرأتها 
بالن�ص األصي وهكذا مع بقية روائع االداب 

العاملية االخرى .
 * ترجمت الكثري من النصوص واملقاالت 
عن اللغت�ن ، كيف تختار امل�ادة التي تعتقد 
أنه�ا مهم�ة ومفي�دة للرتجمة ، وه�ل لديك 

إعتبارات ومقاييس وقواعد يف ذلك ؟
 - أن�ا أعول كث�رياً عىل ذائقت�ي الخاصة 
يف الق�راءة فاذا اعجبني ن�ٌص باالنكليزية او 
الكردية س�ارعت اىل ترجمت�ه اىل العربية مع 
ايماني بأن الرتجمة تؤذي النص االصي وكما 
ق�ال احده�م : )الرتجمة كالقبل�ة من خلف 
زج�اج( أو كم�ا ذهب اخر وقال )أنها أش�به 
بالوجه الثاني للس�جادة( ومع ذلك ترجمت 
العدي�د م�ن القص�ص والقصائ�د واملقاالت 

النقدية من اللغتن اىل العربية .
 * كي�ف تنظر اىل مس�تقبل ف�رع اتحاد 
االدباء يف تكريت ، وهل يمكن أن يكون مجاالً 
رحب�اً لالنتاج واالكتش�اف ، مع وجود قرص 
الثقافة والفنون الذي لدية نش�اط أسبوعي 
مه�م وواضح وهل يمك�ن أن يحصل بينهما 

يشء من التكامل مستقبالً ؟
 - لقد تأسس فرع أتحاد االدباء والكتاب 
- ف�رع ص�الح الدي�ن ع�ام 1994 وعان�ى 
مث�ل بقي�ة ف�روع املحافظات من مش�كلة 
امل�كان وبع�د ان توافر املكان يف تس�عينيات 
القرن املايض اس�تطعنا ان نقدم النشاطات 
الثقافية وكان للدكتور القاص فرج ياس�ن 

والشاعر رشدي العطية فضل كبري يف تواصل 
نش�اطات االتح�اد فضالً عىل اص�دار مجلة 
ط�روس التي اس�توعبت نتاج�ات االدباء يف 
املحافظ�ة وبعد اح�داث 2003 صودر املكان 
ولم تس�عف كل االس�تنجادات باملس�ؤولن 
اىل أن افتت�ح بي�ت للثقاف�ة يف ص�الح الدين 
فوجدن�ا يف امل�كان اطاللة ومس�احة للبوح 
والتواصل وهكذا انعقد شمل اعضاء االتحاد 
ضمن هذه املؤسسة ليرشعوا بمشوار ثقايف 
جدي�د ولقد اس�تطاعت نخبة م�ن املثقفن 
عرب حوارهم الهادف مع الساس�ة يف مجلس 
محافظ�ة ص�الح الدي�ن ان يدش�نوا بهم�ة 
الطيب�ن ق�رصاً باذخاً للثقاف�ة والفنون وال 
ش�ك ان توافر امل�كان الالئق س�يتيح امامنا 
الف�رص الحقيقية لتفعي�ل وتطوير الحركة 

الثقافية يف املحافظة .
 * وأخرياً كيف تنظر اىل مستقبل القصة 
العراقية بعد االقبال املنقطع النظري من قبل 

أكثر املبدعن عىل كتابة الرواية ؟
 - كم�ا قلت ل�ك لقد اخلصت له�ذا الفن 
وس�أبقى ولكن ه�ذا ال يمنع م�ن ان يجرب 
الق�اص حظ�ه يف كتابة رواي�ة جديدة ولكال 
الفن�ن خصوصيتهم�ا وابداعهم�ا ولم اجد 
حقاً م�ن بن الركام الهائل م�ن الروايات إال 
تكراراً واجرتاراً العمال عاملية وعربية ناهيك 
عن اعمال روائية عراقية مهمة لفؤاد التكريل 
وغائ�ب طعمة فرمان وعب�د الخالق الركابي 

وغريهم .
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�شعر

ا�شكندر حب�ش 

هل أن اإلنسان، دائماً من النسيان، مثلما قيل؟ 
وهل الحنن يش�كل الوجهة املعاكس�ة له، أي أننا 
حن نش�عر بحنن ما، نقف عندها ضد النسيان؟ 
س�ؤال يطرأ عىل بايل وأنا اقرأ حالياً كتاب »الزقاق 
األزرق« للكاتب اإليطايل جيزيبي بونافريي، إذ يرى 
أن ثم�ة ذاكرة ترف�ض أن تندث�ر وتختفي إىل غري 
رجعة، أي بمعنى آخر، ومع بعض التحوير يمكن 

أن نقول إن اإلنسان ليس دائماً من النسيان.
ما يقرتحه علينا بونافريي، أنه ال بّد للحنن من 
أن يخفف وطأة األلم، من أن »يلف بالعس�ل هذه 
الروح التي أصبحت خاوية من جراء غياب األحبة 
والكائن�ات العزيزة عىل نفوس�نا«. هذا املزيج من 
الروائح واأللوان والعواطف واألحاس�يس ال بّد من 
أن يشكل مزيجاً فريداً لذاته وملجأ لكّل واحد منا، 
كي نغرف منه هذه املواد املختلفة التي تس�اعدنا 
عىل االستمرار يف العيش لغاية الهدأة وربما الخمود 

األخري.
يس�تمد الكات�ب اإليط�ايل حنينه ه�ذا، من ذاك 
الشعر الذي يمسك به من أعمق أعماق ذاكرته، من 
هذا الزقاق األزرق الكائن يف هذه األرض القاس�ية 
التي تدعى صقلية. شعر يأتي من روائح ما كانت 
تع�ّده والدت�ه من طع�ام وحلويات، م�ن صوتها 
املتعب وهي تنادي أطفالها الخمس�ة. بهذا املعنى 
نحن أمام كتابة ترتجي األوهام، أي تلك التي تخلط 
بن األم�وات واألحياء، التي تم�زج بينهما، مثلما 
تعط�ي حق ال�كالم للنب�ات والحيوان�ات والظالل 
يف إعص�ار مده�ش ليس يف النهاية س�وى إعصار 
الحياة نفسها. إعصار يسيطر عىل القارئ الذي ال 
بد من أن يخرج مبهوراً ومدهوشاً أمام هذا اللعب 
عىل حبل املايض يف الحارض، وعىل حبل املستقبل يف 

املطلق، حيث إن الالنهائي هو يف طور التكّون.
هل بهذا املعنى، يب�دو اقرتاح بونافريي اقرتاحاً 
مخالف�اً يف األدب؟ عىل الرغم من كّل توابل صقلية 
التي نكتش�فها يف هذه الكتاب�ة الجميلة واآلرسة، 
واملخالف�ة، بمعن�ى أنن�ا ال نجدها عن�د الكثريين 
غريه، إال أن�ه ال بد لحنن بونافريي من أن يقودنا 
إىل ذاك الحنن األس�ايس، الذي وجدناه عند أسياد 
الحن�ن: اإلغري�ق. إذ لقد عرف اإلغري�ق، منذ أيام 
هوم�ريوس، كيف يع�ربون عن ه�ذه الفكرة من 
خ�الل أس�اطريهم وآلهته�م املتنوعة الت�ي كانت 
ُتس�رّي خط�ى الجمي�ع، ال س�ّيما اوديس�يوس يف 
األوديس�يه، الذي لم يتوقف بعد حرب طروادة عن 
التفكري بالع�ودة إىل ايثاكا، حيث لم يبقه عىل قيد 

الحياة إال هذا الحنن املسيطر عليه. 
لكن األهم من ذلك كله، ثمة سؤال يطرح نفسه 
علينا: هل نستطيع االدعاء أن األدب خرج من أرس 
ذلك الفكر اإلغريقي؟ عىل الرغم من ابتعادنا قروناً 
طويل�ة عن تلك الحقبة إال أن اإلجابة تبدو صعبة. 
م�ا زلنا نتحرك يف مدار هذا الفكر الذي عرف كيف 

يؤسس إلنسانية ما زالت تبحث عن معناها. 
»الصق�ي  نق�رأ ه�ذا  أن  أّي ح�ال، جمي�ل  يف 
اإلغريقي«، إذ ثمة بالتأكيد حنن سنكتش�فه بعد 

االنتهاء من القراءة.
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فضاء األلـم وحده جيرتح إمكانات الكتابة
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يف "كابو�ش مكّيف الهواء"

حاورته : د. فاتن عبد اجلبار

 العدد )359(  االحد  7  تشرين االول  2012

 يومها كان النهار طويال جدا
 تأخر الليُل عىل غري عادته.. 

 لذا أطلّنا الطواف حول الش�مس ، حملنا 
قرابن الن�دم ، َوتقدمات الس�المة .. لوليدنا 

الغائب الليل ..
 أطال�ت الش�مس رقصتها ع�ىل جراحنا 
الفاغرة .. نرشت دماءنا عىل خيوط شعاعها 

 ...
 لم يأِت ظالل أرواحنا لتستكن .. 

 تأخر كثريا عىل موعدنا اليوم 
....... 

 طال نهارنا حتى عاد بال طعم وال رائحة 
 والش�مس تتل�وى ب�ن ضلوعن�ا كأفعى 

الحواة ..
 رؤوس�نا تط�ّل ببالهة عىل الض�وء الذي 
كان ف�وق الحاجة ، وأكثر من الطاقة .. وأقل 

درجة من الر 
.......... 

 األرسار التي نروم دفنها يف جبة صاحبنا 
الليل كادت أن تفسد ..

 األرسار رطب�ة وموب�وءة وال حاج�ة لها 
لشمس طويلة الشعر .

 ونح�ن رهائ�ن ب�ن ش�مس الفضائ�ح 
وأرسار القبو 
........... 

 كان يومن�ا قبوا نمارس خالعتنا الباذخة 
ع�ىل جدران�ه .. نرس�م أوهامنا ع�ىل أرضه 

الرخوة ..
 لكنها الشمس إبنة النهار وملكة التعري 

والفضائح ، أطاحت بناموس السكون ..
 صاخب�ة وحارق�ة عيون الش�مس وهي 

تجلس عىل صدر النهار ..
 النهار : صاحب الوش�ايات ومرآة الكائن 
الوحش�ية .. النهار ال�ذيُ يقيم كريس امللوك ، 

ويدهن حيطان الشبهات بمرارة االرواح .

 النه�ار الداع�ر ، املراه�ق ، ينتظ�ر ليل�ه 
.. ويتل�وى أم�ام الش�مس القائض�ة بيومها 

املديد..

 مل�اذا يتم�دد النه�ار عىل رابع�ة ارساري 
طويال ..

........... 

 تأخر الليل .. خازن االرسار .. والعس�س 
يف صنابري املياه. 

 تأخ�ر الن�دم والش�مس ت�ركل قرابينن�ا 
السائحة ..

 الشمس مكيدة ُتشّمع جناحي حلمي ..
 أنا الجالس عىل كرة االرض .. 

........... 
 ج�اء الليل من ب�ر س�جنه .. يتوكأ عىل 

عصا الريبة ..
 يسأل عّنا بعينن معصوبتن ..

 نحن رعايا البلّل والشبهات 
 نحن ركام الذي مىض برقا ، ولم يمطر 

 نحن الرعد يف ثنايا الصمت ..
 جاء الليل ليحلم معنا .. يف نهار ..

 نهار يرتدي الشمس شوقا ..
 ويضع عىل قلبه مظلة النجاة ....

.......... 
 يومها كان رأيس مثقال بالغيوم 
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 لكنها غيوم يف رأيس فقط

غيمة يف رأيس
هيفاء بيطار

يف رواي�ة هن�ري ميلل�ر، الص�ادرة ترجمُتها 
حديثاً ألس�امة منزلجي عن دار »املدى« بعنواٍن 
مكّي�ف  )»كاب�وس  لغرابت�ه  الق�ارئ  يس�تفّز 
الهواء«(، تتجىّل موهبة الكاتب يف انتقاء عناوين 
كتب�ه، الت�ي غالباً م�ا تخلق ج�واً كاملغناطيس 
يشّدنا إىل كتابة مبدع ال يشبه إال ذاته، إنه هنري 

ميللر.
ال يوج�د موض����وع مح�دد يف »كاب�وس 
مكّيف الهواء«، وال أحداث متسلس�لة، فالرواية 
ه�ي رواية الحي�اة بكل زخمه�ا وروعتها وأملها 

وكوابيسها...
يب�دو ميلل�ر، الذي يق�ول عن نفس�ه يف هذا 
العمل »إما أغرق أو أس�بح«، س�ابحاً يف محيط 
الحي�اة بكّل جس�ارة وش�غف. إن�ه يقبض عىل 
الحي�اة كما ل�و أنها كرة ب�ن يدي�ه، إىل حّد أنه 
يدهشنا يف كل صفحة ويف كل مقطع من الرواية 
بتحليالته واكتش�افاته وقراءات�ه لحياة البرش، 

فنشعر بيشء من الذهول أمام معرفته.
من الصعب إيجاد كاتب أو شخص مثل ميللر 
يق�ّدر الحياة »الحّق�ة« التي ُخلق اإلنس�ان كي 
يعيش�ها. إنه يؤمن بأن األرض ليست سجناً، بل 
جنة. أّما اإلنسان الذي يحمل مسدساً ويرغب يف 
القتل، فلن ُيمكنه تمييز الجنة حتى لو تجسدت 
أمام�ه. ال املكان، وال امل�دن، وال الجغرافيا تعني 
ش�يئاً بالنس�بة إىل ميلل�ر، فاإلنس�ان واح�د يف 
كل م�كان، والحي�اة واحدة، والبؤس اإلنس�اني 
واحد، ذلك البؤس الذي ولّدته الصناعة والتطور 
العلم�ي لوس�ائل الرفاهي�ة، والتي يق�ول عنها 
»وسائل الرفاهية ليست سوى عكازات أصابتنا 
بالش�لل«، والبرشي�ة ل�م ت�زدد إنس�انية ع�رب 
االخرتاعات واالكتشافات، بل ازدادت الإنسانية، 
وغدا إنس�ان هذا الزم�ن كئيباً ويائس�اً ووحيداً 
ومهزوم�اً... وأكث�ر من ذلك، إنس�ان هذا الزمن 
ال يمل�ك نفس�ه، ألّنه ُمربَمج، بمعن�ى أّن حياته 
وآلي�ة تفك�ريه وطريق�ة عيش�ه ُتربَم�ج وفق 
مصال�ح »اس�تعمار« يتخ�ذ أش�كاالً حضارية 
وغايات�ه، متس�لحاً بالعل�م وش�عارات جذاب�ة 
مبطنة بالدمار. يتحدث ميللر عن الحروب التي 

ُتزج بها الش�عوب زّجاً، فالش�عوب الربيئة التي 
ال تحم�ل كراهية لش�عوب أخرى، تجد نفس�ها 
منقادة يف أتون كراهيات مروعة وُمنس����اقة 
رغماً عنه�ا الرتكاب مجازر. ثّم يتس�اءل ميللر 
ببس�اطة عميقة، لفهم روح الح�رب املريضة: 
»لن���ف�رض أنني ه����زمُتك، فم�اذا أنتظر؟ 
س�وف تنتظر فرصت�ك للنيل من�ي. ال يمكن أن 
نحافظ عىل السالم بتقييد الناس واستعبادهم. 
الش�عوب ال تريد الحروب، تريد الحياة بس�الم، 
تريد عاملاً إنس����انياً يقوم عىل أساس أن تقتل 

الشعوب هتلرياتنا وموسولينياتنا«.
ويعت�رب ميلل�ر أّن الح�رب ه�ي ش�كل م�ن 
أش�كال الجنون، س�واء أكان�ت أهدافه�ا نبيلة 
أم منحّط�ة، والقتال ليس س�وى ِفع�ل يدّل عىل 
اليأس بدل القّوة، وعىل أّن اإلنس�ان »ُمش�وش« 

وغري طبيعي.
أّما الحروب الكث�رية التي خاضتها 
البرشي�ة، فل�م تعلِّمه�ا ش�يئاً، ال كيف 

تتغل�ب ع�ىل مخاوفها وال كيف ُتحّس�ن 
ت�زال  ال  فالبش�����رية  معيش�تها، 
تس�كن الكه�وف، ونح�ن س�كان كهوف 
ديمقراطي�ون وواهم�ون، ولو اس�تمرت 
ر  البرشية يف الحروب واألحقاد فس�وف ُيدمَّ
ه�ذا الكوكب يف طرفة ع�ن. والعلم أضحى 
ه�و العب�اءة الت�ي تختف�ي تحته�ا املظالم 
والحروب. ثّم يصف ميللر تعاس�ة اإلنس�ان، 

فيقول: »صار اسم اإلنسان هو التعذيب، هذا 
هو االس�م الحقيقي لإلنس�ان، إنس�ان يعذب 
أخ�اه اإلنس�ان، وس�ط خ�واء رهيب، إنس�ان 
الي�وم َفَقد الحيوية واملرح ومتعة الحياة، ونيس 
عظم�ة أن يكون املخلوق إنس�اناً«. يؤمن ميللر 
أن اإلن���سان يجب أن يبقى حياً حتى بعد فناء 
الش��مس والقمر. إالّ أّن عظمة الحياة -برأيه- 
ال تكون إال بالفن، وهو ُيذّكرنا هنا بقول ش�هري 

ألندريه جيد: »غاية الحياة هي الفن«.
وُيعلن منذ الصفح�ات األوىل أنه رصيع حب 
باري�س، ه�ذه املدينة الت�ي تمثل عظم�ة الفن 
وروح�ه. فه�و يؤم�ن أن الفن ال يموت بس�بب 
اقتص�����ادي  انهي�ار  أو  عس�كرية  هزيم�ة 

فرنس�ا  أنتج�ت  لق�د  سياس�ية،  كارث�ة  أو 
املتح�رضة من الفن أكثر من أم�ريكا الف���تية 
واملتغطرس�ة ومن أمل��انيا املتع��������صبة، 
فالفن »يثوِّر« األش�ياء ) تعب�ري ابتكره الكاتب 
آرسة  برباع�ة  ويحل�ل  الث�ورة(  م�ن  واش�تّقه 
هيمنة التج�ارة ومنطق الربح ع�ىل روح الفن. 
إن الف�ن الحقيق�ي ه�و ال�ذي ُيعط�ي املعن�ى 
لوجودن�ا وحياتنا، وه�و يجعلنا أرق�ى وأرهف 
يف التعاط�ي م�ع أنفس�نا والن�اس م�ن حولنا. 
الفن�ان -برأيه- هو الذي يتمكن من اإلفالت من 
الروت�ن، ويعمل من أجل متع�ة العمل، والفنان 
ه�و ال�ذي يث�ق بنفس�ه وال يس�تجيب لإلثارة 
العادي�ة، فه�و لي���س كادح�اً وال طفيلياً، إنه 

ا يعي�ش كي يع�رّب عن نفس�ه، وبفعله  هذ
العال�م،  ُيغن�ي 

فالفن الخالد الحقيقي ال يمكن أن ُيدّمر، وحتى 
ل�و ُدّمرت التماثي�ل واللوحات املهم�ة فإن قوة 
التدم�ري ال تس�تطيع أن ُتدمر األث�ر الذي تركته 
هذه التحف الفنية يف العالم ويف الناس، فاملَدافع 
تستطيع أن تدمر، ولكن هل تستطيع أن تبدع؟

سؤال عىل بساطته ينغرس كخنجر يف القلب، 
ونحن نش�هد أش�كاالً مريعة من تدمري الجمال 

والفن وحب الحياة واألمل... واإلنسان.
ُيمس�ك هنري ميللر الحياة الحقة بن يديه، 
ويغوص فيها بش�جاعة وثقة وفرح. فاإلنسان 
الق�وي هو اإلنس�ان الس�عيد، وه�و ُينّبهنا كم 
ابتع�دت حياتنا ع�ن الحي�اة إىل أن تحولنا جثثاً 
متحركة وبرشاً آلين بفعل تأثري الصناعة، التي 
أينم�ا ُوِج�دت ُوجد البؤس واالضطه�اد والكآبة 

واليأس.
وككل روايات�ه، ُيذهلنا ميلل�ر بعمق ثقافته 
وتنوعه�ا، يف الرس�م واملوس�يقى والكت�ب عىل 
حد س�واء. لك�ّن ميزت�ه األهم تبق�ى يف نظرته 
الش�مولية إىل الحياة والوجود اإلنس�اني، وكأنه 
يطّل عىل كوكبنا الذي يغي بالعنف والبؤس، من 
فوق، ليصف الحرب والفن والسياس�ة والسفر 

واملدن واألشخاص برشاقة آرسة...
»كاب�وس مكي���ّ�ف الهواء« رواي�ة تنبهنا 
إىل حقيق�ة عيش�نا ع�ىل األرض، الت�ي تحولت 
معسكراً مسلحاً، وتحّول معها الوجود اإلنساني 
إىل وجود مس�عور، كما لو أنن�ا جميعاً يف قبضة 
تدمريي�ة وح���ش�ية، وأّن كالمنا ليس س�وى 
عويل يائ�س. لكنه يمدنا بق�وة حن يقول إن 
املعجزات ال تزال تحدث، وإن كل إنسان يمكنه 
أن يحقق معج�زة حياته وينج�و من جحيم 
العن�ف والحروب والدمار وس�موم الرفاهية 
الت�ي ال ت�ورث إال اليأس، وهذا ما ُيش�جعنا 
ع�ىل أن نث�ق بقلوبن�ا، ألن القل�ب هو قوة 
الحياة، وأن نتبع ما تهفو إليه نفوسنا من 
حب وحرية وسعادة وسالم، عىل أن ندمر 
العالم العق�ي املظلم الذي زّجونا فيه ويف 
رساديبه امل���ظلمة، نتي���جَة جش��ع 
وطم�ع غري محدودين مل�ن يّدعون أنهم 

أسياد العالم.

هنري ميللر يدافع عن الفن اخلالد  
طبعا" يكوف�شكي  ما   " اىل 

وديع �شامخ 



 بغداد/ المستقبل العراقي

انطلق�ت مس�اء ي�وم األربع�اء املايض ع�ى قاعة تم�وز يف فندق 
عشتار، وس�ط بغداد، فعاليات مهرجان بغداد السينمائي الدويل 
الرابع، الذي يس�تمر لخمسة ايام، بمش�اركة 300 فيلم من 61 
دولة توزعت عى قارات العالم، حيث كانت الس�ينما املكسيكية 
)ضيف�ة الرشف(، والس�ينما الهندية )تح�ت الضوء(، وحضور 
العديد من الش�خصيات الس�ينمائية العربية والعاملية، وس�ط 
حضور رائع، من الفنانني العراقيني ووس�ائل االعالم املختلفة، 
غص�ت ب�ه القاع�ة وفاض�ت اىل مم�رات وس�احات اخرى يف 
املكان الذي ازدهى بألوان العديد من اللوحات الفنية والصور 
الفوتوغرافي�ة والبوس�رات الدالة عى قيم�ة املهرجان الذي 
يحم�ل اس�م بغداد ع�ى الرغم م�ن عدم وج�ود دور عرض 
س�ينمائية يف بغداد صالحة للعرض، ب�ل انه تزامن من مع 
اختفاء دور عرض اخرى.   استهلّت جلسة االفتتاح بعرٍض 
مرسحّي / س�ينمائّي من نوع )البانتومايم( حمل عنوان 
)والدة فك�رة( قدم�ه الفّنانون )خال�د أحمد مصطفى، 
رس�ول عّباس، مروج جّبار( من إخراج الدكتور حسني 
عيل هارف، وقد ابهر العرض الحضور بحركات الجسد 
املعربة والتقنية املنس�جمة مع الع�رض، بعده اعتى 
الخش�بة الفّنان عزي�ز خّيون لريتج�ل كلمة تحّدث 
فيها عن دور الس�ينما فقال إنها: هذا الرسد الفني 
الفريد بامتياز، الفريد بدهشته، هذا املحمول الذي 
يرحب بالكثري من الحكايات واألساطري والصور 
املدهش�ة، نحت�اج الس�ينما ألننا نحت�اج مدنا 
أنيقة، مدنا آمنة، مدنا ال التصحر إنما األناقة 
والجم�ال، هي الس�ينما، هي هذا الس�حر 
األخ�اذ، تحت�اج الس�ينما أول ما تحتاج 
اىل املخاط�رة، ال تحت�اج اىل الدع�م 
املايل، هناك عدد هائل من االفالم 
انتجت بميزانيات متواضعة، ايها 
الس�ينمائيون،  ايها  العراقي�ون، 

ايه�ا املبدع�ون.. ال تنتظروا الدعم بل تنكب�وا كامرياتكم واهبوا اىل الش�ارع العراقي، 
س�تجدون عى االرصفة عددا هائل من االستديوهات، ومن القصص ومن الحكايات، 

أ س�يعتب عليكم العراقيون كثريا ان انتم اهملتموها، الس�ينما  تب�د
بالوعي، واملخاطرة ان تس�ري اىل االم�ام، وان ال تلتفت، يف تلك 
اللحظ�ة ترب�ح عم�رك وتربح مرشوع�ك الس�ينمائي، اقول 
تنكبوا كامرياتكم يف اللحظة النني اخاف عى ربيع اعماركم، 

اخاف عى هذا التوهج ان ينطفئ.
وم�ن ثم ألقيت كلم�ات ترحيب باملش�اركني وكلمات ثناء 
باألف�الم املش�اركة، كم�ا ت�م التعريف بالضي�وف العرب 
واألجانب، الذين القوا كلمات قصرية حيوا فيها املهرجان 
وعربوا عن س�عادتهم بالحضور اىل بغداد، ثم بدأ عرض 
مجموع�ة من األفالم القصرية ملخرجني عراقيني وعرب 
وأجانب منها: )إنسان( للمخرجة ماشيال محمدي من 
الع�راق، )آمال( للمخرجة املرصية نادية أبو ش�ادي، 
)مفقود( للمخرج طارق ريماوي من األردن، )أحمر 
فقط( من كوس�وفو للمخرج دوريم كريزو، )حظر 
تج�وال( للمخ�رج العراق�ي مناف ش�اكر، أما آخر 
فيلمني قصريين قبل االس�راحة فقد كانا للمخرج 

م�ازن منذر )أمنية( و )انتباه( لعبري املفتي من مرص، وعى الرغم 
م�ن أن القاعة ل�م تصلح لعرض األفالم الس�ينمائية كون األرضية غ�ري مدرجة مما 

يسبب صعوبة املشاهدة اال ان الحضور ابدوا ارتياحهم لوجودهم يف املكان.
  وقال رئيس املهرجان الفني الدكتور طاهر علوان يف حديث ل�)ايالف( : الدورة الرابعة 
كب�رية ومهمة تش�كل نقلة نوعية يف تاريخ املهرجان وبتاري�خ املهرجانات يف العراق، 
واقوله�ا بثقة انه اضخم مهرجان عراقي حيث تش�ارك في�ه 300 فيلم واكثر من 60 
دولة وضيف الرشف املكس�يك وتحت الضوء جمهورية الهند ومش�اركات من السواد 
األعظ�م للدول العربية، بذلنا جهدا ش�اقا عى مدى 12 ش�هرا،ففي الدورة الس�ابقة 
واجهتنا مصاعب وربما البعض راهن عى اننا س�نتوقف ولكننا أثبتنا يف هذه الدورة 
اننا حققنا مهرجانا أقوى من املهرجان الس�ابق، وبرنامج املهرجان فيها من التنوع 
يف املوضوع�ات ولألنواع الفلمي�ة التي حرضت من أفالم الرس�وم املتحركة اىل االفالم 
القصرية اىل الوئاثقية اىل الطويلة اىل التجريبية، كم هائل، وهذا الذي سنعرضه ما هو 
إال جزء من كم األفالم الكثرية التي وصلتنا للمشاركة، وأود أن اقول ان البعض يعتقد 
ان بغ�داد يف ظرفها الحايل س�تعزف الناس ع�ن الحضور اليها ولك�ن للحقيقة اقول 

اننا تلقينا عرشات الطلبات من مخرجني ومنتجني يرغبون يف الحضور، والدليل هذه 
لجان التحكيم التي جاءت من املانيا وفرنسا وسورية ومرص وغريها، املشكلة العائق 
الرئي�ي الذي ما زال العقبة ال�كأداء التي تواجهنا هي مش�كلة التمويل، فاملهرجان 
بال ميزانية، نناش�د كل الجهات املعنية، وزارة الثقاف�ة، الحكومة العراقية، 
لاللتف�ات اىل املهرج�ان وتثبيت ميزانية ل�ه مهما كان 
حجمه�ا، ولكن ال نريد ان نبدأ املهرجان كل س�نة من 
الصف�ر، انا يف كل عام ابدأ املهرج�ان من الصفر وأبدأ 
اتص�ل بكل الجهات لغرض مس�اعدتنا يف تنفيذ برامج 
املهرج�ان، فأعمل ان نتخل�ص يف الدورة املقبلة من هذا 
املش�كل الكبري الذي هو امليزانية، ولكن يف الوقت نفس�ه 
اقول اننا مصممون عى ان الدورة املقبلة ستكون افضل 

والتي بعدها ستكون افضل.
واض�اف : الدع�م الحكوم�ي ج�اء يف اللحظ�ة االخرية من 
خ�الل وزارة الثقاف�ة بمبل�غ بس�يط اليش�كل ش�يئا امام 
حاجة املهرجان،علما ان الس�بب الرئيي يف عدم قدرتنا عى 
اس�تضافة الضيوف ه�و ضعف امليزانية بل انع�دام امليزانية، 
الن م�ن بديهيات املهرجانات عندما يتم اختيار فيلم ملخرج ما 
فيجب ان يدعى وان تتوفر له تغطية النقل والسكن، نحن هذه 

غري متاحة لنا، ونأمل يف املستقبل ان نتجاوز هذا العائق.
أم�ا رئيس املهرجان وجمعية )س�ينمائيون عراقيون بال حدود( 
الدكت�ور عمار العرادي فق�ال: املهرجان تظاه�رة ثقافية ناجحة ك�ربى، هذا منجز 
س�ينمائي يعرب عن عم�ق ومضمون ومعنى ينحاز اىل الفن والفن الس�ينمائي يف اقل 
تقدير، ونحن اذ نستشعر االمل يف مثل هذا الصنيع سوف ترشع ابواب العمل واالنتاج 
الس�ينمائي العراقي للمبدعني لنظهر للعالم هويتنا الثقافية الس�ينمائية املتحرضة 
التي تتكلم بالصورة عن إنساننا وإنسانيتنا بصدق ومهارة تضع بصمتها بني بصمات 
العالم الفنية لتزيل صورة وترسم صورة جديدة تصلح لثقة العالم بإمكانياتنا ونحن 
نملك املوارد البرشية وخربتها، وال نسمح بهدر أموالنا دونما انجاز فني حقيقي يعرب 
بعمق عنا وعن ثقافتنا باألمس واليوم وغدا.واضاف : نبارك للمخرجني الس�ينمائيني 
الذين س�ينجزون باكورة أعمالهم ألول مرة يف س�ابقة تنفتح ع�ى الطاقات الجديدة 
يف اإلخ�راج الس�ينمائي العراق�ي.. وما كان س�يجدون لهم فس�حة أمل؛ ل�وال مناخ 
الديمقراطي�ة.. فمث�ل ه�ذه اإلرشاق�ة، وغريه�ا، اليج�وز إغفاله�ا يف ش�ّدة الوضع 
السيايس.   واستطلعنا رأي الدكتور صباح املوسوي، رئيس قسم السمعية واملرئية يف 

كلية الفنون الجميلة، فقال : مبادرة جميلة 
ورائعة وش�هدت افتتاح جماهريي واتمنى 
ان ترتقي بفعالياتها الالحقة بهذا املستوى 
م�ن الحض�ور الجماهريي وه�ذا النجاح، 
ومن خالل قائمة االفالم املش�اركة، فهي 
جديرة باملش�اركة ونتمن�ى للقائمني عى 
املهرج�ان كل التوفيق والنج�اح، ونتمنى 
ان ينم�و املهرجان يف دورت�ه الالحقة اكثر 
ويأخذ مكانته العاملية. واضاف : عدم دعم 

الدول�ة العراقي�ة للمهرجان هي مش�كلة، 
ليست السينما فقط بل تجاه كل النشاطات 

الفنية والثقافية يف البل�د ويكاد الدعم يكون 
معدوما، وان ش�اء الله بتكرار هذه املحاوالت 

س�يخضع صاح�ب الق�رار اىل ان يدع�م ه�ذه 
النشاطات النها رشيان الحياة يف البلد.  وقد اقامت 

جمعية سينمائيون بال حدود، عى هامش املهرجان، 
معرض�اً للص�ور الفوتوغرافية بمش�اركة أكثر من 50 

مصوراً ومصّورة من داخل وخارج العراق، وضّم املعرض 
أكثر من 120 لقطة توّزع عى رواق املدخل للقاعة الرئيسّية.   

ويش�تمل املهرجان عى املسابقات واألقسام التالية :1- مسابقة 
الفيل�م الروائ�ي الطويل، 2- مس�ابقة الفيلم الوثائقي، 3- مس�ابقة 

الفيلم الدرامي القصري، 4- مس�ابقة أفالم حقوق اإلنسان )صورة إنسان( 
وهو قسم مخصص لألفالم التي تتناول قضايا حقوق اإلنسان يف داخل العراق أو 

يف الوطن العربي والعالم، 5- مس�ابقة مخرجات عربيات: وهو قسم خاص لتشجيع 
الس�ينمائيات يف الع�راق والعالم العربي لكي يكن جزءا فاعال يف الحركة الس�ينمائية 
وإلثبات أنفس�هن يف تحديهن للعديد من الظروف واملصاعب وحملهن الكامريا وصنع 
أفالم تحاكي الواقع املعاش والهدف هو أن يكون هذا القسم نواة لدعم سينما املرأة يف 
العالم العربي بكل الوس�ائل واإلمكانات املتاحة، 6- مسابقة آفاق جديدة وهو قسم 
مخص�ص للتجارب الس�ينمائية للمخرجني العراقيني ومنه�م الذين تخرجوا حديثا 

من كليات ومعاهد الس�ينما يف العراق )خاصة بالس�ينمائيني العراقيني(. وأش�ار 
اىل أن كافة املس�ابقات مفتوحة للمش�اركني من العالم العرب�ي وخارجه ماعدا 

مسابقة )آفاق جديدة( املخصصة للسينمائيني العراقيني.

الدعم احلكومي البسيط جاء يف اللحظة األخرية

مهرجان بغداد السينامئي الدويل الرابع .. يتحدى العوز ويعلن أمنياته!!

www.almustakbalpaper.net

فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد

ف�رض تواج�ده يف األعمال الفني�ة التي يش�ارك فيها.. وال 
غرابة إذا ما شاهدناه عند كل ذلك اإلبداع، والدليل حصاده 
للق�ب أفض�ل ممث�ل مؤخ�را يف مهرج�ان أصيل�ة الدويل يف 
املغرب، حيث ربح اللقب بدورة فرنس�ا الداعمة للمهرجان، 
ليكون عند املسؤولية الجديدة التي البد أن تجعل منه مثابرا 

ومجتهدا بشكل اكرب. 
إنه الفنان صادق عباس والذي كان معنا يف هذا الحوار: 

ب�دءا ماذا تعن�ي لدي�ك جائزة أفض�ل ممثل يف   •
مهرجان أصلية يف املغرب؟

الجائ�زة تعن�ي املس�ؤولية الجديدة ك�ي أكون   -
مثابرا ومجتهدا بشكل اكرب.. وهي نتاج لكل ما تعلمته من 
خ�ربات وما قرأته خالل املش�اركات الداخلي�ة والخارجية، 

واملهم ان تكون مبدعا عراقيا. 
هل من وقفة عند املهرجان؟  •

س�مي هذا املهرج�ان ب�دورة فرنس�ا باعتبار   -
أن فرنس�ا ه�ي الداعمة للمهرج�ان إضافة اىل الس�عودية 
واإلم�ارات وعم�ان. وقد ش�اركت فرنس�ا بثالث�ة اعمال.. 
االول خارج املس�ابقة مرسحية مريض الوهم ملولري ملرسح 
الفايري�ك افني�ون والثان�ي والثالث داخل املس�ابقة االبداع 
الكربى وثالثة خنازير صغار ملرسح باديوم مرس�يليا ونال 

هذا العمل عى جائزتي السينوغرافيا واإلخراج. 
والدول املشاركة االخرى؟  •

كان�ت م�رص وش�اركت يف مرسحي�ة س�كر   -
لحس�اب م�رسح املقهورين، ومش�اركة عم�ان من خالل 
ج�ازان  يف  م�زون  م�رسح  لحس�اب  الكثم�رة  مرسحي�ة 
والس�عودية ش�اركت يف مرسحية ميزو واألشقياء لحساب 
جمعية الثقافة والفنون، واإلمارات ش�اركت هي األخرى يف 
مرسحيت�ني، واملغرب الدولة املضيفة التي ش�اركت يف أكثر 

العروض.
وماذا عن مش�اركة العراق؟  •

شاركنا يف مرسحية أليس يف بالد العجائب وهي   -

من إخراج املبدع حس�ني ع�يل صالح وبمش�اركة الفنانني 
قحط�ان زغري وعالء قحطان واحم�د محمد صالح وريهام 
عباس الشواك إضافة اىل بش�ار وحصدنا جائزتني مهمتني 
األوىل أفضل ممثل فزت بها وافضل ممثلة فازت بها الفنانة 

آالء نجم. 
وه�ل ثم�ة ردود أفع�ال ح�ول حصولك�م عى   •

الجائزتني؟
ال أخفيك كانت املنافس�ة عى أش�دها وخاصة   -
م�ن جانب الوف�د الفرني تحدي�دا ولجن�ة التحكيم كانت 

منصف�ة ج�دا ه�ذه ال�دورة اال يف امر واح�د أال وهو 
جائزة اإلخراج.. فالفرنسيون انفسهم 

قال�وا: )نح�ن نرفع لكم 
ت  لقبع�ا ا

خصوصا 
جان�ب  يف 

ج  ا خ�ر ال ا
ح�ي  ملرس ا

ومع  لعملكم( 
تقبلنا  فقد  هذا 

هذا األم�ر بروح 
عالي�ة  رياضي�ة 

التهان�ي  وقدمن�ا 
لكل الوفود املشاركة 

يف املهرجان.
ا   بعي�د و  •

عن املهرج�ان.. ما هي 
اخر اعمالك الفنية؟

الصعيد  ع�ى   -
التلفزيوني قدمت مسلسل 

الباط�ن  حف�ر  يف  ضي�اع 
اخ�راج املب�دع مه�دي طالب 

يف ش�خصية ابو حس�وني، والثاني دخان الج�داول اخراج 
الفنان صاحب بزون. 

