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العراقي

ميكنك أن تصنع اجلمال حتى
من احلجارة التي توضع لك
عثرة في الطريق.

«غوته»
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفة يومية سياسية مستقلة

علي الدراجي

 16صفحة

خبــري اقتصـادي لـ

ماردونا
أحدهم..
 25مدرب ًا
عىل طاولة
احتاد
الكرة

ص 14

 100 :ملـــيار دوالر حتل أزمة السكن !!

ص5

الكردستاني شدد على ان «الوقت غير مناسب الختالق ازمة» ..والقانون تصفه بـ «التهريج السياسي»

 :نتوقع مذكرة قبض بحق العيساوي

العراقية لـ

المستقبل العراقي /مها بدر  -فالح الشامي
بينما عدت القائم�ة العراقية موضوع اعتقال حماية وزير
المالي�ة رافع العيس�اوي عملية تصفية سياس�ية تس�تهدف
قياداته�ا ,مه�ددة بالتح�رك ب»الس�رعة الممكن�ة» اليق�اف
ك�»ه�ذه التصرفات» من خالل تفعيل مش�روع س�حب الثقة
عن رئيس الوزراء نوري المالكي ،وصف ائتالف دولة القانون
المواق�ف السياس�ية الرافضة لعملي�ة االعتق�ال ب�»التهريج
السياس�ي» كون ان القضية بيد القض�اء وال عالقة للحكومة
بها ,فيما رأى التحالف الكردس�تاني ان «الوقت غير مناس�ب
الثارة كهذه مشاكل».
ردود الفع�ل هذه جاءت عل�ى اثر اعتقال الق�وات االمنية,
الخمي�س الماضي ,عدد من اف�راد حماية وزي�ر المالية رافع
العيساوي التي جوبهت باس�تنكار واضح من قبل العيساوي
والقائم�ة العراقي�ة الت�ي ه�ددت باالنس�حاب م�ن العملي�ة
السياس�ية ,فيما حذر رئي�س الوزراء من تس�يس القضية او
التدخل بعمل القضاء.
وفي عاجل االخبار ،وقبيل الطبع كش�ف قيادي في ائتالف
دولة القانون ،السبت ،عن اتصال جرى بين وزير المالية رافع
العيساوي ورئيس الوزراء نوري المالكي ،مؤكدا أن العيساوي
قدم اعتذاره للمالكي بشأن تصريحاته األخيرة.
وقالت النائب عن القائمة العراقية لقاء وردي ل�»المستقبل
العراق�ي» ان «عملي�ة اعتق�ال حماي�ة وزي�ر المالي�ة راف�ع
العيساوي تأتي ضمن مسلسل استهداف قادة ورموز القائمة
العراقية» ,متوقعة ان «تصدر مذكرة اعتقال بحق العيس�اوي
كم�ا حصل ف�ي قضية ط�ارق الهاش�مي المحك�وم باالعدام
تتمة ص2
حاليا».

أوباما يدعو
إىل إقرار
خطة مالية..
والكونغرس
يذهب إىل
عطلته

اهلاشمي الثاين
فصل جديد
من رواية
األخوة

األعداء !
مسن يأخذ قسطا من الراحة في حدائق أبي نؤاس ..تصوير علي الفهداوي

ردًا على دعوة المجلس الوطني الكردي السوري

المستقبل العراقي  /خاص

ص2

مصادر اكدت ان طالباني لن يصبح رئيسًا بعد اآلن

 :ال يمكننا استقبال املزيد
الكردستاين لـ
من الالجئني الكرد

ش�دد التحال�ف الكردس�تاني ،على عدم ق�درة إقليم كردس�تان
اس�تقبال الجئي�ن س�وريين كرد ،نظ�را ألعداده�م الكبي�رة والتي
وصفها ب�»الماليين» ،مقترحا إرس�ال مس�اعدات المناطق الكردية
تحت إشراف الحكومة المركزية.
موقف الكردس�تاني يج�يء ردا ً عل�ى دعوات المجل�س الوطني
الكردي الس�وري التي أطلقها األربع�اء الماضي إلى حكومة اإلقليم
م�ن اجل فت�ح المعابر الحدودي�ة بين الجانبين الس�تقبال الالجئين
الك�رد وتوفير الخدمات لهم.وقال الناطق الرس�مي باس�م التحالف
الكردس�تاني النائب مؤيد الطي�ب ل�»المس�تقبل العراقي» أمس أن

ص4

إقليم كردستان يوجد فيه في الوقت الحاضر أكثر من  20ألف الجئ
س�وري ،وأن حكوم�ة اإلقليم عمل�ت وتعمل على توفي�ر الخدمات
الالزمة لهم.
وبي�ن الطيب أن «اإلقليم ال يس�تطيع أن يس�توعب جميع الكرد
الس�وريين ألن أعدادهم تقدر ب�الماليين» ،مش�ددا عل�ى أن اإلقليم
عاج�ز عن إيواء مثل هذه األعداد ،خاصة بعد الزخم الكبير الذي نتج
عن أعداد الالجئين الموجودين حاليا في اإلقليم».وأش�ار الطيب إلى
أن «الوس�يلة الوحيدة التي يمكن ان يقدمها اإلقليم الى كرد س�وريا
هي إرس�ال المساعدات اإلنسانية والمعونة لهم وهم في بلدهم من
خالل الحدود المشتركة بين البلدين».

تتمة ص2

العراق خيـرس  15مليــون دوالر شهري ًا جراء توقف «االيرباص»
ص5

اخلزاعي :قطر وراء العمليات أردوغان :العراق قد يتحول
اإلرهابية يف العراق
إىل سوريا أخرى!!
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 :منافسة شديدة بني هريو خان
مصدر لـ
وبرهم صالح عىل منصب الرئيس
المستقبل العراقي /سامان برزنجي

تتش�رَّع األب�واب السياس�ية
أم�ام س�ؤال مهم في المس�تقبل
السياسي في البالد :من سيصبح
الرئي�س العراق�ي الق�ادم؟ وهذا
الس�ؤال ال يأتي من ف�راغ ،فحالة
الرئي�س ج�الل طالبان�ي الت�ي
َّ
متحسنة
تأزمت قبل أيام أصبحت
اآلن وه�و يقب�ع ف�ي إح�دى
المستش�فيات األلماني�ة ،إال أن
مصادر بارزة تؤكد أن الرئيس لن
ّ
خاصة وأن محاوالته
يصبح رئيسا ً بعد اآلن،
التي حاول أن يجمع بها الفرقاء السياسيينباءت بالفش�ل -أوصلته إل�ى حالته الصحيَّة
التي هو عليها اآلن.
لذا ،بحس�ب المصادر ،ف�إن الرئيس الذي
ش�عر بدوار حاد بع�د لقائ ِه برئي�س الوزراء
االثني�ن الماض�ي ،وث�م تلى صداع�ه جلطة
جعلت�ه طري�ح مسش�تفى «مدين�ة الطب»،
ل�ن يكون رئيس�ا ً بع�د اآلن ،وس�يترك خلفه

خالف�ات كبيرة على هذا
المنص�ب الذي يب�دو بأنه يثير ش�هيَّة القادة
ينف مصدر سياس�ي
الكبار في اإلقليم ،إذ لم ِ
في إقليم كردس�تان ل�»المس�تقبل العراقي»
بأن رئيس اإلقليم مسعود بارزاني يطمح إلى
هذا المنصب بش� َّدة ألنه –بحس�ب المصدر-
المنصب الوحيد الذي سيؤمِّ ن العالقة الجيّدة
ً
محل�ال
واألم�ان االقتص�ادي لإلقلي�م ،إال أن
سياس�يا ً يرى بأن هذه الفكرة تثير السخرية

ألنه�ا «س�تفقد بارزان�ي زم�ام
األمور في اإلقليم ،فضالً عن أنها
س�تجعل سياس�يات اإلقلي�م في
تخ ِّبط» بحسب قوله.
م�ن ناحيت�ه ،كش�ف مص�در
سياس�ي مطل�ع ،أمس الس�بت،
ع�ن أن نائب األمين العام لالتحاد
الوطن�ي الكردس�تاني بره�م
صال�ح ورئي�س كتل�ة التحال�ف
الكوردس�تاني ف�ؤاد معص�وم
أب�رز مرش�حين لخالف�ة ج�الل
طالبان�ي لرئاس�ة الجمهورية ح�ال توصية
الفريق الطبي لألخير بعدم ممارس�ة مهامه
السياسية.
وق�ال المص�در ،الذي َّ
فضل عدم الكش�ف
عن هويته ،إن «اس�تمرار رئيس الجمهورية
ج�الل طالبان�ي ف�ي منصب�ه س�يعتمد على
التقارير الطبي�ة للفريق الطبي المختص ،إذا
ان غالبيتها تش�ير إلى أن الرئيس بحاجة إلى
الراحة الدائمة والتامة».

االنـدبندنت :السعوديــة تد ّمــر تاريــخ اإلســالم بالبلــدوزر

واشنطـن «متفاجئـة» مـن «انحـسار» نفوذهـا فـي بغـداد
المستقبل العراقي /نهاد فالح
عندم�ا وصلت مجموعة م�ن االمريكيين وحراس�هم المدججين
بالسالح إلى السفارة التركية لحضور حفل في شهر ايلول الماضي
اعت�رض رج�ال الش�رطة العراقي�ة المرابط�ون أمام الس�فارة
طريقهم .وأصر رجال الش�رطة أن يس�لم االمريكيون األسلحة
الت�ي يحمله�ا الح�راس وفق�ا للسياس�ة المتبع�ة ف�ي حماية
الس�فارات أو يعود وفد الدبلوماسيين االمريكيين أدراجه دون
الس�ماح لهم بالحض�ور .ويقول مصدران حض�را الحفل ضمن
الضي�وف ف�ي ذلك الي�وم أن ما تال ذل�ك من أح�داث ليس واضحا
بش�كل كامل .وعلى األق�ل أطلقت رصاصة واح�دة من المرجح أن
تك�ون للتحذير م�ن جانب الش�رطة العراقي�ة .وع�اد االمريكيون إلى
سياراتهم واختفوا في ظالم الليل.
وبعد كل أحداث العنف والتفجيرات التي ش�هدتها الس�نوات العش�ر األخيرة مرت
هذه المواجهة دون أن يتوقف عندها أحد .لكنها مثال على الطريقة التي ش�هدت بها

الوالي�ات المتحدة انحس�ار نفوذها في العراق .وبعد عام من انس�حاب
القوات االمريكية من العراق كاد المسؤولون االمريكيون وسياراتهم
يختفون من ش�وارع بغداد .وعندما يخرج االمريكيون من مجمع
س�فارتهم الش�بيه بالقلعة فمن الواضح أنهم ل�م يعودوا حكام
البالد مثلما كانوا في فترة سابقة .فالكثيرون منهم يقتصرون
ف�ي معامالتهم على االتصال باالمريكيي�ن ويفضلون االنتقال
جوا في س�ماء بغداد بدال من اس�تخدام الس�يارات عبر شوارع
بغ�داد كما أنهم يتحاش�ون على نحو متزاي�د االتصال بحكومة
ن�وري المالك�ي .وقال مس�ؤول أمريك�ي لرويترز إنه ل�م يغادر
المجمع منذ ما يقرب من ثالث س�نوات س�وى للعودة إلى الواليات
المتحدة لقضاء االجازات .وعندما س�ئل مس�ؤول عراقي عن التعاون
بي�ن الجانبي�ن العراقي واالمريكي ق�ال متعجبا “االمريكي�ون؟ أود أن أرى
بعضهم” .وفي واشنطن وعواصم غربية أخرى يتزايد القلق خشية أن يؤدي اإلخفاق
في التفاوض على وجود دائم للقوات االمريكية إلى استبعادهم من المشهد تماما.

زعمــــاء لكنهــــم أسباب متداخلة  ..اجتماعية
عمــــالء وخونــــة وتربوية واقتصادية وأمنية
أوراق إسرتاتيجية:

ص7

أمريكا والقوى اإلقليمية
يف رشق أوسط
متحول

ظاهرة
الترسب
من املدارس
ص12

ص6

ص3

ص12
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اهلاشمي الثاين ..فصل جديد من رواية األخوة األعداء !

التحليل السياسي /غانم عريبي
سيلتهب الش�ارع العراقي من
جديد على وق�ع "مفخخات" أزمة
العيس�اوي كم�ا التهب قب�ل أكثر
من س�نة على وقع مفخخات أزمة
الهاشمي األول وسيسقط الشهداء
وتدم�ر البيوت والمح�ال التجارية
ويهتز مش�هد العملية السياس�ية
وتدخ�ل الحكوم�ة ف�ي إش�كالية
غي�اب وزي�ر المالية كما ش�هدت
الرئاس�ة أزمة غياب النائب الثاني
لرئيس الجمهورية!.
هكذا يودع العراقيون س�نتهم
الميالدية خالف كل الدول والشعوب
والمجتمع�ات م�ع أن ال�دول كل
ال�دول تحرص على أن تتمم عامها
بالقلي�ل م�ن المش�اكل واأله�ون
من الشرور واألس�هل من الملفات
الساخنة حتى تستطيع في مقتبل
الس�نة المقبلة ،أن تكون اقل كلفة
على شعبها وأمتها التي تنوء تحت
وطأة المش�اكل والهموم الخدمية
والمعيش�ية والسياس�ية ..فهل أن
القيمين على أمر ملف العيس�اوي
(الهاش�مي الثاني) يدركون نتائج
أم�ر إلق�اء القب�ض عل�ى حمايته
الذي�ن اعترف�وا بصل�ة ل�ه ف�ي
التفجيرات التي استهدفت الشعب
العراقي والعدوان على الشخصيات
الوطني�ة بقص�د تخري�ب البل�د
وتفتيت البنية االجتماعية واألمنية
والسياسية وهل أنهم ماضون بهذا
المسلس�ل الذي ال ينتهي من أوامر
القبض واالعتقاالت أم أن المس�ألة
لها عالقة بالبعد االنتخابي؟!.
كنت اسمع (حسحسة) بعد أن
انجلت غبرة ملف طارق الهاش�مي
أن العيس�اوي س�يكون الش�خص
الثان�ي ف�ي قائم�ة المطلوبي�ن
لمنصة العدالة القانونية وحكومة
القض�اء العراقي ألن الرجل – وهذا
ما كش�فته "المس�تقبل العراقي"
قبل اقل من س�نة – متهم باستالم
أموال وتمويل مجموعات مس�لحة
وان�ه مطلوب على خلفي�ة انتمائه
لمنظمة إرهابية تس�مى (حماس
الع�راق) لكنن�ي كن�ت اعتق�د أن

المسألة ليس من السهل تحريكها
في ظ�ل أجواء العملية السياس�ية
الراهنة وتداعيات أزمة الهاش�مي
األول وما أس�فرت عن�ه من نتائج
أث�رت ف�ي البلد وقس�مته وعطلت
الكثي�ر من القضاي�ا مثلما أدخلت
الحكوم�ة والرئاس�ة والعملي�ة
السياسية معا في مناخ سلبي الزلنا
نعي�ش منعكس�اته الرمادية لليوم
كما لم تس�تطع أقطاب السياس�ة
العراقي�ة والكيان�ات المش�كلة
للحكوم�ة ال العراقي�ة وال التحالف
الوطن�ي م�ن االجتم�اع واالنته�اء
من األزم�ة فال اجتم�اع وطني وال
إصالحات وال هم يحزنون!.
هن�ا أق�ول ..إذا ل�م نس�تطع
الجل�وس عل�ى طاول�ة االجتم�اع
الوطن�ي األول ال�ذي ج�اء االتفاق
واالخت�الف عل�ى عق�ده ونظام�ه
الداخل�ي وش�روطه الس�رية
التعجيزي�ة وما تاله م�ن تداعيات
وه�ي كلها نت�اج أزمة الهاش�مي
كيف س�يكون عليه مش�هد الحياة
العراقية ومشهد العملية السياسية
وم�اذا تبقى من ش�يء ل�ه عالقة
باالجتم�اع الوطن�ي بع�د مج�يء
ال�دور عل�ى العيس�اوي وحمايته
وملف القتل وتموي�ل المجموعات
المسلحة وعمليات حماس العراقية
والبطل رافع العيساوي ؟!.
هنا ..لن يك�ون هنالك اجتماع
وطن�ي عل�ى خلفي�ة موض�وع
الهاش�مي وس�يتحول االجتم�اع
المذك�ور هذا إلى ش�يء هامش�ي
بع�د ان حك�م عل�ى الهاش�مي
باإلع�دام أربع مرات ومات وش�بع
الموض�وع القضائ�ي ه�ذا موت�ا
وضربا في محاكم القضاء العراقي
ب�ل إن الس�احة العراقية س�تدخل
نفقها السياسي المظلم مرة أخرى
خصوصا وان التداعيات السياسية
المباشرة ستكون عمودية وتضرب
عميقا في جس�د كل شيء حي في
البلد بع�د التهديدات الت�ي أطلقها
العيس�اوي في المؤتم�ر الصحفي
ال�ذي عقدت�ه العراقي�ة وتح�دث
فيه وأكد أن المس�ألة س�تكون في
الش�ارع وليس�ت في القض�اء ما

العراق خيـرس  15مليــون دوالر
شهري ًا جراء توقف "االيرباص"
بغداد /المستقبل العراقي
أك�د عض�و لجنة الخدم�ات النائ�ب محمد رضا ف�وزي ،أمس
الس�بت ،أن وزارة النقل تخس�ر خمسة عش�ر مليون دوالر شهريا
بس�بب عدم تش�غيل طائرات اإليرب�اص التي اس�توردتها مؤخرا،
فيما ذكر أن الس�بب يعود إلى عدم وجود طواقم عراقية قادرة على
تشغيلها.
وقال فوزي إن "وزارة النقل وضمن خطتها لتحديث األسطول
الج�وي العراقي اس�تقدمت خم�س طائرات إيرباص مطلع ش�هر
تشرين األول الماضي بكلفة  400مليون دوالر لكل منها" ،موضحا
أن "هذه الطائرات لم تستخدم حتى اآلن وما تزال جاثمة على أرض
مطار بغداد الدولي".
وأضاف فوزي ،أن "خس�ارة الوزارة من جراء توقف كل طائرة
تبلغ  3ماليين دوالر ش�هريا" ،مشيرا إلى أن "توقف هذه الطائرات
يع�ود إلى ع�دم وجود طواق�م عراقية م�ن طيارين أو مهندس�ين
يعملون على طائرات اإليرباص ،إذ أن العراق يستورد هذا النوع من
الطائرات ألول مرة".
وتاب�ع أن "العراق ،ومنذ تأس�يس الخطوط الجوي�ة العراقية،
حصر تعاقداته بطائرات البوينغ ولم يس�بق له أن اش�ترى طائرات
ايرب�اص" ،موضحا أن "هذا ما يفس�ر افتقار الع�راق لطواقم هذه
الطائرات".
وانتقد فوزي وزارة النقل "التي كان عليها تجهيز الطواقم قبل
ش�راء الطائرات" ،مش�يرا إلى أن "الوزارة تنوي التعاقد مع طواقم
من اسبانيا ومصر للعمل على طائراتها الخمس".
وأكد فوزي أن "هذا اإلجراء س�يكلف الع�راق ماليين الدوالرات
التي م�ن يمكن اس�تخدامها لتدريب ك�وادر عراقي�ة" ،محذرا من
"اس�تقدام طيارين م�ن دول أجنبية وعربية خوفا من اس�تغاللهم
من قبل دول معادية للعراق في تنفيذ هجمات بالطائرات على أحد
األضرحة الدينية".

الكـردستـاين لـ

المستقبل العراقي  /خاص

ش�دد التحال�ف الكردس�تاني ،على عدم
ق�درة إقلي�م كردس�تان اس�تقبال الجئي�ن
س�وريين كرد ،نظرا ألعداده�م الكبيرة والتي
وصفه�ا ب�"الماليي�ن" ،مقترح�ا إرس�ال
مس�اعدات المناط�ق الكردية تحت إش�راف
الحكومة المركزية.
موق�ف الكردس�تاني يج�يء ردا ً عل�ى
دع�وات المجل�س الوطني الكردي الس�وري
الت�ي أطلقه�ا األربعاء الماض�ي إلى حكومة
اإلقليم م�ن اجل فتح المعاب�ر الحدودية بين
الجانبي�ن الس�تقبال الالجئين الك�رد وتوفير
الخدمات لهم.
وق�ال الناطق الرس�مي باس�م التحالف
الكردستاني النائب مؤيد الطيب ل�"المستقبل
العراقي" أمس أن إقليم كردس�تان يوجد فيه
ف�ي الوقت الحاض�ر أكثر م�ن  20ألف الجئ
س�وري ،وأن حكوم�ة اإلقليم عمل�ت وتعمل

يعن�ي أن العيس�اوي ه�ذه الم�رة
ل�ن يك�ون ف�ي اربي�ل ول�ن يهجر
المالي�ة كما هجر الرئاس�ة طارق
الهاش�مي ،ول�ن يغادر الع�راق بل
س�يبقى في العراق ويق�ود عملية
التص�دي للهجمة التي تس�تهدفه
من مقار العراقية وحماس العراق
وجمهوره في األنبار!.
هذا يعني إنن�ا أمام لون جديد
من أل�وان التص�دع المس�تمر في
جدار العملية السياسية والحكومة
وتهش�يم ألباري�ق س�لطة ت�أكل
بعضها ورموز سياس�ية س�رعان
ما تفصح عن نفسها كمجموعات
للقت�ل والتفتي�ت الوطن�ي ث�م
تحول�ت بفع�ل التركيب�ة الخاطئة
للعملي�ة السياس�ية إل�ى وزراء
يمنحون الش�عب العراق�ي رواتب
ومخصص�ات معيش�ة وقب�ل ذلك
كان�وا يمنح�ون العراقيي�ن الموت
والقت�ل بالمفخخ�ات والس�يارات
المعبأة بالكواتم!.
إذا اس�تطاع العيس�اوي نق�ل
مشهد الصراع السياسي من أجواء
العراقية  -دولة القانون الى أجواء
الس�نة والش�يعة أو العراقي�ة في
مواجه�ة دول�ة القان�ون المالكية
فلربم�ا ينج�ح انتخابي�ا ويتحول
إل�ى بطل انتخاب�ي للعراقية يدافع
عن حق الكتل�ة في مواجهة حملة
التدمي�ر واإلقص�اء والتمزيق التي
قاده�ا ضده�م رئي�س ائت�الف
القان�ون ن�وري المالك�ي حي�ث
تتحدث المعلوم�ات أن المالكي لم
يبق ش�يئا لعالوي في العراقية بعد
أن تحول�ت إلى حرة وبيضاء وربما
خض�راء وحمراء بفع�ل اإلغراءات
والدع�م والتحري�ض المس�تمر
منذ إن تش�كلت الحكوم�ة الثانية
(الش�راكة) الت�ي اعت�رف الرئيس
المالكي بفشلها ودعا أكثر من مرة
إلى تغليب حكوم�ة األغلبية عليها
كونها معطلة وليست منتجة!.
ربم�ا ل�م يفاج�أ المجتم�ع
واإلع�الم الوطني ف�ي العراق حين
تم توجيه االتهام لطارق الهاشمي
وحمايات�ه بالضلوع خلف عمليات
اإلرهاب والتفجير والقتل بالكواتم

ألن الهاش�مي كان حدي�ث الن�اس
عل�ى قاع�دة الس�لوك المش�ين له
بعد ظهور أش�رطة التسجيل وهي
تص�ور الش�خصيات العراقية التي
كان�ت ت�زوره وق�د انح�ى عالوي
بالالئمة عل�ى الهاش�مي ووصفه
بأق�ذع النع�وت ألن�ه كان يمارس
ه�ذا الس�لوك المش�ين فض�ال عن
كون�ه ه�و المس�ؤول ع�ن الناتج
ال�ذي وصلت�ه العراقية بع�د أزمته
م�ع القض�اء العراقي..أق�ول ربما
ل�م يفاج�أ العراقيون بالهامش�ي
لكنه�م فوجئوا باعتق�ال حمايات
العيساوي واتهامه باإلرهاب وربما
ع�دوا المس�ألة ج�زءا م�ن حملة
انتخابي�ة مبك�رة ق�د ال يحتاجها
م�ن حرك المس�الة في المس�توى
القضائ�ي ألن�ه يمل�ك الكثي�ر من
عناصر القوة المالي�ة واالنتخابية
والمقاع�د البرلماني�ة إذ ل�م يب�ق
من هدف س�وى السعي بما يمتلك
من قوة لتدمي�ر العراقية عن بكرة
أبيه�ا والجلوس عل�ى ركام قتالها
وضحايا!.
والس�ؤال ..ه�ل نح�ن بحاجة
لمث�ل ه�ذا الع�راك أيه�ا الس�ادة
باس�م الدف�اع ع�ن ال�دم العراقي
والش�عب العراق�ي ف�ي مواجه�ة
اإلره�اب واإلرهابيي�ن ف�ي الوقت
الذي يش�تغل عام�ر الخزاعي على
مل�ف اإلره�اب ويجلس م�ع قادة
الفصائل المس�لحة ويعد ما ينجزه
عل�ى مس�توى مل�ف المصالح�ة
الوطني�ة مكس�با سياس�يا كبي�را
للدولة واستمرار العهد الوطني في
مواجهة آفة الفصائل المس�لحة..
ثم أنن�ا نريد أن نفه�م كيف يمكن
مفاتح�ة هيئ�ة علم�اء الض�اري
وكتائ�ب ثورة العش�رين وعدد من
الفصائ�ل الدموي�ة ويت�م اعتقال
حمايات الهاش�مي وتحريك أجواء
اته�ام ض�ده إذ األولى إرج�اء تلك
األوامر لمصلحة استمرار المسألة
الوطنية إذا كان الجهد منصبا على
توفي�ر المناخ�ات والس�كون على
ملف�ات لعدد م�ن الفصائل متهمة
باإلرهاب؟!.
من يتح�اور مع الض�اري من

كاريكاتير
األولى به أن يؤجل ملف العيساوي
بغية استمرار الحكومة وعدم اثارة
الغبار الطائفي على الدولة وإدخال
الشارع العراقي بموجة جديدة من
التفجيرات والمفخخات والش�حن
الطائفي وهم يعرفون أن العيساوي
أكثر اندكاكا بجمهوره كونه يمتلك
تنظيم�ا حزبيا (حماس) واش�تغل
على المسألة الطائفية والسياسية
منذ زمن والتحرك ضده سيكون له
ناتج سلبي!.
كم�ا أن م�ن يتح�اور م�ع
المجموع�ات المس�لحة األخ�رى
بما فيها تنظيم الهاش�مي (كتائب
ثورة العش�رين) عليه ان ال يتحرك
بالقض�اء عل�ى العيس�اوي ألن

فؤاد حسون
الرج�ل مازال موج�ودا في العملية
السياس�ية ول�و كان أم�ره نش�ازا
فلم تم الس�كوت عل�ى ملفه طيلة
سنوات وربما رأيناه يمسك بأصابع
الرئيس المالكي وهو يهم بالدخول
إلى مبنى مجلس محافظة كركوك
أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء
في الفترة السابقة؟!.
هن�ا أق�ول ،أن م�ن يفك�ر
بالمكاس�ب االنتخابي�ة م�ن وراء
أوامر القبض واالتهام رغم قناعتي
بوجود كواتم تحت سترة العيساوي
في هذه المرحلة الشديدة من عمر
العملية السياس�ية لي�س جادا في
التحاور مع الخصوم السياس�يين
ألن الجدي�ة تعن�ي تأجي�ل االتهام

م�ع أن الذين دخلوا أج�واء الحوار
مع الدولة من خالل الخزاعي ربما
يكون�وا أكث�ر دموية م�ن حمايات
رافع العيساوي فلماذا يدخل هؤالء
أج�واء المصالح�ة ويت�م إخ�راج
العيس�اوي  ..صدي�ق األم�س من
أجواء المصالحة؟!.
ككات�ب عراق�ي أقوله�ا ل�كل
األخ�وة ق�ادة العملي�ة السياس�ية
وقادة الق�رار السياس�ي األول في
البل�د ..أم�ا أن تظهروا وتكش�فوا
ملفات اته�ام وإج�رام المجرمين
والقتل�ة وحماياته�م دفعة واحدة
حت�ى ندف�ع الفات�ورة الدموي�ة
م�رة واحدة وأم�ا أن تعالجوا األمر
بالسعة الروحية التي تقبل التحاور

مع الخصوم السياسيين من موقع
معرفته�ا التام�ة بإجرامه�م كما
يج�ري حالي�ا م�ن رغب�ة وتحرك
به�دف التح�اور وفت�ح قن�وات
االتص�ال بع�زت ال�دوري ويونس
األحمد!.
العراقي�ون تعبوا أيها الس�ادة
من الموت بالتقس�يط وتعبوا أكثر
من ه�ذه اللعبة الطويل�ة التي يتم
فيها إخ�راج ملف من درج التأجيل
ليص�ار إلى م�وت بالجملة ال يقبل
التأجي�ل م�ن قب�ل المجموع�ات
المس�تفيدة من هذا الواقع المتعب
وهذه اإلدارة الس�يئة للسلطة ومن
كان في هذه أعمى فهو في اآلخرة
أعمى وأظل سبيال.

الكردستاني شدد على ان "الوقت غير مناسب الختالق ازمة"

 :نـتـوقـع مــذكـرة قبـض بحـق العيسـاوي..
العـراقيـة لـ
دولة القـانون :مزاعـم املنتقـدين "هتريـج سيـايس"
المستقبل العراقي /مها بدر  -فالح الشامي
بينما ع�دت القائم�ة العراقية موضوع
اعتقال حماية وزير المالية رافع العيس�اوي
عملية تصفية سياسية تس�تهدف قياداتها,
مه�ددة بالتح�رك ب"الس�رعة الممكن�ة"
اليقاف ك�"هذه التصرفات" من خالل تفعيل
مش�روع س�حب الثقة ع�ن رئيس ال�وزراء
نوري المالكي ،وصف ائت�الف دولة القانون
المواقف السياسية الرافضة لعملية االعتقال
ب�"التهريج السياس�ي" كون ان القضية بيد
القض�اء وال عالقة للحكومة به�ا ,فيما رأى
التحالف الكردستاني ان "الوقت غير مناسب
الثارة كهذه مشاكل".
ردود الفعل ه�ذه جاءت على اثر اعتقال
الق�وات االمنية ,الخمي�س الماضي ,عدد من
افراد حماي�ة وزير المالية رافع العيس�اوي
الت�ي جوبه�ت باس�تنكار واض�ح م�ن قبل
العيس�اوي والقائم�ة العراقي�ة التي هددت
باالنس�حاب م�ن العملي�ة السياس�ية ,فيما
ح�ذر رئيس ال�وزراء من تس�يس القضية او
التدخ�ل بعمل القضاء .وف�ي عاجل االخبار،
وقبيل الطبع كش�ف قي�ادي في ائتالف دولة
القانون ،الس�بت ،عن اتصال جرى بين وزير
المالية رافع العيساوي ورئيس الوزراء نوري
المالكي ،مؤكدا أن العيس�اوي ق�دم اعتذاره

للمالكي بشأن تصريحاته األخيرة.
وقال�ت النائب عن القائمة العراقية لقاء
وردي ل�"المس�تقبل العراق�ي" ان "عملي�ة
اعتقال حماية وزير المالية رافع العيس�اوي
تأتي ضمن مسلس�ل اس�تهداف قادة ورموز
القائم�ة العراقي�ة" ,متوقع�ة ان "تص�در
مذكرة اعتق�ال بحق العيس�اوي كما حصل
في قضية طارق الهاشمي المحكوم باالعدام
حاليا".وبي�ن وردي ان "ه�ذه العملي�ة يراد
منها اقصاء الش�ركاء السياسيين من مكون
معين كونهم غي�ر مطيعين الوامر الحكومة
والمجئ بش�خصيات خاضع�ة لها ال تناقش
وال تعترض وتنفذ فقط دون اي اعتراض".
واش�ارت وردي الى ان القائمة العراقية
س�يكون له�ا رد ق�وي وحاس�م ف�ي ه�ذا
الموض�وع وانه�ا ل�ن تبقى مكتوف�ة االيدي
وس�وف تتحرك لتفعيل مشروع سحب الثقة
ع�ن رئي�س ال�وزراء فضال ع�ن اللج�وء الى
ط�رق اخ�رى اليقاف حمل�ة االس�تهداف او
التصرفات الحكومية غير الالئقة والمجحفة
تجاه القائمة العراقية حس�ب تعبيرها".في
الس�ياق ذاته ,ق�ال النائب عن ائت�الف دولة
القانون علي ش�اله ل�"المس�تقبل العراقي"
ان مذك�رة االعتقال الصادرة بحق مس�ؤول
حماي�ة العيس�اوي مرتبطة بقضي�ة طارق
الهاشمي بعد ان اعترف عليه بعض المتهمين

خالل سير التحقيق".وبين شاله ان "مذكرة
االعتق�ال صدرت ليس�ت ه�ذه االي�ام وانما
من فت�رة طويل�ة اال ان العيس�اوي او غيره
اس�تطاع ان يهربه حت�ى ان تم القاء القبض
علي�ه في اح�د النقاط االمنية ف�ي المنطقة
الخضراء ,الخمي�س الماضي ,بعد التاكد من
اوراق�ه الثبوتية".واوضح ش�اله ان "المتهم
المذك�ور ومن خالل س�ير عملي�ة التحقيق
اعترف على  7اش�خاص اخري�ن من حماية
العيس�اوي بارتكاب جرائم بحق المواطنيين
االبرياء" ,مبينا ً ان "هذه الجرائم اس�تهدفت
جمي�ع المكونات وليس�ت طائفية".واعرب
شاله عن اسفه عن مواقف بعض السياسين
الرافضي�ن لعملي�ة االعتق�ال الس�يما وانها
جاءت وف�ق مذكرة قضائية وليس للحكومة
اي عالقة بها ,واصفا التصريحات المناهضة
الت�ي اعتب�رت عملي�ة االعتق�ال تس�قيطا
سياسيا ب�"التهريج السياسي" ،وان ربطها
بالخالف�ات السياس�ية جريم�ة بح�د ذاتها
يرتكبه�ا بع�ض السياس�يين الذي�ن ابتل�ي
الشعب بهم".
ودع�ا عض�و ائت�الف دول�ة القان�ون
مجل�س النواب الى تش�كيل لجنة من جميع
الكت�ل السياس�ية بع�د اخ�ذ الموافق�ة من
رئي�س مجل�س القض�اء االعل�ى لالط�الع
بش�كل مباشر على س�ير عملية التحقيق او

م�ن خالل ع�رض اعتراف�ات المتهمين على
ال�رأي العام".ف�ي المقاب�ل ,اعتب�ر النائ�ب
عن التحالف الكردس�تاني ش�وان محمد طه
ف�ي تصريح ل�"المس�تقبل العراقي" عملية
اعتق�ال حماية العيس�اوي جاءت في "وقت
غي�ر مناس�ب بالتزام�ن مع ح�دة الخالفات
السياس�ية".وقال طه ان "على الحكومة ان
تتريث قليال في مثل هذه االمور الس�يما وان
رافع العيس�اوي يعد من الشخصيات البارزة
والمؤثرة في المش�هد السياس�ي وله قاعدة
جماهيرية عريضة وان اعتقال حمايته دون
علم�ه يعد تطاوال عليه ".على صعيد متصل,
بحث رئيس مجلس النواب اس�امة النجيفي
مع رئيس اقليم كردس�تان مسعود بارزاني,
ام�س الس�بت ,تط�ورات االزمة السياس�ية
في البالد وقضية اعتق�ال أفراد حماية وزير
المالي�ة راف�ع العيس�اوي.وقال النائ�ب عن
القائمة العراقية مظهر الجنابي إن "النجيفي
بحث خ�الل لقائه بارزاني في اربيل االحداث
الجاري�ة على الس�احة السياس�ية والس�بل
الكفيل�ة بحل االزم�ات بين المرك�ز واالقليم
ومعالجة قضية اعتقال حماية وزير المالية
رافع العيساوي".
ف�ي غضون ذل�ك ,ابدت جماع�ة علماء
العراق ،اس�تغرابها م�ن "النب�رة الطائفية"
الت�ي رافقت اعتقال أفرادا ً م�ن حماية وزير

المالي�ة راف�ع العيس�اوي ،معتب�رة أنها لن
تخ�دم عم�ل القض�اء العراق�ي عل�ى مل�ف
القضية والمجتمع بشكل عام.
وقال�ت الجماع�ة ف�ي بيان له�ا ،امس،
وتلق�ت "المس�تقبل العراقي" نس�خة منه،
إن "من المس�تهجن الحديث عن اس�تهداف
طائفي للمذهب كلما أش�ارت أصابع االتهام
لش�خصية بعينها" ،مبدية اس�تغرابها "من
التصعي�د االعالم�ي ذي النب�رة الطائفي�ة
ال�ذي راف�ق اعتقال أف�راد من حماي�ة وزير
المالي�ة راف�ع العيس�اوي".على صعي�د
متصل ,اعل�ن رئيس فريق الدف�اع عن نائب
رئيس الجمهوري�ة المحكوم باالعدام طارق
الهاشمي ،عن تشكيل فريق للدفاع عن أفراد
حماية وزي�ر المالية رافع العيس�اوي ،فيما
ش�كك بمذك�رات االعتقال الص�ادرة بحقهم
كونها "صدرت بع�د عملية االعتقال" .وقال
المحام�ي مؤي�د العزي إن�ه "تم المباش�رة
بتش�كيل فريق للدفاع عن أفراد حماية وزير
المالية والقيادي ف�ي القائمة العراقية رافع
العيس�اوي" ،مبين�ا أن "الفري�ق ينتظر اآلن
المباشرة بعمله".
وأضاف العزي "نرى أن مذكرة االعتقال
الص�ادرة بحق مس�ؤول حماية العيس�اوي
,افراد الحماية مشكوك بها" ،مشيرا إلى أنها
"صدرت الحقا بعد عملية االعتقال".

ردًا على دعوة المجلس الوطني الكردي السوري

 :ال يمكننــا استقبـال املـزيـد من الالجئيـن الكـرد
على توفير الخدمات الالزمة لهم.
وبي�ن الطيب أن "اإلقليم ال يس�تطيع أن
يستوعب جميع الكرد السوريين ألن أعدادهم
تق�در ب�الماليي�ن" ،مش�ددا عل�ى أن اإلقليم
عاجز عن إي�واء مثل هذه األعداد ،خاصة بعد
الزخ�م الكبير ال�ذي نتج عن أع�داد الالجئين
الموجودين حاليا في اإلقليم".
وأش�ار الطيب إلى أن "الوس�يلة الوحيدة
التي يمكن ان يقدمها اإلقليم الى كرد سوريا
هي إرس�ال المساعدات اإلنس�انية والمعونة
له�م وه�م ف�ي بلده�م م�ن خ�الل الح�دود
المشتركة بين البلدين".
وبين الطيب أن "موضوع إيواء الالجئين
هو موضوع تتكفل ب�ه الدولة العراقية وفقا
لمبادئ حس�ن الجوار واألعراف الدولية ،وان
اإلقلي�م هو جزء م�ن هذه الدول�ة وال يمكنه
أن يتج�اوز القرارات الحكومية بهذا الش�أن،
خاص�ة وان الع�راق اس�تقبل آالف الالجئين
الس�وريين وقام ببناء المخيم�ات لهم وقدم

لهم المساعدات اإلنسانية".
وكان المجلس الوطني الكردي الس�وري
قد توقع ح�دوث هجرة إلى إقليم كردس�تان
بسبب الحصار المفروض على مناطق الكرد
في س�وريا ،داعي�ا ً حكومة اإلقلي�م إلى فتح
المعابر الحدودية وتوفير الخدمات لهم.
وق�ال المتح�دث باس�م المجلس ش�الل
ك�دو إن "الش�عب الكردي في س�وريا يعاني
من أوضاع س�يئة بسبب الحصار االقتصادي
وفق�دان أبس�ط مقوم�ات الحي�اة كالوق�ود
والطحين وحليب األطفال واألدوية" ،متوقعا
"حدوث هجرة جماعية باتج�اه حدود تركيا
وإقليم كردس�تان ما لم يتم إيصال المعونات
اإلنسانية لتلك المناطق".
ودع�ا ك�دو "الهيئ�ات والمنظم�ات
اإلنس�انية إلى التدخ�ل إلغاثته�م ،وحكومة
إقليم كردس�تان إلى فتح المعاب�ر الحدودية
م�ع س�وريا وتس�هيل وص�ول المعون�ات
والمستلزمات اإلنسانية إليهم".

ـ

الطاقة البرلمانية :قانون النفط والغاز لن يرى النور واللجنة الخماسية غير قانونية
بغداد /المستقبل العراقي
أكدت لجنة النفط والطاقة البرلمانية ،امس الس�بت ،أن مش�روع قانون النفط والغ�از “لن يرى النور” خالل الدورة
التش�ريعية الحالية ،فيما اعتبرت أن اللجنة الخماس�ية التي ش�كلتها رئاس�ة البرلمان لصياغة القانون “غير قانونية”
لوج�ود أش�خاص تنفيذيي�ن فيها.وقال عضو اللجن�ة عدي عواد إن “مش�روع قانون النفط والغاز لن ي�رى النور خالل
الدورة التش�ريعية الحالية” ،مبينا ً أن “اللجنة تعكف على صياغة المشروع ومزاوجة المقترحات التي قدمتها الحكومة
وتلك التي طرحتها الكتل البرلمانية للخروج بقانون متوازن”.وأضاف عواد أن “الصيغة المتوازنة للقانون س�حبت من
اللجنة بأمر من رئاسة البرلمان لتعطى إلى اللجنة الخماسية التي قامت الرئاسة بتشكيلها” ،مشيرا ً إلى “أنها تتكون من
وزي�ري النفط في المركز واإلقليم وممثل عن التحالف الوطني والتحالف الكردس�تاني وممثل عن المحافظات المنتجة
للنفط”.وأكد عواد أن “لجنة النفط والطاقة البرلمانية لم تعترض على سحب القانون منها” ،الفتا إلى أن “اللجنة تعتبر
أن اللجنة الخماس�ية غير قانونية لوجود أش�خاص تنفيذيين فيها”.وكانت الحكومة االتحادية اتفقت خالل شهر أيلول
الماضي ،مع حكومة إقليم كردس�تان تش�كيل لجنة خماس�ية مصغرة تضم وزير النفط في الحكومة االتحادية ووزير
الث�روات الطبيعي�ة في اإلقليم وممثل عن كتل التحالف الكردس�تاني والقائمة العراقي�ة والتحالف الوطني لالتفاق على
إعداد مسودة قانون للنفط والغاز.

