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»برتولت بريشت«

ال ميوت اإلنسان إال حني 
ال يتذكره أحد

السفارة الربيطانية: آن األوان إليقاف تركيا عند حدها
قالت إن عليها استعادة دورها في العراق

      المستقبل العراقي / علي الكعبي

ق�ال مصدر مقرّب من الس�فارة البريطانية في 
بغداد إن إدارة المملكة المتحدة لن تقف عاجزة هذه 
المرَّة أمام صعود دولة أخرى في الش�رق األوس�ط، 
مؤك�داً أن من س�اعد على صعود إيران بهذا الش�كل 

هي سياسات الواليات المتحدة األميركية.
ولف�ت المص�در إل�ى أن تركي�ا ب�دأت تتص�رَّف 
ب�”عنجهية” في عالقاته�ا مع الدول المحيطة بها، 
فض�اًل ع�ن تعاملها م�ع ال�دول األوربيَّة ف�ي اآلونة 

األخيرة بطريقة التهديد.
ومضى المصدر بالقول إن الواليات المتحدة بدت 
متخبطة في سياساتها األخيرة، حيث سمحت لتركيا 
بلع�ب أدوار بالغة الخط�ورة في المنطقة، الس�يما 
وأنه�ا أصبحت الالعب الرئيس في األزمة الس�ورية، 

مؤك�داً أن تركيا خالفت االتفاقات بينها وبين اإلدارة 
األميركية في تس�ليح المعارضة الس�ورية، وتهريب 
األس�لحة الثقيلة الت�ي تزيد األزمة الس�ورية تعقيداً 
مم�ا هي علي�ه اآلن، فض�اًل ع�ن دعمه�ا ل�”جبهة 
النصرة” اإلس�المية بأجه�زة اس�تخبارية متطّورة، 
مما يضعف قوتي نظام الرئيس السوري بشار األسد 

و”المعارضة المسلحة”، بحسب قولها.
وتابع المصدر بالق�ول إن تركيا تدّمر ما ضّحت 
م�ن أجل�ه بريطانيا والوالي�ات المتحدة ف�ي العراق 
عبر دع�م سياس�يين عراقيين ينفذون له�ا أجندات 
اقتصادي�ة وأمني�ة داخ�ل الع�راق، واضع�اً مقارنة 
بمعامل�ة الواليات المتحدة إلي�ران إبان وجود قواتها 
ف�ي الع�راق ومحاربته�ا إياه�ا ت�ارة ودعمه�ا تارة 

أخرى.
وأك�د المص�در، ال�ذي فّض�ل عدم الكش�ف عن 

هويته، ل�”المستقبل العراقي” أن الوقت حان لتعيد 
المملكة المتحدة حس�اباتها في العراق، مش�يراً إلى 
أن الحكومة البريطانية بدأت فعالً باس�تعادة دورها 
“التاريخ�ي” ف�ي ب�الد الرافدي�ن من خ�الل تكثيف 
زيارات السفير البريطاني في بغداد سايمون كولس 
إلى المراجع الدينية النافذة والقادة السياس�يين من 
جميع األحزاب والكتل السياسية.وكش�ف عن إيفاد 
الحكومة البريطانية لدبلوماسيين بارزين إلى بغداد 
“بشكل سري”، مبيناً أن الدبلوماسيين التقيا بحزب 
“ش�يعي” مع�ارض لرئي�س ال�وزراء العراقي نوري 
المالكي بغية التدخل إليجاد حلول لألزمات التي يمر 

بها العراق.
وأش�ار إلى أن أحد الدبلوماسيين التقى بمرجع 
ديني كبير للتباحث بشأن األزمة العراقية والتدخالت 

الخارجية التي تعاني منها بالد ما بين النهرين.

على أمل تنظيف »احلاضر« ايضاً

العدد ) 424 ( 21 كانون الثاني 2013           السنة الثانية         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (

      المستقبل العراقي / خاص

كشف مصدر مقرب من مركز ادارة التظاهرات 
في محافظت�ي االنب�ار والموصل ع�ن قيام رجل 
األعمال العراقي المقيم في األردن خميس الخنجر 
بتكلي�ف أحد التجار بذبح 35 إل�ى 50 عجل يومياً 

لتوفير الطعام للمتظاهرين.
وق�ال المص�در، ال�ذي رف�ض الكش�ف ع�ن 
هويته، ل�«المس�تقبل العراقي« ان »هناك متعهداً 
اس�مه حجي حس�ين امتنع عن تأمين احتياجات 
المتظاهري�ن بع�د ان بلغ�ت قيمة دي�ون الخنجر 
قراب�ة 600 الف دوالر ع�ن ايام التظاه�رات كلها 
حتى ثالثة ايام مضت«، الفتاً إلى أن »المتعهد يعد 
م�ن اكبر مهربي االغن�ام واالبقار الى الس�عودية 
وس�وريا واالردن«، مش�يراً إل�ى أن�ه »يعم�ل مع 
مافيا كبيرة تش�تري الث�روة الحيوانية من جنوب 

وش�رق العراق وتبيعها بأسعار خيالية الى خارج 
العراق«.

وأوضح المصدر أن »حجي حس�ين يعمل مع 
ش�ركاء من أكبر ش�يوخ العش�ائر ف�ي المنطقة 
الغربي�ة ف�ي تهري�ب األغن�ام«، مبين�اً أن »هؤالء 
يعتمدون على ابنائهم وذويهم من منتسبي قوات 
الحدود والش�رطة والجيش، وه�م منتظمون في 
جماعات لها برام�ج عمل خاص وتوصل حصص 

التهريب إلى بغداد«.
وذك�ر المص�در أن »الخنج�ر س�لم حتى االن 
نص�ف المبلغ الذي يدينه لتاجر األغنام عن إطعام 
المتظاهري�ن في ث�الث محافظات، لك�ن يبدو ان 
العمل تم وفق نظام اآلجل مع المتعهد«، مستدركاً 
بالقول أن »التظاهرات مهددة بالجوع خالل االيام 
التالية إن لم تسلم االموال التي ضاعت بيد الوسيط 

بين الخنجر وبين متعهد الطعام«.

        المستقبل العراقي / سام محمود

يحتدم الصراع بين ائتالف دولة القانون 
والتحالف الكردستاني مع اقتراب موعد إقرار 
الموازنة االتحادية لعام 2013، بشأن إقرار 
موازنة إقليم كردس�تان التي من المفترض 
أن تكون 17%، بحسب ما هو مقرر منذ عام 
2004. ولكن يبدو أن الخالفات األخيرة بين 
المركز واالقليم، جعل�ت الطرفين يتحركان 
باتجاه�ات متعاكس�ة، وكل منهما يس�تند 
إلى مب�رر يب�رزه اذا ما اقتض�ت الضرورة.  
إذ كش�ف ائتالف دولة القان�ون عن تحركه 
تجاه جمع تواقيع لتخفيض موازنة اإلقليم 
إل�ى 13%، بداع�ي أن ه�ذا ه�و اس�تحقاق 

االتحادي�ة  الموازن�ة  م�ن  االقلي�م 
للتع�داد المبني على  وفق�اً 
أس�اس البطاقة التموينية، 
التحال�ف  جم�ع  فيم�ا 

الكردستاني 140 توقيعاً من أعضاء مجلس 
الن�واب من اج�ل رف�ع موازن�ة اإلقليم إلى 
23%، بداع�ي أن الحكوم�ة المركزي�ة التي 
يتزعمها رئيس ائت�الف دولة القانون نوري 
المالكي فش�لت في إجراء التعداد السكاني 
ال�ذي من المفترض أن يت�م بموجبه توزيع 
حص�ص المحافظات واألقاليم من الموازنة 
االتحادية، ولما فش�لت الحكومة في إجراء 
التع�داد الس�كاني طيل�ة الفت�رة الماضية، 
بات من حق اإلقليم المطالبة برفع موازنته 
من 17% ال�ى 23%.وأكد النائ�ب عن ائتالف 
دول�ة القانون عب�د الس�الم المالكي وجود 
ح�راك داخ�ل مجلس الن�واب لجم�ع „عدد 
م�ن الت����واقي�ع قبيل مناقش�ة الموازنة 
االتحادي�ة إلقرار موازن�ة اإلقليم ب�%13 
ب�دالً من 17%“.وأض�اف في حديث له 
مع وكال�ة أنباء المس�تقبل أن „هذا 
ما دف�ع اإلقليم إلى خل�ق أزمات مع 

الحكومة المركزية لفرض ضغوطات عليها 
بغي�ة تمري�ر الموازنة بما ه�و معهود منذ 
2004 ولح�د اآلن“.م�ن جانبه، ق�ال النائب 
ع�ن التحال�ف الكردس�تاني محم�ا خلي�ل 
ل�“المس�تقبل العراقي“ إن „حملة التواقيع 
م�ن قب�ل دولة القان�ون ليس له�ا أي قيمة 
قانونية وال نعترف بها“، مؤكداً أن „هذا يعد 

أستهدافاً سياسياً واضحاً“.
وبي�ن خلي�ل أن „موازن�ة اإلقليم أقرت 
ف�ي عهد رئيس الوزراء الس�ابق اياد عالوي 
وفق آليات قانونية ودس�تورية، وفي وقتها 
التنفيذي�ة  الس�لطة  يمتل�ك  الع�راق  كان 
والتشريعية، كما أقرت هذه النسبة في زمن 
رئيس الوزراء الس�ابق ابراهي�م الجعفري، 
ف�ي ال�دورة الس�ابقة لتل�ك الت�ي ف�از بها 

المالكي“. 

                          التفاصيل ص4

غدًا فـي

  
نوروز تل.. وثائق تكشف الفساد 

وتفضح العمالء يف بغداد

قريبًا جدًا

حكـاية املـرآب الذي استنزف 
املاليني من أموال البرصة !

بريطــانيــا تـدافـــع
 عـن 180 عــــراقيــًا اعــــتــــدت

 عـــلــيــهــم

الثلج يقتل
العجائز ويصبح »دمويًا« 

فــي أوربا

ناسـا ترسـل
»املـــونـــالـيــــزا«

إىل القــمـر

ص16ص8 - 9ص14ص5

من يــذبح 50 عجـــاًل للمتظــاهرين
 يــــومـــيـــًا ؟!

الكردستاين: مجعنا 140 توقيعًا لزيادة موازنة اإلقليم  إىل 23 %
مطـــالبـــات بخفـضـهــا إلــى %13

اخلالفات حتتجز املوازنة يف الربملان.. والشهر احلايل »مفتـاح الفــرج«!!
العمل النيـابية لـ                                : جملس اخلدمة معطل فـي جملس الوزراء

ص2حــــرب املـلـــفــــات وحــــــرب التــــظـــــاهــــــرات
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ص4

الـدعـايـات االنـتــخــابـيــة 
هــي الســبــب

اإلخــــوان.. بـيــروقـــــــراطـــيــــون 
حــــد الــنـــخــــاع

     المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت رئيسة حزب “الحركة” اإلس�رائيلي تسيبي ليفني عن 
قيام قطر بتمويل الحملة االنتخابية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
بمبلغ 3 ماليين دوالر فيما حصلت حركة “إسرائيل بيتنا” على قرابة 
2.5 مليون دوالر على س�بيل الدعم من دولة قطر.كما أزاحت ليفنى 
النقاب -بحس�ب القناة االولى اإلسرائيلية - عن وجود عالقة صداقة 
طيبة و”حميمة جداً” تربطها بالشيخة موزة بنت ناصر زوجة أمير 
قطر.وسبق ان نشرت وثيقة تركية سرية من وثائق متحف )بياسيا( 
في اسطنبول وكشفت معلومات حول اليهود العرب من نسب أسرة 
ح�كام قطر آل ثاني ويع�ود لبولندية يهودية حقيق�ة أحداثها تبداء 
من س�تة 1870 وكان الموضوع حول زوجات الس�لطان وعشيقاته 
وجواريه، ومعه ملحٌق بأس�ماء النس�اء الس�بايا من فتوحاته التي 

امتدت إلى النمسا.
                                                   التفاصيل ص2

الـدوحة متول نتنياهو بـ3 مالييـن 
دوالر للفوز باالنتخابات اإلرسائيلية
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األمـن والـدفــاع تكشــف لـ                 
عن خالفـات بني احلكــومة واإلقــليــم

شذى حسون
 تصور مسلسلـهـا يف آخر 

الشــهــر

حكيم شاكر: 
مهــمـتــي مــع 

الوطني انتهت

ص2

نواب: املتظاهرون اقتنعوا بعدم االستمرار بالتظاهر

ثالث اتفاقيات سرتاتيجية 
بني.. السكوت عن مينـاء مبارك 

والدوراملخفي لالمم املتحدة
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          التحليل السياسي/ غانم عريبي  

مس�كينة ه�ي الديموقراطية 
ف�ي بلدانن�ا العربي�ة اليضطهدها 
اهله�ا  اال  واليجلده�ا واليدمره�ا 
والقيمون على ادارة السلطة فيها 
وانا اقصد باالدارة كل المؤسسات 
التش�ريع والرقابة  المسؤولة عن 
والمتابعة والمؤسستين التنفيذية 
ومجل�س الرئاس�ة.. ان هؤالء هم 
المس�ؤولون عن التدمير الحاصل 
ف�ي ادارة الدول�ة  وم�ن يدعي انه 
ب�ريء م�ن المس�ؤولية فليضرب 

المقال بحجر!.
هن�ا في بغ�داد اليمر ي�وم اال 
وهنالك كارثة بش�رية او مالية او 
سياسية او تظاهرات في المنطقة 
الغربية يرد عليها اهل الشرقية في 
الباب الشرقي حتى بات اهل بغداد 
وربما اهل العراق اليبيتون ليلتهم 
ف�ي بيوته�م اال ويمن�ون النفس 
التظاهرات والمسيرات  بمزيد من 
المؤيدة له�ذه الجبهة او تلك وهنا 

اق�ول لك�م ..اذا بقي�ت االوض�اع 
العراقي�ة على هذه الش�اكلة ايها 
االخوة فلن نبني مدرسة ولن نشيد 
مستش�فى ولن نس�تطيع تقديم 

خدم�ة معينة الهلن�ا الذين )طلع 
ش�عر بحلوكه�م م�ن الحجي عن 
الخدمة والتبليط والشارع المحفر 
والحاجة المتزايدة للمشاحيف في 
مدينة الث�ورة في كل مطره( ومن 
اليعرف ه�ذه الحقيقة فهو يعيش 

في القمر ال في العراق!.
اه�ل البرلم�ان ينقب�ون ف�ي 
الملفات اكثر من موظفي وكوادر 
وزارة النف�ط ف�ي التنقي�ب ع�ن 

ف�ي  يفتش�ون  واخ�رون  النف�ط 
االضابي�ر والعقود عله�م يجدون 
ش�يئا معينا ضد هذ الوزير او ذاك 
حتى يشرونه على الحبل ويشرون 
ه�و  والنات�ج  وعش�يرته  اهل�ه 
المزي�د من الفضائ�ح والموبقات 

ماقتل�ت  الت�ي  واالس�تجوابات 
ذباب�ة والناتج ايض�ا ان المجلس 
الموقر اليستطيع بجاللة قدره ان 
يس�تجوب وزيرا الن�ه مدعوم من 
قبل اهل الحكم وفوق هذا وذاك ان 
الوزير اليكتفي بالرد على المجلس 
بع�دم الحضور تحت قبة البرلمان 
ال بل بالقول ان االس�تجواب باطل 
وغير قانوني ومس�يس وهو بهذا 
يضع نفسه )افهم واعلم( من اهل 
االستجواب ال50 نائبا الذين قرروا 
استجوابه بس�بب فساد وشبهات 
فس�اد في عق�ود وزارة الش�باب 

والرياضة!.
 كي�ف امك�ن لوزير الش�باب 
ان يقن�ع المحكم�ة االتحادية ان 
وعش�رات  سياس�ي  االس�تجواب 
النواب وقعوا على ورقة استجوابه 
على امور في الوزارة يعتقدون ان 
فيها شبهة فس�اد والياتي ويمرر 
ع�دم المج�يء رغم�ا ع�ن ان�وف 
النواب والمجلس بينما اليستطيع 
وزي�ر اخر م�ن رف�ع الغب�ن عنه 

بس�بب ش�بهة وردت ف�ي صفقة 
م�ا واللجنة تع�رف واخ�رون في 
المجلس يعرفون ورئاسة الوزراء 
تعرف ان هذا الوزير غير متورط..

هل الن وزير الش�باب وراءه حزب 
سياس�ي ناف�ذ والوزي�ر بال حزب 
وان الوزي�ر مرف�وع عن�ه العقاب 
واالستجواب والوزير ينطبق عليه 
الش�عر الكربالئ�ي الماث�ور )بس 
ظل�وا الماعده�م عش�يرة( بالل�ه 
عليك�م حلوها؟!.ه�ذه السياس�ة 
س�تطيح بكامل التجربة الوطنية 
في الع�راق والتطيح كم�ا يتوهم 
الفاس�دة  الملف�ات  فري�ق نب�ش 
واذا  المالك�ي  الرئي�س  بحكوم�ة 
اس�تطاعت جه�ود البع�ض الذي 
ستس�قط  الملف�ات  ان  يتوه�م 
المالك�ي فان�ا احيل�ه ال�ى مل�ف 
س�حب الثقة وملفات اخرى اكثر 
حراجة وصعوبة وقوة وش�دة ولم 
يسقط واهل الحكم واهل البرلمان 
التي تمس�ك  المماس�ك  يعرف�ون 
بالحكومة وهي غير قليلة وليست 

سهلة وال بسيطة فضال عن كونها 
اوراقا داخلية واخرى اقليمية ولن 
تنته�ي مهلة هذه الحكومة اال في 
2014 مهم�ا نب�ش االخ�رون من 
ملفات ونقب اخوانهم عن ملفات 

اخرى!.
كم�ا  الحكوم�ة  اس�قاط  ان 
يعرف اه�ل الديموقراطي�ة يتعلق 
بقرار وارادة كل الكتل ولن يسقط 
الحكومة ملف فاسد هنا وصفقة 
مش�بوهة او غير مش�بوهة هناك 
ومن تتوفر فيه االرادة السياس�ية 

الكاملة والق�درة على جمع الكتل 
السياس�ية والتحلل م�ن )هبطة( 
الخوف من كواتم االقليمي ونفوذه 
السياسي واالمني فليتقدم الميدان 
ش�ريطة ان يعل�ن ام�ام المأل عن 
برنامجه البديل ورؤيته السياسية 
واالجتماعي�ة  واالقتصادي�ة 
واالس�تثمارية واليدندن في االزقة 
الضيقة للسياسة العراقية باشياء 
لتغني والتس�من من جوع بل اكل 

الدهر عليها وشرب!.
ادرك جيدا ان الحكومة بحاجة 

ال�ى تغيير والرؤي�ة الحالية الدارة 
الس�لطة بحاجة ال�ى تغيير ايضا 
والعراقي�ون بحاجة ال�ى حكومة 
بديلة تمس�ك بالملفات السياسية 
ومطالب الناس بيد مسؤولة وقرار 
ش�جاع لك�ن ادرك ايض�ا ان بيننا 
وبين هذا التغيير بعد المشرق عن 
الشاي  المغرب ومادمنا النش�رب 
اال بموافق�ة االقليم�ي وال ندخ�ل 
الى اس�رتنا في اللي�ل اال بموافقة 
الذات السياس�ية العليا فان الباب 
مش�رع وس�يبقى ال�ى مزي�د من 
المعاناة وااليام الصعبة..اما الذي 
يتحمل مس�ؤولية مايج�ري فهم 
اثنان مجل�س النواب الذي ش�رع 
الباب للمس�ائلة واالستجواب غير 
الوزي�ر  الق�ادر عل�ى اس�تجواب 
وه�و به�ذا يخف�ف م�ن ثقله في 
السياسية والحكومة النها  الحياة 
المس�ؤولة ع�ن ه�ذه االنهي�ارات 

والكوارث!.
حلوها .. الله يحل مش�اكلكم 

انشالله!.
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      حــرب امللـفـــات وحـــرب التـظــاهـــرات

          المستقبل العراقي / فالح الشامي

لم تنجح السلطتان التنفيذية والتشريعية في 
العراق، منذ عام 2008، في جمع 9 أش�خاص من 
أصحاب الكفاءات والش�هادات الجامعية لتشكيل 
ما يعرف بمجلس الخدمة االتحادي، وهو المجلس 
ال�ذي كان ينتظره العراقيون ليخلصهم من ش�بح 
الهيمنة عل�ى التعيين�ات وتوزيعها وف�ق معايير 
تضع الش�خص غي�ر المناس�ب في الم�كان غير 
المناس�ب. وفيما اتهم�ت لجنة العمل والش�ؤون 
االجتماعية النيابية امس بعض الجهات السياسية 
بعرقل�ة تش�كيل مجل�س الخدمة االتح�ادي الذي 
م�ا يزال مطروحاً في مجلس ال�وزراء لعدم وجود 
اتفاق على هيكلته, ش�دد عدد من الخريجين على 
ضرورة االس�راع بتش�كيل هذا المجلس، الس�يما 
وان�ه يضم�ن توزيع الدرج�ات الوظيفية بش�كل 
ع�ادل وحس�ب الكف�اءة ويخلصهم من "جش�ع 
المتنفذين". ويحتاج تش�كيل هذا المجلس، الذي 
يعد من الهيئات المس�تقلة و مؤسس�ة متكاملة، 
ال�ى تخصيص�ات مالي�ة  ف�ي الموازن�ة العام�ة 
 االتحادي�ة، كما يحتاج الى  درج�ات وظيفية على 
مستوى  رئيس هيئة ووكالء وزارة  ومدراء عامين. 
لك�ن المفاجأة أن موازن�ة العام 2013 لم تتضمن 
تخصيص�ات مالي�ة  لتش�كيله. وقال رئي�س لجنة 
العم�ل والش�ؤون االجتماعية في مجل�س النواب 
يونادم كنا  ل�"المس�تقبل العراق�ي" ان "مجلس 
النواب ش�رع مجل�س الخدمة االتح�ادي منذ عام 
2010 لك�ن الخالف�ات على تركيبة ه�ذا المجلس 
عرقلة تش�كيله، الس�يما وانه طرح ألكثر من مرة 
داخل مجلس ال�وزراء للتصويت علي�ه اال ان هذه 
المح�اوالت فشلت".واش�ار كنا ال�ى ان "مجلس 
الخدمة االتحادي س�وف يعالج مشاكل التعيينات 
ف�ي البالد خاص�ة وانه يضمن العدال�ة في توزيع 
الدرجات الوظيفية حسب الكفاءة", متهما جهات 
سياس�ية بتعطي�ل تش�كيله "رغبة منه�ا بابقاء 
مل�ف التعيينات بيدها خاص�ة وان اغلبها رافضة 
لفك�رة تقوية المرك�ز على حس�اب المحافظات 
واالقاليم".وكلم�ا س�ئل نائ�ب ع�ن س�بب عدم 
تش�كيل هذا المجلس قال أن "الكتل المستفيدة 
م�ن التعيين�ات ال تري�د ل�ه أن يتش�كل"، األم�ر 
الذي يثير التس�اؤل عن سبب تش�ريع تلك الكتل 
لقانون ه�ذا المجلس.من جانب اخر, قال عضو 
اللجنة االقتصادية النيابية عبد الحس�ين عبطان 
الن�واب  أن "مجل�س  العراق�ي"  ل�"المس�تقبل 
خاط�ب الحكوم�ة ألكثر من ثالث م�رات مطالبا 
اياها باإلسراع بتشكيل مجلس الخدمة االتحادي 
وارسال االسماء الى البرلمان للتصويت عليها", 
واصف�ا تاخي�ر تش�كيل المجل�س "بالخس�ارة 
الكبيرة للبلد، خاصة وانه يعمل على ارس�اء مبدأ 
التوزيع العادل والش�فاف للدرج�ات الوظيفية، 
فض�ال عن اختي�ار ك�وادر كف�وءة ق�ادرة على 
النهوض بعمل المؤسسات الحكومية".وبحسب 
قان�ون مجل�س الخدم�ة االتح�ادي ال�ذي أقره 
مجلس الن�واب في 2008، فإن مجل�س الوزراء 

يرشح رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه ويصادق 
عليه�م مجل�س الن�واب. ويتأل�ف المجلس من 
رئي�س ونائب للرئيس وس�بعة أعضاء متفرغين 
ممن يحمل شهادة جامعية أولية في األقل، على 
أن يك�ون اثنان منهم في القان�ون واثنان منهم 
ف�ي اإلدارة واالقتصاد، وواح�د في كل من الطب 
والهندس�ة والزراعة.وف�ي الس�ياق ذاته, اعربت 
عضو اللجن�ة المالية النيابي�ة نجيبة نجيب عن 
اس�فها لتأخير تشكيل مجلس الخدمة االتحادي 
الذي ش�رع قانون�ه مجل�س النواب ف�ي دورته 
العراقي"  ل�"المس�تقبل  الماضية.وقالت نجيب 
ان "مجل�س الخدمة االتحادي ه�و الهيئة العليا 
ف�ي البالد التي تش�رف عل�ى توزي�ع التعيينات 
عل�ى العاطلي�ن ع�ن العم�ل خاص�ة الخريجين 
منهم", مبينة ان "مهم�ة هذا المجلس تتلخص 
بتوزي�ع الدرج�ات الوظيفية التي تحدد س�نويا 
عل�ى المواطنين ب�دون تمييز وحس�ب الكفاءة 
والحاجة الفعلية".واوضحت نجيب ان "تش�كيل 
ه�ذا المجلس ب�ات ضرورة ملح�ة كونه يخلص 
العاطلي�ن ع�ن العم�ل الس�يما الخريجي�ن من 
مشكلة )المحسوبية والمنسوبية( في الحصول 
على وظيف�ة في دوائ�ر الدولة".ومن المفترض 
أن يك�ون التعيي�ن وإعادة التعيي�ن والترقية في 
الخدمة العام�ة من اختص�اص المجلس –الذي 
ل�م يتش�كل- حص�راً، وعل�ى اس�اس المعايي�ر 
المهنية والكفاءة.وطالب عدد من الخريجين من 
خالل حديثهم ل�"المس�تقبل العراقي" باالسراع 

بتش�كيل مجل�س الخدم�ة االتح�ادي ف�ي ظ�ل 
تزايد المحس�وبية والمنس�وبية في المؤسسات 
الحكومي�ة، حيث تقتص�ر التعيينات على اقارب 
الناف�ذة، بينم�ا يح�رم  المس�ؤولين والجه�ات 
الناس البس�طاء منها.وقال سداد كاظم، العاطل 
ع�ن العمل وه�و خري�ج "كلي�ة االداب" حاليا, 
ان الحص�ول على وظيفة في دوائ�ر الدولة بات 
هاجس يالزم�ه، خاص�ة وان الوظائف اصبحت 
)بالواس�طات( حس�ب وصفه.وطال�ب مزه�ر 
الحكوم�ة ومجل�س النواب باالس�راع بتش�كيل 
مجل�س الخدم�ة االتحادي، ما يجع�ل التعيينات 
تجري بش�كل مرك�زي وبعيداً عن المحس�وبية 
التي تمنع وصول الكفاءات الى مؤسسات الدولة 
للمس�اهمة ف�ي عملي�ة التط�ور والتنمي�ة. اما 
المواطن حيدر مزهر من محافظة بغداد, قال ان 
بعض الجهات السياس�ية المتنفذة بالحكومة ال 
تريد تشكيل مجلس الخدمة االتحادي ألنها تريد 
االس�تحواذ على الوظائف لكي تستخدمها خالل 
الحمل�ة الدعائي�ة مع ق�رب االنتخاب�ات، مبيناً 
ان الخريجي�ن اصبحوا ضحية المحس�وبية في 
الحصول على فرصة عمل في مؤسس�ات الدولة 
الس�يما وان بعض االحزاب والجهات السياسية 
تطالبه�م باالنتماء مقاب�ل ضمان الحصول على 
تعيي�ن في اح�دى ال�وزارات, داعيا الى تش�كيل 
مجلس الخدمة االتحادي في اس�رع وقت ممكن 
لتخليص الخريجين من جش�ع ومساومات هذه 

االحزاب.

العمـل النيـابيــة لـ                                    : جملـس اخلدمـة االحتـادي معطــل فـي جملــس الـوزراء..
وجهــات سيـاسيــة تعـرقـــل تشـكـيـلـــه

خـريجــون: سيخـلصـنـــا مـن جشــع المسـؤولـيــن

نــواب: املتظـاهـــرون اقتـنـعــوا بعــدم ليـاقــة االستـمــرار بالتظـاهـــر
           المستقبل العراقي / فرح حمادي

يس�تمر تض�ارب التصريح�ات بي�ن السياس�يين وقادة 
التظاهرات ف�ي العراق، فمنهم من ي�رى أن التظاهرات بدأت 
تفقد زخمها، واآلخر ي�رى أنها تتجه نحو تظاهرات مليونية، 
فيم�ا يؤكد آخرون أن اللجان المش�كلة تتاب�ع عملها بجدية، 
وتنف�ذ ما ه�و ضمن القان�ون والممكن م�ن المطالب، إال أن 
المتظاهري�ن يؤك�دون من جهتهم أنهم س�يوجهون رس�الة 
تحذيري�ة إل�ى الحكومة.وبي�ن الناط�ق بإس�م متظاه�ري 
الموصل غانم العابد أن "يوم غد )اليوم( س�يكون إضراب عام 
على مس�توى المح�ال التجارية فقط"، مش�يراً إلى أن "هذه 
س�تكون رس�الة تحذيري�ة إلى الحكوم�ة لج�ذب انتباها من 
قب�ل أهالي الموصل". وأكد العابد ل�"المس�تقبل العراقي" أن 
"تظاهرات الموصل س�لمية وال يمكن أن ت�ؤذي البلد، فهناك 

امتحان�ات تج�ري حاليا ف�ي المحافظ�ة، لذلك تأج�ل إعالن 
العصي�ان المدني"، مضيف�اً أن "المتظاهري�ن يأكلون )تمن 
وم�رق بدون لح�م(، كم�ا أن الحكومة اعترفت ب�أن مطالبنا 
مش�روعة، ف�أي أجندات خارجي�ة تدعم التظاه�رات يتحدث 
عنها السياسيين".مش�يراً إلى أن "الحكومة لغاية اآلن لم ترد 
ولن ترس�ل وفد لس�ماع الطلبات، وأن ما تفعله أنها تستعين 
بش�خصيات بعيدة كل البعد عن التظاه�رات وتلتقي بهم في 
بغ�داد"، منوه�اً ب�أن "الجمعة الماضية ش�هدت أكث�ر األيام 
حضوراً للمتظاهرين".من جانبه، قال النائب عن ائتالف دولة 
القانون ع�ادل فضالة أن "المالحظ في التظاهرات حالياً قلة 
األعداد التي تتجه إلى مراكز التظاهر، وهذا دليل على أن اغلب 
المتظاهرين الحظ�وا ن الحكومة جادة ف�ي اتخاذ إجراءاتها 
الالزم�ة لتلبية مطالبهم، واقتنع أنه من غير الالئق اس�تمرار 
التظاهر".وأوض�ح فضالة ل�"المس�تقبل العراقي" "الحظنا 

ف�ي اليومي�ن األخيرين زي�ادة في س�قف المطال�ب من قبل 
المتظاهري�ن والتي وصل�ت إلى مرحلة علي�ا، وهي المطالبة 
بإس�قاط النظ�ام وتغيي�ر الحكوم�ة"، مضيفاً أن "اس�قاط 
النظام معناه انق�الب على العملية السياس�ية الديمقراطية، 
أم�ا تغيي�ر الحكوم�ة فقد ح�ددت آلي�ات لذلك عبر الوس�ائل 
الديمقراطية وليس التظاهرات".وبين أن "هذا االتجاه السلبي 
للتظاهرات س�يؤدي في حال استمراره  إلى تازيم  المواقف"، 
وذك�ر أن "اغل�ب المطال�ب التي ن�ادى به�ا المتظاهرون قد 
أجيبت م�ن قبل الحكومة وفق�ا لآلليات والقان�ون والممكن 
منها عبر تشكيل الحكومة للجان متعددة لتنفيذ المطاليب".

وبخص�وص االجن�دات الخارجي�ة الت�ي تدع�م التظاه�رات، 
بحس�ب تصريحات بعض السياس�يين، ق�ال فضالة "ال اتهم 
المواطنيين اتهام مباش�ر فهم قد خرجوا للمطالبة بحقوقهم 
م�ن الحكومة، وهذا حق كفله الدس�تور له�م، إال أن المتابع 

س�يجد أي�ادي خفية تحاول إبع�اد التظاهرات عن ش�رعيتها 
وبس�اطتها وتحويله�ا إل�ى مطالب سياس�ية تحقق مصالح 
خاص�ة لبع�ض السياس�يين وال تحق�ق مصال�ح المواطن". 
وكان النائب عن ائتالف دولة القانون فؤاد الدوركي، قد صرح 
لوس�ائل اإلعالم أن بالق�ول "التظاهرات المناوئ�ة للحكومة 
فقدت زخمها بس�بب رفعها شعارات طائفية"، مشيراً إلى أن 
الشيخ عبد الملك السعدي اعتذر عن قيادتها بعد اطالعه على 
"خفايا الدعم الخارجي"، مؤكدا أن "مطالب المتظاهرين في 
بع�ض المحافظات ال تحظى بالتأييد في مناطق واس�عة من 
البالد".وأش�ار الدوركي إلى أن "المتظاهرين كانوا ينتظرون 
من الشيخ عبد الملك السعدي قيادتهم لكنه رفض بعد اطالعه 
على طبيعة المطالب وتأكده من وجود أجندات خارجية"، الفتا 
إلى أن "السعدي اطلع على خفايا الدعم الخارجي الذي يتلقاه 
المتظاه�رون ما حدا به للع�ودة إلى خ�ارج البالد".وفي هذا 

الش�أن، نفى احد قيادي التظاهرات في االنبار، الشيخ سعيد 
الالفي، أنس�حاب عبد الملك الس�عدي من التظاه�رات، وقال 
الالفي أن "الشيخ لم ينسحب وهذه حرب إعالمية مقصودة". 
بحس�ب قوله.وأضاف الالفي ل�"المستقبل العراقي" أن "يوم 
الخميس القادم سيش�هد تظاهرات مليونية، لعدم اس�تجابة 
الحكوم�ة لمطالبنا"، مش�يراً إل�ى أن "الدولة تقود مش�روع 
طائفي وتريد أن تعيد البلد إلى المربع األول، وهي من تش�عل 
النب�رة الطائفي�ة، وأن الجيش هو جي�ش طائفي".ونوه بأن 
"الحكومة متلونة، فأنها تعلن ش�يء وتنفذ ش�يء آخر، وأننا 
سنستمر في التظاهر حتى تتحقق مطالبنا"، مبيناً أن "أعداد 
التظاه�رات في تزايد مس�تمر، وخصوصا بع�د خروج مئات 
اآلالف م�ن المتظاهري�ن في ع�دة مدن عراقية ي�وم الجمعة 
الماضي، دليل واضح على استمرارية التظاهرات، وخصوصا 

أن المدن الجنوبية تعد العدة للتظاهر ضد المالكي".