وعى الصعيد اإلذاعي؟  •
انتهي�ت م�ن تس�جيل مسلس�لني االول درب   -
الحطابات إخراج د. عبد املطلب الس�نيد والثاني مسلس�ل 

العهد اخراج د. فاضل خليل.
وماذا عن السينما؟  •

استعد حاليا للبدء يف تصوير الفيلم السينمائي   -
دمع�ة رجل وهو من إنت�اج وزارة الثقافة 
واخراج دني�ا الفقبان�ي وأؤدي فيه دور 

البطولة.
واخ�ريا.. كيف ت�رى واقع املرسح   •

العراقي اليوم؟
املرسح العراق�ي بعراقته وتاريخه   -
يف  ينض�ب  ان  يمك�ن  ال  املعط�اء 
برغ�م  اللحظ�ات..  م�ن  لحظ�ة 
كل الصعوب�ات الت�ي تواجه�ه.. 
م�ن قل�ة التموي�ل واإلنتاجات 
الفق�رية الت�ي ق�د تص�ل بان 
يأتي املمث�ل واملخرج بأداوته 
الخاص�ة ويتعام�ل بها عى 
امل�رسح.. وهناك من يقول 
بان املرسح العراقي يلفظ 
أنفاسه األخرية.. وهناك 
م�ن يق�ول إن امل�رسح 
م�ات..  ق�د  العراق�ي 
لكنن�ا ن�درك تماما.. 
وخري دليل عى ذلك 
ه�و ف�وز الع�راق 
بجائزت�ي أفض�ل 
وأفض�ل  ممث�ل 
مهرج�ان  يف  ممثل�ة 
املغ�رب  يف  فرنس�ا(  )دورة  اصيل�ة 

الشقيق. 
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صادق عباس: املرسح العراقي ال ينضب

دينا: نعم طردوين االسالميني
أكدت الفنان�ة دينا األنباء التي ترددت عن طردها من أحد األفراح 
التي كان بها إسالميون، ولكنها انتقدت تضخيم الحدث، معتربة 

أنه عادي، وحدثت معها مواقف كثرية شبيهة.
دين�ا قالت ال أع�رف ملاذا ُضخم األمر به�ذه الصورة، فطوال 

الوق�ت لم يتوق�ف هاتفي عن الرنني من كث�رة االتصاالت 
الت�ي تلقيتها لالستفس�ار ع�ن الواقعة الت�ي ُضخمت 
بش�كل مبال�غ في�ه، ع�ى الرغم م�ن أنه أمر بس�يط 

ونتعرض له أحياًنا يف العمل.
وأضاف�ت أنه كان م�ن املفرض أن أرق�ص يف حفل زفاف 

العب كرة ش�هري وم�ن املفرض أن تك�ون فقرتي يف 
الثاني�ة صباًحا، لكن عم العريس عندم�ا وصلت الفرقة ومدير أعمايل 

بوقت طويل نس�بيا، طلب إلغاء الفقرة بس�بب وجود املحامي اإلس�المي عصام س�لطان، قب�يل 
وعدد من قيادات حزب الحرية والعدالة، وهو األمر الذي تم تفهمه من دون مشاكل.

The Voice: كاظم خيطف نجمة 
تونس وإنجي أفضل من شريين

بداية الحلقة الرابعة من برنامج "أحى صوت" كانت مع موري حاتم من لبنان، واختاره كلٌّ من عايص 
الحالني وصابر الرباعي، وأش�ادت به شريين ووصفته بأنه فنان ويمتلك كاريزما، وأعطاها طاقة عندما 

غنى، واختار يف النهاية عايص الحالني. 
وأنق�ذ عايص الحالني يف اللحظات األخرية املتس�ابق جودي مرداش من س�وريا الذي أدى 

أغني�ة »mercy«، بينم�ا اختار املتس�ابق رضوان من س�وريا كاظم بع�د غنائه أغنيته 
»علمني حبك« ووصفته ش�ريين بالصوت امليلء بالحنان، وق�ال له كاظم: هناك خامة 

متميزة يف صوتك. 
وش�هدت الحلقة منافسة رشيفة بني األخوين بوريقي من املغرب، األول مراد  الذي غنى 

أغنية »حبيبي عى الدنيا« لصباح فخري، واختاره يف البداية عايص الحالني ثم الرباعي ثم 
ش�ريين، ووصفه الحالني بأنه فنان له حضوره وصوته، وقال عنه الس�اهر أنه من أجمل 

األص�وات يف الربنامج، يف حني قال الرباعي: أنت من األصوات التي أحتاجها يف مجموعتي"، 
ولكنه يف النهاية اختار عايص الحالني.

 أم�ا أخ�وه منصف فقد أخف�ق ولم يختاره أحد بع�د أن غنى أغنية »حل�ف القمر« لجورج 
وس�وف، ولكن الجميع أثنى عليه ووصفوا صوته بالرائع، ولكن مجموعاتهم ش�به مكتملة، 

وقال له الرباعي: "الربنامج خرس صوتك".
 وأخف�ق حليم كرم من لبنان، بعد أدائه أغنية »مش وقتك يا هوى« لغس�ان صليبا ولم يخره 

أح�د ولكن أثنى عليه الجميع أيضاً والس�بب اكتم�ال مجموعاتهم، لتأتي بعده املتس�ابقة ليه 
مكيله من لبنان لتغني »House Of The Rang Sun« واختارتها شريين واصفة صوتها بالرائع، 

ولكن نصحتها بأال ترتفع طبقة صوتها كثرياً وشجعها الجميع.
 ولم يتوقع أحد أن يختار شريين والساهر يف وقت واحد املتسابقة إنجي أمني 
من مرص التي أدت أغنية »ما تحاس�بنيش« لش�ريين، ليصف كاظم الس�اهر 

صوته�ا بالرائ�ع والجمي�ل، وتفاجأ الجميع بش�ريين عندما قال�ت لها: "لقد 
أضفت لألغنية واس�تطعت أداء حاالت وُعرض ارتجلها عى املرسح"، واختارت 

إنج�ي يف النهاية ش�ريين لتنض�م إىل مجموعتها، وقاما 
بغناء أغنية أسأل عيلَّ مع بعضهما.

ي�رسا م�ن تون�س أدت أغني�ة »حبيب�ي أمايل« ل�وردة، 
واختارها يف البداية عايص الحالني ثم الرباعي ثم شريين 

وأخ�ريا كاظ�م الس�اهر، ووصفه�ا الحالن�ي بالصوت 
املالئك�ي، أم�ا الرباعي فق�ال لها: رشفتين�ي ورشفت 

تون�س، وصوتك يهمني، وقال الس�اهر : "املفروض أن 
تكون�ي نجمة يف تونس، فيما قالت لها ش�ريين: صوتك 

بيضحك كوجهك، وأنِت فنان�ة متمكنة جداً". ويف 
النهاية اختارت الساهر وقبلته.

 وبه�ذا يك�ون كاظم الس�اهر اخت�ار يف هذه 
الحلقة صوتان ليصل عدد مجموعته إىل عرشة 

أص�وات، وش�ريين اخت�ارت ثالث�ة أصوات 
لتص�ل مجموعته�ا إىل 11 صوًت�ا، وعايص 

الحالني اختار أربعة أصوات لتصل 
مجموعته أيًضا إىل 11 صوًتا، 
وصابر الرباع�ي صوت واحد، 

يبقى ل�ه أربع أصوات 
لم يخرهم بعد.

كــــــالكيت

أسوأ رد فعل هليفاء وهبي بعدما تركها اجلمهور

»بيس�عدني كت�ري وبيرشفن�ي أني أك�ون موجودة معك�م يف هذه املناس�بة الحل�وة، أهال 

وس�هال باليل هال وصل�وا، وباليل تقدموا للجلوس باألمام، ويل�يل راحوا هما الخرسانني«، 

ثم أش�ارت بقدميها، وكأنها تركلهم، وأكملت: »يال نكفي ها الس�هرة الحلوة بوجودكم، 

طبع�ا إحنا قاعدين للصبح«. هذه العبارة الغاضبة قالتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي 

بعدم�ا انتابته�ا حالة من اإلحب�اط والغضب وخيبة األم�ل، بعدما فوجئ�ت بتدني أعداد 

الجماه�ري الحارضة لحفله�ا األخري بلبنان، فقامت بتوجيه اللوم ملن انس�حب من الحفل 

أمام الجميع.

يذك�ر ان هيف�اء تأخ�رت يف صعوده�ا للمرسح اكثر من س�اعة 

ونصف، حيث كان من املقرر ان تطل يف الساعة الحادية عرشة، 

اال انه�ا تأخرت حتى الثانية ع�رشة والنصف بعد منتصف 

اللي�ل، اي بع�د م�رور ثالث س�اعات 

ع�ى  ونص�ف 

انطالق الحفل 

أقي�م  ال�ذي 

»الن�ادي  يف 

 » يض ي�ا لر ا

مس�اء الثالثاء 

املايض يف قاعة 

يف   »pavillon«

وس�ط  البي�ال 

بريوت.
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 بغداد/ المستقبل العراقي

انطلق�ت مس�اء ي�وم األربع�اء املايض ع�ى قاعة تم�وز يف فندق 
عشتار، وس�ط بغداد، فعاليات مهرجان بغداد السينمائي الدويل 
الرابع، الذي يس�تمر لخمسة ايام، بمش�اركة 300 فيلم من 61 
دولة توزعت عى قارات العالم، حيث كانت الس�ينما املكسيكية 
)ضيف�ة الرشف(، والس�ينما الهندية )تح�ت الضوء(، وحضور 
العديد من الش�خصيات الس�ينمائية العربية والعاملية، وس�ط 
حضور رائع، من الفنانني العراقيني ووس�ائل االعالم املختلفة، 
غص�ت ب�ه القاع�ة وفاض�ت اىل مم�رات وس�احات اخرى يف 
املكان الذي ازدهى بألوان العديد من اللوحات الفنية والصور 
الفوتوغرافي�ة والبوس�رات الدالة عى قيم�ة املهرجان الذي 
يحم�ل اس�م بغداد ع�ى الرغم م�ن عدم وج�ود دور عرض 
س�ينمائية يف بغداد صالحة للعرض، ب�ل انه تزامن من مع 
اختفاء دور عرض اخرى.   استهلّت جلسة االفتتاح بعرٍض 
مرسحّي / س�ينمائّي من نوع )البانتومايم( حمل عنوان 
)والدة فك�رة( قدم�ه الفّنانون )خال�د أحمد مصطفى، 
رس�ول عّباس، مروج جّبار( من إخراج الدكتور حسني 
عيل هارف، وقد ابهر العرض الحضور بحركات الجسد 
املعربة والتقنية املنس�جمة مع الع�رض، بعده اعتى 
الخش�بة الفّنان عزي�ز خّيون لريتج�ل كلمة تحّدث 
فيها عن دور الس�ينما فقال إنها: هذا الرسد الفني 
الفريد بامتياز، الفريد بدهشته، هذا املحمول الذي 
يرحب بالكثري من الحكايات واألساطري والصور 
املدهش�ة، نحت�اج الس�ينما ألننا نحت�اج مدنا 
أنيقة، مدنا آمنة، مدنا ال التصحر إنما األناقة 
والجم�ال، هي الس�ينما، هي هذا الس�حر 
األخ�اذ، تحت�اج الس�ينما أول ما تحتاج 
اىل املخاط�رة، ال تحت�اج اىل الدع�م 
املايل، هناك عدد هائل من االفالم 
انتجت بميزانيات متواضعة، ايها 
الس�ينمائيون،  ايها  العراقي�ون، 

ايه�ا املبدع�ون.. ال تنتظروا الدعم بل تنكب�وا كامرياتكم واهبوا اىل الش�ارع العراقي، 
س�تجدون عى االرصفة عددا هائل من االستديوهات، ومن القصص ومن الحكايات، 

أ س�يعتب عليكم العراقيون كثريا ان انتم اهملتموها، الس�ينما  تب�د
بالوعي، واملخاطرة ان تس�ري اىل االم�ام، وان ال تلتفت، يف تلك 
اللحظ�ة ترب�ح عم�رك وتربح مرشوع�ك الس�ينمائي، اقول 
تنكبوا كامرياتكم يف اللحظة النني اخاف عى ربيع اعماركم، 

اخاف عى هذا التوهج ان ينطفئ.
وم�ن ثم ألقيت كلم�ات ترحيب باملش�اركني وكلمات ثناء 
باألف�الم املش�اركة، كم�ا ت�م التعريف بالضي�وف العرب 
واألجانب، الذين القوا كلمات قصرية حيوا فيها املهرجان 
وعربوا عن س�عادتهم بالحضور اىل بغداد، ثم بدأ عرض 
مجموع�ة من األفالم القصرية ملخرجني عراقيني وعرب 
وأجانب منها: )إنسان( للمخرجة ماشيال محمدي من 
الع�راق، )آمال( للمخرجة املرصية نادية أبو ش�ادي، 
)مفقود( للمخرج طارق ريماوي من األردن، )أحمر 
فقط( من كوس�وفو للمخرج دوريم كريزو، )حظر 
تج�وال( للمخ�رج العراق�ي مناف ش�اكر، أما آخر 
فيلمني قصريين قبل االس�راحة فقد كانا للمخرج 

م�ازن منذر )أمنية( و )انتباه( لعبري املفتي من مرص، وعى الرغم 
م�ن أن القاعة ل�م تصلح لعرض األفالم الس�ينمائية كون األرضية غ�ري مدرجة مما 

يسبب صعوبة املشاهدة اال ان الحضور ابدوا ارتياحهم لوجودهم يف املكان.
  وقال رئيس املهرجان الفني الدكتور طاهر علوان يف حديث ل�)ايالف( : الدورة الرابعة 
كب�رية ومهمة تش�كل نقلة نوعية يف تاريخ املهرجان وبتاري�خ املهرجانات يف العراق، 
واقوله�ا بثقة انه اضخم مهرجان عراقي حيث تش�ارك في�ه 300 فيلم واكثر من 60 
دولة وضيف الرشف املكس�يك وتحت الضوء جمهورية الهند ومش�اركات من السواد 
األعظ�م للدول العربية، بذلنا جهدا ش�اقا عى مدى 12 ش�هرا،ففي الدورة الس�ابقة 
واجهتنا مصاعب وربما البعض راهن عى اننا س�نتوقف ولكننا أثبتنا يف هذه الدورة 
اننا حققنا مهرجانا أقوى من املهرجان الس�ابق، وبرنامج املهرجان فيها من التنوع 
يف املوضوع�ات ولألنواع الفلمي�ة التي حرضت من أفالم الرس�وم املتحركة اىل االفالم 
القصرية اىل الوئاثقية اىل الطويلة اىل التجريبية، كم هائل، وهذا الذي سنعرضه ما هو 
إال جزء من كم األفالم الكثرية التي وصلتنا للمشاركة، وأود أن اقول ان البعض يعتقد 
ان بغ�داد يف ظرفها الحايل س�تعزف الناس ع�ن الحضور اليها ولك�ن للحقيقة اقول 

اننا تلقينا عرشات الطلبات من مخرجني ومنتجني يرغبون يف الحضور، والدليل هذه 
لجان التحكيم التي جاءت من املانيا وفرنسا وسورية ومرص وغريها، املشكلة العائق 
الرئي�ي الذي ما زال العقبة ال�كأداء التي تواجهنا هي مش�كلة التمويل، فاملهرجان 
بال ميزانية، نناش�د كل الجهات املعنية، وزارة الثقاف�ة، الحكومة العراقية، 
لاللتف�ات اىل املهرج�ان وتثبيت ميزانية ل�ه مهما كان 
حجمه�ا، ولكن ال نريد ان نبدأ املهرجان كل س�نة من 
الصف�ر، انا يف كل عام ابدأ املهرج�ان من الصفر وأبدأ 
اتص�ل بكل الجهات لغرض مس�اعدتنا يف تنفيذ برامج 
املهرج�ان، فأعمل ان نتخل�ص يف الدورة املقبلة من هذا 
املش�كل الكبري الذي هو امليزانية، ولكن يف الوقت نفس�ه 
اقول اننا مصممون عى ان الدورة املقبلة ستكون افضل 

والتي بعدها ستكون افضل.
واض�اف : الدع�م الحكوم�ي ج�اء يف اللحظ�ة االخرية من 
خ�الل وزارة الثقاف�ة بمبل�غ بس�يط اليش�كل ش�يئا امام 
حاجة املهرجان،علما ان الس�بب الرئيي يف عدم قدرتنا عى 
اس�تضافة الضيوف ه�و ضعف امليزانية بل انع�دام امليزانية، 
الن م�ن بديهيات املهرجانات عندما يتم اختيار فيلم ملخرج ما 
فيجب ان يدعى وان تتوفر له تغطية النقل والسكن، نحن هذه 

غري متاحة لنا، ونأمل يف املستقبل ان نتجاوز هذا العائق.
أم�ا رئيس املهرجان وجمعية )س�ينمائيون عراقيون بال حدود( 
الدكت�ور عمار العرادي فق�ال: املهرجان تظاه�رة ثقافية ناجحة ك�ربى، هذا منجز 
س�ينمائي يعرب عن عم�ق ومضمون ومعنى ينحاز اىل الفن والفن الس�ينمائي يف اقل 
تقدير، ونحن اذ نستشعر االمل يف مثل هذا الصنيع سوف ترشع ابواب العمل واالنتاج 
الس�ينمائي العراقي للمبدعني لنظهر للعالم هويتنا الثقافية الس�ينمائية املتحرضة 
التي تتكلم بالصورة عن إنساننا وإنسانيتنا بصدق ومهارة تضع بصمتها بني بصمات 
العالم الفنية لتزيل صورة وترسم صورة جديدة تصلح لثقة العالم بإمكانياتنا ونحن 
نملك املوارد البرشية وخربتها، وال نسمح بهدر أموالنا دونما انجاز فني حقيقي يعرب 
بعمق عنا وعن ثقافتنا باألمس واليوم وغدا.واضاف : نبارك للمخرجني الس�ينمائيني 
الذين س�ينجزون باكورة أعمالهم ألول مرة يف س�ابقة تنفتح ع�ى الطاقات الجديدة 
يف اإلخ�راج الس�ينمائي العراق�ي.. وما كان س�يجدون لهم فس�حة أمل؛ ل�وال مناخ 
الديمقراطي�ة.. فمث�ل ه�ذه اإلرشاق�ة، وغريه�ا، اليج�وز إغفاله�ا يف ش�ّدة الوضع 
السيايس.   واستطلعنا رأي الدكتور صباح املوسوي، رئيس قسم السمعية واملرئية يف 

كلية الفنون الجميلة، فقال : مبادرة جميلة 
ورائعة وش�هدت افتتاح جماهريي واتمنى 
ان ترتقي بفعالياتها الالحقة بهذا املستوى 
م�ن الحض�ور الجماهريي وه�ذا النجاح، 
ومن خالل قائمة االفالم املش�اركة، فهي 
جديرة باملش�اركة ونتمن�ى للقائمني عى 
املهرج�ان كل التوفيق والنج�اح، ونتمنى 
ان ينم�و املهرجان يف دورت�ه الالحقة اكثر 
ويأخذ مكانته العاملية. واضاف : عدم دعم 

الدول�ة العراقي�ة للمهرجان هي مش�كلة، 
ليست السينما فقط بل تجاه كل النشاطات 

الفنية والثقافية يف البل�د ويكاد الدعم يكون 
معدوما، وان ش�اء الله بتكرار هذه املحاوالت 

س�يخضع صاح�ب الق�رار اىل ان يدع�م ه�ذه 
النشاطات النها رشيان الحياة يف البلد.  وقد اقامت 

جمعية سينمائيون بال حدود، عى هامش املهرجان، 
معرض�اً للص�ور الفوتوغرافية بمش�اركة أكثر من 50 

مصوراً ومصّورة من داخل وخارج العراق، وضّم املعرض 
أكثر من 120 لقطة توّزع عى رواق املدخل للقاعة الرئيسّية.   

ويش�تمل املهرجان عى املسابقات واألقسام التالية :1- مسابقة 
الفيل�م الروائ�ي الطويل، 2- مس�ابقة الفيلم الوثائقي، 3- مس�ابقة 

الفيلم الدرامي القصري، 4- مس�ابقة أفالم حقوق اإلنسان )صورة إنسان( 
وهو قسم مخصص لألفالم التي تتناول قضايا حقوق اإلنسان يف داخل العراق أو 

يف الوطن العربي والعالم، 5- مس�ابقة مخرجات عربيات: وهو قسم خاص لتشجيع 
الس�ينمائيات يف الع�راق والعالم العربي لكي يكن جزءا فاعال يف الحركة الس�ينمائية 
وإلثبات أنفس�هن يف تحديهن للعديد من الظروف واملصاعب وحملهن الكامريا وصنع 
أفالم تحاكي الواقع املعاش والهدف هو أن يكون هذا القسم نواة لدعم سينما املرأة يف 
العالم العربي بكل الوس�ائل واإلمكانات املتاحة، 6- مسابقة آفاق جديدة وهو قسم 
مخص�ص للتجارب الس�ينمائية للمخرجني العراقيني ومنه�م الذين تخرجوا حديثا 

من كليات ومعاهد الس�ينما يف العراق )خاصة بالس�ينمائيني العراقيني(. وأش�ار 
اىل أن كافة املس�ابقات مفتوحة للمش�اركني من العالم العرب�ي وخارجه ماعدا 

مسابقة )آفاق جديدة( املخصصة للسينمائيني العراقيني.

الدعم احلكومي البسيط جاء يف اللحظة األخرية

مهرجان بغداد السينامئي الدويل الرابع .. يتحدى العوز ويعلن أمنياته!!

مخرج يهاجم دائرة السينما والمسرح
انتقد املخرج املرسحي عبد عيل كعيد، النظام اإلداري لدائرة الس�ينما واملرسح، مش�رياً إىل وجود خلل كبري يف تركيبة 

الدائرة املبنية عى "الفساد اإلداري".
وقال كعيد لوكالة أنباء محلية الخميس املايض "إن سيطرة الكروبات عى عمل دائرة السينما واملرسح حرمت الكثري 

من العنارص الكفوءة من نيل فرصتها وصار العمل حكراً عى فئة دون غريها".
وأضاف "أن كثرة املفس�دين وعدم متابعة الطاقات املوجودة يف دائرة الس�ينما واملرسح لم تفس�ح املجال لكثري من 

املواهب والطاقات، وبالتايل ولد خلالً عى خشبة املرسح من عدم استثمار تلك الطاقات".

سمية الخشاب ُتغني خليجي
يبدو أن الفنانة س�مية الخش�اب ال تقوى عى الغي�اب عن جمهورها حتى ولو لع�ام واحد، فبعد أن حّجم 

وزنها الزائد حضورها س�ينمائيا وتليفزيونياً املوس�م املايض؛ 
وجدت وس�يلة أخرى لتكون حارضة عى 

الس�احة؛ حي�ث تح�رض حالي�ا 
أللبوم خليجي جديد.

سمية كش�فت عن أنها تجري 
مكثف�ة  عم�ل  جلس�ات  اآلن 
اللمس�ات األخ�رية عى  لوضح 
األلبوم الذي من املقرر أن يطرح 

خالل أسابيع باألسواق.
وقالت "األلبوم من تأليف الشاعر 
خال�د جهي�دي، وألح�ان محم�ود 
الخيامي، ويحمل عنوان “مو برضاك 
غصبن عن�ك”، ولم أغن فيه أية أغنية 
إال بعد اقتناعي الكامل بكل كلمة ولحن 
فيه، وهو هدية مني إىل جمهوري يف الدول 
العربي�ة ومرص، والذي يحب هذا النوع من 

الغناء ويقبل عليه”.

سمر قحطان وحكاية جندي عراقي
من تأليف سمر قحطان وإخراج حاتم عودة وتمثيل برشى إسماعيل وإياد الطائي 
وطه املش�هداني وحيدر سعد تتواصل االستعدادات يف دائرة السينما واملرسح ومن 
خ�الل الفرقة الوطنية للتمثي�ل ولهذا العام لتقديم حكاي�ة جندي عراقي يعيش 

إرهاصات من آثار سلبية ينتهي به املطاف إىل الجنوب. 
وسيتم تقديم العرض املسحي يف منتصف شهر ترشين األول املقبل وعى خشبة 

املرسح الوطني.
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جانيت جاكسون تعتنق اإلسالم لتتزوج القطري
يتمن�ى كل من النجمة األمريكية جانيت جاكس�ون واملليونري القطري 
وس�ام املان�ع ال�زواج خالل ع�ام 2013 يف قط�ر موطن األخ�ري، وأكد 

أوكط�ار  عدن�ان  الرك�ي  املؤل�ف 
املع�روف باس�م ه�ارون يحيى، أن 
زواج جانيت ووس�ام س�يكون عى 
الطريقة اإلس�المية، مشريا إىل أنها 
اعتنق�ت اإلس�الم رساً مث�ل أخيها 
الراح�ل ماي�كل جاكس�ون لكنه�ا 

فضلت عدم الكشف عن األمر.
ووفق�ا ملص�در رفض ذكر اس�مه، 
فحفل زفاف جانيت جاكس�ون 
التي تكرب وسام املانع بحوايل 
10 سنوات، سيكون من أكرب 
حف�الت الزفاف الت�ي قد تقام 

 National يف التاري�خ، وقال ملجلة
Enquirer لق�د حددا نهاية عام 2013 إلقامة حفل الزفاف، لكنهما 
م�ازاال يعم�الن ع�ى التفاصي��ل وس�يحددان املوعد األكي�د للحفل 

قريبا«.
كم�ا أك�د املصدر أن وس�ام املان�ع يري�د أن يجعل زفافه ع�ى جانيت 
جاكسون أسطورياً، وقرر إهداء كل ضيوفه املقرر أن يصل عددهم إىل 
500 ش�خص، ساعة »رولكس« بقيمة 10 آالف دوالر، ووضع ميزانية 

قيمتها 3 ماليني دوالر إلجراءات نقل الضيوف إىل قطر.
عالقة املانع وجانيت بدأت يف كانون االول عام 2009 بعد تقديم األخرية 
لحفل يف الرشق األوسط، لكن عالقتهما الغرامية بدأت يف صيف 2010، 
علما بأن وس�ام تقدم لخطبة جانيت العام املايض وأهداها خاتما من 

املاس يبلغ وزنه 15 قرياطا.
املان�ع املع�روف بعالقاته الواس�عة يف عامل�ي العق�ارات واإلعالم، كان 
يخطط للزواج من جانيت جاكس�ون ع�ام 2011 لكنه فضل االنتظار 
ليتمك�ن م�ن التخطي�ط الجي�د لالحتفال الذي ق�د يكلف�ه 20 مليون 

دوالر.

مهند وبراد بت في مسلسل تركي
قالت عدد من وسائل اإلعالم الركية، إن النجم الركي كيفانج تاتليتوج 
الش�هري عربياً ب�”مهند” يس�تعد ملش�اركة الفنان األمريكي الشهري 

ب�راد ب�ت يف بطول�ة مسلس�ل 
ينتظر  لكن�ه  ترك�ي جدي�د، 

موافقة النجم الهوليودي.
بش�هرة  يحظ�ى  ب�ت، 
واسعة يف تركيا، وهذا ما 
حفز العديد من رشكات 
الكربى  الركية  اإلنتاج 
البطول�ة  دور  لع�رض 
عليه مع الشاب الركي 

الوسيم.
ويرى كثريون أن ظهور 
عمل تركي ُيشارك فيه 

براد، سيسمح للدراما الركّية بغزو السوق األمريكية، الذي 
ُيعد أوسع سوق فني يف العالم.

جدي�ر بالذك�ر أن النجم، ب�راد بت، قد س�بق وأن اعتذر عن 
تجسيد شخصّية امللك “اليوش” يف املوسم الثاني من مسلسل 
“حريم الس�لطان”، بالرغ�م من عرض مبل�غ مليوني دوالر 
علي�ه، كما أنه رفض أن يصور أفالمه األمريكّية يف اس�طنبول 

لجذبه إىل السوق الركّية.

ميل ستريب تتبرع بمليون دوالر
تكريم�ا لذك�رى مؤسس�ة جوزي�ف ب�اب واملخرجة 
والكاتبة الراحلة نورا إيفرون، أعلنت النجمة 
الحاصل�ة ع�ى جائزة األوس�كار 
مريي�ل س�ريب تربعه�ا بمبلغ 
ملي�ون دوالر مل�رسح نيوي�ورك 

الشعبي.
ه�ذه  “أعط�ي  قال�ت  س�ريب 
الهدي�ة تكريما ملؤس�س املرسح 
العام صديق�ي ومعلمي جوزيف 
باب، وإحي�اء لذكرى أحد أعضاء 
امل�رسح وأكث�ر مؤي�دي املرسح 

صديقتي نورا إيفرون”.
جدير بالذكر أن بدايات س�ريب 

 1975 ع�ام  يف  امل�رسح  م�ع 
 Trelawny of the ” بمرسحية
” ومرسحي�ة “هن�ري   Wells
V” عام 1976، وكانت سريب 
قد س�اعدت زمالءها املشاهري 
يف االحتف�ال باليوبي�ل الذهبي 
مل�رسح شكس�بري م�ن خالل 

مرسحية “روميو وجوليت”.

مــن هناك

 العدد )359( االحد 7 تشرين االول  2012

وقف��ت الممثل��ة االس��ترالية نيك��ول كيدم��ان أم��ام عدس��ات المصورين بابتس��امتها 
وإطاللتها المميزة ل��دى وصولها، أول من أمس، لحضور العرض العالمي األول لفيلمها 

"Paperboy" الذي يشارك في مهرجان نيويورك السينمائي.
وتألق��ت كيدمان في ثوب احمر اللون من تصمي��م  L’Wren Scott وحذاء من نفس 

المصمم.

مسرحية المختار ونساء الحي
من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف وإخراج/ كزيزة عمر 

تمثي�ل/ نهر صالح دلوبي – بنار 

نج�م الدي�ن- دياري عم�ر- روز 

اوميد – بيان عيل – اشفا محمد 

كزي�زة  أص�داء  فرق�ة  تقدي�م/ 

الفنية 

الزمان/ أيار 2012

املكان/ قاعة مركز شباب قضاء 

كويسنجق وقضاء رانية 

املرسحية كوميدية نقدية هادفة 

وموضوعه�ا يبحث يف مش�كالت 

املش�كالت املرأة يف املجتم�ع الكردي وانعدام  وبع�ض  الخدم�ات.. 

االجتماعي�ة املوج�ودة حالي�ا يف 

كردس�تان ... وهي م�ن التجارب 

وت�م تقدي�م املرسحي�ة بضيافة الفنية الحديثة. 

قس�م امل�رسح يف معهد الش�هيد 

جعفر للفنون الجميلة.

املخرج كزيزة عمر 

كــــــالكيت



المستقبل العراقي/ مؤيد عبد الزهرة

معنى التشاؤم
التش�اؤم لغة؛ بمعنى الشؤم، الشر والنحس. شأم 
أي حمل إليه الشؤم )جبران مسعود، الرائد(. وهو 
خالف اليمن، بمعنى الّطيرة وهو ما يتش�اءم منه 
و"تطير من رؤية البوم" وتشأم تشاؤماَ وتشاؤما 
ضد تيمن أي فأل فأالَ س�ّيئاَ. ورجل مش�ؤوم على 
قوم�ه والجم�ع المش�ائيم. وق�د أنش�د س�يبويه 

لألحوص اليربوعي:
مشائيُم لْيسوا ُمْصلحين عشيرة

وال ناعب إاّل بشؤم ُغرابها
وجاء في لسان العرب أن شؤم الدار ضيقها وسوء 
جارها وش�ؤم المرأة أن ال تلد وشؤم الفرس أن ال 
ينزى عليها و يقال: شأم فالن على قومه يشأمهم 
فهو ش�ائم إذا جر عليهم الش�ؤم وقد شئم عليهم 
فهو مش�ؤوم إذا صار ش�ؤماَ عليهم و طائر أشأم 
والجمع األش�ائم وه�و نقيض األيامن و أنش�د " 

زهير بن أبي سلمى" :
فتْنِتج لُكم ِغلْمان أْشآم كلّهم
كأحمر عاد ُثّم ترَضع فتفطم

وجاء في المورد أن "Pessimism" بمعنى التشاؤم 
أو التش�اؤمية ؛ و هو االعتق�اد بأن عالمنا هذا هو 
أس�وأ العوالم الممكنة أو بأن جميع األش�ياء تنزع 
بطبيعته�ا إل�ى الش�ر واالعتق�اد ب�أن كفة الش�ر 
والش�قاء أرج�ح في ه�ذا العال�م من كف�ة الخير 
والس�عادة وأن "Pessimist" بمعنى المتش�ائم أو 

المؤمن بالتشاؤمية.

وجود مقلق ومكروه في الطريق!!
 الس�يدة  زهراء عبد الحسن )40( سنة "ربة بيت" 
تتطي�ر وتك�ون ف�ي اعلى درج�ات التش�اؤم لدى 
رؤيته�ا إلح�دى قريباتها في العائل�ة، حيث تعتبر 
أن وجوده�ا ف�ي أي م�كان "نذي�ر ش�ؤم" وينبئ 
ب�"مصيبة ما"، مبينة أن هذه الفتاة لم تتواجد في 

مكان إال وحدثت فيه مشكلة.
وتقول، "ال أستطيع رؤيتها على اإلطالق، فمجرد 
أن أراها ينتكس كل يومي وأش�عر أن هناك ش�يئا 
سيئا سيحدث معي، فوجودها مقلق في أي مكان 
وعينه�ا ضيقة"، مضيفة "أحاول تجنبها في كثير 

من المناس�بات واألفراح، وإخف�اء الجمعات عنها 
حت�ى ال تحضر إال أنن�ي حتما س�أراها كونها من 

العائلة".
سهام محمود )44 عاما( سيدة أخرى تخاف كثيرا 
على بيته�ا وعلى أوالدها عند ق�دوم أخت زوجها 
لزيارته�ا فتق�ول "أخ�اف منه�ا كثي�را خصوصا 
عندم�ا تص�ر على أم�ر م�ا أو على معرفة ش�يء 
مح�دد؛ فبمجرد س�ماعي ذل�ك أتيقن أن ش�يئا ما 

سيئا سيحدث وأقلق طوال الوقت".
وتضي�ف أن�ه بمج�رد خروجها م�ن عنده�م تبدأ 
بق�راءة القرآن ف�ي المنزل وعلى أوالده�ا، مبينة 
أن له�ا كثيرا من التج�ارب معها والتي ال بد من أن 

تتعلم منها.