العراقي
�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة
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مصادر اكدت ان طالباني لن يصبح رئيسًا بعد اآلن

 :منافسة شديدة بني هريو خان
مصدر لـ
وبرهم صالح عىل منصب «الرئيس»
المستقبل العراقي /سامان دوسكي
تتش�رَّع األب�واب السياس�ية أم�ام س�ؤال مهم
في المس�تقبل السياس�ي في البالد :من س�يصبح
الرئي�س العراقي القادم؟ وهذا الس�ؤال ال يأتي من
ف�راغ ،فحالة الرئيس ج�الل طالبان�ي التي تأزمت
َّ
متحس�نة اآلن وه�و يقبع في
قب�ل أي�ام أصبح�ت
إحدى المستش�فيات األلمانية ،إال أن مصادر بارزة
ّ
خاصة
تؤك�د أن الرئيس لن يصبح رئيس�ا ً بعد اآلن،
وأن محاوالت�ه -الت�ي حاول أن يجم�ع بها الفرقاء
السياس�يين ب�اءت بالفش�ل -أوصلت�ه إل�ى حالته
الصحيَّ�ة التي هو عليها اآلن.لذا ،بحس�ب المصادر،
فإن الرئيس الذي شعر بدوار حاد بعد لقائ ِه برئيس
ال�وزراء االثنين الماض�ي ،وثم تل�ى صداعه جلطة
جعلته طريح مسش�تفى “مدين�ة الطب” ،لن يكون
رئيسا ً بعد اآلن ،وسيترك خلفه خالفات كبيرة على
هذا المنصب الذي يبدو بأنه يثير شهيَّة القادة الكبار
ينف مصدر سياس�ي ف�ي إقليم
ف�ي اإلقلي�م ،إذ لم ِ
كردستان ل�”المستقبل العراقي” بأن رئيس اإلقليم
مسعود بارزاني يطمح إلى هذا المنصب بش َّدة ألنه
–بحس�ب المصدر -المنصب الوحيد الذي س�يؤمِّ ن
العالقة الجيّ�دة واألمان االقتص�ادي لإلقليم ،إال أن
محلالً سياس�يا ً يرى بأن هذه الفكرة تثير السخرية
ألنه�ا “س�تفقد بارزاني زم�ام األمور ف�ي اإلقليم،
فضالً عن أنها س�تجعل سياسيات اإلقليم في تخ ِّبط”
بحس�ب قوله.م�ن ناحيت�ه ،كش�ف مصدر سياس�ي
مطلع ،أمس السبت ،عن أن نائب األمين العام لالتحاد
الوطن�ي الكردس�تاني بره�م صال�ح ورئي�س كتلة
التحالف الكوردس�تاني فؤاد معصوم أبرز مرشحين
لخالف�ة ج�الل طالبان�ي لرئاس�ة الجمهوري�ة حال
توصي�ة الفريق الطبي لألخير بعدم ممارس�ة مهامه
السياس�ية.وقال المص�در ،الذي َّ
فضل عدم الكش�ف

عن هويت�ه ،إن “اس�تمرار رئي�س الجمهورية جالل
طالبان�ي في منصبه س�يعتمد عل�ى التقارير الطبية
للفريق الطبي المختص ،إذا ان غالبيتها تش�ير إلى أن
الرئيس بحاجة إلى الراح�ة الدائمة والتامة”.بمقابل
هذا ،كشف حزب االتحاد الوطني الكردستاني ،أمس،
عن منافس�ة عل�ى منص�ب رئاس�ة الجمهورية بين
برهم صالح والس�يدة هيرو خ�ان ابراهيم ،الفتا ً إلى
زوج�ة الرئي�س هي األوف�ر حظا ً في ه�ذا المنصب،
وقال رئيس مكتب حزب االتحاد الوطني الكردستاني
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في ديالى دلير حس�ن إن “هناك منافس�ة بين السيدة
هيرو خان ابراهيم زوجة رئيس الجمهورية ورئيس
الحزب جالل طالباني وبين نائب رئيس الحزب برهم
صالح على تولي رئاس�ة جمهوري�ة العراق في حال
وافت طالباني المنية” ،مضيفا ً أن “حظوظ خان تعد
األوف�ر ألن له�ا مي�ول وقبول من قب�ل أعضاء حزب
االتح�اد الوطني الكردس�تاني والش�عب الكردي لما
تمتلك�ه من خب�رة كبيرة وباع طويل في السياس�ة،
فضالً ع�ن أنها له�ا دور كبير في تاس�يس الحزب”،

بحس�ب قول�ه ،مش�يرا ً إل�ى أن “الش�عب الكردي
واعضاء الحزب يرون ان المصلحة العامة للش�عب
العراق�ي تقتضي بأن يتم ترش�يح هي�رو للمنصب
خلف�ا لزوجه�ا” ،فيم�ا نف�ى النائب ع�ن التحالف
الكردستاني ،حميد بافي ،في اتصال مع “المستقبل
العراق�ي” إن ليس لديه معلومات به�ذا األمر.داعيا ً
ً
إلى عدم إثارة هذا الموضوع حفاظا ً
مراعاة لشعور
الش�عب الكردي والعربي! ،متمنيا ً أن يعود طالباني
إلى قصر الرئاس�ة ليؤدي الدور اإليجابي والسلمي
ال�ذي كان يؤدي�ه ف�ي الفت�رة الس�ابقة ،بحس�ب
قوله.بمقاب�ل هذا يقول س�كرتير االتح�اد الوطني
الكردس�تاني عادل مراد إن “البيت الكردي ال توجد
فيه مش�كالت بش�أن خالفة رئي�س الجمهورية أو
اس�م المرش�ح الذي س�يكون بديالً عن طالباني”،
مبين�ا أن “االتحاد الكردس�تاني لم يبحث حتى اآلن
ترش�يح عقيلة رئيس الجمهورية هيرو خان خلفا ً
لطالباني”.وأض�اف ان “المباحثات التي تقول بمن
يجب ان يعد المرشح االوفر حظا للرئاسة قد تكون
في الوقت الحالي استباقا لالمر ألن الرئيس ال يزال
عل�ى قيد الحياة” ،مش�يرا ً إل�ى أن “االتحاد ال يعلم
حقيق�ة مدى امكاني�ة ان يك�ون المنصب من حق
المك�ون الكردي ف�ي العملية السياس�ية ام ال ليبدأ
مباحثات�ه حول م�ن يخلف طالباني في الرئاس�ة”.
يش�ار إلى أن هيروخان قرينة الرئيس جالل طالباني
وهي السياس�ي والكاتب والش�اعر الك�ردي إبراهيم
احمد وولدت في مدينة الس�ليمانية باقليم كردستان
العراق ع�ام  ،1948وأكملت الدراس�ة االبتدائية بين
كرك�وك وبغداد ،ث�م عادت إل�ى الس�ليمانية إلكمال
الدراس�ة اإلعدادي�ة ،ودرس�ت س�نتين ف�ي طهران،
وتخرجت من قس�م علم النفس م�ن كلية التربية في
جامعة المستنصرية في بغداد.

أردوغان :العراق قد يتحول
إىل سوريا أخرى!!
بغداد /المستقبل العراقي
أع�اد رئيس ال�وزراء التركي رجب طيب
اردوغان التدخل بالش�أن العراق�ي الداخلي،
من دون أن تفلح كل االس�تهجانات العراقية
السابقة في ردعه عن هذه المواقف المتكررة
التي اشتهر بها .وفي لقاء تلفزيوني معه ،بدأ
اردوغان بدراس�ة الوضع السياسي العراقي
وأزم�ة مكوناته ،ليتوصل بعد ذلك إلى نتيج�ة مفادها أن العراق
قد يتحول الى س�وريا اخ�رى .ويصف اردوغ�ان حكومة العراق
الحالي�ة بأنه�ا “حكومة أقلية” ،ويدعو ال�ى الحفاظ على وحدة
العراق عن طريق إنش�اء نظام برلمان�ي ديمقراطي فيه وإجراء
انتخاب�ات! .وقال أردوغ�ان إن التطورات األخيرة ف�ي العراق قد
تؤدي إلى تحوله إلى س�وريا أخرى في ظل االختالفات المذهبية
بين طوائفه .وأكد أردوغان في حواره مع فضائيتي  StarوNTV
التركيتين ،مس�اء أمس االول ،على ضرورة حماية وحدة العراق،
مش�يرا إلى “وجود أك�راد وعرب وتركمان ف�ي العراق معظمهم
من الس�نة ،ووجود الش�يعة في الطرف اآلخ�ر” .وأكد أردوغان
أن�ه “يوجد معتدلون بين الش�يعة ،ويوجد أيضا متش�ددون .في
حال نجاح المعتدلين في االس�تمرار على مواقفهم ،سيتم انقاذ
العراق والمنطقة بأس�رها من تصرفات الحكومة المركزية التي
ه�ي حكوم�ة أقلية ،ومع ذل�ك واعتمادا على الدع�م الذي تتلقاه
كونها شيعية ،تقوم بظلم الشعب العراقي” .وردا على سؤال عن
إمكانية تقس�يم العراق ،قال أردوغان “أتمن�ى أن ال يحدث هذا،
البد من حماية وحدة العراق.

اخلزاعي :قطر وراء العمليات
اإلرهابية يف العراق

بغداد /المستقبل العراقي
كش�ف مستش�ار المصالحة الوطنية عام�ر الخزاعي ،عن
تموي�ل قط�ري للجيش اإلس�المي ف�ي العراق ,محم�ال الدوحة
وعددا من الدول الخليجية مسؤولية تردي الوضع األمني .
ويع�د الجيش اإلس�المي احد الفصائل المس�لحة في البالد
الت�ي أعلنت مس�ؤوليتها عن العديد من العملي�ات اإلرهابية في
العراق من خالل موقعها االلكتروني.
وقال الخزاعي في حدي�ث متلفز أن “قطر وعددا من الدول
الخليجية تدعم العديد من الفصائل المسلحة في العراق” ,مبينا ً
أن ه�ذه الدول ال تريد للعراق أن يس�تعيد عافيته من خالل إثارة
المشاكل”.

االنـدبندنت :السعوديــة تد ّمــر تاريــخ اإلســالم بالبلــدوزر

بغداد /المستقبل العراقي

س�لطت صحيف�ة «االندبندن�ت» البريطانية الضوء عل�ى االنتهاكات التي
ترتكبها الحكومة الس�عودية بحق اآلثار في مكة والمدين�ة المنورة ،ولجوئها
إلى هدم الكثير من المواقع األثرية اإلس�المية بحجة توس�يع المسجد النبوي
ّ
مصل ،إضافة إلى
ليصبح «أكبر مس�جد في العالم» يتس�ع لحوالي  1,6مليون
خطط لبناء المراكز التجارية ومحطات التس�وق ،ليكشف بعد حين أن السبب
الرئيسي لذلك هو توسعة األمالك التجارية واألرباح الطائلة التي يجنيها األمراء
السعوديين.وكشف التقرير الموسع ،الذي حمل عنوان «السعودية تدمّ ر تاريخ
اإلسالم بالبلدوزر» ،أن خطط توسيع المسجد ستبدأ مباشرة فور انتهاء موسم
الح�ج ،بفت�وى من مفتي عام الس�عودية ،الذي اصدر بيانا  :ب�أن التباطئ في
القيام بالتوس�عة يعتبر حرام ،ومسببا ً للفتنة وعدم اطاعة أولي األمر.ويجري
ذل�ك ف�ي ّ
ظل الغي�اب التام للخط�ط التي تعمل عل�ى صيانة اآلثار اإلس�المية
والحفاظ عليها ،حيث يوجد إلى الغرب من المس�جد النبوي قبر الرس�ول وقبر
عم�ر وقب�ر أبو بكر .وال يقتصر األم�ر على هذه المرحلة إذ ،وفق�ا ً للتقرير ،ت ّم

في فترات س�ابقة من عائلة آل سعود وبشكل دوري ومنظم ،جرف اآلالف من
المواقع اإلس�المية في عموم المملكة وباألخص ف�ي مكة والمدينة إما لحجة
أنها ش�رك أو لبناء الفنادق الفخمة واألبراج الس�كنية ومراكز التسوق .ويص ّر
إم�راء العائلة الحاكمة على أن توس�يع هاتين المدينتي�ن يعتبر حاجة حيوية
الستقبال عدد أكبر من الحجاج السنويين .أما األكثر «ترويعاً» فهو ما حصل من
محو لعش�رات المواقع اإلس�المية القديمة المرتبطة مباشرة ببدايات اإلسالم،
والتي يعود بعضها إلى عصر النبي محمد نفس�ه ،عن الخريطة .ويعبّر «معهد
الخلي�ج العربي في واش�نطن» عن «عمق األزمة» بالكش�ف أنه في العش�رين
س�نة األخيرة تم تدمي�ر  95في المئة من آثار مكة والمدين�ة التي تعود إلى ما
قبل ألف عام ،بغطاء شرعي تام من المؤسسة الدينية الوهابية.ويتهم التقرير
الفكر الوهابي بتعزيز هذه الممارس�ات على اعتبار أن القبور والمواقع األثرية
والمقامات «تع ّزز الش�رك بالله» ،ولذلك ومن دون أي استثناءات تذكر وبصمت
مريب من العالم اإلس�المي أجمع م ّر هدم اآلثار اإلسالمية من دون أي تحديات
ُتذكر .وتتس�اءل «االندبندنت» في ّ
ظل اإلس�اءة لرس�ول اإلس�الم لم يسجل أي

انتفاض للسعودية ،بل األدهى من ذلك جعل منزل خديجة زوجة النبي يستبدل
بمراحيض للعموم وإغالقه تماما ً بعدما كان يصطف المسلمون أمامه للتبرك
ب�ه والدع�اء أمامه ،أو عن هدم المس�اجد الخمس�ة أو الس�بعة التي ش�هدت
غزوة الخندق؟ أو عن وضع ديناميت لهدم مس�جد في مكة يعود أليام النبي؟،
والفتوى الش�هيرة للش�يخ ابن باز بأن التبرك بكل ما يتعلق بالنبي محمد حتى
مساجده التي صلى فيها يعتبر شركا ً بالله ومنافيا لعادات اإلسالم ولذا وجب
تدميرهم .ف�ي المقابل ،تلفت الصحيفة البريطانية إلى عدم وجود أي س�خط
بين سكان مكة والمدينة الذين يشاهدون ما يحصل للمدينتين المقدستين ،وال
يحركون ساكنا ً ،ال سيما أولئك الذين ت ّم تهجيرهم عنوة من منازلهم التي تقع
على خطوط المواصالت إلى «العالم الجديد» .في وقت تسلّط الضوء على أولئك
الذين يؤيدون إعادة اإلعمار في مكة والمدينة وهم أفراد العائلة الحاكمة وذلك
من منظار اقتصادي يس�عى إلى تحقيق المنفعة المالية البحتة .وفي النهاية،
تشير إلى أن المس�لمين وحدهم هم القادرون على حفظ القليل الذي بقي من
اإلرث اإلسالمي القديم في مكة والمدينة.

مسؤولوها لم يتوقعوا سحب جميع قواتها

واشنطن «متفاجئة» من «انحسار» نفوذها يف بغداد

المستقبل العراقي /نهاد فالح
عندما وصلت مجموعة من االمريكيين وحراسهم
المدججي�ن بالس�الح إلى الس�فارة التركي�ة لحضور
حفل في ش�هر ايلول الماضي اعترض رجال الشرطة
العراقي�ة المرابط�ون أمام الس�فارة طريقهم .وأصر
رج�ال الش�رطة أن يس�لم االمريكيون األس�لحة التي
يحمله�ا الحراس وفقا للسياس�ة المتبع�ة في حماية
الس�فارات أو يع�ود وف�د الدبلوماس�يين االمريكيين
أدراجه دون الس�ماح لهم بالحضور .ويقول مصدران
حض�را الحفل ضمن الضيوف ف�ي ذلك اليوم أن ما تال
ذلك من أحداث ليس واضحا بش�كل كامل .وعلى األقل
أطلقت رصاصة واحدة من المرجح أن تكون للتحذير
من جان�ب الش�رطة العراقية .وع�اد االمريكيون إلى
سياراتهم واختفوا في ظالم الليل.
وبعد كل أحداث العنف والتفجيرات التي ش�هدتها
الس�نوات العش�ر األخيرة م�رت ه�ذه المواجهة دون
أن يتوق�ف عندها أحد .لكنه�ا مثال على الطريقة التي
ش�هدت بها الوالي�ات المتح�دة انحس�ار نفوذها في
الع�راق .وبعد ع�ام من انس�حاب الق�وات االمريكية
من العراق كاد المس�ؤولون االمريكيون وس�ياراتهم
يختفون من شوارع بغداد .وعندما يخرج االمريكيون
من مجمع س�فارتهم الش�بيه بالقلعة فم�ن الواضح
أنه�م ل�م يعودوا ح�كام الب�الد مثلما كان�وا في فترة

س�ابقة .فالكثيرون منهم يقتص�رون في معامالتهم
عل�ى االتصال باالمريكيي�ن ويفضل�ون االنتقال جوا
في س�ماء بغ�داد بدال م�ن اس�تخدام الس�يارات عبر
ش�وارع بغداد كما أنهم يتحاش�ون على نح�و متزايد
االتص�ال بحكوم�ة ن�وري المالك�ي .وقال مس�ؤول
أمريك�ي لرويترز إنه لم يغادر المجم�ع منذ ما يقرب
من ثالث س�نوات س�وى للعودة إلى الواليات المتحدة
لقض�اء االجازات .وعندما س�ئل مس�ؤول عراقي عن
التعاون بين الجانبين العراقي واالمريكي قال متعجبا
“االمريكي�ون؟ أود أن أرى بعضهم” .وفي واش�نطن
وعواصم غربي�ة أخرى يتزايد القلق خش�ية أن يؤدي
اإلخف�اق ف�ي التف�اوض عل�ى وج�ود دائ�م للقوات
االمريكية إلى استبعادهم من المشهد تماما.
وتق�ول واش�نطن إن العالق�ة بي�ن الجانبي�ن م�ا
زال�ت وثيقة .وفي الس�ادس من كان�ون االول التقى
مس�ؤولون أمريكيون وعراقيون في بغداد في أحدث
لق�اء لبح�ث التع�اون العس�كري ومبيع�ات الس�الح
واالزم�ات االقليمية مثل س�وريا .لكن من الواضح أن
التوترات قائمة .وقال مس�ؤول أمريكي لرويترز “هل
الي�ران نف�وذ؟ بالقطع نعم .ه�ل لنا نف�وذ؟ بالقطع
نع�م” .وأضاف “لكن العراقيين هم أول من يقول أنهم
يرعون مصالحهم”.
كان م�ن المفت�رض أن تكون الس�فارة األمريكية

المقام�ة عل�ى مس�احة شاس�عة ،إذ أنه�ا األكبر في
العالم وتعادل حجم مس�احة الفاتيكان تقريبا وتكلف
بناؤها نحو  750ملي�ون دوالر ،رمزا لوجود له صفة
ال�دوام .وب�دال من ذل�ك أصبح�ت رمزا لم�دى مبالغة
واش�نطن في تقدير نفوذها في فت�رة ما بعد الحرب.
ويقول مس�ؤولون امريكيون حاليون وس�ابقون إن
األمر ليس بهذا الس�وء .فزيادة انت�اج النفط العراقي
وفر م�ن االمدادات االضافية لس�وق النف�ط العالمية
ما يكفي للس�ماح للواليات المتحدة وأوروبا بتش�ديد
العقوب�ات المفروضة على ايران .ويق�ول البعض إن
الصراع الدائر في س�وريا يبين مدى س�وء الحال الذي
كان م�ن الممكن أن تؤول إليه االمور في العراق لو لم
تتم االطاحة بصدام حسين عام .2003
ويص�ر ه�ؤالء عل�ى أن انحس�ار نفوذ واش�نطن
كان محتوما ف�ي ظل هذه الظ�روف .وقال دوجالس
أوليفانت الضابط الس�ابق بالجي�ش االمريكي ومدير
مجلس األمن القومي للعراق في عهد الرئيسين جورج
بوش وباراك أوباما والذي أصبح االن زميال لمعهد نيو
أمريكا “ال أدري لماذا شعرنا بالمفاجأة .فاآلن بعد أن
أصبح الع�راق أقل اعتمادا علينا بدأ يس�ير في طريقه
الخاص”.
وحتى أواخ�ر العام الماض�ي كان المطلعون على
االحداث يقولون إن المسؤولين االمريكيين لم يتصورا

قط أن واشنطن ستسحب قواتها بالكامل من العراق.
فبع�د طرح اتفاق “وضع الق�وات” عام  2008في
ذروة الزيادة العددية للقوات األمريكية التي استهدفت
به�ا واش�نطن القضاء على تمرد واس�ع النطاق ،كان
المس�ؤولون يعتق�دون أن حكومة المالكي س�تذعن
لوج�ود الق�وات االمريكي�ة .وق�ال دبلوماس�ي غير
أمريكي معقبا على هذا الموقف “سنتوصل إلى اتفاق.
س�نتوصل إلى اتفاق .كان هذا رده�م دائما” .وتعتقد
أغلب المص�ادر االمريكي�ة والعراقية أن ه�ذا ما كان
يري�ده رئيس ال�وزراء العراقي أيض�ا ،لكنهم يقولون
إن الجانبي�ن حصرا نفس�يهما بالتصريحات في خانة
ضيقة ،وكانت أهم نقطة شائكة ،وهي رغبة واشنطن
ف�ي االحتفاظ لقواتها بالحصانة من النظام القضائي
العراقي ،هي التي حسمت الموقف.
يق�ول جي�م جيفري الذي كان س�فيرا لواش�نطن
في بغ�داد حتى الع�ام الماضي وأصب�ح زميال بمعهد
واشنطن لسياسات الشرق األدنى إنه كان من الممكن
التوص�ل إلى اتف�اق على وض�ع القوات “لك�ن اقناع
أي برلم�ان عرب�ي بالموافق�ة (على حصان�ة للقوات
االمريكية) س�يظل صعب المنال .المث�ال الوحيد كان
يمك�ن أن يك�ون اتفاق ع�ام  2008وذلك أنه�م كانوا
يحتاجون إلينا بش�دة” .وقال إن المتعاقدين االمنيين
المس�تأجرين م�ن الوالي�ات المتحدة بعق�ود خاصة

يتول�ون االن تقدي�م الكثير م�ن المهام مث�ل التدريب
العس�كري وهو ما كان من الممكن أن تقدمه القوات
االمريكي�ة .وبع�د أن بلغ�ت العالق�ة بي�ن الجانبي�ن
نقط�ة متدنية في الع�ام الماضي يقول المس�ؤولون
االمريكيون إن العالقات بدأت تتحسن من جديد .وقال
المسؤول االمريكي “كاد الباب أن يغلق أمامنا وأبقوه
مواربا النهم اضطروا لذلك .واالن أصبح نصف مفتوح
وربما أكثر وه�م يعملون على فتحه أكثر وأكثر .إنهم
يطلبون التعاون في جميع المجاالت” .لكن يبدو أنه ما
من شك يذكر أن دوال أخرى في المنطقة رأت في رحيل
القوات االميركية ما اعتبرته هزيمة لالمريكيين .وقال
دبلوماسي عربي في بغداد “من المؤكد أن الحكومات
الغربية فقدت وزنا .فال وج�ود لقوات لها وقد انتهت
حربها هنا .والس�بب الوحيد لبقائه�ا هنا هو رغبتها
في ابرام التعاقدات والنها تريد عقود النفط.
لك�ن حتى في ه�ذا المجال انتهى وض�ع المعاملة
الخاصة” .وقال ديفيد ماك المس�ؤول السابق بوزارة
الخارجية االمريكية الذي عمل دبلوماس�يا في العراق
لس�نوات “لم يك�ن لنا ق�ط في الع�راق النف�وذ الذي
كان أصدقاؤن�ا يعتق�دون أنه لنا أو م�ا كان خصومنا
يتهمونن�ا ب�ه” .وأض�اف “بع�ض االمريكيي�ن أبدوا
عجرف�ة إمبريالية ..وفي الواقع العراق لم يكن لنا قط
حتى نخسره”.
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الفجوة المالية تتسع أمام أقدام واشنطن

أوباما يدعو إىل إقرار خطة مالية ..والكونغرس يذهب إىل عطلته
المستقبل العراقي /متابعة
حض الرئيس االميركي باراك اوباما اعضاء
الكونغ�رس على اق�رار خطة مالي�ة محدودة
فيما غادروا واش�نطن في عطل�ة عيد الميالد
بدون التوصل الى اتف�اق يجنب البالد الهاوية
المالية التي تهددها بحلول نهاية السنة.
وحض الرئيس باراك اوباما الجمعة اعضاء
الكونغ�رس عل�ى تبني خط�ة ضريبية اضيق
نطاق�ا لتفادي الوص�ول الى الهاوي�ة المالية
التي س�تفرض على االميركيين خطة تلقائية
م�ن الزي�ادات ف�ي الضرائ�ب واالقتطاع�ات
الصارمة في النفقات العامة ،في وقت يدرس
الديموقراطي�ون والجمهوري�ون خطوته�م
المقبلة بعد فشل المحادثات حتى االن.
واعل�ن اوباما ان�ه ما زال يطال�ب بقانون
واس�ع النطاق وش�امل يح�د م�ن العجز في
الميزاني�ة ويض�ع االقتص�اد االميرك�ي على
طريق ازدهار بعيد االمد ،غير ان هذا المجهود
تعث�ر م�ع وص�ول المفاوض�ات بي�ن البي�ت
االبيض وجمهوريي مجلس النواب الى طريق
مسدودة هذا االسبوع.
وهذا ما حمل اوباما على المطالبة بقانون
لمعالجة العجز المالي يحمي دافعي الضرائب
م�ن الطبقات الوس�طى ويح�ول دون دخول
خط�ة “الهاوي�ة المالي�ة” حي�ز التنفي�ذ في
االول من كانون الثاني /يناير ،ما س�ينعكس
عل�ى جميع المواطنين االميركيين من س�ائر
الطبقات.
وق�ال “ليس هناك من مب�رر على االطالق
لعدم حماي�ة االميركيين من زي�ادة ضريبية.
دعونا على االق�ل نتفق االن في الحال على ما
توصلن�ا اليه ف�ي الوقت الراه�ن .دعونا ننجز
ذلك”.
وقال اوباما انه التقى زعيم رئيس مجلس
الش�يوخ الديموقراط�ي ه�اري ري�د وتباحث

م�ع رئيس مجل�س النواب الجمه�وري جون
باينر على الهاتف لمناقش�ة مثل هذه الخطة
االحتياطي�ة ،مع التش�ديد في الوقت نفس�ه
عل�ى انه م�ا زال يؤمن بامكاني�ة التوصل الى
تسوية كبرى.
ودعا الكونغرس الى انجاز اتفاق حد ادنى
االس�بوع المقبل يمن�ع زي�ادة الضرائب على
الطبقات الوس�طى ويمدد مساعدات البطالة
ويمهد لخفض العجز المالي العام المقبل.
وه�ذه الخط�ة تس�تجيب لطلب�ه زي�ادة
الضرائ�ب عل�ى االميركيي�ن االكث�ر ث�راء مع

حققت معه لساعة فقط

األردن تفرج عن حمكوم "بقضايا
إسالمية" يف بريطانيا
المستقبل العراقي /وكاالت
أفرجت س�لطات األمن األردنية فجر أمس الس�بت عن حسين صالح
س�مامرة الذي وصل من بريطانيا التي كانت تحاكمه على خلفية قضية
اإلس�المي البريطاني الحامل للجنس�ية األردني محمود عثمان الش�هير
“بأبي قتادة الفلس�طيني”.وقال س�فيان س�مامرة ش�قيق حسين ،إن
س�لطات األمن األردنية لم تعتقل ش�قيقه الذي وصل لألردن مع ساعات
الفج�ر األول�ى بعد أن قام�ت بالتحقيق معه ألكثر من س�اعة في مطار
الملكة علياء الدولي بحضور مندوبين عن منظمات حقوقية قدموا معه
م�ن بريطانيا وآخرين م�ن األردن .ولفت إلى أن ش�قيقه “حضر لألردن
بطل�ب من�ه بعد تك�رار اعتقاله م�ن س�لطات األم�ن البريطانية وليس
بموجب أحكام قضائية بريطانية” .وأكد سمامرة أن مندوبي المنظمات
الحقوقية رافقوهم إلى البيت للتأكد من وصول ش�قيقه لمنزله ،مشيرا
إل�ى أن ش�قيقه لم يعتقل كون�ه ال يواجه أي تهم في األردن ولم يس�بق
أن ص�در بحقه أي أحكام قضائية كما هو حال أبي قتادة الفلس�طيني.
وحس�ب س�فيان س�مامرة فإن ش�قيقه البالغ من العمر  37عاما دخل
بريطانيا عام  2001وطلب اللجوء السياسي فيها بعد أن وصل من جنوب
افريقيا.وأش�ار إلى أن حسين س�مامرة وهو أب لبنتين وولد اعتقل عام
 2007على خلفية قضية أبو قتادة الفلس�طيني وقضى بالسجن عامين
ونصف العام قبل اإلفراج عنه حيث لم يثبت بحقه أي تهم ،كما قال.
ولف�ت إلى أن ش�قيقه حصل عل�ى حكمين قضائيين م�ن المحكمة
األوروبي�ة لحقوق االنس�ان يؤكدان على براءته م�ن التهم التي وجهتها
ل�ه الحكوم�ة البريطاني�ة ،مش�يرا إلى أن ش�قيقه اعتقل قبل  4أش�هر
بتهمة مخالفة ش�روط اإلقامة الجبرية بع�د أن رفع قضية يطالب فيها
بالتعوي�ض عن الضرر الذي لحقه نتيجة تك�رار اعتقاله .وكان القيادي
البارز في التيار الس�لفي الجهادي
أب�و محمد الطح�اوي الخميس قد
قال ،أن س�مامرة هو أبن�اء التيار
الس�لفي الجهادي.لك�ن الطحاوي
أك�د أن نش�اط الس�مامرة ف�ي
بريطاني�ا كان “دعوي�ا فق�ط”،
وش�دد عل�ى أن األم�ن البريطاني
والمحاك�م هناك لم تج�د ما تدين
الس�مامرة ب�ه ،لك�ن التضييقات
عليه دفعته لطلب تس�ليمه لألردن
كونه ال يواجه أي تهم هنا.

انتهاء م�دة التخفيضات الضريبية التي اقرها
الرئيس الس�ابق جورج بوش بحلول االول من
كان�ون الثاني/يناي�ر  ،2013اذ يدع�و اوباما
الى تمديدها للطبقات المتوسطة فقط .وقال
اوبام�ا “يمك�ن للجميع ان يس�ترخوا ،يمكن
للجميع ان يتناولوا حلويات العيد”.
وف�ي تصري�ح للصحافيين ،اك�د الرئيس
الذي س�يقضي عطلة عيد الميالد في هاواي،
ان�ه س�يكون في واش�نطن االس�بوع المقبل
الس�تئناف المفاوض�ات .وق�ال “يمكنك�م
اعتباري متفائال ميئوسا منه ،لكن الواقع انني

على قناعة بأنه من الممكن انجاز ذلك”.
واقتراح اوباما يمدد التخفيضات الضريبية
بالنسبة ل� %98من االميركيين الذين يكسبون
اق�ل م�ن  250ال�ف دوالر ف�ي الس�نة ،بعدما
كان قد عرض خ�الل محادثاته مع باينر رفع
هذه العتبة الى  400ال�ف دوالر .وابدى اوباما
خيب�ة امل لعدم قب�ول الجمهوريين بالتوصل
الى تس�وية بعدما قدم بنظ�ره تنازالت كبرى
لخصوم�ه .وق�ال اوباما بهذا الص�دد “ال احد
يحصل على مئة بالمئة مما يريده”.
ورف�ض الجمهوري�ون الخمي�س عرض�ا

َّ
احتفلت بإطالق الصاروخ األول

زعيم كوريا الشاملية يدعو خرباءه إىل إطالق املزيد من الصواريخ االصطناعية
المستقبل العراقي /وكاالت
دع�ا الزعي�م الك�وري الش�مالي كي�م جونغ
أون إل�ى إط�الق المزيد من األقم�ار االصطناعية
والصواري�خ بع�د نج�اح بالده ف�ي إرس�ال قمر
اصطناع�ي إلى المدار هذا الش�هر ،وس�ط تنديد
دولي وتلويح بتدابير ضد بيونغ يانغ.
وج�اء ذل�ك ف�ي كلم�ة ألقاه�ا ،أم�س األوّل
الجمع�ة ،خالل مأدب�ة لتكريم العلم�اء والفنيين
وغيرهم الذين س�اهموا في إطالق صاروخ طويل
المدى في  12كان�ون األول الجاري ووضع القمر
االصطناعي كوانغ ميونغ سونغ  3-2في المدار.
وكش�فت وكال�ة األنب�اء المركزي�ة الكوري�ة
الش�مالية عن أن أون ق�ال إنه يتعي�ن على بالده
تطوي�ر وإطالق المزيد من األقم�ار االصطناعية،
بم�ا في ذلك أقمار االتصاالت والصواريخ الحاملة
بق�درة أكبر “بنفس الروح والق�درة على التحمل
الت�ي أطلقتم بها بنجاح القمر االصطناعي كوانغ
ميونغ سونغ .”3-2وكان أون الذي أشرف بنفسه
عل�ى إط�الق القم�ر االصطناع�ي ق�د أك�د أيضا
في وقت س�ابق على ض�رورة إط�الق المزيد من
االقمار االصطناعية من أجل تطوير علوم التقنية
واالقتصاد.وبينم�ا تؤكد بيونغ يانغ على س�لمية
أغراض عمليات اإلط�الق ،فإن هذه الخطوة القت
إدانات دولي�ة وانتقادات باعتباره�ا تجارب على
تكنولوجيا الصواريخ البالستية .فقد أدان مجلس

األمن الدولي إطالق كوريا الشمالية صاروخا بعيد
األمد واعتبره انتهاكا لحظر اس�تخدام تكنولوجيا
الصواري�خ البالس�تية ،وأك�د أنه يعتزم مناقش�ة
“التدابير المناس�بة” ضد كوريا الش�مالية .يشار
إلى أن ق�رارات األمم المتحدة تحظ�ر على الدولة
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قال رئيس المؤتمر الوطني العام بلييبا (البرلمان) محمد المقريف إن
بالده ستقف بحزم في وجه أي اعتداء ضد الدولة وهيبتها ،مدينا األحداث
التي شهدتها مؤخرا مدينة بنغازي شرق البالد.
وأض�اف المقريف في كلمة إلى الش�عب إن�ه ليس من حق أي
فرد أو جماعة أن تطبق القانون بيدها أو أن تنصب نفسها وصية
على الش�عب الليبي ،داعي�ا وزارة الداخلية إل�ى تكثيف جهودها
الستباب األمن واإلسراع في التحقيقات الجارية لكشف حقيقة
ما تعرض�ت له المدينة من هجمات.ورف�ض قبول أي تبريرات
تعطى لتلك الهجمات ،وقال إنها “أفعال مرفوضة ومستهجنة لن
تكون لها من نتيجة س�وى تعطيل وعرقلة انطالق مؤسسات
الدول�ة” .ودع�ا الليبيين إل�ى التآرز واالتحاد ،مش�ددا ً
على أن ليبيا التي س�تبقى موحدة تفتح أحضانها
للجمي�ع.وكان أربعة أش�خاص قد قتلوا وأصيب
عش�رة آخ�رون الخمي�س ف�ي مواجه�ات بين

مجموع�ة مس�لحة وعناصر من الش�رطة والق�وات الخاص�ة أمام مقر
للش�رطة في بنغازي ،وفق ما ذكرت مصادر أمنية.في هذه األثناء ،أعلن
متحدث عس�كري الجمعة أن الجيش الليبي يقوم بنشر قواته للمساعدة
في ضمان األمن في بنغازي التي ش�هدت تدهورا في المشهد األمني في
األيام األخيرة بعد اس�تهداف عدد من مراكز الشرطة واألمن.وفي
محاولة لتثبيت االس�تقرار بالمدينة ،ق َّدمت الحكومة الليبية
برئاس�ة علي زيدان األربعاء مس�اعدة استثنائية عاجلة من
ميزاني�ة الطوارئ موجهة باألس�اس لس�د الخصاص في
البنية التحتية ببنغازي.
وش�هدت بنغازي ،مهد الثورة الليبية على نظام العقيد
الراح�ل معمر القذافي عام  2011عدة انفجارات وسلس�لة
اغتياالت في األشهر األخيرة نسبت في معظمها
إل�ى مس�لحين إس�الميين ،كان أبرزه�ا
الهج�وم على القنصلي�ة األميركية الذي
أس�فر عن مقتل أربعة أميركيين بينهم
السفير كريس ستيفنز.

يف ظل محاية أمنية مشددة ..مرص تصوت يف املرحلة الثانية عىل الدستور
المستقبل العراقي /وكاالت
أدل�ى الناخب�ون المصري�ون أم�س الس�بت
بأصواته�م ف�ي المرحل�ة الثاني�ة واألخي�رة من
االس�تفتاء على مشروع الدس�تور الجديد في 17
محافظة ،تحت إش�راف قضائي كامل على س�ير
عملية االقتراع.
ويزيد عدد المقيدين بالكشوف االنتخابية في

هذه المرحل�ة عن  25مليون ناخ�ب بمحافظات
الجي�زة والقليوبي�ة والمنوفي�ة والبحي�رة وكفر
الش�يخ ودمي�اط واإلس�ماعيلية وبورس�عيد
والس�ويس ومط�روح والبح�ر األحم�ر وال�وادي
الجدي�د والفيوم وبني س�ويف والمني�ا واألقصر
وقنا.وأعلن�ت اللجن�ة القضائي�ة المش�رفة على
االس�تفتاء أن  25مليون�ا و 495ألفا و 273ناخبا
يحق له�م التصويت ف�ي س�تة آالف و 724لجنة

الفـروف :لن ينتـرص أي مـن طريف الصـراع يف سـوريا
ق�ال وزير الخارجية الروس�ي س�يرغي الفروف
إنه لن ينتصر أي من طرفي الصراع في س�وريا وإن
الصين وروسيا ستعجزان عن إقناع الرئيس السوري
بشار األسد بالتنحي حتى إذا حاولتا.
وص�رح الف�روف للصحفيي�ن على مت�ن طائرة
حكومي�ة في طري�ق عودته لموس�كو عق�ب قمة
روس�يا واالتحاد األوروبي في بروكسل “اسمع ..لن
ينتصر احد في هذه الحرب .األس�د لن يذهب إلى اي
مكان أيا كان القائل سواء الصين او روسيا”.
وكرر الفروف ان روسيا رفضت طلبا من دول في
المنطقة للضغط على األسد للرحيل أو لمنحه مالذا ً
آمنا ،مضيفا ً ان خروجه قد يؤدي الحتدام القتال.
وق�ال “طلبت منا بعض الق�وى في المنطقة ان
نبلغ األسد باننا مستعدون الستقباله .وأجبنا (لماذا
ينبغي لن�ا ان نفعل ذلك؟ اذا كان�ت لديكم مثل هذه

الش�يوعية إج�راء أي�ة تج�ارب عل�ى تكنولوجيا
الصواري�خ البالس�تية.وجاءت آخ�ر االنتق�ادات
م�ن الجارة كوري�ا الجنوبية الت�ي قالت زعيمتها
الجدي�دة ب�ارك غي�ون ه�اي إن “إط�الق كوري�ا
الش�مالية لص�اروخ طوي�ل الم�دى يظه�ر مدى

خطورة الواق�ع األمني الذي نواجه�ه” .وأضافت
ف�ي مؤتم�ر صحف�ي ي�وم الخمي�س أن عملي�ة
اإلط�الق تظه�ر أن األم�ن مصدر قل�ق رئيس في
ش�مال شرقي آس�يا ،وتعهدت بالعمل مع شركاء
إقليميين من أجل تعزيز السالم.

املقريف :ليبيا تقف بحزم يف وجه أي اعتداء يمس الدولة وهيبتها

قال إن االقتتال سينتقل إلى مرحلة جديدة
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قدم�ه باينر إلق�رار خطة بديلة تخ�رج البالد
من االزم�ة ،ما اثار بلبلة في واش�نطن وقلقا
في األس�واق المالية وجدد المخاوف من دفع
االقتصاد الى االنكماش مجددا.
والق�ى برندان ب�اك المتحدث باس�م باينر
عل�ى اوباما مس�ؤولية الفش�ل ف�ي التوصل
ال�ى ح�ل لالزمة وق�ال ان باينر “س�يعود الى
واش�نطن بع�د العطلة ،وه�و على اس�تعداد
للتوص�ل الى حل يمك�ن ان يحظ�ى بموافقة
مجلسي الكونغرس”.
وص�رح باين�ر في وقت س�ابق ان�ه يبقى

ملتزم�ا بالتوص�ل الى اتف�اق واس�ع النطاق
مع اوبام�ا يتضمن اصالحا للقانون الضريبي
االميركي ويحد من النفقات وال س�يما نفقات
برام�ج مس�اعدات اجتماعية مث�ل ميديكير،
الضمان الصحي للمس�نين .لكنه اضاف “الله
وح�ده يعلم كيف س�نتمكن م�ن التوصل الى
ذلك”.واع�رب مس�اعدو اوبام�ا ف�ي احاديث
خاص�ة ع�ن ش�كوك ف�ي امكاني�ة ان يوافق
الصق�ور المحافظون المعارض�ون من حيث
المبدأ ألية زي�ادة في الضرائب على اتفاق يتم
التوصل اليه مع الرئيس.
وفي ه�ذه الحالة قد يعمد باينر الى تمرير
تس�وية في مجلس النواب بمس�اعدة اصوات
م�ن االقلي�ة الديموقراطي�ة ،غي�ر ان ذلك قد
يضعف موقع�ه كرئيس للمجل�س في حزبه.
وق�دم باينر عرضا الوباما س�عيا للتوصل الى
قان�ون ش�امل ،ين�ص عل�ى زي�ادة العائدات
الضريبية بالف مليار دوالر وال سيما من خالل
سد ثغرات ضريبية والغاء بعض التخفيضات،
وال�ف ملي�ار دوالر م�ن خ�الل اقتطاعات في
النفقات بما في ذلك عن برامج اجتماعية مثل
ميديكير .وعلق باينر “قلت للرئيس االثنين ان
هذا اقصى ما يمكنني عرضه”.
البي�ت االبي�ض م�ن جهته اك�د ان عرضه
يس�اوي  1200ملي�ار دوالر م�ن العائ�دات
الضريبية وحوال�ى الف مليار من االقتطاعات
في النفقات.ويبقى الجمهوريون متمس�كين
برفضهم اية زيادة ضريبية على األكثر ثراء.
ويرى المراقبون ان اوباما الذي حقق فوزا
واضحا في انتخابات تش�رين الثاني /نوفمبر
لدي�ه تفوق كبير على خصوم�ه الجمهوريين
في هذه االزمة الجديدة ألنه في حال استمرار
المأزق فس�وف يحصل على الهدف المنش�ود
وهو زي�ادة الضرائ�ب على االثري�اء ،على ان
يص�وت الكونغ�رس الحق�ا عل�ى اقتطاعات
جديدة للطبقات الوسطى.

الخطط فتوجهوا إليه مباشرة)”.
وقال الفروف إن موس�كو ل�ن تعترض “إذا وجد
من يكون مستعدا إلعطائه بعض الضمانات إذا كان
هذا سيحقن الدماء ولكن بشرط أنه سيحقن الدماء
وهو ما ال يبدو حقيقة واضحة”.
ومض�ى بالقول “اجه�زة االس�تخبارات الغربية
تساورها مخاوف خطيرة وتتنبأ ان اإلطاحة باألسد
لن تحل المش�كلة وان االقتتال س�ينتقل إلى مرحلة
جديدة”.
وق�ال الف�روف “إذا كان الش�اغل األول ه�و
حق�ن الدم�اء وانقاذ األرواح فيج�ب علينا أن ننحي
جانبا مش�كلة األس�د ونجعل الجميع يعلنون هدنة
ونس�تقدم مراقبين لألمم المتح�دة ونجعل األطراف
المتحاربة تجلس إلى مائدة التفاوض دون ش�روط
مبدئية مثل استقالة الرئيس السوري”.
وأض�اف أن المبعوث الدولي األخضر اإلبراهيمي
سيزور روسيا قبل نهاية العام.

وقال الفروف في أح�دث تصريحات له أن الدول
الغربي�ة بمس�اندتها المعارضي�ن لحكومة األس�د
تق�وض هدفه�ا ضمان أال يتم اس�تخدام األس�لحة
الكيماوية السورية.
واض�اف قول�ه “ف�ي محادثاتن�ا الس�رية يق�ر
شركاؤنا األمريكيون بأن الخطر الرئيسي (المتصل
باألسلحة الكيماوية) هو استيالء المعارضين عليها.
ورددن�ا عليهم بقولنا :لكنكم تس�اندون المعارضة
ومقاومته�ا المس�لحة”.وقال الفروف إن األس�لحة
الكيماوية السورية تركزت في منطقة أو منطقتين
وهي “تحت السيطرة” في الوقت الحالي.
وقال “حاليا تبذل الحكومة (الس�ورية) قصارى
جهدها لتأمين (االسلحة الكيماوية) حسب بيانات
المخاب�رات المتاحة لن�ا وللغرب”.واضاف “جمعت
الس�لطات الس�ورية المخ�زون من هذه األس�لحة
ال�ذي كان في اماكن متفرقة في البالد -في مكانواحد أو اثنين”.