غـانــم العـابــد: يأكلــون "تمـن ومــرق بــدون لحــم"

املجلس املوقر اليستطيع بجاللة قدره 
ان يستجوب وزيرا النه مدعوم

من قبل اهل احلكم

مسكينة هي الديموقراطية
يف بلداننا العربية اليضطهدها 
والجيلدها واليدمرها اال اهلها

               المستقبل العراقي / متابعة

كشفت رئيسة حزب "الحركة" اإلسرائيلي تسيبي ليفني 
ع�ن قيام قط�ر بتموي�ل الحمل�ة االنتخابية لرئي�س الوزراء 
بنيامي�ن نتنياهو بمبلغ 3 ماليي�ن دوالر فيما حصلت حركة 
"إسرائيل بيتنا" على قرابة 2.5 مليون دوالر على سبيل الدعم 
من دولة قطر.كما أزاحت ليفنى النقاب -بحسب القناة االولى 
اإلس�رائيلية - عن وجود عالقة صداقة طيبة و"حميمة جداً" 
تربطها بالشيخة موزة بنت ناصر زوجة أمير قطر.وسبق ان 
نش�رت وثيقة تركية س�رية من وثائق متحف )بياس�يا( في 
اس�طنبول وكش�فت معلومات حول اليهود العرب من نسب 
أس�رة حكام قط�ر آل ثاني ويع�ود لبولندي�ة يهودية حقيقة 
أحداثه�ا تبداء من س�تة 1870 وكان الموضوع حول زوجات 
الس�لطان وعش�يقاته وجواريه، ومعه ملحٌق بأسماء النساء 
الس�بايا من فتوحاته التي امتدت إلى النمس�ا.ويرد في هذه 
القائمة اسم امرأٍة من بولندا يهوديٍة تدعى "هيلينا مكارت"، 
وكان عمرها يوم أس�رت تس�عة عش�ر عاماً، وكانت من بين 

الجواري المقربات من الس�لطان. في ذلك الحين وصل تجاٌر 
م�ن الخلي�ج العربي حاملين هداي�ا إلى الس�لطان. وقد كان 
م�ن بين من جلس في حضرة الس�لطان رج�ٌل من آل خليفة 
اس�مه حصين، ش�اهد هيلينا وأعجب بها، وحين سأل بعض 
الحاش�ية عنها قيل له إنها مقربٌة من السلطان، وإنها سبيٌة 
يهودي�ة، وال أمل بالتقرب منها. لك�ن حصل أن اتفق حصين 
معه�ا على الهروب س�وياً، ولكن الحرس قبض�وا عليها ليلة 
اله�روب فاعترف�ت أمامه�م وأمام الس�لطان بم�ا دار بينها 
وبين حصي�ن، تكلم حصين آل خليفة إلى الس�لطان وأخبره 
بأن�ه متعلٌق بها ويريد الزواج منها ولكن خش�يته من غضب 
الس�لطان جعلته يختار الهرب. وقرر السلطان أن يزوجه بها 
ولكنه أمر بإرسالهما إلى ديار أهلها.كان والد هيلينا يعمل في 
مزرعة خنازير، وكانت ملكيته�ا تعود ألحد إقطاعيي بولندا، 
وجاء في الوثيقة أنه أحد الحاخامات. وحين علم األب برغبة 
ابنته الزواج من هذا التاجر اش�ترط عليه أن يدخل في دينهم 
ويقيم عندهم لفترٍة من الزمن. وقرر الرجل أن يعود إلى بلده، 
وأعلمهم بس�فره، فأخبروه ب�أن هناك قافلة إل�ى تركيا بعد 

يومين. وفي ليلة الس�فر دخلت هيلينا حجرته عاريًة تماماً، 
وطرحت نفسها عليه وقضى منها وطره. وفي الصباح جاءه 
أهلها وقد تأخر ع�ن القافلة وقالوا له لقد جامعتها في الليل 
وربما تكون ق�د حملت منك، فعليكما أن تتزوجا اآلن. وهكذا 
تم الزواج، وعمل حصين في مزرعة الخنازير وأصبح يهودياً، 
وأنجب أربعة صبي�ان واألوالد كانوا أقرب الى أخوالهم اليهود 
من أبيهم فأخبروا أحدهم بأمر الضياع واالموال، فوصل األمر 
إل�ى الحاخام فقرر تزويج األوالد األربعة من يهود وأمرهم أن 
ينتشروا ببالد المسلمين. وفور وصولهم لفلسطين أثر أثنين 
م�ن األوالد البقاء ورح�ل الباقون الى الخلي�ج العربي وهناك 
أس�توطنوا وأصبحت كنيتهم من آل خليفة الى آل ثاني وهي 
الكني�ة التي أمرهم الحاخ�ام األكبر بأن ينتس�بوا اليها حين 
يس�تقرون بالبالد وهي كنية يلقب�ون بها اليهود عمال زريبة 
الخنازير وهي كنية مش�هورة لألن في يهود بولندا.أما الذين 
ع�ادوا إلى ب�الد أبيهم فقد بل�غ عددهم ثالثة وخمس�ين بين 
رجل وامرأة. وقد أكتش�ف ش�يخ من قبيلة آل مرة حقيقتهم 
وأعلن الحرب عليهم ولكنهم تجنبوا الحرب بأن زوجوه أجمل 

نس�ائهم وأهدوه ماالً كثيراً، وبعد مدة أكتش�ف بأنه مخدوع 
وأنها تخونه فقتلها ورم�ى جثتها للكالب وأعلن الحرب على 
آل ثان�ي وبعد حروب ع�دة كان الفوز بجان�ب آل ثاني. ومن 
هن�ا كانت العدواة بين آل م�رة و آل ثاني. وحكم آل ثاني بالد 
قط�ر، ونفوا آل مرة وما زالوا يعادون وينكلون بآل مرة ألنهم 
يعلم�ون أصله�م اليهودي.وخالصة ذلك كما يق�ول د. رحيم 
هادي الش�مخي بأني حين وجدت الوثائق وقمت بتصويرها 
بكاميرا صغيرة وأعلمت خرتيت قطر بها وأرسلت له نسخ لم 
يصدق بوجود تلك الوثائق فقلت له عن مكان وجودها أرس�ل 
وزير خارجيته لتركيا وطلب الحصول على الوثائق األساسية 
ولكن هيهات حس�ب أن يستطيع بماله شراء كل شيء فكان 
ج�واب الحكومة التركيه بأن هذه الوثائق ملك للتاريخ فرجع 
الوزي�ر خائباً وأتصل بي الخرتيت كي يش�تري مني الحقيقة 
فرفضت وقلت له يجب نش�ر هذه األمانة وها أنا أنشر للعالم 
وللتاريخ حقيقة نس�ب آل ثاني اليهود المتس�ترين باإلسالم 
ومن هن�ا ترى قرب اليهود منهم وبعد المؤمنين عنهم وأبناء 

شعبنا العربي من المحيط إلى الخليج.

ليفنـي: احتفــظ بعـالقة حميـمـيـــة مـع الشيـخــة مــوزة

الـدوحــة متــّول نتنيـاهــو بـ3 مالييــن دوالر ليفــوز باالنتخـابــات اإلسـرائيلـيــة
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العراقي

اخلالفات حتتجز املوازنة يف الربملان.. والشهر احلايل »مفتاح الفرج«!!
كان يمكن التصويت عليها قبل شهر

كــربــالء حتــذر مــن حتــويــل البســاتيــن إىل منـاطـق سكـنـيــة

    المستقبل العراقي / فالح الناصري 

توقع�ت اللجن�ة المالي�ة النيابية 
التصويت على الموازنة العامة خالل 
الش�هر الحال�ي، بالرغم م�ن وجود 
بعض الخالف�ات التي ما زالت قائمة 
بش�أنها. وه�ذه الخالفات، بحس�ب 
اللجنة القانونية في مجلس النواب، 
هي ف�ي غالبه�ا خالفات سياس�ية 
وليس�ت فنية. وينتظ�ر قطاع األمن 
والدف�اع نح�و 16 ملي�ار دوالر من 
هذه الموازنة البالغة نحو 118 مليار 
دوالر، وينتظ�ر قط�اع الطاقة نحو 
26 مليار دوالر، وتنتظر المش�اريع 
االس�تثمارية نحو 47 ملي�ار دوالر، 
فض�اًل ع�ن قطاع�ات أخ�رى مهمة 
ينتظر كل منها حصته من الموازنة، 
والتي يؤمل منه�ا تصحيح األخطاء 
والتلكؤات السابقة والشروع بتنفيذ 
مشاريع اس�تراتيجية تؤسس لبنية 
تحتي�ة ما زالت مدم�رة. وقال عضو 
لجنة االقتص�اد واالس�تثمار النائب 
عب�د العب�اس ش�ياع ل�”المس�تقبل 
العراقي” إن “الكثير من المش�اريع 
تنتظ�ر إقرار الموازنة في س�بيل أن 
تبدأ الجهات المستفيدة في الوزارات 
والمحافظات لتعلن عن مشاريعها”، 
مؤك�داً أن هذا األمر “ينس�حب على 
النم�و االقتص�ادي في البل�د ويخلق 

فرص عمل”. 
وأوض�ح أن�ه “كلما تأخ�ر إقرار 
الموازن�ة كلم�ا انعكس األمر س�لباً 
على التنمية االقتصادية”، مستدركاً 
بالقول إن “المش�اريع االستثمارية 
الت�ي  الكبي�رة  العم�ل  وف�رص 
تس�تقطب الكثير من االيدي العاملة 
ترتبط بالموازنة االس�تثمارية التي 
هاً بأن  من المفروض ان تق�ر”، منوِّ
“هناك الكثير من المشاريع الجديدة 
الت�ي تضي�ف إل�ى حرك�ة الس�وق 
الش�يء الكثير تنتظر اقرار الموازنة 
واللجن�ة االقتصادية تعم�ل جاهدة 
لالس�راع باقراره�ا”، الفت�اً إل�ى أن 
“الموازنة التش�غيلية ستخلق حركة 
ف�ي الس�وق م�ن خ�الل التعامالت 
اليومي�ة لحرك�ة البي�ع والش�راء”.
ويؤخ�ذ عل�ى موازنة الع�ام الحالي 
النفق�ات  أنه�ا كس�ابقاتها رفع�ت 
التشغيلية على حساب االستثمارية، 

وه�و ما القى اعتراض�ات كثيرة من 
المتخصصين بالشؤون االقتصادية. 
إذ أعلن�ت وزارة التخطيط أن نس�بة 
الموازن�ة التش�غيلية بلغت 69% من 

الموازنة العامة، فيما بلغت الموازنة 
االستثمارية 31% فقط. وهذا الفرق 
الموازنتي�ن س�يرجح  بي�ن  الكبي�ر 
الكفة لجهة االس�تهالك، األمر الذي 

يبقي البلد عالقاً في معترك ما يعرف 
باالقتصاد األح�ادي، وهو االقتصاد 
ال�ذي تعتمد الدولة في�ه على مصدر 
واح�د لل�واردات. وفي الع�راق، فإن 

المص�در المعتم�د هو النف�ط، الذي 
شكل نسبة 93% من الموازنة.  

م�ن جانب�ه، ق�ال عض�و اللجنة 
إن  ه�ادي  امي�ن  النائ�ب  المالي�ة 
“الموازن�ة ت�م العم�ل به�ا حس�ب 
والقانونية”،  الدس�تورية  السياقات 
خ�الل  “س�تقر  أنه�ا  مؤك�داً 
ه�ادي  الحالي”.وأوض�ح  الش�هر 
ل�”المستقبل العراقي” أن “البرلمان 
عازم على اقرارها ونتمنى من الكتل 
السياسية ان تحسم امر الموازنة لما 
لها من اهمية تنعكس على الش�ارع 
كش�فت  ه�ذا  واالقتصاد”.بمقاب�ل 
عض�و اللجنة القانونية النائب جنان 
البريسم ل�”المس�تقبل العراقي” إن 
“بعض اللجان تريد بعض االضافات 
عل�ى الموازن�ة وال يج�وز تعديله�ا 
اال بموافق�ة الحكوم�ة”، موضح�ة 
أن “بع�ض الكتل السياس�ية تريد أن 
تضي�ف وتغير وتناق�ش الموازنة”، 
مس�تدركة بالق�ول أن “م�ن الح�ق 
البرلم�ان ان يناق�ش ولكن اإلضافة 
على الموازنة يجب اخذ رأي الحكومة 
الموازن�ة  أن  إل�ى  فيها”.وأش�ارت 

تع�ود الى الحكوم�ة وتحتاج اللجنة 
المالي�ة البرلماني�ة ان تجل�س م�ع 
الحكوم�ة بغية مناقش�ة التعديالت 
هة بأن  التي تطرأ على الموازنة، منوِّ
“ه�ذه االمور ه�ي من يؤخ�ر اقرار 
“لكن  البريس�م  الموازنة”.وتابع�ت 
الس�بب الرئي�س ف�ي تعطي�ل اقرار 
الموازنة ه�و المناكفات والخالفات 
السياس�ية بي�ن الكت�ل”، وقالت إن 
“الحكوم�ة ارس�لت الموازن�ة من�ذ 
تشرين االول الماضي لكنها ما تزال 
ف�ي البرلمان، في حي�ن ان البرلمان 
كان يس�تطيع التصوي�ت عليها منذ 
مس�تدركة   ،”2012 االول  كان�ون 
“التأخي�ر سياس�ي اكث�ر مم�ا ه�و 
ارس�ال  “ع�دم  أن  فني”.وذك�رت 
البيان�ات الختامية ال يؤثر على اقرار 
الموازنة، والدستور ال يلزم وال يربط 
اقرار الموازنة بالحسابات ختامية”، 
مش�ددة بالقول أن “الدس�تور ينص 
عل�ى ان الفص�ل ال�ذي تع�رض فيه 

الموازنة ال ينتهي اال باقرارها”.
وهذه ليس�ت الم�رة األولى التي 
يتأخر فيه�ا التصويت على الموازنة 

العامة، فقد تك�ررت هذه الحالة في 
الس�نوات الس�ابقة أيض�اً، وم�ع أن 
البرلم�ان يفص�ح عن أس�باب فنية 
تتعلق بطبيعة الحسابات الواردة في 
الموازنات على أنها تقف وراء تأخير 
التصوي�ت عليه�ا، إال أن الخالف�ات 
السياسية حاضرة بقوة أيضاً في هذا 
الجان�ب من العم�ل البرلماني.ويرى 
الخبي�ر االقتصادي ماج�د الصوري 
إن�ه “دائماً ما يتم تأخي�ر المصادقة 
هن�اك  ان  باعتب�ار  الموازن�ة  عل�ى 
مشاكل كثيرة تتعلق بها خصوصاً ما 
الختامية”.وأشار  بالحسابات  يتعلق 
إلى أن “المش�كلة هي ف�ي الموازنة 
االس�تثمارية”، مؤك�داً أن األخي�رة 
“س�تؤثر بالتاكي�د عل�ى االنفاق في 
المجال االس�تثماري وهو ما تعودنا 
الس�ابقة  الس�نوات  كل  ف�ي  علي�ه 
وليست هذه السنة الوحيدة”، مبدياً 
اعتقاده بأن تأخير الموازنة “اصبح 
ع�ادة لدى الحكومة ومجلس النواب 
ونتمن�ى ان ال تك�ون ع�ادة مزمن�ة 
وتبقى كالمرض المزمن يس�ري في 

جسد العراق”، بحسب قوله. 

بريطــانيـون يـدافعــون عـن 180 عراقيــًا اعتـدت عليهــم قــوات بـالدهـم
الجهات المعنية في العراق غافلة عما يجري

       المستقبل العراقي / أمجد صالح

الصحافة البريطانية منشغلة منذ شهور 
بقضي�ة انته�اكات مورس�ت ضد س�جناء 
عراقيين من قبل أفراد في الجيش البريطاني 
م�ن عام 2003 إلى ع�ام 2008، حيث تتابع 
ل وتكشف عن أرقام  تفاصيل القضية أوالً بأوَّ
وحقائ�ق كان الجيش البريطاني قد أخفاها 
طيل�ة الفت�رة الماضي�ة، وما كان�ت لتظهر 
إل�ى الرأي العام لو ال جهود يبذلها محامون 
بريطانيون تبنوا الدفاع عن أولئك المعتقلين 
المتعرضي�ن العتداءات جس�دية ونفس�ية 
أجبرت الحكومة البريطانية على وضع تلك 
الملف�ات على طاول�ة القض�اء البريطاني، 
ال�ذي يأمل المش�تكون أن ال يك�ون الخصم 
والحك�م ف�ي حس�م قضاياه�م. ول�م يجد 
المش�تكون بديالً آخر غير المشتكى عليهم 
يلجؤون اليه من أج�ل النظر في قضاياهم، 
في ظل صمت مستغرب من الجانب العراقي 
إزاء ه�ذه القضايا، إذ أن الجه�ات العراقية، 
السياسية واإلعالمية والمجتمعية، لم تمنح 
له�ؤالء المش�تكين حي�زاً م�ن اهتماماتهم 
ول�م تتابع م�ا جرى معهم منذ س�نين. فقد 
انتهى االهتمام البس�يط الذي أولته الجهات 
العراقي�ة المذكورة بعد أيام قليلة من فضح 
ما جرى في س�جن أبي غريب، مع التفاتات 
بس�يطة هنا وهناك لما حدث في معتقالت 
أخرى كان�ت تديرها الق�وات المحتلة أثناء 
وجوده�ا في العراق. ولع�ل موجات الموت 

الجماعي الت�ي اجتاحت الع�راق منذ 2003 
حت�ى اآلن قللت م�ن الحس اإلنس�اني لدى 
المس�ؤولين وغير المسؤولين في البلد على 
حد س�واء، فل�م يعد مهم�اً متابع�ة ملفات 
س�جناء تعرضوا العتداءات على أيدي جنود 
أجان�ب قبل س�نوات، بمقابل ك�م كبير من 
السياس�ية واألمنية والخدمية  المش�كالت 
م�ا زال�ت الالع�ب األساس�ي في الس�احة 
العراقية، وال يعرف حتى اآلن موعد إش�هار 
بطاق�ة حمراء بوجه ذلك الالعب. وربما من 
حس�ن حظ العراقيين أن أناس�اً بريطانيين 
يش�عرون بوخزة ضمير أخذوا على عاتقهم 
مهم�ة الدفاع ع�ن أولئ�ك المعتقلي�ن بغية 
التوص�ل إل�ى تس�وية قضائي�ة يحصل�ون 
بموجبه�ا عل�ى تعويضات مالية قد تس�هم 
الى حد ما بتحس�ين أوضاعهم المعيش�ية، 
وذل�ك ب�دوره ق�د يخف�ف وط�أة الضغوط 
النفس�ية الت�ي تثيرها ذكرياته�م عما مروا 
ب�ه ف�ي المعتقالت. وم�ع أن معظ�م التهم 
الموجه�ة ال�ى ه�ؤالء المعتقلي�ن تتلخص 
غالبيتها باالش�تباه بانتمائه�م لمجموعات 
مس�لحة كانت تهاجم الق�وات البريطانية، 
إال أن وجوده�م ف�ي المعتق�الت ال يس�مح 
للمعتقلين بموجب جميع القوانين البشرية 
والس�ماوية إس�اءة معاملته�م حت�ى وإن 
كانوا مدانين بتلك التهم. وهذا ما دفع  لويز 
توماس، المسؤولة السابقة بفريق ادعاءات 
الع�راق التاريخي�ة »آي إت�ش أي ت�ي« الذي 
أنش�ئ ردا على تنامي الشكاوى من سجناء 

س�ابقين ويقع مقره المركزي في مقاطعة 
ويلتش�ير البريطاني�ة، إل�ى االس�تقالة من 
فريق االدعاءات ذاك بعد قضائها 6 أشهر في 
العمل معه، بعد أن لمست عدم إحراز تقدم. 
وقد شاهدت توماس البالغة 45 عاما، والتي 
كانت عضواً س�ابقاً بسالح البحرية الملكي 
وخدم�ت أيض�ا ضابط�ة ش�رطة لخم�س 
سنوات، ش�اهدت نحو 1600 مقطع فيديو 
م�ن جلس�ات االس�تجواب ال�ذي أجري في 
وقت سابق بشأن انتهاكات حدثت في بعض 
س�جون جن�وب الع�راق، حيث أظه�ر عدد 
من تلك المقاطع الس�جناء وه�م ُينتهكون 
وُيذلون وُيهددون. وهذه المقاطع أش�ارت 
إل�ى أن بع�ض المعتقلي�ن كان�وا ُيعرضون 
لحرم�ان ش�ديد من الن�وم وُيضرب�ون بين 
جلس�ات التحقي�ق. وم�ع أن وزارة الدف�اع 
البريطانية أعربت عن ثقتها الكاملة بفريق 
ال��«آي إت�ش أي ت�ي« ف�ي التحقي�ق بتلك 
االنتهاكات التي قالت انها »معلومة« لديها، 
أكدت توماس أن بعض محققي »آي إتش أي 
ت�ي« يظهرون اهتماما قلي�ال في محتويات 
الفيديوهات، مما يجعلهم يطلقون تعليقات 
مثل »ومن يهتم، إنه�م إرهابيون؟« أو »هم 
مج�رد مفجري�ن«. وقالت توم�اس »كانوا 
يس�خرون مني ألني كنت مهتم�ة وقلقة«. 
وأضافت أنه�ا كانت قلقة م�ن أن »آي إتش 
أي تي« كانت »ليست أكثر من مجرد تمويه« 
وال تتبنى تحقيقاً حقيقياً. تلك المالبس�ات 
التي كش�ف عنها مراسل الشؤون القانونية 

لصحيفة الغارديان البريطانية أوين باوكوت 
في الشهر الماضي، استكملت الحديث عنها 
صحيفة أوبزرفر امس االحد في تقرير قال 
إنه من المق�رر أن تس�تمع المحكمة العليا 
في بريطانيا إلى شهادات صادمة عن وقوع 
انتهاكات جنسية وتعذيب لسجناء عراقيين 
وعائالته�م بأي�دي جن�ود بريطانيين خالل 
الفترة من 2003 إلى 2008. وبحسب تقرير 
األوبزرفر، فإن أح�د المحامين البريطانيين 
البارزي�ن ف�ي مج�ال الدف�اع ع�ن الحقوق 
المدني�ة جمع ف�ي بيروت بعض�ا من أقوى 
االتهام�ات التي يت�م توجيهها إل�ى القوات 

البريطاني�ة. ومع اقتراب الذكرى العاش�رة 
لغزو العراق في آذار 2003، أجرى المحامي 
فيل ش�ينر الذي أس�س مجموع�ة »محامي 
المصلح�ة العامة« وأعضاء فريقه مقابالت 
مباش�رة مع أش�خاص تعرضوا النتهاكات 
مزعومة على يد جن�ود بريطانيين وضباط 
م�ن المخاب�رات ومع ذوي أش�خاص قتلوا 
بص�ورة غير قانوني�ة خالل وبع�د الحرب. 
ومن المقرر أن تستمع المحكمة البريطانية 
في لندن األس�بوع المقبل إلى 180 ش�هادة 
الحق�ا،  أخ�رى  ش�هادة   871 ويعقبه�ا 
ف�ي قضي�ة تطال�ب بإظه�ار أن بريطاني�ا 

انتهك�ت القان�ون الدولي للح�رب من خالل 
اتب�اع سياس�ة تعذي�ب ممنهج. وس�تدافع 
الحكوم�ة البريطاني�ة أم�ام المحكمة على 
أن هذه السلس�لة م�ن االنتهاكات من جانب 
قوات أرس�لتها »لتحرير« العراقيين ليس�ت 
مبررا إلج�راء تحقي�ق عام كونه�ا لم تكن 
»ممنهج�ة«. لك�ن س�يطلب م�ن المحكمة 
العلي�ا أن تقضي بأن ه�ذا الموقف ال يمكن 
الدف�اع عنه بالنظر إلى خطورة وحجم هذه 
االتهامات. ويرى ش�ينر وفريق�ه بأن قرار 
المحكمة العليا س�يكون مؤش�را إلى درجة 
اس�تعداد بريطانيا، وبعد عش�ر سنوات من 
الغ�زو، لمعالج�ة أخطاء إرثها ف�ي العراق. 
واحتوت ش�هادات المش�تكين على روايات 
عدة، من بينها ش�تم اإلس�الم واالنتهاكات 
الجنسية وقيام جندي بريطاني  باالستمناء 
فوق سجين وقيام محققات بالتعري وإغواء 
س�جناء مقاب�ل الحص�ول عل�ى معلومات. 
 وم�ع أن المحامي�ن الذين يعمل�ون لصالح 
القوات البريطانية والذين استجوبهم فريق 
االدع�اءات العراقي�ة التاريخي�ة يقولون إن 
»األدل�ة ضدهم ضعيفة للغاي�ة«، لكن يبقى 
االحتم�ال قائماً في أن تنجح جهود محامي 
االدع�اء في انج�از تس�وية قضائي�ة كتلك 
التس�وية التي تم�ت قبل أي�ام والتي دفعت 
األمريكي�ة  »إنجيليت�ي هولدنغ�ز«  ش�ركة 
بموجبه�ا تعويضات بلغ�ت 5 ماليين دوالر 
ل��71 عراقي�اً م�ن ضحاي�ا »فضيح�ة أب�و 

غريب«.      
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            بغداد / المستقبل العراقي

حذر محافظ كربالء، أمس األحد، من تفتيت البس�اتين ألنها ستتسبب بمشاكل عديدة أهمها عدم 
إمكانية توفير الخدمات لها.

وق�ال محاف�ظ كربالء امال الدين مجيد الهر لوكالة “ش�فق نيوز” إن “تفتي�ت األراضي الزراعية 
وتحويلها الى مناطق س�كنية س�ببت مش�اكل عديدة منها عدم امكانية توفير الخدمات لها”، مضيفاً 
ان “المناط�ق القريب�ة من العتبات المقدس�ة والتي ال تبعد اكثر من 300 متر لح�د االن أراض زراعية 
وال توجد مادة قانونية لتحويل االراضي الزراعية الى مناطق س�كنية والتي تواكب التوس�ع السكاني 

في المحافظة”.
واوض�ح اله�ر ان الحكوم�ة المحلية عند إنش�اء المش�اريع الخدمية للمناطق الس�كنية تعترض 
اصحاب االراضي حول انش�اء المشاريع وخاصة منها الشوارع كون ملكيتها ال تعود الى البلدية وتم 

تؤخذ الموافقات القانونية بتحويل ملكية االراضي الى البلدية”.

تأجيل اجتماع األمس.. وتصريحات بارزاني قد تنسف المفاوضات

          المستقبل العراقي / نهاد فالح

ف�ي الوقت ال�ذي أعلن فيه ع�ن تاجيل 
اجتم�اع وفدي البيش�مركة ووزارة الدفاع 
ال�ى أج�ل تضارب�ت األنب�اء في تس�ميته, 
كش�فت لجنة االم�ن والدف�اع النيابية عن 
وجود خالفات كبيرة بي�ن الوفدين, مبينة 
ع�دم وج�ود اي اتفاق بخص�وص الوضع 
االمني في المناطق المتنازع عليها, بمقابل 
هذا، اكد ائتالف دولة القانون ان تصريحات 
رئي�س اقليم كردس�تان مس�عود بارزاني 
األخيرة قد تنسف هذه المفاوضات. وكان 
م�ن المق�رر ان يعقد االجتم�اع يوم أمس 
األح�د لحل الخالف�ات القائمة بين حكومة 
اقليم كردس�تان والحكومة المركزية، لكن 

وكاالت أنب�اء كردية قال�ت أن األمين العام 
ل�وزارة البيش�مركة أعل�ن عن ع�دم مثول 
الجان�ب العراقي في االجتم�اع. وفيما عزا 
سبب تأجيل االجتماع الى »انشغال الجانب 
العراقي بالواجبات«، أكد أنه س�يعقد خالل 
األس�بوع المقبل. وقال عض�و لجنة األمن 
والدفاع، النائب عن التحالف الكردس�تاني 
حس�ن جه�اد ل�«المس�تقبل العراق�ي« ان 
»اجتماع وفدي البيش�مركة ووزارة الدفاع 
ال�ذي كان مقرراً عق�ده الي�وم )أمس( تم 
تأجيل�ه ال�ى االس�بوع المقب�ل«, مبيناً ان 
التاجي�ل جاء لعدم جاهزي�ة وفد الحكومة 
المركزية وانش�غال وزارة الدف�اع بالكثير 
م�ن المهام. لكن »ش�فق ني�وز« نقلت عن 
مصدر كردي مطلع طلب عدم االشارة الى 

اسمه ان زيارة الوفد العسكري الكردستاني 
المقررة الى بغداد تأجلت الى اليوم االثنين.

وكش�ف جهاد ع�ن وجود خالف�ات كبيرة 
بين الوفدين، السيما حول موضوع تواجد 
الق�وات االمني�ة ف�ي المناط�ق المتن�ازع 
عليها, مبين�ا »عدم حص�ول اي اتفاق بين 
الجانبين ف�ي الوقت الراه�ن«, متوقعا ان 

تأخذ المفاوضات وقتاً طويالً. 
وق�د يحمل ه�ذا االجتماع آلي�ة لتوزيع 
عليه�ا  المتن�ازع  المناط�ق  ف�ي  الق�وات 
العم�ل  لجن�ة  وتفعي�ل  مش�ترك  بش�كل 
المش�ترك للقي�ام بمثل هذه المه�ام، إذ أن 
اللجنة الوزارية المش�تركة بي�ن الجانبين 
أعلنت في وقت س�ابق االتفاق على سحب 
القوات األمنية التي نش�رت قبل نحو ثالثة 

أش�هر ف�ي المناط�ق المتن�ازع عليها في 
إط�ار المفاوضات المتصل�ة بين الحكومة 
االتحادي�ة وإقلي�م كردس�تان للتوصل إلى 
حل لألزمة التي أعقبت إعالن بغداد تشكيل 
قي�ادة عملي�ات دجلة ف�ي كركوك وصالح 
الدين.وم�ن جانب اخر, ق�ال عضو ائتالف 
دول�ة القانون النائب عبد الس�الم المالكي 
تصريح�ات  ان  العراق�ي«  ل�«المس�تقبل 
رئيس اإلقليم مسعود بارزاني االخيرة تهدد 
بنس�ف المفاوضات بين وف�دي الحكومة 

االتحادية ووزارة البيشمركة.
واوض�ح المالك�ي ان »االقلي�م يعم�ل 
عل�ى ابقاء االزمة السياس�ية الراهنة دون 
حلول في خطوة منه لرفع س�قف مطالبه 
خ�الل المفاوضات الجارية م�ع الحكومة 

المركزي�ة بخص�وص الوض�ع االمني في 
المناطق المتنازع عليها للحصول على اكبر 
ع�دد من المكاس�ب«. وكان بارزاني أصدر 
بياناً األس�بوع الماضي ق�ال فيه أن عقلية 
االحت�كام إل�ى الدباب�ة والطائرة م�ا زالت 
موجودة عند رئيس الوزراء نوري المالكي، 
رافضاً أن يرى ضباط الجيش المش�اركين 
في األنف�ال بلب�اس الجي�ش العراقي مرة 
أخ�رى، فيم�ا اعتب�ر أن معامل�ة الجي�ش 
العراقي للجنود الكرد »سيئة«. ويوم أمس، 
قال المالكي أن تصريحات بارزاني األخيرة 
»مفاجئ�ة«، متهم�اً اي�اه في بي�ان أصدره 
أمس أنه يكشف عبر تصريحاته عن »رغبة 
بإعاقة الحوار بين مكونات الشعب العراقي 

وإحياء الفتنة الطائفية البغيضة«.

األمن والدفاع تكشف لـ                             عن خالفـات بني وفدي احلكومة واإلقليم
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           ضياء السراي
 

ق�ررت مفوضية االنتخاب�ات العراقي�ة تطبيق قرار 
س�ابق وقديم تم اهماله يف االنتخابات املاضية وهو عدم 
استخدام الرموز الدينية وصور املرجعيات وشيوخ الدين 
والعلم�اء يف الدعايات االنتخابي�ة ، وقد اوعزت املفوضية 
ملكت�ب واس�ط  بالتنفي�ذ  االويل للقرارلجس نب�ظ الكتل 
والكيان�ات ع�ى اعتب�ار ان اكث�ر املحاظف�ات العراقية 
هدوئ�ا واس�تقرارا واقلها عش�ائرية تقريب�ا. ويف عرف 
الدعاي�ات االنتخابي�ة ونوعيتها ف�ان هنالك نظم خاصة 
تحكم الدعايات االنتخابية ومدونات س�لوك وهي مهملة 
يف عرفن�ا االنتخاب�ي وغري متبعة كباق�ي النظم واللوائح 
ومدونات الس�لوك يف كل املفاصل االخ�رى يف البلد وليس 
يف االنتخاب�ات فق�ط، لكن املهم يف موضوعن�ا هو نوعية 
الدعاية االنتخابية ومس�ؤلية مراقبتها وتشذيبها لكي ال 

تؤسس لعرف خاص يف اصول الدعايات االنتخابية.
وق�د الفنا ثالثة ان�واع م�ن الدعاي�ات االنتخابية يف 
االنتخابات السابقة من حيث مضمونها ومحتواها، النوع 

االول كان الدعاي�ة ذات الخلفي�ة الدينية التي تعتمد عى 
االرث الديني وتخاطب العاطفة الدينية يف قلوب الناخبني 
وهي من اخطر انواع الدعايات النها تاتي مغلفة بالطابع 
الديني وتعطي مناعة للمرش�ح الذي يضع خلف صورته 
ويف بوس�ره وملصق�ه وكارته التعريفي ص�ورة مرجع 
ديني كبري واية قرانية او حديث نبوي او صورة من صور 
االئمة االثنا عرش عليهم الس�الم وعى الجانب االخر نجد 
اس�تخدام رم�وز مماثلة م�ن قبل املكون�ات االخرى. اما 
النوع الثان�ي من محتوى وموض�وع الدعاية االنتخابية 
فه�و املوض�وع العش�ائري كم�ا بينا يف مقاالت س�ابقة 
وهنا يعول املرش�ح عى استنهاض ناخبيه بالضغط عى 
العامل القومي او العشائري ورغم ان هذا النوع ينحرص 
يف دوائ�ر جغرافية ضيقة كالق�رى والنواحي والقصبات 
واالقضية اال انه مؤثر وخطري ايضا النه يؤسس لعرشنة 
الديمقراطي�ة، كم�ا نش�هد يف مجل�س الن�واب العراقي 
الح�ايل ومجال�س املحافظات ان هنال�ك اعتماد عى ثقل 
عش�ائري وبعض املس�ؤلني يفلتون من العقاب بالتهديد 
وال�ردع من خالل عش�ائرهم ونجد النائ�ب االكثر ضعفا 

هو من العش�رية خلفه وبالتايل تحول�ت الديمقراطية اىل 
وسيلة بيد العشرية وقد تتحول الحكومة من املحاصصة 
السياس�ية حالي�ا اىل املحاصصة العش�ائرية مس�تقبال. 
ورغ�م ان هذا النوع م�ن الدعايات اضي�ق واقل تاثريا يف 
الكسب االنتخابي من النوعع االول اال ان اثاره اكرب تاثريا 
من النواع االول فاملرشح الذي يستقوي بالعشرية يضمن 
ان عش�ريته تن�رصه ظاملا وفاس�دا وس�ارقا ومختلس�ا 
ومتعدي�ا بينما يتربيء الدي�ن واملرجعيات من اللصوص 
والرساق وان اس�تغلوا تل�ك الرموز، والن�اس تعي تماما 
ان من املس�ؤل الحكومي بغض النظر عن نوعه اليحسب 
عى مرجعية او رمز ديني ان خالف ضمريه واساء للناس 

والوطن.
والنوع الثال�ث من الدعايات االنتخابية وهو مختلط 
ومتداخ�ل مع االن�واع االخرى فه�و الدعاي�ة املبنية عى 
الوع�ود املوثق�ة بالتحري�ر او الش�فاه والش�هود ومنح 
االموال، وه�ذه الدعاية التقل خطورة عن االخريات النها 
تبني ثقافة انتخابية قائمة ع�ى املصالح االنية وتحويل 
الديمقراطية اىل عملي�ة بيع ورشاء ويف هذه الحالة يفوز 

م�ن يدفع اكثر ويخرس من اليمل�ك ماال يدفعه للنخابني. 
وق�د ش�هدت الحم�الت االنتخابي�ة دعاي�ات قامت عى 
رشاء االص�وات بالوعود ت�ارة وجمع ملفات وفايالت من 
الناس عى اس�اس منحهم وظائف وقروض وامتيازات ، 
والبع�ض االخر قام عى وعود بتمليك االرايض كما حصل 
مع س�كان التجاوزات والعش�وائيات وج�اء اكرب الوعود 
عى لس�ان رئيس الوزراء الحايل ال�ذي وعد خالل حملته 
االنتخابية بتمليك وعدم املس�اس باي متجاوز .وبالفعل 
عطل�ت قوان�ني واس�تثمارات كان�ت قائمة ع�ى ارايض 
مهمة اس�تغلت ابان االجتياح والغزو السكاني للمناطق 
الفارغ�ة املج�اورة للمدن الك�ربى، وتحول�ت العملية اىل 
حل�ول ترقيعية فانش�ات مدن ب�ال خدم�ات واثرت عى 
تصاميم املدن س�ميت )مدن الوافدي�ن( او )املتجاوزين( 
فقد اسس�ت الوعود لدولة وعود، ودولة الوعود تش�كلت 
عى اس�اس اتفاقية وعود )اربيل( والتي اس�تمرت وعود 
عى ورق وقدمت لنا اليوم نتائج سلبية وكريهة قد تشعل 
الفتن�ة الطائفي�ة وتج�ري لها انه�ار دم�اء الن العملية 
السياس�ية بنيت عى وعود كاذبة ودعاي�ة انتخابية غري 

رشيف�ة. ويف ه�ذا املوضع ت�ربز اهمية املفوضي�ة العليا 
املس�تقلة لالنتخابات التي الينح�رص عملها يف االجراءات 
الخاص�ة باالنتخاب�ات والع�د والفرز وتحديث س�جالت 
الناخبني واعتماد وتس�جيل الكيانات االنتخابية وهنالك 
دور اخ�ر اب�رز واهم له�ا كهيئة وطنية يتمثل بتش�ذيب 
العرف االنتخاب�ي وتهذيبه وضبط الدعاي�ات االنتخابية 
يف مجتم�ع لم يع�رف ويتعرف عى املمارس�ة االنتخابية 
الصحيح�ة كما يعرفها العالم االخر. وهنا نطرح س�ؤال 
مه�م للمفوضي�ة عن س�عيها ملراقبي�ة وس�ائل االعالم 
ابان الحم�الت االنتخابية واهماله�ا الكيانات االنتخابية 
فهي تركز عى وس�ائل االعالم وتق�ايض بعضها وتغض 
الطرف ع�ن الكيان�ات االنتخابي�ة املخالف�ة، وان كانت 
االجاب�ة ان مجلس املفوضني الجدد غ�ري معني باخطاء 
املجل�س الس�ابق او ما حصل يف تلك الف�رة فنحن نعول 
كثريا ع�ى املجلس الجدي�د بان يضع ه�ذه االمور نصب 
عينه ويويل اهتمام اكرب وان يعاقب الكيانات التي تخالف 
الدعاية االصولية بالحجب او سحب التصديق منه لنؤمن 

مستقبل االجيال املقبلة ونضمن استقرار العراق.