لن يمضي اليوم على خير ؟!
"جي�ب العواق�ب س�ليمة ي�ا رب"، به�ذه الجملة 
يس�تفتح العش�ريني خلي�ل إس�ماعيل حديثه مع 

واحد من زمالئ�ه، الذي يعده من أكثر الناس الذين 
يتش�اءم بوجوده�م ويضي�ف طاقة س�لبية على 

المكان تبدل الحال تماما بمجرد حضوره.
ويق�ول: "عندما أراه خ�الل يوم�ي أدرك أن اليوم 
ل�ن يمض�ي على خي�ر حتى على ابس�ط األش�ياء 
وأصغره�ا، إال أنني اربطها به مباش�رة كون حتى 
ابس�ط األش�ياء الس�لبية ال تحدث مع�ي إال عندما 

أراه".
ويضيف أنه يطلق عليه اس�م "البوم�ة"، مبينا أنه 
قد يكون شخصا جيدا وال يقصد اإلساءة لشخص، 
إال أنه ال يس�يطر على نفسه فوجوده يبشر بقدوم 

مصيبة حتما.

معتقدات موروثة
أما الخمس�يني هادي عبد جاس�م "كاسب" فيرى 
أن مسألة التفاؤل والتشاؤم جزء من موروث أمم 
وحضارات وهو ليس شيئا جديدا في حياة البشر" 

مضيف�ا "أن كثيرا من البش�ر يعتق�دون أن لبعض 
األع�داد دورا في حياتهم فمنها م�ا يجلب الضرر، 
ومنه�ا ما يجل�ب الخير ويضرب المث�ل بالعدد 13 
ف�ي النحس، فهو يمثل ظاهرة عالمية حيث يعتقد 
الكثي�ر م�ن الن�اس أن الي�وم أو البيت أو الش�يء 
ال�ذي يحمل الرق�م يصاب في�ه بالضرر اإلنس�ان 
ويضرب المثل بالعددين 7 و 10 ، إذ يعتقد إن سبب 
تفاؤلهم أو تشاؤمهم هذا؛ أنهم يعدون حدوث هذه 
األش�ياء إنذارا بالش�ؤم والنحس وقدوم المصائب 
واألخب�ار المزعج�ة، م�ن وداع وف�راق وإف�الس 
وم�رض وموت... الخ ، أو بش�ائر بالنجاح والخير 
والس�عادة والتقاء األحب�ة واالجتماع بهم والغنى 
وقدوم األف�راح واألخبار الس�ارة... الخ . بس�بب 
اقتران حدوثها معا صدفة وتكرارها لمرات عديدة 

فأصبحت معتقدات يفكرون ويؤمنون بها ".

رمي المصائب والخرافة !!

ويذه�ب االختصاص�ي االجتماع�ي د. حام�د عبد 
الجب�ار إلى أن الثقاف�ة تقوم على فك�رة االنتقال 
من جيل عبر جيل، وأغلب هذه المعتقدات الثقافية 
س�ماعية أي نقلت من األجيال الس�ابقة وليس�ت 
مختب�رة علمي�ا وبالتال�ي ترس�خ في ذهنن�ا تلك 
األش�ياء. ويضيف أن المجتمع يمتاز بأنه يستخدم 
الكثي�ر من األقوال التي ل�م يختبر صحتها وهو ما 
جعلها منتش�رة، والتي تقوم على فكرة التش�اؤم 
من أش�خاص معينين أو تعزو إليهم س�بب حدوث 
شيء سيئ في حياتهم. ويشير إلى أن االقتران هو 
حالة نفسية تس�تدعي الربط بين األشياء اعتمادا 
على خب�رات اآلخرين وليس�ت خبراتنا نحن، لذلك 
يحدث هناك اقتران غير علمي بين حدث س�لبي أو 
س�يئ. ويؤك�د أن العقل الجمعي يتأثر بما يس�مع 
وينقل بعض المفاهيم دون أن يختبر تلك المعارف 
والعلوم وينسبها وفقا لتجربة حقيقية عاشها أي 
مّنا. وفي ذلك يرى االختصاصي النفس�ي د. احمد 
س�الم، أن هذه تسمى بالخرافة، حيث إن أشخاصا 
م�ن المعتقدي�ن بذلك يميل�ون إلى ربط أش�ياء أو 

أشخاص بأحداث معينة.
وبالرغم من أنه ال يوجد دليل علمي أو منطقي على 
هذا الربط س�وى أن الش�خص يميل إلى استخدام 
هذه الخرافة ويش�كل مجموعة من ربط األشياء، 
م�ن أج�ل إبراز حاج�ة أو رغبات داخل�ه من خالل 

عمل مثل هذا االقتران.
ويضيف أن هناك أشخاصا يبحثون عن التشاؤم أو 
ع�ن التفاؤل من خالل تلك الرموز؛ ففي حال كانوا 
يميل�ون إلى التش�اؤم فإنه�م يبحثون عن أش�ياء 
ورم�وز لتعزيز ذل�ك والعكس في حال�ة التفاؤل، 
الفت�ا إلى أن اإلنس�ان بطبيعته يبحث عن أس�باب 

للتشاؤم بحسب الحالة االنفعالية التي يعيشها.

سلوك الفرد بين التفاؤل والتشاؤم!
 فيما ترى د. ش�يماء حمزة" علم اجتماع " أن كال 
م�ن  التفاؤل والتش�اؤم يؤثر في تش�كيل س�لوك  
الف�رد، وعالقات�ه  االجتماعية وصحته النفس�ية 
والجس�مية، فالمتفائ�ل يتوق�ع الخير والس�رور 
والنج�اح، وينج�ح في تحقي�ق  التوافق النفس�ي 
واالجتماع�ي، وينظ�ر إلى الحي�اة بمنظار ايجابي  
ويكون أكثر إش�راقاً واستبش�اراً بالمستقبل وبما 
حول�ه، ويتمتع بصحة نفس�ية وجس�مية جيدة، 
بينم�ا المتش�ائم يتوق�ع  الش�ر واليأس والفش�ل 
وينظ�ر إل�ى الحياة  بمنظار س�لبي. وتضيف "مع 
أهمي�ة مفهوم�ي التفاؤل والتش�اؤم  ف�ي الحياة 
اإلنس�انية فإن الناس ترغب ف�ي صحبة المتفائل 
أكثر من صحبة المتش�ائم، كما أنهم يودون سماع 
األخب�ار واألحادي�ث الس�ارة المتفائل�ة أكث�ر من 
المتش�ائمة، بل يوص�ي البعض بض�رورة التحلي 

بصفة التفاؤل واالبتعاد عن التفكير التشاؤمي".
وتوض�ح د. حم�زة "وف�ي الحي�اة اليومي�ة كان 
للتفاؤل والتش�اؤم مظاهر ومؤش�رات جمة فهم 
يتفاءلون من رؤية قطي�ع الغنم فهو من الغنيمة، 
أو القط�ة تلحس وتمد كفها بوجهها أو الفراش�ة 

اس�تحكاك  أو  الس�لحفاة  تربي�ة  أو  الم�اء،  عن�د 
الحاج�ب األيس�ر، أو اليد اليس�رى، أثن�اء األكل أو 
رؤي�ة من يحبون صباحا فيعد ذلك النهار س�عيدا، 
أو من رؤي�ة الهالل أول ما يهل ، فضال عن الحمام 
أو الم�اء الوفي�ر أو بعض الوج�وه فرؤيتها تجلب 
الخير لنا، أو من انقالب علبة الكبريت على جانبها 
أو وقوع الصحن وكس�ره فهو يأخذ الش�ر معه أو 
وقوع وس�خ الطير على أح�د المارة، أو وضع نعل 
الف�رس فوق عتبة ب�اب المنزل، ويتش�ائمون من 

سماع صوت الغراب؛ ألنه "غراب البين". 
وكذلك رؤية قطيع م�ن الماعز فهو من العزى، أو 
من وجود الصحن المكس�ور أو المرآة المكسورة 
أو المق�ص المفتوح في البي�ت، أو من لبس المرآة 
ثياب س�ود لغي�ر ح�زن، أو من كن�س المنزل عند 
المغ�رب، أو م�ن عد األش�ياء ألن�ه يقل�ل البركة، 
أو م�ن انقالب الح�ذاء، أو من رؤي�ة وجوه بعض 
األش�خاص فرؤيتها نحس عليهم أو كنس المنزل، 
أو تقلي�م األظافر ليال. من جهته يرى خبير الطاقة 
حسام  البدري أن نفس األشخاص المتشائمين هم 
"سلبيون بطبيعتهم"، مبينا أنهم لو كانوا ايجابيين 
لما تشاءموا من أي شخص على اإلطالق، غير أنهم 
وضعوا في مخيلتهم اعتقادا أن وجود ش�خص ما 
معناه حدوث شيء س�يئ، ومن ثم فهم من جلبوا 
إلى حياتهم الطاقة الس�لبية من خالل التشاؤم من 
هذا اإلنس�ان. ويؤكد البدري، أن اإلنس�ان إذا كان 
من داخله منس�جما مع كل ش�يء من حوله فإنه 
"يجل�ب الطاق�ة االيجابية إل�ى عالم�ه"، مبينا أن 
المشكلة بالش�خص الذي يؤمن بالتشاؤم، منوها 
إلى أن "اإلنس�ان االيجابي والقوي مهما أحاط به 

طاقات سلبية فلن تؤثر فيه".

التشاؤم والنفس البشرية
وبشأن نظرة الدين لمسألة التشاؤم، يرى األستاذ 
منذر الس�عدي  "تربية إسالمية" أن التشاؤم "أمر 
غير مس�موح به ش�رعاً"، وهذا قد يكون مرتبطا 
بإحساس داخلي غير قوي، إال أنه "ال أصل له" في 
الدين ألنه "من اإليمان أن تعيش الناس بأقدار الله 
تعال�ى لذلك ال بد من التوكل على الله واالبتعاد عن 
رب�ط األمور به�ذه الطريقة"  ويضيف "التش�اؤم 
صف�ة مرتبطة بالنفس البش�رية؛ يتف�اوت الناس 
ف�ي قابليتهم بالتفاعل معها وكذلك األمل والرجاء 
0 حي�ث ي�رى علم�اء النف�س الس�لوكيين خاصة 
)واطسن - وبيك( أن أفكارنا التشاؤمية والسلبية 
كلها مكتسبة وهي التي تؤثر على مزاجنا بصورة 
س�لبية قد توصلنا لحالة م�ن االكتئاب ومزيدا من 
التش�اؤم، وعليه متى ما أدركنا ضرورة اس�تبدال 
أفكارن�ا الس�لبية بما يقابله�ا من أف�كار إيجابية 
اعتدل مزاجنا وانقشع االكتئاب والتشاؤم .  وأشار 
الس�عدي موضحا "وال شك أن التشاؤم يحمل معه 
دائما الخوف من المس�تقبل وهذه عالجها بسيط 
حيث إنه من ثوابت عقيدتنا اإلسالمية التوكل على 
الل�ه مع األخ�ذ باألس�باب، وفي نظرن�ا يمثل هذا 

حافزا نفسيا كبيرا" . 

المستقبل العراقي / بشرى الشمري

يجد اإلنس�ان نفس�ه في منتصف طريق الحياة 
أحيانا، ليش�غله س�ؤال لم يكن يفكر فيه في 

الس�نوات الس�ابقة، إال انه قد ح�ان الوقت 
لمعرف�ة ما اله�دف من ه�ذه الحياة! وهل 
جميع البش�ر يفكرون بنف�س األهداف أو 

أن هنالك تباينا بينهم ؟ 
كثير من الناس يمضون حياتهم من اجل 
تحقيق ه�دف معي�ن، ويصب�رون على 
مصاعب هذه الحياة وما بها من قسوة 
من اج�ل الوصول إلى ما يصبون إليه، 
ولك�ن هنال�ك مجموعة م�ن الناس 

ال تعرف لم�اذا تعيش ب�ل ترى بأن 
الحياة هي التي تمضي بهم وليس 

هم من يمض�ون بالحياة، هذه 
الجدلي�ة قائمة منذ 
األزل؛ الن اإلنس�ان 
ذاته دائم البحث عن 

أسئلة وجوده.

الهدف جماعي
ب�دور  لن�ا   ت�روي 

حمد - وهي ثالثينية 
لطفلتي�ن-  أم  و 
الحياة  قصته�ا م�ع 
لتخبرن�ا أن وجودها 
بالحياة  واستمتاعها 
يرتب�ط ارتباط�ا كلياً 
طفلتيه�ا،  بوج�ود 
بدور"أنن�ي  تق�ول 

أعيش م�ن اجلهما فال 
يوج�د أنب�ل م�ن هكذا 

هدف، وهو هدف ال يقتصر علّي، بل هو مش�ترك بين 
اغل�ب األمهات، فوجود األطف�ال يصبح مرطبا لهذه 
الحي�اة، فاألم تراق�ب أطفالها كم�ا يراقب 
الم�زارع أش�جاره، مجرد أنن�ي أرى أن 
ابنت�ي أصبح�ت تنطق الح�روف فأنا 
اش�عر بس�عادة عارمة وامس�ح كل 
تعب الي�وم الذي أعاني�ه". وتضيف  
السيدة بدور "الشعور الطبيعي ألي 
أم ه�و أن تضع أطفالها من األهداف 
األساس�ية في حياته�ا، تمر على األم 
لحظ�ات صعب�ة ف�ي الحي�اة إال أنه�ا 
تتناس�ى ذلك ألنها تتذكر في لحظة من 
اللحظات أن أطفالها يعتمدون على قوتها 
ويس�تندون إليها، فتصبح تفك�ر بحياتها 
لي�س فق�ط تفكي�را فرديا بل ه�و جماعي 

متعلق بالعائلة كلها".

اختالف األهداف
بين  تختل�ف  األه�داف 
الخت�الف  البش�ر 
والبيئ�ة  الطبيع�ة 
به�م  المحيط�ة 
والعوام�ل الت�ي 
تغزو تنشئتهم. 
ط�ن  ا لمو ا
س�عيد  زك�ي 
ب�أن  ي�رى 
حيات�ه كلها 
ل�م تظه�ر 

صبغته�ا 
عندم�ا  إال 
حقق حالياً 
هدف�اً كان 
منذ  يتمنى 

فترة طويلة أن يصله، يقول س�عيد " طوال س�نوات 
عمل�ي، وأن�ا اآلن ابل�غ من العم�ر ما يق�رب من  ال� 
"س�تين عاماً"، وأنا أفكر أنني ف�ي وقت ما يجب أن 
أحقق فك�رة كانت تجول في دماغي منذ القدم، أنني 
دوم�اً اذهب إلى الصالة ف�ي الجامع وكنت أرى كيف 
أن األطف�ال يتجمعون حول إمام المس�جد ليحفظوا 
القرآن في أوقات الفراغ، ولذا قررت أن اصنع طابقا 
مخصص�ا ف�ي منزل�ي م�ن اج�ل تحفيظ الق�رآن". 
س�عيد بعدما خصص طابقا كامال لغايته يشعر اآلن 
بالس�عادة، وخصوصا انه يشرف عليهم بشكل كامل 
ويحفظ معهم، ويرى س�عيد بأن أهداف الحياة يجب 
أن تكون أهدافا مثمرة تفيد الجميع حتى تعم الفائدة 

والنفع".

الحياة سوف تنتهي !!
عند س�ؤال الطالب الجامعي مضر المس�عودي وقف 
عاجزاً، ولم يستطع اإلجابة، يقول المسعودي" إنني 
ال أفك�ر بأهداف معينة وال أري�د أن أفكر بأمر محدد، 
ألنن�ي أرى بأن هذه الحياة ش�ائكة وه�ي التي تقدم 
لنا خياراتها، ولسنا نحن من نحددها أو نسعى إليها، 
وهنالك الكثير مما يبذل�ون جهودا ليصلوا إلى هدف 
محدد ليكتش�فوا بعد فت�رة أن كل جهدهم ذهب مع 
الريح، وتصيبهم انتكاس�ات نفسية بعد ذلك، لذلك أنا 
ال أريد تحديد أي هدف وارى أن أس�ير في هذه الحياة 

دون مس�عى مح�دد أفض�ل ل�ي". ويضي�ف الطالب 
الجامع�ي "ال اعرف لماذا يجب أن يكون هنالك هدف 
محدد نس�عى إليه، والحياة في آخر المطاف س�وف 
تنته�ي، ولنا زمن محدد يجب أن نعيش�ه، بالتالي أن 
نبق�ى دون ه�دف أفض�ل، فاألهداف تجل�ب الغضب 
والح�زن واالكتئ�اب وكل أنواع الي�أس، إنني ارفض 
تمام�ا وجود ه�دف، فأنا ال اعرف أن كنت س�أعيش 
ألكث�ر م�ن ه�ذه اللحظ�ة أم ال". المس�عودي ينظر 
إلى األه�داف كونها ترتبط بزم�ن محدد، وهو ينظر 
إل�ى أن حياته غي�ر معروف متى موع�د انتهائها، إال 
أن ه�ذه النظرة ال تعد نظرة البش�ر العام�ة، الطفلة 
سلس�بيل مالك وهي في الصف الراب�ع عندما عبرت 
عن هدفها بالحياة أخبرتنا أنها تريد أن تصبح طبيبة 
أسنان وأنها ستبذل كل جهدها لتستطيع دراسة هذا 
التخص�ص وال يوج�د عندها أمر آخ�ر تفكر فيه في 

هذه الفترة غير هذا الهدف.

أمنيات وحقوق مشروعة
أم�ا الزمي�ل مروان الفت�الوي فقد لخ�ص هدفه في 
الحي�اة قائ�ال "عانيت طوي�ال من الح�روب وتعاقب 
الحكومات الفاش�لة ونق�ص الخدم�ات وضرورات 
العي�ش الكري�م، ب�دت األه�داف أق�رب إل�ى ن�كات 
س�اخرة، فالس�فر إلى الخارج وبناء مس�تقبل هناك 

ه�دُف كثيرين، لكن؛ هل هذا ه�دف ؟!، وهدف توفير 
الس�كن أو توفي�ر ضرورة حياتية أخ�رى ليس هدفا 
بالمعنى الحقيقي، إنما هي حقوق مشروعة وليست 
أمنيات. "وأضاف، على الصعيد الش�خصي أهدُف إلى 
ذلك مع األس�ف، وه�و أن يكون لي بي�ت مع عائلتي 
الصغيرة وس�يارة تقلني، لكن عندما أمعن في قرارة 
نفسي واعتبره ذلك حقاً وليس هدفا، فإن هدفي هو 
الدراسات العليا وإكمال المش�وار الذي قطعه العمل 
وس�بل العيش، هذا ه�و هدفي المتضائ�ل المقّوض 

بمجرد توفير طعام لي ولعائلتي، أّي نكتة هذه!!

تحقيق األهداف قتال ومجابهة
فيما رأى الزميل قصي القريش�ي أن تحقيق األهداف 
يتطلب قتاال ومجابه�ة وحضور إرادة قائال، أن أورد 
أهدافي حبراً على ورق واسطرها متمعناً ومستشرفاً 
زمن�اً آتي�اً قد يب�دو ضرباً م�ن ضروب الخي�ال، مع 
تزاح�م آالف األفكار ف�ي مفكرة عقل�ي المضطرب 
بس�بب م�ا الق�اه ويالقي�ه من أزم�ات عق�د ألفيني 
متدفقة ومتالحقة أدناها ش�لل ف�ي مفاصل الدولة 
والمؤسس�ات الداعمة، قد يجعل من مس�ألة تحقيق 
األهداف أمراً صعباً للغاية، لكني أتش�بث بإسقاطات 
زم�ن غفل عل�ى حين غرة من تس�ديد س�هامه على 
تطلعات�ي وما أصب�و إليه من أهداف رس�متها بعين 
الخبير وصغ�ت حروفها بتمعن، نع�م حققت بعضاً 
م�ن طموحات�ي، لك�ن، أس�ماها وأجلّه�ا أقاتل اآلن 
لتحقيقها لكني لألسف الشديد منزوع السالح، ومع 

كل ذلك، سأستمر في المجابهة حتى النهاية..

بال جدوى
األخصائي�ة االجتماعي�ة رس�ل عبد الرحم�ن تقول: 
»وج�ود ه�دف أو مجموع�ة أه�داف ل�دى اإلنس�ان 
أس�اس مهم في حياته، ويجب أن يكون لكل إنس�ان 
هدف يس�عى وراءه، وإال ألصبح�ت الحياة بال معنى 
وبال طعم، هنالك مجموعة من البشر الذين يرفضون 
وج�ود أهداف محددة بحياتهم ك�ون الحياة مرتبطة 
بالموت، ولكن أن زادت حاالتهم هذه فعليهم مراجعة 
الطبيب النفس�ي خوف�اً من وجود حالة الوس�واس 

القهري، وأيضا االكتئاب وغيرهما من الحاالت«.
وتضي�ف" األه�داف في ه�ذه الحي�اة نوع�ان قصيرة 
وطويلة األمد، واإلنس�ان يجب أن ينشغل بهدف محدد 
حت�ى ال يج�د نفس�ه بف�راغ قات�ل، ويعيش حي�اة بال 
جدوى، وأهداف البشر مختلفة ومتباينة ألن كل إنسان 
له اهتمامه ورؤيت�ه لألمور، وبيئته الثقافية ومجتمع 
محدد يعيش فيه، وال ننس�ى دور األس�رة في تنش�ئة 

الطفل في أن يكون له هدف محدد يسعى من اجله".
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النفس البشرية

نحن والحياة

                ما الذي يجعل البع�ض يف خ�شومة مع احلياة ويتطري من اب�شط الأ�شياء بل ويعلق ف�شله اأو احباطاته اأو حتى خطواته املرتبكة على �شماعة 
احلظ والنح�ض الذي ي�شيبه لوجود هذا ال�شخ�ض اأو ذاك، وهل من ال�شواب اأن نبني حياتنا انطالقا من قراءة الأبراج، اأومن التفاوؤل بوجه فالن 

والت�شاوؤم من روؤية فالن؟ ت�شورات ومعتقدات مازالت حتجز مقعدها بني �شفوفنا، وان غادرها البع�ض، اأو اأغم�ض عينيه عنها البع�ض الآخر، ولكن 
من الثابت اأنها ت�شكل حياة الكثريين يف روؤيتهم ونظرتهم وحكمهم على الأ�شياء فهناك من ل يخطو خطوة خارج الدار اإذا ما اأ�شبح بهذا الوجه اأو 

ذاك وهناك من يبقى حبي�ض اأوهامه  وهواج�شه جراء ما طالعه يف قراءة الأبراج.. اأنها جزء من موروث لي�ض من ال�شهل جتاوزه، مع ذلك ماذا يعني 
الت�شاوؤم وكيف يكون التفاوؤل واأي طريق للحلول حتى نغادر قيد املوروث !!                                                         

بين الخصومة مع الحياة واإلقبال عليها خيط رفيع

ما هي الطريق الفضلى لتحقيق األهداف ؟!
مازال اآلالف من األطفال في بالدنا يحلمون بتعلم األبجدية، ألنهم حرموا من ارتياد المدارس كأقرانهم، 
وحج��ة أوليائهم في ذلك الفقر والحرمان، أو العتبارات إيديولوجية ومعتقدات دينية، ولو بدرجة أقل. 
يترك500 ألف طفل المدارس سنويًا ألسباب مختلفة، حسب إحصاءات غير رسمية، لكن ما خفي أعظم، 
فأعداد ال يس��تهان بها لم تلتحق بالمدرس��ة قط رغم وصولها إلى سن الدراسة، ومن كال الجنسين، ولم 
تنقذه��ا من براثن الجهل قضية إلزامية التعليم. ف��إذا كان غيرهم من األطفال يحلمون بجهاز كمبيوتر 
محم��ول، ال تتع��دى أحالم هؤالء قلما ومحفظة ومئزرا، ال فرق أزرق كان أم أبيض، غير أنهم وجدوا عنها 

بديال في أرض تنتظر من يفلحها أو أغنام للرعي أو حتى طاولة لبيع السجائر.
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لم تعد للشهادة من حرارة وال نبض وال وقار، 
ول�ذا صارت توزع على القتلة والعيارين ومن 

هم في الدرك األسفل من النار .
كل القتل�ى ص�اروا ش�هداء حت�ى ل�و كان�وا 
لصوصا وسماس�رة ودجالين وعمالء وقتلة 
يستبيحون دماء األبرياء, وكأن الشهادة هدية 
ت�وزع كيفم�ا يش�اء المداحون ال كما تش�اء 
السماء صاحبة الخيار والتأسيس والمرجعية 
التي ال ينافس�ها إال جاهل أو مكابر وحس�بك 
بفرع�ون غريق البح�ر مثاال, وبنم�رود الذي 
بهت وفش�ل حاال أمام إبراهيم المكتمل عقال 

وكماال.
ول�م يع�د للجهاد م�ن معنى س�وى التفخيخ 
والتفجي�ر وزرع الم�وت والدم�ار ، ول�م تعد 
للث�ورة من قيم وأخالق تحم�ي البالد وتفرق 

بين المحارب والمرتد وبائع الديار.
ولم تع�د للوطنية م�ن حدود تحت�رم وال من 
مفاهي�م تنتظم, وإنما ه�ي صيحة يكثر فيها 
الضجي�ج , ويدعيه�ا كل م�ن ال يع�رف الفج 
العمي�ق وم�ن ال يع�رف الضام�ر والصائ�ل 

والضابح في صبح العجيج.
ول�م يع�د للفن من ح�دود, فبابه مش�رع في 
الجه�ات األربع يدخله الخش�اب والسمس�ار 
والموم�س وم�ن معه�ا اله بالدع�ة، ولم تعد 
للثقافة من رس�وم وال لمدعيه�ا من خصوم 
بعد أن تهدمت أس�وارها وتعطل�ت منتدياتها 
وفسدت بضاعتها وكثرت لكنتها واستفحلت 
عجمتها وتعالت رطانته�ا حتى لم يعد للصم 
الصياخي�د من معن�ى, وال للمعصرات الثجاج 
من مغزى , وال للطل والبوابل من فحوى, وال 
للمتكلم م�ن جمهور وال للخطيب من حضور 
وال للمنبر م�ن هيبة, وال للس�امع من رغبة, 
فلقد تغير الجمهور وفسد الحضور, وتحولت 
الهيبة إلى رعب وخيبة تخالط النفوس وتشل 

العقول .
فالمس�تقيم : منح�رف وال�ى اللغ�و منجرف 
وع�ن الصراط منص�رف وبألف م�ن الظنون 
مت�ورط ومختلف، والمؤم�ن للرذائل مقترف 
وبالفضيل�ة غي�ر معت�رف وللزه�و حلي�ف 
منجرف, واالستثناء موجود "ثلة من األولين 

وقليل من اآلخرين".
مه�وى  الث�ورة  أصبح�ت 
للنزوات  ومحط�ة  الغرائ�ز 
يبح�ث  للث�راء  وبضاع�ة 
أصحابه�ا عن والء مدفوع, 
وثمن ال يتوق�ف على كثرة 
الجموع وإنما على الصوت 

المرف�وع والش�عار ال�ذي يغ�ري 
المخ�دوع ومكات�ب يحضره�ا م�ن ال يعرف 
المبت�دأ والخب�ر, وال تهم�ه أبجدي�ة البش�ر 
وأخ�الق األمم, المه�م الغلبة بمن حضر حتى 
ل�و كان من الرع�اع ومن بائع�ي الضمير من 

مرتزقة األمير .
ولهذا أصبحت المكاتب مستأجرة وللدول ذات 
الش�أن مس�تعمرة ومن بينها كانت إلسرائيل 
عيون منتش�رة وأم�ال منتظ�رة ألنها عرفت 
م�وت األم�م والعرب م�ن الميتي�ن, تجمعهم 
الطبل�ة وتفرقه�م العص�ا وتل�ك مقول�ة ابن 
الوقاص للخليفة عمر بن الخطاب الذي كانت 
درته عقابا لزهو معاوية ولكنها لم تفلح ألن 
خنج�ر أبي لؤلؤة كان يخت�زن خذالن العقول 
وم�رض النف�وس وحق�د الجاهلي�ات مثلما 
كان س�يف ابن ملج�م فاتحة لم�وت الحمية 
والحيوية واستعار نار الفتنة التي يقاتل فيها 
م�ن ال يعرف الناقة من الجمل وال يحفل بدنيا 
مكت�وب فيه�ا األجل , حيث وقف�ت درة عمر 
ب�ن الخطاب ولما يكمل حس�ابه مع معاوية, 
وتوقف صوت علي بن أبي طالب وعقله الذي 

كان يقول:
" سلوني قبل أن تفقدوني , فاني اعلم 

ق  السماء من طرق بط�ر
األرض "

فظل الس�ؤال مفتوحا, ولكنه لم يجد من هو 
أهل للمعرفة, فظل كم�دا, ورحل حزينا وهو 

يقول:
"س�يليكم بعدي رج�ل مندحق البطن واس�ع 
البلع�وم ي�أكل م�ا يج�د ويطل�ب م�اال يجد, 
وس�يأمركم بش�تمي والب�راءة من�ي, فإم�ا 
الشتم فاش�تموني فإنها نجاة لكم وزكاة لي, 
وأما البراءة ف�ال تتبرأوا مني فإني ولدت على 

اإليمان والفطرة ".
فينم�ا كان الجه�اد خاص�ة ألولي�اء الله قال 
تعال�ى "وجاه�دوا في الل�ه حق جه�اده هو 
اجتباكم وما جع�ل عليكم في الدين من حرج 
ملة أبيكم إبراهيم هو س�ماكم المسلمين من 
قبل وفي هذا ليكون الرس�ول ش�هيدا عليكم 

وتكونوا شهداء على الناس" .
أصب�ح الجه�اد لعق�ا على األلس�ن يدعيه من 
ل�م يجاهد نفس�ه وم�ن غلبت عليه ش�هوته 
واس�تولت علي�ه بطنت�ه ولم يحص�ن فرجه، 
وأصبح�ت الفتاوى يقرأه�ا الصبيان, ويفتي 
بها من ال يع�رف القواعد الفقهية مثل قاعدة 

:
1-  التجاوز

2-  الفراغ
3-  ال ضرر وال ضرار

ومن ال يعرف كل من في اآليات القرآنية وهي 
:

1-  المحكم والمتشابه
2-  العام والخاص

3-  الناسخ والمنسوخ
ومن ال يعرف أسباب النزول مثل :

1-  اآليات التي نزلت في السلم
2-  اآليات التي نزلت في الحرب
3-  اآليات التي نزلت في النهار

4-  اآليات التي نزلت في الليل
5-  اآليات التي نزلت في السهل
6-  اآليات التي نزلت في الجبل

7-  اآليات التي نزلت في مكة
8-  اآليات التي نزلت في المدينة

ومنهم من ال يعرف الراوي وحاله 
وال�رواة تاريخي�ا على 

أقسام :
1-  الصادق

  -2

الكاذب
3-  المنافق
4-  الجاهل

والعلم النافع للناس ال يؤخذ إال من "الصادق" 
ق�ال تعالى، "يوم ينف�ع الصادقين صدقهم"، 
وللصادقي�ن أذن واعية قال تعال�ى، "وتعيها 

أذن واعية".
وثبت عند الصحابة والرعيل األول أن عليا بن 
أبي طالب هو صاحب األذن الواعية بدعاء من 
النبي محمد "ص" وما يؤكد ذلك قوله تعالى، 
"ويتلوه شاهد منه " والشاهد من رسول الله 
ولرس�ول الل�ه "ص" هو علي ب�ن أبي طالب 
تؤكد ذلك أية رقم "61"، من سورة آل عمران 
"فم�ن حاجك فيه من بعدما ج�اءك من العلم 
فق�ل تعال�وا ن�دع أبناءن�ا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
ث�م  وأنفس�كم  وأنفس�نا 
نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين" – 61- آل عمران 
. وف�ي هذه اآلي�ة كان علي 
ب�ن أبي طال�ب هو نفس رس�ول الله ألنه هو 
وفاطمة والحس�ن والحس�ين م�ن خرج بهم 
رس�ول الل�ه "ص" للمباهلة، ه�ذا كان حدثا 
كبي�را ل�م يجد عقوال تس�توعبه الس�يما من 
الذي�ن تص�دوا فكان�ت الخيبة تصن�ع مصير 
البش�رية وتقوده نحو ال�ذل والهوان كما هو 
الي�وم يقاد بأه�واء توراتية تجع�ل من "مت 
رومن�ي" زعي�م المرم�ون في أمري�كا يتكلم 
كالما كبيرا في أحداث كبيرة ال يعرف مغزاها 
من أس�كرتهم ش�هوة الحكم والكرس�ي في 
ديار العرب والمس�لمين, فجعلتهم يتسولون 
فتات المس�اعدات, مثلما يتسولون الوجاهة 
على حس�اب الكرام�ة ، وذلك ه�و مثال على 

صغر العقول .
وكث�رة صغ�ار العق�ول ال يعني ع�دم وجود 
العق�ول الكبيرة, ولك�ن الكثرة تفس�د الرأي 
, ولذل�ك قال اإلم�ام علي بن أب�ي طالب عليه 
السالم : "ال رأي لمن ال يطاع "، وقبل ذلك قال 

الله تعالى، "وأكثرهم للحق كارهون"
وقال تعالى: "وان تطع أكثر من في 

األرض يضلوك"، وقال رسول 
قائ�د  "العق�ل  "ص":  الل�ه 
والعل�م رائد"، وق�ال "ص" : 
"الدين المعرف�ة "، والعقول 
الصغي�رة: هي العق�ول التي 

يك�ون نصيبه�ا من العل�م معدوما 
ومن المعرفة مذموما . واألحداث الكبيرة في 
"واألرض  األرض�ي  عالمن�ا 
لألن�ام".   وضعه�ا 
في  يأتي 

مقدمتها : "الوحي".
والوح�ي أول واكب�ر األح�داث الت�ي واجهت 

ال�رأي  ف�ي  فانقس�مت  البش�رية 
تجاهه�ا ق�ال تعال�ى: "كان 
الناس امة واح�دة فبعث الله 
ومنذرين  مبش�رين  النبيي�ن 

فاختلفوا.
والعق�ول الكبي�رة ه�ي التي 
آمنت بالوحي واتبعت الرسل 

واألنبياء وأوصياءهم . وكانت عقول األنبياء 
موضع االصطفاء قال تعالى:

" إن الله اصطفى ادم ونوحا وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين" -33- آل عمران .