اقتراع يشرف عليها سبعة آالف و 252قاضيا ،وهو
ع�دد تقول الجهات المنظمة لالس�تفتاء إنه كاف
لضمان سالس�ة عملي�ة االس�تفتاء .وكان قضاة
مجلس الدولة قد أعلنوا انس�حابهم من اإلش�راف
على عملية االس�تفتاء ،وهي نف�س الخطوة التي
اتخذها ن�ادي مستش�اري هيئة النياب�ة اإلدارية
برفض اإلش�راف على المرحلة الثانية لالستفتاء
عل�ى الدس�تور مجددا بذل�ك موقفه ال�ذي اتخذه

في المرحلة األولى ،إال أن بعض أعضائه ش�اركوا
بصفة فردية.
وانتشرت قوات من الجيش تساعدها وحدات
من الش�رطة أم�ام مق�ار اللجان التي تس�لمتها
لتأمين س�ير عملية التصويت .وق�ال الجيش إنه
سيتولى التأمين من خارج المقار ،في حين دعت
وزارة الداخلي�ة المواطني�ن للتعبي�ر ع�ن آرائهم
ف�ي إطار ديمقراطي يحترم ال�رأي والرأي اآلخر.
وأوضح�ت ف�ي بي�ان أن التعليم�ات ق�د صدرت
للشرطة بالمشاركة في تأمين االستفتاء والتصدي
ألي أفعال قد تعكر س�ير عملية التصويت أو تؤثر
في حركة الناخبين وآرائهم ،مع االحتفاظ بحقها
في اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبها ،نش�رت اللجن�ة العليا لالنتخابات
عل�ى موقعه�ا اإللكترون�ي أس�ماء القض�اة
المشاركين في االستفتاء والدوائر القضائية التي
يتبعون لها ،وذلك في محاولة لتجاوز المشكالت
الت�ي حدثت في المرحلة األولى عندما كان بعض
الناخبي�ن يطالب�ون القض�اة بإب�راز هوياته�م
للتأك�د منها بعد أن س�رت ش�ائعات ب�أن بعض
المشرفين على اللجان ليسوا قضاة وهو ما نفته
لجن�ة االنتخابات في حين�ه ،ووصفت الطلب من
القضاة إب�راز هوياتهم أثن�اء أدائهم عملهم بأنه
غي�ر قانون�ي وال يجوز.وكث�ف مؤيدو الدس�تور
ومعارض�وه أم�س حمالتهم الدعائي�ة في أنحاء
المحافظات التي س�تجرى فيها المرحلة الثانية،
لحش�د الناخبين لتأييد أو رفض الدستور .وكانت
المرحل�ة األول�ى التي أجريت في الخامس عش�ر
من الشهر الجاري في عشر محافظات قد انتهت
بتأييد  %57للدس�تور ورف�ض  ،%43وفق النتائج
األولية غير الرس�مية .وس�تعلن النتيجة النهائية
لالس�تفتاء عق�ب انتهاء ه�ذه المرحل�ة على أن
يدخل الدستور حيز التنفيذ فور إعالن النتيجة إذا
جاءت مؤيدة له بنسبة (.)1+%50
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خبري اقتصادي لـ"
المستقبل العراقي  /خاص
يعتقد عضو يف لجنة االقتصاد واالستثمار
يف مجلس النواب أن مرشوع البيت العربي
املوحد الذي تم إطالقه بصيغة مس�ابقة
يف مؤتمر وزراء اإلسكان واالعمار العرب
الذي عقد مؤخرا ً يف بغداد سيسهم يف حل
أزمة الس�كن ،بينما أكدت وزارة اإلعمار
واإلس�كان العراقي�ة يف وق�ت س�ابق أن
هذا املرشوع ال يع�دو عن كونه «مبادرة
رمزية» لتغيري أشكال وتصاميم املساكن
التقليدية يف الدول العربية .ويعني هذا أن
املرشوع ال دخل له بمسألة أزمة السكن
يف الع�راق وكيفية حلها ،والتي تحتاج إىل
تخصيص  100مليار دوالر لبناء  3ماليني
وحدة سكنية ،من املمكن انجازها خالل
 4أو  5سنوات كما يرى خبري اقتصادي.
وق�ال الخب�ري االقتص�ادي د .ماج�د
الصوري يف ترصيح خص به «املس�تقبل
العراقي» أمس أن حل أزمة السكن يجب
أن يقس�م إىل ثالثة أقس�ام ،القسم األول
يش�مل بي�وت الفق�راء الذين ال يس�مح
دخلهم بإنش�اء منازل لهم ،مشريا ً إىل أن
ه�ؤالء يجب أن تت�وىل الدولة مس�ؤولية
توف�ري س�كن له�م ،الفت�ا ً إىل أن غالبية
ه�ذه الرشيحة تض�م س�اكني األرياف
وضواحي املدن .وتابع «أما القسم الثاني
فيش�مل أصح�اب الدخ�ول املتوس�طة،
أراض ألبناء هذه
وع�ى الدولة أن تمن�ح
ٍ
الرشيح�ة وتق�دم لهم قروض�ا ً ميرسة،
حيث تتحمل الدول�ة فائدة تلك القروض

الموحد مجرد «مبادرة رمزية»
مشروع البيت العربي ّ

" :أزمة السكن يمكن حلها بـ 100مليار دوالر

وعى أقس�اط طويلة» .وأضاف «يش�مل
القس�م الثال�ث أصح�اب الدخ�ول فوق
املتوس�طة ،عى الدولة أن تمنح األرايض
ألبن�اء ه�ذه الرشيح�ة ويقوم�ون ه�م
ببناء مس�اكنهم عليها» .وق�ال أن هذه
السرتاتيجية «تحتاج إىل  100مليار دوالر
لبناء  3ماليني وحدة س�كنية» ،موضحا ً
أن « 20مليار دوالر فقط يتم تخصيصها
من ال� 100مليار للطبقة الفقرية .وهذه
املس�ألة يمك�ن انجازه�ا خ�الل  4أو 5
س�نوات» .أما عن مرشوع البيت العربي

املوحد قال الصوري «ال أعرف ش�يئا ً عن
تفاصي�ل هذا امل�رشوع ،لكن�ه مطروح
من�ذ زمن طوي�ل وتم طرحه م�ن جديد
اآلن» .وأع�رب ع�ن اعتق�اده ب�أن مثل
هكذا مشاريع «مجرد قرارات وتوصيات
غري قابل�ة للتطبيق» .وس�بق للحكومة
أن أعلنت عن مش�اريع عديدة قالت أنها
ستسهم يف حل أزمة السكن بأرسع وقت
ممك�ن ،لك�ن الكثري م�ن تلك املش�اريع
تعان�ي من تلكؤ وب�طء يف االنجاز ،فيما
توج�ه االتهام�ات إىل بعضه�ا ع�ى أنها

مشوبة بالفساد.
إىل ذل�ك ،أش�اد عض�و لجن�ة االقتص�اد
واالس�تثمار النائب عن التحالف الوطني
حس�ني املرعبي بمقرتح وزراء اإلسكان
العرب بإنش�اء م�رشوع البي�ت العربي
املوحد للمس�اكن ،مؤكدا ً انه سيس�اهم
بح�ل أزم�ة الس�كن يف الع�راق وال�دول
العربية .وقال املرعبي يف ترصيح صحفي
أمس إن «املوازنة العامة ال تكفي إلنشاء
وحدات سكنية تساعد بحل أزمة السكن
يف البالد» ،مشريا ً إىل ان «العراق بحاجة إىل

مليونني وخمس�مائة ألف وحدة سكنية،
فإذا رضبت بمعدل سعر الوحدة والبالغ
 50ألف دوالر ،فستكون الكلفة اإلجمالية
 125ملي�ار دوالر» .وق�ال أن «هذا املبلغ
يفوق حجم املوازن�ة العامة بكثري والتي
تبل�غ  117ملي�ار دوالر» .وأض�اف أن
«املوازن�ة العامة لجميع الدول العربية ال
تكفي للنهوض بواقع قطاع اإلس�كان»،
مشريا ً إىل أن «فكرة إنشاء مرشوع البيت
العربي املوحد سيسهم بحل أزمة السكن
يف الع�راق والدول العربية التي تعاني من
أزمة يف الس�كن» .وقبل ذل�ك بأيام ،قال
وزير اإلعمار واإلس�كان محمد الدراجي
أن «فكرة إنشاء بيت عربي موحد أو حي
عربي موحد مبادرة رمزية هدفها تغيري
أش�كال وتصامي�م املس�اكن التقليدي�ة
يف العال�م العرب�ي» .ويف مع�رض حديثه
عن أزمة الس�كن قال أن «اكرب مش�كلة
تواجه مش�اريع اإلس�كان يف العراق هي
مش�كلة تخصي�ص األرايض ع�ى الرغم
من أن مش�كلة املبالغ املخصصة تتصدر
املشهد».
وأش�ار إىل أن «هناك  6000شقة سكنية
جاهزة للتسليم وس�يتم أيضا إنجاز 50
ألف ش�قة خالل الفرتات املقبلة بحسب
مق�ررات املجل�س الوطن�ي لإلس�كان
باإلضاف�ة إىل خطط طموحة لزيادة عدد
املساكن وصوال إىل توفري مليونني ونصف
امللي�ون وح�دة خ�الل الس�نوات العرش
املقبلة».

نظمت ندوة مع مفوضية االنتخابات عن تحديث سجل الناخبين

جتهز دوائرها بنحو  300ألف شتلة لزراعتها يف احلدائق العامة
أمانة بغداد ّ
بغداد  /المستقبل العراقي
قامت دائرة املتنزهات والتش�جري التابعة ألمانة بغداد
بتجهي�ز الدوائر البلدي�ة التابعة لألمان�ة ب�291076
شتلة لزراعتها يف الحدائق العامة والجزرات الوسطية
يف عم�وم مناطق العاصمة بغ�داد .وقال بيان صحفي
ملديري�ة عالق�ات وإع�الم األمان�ة تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه أم�س ،أن دائ�رة املتنزه�ات
والتش�جري أعدت تقريرا ً بنش�اطاتها خالل األس�بوع
امل�ايض تضمن أعمال تأهيل وتطوير أجزاء من متنزه
الزوراء وأعمال تش�ذيب وس�قي املزروع�ات وصيانة
ألعاب األطف�ال وإدامة املرافق الس�ياحية فيه ليكون
جاهزا ً الس�تقبال املواطن�ني ،إذ بلغ عدد زائري املتنزه
 14200زائ�ر وبلغ�ت إي�رادات دخوله�م 7100000

دينار .وأضاف البيان أن املالكات املسؤولة عن حديقة
الحيوان قام�ت بتنظيف وصيانة أقف�اص الحيوانات
وتوف�ري الخدم�ات الصحي�ة والغذائي�ة له�ا وتطعيم
الحيوان�ات باملضادات الحيوي�ة إىل جانب إعداد خطة
السترياد أعداد جديدة من الحيوانات اىل الحديقة خالل
العام املقبل الس�يما الحيوانات الن�ادرة والطيور ،كما
وصل عدد زائري الحديقة إىل 5800زائر وبلغت إيرادات
دخوله�م  2,900,000دين�ار .وب�ني أن الدائرة قامت
ببيع ش�تالت ومزروعات بلغت قيمتها  163000دينار
للمواطنني وبأسعار مدعومة من أجل زيادة املساحات
الخ�ر يف عموم العاصمة بغداد وكذلك تنفيذ حمالت
ملكافحة الحرشات ملناطق مختلفة من العاصمة ول�40
مرة.ومن جهة أخ�رى ،نظمت أمانة بغ�داد بالتعاون

خبري اقتصادي يستبعد حدوث تطورات
كبرية يف االقتصاد الوطني
بغداد  /المستقبل العراقي

اس�تبعد الخبير االقتصادي حيدر الشمري حدوث تطورات كبيرة في
االقتص�اد الوطني خ�الل عام  ،2013عازي�ا ً ذلك إلى ع�دم وجود خطط
اس�تراتيجية للنه�وض باالقتصاد الوطن�ي .وقال الش�مري في تصريح
صحفي أمس إن “الموازنة العامة تخلو من المش�اريع االستثمارية التي
من ش�أنها المس�اهمة بنهوض االقتص�اد الوطني وتفعي�ل القطاعات
المختلفة” .وأوضح أن “هناك مجموعة من القوانين االقتصادية المهمة
ما زالت معطلة في داخل مجلس النواب ،فضالً عن أن الحكومة االتحادية
إلى االن لم تتخذ قرارات جريئة إلطالق مبادرات جديدة من أجل النهوض
بالقطاع�ات االقتصادي�ة في الدولة ،م�ا يدل على أن االقتص�اد الوطني
سيبقى على ما هو عليه خالل عام .”2013

مفوضية االنتخابات :وزارة اهلجرة
زودتنا بأسامء املهجرين إلعداد سجالهتم
بغداد  /المستقبل العراقي

ذكر مدير دائ�رة العمليات في المفوضية العلي�ا لالنتخابات الدكتور
ولي�د الزي�دي ،أن وزارة الهج�رة والمهجري�ن زودت المفوضي�ة بأعداد
السكان المهجرين الذين فاق عددهم المليون مهجر استعدادا ً النتخابات
مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في العش�رين من نيسان من العام
المقبل .وقال الزيدي في حديث إعالمي أمس“ ،س�يكون هنالك تس�جيل
للمهجرين من أجل إعداد س�جالت لتصويتهم في يوم االقتراع” ،موضحا ً
أن “جميع المراكز البالغ عددها  863مركزا ً تقوم باس�تقبال المهجرين،
ً
فض�ال ع�ن  24مرك�زا ً في محافظ�ات اإلقلي�م و 4مراكز ف�ي محافظة
كركوك” .وأشار الى انه “سيجري إعداد سجالت جديدة لناخبي التصويت
الغياب�ي للمهجرين ولن
تعتم�د بيان�ات عامي
و2010
2009
لقدمها ،وسيكون لدى
المهجرين الفرصة في
مراجعة مركز تسجيل
الناخبي�ن القريب�ة
م�ن أماك�ن س�كنهم
للتس�جيل” .وأك�د أن
“العم�ل يج�ري حاليا ً
عل�ى توعي�ة الناخ�ب
المهجر بشأن ضرورة
التسجيل قبل االقتراع،
وس�تقوم المفوضي�ة
بإخ�راج ف�رق جوال�ة
لتوعي�ة وتس�جيل
ف�ي
المهجري�ن
التجمع�ات الس�كانية
الخاصة به�م” .وينص
نظ�ام تحديث س�جل الناخبين والع�رض والطعون النتخاب�ات مجالس
المحافظات على اعتماد سجل الناخبين المعد من قبل المفوضية المبني
عل�ى قاع�دة بيانات نظام التوزي�ع العام للبطاق�ة التموينية الذي جرى
اعتماده في انتخابات مجلس النواب  .2010وسيجري تحديثه وفقا لهذا
النظام ووف�ق إجراءات تضعها المفوضية وباس�تخدام اس�تمارة معدة
لهذا الغرض.

مع املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخابات ندوة حول
إجراءات تحديث س�جل الناخب�ني النتخابات مجالس
املحافظ�ات املقبل�ة تحت عن�وان «مدينت�ي تنتخب..
س�جل» .وذكرت مديري�ة العالقات واإلع�الم يف بيانها
أن «املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخاب�ات بالتعاون
م�ع مديرية العالق�ات واإلعالم يف أمان�ة بغداد نظمت
ندوة حول إجراءات تحديث سجل الناخبني للمشاركة
يف انتخابات مجال�س املحافظات غري املنتظمة بإقليم
بحضور عدد كبري من موظفي أمانة بغداد» .وأشارت
اىل ان «الن�دوة تضمن�ت إلق�اء مح�ارضات إرش�ادية
تحثه�م عى رضورة تحديث س�جل الناخبني يف مراكز
االق�رتاع املنترشة يف عم�وم بغ�داد واملحافظات خالل
املدة الحالية من اجل ضمان مشاركتهم يف االنتخابات

املقبل�ة» .وبينت أن «ممث�ي املفوضي�ة قدموا رشحا ً
مفصالً ح�ول اإلج�راءات املطلوبة من قب�ل الناخبني
الذين سيش�اركون باالنتخابات املقبلة وعرض وسائل
اإليض�اح الخاص�ة بإجراءات تحديث س�جل الناخبني
وتقديم رشح عن اإلجراءات القانونية التي يس�تطيع
الناخ�ب اتخاذه�ا يف ح�ال تعرض�ه إىل أي ضغوط او
ابت�زاز يف أثن�اء التصوي�ت خ�الل انتخاب�ات مجالس
املحافظ�ات واالقضية والنواح�ي املقبلة» .من جهتها
أشادت مسؤولة العالقات يف مفوضية االنتخابات هند
عي بالجه�ود املبذولة م�ن قبل أمانة بغ�داد يف إقامة
هذه الندوة التي ترمي إىل حث املواطنني عى املشاركة
يف انتخابات مجال�س املحافظات غري املنتظمة بإقليم
لعام .2013
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االقتصادية النيابية :عقد اتفاقيات اقتصادية
مع الربازيل خيدم االقتصاد العراقي
بغداد  /المستقبل العراقي

أك�دت عض�و اللجن�ة االقتصادي�ة النائبة ع�ن ائت�الف العراقي�ة ناهدة
الدايني أن عق�د اتفاقيات اقتصادية مع البرازيل س�يخدم االقتصاد الوطني
وخصوصا ً القطاع الزراعي ،ش�رط أن تن�ص االتفاقية على التعاون والتبادل
التج�اري بين البلدين .وقالت
الدايني ف�ي تصريح صحفي
أم�س ،إن “زي�ارة الوف�د
البرازيلي للعراق جاء لتوقيع
اتفاقي�ات اقتصادي�ة بي�ن
ً
مش�يرة إل�ى انها
البلدي�ن”،
“س�تخدم االقتص�اد الوطني
الس�يما القط�اع الزراع�ي
كون البرازيل تعد من البلدان
المتطورة زراعيا ً وصناعياً”.
وأضافت “يج�ب أن تتضمن
االتفاقي�ة خدم�ة البلدين من
خ�الل تعزيز التب�ادالت التجارية والتعاون االقتصادي ،فضالً عن اس�تحداث
دورات للكوادر العراقية العاملة لمعرفة األسباب التي جعلت تلك الدول تتقدم
زراعي�ا ً وصناعيا ً وفي جمي�ع المجاالت االقتصادية” .وح�ذرت الدايني “من
جع�ل تلك االتفاقيات مجرد منفذ وس�وق لتصريف البضائ�ع الدول المبرمة
معه�ا االتفاقيات كالبرازيل والدول المجاورة ،وإنما يجب أن تخدم االقتصاد
الوطني في كل المجاالت” .ويأتي هذا الحدث على خلفية إعالن إحدى وسائل
اإلعالم عن اعتزام وفد حكومي من البرازيل لزيارة العراق قريبا ً لغرض توقيع
اتفاقيات اقتصادية م�ع الحكومة العراقية بهدف تعزيز التعاون االقتصادي
والتجاري بين البلدين.

القضاء يؤكد عدم إصدار قرار بحبس
صحفي منذ تأسيس حمكمة النرش واإلعالم
بغداد  /المستقبل العراقي

أك�د مجلس القض�اء األعلى نج�اح تجرب�ة محكمة النش�ر واإلعالم في
إنصاف الصحفي العراقي ،موضحا أنها لم تصدر منذ تأسيسها قرارا ً بحبسه
أو توقيفه .وذكر بيان صحفي للسلطة االتحادية تلقت “المستقبل العراقي”
نس�خة منه أمس أن “عدد الدعاوى التي طرحت في  2012أمام في محكمة
التحقي�ق بلغ  152دعوى تم حس�م  109منها” ،مبين�ا ً ان “اإلحصائية التي
تمت�د من بداية كانون الثاني من ه�ذا العام حتى نهاية أيلول الماضي تظهر
أن محاك�م البداءة نظرت في  113دعوى وأنجزت منها  ،88في حين أنجزت
محكم�ة الجن�ح دعوتين من أص�ل أربعة نظرته�ا في الفترة ذاته�ا” .ونقل
البيان عن رئيس استئناف الرصافة القاضي جعفر محسن قوله إن “مجلس
القضاء األعلى اخذ بعين االعتبار حينما أسس محكمة النشر واإلعالم االهتمام
بش�خص الصحف�ي والمهمة التي تقع على عاتق�ه وأنصفته في مرات عدة
ألنها تعمل على أس�اس مهني” ،مشددا ً على “عدم إصدار المحكمة أي قرار
بالحب�س على الصحفيين منذ تأسيس�ها ،إنما اقتصر األم�ر على التعويض
المال�ي” .وزاد محس�ن “كم�ا أن الصحفي لم يوقف على ذم�ة التحقيق في
ه�ذه المحكمة بل كان يطلق س�راحه بكفالة تمهيدا إلحالت�ه أمام محكمة
الموض�وع بعد اس�تكمال اإلج�راءات القانونية” .وتؤش�ر المحكم�ة زيادة
ملحوظة في عدد الدعاوى الواردة أمامها يفس�رها محس�ن على أنها “تؤكد
حرية الصحافة والحرية الس�يما مع الترحيب اإلعالمي الواسع باستحداثها
وكذلك بالنسبة للقرارات التي تصدرها وان الزيادة في عدد القضايا تعبر عن
ثقة ذوي العالقة بما تأتي به من أحكام”.

قبول العراق عضو ًا دائ ًام يف منظمة دولية للصناعات االستخراجية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت األمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء ع�ن قبول
منظمة مبادرة الش�فافية للصناعات االستخراجية
الدولية العراق عضوا دائما فيها ،مبينة أنه س�يكون
أكرب دولة نفطية بني األعضاء الدائمني.
وقال�ت األمانة يف بي�ان صحفي أم�س ،إن «مجلس
أصح�اب املبادرة أرس�ل تقريرا عن مبيع�ات النفط

الخ�ام املُصدر م�ن العراق وأرقام اإلنت�اج بني وزارة
النف�ط ورشك�ة تس�ويق النف�ط س�ومو ،ورشكات
االس�تخراج والرشكات املش�رتية إىل منظمة مبادرة
الشفافية للصناعات االس�تخراجية الدولية» ،مبينة
أن «التقري�ر مطابق للمعاي�ر الدولية للمنضمة مما
جعلها توافق عى ضم العراق كعضو دائم فيها».
وأضاف�ت البي�ان أن «قب�ول الع�راق باملنظمة حدث

تاريخ�ي مه�م» ،مش�رية إىل أنه «يمد جس�ور الثقة
بني املواطن والس�لطات املعنية ب�إدارة أهم مورد يف
العراق».
وأش�ارت األمان�ة إىل أن «العراق س�يكون أكرب دولة
نفطية ب�ني الدول األعضاء يف املنظم�ة» ،مؤكدا ً عى
رضورة االستمرار بنفس املنهج الصحيح الذي يسري
به نحو مطابقة املعايري الدولية.

البلديات توعز بإيصال املاء الصالح للرشب إىل منطقة املعامل
بغداد  /المستقبل العراقي
أوع�زت وزارة البلدي�ات واألش�غال
العام�ة بإيصال امل�اء الصالح للرشب
م�ن م�رشوع الحس�ينية إىل منطق�ة
املعام�ل ،مؤكدة عى رضورة ش�مول
تلك املنطقة بالخدمات.
وق�ال بيان لل�وزارة تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة منه أم�س أن وزير
البلديات واألشغال العامة عادل مهودر
أرشف ع�ى حمل�ة تنظي�ف وتس�وية
وتبلي�ط ش�وارع منطق�ة املعام�ل يف
الحس�ينية بأط�راف بغداد بمش�اركة
ع�رشات اآللي�ات التخصصية وس�ط
ترحي�ب من أه�ايل املنطقة .وبحس�ب

البي�ا ،اس�تمع مه�ودر إىل مش�اكل
املواطن�ني واقرتاحاتهم وأوعز بإيصال

امل�اء الصال�ح لل�رشب م�ن م�رشوع
الحس�ينية وش�مولهم بالخدم�ات

البلدي�ة برغ�م أن الع�دد الكب�ري م�ن
ال�دور الس�كنية تعد متج�اوزة .وقال
إن «الوزارة هي يف خدمة الشعب ومن
واجبن�ا تقدي�م الخدم�ات للعراقي�ني
أينما كانوا وستش�مل املنطقة بكل ما
من شأنه مساعدة املواطنني يف العيش
بكرامة ببلدهم».
وأش�ار البي�ان إىل إن الوزي�ر تجول يف
ش�وارع وأحياء املنطق�ة يرافقه عدد
كبري من املسؤولني يف الوزارة وبلديات
بغداد ،مبينا إن مهودر يواصل جوالته
امليدانية يف أطراف بغ�داد واملحافظات
ملتابع�ة مش�اريع ال�وزارة ميداني�ا ً
والوقوف عى نسب االنجاز وكذلك عى
احتياجات املواطنني من الخدمات.

رشكات إسبانية تبدي رغبتها
لالستثامر يف الديوانية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت هيئ�ة اس�تثمار الديواني�ة ع�ن رغب�ة
مجموعة من الرشكات االس�بانية لالس�تثمار
يف جمي�ع القطاعات االقتصادي�ة يف محافظة
الديواني�ة .وق�ال مدي�ر إع�الم الهيئ�ة ماج�د
املحن�ة يف ترصي�ح صحف�ي أم�س إن «وف�دا ً
ضم ممثل�ني ع�ن مجموعة رشكات اس�بانية
زار هيئة اس�تثمار الديواني�ة لالطالع عى أهم
الف�رص االس�تثمارية املتاح�ة يف املحافظ�ة
بكافة القطاعات االقتصادية ،الس�يما القطاع
السكني» .وأضاف أن «الهيئة أبدت استعدادها
لتقدي�م التس�هيالت له�م للم�ي يف تنفي�ذ
املشاريع االس�تثمارية يف محافظة الديوانية».
وأش�ار إىل أن «رشكة محلية تدعى عني املرشق
االستثمارية هي األخرى أبدت رغبتها الشديدة
باالس�تثمار يف املحافظ�ة بع�د زي�ارة ممث�ل
الرشكة لهيئة االستثمار يف املحافظة» .وأوضح
أن «هذا يأتي سعيا ً من هيئة استثمار الديوانية
عى بذل الجهود لدعم العملية االستثمارية ويف
مختل�ف القطاعات ،ملا له م�ن أهمية كبرية يف
رفع املستوى االقتصادي واالعماري للمحافظة
وتش�جيعا ً للمستثمرين الراغبني باالستثمار يف
املحافظة».

وزارة الكهرباء
املديرية العامة ملشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية
م  /إعالن املناقصة املرقمة 2012 / 63
تدعو المديرية العامة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية إحدى تشكيالت
وزارة الكهرباء الشركات والمكاتب من ذوي الخبرة واالختصاص للمشاركة
ف�ي مناقصة (أعمال صب الطريق الرابط بين محطة ديزالت  stxش�مال
الديوانية والطريق العام) .
فعلى الراغبين بالمش�اركة تقديم عطاءاتكم عل�ى المناقصة المذكورة
والتي يمكن الحصول على مواصفاتها وشروطها من قسم الشؤون التجارية
في مقر المديرية الكائن في الباب الشرقي قرب ساحة الخالني لقاء مبلغ
ق�دره ( 50,000دينار) فقط خمس�ون أل�ف دينار غير قابل لل�رد على أن
يرفق مع العطاء وصل قبض للمناقصة وش�هادة اإلعفاء من الضريبة مع
تأمين�ات أولية قدرها  %1م�ن قيمة العطاء بموجب صك مصدق أو خطاب
ضم�ان من المص�ارف المعتم�دة وتوضع جميعها داخ�ل ظرفين مغلقين
ومختومي�ن احدهما عرض تجاري وعرض فني في صندوق العطاءات في

مق�ر المديرية مدون عليه رقم المناقصة وتاريخ الغلق علما أن آخر موعد
لقبول العطاءات سيكون في الساعة ( )12ظهرا ليوم (الثالثاء) المواف��ق
 2013 / 1 / 8وسيهمل كل عطاء غير مستوفي للشروط أو يرد بعد تاريخ
الغل�ق والمديرية غي�ر ملزمة بقبول أوط�أ العطاءات ويتحمل من ترس�و
عليه المناقصة أجور نش�ر اإلعالن لخمس�ة صحف ،وان الهوية المطلوبة
لالش�تراك بالمناقصة (هوية وزارة التخطيط تصنيف المقاولين  /إنشائي
 /الدرج�ة الثامنة) على أن تكون الهوية مجددة ونوع بالس�تك ونافذة مع
جلب النس�خة األصلية من الهوية عند ش�راء المناقص�ة ويمكنكم االطالع
على تعليمات وشروط المناقصة على موقع االنترنيت :
www.iraqelectric.org
مع التقدير ...
ء /املدير العام
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أوراق إستراتيجية :أميركا والقوى اإلقليمية في شرق أوسط متحول

،،

الدكتور غريغوري غا�س
الدكتور اأيان �س .لوت�شيك

مل يطلق كثري من النا�س ت�شمية "الر�شيقة واحلاذقة" ،يف اأي وقت على الواليات املتحدة يف تعاملها
مع التغيري احلا�شل يف ال�شرق االأو�شط .فخالل احلرب الباردة ،كان ال�شكان املحليون ،اأي املواطنون،
هم من ا�شتغل كلتا القوتني العظمتني ،بالتالعب بهما �شد بع�شهما البع�س للدفع قدم ًا مب�شاحلهما ،يف
الوقت الذي كانت وا�شنطن ومو�شكو حتدقان ببع�شهما البع�س

ق�د ح�ررت نهاي�ة الح�رب الب�اردة أميركا
لتتصرف من دون قيود كبيرة في المنطقة.
فالتح�رر م�ن الخ�وف م�ن رد فع�ل القوة
العظم�ى األخرى أنبت تهورا ً وطيش�ا ً بظل
حك�م ب�وش االب�ن ،لينت�ج عن ذل�ك كارثة
غزو العراق ،التي ما زالت الواليات المتحدة
تح�اول التعاف�ي منه�ا .إال أن نهاية الحرب
الباردة عنت ش�يئا ً مختلفا ً خالل فترة حكم
إدارة أوباما .فالمرون�ة واالختالف الضئيل
ف�ي ردود فعلها تجاه الث�ورات العربية عام
 2011يعكس�ان تركي�زا ً عل�ى التغيي�رات
الجارية في المنطقة نفسها بدالً من التركيز
على حس�ابات ف�ي لعبة مع الس�وفيات أو
عل�ى بقايا التزام�ات إيديولوجي�ة للهيمنة
األميركية .وفي حين تكتس�ح قوة الش�عب
ذات الوج�ه اإلس�المي نظاما ً بع�د آخر في
الش�رق األوس�ط ،وطالما أن آثار االنتشار
الن�ووي تش�كل تحدي�ات مباش�رة وآني�ة
للمصال�ح األميركي�ة وحلفائه�ا ،ف�إن
السياس�ات األميركي�ة التقليدي�ة المعتمدة
على " االس�تقرار السلطوي" وعلى التفوق
العسكري اإلسرائيلي تخضع ألزمة شديدة
وخطيرة .لحس�ن الحظ ،لقد برهنت اإلدارة
الحالية ع�ن دهاء ضروري للتكيف مع هذه
التحوالت .في كل األحوال ،ال تزال واشنطن
تواج�ه تحدي�ات قد ال تك�ون تعل�م كيفية
تلبيتها.
وبش�كل ال تتسم به أية قوة كبرى تعمل في
الشرق األوسط ،يبدو أداء الواليات المتحدة
أفضل بش�كل ال بأس به م�ن معظم القوى
اإلقليمي�ة ،الت�ي ب�دت ،بالتحدي�د ،مربك�ة
وغي�ر بارع�ة ف�ي ردوده�ا إزاء تح�والت
األنظمة واستمرار االضطرابات .فإسرائيل،
الس�عودية وإيران كلها تنظ�ر إلى األحداث
اإلقليمي�ة من خ�الل منظار قدي�م .وتعمل
"إس�رائيل" وكأنم�ا ه�ي عالقة ف�ي زمن
القومية الرومنطيقية للقرن التاس�ع عشر
ومواجهة اليهود ألشكال شريرة وخبيثة من
معاداة السامية أفلتت من عقالها في أوروبا
المتعصرن�ة بس�رعة .فمب�ادئ الصهيونية
األساس�ية باعتم�اد اليه�ود عل�ى ال�ذات،
األنانية الوطنية والتوسعية االنتهازية التي
خدمت الحركة القومي�ة اليهودية جيدا ً في
فترة بطولية هي مبادئ غير متالئمة بشكل
خطير في ش�رق أوسط متغير بسرعة .مع
ذل�ك تبدو ه�ذه المب�ادئ ممس�كة بقبضة
حديدي�ة بالحي�اة السياس�ية اإلس�رائيلية
وبتطلع�ات عدد م�ن القادة اإلس�رائيليين.
وتنظ�ر الس�عودية إلى المنطق�ة من خالل
عدسة التضامن الملكي الثنائية البؤرة ومن
خالل صراع مذهب�ي متزايد مع إيران ألجل
النفوذ اإلقليمي .أما إيران ،التي قد يفترض
المرء أنها س�تكون القوة اإلقليمية األنسب
م�ن غيرها لجهة االس�تفادة م�ن الهيجان
الثوري ،فقد كانت مربكة بس�بب التغييرات
الحاصلة ف�ي العالم العربي .وقد تمس�كت
طهران بحليفها الس�وري الغ�ارق بالدماء
وهي مس�تمرة بتراجع الحريات في الداخل
ف�ي الوقت الذي تلجأ في�ه ،أكثر فأكثر ،إلى
عبارات مع�اداة أميركا ومعاداة الصهيونية
البالية لحش�د الدعم محلي�ا ً وإقليمياً .تركيا
فق�ط هي التي ع َّدلت ،وبحذاقة ،سياس�تها
لتتالءم مع الربيع العربي ،وذلك من سياسة
"صفر مش�اكل مع الدول المجاورة" األمر
ال�ذي أدى إلى عالقات طيبة من دولة لدولة
مع األس�د ،القذافي وإس�رائيل ،إلى موقف
داع�م للتغيي�ر الديمقراطي ف�ي المنطقة.
وكون تركيا نفس�ها تخضع اآلن إلى تحول
ديمقراطي ،ولو كان غي�ر تام ،فإنها تعتبر
في الموقع األفضل من بين القوى اإلقليمية
لتلع�ب دورا ً قياديا ً في ش�رق أوس�ط أكثر
ديمقراطية.
يعني
هذا ال

القول بأن ت�وازن القوى
السياس�ية أو المذهبية
ليس هام�ا ً في الوقت
ال�ذي يعم�ل الربي�ع
العربي نفسه بنجاح.
فالقوة اإلس�رائيلية،
الم�ال الس�عودي،
والرواب�ط اإليراني�ة
الجماع�ات
م�ع
الشيعية أمور ستؤثر
كله�ا عل�ى األح�داث
وه�ي تتط�ور .لك�ن
ال يب�دو أن أي�ا م�ن ه�ذه
الدول ت�درك أن هناك تحوالً
كبي�را ً يحص�ل ف�ي المنطقة
باتج�اه أنظم�ة سياس�ية تكون
فيها موافق�ة الخاضعي�ن للحكم ضرورية
لسياس�ات محلي�ة مس�تقرة وحي�ث يلعب
ال�رأي الع�ام دورا ً أكب�ر بكثي�ر ف�ي صن�ع
السياسة الخارجية.

اأمريكا والربيع العربي
حص�رت الح�رب الب�اردة اهتم�ام كل م�ن
االتح�اد الس�وفياتي والوالي�ات المتح�دة
باآلخ�ر .فقد س�عى كل منهما إلى الحصول
على مكاس�ب ف�ي مناطق العال�م الثالث أو
منع اآلخر من الحصول على هذه المكاسب
فيه�ا .وبس�بب كونهم�ا آمني�ن م�ن أعداء
آخري�ن ،لم يكن ل�دى القادة في واش�نطن
وموس�كو الحافز ،وال االهتمام ،لممارسة
الحكم�ة والتعق�ل والحك�م الح�ذر في كل
حال�ة رك�ود دولية ظه�ر فيها تنافس�هما
وعداوتهم�ا .فانتش�ار تنافس�هما وصلته
بمس�توى الموارد المحلية ،والحجم الهائل
لهذي�ن العمالقين ،خل�ق فرص�ا ً لألقزام ال
يمك�ن مقاومته�ا لجه�ة اس�تغالل تجاهل
القوى العظمى للش�ؤون المحلية والحاجة
لحلفاء محليين.
إن األمر ال�ذي َّ
مكن من اس�تغالل الضعيف
للقوي في هذه الظروف هو تماثل الرشاقة
السياس�ية ،مع وجود جهات فاعلة محلية
المن�اورة
عل�ى
قا د ر ة
س�ة
بسال

ف�ي ح�االت خاص�ة -مثل
و"إس�رائيل"-
كوب�ا
حيث تتط�رق العالقات
الخارجي�ة إل�ى أجه�زة
للسياس�ة
حيوي�ة
األميركي�ة المحلية ،تبدو
السياسة األميركية ضيقة
األفق وغي�ر منطقية اليوم
كما كان المعيار في مناطق
العال�م الثال�ث خ�الل الحرب
الب�اردة .بالواق�ع ،وبما يتعلق
ب�"إسرائيل" ،سيكون من السهل
صنع وجه�ة النظر plus ca change,
 plus c’est la meme choseع�ن طري�ق
االستش�هاد برئي�س ال�وزراء اإلس�رائيلي
نتنياه�و وإحباط�ه للجه�ود األميركي�ة
باس�تخدام تعلي�ق بن�اء المس�توطنات في
الضف�ة الغربي�ة إلع�ادة ضب�ط "عملي�ة
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وإث�ارة إحدى القوى العظم�ى ضد األخرى
لالس�تفادة وذل�ك بط�رق غالبا ً م�ا أربكت
وأحبطت الق�وى الدولي�ة الضخمة الحجم
الثقيل�ة الحرك�ة ،والبطيئ�ة التعل�م .إال أن
الحرب الباردة انتهت قبل عقدين من الزمن.
واآلن ،وبينم�ا العال�م يتغي�ر ف�ي الش�رق
األوسط ،تبدو الواليات المتحدة ،على األقل،
مس�تعدة تماما ً للتكيف م�ع التغيير وحتى
مرحب�ة ب�ه .إن السياس�ة الخارجية إلدارة
أوباما ف�ي المنطق�ة مبنية عل�ى تقييمين
أساسيين:
 -1المنطقة هامة ،إال أن بضع تطورات فيها
تعتبر تهديدات محتملة للمصالح األميركية
الحيوية؛
 -2ال�ردود المتع�ددة لمش�اكل متوس�طة
المدى ،حتى لو كان�ت ناقصة ،أفضل بكثير
م�ن االلت�زام المباش�ر والعلن�ي للم�وارد
العسكرية األميركية.
لق�د اس�تعرضت إدارة أوبام�ا رش�اقتها
وس�رعة حركتها في ردها المحس�وب إزاء
ليبي�ا وردودها المتباين�ة إزاء االضطرابات
في مصر ،تونس ،اليمن ،البحرين وسوريا.
هذا األمر ،ونتحدث تاريخياً ،يشكل تناقضا ً
ح�ادا ً مثي�را ً للس�خرية م�ع ردود أنظم�ة
أساس�ية ف�ي المنطق�ة تواجهه�ا ث�ورات
وتحوالت تجعل من السياس�ات والمواقف
و حتى
القديم�ة أمرا ً غي�ر ذي صلة،
خطيراً.
م�ن الصحي�ح
الق�ول بأن�ه

السالم" .لكن في الشرق األوسط المعاصر،
سيكون هذا بمثابة خلط للمفاهيم .فالحرب
العراقية في طريقها ألن تنتهي -المفهومة،
بحس�ب النم�وذج الفيتنام�ي ،بأنه�ا كانت
حكرا ً اس�تراتيجيا ً خاطئا ً وغبي�ا ً وتعجرفا ً
سياس�ياً؛ وتورط الناتو في أفغانس�تان بدأ
يخمد؛ و"الح�رب على اإلره�اب" تضاءلت
وتحول�ت إلى حمل�ة لفرض القان�ون وإلى
متخصصي�ن بمكافح�ة اإلره�اب .بالتالي،
من الواضح أن الواليات المتحدة (على األقل
بظ�ل إدارة ثانية ألوباما) ل�ن ترتكب نفس
عدد األخطاء تقريبا ً لجهة اإلفراط بالتورط
في الشرق األوس�ط كما حصل إبان الحرب
الباردة وفي العقدين التاليين الحقاً.
س�وف يواجه هذا التعديل ،ف�ي كل منطقة
م�ن العال�م ،تحدي�ات متماي�زة ،بوصف�ه،
جزئياً ،وظيفة للخصائص الخاصة للمناطق
المختلف�ة ولتاريخه�ا ،ونتيج�ة لعالق�ات
خاصة تملكها الواليات المتحدة ،أو الدوائر
الناخب�ة األميركي�ة األساس�ية م�ع جهات
فاعلة محلية ،في الجزء اآلخر من الموضوع.