الـدعــايـــات االنـتــخـــابــيــة هــي الســبــب
عىل طريق االنتخابات

   المستقبل العراقي / سام محمود

يحت�دم الص�راع بي�ن ائت�الف دول�ة 
القانون والتحالف الكردستاني مع اقتراب 
موعد إقرار الموازنة االتحادية لعام 2013، 
بش�أن إقرار موازنة إقليم كردستان التي 
من المفترض أن تكون 17%، بحس�ب ما 
ه�و مقرر منذ ع�ام 2004. ولكن يبدو أن 
الخالف�ات األخي�رة بين المرك�ز واالقليم، 
جعل�ت الطرفي�ن يتح�ركان باتجاه�ات 
متعاكس�ة، وكل منهما يس�تند إلى مبرر 

يبرزه اذا ما اقتضت الضرورة. 
 إذ كش�ف ائت�الف دول�ة القانون عن 
تحرك�ه تج�اه جم�ع تواقي�ع لتخفي�ض 
موازنة اإلقليم إلى 13%، بداعي أن هذا هو 
اس�تحقاق االقليم من الموازنة االتحادية 
وفقاً للتعداد المبني على أس�اس البطاقة 
التموينية، فيما جمع التحالف الكردستاني 
140 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب من 
اجل رف�ع موازنة اإلقليم إلى 23%، بداعي 
أن الحكوم�ة المركزي�ة الت�ي يتزعمه�ا 
رئيس ائتالف دولة القانون نوري المالكي 
فش�لت في إجراء التعداد الس�كاني الذي 
م�ن المفت�رض أن يت�م بموجب�ه توزيع 
م�ن  واألقالي�م  المحافظ�ات  حص�ص 
الموازنة االتحادية، ولما فشلت الحكومة 
في إج�راء التعداد الس�كاني طيلة الفترة 
الماضي�ة، بات من حق اإلقلي�م المطالبة 

برفع موازنته من 17% الى %23.
وأكد النائب عن ائتالف دولة القانون 
عب�د الس�الم المالكي وجود ح�راك داخل 
مجل�س النواب لجمع "ع�دد من التواقيع 
قبيل مناقش�ة الموازن�ة االتحادية إلقرار 

موازنة اإلقليم ب�13% بدالً من %17".
وأضاف في حديث له مع وكالة أنباء 
المس�تقبل أن "ه�ذا ما دف�ع اإلقليم إلى 
خلق أزمات مع الحكومة المركزية لفرض 
ضغوطات عليها بغية تمرير الموازنة بما 

هو معهود منذ 2004 ولحد اآلن".
م�ن جانبه، قال النائ�ب عن التحالف 
الكردس�تاني محما خليل ل�"المس�تقبل 
العراق�ي" إن "حمل�ة التواقي�ع م�ن قبل 
دول�ة القانون ليس له�ا أي قيمة قانونية 
وال نعت�رف به�ا"، مؤك�داً أن "ه�ذا يع�د 

أستهدافاً سياسياً واضحاً".
وبين خلي�ل أن "موازنة اإلقليم أقرت 

ف�ي عه�د رئي�س ال�وزراء الس�ابق اي�اد 
ع�الوي وفق آلي�ات قانونية ودس�تورية، 
وف�ي وقته�ا كان العراق يمتلك الس�لطة 
التنفيذي�ة والتش�ريعية، كم�ا أقرت هذه 
النس�بة في زم�ن رئيس الوزراء الس�ابق 
ابراهي�م الجعف�ري، في الدورة الس�ابقة 
لتل�ك التي ف�از به�ا المالك�ي". وأضاف 
"س�نقدم طعنا لدى المحكم�ة االتحادية 
بش�أن هذه المطالبة، كما نطالب بإجراء 
تع�داد ع�ام للس�كان وهو الذي س�يحدد 
لإلقليم".وأوض�ح  الحقيقي�ة  النس�بة 

خلي�ل أن "الحكومة اذا كانت فاش�لة وال 
تس�تطيع اج�راء تع�داد س�كاني، فنحن 
جمعن�ا 140 توقيع�اً للمطالب�ة بزي�ادة 
حص�ة اإلقليم إل�ى 23%، وس�نرفعها إلى 
هيئ�ة رئاس�ة البرلم�ان"، منوه�اً ب�أن 
"ال�17% مش�روطة ونحن قبلنا بها لغاية 
اجراء التعداد الس�كاني"، مبيناً أن "اغلب 
الكتل السياس�ية وقع�ت بالموافقة على 
زي�ادة حص�ة اإلقلي�م، ومنه�ا العراقي�ة 
والتيار الص�دري والمجل�س االعلى".إلى 
ذل�ك، قال النائب عن ائتالف دولة القانون 

امي�ن ه�ادي أن "ه�ذا الطلب يأت�ي بناء 
على التعداد المبني على أس�اس البطاقة 
التموينية، والذي يؤكد أن االقليم يستحق 
13%".وقال هادي ل�"المستقبل العراقي" 
أن "هذا األمر يتوقف بالنهاية على التعداد 
الس�كاني، وأن االرق�ام المتداول�ة حاليا 
ليست نهائية"، موضحاً أن "دولة القانون 
وكتل�ة االحرار ضد مطلب زيادة النس�بة، 
وه�م من المعارضين له، ولم يوقعوا على 
أي طلب بهذا الصدد".يذكر أن أول عملية 
تعداد عام للس�كان في العراق جرت عام 

1927، واس�تمرت الحكوم�ات الس�ابقة 
لغاي�ة 1997،  بإجرائ�ه كل 10 س�نوات 
وبعده�ا لم يج�ر التع�داد ال�ذي كان من 
المفت�رض أن يتم في عام 2007 بس�بب 
الخالفات السياس�ية بين الكتل الرئيسية 
حول أجرائه رغ�م إكمال وزارة التخطيط 

كافة مستلزماته.
بمقابل هذا، أك�د النائب عن القائمة 
ل�"المس�تقبل  الش�ذر  قي�س  العراقي�ة 
العراق�ي" أن هذا األمر "يبق�ى موضوعاً 
تخمينياً بس�ب غياب التعداد الس�كاني"، 

مضيف�اً أن "هذا الطلب تح�دده ضوابط، 
وهي نس�بة عدد س�كان اإلقلي�م، وإذا ما 
ثب�ت أن اإلقليم يأخذ اكثر من نس�بة عدد 
س�كانه فطلب تخفيض موازنته سيكون 
مش�روعاً"، مش�يراً إل�ى أن "ع�دم إجراء 
التعداد السكاني يسبب خلالً في التخطيط 
والبن�ى التحتية، إذ أن اجمعها تحتاج إلى 
قاع�دة بيانات".من ناحيته، أك�د الخبير 
القانون�ي طارق ح�رب مش�روعية دولة 
القانون في تقديم طلب بتخفيض موازنة 
اإلقليم إلى 13%. وقال حرب ل�"المستقبل 

العراق�ي" أن "م�ن ح�ق أعض�اء مجلس 
النواب االقدام على هذه الممارسة وطلب 
تخفيض النسبة، السيما وإنها تتوافق مع 
عدد أعضاء مجل�س النواب الذين يمثلون 
اإلقليم".وبي�ن أن�ه "لو احتس�بنا أعضاء 
مجل�س النواب الذي�ن يمثلون محافظات 
اإلقلي�م لوجدنا نس�بتهم اقل م�ن %13"، 
منوهاً بأن "هذا الطلب يجد سنداً قانونياً 
ودس�تورياً، بم�ا أن ع�دد األعض�اء ف�ي 
مجل�س النواب ُيق�در بع�دد النفوس في 

المحافظات المنتخبين عنها".

   المستقبل العراقي/ رائد حازم

بع�د ان اس�تحال عل�ى س�ائقي المركب�ات الصغيرة في 
البص�رة ايقاف مركباته�م في مكان ما داخل المدينة بس�بب 
من ع�دم وج�ود مواقف مص�رح بها بع�د أن الته�م الداللون 
والسماسرة األرصفة والساحات، ولعدم وجود ساحات وقوف 
مناس�بة فكرت الجهات البلدية )حفظها الله( بإنش�اء عمارة 
لوقوف ومبيت السيارات، وس�ط العشار، وهي بناية تبدو من 
الخ�ارج واح�دة من اجمل مبان�ي المدينة الحديث�ة، روعي ان 
تكون الحل األمثل ألزمة كبرى عند االطباء والمحامون ورجال 
االعمال والتجار في المنطقة التي تعتبر قلب البصرة التجاري، 
حيث ظن هؤالء ان العمارة الكبيرة هذه ذات الخمس او الست 
طوابق ستستوعب سياراتهم الكثيرة، فضال عن كونها األقرب 
من مكاتبهم.لكن عمارة موقف السيارات هذه لم  تفرح حشد 
الذين انتظروا إكمالها كما اتضح مؤخرا، فقد تبين بعد ذلك ان 
هذا المشروع الجميل ظاهرياً ولد ميتاً لعدم تنفيذه بالطريقة 
الصحيحة وه�ي االعتماد عل�ى المصاع�د الهيدروليكية، كما 
أن صغر مس�احته ش�كلت عائقا واضحا الس�تدارة السيارات 
داخ�ل المبنى، وكان ذل�ك ممكنا لو أن الجه�ة المنفذة فكرت 
في استمالك البنايات القديمة الواقعة خلفه، أو أنها استفادت 
من خرائط عمارة وقوف الس�يارات في بغداد-السنك المشيدة 
منتصف السبعينات في أقل تقدير، وهي تجربة ال تكلف الكثير 

من الجهد الهندسي كما يقول المعنيون بهذا الشأن.
وكان مدي�ر بلدية البصرة عب�د الزهرة محمد قد انتقد في 
وقت س�ابق من العام الماضي التصريحات التي اطلقها نائب 

رئيس هيئة االستثمار حيدر علي فاضل بخصوص اغالق مرآب 
العشار متعدد الطوابق والتي وصف فيها هذا المرآب بالفاشل 
وان هن�اك أخطاًء في تصميمه واالش�راف عليه. حيث قال في 
تصريح سابق له إن "نائب رئيس هيئة االستثمار هو مهندس 
ميكاني�ك ولي�س ذو اختص�اص وان االم�ر ال يعني�ه إطالقا"، 
موضح�اً ان "هذا المش�روع هو من المش�اريع االس�تثمارية 
لوزارة البلديات واألش�غال العامة وفيه تصاميم معدة من قبل 
شركة دجلة للتصاميم" كما بين ان "دور البلدية هو اإلشراف 
عل�ى تنفيذ هذه التصامي�م"، مضيفا أنه "حص�ل تعديل على 

بعض تفاصيل التصاميم إال ان هناك شكوى من قبل المستأجر 
بخصوص ان قس�ما م�ن الفضاءات صغيرة وال تس�ع لوقوف 
الس�يارات فض�ال عن صعوب�ة فتح األب�واب ووجود مش�كلة 
بالمصع�د".وكان مدي�ر البلدية أيضا قد أكد عل�ى أن "البلدية 
من جانبها جادة باعتبار المس�تأجر ناكالً ومصادرة 50% من 
ب�دل اإليجار وإعادة اعالنه ويتحمل هو فرق البدلين وبإمكانه 
اللجوء إل�ى القضاء للبت بالموضوع"، لك�ن نائب مدير هيئة 
االس�تثمار من جانبه في البصرة حيدر علي فاضل قد ذكر في 
تصريح لوسائل اإلعالم أن "هذا المشروع اثبت فشله من حيث 

ضيق ممرات س�ير المركبات داخل الم�رآب ومن حيث ارتفاع 
مبل�غ اإليج�ار مطالبا الحكوم�ة المحلية االهتمام بمش�اريع 
البن�ى التحتية وإعطاء المج�ال للقطاع الخاص بالمش�اركة 
فيها"، معززا رأيه بوجوب أن "تتدخل لجنة من االستش�اريين 
وذوي االختصاص لوضع الحلول المناس�بة لتصميم المرآب" 
متوقع�ا أن يتم "تحويل ذلك المرآب إلى مكاتب أو مخازن ليتم 
االس�تفادة منها في حال عدم التوصل إلى حل مناسب".تجدر 
اإلش�ارة إلى أن وزي�ر البلديات واألش�غال العامة عادل مهودر 
كان قد افتتح في 11 حزيران من العام الماضي مرآب العش�ار 
هذا، متعدد الطوابق وس�ط المدينة وقال ان "مشروع المرآب 
يعتبر من المش�اريع الحيوية التي ستخدم المحافظة". فيما 
يقول الذي�ن دخلوا الك�راج –العمارة- بس�ياراتهم أن المكان 
ضيق جدا، وأن الس�يارات تصطدم باالسطوانات الكونكريتية 
في حال االستدارة، وهناك أخطاء كبرى ينتفي معها استخدام 
المبن�ى كموق�ف للس�يارات، وهو مش�روع ال يخدمن�ا فيما 
يتس�ائل آخرون من المس�ؤول عن صرف المبالغ الكبيرة التي 
أنفقت عليه؟ غير ان أجمل تعليق وردنا من مهندس مدني كبير 
حيث يقول "يبدو ان فقه الهندس�ة توقف على هذا االبداع، ثم 
يسأل عمن تسبب بهدر هذه االموال"، ويضيف ال تقولوا بعدها 
ارحمون�ا م�ن النقد!. الس�ؤال اآلن يقول: هل جرب مس�ؤولي 
الدوائر المس�تفيدة ان يصعدوا بس�ياراتهم الفارهة )رمبات( 
الموق�ف؟ أو لم يزوروا يوما دولة ش�يدت موقفا للس�يارات؟  
ت�رى -والكالم ل�ه- هل بنينا م�ن أموالنا عمارة كبيرة وس�ط 
المدين�ة أنفقت عليه�ا الماليين من ال�دوالرات لتصبح موقفا، 

كراجا، خانا للستوتات؟

حكــاية املــرآب الـذي استنــزف املالييــن من أمــوال البصــرة !
ال يـصــــلــح إال "للســتــوتـــات"



ال يستطيعون السيطرة على الجيش والقضاء

نيويورك تايمز: اإلخوان يعمقون 
البريوقراطية يف مرص

المستقبل العراقي / وكاالت
قال�ت صحيفة نيوي�ورك تايم�ز األميركية، إن اإلس�اميين ف�ي مصر ظلوا 
يهزمون معارضيهم السياسيين مرة تلو األخرى بصناديق االقتراع خال العامين 
الماضيين، وراكموا قدرا ال ُتضاهى من الس�لطة، ورغم ذلك ال تزال انتصاراتهم 
هذه تنتظر أن تتجسد في سلطة حقيقية على البيروقراطية المصرية العتيقة.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير لها من القاهرة- أنه يبدو أن محمد مرس�ي 
الرئيس المصري ال يزال يمارس سلطات يومية محدودة على القضاء والشرطة 

والجيش ووسائل اإلعام الحكومية.
ونسبت إلى هاني شكر الله رئيس تحرير أحد المواقع اإللكترونية اإلنجليزية 
التابعة للدولة قوله “إذا فكرت في األعمدة الرئيس�ة للبيروقراطية، فإن اإلخوان 
المس�لمين لم يس�يطروا عليها بعد، وأعتقد أنهم لن يس�تطيعوا فرض س�يطرة 
كاملة عليها”.وأضاف ش�كر الله ذو الميول اليس�ارية وال�ذي طلبت منه اإلدارة 
الجدي�دة للموق�ع مؤخرا تقدي�م اس�تقالته “هناك الكثي�ر من الن�اس الذين ال 
تستطيع إجبارهم على فعل ما ال يريدون. أعتقد أن االضطراب سيستغرق عددا 

من السنين ألن سلطة الدولة ستظل موزعة خال السنوات المقبلة”.
وقال التقرير إن مرس�ي رئيس منتخب بشكل ديمقراطي، إال أنه ورث بقايا 
سلطة الرئيس المخلوع حسني مبارك القائمة على الخوف والوالء والمحسوبية، 

والتي ال تزال فاعلة وتتصف بشكوك عميقة تجاه اإلساميين.
وأشارت الصحيفة إلى أن مرسي وحلفاءه بدأوا تّواً يحاولون ممارسة بعض 
السيطرة على أجهزة الدولة التي تسمح لهم بتنفيذ برنامج اجتماعي واقتصادي 
وسياسي، وأن نجاحهم أو فش�لهم النهائي سيحدد بعض األسئلة األكثر أهمية 

الخاصة بمستقبل مصر.
وذكر التقرير أن البيروقراطية يمكنها منع اإلس�اميين من تعزيز س�لطتهم 
وف�رض أيديولوجيتهم، أو -كما يقول بعض الليبراليين- بناء دكتاتورية جديدة، 
لكن الفش�ل في السيطرة على البيروقراطية من شأنه أيضا إطالة أمد المشاكل 
االجتماعي�ة المقلقة مثل انهيار األمن العام.وأوضح أن بعض المحللين يقولون 
إن مرس�ي يعمل بوضوح إلنشاء ش�بكات من حلفائه على األجزاء الرئيسية في 
الدولة، لكن محاوالته هذه لتعزيز س�لطته أسفرت في بعض األحيان عن نتائج 

غير حاسمة أو غامضة.وأورد التقرير أن مرسي كان قد أجبر كبار 
لتخل�ي جنراالت الجي�ش المصري في آب الماضي على  ا

عن س�لطتهم التي كانوا يمارس�ونها 
على الحكوم�ة المدنية، لكن في 

كان�ون األول ص�در دس�تور 
يمنح كبار الضباط حصانة 
واس�تقاال عن الس�يطرة 

المدنية.
الصحيفة  واختتم�ت 
ع�ن  بنقله�ا  تقريره�ا 
أس�تاذ علم السياسة في 

األميركي�ة  الجامع�ة 
عم�اد  بالقاه�رة 
ش�اهين قول�ه “يب�دو 
أن حص�ول  اآلن  حت�ى 

اإلخوان المس�لمين على 
بنتائ�ج  يأت�ي  الس�لطة 

عكس�ية عليه�م. نش�عر 
أصبحت  المؤسسات  وكأن 

مرس�ي  عل�ى  تس�تولي 
واإلخ�وان المس�لمين، وليس 

العكس”.

عربية ودولية5
www.almustakbalpaper.net

 العدد )424(  االثنني 21  كانون الثاني  2013

    المستقبل العراقي /متابعة
أس�فرت الثلوج والجليد ع�ن مصرع ثاثة 
عشر شخصا في أوروبا، منهم ستة في فرنسا 
في حوادث س�ير وأربعة في اس�كتلندا نتيجة 
انهيار وادت الى فوضى في مطار هيثرو الذي 

ألغيت فيه مئات الرحات السبت.
كما تسببت موجة الصقيع هذه الى عرقلة 
حرك�ة الماحة الجوية في فرنس�ا حيث الغي 
40 بالمئ�ة م�ن الرحات في مطاري رواس�ي 
ش�ارل ديغول واورل�ي بناء على طل�ب االدارة 

العامة للطيران المدني.
وفي فرنسا، تساقطت الثلوج على النصف 
الش�مالي وف�ي الجنوب الغربي وقتل خمس�ة 
اشخاص مساء الجمعة وأصيب احد عشر في 
لوزي�ر، في الجنوب، ف�ي حادثين ناجمين عن 

االمطار المتجمدة.
ووقع اخطر الحوادث في منطقة بويسون 
ش�مال لوزي�ر ف�ي فرنس�ا بي�ن ش�احنتين 
وس�يارتين، واسفر عن مقتل ثاثة من الجنود 
الذين كانوا متوجهين لالتحاق بوحدة سترسل 

الى مالي.
ولقي زوجان اس�بانيان ايض�ا مصرعهما 
ف�ي حادث بين ش�احنة وعش�ر س�يارات في 

المنطقة نفسها.
من جهة اخرى، وقرب تور )وس�ط غرب( 
قتل س�ائق على طريق س�ريع بعدما اصطدم 

بسيارة اسعاف.
وفي االلب، انقلبت حافلة كانت تقل روسا 
على طريق سريع، مما ادى الى اصابة عشرين 

شخصا.
وفي اليوم نفس�ه في اسكتلندا، لقي اربعة 
اش�خاص مصرعهم وأصيب خمسون بجروح 
خطرة لدى حصول انهيار. وهم كانوا في عداد 
مجموع�ة من س�تة متزلجين يتس�لقون قمة 

يبلغ ارتفاعها 1150 مترا في هاياندس.
وفي اس�بانيا، في مرفأ قرطاجة )جنوب( 
قتل شخصان لدى انهيار جدار عليهما، بسبب 

شدة الرياح.
واصدرت وزارة الداخلية االس�بانية تحذيرا 
من خطورة الثلوج واالمطار الغزيرة في الباد 
وم�ن الرياح التي تصل س�رعتها الى 100 كلم 

في الساعة.

وف�ي البرتغال، اس�فرت االمط�ار والرياح 
العنيفة عن مقتل ش�خص واصابة اثنين. وقد 
اوقعت الريح مس�نا في الخامس�ة والثمانين 
من عمره على عتبة بيته في ابرانتس )وسط( 
وما لب�ث ان فارق الحياة بس�بب رضوض في 

الجمجمة.
واصيبت فتاة في الثالثة عش�رة وشاب في 
الثامنة عش�رة لدى انهيار مدف�أة في اغوالفا 

بالضاحية الغربية للشبونة.
وف�ي بريطانيا، الغيت مئ�ات الرحات في 

مط�ار هيث�رو االول ف�ي العال�م عل�ى صعيد 
الماح�ة الدولية، بس�بب تس�اقط الثلوج منذ 

الجمعة.
والغي�ت الجمع�ة نح�و 400 رحل�ة، وبثت 
التلفزيونات ص�ورا للمس�افرين النائمين في 

اح�د اجنحة المطار حيث اضطروا الى تمضية 
ليلتهم.

وف�ي فرنس�ا، ذك�رت ش�ركة اي�ر فرانس 
انها س�تقوم بجميع رحاته�ا الطويلة، لكنها 
س�تؤمن 60% فق�ط م�ن رحاته�ا القصي�رة 
والمتوس�طة التي تنطلق من مطاري رواس�ي 
شارل ديغول واورلي، مشيرة الى ان “ليس من 
المس�تبعد م�ع ذلك حصول تأخي�ر والغاء في 
اللحظ�ة االخيرة”.وفي تصريح لوكالة فرانس 
برس، قالت متحدثة باسم المطارات الباريسية 
“لقد اضطربت حركة الماحة الجوية كما كان 
متوقعا”.ونف�ذ طل�ب االدارة العام�ة للطيران 
المدن�ي الغ�اء 40% من الرح�ات. وطلبت من 
المس�افرين اال يتوجه�وا الى المط�ار قبل ان 
يتأكدوا من الشركة الجوية ان رحلتهم لم تلغ.

واضاف�ت المتحدثة “في الوق�ت الراهن ليس 
هناك تأخي�ر او الغاء لرحات اضافية” وقالت 
ان “من الممكن حصول اضطرابات جديدة في 

حركة الماحة الجوية”.
وف�ي البرتغ�ال، الغي�ت س�ت رح�ات من 
لش�بونة الى شمال اوروبا، وتوجهت 23 رحلة 
كانت آتية ال�ى العاصم�ة البرتغالية الى فارو 
)جن�وب( وبورت�و )ش�مال( او ال�ى اس�بانيا 
المجاورة، بس�بب الرياح التي بلغت س�رعتها 

130 كلم في الساعة.
من جه�ة اخرى، قلصت الش�ركة الوطنية 
للس�كك الحدي�د س�رعة القطارات الس�ريعة 
بس�بب االحوال الجوية وتتوقع بالتالي تأخيرا 

من 25 الى 40 دقيقة في كل االتجاهات.
وه�ذه القط�ارات ستس�ير بس�رعة 220 
كلم في الس�اعة وال�ى 170 كلم في الس�اعة 
في بعض االقس�ام ب�دال من الس�رعة العادية 
المح�ددة ب300 ال�ى 320 كل�م في الس�اعة، 
وذلك بسبب هذا النوع من الظروف المناخية.

وف�ي اي�ل دو فران�س، اغلق منت�زه قصر 
فرساي امام الجمهور بسبب التساقط الكثيف 

للثلوج، باالضافة الى حدائق باريسية اخرى.

تسبب بإيقاف حركة المطارات

الثــلــج يقتـــل العجــائـــز ويصــبح »دمــويًا« فــي أوربــــا

يتضمن استثناءات عدة

البنتاغون تعد دلياًل لـ »مكافحة اإلرهاب« !
المستقبل العراقي / وكاالت 

ذك�رت صحيف�ة واش�نطن بوس�ت، أن ادارة 
الرئي�س االميركي ب�اراك اوباما تع�د حاليا دليا 
لعملي�ات مكافح�ة اإلره�اب يتضم�ن القواع�د 

الدقيقة لعمليات التصفية المحددة األهداف.
وقالت الصحيفة، نقا عن مسؤولين أميركيين 
لم تكش�ف عن هوياتهم، ان ه�ذا الكتيب يتضمن 
اس�تثناء مهما من هذه القواعد بش�أن استخدام 
الطائرات بدون طيار من قبل وكالة االستخبارات 

المركزية )سي آي ايه( في باكستان.
وأضاف�ت ان ذل�ك سيس�مح للس�ي آي اي�ه، 
بمواصلة توجي�ه ضربات ألعضاء تنظيم القاعدة 
وحرك�ة طالب�ان لمدة ع�ام او اكثر قب�ل ان تلزم 
وكالة االستخبارات باالمتثال لقواعد اكثر صرامة 
محددة في هذا الدليل، وتابعت واشنطن بوست ان 

الدليل س�يقدم الى الرئيس باراك اوباما للموافقة 
علي�ه بش�كل نهائ�ي في األس�ابيع 

المقبلة.ويقول مكتب الصحافة 
االستقصائية الذي يتخذ من 

لن�دن مقرا ل�ه أن ما بين 
ش�خصا  و3457   2627
حس�ب المصادر، قتلوا 
من�ذ 2004 ف�ي غارات 
ب�دون طيار  لطائ�رات 
وم�ن  باكس�تان.  ف�ي 

ه�ؤالء القتل�ى بين 475 
و900 مدني.

ف�ي  واش�نطن  وجعل�ت 
الس�نوات االخيرة م�ن الطائرات 

ب�دون طي�ار واح�دة م�ن اه�م ادوات 

اس�تراتيجيتها العس�كرية العالمية.وق�د تكثفت 
الهجم�ات به�ذه الطائرات ف�ي عمليات 
للس�ي آي ايه في عهد اوباما ضد 
طالبان والجماعات المرتبطة 
بتنظيم القاعدة في ش�مال 
باكس�تان.وتنتقد  غ�رب 
اس�ام اب�اد علن�ا ه�ذه 
انها  معتب�رة  الضرب�ات 
مساس بسيادتها، لكنها 
توافق ضمن�ا عليها كما 
يرى محللون. وال تكش�ف 
اسماء سوى قلة من القتلى 

في هذه الضربات.
تبن�ي  ان  الصحيف�ة  وقال�ت 
دليل رسمي لعمليات التصفية المحددة 

االه�داف يش�كل منعطفا مهما يتمث�ل في “منح 
اطار مؤسس�اتي” لممارس�ة كانت محرمة على 
كثيرين قبل اعتداءات 11 سبتمبر 2011.ويشمل 
الدليل عدة مواضيع من بينها اضافة اس�ماء على 
لوائح القتل والمب�ادئ القانونية المعتمدة عندما 
يت�م اس�تهداف أميركيين في دول أخرى او ش�ن 
ضربات بهذه الطائرات خارج مناطق الحرب، كما 

ذكرت الصحيفة.
وأوضح�ت واش�نطن بوس�ت ان جهود وضع 
ه�ذا الكتي�ب كادت تخفق العام الماضي بس�بب 
خافات بين وزارتي الخارجية والدفاع والسي آي 

ايه حول الضربات القاتلة.
وانتهى الخاف باعفاء السي آي ايه مؤقتاً من 
تطبيق القواعد في باكس�تان ليتاح للمس�ؤولين 

عن وضع الدليل التقدم في جوانب اخرى منه.

طافت بجنازة باكستاني قتل األسبوع الماضي

أثينا خترج بتظاهرات حاشدة تنديدًا بالعنرصية

المستقبل العراقي/وكاالت
تحول�ت جن�ازة مهاج�ر باكس�تاني قتل في 
اليونان إلى مظاهرة احتجاج للتنديد بالعنصرية, 
حيث حمل المتظاهرون النعش وطافوا به وسط 
العاصمة أثينا, مرددين هتافات تندد بطعنه حتى 
الموت قب�ل أس�بوع.وبعد أن أق�ام المتظاهرون 
الص�اة على الباكس�تاني القتيل, فتح�وا النعش 
إلظه�ار وجه�ه ف�ي احتج�اج عل�ى الهجم�ات 

العنصرية المتصاعدة في اليونان.
وقالت الش�رطة إن نحو خمس�ة آالف مهاجر 
وناش�ط لحق�وق اإلنس�ان تجمع�وا في س�احة 
أومونيا بوسط العاصمة للتظاهر ضد العنصرية، 
وحملوا الفتات كتب عليها “اخرجوا أيها النازيون 
الجدد”, و”عاقبوا قتلة شهزاد لقمان الفاشيين”.

ب�دوره, قال رئي�س الجالي�ة الباكس�تانية جويد 
إس�ام “ربما يأتي مقتله بأمٍل في أن تتوقف هذه 
الهجمات، فنحن نحتج حتى تتخذ الحكومة إجراء 
لوقف الهجم�ات العنصرية”. وكان الباكس�تاني 
شهزاد لقمان البالغ من العمر 27 عاما قد تعرض 
للطعن حتى الموت من قبل رجلين يركبان دراجة 
ناري�ة ف�ي أثينا في الس�اعات األول�ى من صباح 
يوم األربعاء، في هجوم قالت الش�رطة إن الدافع 
وراءه ربم�ا يك�ون عنصريا.كم�ا ق�ال مس�ؤول 
ف�ي الش�رطة في وقت س�ابق إن ش�خصا عمره 
25 عام�ا ورج�ل إطفاء عم�ره 29 عام�ا اعترفا 
بطع�ن لقم�ان ف�ي الصدر، بع�د أن نش�بت معه 

مش�ادة وهما مخموران.وقد عثرت الشرطة على 
عشرات المنشورات لحزب الفجر الذهبي القومي 
المتطرف ف�ي منزل أحد المهاجمين. يش�ار هنا 
إل�ى أن حزب الفجر الذي يق�ول إنه يريد تخليص 
الباد من المهاجرين بش�كل غير مشروع حصل 
على 7% م�ن األصوات في االنتخاب�ات البرلمانية 
التي أجريت في حزيران الماضي، ودخل البرلمان 
ألول مرة بناء على أهدافه المناهضة للمهاجرين 
بش�دة.من ناحية أخرى, رفض س�فير مصر لدى 
اليونان طارق عادل، اتهامات للسفارة بالتقصير 
ف�ي حماي�ة المصريي�ن باليونان م�ن الهجمات 
العنصرية, وقال إن أبواب الس�فارة مفتوحة لكل 
أفراد الجالية دون اس�تثناء، “وال يمكن أن تطلب 
الس�فارة من األم�ن اليوناني تح�ت أي ظرف من 
الظروف أن يمس المواطنين المصريين بس�وء”, 

على حد تعبيره.
كما قال السفير المصري للصحفيين ردا على 
اعت�داءات عنصرية ضد المصريين في اليونان إن 
االعت�داءات عل�ى األجانب المقيمين ف�ي اليونان 
بدأ ظهورها خال العامي�ن الماضيين، وارتبطت 
بالضائقة االقتصادية التي تمر بها اليونان، “التي 
ربما س�ببت قدرا م�ن التوت�ر إزاء األجانب وليس 

المصريين تحديدا كجنسية”.
وأش�ار إلى أن اإلحصاءات الرس�مية اليونانية 
وإحص�اءات منظم�ات حقوق اإلنس�ان تؤكد أن 
أكثر الجاليات تعرضا لاعتداء هم الباكس�تانيون 

والبنغال واألفغان، رغم أن عددهم أقل من الجالية 
المصري�ة الت�ي تع�د األكب�ر م�ن بي�ن الجاليات 
األجنبي�ة المقيم�ة فيها.يش�ار إل�ى أن اليون�ان 
تعد بواب�ة لمهاجرين أغلبهم من آس�يا وأفريقيا 
يحاول�ون دخ�ول االتح�اد األوروبي عب�ر الحدود 
البحري�ة والبري�ة س�نويا، حيث يواجه�ون عداء 
متزايدا خال أس�وأ أزمة اقتصادية تمر بها الباد 
من�ذ 60 عاما.وتق�ول مفوضي�ة األم�م المتحدة 
العلي�ا لش�ؤون الاجئين إن الهجم�ات العنصرية 
ارتفع�ت إل�ى مس�تويات قياس�ية خ�ال األزمة 
االقتصادي�ة التي جعلت يوناني�ا من كل أربعة با 
عمل، وتس�ببت في تدني مس�توى المعيش�ة مع 
عدم اتخاذ الس�لطات خطوات حاس�مة لمعالجة 
المشكلة.من جهة أخرى، تناقلت وسائل التواصل 
االجتماعي في الس�عودية نص بيان نس�ب لرجل 
الدي�ن المعروف، عب�د الرحمن بن ناص�ر البراك، 
يتعلق بالتطورات األخيرة ف�ي المملكة، والتعبير 
ع�ن رأيه في أنه ليس من حق المرأة في اإلس�ام 
المشاركة في مبايعة اإلمام، باإلضافة إلى رفضه 
لانتخابات، واصفا إياها بأنها “من أسوأ ما دخل 

على المسلمين من طرائق الكافرين”.
وقال البراك، األس�تاذ الس�ابق بجامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسامية، وأحد أبرز رموز التيار 
الديني المتش�دد في المملكة، في رس�الته إنه ال 
يحق للمرأة في اإلس�ام المش�اركة في المبايعة 
أو أن تك�ون مستش�ارة “لإلم�ام”، أي للحاك�م، 

معتبرا أن الواقع الفقهي على مر عصور اإلسام، 
“ل�م يرد فيه ذكر بيعة الم�رأة لإلمام كحق لها أو 
واج�ب عليها”.وأض�اف، عبر صفحته الرس�مية 
بموق�ع تويت�ر “الدع�وة إلى مش�اركة المرأة في 
مناص�ب الرج�ال وحق�وق الرج�ال الت�ي مضى 
عليها المس�لمون اثني عش�ر قرنا، ه�ذه الدعوة 
من اتباع غير س�بيل المؤمنين،” معتبرا أن النبي 
محمد ومن تبعه من الخلفاء الراشدين لم يقوموا 

بإجراء مماثل.
وكان العاه�ل الس�عودي، الملك عب�د الله بن 
عب�د العزيز، ق�د أصدر قبل أيام ق�رارا بتعيين 30 
امرأة في مجلس الشورى، بما يمثل 20 في المائة 
من األعضاء، وذلك بعد استش�ارة “عدد كبير من 
العلماء، من هيئة كبار العلماء أو خارجها،” وفقا 

لنص األمر الملكي.
وتابع البراك قائ�ا، إن اختيار اإلمام هو “من 
ش�أن أهل الح�ل والعق�د وأهل الش�وكة ال عامة 
الن�اس، كم�ا ه�و المتبع ف�ي نظ�ام االنتخاب،” 

واصفا نظام االنتخابات بأنه “فاس�د” و”دخيل 
م�ن أعداء اإلس�ام” ويق�وم على التس�وية 

بين عامة الش�عب وعلمائ�ه وبين مختلف 
الطبقات.وخت�م الب�راك بالق�ول إن “من 
أس�وأ ما دخل على المسلمين من طرائق 
الكافري�ن م�ا دخ�ل عليه�م في ش�أن 
المرأة، وكان ه�ذا موضع اهتمام األمم 

والهيئات الكافرة”، على حد تعبيره.



معدل االسترياد السنوي للعراق 
أكثر من 60 مليار دوالر

        بغداد / امل�ستقبل العراقي
انتق�د الخبير االقتصادي جليل الربيعي السياس�ة االقتصادي�ة المتبعة لدى 
الحكومة العراقية بس�بب اعتمادها على االس�تيراد الخارجي للسلع والمواد 
دون االهتم�ام بالقطاعين الزراع�ي والصناعي في البلد. وق�ال الربيعي في 
تصري�ح صحفي أم�س، أن الميزان التجاري في الع�راق فيه خلل كبير كون 
معدالت االس�تيراد تتفوق على التصدير، حيث يبلغ معدل االس�تيراد السنوي 
للعراق أكثر من 60 مليار دوالر الس�تيراد الس�لع والخدم�ات، بينما التصدير 
ينحص�ر على القطاع النفطي فقط. وأضاف ان االعتماد الكلي على اإليرادات 
النفطي�ة جع�ل الميزان التجاري يميل إلى كفة االس�تيراد أكثر من التصدير، 
م�ا أدى الى اس�تنزاف العملة الصعبة ف�ي البلد، الن األم�وال التي تحول الى 
الخارج كبيرة جداً. ودعا إلى ضرورة االهتمام بالقطاعين الحيويين الزراعي 
والصناعي لسد الحاجة المحلية من المنتجات الزراعية والصناعية والتقليل 

من االستيراد الخارجي وتوفير العملة الصعبة للبلد.

القضـــاء: حســم قضـــايـــا
 11 ألفًا و593 موقوفًا خالل الشهر املايض

         بغداد / امل�ستقبل العراقي
أعلن�ت الس�لطة القضائي�ة إحصائيات ش�هر كان�ون األول الماض�ي ألعداد 
الموقوفي�ن، مؤك�دة ان 11593 منه�م تم حس�م قضاياهم خ�ال مرحلتي 

التحقيق والمحاكمة. 
وذكر بيان للس�لطة القضائية تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه أمس، 
ان مجموع الموقوفين خال الش�هر الماضي بلغ 27491، مبينا أن مجموع 

مة  لمحس�و قضاياهم ف�ي تلك الفترة بل�غ 11593 متهما. ا
الموقوفي�ن  ع�دد  أن  البي�ان  وأض�اف 
الذي�ن اخل�ي س�بيلهم بكفال�ة بلغ 
5249 موقوف�ا، الفتا إل�ى أن عدد 
الذين اخلي س�بيلهم  الموقوفين 
التحقي�ق  دور  ف�ي  باإلف�راج 
والمحاكمة بلغ 4322 موقوفا. 

وأوضح البيان أن عدد الموقوفين 
دور  ف�ي  قضاياه�م  المنج�زة 
المحاكم�ة ما بين براءة وصدور 
حك�م وغرام�ة وإيق�اف تنفي�ذ 
وإيق�اف إج�راءات قانونية 

بلغ 2108.