وقال تعالى: "ش�رع لكم م�ن الدين ما وصى 
به نوح�ا والذي أوحين�ا إليك وم�ا وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال 

تتفرقوا فيه" .
وق�ال تعال�ى، "وال تكون�وا كالذي�ن تفرقوا 
واختلف�وا من بعد ما جاءه�م البينات وأولئك 

لهم عذاب عظيم".
والعقول الصغيرة هي التي اختلفت وتفرقت، 
والعق�ول الصغيرة هي التي قال�ت: لم يعذب 
الله الناس ول�م يهددهم بالعذاب، ونس�وا ما 
في االجتماع البشري من حاجة للعقاب حتى 

قيل: "من أمن العقاب أساء األدب".
والعقول الصغيرة ه�ي التي قالت: دعونا من 
الدين واتركونا ودولتن�ا المدنية وتابعهم في 
ذل�ك كل من ق�ل علمه ونضب�ت معرفته، ولو 
كان�وا يعلم�وا أن العالقة بين الدي�ن والدولة 
كالعالق�ة بي�ن األم ورضيعه�ا, ولذل�ك ق�ال 
تعال�ى ولم يعرفوا قوله، "ذل�ك الدين القيم"، 
وقال تعال�ى، "ومهيمنا عليه" وق�ال تعالى، 
"إن الدي�ن عن�د الله اإلس�الم" وه�و المعنى 
والمفه�وم ال�ذي لم تع�رف أبع�اده ألنه فهم 
فهم�ا مذهبيا تار, وتارة أخ�رى فهما طائفيا 
يؤدي إلى الفرق�ة والتفرقة واالختالف, فيما 
ه�و اتفاق بين كل أنبي�اء الله من ادم إلى نوح 
وإبراهيم وموس�ى وعيسى إلى خاتم األنبياء 
والمرس�لين محم�د بن عب�د الل�ه "ص" قال 

تعال�ى، "وإذا يتل�ى عليه�م قالوا آمن�ا به انه 
الح�ق من ربنا إن�ا كنا من قبله مس�لمين" – 

53- القصص .
ل  ق�ا تعالى، "قل الحمد لله وسالم و

على عباده الذين اصطفى 
الله خير أم ما يشركون" 
والذي�ن  النم�ل.   -59  –
أصحاب  اصطفاه�م 
القائدة  العق�ول 

ي�ن  لذ ا

انعدمت بينهم األنانيات وذابت الحساس�يات 
وكانوا مثال اإلخوة في الله , ولذلك قال تعالى 

: "وجعلناه�م أئمة يه�دون بأمرن�ا وأوحينا 
إليه�م فع�ل الخي�رات وإق�ام الص�الة  وإيتاء 

الزكاة وكانوا لنا عابدين" – 73- األنبياء.
" وما أرس�لنا من قبل�ك إال رجاال نوحي إليهم 
فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون " – 43- 

النحل .
وأهل الذكر هم أصحاب العقول الكاملة الذين 
منحهم الل�ه علما لدنيا والزال�ت قضية العلم 
اللدن�ي غير واضح�ة مثلما مازال�ت العصمة 
أله�ل الذك�ر غي�ر مفهوم�ة كل ذلك بس�بب 
العق�ول الصغيرة التي واجه�ت األحداث ولم 

تكن مهيأة لها .
ولق�د أوضح�ت اآلي�ات القرآني�ة قس�ما من 

مواصفات عقول أهل الذكر حيث قالت :"
" أفمن يعلم إنما انزل إليك من ربك الحق كمن 
هو أعم�ى إنما يتذك�ر أولوا األلب�اب" – 19- 
الرع�د . وأول�وا األلباب هم أصح�اب العقول 
الكامل�ة وه�ذه مواصفاته�م األخ�رى، ق�ال 

تعالى :
1-  "الذي�ن يوف�ون بعه�د الل�ه وال ينقضون 

الميثاق" – 20- الرعد .
2-  "والذي�ن يصلون م�ا أمر الله به أن يوصل 
ويخش�ون ربهم ويخافون سوء الحساب" – 

21- الرعد .
3- "والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا 
الص�الة وأنفقوا مما رزقناهم س�را وعالنية 
ويدرءون بالحس�نة الس�يئة أولئك لهم عقبى 
ال�دار"  – 22- الرع�د . ولق�د م�ر في س�ورة 
البق�رة أن الذي�ن ينفق�ون مم�ا رزقهم ربهم 
س�را وعالنية ه�و اإلمام علي ب�ن أبي طالب 
ن�زول  أس�باب  ف�ي  ج�اء  وق�د 
تل�ك اآلي�ة ف�ي أكث�ر من 
العقول  وأصحاب  مصدر, 
الصغيرة يس�تغربون من 
تأوي�ال  ذل�ك ويؤولونه�ا 
فقره�م  نتيج�ة  طائفي�ا 

العلمي وعوزهم المعرفي.
وأصحاب العقول الكامل�ة هم أولياء الله قال 

تعالى :
" إال أن أولي�اء الل�ه ال خ�وف عليه�م وال هم 

يحزن�ون" – 62- يون�س. وقال 
تعال�ى: "ي�وم يجم�ع الل�ه 

الرسل فيقول ماذا اجبتم 
قال�وا ال عل�م لن�ا انك 

ع�الم  أن�ت 

الغيوب" – 109- المائدة.
وق�ال تعال�ى خاتم�ا بها ه�ذا المعن�ى: "تلك 
الرس�ل فضلنا بعضهم على بع�ض منهم من 
كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيس�ى 
ابن مري�م البينات وأيدناه ب�روح القدس ولو 
ش�اء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما 
جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن 
ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن 

الله يفعل ما يريد" – 253- البقرة.
وق�ال تعال�ى تحري�كا للعق�ول واستش�عارا 
للمثول ولكن البعض نكص ولم يعرف األصول 
الت�ي كان مجرها هك�ذا: "ذري�ة بعضها من 

بعض والله سميع عليم" – 34- آل عمران.
وتاري�خ الوح�ي كبي�ر وطويل وفي�ه دالالت 
تهربت منه�ا العقول الصغي�رة وراحت تبني 
لنفس�ها كهوفا في أخادي�د النفس وتالفيف 
العق�ول, فاصطنع�ت لها فنونا وهي ليس�ت 
واس�تبدلت  العناوي�ن  وغي�رت  بالفن�ون, 
المضامين, واس�تعاضت  بالقش�رة عن اللب، 
فتصح�رت الحضارة وتلبدت مناخات العقول 
واغش�يت النف�وس بالعتم�ة الت�ي ل�م تنفع 
معه�ا عقاقي�ر الس�يكولوجي وال تحلي�الت 

البراسيكولوجي .
وأخ�ذت الم�رأة إلى حيث ال ينف�ع التعليل وال 
يفي�د التحلي�ل حي�ث اختطفته�ا دكتاتورية 
ال  األض�واء  به�ارج  وأصبح�ت  األس�توديو, 
تق�اوم نتيجة حش�ود العق�ول الصغيرة التي 
استس�لمت لقائد الهوى والمنى وتباعدت عن 
معان�ي "زلزلة الس�اعة" و "القارعة"، "وإذا 
األرض  زلزاله�ا* وأخرج�ت  األرض  زلزل�ت 
أثقالها * وقال اإلنس�ان مالها* يومئذ تحدث 

أخبارها *"
واخ�ذ الرج�ال إل�ى متاه�ات ال�ردى, فكانت 
للغواي�ة  الدني�ا مس�رحا 
وال حس�اب لآلخرة حتى 
النهاي�ة, فالحان�ات م�ن 
حرية االجتماع, والدعارة 
يتركونها  بهيمي�ة  حاجة 
ل�رأي الرع�اع, والمثلي�ة 
ال إش�كال فيها في بعض البقاع , والس�حاق 
مس�كوت عن�ه ب�دون اقتن�اع، ه�ذه بع�ض 
األحداث التي وجدت تشجيعا من قبل العقول 
الصغيرة، وهناك أحداث اكبر هو ما عبر عنها 

الشاعر :
أدهى المصائب في الدنيا وأعظمها

الش�يء مقلوب�ا  ي�رى                   عق�ل 
ومعكوسا 

وم�ن اكبر األحداث اليوم هو، تغير المفاهيم، 
ومن اكب�ر المفاهيم تغيرا وس�طوة وعدائية 
محارب�ة  فباس�م  اإلره�اب،  مفه�وم  ه�و، 
اإلرهاب يش�جع اإلره�اب، وباس�م مطاردة 
اإلرهاب تطارد الفضيلة، وباسم منع اإلرهاب 
أن يتوس�ع ويتم�دد, يضي�ق عل�ى المقاومة 
الحقيقي�ة، وباس�م الحقوق اإلنس�انية تهدر 
الحقوق الوطنية والبش�رية. وباس�م الحرية 
تصن�ع وتؤس�س عبودي�ات جديدة، وباس�م 
الحرية الشخصية تهان األديان والشخصيات 
التعبي�ر, تش�وه  المقدس�ة، وباس�م حري�ة 
الحقائ�ق وتش�رع التج�اوزات، وباس�م منع 
االنتش�ار الن�ووي ي�زداد تخزي�ن ال�رؤوس 

النووية
وباسم العقوبات االقتصادية، تجوع الشعوب 
وتسرق األرزاق ويعود االستعمار ولكن بلون 

جديد.
االمبريالي�ة  تس�تعيد  الليبرالي�ة،  وباس�م 
طقوسها وهيمنتها، وباسم محاربة األصولية 
وهي بدعة يحارب االلتزام والعقيدة، وباس�م 
الرياض�ة، تس�تباح القيم وتنتش�ر اإلباحية, 
ويصب�ح التعري مودة اولمبي�اد لندن 2012، 
وباس�م الربي�ع العرب�ي ، يس�تعاد س�يناريو 
"س�ايكس بيك�و"، وتحل الفوضى وتس�رق 
الثروات, والعقول الصغيرة تنشغل في العراك 
الفئوي والحزبي والعش�ائري والطائفي, فال 
تصحو إال والبالد قد قس�مت, والبنى التحتية 
ق�د دم�رت, واألمراض ق�د انتش�رت, فيعود 
الغ�زاة بحجة جديدة, وتظل إس�رائيل تحظى 

بأمن ولو إلى حين.
ويظ�ل الع�راق تحاص�ره األح�داث الكبي�رة, 
وتتجاذب�ه الم�واالة الخطي�رة, حت�ى لم تعد 
الس�يطرة على األجواء كافية للذين س�لبوها 
من�ه, ولم يع�د التفتيش مقنع�ا لطرف وغير 
مرض لط�رف آخر, وهو ف�ي كل ذلك  تقوده 
العق�ول الصغي�رة الت�ي عرفتها كل 
األطراف وأعطتها ما يناس�بها 
م�ن األوص�اف، وتل�ك هي 

الكارثة والمأساة.
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لم يعد للجهاد من معنى سوى التفخيخ والتفجير وزرع 
الموت والدمار، ولم تعد للثورة من قيم وأخالق تحمي 

البالد وتفرق بين المحارب والمرتد وبائع الديار

لم تعد للثقافة من رسوم وال لمدعيها من خصوم بعد أن 
تهدمت أسوارها وتعطلت منتدياتها وفسدت بضاعتها 

وكثرت لكنتها واستفحلت عجمتها وتعالت رطانتها

كثرة صغار العقول ال يعني عدم وجود العقول الكبيرة, 
ولكن الكثرة تفسد الرأي, ولذلك قال اإلمام علي بن أبي 

طالب "عليه السالم" : " ال رأي لمن ال يطاع ".

منطقتنا: أحداث كبيرة وعقول صغيرة ؟
من المس��ؤول عن التحليل هل هي العقول أم النفوس ؟بداهة تبدو العقول هي المس��ؤولة عن التحليل, لكن الواقع يفاجئنا بأن النفوس تس��بق العقول في المجتمعات التي غلبت على أمرها ولهذا 
قيل: " العقل في القلب"، ومجتمعنا مغلوب على أمره ؟هذه حقيقة مرة ومذهلة، فكل الدوائر العقلية وحماها مخترقة ومعطلة، حرية الكتابة في المدونات كش��فت غس��يال ال يبدو للعقل فيه من 
حضور, جهل, محدودية, تخلف, طائفية, عنصرية, فئوية ونفوس مريضة, واالستثناء موجود ولكنه نادر وقليل، ومن هذا الكم المخدر عقليا والمريض نفسيا وجدت إسرائيل ضالتها وعرفت كيف 
تبني أمنها وتحمي نفسها ولكن إلى اجل ليس بالطويل، لم يعد للحق من معيار, لم يعد للحقيقة من أنصار, لم تعد للعدل من ثمار، لم يعد للظلم من إنكار, ولم يعد للمظلوم من أي اعتبار, حتى 

مظلومية الحسين أصبحت من العادات التي تستجلب االستعبار وتستدر الدموع من دون األفكار .
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م�ن منك�م س�مع أو ش�اهد أو قرأ 
عن عمل عس�كري متق�ن نفذته أمريكا 
حلفائه�ا  م�ع  باالش�تراك  أو  لوحده�ا 
وتكل�ل بالنجاح ؟, ومن منكم س�جل أو 
رصد نصراً س�احقا وصريحا ومتكامال 
ألمري�كا على صعي�د حروبه�ا التعبوية 
المتالحقة, ابت�داًء من حربها في فيتنام 
التي  وانتهاُء بمش�اريعها االس�تباحية, 
اقتص�رت ه�ذه األي�ام عل�ى عملياته�ا 
العسكرية المتهورة في األقطار العربية 
واإلس�المية ؟, والتي ل�م تخلف وراءها 
غي�ر الخ�راب والدم�ار والفوض�ى, ولم 
تح�رز فيه�ا أي تق�دم غير التق�دم الذي 
أحرزته في العودة بالبلدان التي دنستها 
إل�ى عص�ور الجه�ل والتخل�ف, دخل�ت 
العراق غازية محتل�ة بذريعة البحث عن 
أس�لحة الدمار الش�امل, وبحجة صيانة 
األم�ن العالم�ي, والحفاظ عل�ى بوصلة 
الس�لم م�ن االنح�راف, فال عث�رت على 
مبتغاه�ا, وال نجح�ت في توفير ابس�ط 
معايي�ر االس�تقرار, ث�م تركت س�فينة 
الممزق�ة  بأش�رعتها  وراءه�ا  الع�راق 
تواج�ه مصيره�ا المجه�ول ف�ي خضم 
األم�واج الطائفية المتالطم�ة, ومكثت 
في أفغانس�تان عقودا من الزمن بذريعة 
القضاء عل�ى أوكار اإلره�اب ومطاردة 
الس�رايا المتطرفة المسلحة, فلم تنجح 
ف�ي تحقيق أي تق�دم عل�ى األرض, في 
الوقت الذي ارتفعت فيه مؤشرات العنف 
في كابل حتى باتت تهدد شبه قارة آسيا 
برمته�ا, ام�ا مس�رحيتها الت�ي زعمت 
فيه�ا إنها قتلت أس�امة ب�ن الدن ورمت 
جثته في البحر, فكانت من المسرحيات 
الهزلي�ة التافه�ة, واألنكى م�ن ذلك كله 
انها لم تحرز أي مكس�ب ش�عبي في كل 
األقط�ار الت�ي دخلتها غازي�ة أو محتلة 
عل�ى  أدل  ولي�س  )للث�وار(,  داعم�ة  أو 
ذلك من الش�عارات الليبي�ة الرافضة لها 
ولسياس�اتها المريبة ف�ي حوض البحر 

األبيض المتوسط. 
قب�ل بضع�ة أي�ام ش�اهدنا وقائ�ع 
تظاه�رات معادية لها, نضمه�ا )أنصار 
الشريعة( في ليبيا, نقلتها لنا الفضائيات 
المحلي�ة واألجنبية )ل�م تنقلها الجزيرة 
وال العربي�ة(, وأصب�ح واضح�ا إن آخر 
ما تحتاجه ليبي�ا في مرحلتها االنتقالية 
الصعبة هو توسيع دائرة العداء ألمريكا 
ف�ي عي�ون الليبيي�ن, الذي�ن تتملكه�م 
هواج�س متباينة عن عالقاتهم الهش�ة 
مع األمريكان, فهي أضعف من أن تتلقى 

ضربة قاصمة أخ�رى على غرار الضربة 
الت�ي تلقتها قنصليتها ف�ي بنغازي, في 
حي�ن تفج�رت مراج�ل الفوض�ى الت�ي 
النات�و,  صنعته�ا أمري�كا ف�ي معام�ل 
وتصاع�دت وتي�رة التهور الش�عبي في 
الفوضوي�ة  المليش�يات  س�يناريوهات 
المسلحة, بينما عادت القبائل الليبية إلى 
التخن�دق ض�د بعضها البع�ض, مفضلة 
التغري�د  خ�ارج األس�راب المفككة, كل 
حسب طريقته وعلى هواه, حتى أصبحت 

مصلحة القبيلة فوق مصلحة الوطن, في 
حين لم 

يع�د 

للحكومة الليبية أي مجال للسيطرة على 

زمام األمور في مدنها وقراها المتناثرة, 
ووجدت ضالتها في إلقاء تبعات فش�لها 
على تنظيم القاعدة, باعتباره الش�ماعة 
الجاه�زة لتبري�ر ضعفه�ا وتقصيرها, 
ناهيك عن مخاوفه�ا الحقيقية من بقاء 

الثوار خارج سيطرة أجهزة الدولة. 
 وم�ن نافلة القول نذك�ر إنها لجأت 
أكثر م�ن مرة إل�ى المليش�يات األقوى, 

الت�ي أصبح�ت تمتل�ك س�لطات جديدة 
تجاوزت س�لطات )العقيد( أيام حكمه, 
فاستعانت بها في كبح جماح المليشيات 
األضع�ف وفي ضبط األم�ن عندما وقع 
االعتداء العش�وائي على مق�ر القنصلية 

األمريكية. 
ف�إذا كان رج�ال المليش�يات الذين 
مازال�وا يطلقون على أنفس�هم تس�مية 
الضارب�ة,  الق�وة  يش�كلون  )الث�وار( 
ويبس�طون نفوذهم على الشارع, فمن 
يق�در عل�ى ن�زع أس�لحتهم وإقناعه�م 
بالرضوخ لس�لطة القانون ؟, وإذا كانت 
كتيبة واحدة ال تتبع النظام الجديد كلفت 
متظاه�ري بنغ�ازي في جمع�ة اإلنقاذ 
)17( قتيال, و)70( جريحاً, فكم سيدفع 
الليبيون من ضريبة الدم الجتثاث مراجل 
المليش�يات وإرغامها على االنخراط في 
الق�وات الوطني�ة ؟, وهل س�يرضى من 
يرى نفس�ه )الفاتح( و)المح�رر( لليبيا 
أن يتلقى األوامر من مناصب يراها دونه 
في المرات�ب الثورية ؟, وكيف س�يكون 
توزيع عناصر المليشيات, التي تأسست 
على أساس عرقي  ومناطقي وعشائري 

في وحدات القوات الليبية ؟. 
وهك�ذا أثبت�ت الوقائ�ع إن المراجل 
األمريكي�ة ه�ي المراج�ل الت�ي فجرت 
الت�ي  المنطق�ة, وه�ي  ف�ي  األوض�اع 
ع�ادت بها إلى عصور الجه�ل والتخلف, 
ال�ذي ال  الطائف�ي  بالوق�ود  مس�تعينة 
ينضب, ومعتمدة عل�ى مصادر الطاقات 

القبلية البديلة. 
 ختام�ا نق�ول: قد يظ�ن البعض أن 
أمري�كا فش�لت ف�ي تدخالتها الس�افرة 
المتك�ررة, فنق�ول له�م: كال. ب�ل عل�ى 
نجاح�ا  حقق�ت  فق�د  تمام�ا  العك�س 
منقط�ع النظي�ر ف�ي تصني�ع وتوزي�ع 
وتش�غيل مراجل الفوض�ى, التي صارت 
تعمل ذاتي�ا بوق�ود الطاق�ات الطائفية 
والقبلي�ة المتاح�ة له�ا ولغيره�ا ف�ي 
مرحلة التراجع الفك�ري والوطني التي 
تمر به�ا المنطق�ة العربية ه�ذه األيام, 
ونجح�ت ف�ي تعقي�د األزم�ات الليبي�ة 
المثقلة بتراكمات الماضي, ونجحت في 
تش�كيل )1700( تشكيل مسلح بموجب 
التقدي�رات الص�ادرة عن هيئة ش�ؤون 
المحاربي�ن, ووص�ل ع�دد الكتائ�ب في 

مراجل )الزنت�ان( وحدها إلى 
)240( كتيبة مسلحة. 
والله يستر من 

الجايات

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 14
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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يكي�ة يف ليبي�ا مر أل ض�ى ا لفو ج�ل ا ا مر

! ن�ا ! ين عند س�ليام

ن ؟ م ختتلف�ا . ع�ا . قط�ر ية و د لس�عو م�ن حق�ًا ؟ ا ملظلو كيا ع�ن ا ف�ع تر ا ه�ل تد

أمين يونس 

لس�لطة  ا يف  ي  أ ر
قليم إل ا يف  ض�ة  ر ملعا ا و

ذكرُت ِمراراً في مقاالٍت سابقة أن السيد "نوشيروان 
مصطف�ى" كاَن ج�زءاً فاعالً ، من الِحراك السياس�ي في 
كردستان، منذ أوائل السبعينات بل كان قيادياً بارزاً وأحد 
مؤسس�ي اإلتحاد الوطني الكردستاني ِمما جعلُه شريكاً 
في "اإلنج�ازات" و "اإلخفاقات" و "الس�لبيات"  وَتّعَوَد 
على ]الُس�لطة[ س�واء أثن�اء الكف�اح الُمس�لح "بمعنى 
قي�ادة آخري�ن واتخ�اذ الق�رارات"، أو بع�د 1991 .. ِبما 
ُيرافق الُس�لطة )وال س�يما في ُبلداننا الُمفتقرة إلى إرٍث 
ديمقراط�ي( من اكتس�اب تدريجي ، لس�لوكيات خاطئة 

وانتهاج أساليب فردية. 
وفي الوقت الذي ال اُّصِدق أن بإمكان السيد "مسعود 
البارزاني" وال السيد "جالل طالباني"، القيام بإصالحات 
جذرية حقيقية ألن قيامهم بذلك، يعني ببساطة: تقليص 
نفوذهم الواس�ع وإنق�اص صالحياتهم الكبي�رة وإنهاء 
س�يطرتهم عل�ى االقتصاد والموارد فكذل�ك ال اُّصِدق، أن 
بإم�كان "نوش�يروان مصطف�ى" تكملة الِمش�وار الذي 
َتَبن�اُه وال�ذي يتمحَور ح�ول "التغيير" ألنه ل�و فعَل ذلك 
بص�ورٍة ناجزة  فإنه أيضاً مش�موٌل بالتغيي�ر وهو أيضاً 
من رموز المرحلة القديمة، الُمثَقلة باالحترابات الداخلية 

واالنتهاكات والتصفيات!. 
أما الش�عارات، ُمحاربة الفس�اد، الش�فافية، توحيد 
اإلدارَتي�ن، ف�ك تداُخ�ل األحزاب م�ع الدول�ة، العدالة في 
توزيع الث�روة، جعل البيش�مركة قوات وطنية وليس�ت 
عائدة لألحزاب... الخ ، فهي ليسْت شعارات خاصة بحركة 
التغيي�ر وال ه�ي ِحكراً عليها ب�ل في الحقيق�ة، ارتفعت 
أصوات ُمطالبة ِبُكل هذه األشياء، منذ مطلع التسعينيات.. 
لكن الذي ُيحَس�ب، لحرك�ة التغيير، إنه�ا " ّنظمْت "هذه 
المطالب، وأعطتها زخماً مما أكس�بها تعاطفاً شعبياً وال 

سيما لدى الشباب، خاصة في السليمانية. 
في رأيي الش�خصي حتى لو كان للس�يد "نوشيروان 
مصطف�ى" نوايا حس�نة وأه�داف نبيل�ة، غايتها إصالح 
األوض�اع واالرتق�اء بواق�ع اإلقلي�م.. فإنه ال يس�تطيع 
الفكاك بسهولة، من إرثِه وتأريخِه" وَمهما ُيّرِوج ُمريدوه 
بأنُه لم ُيش�اِرك في أٍي من المحط�ات الُمحزنة والكارثية 
في الثمانينيات والتس�عينيات" فهنال�ك بالُمقابل العديد 

من الناس لهم رأٌي آخر!.
األمُل كبي�ٌر في اعتق�ادي.. ب� ]الش�باب[ في حركة 
التغيي�ر، الش�باب الُمتحِم�س ال�ذي ل�م ُتلِّوث�ه المعارك 
الداخلي�ة الُمخِزي�ة الش�باب الذي لم ُتّوِس�خُه ممارس�ة 
الُس�لطة، الش�باب الذي لم ُيمارس الفساد بأنواعه، ِبَنمو 

أعداد هؤالء الشباب، يمكن التفاؤل. 
َكْم نس�بة شباب التغيير، الذين كانوا ُمّطلِعين ُمسبقاً 
عل�ى اللقاءات التي جَرْت مع الرئيس طالباني.. أو عن 
ما دار بين نوشيروان وقائد فيلق القدس اإليراني.. 
أو ع�ن كيفي�ة التهيئ�ة والغاي�ة الحقيقي�ة م�ن 
االجتماع مع وف�د قيادة الحزب الديمقراطي؟ ال 
أعتقد أن "تهميش" الش�باب في حركة التغيير ، 

أمٌر مخفي  بل هو ظاهٌر لُِكل ذي َعيَنين!.
الح�زب  ف�ي  الق�رار،  احت�كار  كان  إذا 
الديمقراطي واإلتحاد الوطني محصوراً في حلقٍة 
ضيقة فق�ط أصبح ذلك تقليداً ُمتَبعاً وُممارس�ة 
طبيعية "ش�أنهما في ذلك ش�أن معظم األحزاب 
ف�ي العراق عموماً"  فإن، انتهاج " نوش�يروان 
النه�ج،  مصطف�ى" وبضع�ة أنف�اٍر لنف�س 
وعدم استش�ارتهم للش�باب في الحركة 
س�يضِعف  جدي�ة"  "بص�ورٍة 
ويجعلها  التغيير  حركة 
لالنقسامات   ُعرضة 
وهذا م�ا ال يريده 
، ُكل الطامحي�ن 

لتغيي�ٍر 
حقيقي.

كاظم فنجان الحمامي
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         عبد اإلله بلقزيز
بين الدوحة والرياض، عاصمتي »حركة التحرر 
الوطني العربية«، خالف غير معلن على صورة 
المستقبل السياسي الذي تهندسه سياسة 
»الفوض�ى الخالق�ة« منذ ني�ف وعام، 
ل�»الث�ورات«  الراعيت�ان  فالدولت�ان 
العربية، رعاية سياسية ومالية، إلى 
جانب »الش�قيقة« التركية، تتفقان 
في وجوب إزاحة النخب السياسية 
الحاكم�ة ب�دون رض�ى الدولتين، 
وتختلفان على حصة كل منهما 
القائم،  الجدي�د  النظ�ام  ف�ي 
يق�وم، عل�ى  ال�ذي ق�د  أو 
أنقاض السابق. والقناتان 
الفضائيت�ان المملوكت�ان 
)»الجزي�رة«  للدولتي�ن 
و»العربي�ة«، أو »الجزيرة 
اختص�اراً(،  العربي�ة« 
تتزاحمان بالمناكب لتقسما 
المج�ال لممثل�ي الدولتين من 
»الث�وار« ف�ي بلدانهم، وأللس�نتهم 
م�ن »المثقفي�ن« أو »المفكري�ن«، ومن 
الصحافيين واإلعالميين، ومن »الباحثين 
االستراتيجيين«، للتباري في قراءة فنجان 
المرحلة المقبل�ة، وتلميع أحصنة الرهان 
عند كل دولة من الدولتين. وال بأس � في 
األثن�اء � من كيل المدائ�ح لوقوف هذه 
أو تلك، أكثر من غيرها، وراء »الثورة« 
وللثناء على العمل اإلعالمي »الجليل« 
له�ذه الفضائية أو تل�ك لخدمة قضية 

»التغيير الديموقراطي«.
ولي�س م�ن ش�ك ف�ي أن الدولتين، 
»الديموقراطية«  ترعي�ان  اللتي�ن 
في ب�الد غيرهما ال في بلديهما!، 
تجتمع�ان عل�ى مصاف�ي رهان 

واح�د وعاقم يحمل اس�م »التيار اإلس�المي«، 
وعل�ى صعوده تنفقان بس�خاء، و»في س�بيل 
الل�ه« ابتغ�اء مرضاته، لكنهما تنقس�مان على 
حدود االنقسام داخل هذا التيار إلى فريقين فيه 
مختلفين، لتناص�ر الواحدة منهما الفريق الذي 
تهواه وتطمئن إليه. وليس معنى ذلك أن أيا من 
الدولتين تدين بالوالء ألي تنظيم إسالمي، وان 
خالفهما ينشأ، بالتبعة، من خالف اإلسالميين، 
وإنما القصد أن كال منهما تجد هواها مع فريق 
بعين�ه دون آخ�ر )كما ه�ي حال الس�عودية(، 
أو م�ع فري�ق بعينه أكث�ر من اآلخ�ر )كما هي 
حال قط�ر(. أما الوالء فمن اإلس�الميين يكون 
للدولتين اللتي�ن أنفقتا عليهم طويالً، وهيأتهم 
لمثل هذه المرحلة، وس�عتا ل�دى أميركا لقبول 

التعامل معهم والوثوق بهم.
ليس سراً أن هوى قطر مع تنظيمات، أو فروع، 
جماعة »اإلخوان المس�لمين« من�ذ زمن بعيد. 
ومن ي�زر الدوحة يعرف ذلك، وي�ر � بالعيان � 
عش�رات قيادات التنظيم، م�ن األقطار العربية 
كافة، تعيش هناك وتتمتع بحسن الضيافة. ثم 
إن قن�اة »الجزيرة« تعج بهم: مس�ؤولين فيها، 
أو موظفين، أو ضيوفا متعاقبين على نشراتها 
اإلخبارية وبرامجها »الحوارية«. وتكاد الدوحة 
تك�ون المق�ر الرس�مي الجتماع�ات التنظي�م 
الدول�ي ل�»اإلخوان المس�لمين«، وهي � قطعاً 
� مق�ر لس�انهم »الفقه�ي« � اإلفتائ�ي. وعلى 
طريقتها ف�ي الجمع النافر بي�ن المتناقضات، 
ال ت�رى الدوحة حرج�اً في اس�تضافة قيادات 
»اإلخوان« جنباً إلى جن�ب، وأحياناً في الفندق 
نفس�ه، مع »المكت�ب التج�اري اإلس�رائيلي« 
وغي�ره م�ن المؤسس�ات الصهيوني�ة، وم�ع 
القاعدة العسكرية األميركية في العيديد )وهي 
األكبر في كل منطق�ة الخليج(! فهؤالء جميعا 

يفيدونها عند الضرورة !
ثم ليس س�راً أن هوى السعودية مع السلفيين 

ألس�باب تتعلق بمكانة المؤسسة الوهابية في 
الدول�ة منذ تكوينه�ا، وتتعلق ببرنامج »نش�ر 
الدع�وة« ف�ي العال�م، ال�ذي ترعاه المؤسس�ة 
وتنف�ق علي�ه الدولة، ويس�تفيد م�ن جزء منه 
طيف واس�ع من الحركات الس�لفية في الوطن 
العربي والعالم اإلس�المي. ومع أن الس�عودية 
تعامل�ت، ف�ي فت�رات مختلفة، م�ع »اإلخوان 
المسلمين«، وأوت قياداتهم، وقدمت لهم الدعم 
ف�ي مواجهته�م لعب�د الناصر وحافظ األس�د 
والقذافي، إال أنه�ا ال تطمئن لهم كثيراً، كما أن 
عالقتها بالمؤسسة الوهابية لم تسمح لها بأن 
تتج�اوز رأي األخيرة في »اإلخوان«: كما فعلت 

قطر.
الخالف صامت بين الدولتين، اليوم، على حصة 
كل واحدة منهما في نظام اآلخرين )في تونس، 
ومص�ر، وليبيا(، وهما تس�عيان ف�ي كتمانه، 
وفي ضبط توترات العالقة اإلخوانية � السلفية 
في تون�س ومصر، وفي كل »ثورة« يحتل فيها 
هؤالء »اإلخوة األع�داء« مكاناً، حتى ال تنفجر 
فيجبرهم�ا انفجاره�ا على مواجهة سياس�ية 
وإعالمي�ة ال ترغبان فيها. غي�ر ان هذه الهدنة 
مؤقتة، وهش�ة، و � بالتالي � قابلة لالنكسار، 
ألن أس�باب هشاش�تها تقيم في قل�ب التفاهم 
الشكلي بين »اإلخوان« والسلفيين، لكنها تقيم 
� أيضاً � في صلب التفاهم المؤقت بين الدوحة 
والرياض، على »نش�ر الديمقراطي�ة« في بالد 
اآلخري�ن، وال�ذي كاد )أي التفاهم( ينفجر في 

اليمن.
أليس مش�روعاً أن يتس�اءل الم�رء، اليوم، عن 
م�دى قدرة ه�ذا التفاهم بي�ن الدولتين على أن 
يصمد أمام امتحان الصدام اإلخواني � السلفي 
على أبواب الس�فارات األجنبية، هل س�تتدخل 
العاصمت�ان لضبطه، أم س�يطفح كيله عليهما 

فيفسد الود و»القضية« ؟!
باحث وأكاديمي � المغرب

          عالء الخطيب 
في لقائ�ي األخير عل�ى قناة "البي بي س�ي" كانت 
الحلق�ة تدور حول الحك�م الذي صدر على الس�يد طارق 
الهاش�مي, صعقت وأنا اس�مع رأي مس�ؤول تركي كان 
معن�ا ف�ي البرنامج وه�و يق�ول أن تركيا لديه�ا اعتقاد 
راس�خ بأنه�ا تدافع ع�ن الطائفة المظلومة ف�ي العراق, 
وأن وقوفه�ا م�ع الهاش�مي ال تقص�د ب�ه ش�خصه ب�ل  
الس�نة. هذا الرجل نسي أن الس�يد أوردغان يوجه إهانة 
إلى الس�نة في العراق ويعتبرهم قاصرين, ونسي أن من 
يقف مع الهاش�مي السنة والش�يعة ومن يقف ضده من 
الطرفي�ن كذل�ك, وربما يعل�م أو ال يعل�م أن كالمه مجرد 
ه�راء وخديعة, وإع�ادة إنت�اج للطائفية التي مارس�تها 
الدول�ة العثمانية العتيدة, كما تناس�ى الرجل أن العلويين 
واألكراد في ب�الده أكثر مظلومية مم�ن يدافع عنهم في 

بالد الرافدين. 
فهناك خمسة وعشرون مليون علوي في تركيا ليس 
لهم تمثيل في مقاعد حزب العدالة والتنمية ال�325 , وأما 
حصة األكراد الذين ُيقصفون يومياً ويوزع عليهم الموت 
بطائرات وأسلحة الس�لطان فهو 15 مقعدا فقط, ناهيك 
ع�ن منعهم من التعليم والتح�دث بالكردية, ومن بين 81 
محافظ�ة في تركي�ا ال يوجد أي محاف�ظ علوي , وهناك 
81 مدير بلدية  ال يشغل العلويون أيا منها، والحال ينطبق 
على مدي�رات األمن في المحافظات الحادي�ة والثمانين, 
ناهيك عن األعمال الطائفي�ة التي تمارس بحق العلويين 
وخصوص�اً في القرى التي يقطنها أناس بس�طاء ش�به 
أميين, لذلك يفاجأ الناس هناك بتغيير أس�ماء مواليدهم, 
فبينم�ا يذهب الرجل إل�ى دائرة النفوس لتس�مية مولده 
بحيدر يبدل االس�م بأبي بكر أو عثمان!.  أما على مستوى 
دور العب�ادة ف�إن الحكوم�ة التركي�ة ترفض أن تس�جل 
بي�وت العب�ادة للعلويين والتي تس�مى )جم�ع أيوي( أي 
بيت االجتماع  تحت هذا االسم, بل تصر على تسجيله في 
الدوائر الرس�مية بالمركز الثقافي العلوي. وهناك الكثير 
من التجاوزات اإلنسانية التي تمارسها حكومة اردوغان 
بح�ق العلويين واألكراد, فبينما هي تدافع عن الهاش�مي 

تتعامل بازدواجية مع معارضيها كعبد الله اوجالن الذي 
اعتقلته, وه�و على ارض دولة أجنبي�ة )كينيا(. ودعونا 
نع�ود إل�ى اإلحصائي�ات الرس�مية لحكوم�ة أردوغ�ان 
والطائفية التي تمارس�ها بح�ق المختلفين معها مذهبياً 
ودينياً.فرئاسة الش�ؤون الدينية وهي أعلى سلطة دينية 
في تركيا تقتصر على المس�لمين السنة فقط, وال يسمح 
لغيره�م أن يدخلها, فض�اًل عن عدم الس�ماح بإقامة أية 
مرجعية دينية أخرى لآلخرين.  الدولة األوردغانية تسهم 
ف�ي تمويل المس�اجد الس�نية فق�ط، أما مراك�ز العبادة 
للعلويين أو غيرهم فال يس�مح بأي�ة إعانة مادية من قبل 
الدولة لها. التعليم الديني في المدارس التركية اإلسالمية 
العلماني�ة يقتص�ر على المذه�ب الحنفي فق�ط. ويجبر 
الطلب�ة من غي�ر األحناف عل�ى الحضور والتعل�م, ولعل 
القضي�ة التي رفعها احد المواطنين العلويين األتراك  إلى 
المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان قبل مدة وطالب فيها 
منع إجبار بنته الطالبة من حضور درس الدين اإلجباري 
خي�ر دليل عل�ى الطائفية المقيت�ة التي يمارس�ها نظام 
أردوغان ضد غير األحناف السنة. وبعد هذه الوقائع يقف 
المسؤولون األتراك ويرمون تهم الطائفية على اآلخرين. 
وي�راد لنا نحن العرب أن نأخذ األنموذج التركي كأنموذج 
لنظ�ام الحكم لدينا, طبعاً على طريقة مهند ونور والحب 
الممن�وع وهل�م ج�را, ألنها س�لة واحدة إم�ا أن تأخذها  
كله�ا, أو تتركه�ا. وربما كنا س�نقبل بذل�ك والحق يقال 
أن التجرب�ة التركي�ة تجرب�ة رائدة ومهمة ف�ي المنطقة 
لوال انحرافه�ا األخير  وانزالقها نح�و هاوية الطائفية , 

خصوص�اً بع�د وقوفها العلني م�ع  اإلرهابيين في قتل 
الثورة الس�ورية وتدمير تطلعات الشعب السوري في 
الحري�ة والديمقراطية, والخالص م�ن الدكتاتورية. 
وكنصيح�ة نقدمه�ا إلى األخ�وة األت�راك ومن أجل 
الحف�اظ على المنج�زات التي قام به�ا المخلصون 
من أبناء نجم الدين اربكان, أن يبتعدوا عن سياس�ة 
الغرور واالس�تعالء االوردغاني�ة, وإذا كان النظام 
العلماني قد فش�ل في إرساء علمانية حقيقية, فإن 

حزب العدال�ة والتنمية مطالب بإرس�اء ديمقراطية 

حقيقي�ة وتقديم أنموذج على أن التجربة التركية في ظل 
اإلس�الميين حقيقية وليس�ت ش�عاراتية, وان االعتراف 
باآلخر هو من أهم س�مات المجتمعات المتحضرة فضالً 

ن عن أهم ركائ�ز الديمقراطية,  ا و
ع�دم التدخل في ش�ؤون 

واحت�رام  اآلخري�ن 
ه�ي  ال�دول  س�يادة 
الركيزة األساس�ية التي 
التركية  التجرب�ة  تجعل 
مقبول�ة ومحترمة. وأن 
تداف�ع عن اإلنس�ان بما 

هو إنس�ان ولي�س بما هو 
طائفي. 