إن االختبار الشرق أوسطي الكبير لمقاربة
أميركية جديدة س�يكون إي�ران .ففي أوائل
الخمس�ينات ،ف�رض البريطانيون ضغوطا ً
ش�ديدة عل�ى الوالي�ات المتح�دة لس�حب
مصالحهم الموجودة في إيران ،حيث قامت
حكوم�ة منتخب�ة ديمقراطيا ً بظ�ل محمد
مص� َّدق بتأمي�م موج�ودات ش�ركة النفط
الت�ي أصبحت الحقا ً "بريتي�ش بتروليوم".
وبع�د رف�ع هذه الضغ�وط لبع�ض الوقت،
استس�لم القادة األميركي�ون لجدل عناصر
بريطانيي�ن وموالي�ن للش�اه داخ�ل إي�ران
من أنه حت�ى وإن كان مص َّدق نفس�ه ليس
شيوعياً ،فإن الخطر الذي يمكن لسياساته
أن تجلبه في زعزعة االستقرار وفتح مجال
الفرص لح�زب "توده" الش�يوعي أمر غير
مقبول .وما أن تولى األخوان (Dullesجون
فوستر وآلن) مسؤولية السياسة الخارجية
وأجه�زة االس�تخبارات في واش�نطن كان
األم�ر كافيا ً لنا للركوب .فاإلطاحة بمصدق
الت�ي هندس�تها ال��  CIAفي الع�ام 1953
واستبداله بالشاه كان مثاالً كالسيكيا ً على
تالعب األقزام والذي أدى ،بعد ربع قرن ،إلى
الثورة اإلس�المية بقيادة آي�ة الله الخميني
وإلى كارثة لحقت بالمصالح األميركية في
المنطقة.
إن المش�كلة المعروض�ة أم�ام واش�نطن
ف�ي إي�ران حاليا ً تعتب�ر مثاالً ب�ارزا ًوالفتا ً
عل�ى الكيفية التي يتناغم به�ا التاريخ ،وال
يكررنفس�ه .فصن�اع الق�رار األميركيي�ن
يواجه�ون حملة مكثفة م�ن الضغط العام
والخاص ،النابعة باألصل من إسرائيل ومن
عدد من الداعمين لها في الواليات المتحدة،
والت�ي يعززها بع�ض الحلف�اء الخليجيين
ألميركا " ،للقيام بش�يء م�ا" حيال إيران.
ذلك "الش�يء" مختلف بي�ن المؤيدين ،بدءا ً
م�ن تغيير النظام وص�والً إلى تنفيذ هجوم
عل�ى المواقع النووية اإليرانية ،المش�اركة
في�ه ،أو على األقل التفوي�ض بذلك .مجدداً،
يت�م إبراز ش�بح التهديد التوليت�اري للعالم
المتحض�ر عل�ى أن�ه يرتف�ع ويتزاي�د ف�ي
طهران -الشيوعية الحمراء في العام ،1953
األصولية اإلسالمية االستبدادية في .2012
ويث�ار الج�دل والنق�اش ،وت�ؤدى عمليات
المحاكاة وتتم الرهانات في التعامالت على
االنترنت .هل س�تهاجم الوالي�ات المتحدة
و /أو إسرائيل إيران هذا العام؟ إن الحقيقة

نفسها بكون هذا األمر قضية نقاش صريح
ومنتظ�م يعتبر نجاح�ا ً بالنس�بة لحكومة
نتانياهو .فاألمر ينطوي على تبرير أساسي
للتساؤل عما إذا كانت الواليات المتحدة أكثر
قدرة اآلن ،في الواقع ،على تنفيذ سياس�ات
مفصلة وفق مصالحها عما كانت عليه إبان
الح�رب الباردة أو خالل الح�رب في العراق
إدارتي جورج بوش االبن.
واليتي
أثناء
ْ
ْ
نح�ن نعتق�د بأن األم�ر كذل�ك .فرغم كون
ه�ذا العام هو ع�ام انتخاب�ي ،عندما تكون
رافعة الحكومات اإلس�رائيلية على حساب
السياس�ة الخارجي�ة األميركي�ة أكبر ،فإن
الوالي�ات المتحدة لن تهاجم إيران .إن إدارة
أوبام�ا تثبت بأنها أقل عرض�ة للتالعب بها
من قبل حلفائها المحليين من اإلدارات
الس�ابقة التي كانت موجودة ،بإدراكها أنه
ال يمكن ضمان مصالحها األوسع نطاقا ً في
ش�رق أوس�ط متغير بمغامرات عس�كرية.
ف�إذا ما ح�دث هكذا هج�وم ،فإنه س�ينفذ
من قبل "إس�رائيل" ف�ي مقابل ضوء أحمر
أميركي ،وليس تشجيعا ً عليه بضوء أخضر
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أو أصف�ر أميرك�ي .إن دبلوماس�ية اإلدارة
الهادئ�ة إنما المصمِّ مة ،قيَّدت "إس�رائيل"،
في نف�س الوقت الذي نف�ذت فيه ما يمكن
اعتباره ،ربما ،مجموعة من أش�د العقوبات
االقتصادية فعالية وتعقيدا ً والتي لم يس�بق
أن فرضت أب�دا ً على بلد كبير ومهم كإيران.
لقد نظمت جبهة دولية واسعة ضد االنتشار
اإليران�ي وزادت الضغوط على طهران على
كل مس�توى .قد ال تنجح ،ف�ي النهاية ،في
من�ع إيران من الحصول على قدرة الس�الح
النووي .إال أن مقاربته�ا تعتبر فرصة أكبر
بكثي�ر للنج�اح في منع مواجهة عس�كرية
نووية في المنطقة من�ه من القيام بضربة
عسكرية ستوحد اإليرانيين خلف حكومتهم
(عل�ى األق�ل مؤقت�اً) ،وتنه�ي الخالف�ات
المحلية حول اإلس�تراتيجية النووية ،وفي
أفضل األحوال ،ترجع برنامجها بضع سنين
إلى الوراء.
في الس�ياق الواس�ع ،تدل قضية إيران على
أن الوالي�ات المتح�دة تجد أن من األس�هل
عليه�ا التكيف مع اختفاء النظام القديم في
الشرق األوسط من هؤالء الحلفاء المحليين
الذين يعتبر منطقهم السياس�ي األساس�ي
متناقضا ً بس�بب ري�اح التغيي�ر للقرن .21
فبظل هذا الرئيس ،الواليات المتحدة ليست
مشلولة إزاء القيام بأي عمل بسبب الخوف
م�ن الوقوع في الخط�أ  ،وال هي مضللة ب�
َّ
مبس�طة بش�كل خطير.
"عقيدة" منتظمة
وللدليل على وجود الرشاقة وخفة الحركة
في السياسة األميركية في الشرق األوسط،
تأم�ل الدرجة الت�ي كانت فيها السياس�ات
مفصل�ة عل�ى قي�اس التحدي�ات والفرص
والقي�ود في العراق  ،ليبيا ،مصر وس�وريا،
بش�كل خ�اص ،تل�ك اإلع�دادات المقدم�ة
المختلفة جداً ،كما كان حال مقاربة اإلدارة
للقضية النووية اإليرانية.
• ف�ي العراق ،نف�ذت إدارة أوباما ،وبمهارة
وكف�اءة ،اتفاق إدارة ب�وش مع بغداد حول
انس�حاب الق�وات األميركي�ة .فف�ي وجه
الدعوات الصادرة ع�ن صقور حرب العراق
الفاقدين لمصداقيتهم بوضع االتفاق جانباً،
ترك�ت اإلدارة العملية السياس�ية العراقية
تأخذ مجراها ،بشكل مناسب .إذ أن محاولة
فرض وجود عسكري أميركي على حكومة
عراقي�ة مترددة ومنتخب�ة ديمقراطيا ً ال بد
وأنها س�تكون قمة الحماقة في هذا الشرق

األوسط الجديد للربيع العربي.
• ف�ي مصر ،تطلب حصول تحول سياس�ي
ث�وري حقيقي ،إنما تح�ول ال يزال غامضاً،
عملي�ات دقيقة ،ف�ي آن معاً :ف�ك االرتباط
عن عالقتنا بنظام مب�ارك التي كانت تأتينا
بنتائج عكس�ية على نح�و متزايد؛ الوقوف
دعم�ا ً للتغيي�ر اإلصالح�ي الذي تن�ادي به
أقلي�ة علمانية � ليبرالية ف�ي مصر يتطابق
األميركي�ون م�ع توجهاته�ا؛ تقيي�د غرائز
الجن�راالت المصريين المترددي�ن بالتنازل
عن الهيمنة السياس�ية واالقتصادية؛ وفتح
آفاق سياسية ودبلوماسية جدية عن طريق
عالقات عمل ناجحة مع اإلخوان المسلمين،
الذي�ن سيش�كلون معن�ى الديمقراطي�ة
المصرية للمدى الطويل.
• في ليبي�ا ،س�لكت اإلدارة ،وبنجاح ،ممرا ً
ضيق�ا ً بين مجه�ود متقدم ج�داً ،وأميركي
بش�كل مف�رط لتحم�ل مس�ؤولية أح�داث
وتعددية طرية العود .ولم تكن لتنجح بذلك
لوال نوع القيادة التي يمكن لواشنطن فقط
ممارستها خلف الكواليس.
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جوا�شي�ض جدعون يك�شفون اأوراقهم ال�شرية

زعمــــاء لكنهــــم عمــــالء وخونــــة

امل�شتقبل العراقي  -كاظم فنجان احلمامي

(جوا�شي�ض جدعون . . .التاريخ ال�شري للمو�شاد)
كتاب جديد كتبه جمرم عتيد ,اعرتف على �شفحاته باأب�شع اجلرائم ال�شهيونية
�شد العرب ,واعرتف بني �شطوره بتورط بع�ض الزعماء والقادة العرب يف تنفيذ
املوؤامرات اخلطرية ,التي حاكتها �شدنا ع�شابات العهر واجلرمية ,وا�شتهدفت بها
اأي�شا العوا�شم الإ�شالمية يف اآ�شيا واأفريقيا.
�شهادات موثقة تنف�ض الغبار عن الأ�شرار املخفية يف اأقبية املنظمات ال�شرية
املعادية للجن�ض الب�شري ,وتقارير مثرية للجدل يكتبها (جوردون توما�ض)
الرئي�ض الأ�شبق يف جهاز املو�شاد بخط يده ,ويعلنها على روؤو�ض الأ�شهاد بعظمة
ل�شانه ,من باب التباهي بطغيان املوؤ�ش�شة الإرهابية ال�شالعة يف �شناعة املوؤامرات
اخلبيثة
أس�وأ الحقائق هي تل�ك التي تأتي متأخ�رة ,ويتداولها
الن�اس بعد خ�راب الب�رة ,فاألخبار الس�يئة الت�ي تأتي
متأخرة ال قيمة لها ,وأس�وأ األرسار التاريخية هي تلك التي
ُيعلن عنها بعد اختفاء عنارصها البرشية من الحياة الدنيا,
وانتقاله�م إىل العالم اآلخر ,وأس�وأ االعتذار ه�و الذي يأتي
متأخراً.
هن�اك ( )%10فق�ط من الن�اس يعرتف�ون بأخطائهم,
واثن�ان من العرشة يعت�ذرون ملن أخط�أوا يف حقهم ,واحد
منهم فقط يأتي يف الوقت املناس�ب ,ويأتي اآلخر بعد فوات
األوان ,وال ُيقبل اعتذاره.
فالحقائق املتأخ�رة ,واالعرتافات املتأخرة,
واألرسار املتأخ�رة ,واالعت�ذارات املتأخرة,
التي أعلنها (جوردون توماس) الرئيس
األس�بق لجه�از املوس�اد يف كتاب�ه
(جواس�يس جدع�ون Gideon's
 )Spiesال قيمة لها اآلن بعد أن
وقع الف�أس بال�رأس ,لكنها
تس�لط األضواء ع�ى األدوار
الخسيس�ة ,الت�ي لعبه�ا
بعض الساس�ة والزعماء
الع�رب يف مؤازرته�م
ودعمه�م املطل�ق لقي�ام
الكي�ان الصهيون�ي عى
األرض العربية ,وتكش�ف
العجي�ب
تهافته�م
ع�ى خدم�ة املخطط�ات
الصهيوني�ة ,ومس�اعيهم
الحثيثة نحو توفري القواعد
الصلبة للمنظمات الظالمية,
إىل املس�توى ال�ذي تباه�ى به
(توم�اس) يف كتابه ,عندما قال:
((م�ا كان إلرسائي�ل أن تحق�ق
انتصاراته�ا يف املنطقة ل�وال تضامن
زعماء العرب معها)).
ل�م تع�د رسا ً تل�ك العالقات املريب�ة التي
كان يقيمه�ا بع�ض الزعم�اء العرب م�ع الكيان
الصهيون�ي ,لكن املحري باألم�ر إن اليه�ودي الذي اعتاد
عى ممارسة الخنوع والذل ,وكان يتصنع التملق ويجيده,
ويميل بفطرته إىل ممارس�ة الغدر والخيانة ,ويتقن التآمر
واالحتيال ,هو الذي تحول بفضل زعماء الغرب والعرب من

تمثيل�ه املتقن لدور (الضحية) ,إىل لعب األدوار الرئيس�ة يف
البط�ش واإلجرام ,حت�ى صار يتلذذ بممارس�ة دور الجالد
دونأدن�ىرحم�ة.
كان الزعم�اء العرب أول من أقبل عى تس�ويق بضاعة
(معلب�ات التطبي�ع) الجاه�زة ,الت�ي أنتجته�ا إرسائي�ل,
ودمغتها أمريكا بأختام (السالم) ,فاستفادت تل أبيب كثريا
م�ن التنازالت العربية الس�خية م�ن دون أن تتحرك خطوة
واحدة باتجاه تنفيذ الكم الهائل من وعودها الكاذبة.

من هو جدعون ؟؟
قب�ل أن
نذ ه�ب
بعي�دا
يف

تصفحن�ا
ب
لكت�ا
( جو ا س�يس
جدع�ون) ال ب�د لن�ا م�ن
التعرف عى جدعون نفسه.
يزع�م مؤلف الكتاب إن جدعون ه�و الجد األكرب للدولة
اإلرسائيلي�ة ,ويزعم انه حصن نفس�ه بجهاز اس�تخباري

مني�ع ,لتنهض به الب�ؤر الصهيونية يف عصوره�ا الغابرة,
من هنا اس�تمد الكاتب اس�م كتابه عن جهاز املوساد ,عى
اعتب�ار ان�ه يمثل االمت�داد التاريخ�ي للنهج ال�ذي ابتكره
جدع�ون ,والحقيق�ة التي يؤكده�ا التاريخ ان
(جدعون) ال عالقة له بمنظومات الجواسيس,
وال عل�م ل�ه بالتجس�س وفنون�ه ,وال دخل له
بتأس�يس الدولة اليهودية املزعومة .فالرجل
يعد من الرموز الدينية يف املعتقدات املس�يحية
واليهودية ,وقد ورد ذكره يف سفر (القضاة),
واس�مه باللغة العربية يعني( :حاطب) ,وهو
ابن (يوآش األبيعزي). .
كان معروف�ا بقوت�ه البدني�ة وجرأت�ه
وتم�رده ع�ى األع�راف الوثنية الس�ائدة يف
ع�ره ,فق�ام م�ع مريدي�ه به�دم مذبح
(البع�ل) ,ال�ذي بناه والده ,ثم ش�ن غاراته
القتالية عى الق�رى املديانية يف نهر األردن.
.
كان�ت له زوج�ات كث�ريات ,وأكثر من
سبعني ولداً ,وهو من الرموز القديمة التي
تمجدها الكنيس�ة القبطية األرثوذكس�ية
عى وجه التحديد. .
ويبدو ان (جوردون توماس) اس�تعار
اس�م هذا الرجل كي يس�بغ صبغة دينية
ع�ى مؤسس�ته اإلرهابي�ة الضالع�ة يف
اإلج�رام والرذيل�ة ,فهو ُيش� ِّبه عنرية
الصهيون�ي (م�ري عمي�ت) ال�ذي ترأس
جهاز املوس�اد بني عامي  1963و1968
بب�أس جدع�ون ال�ذي أنق�ذ مريدي�ه يف
العه�د القديم ,وقاده�م للتفوق عى من
هم أقوى منهم يف الع�دة وأكثر منهم يف
العدد. .

للس�الم ,هو الذي فتح مزاد االغتي�االت ,مبتدءا بأبي جهاد
ومنتهي�ا بفتح�ي الش�قاقي ,وش�اءت األق�دار أن تش�مل
االغتي�االت رابني نفس�ه ,عندما خر رصيع�ا يف املكان الذي
وضع فيه خطة اغتيال الش�قاقي,

موؤامرات دولية قذرة

التفاخر باجلرمية املنظمة
ُترجم الكتاب (جواسيس جدعون)
إىل بع�ض اللغ�ات الحي�ة ,ترجم�ه إىل
العربية (مروان سعد الدين) يف ()592
صفحة كبرية ,وصدر عن الدار العربية
للعلوم ,ومكتبة مدبويل يف القاهرة. .
استعرض املؤلف تاريخ عصابات
الهاغان�ا ,التي كانت نواة املليش�يات
اإلرهابي�ة املرعب�ة ,وكيف تخصصت منذ تأسيس�ها بنرش
األكاذيب واألخبار امللفقة ,وبرعت يف فنون (النفي واإلنكار)
باعتبارها من الفنون الس�وداء ,التي مافتئوا يمارس�ونها
حتى يومنا هذا بعد ارتكب جرائمهم البشعة. .
يع�رتف املؤل�ف يف أكثر من مناس�بة بتح�ول العواصم
العربية إىل س�احة مفتوحة ملزاولة أنشطة املوساد ,ويذكر
ان جهاز املوس�اد بارش أول مشاريعه التجسسية يف العراق
ع�ام  1948لتنظيم ش�بكة رسية لتهجري يه�ود العراق إىل
الدول�ة العربي�ة الجديدة ,ث�م نرش جواسيس�ه يف العواصم
العربية األخرى. .
ويقول املؤلف :انه أثناء االستعداد لخوض حرب حزيران
(يوني�و)  1967كان للموس�اد أكث�ر من عمي�ل يف القواعد
الجوية املري�ة ,وثالثة عمالء يف مقر القي�ادة املركزية يف
القاه�رة ,وان دقة املعلومات التي نقله�ا العمالء هي التي
مهدت الطريق لالس�تيالء عى شبه جزيرة سيناء ,وهضبة
الجوالن ,والضفة الغربية بما فيها القدس الرشقية وقطاع
غزة. .
وق�ال :إن إس�حاق راب�ني الذي ح�از عى جائ�زة نوبل

املؤام�رة الخبيثة . .ثم جاءت مجزرة صربا وش�اتيال لتقبح
وجه التاريخ بما فعله خرباء الجريمة املنظمة يف املوس�اد,
وامت�دت مخالبه�م لتقت�ل املع�ارض املغرب�ي (املهدي بن
برك�ة) ,وتدمر املفاعل النووي العراقي بتش�جيع ومؤازرة
بعض الزعماء العرب. .
ويكشف لنا الكتاب أيضا عن دور املوساد
يف تدبري مقتل البابا (البينو لوش�يانو) ,الذي
جل�س عى ك�ريس البابوي�ة م�دة ( )33يوما ً
فق�ط ,ليخلف�ه البولن�دي (كاروال وجتي�ال),
املعروف بيوحنا بولس ,ويس�لط األضواء عى
دور رج�ال املوس�اد يف أح�داث زنجب�ار الت�ي
تس�ببت يف تصفي�ة النخب�ة العربي�ة ,ناهي�ك
عن دوره�م يف االنقالب العس�كري الذي أطاح
بالزعيم (نكروما) يف غانا. . .
واملثري للدهش�ة ان املؤلف يتحدث براحة
مطلق�ة عن اس�تيالء املوس�اد ع�ى الصندوق
املايل الس�يادي العراقي املودع يف البنوك الغربية,
والذي ُيقدر بملي�ارات الدوالرات ,ويتحدث أيضا
عن كيفية اس�تيالء عصابات املوساد عى حصة
كبرية من أموال الفاتيكان ,بعد توصلهم إىل أرقام
حس�اباته الرسية ع�ن طريق االيط�ايل (روبرتو
كالفي) ,الذي وجدوه مش�نوقا عام  1989تحت
جرس لن�دن ,ولم يش�فع ل�ه ارتباطه املاس�وني
الوثيق باملحفل االسكتلندي األعظم. . .

وجاء مرعه عى يد
الصهيوني املتعصب (إيغال عمري) ,فالصهاينة ال يتورعون
عن س�فك الدماء ,وال يرتددون يف قتل الناس وتعذيبهم من
أجل تحقيق أهدافهم الدنيئة ,فالغاية عندهم تربر الوسيلة.
.
يتحدث الكتاب عى املكشوف عن مقتل أو اغتيال األمرية
ديانا وصديقها دودي الفايد يف نهاية ش�هر آب (أغسطس)
عام  ,1997منوها إىل ارتباط سائق سيارتهما (هنري بول)
باملوساد ,وارتباطه باملنظمات الظالمية ,ويشري يف كتابه إىل
عالقة املوساد بالش�اب الرتكي املتعصب (محمد عيل آغا),
ال�ذي حاول اغتيال الباب�ا يوحنا بولس يف س�احة القديس
بطرس بروم�ا يف مايس (مايو) عام  ,1981وكيف ورطوه
به�ذه املهم�ة لتأليب أوربا ع�ى املس�لمني ,ولتقديم هدية
إىل االتح�اد الس�وفيتي بقتل البابا ,ل�دوره يف تهييج حركة
التضام�ن يف بولندا للتحرر من قبضة الس�وفيت ,ولتحقيق
بعض املكاس�ب من خالل دفع الس�وفييت للتساهل معهم
يف تهج�ري اليهود إىل إرسائيل ,ثالث�ة أهداف يف مهمة واحدة
نفذها رجل محس�وب عى اإلس�الم من دون أن يدرك عمق

تداعيات اأخالقية :

يع�رتف (جوردون) يف كتاب�ه عى قيام عنارص
املوساد برسقة امللفات الرسية التي كانت محفوظة
يف حقائب حصينة بحوزة ضباط املخابرات املركزية
األمريكي�ة ,الذين كانوا من ب�ني ركاب طائرة البان
أمري�كان ,التي تفج�رت فوق مدين�ة لوكربي ,وان
عنارص املوساد رسقوا تلك امللفات الرسية ,وأخفوها
بعيدا ً بمس�اعدة املخابرات الربيطاني�ة ,وكانت تلك
امللفات عب�ارة عن وثائق دامغة تؤكد تورط إرسائيل
بتجارة املخدرات يف كولومبيا والرشق األوسط. .
ويعرتف (جوردن) يف محل آخر عن تورط املوساد
ببيع أرسار التكنولوجيا العسكرية األمريكية ,ودورها
يف حماية األثرياء اليهود املطلوبني للعدالة الدولية ,عن
طريق احتضانهم باعتبارهم م�ن املواطنني العائدين
بموج�ب أحكام قان�ون (العودة اليهودي) ,ويكش�ف
أيضا العالقات املشبوهة للموساد مع أقطاب الجريمة
العاملي�ة املنظمة ,وضلوع جهاز املوس�اد بتهريب املنتجات
اإلرسائيلي�ة إىل األقط�ار العربي�ة بكل الوس�ائل االحتيالية
املتاح�ة ,وضلوعها بتبييض (غس�ل) األموال القذرة ,ودفن
النفاي�ات النووي�ة والكيماوي�ة يف أراض عربي�ة محتلة أو
متاخمة لحدود الدول العربية ,وابتزاز املؤسسات اإلنتاجية
العاملي�ة ,والتدخ�ل يف الش�ؤون الداخلية للكث�ري من الدول
األوربي�ة ,وإقامة عالقات رسية منف�ردة مع كل بلد عربي
عى حدة ,والتنس�يق معه لتقدي�م الخدمات التآمرية ,ومن
ث�م ابتزازه�ا كل عى ح�دة ,بمعن�ى ان عصابات املوس�اد
استفردت باألقطار العربية وأخضعتها لالبتزاز واملساومات
التي ال نهاية لها ,ثم اس�تغلت الرتكيبات السكانية املعقدة
ل�كل بلد عربي ,وانتهزت الفرص ل�زرع الخالفات العرقية,
وبث النعرات الطائفية ,وتأجيج النزاعات القديمة ,وإشاعة
الفوىض ,ونرش الفس�اد ,وتخريب البني�ة االجتماعية ,فما
ال�ذي نتوقع�ه أكث�ر من رشذم�ة خرجت من مس�تنقعات
الرذيلة ,ونش�أت يف أحضان املنظم�ات الظالمية الغارقة يف
املمارسات الوثنية املعادية للجنس البرشي.

هل يمكن أن تكون احلرب عادلة يف القرن احلادي والعرشين؟

تاأليف :ديفيد في�شر
عر�ض :حممد م�شعد العربي

David Fisher,Morality and War:
Can War Be Just In The Twenty-First
2011 ,Century?)USA: Oxford University
الحدي�ث ع�ن األخ�الق والحروب م�ن أكثر
القضايا الجدلي�ة التي يتقاط�ع فيها النظري
بالعم�يل ،والفلس�في بالس�يايس ،ويعد هذا
الكت�اب إضاف�ة لهذا املج�ال الذي ش�غل حيزا
من الفكر الس�يايس العاملي ،وكاتبه هو ديفيد
فيرش ،مسئول سابق يف وزارة الدفاع الربيطانية
ووزارة الخارجي�ة ،ومجل�س ال�وزراء ،وهذا
الكتاب هو أطروحت�ه لنيل درجة الدكتوراه يف
دراسات الحرب .
ويقوم كتاب "األخالق والحرب :هل يمكن
أن تك�ون الح�رب عادل�ة يف الق�رن الح�ادي
والعرشين؟ "عى فكرة رئيسية ،هي استخدام
نظرية " الحرب العادلة " يف تقييم الراعات
املس�لحة الحديث�ة ،وه�و ينقس�م إىل جزأين،
األول نظري/فلس�في ،والثان�ي تطبيق�ي
 .ويخت�ص الجزء األول بنق�د وتحليل نظرية
األخ�الق املعياري�ة وامليتافيزيقي�ة املع�ارصة،
كما أنه يناقش تأث�ري الخطاب األخالقي غري
الواقعي يف السياسة والحرب يف الغرب  .ولهذا
الغرض ،يس�تعيد في�رش " نظرية الفضيلة
"  ،غري أنه يطورها بدمجها بنظرية العواقب،
حيث يعتم�د الحكم ع�ى أخالقي�ة الفعل عى
عواقبه  .وه�و يري أن هذه النظرية الجديدة
" مذهب التداعيات األخالقية " تس�اعدنا عى
تقدي�ر نظرية الحرب العادل�ة ،بتوفريها إطارا
أخالقيا لفهم وتطبيق مبادئ الحرب العادلة
"  ،و"قوان�ني الحرب "  ،بما يريس اس�تهداف
العدالة واالزدهار اإلنس�اني ال�ذي يراه الهدف

الرضوري من وراء تطوير هذه النظرية .
يف الفصل�ني الرابع والخام�س ،يعيد فيرش
تأكيد نظرية الحرب العادلة ومبادئها ،فيؤكد
املس�ؤولية األخالقية املتس�اوية لطريف النزاع،
والتي يف حال اإلخالل بها سيترف طرف دون
تحك�م يف نوازع�ه  .وهن�ا ،يخلط فيرش بني
األخالقي�ة والرشعي�ة ،والت�ي عليها أن تمنع
املقاتل�ني م�ن الت�رف بع�دم أخالقي�ة ،أو
املش�اركة يف ح�رب غري عادل�ة  .ويف الفصل
السادس ،يرسم فيرش خطوطا بني الفضائل،
ويطبقها عى الس�لوك العس�كري ،ويحذر من
الس�لوك غ�ري املنضب�ط للجن�ود يف جبه�ات
القت�ال ،والناتج عن غي�اب التعليم األخالقي
للجنود  .ويرفض أي تفسري " غري أخالقي "
لوجود جنود غري فاضلني يف القتال  .ويشدد
في�رش ع�ى أن الفضائ�ل يجب أن تك�ون عى
مختلف مستويات القيادة العسكرية واملدنية،
ويف مختلف مستويات الدولة ويف املجتمع ككل
 .ويطرح بهذا أسئلة حول مدى طاعة الجنود
لألوامر يف ح�رب غري أخالقية ،ومدى وضوح
ه�ذا ،وقضية طاعة العس�كريني للمدنيني عند
اتخاذ القرار بشن حرب غري عادلة .

اأخالقية احلروب املعا�شرة
ويطرح الكتاب أس�ئلة حول حصانة غري
املقاتل�ني  .وب�دال م�ن تعريف حصان�ة غري
املقاتل�ني من خالل مفه�وم " رضورة تجنب
الخس�ائر الهائلة وغري املناسبة "  ،فإن فيرش
يختار مناقشة األمر من زاوية تقليل الخسائر
املدني�ة إىل الح�د األدن�ى  .ورغ�م الصعوبات
التي تكتنف هذا املعيار ،فإنها تظل مناس�بة
وق�ادرة ع�ى أن تكون مب�ادئ عملية أفضل يف

التطبي�ق ،ويطب�ق هذه املقول�ة عى حالتي
ح�رب غزة وكوس�وفو  .ويف محاولة لتقييم
النواي�ا يف الحالت�ني ،يرك�ز في�رش ع�ى تقرير
ريتش�ارد جولدس�تون ،وما توص�ل إليه من
أن الق�وات اإلرسائيلي�ة فش�لت يف أن تأخ�ذ
االحتياط�ات الالزمة لتقليل حجم الخس�ائر يف
أرواح الضحاي�ا م�ن املدنيني ،وه�و يدين بهذا
االستنتاج النوايا اإلرسائيلية .
وم�ع أن التقري�ر الذي يس�تخدمه يف حالة
هجوم الناتو يف كوسوفو ،وهو تقرير ملنظمة
هيوم�ان رايت�س ووت�ش ،يق�رتب من نفس
ما ج�اء يف تقرير جولدس�تون ،حيث حذر من
خس�ائر مدنية هائل�ة ،نتيج�ة قصف قوات
الناتو قنابل عنقودية ملواقع قريبة من املناطق
املأهولة بالسكان ،فإنه لم يدن نوايا الناتو .
ويف الفصل�ني الثام�ن والتاس�ع ،حيث يبدأ
الج�زء الثان�ي م�ن الكت�اب ،يناق�ش في�رش
الطبيع�ة املتغ�رية للح�رب املع�ارصة ،وأب�رز
خصائصه�ا األخالقية ،ويتن�اول يف هذا الجزء
القضاي�ا املتعلقة بهذه الحروب ،مثل قضايا
التعذي�ب والح�رب الوقائي�ة  .وربم�ا ال تبدو
ه�ذه األطروحة جديدة ،غري أن فيرش يثريها
بوضعها يف إطار مذهب " التداعيات األخالقية
"  ،خاص�ة بع�د تطور الدول الغربية ،وعى
رأسها الواليات املتحدة ،يف هذه املمارسات يف
حروبه�ا األخرية  .ومن هن�ا ،يأمل أن يتعلم
الجن�ود إدانة التعذي�ب ،وأن يمنح�وا عنايتهم
الخاصة بحصانة الع�زل ،وكذلك تقديم العون
إلزال�ة اآلالم واملعاناة الت�ي غالبا ما تصاحب
الحروب الحديثة .
وفيما يتعلق بالحرب الوقائية ،يفرق فيرش
بينه�ا وب�ني الح�رب االس�تباقية ،من وجهة
نظر أخالقية ،فريي أن الفروق بينهما عارضة،

وه�ي تتعلق بتقييم درجة الخطر الذي يزداد يف
حال�ة الحرب الوقائي�ة ،حيث تتأكد املخاطر،
وبالت�ايل تزداد درجة عدالة ش�ن هذه الحرب .
واملثال األبرز عى هذه الحرب هو حرب العراق
األخ�رية التي يخصص لها في�رش الجزء األكرب
م�ن الفص�ل الع�ارش  .وهو يري أن�ه رغم أن
هذه الحرب لم تش�ن بناء ع�ى قضية عادلة،
فإن القادة واملسئولني املدنيني الذين خاضوها
يجب أال تلقي عليهم الالئمة ،إذ إن قرارهم كان
نتيجة معلومات خاطئة من جهات مخابراتية،
تتعل�ق بامتالك نظام صدام حس�ني ألس�لحة
دمار ش�امل ،وهو االنطباع الذي حرص نظام
صدام نفس�ه ع�ى تأكيده ،وهو ما اكتش�فته
األجهزة املخابراتية بعد فوات األوان ،وفشلت
يف تفس�ريه  .ويتن�اول في�رش قضي�ة العراق
بمنط�ق اعت�ذاري ،وينف�ي أن تك�ون القوات
الغازية قد خططت الحتالل طويل األمد للعراق،
وهو األمر الذي لم يكن سريحب به العراقيون،
ويؤكد أن أخطر ما مرت به اس�رتاتيجية هذه
الحرب هو فش�لها الواضح يف إدارة ش�ئون ما
بعد الحرب .
ويف الفصل الحادي ع�رش ،يركز فيرش عى
حروب التدخل اإلنساني ،وهو من املوضوعات
التي يناقش�ها فيرش عى خلفي�ة عمله املهني
املمتد ،ويرشح االتجاهات الدولية التي ناقشت
رشعية هذه الح�روب  .وينتقد تردد املجتمع
ال�دويل ،متمثال يف األمم املتحدة ،يف التش�يع
بهذا التدخل  .ويج�ادل بأن الخالف حول هذا
التدخل يعد أمرا مس�موحا ب�ه أخالقيا ،عندما
تفش�ل الدولة يف حماية مواطنيه�ا  .ويختتم
الكت�اب متس�ائال ح�ول إمكاني�ة ش�ن حرب
عادلة فقط .
تعريف الكاتب:خبري يف العالقات الدولية
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امحد رش

كفنانني!..

المي�ة املغرضة وكم�ا تروج له
والدعاي�ات االع
ات وعلينا ان ننظر اىل املهرجان
 ، 2011كي�ف تنتق�ي كمر.
بعض الفضائي�
وبع�د أعم�ال
وعرس�ا ثقافي�ا زفت فيه بغداد
*متى تكره نفسك ؟
•
عن الثوابت كونه ( ظاهرة
أجرى الحوار  /سعدون شفيق سعيد
�ره نفيس عندما اعطي تن�ازال
آلن؟
رب عىل ش�واطئ دجلة) وعلينا
ا
ماك
أع
قته يف ذلك العام حاولت  -اك
بأال أعطي املرسحي�ون الع
حق
 بعد الحضور الذيمن بها ..ولهذا حصنت نفيس
وىل عىل الطريق ..وهذه تحسب
رك فيها عام  2012التي أؤ
لتي اؤمن ان نبدأ كخطوة ا
غادر عند منتصف التس�عينات ،وبعد محطات أن انتقي األعمال التي اش�ا
عىل مس�توى الفن واملبادئ ا
واملرسح وبالذات دائرة املسارح
(النوعية) لكونها اي تنازل
لدائرة الس�ينما
عدة اس�تقر به املقام يف الغربة عند هولندا وهو لكون�ي ال أحب (الكم) وانم�ا
بها عىل مستوى الحياة والفن..
ب�دء فعاليات بغداد وعاصمة
�هادتي الدبل�وم والبكالوريوس
الذي انت النهم راهنوا عىل
يحمل مع�ه ش
*متى تكره الوس�ط الفن�ي
يف الفن�ون الجميل�ة ..لين�ال
للثقافة العربية.
م�ن الع�راق
فيه؟
جستري من املغرب ويعد أطروحة
جامالت والنفاق االجتماعي..
شهادة املا
� اكره امل
رسح وهي دراس�ة مقارنة يف
�دم حبنا لبعضن�ا كفنانني..
الدكتوراه للم
واكره ع
ولندي وامل�رسح العربي ..وبعد
�دم فرحنا لنجاح�ات بعضنا
امل�رسح اله
واكره ع
من
كتاب�ه األول (امل�رسح العربي
اآلخر ..ولذلك أتمنى ان نسمو
أن ص�در
للبعض
التقليد) يستعد إلصدار كتابه
صغائر ونعمل جميع�ا يف إعالء
االستعارة إىل
ع�ىل ال
يميولوجيا املمثل) ...إنه الفنان
عراقي وتطوي�ره وذلك ال يأتي
املوسوم (س
الفن ال
وار
رشج�ي) ،اصطحبان�ه إىل الح�
خ�الل الح�ب وع�دم إقص�اء
(احم�د
اال م�ن
�ش بعضنا للبعض ..ولألس�ف
التايل:
وتهمي
ب�ل مغادرت�ك الع�راق عن�د
ال نمتلك الش�جاعة باالحتفاء
ق
•
الشديد
تسعينات مغرتبا ،ماذا عملت؟
منتصف ال
ببعضنا البعض.
يف مس�ارح الثمانين�ات
ريا ..رأيك بتجربة إقامة مهرجان
 اش�تغلت*واخ
ئزة
ات وحصلت عىل أكثر من جا
مل�رسح الش�باب العرب�ي ألول
والتس�عين
بغ�داد
كان آخر عمل قدمته مرسحية
و
ي�ل
يف التمث
مرة؟
ظار الضوء) ،تأليف ضياء سالم
�ان أعاد لبغداد القها الثقايف..
(بعيدا بانت
 املهرجمثي�يل وإخراجي (عم�ل مونو
ضاه�ي مؤتمر القم�ة العربية
وه�و م�ن ت
وه�و ي
عقد يف بغداد العاصمة إذا لم يكن
دراما).
الذي
عن البداية األوىل يف التلفزيون؟
مية منه ..لكوننا لم نر الرؤساء
* وماذا
أكثر أه
مني إىل الشاشة ،الفنانة الكبرية
خ�الل التلفزي�ون ...بينم�ا
 أول من قدإال م�ن
ي..
ضري واملخرج د .طارق الجبور
ني�ون العرب كانوا يتحولون يف
سليمة خ
املهرجا
األعم�ال مع الدكتور الراحل
مرسحي يف عاصمتن�ا الحبيبة
وبعدها توالت
ع�رس
�ي يف (االنهيار) ومع هاش�م
يتنقل�ون ما بني م�ا بني املرسح
حس�ن الجناب
وه�م
يف
(الوحش) ومع هش�ام خالد
ومنت�دى امل�رسح وم�رسح
ابو عراق يف
الوطن�ي
س�مرياميس ومق�ر اقامتهم
(الغرباء).
س�ينما
كانت عودتك للدراما العراقية؟
جان�ب جوالته�م امليداني�ة
* ومتى
مع (بنت يف الش�رياتون اىل
م�ا العراقية ع�ام  2011،وأنا
اثرا عند املش�اهد ..حيث كن�ت
هناك ..والكثر من اسبوع دون
 ع�دت للدرارشكة فنون ت�رتك
رج االردني والسياحية هنا و
بعودتي للمنتج عمار علوان و
ي) للكاتب عادل كاظ�م واملخ
خوف او قلق او وجل
مدين
سل (طائر املعي�د
تب
لكا
سل
عد ..ومع ( خارطة الطريق ) ل
رشق األوس�ط وذلك من خالل م
من الوضع
الل بس�ام س�
ال
مخرج عيل ابو س�يف ..ومن خ
ملخرج الس�وري غسان عبد الله
الجن�وب) لل
س�عد هدابي وا
�دم ل�ه جزيل ش�كري وتقديري
نة) لنبيل طاهر ..ثم شاركت
صحيفتك�م اق
لرشكة (درب التبا
از) للكات�ب صب�اح عط�وان
ريا.
كب
اما
هتم
ا
الذي اهتم بي
يف مسلس�ل (أمل�
تلك البداية مع طائر الجنوب؟
واملخرج محمد كمر.
* وماذا بعد
�س الع�ام بأربع�ة أعم�ال يف
نف
يف
� ش�اركت
* ويف السينما؟
�ب طائر الجنوب وهي( :وكر
ل�م (صم�ت الراعي) س�يناريو
جان
إىل
التلفزيون
رشعة � جدي�دي في
رب وكمر � ايدز � طيور فوق أ
رعد مش�تت يف ش�خصية الخال
الذيب � ح
وإخ�راج
جحيم) مع الفنانني السوريني.
ال

عا

"صورة شمسية" فيلم عن بغداد 2006
يس�تعد املخرج الس�ينمائي الش�اب مالك عبد عيل لفيلمه القصري (صورة شمس�ية) س�يناريو عمار
حسون.
وقال عيل "إن الفلم يتحدث عن بغداد يف عام  ،2006ولكن بطرح جديد ومختلف بعيدا عن املوت والفوىض
ويحاول أظهار العاصمة بغداد كمدينة جميلة".
ويف الوق�ت ذات�ه كش�ف ،عن وج�ود رشوط تضعه�ا املهرجانات الس�ينمائية عىل
املخرجني يف حال أرادوا املشاركة يف املهرجانات الفنية وهي رشوط تعيق العمل
السينمائي نوعا ما.
ً
وأضاف :ان مخرج يتعهد بأن الفيلم املش�ارك به لم يعرض مسبقا يف أي
وسيلة إعالمية سواء كان تلفزيون أم صالة عرض أو عىل اليوتيوب.
وتابع :هذه الرشوط تمنع املخرجني من عرض أفالمهم عىل الجمهور
ويظل الفيلم أس�ريا ملهرجانات ملدة أربع أعوام او أكثر من ثمة يحق
لصاحب�ه عرضه عىل الجمهور وهذا يحرمنا الكثري كون الس�ينما
خلقت للجمهور يف بدء األمر.
ويذك�ر أن مالك عبد عيل من موالي�د  1980خريج معهد الفنون
الجميلة قسم الس�ينما حصيلته ثالث أفالم منها (صور)2009
و(النشور )2011و(كاسيت  )2012الذي فاز بجائزة مهرجان
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هنيدي "زعالن" ..وبركات
مهدد بالقتل
ع�ر الفن�ان محمد هني�دي عن حزنه الش�ديد ع�ىل الوضع
الحايل ال�ذي وصلت إليه مرص ،وقال معرا
عن حالت�ه “نحن مقبلون عىل أيام صعبة
تحتاج منا جميع�ا إىل التكاتف ,وأن نبقى
ي�دا ً واح�دة يف مواجهة كل األخط�ار التي
تمر بها مرص”.
هني�دي عر عن قلقه مما يحدث للصحف
املرصية مش�ريا لحادثة حرق حزب الوفد
وجريدته حيث ق�ال “احتمال قريب أبطل
أق�را جرايد ،ألنها احتمال تتقفل أو ممكن
تتهاج�م كما حدث مؤخرا مع حزب الوفد
وجريدته".
من جهة اخرى ،وعندما ق ّدم ملحم بركات
«بش�ار حامل رايتنا» للرئيس بشار األسد
قبل سنوات عدة ،كان سعيدا ً بتلك النوتات
ّ
وغناها بكل طمأنينةّ ،
ألن النظام السوري
يومها كان «مرتاحاً» عىل وضعه.
أما اليوم ،فيم ّر األس�د بفرتة صعبة كتبه�ا التاريخ املعارص ،والفارق
ّ
أن ملح�م ما زال عند رأيه .بعدما ّ
رصح عىل إح�دى اإلذاعات اللبنانية
ً
ّ
ّ
أخريا بأنه مهدد من قبل عصابات يف املعارضة الس�ورية املس�لحة ،وان
ً
فع�ال ع�ىل «الالئحة الس�وداء» ،إضافة إىل أن�ه تلقى اتصايل
س�مه أُدرج
تهديد بس�بب موقفه الس�يايس ،ولكنهما لم يكونا من «الجيش الحرّ» ،بل
من العصابات الرشيرة عىل حد قوله.

مرييام فارس األكثر طلب ًا عىل اإلنرتنت
للس�نة الثانية عىل الت�وايل تحتل الفنان�ة اللبنانية مرييام فارس املرتب�ة األوىل من بني
النج�وم األكث�ر بحثا ً ع�ن فئة الص�ور بحس�ب تقري�ر “2012 Zeitgeistالتابع لرشكة
“ ”Googleالعاملي�ة ،وذلك بفض�ل اهتمام معجبي مرييام بالبحث ع�ن صورها وتداولها
ومعرفة أخبارها عىل شبكة االنرتنت.
احتاللها لهذه املرتبة للسنة الثانية عىل التوايل جاءت كالهدية األكر ملرييام يف عيد امليالد من
جميع معجبيها ومتتبعيها يف الوطن العربي.
يذكر أن فارس ستختتم حفالت  2012ليلة رأس السنة بحفل ضخم يف فندق “هيلتون بريوت
جراند” يف قاعة اإلمارات.

شمم احلسن :صناع الدراما السورية هياجرون إىل العراق
كش�ف الفنان ش�مم الحسن ،عن وجود نية لدى صناع الدراما السورية بالهجرة إىل العراق نتيجة اضطراب األوضاع األمنية يف
سوريا.
وقال الحسن لوسائل إعالم محلية إنه "من خالل عالقاتي واتصاالتي ببعض العاملني يف الدراما السورية أفصحوا يل عن وجود
نية لديهم باملجيء إىل العاصمة بغداد بغية العمل فيها سواء أعمال سورية بحته أو أعمال مشرتكة مع الفنانني العراقيني".
وأضاف "عىل صناع الدراما العراقية انتهاز الفرصة املتاحة لهم من خالل إنتاج أعمال عراقية مميزة وتسويقها لسوريا كون
السوق السورية تعاني من قلة األعمال".
وتابع :بعد أن كانت سوريا تنتج ما يقارب ( )40عمال دراميا ،فاآلن غري قادرة عىل إنتاج سوى عملني يف السنة.
ودف�ع اضط�راب األوضاع األمنية يف س�وريا إىل ع�ودة الكثري من الفنان�ني العراقيني إىل العاصمة بغداد واالس�تقرار
فيها.

علوان :العاملون يف الدراما وراء كسادها
حمّ�ل الفن�ان ن�زار عل�ون العامل�ني يف أقس�ام الدرام�ا للفضائي�ات املحلية س�بب كس�اد الدراما
وتقوقعها.
وق�ال ن�زار يف ترصيح للصحافة أمس الس�بت "إن أغل�ب العاملني يف الفضائي�ات غري متخصصني
وفاق�دون للمهنية والحرفي�ة ،وبالت�ايل يولد الرصاع
املادي داخل املحطات التلفزيونية وينعكس عىل الدراما
املحلية".
وأضاف "أن تخيل الدولة والقائمني عىل الثقافة عن واجبهم
تجاه الفن جعل رشكات اإلنتاج الفني تس�د الهوة الكبرية التي
ولدت يف وقت سابق".
من جانبه ،أرجع املؤلف الدرامي جواد أبو زهرة تعرض املثقفني
واملبدعني لنظرة االنتقاد الدائمة يف املجتمع إىل تخييم العشائرية
والرضوخ املستمر "لرجل الدين".
وق�ال أبو زهرة "بع�د أحداث ع�ام  2003انفتحت بقوة عىل
مجتمعن�ا "الطاعة العمياء" لش�يوخ القبائل ورجال الدين
وهذا نابع من كون الشارع العراقي اآلن غري نخبوي يخيم
الجهل عىل كل مفاصله"( ،عىل حد قوله).
وأض�اف :كل هذا حرم املؤلفني من أن يأخذوا مس�احتهم
يف الس�احة العربي�ة والعاملي�ة أيض�ا ً كونه�م مغيب�ني يف
مجتمعهم بشكل تام.
ويتخ�وف الكث�ري م�ن األدباء م�ن س�يطرة امل�د الديني عىل
املؤسسات الفنية والثقافية.

النجار:
الفنان

رأى الفن�ان عب�د جع
"مقبولية" الفنان لدى
وق�ال النجار "عندما
معني من الشخصيات
وأض�اف :أن الجمهور
بحته لكن من املمكن أ
محطات تراجيدية.
وتابع "يجب ان ال يح
مح�دد م�ن األدوار ك
مواهبه فربما يكون ن
أكثر م�ن الكوميدية و
يف ذلك".
وع�ن آخر اعمال�ه ،ي
العام الجدي�
الشعبي،متوق
استحس�ان ا
يحم�الن ن�و
واملتعة.
ويذك�ر أن ال
النج�ار ش�ار
املرسحي�ات
ومتع�ايف) (ح
العم�ر) (ش�
وغريه�ا ث�م
(هدي�رس) يف
لتضيف له ش
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مسرحية مدينة العميان (المغرب)
توجــت األميركيــة اوليفيــا كالبــو
نهايــة األســبوع الماضــي ملكــة لجمــال
الكون لتصبح ثامن أميركية تفوز باللقب
في تاريخ المســابقة التي تتنافس فيها
ملكات الجمــال حول العالــم والتي بدأت
قبل  60عامــًا .فقد اختارت لجنة مؤلفة
من عشــرة محكمين كالبو ذات العشرين
ربيعًا من بين  89متســابقة يمثلن دوال
مــن مختلــف أرجــاء العالــم .وهــذه هي
المرة األولــى التي تفوز فيها ملكة جمال
أميركا باللقب منذ عام .1997

تأليف /د .محمد الوادي
س�ينوغرافيا واخ�راج /محم�د ابو
سيف
تمثي�ل /خال�د املش�ياع � محم�د
ارضيب � يوس�ف جي�دي � فاطمة
حداد � ياسني رخيض � محمد امني
البوهالة.
الفنيون /مؤث�رات وألحان :فاطمة
ح�داد � إض�اءة  :بش�ار عص�ام �
الصوت  :معتز عبد الكريم ،تقنيات:
حسني عالوي.
الزمان 2012 � 11 � 10 /

املكان  /مرسح سينما سمرياميس
املناس�بة  /مهرجان بغ�داد ملرسح

الشباب العربي الدورة األوىل.
"املرسحي�ة تالمس الراه�ن العربي
فه�ي تحكي قص�ة ومعان�اة ثالثة
اشخاص يقومون برحلة اىل املجهول
هربا من مدين�ة مورس فيها الظلم
والقه�ر والفس�اد ..واثن�اء الرحلة
يم�رون بم�دن عدي�دة متش�ابهة
ليس�تقروا يف واحدة منها ظنا منهم
انها الهدف الذي ينشدونه ..فنصبوا
انفسهم حكاما لها".
املخرج
محمد ابو سيف

فوزية حسن  :األعامل لن خترج عن املحلية
ذك�رت الفنانة فوزي�ة حس�ن أن الدرام�ا العراقية "مازال�ت تعتمد عىل
الجهود الشخصية للفنانني ..ولهذا باتت الدراما ذات نمط واحد".
وأضاف�ت ان "غي�اب
املؤسس�ات الفعلي�ة
التي تصن�ع النجوم
و تد عمه�م
إعالمي�ا حت�ى
يصلوا للنجومية
ادى
العربي�ة
ه�و االخ�ر اىل
افتقاد الوسط
الفن�ي اىل
مؤ سسا ت
صنا ع�ة
النج�وم والت�ي
اثرت عىل عدم
انتشار الدراما
العراقي�ة اىل خارج الوطن ،ولهذا ظلت الدراما تدور يف املحلية
التي ال يمكن لها ان تس�اهم يف نجومية الفنان العراقي عىل
املستوى العربي".