العراق الدولة األكثر استيرادًا للصادرات األردنية

ن: هناك »إرادة قوية« إلنجاز أنبوب النفط املشرتك العام املقبل السفري العراقي بعماّ
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           عّمان / امل�ستقبل العراقي
وصف س�فري الع�راق يف األردن مد أنب�وب النفط 
العراق�ي األردني بمثابة الحب�ل الرسي للعاقات 
ب�ن البلدين، مؤك�داً أن هن�اك إرادة قوية إلنجاز 
هذا األنبوب العام املقبل. وقال السفري العراقي يف 
األردن جواد عباس خال منتدى اقتصادي أردني 
عراقي سوري نظمته جمعية الرشكات الصناعية 
الصغ�رية واملتوس�طة بالتع�اون م�ع املؤسس�ة 
األردني�ة لتطوي�ر املش�اريع االقتصادي�ة وغرفة 
صناع�ة عم�ان أن االقتصاد هو من أهم أس�س 
إقامة الوحدة بن الدول وتوحيد الشعوب، مشددا 
ع�ى رضورة أن يكون هن�اك تكامل صناعي بن 
باده واألردن وسوريا. واضاف عباس، ان أنبوب 
النف�ط العراقي األردني س�يكون بمثاب�ة الحبل 
ال�رسي لعاقاتهم�ا بمختل�ف املج�االت، مؤكدا 
وج�ود إرادة سياس�ية قوية من قيادت�ي البلدين 
إلنجازه العام املقبل، ما س�ينعكس عى مصلحة 
البلدي�ن الش�قيقن. ويهدف املنت�دى اىل الرتويج 
للصناعة األردني�ة، حيث قامت 70 رشكة محلية 
بع�رض منتجاتها أمام رجال األعم�ال العراقين 

والسورين كونهما يعتربان سوقن اسرتاتيجين 
للصناع�ة األردني�ة لقربهم�ا جغرافي�ا. وتم عى 
هامش املنتدى عق�د لقاءات ثنائية بن املصنعن 
األردنين ورج�ال االعمال العراقين والس�ورين 
للتعري�ف باملنتج�ات الوطنية واملس�توى الكبري 
الذي وصل�ت اليه الج�ودة واملواصف�ات العالية، 
باإلضاف�ة اىل بح�ث املعوق�ات الت�ي تق�ف امام 
تطوي�ر عاقاتهم�ا التجارية وانس�ياب الس�لع 
ب�كل س�هولة وي�رس. ووصف أم�ن رس جمعية 
رج�ال األعمال العراقين محم�د الحديثي املنتدى 
باملثم�ر واملهم القتصاد الدول الث�اث كونه يعقد 
بظروف اقتصادية صعبة تواجه الجميع، مشددا 
عى رضورة اس�تمرار التعاون والتواصل بينهما 
وتب�ادل الخ�ربات لتوثي�ق عاقاتهم�ا الصناعية 
العاق�ات  أن،  إىل  الحديث�ي  ولف�ت  والتجاري�ة. 
االقتصادي�ة والتجارية ب�ن األردن والعراق تمتد 
اىل حقب�ات تاريخية كبرية وأعط�ت فائدة كبرية 
للبلدي�ن وع�ززت م�ن أوارص األخ�وة والصداقة 
بينهما باإلضافة اىل كسب وتبادل الخربات. وقال 
رئيس املجلس االقتص�ادي األردني جواد العناني 

لصحيفة الدستور األردنية، ان األردن بلد يدر خريا 
كثريا لألش�قاء العرب، مشددا عى رضورة تعزيز 
التج�ارة ب�ن األش�قاء املجاورين قب�ل تجاوزها 
الح�دود. وأع�رب العنان�ي ع�ن تقدي�ره ملوقف 
الحكومة العراقية التخذاها قرار مد أنبوب النفط 

م�ن البرصة اىل العقب�ة الذي س�ريفع عن األردن 
حما كبريا بخصوص توفري املش�تقات النفطية، 
مش�ددا عى رضورة تنفيذه بأرسع وقت ممكن. 
وقال العناني »ندعو الله ان يرفع الغمة عن أهلنا 
يف الشام والعودة رسيعا ألخذ دورهم الطليعي بن 

الدول العربية«.م�ن جانبه أعرب رئيس الجمعية 
فتح�ي الجغبري عن اعت�زازه وفخره بمس�توى 
العاق�ات التي تجمع االردن باألش�قاء يف العراق 
وسوريا، مشريا اىل وجود محبة وقواسم مشرتكة 
كثرية تحتم العمل معا لخدمة مصالحهما العليا. 
وق�ال الجغبري خال املنتدى الذي حرضه حش�د 
كبري م�ن الصناعين باإلضاف�ة اىل العرشات من 
رجال األعمال العراقين والس�ورين، ان الظروف 
االقتصادي�ة الصعبة وغري الس�هلة التي تمر عى 
املنطقة تتطلب منا التوحد اقتصاديا بكل الس�بل 
بم�ا ينعكس ع�ى اقتصادي�ات دولنا الش�قيقة 
وتعزي�ز تجارتنا البينية. وأض�اف انه بالرغم من 
إقام�ة منطقة التجارة الحرة العربية الكربى منذ 
عام 2005 إال أن مس�اهمة التجارة البينية للدول 
العربية م�ا زالت متواضعة وال تتع�دى 11 باملئة 
م�ن إجمايل التج�ارة لهذه الدول ع�ى الرغم من 
توفر الكثري من عنارص نجاح االستثمار املشرتك 
م�ن م�واد خ�ام وأي�دي عامل�ة ورؤوس أم�وال 
وأس�واق واسعة. وأش�ار الجغبري إىل أن األردن يف 
مقدمة ال�دول العربية من حي�ث تجارته البينية 

العربية حيث تذهب 40 باملئة من صادراتها للدول 
العربية فيما تستورد 30 باملئة منها باإلضافة إىل 
ان ح�وايل 45 باملئة م�ن رؤوس أم�وال رشكاتها 
املس�اهمة العامة هي رؤوس أموال عربية. وأكد 
وجود مجاالت واس�عة الس�تثمار عربي مشرتك 
يساهم فيه رجال األعمال األردنين مع أشقائهم 
الس�ورين والعراقين لتعزيز التكامل الصناعي، 
س�واء يف مج�ال صناع�ة ال�دواء أم الصناع�ات 
الغذائية والباس�تيكية واملابس وغريها. وأش�ار 
الجغب�ري إىل أهمي�ة دور القطاع الخ�اص العربي 
يف عملية التكامل بن الدول العربية، مش�ددا عى 
رضورة معالجة وإزالة كافة املعوقات التنظيمية 
واإلجرائية واإلدارية والفنية وعى رأسها مشكات 
تأشريات الدخول واإلقامة لرجال األعمال العرب.

ب�دوره، أك�د رئي�س غرف�ة صناعة عم�ان زياد 
الحم�ي أن، املنت�دى يعترب خط�وة من خطوات 
متاحق�ة تتطلبه�ا املصالح الوطنية وتس�هم يف 
تعمي�ق وتطوير العاق�ات االقتصادية بن رجال 
األعمال يف البلدان العربية وتعزيز التجارة البينية 

بن الدول العربية. 

بغداد / امل�ستقبل العراقي
أك�د أمن بغ�داد عب�د الحس�ن املرش�دي تظافر 
الجه�ود وتصاعد وترية العمل النجاز مرشوع ماء 
الرصافة الكبري الذي س�يحل ش�حة امل�اء الصايف 
يف العاصمة بغداد بش�كل نهائ�ي. جاء ذلك خال 
جولة ميدانية المن بغداد إىل مرشوع ماء الرصافة 
الكب�ري برفقة مدي�ر عام دائرة ماء بغ�داد ومدير 
ع�ام العاق�ات واإلع�ام لاطاع بش�كل مبارش 

ع�ى مراح�ل العمل ونس�ب االنجاز 
املتحققة والتعرف عى املش�كات 
واملعوقات وإيجاد الحلول الرسيعة 
واملناس�بة لها وضم�ان إكماله يف 
اقرب وق�ت ممكن. ونقلت مديرية 
عاق�ات وإع�ام األمان�ة يف بيان 

صحف�ي تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
أمس عن املرشدي قوله أن، مرشوع ماء الرصافة 
يع�د من املش�اريع الكب�رية التي تنف�ذ من خال 

فرنس�ية ائت�اف رشكات عراقية   –
مكت�ب  استشاري أجنبي م�ع 

ف  ع�ى ل�إرشا
التنفيذ، 

مؤكداً ان العمل فيه يسري بخطى متصاعدة وفقاً 
ألفضل املواصفات والتقني�ات العاملية التي تدخل 

العراق ألول مرة. 
وأض�اف ان طاقة املرحل�ة األوىل للم�رشوع تبلغ 
910 آالف مرت مكعب يف اليوم وستسهم يف معالجة 
الش�حة بش�كل نهائي مع توفري فائض 
س�يمنح لاقضية األط�راف بعد إكمال 
املرشوع بمرحلتيه. وأش�ار املرشدي إىل 
إن املرشوع يتألف من 5 أقس�ام 
رئيس�ة ه�ي املأخ�ذ ع�ى نهر 
دجل�ة والخط�وط الناقل�ة 
للماء الخام م�ن املأخذ إىل 
محط�ة املعالجة واملجمع 
السكني ومحطة املعالجة 

وخطوط نقل امل�اء الصايف من محطة املعالجة إىل 
املناطق السكنية. 

وبن ان توزي�ع املاء الصايف من املرشوع اىل أحياء 
العاصمة بغداد سيتم بواسطة 7 خطوط، 2 منها 
بقط�ر 160 ملم تتجه نحو الس�دة وتمر بمناطق 
الش�عب واور والثعالبة وس�بع قصور والحبيبية 

والعبيدي والكمالية والبلديات.
 وأض�اف ان خطن آخرين بقط�ر 180 ملم تتجه 
نحو حي البساتن وتعرب قناة الجيش وتربط عى 
الشبكة الرئيسة بن منطقتي آفاق عربية وطريق 
امل�رور الرسيع، مش�رياً اىل ان ثاث�ة أنابيب أخرى 
تتج�ه نحو الس�دة قرب نه�ر دجل�ة وتربط عى 
الش�بكة الحالية قرب جرس املثنى وإمكانية نقل 

املاء اىل جانب الكرخ.

أمانة بغداد تؤكد تصاعد وترية العمل إلنجاز ماء الرصافة الكبري

صحة املثنى تقرر إنشاء
مستشفى ومركزين صحيني

بغداد / امل�ستقبل العراقي
ق�ررت دائرة صح�ة املثنى إنش�اء مستش�فى 
ومركزي�ن صحي�ن ج�دد يف املحافظ�ة بهدف 
توس�يع وتطوير الخدم�ات الصحية والعاجية 
للمواطن�ن. وق�ال املتح�دث الرس�مي ل�وزارة 
الصح�ة الدكتور زي�اد طارق يف بي�ان صحفي 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه أمس أن 
إنشاء املؤسسات الصحية املذكورة يأتي ضمن 
خط�ط ال�وزارة ودوائ�ر الصح�ة لتوف�ري مدى 
واسع من الخدمات الصحية املقدمة للمواطنن 
كم�ا ونوع�ا. م�ن جانبه أك�د مدير ع�ام دائرة 
صح�ة املحافظ�ة الدكتور حس�ن ع�ي موىس 
حصول موافقة الوزارة عى املشاريع املذكورة، 
إذ س�يتم بناء مستشفى س�عة 200 رسير عى 
مس�احة 20 دونم�اً يف منطق�ة العارضي�ات يف 
الرميثة، حيث وفرت الدائرة جميع مس�تلزمات 
البدء بالعمل وتوفر اإلمكانيات لرفد املستشفى 
باملتطلبات من األجهزة واملاكات الكاملة كلها, 
مشريا إىل ان املستشفى سيقدم الخدمات ألهايل 

منطقة العارضات واملناطق املحيطة. 

        بغداد / امل�ستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة التج�ارة يف بيان صحف�ي بثه مكتبها 
اإلعام�ي وتلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
أم�س، ع�ن ب�دء أعم�ال القم�ة العربي�ة التنموية 
العاصم�ة  يف  الثالث�ة  واالجتماعي�ة  االقتصادي�ة 
الس�عودية الرياض للفرتة من 18-22 كانون الثاني 
2013. وت�رأس خري الله حس�ن بابكر وزير التجارة 
اجتماع�ات القم�ة عى املس�توى ال�وزاري، يف حن 
ترأس الجانب العراقي يف هذه األعمال عى مس�توى 
كبار املسؤولن هاشم محمد حاتم، مدير عام دائرة 

العاق�ات االقتصادي�ة الخارجي�ة ب�وزارة التجارة، 
باإلضاف�ة إىل وف�د م�ن وزارة التج�ارة وممث�ل عن 
وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية. وم�ن املتوقع 
أن تناقش القمة س�تة محاور أبرزها متابعة تنفيذ 
قرارات القمة الس�ابقة التي عقدت يف دولة الكويت 
من عام 2009 وقمة رشم الشيخ عام 2011 إضافة 
واس�تخدامات  لتطوي�ر  العربي�ة  الس�رتاتيجية  إىل 
الطاقة املتجددة ما بن 2010 اىل عام 2030. إضافة 
اىل مناقش�ة مجمل من االعمال أهمها االس�تثمار يف 
الدول العربية واألزمة املالية العاملية وتداعياتها عى 

االقتصادي�ات العربية ومرشوعات الربط الكهربائي 
العرب�ي ومخط�ط الرب�ط ال�ربي العربي بالس�كك 
الحديدي�ة والربنامج الطارئ لألم�ن الغذائي العربي 
واالتح�اد الكمرك�ي العرب�ي واألمن املائ�ي العربي 
ودور القطاع الخاص يف دعم العمل العربي املش�رتك 
ومرشوع الربط البحري بن الدول العربية ومرشوع 
ربط شبكات االنرتنت العربية ومبادرة البنك الدويل يف 
العالم العربي وتعزيز جهود تنفيذ األهداف التنموية 
لأللفي�ة والتصدي لألمراض غري املعدية واملش�اريع 

العربية لدعم صمود القدس.

        بغداد / امل�ستقبل العراقي
ب�ارشت امل�اكات الهندس�ية والفني�ة يف املديري�ة 
العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ املنطقة الوسطى 
بتأهيل محطة الخليج )املسبح( التحويلية، بسبب 
تقادمه�ا وانته�اء عمره�ا التش�غيي، منوه�ًة إىل 
إطفاء املحطة بالكامل وملدة ش�هر. وقال املتحدث 
باس�م وزارة الكهرب�اء مصع�ب امل�درس يف بي�ان 
صحفي أم�س، إن امل�اكات الهندس�ية والفنية يف 
املديري�ة العامة لنقل الطاق�ة الكهربائية/املنطقة 
الوس�طى بارشت بأعم�ال تأهيل محط�ة الخليج 

)املس�بح( التحويلية، واملتضمنة اس�تبدال املعدات 
القديم�ة بمعدات جدي�دة يف املقاط�ع الثاثة التي 
تتضمنه�ا املحط�ة. وأضاف املدرس ان�ه تم صباح 
أم�س األحد اطف�اء املحط�ة بالكامل وسيس�تمر 
االطفاء لغاية يوم 21 ش�باط املقبل، أي ملدة ش�هر 
كامل. وبن املدرس أن استبدال املعدات لكل مقطع 
سيستغرق عرشة أيام، وباملقابل تأثر بهذا االطفاء 
18 مغذيا كهربائيا يغذي 15 محلة تابعة للمديرية 
العام�ة لتوزيع كهرب�اء الرصافة هي )713 و725  
و704  و723  و711  و709  و719  و717  و727 

و715 و721 و713 و706 و709  و703(. ولف�ت 
إىل أن املاكات الهندس�ية والفنية يف املديرية العامة 
لتوزي�ع كهرباء الرصافة س�تقوم بدم�ج عدد من 
ه�ذه املغذي�ات وتحديد االس�تهاك لح�ن انتهاء 
أعمال الصيانة، التي ستتضمن استبدال مقاطع 11 
ك.ف القديمة يف محطة الخليج التحويلية بمقاطع 
جديدة نوع شنايدر، بسبب تقادمها وانتهاء عمرها 
التش�غيي. وأكد املتحدث باس�م وزارة الكهرباء أن 
املقاطع الجديدة س�تحقق وثوقية كبرية يف الطاقة 

الكهربائية الواصلة اىل مغذيات التوزيع.

العراق يرتأس االجتمعات الوزارية يف قمة الرياض االقتصادية

قطع التيار الكهربائي عن 15 حملة يف الرصافة ملدة شهر بسبب أعمل صيانة

أعالن
وزارة الصحة - الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية
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أوالً - حقل إدارة الرصاع ومدارسه

ق�ام حقل إدارة ال�رصاع غربيا من�ذ نهايات الحرب 

العاملي�ة الثاني�ة تقريبا. والواق�ع أن تلك الح�رب، كأي 

ح�دث تاريخي رئي�ي يرتك أث�را يف الفكر والفلس�فة.  

وك�رد فعل عىل ال�رصاع والدمار الذي ج�اء مع الحرب، 

كان�ت هن�اك ردت�ا فع�ل يمك�ن رؤيتهما ع�ىل أنهما يف 

اتجاهن متعاكس�ن، األول هو ظهور املدرسة الواقعية 

يف العالقات الدولية، والثاني نش�وء حقل دراس�ات إدارة 

الرصاع، أو ما يسمى أحيانا بدراسات السالم.

يف املدرس�ة الواقعي�ة، كان هن�اك تركي�ز أك�ر عىل 

خصوصي�ة العالقات الدولي�ة، وعىل أن لتفاع�ل الدولة 

يف الس�احة الخارجية خصوصية تمّيزها عن السياس�ة 

الداخلي�ة. وقلص�ت هذه املدرس�ة م�ن أهمي�ة األبعاد 

االجتماعي�ة والسياس�ية، واأليديولوجي�ة الداخلي�ة يف 

توجي�ه السياس�ات الدولية، واتهمت املدرس�ة الواقعية 

الليرالية باملثالية الزائدة. عىل العكس من ذلك، فإن حقل 

دراس�ات الرصاع ج�اء ليؤكد تداخل العوام�ل، ويطالب 

بمناهج بحث عابرة للتخصصات، تبحث الرصاع وطرق 

حله من الجوانب النفس�ية، واالجتماعية، واالقتصادية، 

والسياسية املختلفة. وبش�كل عام، كان من االنتقادات 

املوجهة لهذا الحقل أنه عاني درجة من املثالية، القائمة 

ع�ىل وضع »الوص�ول إىل حلول وس�ط« هدفا أساس�يا 

للباحث�ن دون االكتف�اء بالتحلي�ل املج�رد.

ويف مرحلة ما بعد الح�رب الباردة، تلقي حقل إدارة 

ال�رصاع دفعة قوي�ة، خصوصا مع تزاي�د دور الفاعلن 

غري الدول، يف العالقات الدولية، وبروز ظواهر كاإلرهاب، 

والعنف، والحروب العرقي�ة واإلثنية، مما تطلب مناهج 

بحث متداخل�ة. وبكلمات أخرى، كان�ت الحرب الباردة 

واالس�تقطاب مناخا لصعود مدرسة مثل »الواقعية« يف 

العالقات الدولية. أما املرحلة التي تلت هذه الحرب، فقد 

فرض�ت االهتمام بقواعد تحليل جدي�دة، فكانت فرصة 

النتعاش دراسات إدارة الرصاع، ودراسات السالم.

ويف ه�ذا الس�ياق، تطورت عىل مر العقود الس�ابقة 

ثالث�ة مصطلحات، هي: إدارة الرصاع، وحل الرصاعات، 

وتحوي�ل الرصاع�ات، تعر ع�ن مناه�ج مختلفة لفهم 

ال�رصاع والتعامل مع�ه، وهو ما يمكن أن يس�اعد عىل 

مقاربة إدارة الرصاعات بعد »الثورات العربية«.

وه�ي   ،Conflict Management ال�رصاع  إدارة   -

تع�ّر عن تص�ور غري طم�وح للتعامل م�ع الرصاعات. 

فعىل م�دى عقود، بات هن�اك تصور ب�أن إدارة الرصاع 

تعن�ي تقليل أو وقف مظاهر العنف والتصعيد فيه، دون 

توقع حل�ه فعال. ويرى باحث�ون أن للرصاعات العنيفة 

تبع�ات، ال يمك�ن التخلص منه�ا، الرتباطه�ا بخالفات 

يف القيم واملصال�ح داخل وما بن املجتمع�ات املختلفة، 

وألنها تعمق الخالفات وتكرس نتائج يصعب تجاوزها. 

ويعتق�د ه�ؤالء املنظرون أن الس�عي إىل »ح�ل مثل تلك 

الرصاع�ات أم�ر غري واقع�ي، وأفض�ل ما يمك�ن فعله 

ه�و إدارة )Manage( هذه الرصاع�ات واحتواؤها، ويف 

بعض الحاالت إلقاء العنف جانبا، واس�تئناف العالقات 

السياسية الطبيعية فعىل س�بيل املثال، فإن السياسات 

األمريكية إزاء الرصاع الفلسطيني - اإلرسائييل تهدف إىل 

منع املظاه�ر العنيفة للرصاع، أكث�ر مما ترص عىل حل 

الرصاع وعالج الخالفات، ويتجسد هذا يف استعداد لتقبل 

مفاوضات طويلة، ووس�يلة وحيدة لحل الرصاع. ويبدو 

من�ع العنف هو الهدف الحقيقي، حتى ولو كان واضحا 

أن ه�ذا الوقف لن يطول بس�بب الخالف�ات وآثارها عىل 

األرض. إذن، ف�إدارة الرصاع تس�عى الحت�واء مظاهره 

العنيفة، وإيجاد تس�ويات وحلول مؤقتة.

- حل الرصاعات: وهو منطق أكثر طموحا من إدارة 

الرصاع، وفيه إيمان بأن حل الرصاع ممكن. فيقول بيرت 

وولنش�تاين إن »حل الرصاع يتضم�ن توقعا بأن يواجه 

أطراف الرصاع بش�كل مشرتك جوانب الخلل لديهم، وأن 

يجدوا طريق�ا لحلها. وأحد التعريف�ات لحل الرصاعات 

م�ا يقدمه أح�د رواد هذا الحقل، جون بريت�ون، إذ يرى 

أن »ال�رصاع يت�م حله، إذا م�ا كانت النتيج�ة تلبي كليا 

الحاجات واملصالح لجميع األطراف ذات العالقة. وينشأ 

هذا الوضع، عندما يوافق مختلف األطراف عىل استغالل 

ومش�اركة مورد م�ا، بطريقة ت�ؤدي إىل رض�ا الجميع 

واالنس�جام مع قيمهم ومصالحهم. عىل أن اقرتاب حل 

الرصاع تع�رض النتقادات عديدة، لع�ل أبرزها أنه يعّر 

عن حال�ة مثالية قائمة ع�ىل الحلول غ�ري العنيفة. وال 

يضع يف حسبانه الحلول العنيفة، كما ال تتضمن أدبيات 

الرصاعات نماذج لرصاعات تم حلها، منها مثال إمكانية 

قض�اء طرف عىل آخر )إزالة الخصم( س�واء سياس�يا، 

وجغرافيا، أو ماديا.

دفعت ه�ذه االنتقادات بريتون نفس�ه مث�ال إىل أن 

يكتب يف أواس�ط التس�عينيات »حل الرصاع غالبا، ليس 

حل مشكلة، ولكن حفظ السالم أو القيام بعمل رشطي: 

فالوصول إىل املنابت و»حل« رصاع ليس تفكريا مقبوال.

ويمّيز بريتون بن »تسوية الرصاع، و»حل الرصاع«  

ويرى أن الرصاع قد تمتد تس�ويته إذا ما تضمن ما ينتج 

عن الرصاع خس�ارة لطرف، وكس�با للط�رف اآلخر، أو 

تس�وية تتضمن أن الكل أو بعض أطراف الرصاع تخرس 

قدرا ما. 

- تحويل ال�رصاع : وهو اقرتاب ظهر إثر االنتقادات 

الت�ي وجهت إىل حل ال�رصاع.  وتنطلق مدرس�ة تحويل 

ال�رصاع -الت�ي ظه�رت يف التس�عينيات- م�ن أن ح�ل 

املش�كالت الت�ي تس�بب الرصاع ه�ي ذاتها أم�ر معقد، 

ب�ل غري ممك�ن، ولذلك يج�ب التأثري يف الس�ياق املحيط 

للرصاع، وتغيريه، وربما تغي�ري أطراف الرصاع. ويدعو 

ه�ذا االق�رتاب إىل »التعام�ل م�ع املص�ادر االجتماعي�ة 

والسياسية املتنوعة للرصاع، والعمل عىل تحويل الطاقة 

الس�لبية الخاصة بالحرب إىل تغي�ري إيجابي يف املجاالت 

االجتماعية والسياسية.

كما ي�ويص ب�»سلس�لة« من التح�والت الرضورية 

يف عوام�ل، إن لم يتم تغيريها فس�يبقى العنف والحرب 

مستمرين. 

وتعد أف�كار ن�ر الديمقراطية وحقوق اإلنس�ان، 

وتغي�ري األنظمة، وأفكار ما يعرف ب� »تدريس الس�الم« 

يف املناهج التعليمية هي بعض األمثلة عىل اسرتاتيجيات 

تحوي�ل ال�رصاع، والت�ي هي مح�ور الكثري م�ن برامج 

األوروبي�ة  والجه�ات  الحكومي�ة،  غ�ري  الجمعي�ات 

واألمريكي�ة، املانح�ة يف مناط�ق، مث�ل الرق األوس�ط 

والدول العربية.

ه�ذا األس�لوب يعني العمل عىل تغي�ري واحد أو أكثر 

م�ن عوام�ل املجتم�ع، والنظ�ام الس�يايس، والقي�ادة، 

واأليديولويجي�ا، والوض�ع االقتصادي وغ�ري ذلك. ولعل 

ح�رب الع�راق كانت يف ج�زء منها تجربة ك�ري لفكرة 

»تحويل الرصاع«، بواس�طة تغي�ري النظام وقيادته. ويف 

الس�ياق ذاته، تأتي فكرة برام�ج الديمقراطية وحقوق 

اإلنس�ان املدعومة غربيا يف غالبي�ة الدول العربية، إن لم 

يكن فيها جميعها، فهي تس�عى لخفض العنف داخليا، 

وأيضا ملحاربة العنف الذي يأخذ شكل اإلرهاب.

ثانياً - إدارة الرصاع والوصول إىل االنفجار الثوري

إن اس�تخدام تلك املداخل يف فهم الرصاعات يف الدول 

العربية يس�تدعي اإلجابة عىل تس�اؤل أسايس، هو: هل 

كان�ت الثورات لحظ�ة انتقال إدارة ال�رصاع من مرحلة 

إىل أخرى؟، وهل تصلح مقاربات حقل دراس�ات الرصاع 

لفه�م الرصاع�ات يف دول الربي�ع العرب�ي؟

بداي�ة، فإن الرصاع هو »عالقة ب�ن طرفن أو أكثر 

)أف�رادا أو جماعات(، مم�ن يوجد بينه�ا، أو يعتقد أنه 

يوجد بينها، أهداف متناقض�ة«، أو هو »نتيجة ملصالح 

متعارض�ة، تتضم�ن موارد ن�ادرة، تتباي�ن يف األهداف، 

والغض�ب«. ويتضمن تحلي�ل أي رصاع رضورة تعريف 

ثالث�ة عنارص رئيس�ة ه�ي: أط�راف ال�رصاع، وقضية 

الرصاع، ونوع الرصاع من حيث أدواته وشدته. 

وبالنظ�ر إىل هذه العن�ارص يف الواق�ع العربي، فإن 

هناك أمرين حدثا يف املراحل التي أدت إىل انفجار الثورات 

العربي�ة، أولهما: غياب متزايد للدول�ة عن القيام بكثري 

م�ن األدوار، ثانيهم�ا: إدارة الرصاع م�ن قبل األنظمة 

التسلطية بإنكار وجود قوى أخري يف املجتمع.

بالنس�بة لألمر األول املتعلق بغياب 

دور الدولة، فيبدو أن غياب حكم القانون والديمقراطية 

يف الدول العربية دفع إىل اللجوء إىل وس�ائل حل النزاعات 

البديلة أي حل النزاعات عر الوس�اطات غري الرس�مية 

دون اللج�وء إىل املحاك�م. فمث�ل ه�ذا النه�ج يعك�س 

التش�كك يف عدالة قانون الدولة نفسها، بما أحدث نوعا 

م�ن االنعزال أو االبتعاد بن األنظمة والش�عوب، فرزت 

القبيل�ة، والطائف�ة، والجماع�ات الديني�ة السياس�ية، 

لتس�د حالة الفراغ التي خلفها عج�ز الدولة عن قيامها 

بواجباته�ا األساس�ية يف الصح�ة، والتعلي�م، والغ�ذاء، 

واألمن.

إن بع�ض ال�دول العربية »مأسس�ت« وس�ائل حل 

النزاع�ات البديلة للدول�ة، حيث تمت مح�اوالت لتنمية 

آلي�ات حل ال�رصاع القبلي�ة. ففي اليم�ن، مثال، ظهرت 

جمعي�ات غري حكومي�ة، تحظي بدعم خارج�ي لتأكيد 

برام�ج مصالح�ة  وتنظي�م  القبلي�ة،  الحل�ول  أس�س 

اجتماعية. فعىل سبيل املثال، تأسست منظمة دار السالم 

ملكافح�ة الث�أر يف ع�ام 1997، وتق�وم فك�رة الدار عىل 

العمل ضمن الصيغة القبلية املوجودة. وبحسب ما تبن 

للباح�ث اللبناني أس�امة صفا من لقاءات�ه مع قائمن 

عىل مث�ل هذه الجمعيات اليمنية، فإنهم يرون أن لجوء 

أطراف الرصاع إىل مثل هذا النوع من حلول الرصاع أكثر 

موثوقية م�ن النظ�ام القضائي للدولة، وال�ذي يعدونه 

بطيئا وفاسدا. ويف السودان، رعا معهد الواليات املتحدة 

األمريكية للسالم مروعا للعدالة املحلية، عر دعم دور 

املجالس القبلية واملحلية يف حل النزاعات، كبديل للنظام 

القضائي للدولة.

إذن، فانس�حاب الدول�ة املتزاي�د ع�ن أداء واجباتها 

رافق�ه آلي�ة مجتمعي�ة لالس�تغناء ع�ن الدول�ة، ولكن 

ه�ذا لم ينجح عىل م�ا يبدو، بل فج�ر رصاعات، اتهمت 

الدولة أحيان�ا بتفجريها، كما يف حالة صدامات األقباط 

واملس�لمن يف مرص، وأوجد حاج�ة للنظام. وهكذا، فإن 

شعار »الشعب يريد إسقاط النظام« يمكن فهمه بشكل 

آخر »الش�عب يريد نظاما« ينسق توزيع املوارد، ويمنع 

تحول املجتمع إىل رصاع الكل ضد الكل.

أما بالنس�بة لألمر الثان�ي، املتعلق ب�إدارة األنظمة 

التس�لطية ال�رصاع، ع�ر إنكار وج�ود ق�وى أخري يف 

املجتم�ع ومحاول�ة إلغائه�ا، فم�ا يالح�ظ حدوث�ه يف 

السنوات التي س�بقت االنفجار هو ميل متزايد لتحويل 

نه�ج »احتواء ال�رصاع« إىل نهج يقوم ع�ىل حله بإلغاء 

وجود اآلخر.

لقد كان هن�اك نوع من محاولة احت�واء الرصاع يف 

ال�دول العربية. فمنذ التس�عينيات، كان يب�دو أن هناك 

مسرية تقوم عىل نوع من خفض حدة الرصاع ومنعه من 

االنجرار إىل العنف، وذلك بتفعيل االنتخابات والرملانات، 

يف  نس�بي  اإلعالمية وانف�راج  الحري�ات 

وحقوق اإلنسان. وقد 

شهدت السنوات األويل 

من القرن الحادي والعرين حديثا متزايدا عن اإلصالح 

الس�يايس والديمقراطي. وتزايد االهتمام باملوضوع مع 

الضغ�ط الذي مارس�ته اإلدارة األمريكية للرئيس جورج 

ب�وش )2001- 2009( يف هذا االتجاه، حتي إن اإلصالح 

تح�ول إىل ج�زء من أجن�دة القمم العربي�ة. ففي تونس 

تحديدا التي انطلقت منها الثورات العربية، كان اإلصالح 

محور االهتمام األس�ايس والرتقب يف القمة العربية عام 

2004 وقتها، كانت التوقعات التي سبقت القمة هي أن 

اإلصالح س�يكون محور القمة، ولك�ن خيبة أمل كري 

ب�رزت بعد القمة، إذا بدا أن الزعماء العرب يتهربون من 

اإلصالح.وكم�ا ج�اء يف تحليل، نره معه�د كارنيجي، 

ل�م يعتزم أعض�اء الجامعة العربية وض�ع اإلصالح عىل 

جدول أعم�ال القمة، التي كان من املق�رر عقدها. لكن 

مس�ودة ملبادرة إدارة بوش حول الرق األوس�ط الكبري 

- وهي خطة عر أطلس�ية للرتوي�ج لإلصالح اإلقليمي، 

رسبت يف شباط/ فراير - أش�علت رشارة نقاش واسع 

بن العرب. ويكمل التقري�ر »أجر ذلك أعضاء الجامعة 

عىل التعامل مع خط�ة إدارة بوش. لكن الخالفات حول 

كيفي�ة التعام�ل مع مس�ألة اإلصالح أس�همت يف إلغاء 

الرئيس زين العابدين بن عيل املفاجئ ملؤتمر قمة مارس 

عشية جلس�ته االفتتاحية. وقد اجتمع وزراء الخارجية 

الع�رب يف بداي�ة ماي�و يف القاهرة لرس�م خط�ة إصالح 

مش�رتكة تس�تند إىل اقرتاحات ع�دد من البل�دان ومنها 

م�رص، واألردن، وقط�ر، وتونس، واليم�ن. وخرجت إثر 

ذل�ك وثيق�ة القاهرة التي تحدثت بش�كل عام عن تعهد 

ال�دول العربية بتعزيز حرية التعب�ري، والفكر والعقيدة، 

واس�تقاللية القض�اء. كم�ا تدع�و الوثيق�ة إىل تقوي�ة 

املمارس�ات الديمقراطية، وتوسيع املش�اركة يف الحياة 

السياسية والعامة، وتعزيز دور جميع مكونات املجتمع 

املدني، وتوس�يع مش�اركة املرأة يف املجاالت السياسية، 

واالقتصادي�ة، واالجتماعية، والثقافي�ة، والتعليمية«.. 

وب�دا »أن تجنب التعه�د بإصالحات مح�ددة يف الوثيقة 

يعك�س مواصل�ة األنظم�ة التس�لطية يف التباطؤ حول 

اإلصالح.

يف واق�ع األمر، كان رف�ض اإلصالح يعني رفض حل 

الرصاع�ات، واحت�واء االحتق�ان املتزايد، نتيجة فش�ل 

األنظمة والحكومات يف أداء مهامها األساس�ية، ونتيجة 

اس�تياء قوى سياس�ية وش�عبية من انع�دام الحريات، 

والفس�اد، واحت�كار الس�لطة.يف مرص، بدا هن�اك نوع 

م�ن »إدارة ال�رصاع« يف انتخاب�ات 2005 ع�ر احت�واء 

وترك هام�ش للمنافس�ن، ليكونوا جزءا م�ن املعادلة، 

والدخول يف املشهد السيايس، بدال من املواجهة الشاملة، 

وحصل�ت املعارضة ع�ىل تمثيل كاف للتس�كن، وتوقع 

انفراج مس�تقبيل، فحصل اإلخوان املسلمون، مثال، عىل  

88مقعدا من نحو518  مقعدا يف مجلس الش�عب. ولكن 

يف انتخاب�ات2010، ادعي الح�زب الوطني الحاكم آنذاك 

عمليا أنه ال يوجد سواه، وال توجد معارضة، 

عندم�ا ف�از بأكث�ر م�ن 95٪ م�ن 

انتخابات  يف  املقاع�د، 

نح�و  ع�ىل  اتهم�ت 

س�ع  ا و

بالتزوي�ر، بينم�ا رآه�ا رئي�س الحكوم�ة آن�ذاك، أحمد 

نظيف، دليل شعبية الحكومة، ورآها رجل األعمال، أمن 

التنظي�م يف الح�زب الوطن�ي الحاكم، أحمد ع�ز، نتيجة 

للطفرة يف النمو الذي حققه الحزب يف مجاالت مختلفة، 

وال سيما مس�توى معيشة املواطن.لقد بدت السياسات 

الجديدة يف إدارة الرصاع، خالل انتخابات 2010 يف مرص، 

نوعا من الرتاجع عن خطط اإلصالح، وحتى عن احتواء 

الرصاع، وتس�كينه، برتك هامش وجود للقوى األخرى، 

حت�ى ل�و كان أصغ�ر من حجمه�ا الحقيق�ي. بكلمات 

أخ�رى، كان هناك تراجع ع�ن »إدارة الرصاع« واالنتقال 

إىل محاول�ة »حل الرصاع« بإنكار وج�ود اآلخر، أو إلغاء 

وج�وده عملي�ا. أدى ه�ذا إىل تحوي�ل ال�رصاع إىل نمط  

»صف�ري«، ال مجال فيه للحلول الوس�ط. فكان ش�عار 

»إسقاط النظام« يف ثورة 25يناير الحقا، ونتيجة لقيام 

النظام التس�لطي يف مرص بإس�قاط كل القوى األخرى، 

والتظاه�ر بع�دم وجودها. فف�ي الرصاع�ات، ال يمكن 

تجاه�ل وجود اآلخر.األمر نفس�ه حدث يف س�وريا التي 

تالش�ت فيها وعود اإلصالح التي انترت بوراثة بش�ار 

األس�د للحكم عن أبيه عام 2000. فكانت رشارة الثورة 

يف سوريا من مدينة درعا مطلع عام 2011 بعد ممارسة 

قمع شديد ضد أطفال أطلقوا شعارات ضد النظام، مثل 

رس�الة بعدم الس�ماح ألي صوت آخر بالوجود، يضاف 

هذا لالفتقار لرملان وحياة سياس�ية يس�محان بوجود 

املعارض�ة، وتنظيم ال�رصاع. يف اليمن كما يف مرص، كان 

حدي�ث توريث رئي�س الجمهورية الحك�م البنه حارضا 

بش�دة، مما بدا مرة أخ�رى نوعا من إن�كار وجود قوى 

أخ�رى. كل ه�ذا الواق�ع كان يعن�ي أن األنظمة وصلت 

إىل مرحل�ة ال ت�ري فيها رضورة احتواء الش�ارع )إدارة 

الرصاع(، بل تس�تطيع حل الرصاع�ات بتجاهل أو إلغاء 

وجود اآلخر.

ثالث�اً - الث�ورات العربي�ة يف ض�وء نظري�ات إدارة 

الرصاع

بتطبيق عنارص تعريف الرصاع�ات وتفكيكها، من 

حيث أطرافه�ا، وقضيتها، ونوعها، ع�ىل الواقع العربي 

أثن�اء الثورات، يمك�ن الوص�ول إىل دالالت تتعلق بنمط 

إدارة ال�رصاع يف دول الربي�ع العربي ومدى إس�هامه يف 

الحراكات الشعبية، وذلك كما ييل:

- أط�راف ال�رصاع: يمكن الق�ول إن ش�عار الثورة 

التونس�ية ال�ذي انتق�ل إىل م�رص وغريه�ا م�ن البلدان 

العربية، وهو »الش�عب يريد إس�قاط النظام« يعر عن 

تصور الرأي العام ألطراف الرصاع، فهو يتعلق بالشعب 

والنظام، والحاكم واملحكوم قبل كل يشء، وهذه أطراف 

ال�رصاع، كما عّرت عنه الجماهري املحتجة التي رفضت 

تعري�ف الرصاع بأنه بن أقليات، أو قبائل، أو عائالت، أو 

طوائف، كما سعت قوى وأنظمة حاكمة لتصويرها.كان 

تعريف أطراف الرصاع من قبل الجماهري مناقضا لعملية 

»التخوي�ف« الت�ي كثريا ما مارس�تها األنظم�ة، وقوى 

محافظة، رفضت التغيري خوف�ا من املجهول واملؤامرة، 

ومن الرصاع األهيل والتدخل الخارجي. وقد سقط 

التعريف العلماني- اإلسالمي يف تونس، والقبطي- 

املس�لم يف مرص، والقبيل والطائفي يف اليمن.ولكن 

هذا التعريف الثنائي للرصاع )النظام واآلخرين( لم 

يحدث يف جميع الحاالت.فالوضع يف ليبيا، والبحرين، 

مختل�ف،  والس�عودية  ولبن�ان،  واألردن،  وس�وريا، 

وحس�م تعريف أطراف الرصاع لم يكن بهذه السهولة. 