         مازن صاحب  
 اعت�ادت الصحف األميركية تك�رار واقعة وصف 
الجنرال  قاس�م سليماني بكونه المسؤول عن منطقة 
الش�رق األوس�ط في قيادة الحرس الث�وري اإليراني، 
وتس�عى من وراء ذلك لترويج مواقف سياسية بالضد 
من رغبات حلفائه�ا في حكومة رئيس الوزراء نوري 
المالك�ي، ال�ذي م�ا زال المرش�ح األفضل لواش�نطن 
وطه�ران في ه�ذا المنص�ب واألكثر ق�درة على لعب 
دور يتوافق مع الخصومة العلنية بين "محور الش�ر" 

اإليراني، واالستكبار الظالم األميركي !!
 ولعل هذا التوازن المشدود يلعب دوره على  وتائر 
األحداث المتصاعدة  ما بعد الربيع العربي، فالخالفات 

بين واشنطن وطهران في ملفات  تتعلق باستراتيجيات 
أميركية ال تجدها إيران تصب في صالح إستراتيجيتها 
أيضا، لكن كلتا الدولتين تمتلك من البراغماتية العلنية 
والمخفي�ة لكي تواصل منهج التع�اون المصلحي بما 
يحقق أهداف مرحلية على األمد القصير أو المتوسط، 
وه�ذا ما يحصل ف�ي الع�راق، وس�بق وان حصل في 
أفغانس�تان، وس�بق لمهن�دس المعارض�ة العراقي�ة 
احمد الجلبي أن اقنع المرش�د األعلى آية الله خامنئي 
بضرورة مش�اركة التشكيالت العراقية المنضوية في 
خيمة فيل�ق القدس في مؤتمر لن�دن برعاية أميركية 
مباشرة وفتح أول مكتب لمؤتمره الوطني في طهران 
بأموال واش�نطن، وزع قس�م منها على هذه األحزاب 

الت�ي تتحالف اليوم فيما يعرف ب�"التحالف الوطني"، 
وفي هذا الس�ياق، لي�س من الغرابة بش�يء أن يكون 
الجنرال س�ليماني، المس�ؤول األول ع�ن ملف العراق 
من�ذ  نهاية التس�عينات وه�و برتبة عقي�د، اليوم بين  
ظهرانينا، فهو الصديق األوفى للكثير من قادة العراق 
الجديد، س�واء أكانوا في التحالف الوطني أم التحالف 
الكردس�تاني، وربما بعض قيادي�ي القائمة العراقية، 
ومش�كلة  واش�نطن أنها تطرح أوراقا ف�ي الصحافة 
األق�رب إلى البيت األبيض م�ن خالل ترويج معلومات 
عن انزعاجها من قدرات إيرانية على إدارة ملف الحكم 
في الدول�ة العراقية التي ضحى م�ن اجلها االميركان 
بأكث�ر من 4000 قتي�ل وكلفتهم ما يزي�د على  نصف 

تريليون دوالر، والس�ؤال هل يزعج ذلك 
أي�ا م�ن قيادي�ي الع�راق الجديد؟؟ 

الجواب ببس�اطة أن واشنطن 
لن تزعج غير بعض القراء 

وربما السياسيين الذين 
ش�فاههم،  مط�وا 
باللهج�ة  متمتمي�ن 
"بع�د  العراقي�ة 

وكت" !!.
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لتمويل مشاريع اإلس�كان، وتمكني املواطن 
العراق�ي م�ن تأم�ني س�كن مالئم، فق�د صوت 
مجل�س الن�واب العراق�ي عىل قان�ون )صندوق 
اإلسكان(، والذي يمنهح قروضاً لجميع املوظفني 
واملواطن�ني عىل حد س�واء، وم�ن دون )فائدة( 
وبمس�احة 100 مرت مربع فأكثر بس�ند مشاع، 
ويرتبط هذا الصندوق بوزارة اإلعمار واإلسكان 
ويتمتع بالش�خصية املعنوي�ة، يمثله مدير عام 
الصن�دوق أو من يخوله، ويك�ون رأس مال هذا 
الصندوق الف مليار دين�ار عراقي قابل للزيادة، 
بقرار من مجل�س الوزراء، وباقرتاح من مجلس 
أمن�اء الصن�دوق وتم�ول وزارة املالي�ة، كراس 
مال ثاب�ت للصندوق م�ن تخصيص�ات املوازنة 
االتحادية للسنوات 2012-2016 وبمعدل تمويل 

سنوي متساوي خارج النفقات السيادية.
األهداف والغاية

وع�ن أهداف املرشوع تحدث املحامي س�يف 
صبيح قائ�اًل، بينت امل�ادة )2( م�ن القانون أن 
الصن�دوق يهدف اىل تمويل مش�اريع االس�كان 
لتمك�ني العراقيني عدا اقليم كردس�تان من بناء 
س�كن لهم عن طري�ق منح الق�روض العقارية 
وب�دون فوائ�د. ويس�عى الصن�دوق اىل تحقيق 

اهدافه بالوسائل التالية: 
1. إق�راض املصارف املجازة وف�ق ضمانات 
وآليات مح�ددة لتمكينها من اق�راض املواطنني 
لبناء مساكن او رشكات لبناء مجمعات سكنية 

قروضاً طويلة االمد. 
واق�راض  االس�كان  مش�اريع  تموي�ل   .2
املواطنني والرشكات العامة لبناء الدور والشقق 
الس�كنية. 3. التعاقد م�ع الرشكات املجازة وفق 

عقد تت�وىل بموجبه املص�ارف جمي�ع اجراءات 
منح قروض الصندوق واستعادتها. 

4. اس�تثمار جزء من رأس ماله بايداعه لدى 
املص�ارف املج�ازة يف الع�راق للتغطي�ة االدارية 

والتشغيلية.
بم�ا  والعق�ارات  االرايض  يف  االس�تثمار   .5
ينسجم واهداف الصندوق. وعن تشكيل املجلس 
تحدث�ت املحامية كريمة نرجس قائلة، لصندوق 
اإلسكان مجلس يسمى )مجلس االسناد( يتألف 
من وزير االعمار واالس�كان رئيساً ووكيل وزارة 
املالي�ة عض�واً ووكيل وزارة االش�غال والبلديات 
العام�ة عض�واً ووكي�ل وزارة التخطي�ط عضواً 
ووكيل امانة بغداد ومدير عام صناعة االس�كان 
ومدي�ر ع�ام دائ�رة التس�جيل العق�اري عضواً 
أن ه�ذا ما أش�ارت إليه املادة )3( م�ن القانون، 
كم�ا أن هناك ثالثة أعضاء م�ن القطاع الخاص 
يختاره�م وزي�ر االعم�ار واالس�كان مل�دة )4( 
س�نوات له�م خربة يف ه�ذا املج�ال ينضمون اىل 
املجل�س، ويجتمع هذا املجلس مرتني يف الس�نة، 
وكلم�ا دع�ت الحاجة بدعوة من رئيس�ه او ثلث 
أعضائه، حيث تصدر قرارات�ه باغلبية االصوات 
ووفق امل�ادة )4( من القانون، يتوىل هذا املجلس 

املهام التالية :
1. رسم السياسة العامة للصندوق 

الخاص�ة  والتعليم�ات  األنظم�ة  إق�رار   .2
بالصندوق. 

3. املصادق�ة عىل النظ�ام الداخ�ي والهيكل 
التنظيمي واجراء التعديالت عليه. 

4. تحديد سقوف اإلقراض 
5. تعيني أعضاء مجلس اإلدارة.

 6. تحديد صالحيات مجلس االدارة. 
7. املصادقة عىل ضوابط تمويل املشاريع 

بصن�دوق  الخ�اص  املجل�س  ودور  اإلدارة 
اإلسكان

يدير صندوق اإلسكان العراقي مجلس إدارة 
حسب املحامي وليد الش�بيبي حيث قال: تتألف 
وف�ق ما ج�اءت به امل�ادة )5( م�ن القانون من 
مدي�ر عام الصندوق رئيس�اً وس�تة اعضاء يتم 
اختيارهم من داخ�ل الصندوق وخارجه ويكون 
للمجلس عضوان احتياط يعينون بذات الطريقة 
املتبع�ة يف تعيني االعضاء وتك�ون مدة العضوية 

يف املجلس )4( سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة 
ويكتمل نصاب االنعق�اد بحضور ثلثي االعضاء 
عىل ان يكون الرئيس م�ن بينهم ويتوىل املجلس 

املهام التالية: 
1. إعداد مشاريع األنظمة والتعليمات. 

2. اقرتاح السياس�ة العام�ة املتعلقة بتنفيذ 
اه�داف الصندوق يف الجوانب القانونية واالدارية 

واملالية. 
3. إع�داد م�رشوع النظام الداخ�ي والهيكل 

التنظيمي للصندوق 
4. تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس األمناء 

5. منح القروض العقارية. 
6. اقرتاح سقوف اإلقراض. 

7. إعداد أسلوب التسليف 
وع�ن بقي�ة امله�ام تحدث�ت املحامية وس�ن 

القييس قائلة: من هذه املهام:
1. املوافق�ة عىل تحديد رسي�ان عقد القرض 
ملدة ال تزيد عىل ستة اشهر ملنح املقرتض تسوية 

لتسديد كامل قرضه. 
2. التعاق�د م�ع املص�ارف املج�ازة يف العراق 

لتنفي�ذ ه�ذا القان�ون.
3.  فتح فروع للصندوق يف بغداد واملحافظات 

بعد موافقة وزير االعمار. 
الختامي�ة  الحس�ابات  ع�ىل  املصادق�ة   .4

واملوازنة العامة للصندوق. 
5.  إق�رار املوازنة التخطيطية الس�نوية قبل 
حل�ول الس�نة املالية واع�داد قوائم ش�طب بدل 

االموال املستهلكة والتالفة والديون.
6.  إعداد ضوابط تمويل املجمعات السكنية

موارد الصندوق
وع�ن م�وارد صن�دوق االس�كان اش�ار لها 
املحام�ي محم�د جمع�ة قائ�اًل: تتك�ون موارد 
الصندوق وفق امل�ادة )7( من القانون القروض 
واالعان�ات  والهب�ات  والخارجي�ة  الداخلي�ة 
واملس�اعدات واملن�ح وب�دل اس�تثمار الكش�ف 
ويس�تويف الصندوق وفق املادة )8( من القانون 
اج�ور الكش�ف والتخم�ني قيم�ة االرايض م�ن 
طالب�ي القروض وفق�اً لتعليمات تص�در الحقاً 
حي�ث يس�تويف )5000( ال�ف دين�ار لحس�اب 
الصن�دوق ثم�ن الس�تمارة الكش�ف وان يكون 
املس�تفيد عراقياً وأن يمتلك قطعة ارض سكنية 

عىل وجه االس�تقالل او مش�اعه تغطي قيمتها 
مبلغ القرض ع�ىل أن ال تقل عن 100 مرت مربع 
وان يق�دم املس�تفيد كفي�ل ضامن كم�ا جاء يف 
املادة )9( من القانون وتعفى القروض املمنوحة 
للصندوق م�ن جميع الرضائب والرس�وم. وعن 
الج�دوى االقتصادي�ة وتمويل املش�اريع تحدث 
عنه�ا الباح�ث القانوني صالح التميم�ي قائالً : 
ذل�ك تناولته املادة )11( من القانون حيث ترفع 
إدارة الصندوق دراس�ة جدوى لعروض الجهات 
الت�ي تطلب منه�ا تمويل املش�اريع واملجمعات 
الس�كنية ويحق إلدارة الصن�دوق طلب التمويل 
م�ن املصارف الوطنية واألجنبية يف مجال تمويل 
املش�اريع وتمويل مش�اريع املجمعات السكنية 

والدوائر غري املرتبطة بوزارة. 
الحجز عىل سجالت التسجيل العقاري

وأوجب القانون عىل إدارة الصندوق أن تطلب 
وضع ش�ارة الحجز من سجالت دوائر التسجيل 
العق�اري عىل العقارات الت�ي يتقرر قبولها لقاء 
الق�روض لتأمني االمتي�از عليها عند اس�تيفاء 

حقوقه حسب رشوط العقد. 
وتك�ون ه�ذه الش�ارة بحكم إش�ارة الرهن 

التأميني من الدرجة األوىل.
 ه�ذا ما قالته الباحث�ة القانونية أحالم داود 
،مضيفة: كما أن امل�ادة )13( من القانون بينت 
أن اس�تفياء الدي�ون الحكومي�ة حس�ب قانون 
تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لس�نة 1977 
ع�ىل أن يحافظ املتعاقد عىل العقار كما أن املادة 
16 أعف�ت الصن�دوق م�ن الرس�وم ال�واردة يف 
القانون الرس�وم العدلية رقم 114 لس�نة 1981 

اذا كان هو املكلف بدفعها. 

امل�ادة 27 من اتفاقية س�حب القوات 
األجنبية من العراق.

1. يواف�ق الطرف�ان ع�ىل االس�تمرار 
وإدام�ة  تعزي�ز  يف  الوثي�ق  تعاونه�م  يف 
واألمني�ة  العس�كرية  املؤسس�ات 
واملؤسس�ات السياس�ية الديمقراطية يف 
العراق وفق ما قد يتفقان عليه بما يف ذلك 
التعاون يف تدريب وتجهيز وتسليح قوات 
األمن العراقية من اجل مكافحة االرهاب 
املحي والدويل والجماع�ات الخارجة عن 
القان�ون بن�اًء ع�ىل طلب م�ن الحكومة 

العراقية. 
2. ال يج�وز اس�تخدام ارايض ومي�اه 
واج�واء الع�راق مم�راً او منطلقاً لش�ن 

هجمات ضد بلدان اخرى. 

س: من هب�ة عباس التميم�ي / طالبة 
يف كلي�ة القان�ون املرحلة الثانية تس�أل عن 

معنى مصطلح )الوكيل كاالصيل( ؟
ج/ ع�رف القان�ون الوكال�ة بأنه�ا )أن 
يقوم ش�خص مكان آخ�ر او مقام�ه امام 
االخري�ن( وهي عق�د بني طرف�ني او اكثر، 
بحي�ث يق�وم احدهما مق�ام اآلخ�ر يف أداء 
التزاماته أمام الغري، والحصول عىل حقوقه 
بالط�رق القانوني�ة، فيكون الط�رف األول 
ه�و امل�وكل، والثاني ه�و الوكي�ل، ورشط 
الوكيل، وأن يكون عاقالً خالياً من العاهات 
والس�فه والجنون، وهناك بع�ض الوزارات 
تضع رشوط أمام الوكالة بأن يكتب اسمها 
يف الوكال�ة، وهذا ي�ؤدي اىل تأخري الحس�م، 
ويكف�ي أن يذكر يف الوكالة عب�ارة )له حق 
مراجعة الدوائر الرس�مية وشبه الرسمية( 
حيث يؤدي ذلك إىل تأخر حسم هذه الدعوى 

ويعرقل سريها. 
س/ م�ن االخ حس�ني ابراهي�م حس�ني 
وهو موظف، يسأل عن آلية ترشيع القوانني 
وهل ترس�ل اىل مجلس الوزراء قبل ارسالها 

اىل مجلس النواب ؟
ج/ مجلس النواب هو القناة الترشيعية 
العراق�ي  الدس�تور  وف�ق  الع�راق  يف  األوىل 
امل�ادة )60 من�ه( حي�ث تق�رتح مس�ودات 
القوان�ني وقد قررت املحكمة االتحادية بهذا 
الخص�وص والزم�ت مجلس الن�واب بعدم 
ترشي�ع أي مق�رتح قان�ون دون ان يرس�ل 
اىل مجل�س ال�وزراء لتدقيق�ه واب�داء الرأي 
واملالحظات فيه حيث ان املحكمة االتحادية 
ابطلت مقرتح قانون اتخذه مجلس النواب 
بهيكلية ثالث وزارات وبنفس السبب أعاله 
يف  ال�وزراء  مجل�س  دور  أن  يؤك�د  وال�ذي 
الترشي�ع اس�اس أي )مص�در ترشيع( وان 

امل�ادة 138 من الدس�تور بين�ت أن مجلس 
النواب عليه أن يرس�ل القوان�ني والقرارات 
اىل مجلس الرئاس�ة للمصادق�ة عليها وهذا 

يؤدي اىل التأخري يف ترشيع القوانني . 
س/ من عي ابراهيم حس�ب الله يقول، 
اش�رتيت بيتا بعقد خارجي وغري مسجل يف 
دائ�رة التس�جيل العقاري فكي�ف يمكن ان 

أسجله ؟
ج/ إذا كن�ت اش�رتيت البيت م�ن املالك 
وبنيت ب�ه املنش�آت فيحق ل�ك تملكه وفق 
اح�كام الق�رار 1198 لس�نة 1977 واذا لم 
يحدث فيه منش�آت او احدث فيه منش�آت 
م�ع معارضة )املالك( اي البائع قبل ذلك فال 
يحق له طل�ب تمليك العق�ار وانما املطالبة 
بف�رق ثمن العق�ار وقت النك�ول عن ثمنه 
ووق�ت ال�رشاء وال بد من اقام�ة الدعوى يف 
محكمة البداءة ويف حالة دعوى )البدلني( ال 
ب�د من توجيه االن�ذار اىل املدعى عليه البائع 
اما يف دعوى التس�جيل فال رضورة لتوجيه 

االنذار. 

يراد من هذا اإلجراء منع هروب املدين اىل خارج 
الع�راق تخوفاً من تهريب أمواله، ولهذا فإن أغلب 
الترشيعات والقوانني تتشدد بهذا اإلجراء، ملساسه 
بالحريات التي تصان يف الدس�اتري والقوانني، وقد 
ورد طل�ب من�ع الس�فر بموجب امل�ادة 142 من 
قانون املرافعات املدنية رقم 83 لسنة 1969 تحت 
عنوان )القضاء املس�تعجل( حيث يختلف القضاء 

املستعجل عن القضاء العادي يف ما يي:
1. إن إج�راءات القض�اء املس�تعجل رسيع�ة 
بالنسبة ملواعيد الحضور ولتمييز الدعوى ولتمييز 

القرار او الطعن فيه.
2. إن طبيعة القضايا التي يقيض فيها قايض 
األم�ور املس�تعجلة ال ب�د وأن تك�ون مس�تعجلة 
يخ�ى فيها عىل الحق من ف�وات الوقت او ضياع 

االدلة او بعد املسافة الزمنية فيه.
3. إن قاع�دة )ع�دم املس�اس بأص�ل الح�ق( 
قائم�ة هنا يف االم�ور املس�تعجلة وه�ذا القضاء 

يعترب قضاء مؤقتا. 
م�ن صور القضاء املس�تعجل طلب منع املدى 
علي�ه من الس�فر اذا كانت هناك اس�باب وجيهة 
ت�ربر مثل هذا االجراء وفق امل�ادة 142 من قانون 
املرافع�ات املدني�ة، ومثاله�ا طل�ب إع�ادة النور، 

واملي�اه، والخدم�ة الهاتفي�ة، وغريه�ا من هذه 
املراف�ق الخدمية، اذا عرقل عملها بدون مربر فان 
الدوائر الرسمية ملزمة باعادتها وفق احكام املادة 
اع�اله، ويجوز للمدع�ى عليه ان يتف�ادى صدور 
قرار منع سفره بايداع كفالة مالية باملبلغ املدعى 
ب�ه مع اختي�ار وكيل عنه يف الدع�وى كما ان هذا 
القرار اي قرار منع الس�فر ه�و قرار من القضاء 
املس�تعجل ويكون تابعاً اىل طري�ق الطعن تمييزاً 

فقط وال يقبل التظلم فيها لدى نفس املحكمة. 
وهناك رشوط واجبة االتباع لطلب منع س�فر 

املدعى عليه اىل خارج العراق وهي:
1. يشرتط أن يكون الدين او الحق ثابتاً بسند 

دين رسمي او عادي.
2. أن تكون هناك اس�باب جدي�ة او حقيقية 
تدع�و اىل ه�روب املدع�ى علي�ه وال يقص�د منها 
الكي�د للمدعى عليه حيث ان تقدي�ر ذلك يعود اىل 

املحكمة.
3. تقدي�م كفال�ة مالية لضم�ان الرضر الذي 
يصيب املدعى علي�ه حيث لم تحدد املادة 142 من 
قانون املرافعات مقدار الكفالة وانما تركت تقدير 
ذل�ك اىل املحكم�ة دون التقيد بالنس�ب املحددة يف 
امل�ادة 2/234 م�ن قانون املرافع�ات وهي عرشة 

باملئ�ة م�ن قيم�ة الدي�ن، ألن مق�دار ال�رضر قد 
يتج�اوز هذا املقدار، ولكن املتبع االن هو أن تكون 
الكفالة املالية بنسبة 10% من قيمة الدين املطالب 
ب�ه وذلك عىل غرار ما جاء بالنس�بة املطلوبة عند 
طل�ب وضع الحجز االحتياطي ع�ىل اموال املدين، 
وتق�ام ه�ذه الدع�وى يف محكم�ة الب�داءة محل 
س�كن املدعى عليه. حيث يس�توىف مبل�غ 2% من 
املبلغ املدعى به ويتم تنظيم الكفالة املطلوبة لدى 
الكاتب العدل بنس�بة 10% من املبلغ املدعى به او 
ايداع مبلغ الكفالة يف صن�دوق املحكمة، ويعنون 
الكتاب الصادر من املحكمة اىل مديرية اإلقامة، إذا 
كان املطلوب منع س�فره عربي�اً او اجنبياً مقيماً 
يف الع�راق واىل مديرية الجوازات والس�فر، اذا كان 
املدعى عليه او املطلوب منع سفره عراقياً، حيث 
تقوم هذه املديرية بتعميم السفر اىل كافة املخافر 
والنقاط الحدودية إلجراء الالزم، واذا كان املواطن 
العربي مدنياً او موقوفاً من اجل قضية فال يطلق 
رساح�ه بكفال�ة اال اذا تم تنفيذ منع س�فره من 
قبل مديري�ة اإلقامة، وورود الج�واب اىل محكمة 
التحقي�ق ومن ثم فان للق�ايض أن يطلق رساحه 
بكفال�ة اذا كان امل�ادة تجيز ذل�ك اي تجيز اطالق 

الرساح بكفالة.

)دوجل( مث�ال فريد للنخ�وة والحمية والش�هامة، 
فه�و لم ي�رد طلب�اً، ولم يت�وان عن مس�اعدة االخرين 
عندما يطلبون منه النج�دة او العون، حيث تلقى هذه 
الصفات الحميدة م�ن ابيه الذي عرف تاجراً يمأل العني 
يف تجارة املالبس وس�ط الس�وق، وورث عنه هذا العمل 
بعد وفاته، وحرص عىل س�لوك النهج ذاته، وفعالً أبقى 
كل يشء ع�ىل حال�ه، واس�تمر ذات الزبائ�ن يف التبضع 
من�ه وفاًء لوال�ده وألن )دوجل( صاح�ب اخالق عالية 
تجع�ل من يأتيه للمرة االوىل يتجش�م العناء ويأتي مرة 
اخرى رغم كثرة املنافس�ات يف الس�وق املكتظة باملحال 
الغارقة بالبضائع. وهو لم يتزوج بالرغم من أن عمره 
قد شارف عىل الثالثني، إال أنه كان يؤجل ذلك الهتمامه 
بأم�ه الوحي�دة الت�ي ل�م ت�رزق اال )بدوج�ل( وغزتها 
األم�راض بعد وفاة نصريها الوحيد وس�ندها يف الحياة 
)زوجها وشمعتها( كما كانت تسميه.. و)دوجل( كان 
يؤمن ب�ان الع�دل موج�ود، وان الظلم غ�ري موجود يف 
بالد املس�لمني.. حتى جاء ي�وم كان يف محله حتى دهم 
داخله شخص يحمل س�كيناً ويجري خلف فتاة دخلت 
محل�ه طالبه )ان تك�ون يف حمايته( وألنه ق�رأ أن الله 

أوىص بحماي�ة )املس�تجري( فقد اجاره�ا ووقف بوجه 
حامل السكني الذي دفعه جانباً وواصل الركض )خلف 
الفتاة( وتس�اقطت املالب�س وبدأ الرج�ل بطعن الفتاة 
يف صدره�ا ورقبتها وهو )يجثو( عىل جس�دها املدمى 
وما كان من )دوجل( إال أن يرضبه بواس�طة املس�دس 
الذي كان )يحمل�ه( فأرداه قتي�اًل وتجمهر الناس ولم 
يحتج املشهد اىل تفسري وجاءت الرشطة ونقلت )الفتاة 
وحامل الس�كني( اىل املستش�فى و)دوجل( اىل التوقيف 
وبع�د ي�وم.. مات�ت الفت�اة وم�ات قاتله�ا واتضح انه 
)مرصي الجنس�ية( وأن الفتاة كانت لها عالقة ماجنة 
به.. واتخ�ذت االج�راءات القانونية ض�د )دوجل( وتم 
توقيفه وف�ق املادة )406( من قان�ون العقوبات وهي 
مادة القتل العمد، وتوقع أن رساحه سيطلق بعد إكمال 
اإلج�راءات، إال أن األمر طال ول�م يحصل ذلك حتى بعد 
ستة أشهر عىل توقيفه، ال بل أحيل اىل املحكمة التي بني 
له�ا انه دافع عن رشف الفتاة وانها اس�تجارت به وانه 
من�ع وقوع جريمة قتل اال ان قناع�ة املحكمة توجهت 
اىل غري ذلك من ادلة واس�تبدلت امل�ادة القانونية باملادة 
)405( وحك�م وفقه�ا )بس�بع س�نوات( ول�م يصدق 

)دوجل( ما سمعه )انذهل( حتى ان ذلك أثر عىل تفكريه 
وس�لوكه يف داخل الس�جن، فمال إىل االنطواء واالنعزال 
والوح�دة ولي�س ل�ه س�وى اج�رتار الذكري�ات والهم 
واالحزان رغم ان ام�ه كانت توفر له كل يشء وتحرص 
ع�ىل زيارت�ه يف كل موعد .. لكنه أح�س انقالباً كبرياً يف 
املفاهي�م واملبادئ التي كان يحمله�ا وان كل يشء كان 
يس�ري باملقلوب فاخت�ل توازنه االخالق�ي. وازداد االمر 
سوءاً بعد خمس سنوات من مكوثه يف السجن واعطائه 
العالجات واالدوية التي زادت الطني بلة وخطورة حيث 
اك�دت التقارير الطبية انه قد اصيب يف )خلل يف الدماغ( 
اثر الصدمة – وبعد س�بع س�نوات استلمت )ام دوجل( 
ولدها الوحيد من الس�جن ولم تذهب به اىل البيت لسوء 
حالته بل اىل )مستش�فى املجان�ني( وندبت حظ ولدها 
الوحي�د ال�ذي ادى ب�ه حبه للن�اس وش�هامته اىل ذلك 
املصري املحت�وم حيث لم ينج من الس�جن الذي احتوى 
بدنه بل تحول اىل س�جن داخي وقضبان احتوت نفسه 
املضطربة والتي ضاعت مع س�نني العمر بني املجرمني 
يف غياهب الس�جن وعيونه تقول، )ما أكثر املظلومني يف 

غياهب السجون؟(.
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حاوره/ حمرر ال�صفحة

اعداد : امل�صتقبل العراقي

مفاهيم دستوريةاستشارات قانونية

دعاوى منع السفــــر

واقعة ق�صائية

جمرم ينتهك حرمة فتاة وشاب يذود عنها بحياته

ق�ال الله تع�اىل )وال تقتلوا النف�س التي حرم 
الله إال بالحق(، أردت بهذه اآلية القرآنية الكريمة 
مدخالً اتناول في�ه تنامي وزيادة حاالت االنتحار 
يف الع�راق، خصوصاً بني صفوف الش�باب، حيث 
تش�ري اإلحصائيات اىل وصول العدد اىل 65 حالة، 
م�ا جعلها تش�كل ظاهرة مقلق�ة للمتابعني من 
ذوي االختصاص االجتماعي والقانوني واإلعالمي 
ومنظم�ات املجتمع املدني، والتي بدأت بدراس�ة 
ه�ذه االس�باب ومعرفة الدواف�ع الحقيقية التي 
تقف وراءها، وربما يعزو الباحثون االجتماعيون 
ه�ذه الظاه�رة اىل خل�ل يف االرتكازات والنش�أة 
والثواب�ت االجتماعي�ة لهؤالء الش�باب، حيث لم 
توضع لهم املصدات الدينية والنفسية التي تكون 
حرزاً لهم وسنداً من عاديات الدنيات وقادم االيام، 
ألن بع�ض اآلباء ألهتهم الحياة وظروفها الصعبة 
عن تحصني أوالده�م، باإلضافة اىل عوامل أخرى 
فأخفق�وا يف زرع القي�م واألف�كار، ف�كان هؤالء 
)األوالد( يعيشون فراغاً داخلياً يف ثنايا صدورهم 
التي لم تنهل من ينابيع العلم واملعرفة، ولم يعرفوا 
حت�ى اس�باب وجوده�م يف الحي�اة او الواجبات 
امللقاة ع�ىل عواتقهم م�ن واجب�ات دينية تكون 
خري س�تار عن االنفعاالت واالخفاقات النفس�ية 
الت�ي ال تخلو منها الحياة يف كل محطاتها املقبلة 
حيث ل�م يدرك ه�ؤالء اآلب�اء بان مراح�ل العمر 
االوىل من الخامس�ة وحتى الخامس�ة عرشة هي 
من انسب مراحل العمر العطاء الجرعات الالزمة 
للصغ�ار وتحصينهم م�ن األخطاء الن اإلنس�ان 
يولد عىل الفطرة وبإمكان أبويه أن يجعاله يسلك 
الطريق التي يرها، فهو )عجينة( قابلة للتمحور 
كيفم�ا اراد االب واالم. يق�ول الل�ه تعاىل )ونفس 
وما س�واها فالهمها فجوره�ا وتقواها قد افلح 
م�ن زكاها وقد خاب من دس�اها(. ومن ثم تأتي 
املدرس�ة كعامل مس�اعد عىل النش�أة الصحيحة 
باالضافة اىل املحيط االجتماعي كلها تس�اعد عىل 
بناء شخصية اإلنس�ان وتجعله بعيداً عن الخطأ 

او االنزالق.
 وال بد من االشارة هنا اىل تأثري وسائل االعالم 
وخصوصاً )الفضائيات عىل الش�باب واملراهقني 
والت�ي تع�رض )املسلس�الت واألف�الم األجنبية( 
والت�ي تؤثر عىل الكثري من الش�باب وتس�حبهم 
اىل عال�م من الرساب والخيال بعي�د كل البعد عن 
الواقع الذي يعيشون فيه، فمثل هذه املسلسالت 
م�ا هي إال مواجه�ة يراد منها إغراق الش�باب يف 
بح�ر الخطاي�ا واآلث�ام، وتلهيهم ع�ن قضاياهم 
املصريي�ة والوطني�ة، وهنا يظه�ر دور العائلة يف 
مراقب�ة هؤالء الصغ�ار وإفهامهم بخطورة ذلك، 
كما أن الرقابة الرس�مية ال ب�د أن تكون حارضة 
عىل مثل هذه االفالم التي تش�كل )م�داً خطرياً( 
يصيب الشباب يف الصميم، وهناك سبب آخر ادى 
اىل زي�ادة حاالت االنتحار يف الع�راق، وهو العامل 
االقتص�ادي )الفق�ر والفاق�ة( وال�ذي ي�ؤدي اىل 
اليأس واالنتحار. يقول االمام عي )عليه السالم( 
)لو كان الفقر رجالً لقتلته( لهذا حرصت كل دول 
العالم عىل تحس�ني الوضع االقتصادي واملعييش، 
للناس حيث ان هناك دعوات طيبة بأن يكون لكل 
مواطن عراق�ي حصة ثابتة من النف�ط العراقي 
يت�م وضعها كمادة ضم�ن مواد املوازن�ة العامة 
للعام 2012 وهذه قد تساعد كثرياً يف حل املشكلة 
االقتصادي�ة يف العراق وال بد ذلك من حملة توعية 
من قبل وس�ائل االعالم ورجال الدين الكرام حول 
موضوع االنتحار وكذلك منظمات املجتمع املدني 
حت�ى يتم ايجاد اآلليات والس�بل التي تحول دون 

زيادة حاالت االنتحار يف العراق. 

علي جابر

وسائل اإلعالم 
وأثرها يف االنتحار

قطوف قانونية 

�صيف �صبيح 
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اكتشف علماء اآلثار مقبرة 
ف�ي غواتيماال لملك�ة محاربة 
م�ن حضارة »الماي�ا« القديمة 
مليئ�ة بالجواه�ر وغيرها من 
التي تس�لط  الن�ادرة،  التح�ف 
اندثرت  الضوء عل�ى حض�ارة 
من�ذ زمن بعيد. وق�ال باحثون 
والوالي�ات  غواتيم�اال  م�ن 
الرف�ات  إن  أم�س،  المتح�دة، 
كالوم�ت  الملك�ة  إل�ى  تع�ود 
كابي�ل التي حكم�ت في القرن 
الس�ابع المي�ادي ف�ي موقع 

بي�روواكا في منطقة غابة بيتين في 
شمال غواتيماال. وأش�ار عالم اآلثار 
ديفيد فريدل، الذي أشرف على فريق 
الباحثي�ن، إلى أن »اكتش�اف ش�يء 

بهذه األهمية هو أمر استثنائي«.
الواقع�ة في  الدول�ة  وتحت�وي 
أميركا الوسطى على أهرامات وآثار 
الت�ي  القديم�ة،  »الماي�ا«  لحض�ارة 
ازدهرت في الفترة بين العامين 250 
و900 ميادية وامتدت من هندوراس 

إلى وس�ط المكس����يك. ويمثل فك 
رموز هويات ق�ادة »المايا« القدامى 

في مواقع الحفر تحدياً كبيرا.
قب�ور  أن  الباحث�ون  وأوض�ح 
الحكام غالباً ما تغطى بالهيروغليفية 
القديمة، باإلضاف�ة إلى الصور، لكن 
تحدي�د األس�ماء بدق�ة يعتب�ر أم�راً 
صعب�ا. وق�ال عالم اآلثار غريس�يلدا 
بيري�ز »أجرين�ا الكثير م�ن األبحاث 
ح�ول ه�ذه الملك�ة، لكن اكتش�اف 
مقبرة رفاتها يعتبر أمرا مهما جدا«.

منع مطع�م بريطاني، يقدم 
وجب�ات مفتوحة للزبائ�ن بثمن 
مح�دد، رجلي�ن من الت�ردد عليه 
الت�ي جعل�ت  بس�بب ش�هيتهما 
مس�تقبل  عل�ى  يخش�ى  مالك�ه 

عمله.
"ديل�ي  صحيف�ة  وقال�ت   
تليغ�راف" البريطاني�ة إن جورج 
دالم�ون، العب الرغبي الس�ابق، 
وزميل�ه آن�دي مايل�ز، منع�ا من 
الوجب�ات  مطع�م  عل�ى  الت�ردد 
بمدين�ة  "غوب�ي"  المفتوح�ة 
أن  بع�د  الس�احلية،  برايت�ون 
وصفهما مديره بأنهما "خنزيران 
جش�عان". وأضاف�ت أن مطع�م 
"غوب�ي" يع�رض عل�ى الزبائ�ن 
تن�اول م�ا يريدون م�ن الوجبات 
جنيه�ا   12 مقاب�ل  المعروض�ة 
استرلينيا للش�خص الواحد، لكن 
دالم�ون ومايل�ز كان�ا ي�أكان 5 
أطباق م�ن كل وجب�ة كلما دخا 

إل�ى المطعم.وأش�ارت الصحيفة 
إل�ى أن مال�ك المطعم ق�رر منع 
الرجلين من الت�ردد على مطعمه 
بعد أن كانا من زبائنه المداومين 
لم�دة عامين، حين ش�عر بأنهما 
يمث�ان تهدي�داً يع�رض مطعمه 
للتوقف عن العمل بس�بب كميات 
الطعام التي يس�تهلكانها في كل 
مرة.  ونس�بت إلى مالك المطعم، 
الذي رفض الكش�ف ع�ن هويته، 
قوله "إن الرجلين ال يتوقفان عن 
األكل ويلتهم�ان معظم الوجبات 
المعروض�ة قب�ل أن يص�ل إليه�ا 

الزبائن اآلخرون".
 وأض�اف أن معظ�م زبائ�ن 
المطع�م "كان�وا يش�ربون الماء 
الرجلي�ن  تواج�د  خ�ال  فق�ط 
الخدم�ة  رس�وم  يدفع�ون  وال 
االختياري�ة، ونحن لس�نا جمعية 
خيري�ة وقررن�ا منعهم�ا لجع�ل 

الناس يترددون على مطعمنا".