عالء قحطان يف حالة
جنون
يف مبادرة جديدة قرر الفنان الشاب عالء
قحط�ان بتحوي�ل نص تون�ي إىل نص
عراق�ي بالتعاون مع كاتب النص التوني
ا ملخ�ر ج
املع�روف فاض�ل
جعيب�ي باالش�رتاك م�ع زوجت�ه
الكاتبة التونسية جليلة بكار..
والعم�ل املرسح�ي التون�ي والذي س�يتحول اىل
اللهج�ة العراقي�ة هو (جن�ون) حيث يس�تعد
الفن�ان عالء قحط�ان إلخراجه ليفت�ح أبوابا
جدي�دة يف عالم امل�رسح ألهميت�ه واآلليات
الت�ي كتبت ب�ه ..وخصوص�ا اذا ما علمنا
ان املخ�رج التون�ي ال�ذي كت�ب النص
بالتعاون مع زوجته الكاتبة جليلة بكار
هو مخرج مرسحي متمرس.

درامـا وتلفزيون

 :املخرج هو من جيعل
ً
كوميديا أم تراجيدياً

عف�ر النج�ار ،أن املؤل�ف واملخرج هما م�ن يصنعان
ى الجمهور من خالل تحديده بأدوار معينة.
ينجح فنان ما بأحد األدوار الكوميدية يحرص بنمط
ت والقليل من ينجح بالخروج من تلك الدوامة".
ر أيض�ا ال يتقبل الفنان الكوميدي ب�أدوار تراجيدية
أن يكتب النجاح يف حال تخلل الشخصيات الكوميدية

حرص الفنان بنمط
كون هذا س�يحرص
ناجحا بالرتاجيدية
ويتفوق عىل غريه

يتهيأ النج�ار بداية
�د لعملني للمرسح
وقع أنهم سيالقيان
الجمه�ور ألنهم�ا
وع م�ن التجدي�د

لفنان عب�د جعفر
رك يف العدي�د م�ن
منه�ا (ح�ايف
حبل الجذب) (جار
�مخي يف س�دني)
م جاءت ش�خصية
يف (بي�ت الط�ني)
شهرة.

الدراما املرصية تنتعش ونجوم السينام حيققون نجاحات يف التليفزيون
ً
واح�دا من أفضل أعوامها عىل اإلطالق ،ليس فقط لضخامة املش�اريع اإلنتاجية الت�ي رشع فيها وعرضت غالبيتها،
عاش�ت الدرام�ا املرصية خالل عام 2012
ولكن لتميز العام بتنوع النجوم املش�اركني فيها ،حيث وفد إليها عدد كبري من نجوم الس�ينما يف مقدمتهم كريم عبد العزيز ،أحمد الس�قا ،محمد س�عد ،وذلك
بعد التعثر الذي مرت به صناعة الس�ينما.ومزجت الدراما بني نجوم الس�ينما والتليفزيون ،وإىل جانب أعمال نجوم الس�ينما ،تابعنا نجوم التليفزيون املعتادين
والذين عاد عدد كبري منهم إىل الشاشة مرة أخرى بعد غياب اضطراري لظروف الثورة املرصية التي اوقفت غالبية املشاريع الدرامية ليعرض خالل عام حصاد
عاميني متتاليني تقري ًبا.وعىل الرغم من تخوف بعض املنتجني من ظروف سوق اإلعالن إال أن أعمالهم اتسمت بامليزانيات املرتفعة ،فمسلسل الفنان عادل إمام
"فرق�ة ناج�ي عطا الله" تجاوزت ميزانيته  90مليون جنيه ،بينما تجاوزت ميزانية مسلس�ل "الهروب" للفنان كريم عب�د العزيز  30مليون جنيه وهو نفس
تكلفة مسلسل "ش�مس األنصاري" الذي قدمه محمد سعد ،بينما تجاوزت ميزانية مسلسل
"خطوط حمراء"  40مليون جنيه.
ً
ووفقا ألجور
وتراوح�ت ميزانيات غالبية األعم�ال بني  10ماليني و 25مليون يف املتوس�ط،
ً
أحيانا من ميزانيات األعمال ،يف مقدمتها "رشبات لوز"
الفنانني التي التهمت أكثر من %25
الذي قدمته يرسا ،و"قضية معايل الوزيرة" الذي قدمته الهام ش�اهني،
بينم�ا راهن�ت أعمال اخ�رى عىل قصتها ع�ىل الرغم من ع�دم ضمها
ً
ً
كب�ريا من بينهم "طرف
نجاحا
ألس�ماء فنانني كب�ار وحققت بعضها
ثال�ث" الذي ع�اد من خالله أبطال "املواطن إك�س" مرة أخرى و"رقم
مجهول".
أيض�ا قدمت وللمرة األوىل أعمال درامي�ة مرصية طويلة ،حيث أرشف
املخرج حاتم عيل عىل إخراج مسلس�ل "املنتقم" ،وقدم يوسف شعبان
ودره مسلسل "زي الورد" يف جزئني مدة كل منهما  60حلقة يف تجارب
ملحاكاة الدراما الرتكية التي غزت املحطات الفضائية.
ويف عم�ل عربي مميز قدم املخرج ش�وقي املاجري مسلس�ل "نابليون
واملحروس�ة" ال�ذي ش�ارك في�ه عدد م�ن الفنان�ني املرصي�ني إىل جوار
جنس�يات أخرى ش�ارك أصحابها يف العمل ،حيث تناول املسلس�ل جان ًبا من الحملة الفرنس�ية عىل مرص ،مرك ًزا عىل الطابع االجتماعي للمجتمع
امل�رصي يف تل�ك الفرتة.وتأثرت خريطة النج�وم كث ً
ريا بالدراما هذا العام ،فالفنانة غادة عبد الرازق قدمت واح ًدا من أفضل أدوارها يف مسلس�ل "مع
س�بق اإلرصار" لتعيد تقديم نفس�ها للجمهور بش�كل مختلف ،نفس األمر بالنس�بة للفنان يحيى الفخراني الذي قدم مسلس�ل "الخواجة عبد القادر"،
ويوسف الرشيف من خالل مسلسل "رقم مجهول" ،ومنذر رياحنه الذي عرفه الجمهور املرصي من خالل دوره يف مسلسل "خطوط حمراء".
عدد من املواهب الفنية كش�فت عنها الدراما الرمضانية ً
أيضا ورش�حوا ليكونوا نجوم صف أول خالل الفرتة القليلة املقبلة ،منهم دينا الرشبيني التي
أكدت وجودها وموهبتها ،وحورية فرغيل التي قدمت دور البطولة النس�ائية يف مسلس�ل "سيدنا السيد" ،وريهام حجاج عن دوريها يف مسلسيل "رقم
مجه�ول" و"رشب�ات لوز" ،والفنان الش�اب رامز أمري وصبا مبارك.وكما ش�هدت الدراما يف  2012نجاحات للبعض ش�هدت إخفاقات للبعض اآلخر،
فمسلس�ل "فرقة ناجي عطا الله" لم يأتِ عىل املس�توى املأمول عىل الرغم نت ضخامته والوقت الطويل الذي اس�تغرقه ،كذلك تعرض مسلسل "عرفه
البحر" للظلم بسبب عرضه حرص ًيا ويف توقيتات غري مناسبة.
ع�ىل العك�س حقق�ت أعمال أخرى نجاحات غري متوقعة من بينها "الزوجة الرابعة" الذي قام ببطولته مصطفى ش�عبان واتهم باقتباس�ه من مسلس�ل
ً
نجاحا غري متوقع نظرًا لطابع اإلثارة الذي غلب عىل أحداثه.
"عائلة الحاج متويل" الذي قدمه الفنان نور الرشيف ،كذلك حقق مسلسل "رقم مجهول"
التأجي�ل ً
أيض�ا كان الس�مة الغالبة عىل كثري من األعمال منها "يف غمضة عني" الذي تتقاس�م بطولته كل من انغام ودالي�ا البحريي ،كذلك "مولد وصاحبه
غايب" لهيفاء وهبي ،و"مرياث الريح" لسمية الخشاب.

مادونا األكثر تحقيق ًا
لإليرادات في 2012
ع�ىل الرغم من النجاح امللحوظ الذي حققته النجمات الش�ابات أمثال
لي�دي غاغا وكاتي بريي وريهانا هذا الع�ام ،إال أن نجمة البوب مادونا
( 54عام�اً) مازال�ت أكث�ر النجم�ات ش�هرة وتحقيق�ا ً للنجاحات ،إذ
تص َّدرت قائمة أكثر النجوم تحقيقا ً
لإليرادات من الجوالت الغنائية خالل
عام .2012
مادونا التي أحي�ت  72حفالً غنائيا ً
ضم�ن جولته�ا الفني�ة ""MDNA
التي بدأت يف نوفمرب – ترشين الثاني
ع�ام  ،2011اس�تطاعت أن تحق�ق
إي�رادات وصلت إىل  140مليون
جني�ه إس�رتليني ،كما حرض
حفالتها ح�وايل 1,635,176
شخصاً.
وأث�ارت مادون�ا ج�دالً
واس�عا ً بس�بب بعض إطالالتها ،إذ ظهرت يف إحدى
حفالته�ا وهي عارية الثدي ،كما قامت يف حفلة
أخرى بالتلويح بأس�لحة وهمية ،وهو ما أثار
انتقاد النش�طاء العاملني يف مج�ال مكافحة
األسلحة.
ومادون�ا التي كش�فت عن أج�زاء أخرى من
جسدها عندما أرادت أن تجمع أموال ملساندة
ضحايا إعصار "س�اندي" ،تص� َّدرت قائمة
أخ�رى ألع�ىل اإلي�رادات التي احت�ل املرتبة
الثاني�ة فيه�ا النجم بروس سربينغس�تني
ِّ
محققا ً  122,9مليون جنيه اس�رتليني من
حفالته هذا العام.

تمثال إليمي واينهاوس
يف واقع�ة تخلي�دا ً لذك�رى املطرب�ة
الربيطاني�ة إيم�ي واينه�اوس ،ق�ررت
ميتش واينهاوس والدتها والتي مازالت
تدافع عن حقوق ابنتها ،أنه سوف يتم
إزاحة الس�تار عن التمث�ال الذي يقام
البنتها يف عام  2014القادم.
التمث�ال الرخ�ام لواينه�اوس ،الت�ي
رحلت ع�ن عاملن�ا يف  23يوليو 2011
 ،س�يتم وضع�ه يف حي كام�دن تاون
يف لن�دن ،وهو الحي الذي كانت تقطن
فيه املطربة الراحلة.
املطرب�ة الربيطانية أص�درت ألبومني،

األول بعن�وان فرانك ع�ام  2003والثاني
عودة الس�واد عام  ،2006والذي حقق
نجاح�ا ً كب�ريا ً بأغني�ة إع�ادة تأهيل،
والت�ي رُش�حت ث�الث م�رات للفوز
بجائزة الكرة الذهبية.

كروز ينكر عالقته
بجنيفر أكرمان
لم تمض أيامً ا قليلة عىل املعلومات
الت�ي نرشتها صحيف�ة “ذا صن”
الربيطانية بش�أن قصة الحب التي
تربط بني املمثل ت�وم كروز واملمثلة
الس�ويدية الجميل�ة جنيفر أكرمان،
إال و ق�د نفى مصدر مق�رب من توم
كروز هذه املعلومات و وصفها بأنها
ال أساس لها من الصحة.
وذك�رت مجل�ة ” كلوزي�ر” الفرنس�ية
أن املتحدث باس�م توم كروز نفى تماما ً
املعلوم�ات الت�ي نرشته�ا ذا صن بش�أن
قصة الحب التي يعيش�ها ت�وم كروز الذي
اش�تهر يف دور املهمة املستحيلة مع جنيفر
ً
واصفا ه�ذه املعلومات بأنها مثرية
أكرمان
للسخرية.
ومن جانب�ه نفي مصدر مق�رب من جنيفر
أكرمان ه�ذه املعلومات الصحفي�ة مؤك ًدا أن
أكرمان تعيش حياة سعيدة مع صديقها يف لوس
أنجلوس.
وكان�ت ذا صن قد ذك�رت أن توم كروز ش�وهد وهو
يميض الليل يف ش�قة جنيف�ر أكرمان التي تعد من أهم
ممثالت اإلغراء اآلن يف هوليوود.
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اغنيـــــة اىل عندليــــــب Ode to a nightingale

�سعر  :جون كيت�ش
ترجمة وتقدمي  :ريا�ش عبد الواحد
عن ال�ساعر
ج�ون كيت�س واح�د من ش�عراء
الحرك�ة الرومانس�ية االنكليزي�ة .لم
يع�ش اكث�ر م�ن (  ) 26عام�ا  ,ول�م
يمارس الش�عر اال ( ) 5س�نوات .ولد
ع�ام  1795م�ن عائلة فق�رة جدا يف
لندن واصيب بمرض الس�ل باكرا وقد
ادى بحيات�ه ع�ام  . 1821ل�م يح�ظ
كيت�س يف حياته اال بالتجاهل من قبل
النقاد والش�عراء االخري�ن .مات ابوه
وه�و يف الثامن�ة من عم�ره وهجرت
ام�ه املنزل لتت�زوج بعد ش�هرين من
موت ابيه ثم عادت اىل البيت بعد س�ت
س�نوات لتموت هن�اك .اصبح كيتس
يعاني م�ن القلق الوج�ودي ولم يجد
غ�ر الكلمات ع�زاء له .اح�ب كيتس
ام�رأة تدع�ى ( فاني ب�راون ) وتغنى
بها يف قصائ�ده ولم يس�تطع الزواج
منها بسبب مرضه .كان كيتس شديد
االحس�اس بم�آيس العال�م وب�ؤس
الوض�ع الب�ري فكان�ت قصائ�دة
تجسيدا لهذا كله .

اىل الش�اعر االغريق�ي ( بن�دارس )
وتتكون من مقاطع ش�عرية متتابعة
مصاغة عىل غرار املقاطع الثالثة التي
تس�مى بالرتتيب  :االسرتوفية  ,االنتي
سرتوفية وااليبود.

الق�سيدة

عن الق�سيدة

ال��  odeكلم�ة يوناني�ة
معناه�ا ( االغني�ة )ويعرفه�ا
قام�وس اكس�فورد بأنه�ا :
قصيدة غنائية طويلة ومقفاة ,
ويندر ان تكون من غر قافية ,
وتتخذ صيغة خطاب يف اغلب االحيان
 ,وتتصف بالرفعة والسمو يف املوضوع
والعاطفة واالسلوب ونادرا ما تصل اىل
(  ) 150بيتا .هنالك نوعان رئيس�يان
ل�الود هم�ا  :االود البنداري�ة واالود
الهوراس�ية  .وتنس�ب االود البندارية

يعرص ُ قلبي الم  ,واسرتخاء
يحتوي
احسايس  ,كأني تجرعت سما ,
او اُفرغ كأسا مخدرا .
مرت لحظة ُ ,
كدت ان اغرق يف نهر

�سعر

قـصـيدتـان

النسيان:
ال اعان�ي غرة من س�عودك  ,بيد
اني سعيد لسعادتك ,

ها انت

يا سلطان الشجر الطائر
يف املرج املخضل  ,ويف الظل املمتد
ها انت
تغرد للصيف وسع ما يف
شعورك
آه  ,م�ن يل بخمر
باردة
نامت زمنا يف جوف
االرض
واخ�ذت نكهتها من
آله�ة االزه�ار ,والخصب
والريف املخضورض
م�ن رقص�ات واغاني
جنوب فرنس�ا وم�ن طرب
مسفوع !
آه  ,من يل بكأس مملوءة
من جنوب داىفء
بالحقيقة والحكمة الغضة
,
والياقوت القاني بلون فمها
وان�ا ارشب واغمض عن كل
العالم عيني
واذه�ب بعي�دا بصحبت�ك اىل
قتامة الغابة
اتخف�ى بعيدا  ,ابدد آمايل وانىس
تماما
ما ال يعرف بني االغصان
الضجر  ,الحرارة والقلق
هنا  ,حيث يجلس الرجال مصغني
ألنني بعضهم البعض
اذ يه�ز الش�لل بع�ض االح�زان ,
والشيب يساقط
حي�ث ينم�و الش�باب ش�احبا ,
والشبح هزيال ميتا
حيث ال يشء غر االحزان يف البال
ولي�س بوس�ع الجم�ال ان يبقي
العيون المعة
وال الحب ان يذويهم خلف الغد
بعيدا ! بعيدا  ,سأطر اليك
غ�ر راكب عرب�ات باغوس** او
رفاقه
لك�ن ع�ىل اجنح�ة الفه�ود غ�ر
املرئية
وان كان عقيل متبلدا ومشوشا
لكني معك فعال  ,والليل حنون

و القمراملرتف�ع يس�توي ع�ىل
عرشه
محاط�ا بحاش�ية م�ن نجوم�ه
الوضاءة ,
لكن ال نور هنا
غ�ر نفحات نس�يم تس�اقط من
السماء
زاهي�ة خل�ل الغياه�ب والط�رق
امللتوية واملطحلبة
ليس بمق�دوري رؤية ازهار تحت
قدمي
وال عبق�ا هفهافا يت�دىل فوق الغ
صون
لكن  ,يف ظلمة مضمخة اس�تكنه
عبرها
حيث يضوع هذا الشهر الواهب
االعش�اب  ,االجم�ات واش�جار
الفاكهة الربية
والزع�رت االبي�ض ونرسين الكالب
البائس **
وبنفس�جة ذاوي�ة متخفي�ة ب�ني
االوراق
وطفلة منتصف حزيران الراشدة
وازهار املسك املرتعة خمرا وندى
وطنني الحرات يف ليايل الصيف
ارهف س�معي يف الظ�الم  ,وملرات
عدة
صبوت اىل موت هادىء
انادي�ه بأح�ىل االس�ماء وبقواف
موز َية **
ليحم�ل انفايس الوادع�ة يف الهواء
الطلق,
واالن اكثر من اي وقت مىض يبدو
املوت اكثر ثراء
فامل�وت منتص�ف اللي�ل ال يخلف
املا .
حني تس�كب روحك  ,ايها املدمن ,
يف كل اتجاه
بنشوة وانبهار !
ما زلت تتمنى االستمرار بالغناء ,
بيد ان اذني ال تسمعان
ترتيل�ة املوت�ى الصادح�ة الت�ي
اضحت مرجا
ايها الطر الخالد لم تولد للموت
ول�م تطأ االجي�ال الجائعة غناءك
باالقدام
والص�وت الذي اصغي الي�ه الليلة
العابرة كان مسموعا
يف االيام الغابرة من االمر والفالح
:

ربما ه�ي التغمة نفس�ها وجدت
طريقا
اىل قل�ب روث** الحزين  ,عندما
كان مشتاقا لوطنه
كان�ت تذرف الدموع وس�ط حقل
قمح غريب
ربما هي النغمة نفسها
الشبابيك الساحرة نفسها تنفتح
عىل زبد
البحار الهادرة يف جزر مهجورة
مهج�ورة ! ي�ا للكلم�ة التش�به
ناقوسا
التخربن�ي ان انفص�ل عن�ك اىل
عزلتي
فوداعا ! ان الحب ال يجيد الغش
كما تفعل هي  ,او جنيها الغشاش
.
وداعا ! وداعا
فحزنك ترنيمة ذاوية
تمرق ق�رب املروج وفوق الجداول
الساكنة
وعىل منحدر الت�ل  ,وهي مدفونة
عميقا االن
يف فضاء الوادي التايل
هل كانت رؤيا ؟ او حلم يقظة ؟
تلك املوس�يقى تالش�ت  -:هل انا
يقظ !

غريب ا�سكندر
()1
َمن جاءنا بنبأ الخيبة؟ كيف ضعنا َّ
كل تلك الس�نني من
قادنا اىل هذه املتاهة اىل هذه املخاضة من الدمع.
ألبوم الصور القديمة
دراجة األىس
الخسارات التي ال نهاية لها
وأحالم البيت الجديد
الذي انتهى اىل محل حالقة!
البحار التي عربناها مرسعني
نحو النهاية
أو نحو األمل
الصداقات املتقطعة كأعمارنا
ليلنا الطويل البارد
حكايات الشوق
وقصص الذين يذهبون
وال يعودون
غرباء الوطن
واملنايف معا ً
يا إلهي
كيف حصل كل هذا.
()2
بني خطني
ال يوصالن اىل يشء
ُ
تهت
ولميرش�دنيالغراب
كان ّ
عيل أن أدفن الحقيقة
والوهم معا ً
كان ّ
عيل
أن أذبح الكلمة  /الحلم
ال�ذيتبخ�ر،كم�ايق�ال،
وترك بني طياته
أمالً كاذبا ً
كان وكان
لكن الخطني اللذين ال يوصالن اىل أيما يشء
تاها معي
بانتظار املعجزة!

زاد املطابع
امل�ستقبل العراقي :متابعة
ع�ن املؤسس�ة العربي�ة للدراس�ات
والنر ص�درت رواية جدي�دة للروائية
والقاصة ميسلون هادي  ,سبق مليسلون
ان اصدرت عدة أعمال روائية وقصصية
عن املؤسسة العربية للدراسات والنر
نذكر منها  :العيون الس�ود  ,حفيد البي
ب�ي يس  ,حلم وردي فاتح اللون  ,نبوءة

الهوام�ش

===========

**باغ�وس :ه�و ال�ه الح�رب او
ت�ل اللعن�ات .وهو ت�ل يف اثين�ا قريب
من التل الكبر الذي يس�مى االكربول
.وسمي تل اللعنات بسبب ان محكمة
اثينا العلي�ا تلتئم عىل هذا التل لتصدر
احكامها
**نرسي�ن ال�كالب  :ه�و ن�وع
م�ت النبات�ات يعرف يف بع�ض الدول
بالجلنرسين
** املُوز َي�ة  :اح�دى االله�ات
التس�ع الش�قيقات اللوات�ي يحم�ني
الغن�اء والش�عر والفن�ون والعلوم يف
امليثولوجيا االغريقية
** روث :ه�ي ارملة من الش�عب
املؤاب�ي ( اح�د الش�عوب الس�امية )
الت�ي رهن�ت والءها اىل زوج�ة ابيها ,
نعومي .ع�ادت روث ونعومي اىل بيت
لحم مس�قط رأس نعومي�ى  ,وهناك
قبلت روث الس�يد ( بوز ) احد مالكي
االرايض واالغني�اء فس�لبت الفتاة لبه
ونصحها ب�أن تحاول معرف�ة كيفية
اختيار الزوج املناسب ونجحت الخطة
التي رسمها ثو اضحت روث ام عوبيد
وجدة امللك داود

جمعة الالمي

“لي�ش يف االميان الب�سيط اأي خدعة”
(�سك�سبري)
لكل عرص أصنامه ،وصنمه أيضاً.
يشمل هذا العرب وغرهم ،اىل يومنا هذا،
وإىل غد ،غر أن تاريخ البرية ،ال يخلو من
“صاحب فأس” ،كما ه�و إبراهيم الخليل،
لتكس�ر كبر األصنام ،يف القصة الشائقة،
والبليغة أيضاً ،التي رواها القرآن الكريم.
واألصن�ام عن�د الع�رب حكاي�ة تناقلها
ّ
الكت�اب والبحاثة الع�رب ،وليس “الكلبي”
ُ
َ
َ
أوله�م أو آخرهم ،وال “عمْ رو بن لحي ،أول
من جلب األصنام اىل ديار العرب ،ولن يكون
آخرهم.
فاألصنام التي كانت بمكة ،حول الكعبة
املرفة ،وعددها عىل قدر عدد أيام السنة،
وكلها غر جيدة التش�كيل ،تمّ اس�ترادها
من بابل العراقية ،فتلقفتها القبائل ،وهكذا
اختصت كل قبيلة بصنم ،واختص كل بيت
بصن�م ،وكان من األصن�ام ما هو مصنوع
من التمر ،فيؤكل بعد التعبُّد له.
املثيولوجي�ا العربي�ة األوىل ،مقرتن�ة
باألصن�ام العربي�ة الت�ي جالّه�ا الكاه�ن
الخزاع�ي “عم�رو ب�ن لحي” ال�ذي خرج
م�ن مكة اىل الش�ام يف بعض أم�وره ،فلما
َ
ق�دِم ُ
مآب م�ن أرض ال َبلْق�اء ،وبها يومئذ
العمالي�ق ،رآهم يعب�دون األصن�ام ،فقال
لهم ما هذه األصنام التي أراكم تعبدونها؟
َ
س َ
ون ْ
�تمطرها
قالوا :ه�ذه أصنام نعبدها،
َ
س َ
ون ْ
�ت ْنرصها فتنرصنا .فقال:
فتمطرن�ا،
ً
أف�ال تعطونني منه�ا صنما فأس�ر به اىل
أرض العرب فيعبدوه؟
َّ
وتصنمت أصنام العرب!
وهكذا صار،
واألصن�ام يف حياتنا الحديث�ة "عىل قفا
من يشيل".
يف االقتصاد صنم،
ويف السياسة صنم،
ويف الثقافة صنم،
وصنم يف السوق،
وآخر عند مدخل صالة السينما،
ورابع عىل الطريق العام.
َّ
مث�ال عربي
ويف ه�ذه الس�اعة يتطوع
لصناعة الصنم الجديد ،صنم املستقبل،
فيستعد الشاعر َ
لن ْ
ظم قصيدة،
ويتوث�ب الكات�ب ل�روي س�رة حي�اة
َ
الحبْو بعد!
مفرتضة لصنم لم يتعلم
يف عدد من اإلعالنات العربية التي يذيعها
التلف�از العرب�ي ،تب�دو ص�ور األصن�ام ال
نهائية .وعندما تس�أل كي�ف تكاثرت هذه
األصنام عىل سطح الشاشة؟
يأتيك الجواب“ :إنها لعبة كمبيوترية”.
وما أكثر اللعب ،اليوم ،يف حياة العرب.

جديد مي�سلون هادي

"زينــــب ومــــاري وياسميــــن"
فرعون  ,الحدود الربية .
من أجواء الرواية الجديدة نقرأ :
توق�ف املطر فج�أة كما ب�دأ فجأة ,
فتغر امل�كان من ربعة الحوش يف منزل
زين�ب اىل صالون كب�ر يغني فيه هيثم
يوسف أغنية حزينة  ..الجدران تغطيها
لوحات وتحفيات  ..والسقف تتدىل منه
ثريا كبرة جعلتني أش�عر بالحرارة من

ش�دة الوهج ال�ذي تبعث�ه مصابيحها
الصف�ر ..أحسس�ت ان ال�دفء قد قهر
وجهي وجعله ذهبيا ً وربما أحمر اللون
 ,وأن الس�اعة الت�ي تتكت�ك بانتظ�ام
تراقبن�ي م�ن مكانه�ا ع�ىل الج�دار ,
وشجرة الصبار كذلك تراقبني .
لكن املرأة التي ترتدي تنورة قصرة
وال تض�ع حجاب�ا ً عىل ش�عرها دخلت

وقالت يل :
أين كنت يا ابنتي ؟ ما أحالك ! تعايل ..تعايل .
دقيقة . م�اذا تفعل�ني ؟ ال تع�ديل حجاب�ك.هذا أبوك وأنا أمك .
تق�ع الرواي�ة يف  208صفح�ات م�ن
القطع املتوسط.

متابعات

البيت العريب يف مدريد حيتفي باليوم العاملي للغة العربية

امل�ستقبل العراقي :متابعة
أقامت جمعية السيدات الدبلوماس�يات العربيات يف إسبانيا أمسية ثقافية
ش�عرية تحت عنوان (القنط�رة ..االحتفال باللغة العربية يف إس�بانيا) احتفا ًء
باليوم العاملي للغة العربية.
وقال�ت رئيس�ة الجمعية أمل م�راد يف كلمة افتتاح االمس�ية التي أقيمت يف
مؤسسة (البيت العربي) بمدريد بحضور عدد كبر من السفراء والدبلوماسيني
الع�رب واإلس�بان ان االحتف�اء بالي�وم العامل�ي للغة العربي�ة للم�رة االوىل له
معن�ى ومذاق خاص�ة ملا للرتاث العربي من حضور متألق يف التاريخ اإلس�باني
وإسهامات كبرة يف تاريخ االنسانية.
وأعت�ربت أن االحتفاء باللغة العربية يف إس�بانيا ه�و احتفاء خاص يعكس
العالقة املتميزة والخاصة بني اللغة العربية وإسبانيا مشرة اىل أن اللغة العربية
تعد جرس تواصل بني الثقافتني العربية واإلسبانية.
وأوضح�ت أن اختي�ار كلم�ة (القنط�رة) لعنونة ه�ذه الس�هرة كان ألنها
تتطاب�ق يف اللفظ واملعنى يف اللغتني العربية واإلس�بانية وتمثل صلة وصل بني
الثقافتني.
من جانبه قال املتخص�ص يف االدب االندليس مدير قناة قرطبة التلفزيونية
الدولية الدكتور حسني منصور ان هناك عالقة خاصة تجمع بني اللغة العربية
وإس�بانيا مش�را اىل انها عالقة ممتدة ش�هدت مراحل عدة اتسمت باالزدهار
االنساني والثقايف والحضاري.
وأضاف أن الثقافة العربية التي تربعت عىل االرايض اإلس�بانية ما يزيد عىل
س�بعة قرون أسس�ت حضارة متألقة ال ت�زال آثارها خالدة وبادي�ة للعيان يف
أرجاء االندلس وملموسة يف جواهر الكتب املتبقية.

وأش�ار يف هذا السياق اىل أن الرصاع بني املسلمني واإلسبان يف مرحلة معينة
م�ن التاريخ لم يمنع وجود مروع ثقايف مش�رتك بني الش�عبني رغم تهميش
اللغة العربية يف وقت الحق ال سيما عقب محاكم التفتيش باالندلس.
وتحدث عن جهود كبرة بذلها مفكرون وكتاب إسبان منذ بدايات القرن ال�
 18يف الكش�ف عن تاريخ املس�لمني يف إس�بانيا وعن حضارتهم وتراثتهم الغني
وص�وال اىل الوقت الحارض معتربا أن ذلك ينس�جم مع طبيعة الش�عب االندليس
العري�ق الذي عاش أيام املس�لمني باالندل�س تعددا عىل كافة االصع�دة الدينية
والثقافية والعرقية واللغوية.

من جهتها اس�تعرضت اس�تاذة الف�ن االندليس يف جامع�ة (كومبلوتنيس)
اإلس�بانية سوس�ان كالفو الزخ�ارف العربي�ة يف الفن االندليس مش�رة اىل أن
الحرف العربي دخل كافة مجاالت الحياة يف االندلس واتخذ عنرصا جماليا زينت
به القصور واملس�اجد والكنائس والكاتدرائي�ات واملنازل والكتب واملخطوطات
القيمة.
ونوه�ت اىل ال�رتاث الجم�ايل والثقايف الخالد ال�ذي تركه العرب واملس�لمون
محفوظا يف مالمح االندلس ويف آثارها ومعاملهما التاريخية والثقافية التي ظلت
صام�دة يف وجه الزمن تحكي لالجيال قصة الفن واالبداع العربي واالس�المي يف
جنان االندلس.
وألق�ت دبلوماس�يات عربيات عضوات يف الجمعية خ�الل الحفل نثرات من
قصيدتي (جادك الغيب) للش�اعر االندليس لس�ان الدي�ن الخطيب و(غرناطة)
للشاعر العربي نزار قباني باللغتني العربية واإلسبانية.
يذك�ر ان املجلس التنفي�ذي ملنظمة االمم املتحدة للرتبي�ة والعلوم والثقافة
(يونس�كو) كان أعلن يوم  18ديس�مرب/كانون األول يوما عاملي�ا للغة العربية
وذلك يف ال�دورة  190للمجلس وهو اليوم الذي صدر فيه القرار  3190للجمعية
العامة لالمم املتحدة بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرس�مية ولغات العمل
يف االمم املتحدة ولجانها الرئيسية يف العام .1973
وج�اء يف القرار الذي اقرتحته كل من اململكة العربية الس�عودية واملغرب أن
املجلس التنفيذي لليونس�كو "يدرك ما للغة العربية من دور وإس�هام يف حفظ
ون�ر حضارة اإلنس�ان وثقافته" ،ويدرك أيضا أن اللغ�ة العربية "هي لغة 22
عض�وا من الدول األعضاء يف اليونس�كو وهي لغة رس�مية يف املنظمة ويتحدث
به�ا ما يزيد عىل  422ملي�ون عربي فيما يحتاجها أكثر م�ن مليار ونصف من
املسلمني".
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النقص الترشيعي يف مرشوع قانون جملس القضاء األعىل

�سامل رو�سان املو�سوي

ص�وّت مجل�س الن�واب قبل ايام ع�ىل مرشوع
قان�ون مجلس القضاء األعىل واس�تبرش الجمهور
الحقوق�ي خريا بهذا الخرب ،ألنه يعد مس�عى تجاه
بناء مؤسسات الدولة عىل وفق مقتىض املبادئ التي
وردت يف دس�تور العراق لعام  ، 2005إال ان ما عكر
صف�و هذه البرشى النقص الترشيعي الذي اعراه
وان كان�ت من األمور التي ت�رد يف صياغة الترشيع
و اوجد لها فقه القانون الدس�توري مسمى نظرية
اإلغف�ال الترشيع�ي  ،لك�ن نقص امل�رشوع كان يف
بنيوي�ة النص بمعن�ى اغفال مكون م�ن مكونات
السلطة القضائية وتجاوز عىل االختصاص النوعي
للعم�ل القضائي مم�ا يجعل منه ناق�ص التكوين
ويش�كل مح�ال للجرح واإلبط�ال عن�د الطعن فيه
،وارى بان مواطن الخلل فيه عىل وفق اآلتي:
وجدت ان من املهام التي يتوالها مجلس
.1
القض�اء األع�ىل اقراح م�رشوع املوازنة الس�نوية
للس�لطة القضائية االتحادية وعرضها عىل مجلس
النواب للموافقة عليها عىل وفق حكم الفقرة (ثالثا)
من املادة ( )91من دس�تور العراق لعام  2005التي
كانت من بني األسباب املوجبة لترشيع ذلك القانون
وذك�ر هذا االختص�اص يف صلب م�رشوع القانون
عىل وفق حكم الفق�رة (ثانيا ) من املادة ( )3وعند
النظر يف ه�ذا االختصاص نجده يش�ري اىل ميزانية
عم�وم الس�لطة القضائية وليس مجل�س القضاء
األعىل الذي يش�كل اح�د فروع الس�لطة القضائية
املشار إليها يف املادة ( )89من الدستور كما نجد ان
املرشوع تضمن من بني تشكيالت املجلس وأعضائه
جميع الفروع التي أش�ار إليها نص املادة ( )81من
الدس�تور باس�تثناء املحكمة االتحادية العليا التي
تشكل الفرع اآلخر من تشكيالت السلطة القضائية

حي�ث خ�ال املرشوع من ذك�ر له�ا يف أحكامه وبما
ان�ه يقدم م�رشوع املوازنة لعموم الس�لطة فكيف
للمحكم�ة االتحادية العليا ان تق�دم موازنتها التي
تس�تقل به�ا ع�ن املجلس ع�ىل وفق حك�م الفقرة
(أوالً) م�ن املادة ( )92من الدس�تور التي جاء فيها
ٌ
ٌ
قضائية مس�تقلة
هيئة
(املحكم�ة االتحادية العليا
مالي�ا ً وإدارياً) وهذا النق�ص يف املرشوع يعد نقصا ً
جوهري�ا فات عىل مجلس النواب االلتفات إليه ،الن

امليزانية ال يس�تطيع مجلس القضاء تقديمها دون
حضور املحكمة االتحادية يف تشكيله وتكوين بنيته
وه�و مما يدع�و إىل االعتق�اد بحتمي�ة الطعن فيه
تجاه هذا املورد.
كم�ا وج�دت أن امل�رشوع وردت في�ه
.2
مخالف�ة رصيح�ة لقواع�د االختص�اص النوع�ي
للقض�اء حيث يعل�م الجميع ان القض�اء من حيث
االختصاص يكون عىل عدة انواع منها االختصاص

واقعة ق�سائية

قطوف قانونية

الفساد املايل واإلداري..
األسباب واحللول
علي جابر
لق�د ازدادت يف اآلونة األخرية ظاهرة الفس�اد االداري واملايل
ليس يف العراق فحس�ب ،بل يف كل دول العالم ،وباتت األس�اليب
املتبع�ة تدل عىل الخربة املراكمة واالح�راف اإلجرامي والذي ال
مح�ال له من الخلفيات اليشء الكث�ري ،حيث أن الظاهرة عندما
تبدأ يمكن الس�يطرة عليها اال أنها عندما تتش�عب ويصبح لها
ذيول يكون أمر احتوائها صعبا للغاية.
ول�م تكن هذه الظاه�رة وليدة اليوم بل تمت�د بجذورها اىل
البعي�د واىل التاري�خ الذي يذكر الحوادث املتش�عبة والتي غريت
مس�ارات الش�عوب واألحداث ،ألنه�ا كانت الس�بب يف ذلك ومن
األس�باب الكث�رية التي تؤدي اىل انتش�ار الفس�اد بأنواعه ،هي
ضعف ال�وازع الديني الذي يؤدي باالنس�ان اىل عدم التمييز بني
الح�ق والباطل ،أو الخري والرش ،لهذا ينطلق اثر هواه بال هوادة
وال تأني حيث يغيب العقل تماما ً فيكون هذا االنس�ان هائما ً يف
امليدان الواس�ع لالحداث التي تسحبه اىل الجريمة دون هوادة او
رادع اخالقي يحمي االنس�ان من العاديات ،والس�بب اآلخر هو
الربية العائلية التي لها االثر الكبري كذلك يف آن تكون السد املانع
الذي يحول بني االنس�ان والولوج اىل الجريم�ة التي يضع اآلباء
ألوالدهم االرتكازات التي تحول بينهم وبني الجريمة املستقبلية،
حيث أن هذه الوصايا هي الثوابت التي يس�تعني بها األوالد من
التأث�ريات الخارجي�ة التي يح�اول االخ�رون أن يدخلوهم فيها
وهناك عامل مهم آخر ،هو املدرسة التي لها التأثري هي االخرى
يف الحد من الجريمة وتحول بني االنسان وبني الهاوية املتمثلة يف
الفساد املايل واالداري الذي له اسباب اخرى تتعلق بالدوائر ذاتها
والتي يكون البعض منه�ا غري مؤهلة الحتواء هذه االنحرافات
الخطرة ،كما أن وس�ائل اإلعالم ال تلعب يف بعض االحيان الدور
املطل�وب ال�ذي يطلع في�ه املوظفون عىل ما يج�ري من احداث
تخص الفس�اد االداري واملايل املس�ترشي ،وربما تكون القوانني
املوجودة اآلن غري كافية لتس�هم يف القض�اء عىل الظاهرة وألن
أه�م يشء هو القوانني الرادعة التي تكون خري رادع ملن تس�ول
له نفس�ه االقدام عىل مثل ه�ذه االعمال التي تؤث�ر يف املجتمع
برمته.
وربما تكون الحلول املقرحة هي :
• إش�اعة ثقافة النزاهة يف املجتمع من خالل وسائل االعالم
والت�ي تبني اآلثار الخطرة له�ذا الظاهرة حتى يطلع الناس عىل
ما يجري من احداث وعقوبات عىل الجانحني.
• تفعيل القوانني الرادعة
• وضع املناهج الدراس�ية لتش�كل اساسا ً يمنع من الوقوع
يف الخطأ.
• مس�اهمة منظم�ات املجتم�ع املدن�ي يف الح�د من هذه
الظاهرة وكذلك وسائل االعالم.
• إعادة تدريب املوظفني إلفهامهم خطورة هذه الجرائم .

اعداد  :امل�ستقبل العراقي

املدن�ي (الحقوق�ي) ويدخ�ل يف مفهوم�ه محاكم
البداءة واألحوال الش�خصية واالس�تئناف ومحاكم
العمل وغريها م�ن املحاكم املدنية واختصاص آخر
ه�و االختصاص الجنائي (الجزائي) ويضم محاكم
التحقيق والجن�ح والجنايات وهذا النوع ال يتعامل
إال مع األفعال التي يعدها املرشع جرائم ويرتب لها
عقوبة ويدخ�ل يف مفهومها العقوبات االنضباطية
التي تفرض عىل العاملني يف مؤسسات الدولة ومنها

املؤسس�ة القضائي�ة اذ ح�دد نص امل�ادة ( )6من
مرشوع القانون لجنة تعنى بالشؤون االنضباطية
للقضاة ع�ىل وفق النص اآلت�ي (ينتخب املجلس يف
بداية كل س�نة لجنة ثالثي�ة من بني أعضائه للنظر
يف األمور اآلتي�ة- :أ -الدعاوى املقام�ة من القضاة
وأعض�اء االدعاء الع�ام عن حقوقه�م املهنية .ب-
املخالف�ات الوظيفي�ة املنس�وبة للقض�اة وأعضاء
االدعاء العام يف املحاكم االتحادية وفرض العقوبات
املنص�وص عليها يف قانون التنظي�م القضائي رقم
 160لس�نة  1979وقانون االدع�اء العام رقم 159
لس�نة 1979أو أي�ة قوانني تح�ل محلهما) وهذه
اللجنة تنظر بنوعني م�ن االختصاص األول املتعلق
بالحقوق واالمتيازات املتعلق بالقضاة الناشئة عن
حقوقه�م املهنية وهذه ذات طاب�ع حقوقي مدني
واألخ�رى تتعل�ق بالعقوب�ات االنضباطي�ة وهذه
تشكل اختصاص جزائي ،ألنه يتعامل مع عقوبات
تفرض ع�ىل القضاة ،وبما ان ح�ق الطعن مكفول
للقض�اة فان من صدر بحقه ق�رار يتعلق بالجانب
املدن�ي يك�ون مح�ل الطعن ه�و الهيئ�ة املدنية يف
محكم�ة التميي�ز ع�ىل وفق حك�م البن�د (ج) من
الفق�رة (اوال) من املادة ( )13م�ن قانون التنظيم
القضائي رقم  160لس�نة  1979املع�دل الذي جاء
في�ه االتي (ج�  -الهيئة املدني�ة – وتختص بالنظر
يف االح�كام والقرارات الص�ادرة يف الدعاوى املدنية
وامل�واد املتفرق�ة االخ�رى الص�ادرة وفق�ا الحكام
القان�ون) ،ام�ا اذا تعل�ق بالجان�ب الجزائ�ي فانه
يف�رض ان تنظ�ره الهيئ�ة الجزائي�ة يف محكم�ة
التمييز عىل وفق حك�م البند (و) من الفقرة (اوال)
م�ن املادة ( )13من قان�ون التنظيم القضائي الذي
ج�اء في�ه االت�ي (و  -الهيئة الجزائي�ة – وتختص

سارقة السيارات وخدعة األطفال الصغار

مللم�ت الش�مس جدائلها الواهية من عىل أدي�م األرض وغزا الظالم الكون بس�واده
املخيف كما كل يوم وخلت الش�وارع إال من بع�ض املتثاقلني العائدين إىل بيوتهم يف حني
امس�ك (سعد) بيد أخيه (سعيد) متوجهني إىل بيتهما الطيني حيث تنتظرهما أم عجوز
طلقها زوجها وهجرها أوالدها الكبار ولم يبق لها سوى الصغريين ذوي األعوام العرشة
وهما يعمالن يف االس�تجداء من خالل مسح واجهات السيارات وبيع الحلوى والعلكة يف
تقاط�ع الط�رق وقد اعت�ادت (األم) أن تنتظر ولديها بعد الغ�روب وال تدخل حتى يأتيا.
تركا الدراس�ة وتوجها إىل الش�وارع – كم يعترصه�ا األلم ويهرس قلبه�ا وهي تراهما
يذهب�ان إىل الش�وارع بثياب رثة ووج�وه كالحة وعيون ل�م تأخذ كفايتها م�ن النوم..
وحت�ى متى واىل كم سيس�تمر هذا الحال وما الذي س�يجنيه الصغ�ار من ذلك ومن لهم
يف ق�ادم األي�ام ،لكن بالتأكي�د (إن دوام الحال م�ن املحال) ففي أحد األي�ام وبينما كان
(س�عد وس�عيد) يف أحد التقاطعات توقفت بجانبهم س�يارة فارهة تقودها امرأة هرعا
نحوها لظنهما أنها تريد أن تش�ري إال أنها ناولتهما (ورقة مالية) كبرية اس�تغربا لها
وأكثرا من الدعاء (للس�يدة الكريمة) ويف اليوم التايل تكرر املش�هد حيث قدمت لهم املال
دون إن تأخذ شيئا ً فبات الصغريان يهرعان عند قدوم السيدة وقبل توقفها يف التقاطع،
ول�م تكتف بإعطائهما املال بل (الفواكه واللعب) وأركبتهما يف س�يارتها واش�رت لهما
الثي�اب واألحذية حتى أنهما باتا يطلبان منها ما يش�اءآن فتلبي دون تردد واس�تغربت
(أم الصغريي�ن) املوضوع لقناعتها بان ال احد يعطي دون مقابل يف هذا الزمان ،وقررت
أن ترى هذه الس�يدة وتتعرف عىل أسباب سلوكها فدعاها (سعد وسعيد) لزيارة أمهما
فلبت وأخذت معها ثوبا ً وعباءة جديدة إىل (ام س�عد) وبررت ترصفاتها بأنها لم تتزوج

رائد املحمداوي  /باحث قانوين

ول�م تنجب األوالد وأنها ترى يف هؤالء الصغار أبناء لها وأنها تنوي أن تكفل معيش�تهما
املقبلة وان تس�جلهما يف املدرس�ة وفرحت "أم س�عيد" بهذا األمر ودعت كثريا ً للس�يدة
(هدى) وهذا هو اس�مها وقالت لها بان مكان�ك يف (الجنة) ولم يمض وقت طويل حتى
طلبت (الس�ت هدى) من (أم س�عيد) أن تأخذ معها الصغريين يف جولة صباحية وإنها
تريد أن تأخذهما معها إىل إحدى املدارس وفعالً فرح (سعد وسعيد) يف داخلهم خصوصا ً
م�ع املالبس الجدي�دة التي أظهرتهما يف حل�ة جديدة وصورة لم يعهداها مع أنفس�هما
وتوجهت الست هدى يف بادئ األمر إىل احد املحالت الكبرية واشرت للصغريين لعبا غالية
الثم�ن وأعطت كل واحد منه�م مبلغا ً طلبت منها أن يظهره أم�ام عيون اآلخرين حتى
يفرح�ان وال يكون اح�د أفضل منهما فوافقا عىل ذلك فرحني .وتوجهت الس�ت (هدى)
إىل احد معارض الس�يارات بعد أن ركنت سيارتها يف أحد البيوت ومن ثم استقلت سيارة
(تاكيس) مع الصغريين إىل ذلك املعرض ..فاستقبلها صاحب املعرض بالرحيب وأجلسها
وأبدى اس�تعداده ملس�اعدتها فيما تطلبه فأبدت رغبة يف رشاء إحدى السيارات الحديثة
ففرح صاحب املعرض وطلبت (السيدة هدى) أن تقوم بفحص السيارة (تراي) وطلبت
أن تبقى لوحدها يف الس�يارة وان يبقى ولديها الصغريان مع صاحب املعرض حتى تعود
فوافق ..فاستقلت هدى السيارة وهي تقول (لسعد وسعيد) (سأعود ماما  ..ابقيا هنا)
وبعد أن ذهبت لم تعد ..غابت وساور القلق صاحب املعرض الذي ذهبت به الظنون شتى
فأيقن أن السيدة (رسقت السيارة) فأمسك الطفلني ..وسلمهما إىل الرشطة التي تأكدت
أن الحادث (رسقة باحتيال) من امرأة تمتهن هذا النوع من الرسقات وعممت أوصافها
إىل كافة مراكز الرشطة  ..وأطلق رساح الصغريين اللذين عادا إىل التسول.