فف�ي ليبيا، ل�م يكن تج�اوز التناقض�ات القبلية 

بس�هولة األم�ر يف اليمن. ويف البحرين وس�وريا، 

لم يكن تجاوز االس�تقطاب الطائفي سهال. ويف 

دولة مثل األردن، ش�هدت وتشهد حراكا لم يصل 

درج�ة الثورة، ف�إن مح�اوالت تعريف 

»الرصاع« بأنه أردني - فلس�طيني، وليس بن الش�عب 

والنظام، أس�هم يف اس�تنكاف الرائح الفلسطينية إىل 

ح�د كبري عن املش�اركة يف الحراكات السياس�ية. أما يف 

املغ�رب، فقد بذل النظام الحاك�م جهدا يف إدارة الرصاع 

بفتح حوارات مع القوى السياس�ية املختلفة، ووصلت 

املعارضة اإلس�المية أو جزء منه�ا للحكم )الحكومة(، 

وأصبح�ت جزءا من النظ�ام، وعكس هذا نهجا مختلفا 

يف إدارة األزمة، يقوم عىل إدارة الرصاع واحتوائه.

أعط�ت الث�ورات العربي�ة درس�ا مهم�ا يف أهمي�ة 

»تعري�ف أطراف ال�رصاع«، وأثر ذلك يف حس�م مس�ار 

ال�رصاع. فق�د بقي�ت الث�ورة يف تون�س وم�رص، ربما 

بسبب عاميل املفاجأة والرسعة فيها،بمعزل نسبي عن 

األطراف الخارجية اإلقليمية والدولية، مما سهل عملية 

حس�مها رسيعا. أما يف اليمن، فقد تمكن »الثوار« هناك 

إىل حد كبري، ولكن ليس تاما، من الحفاظ عىل وحدتهم 

الداخلي�ة، وجم�ع الصفوف ض�د رأس النظ�ام، ولكن 

بقي للرئيس الس�ابق، عيل عبد الل�ه صالح، نفوذ قبيل 

مهم، وس�مح طول ف�رتة الرصاع والعوام�ل الجغرافية 

والتاريخي�ة بدخ�ول أط�راف إقليمية، مثل الس�عودية 

وقط�ر، طرفا يف ال�رصاع، وبالتايل التأث�ري يف مجرياته، 

وفرض تسوية خرج فيها الرئيس صالح من الحكم

- قضي�ة ال�رصاع: يف املرحل�ة األوىل م�ن الحراكات 

العربية، كانت مطالب اإلصالح السيايس هي األساسية 

يف مختل�ف الدول. ويف غالبية الح�االت، تحولت املطالب 

م�ن اإلصالح إىل التغيري وإس�قاط النظ�ام. لكن قضية 

ال�رصاع لم تكن العامل الحاس�م بقدر م�ا كان تعريف 

أطراف الرصاع، كما تم توضيحه يف السطور أعاله. وتم 

تحوير الهدف يف بعض الحاالت نسبيا، من خالل القدرة 

ع�ىل فرض تعري�ف معن ألطراف ال�رصاع.  فالجدل يف 

س�وريا أصبح هل هي معركة طائفي�ة أم ثورة مدنية. 

ويف البحرين، فرض االستقطاب الطائفي نفسه.

إن قضية اإلصالح هي نسبية خاضعة للمساومات 

والحل�ول الوس�ط، ولكن حال�ة الرفض واالس�تعصاء 

الت�ي أرصت عليها األنظمة هي التي أدت لجعل الرصاع  

»قضي�ة »صفري�ة«. واملالح�ظ أن األيديولوجيا نحيت 

جانب�ا يف مختل�ف الث�ورات، أو ع�ىل األق�ل يف مراحلها 

األوىل.  وحت�ى عندما برزت قوى أيديولوجية، خصوصا 

اإلس�المية يف مراح�ل متقدم�ة من الرصاع�ات، كما يف 

س�وريا وليبيا، فإن مس�احات مش�رتكة للعمل برزت، 

لكن االنتماءات اإلثنية والطائفية كانت أشد عنادا.

- نوع ال�رصاع: تحديد نوع ال�رصاع قضية معقدة 

بس�بب وجود معاي�ري متع�ددة. فهناك ش�دة الرصاع، 

وهل هو »صفري« يعتقد كل طرف أنه يجب أن يحصل 

ع�ىل كل يشء، وأن كل م�ا يحصل علي�ه طرف يخرسه 

اآلخ�ر أم ال. وكما س�لف، فقد أدي رف�ض األنظمة ألي 

احتواء للرصاع يتضمن تنازالت حقيقية باتجاه حقوق 

املواطنة واالنتخابات، والحريات، ومحاربة الفس�اد، إىل 

تحويل الرصاع إىل رصاع صفري، ال مجال لحلول وسط 

فيه.

ومن األس�س األخرى لتصني�ف الرصاعات أدواتها، 

وهل هي عنيفة ومسلحة أو سلمية. وهنا، بدت تجارب 

الثورات متباينة للغاية بن ولة مثل اليمن، يتوافر فيها 

الس�الح بكث�رة، ولكنه لم يس�تخدم، يف حن اس�تخدم 

يف ليبي�ا وس�وريا.  وبطبيعة الحال، بدا اللجوء للس�الح 

اضطراري�ا يف البلدي�ن. إح�دى الفرضي�ات الت�ي برزت 

أثن�اء الثورات هي أن اللجوء للس�الح يؤثر يف مس�تقبل 

البالد، من حيث إنه حتي بس�قوط النظام تتحول البالد 

إىل س�احة رصاع وح�رب ب�ن القوى املختلف�ة. وهذه 

الفرضية ستكون موضع مراقبة ومتابعة اآلن.

رابعاً - نظرة للمس�تقبل.. نحو تبّني نظرية تحويل 

الرصاع

كما س�لف ذك�ره، ف�إن اقرتاب»تحوي�ل الرصاع« 

ينطل�ق م�ن أن »إدارة ال�رصاع« ه�ي عملي�ة احت�واء 

مؤقتة، وتنطلق من أن »حل الرصاعات« عملية معقدة، 

لذل�ك تنص�ب الجهود ع�ىل إج�راء تغيري يف الس�ياقات 

االقتصادي�ة، واالجتماعية، ويف تغيري أط�راف الرصاع، 

بإحداث تغيريات يف السلوك واأليديولوجيا واالتجاهات. 

أي بكلم�ات أخ�رى، يتم الرتكي�ز عىل أط�راف الرصاع 

وبيئته أكثر من التس�مر أمام املش�كالت نفس�ها. مثل 

هذه املقاربة تس�اعد عىل وضع أس�س ومبادئ تحكم 

املرحل�ة املقبل�ة، وه�و م�ا يمك�ن تلخيصه بع�دد من 

النقاط:

1- م�ن امله�م العمل ع�ىل تعريف أط�راف الرصاع 

)العملية السياس�ية(، وه�و ما يتضم�ن تمثيل جميع 

الق�وى املوجودة داخ�ل العملية السياس�ية، مع فرص 

متكافئة، عىل أن يتم االتفاق عىل أمرين رئيسين، وسط 

أم�ور أخ�ري، األول: ما ه�ي العوامل الت�ي تلغي أهلية 

طرف ما من املشاركة، من نوع معاداة هذا الطرف لقيم 

أساسية مثل االنتخابات، والحرية، وتداول السلطات؟. 

واألم�ر الثاني مدى الدور املس�موح فيه لقوى خارجية 

ب�أن تكون جزءا من أطراف الرصاع بواس�طة التمويل، 

أو الرعاية السياسية واأليديولوجية.

2- إدراك رضورة تجاوز بعض الرصاعات أو قضايا 

الخ�الف املوروثة من العهد امل�ايض، لصالح العمل عىل 

تغي�ري بيئ�ة التفاع�ل الس�يايس، وس�بل إدارة الرصاع 

وحله، س�واء من الناحي�ة القانوني�ة، أو التعليمية، أو 

اإلعالمية.. إلخ.

3- تكري�س فك�رة الحلول غري الصفري�ة يف الحياة 

السياس�ية، بتأكيد فكرة تداول الس�لطات، وعدم إلغاء 

طرف لوجود طرف آخر، س�واء باس�م الدين أو الحرية 

أو... إل�خ، ووضع املحددات القانونية والسياس�ية التي 

تؤكد هذا التكريس.

4- تأكي�د الحل�ول البديل�ة للرصاع�ات، بواس�طة 

القان�ون، والسياس�ة، والتف�اوض، ب�دال م�ن العنف، 

واملواجهة، وإلغاء أو تجاهل اآلخر.

* رئيس برنامج الدراس�ات العربية والفلسطينية، 

جامعة بريزيت. 
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حتــويــل ال�صـــراع:

             د. اأحمد جميل عزم

ثمــة الكثري من ال�صــتفهامات املطروحة منذ �صــقوط الأنظمة الت�صــلطية، حــول عمليات اإدارة ال�صــراعات يف تلك 
البلدان، اإذ كيف ميكن فهم ما حدث من حراكات �صعبية منذ نهاية 2010، والتي تّوجت بالربيع العربي وفقا لنظريات 
اإدارة ال�صراع؟، واأي نوع من اإدارة ال�صراع قادت لالنفجار الثوري؟، وهل كان الو�صع الذي �صبق احلراكات ال�صعبية 

»�صراعيا«؟، ثم ما هو نوع »الإدارة« اأو »احلل« الذي جت�صده الثورات العربية، وما بعدها؟
اأهمية هذه الت�صــاوؤلت تكمن يف اأن الأدبيات العربية ل يزال ينق�صــها الكثري للحاق بركب الأدبيات العاملية يف حقل 
اإدارة ال�صــراع، اإذ تبلــورت عامليــا مدار�ض ومناهج لهــذا الغر�ض ل تزال �صــبه غائبة كليا يف عاملنــا العربي. وتكاد 
التطبيقات املتوافرة تكون ا�صتن�صــاخا حمدودا وم�صّوها، دون مراعاة حقيقية للخ�صو�صية العربية، اأو اأحيانا باملبالغة 

يف تبني مقولة اخل�صو�صية.

إن بعض الدول العربية 
»مأسست« وسائل حل 

النزاعات البديلة للدولة، 
حيث متت حماوالت لتنمية 

آليات حل الرصاع القبلية

 رفض اإلصالح يعني رفض 
حل الرصاعات، واحتواء 

االحتقان املتزايد، نتيجة فشل 
األنظمة واحلكومات يف أداء 

مهامها األساسية
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 أك�د اتحاد الك�رة أن رئيس مجلس ال�وزراء نوري 
املالكي تعه�د بدعم املنتخب الوطني بصور خاصة 
والرياض�ة العراقي�ة عىل وج�ه العم�وم، مبينا أن 
املالك�ي وجه بإقامة معس�كرات تدريبية خارجية 
عىل مستوى عال، فيما كشف أن االتحاد سيحسم 
قضي�ة امل�درب الجدي�د للمنتخب خالل األس�بوع 
الحايل.وقال عضو االتح�اد كامل زغري: إن "رئيس 
مجل�س الوزراء نوري املالكي تعه�د بتقديم الدعم 
واإلس�ناد للمنتخب الوطني يف استحقاقاته املقبلة 
بعد املس�توى الظهر عليه يف خليج�ي 21"، مؤكدا 
أن "املالك�ي وعد بدعم االتحاد إلقامة معس�كرات 
تدريبية خارجية عىل مس�توى عال ووفق ما يراه 

الجهاز الفني للمنتخب اس�تعدادا للبطوالت املقبلة 
التي يش�ارك فيها املنتخ�ب". وكان رئيس الوزراء 
نوري املالكي قد اس�تقبل وفد املنتخب الوطني بعد 
عودت�ه من خليج�ي 21 التي اختتم�ت يف البحرين 
وحص�ل فيه�ا املنتخ�ب ع�ىل املرك�ز الثان�ي بع�د 

خسارته أمام اإلمارات.
وأضاف زغري أن "املالكي أشاد بما قدمه الالعبون يف 
منافسات خليجي 21 رغم إعدادهم الفقري وقرص 
املدة التي تس�لم فيها املدرب مهمته مع املنتخب"، 
مشريا إىل أن "املالكي وجه بدعم الرياضة العراقية 

بص�ورة عام�ة وك�رة القدم ع�ىل وجه 
التحديد بما يضم�ن تحقيق النجاح 

الخارجي�ة".ويف  املش�اركات  يف 
سياق متصل أكد زغري أن "اتحاد 

الكرة سيحس�م تس�مية املدرب الجدي�د للمنتخب 
الوطني خ�الل اجتماع�ه الذي س�يعقده األربعاء 
املقب�ل، يف مقره ببغداد ويتناول محاور عديدة من 
أهمها املدرب الجديد"، كاشفا أن "االتحاد سيطرح 
عىل املدرب حكيم ش�اكر البقاء م�ع املنتخب فيما 
س�يصار إىل تس�مية م�درب جديد فيم�ا لو رفض 
شاكر العرض". يذكر أن املدرب حكيم شاكر تسلم 
مهمة تدريب املنتخب بش�كل مؤقت حتى تس�مية 
مدرب جديد خلف�ا للربازييل زيكو الذي ترك املهمة 
بع�د مباراة املنتخب أم�ام األردن يف تصفيات كأس 

العالم 2014.
وع�ىل صعي�د اخر ق�ال نائ�ب رئيس اتح�اد الكرة 
عبد الخالق مس�عود أن اتحاد الكرة السوري طلب 
إجراء مباراتني وديتني مع منتخبنا الوطني يف إطار 

التحضريات لتصفيات كأس آسيا 2015 .
وأضاف مس�عود أن الجانب السوري حدد املدة من 
ال�20 ولغاية ال�30 من ش�هر كانون الثاني الحايل 
موع�دا إلقام�ة اللقاءي�ن يف مدينة اربيل، وس�تتم 
مفاتحة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم لغرض ترتيب 
املباراتني، فيما يدرس اتحاد الكرة جميع الخيارات 
املتاحة أمام�ه بغية وضع برنامج اع�داد للمباراة 
األوىل يف التصفيات أمام اندونيس�يا والتي س�تقام 
يف الس�ادس من شهر ش�باط املقبل يف ملعب نادي 

األهيل يف مدينة دبي اإلماراتية .
وأوقع�ت قرع�ة تصفيات آس�يا 2015 لكرة القدم 
املنتخ�ب العراق�ي بط�ل 2007 اىل جان�ب املنتخب 
السعودي بطل 1984 و1988 و1996 يف املجموعة 
الثالثة التي تضم ايضا منتخبي الصني واندونيسيا 
، وقد صّنفت املنتخبات وف�ق نتائجها يف تصفيات 
ونهائيات البطولة الس�ابقة، فجاءت أوزبكس�تان 
وإي�ران واألردن وقطر والعراق يف املس�توى األّول، 
والص�ني والبحرين وس�وريا واإلم�ارات والكويت 
يف الثان�ي، والس�عودية واليم�ن وعم�ان وتايالن�د 
وفيتنام يف الثالث، ولبنان وإندونيسيا وهونغ كونغ 
وس�نغافورة وماليزيا يف الرابع. ويتأّهل أّول وثاني 
كّل مجموع�ة إىل النهائي�ات يف 2015، فض�اًل ع�ن 
أفض�ل منتخب يحتّل املركز الثال�ث .لتأكيد املباراة 

العراق أمام ماليزيا أو سنغافورة.
وأوض�ح نائ�ب رئيس اتح�اد الك�رة انه 
إىل اآلن ل�م يت�م تأكيد وتحدي�د موعد 
ملباراة الع�راق الودية أمام ماليزيا أو 

س�نغافورة واملق�رر إجراؤها يف مدين�ة دبي نهاية 
ش�هر كان�ون الثان�ي الج�اري أو مطل�ع ش�باط 
املقبل يف إطار التحضريات ملباراة اندونيس�يا ضمن 
منافس�ات الدور األول من جولة الذهاب ملنافسات 
املجموع�ة الثالثة. ويحل منتخب العراق ضيفاً عىل 
نظريه الصيني يف ال�دور الثاني من جولة الذهاب، 
وستكون مباراته الثالثة مع املنتخب السعودي عىل 
ملعب النادي األهيل يف دبي يف اختتام جولة الذهاب 
من منافس�ات املجموع�ة. يف جولة اإلي�اب يلتقي 
املنتخب العراقي ش�قيقه الس�عودي يف الرياض يف 
افتتاح جولة اإلي�اب وبعدها يحل املنتخب العراقي 
ضيف�ا عىل املنتخب االندونييس، ويختتم مش�واره 
يف ال�دور األول بمالقاة نظ�ريه الصيني عىل ملعب 
الن�ادي األهيل يف دبي. وس�بق للع�راق أن وصل إىل 
ُربع النهائي يف النسخة املاضية قبل أن يخرس أمام 
أس�راليا بصعوبة )0-1( بعد التمديد، وُتّوج بطالً 
مرًّة واحدًة عام 2007 يف جاكرتا بتغلّبه عىل نظريه 
السعودي يف املباراة النهائية بهدف ملهاجمه يونس 
محمود.وكانت منتخبات اليابان وأسراليا وكوريا 
الجنوبي�ة ق�د ضمنت التأه�ل مب�ارشة للنهائيات 
املقبل�ة التي تقام يف أس�راليا، بع�د حصولها عىل 
املراك�ز الثالث�ة األوىل يف كأس آس�يا 2011، يف حني 
تأهل�ت كوري�ا الش�مالية بعد فوزه�ا بلقب كأس 
التحدي اآلس�يوي 2012. ويتناف�س 20منتخباً يف 
تصفيات كأس آسيا، حيث تم تقسيمها عىل خمس 
مجموعات، وبحيث يتأه�ل للنهائيات أول فريقني 
من كل مجموعة إىل جانب أفضل فريق يحتل املركز 
الثالث.وتق�ام بطول�ة كأس آس�يا للم�رة األوىل يف 
أس�راليا خالل شهر كانون الثاني 2015. مكافآت 
مالي�ة من جانب اخر أك�د رئيس البعث�ة العراقية 
لبطولة الخليج أن اتحاد الكرة وزع مكافآت مالية 
لالعبي املنتخب الوطني والجه�از الفني بعد األداء 
املميز والكبري ال�ذي قدموه يف مباراة نصف نهائي 
خليج�ي 21 أم�ام املنتخ�ب البحريني وحس�موه 
بفارق رضبات الج�زاء الرجيحية 4-2 بعد انتهاء 
الوق�ت األصيل واإلضايف بالتع�ادل 1-1 ، وان هناك 
تكريم�ا خاصا للمنتخب وهو يجلب كأس البطولة 
اىل بغ�داد مبين�ا ان أربع�ة آالف تذك�رة مجاني�ة 
ملباراة العراق واإلمارات تم توزيعها بالتنس�يق مع 
الس�فارة العراقية يف البحرين عىل الجالية العراقية 

واملشجعني.

ذكرت مصادر إخبارية عربية أن نادي الس�د القطري لكرة 
القدم بات قريبا م�ن التعاقد مع املهاجم الدويل العراقي 
يون�س محمود، بع�د العروض الجي�دة التي قدمها مع 

منتخب بالده يف بطولة "خليجي 21".
وقال�ت املص�ادر أن "اله�داف العراقي يون�س محمود 
مرش�ٌح للع�ب يف صفوف الس�د القطري مل�ا تبقى من 
املوس�م الحايل ل�دوري النجوم، يف حال اتفاق الس�د مع 
الوك�رة ع�ىل االنتقال". وأضاف�ت ان "الس�فاح ال يزال 
مرتبط�ا بعقد مع املوج األزرق، إذ يفكر الس�د بجدية يف 
ضم محمود، وعىل األرجح كي يكون بديال لالعب ممادو 

نيانغ".
وأش�ارت املصادر إىل أنه "قبل مشاركة يونس محمود مع 
الع�راق يف كأس الخليج ترددت أنب�اء عن عدم رغبة الوكرة 
يف اس�تمرار الالعب، كما أن يونس ويف ترصيحات س�ابقة له 
كان ممتعضا من أس�لوب التعامل يف الوكرة، خاصة عندما قامت اإلدارة 
بخصم مبلغ كبري من يونس حينما تم إيقافه من قبل لجنة االنضباط". 
واس�تدركت أن "التوه�ج الذي كان علي�ه الس�فاح يف كأس الخليج األخ�رية، وقيادته 

ملنتخب بالده إىل املباراة النهائية، فتحت عليه األنظار مرة أخرى".

قال مدرب املنتخب الوطني حكيم شاكر بأنه سيرك 
مهمت�ه ويعود لتدري�ب املنتخب الش�بابي يف الفرة 

املقبلة. وأكد حكيم ش�اكر لس�بورت تي�م "أن املهمة 
الت�ي انيطت بي لتدريب املنتخب الوطني قد انتهت اآلن، 

ومن هذه اللحظة أنا عائد لتدريب املنتخب الش�بابي الذي 
تنظ�ره مهمة كب�رية يف كأس العال�م للش�باب يف تركيا الصيف 

املقب�ل". وتاب�ع ش�اكر "أن�ا راض عىل ما 
قدمت�ه مع املنتخب الوطن�ي يف بطولة خليجي واحد 

وعرشين وكنت أتمنى أن أحقق اللقب وأزف األفراح للشعب العراقي 
املتعطش للفوز، لكن القدر وضع املنتخب يف املركز الثاني".

اع�رف املهاج�م األرجنتيني "كارل�وس تيفيز" بما عان�اه أثناء فرة 
إيقافه عن ممارس�ة كرة القدم من جانب إدارة مانشس�ر س�يتي بأمر 
من املدرب روبرتو مانش�يني يف النصف األول من املوسم املايض وجزء كبري 
من النصف الثاني للموس�م ذاته بس�بب ما بدر منه يف مباراة بايرن ميونيخ 
عندما رفض إجراء العملي�ات اإلحماية واللعب كبديل يف الجولة الثانية من 
دور مجموع�ات أبط�ال أوروبا. وأخرب تيفيز اإلع�الم األرجنتيني يف لحظة 
ص�دق بأنه كان ينه�ار "باكياً" داخل غرفته يف تلك الفرة لعدم ش�عوره 
بأهمية كرة القدم يف حياته ولراجع رغبته يف اللعب، وأملح بأن مش�اكله 
النفس�ية والشخصية يف تلك الس�نة )2011( قد بدأت حني تم استبعاده 
م�ن املش�اركة يف البطولة التي اس�تضافتها بالده »كوب�ا أمريكا«.وقال 
كارليت�وس "عالقتي مع مانش�يني ودية اآلن، نح�ن بخري، كنت فقط ال 
أحب الجلوس عىل دكة البدالء يف الس�ابق، اعتربت ذلك اهانة يف حقي، لكن 
اآلن أنا أكثر هدوءاً عما س�بق ومس�رخ تماماً".وأضاف "س�بب رحييل عن 

مانشس�ر يونايتد يرجع لع�دم لعب�ي األدوار األوىل هناك، واليشء 
الذي سعيت إليه حقاً هو اللعب بصورة مستمرة باإلضافة لرغبتي 
يف تمثيل قميص مانشس�ر سيتي"وكش�ف "يف العام املايض كنت 
عىل مقربة من االعتزال، وال أخفيكم فقدت الرغبة يف اللعب، وكنت 

أجلس يف غرفتي بمفردي وأجهش يف البكاء، واملصائب ال تأتي فرادى، 
حي�ث تعرضت له�ذا اإليقاف الطويل بعد عدة أش�هر من اس�تبعادي 

عن تش�كيلة األرجنتني املشاركة يف كوبا 
أمريكا، لم أكن أريد بعدها لعب كرة 

القدم لكن ولحسن الحظ أنا بخري 
وعندي رغبة يف املواصلة". وأكد 
يف نهاي�ة حديثه "جس�دي يمر 
بحال�ة جيدة، أن�ا جيد ورسيع 
وعدم تسجييل لألهداف مؤخراً 

يجعلني أكث�ر جوعاً لكن أعتقد 
أن دور صانع األلعاب مريح".

غادرن�ا صباح أمس األحد متوجه�اً إىل العاصمة الركية 
اس�طنبول وفد منتخب الع�راق بكرة الس�لة للدخول يف 
معسكر تدريبي يستمر إىل مطلع شباط املقبل تحضريا 
للمش�اركة يف بطولة غرب آس�يا الت�ي تحتضنها إيران 

للمدة من 5 – 10 شباط املقبل.
وق�ال مدي�ر الفريق واألم�ني املايل لالتح�اد عباس خضري 
أن، "الوف�د غادر صباح امس االحد اىل اس�طنبول للدخول 
يف معس�كر تدريب�ي يتخلله إج�راء ماب�ني 5 – 6 مباريات 

تجريبية تأتي تحضريا للمش�اركة يف بطولة غرب آس�يا التي 
تحتضنها إيران، مضيفا ان الوفد يتألف من نائب رئيس االتحاد 
الدكتور خالد محمود عزيز ورئيس االتحاد الفرعي ملحافظة بابل 
رقيب محمد رشيد وعباس خضري مدير الفريق واملالك التدريبي 
املؤلف من فكرت توما مدربا والدكتور هالل عبد الكريم مساعدا 
وأربعة عرش العبا هم: مالك فالح ومحمد صالح وحس�ني حسن 
وحسني هادي وذو الفقار فاهم وسجاد حسني وعمر عامر وعيل 
عبد الله وعيل مؤيد إس�ماعيل واحمد فرحان وعيل عامر طالب 
وجونريو رعد ومايكل ش�معون وحس�ان عبد عيل. وأضاف ان 
الدعوة ش�ملت 21 العبا يف املعسكر الداخيل الذي أقيم يف بغداد 
وتم اس�تبعاد س�بعة العبني هم الكابتن قتيب�ة عبد الله العب 
ده�وك وجكر العب زاخو وعيل حاتم العب الحلة وعالء س�ليم 
العب الرشطة فضال اىل إبعاد العب الكرخ احمد منخي والعبي 

أش�اد أنطونيو كونتي املدير الفني لليوفنتوس بأداء فريقه خاصة مجموعة البدالء خالل مباراة الحلة مصطفى وكرار جاسم.
الفوز الكبري عىل أودينيزي بأربعة أهداف دون مقابل يف الجولة ال�21 للسريي آ. اليوفنتوس غاب 

عن�ه عديد الالعبني وأبرزه�م جيورجيو كيليني وأندريا بريلو وكالودي�و ماركيزيو، ورغم ذلك قدم 
عرًضا جيًدا جًدا وس�حق ضيفه بأربعة أهداف دون مقابل أحرز منها الش�اب الفرنيس بول بوجبا 

هدفني من تسديدتني رائعتني.كونتي قال عقب اللقاء "حتى وإن لعب اليوفنتوس بالعديد 
من الالعبني البدالء، فالقليل من الناس سيالحظون ذلك بفضل األداء الجيد ألولئك 

الالعب�ني. األوالد يعملون بجدي�ة رغم وجود العديد من الغياب�ات. لقد أضعنا 5 
نقاط يف آخر مباراتني ولكن األمور س�ارت يف صالحنا ، فقد سيطرنا عىل 

كل يشء يف امللعب".
امل�درب ُس�ئل إن كان بوغب�ا ُيذكره بالنج�م الهولن�دي ريكارد، 
فأجاب "لديهما خصائص متشابهة، لكن بول يحتاج ليتطور 
ليصب�ح أح�د أفض�ل العب�ي العال�م يف مركزه". أخ�ريا قال 
املدرب الذي أوقف 4 أش�هر عىل خلفي�ة قضية املراهنات 
"كالتشيوسكوميس�وبويل" عن تربئ�ة نادي نابويل 
ومدافعيه جيانل�وكا جرافا وباول�و كانافارو 

"ذلك كان القرار الس�ليم، لكن ربما كان من 
العدل أيًضا أال يتم إيقايف".

أعل�ن االتح�اد العراق�ي أللعاب الق�وى عن إقام�ة دورة 
تدريبية وتحكيمية يف مدينة أربيل. 

وقال نائب رئيس االتحاد العراقي أللعاب القوى عالء جابر 
أن "اتحاد اللعبة س�يقيم دورة تدريبية وتحكيمية يف مدينة 

أربيل ملحافظات املنطقة الشمالية، بإرشاف مدربني أجانب".
وأض�اف جابر ان "الدورة س�تقام لأليام 28، 29، 30، 31 من ش�هر 

كانون الثاني الجاري".
وكان االتح�اد العراق�ي أللع�اب القوى ق�د تعاقد مع م�درب بلغاري 

لإلرشاف عىل تدريب املنتخبات العراقية يف فعاليتي القفز والوثب.

شارابوفا تواصل عروضها 
القوية يف اسرتاليا

سوريا تطلب اجراء مباراتني وديتني حتضريًا لتصفيات كاس اسيا 2015

املالكي يتعهد بدعم املنتخب الوطني لالستحقاقات املقبلة

ش�دد ال�دويل األملاني مس�عود أوزيل عىل رغبت�ه يف البقاء مع ن�ادي ريال 
مدريد، نافيا وجود مشكالت له مع املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو.

وق�ال الالع�ب )24 عام�ا( يف ترصيحات لصحيف�ة )بيلد آم س�ونتاج( 
األس�بوعية واس�عة االنتش�ار "أود لعب املزيد من األعوام هنا. لو كان 

األم�ر بيدي س�أبقى هنا حتى أنه�ي مس�ريتي الكروية".كما أعرب 
أوزيل عن تقديره ملورينيو، برغم الش�ائعات حول وجود خالفات 

ب�ني العب�ي الفريق وامل�درب، وكذل�ك التكهنات بق�رب رحيل 
الالع�ب إىل مانشس�ر يونايت�د اإلنجليزي.وأض�اف أوزيل 

"داخ�ل الفري�ق عادة م�ا نضح�ك لألمور الت�ي تكتب. 
بالنسبة يل األمر األسايس هو أن نحرم بعضنا البعض 

عىل املس�توى الداخيل، أي الالعب�ون واملدرب. وهذا 
هو الوضع القائم".ويتمث�ل الهدف األكرب لالعب 

الوس�ط خالل املوس�م الح�ايل يف الحصول عىل 
لقب دوري األبطال، بالنظر إىل الفارق الكبري 

ال�ذي يفص�ل ري�ال مدريد عن برش�لونة 
املتص�در يف بطولة الدوري اإلس�باني.

وقال "إننا ريال مدريد. ال نخىش 
الف�وز عىل  أح�دا، يمكنن�ا 

إش�ارة  يف  فري�ق"،  أي 
األملاني�ني  النادي�ني  إىل 
الطامح�ني للمنافس�ة 
ع�ىل اللق�ب األوروبي، 

دورتمون�د  بروس�يا 
وبايرن ميون�خ، واحتماالت 

مواجهت�ه لع�دد م�ن زمالئه يف 
منتخب "املانشافت".

أوزيل جيدد رغبته يف البقاء
مع ريال مدريد 

السد يرغب بضم يونس حممود

حكيم شاكر:
مهمتي مع 

الوطني انتهت

تيفيز: أجهشت يف البكاء وكدت أعتزل !!

املنتخب السلوي يغادرنا 
إىل اسطنبول حتضريًا 

لغريب آسيا

كونتي ُيشيد بأداء البدالء

أربيل حتتضن دورة تدريبية
وحتكيمية أللعاب القوى

المستقبل العراقي /متابعة
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ماري�ا  الروس�ية  واصل�ت 
الثاني�ة  املصنف�ة  ش�ارابوفا 
القوي�ة يف بطول�ة  عروضه�ا 
للتن�س  املفتوح�ة  اس�راليا 
وس�حقت البلجيكية كريستن 
فليبكنز 6-1 و6-صفر لتصعد 

إىل دور الثمانية األحد.
أي  ش�ارابوفا  تخ�ر  ول�م 
ش�وط يف أول مبارات�ن لها يف 
البطولة قبل ان تتخطى عقبة 
وليام�ز  فين�وس  االمريكي�ة 

بسهولة يف الدور الثالث.
 43 اىل  ش�ارابوفا  واحتاج�ت 
دقيقة ك�ي تف�وز باملجموعة 
األوىل رغم انها خرت شوطا 
واحدا فقط يف مواجهة فليبكنز 
العنيدة.لكن شارابوفا انطلقت 
الثاني�ة  املجموع�ة  يف  بق�وة 
لتفوز بها بعد 25 دقيقة فقط 
من اللعب. وستلتقي شارابوفا 
يف ال�دور التايل م�ع مواطنتها 
املصنفة  مكاروف�ا  ايكاترين�ا 
19 الت�ي ف�ازت ع�ى األملانية 
املصنف�ة  كريب�ر  انجليك�ه 

الخامسة 7-5 و4-6.

أش�اد أنطونيو كونتي املدير الفني لليوفنتوس بأداء فريقه خاصة مجموعة البدالء خالل مباراة 
الفوز الكبري عى أودينيزي بأربعة أهداف دون مقابل يف الجولة ال�21 للسريي آ. اليوفنتوس غاب 

عن�ه عديد الالعبن وأبرزه�م جيورجيو كيليني وأندريا بريلو وكالودي�و ماركيزيو، ورغم ذلك قدم 
عرًضا جيًدا جًدا وس�حق ضيفه بأربعة أهداف دون مقابل أحرز منها الش�اب الفرنيس بول بوجبا 

هدفن من تسديدتن رائعتن.كونتي قال عقب اللقاء "حتى وإن لعب اليوفنتوس بالعديد 
من الالعبن البدالء، فالقليل من الناس سيالحظون ذلك بفضل األداء الجيد ألولئك 

الالعب�ن. األوالد يعملون بجدي�ة رغم وجود العديد من الغياب�ات. لقد أضعنا 5 
نقاط يف آخر مباراتن ولكن األمور س�ارت يف صالحنا ، فقد سيطرنا عى 

كل يشء يف امللعب".
امل�درب ُس�ئل إن كان بوغب�ا ُيذكره بالنج�م الهولن�دي ريكارد، 
فأجاب "لديهما خصائص متشابهة، لكن بول يحتاج ليتطور 
ليصب�ح أح�د أفض�ل العب�ي العال�م يف مركزه". أخ�ريا قال 
املدرب الذي أوقف 4 أش�هر عى خلفي�ة قضية املراهنات 
"كالتشيوسكوميس�وبويل" عن تربئ�ة نادي نابويل 
ومدافعيه جيانل�وكا جرافا وباول�و كانافارو 

"ذلك كان القرار الس�ليم، لكن ربما كان من 
العدل أيًضا أال يتم إيقايف".

أعل�ن االتح�اد العراق�ي أللعاب الق�وى عن إقام�ة دورة 
تدريبية وتحكيمية يف مدينة أربيل. 

وقال نائب رئيس االتحاد العراقي أللعاب القوى عالء جابر 
أن "اتحاد اللعبة س�يقيم دورة تدريبية وتحكيمية يف مدينة 

أربيل ملحافظات املنطقة الشمالية، بإرشاف مدربن أجانب".
وأض�اف جابر ان "الدورة س�تقام لأليام 28، 29، 30، 31 من ش�هر 

كانون الثاني الجاري".
وكان االتح�اد العراق�ي أللع�اب القوى ق�د تعاقد مع م�درب بلغاري 

لإلرشاف عى تدريب املنتخبات العراقية يف فعاليتي القفز والوثب.

 أكد حارس مرمى املنتخب الوطني نور صربي، أن من املفرح حقا 
أن يقّي�م البلد املنتخب الوطني رغ�م عدم فوزه بكأس خليجي 
21 يف البحري�ن،  معتربا أن ذلك يش�كل دافع�ا كبريا ملواصلة 
التألق يف االستحقاقات املقبلة، فيما أشار إىل أن مسؤوليته 

يف املنتخب تركزت بمنح الشباب الزخم املعنوي.
وقال نور صربي خالل اس�تقبال رئي�س الوزراء لوفد 
املنتخ�ب إن "من دواعي الف�رح والرور أن يقيمنا 
بلدن�ا وحكومتنا رغ�م أننا لم نتمك�ن من الظفر 
ب�كأس خليجي 21 التي اختتم�ت يف البحرين"، 
مبينا أن "اس�تقبالنا من قب�ل رئيس الوزراء 
يؤكد وق�وف الحكومة عى مس�افة قريبة 
من الالعبن والرياضين بصورة عامة".

واعت�رب ص�ربي أن "اس�تقبال املنتخب 
م�ن قبل رئيس ال�وزراء ن�وري املالكي 
وتعهدات�ه بدع�م املنتخب يف مش�واره 
املقب�ل يش�كل حاف�زا ودافع�ا معنويا 
ملواصلة التألق يف االستحقاقات املقبلة"، 
مش�ريا إىل أن "املنتخ�ب قدم مس�تويات 
جي�دة يف البطول�ة وكان يطم�ح يف التتويج 
لكن هذه هي كرة القدم وعلينا أن نؤمن بالخسارة 

مثلما نؤمن بالفوز".
وتابع صربي أن "املدرب حكيم ش�اكر وضع عى 
عاتق�ي مع زمييل يون�س محمود منح الالعبن 
الش�باب زخما معنويا خالل املباريات"، مؤكدا 
أن "ذل�ك كان عامال مش�جعا لالعب�ن الذين 
قدم�وا أداء جيدا  لكنهم يحتاجون للخربة يف 

التعامل مع معطيات املباريات". 
وكان رئي�س ال�وزراء ن�وري املالك�ي قد 
استقبل أمس السبت، وفد املنتخب الوطني 
بع�د عودته م�ن املش�اركة يف خليجي 21 
الت�ي أقيمت يف البحرين حي�ث أحرز املركز 
الثان�ي بخس�ارته أم�ام اإلم�ارات يف املباراة 

النهائية.

عقد نادي الغرافة القطري مؤتمراً صحفياً يف السادسة والنصف من مساء 
أم�س األحد بقاع�ة االجتماعات بالن�ادي، وذلك لتقدي�م املحرف الفرنيس 
الجدي�د جربيل سيس�يه لجماه�ري النادي ووس�ائل اإلع�الم ولتوقيع عقد 
انضمامه رسمياً لفريق الكرة اعتباراً من شهر كانون الثاني الجاري وخالل 
فرة االنتقاالت الش�توية. ومن املنتظر أن يخضع الالعب الفرنيس للكشف 

الطبي اليوم بمستشفى اسبيتار وذلك قبل توقيع العقد الرسمي.
وكان الغرافة تعاقد قبل أيام مع الربازييل نيني العب باريس سان جريمان 
، وذلك بدالً من الرصبي جورجي راكتش الذي كان الغرافة تعاقد معه يف 

بداية املوسم بدالً من الربازييل أفونسو.