متاهــــــة

ه�دد بريطاني يملك حديقة حيوان 
خاص�ة باألغنام بمقاض�اة مكتب 
األرص�اد الجوي�ة يف باده، بس�بب 
الخاطئ�ة بس�وء األحوال  تنبؤات�ه 
الجوي�ة. وقال�ت صحيف�ة "دي�ي 
م�ريور" إن ري�ك ترين�ر، البالغ من 
العم�ر 47 عام�اً، اش�تكى م�ن أن 
التنبؤات املتش�ائمة للمكتب كلّفته 
20 ألف جنيه إسرتليني من العوائد 
املفق�ودة ج�راء عدم إقب�ال الزوار 
والسياح عىل حديقته.  وأضافت أن 
ترينر اتهم مكت�ب األرصاد الجوية 
بإصدار تنبؤات قاتم�ة جداً جعلت 
السياح والزوار يتوقفون عن زيارة 
حديق�ة حيواناته الخاصة باألغنام 
بمقاطع�ة  بيدف�ورد  مدين�ة  يف 

ديفون، ويدرس اآلن تحريك دعوى 
قضائية ضد مكتب األرصاد الجوية 
للمطالب�ة بتعوي�ض ع�ن عائداته 
املفق�ودة. ونس�بت الصحيف�ة إىل 
الرجل قوله إن املكتب تنبأ بأن الجو 
سيكون ماطراً يف عطلة املصارف يف 
آب وعطل�ة عيد الفصح يف نيس�ان 
م�ن العام الحايل، مم�ا جعله يفقد 
جني�ه  آالف   10 مقداره�ا  عوائ�د 
إس�رتليني لكل منهم�ا.  كما نقلت 
"دي�ي مريور" عن املتحدثة باس�م 
مكتب األرصاد الجوية سارة هوالند 
قوله�ا "تنبؤاتنا صحيح�ة بمعدل 
ستة أيام يف األسبوع، وكون ديفون 
واحدة من أكثر املقاطعات املمطرة 

يف بريطانيا ليس ذنبنا".

عم�د أحد المتاج�ر الضخمة في 
الوالي�ات المتح�دة إل�ى التعاق�د مع 
مجموع�ة م�ن أجم�ل الحس�ناوات، 
الروزنامة  للظه�ور عل�ى صفح�ات 

السنوية التي يقدمها لزبائنه. 
وتعتب�ر ه�ذه الروزنام�ة دلي�ا 
لكاف�ة ف�روع المتاج�ر الموزعة في 
الوالي�ات المتحدة والتي يصل عددها 
الى 400 ف�رع، إضافة إل�ى 20 فرعا 

منتشرا في 20 دولة أخرى.

اش�ترى رجل أعمال إماراتي، سافر 
إل�ى لندن خصيص�اً للمش�اركة في مزاد 

نظمته )SPINK( قطعة نقدية فلسطينية 
مقابل 44 ألف جنيه إسترليني )250 ألف 
درهم إماراتي تقريباً(، وهي ورقة نقدية 
م�ن فئة خمس�ين جنيهاً تع�ود إلى فترة 
ما قبل االحتال اإلس�رائيلي لفلس�طين.  
ويت�داول ه�واة جمع العم�ات والنوادر 
آالف القط�ع س�نوياً بمايي�ن الدوالرات 
عبر العال�م، إال أن لندن تتح�ول تدريجياً 
إلى عاصم�ة لهؤالء الهواء، وتس�تقطب 
إليه�ا له�ذا الغرض العش�رات م�ن أثرى 
أثرياء منطقة الخليج بحسب “العربية”.

اجلامل يف خدمة الرتويج

إمارايت يشرتي "مخسني 
جنيها" بـ 250 ألف درهم !

ملكـة تكشف
 أســـــــرار حضارة »املايا«
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 رشكة تستخدم األفاعي حلراسة كشوفاهتا  !

الفاكهة احلمراء تلّون احلياة

7  ت�سرين االول

�سورة من الذاكرة

بغداد 
يف ال�ستينات

1918 - س�قوط مدينة بريوت التي 
كانت تحت س�يطرة العثمانيني يف أيدي 

الحلفاء أثناء الحرب العاملية األوىل.
1919 - تأس�يس رشك�ة الط�ريان 
امللكي�ة الهولندية والت�ي تعترب من أقدم 

رشكات الطريان العاملة يف العالم.
قي�ام  ع�ن  فع�ل  ك�رد   -  1949
جمهوري�ة أملاني�ا الفدرالي�ة يف القس�م 
الغربي من أملانيا، أعلن رسميا عن قيام 
جمهورية أملانيا الديمقراطية يف القس�م 

الرشقي من أملانيا.
يغ�زو  الصين�ي  الجي�ش   -  1950
إقلي�م التبت ويقيض ع�ىل الحكم الذاتي 

والحركة االنفصالية يف اإلقليم.
1951 -إق�رار الدس�تور الليبي من 
قب�ل الجمعي�ة الوطنية الليبي�ة بمدينة 
بنغازي، وإعان تأسيس اململكة الليبية 
املتح�دة تحت ت�اج امللك محم�د إدريس 

السنويس.
رئي�س ال�وزراء امل�ري مصطفى 
النح�اس يتفق مع أقطاب حكومته عىل 
إلغ�اء معاهدة 1936 ومعاه�دة الحكم 
الثنائي للسودان املوقعة عام 1899 مع 

بريطانيا.
1959 - عبد الكريم قاس�م يتعرض 

ملحاولة اغتيال عىل يد حزب البعث.
1970 - إج�اء 30000 مس�توطن 
إيط�ايل عن ليبي�ا بعد قيام الث�ورة التي 
قادها معمر القذايف يف 1 سبتمرب 1969، 
وكان ه�ؤالء قد تم توطينهم يف ليبيا من 

قبل النظام الفاشيس�تي يف إيطاليا الذي 
حكم بني عامي 1922 - 1943.

1981 - مجل�س الش�عب امل�ري 
يوافق عىل ترش�يح نائب الرئيس محمد 
حس�ني مب�ارك ملنص�ب الرئي�س خلًفا 
للرئيس محمد أنور الس�ادات وذلك بعد 

يوم من اغتياله.
1990 - الش�يخ مكت�وم بن راش�د 
آل مكت�وم يت�وىل الحك�م يف إم�ارة دبي 
خلًفا لوالده الش�يخ راش�د بن سعيد آل 

مكتوم.
2001 - الواليات املتحدة تبدأ بش�ن 
عملية عس�كرية عىل أفغانس�تان وذلك 
بس�بب رفض حكوم�ة طالبان تس�ليم 
أس�امة بن الدن املتهم األول يف هجمات 

11 سبتمرب.
أرنول�د  األمريك�ي  املمث�ل   -  2003
ش�وارزنيجر يفوز بمنصب حاكم والية 

كاليفورنيا.
2011 - من�ح جائزة نوبل للس�ام 
لرئيس�ة ليبرييا إلني جونسون سريليف 
أفريقي�ا  الس�ام يف  وملس�ؤوله حرك�ة 
ليم�ا غوب�وي وللصحافي�ة والناش�طة 
السياس�ية اليمنية ت�وكل كرمان وذلك 
تقدي�رًا لنضاله�ن الس�لمي م�ن أج�ل 
سامة وحقوق النس�اء وملشاركتهن يف 

جهوز بناء وتحقيق السام.

اأعياد ومنا�سبات
يوم امللحنني يف الربازيل.

1 – أمي�ر لبناني معن�ي ولد في بعقلين – 2 – دولة أس�يوية – 3 
– ملك�ي – أداة نصب – معظمة – 4 – عكس�ها األس�م الثاني لرئيس 
أميركي "محرر العبيد" – للنهي – 5 – تبسط – ولد الولد – 6 – عكسها 
قبيلة عربية – أسم لحلف شمال األطلسي – 7 – فتى أسطوري عشق 
صورته بالماء – قبر – 8 – متشابهان – عكسها الذي ال نظير له – 9 

– راقة مصرية .

1 – أول رائدة فضاء في العالم – ش�اعر ُلقب ب� "شاعر القطرين" 
– 3 – س�رب – حب – 4 – عكس�ها عكس جزئي�اً – ديون "مبعثرة" 
– 5 – متش�ابهان ثم متش�ابهين – إحدى القارات – 6 – نصف عادي 
– عكس�ها تفك – عكس�ها هرب – 7 – يشق – ماركة سيارات – 8 – 

ممثلة مصرية – جواهر – 9 – األسم األصلي للمطربة فيروز .

فال�سفة

 )Ἀρχύτας : أرخيتاس )باليونانية
فيلس�وفاً  كان  ق.م(   347  -  428(  �
إغريقياً قديم�اً, رياضي�اً وفلكياً ورجل 
دول�ة واس�رتاتيجي. وعامل�اً انتم�ى إىل 
بأن�ه  واش�تهر  البيثاغوري�ة  املدرس�ة 
مؤس�س امليكانيكا الرياضية, كما كان 
صديقاً ألفاطون. ُولد يف تارينتوم, ماغنا 
غراس�يا )إيطالي�ا اآلن(. وتتلم�ذ لفرتة 
ع�ىل ي�د فيل�والوس. ودّرس الرياضيات 
ليودوكسوس من نيدوس, ومينايخموس 
كان تلميذاً لألخري. يعتقد بأن أرخيتاس 
كان مؤسساً للميكانيكا الرياضية. وأنه 
أول من بنى آلة طائرة.وهي نموذج عىل 
ش�كل طائر مدفوع�ة بالبخ�ار. ويقال 
أنه�ا ط�ارت فعاً ل�� 200 م�رت. وهذه 
اآلل�ة التي ُس�ميت بالحمامة, قد علقت 
ع�ىل س�لك ألجل أن ت�ؤدي طريان�اً. كما 
كت�ب أرخيتاس الكثري يف امليكانيكا. قدم 

أرخيتاس مهوم "املتوس�ط املتناس�ق" 
والذي له أهميته يف الهندسة اإلسقاطية 
ونظرية األرقام. حّل أرخيتاس مش�كلة 
"مضاعف�ة التكعيب" ع�ن طريق البناء 
الهن�ديس. حي�ث أن دم�ج متوس�طني 
كرسيني مس�او لف�ّك الج�ذر التكعيبي. 
وه�ذا النم�وذج الذي يس�تخدم خطوط 
تنشأ من تحريك األجسام لبناء الكرسين 
بني مغناطيسني. كان األول يف امليكانيكا. 
وس�ّمي منحنى أرخيتاس املس�تخدم يف 
حل مش�كلة مضاعفة التكعيب باسمه. 
أرخيت�اس  كان  وعس�كرياً,  سياس�ياً 
ش�خصية طاغية يف تارينتوم بالنس�بة 
لجيله. وانتخبه الش�عب حاكماً لس�بع 
س�نوات, خاف�اً لقوانينهم ض�د الحكم 
الطوي�ل, كان قائ�داً عس�كرياً ال يهزم, 
ويف الحم�ات التارنتي�ة ض�د جريانه�م 

اإليطاليني الجنوبيني. 

ع�ىل  الدهش�ة  س�يطرت 
قل�وب عنارص م�ن رشطة 
عندما  اإليطالية،  الرضائب 
الرشك�ة  أن  اكتش�فوا 
ذهب�وا  الت�ي  اإليطالي�ة 
تس�تخدم  منه�ا  للتحق�ق 
األفاع�ي  م�ن  مجموع�ة 
وفق  كش�وفاتها،  لحراسة 
م�ا أوردت�ه وكال�ة األنباء 

اإليطالية "أنسا".
 وقلت املصادر عن الرشطة، 
ع�ىل  عث�رت  إنه�ا  قوله�ا 
"بعض األفاع�ي العارصة، 

يص�ل ط�ول بعضه�ا إىل 3 أمت�ار، 
وعىل ثعبان البوا، وعىل 10 زواحف 

أخرى، كانت موجودة يف أوعية 
ع�ىل  وموضوع�ة  زجاجي�ة 
الكش�وفات التي يشتبه بأنها 
م�زّورة" يف مخ�زن يع�ود إىل 
رشكة لصنع األدوات املعدنية 
يف مدينة بيلونو شمال الباد.  
واس�تدعت الرشطة فرقة من 
الجوال�ة وخب�ري أف�اٍع بهدف 
نقل هذه األفاع�ي الخطرية، 
لتتمك�ن رشطة الرضائب من 
الوصول إىل هذه الكش�وفات 
التفتي�ش  مهم�ة  وإنج�از 

املوكلة إليها.

جامع�ة  يف  أمريكي�ون  باحث�ون  أعل�ن 
فلوري�دا، أن الفاكه�ة الحم�راء مثل 

الت�وت والفريز، لها تأثري فعال عىل 
الحال�ة املزاجي�ة للش�خص، مما 
يجعله يرى الحياة باللون الوردي.

وراء  الس�بب  الباحث�ون  وأرج�ع 
ذل�ك إىل أن التكوين�ات الكيميائي�ة 

القريبة م�ن حام�ض »الفالربويك«، 

وهو مه�دئ معروف وواس�ع االنتش�ار. 
ويدخ�ل »الفالربوي�ك« يف الكث�ري م�ن 
كمض�اد  الطبي�ة  االس�تخدامات 
لاخت�اج، حي�ث يدخ�ل بص�ورة 
كبرية يف العقاق�ري الطبية املعالجة 
لنوبات الرع واالضطراب الثنائي 
القط�ب، باإلضاف�ة لع�اج أعراض 

مرض الفصام.

أرخيتاس

بريطاين يقايض مكتب 
إرصاد بسبب تنبؤاته اخلاطئة
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ممنوع دخول الرشهني !

احلمل
ال تح�اول تجاهل املس�ائل الدقيقة، 
فهي قد تكون اخطر من االمور الظاهرة 
تقديم الوع�ود الربّاقة مه�م، لكن األهم 
م�دى قدرتك ع�ىل تنفي�ذ ه�ذه الوعود 

االكثار من رشب املاء مهم جداً

الثور 
توقع رشاكة جديدة أو تهتم برشيك 
ماٍض أو تفتح سجاالً مع بعض األفرقاء 
عليك الحرص عىل موقعك الحايل بس�بب 
محاول�ة أحده�م االيق�اع بين�ك وب�ني 

الرشيك أو احتال مركزك

اجلوزاء
عليك توضيح بع�ض األمور املبهمة 
والغامضة يوم غري س�لبّي، بل قد يكون 
مفيداً ألّنه يفس�ح لك يف املجال للرتاجع 
عن بعض األم�ور أو إعادة التفكري فيها 

مهما حاولت

ال�سرطان 
يّب�رش بس�نتني ونصف الس�نة من 
واملس�اعدة  والثب�ات  الطيّب�ة  األخب�ار 
الفلكي�ة وإع�ادة تنظيم حيات�ك وإزالة 
العقب�ات انت تعرف كي�ف تيرس امورك 

ملصلحتك.

االأ�سد 
قد يطلب منك بع�ض الزماء العون 
يف حّل مس�ألة مهمة، فحاول أن تساعد 
قدر املس�تطاع وخصوص�اً أن الظروف 

س�تكون ملصلحتك. يوم متميز بالعطاء

العذراء 
يجعلك اكثر قدرة عىل التعامل السليم 
م�ع الجميع عاطفياً: أمام�ك الكثري من 
االنش�غاالت تتزام�ن ع�ىل األرج�ح م�ع 
مسائل شخصية طارئة وعكة صّحية أو 

عارض طارئ ينتاب أحدهم

امليزان
يجلب لك االستقرار واالزدهار، حتى 
ول�و عانيت بع�ض التأخري والتس�ويف 
يف املرحل�ة األوىل تثري أم�وراً مثرية كثرية 
وتتّوص�ل اىل تنفيذ آرائك ع�ىل الرغم من 

بعض املواجهات

العقرب 
تغي�ريات يف حيات�ك الش�خصية واىل 
احاديث كثرية تتعلق بسمعتك يمكنك أن 
تضع أسس�اً جديدة لحياتك العاطفية أو 

تصبح أكثر نضجاً وجدية يف عاقاتك

القو�س 
م�ا يعن�ي بالنس�بة الي�ك تغي�ريات 
وانقابات يف االوض�اع ابتداء من اآلن قد 
تبحث عن اس�تقرار يف حياتك الشخصية 
وتصبح اكثر جدية يف تعاطيك مع الحياة 

واالشياء والناس

الدلو 
يف الي�وم نفس�ه، ويس�ريان ي�داً بيد 
يف موق�ع دقيق بالنس�بة الي�ك، ما يحّتم 
اله�دوء والتأقل�م مع املتغ�ريات يف عملك 

ويف حياتك الشخصية

اجلدي
االب�واب  ويفت�ح  الخط�ى  ت�رّسع 
ويج�ذب الصداقات الغنية واملس�اعدات 
الرشيك تضايق�ك وتدفعك إىل البحث عن 

الوقت املائم ملناقشة األمر معه

حوت 
يتحدث عن أعمال وأفراح ونجاحات 
وأس�فار مخططات�ك تج�د طريقه�ا إىل 
التنفيذ، لكنك قد تواجه عراقيل محدودة، 
فا تستسلم مهما كانت املصاعب تشعر 

بتحسن صحي

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 



م�صر كما تريدها �أمريكا
كتب: خالد �ل�صرجاين

املف�روض أن تك�ون ترجم�ة ه�ذا الكت�اب 
بعن�وان الطري�ق إىل التحري�ر ,  ولك�ن مرتجمته 
الدكتورة فاطم�ة نرص اختارت ل�ه عنوانا آخر 
رأت ان�ه األقرب إىل مضم�ون الكتاب وهو مرص 
كما تريدها أمريكا :  من صعود نارص إىل سقوط 

مبارك . 
والكتاب الذي صدر ضمن إصدارات س�طور 
الجدي�دة م�ن تألي�ف لوي�د يس جاردنر أس�تاذ 
التاري�خ بجامعة روتجرز وه�و يتتبع العالقات 
املرصي�ة األمريكية من�ذ أن اس�تضاف الرئيس 
االمريكي روزفلت امللك فاروق عىل متن البارجة 
ي�و أس أس كوينيس يف13 فرباي�ر1945, وحتى 

ما بعد أحداث ثورة25 يناير.
فحس�ب قول مؤلف الكتاب فان الرتدد الذي 
أظهرت�ه إدارة أوبام�ا ل�دى ب�دء االحتجاج�ات 
يف25 يناي�ر2011 عكس ش�عورها بعدم اليقني 
والخوف من املس�تقبل كانت الوزي�رة كلينتون 
قد رصح�ت يف الي�وم األول للث�ورة تقديرنا هو 
ان الحكومة املرصية مس�تقرة وإنها تسعى إىل 
سبل تس�تجيب بها الحتياجات الشعب املرصي 
ومطالب�ه املرشوع�ة واملس�كوت عن�ه يف ه�ذا 
الترصي�ح هو أن الواليات املتحدة ش�عرت وأنها 
يمكنه�ا أن تقرر م�ا هو امل�رشوع وما هو غري 
املرشوع. وتيل ذلك, وعىل مدى أسابيع محادثات 
هاتفية بني املس�ؤولني العس�كريني األمريكيني 
ونظرائه�م بالقاه�رة, يف محاول�ة ملعرف�ة رأي 
القوات املس�لحة املرصية يف املحتجني. ثم عندما 
أصب�ح م�ن الواضح رف�ض مب�ارك التخيل عن 

منصب�ه, حاولت الواليات املتح�دة منع الجيش 
امل�رصي م�ن االنضم�ام إىل اي م�ن الجانب�ني 

وااللتزام بموقف حيادي.
وهن�ا يدخ�ل املؤل�ف إىل الهدف م�ن إعداده 
للكت�اب وهو فتح الباب ع�ىل املايض يف محاولة 
لفهم كيف أسهمت السياسات التي حاولت من 
خاللها واشنطن جعل مرص مجرد دولة وظيفية 
تابعة يف اندالع ثورة25 يناير, ذلك أن األمريكيني 
ل�م يهتم�وا كث�ريا بالتدقيق يف السياس�ات التي 
اتبعه�ا بلدهم يف أثناء عرص مب�ارك, ناهيك عن 
الخلفي�ة التي ط�ورت به�ا واش�نطن مثل تلك 
العالقات الوثيقة معه بعد سلسلة من الخطوات 

الخاطئة التي اتخذتها منذ ثورة1952.
والكت�اب مكون م�ن تمهيد وس�تة فصول, 
األول بعن�وان البحث عن سياس�ة وفيه يتناول 
ج�ذور العالق�ات املرصي�ة األمريكي�ة, والثاني 
بعنوان فشل الرهان عىل نارص, والثالث من مبدأ 
أيزنهاور إىل حرب األيام الستة, ثم الرابع الحياة 
مع أنور السادات, وكلها تمثل مقدمات تمهيدية 
ملوضوع الكتاب وهو عالقات أمريكا مع مبارك, 
التي يتناولها بدءا من الفصل الخامس وعنوانه 
مقام�رة بخمس�ني ملي�ار دوالر وفي�ه ي�رد 
تفاصي�ل عالق�ات الواليات املتحدة م�ع ربطها 
بالتط�ورات األخ�رى املؤث�رة فيها مث�ل الخطر 
اإليراني ع�ىل منطق�ة الخليج, وح�رب الخليج 
األويل والثاني�ة, وصع�ود التطرف اإلس�المي يف 
م�رص واملنطقة العربية, وصعود حماس يف غزة 
وأح�داث11 س�بتمرب 2001 يف الواليات املتحدة, 

لينتقل إىل أحداث الثورة املرصية.
ويق�ول الكاتب أن عالق�ات الواليات املتحدة 

مع مرص يف ظل حسني مبارك بدت أكثر سهولة 
بكث�ري عنها يف عهد أنور الس�ادات, ففي مقابل 
املعونات العسكرية التي بلغت قيمتها5,1 مليار 
دوالر س�نويا واستمرت عىل مدى العقود الثالثة 
التالي�ة, كان ع�ىل مبارك الحف�اظ عىل معاهدة 
الس�الم التي كان الس�ادات وقعها ع�ام1979, 

وان يوفر للواليات املتحدة بعض امليزات األخرى 
القيم�ة مث�ل اإلبقاء عىل صالت�ه بيارس عرفات 
وتقديم خدم�ات خاصة يف الحرب عىل اإلرهاب, 
األمر الذي مكن ج�ورج دبليو بوش من تحايش 
املساءلة حول اس�تخدام التعذيب للحصول عىل 
اعرتاف�ات من املحتجزي�ن عىل ذم�ة أحداث11 

س�بتمرب, وع�ن زع�م ان�ه مؤامرات تح�اك ضد 
املواطن�ني األمريكي�ني وممتلكاته�م حيث كان 
املش�تبه فيه�م يرس�لون إىل م�رص ويخضعون 

للتعذيب النتزاع االعرتافات منهم.
وطول حك�م مبارك كان الجيش�ان املرصي 
واالمريكي يقومان بمناورات تدريبية مش�رتكة 
تس�مى النجم الس�اطع التي كانت تبلغ ذروتها 
حينما يقوم املارينز األمريكيون بمناورة للهجوم 
عىل الش�اطئ واإلنزال بالقرب من اإلسكندرية, 
عالوة عىل ذلك وفر التصنيع املش�رتك األمريكي 
املرصي لدباب�ات أبرامز األمريكي�ة وغريها من 
العت�اد الحربي مزايا للصناعات املرصية املحلية 

املفضلة لدى مبارك.
حدث ذلك يف مناس�بات عديدة, وخاصة تلك 
الت�ي كان األمريكي�ون يخاطبونه بش�أن قمع 
الحريات السياسية واملدنية وقت أن كان مبارك 
أو مساعدوه يعمدون إىل تذكري سفراء الواليات 
املتحدة بالقاهرة بالخدم�ات التي تؤديها مرص 
والتي كان يس�ميها التعويض�ات التي ال يمكن 
املس�اس بها التي تدين بها الواليات املتحدة له, 
أي الطائ�رات املقاتل�ة وغريها م�ن العتاد التي 

كانت تضمن له سالمة جيشه ووالءه له.
والفصل األخري من الكت�اب خصصه املؤلف 
للحدي�ث عن الربيع العربي ال�ذي يقول فيه انه 
حينما تويل املجلس العس�كري السلطة انعقدت 
تس�تمر  أن  ع�ىل  واش�نطن  يف  الجمي�ع  آم�ال 
األوض�اع بني الواليات املتح�دة ومرص كما هي. 
وع�د املجلس يف بيانه األول بإلغاء العمل بقانون 
الط�وارئ بمج�رد أن تس�نح الظ�روف وتعه�د 
بإص�دار تعدي�ل دس�توري وانتخابات رئاس�ية 

ح�رة ونزيهة ووض�ع جدول زمن�ي محدد لكل 
هذا. ولكن املشري طنطاوي رئيس املجلس صمم 
عىل عدم التنازل عن اي مزايا اقتصادية او مالية 
للجي�ش واقترصت التطهريات التي قام بها عىل 
مجموع�ة من الذي�ن نهبوا البلد واس�تولوا عىل 
ثرواته من أمثال جم�ال مبارك ودائرة أصدقائه 
ومعارف�ه من كب�ار رجال امل�ال واألعم�ال. أما 
تعام�الت الجي�ش وأنش�طته االقتصادية فهي 

شان آخر.
وأدى س�قوط الرئي�س مب�ارك إىل الوض�ع 
الجديد ال�ذي تواجهه الواليات املتحدة أي تحدي 
الرشق األوسط حسب وصف جون كريي أصبح 
واضح�ا يف مختل�ف امليادين الرئيس�ية يف العالم 
العربي حي�ث اندلعت التظاهرات واالحتجاجات 
وانت�رشت من بل�د إىل آخ�ر من خالل ش�بكات 
التواص�ل االجتماع�ي األمر الذي اضط�ر البيت 
ال�ذي س�قط  الي�وم  األبي�ض إىل أن قامي�ه يف 
في�ه مب�ارك باالتص�ال هاتفيا بمختل�ف الدول 
العربية لطمأنه حلفائه عىل أن الواليات املتحدة 
عازمة عىل الوف�اء بالتزاماتها اي حماية هؤالء 
الحلف�اء. ومث�ل كل التظاه�رات واالحتجاجات 
فقد تنوعت االلتزامات األمريكية بتنوع البلدان. 
وتس�اءل املؤلف كيف يمكن ألمريكا تجسري تلك 
التناقضات يف سياس�تها والت�ي فضحتها بقوة 
هذه االحتجاجات. ويجيب: أحيانا كانت اإلدارة 
تبدو معقودة اللسان يف مواجهة التهديدات التي 
تتع�رض لها ركائ�ز نفوذها يف أنح�اء املنطقة, 
اآلمر الذي جعل س�تيف كلمونز مدير األبحاث يف 
نيو امريكان فونديش�ن إىل القول أن هالة وضع 

أمريكا كقوة عظمى قد تهاوت.

لق�د بين�ت الثورات األمريكي�ة أن قي�ام الثورة عىل 
االس�تبداد واإلقصاء والفساد ال يعني بالرضورة نهاية 
ه�ذه املمارس�ات، بل ينج�م عنه يف كثري م�ن األحيان 

إعادة إنتاج النظام الذي قامت ضده الثورة.
الهج�رة  الالتيني�ة..  وأم�ريكا  الع�رب  الكت�اب:   -

والثورة
- تحرير: عبد الواحد أكمري

- النارش: مركز دراسات الوحدة العربية
- الطبعة األوىل : 2012

- الصفحات : 398
عرض/ حسني عبد العزيز

يتضم�ن الكت�اب خمس قضاي�ا جوهري�ة: األوىل، 
املس�ار الثوري للعرب يف أمريكا الالتينية ومساهمتهم 
يف الثورات التي عرفته�ا، والثانية: اإلرهاب ذو التوّجه 
اإلس�المي الرادي�كايل يف أم�ريكا الالتينية ومس�اهمته 
يف تكري�س اإلس�الموفوبيا، الثالث�ة: التجرب�ة الثورية 
األمريكي�ة الالتينية ومدى إمكانية االس�تفادة منها يف 
الوطن العربي، الرابعة: موقف الحكومات والتنظيمات 
السياس�ية املعارضة يف أم�ريكا الالتينية م�ن الثورات 

التي أفرزها الربيع العربي.

�لعرب يف كوبا

خ�الل عقدي س�بعينات وثمانينات القرن التاس�ع 
عرش، شجعت السلطات االستعمارية مجيء املهاجرين 
من إس�بانيا وجزر الكناري إىل كوب�ا، ويف هذه املرحلة 
ح�ل مهاجرون آس�يويون، قدم معظمه�م من الرشق 

األوسط.
لم يك�ن املهاجرون العرب يف ه�ذه املرحلة بأهمية 
أولئ�ك الذي�ن هاج�روا إىل كوبا خ�الل العق�ود الثالثة 
األوىل م�ن القرن العرشين، ذل�ك ألنهم اتخذوا من كوبا 
محطة انتقال إىل املكس�يك والواليات املتحدة، حيث لم 
تكن يف نهاية الق�رن العرشين منطقة إغراء اقتصادي 

للمهاجرين العرب.
ورغم ذلك، تقدم سجالت الهجرة الكوبية معطيات 
ع�ن ثماني�ة ع�رب من أص�ل ع�رشات حل�وا يف ميناء 
العاصم�ة هافان�ا ب�ني 1869 و1900، منهم يوس�ف 
جب�ور وأنط�ون فرح وحنا منصور ويوس�ف س�المة 

وغريهم.
وبعد التحريات التي قام بها مؤلف هذا الكتاب حول 
األصول الجغرافية للمهاجري�ن العرب األوائل، تبني أن 
أغل�ب املهاجرين العرب كانوا موارن�ة من لبنان، ومن 
بيت لحم يف فلسطني، ومن صافيتا وحمص يف سوريا.

بعد اس�تقالل كوبا بداية القرن العرشين، ساهمت 
التش�جيعات الت�ي قدمته�ا الحكوم�ة للمهاجرين يف 
زيادة نسبة العرب. وقد فضل العرب االستقرار يف املدن 
خصوص�ا يف األحياء القريبة م�ن املراكز التجارية، مع 

بعض الحاالت القليلة التي تواجدوا فيها يف القرى التي 
تزدهر فيها زراعة قصب السكر وتربية املوايش.

عم�ل املهاجرون الع�رب باعة متجول�ني يعرضون 
للبيع منتج�ات تجارية قليلة األهمي�ة، وكان بعضهم 
يقتني األقمش�ة بأس�عار منخفضة، وبما أن بعضهم 
كان ل�ه معرفة بالخياطة فقد ب�دؤوا بخياطة املالبس 

التي كانوا يطرقون املنازل بيتا بيتا لبيعها.
وقد س�اعد النش�اط التجاري العرب ع�ىل االندماج 
يف املجتم�ع الكوب�ي، ألنه س�مح لهم بإقام�ة عالقات 
مع زبائن ه�م أحيانا من ذوي الج�اه والنفوذ، ونعثر 
-وال�كالم للمؤل�ف- منذ خمس�ينات الق�رن العرشين 
عىل نخبة عربية مس�يحية ضم�ن الربجوازية الكبرية 

يف كوبا.
وكانت هذه النخبة تتشكل من كبار التجار ورجال 
الصناعة، وأصحاب محال املجوهرات ومالكي مصانع 
النس�يج والس�منت والخش�ب ومس�توردي مع�دات 
الكهرب�اء، ويف نهاي�ة العق�د نفس�ه كان بعض هؤالء 

يرتبع عىل قمة الهرم االجتماعي.

دور �لعرب يف �لثور�ت �لأمريكية �لالتينية

ساهمت مجموعة عوامل منذ نهاية الحرب العاملية 
األوىل يف انتش�ار الوعي الس�يايس يف أم�ريكا الالتينية، 
ويف خلق الجو املناس�ب لظهور الحركات الثورية، ومن 
ب�ني ه�ذه العوامل الث�ورة الجامعية الت�ي انطلقت يف 
األرجنتني وامتدت إىل دول القارة، ونشوء طبقة وسطى 
متعلمة حاولت أن تؤدي دورا أكرب يف الحياة السياسية، 

ويف تأسيس األحزاب.
وقد اندلعت أه�م الثورات يف غواتيم�اال واإلكوادور 
وبوليفي�ا وكوبا ونيكاراغوا. وإىل جان�ب الثورات التي 
نجحت يف تغي�ري نظام الحكم، وف�رض أنظمة ثورية، 

ظهرت حركات ثورية لم ترق إىل مستوى الثورة.

1- ثوريون عرب يف �أمريكا �جلنوبية

ساهم املتحدرون من أصول عربية يف الثورة املجيدة 
الت�ي اندلع�ت يف اإلك�وادور ع�ام 1944 الت�ي أجربت 
الدكتاتور كارلوس أرويو عىل التنحي، وتش�كيل لجنة 
ثورية حكومية بعد ذلك لتس�يري ش�ؤون البالد، عينت 
خوليو ثيودورو س�الم املتحدر من أصل لبناني رئيس�ا 
مؤقت�ا للجمهوري�ة، كم�ا عني بيدرو س�عد -وهو من 
أصل لبناني أيضا- يف لجنة صياغة الدستور، حيث كان 
يجم�ع بني النش�اط النقابي والحزبي، وهو مؤس�س 

كونفدرالية عمال اإلكوادور.
ال يختلف مس�ار خوان الش�ني، أبرز ثوري عربي يف 
تاريخ بوليفيا، عن مس�ار بيدرو س�عد، فقد جمع هو 
اآلخر بني العمل النقابي والحزبي، وأس�س عام 1944 

الفدرالي�ة النقابية لعمال مناج�م بوليفيا، وقد وجدت 
الفئ�ات املحروم�ة يف خط�اب النقابة الث�وري ترجمة 
فعلي�ة لتطلعاتها، ويف هذا الجو وجه الش�ني دعوة إىل 
مناض�يل النقابة للتظاهر وإجب�ار الجيش عىل التخيل 
ع�ن الس�لطة، وم�ا إن بدأ الجي�ش بإط�الق النار عىل 
املتظاهرين حتى أمرت النقابة عمالها -الذين ش�كلوا 

مليشيات- بالرد.
حققت املليش�يات انتصارا كبريا عىل الجيش، الذي 
ُحّل بعد ذلك، وتحولت املليشيات إىل قوة ضاربة صاحبة 
النفوذ السيايس يف البالد، وشاركت النقابة يف الحكومة 
الجديدة، وتوىل الش�ني وزارة املناجم ويف الوقت نفس�ه 
تفرغ إلنشاء نقابة أكرب تضم كل القطاعات العمالية.

يف األرجنتني ارتبط العمل الثوري للعرب بالبريونية، 
بعد االنقالب العسكري الذي أطاح بالجنرال بريون عام 
1955 حي�ث دخل�ت البالد يف مرحل�ة الفوىض، وخالل 
هذه املرحل�ة كان جّل العرب البريونيني الذين ش�غلوا 
مناص�ب سياس�ية مهمة من التي�ار املحافظ، غري أنه 
باإلضافة إىل هؤالء كان هناك جيل الش�باب املتحدرين 
م�ن أصول عربية مثلوا التي�ار الثوري داخل البريونية، 
وصار له�م فيما بعد حض�ور وازن يف الحركة الثورية 
البريونية املسلحة التي عرفتها األرجنتني طوال عرشين 

عاما.
ومن أهم الثوريني الع�رب إنبار القدري 

الش�بيبة  ل�ه  رفي�ق  م�ع  أس�س  ال�ذي 
البريوني�ة، ث�م أسس�ا بعد ذل�ك كوماندو 

املقاومة البريونية، وكانت هناك شخصيات 
من أصل عربي مثل إس�ماعيل سالمة عضو 

اللجنة الوطنية، وهي أعىل هيئة تصدر عنها 
القرارات السياسية.

يف فنزويال بدأ حزب العمل الديمقراطي بعد 
إطاحت�ه بالدكتاتوري�ة بتبني سياس�ة يمينية 

تخدم األوليغارش�ية، فانش�قت عن�ه مجموعة 
أغلبهم من الشباب وأسسوا عام 1960 حزبا هو 

حركة اليس�ار الثوري، وساهم يف تأسيس الحزب 
بع�ض املتحدري�ن من أص�ل عربي، مث�ل خورخي 

ظاهر ومانويل الساهر الخوري.