األهنار وموقفها القانوين

تقس�م األنهار من حي�ث مركزها
القانون�ي إىل وطني�ة ودولي�ة .أم�ا
الوطني�ة ،فهي التي تق�ع من منبعها
اىل مصبه�ا ،وبجمي�ع روافده�ا يف
إقليم دولة واح�دة ،كما هو حال نهر
الس�ني يف فرنس�ا ،ويخضع هذا النهر
لسيادة الدولة التي يجري يف إقليمها،
ويك�ون م�ن حقه�ا وحده�ا تنظيم
االستفادة من مياهه ألغراض الزراعة
والصناع�ة ،ولها أن تس�تخدم املالحة
فيه وفقا ً إلجراءاتها الخاصة.
أما األنهار الدولية ،فهي التي تجتاز
دوال مختلف�ة ،وتراعي مصالح الدول
األخ�رى الت�ي يمر به�ا النه�ر ،أي ما
يتعلق باالنتفاع املش�رك بمياه النهر
ألغ�راض الزراعة والصناع�ة ،ومثلها
الدانوب ،والراين ،والنيل والفرات ،وقد
مرت األنهار الدولية بظاهرة االحتكار،
وفرض الرس�وم من قبل بعض الدول
الت�ي تمر فيها هذه املي�اه اإلقليمية،

وال تسمح لغريها من الدول باملالحة يف
الجزء التابع لها إال بنا ًء عىل اتفاقيات
خاصة مقابل دفع الرس�وم ،واستمر
ذل�ك حتى قي�ام الث�ورة الفرنس�ية،
حي�ث أدى انتصار الثورة الفرنس�ية،
واملب�ادئ التي جاءت به�ا يف الحد من
القيود املفروضة عىل املالحة يف األنهار
الدولية ،وقد طبق ذلك من قبل فرنسا
نفس�ها ،وكذلك بني بلجيكا وهولندا،
وترت�ب عىل ذل�ك بأن ال يك�ون الحق
مطلقا ً للدولة يف اس�تخدام األنهر ،ثم
ج�اءت مرحلة حري�ة املالحة يف بداية
القرن التاسع عرش ،الذي تم بموجبه
وضع نظام املالح�ة الدولية يف األنهار
بموافقة جميع الدول ،ووضع اللوائح
ع�ىل وفق مب�دأ املس�اواة ،والرس�وم
املعتم�دة يف ذل�ك ،وأم�ام التج�ارة
الدولية ،ثم جاءت اتفاقية برش�لونة،
التي وس�عت يف تدويل مس�ألة األنهار
ع�ام  ، 1921ووضعت نظام واتفاقية

برش�لونة (الصالح�ة للمالح�ة ذات
األهمي�ة الدولي�ة) ،الت�ي أعطت لكل
دولة ح�ق املالح�ة ع�ىل أراضيها من
حيث البوليس والكمارك ،واالستغالل
الزراع�ي ،وق�د أبرم�ت العدي�د م�ن
االتفاقي�ات به�ذا الش�أن ،وهناك من
ي�رى رضورة االع�راف بمي�اه النهر
ال�ذي يم�ر يف إقلي�م الدول�ة عىل وفق
نظرية السيادة اإلقليمية املطلقة.
وهن�اك م�ن ي�رى رضورة مراعاة
(الوحدة الوطنية) يف هذا املوضوع ،يف
حني أن هناك من يرى أن سيادة الدول
عىل األنهر ليس�ت مطلقة مع مراعاة
الوحدة الوطنية للنهر من منبعه حتى
مصب�ه ،أي نظ�رة الوح�دة اإلقليمية
املطلقة.
أم�ا ما يخ�ص نهر الف�رات ،فإنه
ينبع من تركيا ،ويمر بسوريا والعراق
بمس�افة  1200كم ،وقد أثريت الكثري
من املش�اكل حول استغالل مياه هذا

ع�ىل العقوب�ة الجزائي�ة فقط ب�ل باإلمكان
املطالبة بالتعوي�ض املعنوي يف دعوى أخرى
تقام يف محكمة البداءة بعد حس�م املوضوع
من قبل محكمة التحقيق ،وشكراً.
س .م�ن جبار س�لطان (إعالم�ي) يقول
متى يصدر قانون حماية للصحفيني ؟
ج .زميلنا العزيز ،لم يرشع اىل اآلن قانون
حماية الصحفيني والذي ال زال يناقش داخل
أروق�ة مجل�س الن�واب حيث قدم�ت الكثري
من اآلراء بش�أنه واملالحظ�ات حوله من قبل
الكت�اب والباحث�ني وهناك مناش�دات كثرية
ب�رضورة ترشيع ه�ذا القانون ال�ذي يحمي

العاملني يف مجال الصحافة واإلعالم ونالحظ
أن الكث�ري من العامل�ني يف الصحافة واإلعالم
ق�د ذهب�وا ع�ىل ي�د اإلره�اب ويحت�اج هذا
الحال إىل أن رشع ه�ذا القانون حتى يعوض
هؤالء الش�هداء ويعط�ي ألبنائهم الضمانات
القانوني�ة الت�ي تمكنهم من العيش بس�الم
ونتمن�ى أن ي�رشع هذا القان�ون من مجلس
النواب املوق�ر خصوصا ً أن مجلس النواب قد
بارش بترشيع هذه القوانني..
س .من احمد نارص (من مدينة الش�علة)
يق�ول م�ا ه�ي إج�راءات تغي�ري االس�م يف
املحكمة؟

النه�ر من قب�ل تركيا ،وبناء الس�دود
عىل هذا النهر ،ومن ثم تراجع منسوب
مي�اه ه�ذا النه�ر ،وهن�اك اتفاقيات
أبرمت بهذا الشأن عام  1920لتشكيل
لج�ان خاصة لح�ل الخ�الف ،وهناك
مخاطب�ات ب�ني الع�راق وتركيا لحل
ه�ذه األزم�ة بعد قي�ام تركي�ا ببناء
الس�دود حول مياه هذا النهر ،ومنها
(سد اليزو) ،و(الغاب) ،كما تم تحويل
مياه ه�ذا النهر إىل مجرى آخر لتوليد
الكهرب�اء ،وقد طرحت هذه املش�كلة
عىل الجامعة العربية عام  ، 1975التي
ألفت لجنة فنية لحل املوضوع.
ويف عام  1976دخل العراق وتركيا
مفاوض�ات للتع�اون االقتص�ادي،
وتشكيل لجنة مشركة لبحث مشكلة
املي�اه ،وتك�رر ذلك ع�ام  ، 1980وما
زال الع�راق يواصل جه�وده من اجل
التوص�ل إىل اتفاق ثالث�ي (بني العراق
وتركيا وسوريا).

مفاهيم دستورية

استشارات قانونية
س .م�ن خول�ة إبراهيم (معلم�ة) تقول
أن احد األش�خاص يقوم بإرس�ال الرس�ائل
(البذيئة) عرب الهاتف فهل اس�تطيع أن أقدم
شكوى بذلك؟
ج .األخ�ت العزي�زة ..بإمكان�ك إقام�ة
الش�كوى يف محكم�ة التحقي�ق الت�ي تق�ع
ق�رب محل س�كناك حيث أن ه�ذه الجريمة
معاق�ب عليها يف قان�ون العقوبات رقم 111
لس�نة  1969يف املادة  432من�ه وهي جناية
حي�ث تقوم املحكمة بمعرفة صاحب الهاتف
وعنوانه وسكنه من خالل مفاتحة (الرشكة
املختصة برقم الهاتف النقال) واألمر ال يتوقف

بالنظ�ر يف االحكام والق�رارات الصادرة يف الدعاوى
الجزائي�ة وفق�ا الح�كام القان�ون) إال ان مرشوع
قانون مجلس القضاء االعىل محل البحث قد خالف
قواع�د االختص�اص القضائي اع�اله حينما جعل
الطعن يف جميع قرارات اللجنة الثالثية االنضباطية
املش�ار اليها يف امل�ادة ( )6امللمع عنها ل�دى الهيئة
املدني�ة املوس�عة  ،اذ اعط�ى للهيئ�ة املدني�ة ح�ق
النظ�ر يف الطعن الجزائي وهذا ع�ىل خالف ما جاء
يف حك�م املادة ( )87من الدس�تور التي اوضحت ان
املحاكم عىل درجات وأن�واع وعىل وفق النص االتي
(الس�لطة القضائي�ة مس�تقلة وتتواله�ا املحاكم
عىل اخت�الف أنواعها ودرجاته�ا ،وتصدر أحكامها
وفقا ً للقانون) فضال عن س�ائر امل�واد التي حددت
االختصاص النوعي للقضاء الدستوري والعسكري
واإلداري  ،ومن نتائج هذا االغفال الترشيعي تجاه
االختصاص ان القرارات املتعلقة بالجانب الجزائي
اذا م�ا نظرته�ا الهيئ�ة املدنية ف�ان قرارها يلحقه
عي�ب االختصاص النوعي الذي يجعله بحكم القرار
املعدوم وندخل يف منطقة الفراغ الترشيعي.
ومما تقدم اجد ان عالمات االستبش�ار بإكمال
بناء مؤسسات الدولة قد تالشت بعد صدور قانون
موصوف بالعوز الدس�توري الذي يسعفه للصمود
تج�اه امكاني�ة الطع�ن في�ه بع�دم الدس�تورية
وكن�ا نتمنى عىل مجل�س النواب ارشاك املؤسس�ة
القضائي�ة او جمعي�ة القضاء وحت�ى القضاة من
منتس�بي الس�لطة القضائية يف مناقش�ات كتابته
قب�ل التصوي�ت علي�ه لتدارك م�ا وقع في�ه واألمل
م�ازال قائما تج�اه اصالح الخل�ل وإكمال النقص
عرب الطرق القانونية والدس�تورية وملجلس النواب
الدور الفاعل يف ذلك.

ج .يك�ون اإلج�راء ع�ن طري�ق دعوى يف
محكم�ة األحوال الش�خصية بطلب يقدم اىل
(دائرة النفوس) إلتم�ام هذه املعاملة وال بد
من نرش طلب تغيري االسم يف (الجريدة) حتى
يكون ملن يشاء االعراض عىل ذلك خالل املدة
املحددة قانونا ً ويف السابق كان تغيري األسماء
الغريبة فقط ،أما اآلن فأصبح تغيري األسماء
حس�ب الرغب�ة والطل�ب وقناع�ة مقدم�ي
الطلبات بذلك ،وبرأينا أن مسألة تغيري االسم
هي مسألة شخصية تعود لإلنسان ذاته ومن
حقه قانونا ً أن يس�لك الط�رق القانونية لهذا
التغيري.

املسؤولية الجزائية واملدنية
 .1تقوم املس�ؤولية الجزائي�ة ع�ىل اإلرضار باملصالح العامة
للمجتمع ،أما املس�ؤولية املدنية فتقوم عىل أساس الرضر الواقع
عىل األشخاص.
 .2م�ن حيث الدعوى تقع مس�ؤولية قيام الدع�وى الجنائية
عىل عاتق املدعي العام باعتباره الجهة التي تمثل املصالح العامة
أم�ا يف املس�ؤولية املدنية فرفع الدعوى يقع عىل عاتق الش�خص
املترضر.
 .3م�ن حيث الصل�ح والتنازل ..يف الدع�وى الجنائية ال يجوز
التنازل عنها أو الصلح فيها لتعلقها باملصلحة العامة أما الدعوى
املدنية فيجوز فيها ملن وقع عليه الرضر التنازل أو الصلح.
 .4تق�وم املس�ؤولية الجنائي�ة بمج�رد وقوع االعتداء س�واء
وقع رضر أم لم يقع أما يف املس�ؤولية املدنية فإنها ال تستحق إال
بوقوع الرضر.
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أسباب متداخلة  ..اجتماعية وتربوية واقتصادية وأمنية

ظــــاهــــرة التســــرب مـــن المــــدارس
امل�ستقبل العراقي /ح�سني علي احلمداين
ظاه�رة التس�رب م�ن الم�دارس موج�ودة
في جمي�ع البلدان .وال يمك�ن أن يخلو واقع
تربوي من هذه الظاهرة ،إال أنها تتفاوت في
درجة حدتها وتفاقمها من مجتمع إلى آخر،
ومن مرحلة دراس�ية إلى أخرى ومن منطقة
إلى أخرى .كما أنه من المس�تحيل ألي نظام
ترب�وي أن يتخلص نهائيا ً منه�ا مهما كانت
فعاليته أو تطوره .هذا يعني أن نس�بة وح ّدة
وجوده�ا ه�و الذي يح�دد م�دى خطورتها.
والمتعم�ق ف�ي ه�ذه الظاه�رة ف�ي الواقع
الترب�وي ،يالح�ظ أنه�ا منتش�رة ف�ي كافة
المراح�ل التعليمية وبص�ورة متفاوتة ،وفي
كافة المدارس بغ�ض النظر عن نوعها وفي
كاف�ة المراحل التعليمية وبين كافة أوس�اط
الطلبة م�ن ذكور وإناث وبين أوس�اط كافة
الطبقات االجتماعية واالقتصادية.

معنى ومفهوم ًا
الت�سربً ..

التس�رب ه�و إه�دار ترب�وي هائ�ل وتأثيره
س�لبيا ً على جميع نواح�ي المجتمع وبنائه،
فهو يزيد من حجم األمية والبطالة ويضعف
البني�ة االقتصادي�ة اإلنتاجي�ة للمجتم�ع
والف�رد ،ويزيد من االتكالي�ة واالعتماد على
الغي�ر ف�ي توفي�ر االحتياج�ات .ويزي�د من
حج�م المش�كالت االجتماعية م�ن انحراف
األح�داث والجنوح كالس�رقة واالعتداء على
اآلخري�ن وممتلكاته�م مما يضع�ف خارطة
المجتم�ع ويفس�دها .والتس�رب ي�ؤدي إلى
تح�ول اهتمام المجتمع م�ن البناء واإلعمار
والتطور واالزدهار إلى االهتمام
بمراك�ز اإلص�الح والع�الج
واإلرش�اد ،والى زي�ادة عدد
الس�جون والمستش�فيات
ونفقاته�ا ونفق�ات العناية
الصحية العالجية .كما يؤدي
تفاقم التسرب إلى استمرار الجهل
والتخلف وبالتالي سيطرة العادات
والتقاليد البالي�ة التي تحد وتعيق
تط�ور المجتم�ع مث�ل :ال�زواج
المبكر والسيطرة األبوية المطلقة
وبالتال�ي حرم�ان المجتم�ع من
ممارس�ة الديمقراطي�ة وحرمان
أف�راده م�ن حقوقه�م ويتح�ول
المجتم�ع إل�ى مجتم�ع
مقهور ومسيطر عليه ألنه
ال يمك�ن أن يك�ون المجتمع
سيدا ً وحرا ً وفي نفس الوقت جاهالً.

التس�رب هي نت�اج لمجموعة من األس�باب
تتفاعل وتتراكم م�ع بعضها تصاعديا لتدفع
الطال�ب وبقبول من أس�رته إم�ا برضاها أو
كأمر واق�ع إلى خ�روج الطالب م�ن النظام
التعليم�ي قبل االنتهاء من المرحلة التعليمية
التي ابتدأ فيها.
تتفاوت حدة أسباب التسرب من حيث درجة
تأثيره�ا عل�ى الطال�ب المتس�رب ،منه�ا ما
تكون أسبابا ً رئيسية لها تأثير قوي ومباشر
وتلع�ب دورا ً حاس�ما ً ف�ي عملية التس�رب،
وبعضه�ا اآلخ�ر يك�ون تأثيره�ا ثانوي�اً،
وأس�باب أخرى ليس لها أي تأثير يذكر .ومن
جهة أخرى تلعب األس�ر وأولياء أمور الطلبة
المتس�ربين دورا ً رئيسيا ً ومباش�را ً في دفع
أبنائهم إلى التسرب من مدارسهم .عن طريق
إجبارهم على التس�رب والخروج إلى س�وق
العم�ل ،أو بس�بب المش�اكل األس�رية .وفي
أحيان أخرى يكون لهم تأثير غير مباشر عبر
عدم االهتمام والالمب�االة والقلق الزائد على
أبنائه�م ..وغيرها .تصنف أس�باب التس�رب
في ثالثة مجاالت رئيس�ية هي :أسباب تعود
للطال�ب المتس�رب وأس�باب تعود لألس�رة
وأس�باب تع�ود للمدرس�ة .ال يوج�د فص�ل
بي�ن ه�ذه المج�االت وتتفاوت قوته�ا وفقا ً
للتأثير الس�لبي الذي تلعبه ف�ي حياة الطالب
التربوية.

حجم الت�سرب واأ�سبابه

الإجراءات الوقائية املدر�سية للحد من
ظاهرة الت�سرب

 .1تفعيل دور المرش�د التربوي في مساعدة
الطلبة ف�ي حل مش�كالتهم التربوي�ة وغير
التربوي�ة ،بالتعاون مع
الجه�از التعليم�ي في
المدرس�ة والمجتم�ع
المحلي وعلى األخص
أولياء أمور الطلبة.
 .2العدالة في التعامل وعدم
التميي�ز بي�ن الطلب�ة داخل
المدرسة.
 .3منع العق�اب بكل أنواعه
ف�ي المدرس�ة (البدن�ي
والنفس�ي) :بالرغ�م من أن
وزارة التربية تمنع رس�ميا ً
العقاب بش�تى أش�كاله في
المدارس كوس�يلة ردع ،إال
أن العق�اب يم�ارس
في المدارس من قبل
الجه�از التعليم�ي .مما
يتطلب وضع آلي�ات مراقبة ومتابعة لضمان
االلتزام التام بعدم اس�تخدام أسلوب العقاب
لحل مشاكل الطلبة.
 .4توفي�ر المزيد من المدارس ف�ي المناطق
السكنية المكتظة.
 .5توفي�ر تعليم تمكين�ي عالجي للطالب ذي
صعوبات التعلم.
 .6تفعي�ل قانون إلزامية التعليم في المرحلة
األساس�ية ووض�ع آليات للمتابع�ة والتنفيذ

الإجراءات الوقائية الأ�سرية

تلع�ب الوزارة ومؤسس�ات المجتمع المدني
دورا ً أساس�يا ً على مس�توى األسرة للحد من
ظاه�رة التس�رب م�ن خ�الل تنظي�م برامج
توعية لألس�رة بأهمية التعلي�م ألبنائهم من
خالل:
مس�اعدة األس�ر الفقي�رة مادي�ا ً
•
لتغطية النفقات الدراسية وتوفير مستلزمات
التعليم ألبنائها.
نش�ر الوع�ي وتثقي�ف األس�رة
•
بقيم�ة التعلي�م وأهميته ومخاطر التس�رب
على أبنائهم.
إقناع األس�ر بضرورة تهيئة الجو
•
األس�ري ألبنائه�م م�ن
خ�الل توفي�ر الوق�ت
والمكان المناس�بين
للدراسة في المنزل.
مس�ا عد ة
•
األس�رة ألبنائه�ا
ف�ي ح�ل مش�اكلهم
الدراسية وصعوبات
التعل�م ف�ي الم�واد
الدراسية.
ع�دم تكليف
•
الطلب�ة
أبنائه�م
بمهمات أسرية فوق
طاقته�م ،م�ن خالل
تفرّغه�م وتوفي�ر
الوق�ت الكاف�ي له�م
للدراسة.
تفعي�ل االتص�ال والتواص�ل بي�ن
•
األس�رة والمدرس�ة لمتابع�ة تط�ور أبنائهم
والوق�وف عل�ى المش�اكل الت�ي يواجهونها
داخ�ل المدرس�ة وخارجها والمس�اعدة في
حلها.
مش�اركة األس�رة باألنش�طة
•
الالصفية التي تنظمها المدرسة.
من هنا نجد إن مش�كلة التس�رب المدرس�ي
ه�ي مش�كلة وطني�ة تتطل�ب أن تتضاف�ر
كاف�ة الجهود إليج�اد حلول ناجع�ة للطلبة
المتس�ربين .باإلضافة إلى ال�دور الذي تقوم
ب�ه وزارة التربية في ه�ذا المجال .المطلوب
أيض�ا ً من المؤسس�ات الرس�مية وبالتحديد
وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة ،ومن
مؤسس�ات المجتمع المدن�ي أن تضع خطة
عمل وطنية إلعادة تأهيل المتس�ربين الذين
معظمهم ارت ّدوا إلى األمية وتوس�يع انتشار
مراكز التعليم المهني ف�ي جميع محافظات
العراق وتقديم تسهيالت ومكافآت تشجيعية
للطلبة الملتحقين بها.و.تنويع برامج التعليم
المهني لتواكب حاجات س�وق العمل ,وأيضا ً
متابع�ة الخريجي�ن م�ن خالل توفير ش�كل
م�ن أش�كال التواصل بينهم وبي�ن المنتجين
في س�وق العمل لتس�هيل توظيفهم وإعادة
تأهيلهم مع الوظائف الجديدة التي يلتحقون
به�ا و الب�د م�ن فت�ح مراك�ز مح�و األمية
للمتس�ربين الذين ارتدوا إل�ى األمية وتوفير
تعليم مهني يتناسب مع قدراتهم.

مشكلة الترسب
املدريس ،مشكلة
وطنية تتطلب أن تتضافر
كافة اجلهود إلجياد
حلول ناجعة

اأهم اأ�سباب الت�سرب املدر�سي

أوال :أسباب تعود للطالب المتسرب نفسه:
 .1تدن�ي التحصي�ل الدراس�ي وصعوب�ات
التعلم.
 .2عدم االهتمام بالدراس�ة وانخفاض قيمة
التعليم.
ال�زواج
.3
لمبك�ر
ا
و ا لخطو ب�ة
خاص�ة ل�دى
اإلناث.
 .4الخروج إلى
سوق العمل:
ثاني�اً :أس�باب
تعود لألس�رة
ف�ي تس�رب
أبنائهم
 .1سوء الوضع
ا ال قتص�ا د ي
لألسرة
العناي�ة
.2
بأفراد األسرة والمس�اعدة في أعمال المنزل
(اإلناث).
 .3إجبار األس�رة للطالب على ترك الدراس�ة:
تجبر األس�رة أبناءها س�واء الذكور منهم أو
اإلناث عل�ى ترك مدارس�هم ،وغالبا ً ما تجبر
الذكور للعمل في س�وق العمل واإلناث لعدم
اهتمام األسرة بتعليم اإلناث.
 .4ع�دم وج�ود ش�خص يس�اعد الطال�ب
والطالبة على الدراسة داخل األسرة.
 .5ع�دم اهتمام األس�رة بالتعلي�م :انخفاض
قيم�ة التعلي�م لدى أس�ر الطلبة المتس�ربين
وعدم االهتمام بالتعليم.

الترسب هو إهدار تربوي
هائل يزيد من حجم األمية
والبطالة ويضعف البنية
االقتصادية اإلنتاجية
للمجتمع والفرد

يتفاوت حجم التسرب في المدارس العراقية
من س�نة إلى أخرى وم�ن منطقة إلى أخرى،
لكن االتجاه العام لهذه الظاهرة بدأ في التزايد
في اآلونة األخيرة حيث بلغ عدد المتس�ربين
نسبة أكثر من .25%
أن ظاه�رة التس�رب م�ن النظ�ام التعليم�ي
لها أس�باب متع�ددة ومتش� ّعبة تختلط فيها
األسباب التربوية مع األسرية مع االجتماعية
واالقتصادي�ة واألمنية ..وغيره�ا .فظاهرة

 .4عدم وجود مدرسة قريبة من السكن.
 .5عدم وجود ش�خص في المدرس�ة يساعد
الطال�ب على مواجه�ة المش�اكل :إن ضعف
المرش�دين التربويي�ن ف�ي المدرس�ة الذين
مهمتهم األساس�ية مس�اعدة الطلبة في حل
مش�اكلهم س�واء التربوي�ة أو االجتماعي�ة،
يع ّزز من فرص تس�رب الطلب�ة نتيجة تراكم
مش�اكلهم داخل المدرسة ،دون أن يجدوا أي
مس�اعدة لحله�ا ،خاصة وإن أعب مدارس�نا
تخلو من المرشد.

محددة وميسرة.

ثالثاً :أسباب تعود للمدرسة:
 .1النفور من المدرسة:
المدرسة ليست صديقة للمتسرب ،فشعوره
بالنف�ور منه�ا ألي س�بب كان مث�ل :ع�دم
إحساس�ه باالنتم�اء إليها أو بس�بب صعوبة
مادة معينة ل�م يفلح في فهمها ،وعدم توفر
البيئ�ة المريحة لديه لجذبه إلكمال دراس�ته،
كلها أسباب طاردة للطالب من المدرسة.
 .2اس�تخدام العق�اب المعن�وي والبدني من
قبل المعلمين بحق الطلبة :اس�تخدام العقاب
المعن�وي والبدني من قب�ل المعلمين للطلبة
يعتبر من األس�باب المهمة في تسرب الطلبة
من المدارس.
 .3التميي�ز بين الطلب�ة :التمييز بي�ن الطلبة
بشتى أشكاله الذي يمارسه الجهاز التعليمي
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في المدرسة بحق الطلبة ،سواء التمييز على
أس�اس المستوى التحصيلي أو على األساس
العش�ائري أو االقتص�ادي أو التميي�ز عل�ى
أساس الجنس أو في األنشطة المدرسية.

على مستوى المدرسة.
.7الس�ماح للطلب�ة المتس�ربين بااللتح�اق
بالدراسة بغض النظر عن سنهم وفق شروط

أسبابه نفسية ودوافعه خطيرة

التسرب المدرسي والتأخر عن الدراسة
ّ

امل�ستقبل العراقي /ميثاق �سلمان
ٌ
ٌ
ٌ
ضع�ف أم حالة مرضي�ة ...هي
خ�الف،
كس�ل،
خصائص تتسم بفعل "التسرّب المدرسي" الذي
يطال المراهق في مرحلته الثانوية والمتوسطة
 .أس�بابه نفسية ودوافعه خطيرة تتطلب تدخالً
س�ريعا ً للح� ّد من مخاط�ره على صح�ة التلميذ
النفسية والصحية.
"التس�رب المدرس�ي" نم�وذجٌ تعايش�ه معظم
الم�دارس خصوصا ً الرس�مية والمهنية ،يرتبط
ّ
متنفس حريّة هربا ً من المحيط
بمبدأ البحث عن
الخان�ق الذي يأس�ر الطال�ب وقد ي�ؤدي به الى
مرحل�ة اإلدمان عل�ى المخ�درات او غيرها من
السلوكيات المنحرفة .
اس�توقفت ظاهرة تس�لل الطالب من مدارسهم
أولي�اء األم�ور ،واس�تحوذت عل�ى اهتم�ام
المعنيين لتسليط الضوء حول أسبابها والحلول
النموذجي�ة للح� ّد
م�ن تفاقمه�ا
في مجتمع

عل�ى االنتب�اه لس�لوكيات األوالد خصوصا ً في
المرحلتي�ن االبتدائي�ة والثانوي�ة .ورغ�م أن
ّ
يش�كل نوعا ً م�ن اختبار
الهروب من المدرس�ة
الطالب لقدرته على اختراق القوانين المدرس�ية
لهذا الس�بب يتكرر بشكل مس�تمر ،تعمد بعض
المدارس ال�ى التواصل الدائم م�ع األهل مع كل
غياب ألي طالب تالفيا ً للعواقب الوخيمة .هذا ما
يردع بعض التالمذة عل�ى االنجرار وراء رغبات
بع�ض زمالئهم والهروب معه�م ،فتحميهم من
األس�وأ.هذا م�ا اكده حس�ن حس�ين "مدرس"
متقاعد.

يغلب عليه طابع االهمال وتغيب
عنه رقابة األهل وسلطتهم على
أوالدهم.

عر�سية اأم مر�سية

م�ن ناحي�ة عل�م النف�س ،ينتج
التسرب المدرسي من أسباب عدة
كما يقول الدكتور س�عد محمود
اخصائي النفس�ية فه�ي تكون
إم�ا عرضي�ة أو خطيرة.مضيفا
"تعتب�ر العالق�ة المتزعزع�ة
بي�ن الطال�ب وإدارت�ه س�ببا ً
جوهري�ا ً للتس�رب المدرس�ي"،
لكنه يس�تدرك قائ�ال " إال أن تلك
المش�كلة ق�د تصل�ح إذا تمكنت
إدارة المدرس�ة م�ن اس�تيعاب
ق�درة التلميذ العلمي�ة والفكرية
و ا ال لتف�ا ف
وعدم إهماله
ا لمشا كل
نح�و
ا لت�ي
تواجهه".
و يتا ب�ع

عالج نف�سي

محمود حديثه "أما األكثر خطورة منها ،فيتجلى
من خالل األس�باب المرضي�ة التي تولد في حال
كان�ت األم تتع�رض للضرب من قب�ل الزوج ،أو
الخيان�ة أو حت�ى اإلفراط في ش�رب الكحول
واالعتداء ما يدفع الطالب إلى اإلدمان على
المخدرات أو االنحراف".
ويوضح الطبيب النفسي "تشير
حال�ة المراهق ال�ذي يتعمّد
ويخط�ط لله�روب م�ن
المدرسة ،الى التعاسة
ف�ي المن�زل أو

ا لمد ر س�ة ،
ّ
ويشكل هذا التسرب
نوع�ا ً م�ن االنف�راج

يتح�وّل إلى ّ
ف�خ فمصيبة حي�ن يتخطى الحدود
ويدخل خانة الممنوعات.
م�ن ناحي�ة أخ�رى ،ق�د يتع�رض الطال�ب الى
ضغوط�ات جمّة ،كالض�رب أو االهان�ة .وكلما
كان الطال�ب في عمر صغي�ر كلما تفاقمت ح ّدة
المش�كلة بحثي يتوجب على المدرسة والعائلة
التع�اون مع�ا ً والترق�ب لحالة المراهق بش�كل
أعمق ".

الأهل ..مفتاح ّ
احلل

فيما يرى الباح�ث التربوي وليد كامل أن األهل
ه�م مفتاح الحل قائال "يكم�ن الدور األبرز على
المدرس�ة واأله�ل للتصدي له�ذه الظاه�رة ،إذ
ّ
الح�ل وبالتعاون مع
إن األهل يش�كلون مفتاح
المدرس�ة يتخط�ى الطالب مش�كلته بأقل ضرر
ممك�ن ،وينتج ذل�ك من التواصل المس�تمر بين
األهل والمدرس�ة للتع�اون على إيج�اد الحلول،
وبإشراك المرشد النفس�ي واالجتماعي إضافة
الى مناقشة المشاكل السلوكية وتوعية التالمذة
ألخطارها ".

�سلوكيات الأولد

ف�ي م�وازاة ذل�ك ،تح�رص بع�ض الم�دارس

ولكن س�عد محمود يعود ليؤك�د "يبقى العالج
النفس�ي الح�ل األنس�ب لمش�كلة التس�رب
المدرس�ي ناهيك عن تأمين بيئة آمنة وس�ليمة
في المنزل والمحيط إلنشاء جيل صالح خال من
العق�د النفس�ية ،خصوصا ً أن غياب االس�تقرار
في حياة الطالب خارج المدرس�ة قد يؤثر س�لبا ً
على تواجده فيه�ا وارتياحه هناك .فالمش�اكل
الزوجي�ة تعرّض الولد لصدم�ة قد تأتي نتائجها
س�لبية .من المه�م أن يبقى األهل عل�ى تواص ٍل
دائم مع المس�ؤولين في المدرسة ،وعدم إهمال
أي أزم�ة يمر به�ا الولد لتكون أم�را ً عابرا ً يزول
مع الوقت.
التأخر الدراس�ي ق�د يحول الطفل إلي ش�خص
انطوائ�ي ,أي منفص�ل ع�ن أصدقائ�ه ويفضل
أن يبق�ي وحي�دا معظ�م الوقت واليش�ارك في
األنشطة االجتماعية المختلفة".

تاأخر طفلك الدرا�سي� ..سبب انطوائه

وعل�ى صعي�د متص�ل ثم�ة ظاه�رة تربوي�ة
اخرى مؤش�رة وهي عملي�ة تأخر بعض االبناء
ع�ن الدراس�ة وفي ه�ذا الش�أن ترتب�ط العزلة
االجتماعية ارتباطا قويا بمش�كالت أخرى مثل
الصعوب�ات المدرس�ية والمش�كالت االنفعالية
ف�ي مرحل�ة المراهقة .بحس�ب د.أحم�د يحيي
عب�د الحميد أس�تاذ عل�م االجتماع ال�ذي يؤكد
"أن التنشئة االجتماعية وعوامل التربية األولى
تلع�ب دورا ف�ي تكوين االتجاه�ات االجتماعية
وتعم�ل علي اندم�اج الطفل ف�ي المجتمع الذي
يحي�ط به .وم�ن المع�روف أن الطفل يكتس�ب
مقومات س�لوكه االجتماعي س�لبا وإيجابا من
خالل الخبرات التي يمر به�ا ويتعامل معها منذ
بداية حياته.
فم�ن األس�باب الت�ي تجع�ل الطف�ل انطوائي�ا

الش�عور بالنقص ,وبسبب ما يسمعه عن نفسه
من�ذ صغره وافتق�اده الش�عور باألمان وفرض
الرقاب�ة الش�ديدة علي�ه ,والتي تش�عره بالعجز
عند االس�تقالل والفقدان المبك�ر للحب ,كما أن
انفصال الوالدين يؤدي إلي ارتفاع نسبة حدوث
االنطواء ,لذلك من الضروري أن نالحظ األطفال
في المرحلة األولى وخاصة من س�ن س�نة إلي
أربع سنوات".
ويوض�ح أس�تاذ عل�م االجتم�اع "أن التلمي�ذ
االنطوائ�ي تحصيله الدراس�ي ضعي�ف ,فالعلم
والتعلي�م يحتاج�ان إل�ى التفاعل م�ع المدرس
والمنه�ج ,وه�و أم�ر ال يتحق�ق نتيج�ة رفضه
للتواص�ل م�ع األخريين ولي�س بس�بب الغباء,
فالطف�ل االنطوائ�ي يك�ون مفرط الحساس�ية
وفي حاجة ش�ديدة إلعادة ثقته بنفس�ه ,وذلك
ع�ن طريق تنمية ش�خصيته وقدرات�ه بتواصله
وتفاعل�ه مع اآلخري�ن من خالل االش�تراك في
األنش�طة المختلف�ة والرح�الت وع�دم كب�ت
مشاعره ومنحه مساحة من الحرية في سلوكه,
مع وضع ضوابط ال تشعره دائما إنه مخطئ".
وترج�ع د.رش�ااحمد مدرس علم نف�س الطفل
أسباب االنطواء عند األطفال إلي أساليب التنشئة
االجتماعية الخاطئة م�ن القائمين علي رعايته
منذ البداية ,موضحة "أن التدليل والرعاية الزائدة
سببان مهمان في تكوين شخصية الطفل ,وذلك
حين ال يس�تطيع أن يتقبل ش�خصيات األطفال
اآلخري�ن أو االندماج معهم لش�عوره أنه أفضل
منهم أو أنهم موجودون فقط لخدمته وإعطائه
كل م�ا يريد ,وهنا تفش�ل عالقات�ه ألنها قائمة
عل�ي األخ�ذ فق�ط دون العطاء ,وعل�ي العكس
م�ن ذلك ف�إن اإلهم�ال والعقاب الزائد يش�عره
بالدوني�ة ويجعله طفال مهزوز الش�خصية مما
يدفعه لالنط�واء ,كما أن األطفال المنطوين هم
آلباء وأمهات أو معلمين ومعلمات منطوين كما
أثبتت العديد من الدراسات.
وبالتالي عل�ي اآلباء إقامة العدي�د من العالقات
االجتماعي�ة واالعت�دال ف�ي تربي�ة أطفالنا فال
قس�وة وال تدلي�ل ,وتدريبهم علي هرم الس�الم
الداخل�ي ال�ذي يبدأ به وهو التقب�ل بمعني تقبل
ذاته بعيوبها ومميزاتها التي ال يستطيع التغيير
فيها كالطول والجنس ولون البشرة ....الخ ومن
ثم تدريب�ه علي تقب�ل اآلخر بعيوب�ه ومميزاته
المختلفة والمتشابهة معه.
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الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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الفــيـتـو األمـريكـي والصـمـت العـربـي

خالد ال�صلعي

ش�يء ال يص�دق ،فرغ�م أن الفيت�و
األمريكي األخير حول إدانة وش�جب
التوس�عات االس�تيطانية اإلسرائيلية
ف�ي الضف�ة الغربي�ة  ،ج�اء مجلجال
وس�ط تأييد أممي غير مسبوق ،إال أن
تداعياته اإلعالمية والسياس�ية مرت
ب�ردا وسلاما على جمي�ع المهتمين
إعالميا وثقافيا وسياسيا بأم القضايا
العربية ،وهي القضية الفلسطينية.
وال أدري الس�بب الحقيق�ي وراء هذا
التغيي�ب المتعمد له�ذا الحدث الدولي
اله�ام  ،وكأن هناك تواطؤا مش�بوها
بي�ن اإلرادة األمريكي�ة وجمي�ع
المهتمي�ن والمتتبعي�ن للقضي�ة
الفلس�طينية عربي�ا ،برغ�م التأيي�د

األمم�ي المطل�ق  ،وه�و م�ا يعط�ي
للع�رب وللفلس�طينيين خاصة ،قوة
ضغ�ط إضافية ،وزخما ديبلوماس�يا
أممي�ا للتص�دي للوالي�ات المتح�دة
األمريكية التي أصبحت منعزلة تماما
ع�ن اإلجم�اع الدولي ،فاألم�ر يتعلق
بتصوي�ت أرب�ع عش�رة دول�ة تأييدا
للق�رار ضد دول�ة واحدة متمترس�ة
وراء باطل الفيتو ديمقراطيا.
ولعلها من وجهة نظر علم الحضارات
إش�ارة قوي�ة للش�يخوخة الت�ي
ب�دأت تزح�ف بق�وة عل�ى الحضارة
األمريكي�ة ،وبداي�ة أف�ول حض�ارة
الوجب�ة الس�ريعة" الهامبورغ�ر "،
فبعد انهي�ار ثقافة القوة العس�كرية
وتراج�ع البط�ش االس�تخباراتي،
هاهي الوالي�ات المتح�دة األمريكية

تعود القهق�رى وراء اإلجماع الدولي
ح�ول قضي�ة س�بق وأن أدانته�ا عبر
مؤسس�اتها الرس�مية ،حي�ث س�بق
للمتحدث الرسمي باسم البيت األبيض
وسفيرة الواليات المتحدة األمريكية
باألم�م المتح�دة أن أص�درا بيان�ات
تهاجم رغبة وإرادة الكيان الصهيوني
بتوسيع المستوطنات ،واعتبرت هذه
البيانات أن قرارات التوس�يع ال تخدم
ترتيبات السالم .
م�ن المعل�وم قانونيا أن التوس�عات
االس�تيطانية تنته�ك كل المواثي�ق
واألعراف الدولية ،وأي دفاع أو تستر
هو ش�راكة معلنة في ه�ذا االنتهاك،
وعل�ى الرغ�م م�ن أن تبني إس�رائيل
أمريكيا أصبح م�ن نافل القول ،إال أن
التح�والت الدولية ،هي أيضا أصبحت

م�ن ناف�ل األح�داث .أمري�كا األمس
ليس�ت هي أمري�كا اليوم  ،وروس�يا
البارح�ة كم�ا الصين والهن�د وإيران
وغيره�ا م�ن البل�دان القادم�ة بقوة
إلى الساحة الدولية ،ليست هي نفس
بل�دان البارح�ة  .لك�ن دول الع�رب
تبقى هي ه�ي ،رغم أنه�ا تعتبر قلب
متغي�رات الكون ونبضه�ا  ،لكنه كما
يبدو قل�ب توقف عن النب�ض مؤقتا،
إل�ى أن يرح�ل عن�ه ه�ؤالء الح�كام
المعين�ون بظهائر غربي�ة ،فهم اآلن
أص�ل بالء األم�ة العربية وسوس�ها.
أنه�ا اللحظ�ة التاريخي�ة المفصلي�ة
الت�ي كان باإلم�كان اغتنامه�ا ك�ي
يثبت�وا وجوده�م ،كق�وى ناهض�ة،
تمتلك كل أس�باب النه�وض والتقدم
والحض�ارة ،لكنهم لألس�ف مهتمون

حتـى ال نبـكــي جـمـيـعــاً !!