أع�رب مداف�ع منتخ�ب الع�راق بكرة القدم س�الم ش�اكر ع�ن امتعاضه 
لضي�اع فرصة التتويج بلقب خليجي 21 الذي أقيم منافس�اته يف العاصمة 

البحريني�ة املنام�ة وحصل عى لقب�ه منتخب اإلمارات بعد ف�وزه يف املباراة 
النهائي�ة عى منتخ�ب العراق بنتيج�ة )2-1( .ونقلت مص�ادر صحفية من 
العاصمة القطرية الدوحة ان "ش�اكر أعرب عن امتعاضه بسبب عدم خطف 
منتخ�ب الع�راق اللقب الخليجي الراب�ع , معتربا أن�ه كان باإلمكان الوصول 
إىل ال�كأس لوال فقدان الركيز يف األوقات املهم�ة من املباراة هذا باإلضافة إىل 
إضاعة عدد من الفرص التهديفية املحققة". وأضاف كنا نس�تحق الفوز عى 
املنتخ�ب اإلمارات�ي ألننا س�يطرنا وكنا األخطر يف الكثري من األوقات خصوصا يف ش�وط املب�اراة الثاني لكننا لم 
نس�تثمر جي�دا ذلك التفوق الذي من خالله تمكنا من تحقيق التعادل".وأكد ش�اكر انن�ا كنا األقرب من اعتالء 
منصات التتويج السيما بعد أن سجلنا هدف التعادل وحصلنا عى فرصتن مؤكدتن كان بإمكاننا استثمارهما 
لصالحنا والتس�جيل خاللهما لوال أن الحظ عبس بوجه العبينا وحرمهم من تحقيق االنجاز , لتذهب األولوية 
اىل املنتخب اإلماراتي الذي عرف كيف يسجل هدف التفوق يف مرمانا خالل الوقت اإلضايف, وهذه هي كرة القدم 

أما أن تفوز أو أن تخر, مباركا يف الوقت ذاته املنتخب اإلماراتي حصوله عى اللقب الخليجي".

أكد مدرب فريق الس�ليمانية باس�م قاس�م، أن مباراة فريقه أم�ام الصناعة يف الجولة 
الع�ارشة م�ن دوري النخبة الكروي س�تكون صعبة عى الفريق�ن، مبينا أن الفريقن 

يمتلكان طموح تحقيق النتيجة اإليجابية للخالص من ش�بح الهبوط، فيما أش�ار إىل أن 
النادي يرغب بضم عدد من الالعبن وفق السقف املايل املحدد.

وق�ال باس�م قاس�م إن "مب�اراة فريق�ه أم�ام الصناعة 
الت�ي س�تقام الي�وم االثن�ن، ضم�ن منافس�ات الجولة 
الع�ارشة من دوري النخبة الكروي س�تكون صعبة عى 
الفريق�ن"، مبينا أن "املباراة هي األوىل بعد اس�تئناف 
مباريات الدوري والتوقف الذي ش�كل نوعا من اإلرباك 
ملدرب�ي الفرق".وأضاف قاس�م أن "فري�ق الصناعة 
من الف�رق الجيدة والطامحة لتحقي�ق نتائج طيبة 
مثلما ظهر يف املواسم السابقة، وبالتايل فهو يمتلك 
طموح تحقيق النتيج�ة اإليجابية يف املباراة مثلما 
يمتلك فريقنا ذات الطموح، الس�يما سيلعب عى 
ملعبه".ويف س�ياق متص�ل نفى قاس�م "األنباء 
الت�ي أش�ارت إىل رغب�ة حارس مرم�ى املنتخب 
الوطني محمد كاص�د باالنضمام للفريق خالل 
مدة االنتقاالت الش�توية"، معرب�ا عن "تقديره 
الع�ايل للحارس لكن أمرا من ه�ذا القبيل لم يحصل 
وأن الفريق يس�عى للتعاقد مع العبي الدوري املحيل وفقا 

للسقف املايل املحدد للنادي".
ويلتق�ي فريقا الس�ليمانية والصناعة ع�ى ملعب األخري 
الي�وم االثن�ن، )21 م�ن كان�ون الثان�ي الح�ايل(، ضمن 
منافس�ات الجولة العارشة م�ن دوري النخبة بعد توقفه 

ملشاركة املنتخب يف خليجي 21.

ف�رت صحيف�ة املون�دو ديبورتيف�و الكتلونية الخس�ارة األوىل 
لربشلونة يف الدوري 2-3 أمام ريال سوسيداد بطريقتها الخاصة. 
وقال�ت الصحيفة يف تقرير رشحت به أس�باب الخس�ارة إن أحد 
األسباب الرئيسية للسقوط الكتلوني هو شجاعة الفريق ورفضه 
البح�ث عن التعادل، فهو حاول تس�جيل هدف ثالث رغم النقص 
الع�ددي، وتق�دم هجومي�اً ولم يقب�ل بالتعادل مم�ا جعله يدفع 

الثمن.
وأضافت الصحيفة أسباباً أخرى للخسارة منها:

- أن ري�ال سوس�يداد يعيش أفض�ل حاالته هذه 
األيام.

- طرد بيكيه الذي قد يكون غري مس�تحق حس�ب 
وصفها.

يذكر أن برشلونة تلقى خسارته األوىل هذا املوسم يف 
الدوري االسباني مع مدربه الجديد تيتو فيالنوفا.

م�ن جانبه أش�ار ظهري برش�لونة ج�وردي ألبا اىل 
رضورة نس�يان الهزيم�ة األوىل للفري�ق يف الليج�ا 
والت�ي كانت أمام ريال سوس�يداد ضمن الجولة 20 
م�ن الدوري االس�باني، وحث زم�الءه عى رضورة 
الركيز يف مباراة كأس ملك إسبانيا املقبلة أمام ريال 

سوسيداد.
واس�تهل ألبا حديثه لوس�ائل اإلعالم بعد املب�اراة قائالً " إنها أول 
هزيم�ة لربش�لونة يف الليغا وعلينا أن نط�وي صفحتها ونفكر يف 

كأس ملك إسبانيا حيث تنتظرنا مباراة مهمة أمام ملقة". 
وواص�ل حديثه يف نفس الس�ياق " ريال سوس�يداد أبان أنه قادر 
عى الركض طيلة املب�اراة دون التوقف، وقد جعل مهمتنا صعبة 

جداً خالل املباراة حتى عندما كنا متقدمن بهدفن نظيفن".

 رف�ض روجي�ه في�درر الس�ماح لظاه�رة خروج 
املصنفن البارزين بالتطور بعد أول مفاجأة كربى 
يف األس�بوع األول م�ن بطول�ة اس�راليا املفتوحة 
للتن�س الس�بت وقىض عى أمل االس�رايل الش�اب 

برنارد توميتش ليبلغ الدور الرابع.
وكان خوان مارتن ديل بوترو فاجأ فيدرر يف نهائي 
بطول�ة أمري�كا املفتوح�ة يف 2009 لك�ن الالع�ب 
االرجنتيني املصنف الس�ادس كان ضحية ملفاجأة 
هو نفسه حن قاد جرييمي شاردي املوهوب كتيبة 

من أربعة فرنسين إىل دور الستة عرش.
ولم تواجه سريينا وليامز وال اندي موراي منافسة 
حقيقي�ة لك�ن فيكتوري�ا ازارين�كا املصنفة األوىل 
عاملي�ا واملدافع�ة عن اللق�ب واجهت تحدي�ا قويا 

ولجأت اىل كل ما لديها من قوة لتحقق الفوز.
غ�ري أن االهتم�ام ترك�ز بالكامل ع�ى ملعب رود 
ليفر حيث س�عى توميتش ملواصل�ة بدايته الجيدة 
للموس�م إىل انتص�ار ع�ى الع�ب يعت�ربه كثريون 

أفضل من أمسك بمرضب التنس.
وقدم توميتش كل م�ا لديه وكان عى بعد نقطتن 
من الفوز بش�وط فاصل يف املجموع�ة الثانية لكن 
البطل السويري الحاصل عى 17 لقبا يف البطوالت 
األرب�ع الكربى رفع مس�تواه وس�دد سلس�لة من 
الرضبات الرائعة وأنه�ى املباراة بواقع 6-4 و6-7 

و1-6.
وق�ال فيدرر املصنف الثاني الذي س�يلعب يف الدور 
الت�ايل ض�د ميل�وش راونيتش "اضط�ررت لتقديم 
كل ما لدي يف الدفاع والهجوم وهو أمر اس�تمتعت 

به."
وأض�اف ناصحا توميتش "أعتق�د أنه من املهم أن 
تتحى بالثقة لكن�ك بالتأكيد تحرم اللعبة وتحرم 
الالعب�ن اآلخري�ن. أظ�ن أن�ه يك�ن يل الكث�ري من 

االحرام."
وكافح ديل بوت�رو لتعويض تأخ�ره بمجموعتن 
ووص�ل بالفعل للتع�ادل يف مباراته بال�دور الثالث 
لك�ن ش�اردي ك�ر إرس�اله يف الش�وط الفاصل 
وحافظ عى هدوئه ليفوز 6-3 و6-3 و6-7 و3-6 

و3-6.
وق�ال ش�اردي املصنف 36 عامليا "ل�م يكن لدي ما 
أخ�ره لذلك كان اللعب س�هال. إن�ه انتصار كبري 

بالنسبة يل.. ربما أهم انتصار يف مشواري."
واحتاجت ازارينكا العبة روس�يا البيضاء لتعويض 
تأخرها بكر إرس�ال يف املجموعة الثالثة لتتجنب 

مماث�ال  أم�ام منافس�تها األمريكية مص�ريا 

املصاب�ة جيم�ي هامبتون ونجح�ت يف الفوز 4-6 
و4-6 و2-6.

وقال�ت ازارينكا "احتاجت هي اىل توقف اللعب من 
أجل العالج لكنها رغم ذلك أمطرت امللعب برضبات 
بوس�عي  كان  إن  تس�اءلت  م�كان.  كل  يف  قوي�ة 
الحص�ول عى عالج أن�ا أيضا."وعان�ت االمريكية 
سريينا التي تسعى للقب سادس يف بطولة اسراليا 
وه�ي متأخرة 30-صفر يف املجموع�ة الثانية أمام 
ايوم�ي موريت�ا املصنفة 72 عاملي�ا بعد أن خرت 
إرس�الها للمرة األوىل يف البطولة.وكافحت س�ريينا 
املصنف�ة الثالث�ة لتتج�اوز أمل�ا يف الكاح�ل لتنهي 
املباراة لصالحها بواقع 6-1 و6-3 ضد منافس�تها 
اليابانية.وقال�ت س�ريينا البالغ�ة م�ن العم�ر 31 
عاما "أنا يف حالة جيدة. أش�عر أن�ي قدمت مباراة 
جيدة. كانت هناك العديد من النقاط التي استمرت 
لوق�ت طوي�ل.. ه�ذا يشء أردته 

ل  وق�ا " . كيد لتأ با
الربيطاني موراي بطل أمريكا املفتوحة بعدما 

تغلب ع�ى الع�ب ليتواني�ا ري�كارداس بريانكيس 
6-3 و6-4 و7-5 يف مب�اراة اس�تمرت 132 دقيقة 
يف اج�واء مشمس�ة بملبورن "أحيان�ا حن تعاني 
تصاب باإلحباط الشديد. أريد رضب الكرة بطريقة 
أفضل."وتغلب الفرنيس ريش�ار جاسكيه املصنف 
التاس�ع ع�ى الكروات�ي ايفان دودي�ج 4-6 و3-6 
و7-6 و6-صفر وفاز مواطنه جو ويلفريد تسونجا 
املصنف الس�ابع عى الس�لوفيني بالز كافش�يتش 

6-2 و6-1 و4-6.
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الوجع يوصل أحياناً إىل املجد! هكذا كان الحال مع 
الشاعرة األمريكية شارون أولدز، فقصائدها امللتاعة 
بعد أن هجرها زوجها قبل خمسة عرش عاما، جلبت 
لها جائزة "ت.س. إليوت" عن ديوانها "قفزة األيل".

ش�ارون أول�دز "س�بعون عام�اً" األم البنني، هي 
أول أمريك�ي يفوز بالجائزة منذ عام 1995، كانت قد 

كتب�ت قصائدها، بعد أن أجج زوجها األلم 
يف أحش�ائها وه�و يرتكها من أج�ل امرأة 

أخرى. 
كان�ت ق�د كتب�ت النص�وص لتب�ث يف 
نفسها شيئا من األمل، وهذا األمل الشعري 
جلب لها مجداً أدبيا أمس األول عرب جائزة 
"الي�وت" الش�عرية التي تمنح س�نويا يف 
بريطانيا تخليدا للش�اعر الراحل، منذ عام 
1993 من قبل جمعية الش�عراء، وقيمتها 

15 ألف جنيها اسرتلينا.
وس�بق وان نال الجائزة شعراء مهمني 
مثل ا تيد هيوز، كارول آن دايف، وشيموس 

هيني. 
لم تنرش ش�ارون أولدز القصائد حينها 
خش�ية عىل أوالدها بعد فراق زوجها لها، 
لكنها استعادت ش�يئاً من رباطة جأشها 
عام 2012 لتنرش "حرستها" يف مجموعة 
"قفزة األيل" وتنال بها اليوم أهم الجوائز 

الشعرية.
بع�د  القصائ�د  أطل�ق رساح  وعندم�ا 
س�نوات م�ن االختفاء ب�ني مت�ن الدفاتر 
القديم�ة، أوف�ت ش�ارون أول�دز بعهدها 
ألوالده�ا بع�دم ن�رش أي يش ع�ن الجرح 
العمي�ق الذي ترك�ه أبوه�م بفراقها، قبل 

عرشة أعوام.
القصائ�د محمل�ة بكم من التس�اؤالت، 
ه�ي تتح�دث م�ن ذاته�ا تحدي�دا وال تلوم 
الرجل املهاجر من أجل ام�رأة أخرى، كانت 
لحظة شعرية مكبلة باألىس واملرارة، لكنها 
عندما تس�تعيدها الي�وم، وتحدي�دا بعد أن 
نالت الجائزة األهم، تعرتف كم كان "الوجع 
ش�عرياً"!! األم�ر ال�ذي دف�ع رئي�س لجنة 
تحكي�م الجائزة الش�اعرة كارول آن دايف إىل 
وصف القصائد باملفعمة ب�"النعمة الهائلة 

والشهامة". 
وقال�ت دايف "م�ن ب�ني 130 ديوانا تنافس�وا عىل 
الجائزة كانت قصائد ش�ارون أول�دز يف )قفزة األيل( 
األكث�ر تأث�ريا ع�ىل ذائق�ة أعض�اء لجن�ة التحكيم، 

وخصوصا طغيان حس املرأة فيها".
تق�ول أول�د "أنه�ا لم تكت�ب قصائد تح�ت وطأة 
التذكر واالس�رتخاء، ب�ل كانت وليدة نت�اج العاطفة 

الش�ديدة يف حينها، بالرغم من إحساسها بأنها كانت 
قصائد شخصية جداً، وشعرت بعدها إنها ليس مثلما 

تريد".
وتتذكر األي�ام املُعذبة آنذاك مابني األلم الذاتي بعد 
هج�ر زوجها وبني العمل الش�اق للكتابة الش�عرية، 
كأنها مخاض والدة جديدة من دون ان تنتهي بمولود 
يبدد األلم ويفرح األم، كانت تسأل نفسها باستغراب 
"هل حقاً أن�ا اعرف ذاتي؟" من ه�ذه األجواء ولدت 

قصائد " قفزة األيل".
وبرأيه�ا أن القصيدة هي "كش�ف امل�كان الخطر 
فينا" بما ُيش�به الغوص غ�ري اآلمن يف األماكن األكثر 

عمقاً، ودفئاً داخلنا.
ش�ارون أولدز املولودة يف والية سان فرانسيسكو 
عام 1942، "نش�أُت يف جحي�م كالفيني" لكنها ترى 
ثّمة أدب عظيم، وأدب س�يئ يف الكنيسة، العظيم هو 

املزامري، والسيئ هو الرتاتيل. 
كانت يف سنوات املراهقة عندما الحَظْت أنها تميل 

إىل اإللحاد، وضد أي شكل من أشكال التعصب الديني، 
وربما لهذا الس�بب وقفت بعدها بشجاعة ضد تدمري 
بالد النهري�ن، أبان احتالله من قبل القوات األمريكية 
ع�ام 2003، ونظرت إىل دعوات بوش آنذاك بأنها نوع 

من أنواع القتل املمنهج للبرش.  
  

وجع �شعري

حينه�ا رفض�ت دع�وة رس�مية من س�يدة البيت 
األبي�ض لورا ب�وش، وكتب�ت "ال مكان لش�اعر عىل 
مائ�دة العار" تخاطب فيها زوج�ة الرئيس األمريكي 
الس�ابق "فكرت أني قد أحاول أن أج�د طريقاً، حتى 
بصفت�ي أح�د ضيوفك، م�ع احرتام�ي، للتحدث عن 
مش�اعري العميقة بأنه م�ا كان يجب علينا أن نغزو 
الع�راق، وأن أعل�ن ع�ن إيماني ب�أن الرغب�ة يف غزو 
ثقافة أخرى، وبلد آخر - وما أس�فر عنه من خسارة 

يف األرواح أو برت أطراف جنودنا الشجعان، وكذلك غري 
املقاتلني املقيمني ع�ىل أرض وطنهم - هو ليس نتاج 
ديمقراطيتن�ا، بل عىل النقيض من ذلك هو قرار اتخذ 
من األعىل وفرض عىل الشعب بلغة مشوهة، وقصص 

ال تمت للحقيقة بصلة". 
وتقول يف الرس�الة التي القت صدى إعالميا وأدبيا 
واسعا يف حينها "لكني آمل أن أعرب عن املخاوف التي 
بدأنا نعيش�ها يف ظل الطغيان والش�وفينية الدينية - 
عدوة الحرية، والتس�امح، والتن�وع الذي تطمح إليه 

أمتنا.
حاول�ت أن أرى طريق�ي واضح�اً للمش�اركة يف 
االحتفال كي أتحمل مسؤولياتي - كمواطنة أمريكية 
ُتحب بلده�ا ومبادئها وكتاباته�ا - ضد هذه الحرب 
غ�ري املعلنة واملدمرة. لكني لم أس�تطع أن أقبل فكرة 

أن أتناول الغداء وأكرس الخبز معك". 
وتع�رب بح�س أمريكي مخل�ص للحل�م التاريخي 
"عرف�ت أن�ي إذا ما جلس�ت آلكل الخبز مع�ك، فإني 
سأش�عر نحو نف�ي كما لو كنت قد غف�رت ملا أراه 
رشاً، أو تغاضي�ت ع�ن األعم�ال االس�تبدادية إلدارة 
بوش. أول ما خطر إىل ذهني أني سأتناول الطعام من 
يد الس�يدة األوىل التي تمث�ل اإلدارة التي أطلقت هذه 
الح�رب واملرصة عىل مواصلتها، إىل حد أنها س�محت 
"بتخٍل ال نظري له" عن القيم واألخالق عندما سمحت 
بنقل أش�خاص عن طريق الجو إىل بل�دان أخرى كي 

يتم تعذيبهم هناك نيابة عنا".
مهما يكن من أمر فأن ش�ارون أولدز التي س�بق 
وان حصل�ت عىل جوائز قبل جائزة "ت. س. اليوت"، 
منها جائزة فرانسيس�كو، والمون�ت، وجائزة حلقة 
نّقاد الكتاب القومي، تمتلك لغة شّفافة صادمة، كما 
يصفها بييل كولينز "إنها شاعرة املفاجآت اللغوية". 
تتداخل يف قصائدها مواضيع الحب، والجنس، وعنف 
املشاعر املتناقضة، عندما ُتطلِق هذيان املكبوت بدون 
أي تفاصي�ل تجميلية، وكأنها تحفر يف الداخل لتمزج 

السواد والبياض عىل الورق. 
مازالت تح�ب الكتابة بالقلم وتش�عر ان عالقتها 
بالدفاتر، أكثر بكثري من العالقة اليومية الشائعة مع 

حقائب التسوق والتجوال أمام متاجر البقالة.
وس�واء كان�ت القصائد الت�ي نالت عليه�ا جائزة 
"ت. س. الي�وت" متعلق�ة بطفولتها او بمحنتها مع 
زوجه�ا، فأنه�ا ال تنفي أب�دا، تعلق الكتابة بالس�رية 

الذاتية.

زاد املطابع�شعر
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عبده وازن
كان مفاجئ�اً حق�اً قرار لجن�ة تحكيم جائ�زة البوكر العربي�ة يف اختيار 
أسماء جديدة، بعضها مجهول أو شبه مجهول، يف الالئحة القصرية للجائزة، 
ويف إطاحتها بضعة أس�ماء هي يف طليعة املش�هد الروائي العربي... هذا قرار 
جريء لم تعهد الجائزة ما يماثله س�ابقاً، وبخاصة يف بادرته الجماعية التي 
لم ُتس�قط اسماً أو اس�مني من الالئحة، بل خمسة وأكثر. لكّن الخطوة هذه 
ل�م تب�ُد مقنعة بتاتاً، ول�م ُترفق ببيان ي�رّبر الجرأة التي نجم�ت عنها. ولعّل 
الذرائع التي حملها البي�ان املقتضب للجنة التحكيم غدت هزيلة وخاوية وال 
يمك�ن اعتمادها بصفتها معاي�ري أو مقاييس نقدية يفرتضه�ا فعل اختيار 
رواية وإس�قاط أخرى. بل إّن الذرائع هذه ساهمت يف فضح »العّدة« النقدية 
التي تملكها لجنة التحكيم ويف كشف عجزها عن املقاربة الصحيحة لألعمال 
الروائية واألدبية. وَمن يقرأ البيان بحذافريه يدرك أّن اللجنة سعت إىل اعتماد 
ن�وع من الحك�م األخالق�ي واالجتماعي والس�يايس عىل الروايات املرش�حة 
للجائ�زة. ه�ل يكفي مثالً أن تص�ب الرواية يف »صلب الواق�ع العربي القائم« 
لتك�ون رواي�ة مهمة وطليعي�ة؟ بل هل يجب ع�ىل الرواي�ة أن تعالج قضايا 
راهنة، مثل »التطّرف الديني« و »غياب التسامح« و »رفض اآلخر« و »إحباط 

املرأة« و »الفساد«... لتكون رواية حقيقية وراسخة فنياً وجمالياً؟
لع�ّل هذه الذرائ�ع أو املعايري التي رّكز عليها البي�ان، بعيدة كّل البعد من 
مفاهي�م الف�ن الروائ�ي، قديم�اً وحديثاً. إنه�ا رشوط أخالقي�ة ال عالقة لها 
باإلبداع، بل هي تس�اهم يف قتل اإلبداع وتعريته من حقيقته الجوهرية وعزله 

يف خانة الجاهز واملتوقع.
لي�س م�ن واجب الروائ�ي أن يؤدي رس�الة املصلح االجتماع�ي واملراقب 
األخالق�ي، ولي�س من مهمة الرواية أن تعالج املس�ائل السياس�ية الش�ائكة 
وتبح�ث لها عن حل�ول. هذه رؤي�ة س�طحية وخارجي�ة إىل األدب تخطاها 
الع�رص، وحت�ى التاريخ. وه�ذا أيضاً خطأ ف�ادح ارتكبته اللجنة، ورئيس�ها 
خصوص�اً، الذي ب�دا أثره بّيناً يف البيان ويف القرار عىل الس�واء، فمن املعروف 
أّن جالل أمني باحث يف علم االقتصاد وال عالقة عميقة تربطه بالرواية والنقد 
الروائي، وال ينىس املثقفون املرصيون موقفه السلبي من رواية »الخبز الحايف« 
عندما خاضت الناقدة سامية محرز معركة تدريسها يف الجامعة األمريكية يف 

القاهرة. كان أمني يف مقّدم الرافضني لها واملطالبني بمنع تدريس�ها، انطالقاً 
من رؤيته األخالقية والسياسية إىل األدب ورسالته.

يح�ق للجنة التحكي�م أن تختار ما تخت�اره بحرّية وأن تس�قط ما تراه 
غ�ري جدي�ر بالفوز. هذا أم�ر غري قابل للنق�اش أو الرفض. وق�د حذت إدارة 
الجائزة هذه السنة حذو البوكر الربيطانية، فاختارت يف اللجنة محّكمني غري 
معروفني بثقافتهم أو بش�غفهم الروائي، مثل الرس�ام السوري عيل فرزات، 
صاح�ب التجربة الرائ�دة يف الف�ن الكاريكات�وري. أما املحّكم�ون اآلخرون، 
فهم بمعظمهم ليس�وا من األس�ماء املرجعية يف النقد الروائي، ما خال الناقد 
األكاديمي صبحي البس�تاني، املعروف بتخّصصه يف هذا الحقل. وال أحد يعلم 
ملاذا لجأت اللجنة إىل مس�ترشقة بولندية مجهولة عربياً ولم يعرف لها كتاب 
يف النقد، ناهيك عن الشك الذي بات يساور عالم املسترشقني، معرفياً وثقافياً. 

إنها الفتنة باألجنبي والفرنجي...
كان من حّق لجنة التحكيم أن تسقط رواية الياس خوري وروايات هدى 
بركات وإبراهيم نرصالله وواسيني األعرج وربيع جابر وسواهم... ولكن هل 
ما اختارته من روايات رديفة، قادر عىل ملء الفراغ الذي تركته هذه األسماء 
املكرسة إبداعياً وليس إعالمياً؟ ال يمكن الطعن بالروايات التي اختريت كلها، 
وال باألس�ماء الشابة التي س�يكون لبعضها حضوره الحقاً، وثمة رواية هي 
»يا مريم« للعراقي س�نان أنطون تستحق -بحسب رأيي الشخيص- املثول يف 
الالئحة القصرية عن جدارة، لكن معظم الروايات تفتقر بوضوح إىل الرشوط 
الفني�ة والتقنية، عالوة عىل خلوها من جماليات الرسد ومتانة البناء ورس�م 
الش�خصيات وحبك عالقاتها... ول�ن صّبت هذه الرواي�ات يف »صلب الواقع 
العربي الراهن«، معالِجًة قضايا شائكة وملحة، فهي خرجت عن مسار الفن 
الروائ�ي لتقع إّم�ا يف املبارَشة الرسدية أو يف الفضح املجاني أو يف الس�طحية 

التي تعّممها الدراما التلفزيونية الرائجة.
ال أعتق�د أّن كان م�ن املمكن إس�قاط رواية الياس خوري »س�ينالكول« 
وإح�الل روايات أخرى تس�تحيل مقارنته�ا بها، وإن كان هذا رأياً ش�خصياً 
أيض�اً، ف�إّن الف�رادة التي تمّي�زت بها ه�ذه الرواية، س�واء يف بنيته�ا أم يف 
شخصياتها وجمالياتها العالية، تجعلها يف طليعة الروايات العربية الجديدة. 
هذا ليس دفاعاً عن الياس خوري، وهو أصال ال يحتاج إىل من يدافع عنه بعد 

أن عرف�ت أعمال�ه رواجاً عاملياً، وبعد أن رش�حته صحيفت�ا »لوموند« و »لو 
فيغارو« الفرنس�يتان قبل عامني إىل جائزة نوبل. وكانت جماعة فلس�طينية 
علمانية استعارت اسم روايته »باب الشمس«، التي ُتعد بمثابة ملحمة روائية 
فلسطينية، لتطلقه أخرياً عىل مخّيم أقيم عىل األرض الفلسطينية املحتلة، ما 

أثار حفيظة اإلرسائيليني.
أصب�ح لجائزة البوكر العربية موقعها املهم واملتقّدم بني الجوائز العربية، 
وم�ن املحّت�م الحفاظ عليها وصونها من أي ش�وائب. ولم يبق مس�موحاً أن 
ُترتك�ب يف ح�ق هذه الجائزة أخط�اء ولو صغرية، وال أن ُتْنَص�ب يف متنها أو 
عىل هامش�ها »أفخاخ« هي براء منها. ويجب أوالً وأخرياً إبعاد هذه الجائزة 
ع�ن أي صبغ�ة إقليمية أو تمثيلية أو قومية أو سياس�ية. إنه�ا جائزة أدبية، 

وأدبية فقط.

 امل�شتقبل العراقي: متابعة
صدرت للش�اعر العراقي س�الم رسحان مجموعة ش�عرية جديدة، بعن�وان الفت هو 
"س�الم رسحان"، لتعرب عن أن الشاعر غري معني س�وى بعامله الشخيص حيث يتمحور 

الكتاب حول حدود اشتباك حواسه مع العالم. 
املجموعة هي الكتاب الثالث للش�اعر املقيم يف لندن منذ أكثر من عرشين عاما بعد 
مجموعت�ه االوىل الت�ي ص�درت يف بغداد نهاي�ة الثمانينات بعنوان "يف هدم االس�ئلة" 
ومجموعته الثانية التي صدرت عام 1997 عن املؤسس�ة العربية للدراس�ات والنرش 

وحملت عنوان "فضاء الرغبة". 
جاءت قصائد املجموعة، التي صدرت ضمن سلسلة "شعراء" عن دار الشؤون 

الثقافي�ة يف بغ�داد، مكثف�ة اىل حد بعيد وه�ي عبارة عن لقط�ات وجودية، بلغة 
خافت�ة ش�خصية وبأقل عدد م�ن الكلمات. وهو بذلك لم يض�ع يف املجموعة أي 

كلمة زائدة. ويمكن ألوىل قصائد املجموعة أن تعرب عن عالم النصوص:
وحيد وجاف

بال اتجاه أو مالمح أدفع عن رصاصتي جثة العالم. 
يقول الش�اعر والكاتب فاروق يوس�ف عن أج�واء املجموعة بأن "لدى 
س�الم رسحان ما يؤنسه يف اللغة، وحشة تحولها كثافُة املعنى اىل نوع من 

العالق�ة االليفة، حيث يمكن لعزلة الكلمات أن تكتفي بتنوع صورها من 
غري أن تستعني بداللة بعينها".

ويضي�ف ب�أن كلمات�ه "يمكنها أن تك�ون موجودة بق�وة هوائها 
الش�خيص ال�ذي يتقدمه�ا اىل معنى ه�ي خالقته، ولم يك�ن يف حاجة 
اىل ما يجعلها وحيدة مثله... ش�عر س�الم رسحان ينح�رف باللغة من 

خ�الل ش�هوة الكلمة ويقيم بها يف فضاء ش�عري خال�ص، متعفف، يرتد 
باملعن�ى الذي تنطوي عليه الكلمات اىل حالة اللغ�ة الجنينية، يوم كانت الكلمات مجرد 

لعثمات".
يتكون الجزء األكرب من املجموعة من نحو 90 قصيدة قصرية، عبارة عن طرائد وجودية لم يسبق اقتناصها 

من قبل، حيث يتقشف الشاعر يف الكلمات والصور، التي تلتقط قفزاته الوجودية الخاصة.
تل�ك القصائ�د القصرية الجديدة غطت ثالثة أرباع الكتاب. وخصص الش�اعر الربع 
األخري، الذي يبدو ككتاب قصري منفصل، لنصوص س�بق أن عرف بها الشاعر، ووضع 
لها عنوانا هو: "س�الم رسحان... آخر" ويبدو أنها إعادة كتابة منقحة ومشذبة ألفضل 
ما كتبه قبل هذه املجموعة ويبدو أنه اش�تغل عليها لتحديثها واعطائها ملسته ومهاراته 

الشعرية الحالية. تبحث نصوص املجموعة عن احتماالت لن يقدمها هذا العالم:
يخطئني الرصاص 

فأبحث عن بوصلة واتجاه آخر. 
يقول الشاعر أسعد الجبوري عن الكتاب "يرتقي الشاعر سالم رسحان بالشعر إىل املراتب 
األشد وعورة وخطراً وكثافة. فهو شاعٌر يجرتُح للشعر بالغًة خاصة، لم تتوفر يف أرتال شعرية 
س�بقته إىل الكتابة. ربما ألن س�الم رسحان أدرك كيف يمكن الصي�د يف اللغة، وبذلك املكر الذي 
تحتاج�ه القصي�دة املضغوطة. قصيدة النانو التي تلعب عىل أعص�اب اللغة، دون أن تكون تراثاً 

ألحد ينام يف القاموس أو ألحد يتكئ عىل مفرداته".
ويميض الجبوري ليقول إن "سالم رسحان الذي تجارس بجرأته، فسمى كتابه عىل اسمه، أراد 
أن يطه�ر نصوص�ه من غبار اآلخرين ومعادنه�م، التي لم تعد تحتوي ع�ىل أي فلز نافع يقوي من 

شكيمة النص، ويجعل الشعر بطولة تمتد بآثارها من اللغوي إىل الحياتي".
ويضيف الجبوري "من هنا فهذا الشاعر الذي تجاوز الهايكو الزراعي، وغادر علبة الرسد، سريفع 

من معدل البهجة الشعرية لدى القارئ الذكي، دون أن يتخىل عن التوتر العايل لكهربائيات املخيلة".
يقول الشاعر يف قصيدة بعنوان "خالص":

بحواَس نائية وجسٍد غامض، أملُس�ِك فتنبثُق مالمحي وينسحُب اسمي بع�د نباٍح طويل.

العربية "فخ" البوكر 
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جان دمو 

 ركن الدين يون�س

1
ميالد مجيد القديس جان دمو

التذهب اىل كركوك...
أخاف عليك من املفخخات

التأتي اىل بابل ....
لم تعد الشوارع منظمة ونظيفة

التمر يف الحيدرخانة....
لم يعد ملريديك أرصفة والمقاٍه
لذلك أخذتهم العزة اىل أنفسهم

فرسموا أرصفة عىل جدران أحالمهم
رسموا مارة وباعة متجولني

... رسموا بارات ورجال مرور بزي موحد
رس�موا ضحكات عىل وجوه جامعيات غري 

محجبات
يف ساحة امليدان

رسموا تالميذ مدارس مالبس ملونة
رسموا اشجارا وحدائق

رسموا دوائر حكومية أسوارها
جنائن معلقة

رسموا جامعات بالحرس حدود
وبعد أن كلت أياديهم من الرسم

بكوا عند مصطبة جلوس�ك يف مقهى حسن 
عجمي

وغادروا كل الغوايات مؤجلني أحالمهم
اىل قرن آخر عىل أقل تقدير

2
ميالد مجيد جان دمو

جان أيها القديس بال لحية
وال قبعة

األوغاد الذين غادرت مصاطبهم
دون أن تغلق باب املقهى خلفك

هم .....هم
مازالوا يتناسلون خلف جلود الذئاب

وليس محض افرتاء عىل الفجر
أول  عن�د  الباح�ات  عط�ور  غادرته�م 

الشواطئ
غائمون يف املرايا

... كانت لهم أرقامنا املاضية

جان.....أيها القديس بال ماض
وبماض عتيد
ال يلبثون....

نياما تحت خيام الطاعة السوداء
لهم الشجر امليت فوق املكاتب
لهم السياحة واللغات البائدة

يتوهمون/يعمرون/يتوارثون اليابسة
أي فانوس تفركه األصابع بعد اآلن؟

تلك األصابع املاكرة
أي سلم يقبل يشم دم الكتابة؟

يقبل يديها

3
happy new year

جان دمو
ذات ظالم طويل...

املتتبعون هروب الكأل
املغامرون بالعربات والشعوب

الناضحون من أهداب الجغرافيا
املتاجرون باألقواس والخيول الورقية

ملمعوالكرايس املتسفرجة
املهتمون بنزوات األبواق

سخروا من تجوايل حول جسد الحقيقة
ربما......

... ألنهم وجدوني أهش عىل الصمت
بوشم املناجل!!!

وهي تنبض بالصنوبر والحياة

4
ميالد مجيد جان دمو

املدن الجميلة والكبرية..أمهات املدن
الكت�ب املهم�ة املحمل�ة باملعرفة...أمهات 

الكتب
القصائد الجميلة أمهات القصائد
األنهار الكبرية ......أمهات األنهار

الح�روب الت�ي ال تع�رف نهاياته�ا أمهات 
املعارك

القناب�ل األمريكية التي روعت مدننا أمهات 
القنابل

أمهات/أمهات/أمهات.... 
م�اذا يمكن أن تس�مي أمهاتنا ل�و عدت اىل 

الكتابة والرتجمة
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الزائر لمستشفى الشعلة وخاصة الطوارئ هذه 
األيام س�يقول حتما انه ف�ي الصومال وليس في 
الع�راق لما يصافح من فوض�ى الزحام والروائح 
النتنة من المياه اآلسنة، فضال عن شحه األدوية، 
ناهيكم عن طريقة الفحص والتشخيص ،في ظل 
أجواء تنعدم فيها الخدمات الضرورية للمراجعين، 
وكأن الن�اس من أهالي المنطقة مواطنين درجة 

عاش�رة وال يس�تحقون الرعاي�ة؟! ب�ل األمر 
واألدهى أن مياه 

األمط�ار المختلطة بالمجارى اكتس�حت وألكثر 
من مرة صالة العمليات لتلوثها فيما يس�ارع بين 
الحين واآلخر الكادر العامل في المستش�فى إلى 
تعقي�م الصالة وتنظيفها. والس�بب ف�ي ذلك أن 
الش�ارع اعلى من المستشفى، والحقيقة ان هذا 
المستش�فى بات هرما ومت�آكال وال يحتاج معه 

الترمي�م  او  الترقي�ع 

هنا او هناك، وإنما أصبحت الحاجة الماس�ة هي 
أنش�اء بناية جديدة تأخذ بعي�ن االعتبار الكثافة 
الس�كانية وه�و أم�ر س�بق ل�وزارة الصح�ة ان 
اعترفت به وأقرت بعد مقابلة الوزارة والمحافظة 
ع�ام 2008 على مش�روع ه�دم البناي�ة والعمل 
على بناء مستش�فى بمواصف�ات حديثه لتقديم 
أفض�ل الخدمات للمواطنين وجرى حينها التأكيد 
حي�ث تم رصد مبلغ )25( مليار دينار.. وفي عام 
2009 وبع�ده حل مجلس جدي�د لمحافظة بغداد 
وقيل ل�ه اين المبلغ المخصص لبناء مستش�فى 
الش�علة؟  فكان الجواب والرد الس�ريع ان المبلغ 

قد ت�م تدويره واعيد الى المالي�ة. مع ذلك وألجل 
ان ال يهم�ل موضوع المستش�فى اصبح االتفاق 
على تخصي�ص قطعة ارض ف�ي الغزالية مقابل 
جام�ع الحمزة بمعدل 25 فدانا لبناء مستش�فى 
حديث ولكن تبين ان القطعة المخصصة نصفها 
للش�علة ونصفها اآلخر للمنص�ور وبدأت مجددا 
المخاطب�ات كتابن�ا وكتابك�م والنتيجة ال يمكن 
العمل، حتى استقر رأي الصحة بان يجري "فك" 
بناية الطوارئ ويتم البناء بس�بعة طوابق وعلى 
ضوء ه�ذا الخيار تم وض�ع تخطيط كامل وبقى 

هذا التوجه قائما حتى أيلول من الس�نة الماضية 
لتكون المفاجأة الجديدة كما قيل هي "ان السيد 
وزير الصحة لديه فكرة بناء مستش�فى وعليكم 
ان تح�ددوا قطع�ة ارض لهذا الغ�رض" وبالفعل 
حصلت إدارة المستش�فى عل�ى قطعة ارض في 
منطقة الرحمانية ولكن خ�الل فترة المراجعات 
ج�رى بن�اء دار اطب�اء جدي�دة في نف�س بناية 
المستشفى القديمة ولم يعالج موضوع الطوارئ 
وبقيت فوضى المراجعات قائمة بل ازدادت سوءا 
واألكثر من هذا كله جاء قبل اسبوع كتاب اعتذار 
م�ن وزارة الصح�ة ع�ن بن�اء مستش�فى جديد 

الن القطع�ة التي ت�م االتفاق عليه�ا في منطقة 
الرحمانية تعود لوزارة الش�باب ووزارة الش�باب 
تعترض المالكات العاملة في مستش�فى الشعلة 
لس�ان حالها اليوم يقول حس�نا دلونا ماذا نعمل 
ولم�ن نش�كو أم�ام طف�ح المجاري واألوس�اخ 
ومعان�اة الطوارئ بعد كل تل�ك الوعود والرحالت 
المكوكي�ة؟.. دلونا بع�د خمس س�نوات والحال 
يبقى س�يئا للغاي�ة، تلك هي حكاية مستش�فى 
الش�علة فماذا تق�ول الصحة والجه�ات المعنية 

األخرى وأي حلول ممكنة؟.