2- ثوريون عرب يف �أمريكا �لو�صطى

نعث�ر يف أربعين�ات الق�رن العرشي�ن ع�ىل بع�ض 
الكوبي�ة،  الثوري�ة  األح�زاب  يف  الع�رب  السياس�يني 
مث�ل بريميتيف�و رودريغيت ال�ذي فاز ع�ام 1946 يف 
االنتخاب�ات الربملاني�ة، وأوفيلي�ا الخ�ور التي أصبحت 

نائبة عام 1948.
لك�ن أه�م مس�اهمة للع�رب يف كوبا س�تكون مع 
الثورة بقيادة فيدل كاسرتو، حيث برزت مجموعة من 
األس�ماء العربية م�ن بينهم املحام�ي إدواردو الحايك 
الذي ش�ارك يف املحاكمة التي اس�تهدفت املتورطني يف 
الهجوم عىل ثكنتني عس�كريتني ع�ام 1953 ضدا عىل 
دكتاتورية باتيستا، وفيليكس عجيز أحد قياديي حركة 
26 يونيو/ حزيران الثورية، وأنطونيو أس�د أيوب أحد 

مقاتيل الحركة نفسها.
أم�ا أبرز ث�وري عربي كوب�ي فهو ألفري�دو جبور 
معلوف الذي س�طع نجمه يف الحياة السياس�ية عندما 
كان يتزعم الحركة الطالبية يف جامعة هافانا، وأس�س 
م�ع األخوين في�دل وراؤول كاس�رتو وآخرين املجلس 

العسكري عام 1956.
يف نيكارغ�وا كان حض�ور الع�رب وازن�ا يف الث�ورة 
الس�ندينية التي أطاحت بنظام عائلة س�وموزا، وبعد 
إس�قاط دكتاتورية س�وموزا تش�كلت لجنة حكومية 
تضم خمسة أعضاء بينهم عربي من أصول فلسطينية 
هو موىس حسن، الرجل الثاني يف الثورة السندينية بعد 

دانييل أورتيغا.

وإضافة إىل حسن، كانت القيادة الثورية تضم عربا 
آخرين، من بينهم س�ليم شبيل رفيق أورتيغا يف الكفاح 
الث�وري، وأيضا كارل�وس زروق ويعقوب فرج مرقس 

وجيمس زبلخ.
أما يف الس�لفادور، فقد أسس ش�فيق حنظل، وهو 

من أصول فلس�طينية، الجبهة املوح�دة للعمل الثوري 
بمبادرة من الحزب الشيوعي السلفادوري، واستطاعت 
الجبه�ة أن تض�م يف صفوفه�ا تنظيم�ات أخ�رى عام 
1980، واس�تطاعت هذه التنظيم�ات املوحدة أن تنفذ 

عمليات عسكرية ضد النظام.
وبع�د معارك طويل�ة وافقت الحكوم�ة عىل إجراء 
مفاوض�ات م�ع الجبهة تكلل�ت باتفاقية مكس�يكو، 
تحول�ت الجبه�ة عىل أثره�ا إىل حزب س�يايس يقوده 
ش�فيق حنظ�ل ال�ذي ت�رأس فريق�ه يف الربمل�ان، ويف 
عام 2004 رش�حه الح�زب لرئاس�ة الجمهورية، لكن 
تهديدات واش�نطن بوقف املس�اعدات عن الس�لفادور 
يف ح�ال وص�ول حنظل للرئاس�ة حال�ت دون وصوله 
للرئاس�ة، غري أن عربيا آخر هو أنطونيو الس�قا صار 

رئيسا للبالد.
الربيع العربي والتجارب الثورية األمريكية الالتينية

يس�لط ه�ذا الفص�ل الضوء ع�ىل نق�اط التقاطع 
والتباي�ن بني الث�ورات األمريكي�ة الالتيني�ة والثورات 
العربية، ويقدم تصورات عن إمكانية اس�تفادة الوطن 

العربي من التجارب األمريكية الالتينية.

لق�د 

من�ت  ا تز
العربية م�ع بعضها بعضا، الثورات 

واملسلس�ل الث�وري العرب�ي يختل�ف من 
حيث رسعة انتش�اره عن املسلس�ل الث�وري يف القارة 
الالتيني�ة، حي�ث اندلع�ت أوىل الث�ورات ع�ام 1910 يف 

املكسيك، واندلعت آخرها عام 1979 يف نيكاراغوا.
وكانت الثورات العربية س�لمية باس�تثناء تلك التي 
أج�ربت عىل غري ذل�ك، عىل عك�س الث�ورات يف أمريكا 
الالتيني�ة الت�ي اعتمدت م�ن أجل الوص�ول إىل الحكم، 
إما عىل التيارات التجديدية داخل املؤسس�ة العسكرية 
)غواتماال واإلكوادور(، وإما عىل املليشيات الربوليتارية 
املس�لحة )بوليفيا(، وإما عىل ح�رب العصابات )كوبا 

ونيكاراغوا(.
لق�د بين�ت الثورات األمريكي�ة أن قي�ام الثورة عىل 
االس�تبداد واإلقصاء والفساد ال يعني بالرضورة نهاية 
ه�ذه املمارس�ات، بل ينج�م عنه يف كثري م�ن األحيان 
إع�ادة إنتاج النظام الذي قامت ض�ده الثورة بطريقة 
تختلف من حيث املنهج، وهنا ربما قد تس�اعد الثورات 

األمريكي�ة الالتيني�ة الث�ورات العربية ع�ىل أخذ العربة 
حتى ال تقع يف األخطاء نفسها.

ويمك�ن للوط�ن العرب�ي كذل�ك أن يس�تفيد م�ن 
العنارص التي اس�تفادت منها أمريكا الالتينية لتحقيق 

الديمقراطية والتغيري السيايس.

1. �لطبقة �لو�صطى �ملوؤثرة
تمثل الطبقة الوسطى قوة فاعلة يف أغلب املجتمعات 
األمريكية التي تكرست فيها الديمقراطية، ومما ساهم 
يف قوته�ا تغري موارد الث�روة من نظام فالحي إقطاعي 
إىل التجارة والصناعة والخدمات، كما س�اهم يف قوتها 
نهج سياسة تعليمية ناجحة وإحداث ثورة حقيقية يف 
التعلي�م الجامعي. ويمكن لألنظم�ة العربية يف مرحلة 
ما بعد الثورات أن تستفيد من تجربة الطبقة الوسطى 
يف أم�ريكا الالتيني�ة من أجل تقوية طبقتها الوس�طى 
بشكل يجعلها تساهم يف االنتقال الديمقراطي بطريقة 

فعالة.
ومع أن هذه الطبقة أثبتت نجاعتها يف نضالها ضد 
املس�تعمر ويف بن�اء دولة االس�تقالل، ويف ربيع التغيري 
العربي األخري، إال أن النسبة التي تمثلها داخل املجموع 
العام للس�كان محدودة مقارنة بأم�ريكا الالتينية، لذا 
فالرهان الذي يواجهه من يس�تويل عىل الس�لطة خالل 
مرحل�ة م�ا بع�د الث�ورات هو توفري الس�بل لتوس�يع 
قاعدة هذه الطبقة، وذلك م�ن خالل تنمية اقتصادية 
واجتماعية فعالة تس�مح بمغادرة رشائح واسعة من 

املجتمع للطبقة الفقرية نحو الطبقة الوسطى.
إن توس�ع هذه الطبقة يسمح باالنتقال التدريجي 
م�ن الدكتاتوري�ة إىل الديمقراطية بخط�ى ثابتة، ألنه 
س�تواكبه ثقافة جديدة ح�ول مفهوم املواطنة، وحول 

عالقة الحاكم باملحكوم، وحول دولة القانون.
س�يكون -بحس�ب املؤلف- عىل األحزاب اإلسالمية 
املعتدلة التش�بث بالخيار الديمقراط�ي، واالحتكام إىل 
صنادي�ق االقرتاع، وه�ذا هو التح�دي األكرب خصوصا 
أنها س�تكون مطالبة بقبول الالئكية كأس�اس للدولة 

املدنية

2. �لأحز�ب �ل�صيا�صية و�لعلمانية

من�ذ نهاي�ة الق�رن العرشين أصبح�ت أحزاب 
اليسار يف أمريكا الالتينية تعي أنه من أجل سحب 
البس�اط من تحت اليم�ني الحاكم، واالس�تفادة 
من سياس�ة اإلقصاء االجتماعي، يتوجب عليها 
التخيل ع�ن الراديكالية وإعادة هيكلة اليس�ار 
بش�كل معتدل، واس�تطاعت هذه التنظيمات 
الجديدة م�ن تحس�ني األوض�اع االقتصادية 
واالجتماعي�ة، ونج�ح بعضه�ا يف تكري�س 
واألرجنت�ني،  )الربازي�ل،  الديمقراطي�ة 

وأورغواي والتشييل(.
لك�ن املؤل�ف ي�رى أن للوط�ن العربي 
خصوصي�ات مختلفة ع�ن خصوصيات 
أمريكا الالتينية، فأحزاب اليس�ار العربي 
ال يمك�ن أن ت�ؤدي نف�س ال�دور الذي أدت�ه أحزاب 
اليس�ار يف أم�ريكا الالتيني�ة، ألن هذه األحزاب ش�أن 
أحزاب اليمني فاقدة للرشعية، لذا فالقوى السياس�ية 
الت�ي يمكن أن تضطل�ع يف الوطن العربي بدور ش�بيه 
ب�ذاك الذي اضطلع�ت به أحزاب اليس�ار يف أمريكا هي 
األح�زاب ذات املرجعية اإلس�المية، بع�د أن تتخىل عن 

طابعها الراديكايل.
س�يكون -بحس�ب املؤلف- عىل األحزاب اإلسالمية 
املعتدلة التش�بث بالخيار الديمقراط�ي، واالحتكام إىل 
صنادي�ق االقرتاع، وه�ذا هو التح�دي األكرب خصوصا 
أنها س�تكون مطالبة بقبول الالئكية كأس�اس للدولة 

املدنية.
بمرجعي�ة  التحري�ر  اله�وت  يك�ون  ربم�ا  وهن�ا 
إسالمية خيارا يس�اعد املجتمعات العربية عىل تحقيق 
الديمقراطي�ة كم�ا ح�دث يف أم�ريكا الالتيني�ة، حيث 
تحق�ق مسلس�ل االنتق�ال إىل الديمقراطي�ة بعد تبني 
مفهوم جديد للعلماني�ة، يختلف عن ذاك الذي نظر به 
املنظرون النخبويون، ويختلف عن العلمانية املس�تبدة 
التي سيطرت عىل الشأن السيايس زمن الدكتاتوريات.
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العرب وأمريكا الالتينية.. اهلجرة والثورة

كتاب حول العالقات املرصية األمريكية وأحداث الثورة 

يف �لأرجنتني �رتبط �لعمل �لثوري للعرب 
بالبريونية بعد �لنقالب �لع�صكري �لذي �أطاح 

باجلرن�ل بريون عام 1955 حيث دخلت �لبالد يف 
مرحلة �لفو�صى. 

�أبرز ثورّي عربي كوبي هو �ألفريدو جبور معلوف 
�لذي �صطع جنمه يف �حلياة �ل�صيا�صية عندما كان 

يتزعم �حلركة �لطالبية يف جامعة هافانا
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أعل�ن ن�ادي الصناع�ة أن فريق�ه الك�روي 
س�يخوض ثالث مباريات تجريبية األسبوع 
الحايل اس�تعدادا للموس�م املقب�ل، مبينا ان 
املباريات ستكون امام اندية الخطوط ونفط 
الجن�وب والنجف، مؤك�دا ان املباريات تأتي 
للوقوف عىل السلبيات يف الفريق ومعالجتها. 
وق�ال عضو املكتب االعالمي للنادي حس�ن 
الك�روي  الصناع�ة  "فري�ق  إن  البه�اديل: 
سيخوض ثالث مباريات تجريبية استعدادا 
ملباراته األوىل امام الرشطة يف منافسات 
دوري الك�رة للموس�م الجدي�د"، مبينا 
أن "الفريق س�يلتقي فريق الخطوط 

االثن�ن املقبل، فيم�ا يلعب مبارات�ه الثانية 
ام�ام نفط الجن�وب الثالثاء املقب�ل، عىل ان 

يواجه الخميس املقبل، فريق النجف". 
وأض�اف البهاديل ان "املباري�ات الثالث تأتي 
للوقوف ع�ىل الس�لبيات وامل�ؤرشات يف اداء 
الفريق  ومعالجتها قب�ل خوض لقائه املهم 
أمام فريق الرشط�ة يف دوري الكرة يف ال�20 
م�ن ترشي�ن األول الح�ايل". يذك�ر أن فريق 
الصناعة أختتم األس�بوع املايض معس�كره 
خالل�ه  خ�اض  حي�ث  تركي�ا  يف  التدريب�ي 
مبارات�ن وديت�ن خ�ر األوىل أم�ام ايفرن 
س�يك الرتكي بهدفن لهدف قب�ل ان يتعادل 

امام املصايف سلبيا.

تع�رض نادي نفط الجن�وب لكرة اليد لخس�ارته الثانية يف 
البطولة العربي�ة لألندية أبطال ال�دوري والكأس، املقامة 

حاليا يف مدينة بركان املغربية.
وجاءت خس�ارة نفط الجنوب امام ن�ادي النجمة الليبي، 
اول م�ن أمس الجمعة، بنتيجة 25 مقابل 23 هدفا، يف إطار 
مباريات املجموعة الثالثة من البطولة.وكان نادي نفط الجنوب 
قد خر مباراته االوىل امام االفريقي التونيس بنتيجة 23 مقابل 14 
هدف�ا، يف حن تعادل بمباراته الثاني�ة امام العربي الكويتي بنتيجة 
30 هدف�ا لكل منهم�ا. ويف باقي مباريات البطول�ة التي جرت يوم 
أم�س تغلب الغرافة القطري عىل الصالح الفلس�طيني بنتيجة 45 
مقابل 22 هدفا، والوحدة الس�عودي عىل النصريات الفلس�طيني 
ب��37 مقاب�ل 25 هدفا، والكوي�ت الكويتي عىل الرشط�ة الليبي 
ب��29 مقابل 19 هدفا، واالفريقي التون�يس عىل العربي الكويتي 

ب�30 مقابل 22 هدفا.

اختتم��ت ي��وم أم��س 
الخمي�س يف الس�ماوة 
أول دورة للفن���ون 
لصحفي�������ة  ا
الرياضية برعاية 
قسم العالقات 
يف  واإلع�الم 

رشط�ة  مديري�ة 
السماوة ونظمها عىل 
مدى ثالثة أيام مجموعة 
من الصحفين الرياضين الشباب 

يف املحافظة .
وق�ال املنس�ق الع�ام لل�دورة، 
الصحفي مصطف�ى احمد "أن 
الغاي�ة م�ن ه�ذه ال�دورة هي 
كس�ب الكّت�اب الش�باب م�ن 
يف  بالعم�ل  الراغب�ن  اله�واة 
الرياضية  الصحاف�ة  ميادين 
يف مدين�ة الس�ماوة، وتطوير 

قابلياته�م 
والصحفي�ة  الكتابي�ة 

باعتم�اد محارضين ذوي خربة يف هذا 
املجال إلعطائهم محارضات يستطيع 
م�ن خاللها املش�ارك معرف�ة الفنون 
الصحفي�ة الرياضية وكيفي�ة الولوج 

بعالم السلطة الرابعة للرياضة " .
وذكر احمد أيضاً "أن عدد املش�اركن 
بلغ )30( مش�اركاً تلق�وا خالل األيام 
الثالث�ة لل�دورة مح�ارضات مختلفة 
الصحف�ي  الخ�رب  كتاب�ة  كيفي�ة  يف 
أص�ول  وكذل�ك  الخ�ربي  والتحقي�ق 
كتاب�ة املقال الري�ايض، ألقاها عليهم 

الصحفي  م�ن  كل 
القدير  واإلعالم�ي 
غان�م  الدكت�ور 
واألس�تاذ  نجي�ب 
رئيس  عارف شهيد 
يف  الصحفين  نقابة 
والصحفي  السماوة 
الري�ايض يف جري�دة 
س�تار  املالع�ب 

الجيايش".
ب�أن  قول�ه  احم�د  وخت�م 

"اللجن�ة املرشف�ة للدورة 
ق�ررت يف نهاي�ة ال�دورة 
جمي�ع  أعم�ال  متابع�ة 
املش�اركن ومس�اعدتهم 
ع�ىل نرشه�ا يف الصحف 

الثق�ة يف  ل�زرع  املحلي�ة، 
وإعطائه�م  نفوس�هم 

مزي�داً م�ن االهتم�ام 
بكتاباتهم".

 أكد الالعب الدويل عماد محمد انه اقرتب من تمثيل 
فريق اس�تقالل طهران للموس�م الكروي املقبل 
بع�د ان توصل�ت إدارة الفريق إىل اتفاق رس�مي 
مع فريقه الس�ابق س�بهان أصفهان النسيابية 
االنتقال.وقال محم�د ان مفاوضات حصلت بن 
إدارة الفريقن سبهان واستقالل توصال يف نهاية 
املطاف اىل اتفاق رس�مي يتضم�ن تمثييل لفريق 
االس�تقالل يف املوس�م الكروي املقبل، مشرياً إىل 
أن تلك االنتقالية مميزة وستصب يف مصلحتي 
بسبب قوة الدوري اإليراني مما يعود باملنفعة 
الكب�رية عىل أي الع�ب يوج�د يف دوري إيران. 
وأض�اف املهاج�م ال�دويل: أن ع�دم بقائه مع 

فريقه الس�ابق س�بهان أصفهان هو بس�بب 
بعض املش�اكل التي حصلت م�ع املدير الفني 
للفري�ق باإلضاف�ة اىل ع�دم وج�ود مدرس�ة 
عربي�ة تحتضن أطف�ايل األمر ال�ذي جعلني 
أفكر بتغيري الواجهة صوب فريق اس�تقالل 
طه�ران لوجود األج�واء االيجابية الس�يما 
لعائلت�ي وه�ذا أم�ر يص�ب يف مصلحت�ي 
للمهمة الجديدة ألن تركيزي س�يكون عىل 
رف�ع مقوماتي الس�يما البدنية لرد الثقة 

إىل إدارة نادي استقالل االيراني والجهاز 
التدريبي وجماه�ري الفريق التي رحبت 

بانتق�ال عماد محمد لفريقها للموس�م 
املقبل.

تغل�ب فري�ق الطلبة الك�روي عىل منتخب الش�باب بثالث�ة أهداف 
نظيفة يف املباراة التي ضيفها ملعب الشعب الدويل يف اطار تحضريات 
الفريقن لالستحقاقات املقبلة. وسجل هشام محمد "هدفن" فيما 
سجل املحرتف املرصي ش�عبان النجار الهدف الثالث يف املباراة التي 

عمد فيها مدرب الطلبة خلف حس�ن إرشاك اكرب عدد من الالعبن 
بعدما اتفق الفريقان عىل ان يكون التبديل مفتوحاً إذ اشرتك 

املحرتفان السوريان كنان ديب ومعتز كيلوني.

 ه�ددت وزارة الش�باب والرياضة بح�ل الهيئات اإلدارية التي لم تس�تكمل 
مستلزمات اجراء العملية االنتخابية.وقال رئيس اللجنة التنفيذية النتخابات 
االندي�ة الرياضية عيل ابو الش�ون ان "ال�وزارة حددت مواعي�د املؤتمرات 
االنتخابي�ة التكميلية، ومواعيد انتخابات االندية املؤجلة يف العاصمة بغداد 
وباقي محافظات البالد، حي�ث تمثل هذه املواعيد جولة انتخابية تجريها 
ال�وزارة النديته�ا الرياضية".وأض�اف ان "هذه الفرصة س�تكون االخرية 
لالندية التي تأجلت مؤتمراتها االنتخابية، بس�بب عدم إكمالها مستلزمات 
العملي�ة االنتخابي�ة من تثبيت وتصديق وارس�ال هيئاته�ا العامة وتقديم 
اس�تمارات مرش�حيها والنس�خ األصلية لش�هادات تحصيلهم الدرايس". 
وأوض�ح ابو الش�ون ان "االندية التي لم تظهر أس�ماؤها يف جدول املواعيد 

الجديدة هي فقط التي لم تس�تكمل مستلزمات اجراء العملية االنتخابية"، 
يف اش�ارة منه لقوائم الهيئات العامة واستمارات ترشيح االعضاء وشهادات 

التحصيل الدرايس.وأردف ان "الوزارة ستتس�لم تلك النقوصات وتحدد موعدا 
انتخابيا ألي ناد تقدم ادارته تلك املستمس�كات قبل ثالثة ايام فقط من انطالق 

الجول�ة االخرية لالنتخابات، والتي س�تبدأ الندية العاصمة بغ�داد اعتبارا من يوم 
الخمي�س املقب�ل املوافق للحادي عرش من ش�هر ترشين االول الجاري".وش�دد ابو 

الش�ون عىل ان "االندية التي لم تس�تكمل مس�تلزماتها بس�بب ازم�ات يف جمعياتها 
العمومي�ة، او تخلف�ت م�ن دون عذر مرشوع وتواص�ل مفرتض مع وزارة الش�باب، 

فس�وف تتخذ االج�راءات القانوني�ة بحقها وفق الالئح�ة االنتخابي�ة وقانون وزارة 
الش�باب والرياضة النافذ".ولفت اىل ان "الوزارة س�تحل هيئاته�ا االدارية الحالية، 

وتشكل لجاناً مؤقتة تدير عملها وتهيئ إلقامة مؤتمر انتخابي اصويل مقبل".

  بالرغ�م من عدم إجراء معس�كر يف دول 
الجوار إال ان معس�كر الصقور يف السليمانية 
كان أكث�ر نجاحا يف االنتظ�ام وااللتزام يف كل 
يشء. حي�ث يس�عى فريق الصق�ور بدخول 
بطولتي الدوري والكأس وهم ينافسون عىل 
حص�د اللقب يف الصعيد املحيل، أما يف الصعيد 
الخارجي فاستعدادات الفريق اليومية تشري 
إىل أن الفري�ق س�يكون جاه�زا. "املس�تقبل 
العراقي" تواج�دت ورافقت الفريق يف إحدى 
الوح�دات التدريبية يف محافظة الس�ليمانية 

وخرجت بالحصيلة التالية:

وحدتان يف اليوم
بواقع وحدت�ن تدريبيتن يف اليوم يجري 
التدريب�ي يف  الجوي�ة مران�ه  الق�وة  فري�ق 
معس�كر الخارجي يف مدينة السليمانية عىل 
ملع�ب البيش�مركة الثاني وح�دات الصقور 
ش�ملت تماري�ن اللياق�ة البدني�ة وتماري�ن 
الحديد إضاف�ة إىل التماري�ن التكتيكية التي 

يحاول به�ا املالك التدريب�ي أن يرتقي بفكر 
الالعبن وأس�لوبهم يف اللعب. الالعبون الذين 
انضم�وا إىل كتيب�ة الصقور اب�دوا ارتياحهم 
وانس�جامهم م�ع العب�ي الصق�ور وب�دأت 
املواقف الطريفة تجمع بينهم. الصقور لهذا 
املوس�م أصبح اغلبهم من مش�جعي الفريق 
امللك�ي ري�ال مدري�د م�ن م�ا أث�ار الالعبن 
الذين يش�جعون فريق برشلونة واملناوشات 
الكالمي�ة فيم�ا م�ا بينه�م ودائما م�ا كانت 

تنتهي بتبادل االبتسامة.   

عودة اأبي اإ�سحاق
بعد ما كث�رت األقاويل ح�ول عدم عودة 
املدرب أيوب اوديش�و إىل مهمة تدريب فريق 
الق�وة الجوية بس�بب األزم�ة الصحية التي 
م�ر بها مؤخرا عاد اوديش�و يحلق من جديد 
بمعس�كر الصق�ور بع�د أن قط�ع عهدا عىل 

نفسه بتكملة املشوار مع الفريق .
إدارة ن�ادي الصق�ور ويف اجتماعها األول 

مع الالعبن واملالك التدريبي 
الهيئ�ة  عض�و  رح�ب 

اإلدارية جاس�م كاطع بعودة أبي إسحاق إىل 
بيته الجوي. أيوب ويف اجتماعه األول أشار إىل 
عدة أم�ور كان أبرزها االنضباط يف الوحدات 
التدريبي�ة واح�رتام الوق�ت إضاف�ة إىل فهم 
تطبيق الواجب من قب�ل املالك التدريبي لكي 
يتتسنى لنا مباغتة الخصوم يف أية لحظة ألن 
كرة القدم تعتمد عىل مباغتة الخصم، حالها 

كحال الحروب التي تشن عىل حن غرة،

�سهد املع�سكر ناجح بكل معايريه
امل�درب املس�اعد ولي�د ضهد أش�ار إىل أن 
معس�كر الفري�ق ناجح ب�كل معايريه حيث 
األج�واء املثالي�ة الت�ي تتمت�ع به�ا مدين�ة 
الس�ليمانية. وب�ّن ضه�د أن العب�ي الفريق 
الج�وي ظه�ر عليه�م التفاع�ل يف الوح�دات 
التدريبية. املالك التدريبي للفريق يعمل بشكل 
دؤوب يف وحدات الفريق إذ تس�تغرق الوحدة 
التدريبية ثالث ساعات من الوقت. وأكد ضهد 
أن العبي الفريق س�يكونون ابرز املستفيدين 
من ه�ذه الوحدات بالرغم م�ن صعوبتها إىل 

أنها ستصب يف مصلحتهم أوال وأخريا السيما 
وان الفري�ق مقبل عىل ثالث بطوالت، الدوري 
والكأس ودوري أبطال العرب، وان ش�اء الله 

يكون هذا املوسم موسم حصاد البطوالت.
أما ال�دويل هيثم كاظم أش�ار إىل أن املالك 
التدريب�ي لفريق القوة الجوية يعمل بش�كل 
مهني ويتعامل باحرتافية دقيقة مع الالعب، 
حيث ش�هد تمارين يف املعس�كر منها تمارين 
املقاومة البدنية إضافة إىل التمارين التكتيكية 
الت�ي تس�تغرق س�اعتن ونصف الس�اعة يف 
الوحدة التدريبية وهذا بطبيعة الحال يصب يف 
مصلحتنا من الناحية الفنية، ونحن كالعبن 
يف الق�وة الجوي�ة نتمن�ى أن تك�ون بدايتن�ا 
صحيح�ة يف مس�تهل مش�وارنا يف بطولت�ي 
الدوري والكأس ع�ىل الصعيد املحيل وبطولة 

دوري أبطال العرب عىل الصعيد الخارجي.

النقال �سغال
بش�كل يوم�ي ومس�تمر يج�ري العب�و 
املنتخب الوطني مثنى خالد وعيل عبد الجبار 

وحم�ادي احمد اتص�االت هاتفي�ة من اجل 
االطمئن�ان ع�ىل وض�ع الفري�ق وعىل صحة 
امل�درب الفري�ق أي�وب اوديش�و وم�ن جهة 
أخ�رى تمن�ى العب�و الصق�ور كل املوفقي�ة 
له�م يف مش�وارهم التاريخي وه�و الوصول 
إىل نهائي�ات كأس العالم.األم�ن املايل لفريق 
الصقور الس�يد ري�اض إبراهي�م نفى وجود 
أية أزم�ة مادية يف النادي وقد اس�تلم جميع 
الالعب�ن دفعتهم األوىل من قيم�ة عقودهم، 
وبّن إبراهيم أن فريق القوة الجوية سيكون 
يف أفضل حاالته من الجانب املادي، إذ منحت 
وزارة الدف�اع الدفعة الش�هرية للنادي حتى 
وصلت إىل 400 مليون يف حن كانت يف السابق 
172 مليونا، وأضاف ابراهيم أن إدارة الفريق 
تعمل عىل جعل هذا املوسم موسما أنموذجيا 
حيث ستش�هد البنى التحتية للنادي تغيريات 

كثرية.

ل وجود لإ�سابات
معالج الفريق الجوي س�عدي هتاف بّن 
ان�ه ال توجد أية إصاب�ات يف صفوف الالعبن 

س�وى الالع�ب عبد 
ال�درزي  العزي�ز 

ال�ذي يم�ر بمرحلة 
التأهيل، أما بالنسبة 

املنتخ�ب  لالع�ب 
الوطن�ي وليد بحر فقد 

اش�رتك يف م�ران الفريق 
اليوم�ي وال صحة لألخبار 

التي تش�ري إىل أن بحر يعاني 
إصابة مزمنة.

الببغاء واأيوب
يتواج�د يف مح�ل اإلقام�ة أحد 

طي�ور الببغ�اء وال�ذي أح�ب مدرب 
القوة الجوية بشكل ال يوصف، إذ عند 

دخول اوديش�و الصالة يسلم هذا الطري 
الجميل ع�ىل أيوب ومن ث�م يأتي له من 
اجل مداعبت�ه. أما املدرب أوديش�و فقد 

اعترب هذا الطري وسيلة الراحة الوحيدة 
بعد إتمام التمارين اليومية.

المن�اص إن املقدم�ات تق�ود إىل النتائج وان املنط�ق البد أن 
يف�رض نفس�ه وترج�ح كفته ألن زم�ن الخوارق وفرس�ان 
األس�اطري يف حكايات جدتي )) رحمه�ا الله(( قد وىل األدبار 
إىل غري رجع�ة.. هكذا علمتني تجارب الحياة بحلوها ومرها 
حن تكون الكلمة للعمل البد أن يخبو صوت الكالم وينحر 
دوره الن بالعمل وحده تتقدم األمم ويعلو شأنها .. ألجل كل 
هذا ف�أن نتائج رياضيينا يف اوملبياد لن�دن وان جاءت ضمن 
حدود ما توقعنا لها او كانت متطابقة مع ما رسمنا يف ضوء 
املعطيات املبنية عىل أرقامهم ونتائجهم املسجلة يف البطوالت 
العربي�ة او القارية قبيل االوملبياد و الت�ى بال عناء يمكن أن 
تفصح عن ابتعادها عن نيل إحدى ميداليات التفوق بألوانها 
الثالث�ة وعددها 962ميدالي�ة توزعت ع�ىل 26 لعبة تنافس 
عليه�ا كل رياضيي املعمورة ..وم�رد خيبة األمل وما رافقها 
من ش�عور القابض عىل الجمر لم يتفج�ر كوننا خرجنا من 

)املولد بال حم�ص( كما يقول املثل الش�عبي املرصي، وإنما 
لكون نتائج مشاركتنا كانت خجولة وعىل الهامش وبال أدنى 
طع�م ودون أن ت�رتك بصمة تذكر.. حيث تس�ابق رياضيونا 
املشاركون وعددهم ثمانية بشتى رضوب الرياضة يف املغادرة 
منذ األدوار األوىل، وخيل يل يف كثري من األحيان بأنهم ريشة يف 
مهب الريح ل�م يصمد أي منهم ويظهر من الثبات ما يؤهله 
لخوض مراحل متقدمة من املنافس�ات كما فعل أقرانهم من 
دول الجوار الش�قيقة  والصديقة .. ول�ن أعيد رشيط أخبار 
مش�اركتنا وال تفاصي�ل م�ا جرى ألن�ي عىل يق�ن بأن جل 
املس�ؤولن الرياضين والنقاد من رافق الوفد املشارك او من 
تابعه عرب شاشة التلفاز يشاطرني هذا الرأي، وان كنت اتفق 
مع الصيح�ات التي طاملا تعالت بعد كل مش�اركة اوملبية يف 
تفسري استمرار سجلنا االوملبي القاحل وعزته للنقص الحاد 
يف مرافقنا الرياضية بم�ا يف ذلك املالعب واملضامري وتقنيات 

ووس�ائل التدريب الحديثة .. أضف إىل ذلك ما جرته الحروب 
وويالته�ا التي مرت عىل بالدن�ا وأرضت بمنش�آتها وبناها 
التحتي�ة أيما إرضار .. نعم ال يمكن ملنصف أن ينكر ذلك لكن 
دعون�ا نفتح قلوبنا بتجرد ونتحاور ه�ل أن عزوف رياضتنا 
عن صناعة بطل اوملبي واحد سببه نقص املنشآت الرياضية 
فقط؟ أم أن املسألة تتعلق بغياب الدور الريادي املسؤول عن 
انتشال الواقع الريايض من حالة الركود والسبات التي أملت به 
ابتداء من سقوط حصة الرياضة سهواً من جدول الحصص 
يف مدارسنا مروراً باملنافسات الشكلية والسباقات الصورية 
ملديري�ات الرتبية يف بغ�داد واملحافظات وه�ي إىل أجل قريب 
كانت تش�كل مناجم يهرع إليها ذوو االختصاص الكتش�اف 
املعادن النفيس�ة، ورغم وفرة الكفاءات العلمية والشهادات 
التدريبي�ة املتميزة التي تزين ج�دران جامعاتنا ومعاهدنا يف 
كل املج�االت الرياضية لكن عىل حس�اب نض�وب التخطيط 

املبني عىل أسس علمية صحيحة واليات العمل السليمة وهذا 
ما ش�جع عىل تنامي معدالت العشوائية والتخبط وساهم يف 
تكبيل املش�هد الريايض وأصابه بالشلل املؤقت ،كما ال يمكن 
أن نس�تثني م�ن ذلك بع�ض أنديتن�ا ومراكز الش�باب التي 
تناس�ت دورها والرس�الة الواجب تقديمها م�ن اجل رعاية 
رياضينا وتكريس روح الهواية والتنافس الرشيف وانغمست 
يف رصاع�ات وتكتالت واصطفافات وامتهنت العمل الريايض 
من اجل تغليب منافع شخصية نفعية، وكم تمنيت أن يؤمن 
إعالمن�ا الريايض بأن الرياضة عب�ارة عن منظومة متكاملة 
يش�كل هو أحد أقطابها ويمارس مسؤوليته كمنرب لإلصالح 
ومعالجة الس�لبيات والس�قطات املس�توطنة هن�ا وهناك، 
ونرباس�ًا تهتدي أليه النفوس الضال�ة بانتهاجه املوضوعية 
والنق�د البن�اء بعيداً ع�ن التجريح والتس�قيط وش�خصنة 
األمور..ولن نس�تغرب بقاء رياضتن�ا وانجازاتها تراوح عىل 

صعي�د املحلي�ة والعربية دون 
أن يك�ون له�ا تواج�د مؤث�ر 
اوملب�ي م�ا دام�ت انتخاباتنا 
الرياضية تكرس ثقافة البقاء 
لألقوى ال لألصلح وتساند من 
يس�تخدم الرياض�ة كوس�يلة 
إلش�باع البطون بينم�ا تتنكر 

ملن يخدمها بتفان ونكران ذات ...
وم�ا دام حديثن�ا رياضي�اً خالص�اً دعونا نس�تذكر الحكمة 
األملاني�ة )) م�ا ج�دوى الركض مادمت لس�ت ع�ىل الطريق 
الصحيح ((, صدقوني ال ادعي النبوغ وال أتش�اطر من أجل 
غاية دنيوية إنما تس�ببت نتائج رياضينا يف االوملبياد يف فتح 
ج�رح حس�بته اندم�ل فكانت كلم�ة الحق ه�ذه التي أردت 

تفجريها بقلمي ال بلساني .