عبدالعظيم دروي�ش
أيا ما تكن نتيجة االستفتاء ذ ذ نعم
أو ال فإن�ه بات عل�ي الجميع: مؤيد
أو معارض, الخضوع إلرادة الشعب
ش�ريطة تجنب تلك االنتهاكات التي
س�ادت عملية االقتراع في جولتها
األول�ي الت�ي ج�رت ف�ي مث�ل هذا
الي�وم من االس�بوع الماض�ي.وإذا
كان منظر الطوابير الحاش�دة التي
اصطفت فيه�ا جماهير المواطنين
من�ذ الصب�اح حتي س�اعة متأخرة
م�ن اللي�ل انتظ�ارا لدوره�م ف�ي
اإلدالء برأيه�م ف�ي الجول�ة األولي
ق�د احتس�بها كل ط�رف -س�واء
كان مؤي�دا أو معارض�ا دليلا
عل�ي قدرته عل�ي الحش�د والتعبئة
وإقناع المواطني�ن بما يراه أنه في
صالحهم ,ف�إن ارقام المش�اركين
في تل�ك الجولة قد ج�اءت صادمة
للطرفين إذ ش�ارك فيها نحو الثلث
فقط ممن لهم حق التصويت نحو8
ماليين مواطن من بي�ن 26مليونا,
وه�و أم�ر يؤك�د أن رجل الش�ارع
ق�د كفر ب�كل تلك الوج�وه المؤيدة
والمعارض�ة الت�ي تصط�ف خل�ف
ميكروفونات المنص�ات بالميادين
أو أمام عدسات الفضائيات ليديروا
معرك�ة لتصفي�ة الحس�ابات فيما
بينه�م بع�د أن أس�قطوه أي رج�ل
الش�ارع -م�ن حس�اباتهم جميع�ا

وانش�غلوا بمش�روعهم الخ�اص,
وه�و م�ا أقن�ع المواطن البس�يط
ب�أن انتظاره لقط�ف ثم�ار الثورة
سيطول!!
أم�ران هم�ا أبرز م�ا كش�فت عنه
الجولة األولي من االس�تفتاء نرجو
ان يس�توعبهما الجمي�ع ,األول :إن
الشعب الذي كان قد خلع عن نفسه
رداء السلبية وشعر بقيمته وسيادته
وحقه في إعمال إرادته ,والذي كان
يأمل في االنتقال سريعا إلي مصاف
الدول الديمقراطية التي تمارس�ها
وتحت�رم نتائجها أمال ف�ي تحقيق

أهداف الثورة عيش ..حرية ..عدالة
اجتماعية ق�د أصابه اإلحباط وعاد
إل�ي س�لبيته مرة أخ�ري كفرا بكل
تلك الوج�وه التي ينتظ�ر كل واحد
منها أي خطأ من اآلخر ليحوله إلي
خطيئة ,يندد بهاويلق�ي باتهاماته
بالتكفي�ر والتخوين عل�ي غيره ,أو
بمحاولة إدخ�ال الوطن إلي عصمة
الجلباب واللحية بعد أن يشطب رقم
التنوع الثقاف�ي للمجتمع المصري
م�ن معادل�ة الحي�اة عل�ي أرض
الوط�ن ويجع�ل الص�راع فريض�ة
عل�ي كل مواطن!! األم�ر الثاني :إن

م�ا أعلن حتي اآلن عن أن نس�بة التصويت بـ نعم
ال تتج�اوز في أفض�ل الظ�روف 57%بينما اختار
نحو 43%من أعداد المش�اركين في االستفتاء أن
يك�ون رهانهم علي أن ال لن تلق�ي بهم في جهنم
وبئس المصير ,قد ج�اءت لتؤكد ألصحاب تيارات
اإلسلام السياس�ي أن هناك طرفا آخر يشاركهم
الوطن البد وأن يحترموا رأيه ويستمعوا إليه ال أن
يتجاهل�وه وأن يكفوا عن إدارة الماكارثية الدينية
إن صح التعبي�ر -باعتبار أن األرض والوطن ليس
لهم وحدهم وأن الدين لله والوطن للجميع وليس
فق�ط لإلخوان وللمتعاطفين معهم أو ش�ركائهم
المؤقتين من السلفيين والجهاديين!!
وبص�رف النظر ع�ن النتيجة النهائية لالس�تفتاء
فإن القضية هنا س�تبدأ في اليوم التالي إلعالنها,
فالرف�ض يحتم علي الجميع إيجاد صيغة توافقية
حقيقية تس�ابق الزمن لتحديد مس�تقبل الوطن..
أم�ا نع�م فس�تفرض عل�ي إدارة الدول�ة أن تعيد
بالحوار كل م�ن خرج عن الس�رب لتتوحد جهود
الجمي�ع لصياغة حياة جدي�دة هادئة نبعد بها عن
إدارة الحروب أوالصراع�ات فيما بيننا وإهدارقيم
الع�دل والمنطق والقانون ,وهو م�ا يفرض علينا
جميعا احترام إرادة الشعب شريطة أن تتوقف أي
فئة أو جماعة عن محاولة تحقيق مصلحه معينة
له�ا أختير توقي�ت فرضها بطريق�ه تثير عالمات
االس�تفهام بص�رف النظ�ر ع�ن مصلح�ة جميع
الش�ركاء ,وعل�ي أن تتنازل أي مؤسس�ة أو إدارة
طواعي�ة عن مب�دأ فرض األمر الواق�ع دون حوار
ال لش�ئ س�وي ألن هذه اإلدارة أو المؤسسة تمثل
س�لطه أعلي حتي ال نبكي يوما ما ال قدر الله علي
وطن أحرقناه بأيدينا!
نقال عن "الأهرام" امل�صرية

ميكافييل العراق

بنه�ب خي�رات أوطانه�ا وش�عوبهم
والتنكي�ل به�م وس�جنهم والتضييق
عليه�م ومحاصرتهم  ،ع�وض قيادة
هذه األوطان والشعوب إلى مستويات
راقية وسامية.
ال�كل بات يعترف بم�ا فيهم الواليات
المتح�دة األمريكي�ة  ،أن سياس�ة
االس�تيطان ته�دد الس�لم واألم�ن
االجتماعيي�ن الهش�ين أصلا ،وأن
التراكم�ات ال ب�د وأن تفض�ي ال�ى
احتقان�ات وتفج�رات بالمنطق�ة
الت�ي أصبحت خ�ارج معايير الضبط
والتدجي�ن كم�ا ف�ي الس�ابق  .حتى
وان تواطأت المؤسس�ات الرس�مية
واالعالمي�ة والثقافي�ة التي أصبحت
تحتكم ألجن�دة واحدة ،وه�ي أجندة
تميي�ع ما تبقى م�ن بصيص أمل في
ه�ذه األمة وتجفي�ف البقي�ة الباقية
م�ن وعيه�ا الوج�ودي واإلنس�اني .
وكأن هن�اك صراعا خفي�ا بين ارادة
البقاء ورغب�ة المح�و ،والتاريخ هو
الحك�م النزي�ه .الوالي�ات المتح�دة
األمريكي�ة تجي�ب اآلن بص�وت عال
وجه�ور أمام صم�ت ال�دول العربية
وأبواقه�ا اإلعالمي�ة ،وف�ي ف�ورة
أممية ،أنه�ا عدوة الش�عوب العربية
 ،وبخاص�ة الش�عب الفلس�طيني،
وض�د العالم أجم�ع  ،ومع اس�رائيل
فق�ط .فإن تعلن بريطانيا وفرنس�ا ،
حليفاها التقليديان عن مس�اندتهما
لقرار الش�جب األممي ،بما فيه قرار
األمين العام نفس�ه ،فهذا ال يعني اال
أم�را واحدا س�بق للمفكر الفرنس�ي
"ج�ان بوردي�ار أن لخصه ف�ي قولة
له عن الرأس�مالية الت�ي بدأت تقضم
جس�دها .قبل أيام اعتم�دت صحيفة
"البراف�دا" الروس�ية م�ا كتبه عراب
الوجود األمريكي بداية الس�بعينيات
من الق�رن الماض�ي وزي�ر خارجية
الواليات المتحدة األمريكية "هينري
كيس�نجر"  ،حين تنبأ بأفول اسرائيل
بعد عش�ر س�نوات ،وهو التنبؤ الذي
لم يؤاخذ به العراب برغم أنه يعاكس
أحالم هرتزل ،ووعد بلفور ،ويس�فه
رومانس�ية محمود عباس .لكن أحدا
من محاميي السامية لم يرفع قضية
ضد كيسنجر .
وأم�ام الفيت�و األمريك�ي والصم�ت
العرب�ي ب�كل مؤسس�اته الرس�مية
والش�به رس�مية وغير الرس�مية ،ال
يمكن تفسير هذا التكالب االستيطاني
الصهيون�ي ،إال عل�ى ض�وء المث�ال
الش�عبي المغربي ،ال�ذي يقول :حين
تزداد سرعة الطبل  ،فتلك عالمة على
توقفه.

مازن �صاحب

م�ا بي�ن االنباء الت�ي تحدثت ع�ن «الموت
السريري» للرئيس العراقي جالل طالباني
وبين تحس�ن حالته الصحي�ة ونقله لعالج
اعمق واش�مل في مش�فاه االلماني ،تمتد
مسيرة مام جالل االسم المحبب لطالباني
وهو «العم جلال» على ط�ول عمره الذي
امت�د ف�ي العم�ل السياس�ي من�ذ ان كان
عم�ره  18وحتى عمر  83عاما ،في محافل
متباينة وظروف ش�تى ،تؤك�د ان طالباني
يمكن ان يوصف بكونه «ميكافيلي العراق»
وهذا الوصف ايجابي بكل ما في مضمونه
م�ن تعاليم جاء به�ا ميكافيلي ف�ي كتابه
«األمي�ر» وطبقها طالبان�ي بفنون افضل
ربم�ا من ذل�ك االمير ال�ذي كان ميكافيلي
معلمه.
المع�روف ع�ن طالبان�ي اتف�اق خصومه
على ش�خصيته المحببة ،التي ال يمكن لهم
كرهه�ا ،كذل�ك عدم ق�درة اصدقائ�ه على
تحم�ل صراحته حتى مع اق�رب المقربين
الي�ه ،فيما يتذكر محاوره م�ن كبار القادة
والش�خصيات الدولية ،نوادره وقفش�اته
الت�ي يوظفها عادة الغراض الحصول على
مكتس�بات غير مس�بوقة ف�ي المحادثات
الرسمية.
كل م�ا ينتظر مام جالل م�ن نتائج مرضه
االخير ،مع االمنيات له بالعمر المديد ،فان
الحديث عن نتائج فراغ دستور تبدو بعيدة
عن الواقع العراقي ،لك�ن غيابه عن العمل
السياس�ي يترك فراغ�ا ،لرج�ل يتفق على
الح�وار معه الفرق�اء العراقيي�ن بمختلف
ميوله�م واتجاهاتهم ،ه�ذا الرجل الذي رد
يوم�ا على صحافي س�اله لم�اذا توافقون
على اخذ المس�اعدات من اط�رف مختلفة
سياس�يا ،بقوله «القضي�ة الكردية تحتاج
ال�ى معاونة الجميع وكل من يرمي قرش�ا
ف�ي الطاس�ة علينا ش�كره ولي�س رفضه
السباب عقائدية».
وه�و القائ�ل ب�ان طم�وح الك�رد بدول�ة
كردس�تانية اق�رب ال�ى المس�تحيل ،الن
السياس�ة ف�ن الممك�ن والبيئ�ة المحيطة
باالك�راد تك�ون عدائي�ة بظه�ور ه�ذه
الدولة ،وهو الوس�يط المحترم بين حليفه
االس�تراتيجي مس�عود برزان�ي وحليف�ه
الرس�مي رئيس ال�وزراء ن�وري المالكي،
ف�ي وقت اراد االك�راد ان يكون معهم ضد
المالكي ،وطالب�ه برلمانيون عراقيون بان
يك�ون مع الدس�تور ضد برزان�ي فرفض،
متعلالً بكلمته «مس�ك العصا من الوسط»
ويحت�اج العراقي�ون بكرده�م وعربه�م
ومختل�ف اطيافه�م الديني�ة والقومي�ة،
اعادة قراءة س�يرة مام جالل مرة واخرى،
لعلهم يفهمون الفارق ما بين رجل الحزب
السياسي ورجل الدولة.

أهــذا ديــن أم طــني يا عــرب ؟
من�سي الطيب (كاتب �سوداين)
َ
(رضي الله عنه) سي َدنا حمزة بن
قتل س�ي ُدنا وحشي
َ
(رضي الله عنه) في معركة أحد بأمر من
عبد المطلب
َ
(رضي الله عنها) ،
سيدتنا هند بنت عتبه
َ
(رضي الله عنه) القاتل ف�ي الجنة وحمزة
فوحش�ي
َ
سيد الش�هداء المقتول في س�بيل الله في الجنة على
ُس�رر ٍمتقابلين .بعدما َ
(رضي الله
قتل سي ُدنا وحشي
َ
(رضي الله عنه) جاءت سي ُدتنا هند
عنه) سي َدنا حمزة
َ
ْ
(رضي
فمثلت بجثة س�يدنا حمزة
(رض�ي الله عنها)
َ
َ
الله عنه) واستخرجت كبده الكته بأسنانها،
ّ
تسنم سي ُدنا
فرضي الله تعالى عنها وأرضاها .بعدما
َ
(رضي الله عنه) زمام الحكم
معاوية بن أبي س�فيان
َ
وأصب�ح خليف�ة المس�لمين وخ�ال المؤمني�ن وعم
المتقي�ن وكات�ب الوحي ّ
دس إل�ى س�يدِنا الصحابي
(رضي الله عنه) الس� َم بالعس�ل فقتله
مالك األش�تر
َ
(رضي الله عنه) في
مس�موما ،وقال س�ي ُدنا معاوية
َ
ذلك اليوم مقولته الشهيرة "إن لله جنودا من عسل".
بعد ذلك َ
(رضي الله عنه) س�ي َدنا
قتل س�ي ُدنا معاوية
َ
(رضي الله عنه) وأم َر بإحراق جثته
محمد بن أبي بكر
َ
في جوف حمار .ثم بعدها َ
(رضي
دس سيدنا معاوية
َ
(رضي الله
الله عنه) الس� ّم إلى سيدنا الحسن بن علي
َ
عنه) س�بط الرسول وس�يد ش�باب أهل الجنة فقتله
مسموما،
فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم .بعدما مات سي ُدنا
َ
(رض�ي الله عن�ه) ودخل الجنة ،ج�اء دو ُر
معاوي�ة
َ
(رضي الله عنه) فقتل سي َدنا
سيدنا يزيد بن معاوية
َ
(رضي الله عنه) س�بط الرسول وريحانته
الحس�ين
َ
من الدنيا وس�يد شباب أهل الجنة في معركة الطف،
ُ
الحس�ين وأصحا ُبه
وبعدم�ا أنته�ت المعركة وق ِت�ل
ُ
(رضي الله عنهم) جاء س�ي ُدنا
وأهل بيته من الرجال
َ
(رض�ي الله عن�ه) فقطع
الش�مر بن ذي الجوش�ن
َ
َ
(رضي الله عنه) .بعد ذلك أم َر
رأس س�يدنا الحس�ين
َ
(رضي الله عنه)
س�ي ُدنا عم ُر بن سعد بن أبي وقاص
َ
(رضي الله
الذي كان القائد العس�كري لجيش يزي�د
َ
عنه) بإحراق مخيم أهل البيت وس�بي بنات الرسول
وحفيدات�ه وه�و يق�ول "ال ُتبق�وا ألهل ه�ذا البيت
باقي�ة" ،وق�د كانت عل�ى رأس المس�بيات س�يدتنا
(رض�ي الل�ه عنها) حفيدة الرس�ول
العقيل�ة زينب
َ
(ص) .وبعدما انتهت المعركة والحمد لله على خير،
أخذوا السبايا إلى والي الكوفة حيث سيدنا عبيد الله
(رضي الله عنه) ليش�في غليله بهم  ،ومنه
ب�ن زياد
َ
إل�ى الش�ام حيث القص�ر األموي ف�كان بانتظارهم
(رضي الل�ه عنه) ،حيث انه
س�ي ُدنا يزيد بن معاوية
َ
َ
ركب الس�بايا تتقدم�ه رؤوس أهل بيت
عندم�ا رأى
(رضي
النبوة مرفوعة على الرماح ،قال س�ي ُدنا يزيد
َ
الله عنه) متشفيا:
َ
ُ
ْ
لما َب ْ
ُ
الشموس
تـلـك
وأشرقت ***
الحمول
دت تلك
جيرون
ربا
على
ِ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
تص�ح *** فلقـد
ص�ح أو ال
فقل�ت
الغـ�راب
نع�ق
ُ
قضيت من النبي ديوني
(رضي الله عنه) انه أخذ ثأره من النبي
وكان يقص�د
َ

(رضي الله عنه)
محمد (ص) بقتل س�بطه الحسين
َ
وس�بي عيال�ه وأهل بيت�ه .فقد كان س�ي ُدنا يزيد بن
(رض�ي الله عنه) ال ينس�ى ث�أره مع النبي
معاوي�ة
َ
فمكن�ه الل�ه من ذلك وقد أحس�ن به تعال�ى إذ جعله
خليفة للمسلمين وأميرا للمؤمنين.
الس�طور أعاله مس�توحاة من حلقات "رجال حول
الرسول" التي تنشرها العربية على موقعها كل يوم
في ش�هر رمضان الكريم والتي جعلت من وحش�ي
قاتل حمزة صحابيا جليال ُ
حس�ن إسلامه ومجاهدا
ال يشبهه مجاهد في سبيل الله  ،كما جعلت من يزيد
ب�ن معاوية  -قاتل اإلمام الحس�ين ابن بنت رس�ول
الل�ه  -أمي�را للمؤمنين قد قاب قوس�ين أو أدني من
مهب�ط الوحي ليبّـش�ره برضوان م�ن الله ورحمة،
فترى القرّاء العرب المؤمنين جدا يترضون على يزيد
ف�ي تعليقاتهم ويدع�ون الله أن يحش�رهم مع يزيد
ووحشي يوم القيامة.

�سعد الكناين
مسلسل التفجيرات الدامية التي تشهدها
الم�دن العراقية بي�ن فترة وأخ�رى تثير
العديد من التساؤالت حول هوية القائمين
بها ،وأهدافهم م�ن وراء هذه التفجيرات
الموجهة باألساس ضد المدنيين والبنية
التحتي�ة ألعراقية التي تس�تهدف حرمان
العراق من أالستقرار والعمل على زعزعة
أمن�ه وإبق�اء حال�ة إال اس�تقرار ،ونجد
هذه الرس�ائل تصل بشكل قوي ومباشر
على ش�كل تفجيرات متع�ددة واغتياالت
لش�خصيات ورموز مؤثرة على الساحة
السياس�ية كلم�ا اختلف�ت المصال�ح
واإلرادات من اج�ل الحصول على المزيد
م�ن عمليات االنتف�اع ،وبالتال�ي انتفاخ
الجيوب من خالل تصفية حس�اباتها مع
اآلخرين عبر اس�تخدام العنف والجريمة
في بل�د انه�ار في�ه الوضع األمن�ي منذ
الغزو األمريك�ي لتحقيق أهداف ال يمكن
حصر أسبابها الغاية منها هو بث الرعب
والبلبلة وعدم االستقرار  ،ولم يعد خافيا
عل�ى أح�د  ،أن مدب�ري ومنف�ذي ه�ذه
االنفجارات هم أنفس�هم الذي�ن يريدون
الع�راق وس�ط ص�راع دم�وى وبالتالي
إثبات األقوى واألحق بقضم أكبر كم من
الكعك�ة العراقية  ،ونش�عر أنن�ا أصبحنا
حق�ل تجارب له�ذه الممارس�ات العبثية
بم�ا فيها إطلاق األف�كار والتصريحات

ونحن هنا ال يسعنا إال أن نسأل  :أهذا دين أم طين يا
عرب ؟ إن كان هذا ً
دينا ،فإننا نبرأ إلى الله ورس�ول ِه
الكري�م م�ن هك�ذا دي�ن ،وإن كان طينا فلعن�ة الله
ومالئكت ِه ورس�ل ِه والناس أجمعين على هذه الطينة
التي ال تميّز بين الحس�ن س�بط الرسول ويزيد وبين
حمزة س�يد الش�هداء ووحش�ي .ثم إذا كان هذا هو
ّ
ّ
والترحم
بالترضي
دينكم ال�ذي تتعبدون ربكم في�ه
على قتلة أهل بيت نبيّكم ،فلماذا تدينون وتستنكرون
جرائم الصهاينة بحق الش�عب الفلسطيني المظلوم
وتلعنون شارون ؟ فالقاتل والمقتول إذن في الجنة،
(رضي الله
فلم�اذا ال تقول�ون مثال س�يدنا ش�ارون
َ
(رض�ي الله
عنه) قتل وش�رّد الش�عب الفلس�طيني
َ
عنه) وأنتهت الحكاية ؟ س�يقول البعض :إن شارون
ليس مس�لما وال يجوز الترضي عليه ! ما ش�اء الله !
ّ
يتشفى
وهل كان يزيد بن معاوية مس�لما وهو الذي
على مرأى ومس�مع المس�لمين بأخذ ثأره من النبي

بقتل وس�بي أهل بيته؟ سيستشهد أحباب يزيد وهذا
َ
ْ
ْ
كسبت
خلت لها ما
(تلك أمة قد
دينهم باآلية الكريمة
َ
سألون عما كانوا يعملون).
ولكم ما كسبتم وال ُت
وهذا كالم جميل جدا ،لكن لماذا إذن ال زلتم تتعبدون
بق�راءة الق�رآن الكري�م وهو يلع�ن ويتب�رأ في كل
آيات�ه من أناس غابرين كان�وا كافرين والمين وقتلة
ومجرمي�ن ومفس�دين ف�ي األرض أمث�ال النمرود
وفرعون وقارون وهامان وغيرهم ؟
ث�م إن قارون كان على دين موس�ى قبل أن يخس�ف
الله به األرض ّ ،
وإن فرعون قد آمن برب موسى قبل
أن يغ�رق في البحر وأصبح من المس�لمين باعتراف
الق�رآن ،فلم�اذا ال تتمّ�ون معروفك�م وتترض�ون
رضي الله عن فرع�ون وأرضاه كلما
عنه فتقول�ون
َ
ذكرتم�وه خاص�ة إنه نطق الش�هادة قب�ل أن يموت
مثلم�ا فعل صدام ؟ َ
ومن كانت آخر كلماته الش�هادة
دخل الجنة .يعني هي بقت على فرعون ؟.

عنـــدمــا ُيفـــقــد الــحــيــاء

العبقري�ة الت�ي تتفت�ق عنه�ا أدمغ�ة
المس�ؤولين ف�ي معالجته�م للح�د م�ن
هذه األعم�ال اإلرهابية  ،وهي عبارة عن
تصريحات ضبابية معممة تأتي وراء كل
تفجير إرهابي تش�به تماما كما بالعرف
الش�عبي ( قراية فاتح�ة) ندين  ،نطالب،
نش�جب ..ال�خ  ،ال تمت بصل�ة مع بؤس
الح�دث و المعالج�ة الحقيقي�ة ل�ه التي
تكمن في مقدمة األس�باب (طبيعة بناء
المؤسس�ات األمنية والعسكرية وصناع

الق�رار فيها والتدخل السياس�ي الحزبي
الفئ�وي المرتبط بأجن�دات خارجية في
آلي�ات عملها وبق�اء قادته�ا أو مدرائها
أكثر من المدة المقررة وهي س�نتان مع
س�نة واحدة قابل�ة للتجديد فق�ط وهذا
ما معم�ول به بأكث�ر دول العالم إال قادة
امن العراق مضى على وجودهم أكثر من
خمس س�نوات واس�تنفدوا كل ما لديهم
م�ن عطاء ناهيك عن الوالءات والمحاباة
وغيره�ا م�ن أم�ور ش�خصية ونفعي�ة

ال أع�رف إن كان هؤالء الش�راذم يدين�ون حقا بدين
اإلسلام أم إنهم على دين آخر؟ فإذا كانوا مس�لمين
فلم�اذا كل هذا البغض والع�داء المتواصل ألهل بيت
النبي ومواالة أعدائهم إل�ى الدرجة التي تجعلهم في
شهر رمضان الكريم يترضون ويترحمون على قاتلي
أهل بيت النبوة ويدعون الله أن يحش�رهم مع أولئك
القتلة ؟ أهذا جزاء إحسان رسول الله معكم ؟.
أبهذه األقوال واألفعال تريدون أن تلقوا رس�ول الله
ي�وم القيام�ة ؟ الله�م ّ
إننا نب�رأ إليك من ه�ذه األمة
ْ
قتلت أهل بيت نبيك ورس�ولك الخاتم
الفاس�دة التي
ونب�رأ إليك من أفعال وأقوال أحف�اد أولئك القتلة في
أسفوا على أنهم لم يشاركوا أجدادهم
زمننا هذا الذين ِ
بقتل أهل البيت فأصبحوا يترضون ويترحمون على
أولئك القتلة المجرمين ويدعونك أن تحشرهم معهم
يوم القيامة ،اللهم فاحش�رهم معهم ،واحشرنا مع
نبيك وأهل بيته المظلومين.

ضيق�ة) ،وعند س�ماع المواطن العراقي
هذه التصريحات البائسة التي ال تتناسب
م�ع فاجعة الحدث وانعكاس�اته العائلية
واالجتماعية تنغص عليه الحياة بانتظار
االنتهاء منها ،وس�رعان ما تكش�ف عدم
جدواه�ا فيتوق�ف العمل فيه�ا وتصبح
نتائجه�ا كأخواته�ا الس�ابقات ،صرفت
ماليين الدوالرات على تطوير مؤسسات
الدولة العراقية بما فيها األجهزة األمنية
وماليي�ن الناس ت�أذت نفس�يا ومعنويا

ومادي�ا من هذه األعمال اإلرهابية ولذلك
أصب�ح الش�عب العراقي ال يص�دق الوعد
الرس�مي من المس�ؤولين أو بخططهم
األمني�ة ألنها عاجزة وفاش�لة من خالل
تجربته في الس�نوات العجاف الماضية،
وكأننا نس�ير على السذاجة واالرتجالية،
الس�ؤال ..هل يمكن محاسبة أو مساءلة
قادة األجهزة األمنية ومن يش�رف عليها
بجدي�ة المهن�ة والمس�ؤولية األخالقية
؟ وهل م�ن المس�ؤولية المهني�ة ترقية
القائد أو المس�ؤول الفاش�ل إلى منصب
أعل�ى كم�ا يحصل الي�وم ؟!  ،من اجل ما
سبق نقول لكل أولئك الذين يراهنون على
مصالحه�م الش�خصية عليه�م ان يتقوا
الل�ه إذا كان أغلبية الش�عب العراقي ذاق
األمرين مما يجري فيه فأي حق يس�مح
ألي واح�د منا أن يصطف مع هذا الوضع
الس�يىء  ،ش�رف الرج�ال الحقيقيون ال
يتعلق بالعورة ومش�تقاتها فحس�ب بل
عند المواقف والصدق واحترام اإلنس�ان
وكرامته وحرمة الناس ودمهم وبقاء اليد
البيضاء نظيفة تسر الناظرين وصدق من
ق�ال (إذا نزع الحياء فق�د ضعف اإليمان
وماتت الغيرة وانعدمت الفضيلة) ونقول
لعوائل الش�هداء والجرحى والمظلومين
من أهلنا في العراق ،لكم الله وحده حتى
يأت�ي بأمره ويأخ�ذ كل مظلوم حقه بدال
من ه�ذه الفواجع والمظال�م التي تؤرق
القلب وتدمي العين.
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وخالفات البرلمان !!
منعم جابر

المستقبل العراقي /حسن البيضاني
أك�د االتح�اد العراقي لكرة القدم أن خمس�ا
وعرشي�ن س�رية ذاتي�ة خاص�ة بمدرب�ني
مرشحني لتدريب املنتخب الوطني يف املرحلة
املقبلة مطروحة عى طاولة النقاش الختيار
األفضل.
وقال عضو اإلتحاد العراقي لكرة القدم يحيى

زغري يف ترصيح خاص ل� املستقبل العراقي:
أن العدي�د من األس�ماء التدريبي�ة املرموقة
من أصحاب االنج�ازات والبصمات التدريبية
أب�دت رغبتها لخالفة امل�درب الربازييل زيكو
و وصل التحاد الكرة خمس وعرشون س�رية
ذاتية منها عن طريق وكالء أعمال او بش�كل
مب�ارش وبع�ض األس�ماء االتح�اد ه�و من
طرحه�ا ملناقش�تها وم�دى فائدتها ملش�وار

املنتخب الوطني الذي تنتظره اس�تحقاقات
مهم�ة أبرزها التصفي�ات النهائي�ة املؤهلة
ل�كأس العال�م  2014يف الربازي�ل وتصفيات
كأس آسيا .2015
وأوض�ح :ان اتح�اد الك�رة لم يخ�رت املدرب
اىل اآلن ،إال أن اليوم�ني املقبل�ني س�يكونان
حاسمني لتسمية احد املدربني األجانب لتويل
املهمة ,نافيا ً بالوقت ذاته أن يكون االتحاد قد

توصل التفاق رس�مي مع النجم األرجنتيني
ماردونا.
وأش�ار زغري اىل ان ،املدرب ديغو ماردونا احد
املرش�حني بعد أن أب�دى اس�تعداده لتدريب
املنتخب الوطن�ي العراق�ي يف املرحلة املقبلة
من مش�وار أس�ود الرافدين عن طريق وكيل
أعمال�ه ،واالتح�اد اىل االن لم
يبت باس�م وهوية املدرب

فيرغسون :من العار مشاركة رونالدو ضد مانشستر يونايتد

المستقبل العراقي /وكاالت
كش�ف س�ري أليكس فريغس�ون مرة أخرى
عن تمنيه عودة نجمه الس�ابق "كريستيانو
رونال�دو" ول�و لي�وم واح�د فق�ط الرت�داء
القميص األحمر بعد ثالث سنوات من رحيله
ع�ن قلعة أولد ترافورد لالنتقال لريال مدريد
بمبلغ  80ملي�ون جنيه إس�رتليني ،واعتقد
فريغس�ون ،أن رونال�دو س�يكون خائنا ً إذا
لعب املب�اراة املرتقبة بني اليونايت�د والريال
يف دوري أبط�ال أوروب�ا لكن�ه ع�اد ليف�ر
موقف رونالدو الرائع مع إدارة اليونايتد قبل
تركه للربيمريليج .رونالدو ساعد مانشسرت
يونايت�د عى الف�وز بثالث�ة ألق�اب للدوري
اإلنجلي�زي باإلضاف�ة ل�كأيس دوري أبطال
أوروب�ا والعالم لألندية خالل س�ت س�نوات
فقط مع النادي منذ مجيئه من س�بورتينج
لش�بونة قبل أن يكم�ل عامه ال�� ،17لذا لم
يخ�ف فريغس�ون عى اإلع�الم بأن�ه أفضل
الع�ب درب�ه يف الف�رتة األخ�رية م�ن حياته
املهنية كمدير فني للشياطني الحمر.وعندما

ُس�ئل الش�هر املايض ع�ن إمكانية
اس�تعادته م�ن ري�ال مدريد وصف
فريغس�ون الالع�ب الربتغ�ايل بأن�ه
أصب�ح غري قاب�ل لل�رشاء يف الوقت
الراهن ،وال يمكن لخزينة مانشسرت
يونايت�د تحم�ل التكاليف.ورغ�م أن
عق�د كريس م�ع الري�ال ممتد حتى
ع�ام  2015إال أن فريغس�ون يتمنى
عودت�ه يف ي�وم م�ن األي�ام يف ثان�ي
ترصيحات�ه ع�ن الالعب بعد س�حب
قرعة دور ال� 16بدوري أبطال أوروبا
وأض�اف لذل�ك بع�ض الترصيح�ات
املثرية للجدل ،والتي كانت غري مفهومة عند
البعض.فق�ال املدرب االس�كتلندي قبل يوم
واح�د من مباراته مع س�وانيس س�يتي عى
ملعب الحرية يف ال�دوري اإلنجليزي (الجولة
ال�" )18أحب رؤية رونال�دو هنا من جديد،
ً
حق�ا ،فقبل أن أكمل
لكن ه�ذا تفكري خيايل
حديثي يجب أن نرى امل�دة املتبقية يف عقده
م�ع ري�ال مدريد ،ث�م رؤي�ة كم س�يكلفنا
إعادته إىل أولد ترافورد"؟.وكش�ف "ال أعتقد
أن هن�اك أي�ة فرص�ة ،فالري�ال ل�ن يبيعه،
وأن�ا ال أع�رف متى س�ينتهي عق�ده هناك،
يج�وز أن يختار فري�ق آخر يف مرحلة ما من
حيات�ه املهني�ة ،ووقتها س�أتمنى أن يكون
ه�ذا الفريق ه�و مانشس�رت يونايتد ،لكن
هذا بعيد املنال" .وقال فريغس�ون عى
محمل الجد "العقد الذي أبرمناه مع
ريال مدريد عام  2009يقول أنه ال
يمك�ن لرونالدو أن يلع�ب ضدنا..
حق�اً ..س�تكون وصمة عار يف

البرازيل تواجه إيطاليا ودي ًا
المستقبل العراقي /وكاالت
أعلن االتحاد الربازييل لكرة القدم عن ترتيب مباراة
ودي�ة ض�د إيطالي�ا يف  21م�ارس /آذار املقبل
بمدينة جنيف السويرية.وس�تكون املباراة
ه�ي الثاني�ة لراقيص الس�امبا بع�د عودة
امل�درب لوي�س فيليبي س�كوالري حيث
سيس�تهل واليته الثانية بلق�اء إنجلرتا
يف لن�دن يوم الس�ادس م�ن فرباير/
شباط.وس�تلتقي الربازي�ل م�ع
إيطاليا رسميا يف مدينة سلفادور
ي�وم  22يونيو /حزيران املقبل
ضم�ن املجموع�ة األوىل
لبطول�ة كأس الق�ارات
التي تضم أيضا اليابان
واملكس�يك.يذكر أن
الربازي�ل وإيطالي�ا
س�بق والتقي�ا يف
نهائي كأس العالم
مرتني عامي 1970
باملكس�يك و1994
بالوالي�ات املتح�دة
وفاز الفريق الالتيني يف
كلتا املناسبتني.

الجدي�د للمنتخب الوطني وس�نعمل بأرسع
وقت لالنتهاء من هذا امللف املهم رغم تأخرنا
إال أن املدة القليلة املقبلة س�تكون حاس�مة
بإعالن اس�م املدير الفني للمنتخب الوطني،.
كاشفا أن "املدربني املساعدين إيدو وسانتانا
أعربا عن رغبتهما بالبقاء للعمل مع االتحاد
رغم أن هناك اتفاقا شفهيا معهما وسيتحدد
املوقف النهائي بعد اختيار املدرب الجديد".

شنيشل :اللمسة األخيرة
غائبة

حال مش�اركته ضدنا ،فلن يكون لديه
والء لنا".لكن�ه ح�اول إبع�اد تهم�ة
الخيانة ع�ن رونالدو بقوله يف نهاية
حديث�ه الذي نرشت�ه صحيفة دييل
س�تار الربيطاني�ة "لقد أحس�ن
رونال�دو صنع�ا ً من�ذ مجيئه إىل
اليونايتد يف س�ن صغري ،ساعدنا
للف�وز بالكث�ري م�ن البط�والت
خ�الل س�ت س�نوات فق�ط ،إنه
كان مش�تاقا ً للذهاب إىل مدريد ،وقد
ساعده مانشسرت يونايتد عى الذهاب إىل
هناك ،وهو لم يك�ن خائنا ً لنا ألنه أخربنا
قبل س�نة بأن�ه يريد الرحي�ل وكان رائعا ً
معنا ..ش�عرت بحزن وأسف حني غادر،
ال تفهمونني خطأ ،لكنني س�عدت حقا ً
حني أعطانا سنة إضافية ،ولم تكن لدي
أية مشكلة حقا ً للسماح له بالرحيل إىل
ريال مدريد بع�د ذلك".جدير بالذكر أن
كريس�تيانو رونال�دو الالعب الوحيد يف
تاري�خ الدوري اإلنجلي�زي املمتاز الذي
اس�تطاع التتويج بلقب أفضل العب يف
العالم منذ عام .1992

المستقبل العراقي /متابعة
ع� ّد م�درب فريق ال�زوراء الكروي رايض شنيش�ل الفوز
ال�ذي حقق�ه فريقه ع�ى النج�ف يف منافس�ات دوري
النخب�ة بامله�م للدفع بالفريق لألفض�ل ،مبينا أن الفوز
جاء بع�د كبوة أمام فريق الصناع�ة يف الجولة املاضية،
فيما أكد أن ما ينقص فريقه هو اللمس�ة األخرية.وقال
شنيش�ل :إن "الفوز الذي حقق�ه الزوراء عى ضيفه النجف
يف منافسات الجولة التاسعة من دوري النخبة الكروي كان
مهم�ا ومؤثرا يف رف�ع معنويات الفري�ق لالرتقاء لألفضل"،
مبين�ا أن فري�ق النجف م�ن الف�رق الجيدة لكن�ه يعاني يف
املوس�م الحايل وبالتايل كان يريد من مباراته أمامنا أن تكون
نقطة انطالق جديدة".
وأضاف شنيش�ل أن "ف�وز الزوراء جاء بعد االس�تفادة من
أخطاء الالعبني يف مباراتهم التي خروها وكانت كبوة لهم
أم�ام الصناعة يف الجولة املاضية" ،مش�ريا إىل أن "فريقه
قدم أداء متوازنا يف املباراة وما ساعد عى ذلك األرضية
الجي�دة للملع�ب لكن ما ينق�ص الفريق هو اللمس�ة
األخرية أمام املرمى".

البايرن يقدم عرض ًا لتمديد عقد باديشتوبر
المستقبل العراقي /وكاالت

َ
كش�ف الرئي�س التنفي�ذي لن�ادي باي�رن
ميون�خ كارل هاين�ز رومنيغي�ه ،عن تقديم
إدارة الن�ادي الباف�اري عرض�ا ً لتجدي�د عقد
مداف�ع الفري�ق املُص�اب هولجر باديش�توبر
الذي ينتهي عق�ده مع الفريق يف صيف 2014
بالرغم م�ن إصابته  ،لقد
 .يق�ول رومنيجيه":
ِ
عرضنا عليه توقيع عقد جديد  ،ال مُ ش�كلة لدينا

يف ذلك" .و ُيضيف مهاجم الفريق السابق" :إن أراد
هولغر التمديد ،باب مكتبي سيكون مفتوحا ً يف أي
وق�ت"ُ .يذكر بأن هولجر باديش�توبر قد لعبَ
للباي�رن  101مباراة يف البوندس�ليجا ،
منذ التحاق�ه بالفريق األول يف عهد
املدي�ر الفن�ي الس�ابق للفري�ق
الهولن�دي لويس ف�ان خال يف
صيف . 2009

هوار مال محمد يتوصل
التفاق مع سباهان اإليراني
المستقبل العراقي /متابعة

قال نجم املنتخب الوطني الس�ابق لكرة القدم هوار مال محمد ،بأن عودتي
لل�دوري العراقي أصبحت قريبة بعد أن توصلت إىل اتفاق مع نادي س�بهان
اإليران�ي عى حل املش�كلة العالقة بينن�ا ودياً.وأضاف م�ال محمد يف ترصيح
ل�"مع�رض الكرة العراقية املصور" أنني اش�عر بحماس وتفاؤل كبريين من أجل
الع�ودة القوية إىل املس�تطيل األخرض م�رة أخرى ألنني ما زل�ت بقمة عطائي
واس�تطيع أن أقدم الكثري بعد غياب دام قرابة  10أش�هر بسبب املشكلة التي
افتعله�ا النادي اإليراني.وأكد العب العراق الس�ابق ،ب�أن هناك اتفاقا نهائيا
بيني وبني النادي اإليراني عى دفع مبلغ  150ألف دوالر مقابل اس�تالم كتاب
االس�تغناء وخالل املدة القصرية املقبلة سوف أصبح العبا حرا يمكنني اللعب
ألي ن�اد عراق�ي وهذا ما أفك�ر فيه حاليا.وخت�م النجم ه�وار حديثه قائال:
"أقدم ش�كري الجزيل إىل كل من سأل ويسأل عني وأحب أن أطمنئ الجميع
بأن عودتي باتت قريبة وأميل أن أكون عند حس�ن ظن الجميع ،طالبا منهم
الدع�اء إىل الل�ه ع�ز وجل ب�أن يوفقني يف الف�رتة املقبلة" وأض�اف أنا رهن
اإلش�ارة لخدمة املنتخب ووطني ،ولن أتردد أبدا يف تمثيله بالش�كل املطلوب،
متمني�ا للمنتخ�ب الوطني التوفي�ق يف بطولة كأس الخلي�ج وتصفيات كأس
العالم بالنجاح بإذن الله".

املسابقات الدولية الكبرية والدورات اإلقليمية والعربية والقارية
تشكل األساس يف انطالق الدول إلقامة وتطوير بنيتها التحتية ،وهذا
م�ا حصل عندنا ي�وم فكر قادة الرياضة يف احتض�ان خليجي  21يف
العراق حيث ش�د قادتنا الحزام وبارشوا يف بناء مرشوع سرتاتيجي
م�ن الطراز األول وهو املدينة الرياضية يف البرصة الفيحاء وتس�ابق
أبناء العراق لتهيئة مدينتهم الرائعة وتحضري منش�آتهم واس�تعداد
أهاليها الكرام الس�تقبال واحتضان أبناء الخلي�ج يف برصة التاريخ
والحض�ارة .ولكن تأثريات كث�رية وعوائق كبرية وتقصريات متعددة
ومواقف البعض املقصودة وغ�ري املقصودة .ودور البعض يف الداخل
والبعض اآلخر من الخارج وتدخالت السياسة والسياسيني واملواقف
غ�ري الودي�ة ال ب�ل والحاق�دة كله�ا إضاف�ة اىل كالم غري مس�ؤول
ص�در ع�ن ه�ذا أو ذاك كل هذه األم�ور ضيعت ع�ى عراقنا فرصة
اس�تضافة الخليج�ي  21وانتقلت االس�تضافة إىل البحرين ،وها قد
وصل�ت موعده�ا ! وكان االتف�اق األويل هو أننا س�نعوض بخليجي
 22املقب�ل مطل�ع عام  2015وهو حق مكتس�ب للع�راق والرياضة
ولش�عبه حي�ث احتضنت بغداد قم�ة العرب والعديد م�ن املؤتمرات
والن�دوات واللقاءات وعى مختلف املس�تويات ،ورضب ابناء العراق
مثال رائعا وقدموا نموذجا جميال وصورة رائعة عى السالم والهدوء
والتعايش السلمي واالجتماعي يف اغلب املحافظات وان حصل خرق
هن�ا أو هناك فهو أمر طبيع�ي يمكن أن يح�دث يف كل بلدان الدنيا.
لك�ن القضية األه�م عند طلبنا احتضان الخليج�ي  22املقبل هو ان
نك�ون نحن بمس�توى الح�دث وان ال نرتك ثغ�رة أو نقطة ضعف يف
جدارنا العراقي الن البعض يتصيد األخطاء والعيوب .فتحديد اقامة
الخليج�ي الجديد س�يتم مطل�ع العام الجديد وس�يكون ألش�قائنا
يف الخلي�ج موقف واضح ودراس�ة متأني�ة تتطلب أن يك�ون ملفنا
األمن�ي مطمئنا وموقفنا الوطني متماس�كا وه�ذا يتطلب التفاهم
واالنس�جام والتعاون واالبتعاد قدر اإلمكان عن املزايدات واملهاترات
والتس�قيط الس�يايس لحس�ابات حزبي�ة ومصلحي�ة ضيق�ة عى
حس�اب الوطن واملواطن والرياض�ة ،وأول هذه األمور هو الترصف
بحكمة وعقالنية فيما يخص إطالق فضائح افرتاضية وغري موثقة
واستجواب شخصيات رياضية وفتح حوارات ونقاشات غري مجدية
لكنها ستس�اهم بنرش الغسيل (الوس�خ) أمام الفضائيات ووكاالت
األنب�اء ،وبالت�ايل سنس�اهم بخلق أج�واء متوترة تؤدي إىل خش�ية
وخ�وف ق�ادة الرياضة الخليجية م�ن الحض�ور اىل مناطق ملتهبة
ومرتبكة وش�ديدة الحساسية! وهذا س�يؤدي حتما إىل إبعاد العراق
عن اس�تضافة الخليج املقبل ،وبالتايل سيؤدي ذلك إىل خسارة كبرية
ال تق�در بثمن للعراق وش�عبه ورياضته .أحبائ�ي يف مجلس النواب
بارك الله فيكم وانت�م ترشعون القوانني عى محدوديتها وبارك الله
جهودكم وانتم تمارس�ون دوركم الرقابي وحرصكم عى املال العام
وأملن�ا كبري نح�ن أبناء الرياضة يف أن نجدك�م حريصني هذه األيام
عى إنهاء خالفاتكم وتأجيل اس�تجواباتكم إكراما للوطن ورياضته
فالخليجي  22املقبل بذمه أبناء العراق وانتم يف املقدمة.

الشرطة يفرط بفرصة تقاسم
صدارة دوري النخبة
المستقبل العراقي /متابعة
فرط فريق الرشطة بكرة القدم فرصة
معادل�ة نقاط�ه م�ع املتص�در دهوك
واكتفى بنقطة تعادله مع السليمانية
به�دف واحد لكل منهما يف اللقاء الذي
اقيم عى ملعب الس�ليمانية لحس�اب
منافسات الجولة التاسعة من املرحلة
االوىل ل�دوري النخب�ة الكروي،وال�ذي
اداره طاق�م تحكيم�ي مؤلف من عيل
صباح وس�بهان احمد ورزاق ابراهيم
ويوسف سعيد.أفتتح الفريق املضيف
التس�جيل ع�ن طريق العبه الس�وري
محمود أمنة يف الدقيقة الس�ابعة من
املب�اراة اال ان رضغام اس�ماعيل اعاد
املب�اراة للمربع االول بتس�جيله هدف
التعديل يف الدقيقة الثامنة والخمسني.
وع�اد فري�ق الطلب�ة لج�ادة الصواب
واع�اد الصناع�ة ألنتكاس�اته بعدما
تغلب عليه بهدفني لهدف يف املباراة
التي ادارها احمد ذاري وحس�ني

تركي وعبد الستار جابر ومهند مهدي،
وس�جل املح�رتف امل�رصي ش�عبان
النجار الهدف االول للطالب يف الدقيقة
 13من عمر املباراة التي ضيفها ملعب
الصناعة فيما تع�ادل اصحاب االرض
ع�ن طري�ق قائ�ده س�ميح صبيح يف
الدقيق�ة  37ليع�ود الطلب�ة من جديد
للتقدم يف الدقيقة التاس�عة واالربعني
عن طريق عيل خضري من ركلة جزاء.
وتغل�ب الكهرباء ع�ى كربالء صاحب
املركز الثال�ث بهدفني لهدف يف املباراة
التي ضيفها ملعب النفط والتي ادارها
الح�كام واث�ق محمد وجلي�ل صيفي
وحي�در ح�رز وحلي�م عباس ،س�جل
حسني فرهود هدف كربالء يف الدقيقة
 20وتعادل الكهرباء يف الدقيقة  44من
الش�وط االول عن طريق العبه س�الم
س�عيد فيما س�جل مصطف�ى جودة
هدف الفوز الثاني للكهرباء يف الدقيقة
الثامنة والثمانني من املباراة.