مرسى الهموم

فوؤاد ح�سون

�سعد اهلل اخلالدي
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صيد العدسة

قبل ايام قالئل زرت صاحب معمل انتاج الماء ، وما احاله 
الماء الصافي منظراً وش�رباً .. كان الرجل يش�رح طبيعة 
س�ير عملهم وموس�م اقبال المواطنين عل�ى االرتواء ، لذا 
يعتبر نش�اطهم صيفاً ، كما انصب حديثه حول الحصول 
على اجازة العمل وما يالقيه من عقبات تأخيرية والروتين 
الموروث من االنظمة الس�ابقة واس�تمرار العمل به دون 
تذليلها ، لذا يصل االمر الى طريقين، إما الصبر من صاحب 
الفرج أو ترك المشروع او ايجاد صيغ مع الموظفين تصل 
الى الرش�ا الفاتحة ابوابها في ابت�الع جيوب المراجعين ، 
وكذلك عند تفتيش المعمل واخذ عينة من االنتاج وبالطبع 
تك�ون المعام�ل المج�ازة ذات انتاج جيد ويتماش�ى  مع 
الش�روط االيجابية المتبعة.. وتوجد معامل في بغداد غير 
مجازة والمسؤول يغض الطرف  عنها وبالطبع ال تحتضن 

المواصفات المطلوبة.
المهم اجراء اصالحات في اداء الدوائر المختصة وتسهيل 
معام�الت معام�ل القطاع الخ�اص للنه�وض باالقتصاد 
الوطني وتشجيع  اداء اعمالها كمعامل البالستك والشعرية 
والمواد الكهربائية وغيرها من المعامل التي تنتظر الدعم 

إلحداث ثورة في االنتاج الصناعي.  

نافذ ال�ساعر 

ل�و جئن�ا لتحليل أس�باب التعصب في العص�ر الحدي�ث، لوجدنا أن من 
أكب�ر األش�ياء التي تس�اهم في خلقه هو الحس�د. حيث نج�د أن المعدم 
يحس�د الثري، واألمة ذات الموارد المحدودة تحسد األمة الغنية، واألغبياء 
يحس�دون األذكياء، والنس�اء يحس�دن الرجال على نفوذهم في المجتمع 
وس�لطانهم في السياس�ة والحكم. والس�ؤال هنا لماذا ش�اع الحسد في 

العصر الحديث؟
إن مرج�ع ذل�ك إلى تقدم التكنولوجيا وازدياد أوجه النش�اط اإلنس�اني 
كالق�راءة والكتاب�ة والصحاف�ة والكت�ب والمج�الت واالنترن�ت واإلذاعة 
والتلفزيون.. وهذه الوس�ائل هي التي أتاحت لإلنسان في العصر الحديث 
أن يتع�رف على أح�وال الماليين من البش�ر الذي�ن تفصلهم عن�ه البحار 
والمحيط�ات.. وبالتال�ي فقد أصب�ح الفقير يرى رأي العي�ن كيف يعيش 
الث�ري في بذخ وبحبوحة وعيش رغيد، ف�ي حين أنه يعاني الفاقة والعوز 
والذل والهوان. وبهذا اتس�ع نطاق الحس�د حتى ش�مل العالم كله بعد أن 
كان محص�ورا ف�ي حيز محدود؛ ألن نطاق الحس�د قديما ل�م يكن يتعدى 
دائرة الجيران، وتفكير اإلنس�ان في ذلك الوقت لم يكن يتعدى تلك الدوائر 
المحدودة من حوله. وال يتبادر إلى الذهن أن مرجع هذا التأثير إلى الدعاية 
فحسب؛ فالدعاية ال تخلق الشعور بالحسد أو بالكراهية والبغض، ولكنها 
تس�تغله وتوجهه. فلو لم توجد عاطفة الحس�د والكراهية لما استطاعت 
الدعاي�ة مهم�ا بلغت أن يكون له�ا ثمة تأثير يذكر، فاإلنس�ان في العصر 
الحديث بداخله ش�حنة ضخمة وطاقة هائلة من التذمر والس�خط وعدم 
الرضا عن حياته، ألنه يشعر بالنقص والحرمان والعوز وأنه أقل مما عليه 
اآلخ�رون وخذ مثال هنا بما نراه على ش�بكات االنترنت م�ن المواقع التي 
تدع�و إلى مذاهب متطرفة تصب جام غضبه�ا على كل المذاهب األخرى، 
فإن�ك لو دخلت مواقعهم وغرف دردش�تهم لو جدته�م يتفوهون بألفاظ 

وعبارات غاية في البذاءة والحقد ضد من يخالفونهم في العقيدة. 
وإنن�ا لو بحثنا عن هؤالء الذي�ن يتفوهون بتلك الب�ذاءات لوجدتهم من 
الفئات المطحونة البائس�ة التي ال تكاد تملك ق�وت يومها، وال تكاد تصل 
إلى المس�توى العالي التي تراه فيمن حولها، فينش�أ في داخلها ثورة من 
الحقد والحس�د على وضعها المزري، فهم عدوانيون في مش�اعرهم نحو 
الناس بقدر مش�اعرهم نحو حياتهم من الفش�ل والنجاح. وهناك س�بب 
آخر للتعصب وهو س�بب مهم أيضا، وهو النقمة على الذات، والثورة على 
النفس.. ألن الش�خص المتدين الذي ال يس�تطيع أن يلتزم بتعاليم كتابه، 
يش�عر في دخيلة نفس�ه أنه مقصر عن بلوغ الكمال، فتتكون لديه عقدة 
ذنب من أثر تأنيب ضمير، يتحول مع المدى إلى ثورة على النفس، فيقوم 
بالتنفي�س عنها بمهاجمة األديان األخرى المنافس�ة لديانته، ظنا منه أن 
ذلك ُيرضي الله، وظنا منه أن ذلك يس�د النق�ص الذي وقع منه تجاه دينه 

وعقيدته.

هذه ال�سفحة ت�ستقبل ال�سكاوى 
واملالحظات واملقرتحات من املواطنني 

وتن�سر جمانًا 
املرا�سلة على املوقع االلكرتوين 
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يافتاح يارزاق

المكات�ب  بع�ض  تواص�ل 
والمنظمات  والشركات  الوهمية 
م�ن  وع�دد  الهوي�ة  المجهول�ة 
السماسرة الذين يعملون لصالح 
جامع�ات أجنبي�ة غي�ر رصينة 
أو غي�ر معترف بها أصال بنش�ر 
دعائي�ة  وملصق�ات  إعالن�ات 
لترغي�ب الطلب�ة على التس�جيل 
ف�ي تل�ك الجامعات لق�اء مبالغ 
تدف�ع مس�بقاً ومن ث�م توريط 
الطال�ب بالعديد من اإلش�كاالت 
والتعقي�دات الت�ي يتع�ذر علي�ه 
مواجهته�ا بمف�رده ف�ي الغربة 
وقد انتشرت ملصقات وإعالنات 
المزعوم�ة  )الش�ركات(  ه�ذه 
بش�كل ملف�ت للنظر ول�م تترك 
جداراً مطلياّ باإلصباغ أو واجهة 

عمرانية أو مقتربات جسور وإنفاق 
ومرائ�ب نقل ومداخ�ل كلي�ات وحتى بعض 
النص�ب الفني�ة إال ولصقت علي�ه المزيد من 
هذه البوس�ترات واإلعالنات وبشكل عشوائي 
وسريالي مقرف.. والغريب إن أمانة بغداد لم 
تتخذ بحق هذه )الشركات( أي إجراء قانوني 
تلزمه�ا بإزال�ة ملصقاته�ا وتحميلها جميع 
االضرارالناجم�ة عن ه�ذا العب�ث المتعمد !! 
الس�يما وان هذه الملصق�ات الدعائية تحمل 
عناوين ه�ذه الش�ركات والمكات�ب، وأرقام 
الهواتف العائدة لها وليس عسيراً الوصول إلى 

مقراتها وإبالغها بالعقوبات التي تس�تحقها 
قانونا .!

والمكات�ب  الش�ركات  ه�ذه  إعالن�ات  إن 
"القفاص�ة" الت�ي تدع�و الطلب�ة للدراس�ة 
ف�ي الجامع�ات األجنبية، ال تختل�ف عن تلك 
اإلعالن�ات التي روجته�ا مكاتب )س�امكو( 
الش�هيرة التي )لهفت( مدخ�رات المئات من 
المواطني�ن المغفلي�ن الذي�ن أودعوها لديها 
على أم�ل اس�تثمارها ومضاعفته�ا ولكنها 
ذهب�ت أدراج الري�اح. فم�ن المس�ؤول ع�ن 

انتعاش أمثال هؤالء القفاصين؟!.   

امل�ستقبل العراقي/ متابعة
 أكث�ر قيم�ة نتذكرها هي قيم�ة التس�امح، وبالتأكيد عندما 
تتذكر هذه القيمة فس�يقفز ذهنك إلى ش�خص بينك وبينه أي 
خالف أو مشكلة، وستسأل نفسك هل من المناسب أن أسامحه 

على أفعاله ولماذا هو ال يبدأ بالتسامح؟،
وهنا ننصحك أوال ابدأ بنفس�ك، ليس هذا فقط وال تنتظر من 
يس�امحك ابدأ أنت بمس�امحة نفس�ك، ألن نفس�ك تستحق أن 
تس�امحها، وإذا غلبت قيمة التس�امح في الحياة نضمن لك أن 
تعيش أكثر راحة وس�عادة وقربا من الله. يقول د.حامد طالب: 
لقد حث اإلس�الم العظيم النفس البش�رية على أن تتسامح مع 
نفس�ها عندما تخطئ ذلك أن اإلنس�ان وجد في�ه جانبي الخير 
والش�ر بقوله س�بحانه وتعال�ى )فألهمها فجوره�ا وتقواها( 
فإذا وقع اإلنس�ان في خطأ أيا كان نوع�ه فليس عليه أن يؤذي 
نفس�ه أو يعاقبها بالقتل وانما أن يش�عر بالن�دم ويتوب فالله 
س�بحانه يق�ول )إن الله ال يغفر أن يش�رك به ويغف�ر ما دون 
ذل�ك لمن يش�اء( وهذا يعن�ي أن الله  يطمئن العب�اد بأنه يغفر 
الذن�وب جميع�ا وما على اإلنس�ان إال أن يفت�ح صفحة جديدة 
مع الله ويس�تغفره مهما كان الذنب الذي ارتكبه كذلك يحضنا 
اإلس�الم على التس�امح م�ع الغير ف�ي المعاملة والس�لوك في 
س�ائر العالقات بين الناس.  وأوض�ح، أن هناك نصوصا قرآنية 
كثيرة تدعو إلى التسامح مع الزوجة واإلحسان إليها باعتبارها 
أكثر األش�خاص التصاقا وتعامال مع زوجها ولكن غالبا يحدث 
نوع من س�وء الفهم سواء بحس�ن النية أو بسوئها بين الرجل 
وزوجته أو مع األبناء ونحو ذلك ولهذا قد أمرنا الرس�ول الكريم 
بحس�ن المعاش�رة والمعاملة ف�ي حديثه )خيرك�م ألهله وأنا 
خيركم ألهلي( ويعلمنا "صلى الله عليه واله وس�لم" اإلحسان 
ف�ي المعاملة والتس�امح حتى ف�ي التجارة في البيع والش�راء 
فيق�ول )رح�م الل�ه عبدا س�محا إذا باع وس�محا إذا اش�ترى( 
بمعنى أن يكون اإلنس�ان سهال س�محا عند البيع وعند الشراء 
يح�اول إرضاء البائع وذلك حت�ى توجد المحبة بين الناس.  من 
جانب�ه يقول الدكت�ور محمد مهدي "طب نفس�ي": اإلنس�ان 

الذي ال يعرف التس�امح يعيش دائم�ا حالة من الصراع والحرب 
ليس مع الناس والعالم الخارجي فقط وانما داخل نفس�ه أيضا 
مما يجعله في حالة اس�تعداد وتأه�ب لمعركة مقبلة ال يعرف 
مت�ى تبدأ وهذه المعارك التي تدور داخل ذهنه تس�تهلك طاقته 
النفس�ية وتجعله يرى الحياة بش�كل مخيف  فهي بالنس�بة له 
اش�تباكات وحس�ابات مع اآلخرين وتوقعات س�لبية لشعوره 
بع�دم الطمأنينة والس�كينة وتغي�ب معاني التس�امح والعفو 
عن نفس�ه وهو ما ينعكس على عالقات�ه الخارجية مع الناس 
وبناء على ذلك فإن هذا اإلنس�ان في حاجة للتسامح مع نفسه 
أوال وتقدير أنه بش�ر قد يخطئ وعليه أن يحاول إصالحها دون 
أن يكره نفس�ه ويرفضها وإذا نجح في تطبيق ذلك مع نفس�ه 
يح�دث تصال�ح بين األج�زاء المتناف�رة والمختلفة في نفس�ه 
وعنده�ا س�وف ينجح في التس�امح مع جميع الن�اس وتقول 
د.هن�اء محم�د "علم االجتماع": التس�امح أو عدم�ه يعود إلى 
طبيعة الش�خص نفس�ه فهو قد يكون غير قادر على الش�عور 
بالس�عادة أو لديه رغبة في عدم اس�تمرارية الحياة وأما داخله 
عدوانية وانتقامية ش�ديدة م�ن أي طرف يتخيل أنه حصل على 
فرص أكثر منه في الحياة ومن المؤكد أننا في وقت نحتاج فيه 
لصف�ة التس�امح ألننا مررن�ا بفترة قلق وتوت�ر  من حيث عدم 
وض�وح المتغيرات الت�ي تحدث  في مجتمعنا وإلى أين س�وف 
تصل بن�ا؟ باإلضافة إلى فقدان الثقة في الرموز مما عمل على 
ضع�ف المث�ل والقيم فضال ع�ن المحاوالت الكثي�رة التي تمت 
لتقسيم المجتمع إلى فئات مع زيادة االنفعالية وافتقاد التوحد 
في الرأي وعدم سماع اآلخر فهذا يرفع من نسبة الخصومة ومن 
الممكن أن يجعلنا عدوانيين على كل المستويات لذلك نحن في 
حاجة إلى لحظة جلوس مع النفس وهي اللحظة التي يبدأ فيها 
التصالح معها حيث يس�أل كل منا ذات�ه إذا كان راضيا عنها أم 
ال وما هي األس�باب التي تجعل�ه يرضى عنها فيبدأ في معالجة 
نفس�ه بهدوء ويح�اول أن يحقق على األقل ه�ذا المبدأ ولو في 
أش�ياء صغي�رة في حيات�ه مما ينعك�س على حال�ة مجتمعنا 

وبلدنا فنفكر في الصالح العام وننحى الخالفات جانبا.

امل�ستقبل العراقي / خا�ص

يبدو أن بغداد ستصبح في القريب العاجل، مدينة بال ذاكرة 
عمراني�ة وتراثية تميزها ع�ن باقي مدن العال�م التاريخية. 
بغ�داد بما تكتنزه من عمران وش�واخص تراثية وشناش�يل 
وأبني�ة تاريخية غاية ف�ي الروعة والجمال كان�ت إلى وقت 
قريب تثير دهش�ة زائريها  لما تحتويه من لمس�ات جمالية 
أوجده�ا لنا المعماري البغدادي, لكن بس�بب عمليات الهدم 
والتش�ويه ألبرز شواخصها المهمة، فإنها ستكون بال هوية 
عمرانية. ترى من المس�ؤول عن هذه الفواجع اليومية التي 
تطال كنوزنا الوطنية؟ هل ه�و صمت المثقف العراقي عما 
يج�ري لذاكرة مدينته أم هو جش�ع الذين حولوا أبنية تراثية 
وش�واخص معماري�ة أخ�رى إلى مخ�ازن ومتاج�ر تعرض 
بضائع فاس�دة ومستهلكة أم أن المش�كلة تكمن في تردي 
ذوق المس�ؤول ال�ذي ال يس�تطيع معه فه�م وأدراك أهمية 

وعظمة هذه الشواخص التراثية لواحدة من اعرق المدن ؟
وال ب�د م�ن القول، انه مهما تعددت أس�باب الس�كوت عن 
هذا الخراب والتش�ويه ال�ذي يطال  ذاكرتنا وكن�وز مدينتنا 
العمراني�ة والتراثي�ة وذاكرته�ا المتخم�ة بالجم�ال, ف�إن 
المس�ؤولية تقع على الجميع الس�يما المس�ؤول الحكومي 
ال�ذي يملك الق�رار واألم�وال الالزمة لوقف ه�ذه التجاوزات 
الخطي�رة، تخيلوا بغداد بال ش�ارع الرش�يد وأبنيته الجميلة 
وبال شناشيل البتاوين الس�احرة عندها يمكنكم أن تشعروا 
بم�دى الخطر الذي يته�دد ذاكرة بغداد ومعه�ا ذاكرة أجيال 
عاش�ت مع هذه المعالم وعش�قتها حد التماهي معها. ربما 
هي صرخة أخ�رى نطلقها في فضاء المجه�ول لكننا نأمل 
أن يتردد صداها ليشكل استجابة لمطالب المشروعة ألهالي 
بغ�داد ومثقفيها للحفاظ عل�ى ذاكرتنا العمراني�ة جراء ما 

يتهددها من مخاطر الزوال واالندثار. 
ان التج�اوزات الت�ي طالت وتطال يوميا ش�واخص تراثية 
في العاصمة بغداد وتتسبب في طمس معالمها وتزيلها من 
الوجود, لم تحرك ضمائر المسؤولين ولم توقظ  فيهم الحس 
الوطن�ي كي يوقف�وا هذا الخراب وهذا التش�ويه لواحدة من 

المدن التي كانت يوما من األيام عاصمة للدنيا كلها.

لويس فؤاد العمار

قدمت معاملة الس�تحصال صحة الص�دور لهوية األحوال 
المدني�ة وأنجزتها وحملت الرق�م 2346 في 18/12/2012 
ومن�ذ ذلك التاريخ لم تصل الى هيئ�ة نزاعات الملكية الجهة 
الت�ي طلبت ذلك. وعند مراجعتي تقول لي الموظفة )ح( في 
الطاب�ق الثالث أحوال بغداد الجديدة، بان المعاملة  ينبغي أن 
تذه�ب الى وزارة الداخلية / مديرية الش�ؤون، للتدقيق ومن 
ثم تعود وتس�تغرق هذه المعاملة )3( أس�ابيع كحد أقصى، 
وبعد انتهاء المدة والمراجعة روح بعد )2( يوم  تعال وبعدها 
تكرر الموعد.. وهكذا في كل مرة تعال روح، ال اعرف ما هو 
المطلوب، لكي ترس�ل المعاملة )من كراج األمانة حيث مقر 
دائ�رة األحوال المدنية الى س�احة عقبة بن نافع حيث دائرة 
هيئة نزاعات الملكية( آخر ما تفق عنه الروتين إن المعاملة 
يج�ب أن يأتي مندوب من هيئة نزاعات الملكية الس�تالمها، 

ونحن ال نرسلها.!!
م�رة أخ�رى ال ادري إلى ماذا يري�دون أن يصلوا بمحاوالت 
التعجي�ز وال�ى أي ش�يء يدفعون�ا. أفتون�ا أجرك�م الله هل 
هذا صحيح، وه�ل هكذا تنجز مصالح الن�اس والروتين في 
مديريات أحوال أخرى ومن المحافظات تصل صحة الصدور 

الى هيئة نزاعات الملكية خالل أيام؟.   

هموم النا�ص

التسامح واملساحمة يف حياتنا
الومهية "القفاصة" والرشكات 

املوظف واحتضان  القطاع اخلاص

دوافع التطرف يف العرص احلديث

بغداد بال ذاكرة.. من املسؤول ؟

إىل/ وزارة الداخلية 

حكاية مستشفى
 الشعلة والوعود املتبخرة
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         امل�ستقبل العراقي/ متابعة

أثبت�ت "الدالل�ة" العراقي�ة جدارته�ا في 
سوق التجارة التي بقيت طويالً حكراً على 
الرج�ال، فنجح�ت وصارت س�يدة أعمال، 
كم�ا لج�أ إليه�ا الرج�ال لتدي�ر تجاراتهم 

وتحقق لهم الكثير من األرباح بخبرتها.
يرتبط اس�م الم�رأة "الداللة" ف�ي العراق 
بالتج�ارة والمال، مهم�ا كان حجم العمل 
ال�ذي تمارس�ه التاج�رة صغي�را، ليصبح 
إحدى الظواهر المثي�رة لالنتباه بعد العام 
2003، بالنظ�ر للزي�ادة الهائل�ة في أعداد 

النساء العراقيات الممارسات لألعمال.
ل�م يعد باإلمكان حصر النس�اء العراقيات 
الممارس�ات للتج�ارة كم�ا في الس�ابق، 
فعدا التاجرات الكبيرات وس�يدات األعمال 
اللواتي بلغن اآلالف، يمثل منظر التاجرات 
الصغي�رات، أو" ال�دالالت"، أح�د مظاهر 
الس�وق العراقي�ة، حي�ث ال يخل�و المركز 
التج�اري ألية مدينة من عش�رات النس�اء 
اللوات�ي يعرض�ن أنواًعا من الس�لع  على 
البس�طيات، أو ف�ي المخ�ازن والدكاكين 

الصغيرة.
وبالرغ�م من أن مهنة الدالل�ة قديمة جًدا، 
ِق�َدم المتاجرة بالس�لع والبضائ�ع، إال أن 
تح�ول المرأة الداللة إل�ى تاجرة مهمة في 
السوق يؤش�ر على الدور المتنامي للمرأة 
العراقي�ة في قط�اع، كان وم�ا زال حكًرا 
عل�ى الرجال، ليس في العراق فحس�ب بل 

في غالبية الدول العربية.

من داللة اإىل �سيدة اأعمال
تحول�ت أم س�مير )50 س�نة( م�ن دالل�ة 
بس�يطة إلى س�يدة أعمال، تستورد السلع 
م�ن الصي�ن واألردن، بعدم�ا نجح�ت في 
تجارته�ا التي وطدتها عب�ر عالقات ثقة، 
س�واء في مناش�ئ الس�لع أو مع الزبائن 
والمخ�ازن التجارية المنتش�رة في بغداد 

والمحافظات حيث تصرف سلعها.
تروي أم س�مير قصة نجاحها: "من داللة 
تبيع الس�لع في الحي ع�ن طريق التجول، 
إلى تاج�رة كبيرة عبر الح�دود، بالمعاناة 

والتعب والجدية.. أتذكر  بضائعي السابقة 
والباذنج�ان  واألعش�اب  األدوي�ة  مث�ل 
وال  والحلب�ة،  الرش�اد  وب�ذور  المجف�ف 

أنس�اها، ألنه�ا ه�ي الت�ي أوصلتن�ي إلى 
تجارت�ي الحالي�ة باألجه�زة الكهربائي�ة 
واألنس�جة والع�دد اليدوي�ة، والت�ي يبلغ 

ثمنها مئات اآلالف من الدوالرات".
وترى أم س�مير أن دخول الم�رأة العراقية 
مجال األعمال، وخصوص�ا التجارة، دليال 
على دورها الفاعل وقدرتها على منافس�ة 
الرج�ل ومواكب�ة التغي�رات االجتماعي�ة 
االنفت�اح  ع�ن  الناجم�ة  واالقتصادي�ة، 
اإلعالمي واالقتص�ادي الكبير للعراق على 

دول العالم.
وكم�ا أم س�مير، وص�ل رأس�مال إقب�ال 
التميمي إلى نحو 200 مليون دينار عراقي 
200 أل�ف دوالر( ف�ي تعامالته�ا  )نح�و 
التجاري�ة، وه�ي الت�ي ب�دأت عمله�ا في 

مشروع صغير. 
وطدت التميم�ي عالقاتها مع كبار التجار 

والزبائ�ن، فمكنه�ا ذلك م�ن تحقيق أعلى 
األرباح. 

وبس�بب انش�غاالتها في مج�ال األعمال، 
رفضت الكثير من عروض الزواج، بالرغم 
من تقدمها في العمر، بس�بب مش�اريعها 

التجاري�ة المتع�ددة، 
أنج�اح  ف�ي  وتحل�م 
التجارية  مش�اريعها 
مش�روع  م�ن  أكث�ر 

االستقرار العائلي.

طاقات كامنة
االجتماعية  الباحث�ة  ترى 
والناشطة النسوية أسماء 
القيسي، أن لهذه الظاهرة 
أس�بابها المتجس�دة ف�ي 
العراقي�ة  الم�رأة  امت�الك 
طاقات كامن�ة في القدرة 
عل�ى القي�ادة والمب�ادرة 
واقتس�ام  الفردي�ة، 
المس�ؤولية م�ع الرج�ل، 

إذا م�ا توافرت له�ا الفرصة، وس�اعدتها 
الظ�روف االجتماعي�ة واالقتصادي�ة على 

تحقيق ما تسعى اليه.
غي�ر أن الدالل�ة أم حمي�د، الت�ي تع�رض 
بضاعته�ا إل�ى جانب نح�و ثالثي�ن داللة 
اخرى ف�ي مدين�ة الحلة بمحافظ�ة بابل، 
تق�ول، إن دور المرأة التاج�رة في العراق 
يفوق دور الرجل ف�ي الكثير من الحاالت، 
إذ بإمكانها اآلن أن توفر الكثير من الس�لع 
التي ال تتوفر لدى الرجل التاجر، مثل ديرم 

للشفاه.
وتؤك�د تاج�رات باب�ل مس�اعدة الرج�ال 
وتش�جيعهم لهن، في ظ�ل تنامي الحاجة 
إلى دور المرأة وتفهم المجتمع لهذا الدور. 
المجتم�ع  إن  القيس�ي  الباحث�ة  وتق�ول 
المحافظ يرسخ دور الداللة، حيث تتعامل 
النس�اء بص�ورة خاص�ة معه�ا ف�ي حين 
يمنعه�ن الحي�اء والقي�ود الش�رعية من 

التعامل مع الرجال.
 وتشير إلى أن اهم الظواهر االيجابية هي 
أن الرج�ل في الع�راق "يثم�ن دور المرأة 

المتنامي بشكل عام عدا حاالت قليلة".  

التاجرة اخلاطبة
ال يقتص�ر دور "الدالل�ة" أم عص�ام عل�ى 
التج�ارة بل يتعداه إل�ى وظائف اجتماعية 
أخ�رى، كالتع�ارف بي�ن العوائ�ل، ولع�ب 
دور الخاطب�ة. فقد تحول دكانها الصغير، 
ال�ذي يزخ�ر بأن�واع األقمش�ة والحن�اء 
والصب�ر وكح�ل الزين�ة، 
اجتماع�ي  ملتق�ى  إل�ى 
إلتم�ام التفاهم�ات حول 
مشاريع زواج. وفي شهر 
واح�د، أكمل�ت أم عصام 
نحو خمس زيجات تكللت 

بالنجاح.
وتعتقد أم عصام أن إدارة 
المرأة للمشروع التجاري 
نج�اح  فرص�ة  يمنحه�ا 
أكب�ر، نظ�ًرا لطبيعة 
الم�رأة ف�ي التعام�ل 
الهادئ وقدرتها على 
الصب�ر عل�ى مطالب 
النس�اء، التي تتطلب 
وقًت�ا  الغال�ب  ف�ي 

طويال لمناقشة موضوع معين.
اما االقتصادي س�عيد الشكرجي فيرى أن 
بعض الرجال يلجأ إلى المرأة لتدير أعمالهم، 
نظًرا لقدرتها على جذب الزبائن، والتعامل 
بش�فافية مع مش�اكل العمل، إضافة إلى 
حرصه�ا ودقته�ا، ما أتاح فرص�ة النجاح 
الكبير للمش�اريع التي تديرها النساء.في 
مدينة الديوانية، تحتل نحو 40 داللة سوق 
المدينة، حيث تباع لع�ب األطفال وأدوات 

الزينة والمالبس واألحذية والمصوغات.
وال تعتبر" الداللة" أم حسين األمر جديًدا، 
فمن�ذ الق�دم كان للم�رأة دور نش�يط في 
تجارة المدينة، التي عرفت نس�اًء اشتهرن 
بممارسة التجارة بين المدن وعبر الحدود. 
وتشير أم حسين إلى أنها ورثت المهنة عن 
ابيها الذي توفي وهي ش�ابة، وكان عليها 
إعال�ة أهلها عب�ر تحمل مس�ؤولية ادارة 

المهنة التي تركها والدها بنجاح.
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دخول املرأة العـــراقية جمــــال 
األعمـــال وخصوصا التجــــارة دليــل 

علـــى دورهـا الفاعل يف املجتمع

إدارة املرأة 
للمرشوع التجاري 

يمنحها فرصة نجاح 
أكرب، نظرا لطبيعتها 

يف التعامل اهلادئ

 حني  ختتلف  مع   رشيك  
 حياتك ,  تشاجر   معه 

 وعاقبه   قليال   

في سوق التجارة

المرأة "الداللة" تكسر احتكار الرجل لألعمال

مـــن حــــياتــــنا

شجار األزواج بين الغضب والغفران.. ال بد من مسافة فاصلة

ً

امل�ستقبل العراقي/ متابعة
ال   شك   أن   العالقة   الزوجية   أكثر   العالقات   اإلنسانية  
 حساس�ية   وه�ي   تحتاج   إل�ى   مه�ارة   حقيقية   في  
 التعامل   معها   حتى  تك�ون   الحياة   الزوجية   ناجحة  
 وال   ينغ�ص   صفوها   ش�يء   وذل�ك   ال   يمن�ع   وقوع  
 أخطاء   من   جانب   أحد   األطراف ،  ولكن   المهم   كيفية  
 التعامل   م�ع   هذه   األخطاء   فرغم   األقوال   الش�ائعة  
 ب�أن   عل�ى  المح�ب   الحقيق�ي   أن   يغف�ر   كل   ش�يء  
 ويس�امح   الحبيب   على  األخطاء   التي   يرتكبها ,  فإن  
 ه�ذا   ليس   رأي   آخر   الدراس�ات   الت�ي   تناولت   الثمن  
 الذي   قد   تدفعه   العالقة   بين   الشريكين   جراء   غفران  

 أحدهما   لزالت   اآلخر .
 امل�ساحمة والتاأثريات ال�سلبية     

 ففي  دراس�ة  قدمت   في   المؤتمر   السنوي   للجمعية  
 األمريكية   لعلم   النفس   تبين  " أن   مناقش�ة   صريحة  
 مفعم�ة   بالغض�ب  " قصي�ر   األم�د "  تق�دم   للعالقة  
 بي�ن   الزوجين   عل�ى   الم�دى   الطويل   فوائ�د   أفضل  
 بكثي�ر   مم�ا   تقدم�ه   المس�امحة   والغف�ران ".  هذا  
 ورغم   النزعة   الش�ائعة   في   عل�م   النفس   في   الفترة  
 األخيرة   والقائلة   بأن  لمسامحة   واللطف   والتفكير  
 اإليجاب�ي   قد   يجعل   المحبين   يتغلبون   علي   الصعاب  
 ف�ي   عالقاته�م   إال   أن   الدكت�ور   جيمس   م�اك   نالتي  
 يرى   الموضوع   من   زاوي�ة   مختلفة  " كنت   أجد   أدلة  
 باس�تمرار   تش�ير   إلى   أن   األفكار   والتصرفات   التي  
 يقوم   بها   البع�ض   بهدف   أن   يصلوا   إلى  حالة   أفضل  
 تؤدي   عكس   مفعولها  -  أي   الحالة   األس�وأ ,  وغالبا  
 هؤالء   األش�خاص   هم   األكثر   حاجة   لمس�اعدتنا ". 
 لذل�ك   س�عي   الدكتور   م�اك   نالتي   إل�ي   معرفة   مدى  
 التأثي�رات   اإليجابي�ة   الفعلي�ة   له�ذه   الطريقة   في  
 التفكي�ر   عل�ي   العالق�ة   بين   الش�ريكين   م�ن   خالل  

 مراجعته   لمجموعة   من   الدراسات  
 الحديث�ة   والت�ي   وج�د   م�ن  

 خالله�ا   أن   المس�امحة  
 قد   تؤدي   إلى   تأثيرات  

 سلبية   غير   مرغوبة  
 على   ه�ذه   العالقة . 
 إذ   يذك�ر   الدكت�ور 
في دراسته "  نمر  
 جميعن�ا   بأوقات  

 يؤذينا  

 فيها   الش�ريك   بشكل   أو  
 بآخ�ر ,  فقد   يك�ون   غير  
 مس�ؤول   مادي�ا   أو   ال  
 يدعمن�ا   عندم�ا   نكون  
 بأمس   الحاج�ة   إليه   أو  
 حتي   ق�د   يخوننا ,  وفي  
 هذه   الظروف   نتس�اءل  
 م�ا   إذا   كان   يج�ب   علينا  
 أن   نسامح   ش�ريكنا   أم  
 أن   نغضب   ونتمسك   بهذا  
 الغضب ".  وقد   أشار    إلى  
" أن   عوامل   كثيرة   تلعب  
 دورا   ف�ي   التأثي�رات  
 الس�لبية   للمس�امحة  
 عل�ى   العالق�ة ,  منه�ا  
 تكرار   وشدة   األذية   التي  
 يس�ببها   الشريك   ومنها  
 النض�ج   النفس�ي   لديه  
 ودرجة   وعي�ه ,  إذ   يذكر  
 الدكت�ور   االقتن�اع   بأن  
 الشريك   يس�امح   يقود  
 األش�خاص   اللطيفي�ن  

 إلى  محاولة   عدم   اإلس�اءة   إليه   مجددا   واألشخاص  
 المسيئين   إلى   اإلساءة   إليه   مجددا .  

باإلضافة   لذل�ك   فإن   الغضب   يلع�ب   دورا   مهما   في  
 اإلش�ارة   إل�ى   الطرف   المس�يء   بأن   س�لوكه   ليس  
 مقبوال :  إن   كان   بمستطاع   الشريك   أن   يحل   المشكلة  
 التي   قد   تستمر   وتؤثر  في   العالقة   في   حال   لم   يفعل  
 ش�يئا   حيالها ,  فلعله   من   المفيد   تأجيل   المس�امحة  
 وإظه�ار   الغض�ب   إلى   حي�ن" . إذن   النصيح�ة   التي  
 تقدمها   الدراسة   أنك   في   المرة   القادمة   التي   تختلف  
 فيها   مع   ش�ريك   حياتك ,  تش�اجر   مع�ه   وعاقبه  
 قليال   بدل   أن   يرق   قلبك   وتسامحه   بسرعة  

 لكي   تستمر   عالقتكما   كما   يجب . 
تتنا�سى وال تغفر!!

سهيلة عبد الله " موظفة "  تقول :  هذه  
 الدراسة   قريبة   إلى   واقع   الحياة   اليومية  
 عل�ى   الرغ�م   من   أن�ه   يب�دو   أن   العكس   هو  
 السائد   ولكن   في   حقيقة   األمر   أن   المرأة   قد  
 توه�م   زوجها   بأنها   قد   غفرت   له   ذنبه   في  
 أي   جرم   تجاهها   أو   اتجاه   أس�رتها   ولكنها  
 في   الحقيقة   قد   تتناس�ى   ولكنها   ال   تغفر   في  
 داخله�ا   أي   موقف   س�واء   بخل   م�ادي   من   الزوج  
 أو   عم�ل   عالقة   مع   امرأة   أخرى   أو   س�لوك   ما   نحو  
 أقاربه�ا   وأهله�ا   وتتذك�ر   دائما  
 مش�اعرها   وردود   أفعالها  
 نح�وه   ف�ي   ه�ذا   الموقف  
 حتى   إذا   ما   تكرر   منه   مرة  
 أخري   تتص�رف   بناء   على  
 أحاسيسها   هذه   إذا   ما   تكرر  
 الس�لوك   نفس�ه   من   زوجها  

 أن   تتح�دث   إلي�ه   ع�ن   مواقف   ويمكن  
 افتراضية   آلخرين   مروا   بموقف   مشابه   وهناك   من  
 غف�رت   وندمت   وهناك   أيضا   التي   لم   تغفر   وبالتالي  
 كان   لهذا   األمر   أثر   على   س�لوك   زوجها   نحوها   الذي  

 ح�رص   على   عدم   تكرار   خطئه   وإظهار   اكتراثه   برد  
 فعلها . 