* احمد رضا المولى

ما جدوى الركض مادمت لست على الطريق الصحيح؟ "رؤى"

للتحليق في سماء النخبة .. الصقور تستعد في السليمانية بقيادة أوديشو
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 كم�ا حدث يف ع�دة مواجهات 
س�ابقة بني الفريقني ، س�تفرض 
السياس�ة األس�بانية وجودها عىل 
مب�اراة القم�ة )الكالس�يكو( بني 
برش�لونة وريال مدريد اليوم األحد 
يف املرحلة الس�ابعة م�ن مباريات 
ال�دوري األس�باني خاص�ة يف ظل 
األزم�ة االقتصادي�ة الح�ادة التي 
تواجهها الب�الد حاليا.وينتظر أن 
تسيطر عىل مباراة اليوم األصداء 
الدع�وات واملطال�ب التي ظهرت 
بقوة يف األسابيع القليلة املاضية 
بش�أن رغب�ة إقلي�م كتالونيا يف 
االنفصال عن أس�بانيا وهو ما 
أصب�ح رغب�ة ملح�ة لقاطني 
هذا اإلقليم ال�ذي يمثل معقال 
برشلونة.وش�هدت  لفري�ق 
الت�ي  األخ�رة  املباري�ات 
اس�تاد  ع�ىل  أقيم�ت 
ن�و"  "كام�ب 

الخ�اص بربش�لونة العديد م�ن الهتاف�ات املنادية 
بهذا االنفصال واالس�تقالل عن أسبانيا ليكون هذا 
االس�تاد بمثابة املرآة ملا يح�دث يف كتالونيا.وذكرت 
صحيف�ة "س�بورتس" الرياضي�ة ، الت�ي تصدر يف 
برشلونة ، :"برش�لونة ناد كتالوني. وعليه أن يمثل 
بل�دا. ال يمكنه أن يظهر محايدا عندما يلعب باس�م 
كتالونيا".وق�رر برش�لونة ن�ر لوحة فسيفس�اء 
ضخمة تغطي االس�تاد بأكمله وذلك عىل شكل علم 
كتالوني�ا بخطوط�ه الحمراء والصفراء الس�تغالل 
الكالس�يكو يف الرتويج لفكرة االنفصال واالستقالل 
بصف�ة الكالس�يكو أفضل ناف�ذة للتعب�ر عن هذا 
املطل�ب وإب�رازه عامليا.ون�زل آالف الكتالونيني إىل 
ش�وارع برش�لونة يف مظاهرات خالل العيد القومي 
بع�ض  ح�رص  كم�ا  س�بتمرب   11 يف  لكتالونيت�ا 
املش�جعني عىل إطالق هتافات املطالبة باالستقالل 
ع�ىل أس�بانيا خ�الل مباري�ات برش�لونة األخ�رة 
وخاصة عندما تصل املباراة إىل الدقيقة 17 والثانية 
14 يف إش�ارة إىل ضم أس�بانيا إقلي�م كتالونيا يف 11 
س�بتمرب 1714 .واآلن ، تتمتع كتالونيا بصوت عال 
للغاية للمطالبة باالس�تقالل من خالل قوة وسائل 
اإلعالم يف هذا اإلقليم.ولم يرتدد جوسيب جوارديوال 
املدير الفني السابق لربشلونة يف اإلفصاح عن رغبة 

كتالوني�ا يف االنفص�ال واالس�تقالل عندم�ا كان يف 
زي�ارة إىل نيويورك كمحاول�ة منه مثل عدد آخر من 
الكتالونيني لنر هذه الرغبة بشكل أكرب يف املحافل 
الدولي�ة والعاملية.وأثارت ه�ذه الترصيحات بعض 
االنتق�ادات ض�د جوارديوال خاصة م�ن قبل بعض 
زمالئه الس�ابقني باملنتخب األس�باني لكرة القدم.
بينم�ا دافع عنه زميل�ه تيتو فيالنوف�ا املدير الفني 
الحايل لربش�لونة قائال :"دع�وا جوارديوال يعرب عن 
رأي�ه بحرية طاملا لم يس�بب رضرا ألح�د. لنا الحق 
يف التعب�ر ع�ن رأينا كيفما نش�اء".وبينما يحتفظ 
العبو برش�لونة بمواقفهم السياس�ية رسا ، بدا أن 
فيالنوفا يتبع نفس وجهة النظر السياس�ية لسلفه 
جوارديوال.وقال فيالنوفا بعد مظاهرات 11سبتمرب 
امل�ايض :"إذا نزل إىل الش�ارع مليون ونصف املليون 
مواط�ن فهذا يعني أن ش�يئا ما ال يس�عدهم. يجب 
وضع هذا يف االعتبار".ولم يكن رأي املس�ئولني عن 
الن�ادي الكتالون�ي بعيدا ع�ن هذا أيض�ا حيث قال 
ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة يف تعليقه عىل 
مطالب�ات االس�تقالل :"النادي س�يدافع دائما عن 
حق الشعوب يف تحديد مصرها".وكانت ترصيحات 
روس�يل مفاجأة كبرة بس�بب انتقاداته الس�ابقة 
لخ�وان البورت�ا ع�ىل اس�تغالله الن�ادي ألغ�راض 

سياسية.ولكن روسيل يرى أيضا 
أن االس�تقالل املرجو لكتالونيا لن 
يغر ش�يئا عىل مس�توى الدوري 
األس�باني حيث ق�ال :"إذا حصل 
إقلي�م كتالوني�ا ع�ىل اس�تقالله ، 
سيظل برشلونة ينافس يف الدوري 

األسباني".
العب�و  ح�رص   ، املقاب�ل  ويف 
برش�لونة عىل ابتعادهم عن األمور 
السياس�ية الخاص�ة بهذا الش�أن.
وقال تشايف هرنانديز :"ال أعتقد أن 
الكالس�يكو سينغمس يف السياسة. 
نعل�م املوق�ف ال�ذي يعيش�ه إقليم 
كتالونيا يف ه�ذه اللحظات. ولكننا 
نرك�ز يف لع�ب الك�رة" ، مش�را إىل 
أن األمر ينطبق أيض�ا عىل املنتخب 

األسباني بطل أوروبا والعالم.ويرى 
امل�درب فيس�نتي دل بوس�كي املدي�ر 

الفني للمنتخب األسباني أن مباراة الغد 
يج�ب أن تكون لالس�تمتاع وأن تنأى 

عن هذه القضية.

جوزي�ه مورينيوأك�د الربتغايل جوزي�ه مورينيو املدير الفن�ي لنادي ريال 
مدريد أن التعادل مع برش�لونة غدا األحد يف كالس�يكو الدوري األس�باني 
لك�رة القدم "ال بأس به".وأوضح مورينيو خ�الل مؤتمر صحفي:"األمر 
يعتم�د عىل طريقة اللعب.. إذا لعبت بش�كل جيد وس�نحت لك العديد من 
الف�رص ث�م تعادل�ت فهو أمر بش�ع.. ولك�ن إذا لعبت بش�كل يسء فإن 
التعادل سيكون نتيجة جيدة للغاية".وأشار مورينيو إىل أن "هدفنا اللعب 
بش�كل جيد..نحن نتحس�ن بصورة جي�دة مقارنة باملباري�ات املاضية.. 
نريد أن نصل إىل الصورة التي كنا عليها يف نهاية املوس�م املايض".وخالل 
أخ�ر مباراتني له فاز ريال مدريد عىل ديبورتيفو الكورونا 1/5 يف الدوري 
األسباني ثم هزم أياكس أمسرتدام الهولندي 1/4 يف دوري أبطال أوروبا.

وأك�د مدرب ريال مدريد :"الالعبون تفهم�وا أن التغير بات رضوريا.. 
لقد أصبحوا أكثر حماس�ا،أكثر تركيزا.. وبالتايل فمن السهل بالنسبة 

لنا أن نحقق نتيجة جيدة اليوم".

يبدو وأن لقب القديس الذي أطلقه عش�اق ريال مدريد عىل 
حارس عرين امللكي ايكر كاس�ياس لم يكن من فراغ حتى وإن 
تمكن األرجنتيني مييس من تس�جيل 15 هدفاً يف 19 لقاًء.ففي 
تقريٍر نرته صحيفة آس اإلسبانية أن قائد املرنجي أنقذ شباك 
الريال يف 70 مناس�بة وذلك خالل 15 مباراة خاضها عىل ملعب 
الكامب نو ليكون مجموع ما س�جله الربسا يف شباك كاسياس 
عىل الكامب نو هو 28 هدفاً مقابل 30 عىل السانتياجو برنابو.

ويأت�ي لقاء موس�م 2006/05 وال�ذي انتهى بنتيج�ة التعادل 
اإليجاب�ي به�دٍف لكال الفريق�ني يف صدارة ه�ذه القائمة حيث 
تمكن القديس حينها من انقاذ 11 فرصة للتسجيل للبلوجرانا.

كم�ا ذك�ر نف�س التقري�ر أن القائد اإلس�باني هو 
الح�ارس الوحي�د للمرينجي ال�ذي تمكن من 
زي�ارة الكامب ن�و يف مناس�بتني دون هزيمة 
وذل�ك موس�م 2003/02 حيث انته�ى اللقاء 
حينه�ا بالتع�ادل الس�لبي وكذلك ه�و الحال 
موسم 2007/06 عندما حقق الريال اإلنتصار 

بهدٍف يتيم للربازييل بابتيستا.

 TPOC تعلن رشكه النف�ط الرتكية 
املش�غل الرئي�يس لحق�ل املنصورية 
الغ�ازي التاب�ع ملحافظ�ة دي�اىل عن 
بن�اء مخيم يتكون م�ن 8 غرف 4×6 
ويك�ون س�قيفة الغ�رف س�ندويج 
بنل، وآخ�ر موعد لتقدي�م العطاءات 
2012/10/9 املص�ادف يوم الثالثاء 
الس�اعة 10 صباح�ا ملق�ر الرك�ة 
الكائن يف بغداد الوزيرية قرب السفارة 
الرتكيه  لالستفس�ار االتصال بالرقم 

07809159952

ش�اءت األقدار أن تتكرر مواجهات كربى بنفس 
اليوم، فليس�ت هي امل�رة األوىل التي يتزامن فيها 
كالسيكو اسبانيا مع قمة كبرة مقامة يف ايطاليا، 
ولكنه�ا امل�رة األوىل التي يكون فيها الكالس�يكو 
مس�يطراً تماماً من دون أي منافس�ة.قبل أعوام 
قليلة، كان يتزامن الكالسيكو مع دربي ميالنو أو 
مع قم�ة اليويف مع أحدهما ، كنت أش�اهد الناس 
منقس�مني، وكان�ت الكفة تميل ع�ادة إىل الدوري 
اإليطايل، فاملش�جع املحايد كان يختار الكالتشيو، 
لك�ن مش�جعي الري�ال والربس�ا فق�ط يتجهون 
للكالس�يكو يف ذلك الزمان.اآلن تغ�رت األحوال إىل 
درجة وص�ل فيها بعض مش�جعي اإلن�رت وامليالن 
لتحدث�وا رصاح�ة أنهم سيش�اهدون الكالس�يكو 
وليس مباراة فريقهم، فاملس�توى الفني يف ايطاليا 
ب�ات ال يقارن بمباراة تضم ع�دداً كبراً من أفضل 
العب�ي ك�رة الق�دم يف العالم، يف حني ب�ات الدوري 
االيطايل فقراً بالنجوم.كل يشء تغر اآلن وسبحان 
مغر األحوال، انخفاض يف بيع تذاكر الدربي، وعدم 
اهتمام إعالمي واضح كما كان الحال، وليس هناك 
أس�ماء كثرة نتح�دث عنها يف ه�ذا الدربي، وحتى 
أسماء املدربني لم تعد كما كانت يف املايض…التزامن 
هذه املرة وتراج�ع االهتمام الواضح عاملياً، إش�ارة 

جديدة بأن الكالتشيو ينحدر!.

ثالث�ة أه�داف فقط تفص�ل الس�احر األرجنتيني 
ليوني�ل مييس ع�ن معادل�ة الرقم القي�ايس لعدد 
األهداف التي س�جلها العب واحد خالل مباريات 
الكالس�يكو اإلس�باني لكرة القدم بني برش�لونة 
وريال مدريد.ويحمل ألفريدو دي س�تيفانو نجم 
ري�ال مدريد يف خمس�ينيات وس�تينيات القرن 
املايض الرقم القيايس لعدد األهداف املس�ّجلة يف 
مباريات الكالس�يكو برصي�د 18 هدفاً، بينما 
تمّكن مييس رغم صغر سنه من تسجيل 15 
هدف�اً يف ش�باك الن�ادي امللكي.وآخر مرّة 
نج�ح فيها مي�يس يف هّز ش�باك ريال 
مدريد، كانت يف آب/أغسطس املايض، 
عندما سّجل هدفاً يف مباراتي الذهاب 
واإلياب لكأس السوبر اإلسباني.وال 
يتش�ّكك دي س�تيفانو لحظ�ة يف 
أن مي�يس س�يتمّكن يوماً ما من 

تحطيم رقمه القيايس.

امل�ستقبل العراقي / وكاالت
امل�ستقبل العراقي / وكاالت

مورينيو : ال بأس بالتعادل 
مع برشلونة

كاسياس أنقذ الريال 70 مرة 
في الكامب نو

ثالثة اهداف تفصل 
ميسي عن هداف 

الكالسيكو !

برشلونة يروج إلنفصال  كتلونيا عن إسبانيا 
في كالسيكو الكامب نو 

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

دربي ميالنو بالتزامن 
مع كالسيكو اسبانيا!!

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

امل�ستقبل العراقي / وكاالت

اعــالن مـنــاقـصـــة
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
صفــاء خلــف

ســكرتارية التحريــر

العراقـي

األخيــــرة

   Hasanhamid2000@yahoo.com

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

        بغداد/ المستقبل العراقي

أق�ام املرك�ز الثق�ايف البغ�دادي معرض�ا 
متخصص�ا عن فرتة الحك�م امللكي يف العراق، 
ضم مئات املقتنيات والتحف واألزياء والهدايا 

والكتب والصور الفوتوغرافية.   
ثقافي�ا  مهرجان�ا  املع�رض  ه�ذا  ويع�د 
إلنع�اش الذاك�رة الجمعي�ة ولتعري�ف الجيل 
واالجتماع�ي  الس�يايس  بتأريخ�ه  الجدي�د 
وخطوة لتوثيق األحداث واملواقف واالنجازات 
التي رافقت قرابة 37 س�نة من تاريخ الدولة 

العراقية الحديثة.
وقالت الحاجة س�اهرة املتويل أنا قصدت 
ش�ارع املتنب�ي موق�ع االحتف�ال ألتجول مع 
ذكريات املايض أيام الرتف والرفاه واالستقرار 
واالم�ان املفقود ه�ذه االيام، وتلك محاس�ن 

تسجل باعتزاز ضمن تاريخ العائلة املالكة.
فوتوغرافي�ة  200 ص�ورة  م�ن  وبأكث�ر 

نادرة ونفيس�ة وثق املعرض  تفاصيل الحياة 
السياس�ية واالجتماعي�ة واالقتصادي�ة التي 
عاشها الشعب إبان فرتة اململكة العراقية وما 

زال البعض يستحرضها بحرقة وألم.

وق�ال الخب�ر القانون�ي ط�ارق حرب إن 
العائلة املالكة س�لمتنا العراق بميزانية تفوق 
ميزاني�ة ال�دول العربي�ة مجتمع�ة، والنفط 
املصدر من العراق آن�ذاك كان يفوق صادرات 

ال�دول العربية املجتمعة، مش�را اىل ان الفرتة 
امللكي�ة أورثتن�ا  م�رشوع الثرث�ار ومرشوع 
س�د دوكان ودربندخان وجامعات وكليات لم 

تتكرر مشاريع مماثلة لها.

وق�ال الكات�ب واإلعالمي الدكت�ور كاظم 
املق�دادي إن تلك دروس وعرب الب�د ان تحتذي 
به�ا النخ�ب السياس�ية الحاكمة الت�ي تتوىل 
اليوم س�دة الحكم وهي ليست دعوة للملكية 
اآلن، بق�در ما ه�ي دعوة الس�تثمار الفرصة 
ومحاولة لإلفادة من تجربة امللكية، التي كان 
من املفرتض أن تكون ملكية دستورية وليس 

ملكية رئاسية.
األنظم�ة  ع�ى  الناقم�ن  كث�رة  وم�ع 
الجمهوري�ة الت�ي تعاقبت عى حك�م العراق 
تحول املعرض إىل تظاهرة ثقافية ترّوج لعودة 

زمن امللكية.
وقالت صديقة العائلة املالكة آنذاك تمارة 
الداغس�تاني »أن�ا فرحة ومرسورة وس�عيدة 
الستذكار العائلة املالكة التي تميزت بالوطنية 
وح�ب الن�اس واعتق�د أن جميع مش�كالتنا 
السياس�ية واالجتماعي�ة يمك�ن أن تح�ل اذا 

رجعنا اىل زمن الحكم امللكي«.

CNN /أتالنتا      

مجدداً، يش�ر اس�تطالع دويل إىل أن أس�عد »خلق الله« هم من 
سكان الدول الفقرة حيث تربعت دول أمريكا الالتينية والكاريبي 
يف أع�ى الالئح�ة، الت�ي تض�م 151 دول�ة، وحلت فيها ث�الث دول 

خليجية يف مرتبة »أتعس« دول العالم.
ويعتم�د م�ؤرش البح�ث ال�ذي أجرت�ه »مؤسس�ة االقتص�اد 
لن�دن،  The New Economic Foundation، ومقره�ا  الحدي�ث« 

ع�ى رف�اه الفرد من حي�ث التمتع 
وذات  وطويل�ة  س�عيدة  بحي�اة 
مغزى مقتص�دة وصديقة للبيئة.
ولف�ت االس�تطالع الربيطاني إىل 
أن مبعث س�عادة الف�رد وتمتعه 
بحياة مديدة وأفضل نمط معييش 
وصداقت�ه للبيئ�ة ال يق�رتن البتة 
بموط�ن إقامت�ه يف دول متقدمة 

أو غنية.
وق�ال نيك ماركس، مؤس�س 
يف  الس�عيد«  الكوك�ب  »م�ؤرش 
بي�ان صحفي:««امل�ؤرش يقي�س 
م�ا يه�م حق�اً.. الحي�اة املدي�دة 
والس�عيدة حياة كريم�ة محتملة 
يف املستقبل... لفرتة طويلة للغاية 
اعتمدن�ا عى تدابر غ�ر مكتملة 
م�ن التقدم الذي يرك�ز فقط عى 
الناتج  االقتصادي، مثل  النش�اط 

املحيل اإلجمايل.«
واحتلت س�بع دول م�ن أمري�كا الالتينية 
ودول الكاريبي املراتب الس�بع األوىل من قائمة 

أبرز عرش دول.
وباملرتبة األوىل، حل سكان »كوستا ريكا« 

كأس�عد »خل�ق الل�ه« من يتمتع�ون بعمر 
مدي�د، ويبلغ ناتج بصمته�م االيكولوجية 
)البيئية( ثل�ث ما ينتجه أقرانهم بالواليات 

فيتن�ام  الت�وايل:  ع�ى  وأعقبه�ا  املتح�دة، 
وكولومبيا.

ويذكر أن كوستاريكا 
حلت يف املرتب�ة األوىل أيضاً 

 ،2009 ع�ام  اس�ت�طالع  يف 
ورش�حت حين���ها املؤسس�ة 

الربيطاني�ة  الدول�ة الالت���ينية 
أردت  إذا  لإلقام�ة  مث�ايل  كم�كان 

التمت�ع بحي�اة مديدة وس�عيدة 
وخرضاء صديقة للبيئة.

أداء يف  وبتس�جيل�ها أس�وأ 
املعاي�ر الثالثة املح�ددة، قبعت 
»بوتس�وانا« يف ذي�ل ال��قائمة 
كأكثر دول العال�م »كآبة« التي 
ش�ملت كذلك ثالث دول خليجية 

ه�ي: الكوي�ت... يف املرتبة 143، 
البحرين...يف املرتب�ة 146،  قطر... 

يف املرتبة 149.

UPI /موسكو      

 أظه�ر اس�تطالع لل�رأي يف روس�يا أن 20% م�ن نس�ائها 
مس�تعدات للزواج من الرئيس فالديمر بوتن يف حال تس�نت 
له�ّن الفرصة.وذكرت وكالة األنباء الروس�ية »نوفوس�تي« أن 
مرك�ز )ليفادا( يف موس�كو أجرى اس�تطالعاً أظهر أن 20% من 
النساء الروس�يات أعربن عن استعداهن للزواج من بوتن البالغ 
من العمر 60 س�نة، إن تس�نت له�ن الفرصة، فيم�ا أعربت %66 
منه�ن عن رفضهن للفكرة، وقالت 14% منهن إنهن يحتجن للمزيد 
من الوقت للتفكر. وش�مل االس�تطالع 1601 ام�رأة وجرى بن 21 
و24 أيل�ول، وبلغ هامش الخطأ فيه 3.4%.يذكر أنه قلما تظهر زوجة 

بوتن ليودميال يف املحافل العامة وتفضل االبتعاد عن األضواء.

UPI / نبراسكا      

 أص�درت محكمة أمركية حكماً بالس�جن 5 أيام بحق رجل رضب 
زوجت�ه بس�ندويش يف والية نرباس�كا. وذكرت قناة )ك�ي إي تي يف( يف 
أوماه�ا، أن الري س�بورلينغ )50 عام�اً(، ل�م يعرتض ع�ى التهم التي 
وجه�ت له وحكم عليه بالس�جن 5 أيام يف ما يتعل�ق بحادث بينه وبن 
زوجته.وكانت زوجة س�بورلينغ أبلغت الرشطة أن زوجها كان غاضباً 

منها ألنها ترّص عى اإلقامة يف بلدة ميلتابا.

       واشنطن/ وكاالت

عملي�ة إخ�راج وإدخ�ال الهاتف 
يف جي�ب البنطلون ق�د تكون مزعجة 
للبع�ض، ل�ذا قام�ت رشك�ة ألف�ن 
إندس�رتيز بابت�كار بنطل�ون جين�ز 
مزود بجيب ش�فاف له غطاء يمكنك 
من الوصول لهاتفك برسعة أو العمل 

عليه وهو يف مكانه.
تم اس�تيحاء فكرة البنطلون دلتا 
425 من املالبس العسكرية، وبالطبع 
لم ين�س صانع�وه أن يضفوا ملس�ة 
األناقة التي تجعله ليس مجرد ابتكار 
غري�ب الش�كل، كم�ا يمك�ن إخفاء 
الهات�ف من خالل غط�اء جينز يغلق 
عى الجيب بواس�طة س�ّحاب محكم 

الغلق.
الجيب املبتك�ر مصنوع من مادة 
خاص�ة تس�مح بالتفاعل الت�ام مع 
آندروي�د  وهوات�ف  آيف�ون  هوات�ف 
وغره�ا من هوات�ف بشاش�ة تعمل 

باللمس دون الحاجة إلخراجه.

بنطلون جينز 
ملتتالكتي هتاتف 

أيفون فقط !

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 

ثمة حكاية لم تغادر ذاكرتي منذ زمن بعيد، ال ادري إن كنُت سمعتها 
أو قرأتها، ويبدو أن ما تضمنته من داللة موجعة، هي التي جعلتها ترسخ 
يف الذاك�رة وال تربحها، وملخص الحكاية يفيد بأن القنصل الربيطاني )أو 
م�ن كان يمثل بريطانيا العظم�ى يف إحدى املحافظ�ات العراقية، ربما يف 
عرشينات أو ثالثينات القرن املايض(، استيقظ مبكرا عى عادته اليومية، 
لك�ي يم�ارس رياضته الصباحية يف حديقة منزل�ه.. وقد الحظ من نافذة 
غرفته، أن أعدادا كبرة من س�كان املدينة تتوجه إىل مكان لم يس�تطع أن 
يتب�ّن موقعه، وهو أمر غر مس�بوق لفت انتباه الرجل وأثار اس�تغرابه 
وفضول�ه.. وقب�ل ذلك أثار اهتمام�ه بحكم املس�ؤولية الوظيفية واملهمة 
السياس�ية اللتن يضطلع بهما ولذلك اس�تغنى ع�ن رياضته الصباحية.. 
وس�ارع إىل تغير مالبس�ه، وغادر منزله إىل مقر عمله، وهناك اس�تفرس 
ع�ن حارس القنصلي�ة -وهو من ابن�اء املدينة- عن أس�باب تلك الحركة 
الجماهري�ة الت�ي لم يعهدها من قبل، وما إذا كان�ت الناس تبّيت أمراً قد 

ال تحمد عقباه!
ابتس�م الح�ارس يف رسه ثم أوضح ل�ه أن الناس س�تجتمع يف مكان 
واس�ع مفت�وح لتؤدي الصالة، وده�ش الرجل األجنب�ي، وهو الذي مىض 
عى وج�وده أكثر من ثالث س�نوات، وليس بن معلومات�ه صالة تجتمع 
الن�اس إليها، إال يف األعياد وأيام الجمع، وأوضح له الحارس من جديد، أن 
هذه الصالة تقام لغرض معن هو االستس�قاء، اشد غرابة عى معلومات 
القنص�ل، وق�د توىل الحارس رشحه�ا بالتفصيل، وكيف يؤدي املس�لمون 
نوع�ا خاصا من الصالة يف حال�ة تعرض بلدانهم إىل الجدب، حيث ينحبس 

املطر وال تجد الناس ماء لها، وعاشيتها وزرعها!! 
اسرتخى الربيطاني عى مقعده، وقد اطمأن إىل نوايا الناس السليمة، 
وتأم�ل الفكرة جي�دا، وحيث لم يجد أح�دا يحاوره يف ذل�ك الوقت املبكر، 
فق�د توجه بالحديث إىل الحارس، وهو رجل أمي بس�يط، ال يعرف ش�يئا 
ع�ن أم�ور الدين والدني�ا اال عى قدر حال�ه، وقال له : أن�ا اعتقد ان فكرة 
االستس�قاء جميلة، ولكن اإلس�الم بحكمت�ه العظيمة رشعها لس�كان، 
الصح�راء والبادية، الن الس�ماء إذا توقفت عن املط�ر، أمحلت االرض فال 
زرع وال عشب، وبالتايل يهلك اإلنسان والحيوان جوعا وعطشا، ولكن ملاذا 
يتوس�ل العراقيون إىل الخالق س�بحانه وتعاىل كي ينزل املطر عليهم، وقد 
تك�رم عليهم بنهرين عظيمن، فماذا يريدون أكث�ر من هذا؟! وفيما كان 
الحارس يهز رأسه وهو ال يفقه شيئا، واصل القنصل كالمه، وهو منفعل: 
أتمنى أن ال يستجيب الرب لدعائهم، الن الحكومة العراقية لو كانت تفهم 
مسؤوليتها، وتدرك أهمية دجلة والفرات، ألقامت مئات السدود واملشاريع 
اإلروائية، وأصبحت من أفضل دول العالم يف ميدان الزراعة وتربية املوايش، 
وملا ذهبت تستس�قي وكان أرضها من غر انهار، أنا خائف عى مستقبل 
الب�الد إذا ظلت الحكوم�ة عاطلة عن العمل، وال تحرك س�اكنا، وتريد من 
الخالق ان يس�قيها ويطعمها ويكسوها!! وامسك بكتف الحارس وهزها 
هزا عنيفا، وخاطبة بلهجة منفعلة )اس�مع يا رجل.. ان الله يس�اعد من 
يس�اعد نفس�ه( ثم غادر البناية غاضبا، والحارس مثل األطرش يف الزفة، 
ل�م يفهم حرفا واحدا مما قاله القنصل، ولكن املش�كلة أننا لم نس�توعب 
ال�درس، ولم نفه�م كذلك ما قاله هذا الربيطاني، حت�ى بعد مرور ثمانن 

سنة... وما زلنا نستسقي ونشحذ املاء من تركيا وإيران وسوريا!! 

ش�اء تصادف وجودي يف العاصمة األردني�ة )عّمان( مع يوم رحيل 
عال�م اآلثار الكب�ر- املنقب وامل�ؤرخ الجليل )د.بهنام أب�و الصوف( يف 
التاس�ع عرش م�ن أيلول امل�ايض، أن يتيح يل حضور مراس�يم تش�ييع 
جنازته املهيب يف الثاني والعرشين من ذلك الش�هر، ومهابة قداس رفع 
الصالة عى روحه العراقية الطاهرة، صباح وظهر ذلك اليوم يف كنيس�ة 
)مري�م النارصية( يف منطقة تقع ما بن)عب�دون( و)الصويفية( التي 
تع�د من األحياء الراقية يف هذه العاصمة التي تغر طعم ولون نهاراتها 
يف ذلك الي�وم، جراء فرط الحزن والحرسة الت�ي اجتاحت أرواح وغطت 
وج�وه املش�يعن وكل م�ن حرض من علم�اء وأصدقاء وأه�ل ومحبن 
وصحفي�ن وإعالمين مراس�يم ق�داس توديع روح عال�م اآلثار الكبر 
-املنق�ب وامل�ؤرخ الجلي�ل )أبو الصوف( آخر س�اللة البح�ث والتحري 
والتنقيب املجدي، عرب بوابات سعة العلم واملعرفة، وصدق وثقة اإلطالع 
بالتعري�ف ع�ن خواص وخالصات نوات�ج حض�ارة وادي الرافدين، من 
رهط س�اللة علماء العراق، بدأ ب�)أحمد سوسة( و)طه باقر( و)أحمد 
صالح العيل( و)س�لمان القييس( و)فؤاد سفر( و)فوزي رشيد( وليس 
انته�اًء برعيل)أبو الصوف( و)طارق مظلوم( ومن هم بمنزلة هذا الهم 
الحض�اري واإلنس�اني والوطني الذي حفر لنا مياس�م رس الوصول إىل 
رحم وجذر حضارتنا الضاربة عمقا يف غرين هذي األرض منذ كانت ولم 

تزل )رسة العالم( بأرسه. 
لست بصدد التذكر بمصر واقع موتنا من العلماء واألدباء والنوابغ 
من الذين رحلوا خارج أوطانهم، وتم دفنهم يف مقابر الغرباء التي حوت 
رفات الكثر منهم بعيدين من ذويهم وعشاقهم الروحين، فتلك ظاهرة 
أضحت عابرة -لآلس�ف- يف قواميس السياس�ين، عندنا، ممن يتولون 
-بحك�م املس�ؤولية والوظيفة الوطنية- أمر وحس�م مث�ل هذه األمور 
كم�ا يجب وكما فع�ل من قبل- مثال- رئيس وزراء بريطانيا)ونس�تون 
ترشش�ل( ح�ن خاطب العال�م قائ�ال : )أن بريطانيا العظم�ى عى أتم 
االس�تعداد للتنازل عن جميع مس�تعمراتها، لكنها ليست عى استعداد 
للتن�ازل عن وليم شكس�بر(،  لكني... يا جماعة الخر بصدد التش�بث 
بفك�رة توال�دت عندي بعد نهاية مراس�يم دف�ن جثم�ان )د.بهنام أبو 
الصوف( يف املقربة املس�يحية يف عمان حس�ب رغب�ة أهله وذويه، حيث 
تص�ادف وأنا أبحث عن رواية الكاتبة الكبرة لطفية الدليمي )س�يدات 
زحل( يف مكتبة الطليعة، أن تعرفت عى صاحب املكتبة )سامي أحمد/
أبو حسن( وهو فلس�طيني الجنسية والذي حدثني عن الكتاب األثر-
األخ�ر للراحل )أبو الصوف( بعد أن أوش�ك ع�ى االنتهاء من التصحيح 
النهائي للمس�ودات وتضبيط إخراج الغالف بالص�ورة التي طلبها قبل 
رحيله بأيام قليلة،  الكتاب يحمل عنوانا رئيس�يا هو )مذكرات السنن( 
وآخر فرعيا هو )خمسون عاما من تأريخ العراق(، هنا أقول ملن تعنيه 
أمر هذا الفطحل الراحل )أبو الصوف(، ألسنا األجدر باإلرشاف عى طبع 
الكتاب وتحمل تكاليف بقية مراحل إصداره وطبعه وترويجه، بما يليق  
ويوازي حجم عطاءات وشهرة وعاملية عاملنا اآلثاري الكبر هذا،  لطاملا 
ونحن ع�ى مقربة من ارتقاء منصة االحتفال ببغ�داد الحبيبة عاصمة 
للثقافة العربية العام الق�ادم، من أجل تقديم علمائنا ونوابغنا عناوين 

كبرة وراسخة تزهو بها ثقافتنا الحارضة؟

  *  حسن العاني

  * حسن عبد الحميد

القنصل الربيطاين !

كتاب موصوف
يف تأبني )أبو الصوف(

دغدغات

نقار الخشب

مديــر التحريــر 

       باريس/ وكاالت

يف تجرب�ة فريدة م�ن نوعها، قام فن�ان فرنيس يدعى آبراهام بوانش�يفال 
بتحضر ُحفرة يف إحدى املكتبات الفرنس�ية، بحيث نزل إليها وبقي لسبعة أيام 

متتالية ال يفعل شيئاً إال القراءة ويتواصل مع رّواد املكتبة عرب ميكروفون..
وقد تعمد الفنان أال تكون تجربته مريحة، إذ أن الحفرة التي حفرها ال تسمح 
له بالجلوس أو التحرك وكل ما اصطحبه معه عدا الكتب كان كامرا لتس�جيل 
التجربة، بحيث كانت تنعكس الصور التي يلتقطها عى شاشة عمالقة وضعت 
خصيصاً يف املكتبة، هذا إضافة إىل املاء والطعام الجاف ومصباح كهربائي طاملا 
أن الحف�رة ت�م إقفالها 
إليه�ا،  دخ�ل  أن  بع�د 
وه�و وص�ف لوس�ائل 
غّط�ت  الت�ي  اإلع�الم 
م�ن  خروج�ه  لحظ�ة 
الحفرة بأن اإلحس�اس 
بالعودة إىل التمّدن رائع 
وس�حري، كما أّنه أكد 
بأنه ق�رأ كاّف�ة الكتب 

التي اصطحبها معه.

دفن نفسه يف حفرة.. ليقرأ !

معتترض تتتراثتتي يستتتذكتتر احلتتكتتتم املتتلتتكتتي

ـــر ـــي ـــات ـــك ـــاري   فؤاد حسونك

       بغداد/ المستقبل العراقي

دين�ا نج�م ه�ي مدون�ة عراقي�ة ب�دأت 
التدوي�ن قب�ل عام�ن وانضمت إىل الش�بكة 
العراقي�ة لإلع�الم االجتماعي، لتنض�ّم إىل 14 
مدون ومدونة، تكفلوا بتدريب 250 ش�خصاً 
ضمن حملة أطل�ق عليها »ّدون معي«، كانت 
ق�د نظمته�ا الش�بكة لتهيئ قاع�دة مدونن 
نش�يطن يف جميع محافظات العراق البالغة 
18 محافظة.ب�دأت الحمل�ة يف 29 آب 2012 
ومس�تمرة إىل اليوم، وهي عبارة عن ورشات 
تدريبية ملدة يوم واحد بمشاركة 15 شخص, 
يدرب�ون عى إنش�اء مدون�ات وكيفي�ة إدارة 
املحتوى وتصمي�م املدونات ووضع هيكليتها 
وأفضل الوسائل للتفاعل مع الحدث و القراء، 

طبقاً ملا ورد يف وكالة )أور نيوز(.
وترتك�ز املرحل�ة األوىل م�ن حمل�ة )دّون 
معي( حول ترويج مفهوم التدوين اإللكرتوني 
ومدروس�ة  علمي�ة  صحي�ة  قاع�دة  وبن�اء 
للتدوي�ن يف الع�راق، والتعري�ف بأخالقي�ات 
التدوين وااللت�زام بها، باإلضاف�ة إىل تحقيق 

هدفها بزيادة املحتوى العراقي من األنش�طة 
ع�ى الش�بكة العنكبوتية.جدي�ر بالذك�ر أن 
الش�بكة العراقية لإلعالم االجتماعي تعد أول 
ش�بكة عراقية تهتم بالناشطن اإللكرتونين 
والخ�ارج،  الداخ�ل  يف  العراقي�ن  واملدون�ن 
تأسست يف عام 2011 بدعم من منظمة دعم 
األعالم ال�دويل )I.M.S( ونظم�ت أول مؤتمر 

للمدونن العراقين يف شباط 2012.
يق�ول »حيدر حم�زوز« املنس�ق العام ل�
INSM: »لغاية اآلن تم اس�تكمال 12 ورش�ة 

تش�مل  أن  إىل  مس�تمرة  والحمل�ة  تدريبي�ة 
كاف�ة محافظات العراق, كما تخطط ش�بكة 
أنس�م للتدوين إىل مش�اريع أكرب، بعد دراسة 
نق�اط الق�وة والضع�ف للتدوي�ن يف العراق، 
ومعرفة احتياجات املدونن، وتحديد مستوى 
إمكانياتهم.«وتدف�ع مواق�ف ع�دة حم�زوز 
ورفاقه إىل االستمرار ومن هذه املواقف قصة 
املتدربة »منتهى« قائالً: »منتهى فتاة مصابة 
بقدمها اليرسى مما تعجز عن الس�ر إال مع 
أذرع املس�اعدة، أرصت أن ال تك�ون حبيس�ة 
البي�ت، وأن تأتي وتس�تكمل التدريب بأكمله 
وأن تك�ون لديه�ا مدون�ة، حلمه�ا أن تكون 
متخصصة يف مجال التدوين حول عالم املطبخ 
العراق�ي ونس�عى أن نس�اعدها يف تحقي�ق 
الخط�وات األوىل من حلمها«.وبخصوص عدد 
املدونات يف العراق قال حم�زوز: »لدي قاعدة 
بيان�ات خاصة بي، وقد قمت بتس�جيل أكثر 
م�ن ألف مدون�ة عراقية لغاية اآلن، واس�تمر 
بتحديثها يومياً«. وأضاف أن عدد مستخدمي 
اإلنرتن�ت يف الع�راق تقريباً حس�ب إحصائية 

2011 هو 1300,000 مستخدماً.

»دون معي«.. 
محلة لرويج التدوين اإللكروين يف العراق

اهلل« »ختتلتتق  أستتعتتد  كتتوستتتتتاريتتكتتا  20 % من نساء روسيا يرغبنستتكتتان 
 بالزواج من بوتني

السجن ألمريكي رضب زوجته بسندويش !

ّ