كريم صدام مدير ًا فني ًا
لمنتخب األشبال
المستقبل العراقي /متابعة
س�مى االتح�اد العراق�ي املرك�زي لكرة
الق�دم الالع�ب ال�دويل الس�ابق كريم
صدام مدي�را فنيا ملنتخب األش�بال
ال�ذي يس�تعد للمش�اركة ببطولة
الحلم اآلس�يوي التي ستضيفها
سلطنة عمان شباط املقبل.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م
إتح�اد الك�رة نعي�م ص�دام
ل�"مع�رض الك�رة العراقي�ة
املص�ور" إن "االتح�اد س�مى
الالع�ب ال�دويل الس�ابق كري�م
مديرا فني�ا ملنتخب األش�بال الذي
ص�د ا م
يس�تعد للمش�اركة ببطول�ة الحل�م اآلس�يوي
ش�باط املقبل".وأضاف أن "االتحاد قرر أيضا
تس�مية الالعب الدويل السابق وميض خرض
مدي�را إداريا ل�ذات املنتخب الت�ي يتوقع أن
يكون نواة مس�تقبلية للمنتخب األول نظرا
للخام�ات التي يضمه�ا الفريق" .وأش�ار
اىل أن "االتح�اد يس�عى إلقام�ة معس�كر
تدريبي يف إحدى املحافظات يسبق املشاركة
بالبطولة التي تعد األوىل بعد إلغاء بطولة الرؤيا
اآلس�يوية".وبني أن "امل�الك التدريب�ي س�يتألف
من كريم صدام مديرا فنيا وس�عد هاش�م مدربا
وجمال حمودي مدرب�ا لحراس املرمى ووميض
خرض مديرا إداريا.
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ت�سايل

املطايف الربيطانية تنقذ
ثعلب ًا !!
اضط�ر فري�ق م�ن املط�ايف
الربيطاني�ة إىل التدخ�ل إلنقاذ ثعلب
علق�ت رأس�ه داخ�ل إطار س�يارة،
بعدما ظل هناك طوال الليل .وقالت
صحيفة "الدييل مي�ل" الربيطانية،
إن الثعل�ب املعروف بمك�ره ،وضع
نفس�ه يف موقف ال يحس�د عليه ،يف

مدينة "جراي" بمقاطعة "ايسكس"
حي�ث أدخل رأس�ه يف إطار س�يارة
" فولك�س فاجن" ،م�ا اضطره أن
ينتظر صابرا مل�دة  45دقيقة ،حتى
وصل�ت فرقة م�ن مؤسس�ة إنقاذ
الحيوان�ات .وأضافت الصحيفة ،إن
فري�ق إنقاذ الحيوانات لم يس�تطع
إخ�راج رأس الثعلب،
فتم استدعاء املطايف،
الذي�ن قام�وا بف�ك
اإلط�ار وتحرير رقبة
الثعل�ب ،يف الصب�اح
الباك�ر بعدما أضطر
للبق�اء ط�وال الليل،
ويف النهاي�ة ت�م نقله
ملستش�فى رعاي�ة
الحيوان يف "ايسك".
وفرس أحد أعضاء
فريق إنقاذ الحيوانات
ما حدث بقوله " لقد
وضع رأسه يف اإلطار
وظل هناك لفرة ،ما
جعل رأسه يتورم ولم
يستطع إخراجه".

حظك اليوم

22مار�س20 -ابريل

احلمل

مهنيا:ق�د يطل�ب من�ك اليوم أن
تقوم بعم�ل اضايف كمس�اعدة ألحد
الزم�الء يف العم�ل عاطفيا:علي�ك أن
تتعامل م�ع الحبي�ب بدبلوماس�يه
أكثر كي تكسب قلبه.

 22مايو 22 -يونيو

اجلوزاء

ق�ال علماء إن الوطواط الذي تتوطن بجس�مه
مجموع�ة كب�رية م�ن الفريوس�ات مث�ل االيبوال
والسارز وغريها ظل يحري العلماء لعقود يف محاولة
للتع�رف ع�ى كيفي�ة عمل جه�از املناع�ة لديه ضد
العديد من الفريوس�ات الفتاكة ،إال أن دراس�ة أجريت
يف اآلون�ة األخرية عى طاقمه الجيني ربما تس�لط الضوء
ع�ى هذا اللغز .وبعد دراس�ة الطاقم الجين�ي لنوعن من
الوطاوي�ط تتف�اوت صفاتهما بدرجة كبرية اكتش�ف العلماء
أن تغيريات متس�ارعة للغاية طرأت عى الجينات املختصة بجهاز
املناع�ة لدى الوطواط.وق�ال خبري يف األمراض املعدي�ة يف كلية ديوك

للطب يف س�نغافورة الذي قاد هذه الدراس�ة إن هذا
الكشف ربما يفرس خلو الوطواط نسبيا من اإلصابة
باألم�راض مم�ا يطي�ل عمره�ا بصف�ة اس�تثنائية
باملقارنة بثدييات أخرى مماثلة يف الحجم مثل الجرذان.
ويف كل م�ن نوع�ي الوطاوي�ط اختف�ت مجموع�ة م�ن
الجينات تتصف بأنها تح�دث ردود فعل متطرفة للعدوى
وربما تكون قاتلة وتتمثل يف صورة محركات خلوية تعرف
باس�م عاصفة الس�يتوكاين .وينتهي األمر به�ذه املحركات
الخلوي�ة أن تقت�ل ليس مجرد الفريوس�ات الغازي�ة وحدها يف
الجسم بل خاليا العائل ذاته وأنسجته.

هنر السيف بالبرصة
يف الستينات

لقطة من
الزمن اجلميل

مهنيا:توقع ازدهار و تحسن يف األمور
املادي�ة الي�وم فاألزمة التى كن�ت تمر بها
ستنتهي قريبا
عاطفيا:ال تترسع يف قراراتك العاطفية
و فكر بروي أكثر.

� 24سبتمرب 23 -اكتوبر

 24اكتوبر 22 -نوفمرب

مهنيا:عليك أن تتجنب األمور الغري
قانوني�ة يف العمل و أن تبت�زم بما هو
مسموح لك عاطفيا:ترصفات الحبيب
تس�تفزك و ق�د تدفع�ك اىل الت�رصف
بتهور اليوم.

مهنيا:تتحم�ل الي�وم مس�ؤولية
كب�رية و اتخ�اذك لق�رارات حاس�مة
عاطفيا:علي�ك ان تتحرك برسعة و أن
تخ�رب الحبيب بحقيقة مش�اعرك قبل
فوات األوان.

العذراء

العقرب

 23دي�سمرب20 -يناير

اجلدي

مهنيا:قد ال تكون الظروف مواتية
ل�ك الي�وم اذ تراكم علي�ك األعمال وال
تع�رف م�ن أي�ن تب�دأ عاطفيا:أظه�ر
اهتم�ام أك�رب بمش�اعر الحبي�ب و ال
تتجاهلها.

يف مثل هذا اليو م
23
كانون االول
 - 1912تدش�ن س�د أس�وان يف
مرص.
 - 1913تأس�يس البن�ك املرك�زي
األمريكي.
 - 1919الوالي�ات املتح�دة تطل�ق
س�فينة لإلس�عاف الطبي والتي تعترب
أول س�فينة بالعالم به�ذا املجال تحت
اسم "ريليف".
 - 1920ملك اململكة املتحدة جورج
الخام�س يوق�ع مرس�وم اس�تقالل
أيرلندا الت�ي تؤلف جزءا من بريطانيا،
ون�ص املرس�وم ع�ى تقس�يمها إىل
شطرين شمايل وجنوبي.
 - 1921الس�لطات اإلنجليزي�ة
تعتقل س�عد زغل�ول ورفاقه وتنفيهم
إىل جزيرة سيشيل.
 - 1922رادي�و  BBCيب�دأ الب�ث
للمرة األوىل.
 - 1940شيانج كاي شيك يحل كل
املنظمات الشيوعية يف الصن.
 - 1941القوات اليابانية تس�تويل
عى هون�غ كونغ وحاكمها يستس�لم
لهم بعد يومن.
 - 1953إعدام رئيس االستخبارات
الس�وفيتية الفرينت�ي بريي�ا وال�ذي

يب�دو أن الفيلة باتت تتمتع بفرص�ة جديدة للحياة يف
كيني�ا ،خصوصا بعدما بلغت نس�بة الصي�د غري املروع
للحيوانات امله ّددة باالنقراض ،ومن بينها الفيلة ،مستويات
غري مسبوقة .وتلجأ هذه الحيوانات إىل دار األيتام الوحيدة
لربي�ة الفيل�ة يف كيني�ا ،بعدما نجت
من أس�لحة الصيادين الذين يرغبون
بقتله�ا طمع�ا ً بعاجها.وبالرغم من
الحظر املفروض عى التجارة الدولية
للع�اج ،إال أن ثالثمئ�ة في�ل ُقتل�ت
الع�ام املايض يف كيني�ا وحدها ،وذلك
بس�بب تزايد الطلب ع�ى مادة العاج
الثمين�ة يف الصن وال�رق األقىص.
وتوض�ح مدي�رة دار األيت�ام دافن�ي

 21يناير –  19فرباير

الدلو

حوت

مهنيا:تواج�ه الي�وم العدي�د م�ن
التحدي�ات يف مج�ال عمل�ك و الكث�ري
من الق�رارات الت�ى يج�ب أن تتخذها
عاطفيا:هناك تراجع واضح يف مزاجك
تجاه من تحب.

مهنيا:عليك ان تكون أكثر انفتاحا
يف مج�ال عملك و أن تتطلع عى ما هو
جديد لتتق�دم أكث�ر عاطفيا:ال تخىش
م�ن إخبار الحبيب بحقيقة مش�اعرك
فهو يبادلك نفس املشاعر.

ش�يلدريك أن «عدد الفيلة ينخفض كثريا وس�ط أفريقيا،
حي�ث وصل إىل حوايل  20ألفا ،وال يزال يتناقص يوميا» ،يف
وق�ت يؤكد املدرب يف الدار جولياس ش�يفيغا أن «املروع
يعود بالفائدة إىل الربيّة» .وتعتمد الدار يف تمويلها للرعاية
الالزمة للفيلة عى املس�اعدات املالية
الت�ي يت�ربع به�ا بعض األش�خاص
يف كيني�ا وخارجها.وم�ن املتوقع أن
تختفي هذه الحيوان�ات عى كوكب
األرض ،إذا لم تقدم إليها يد املساعدة.
مع العلم أن بع�ض البلدان يف جنوب
أفريقيا ال تزال تسمح ببيع العاج ،ما
يشجع الصيد غري املروع ويتسبب
يف هدر دماء الكثري من الفيلة.

طفل وضع بيض ًا يف دوالبه فخرجت  7ثعابني
نجا طفل أس�رايل ( 3س�نوات) من
م�وت محق�ق ح�ن عث�رت والدته عى

حادث ارتطام بني
رجل ومتساح!
سيدني /وكاالت
ارتطم تمس�اح يحاول القفز
يف املي�اه بوج�ه س�ائح س�ويدي
كان يمارس هوايته يف أحد األنهار
األس�رالية ،غري أنه لم يصب بأي
أذى ه�و وصديقه ،بل عادا ملزاولة
نشاطهما طبيعياً.
وأورد موق�ع التواص�ل
االجتماع�ي (يوتي�وب) رشيط�ا ً
يص�وّر تمس�احا ً ع�ى صخ�رة،
يب�ارش القف�ز يف املي�اه باتج�اه
الس�ائح الس�ويدي فيليك�س
أندرس�ون لريتطم بوجهه قبل أن
يس�تقر يف مياه النه�ر بالحديقة

العامة الواقعة يف اإلقليم الش�مايل
بأسراليا.وما أن استقر التمساح
يف املي�اه ،بارش الس�باحة ،ش�أنه
ش�أن فيليك�س وصديق�ه ألري�ك
برغسالند ،اللذين رشعا بالضحك،
قب�ل أن يكمّال نش�اطهما بش�كل
اعتيادي.

لون مع

س�بعة ثعابن س�امة يف خزانة مالبسه،
خرج�ت م�ن بي�ض جلب�ه الطف�ل من
حديق�ة منزله.وقالت صحيف�ة "الدييل
ميل" إن الطفل كاي�ل كمنج وجد بيضا ً
يف حديق�ة منزله بمدينة ش�مال رشقي
أس�راليا؛ فق�ام بوضع البي�ض يف إناء.
وبع�د أس�ابيع ع�دة ُ
صدم�ت األم حن
فوجئ�ت بالصن�دوق يف خزان�ة مالبس
طفله�ا وقد امت�أ بس�بعة ثعابن بنية
ش�ديدة الس�مية ،خرج�ت م�ن بيضها

حديث�اً .ونقل�ت صحيف�ة "تاونزفي�ل
بوليت�ن" ع�ن منس�قة هيئ�ة رعاي�ة
الزواحف يف كوينزالند الشمالية ،تريشيا
بريندرجاست ،قولها" :إن الثعبان البني
الرق�ي منتر يف أس�راليا ،وهو ثاني
أش�د األن�واع يف ُ
س�مِّية" .وأضافت "إن
هذا الطفل محظوظ؛ ألن أمه عثرت عى
الثعاب�ن قبله؛ لقد كان س�يدفع حياته
ثمن�ا ً لو فتح الصن�دوق أو حاول اللعب
مع هذه الثعابن".

كلامت متقاطعة

حرك عود الثقاب
لتحصل عىل الناتج

افقي

 1األمريكي الذي ابتدع الكلمات املتقاطعة  oهدم
 2نزاالت ومواقع  oمتشابهان
 3حب  oعاصمة جمهورية ايرلندا
 4نواعري  oاسم علم مؤنث بمعنى نظر بحب وشغف.
 5اله  oيراجع يف أدائه أو يف طموحه.
 6االسم القديم ملاليزيا
 7تس�بب يف تعطيل العمل عن االس�تمرار  oمهندس أملاني اش�رك يف صنع سيارة
مرسيدس
 8وحدة قياس متناهية الصغر تعادل جزء من املليون من املليمر  oحوش موىس
بلدة لبنانية تقع يف البقاع رشقي لبنان
 9أغنية لعبد الحليم حافظ
 10شاعر جاهى من أصحاب املعلقات

عمودي
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كان ق�د أقيل من منصب�ه يف  10يوليو
.1953
 - 1955س�وريا تطل�ب ط�رد
إرسائيل من األمم املتحدة.
 - 1956إتم�ام انس�حاب القوات
الربيطاني�ة والفرنس�ية م�ن قن�اة
السويس.
 1958تدش�ن ب�رج طوكيو ،وهو
أع�ىب�رجحدي�دييفالعال�م.
 - 1961الرئي�س امل�رصي جم�ال
عب�د النارص يعلن تأميم كل ممتلكات
األجان�ب ويمنع دخول الفرنس�ين إىل
مرص بعد اعتقال أربع�ة منهم بتهمة
التجسس والتآمر عليه.
 - 1963جمال عب�د النارص يدعو
ملؤتمر قمة عربي طارئ ملواجهة خطر
تحويل إرسائيل ملياه نهر األردن.
 - 1968كوري�ا الش�مالية تف�رج
ع�ن  28أمريكي�ا من طاقم الس�فينة
األمريكي�ة " يوبيل�و" وذل�ك بعد أحد
ع�ر ش�هرا م�ن احتجازه�م بتهمة
التجسس.
 - 1973اجتم�اع منظمة األقطار
املصدرة للنفط  /أوبك يف طهران يقرر
رفع أسعار البرول .%400

دار أيتام للفيلة يف كينيا !

ال�سرطان

مهنيا:تشعر باإلحراج اليوم نتيجة
تعرض�ك ملوقف صعب م�ع أحد زمالء
العم�ل عاطفيا:الحبي�ب يطل�ب منك
جواب نهائي حول مخططك ملس�تقبل
عالقتك معه.

مهنيا:قد ال تجلس يف مكتبك كثريا
اليوم فق�د تضطر اىل عق�د العديد من
االجتماع�ات و اللق�اءات عاطفيا:ق�د
تختلف يف وجهة نظ�رك مع الحبيب و
لكن ال تدع هذا الخالف يكرب.

العظام أشارت إىل وجود سالالت مختلفة
ت�م تحنيطه�ا هن�اك ،وان الحيوان�ات
ّ
املحنطة يف سقارة ال تقترص عى الكالب،
فهن�اك بقايا قط ونمس ،وتقدم دراس�ة
املومي�اوات الحيواني�ة معلوم�ات ع�ن
الثقافة الفرعونية القديمة.

أسباب طول عمر الوطواط

 22يونيو 23 -يوليو

 24يوليو –  23اغ�سط�س

القو�س

اكتشاف  ٨ماليني مومياء
حيوانية يف مرص
أعل�ن علماء آثار مرصي�ون وأجانب
عثورهم ع�ى  8مالين مومياء لحيوانات
موجودة يف موقع بمنطقة الجيزة األثرية،
وذل�ك يف أول تنقي�ب م�ن نوع�ه به�ذه
املنطقة .ويعمل فريق العلماء عى تحديد
ما إذا كان يوجد تمثيل لس�الالت مختلفة
هن�اك أم ال .وقال�ت إك�رام نحن نس�جّ ل
عظ�ام الحيوان�ات وتقني�ات التحني�ط
املستخدمة يف تحضري الحيوانات .وأعربت
ع�ن أمله�ا يف تحدي�د س�الالت ال�كالب
املوجودة باملوقع .ولفتت إىل ان قياس�ات

مهنيا:ال تدع معنوياتك تراجع
بس�بب فش�ل مروع ما كن أكثر
تف�اؤال عاطفيا:تش�عر أنك تنجح
اخ�ريا يف كس�ب قل�ب الحبي�ب اىل
صالحك.

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

رغ�م درج�ة الح�رارة املتدني�ة
جدا والتي بلغ�ت  30تحت الصفر،
ثاب�ر ال�رويس بوري�س ليزنن عى
ّ
املفضل�ة وه�ي
ممارس�ة هوايت�ه
امليش ح�ول نه�ر يني�يس يف مدينة
ديفنوغورسك الروسية.
ّ
وغط�ى الثل�ج وج�ه بوري�س
خالل ممارس�ته هوايت�ه ،لكنه لم
يأب�ه فأكمل س�ريه دون االلتفاف
إىل ال�وراء ،وق�د أكد الرج�ل املثابر
 75عام�ا ان�ه اعتاد عى ممارس�ة
رياضة امليش منذ صغره يف مختلف
الظروف املناخية.

الثور

مهنيا:تحظ�ى الي�وم بش�عبية ال
مثيل لها يف العمل بسبب أفكارك النرية
التى طرحتها
عاطفيا:لق�اء عائ�يل يجمعك مع
شخص مميز اليوم.

امليزان

رويس يامرس هواية امليش يف الصقيع

 21ابريل –  21مايو

مهنيا:تش�عر بالتع�ب و االره�اق
الي�وم و ع�دم الق�درة ع�ى مب�ارشة
أعمالك عاطفيا:تس�مع الي�وم الكثري
من كلم�ات املغازلة م�ن الحبيب التى
تدخل قلبك برسعة.

االأ�سد

www.almustakbalpaper.net

 1ذرة من املادة مش�حونة بش�حنة س�البة أو موجبة  oنبات عطري يس�تخدم
مع الشاي
 2بيوت  oحايل
 3حرف عطف  oاحد الوالدين  oدعاء أثناء الصالة.
 4نزيف األنف  oشاعر فرنيس معارص تميز شعره بالتعقيد (بول .)....
 5نصف واحد  oينقص  oرمز الكربيت يف الكيمياء
 6سقيا الزرع (معكوسة)  oانتفاء اليشء ونفاده (معكوسة).
 7حالة نفسية فيها من الحزن والضغط والغضب الكثري  oيصبح طريا.
 8سلسلة من األحداث للرفيه أو كأوامر للكمبيوتر
 9أديبة أمريكية كانت مصابة بالعمى والصمم والبكم
 10حيوان زاحف ضخم منقرض  oحاجز مائي
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العراقـي
المستشـار العام

مجتتعتتة التتالمتتي

صفـــــحـة

العدد (  ) 408االحد  23كانون االول 2012

صحيفةيومية سياسية مستقلة

غوغل تكشف أبرز ما بحث عنه
العرب عام 2012
نيويوركCNN /
كش�فت رشك�ة غوغ�ل ،مالك�ة
أك�رب مح�ركات البح�ث العاملي�ة عىل
االنرتن�ت ،ع�ن أب�رز م�ا ت�م البح�ث
عنه م�ن قب�ل املس�تخدمني يف الدول
العربي�ة لع�ام  ،2012بع�د أن وص�ل
ع�دد عمليات البح�ث إىل  1.2تريليون
عملي�ة باس�تخدام  146لغة مختلفة
ح�ول العالم.وقس�م تقري�ر الرشكة
أب�رز األمور التي تم البحث عنها وفقا
للدول�ة وللموض�وع ،فف�ي اململك�ة
العربي�ة الس�عودية ،احتل�ت كل من
نتائ�ج الطالب والتأمين�ات باإلضافة
إىل مسابقة «عرب أيدول» قائمة أكثر
املواضي�ع الت�ي ت�م البح�ث عنها ،يف
الوقت الذي جاء فيه كل من فيليكس
وش�ما حمدان
بومجارتنر

دغدغات

مقارنات رقمية !!

وبلقي�س أحم�د فتح�ي قائم�ة أكثر
األش�خاص الذي�ن ت�م البح�ث عنهم
خ�الل العام .2012أم�ا يف مرص فحل
كل م�ن موض�وع أح�داث بورس�عيد
واللجن�ة العليا لالنتخاب�ات باإلضافة
إىل تنس�يق الجامع�ات  2012قائم�ة
األكث�ر بحثا عىل الت�وايل ،يف حني جاء
توفي�ق عكاش�ة وخ�ريت الش�اطر
والباب�ا ش�نودة الثال�ث بقائم�ة أبرز
ثالث ش�خصيات تم البحث عنها .ويف
اإلمارات العربية املتحدة ،أحتل كل من
أغنية «غانغنام س�تايل» و»أي باد »3
باإلضافة إىل لأللع�اب األوملبية قائمة
أب�رز املواضيع التي ت�م البحث عنها،
يف الوق�ت ال�ذي احتل�ت ش�خصيات
مثل ويتني هيوس�تن وش�ما حمدان
باإلضافة إىل كاتي ميدلتون قائمة أبرز
الشخصيات.

* حسن العاني

كـاريكـاتـير

تتهتنتئتة

فؤاد حسون

رحيتل البتتاحتث واملتؤرخ
زهتري امحتد القيستي

تعزية

أهن�ئ نف�يس وكل الصناعي�ني العراقي�ني واتح�اد الصناعات
العراقي بمناس�بة فوز املهندس حس�ني عي زنكنة برئاسة اتحاد
الصناعات العراقي ،وأهنئ الرئيس الجديد بهذا الفوز املستحق ألن
له باعا طويال يف املجال الصناعي وأمنياتنا أن يقدم السيد الرئيس
للصناع�ة والصناعي�ني م�ا يرف�ع الغب�ن عنهم
ويح�رك عجلة الصناع�ة العراقي�ة املتميزة
طيلة فت�رة رئاسته لهذا املوقع ..
والله املوفق

الصناعي
عتادل الربيتتعي
الشيخ معروف

نقار الخشب

بمزيد م�ن األىس تلقينا نبأ وفاة الس�يد
محم�د املكص�ويص ش�قيق الس�يد حامد
املكص�ويص ،وبه�ذا املصاب األلي�م نتقدم
بأح�ر التع�ازي واملواس�اة إىل ذوي الفقيد
وأهل�ه ومحبي�ه س�ائلني الع�ي القدير أن
يتغم�ده بواس�ع رحمة ويس�كنه فس�يح
جناته.إنا لله وإنا إليه راجعون.
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* حسن عبد الحميد
صعقن�ي خرب وف�اة الش�اعر الكبري (محم�د ع�ي الخفاجي) عرب
رس�الة نصي�ة بعث بها الناطق باس�م االتح�اد العام لألدب�اء والكتاب
الزميل املثابر الشاعر (إبراهيم الخياط ) يهيب بأعضاء االتحاد لحضور
تش�ييع جثم�ان الراحل تمام التاس�عة م�ن صباح ي�وم الثالثاء (/18
كانون األول الج�اري) من مبنى االتحاد قرب /س�احة األندلس ببغداد
التي أحب ،حس�ب وصية تركها هذا الش�اعر الكربالئ��ي ،أراد فيها أن
نودع�ه منه�ا إىل مثواه األخ�ري  .....ليس مفاضلة عن كربالء املقدس�ة
حيث ول�د ودرس وع�اش ،بل صدق انتم�اء للحبيبة الت�ي رعت وروت
وغم�رت بمياه حبه�ا الحاني روح أعش�ابه الربية ...روح�ه املخضبة
بماء ورد الشعر ،واملدهونة بمراهم الوجع والهيام بكل ما يمت للجمال
والدالل والش�باب بصلة عش�ق ،ووش�يجة احرتاق عذب ...مذاب بنقاء
ينابي�ع (الخفاجي محمد عي) هذا الذي كحل عيني ب�(مرود) الش�عر،
بعي�دا عن نص�وص درس املطالع�ة ،حني (درس�ني) بداية س�بعينات
الق�رن الفائت ...س�حر اللغة العربية ،يوم كن�ت طالبا يف الصف األول-
ثان�وي يف متوس�طة الجزيرة للبنني يف منطقة املش�تل /بغداد الجديدة،
م�ن هناك  ....م�ن فجر ذلك االعتن�اء بمواهب كانت ول�م تزل تحبو يف
مح�راب منجزات وعطاء هذا األب والصديق العذب ،الذي كنت قد أرخت
يوم ميالدي (الشعري) من خالل حرصه وتوجيهه يل ،حني تطاولت عىل
كتابة (خرابيط وش�خابيط) ،أظنها خواطر مشوش�ة توهمتها شعرا،
فتقدمت بها -بشقاوة مغامر وعناد مراهق لم يفكر أنه سيخرس شيئا
أن تجرأ عىل نس�ج قصيدة بائسة ...يائسة ...تفحصها معلمي/مدرس
اللغ�ة العربي�ة -يف متوس�طة الجزيرة -ت�ارة باس�تغراب وأخرى بعني
الرضا الش�احب وشجاعة التشجيع الواجب من قبل املربي (الخفاجي)
الذي لم أكن أعرف أنه ش�اعر ،فقد ربت عىل كتفي،ثم أهداني  -يف اليوم
التايل،بع�د نهاية الدرس -نس�ختني من ديوانه األول (ش�باب و رساب)
وديوانه الثاني بعنوان (لم يأت أمس ..سأقابله الليلة) وكتب يف مستهل
الصفح�ة األوىل ،بعد الغالف هذه األبيات ،وهي للش�اعر الرتكي (ناظم
حكمت) تقول:
(إن أجمل أطفالنا  ....ذلك الذي لم يولد بعد /وأن أجمل البحار....تلك التي لم نرها بعد /وأن أجمل الكالم ....ذلك الذي لم نقله بعد!)
أتراني أكتب سطورا شخصية عن رحيل هذا املعلم /األب والصديق
األح�ب ..معلم -بحق ورفع�ة -وعىل طريقة (أفالط�ون)؟ أم أحاول أن
أنس�ج مجرد عمود رثاء ،ال يتعدى بأن يجهش بالحب والشوق ملن كان
ي�يضء لنا ال�درب داخل الصف وخارجه؟ أم أعي�د ترتيب قراءة خارطة
الوعي بالش�كل الذي يتناس�ب مع م�ن منحنا هذا الوض�وح واالعتداد
بفكرة الجم�ال والوفاء لهذا الحد ،الذي جعل من روح الش�اعر ترفرف
لتالمس أرواح األحبة ،وأن تحلق كي تستنش�ق هواء بغداد ملء رئتيها،
ث�م تع�ود اىل تراب كربالء املقدس�ة بخش�وع وجالل م�ن كتب وخص
ش�هيدها املهيب...مهاب�ة املوت نفس�ه ،عن�ي مرسحي�ة (محمد عي
الخفاجي) سطعت باس�م بهي هو (ثانية يجيء الحسني) وغريها من
أعمال ودواوين وس�مت اس�م معلمي باملجدد والجريء..ملن..ملن بعدك
سأقول وداعا ؟!

Hasanhamid2000@yahoo.com

العراقـي

أعل�ن يف بغداد أم�س رحيل الباح�ث واملؤرخ زه�ري احمد القييس
ع�ن ثمانني عاما.والقييس كان من ابرز العلم�اء والباحثني يف الذاكرة
الرتاثية عن األنساب العربية ،وهو صحفي وأحد رواد الحركة الفكرية
والثقافية يف العراق منذ س�تينيات القرن املايض حني عمل صحافيا يف
مجل�ة «ألف باء» ومنذ أعدادها االوىل حتى ص�ار أيقونتها املميزة.ولد
الراح�ل الذي يعترب بغداديا حد النخاع عام  1932بمنطقة العيواضية،
واش�تغل بالصحافة واألدب والتأليف مع عمالقة األدب والفكر والفن
والرياضة ،وكان يهوى العمل الصحفي وهو يف دراسته االبتدائية.واهم
مؤلفاته ديوانه الشعري «أغاني الشباب الضائعة» ومؤلفاته «طرزان
هامل�ت االرتح�ال» و»الزراعة يف الرتاث العربي» وكتاب «الش�طرنج»
و»األرقام والرياضيات» و»ابن بطوطة» وغريها.

عيل الدراجي
رئيس مؤسسة املستقبل العراقي للصحافة والنر

العنكبوت ...باراك أوباما

وداع ًا معلمي ...وداع ًا..
حممد عيل اخلفاجي

بغداد /المستقبل العراقي

يعيتتش فتوق شجتترة بانتتظتتار اعتتتذار زوجتتته

نيودلهيUPI /

أطل�ق علماء يف الوالي�ات املتحدة اس�م الرئيس األمريكي
الحايل باراك أوباما عىل نوع من العناكب اكتشف حديثاً.
وذكرت وسائل إعالم أمريكية أن باحثني يف متحف التاريخ
الطبيع�ي وعلوم الحياة يف جامعة أوبورن اكتش�فوا  33نوعا ً
جديدا ً من عناكب الباب السحري التي تسكن يف
جنوب غرب الواليات املتحدة.
وأطل�ق الباحث�ون ع�ىل العناك�ب
اسم «أبتوستيشوس باراك أوماي».
ويبدو أوبام�ا من املعجبني بالرجل
العنكبوت (س�بايدرما) حيث كان
قد ص�ور يف وق�ت س�ابق برفقة
طف�ل يف البيت األبيض يتنكر بزي
البطل الخارق.
وقد أطلقت عىل عناكب أخرى يف
السابق أسماء مشاهري أمثال أنجلينا
جويل وستيفن كولبري.
ويف تعلي�ق س�اخر ،قال�ت صحيف�ة
(نيويورك بوس�ت) إنه يبدو ان العلماء اختاروا االس�م يف هذا
الوقت بسبب قلّة األخبار خالل فرتة األعياد.

اليشء مث�ل عل�م اإلحصاء ظ�ل عصيّا ً ع�ىل فهمي ،وخ�ارج نطاق
معلوماتي ،والبد أن طبيعة عمل الصحفي ،تقتيض اإلملام بأكرب قدر من
(الثقاف�ة العامة) ،ال يمكن ألحد غريه أن يمتلكه�ا او يحيط بها ،وهذا
م�ا يجهل�ه -أو يتغاىض عنه -مع األس�ف ،اغلب زم�الء املهنة املحدثني
عىل وج�ه الخصوص حيث يتوهمون ان الصحف�ي هو من يعرف أنواع
الخ�رب ،أو رشوط التحقيق االس�تقصائي ..أو يميز بني الحوار واللقاء..
الخ ،فهذه املعارف هي من أبجديات املهنة وتخصصها ،ولكن الصحفي
ال يحق ل�ه االكتفاء بالتخصص مث�ل طبية األمراض النس�ائية ،وليس
أمام�ه خيار يف اإلطار العام ،من أن يك�ون مطلعا عىل (يشء) من أمور
السياس�ة والدين والفلس�فة والتاريخ والجغرافيا واللغ�ة والرياضيات
والقنبل�ة الذرية وأعراض القولون والحمل وهوس الديمقراطية وجنون
الك�ريس وغنائم املنصب وعلوم الفلك واإلحص�اء ..الخ ،وإال كيف له ان
يكتب او يحاور او يلتقي ناس�ا من ش�تى االختصاص�ات والتوجيهات
الفنية واألدبية والعلمية؟!
تحت هاجس الفضول املعريف الذي اس�تكمل به مقومات شخصيتي
الصحفي�ة لج�أت اىل صدي�ق قديم ،وهو أس�تاذ جامعي أم�ى حياته
الوظيفي�ة يف القضايا اإلحصائي�ة وإعداد الج�داول واملقارنات الرقمية
(وكانت هذه املقارنات هي اش�د ما يؤرقني) اىل غري ذلك من امور كنت
اود االستفسار عنها ،وظننت انها اسهل من ان يدوخ بها صديقي ،وهو
يرشح يل ويعيد الرشح ،وانا غري قادر عىل االستيعاب ،ولم تكن به حاجة
التهامي بالغباء ،فقد توصلت اىل هذه الحقيقة قبله ،والن االستاذ ادرك
ان ال ج�دوى م�ن ورائي ..قال يل (سأبس�ط ل�ك املوضوع كم�ا لو كان
مس�ألة حسابية لتالمذة الرابع االبتدائي ..لنفرتض انك متقاعد /خريج
كلي�ة  /خدمتك  26س�نة  /راتبك التقاعدي  450ال�ف دينار ،وباملقابل
هناك نائب متقاعد  /خريج كلية /خدمته  4س�نوات /راتبه التقاعدي
 6مالي�ني دينار) وس�حب ورقة ووضعها أمامي والقل�م بيده ،ثم اكمل
حديثه (ولكي نعمل مقارنة احصائية البد ان ندخل يف التفاصيل ونقول:
ان خدمتك الفعلية باأليام =  26س�نة ×  290يوما) وقاطعته متس�ائال:
(ملاذا تحس�ب أيام الس�نة  290يوم�ا وليس  365يوم�ا؟) أجابني (عىل
عهدك كان الدوام  6ايام يف االس�بوع ..وملا كانت الس�نة =  52أس�بوعا،
فن�رب  ،312= 6×52ونطرح من هذا الرق�م  22يوما كمعدل لألعياد
واملناس�بات ،إذن فدوام�ك الفع�ي هو  290يوما يف الس�نة ،ف�إذا يف 26
س�نة ،يكون النات�ج ( )7540يوما ،هي املدة الفعلي�ة التي خدمت فيها
الدولة ،ثم نبدأ بحس�اب االي�ام التي أمضاها النائ�ب يف الخدمة وهي 4
سنوات) قاطعته (األمر واضح ،نقوم بالعمليات نفسها) ،أجابني (ال...
األم�ر مختلف ،فاألس�بوع بالنس�بة للنائ�ب  5أيام ولي�س  6أيام ،وهو
يتمت�ع زيادة ع�ىل االعياد واملناس�بات ،بأيام تأجيل الجلس�ات والعطل
الترشيعية ،وحني نحس�ب ذلك كله ،يكون دوامه الس�نوي  150يوما يف
الحد االفرتايض االعىل ،نربها × 4س�نوات ،فتكون خدمته الفعلية هي
( 600=150×4ي�وم) مقاب�ل راتب تقاعدي يبلغ  6مالي�ني دينار ،بينما
تتق�اىض انت  450الف دينار مقاب�ل  7540يوما ،وهذا يعني ان خدمتك
تزي�د عىل خدمة الربملاني ب� 13ضعف�ا ،اما راتبه فيزيد عىل راتبك ب�13
ضعفا ،وبهذه الطريقة نتوصل اىل املقارنات الرقمية ..مفهوم ؟!)
قلت له :ليتني لم افهم!!..

يعي�ش رجل هندي عىل ش�جرة منذ
 9أش�هر بانتظار اعت�ذار من زوجته عىل
خيانته�ا له.وذكرت صحيف�ة «ذا أجيان
أيج» الهندية أن الرجل الذي عرف باس�م
س�انجاي « 25عام�اً» م�ن قري�ة يف
بمقاطعة فارانايس بش�مال البالد
اكتش�ف خيانة زوجت�ه منذ 9

أش�هر ،وه�و يعيش من ذل�ك الوقت عىل
شجرة جوافة بانتظار اعتذارها.وأشارت
الصحيف�ة إىل أن الرج�ل كان يقي�م يف
مومباي حني ت�زوج من تارا ،ولكنه حني
عاد إىل منزله باكرا ً يف أحد األيام وجدها يف
أحضان رجل آخر.
وع�ىل الفور ،اصطحب س�نجاي تارا
إىل قريت�ه وحاول التصال�ح معها ولكنها
صمم�ت ع�ىل رف�ض البق�اء يف القري�ة

والع�ودة إىل مومب�اي ث� ّم ع�ادت إىل بيت
أهلها.وقد تسلق سنجاي الغاضب شجرة
يف  9آذار امل�ايض وه�و يعي�ش هناك منذ
ذل�ك الوق�ت ويق�ول إن�ه لن ين�زل حتى
تعت�ذر زوجت�ه وتع�ود إليه.غ�ري أن تارا
تتمس�ك بموقفه�ا ع�ىل الرغم م�ن عدة
محاوالت قام بها أفراد من عائلة سنجاي
للتوفي�ق بينهما.وقالت كوش�يما ديفي،
والدة س�نجاي «كلما نحاول إنزاله ،يهدد

باالنتح�ار ،هو يأكل وينام عىل الش�جرة
وحتى يقيض حاجته هناك ،ونحن نذهب
إليه باس�تمرار ملعرفة ما إذا كانت يحتاج
إىل يشء».ويق�ول قروي�ون إن س�نجاي
ينزل عن الش�جرة أحيانا ً ولكنه يتسلقها
برسعة ما أن يلمح أحدا ً قادماً.
وكان الرج�ل يكتف�ي ب�أكل الفاكهة
عن الشجرة ولكن حني لم تعد كافية بات
يقبل بأكل طعام يجلب له من املنزل.

مراهتقتة تنتتام ألكثتر من شتهترين متتواصتليتن !

نيويورك /وكاالت

تعان�ي املراهق�ة األمريكي�ة
«نيكول ديلني»  17-عاماً -من مرض
اضط�راب الن�وم ال�ذي يع�رف بمتالزمة
«كلني ليفن» جعل معدل س�اعات نومها
اليوم�ي يزي�د ع�ن  18س�اعة.وامتدت

آخ�ر س�اعات نومه�ا الطويل�ة إىل 64
يوم�ا ً متواصل�ة تخللتها بع�ض لحظات
االس�تيقاظ البس�يطة لتن�اول وجب�ات
خفيفة واستخدام الحمام ومن ثم العودة
ملواصل�ة نومها حيث تك�ون حالتها كما
تصفها أمها «فيكي» بنصف مس�تيقظة
أو كمن يميش يف نوم�ه .وظلت «نيكول»

تعان�ي م�ن ه�ذه الحالة التي ل�م يعرف
أهله�ا وال األطب�اء يف البداية س�ببها قبل
تشخيصها الدقيق بهذا االضطراب النادر
ال�ذي قد يظهر فجأة عىل الش�خص الذي
يصاب به وب�ال مقدمات أو أعراض أولية
م�ع العلم بأن�ه يصيب الذك�ور أكثر من
اإلن�اث وتك�ون تبعاته يف الغال�ب ارتباكا

سلوكيا هلوسيا ورشاهة يف تناول الطعام
م�ع نش�اط زائ�د ب�دون أس�باب طبي�ة
واضحة ومن املمكن أن يكون عىل فرتات
متقطعة .ولم يتوص�ل الطب بعد بالرغم
من األبحاث املكثف�ة والنتائج العديدة إىل
طريق�ة فعال�ة ملعالجة وتخفي�ف نتائج
هذا املرض وال أسبابه الرئيسية.

بعد اجتيازه اختبارات معقدة في وكالة الفضاء الروسية

املغتامتر لفتتة يدعتو لتبنتي مشتتروع رحتلتتته إىل الفتضتاء الكتوين
بغداد /المستقبل العراقي
وس�ط تأييد ومؤازرة ش�عبية ناشد رجل
املغامرات والرياضات الخطرة العراقي املغرتب
فري�د لفته ،من بغ�داد ،املعني�ني يف الحكومة
تبني دعم مرشوعه الرتياد الفضاء الكوني.
وكان لفت�ة ق�د حص�ل عىل ش�هادة رائد
فض�اء مؤهل بعد اجتي�ازه اختبارات معقدة
وصعبة يف وكالة الفضاء الروسية عام 2009
ومازال يحذوه األم�ل يف ان يحقق حلم حياته
الرتي�اد الفض�اء الخارج�ي عىل مت�ن مركبة
فضائية.
وق�ال لفت�ه ان�ه بحاج�ة اىل دع�م م�ن
الحكومة العراقية لتس�ميته مرش�حا رسميا
للعراق للقيام برحلة فضائية فضال عن ضمه
إىل مؤسسة تعنى باملوهوبني وبذوي الطاقات
الخاص�ة ،وفق�ا مل�ا ورد يف إذاع�ة (الع�راق
الحر).
وأوضح فري�د انه اجتاز مرحل�ة التأهيل
الرتياد الفضاء بش�هادة علماء وكالة الفضاء
الروسية ،وخرباء من وكالة الفضاء األمريكية
(ناس�ا) وتأيي�د علم�اء وباحث�ني م�ن رواد
الفضاء يف العالم وق�د خضع اىل تدريبات عىل

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

ظروف وأجواء الفضاء ،ولديه شهادات خربة
يف هذا املجال ،مضيفا ً انه «ال يوجد من يرفض
مرشوعي يف العراق ،ولكن ال يوجد من يدعمه
ايضا .وال يوجد تخوف او ضغط س�يايس من

ولوج�ي الفض�اء بصف�ة رائد عراق�ي .وانا
أحظى بدعم خارج�ي من كثري من الدول يف
مقدمها الواليات املتحدة األمريكية ،وحاجتي
فق�ط اىل اع�رتاف م�ن الحكوم�ة العراقية

واعتب�اري

بش�كل
جاد رائ�دا عراقيا للفضاء».إىل ذلك،
ق�ال نائ�ب رئي�س لجنة الش�باب
والرياضة يف مجلس محافظة بغداد
عباس عليوي «إن هناك مس�ؤولية
تضامنية ع�ىل الجميع ان يتحملها
يف دع�م أي رمز عراقي يحمل طاقة
وموهبة تعزز مكانة وهوية العراق
يف محيط�ه الخارج�ي» ،مضيف�ا
«س�نضغط باتجاه تمكني الكابتن

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة
للصحافتة والطباعتة والنتر

لالشتراك
واإلعتالن

07901463050
07709670606

فري�د من تحقي�ق طموح�ه وس�نقدم له ما
يحتاج من دعم ومساعدة».
وأوض�ح علي�وي «أن مجل�س
املحافظة س�يعقد اجتماعا داعما لرائد
الفض�اء العراق�ي ،وسيس�خر عالقات
حكوم�ة بغ�داد املحلي�ة م�ع الربمل�ان
ورئاسة الوزراء خدمة للقضية».
ووص�ل الكابت�ن فري�د إىل بغ�داد ويف
جعبته قائمة من مشاريع السالم والنوايا
اإلنس�انية الحس�نة التي يتمنى تحقيقها
عن طريق الرياضة والفضاء ،وهي تحتاج
من أصحاب القرار يف الحكومة العراقية إىل
مزيد من التفهم والتفاعل.
من جان�ب اخر قال عض�و ائتالف دولة
القانون س�عد املطلب�ي «ان ال�وزارات املعنية
ل�م تتعامل بكف�اءة ومهنية ،ول�م تكن لديها
رؤية مدنية متطورة لغرض توسيع مشاركة
العراق ،وحضوره يف امليادين واملحافل الدولية
الهامة» ،موضحا «إن رس التعتيم والتعطيل يف
قضية رائد الفضاء فريد لفتة يكمن يف قصور
الفهم واالس�تيعاب املنقوص ألهمية مثل هذا
االنج�از وهذا خط�ر يحدق بالتوج�ه العلمي
للبلد ويحارص اإلبداع».
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