احلياة مليئة باخلالفات
وتقول   مريم حس�ين  42  س�نة   " ربة بيت "  الحياة  
 الزوجي�ة   مليئ�ة   بالخالف�ات   اليومي�ة   الت�ي   يجب  
 التغاض�ي   عنها   معظم   األحيان   لك�ن   إذا   كانت   هذه  
 الخالف�ات   تمس   كرامة   الزوجة   أو   تكون   س�ببا   في  
 إهانتها   فالب�د   إذن   من   التوقف   لفت�رة   حتي   يعرف  

 عند   اآلخر   كل   منهم�ا   ق�دره  
 وحت�ى  ال   يس�تمر  
 مسلسل   اإلهانات  
 والتجري�ح   بي�ن  
 الطرفي�ن   ويفق�د  
 كالهم�ا   احت�رام  

 اآلخر   مما   يصل   بالحياة  
 الزوجية   إلي   حائط   س�د  
 ال   يمكن   تخطيه   بعد   ذلك  
 وأفضل   دائم�ا   أن   تكون  

 الزوج�ة   م�ن   الحكمة   بحيث   تص�ون   كرامتها   دون  
 الدخول   في   نقاشات   حادة   مع   الزوج . 

ثقافة الزوجني
أما   عبير  مس�لط  "طالبة جامعي�ة"  فتقول   يتوقف  
 ذل�ك   على   ثقاف�ة   الزوجين   واتفاقهما   قب�ل   الزواج  
 بحي�ث   يجب   أن   يتفق�ا   على   أن   الخالف�ات   يجب   أن  
 تحل   بينهما   بالنقاش   الهادئ   ولو   حدث   مثال   ونظر  
 ال�زوج   إلى   أخري   فيجب   على   الس�يدة   أن   تناقش�ه  
 ولكن   بدون   عصبية   وأنا   هنا   أكون   لم   أغفل   الموقف  
 أو   الخطأ   ال�ذي   قام   به   الزوج   وأظه�رت   له   أن   لدي  
 موقف�ا   ضد   ه�ذا   التصرف   وف�ي   الوقت   نفس�ه   لم  

 أخسر   أسلوب   التفاهم   بيننا   واألمور   لم   تتفاقم . 
ويتفق   معه�ا   علي  صبيح "مدرس"  متزوج   فيقول  
" أفض�ل   أن   تب�ادر   زوجت�ي   إذا   م�ا   أخط�أت   بفتح  
 الموض�وع   معي   وال   تظ�ل   صامتة   و"ش�ايله "  في  
 نفس�ها   وف�ي   نفس   الوق�ت   ال   تظل   تعي�د   األخطاء  

 القديم�ة   كلما   قمت   بخطأ   وتتذكره�ا   لي   وترددها  
 على   مسامعي   في   كل   مرة   يحدث   فيها   خالف   ولكن  
 م�ن   األفض�ل   أن   تصارحني   بهذا   الخط�أ   ونتناقش  
 في�ه   بهدوء   دون   ش�جار   أو   دون   أن   نص�ل   إلى  عدم  

 االحترام   في   التعامل   والنقاش ". 
عدم اإغفال االأخطاء

أيض�ا   تش�اركنا   بال�رأي   د .  خول�ة  إبراهي�م   "علم  
 النف�س "    فتقول :  فكرة   التعام�ل   مع   أخطاء   الزوج  
 س�واء   بإهماله�ا   أو   التركي�ز   عليه�ا   تتوق�ف   على 
 نقطة   أساسية   تبدأ   منذ  
 بداية   التق�دم   للزواج   أال  
 وهي   أنن�ا   عند   االختيار  
 لل�زواج   ال   ب�د   أن   يكون  
 تعاملن�ا   م�ع   أخط�اء  
 زوج   المس�تقبل  
 لي�س   عل�ى   فرضية  
 تغييره�ا   ألنه�ا   لن  
 تتغي�ر   وبالتال�ي  

 اس�تقرار   ال�زواج   يصب�ح  
ئم�ا    على   كيفية   التعامل   قا

 مع   هذه   األخطاء   س�واء   بتقبلها   أو   بمحاولة   إيجاد  
 أس�اليب   للتعامل   معها   ومن   أمثل�ة   ذلك   الفتاة   التي  
 ترى   فيمن   تقدم   للزواج   منها   أنه   بخيل   فتقول   معي  
 أنا   لن   يكون   بخيل   وهذا   غير   صحيح   ألنه   س�يكون  
 بخيال   ماديا   وفي   مش�اعره   أيضا   بينما   نجد   واحدة  
 أخرى   تتعامل   مع   هذه   المشكلة   بشكل   أكثر   واقعية  
 فتقول :  إن   لديها   دخال   ماديا   مناسب   وسوف   تتقبل  
 هذا   العيب   إذن   المهم   أن   كل   واحدة   تكيف   نفسها   مع  
 عي�وب   زوجها   ففكرة   أننا   نغفل   األخطاء   والعيوب  
 خط�أ   وال   نأمل   ف�ي   تغييره�ا   ولكن   ماذا   س�نفعل  
 معها   ومثال   آخ�ر   فتاة   تقول   عالقت�ه   بأمه   عالقة  
 قوية   لكن   عندما   أدخل   حياته   سوف   أعرف   أغيرها  
 وواحدة   أخري   تقول   س�وف   أكون   أقرب   ألمه   منه  
 وبالتالي   س�وف   أكس�بها   لصفي   وتضيف   د .  مني  

 أبوطي�رة   إن   الش�خصيات  
 مختلفة   ومتباين�ة   وهناك  
 م�ن   يقب�ل   زوج�ا   بعي�وب  
 معين�ة   وأخري�ات   يرفضن  
 تل�ك   العي�وب   ويك�ن   على  
 استعداد   لتقبل   نوعية   أخري  
 من   العي�وب   بحيث   يتوافق  

 ذلك   مع   شخصياتهم .
  

اإطالة فرتة اخلطوبة
وت�رى   د . خول�ة    ض�رورة  
 أن   تط�ول   فت�رة   الخطب�ة  
 وال   يكون   هناك   اس�تعجال  
 على   إتمام   الزواج   فالس�نة  
 الواحدة   غير   كافية   وتضيع  
 غالب�ا   في   الترتيب   وش�راء  
 الجه�از   ويك�ون   التركي�ز  
 فيها   علي   الماديات   أكثر   من  
 العالقة   التي   س�وف   تكون  
 بي�ن   الطرفي�ن   وتق�ول   أنا  
 ضد   منع   الفت�اة   وخطيبها  
 م�ن   الخ�روج   مع�ا   فالب�د  
 من   اس�تغالل   فترة   الخطوبة   في   دراس�ة   بعضهما  
 البعض   وإذا   لم   تخرج   معه   فهي   هنا   سوف   تراه   في  
 مكان   محدود   ومرسوم   وسوف   يغفل   أشياء   كثيرة  
 البد   أن   يكون   هن�اك   مجال   أكثر   للتعارف   والخروج  
 سوف   يتيح   للفتاة   أن   ترى   خطيبها   وآراءه   وأفعاله  
 مع   أهله   وأصدقائه   وآخرين   وهي   هنا   س�وف   ترى  
 ش�خصيته   الحقيقي�ة   وال   تق�ل   فت�رة   الخطبة   عن  
 عامين   ألن   الش�خص   لن   يستطيع   أن   يتجمل   لفترة  
 طويلة " وتضيف  " أن   األش�ياء   التي   سوف   تجد   بعد  
 الزواج   سوف   تكون   بسيطة   ويسهل   التعامل   معها  
 وأي   معاش�رة   بين   الزوجين   في   الس�نة   األولى   إلى  
 س�نتين   س�وف   تحتاج   إلى  فترة   معان�اة   حتى   يتم  
 تطبيع   وتكيف   كل   منهم�ا   على   اآلخر   حتي   إذا   كانا  

 يعرفان   بعضهما   البعض   جيدا   قبل   الزواج   ألن   الحياة  
 في   منزل   واحد   والحياة   المش�تركة   والمسؤوليات  
 تفرض   بالضرورة   مواجهة   بعض   المش�كالت   التي  
 تدخل   في   نطاق   الس�واء   والمشكالت   الطبيعية   في  
 ه�ذه   المرحل�ة   وبالتالي   علينا   أال   نف�زع   من   ظهور  
 تل�ك   المش�كالت   في   الس�نوات   األولى   م�ن   الزواج  
 عل�ى   أن   يت�م   التعامل   معه�ا   بحكمة   وفه�م   وتقبل  
 وإدراك   أنه   يمكن   تجاوزها   بقدر   من   الصبر   وحسن  

 المواجهة . 
دعي املركب ي�سري!!

أما   غادة   طالب   " ناش�طة نس�وية  فتشير "  إلى   أن  
 هناك   أنماطا   من   ش�خصيات   النس�اء   ال   تس�تطيع  
 أن   تتغاض�ى   ع�ن   األخطاء   حت�ى   وإن   كانت   أخطاء  
 بسيطة   وتقول   هذا   النمط   يجعل   الزوج   يتمادى   في  
 أخطائه   بس�بب   المش�كالت   ويجعله   يعلق   أخطاءه  
 على  ش�ماعة   النكد   الزوجي   الدائ�م   وأن   هذا   يكون  
 مبرره   لألخطاء   التي   يقوم   بها   وهناك   نمط   آخر   من  
 الس�يدات   أكثر   تعقال   وهن   من   يتحدثن   في   األشياء  
 أو   األخط�اء   الكبيرة   والمصيرية   فقط   وهناك   نمط  
 ثالث   م�ا   بين   األكث�ر   عقال   والس�لبية   وه�ي   تنظر  
 ألخط�اء   ال�زوج   من   منطل�ق   دعيه   يفعل   ما   يش�اء  
 م�ادام   ال   يؤث�ر   عل�ى   حرك�ة   الحي�اة   الطبيعية   في  
 المن�زل   وهي   هنا   ت�داري   على   المش�كالت   بمنطق  
" دعي   المركب   يس�ير ". وتضيف :  ف�ي   كل   الحاالت  
 هن�اك   طباع   ال   تتغي�ر   في   الرجل   وكلم�ا   كان   النكد  
 أو   المناقش�ات   حول   هذه   األخطاء   أقل   أعطت   قيمة  
 للنقاش   عندما   تحدث   مش�كلة   تستحق   عنها   وقفة  
 وهذا   يش�عر   الرجل   بأن   الموق�ف   مختلف   وبالتالي  
 يك�ون   هناك   نس�بة   تقدير   للموقف   م�ن   الرجل   في  
 ه�ذه   الحالة . وتنص�ح   الس�يدات   بض�رورة   اختيار  
 الوق�ت   المناس�ب   للخناقة   الزوجي�ة   ولذلك   تنصح  
 باالبتع�اد   عن   التوقيت   الذي   يكون   فيه   الزوج   عائدا  
 من   العمل   أو   السفر   أو   مشوار   بعيد   فقد   يحدث   عند  
 دخ�ول   المنزل   يج�د   الزوجة   في   حال�ة   غضب   ألن  
 الغضب   في   هذا   التوقيت   س�وف   يجعله   أكثر   غضبا  

 بسبب   إرهاقه .  

ً

ً
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حمطات يف السرية العطرة

بسم الله الرحمن الرحيم
 )الَِّذي�َن َق�اَل لَُه�ُم النَّ�اُس إِنَّ النَّ�اَس َقْد 
َجَمُع�وا لَُكْم َفاْخَش�ْوُهْم َفَزاَدُه�ْم إِيَماًنا 
َوَقاُل�وا َحْس�ُبَنا اللَّ�ُه َوِنْع�َم الَْوِكيُل()آل 

عمران:173(.
نشأ العالمة الشهيد السيد مهدي الحكيم 
)رضوان الله عليه( في أحضان مرجعية 
والده االمام السيد محسن الحكيم )قدس 
سره(، استلهم منها علومه وسيرته كما 
تمي�ز بدماثة الخل�ق واألريحي�ة العالية 
واالنفتاح األش�ّم فكانت تطلعاته بحجم 
الخالص الذي يضع للظلم نهاية فترّس�م 
قيم تلك الدوحة العلوية ولم يأبه لطغيان 
البع�ث الجائر فتصدى للنظ�ام البائد في 
ظل مرجعية األمام الحكيم وتعاطى مع 
األحداث بش�جاعة اقتحم أس�واراً خاف 
اآلخرون ان يتس�لقوها، كما خافه أعداء 
الله واإلنسانية فكادوا ودّبروا له مؤامرة 
بلي�ل غاش�م ول�م تثن�ه تل�ك التحدي�ات 
فانفتح بعقله وقلبه وروحه على العالم 
اإلس�المي واإلنس�اني مع�ًا فكان�ت له 
محطات مّيزت مس�يرته الش�ريفة نقف 

عندها مشيدين ومستذكرين:
-1            صناعة الحدث: عرف عن الشهيد 
السعيد الس�يد مهدي الحكيم )رض( انه 
كان يخط�ط ويبادر ويؤس�س فتنعكس 
األحداث فيتعامل معه�ا بوعي وصالبة. 
يصن�ع الح�دث بنفس�ه أو يس�اهم م�ع 
صّناعه فيوجد وس�طاً مؤث�راً من العمل 
في بناء اإلنس�ان وفي تصعيد المواجهة 
مع الظالم طاغي�ة عصره صدام وحزبه 
العنص�ري. ولم ينتظر ان يكون صدى أو 

رّد فعل.
-2  التفاع�ل: انطالق�اً م�ن إيمان�ه ضد 
االس�تبداد والظل�م كان ي�ذوب في هذه 
معه�ا  ويتعام�ل  والمش�اريع  البرام�ج 
بصدق وحرارة. كان يمّد مريديه وأخوانه 

وأصدقاءه بشعلة العمل والديمومة على 
الصراع ضد الظالمي�ن لم يهن ولم ينكل 
وان ضعفت عزائم البعض لطول المحنة 

وتعقيداتها.
-3  الترابي�ة: كجده أمي�ر المؤمنين علي 
ب�ن أبي طالب )ع( حين س�مي أبا تراب، 
كان الش�هيد في نشأته وس�يرته ترابياً 
حت�ى استش�هاده وكان مث�االً للتواضع 
والبس�اطة والروح الطيبة، كان يواسي 
الضعيف والفقير والصغير وهو يمارس 
اعقد مراحل العمل ومس�توياته العالية، 
وه�ذه رائع�ة تمي�ز به�ا )رض�وان الله 

عليه(.
-4   عدم االس�تئثار: وه�ذه رائعة أخرى 
م�ن روائع�ه )رض�وان الل�ه علي�ه( ل�م 
يحل�م ولم ي�رد أن يكون رئي�س كيان أو 
مجموع�ة فهو يؤس�س ويدع�م ويعمل 
ويترك ذل�ك لآلخرين يعملون من خاللها 
فلم يستأثر بعنوان أو جماعة أو مؤسسة 

وغير ذلك.
-5   الالفئوية: كان سفيراً للمرجعية في 
كل م�كان لم يحّده عنوان ضيق وال إطار 
م�ن األط�ر ف�كان للجميع ويطم�ع فيه 
الجميع ايضاً ألنهم لم يجدوا فيه اصراراً 
عل�ى فئوية ول�م يتخندق ض�د اآلخرين 
فكان يعمل في الهواء الطلق مع الجميع 

ليوحد الجهود كلها ضد طاغية عصره. 
-6 انفت�اح بمبدئي�ة: وه�ذا المركب من 
اعقد الح�االت التي يواجهه�ا المتصدي 
ف�ي عمل�ه لكن�ه )رض( كان ف�ي غاية 
الت�وازن لم يج�رح مبدأ م�ن مبادئه ولم 
يتج�اوز قي�م الش�ريعة وضوابطها مع 
ان�ه كان ينفت�ح عل�ى كاف�ة االتجاهات 
العلمانية واإلسالمية القومية والمذهبية 
ومختلف الديانات واإلثنيات، فتمثل قول 
رسول الله )ص(: )خالط الناس ودينك ال 

تكلمنه( أي ال تجرحّنه.

-7  محطاته المتعددة: لقد تنقل في بلدان 
متعددة وعانى فيها ما عانى لكنه أسس 

فيها الكثير من العمل والمؤسسات.
ومن محطات عمله انه تنّوع في تحركه 
العلمائي والسياس�ي والديني والثقافي 
واالجتماع�ي وأعط�ى الكثي�ر ف�ي هذه 

السبل.
وهن�اك الكثي�ر مم�ا تمي�ز ب�ه الش�هيد 
السعيد السيد مهدي الحكيم )رض( غير 
م�ا ذكرن�اه، ومن هن�ا البد ان يس�تلهم 
الرجال المخلصون لله ولرسوله ولدينه 
الحني�ف كل تل�ك المعان�ي ليك�ون ذل�ك 
ضابطاً للس�لوك والحرك�ة والعمل بعيداً 
ع�ن األنا وتحقي�ق االمج�اد الذاتية على 

حساب األمة وآالمها.
فرح�م الله الش�هيد الحكيم )رض( الذي 
اغتالت�ه )سياس�ة الغ�در الدولي�ة( بي�د 
مرتزقة صدام في الس�ودان، )يبش�رهم 
ربهم برحمة من�ه ورضوان وجنات لهم 
فيها نعيم مقيم()سورة التوبة:21( وقد 
ال نك�ون مغالي�ن وال مجانبين للحقيقة 
حين نقول ان )سياس�ة الغ�در الدولية( 
ه�ي وراء تصفي�ة رم�وز ه�ذه العائل�ة 
العلمائي�ة المجاهدة كما حصل لش�هيد 
المح�راب الس�عيد الس�يد محم�د باق�ر 

الحكيم )رض(.
رحم الله ش�هداء ه�ذا الطري�ق الصعب 
ال�ذي ال يس�لكه إال من امتح�ن الله قلبه 

ففاز بالرضوان ومجاورة الرحمان.
فسالم عليه يوم ولد ويوم جاهد وناضل 

ويوم استشهد.
)َوالَ َتْحَس�َبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلواْ ِفي َس�ِبيِل اللَِّه 
أَْمَواًت�ا َب�ْل أَْحَي�اء ِعن�َد َربِِّه�ْم ُيْرَزُقوَن(

)سورة آل عمران:169(.
          مدير مركز دراسات جنوب العراق

alawsie@hotmail.com   
                                                                                               

ال احد ينكر ان حكومة الش�راكة فش�لت بتحقيق طموح�ات الجماهير وإرضائهم, 
الجماهي�ر التي تهافتت على صن�دوق االقتراع عام 2010 منتظ�رة دورة برلمانية 
تنتش�لها من درك تراجع الخدمات والتقدم إلى وضع أس�س ومنهاج لمس�يرة بناء 
الوطن, حلم تبدد وأصبح في مهب رياح الخالفات السياس�ية التي ما تركت الشعب 
يتلفظ انفاس الهدوء فضال عن حكومة تتشارك كتلها الجلوس على طاولة مجلس 

الوزراء وتختلف خارجه, والختالفها قصة تعطل مسيرة بلد بأكمله.
انزلق العراق طائفيا في أعوام ش�هدنا فيها موتاً ال رحمة فيه, موت بطرق يقشعر 
له�ا البدن وترتجف منها القلوب, أدركنا م�ن خاللها أن التناحر والتقاتل لن يضفي 
ال�ى نتيجة لحل ناجع يق�ود العراق لبر االمان, ولكن هناك من يّصر على ان الحلول 
تأتي من ش�ق صف العراقيين وتغلي�ب الطائفة والعرق على االنتم�اء للعراق الذي 
اصبح كابوس�ا يزعج البعض ليس ألن العراق أصبح ديمقراطي او انه أول من قدم 
ديكتاتوره على خش�بة العدالة وحس�ب بل ألن الحكم في العراق صار يسمى حكماً 

)شيعيا( وان قلب الهالل الشيعي المزعوم قد اكتمل.
لع�ل هذه واحدة من )اللعنات( التي جعلت من العراق حلبة لفرض النفوذ وس�احة 
لع�راك دول يعيش مواطنوها آمنين ببيوتهم وال يدرون ان المواطن العراقي اصبح 
يهّج�ر من بيته عنوة ألنه ينتمي لطائفة معين�ة دون اخرى, بل األدهى من ذلك انه 
اصبح يخاف من اس�مه اذا م�ا كان يمثل رمزا من رموز الطائف�ة التي ينتمي اليها 

فكان العراق يعاني ويالت خيانة من رووا الحديث عن رسول الله!, ولذلك فأن افول 
ايام الطائفي�ة والموت كان انتصارا للعراقيين اجمع وفخ�را لهم يتباهون به امام 
كل العالم بأنهم شعب واحد, ان فرقته المذاهب فيوحده حب الوطن, ولكن; هل ما 
قيل هذا حقاً؟ هل ان العراق متوحد فعال؟ لن أكون تشاؤميا كما ينهج بعض كتابنا 
ألعلن ان العراق محترق, كال فالعراق ليس بهذا السوء ولو ُترك األمر للناس لما رأيت 
احده�م يريد نتيجة ما يحدث في العراق كما في المظاهرات األخيرة, ولعمري انها 
لعبة انطوت على الناس من جديد ولكن هذه المرة كان إيحائها سياس�يا. خصوصا 
وان المظاهرات لم تقتصر على محافظة معينة بل ان كل العراقيين تظاهروا والكل 

يدعوا لنبذ تلك األيام المريرة.
لعل الهدف قد اكتش�ف م�ن وراء تلك المهات�رات وعرفه الجميع فه�و ليس مطلباً 
ينته�ي بمجرد تحقي�ق منجز حكوم�ي او اخ�راج المتهمين من الس�جون او رفع 
اجتث�اث البعث وغيرها بل ربما هناك أيادي خارجي�ه تفكر بأبعد من هذا فتتجاوز 
كل تلك الف�روض ولها أبعاد فرض النفوذ الطائفي والتضييق اإلقليمي على العراق 
والت�ي ال اعتقدها س�تنجح م�رة أخرى, والدليل ن�رى ان هناك م�ن يتحدث ويلوح 
بربي�ع عراقي كما حصل بدول المنطقة اال ان الواقع خالف ذلك فالعراق ليس دولة 
يحكمها دكتاتور او حزب واحد وللصندوق االنتخابي كلمة ابلغ من ثرثرة ما يردنا 

من وراء الحدود!.

 عملي�ات االغتي�ال التي ش�هدتها الب�الد خالل 
االس�بوع المنص�رم كانت ذات وجه�ة طائفية 
مح�ددة ث�م ج�اءت التفجيرات الحق�ا بوجهة 
طائفية معاكس�ة، لق�د اس�تهدفت االغتياالت 
هوي�ة طائفية واس�تهدفت التفجيرات هويات 
طائفي�ة وقومي�ة، ما يعن�ي أنن�ا نعيش تحت 
ضغط يريد اشعال حرب طائفية، وهذا ال يعني 
ان طرفا واحدا نفذ ش�طري الجرائم ولكن هذا 
االحتمال ال يمكن الغ�اؤه ايضا، ورغم الحديث 
الكثي�ر عن اس�تهداف وح�دة الع�راق وتوزيع 
االتهامات بش�أن س�عي دول وجهات الش�عال 
حرب أهلية في العراق، إال إن الجهد السياس�ي 
الحقيق�ي لمنع ه�ذه المخططات م�ن التحقق 
م�ازال غائبا.نس�تطيع االس�تمرار ف�ي ش�تم 
المتآمرين والمحرضين لوقت الطويل لكن ذلك 
لن ينفعنا في شيء، البد من العمل على تجسير 
العالق�ات مع دول المنطقة الت�ي نظنها راغبة 
بإثارة المش�اكل في العراق، يجب أن نفهم ماذا 
يري�دون وان كنا متأكدين من نواياهم الس�يئة 

ويائس�ين من تغيير مواقفهم فالبد من السعي 
اليجاد تماسك داخلي يمنع المؤامرات وعالقات 
خارجي�ة ورواب�ط دولي�ة تمن�ع اآلخرين من 
التجاوز على بالدنا، فالمنطقة محكومة بكبار 

من خارجها.
إذا كان ساستنا ال يريدون تقديم تنازالت للدول 
الت�ي يتهمونه�ا بالتآم�ر على الع�راق من أجل 
إقناعه�ا بالكف وال يقدرون عل�ى القيام بأذى 
مقابل يردعها، فاألحرى بساس�تنا أن يتنازلوا 
لبعضهم البعض لي�س فقط من أجل العراقيين 
وإنم�ا من أجلهم هم قبل أن ينه�ار هذا الهيكل 

على رأس الجميع. 
هذه الوصفة ليس�ت غائبة عن أذهان ساس�تنا 
وال ه�ي مس�تحيلة التنفيذ لكنه�ا تتقاطع مع 
مص�ادر الرزق السياس�ي الس�ريع القائم على 
وج�ود احتقانات وأع�داء حقيقيين ومتخيلين 
يثيرون رع�ب الجمهور ال�ذي يضطر لالختباء 
تح�ت عب�اءة طائفت�ه أو قوميته متناس�يا كل 
ح�االت الفش�ل والفس�اد والك�ذب فه�و يريد 

النج�اة بجل�ده ال أكث�ر، وألن الجمه�ور يعيش 
مهددا باالغتي�االت والتفجي�رات واالعتقاالت 
فه�و ل�ن يكون ق�ادرا عل�ى التفكي�ر بوضوح 
ولذلك س�يقبل بحكاي�ات الزعم�اء الطائفيين 
والعنصريي�ن الت�ي تروي له المذبح�ة القائمة 
والمذبحة القادمة وتربطها بالمذابح القديمة، 
الحقيقي�ة والمتخيلة، ولو اعتمدن�ا نظرية إن 
المس�تفيد م�ن الجريمة هو م�ن نفذها لكانت 

فضيحة هائلة. 
زعم�اء الطوائ�ف الي�وم أم�ام محن�ة فلعب�ة 
التحش�يد ت�كاد تنفج�ر بي�ن أيديهم مث�ل لغم 
يعج�ز حامله عن التخلص منه، لقد أفرطوا في 
اس�تخدام اللعبة حتى قامروا ب�كل ما يملكون 
ويبدو إن اللعبة تجاوزت قوانينها األولى وتكاد 
الرهانات الخاس�رة أن تطيح بكل ما تحقق من 
مكاس�ب، اللعب�ة تفل�ت أو كادت، واالغتياالت 
واالنفجارات األخيرة إنما دوي أجراس عمالقة 
عسى أن يسمعها الالعبون وأن يكفوا عن جمع 

األرباح الدنسة.

يضحكون يف العتمة

الوحدة الوطنية و سهام الطائفية

الشهيد السيد مهدي احلكيم )رض( يف ذكراه اخلامسة والعرشين
التضيــــيــق اإلقليـــمــــي

االغتيـــاالت والتفجيـــرات

يختص�ر البعض النقاش القائم ه�ذه األيام بأنه يمثل فريقي�ن، األول تغييري يقبل 
بالفوض�ى إن كان�ت نتيجة التغيير، والثاني ش�ديد الواقعية يرف�ض الحراك بحجة 
المحافظ�ة على االس�تقرار. بينما ال ينتب�ه المتجادلون، خصوص�اً منهم من يملك 
سلطة النشر، إلى أنهم ال يجدون من يستمع إليهم سوى أعضاء النادي الذي صارت 
له مكاتب كثيرة يتنقل هؤالء بينها مثل التنقل بين صفحات العالم االفتراضي، علماً 
بأن المعضلة التي تواجهنا جميعاً تنحصر في عدم القدرة على إطالق تيار قادر على 
فرض تنمية بشرية حقيقية من دون تبعية واستبداد، ويحمل أفكاراً خالقة لتطوير 

البنى األهلية واالجتماعية واالقتصادية.
الطم�وح هنا، أم�ر منطقي جداً. ال هو مالذ حالمين باس�تعادة ماض ذهب إلى غير 
رجع�ة، وال هو مضاد حي�وي للحاالت االنفصالي�ة واإلقصائية، ال س�يما تلك التي 
تدف�ع أف�راداً إلى حض�ن الماكين�ة األميركية التي يرتف�ع ضجيجه�ا نتيجة الصدأ 
ال�ذي يكس�و آلياتها. والطم�وح، هنا، حاجة طبيعي�ة في مواجهة االنه�زام الكلي 
ألفراد ومجموعات، يمارس�ون أسوأ أنواع االنس�حاق، فتراهم يهيمون بمواقفهم 
وس�لوكياتهم كم�ن ال يعرف طريقاً إلى جح�ر يؤويه. فتارة يتغّن�ى هؤالء بحداثة 
بناه�ا ناهب�و النفط في الجزيرة العربي�ة، أو يندفعون لرفع راي�ة تيار جاهلي كما 
ه�ي حال األكثر نفوذاً في أوس�اط الحراك الس�وري، وهو الهارب م�ن مهمة فهم 
أس�باب صعود التيار اإلس�المي في العالم العربي، ولو أن قس�ماً من�ه يعتنق فكراً 
إقصائياً يبش�ر بعالم أكثر قس�اوة من عالم االس�تبداد. وهؤالء، يتلّبسون حداثوية 
غربية قائمة على منطق االس�تغالل الكامل بالقوة، الناعمة منها والخشنة، ودائماً 
بحسب الوصفة المطلوبة إلعادة استعمار شعوب بحجة إنقاذها من قهر تاريخي. 
وللمصادف�ة، فإن االس�تعمار الغربي ما خل�ف إال القهر والتخلف وفّت�ت الثروات. 
جدي�د هؤالء، ليس المثاب�رة على رفض المس�اهمات الحقيقية في بناء اس�تقالل 
متكام�ل، بل في اعتبار كل جهد يصّب في مواجهة آلة القهر الغربية المتجددة نوعاً 
م�ن االنتحار. وفي هذه الحال�ة، تصبح مقاومة االحتالل، مث�اًل، ضرباً من الجنون 
واالخت�الل في العقل. وتصبح مح�اوالت منع فرط العالم العربي إلى دويالت ضرباً 
من الهوس بأنظمة ش�مولية قابضة على حقوق األفراد وحرياتهم. وكأنه ال مجال 
لقيام حالة قادرة على مواجهة االس�تعمار بكل أش�كاله، وتحرير الفرد العربي من 
قيود سالطين النفط والعسس. وهؤالء هم أنفسهم الذين تدخلوا باكراً لحصر حراك 
حقيق�ي في مصر وتونس وليبيا ضمن كوريدور النظام العالمي الناش�ط لنهب ما 
تبقى من ثروات العرب لمواجهة أزمة االقتصاد الغربي. وهم أنفسهم الذين يريدون 
رس�م صورة التغيير في جنوب الجزيرة العربية وش�رقها على شكل الذات الملكية 
المش�ينة. وه�م أنفس�هم الذين ال يري�دون للع�راق أن يقوم من جدي�د، وهم الذين 
يريدون لس�وريا أن تبقى أسيرة التخلف واالنحدار، وال يرون في لبنان سوى سوق 
للعهر، بينما ينش�دون دولة فلسطينية افتراضية على شكل »قرية باب الشمس« ال 
أكث�ر. هل ألحد أن يفّس�ر لنا كيف قام تحالف مفاجئ بين ما يمثله كتبة آل س�عود 
من ذوبان في فكرة انتهازية أنتجها الغرب تحت عنوان »ازمط بريش�ك«، وتستولد 
خطاباً هو عبارة عن عملية لعب على الكالم خالية من أي مضمون إنساني، وبين ما 
يمثله مرتّدون لجأوا أيضاً إلى إمارات فالتة من س�لطة آل س�عود، وقرروا هم أيضاً 
اللعب على الكالم، فصار الحديث عن المقدس�ات اإلنسانية، وبين ما يمثله أبو مزيد 

الليبي الذي نزع عن أهل الشام أرضهم وقرر أنها أرض للرباط؟
ال داعي ألي مناورة بالكالم. ثمة اس�تحقاقات كبيرة ماثلة للعيان. وكّل له س�لوكه 
ال�ذي يعك�س فهماً وموقف�اً. وبالتالي، ليس م�ن داع ألن يختبئ أح�د خلف رايات 
الحري�ة. وكل م�ا يتطلبه األمر قليل م�ن المصارحة والمجاه�رة بالموقف األصلي 
ال�ذي ليس خافياً حتى يس�عى البعض إلى لّفه بالعتمة. من يؤّي�د أميركا فليقل إنه 
راض بسياس�اتها ومعجب بما تقدمه الى البش�رية ويوافق على االلتحاق بها، فرداً 
أو مجموع�ة أو غي�ر ذلك. ومن ال يزال يصدق أن في أوروبا س�لطات تحمي حقوق 
اإلنس�ان، فم�ا علي�ه إال أن يدين المطالب�ة مثالً بإطالق س�راح جورج عب�د الله أو 
االنسحاب الفرنسي من ليبيا ومالي. ومن يعتقد أن في حكام الجزيرة العربية خيراً 
لهذه األمة، فما عليه سوى نصح النساء بمساوئ قيادة السيارات لقرن إضافي من 

الزمن. ومن يَر في إيران عدّوة للحرية والتقدم، فما عليه إال إعالن الجهاد ضدها.
أما عن حفل توزيع جوائز »واهبو الخير لإلنس�انية«، فليس من ينتظر أن يطّل على 
مس�رح احتفاله س�وى أولئك الذين قررت مص�ارف األرض اختيارهم رمزاً للحرية 
والتق�دم واالزده�ار. وبالتال�ي، فمن حق ه�ؤالء الذي�ن باتوا يرفض�ون ماضيهم 
ويكره�ون مجتمعاته�م المتخلف�ة، أن يعلنوا جهاراً نه�اراً أنهم ليس�وا مّنا، نحن 
الجهلة الراكضين خلف س�راب. وهم ليس�وا مضطرين إلى دبلجة مقاالت وكتابات 
ليس فيها س�وى المحاولة المس�تمرة لصياغة موقف أخالقي من فاقدين لألخالق، 
إال إذا كانوا يش�عرون بأنهم، وهم على حافة القب�ر، ينوون إغاظة من رفض األخذ 

بأطروحاتهم. فإذا كانوا كذلك، فنحن لهم من الشامتين.
عن " األخبار" اللبنانية

الق�وى  تص�درت  متتالي�ة  لعق�ود 
الوطني�ة العراقي�ة نضاالت الش�عب 
م�ن اج�ل الحري�ات المغيب�ة لتأمين 
اإلرادة الشعبية والحقوق المشروعة 
بع�د  المواطن�ة  أح�كام  وترس�يخ 
األنظم�ة  صومع�ة  م�ن  معان�ات 
المنحرف�ة وأس�اليب االنتق�ام ل�كل 
الوقائع اإلنس�انية حت�ى جاء التغيير 
ف�ي 2003 وبعدها تالق�ى العراقيون 
على وثيقة الدس�تور لقناع�ة اغلبية 
الش�عب بمختلف قوميات�ه وأطيافه 
ع�زز  ال�ذي   2005 انتخاب�ات  ف�ي 
ش�رعية العملية السياس�ية مما دفع 
قوى االس�تبداد في المنطقة الحتواء 
ش�بكة االعمال اإلرهابية التي تنشط 
لهدر الثروات الطبيعية وتدمير البنية 
التحتي�ة وقت�ل القوى البش�رية ولم 
تتمرك�ز األنش�طة اإلقليمية وبعض 
الكالس�يكية  الخط�ط  عل�ى  ال�دول 
ف�ي عدائها للع�راق فحاول�ت ابتكار 
أس�اليب مختلفة للتخريب ومتطورة 
في توجيه أجندات تعمل لقذف سهام 
التخل�ف والحق�د للتروي�ج للنزاعات 
الطائفي�ة بمهني�ة من خالل وس�ائل 
التط�رف  رواد  ي�د  عل�ى  التجهي�ل 
المذهبي من فصائ�ل القاعدة أضافه 
ألس�اليب المفخخ�ات في الش�وارع 
عندم�ا أدركت ان المحورين اللدودين 
الطائفي�ة  ه�ي  اإلنس�ان  لس�عادة 
والتط�رف العرقي األكث�ر خطرا على 
المجتمع إلحداث ش�د طائفي لنزعة 
االنقس�ام تح�ت الوتيرة العش�ائرية 
والمناطقي�ة الت�ي تدف�ع إل�ى حالة 
إش�عال فتيل الح�رب األهلية، كما ان 

الميدان السياسي المرهق من أزمات 
غاية في الصعوبة يس�اعد في تأجيج 
حاالت النفاق والمهاترات وما يجري 
في العراق الي�وم من احتقان طائفي 
ومناطق�ي نتيجة تأثي�رات خارجية 
أسهمت في إيجاد النعرات وبث الفكر 
الوهابي لتش�طير المجتمع وتأخيره 
م�ن خالل عوامل اتس�اع رقعة الفقر 
وضعف الخدمات وانتش�ار األمراض 
مس�تودعات  وإنش�اء  االجتماعي�ة 
الي�أس في وض�ع تهدر في�ه حقوق 
اإلنس�ان. وم�ا يمي�ز العراقيون عن 
باق�ي دول العال�م أنه�م يخضع�ون 
لثالث�ة أع�راف حك�م س�ارية العمل 
على الس�احة العراقي�ة؛ 1 – االلتزام 
العش�ائري وعم�ل قان�ون العش�يرة 
في ترتي�ب العالقات وح�ل النزاعات 
كذلك تس�وية الخالفات. 2 – الطاعة 
واالمتثال لألحكام الدينية وتوجيهات 
المرجعية والعودة للمرجعية الدينية 
ف�ي ت�أزم العالق�ات السياس�ية بعد 
توس�ع رقع�ة الخالف�ات 3 – قانون 
ال�ى  يحتك�م  ال�ذي  الع�ام  الدول�ة 
الدستور ودور الس�لطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية.. كل السلطات 
الت�ي تم�ارس أعمالها على الس�احة 
العراقية تحت الئحة أنصاف العراقي 
ورفع مس�توى معيش�ته ومع كثرة 
أبواب التش�ريع اثقل الوضع العراقي 
الن الدس�تور ين�ص عل�ى عك�س ما 
يم�ارس ف�ي الش�ارع المب�اح.. قبل 
أيام التقيت الس�يد فاهم الموس�وي 
وج�رت  الغ�رب  دول  ف�ي  المقي�م 
دردشة عن الوضع في العراق والدول 

العربية وحاالت االحتراب السياس�ي 
والمذهبي وبعدها س�ألته عن الفرق 
بي�ن )الع�رب والغ�رب( فق�ال ه�ي 
النقطة ثم قلت له أنهم أصبحوا شعبا 
)مختارا ونحن شعب محتار( فابتسم 
وقال هي النقط�ة وقلت له أن الغرب 
ش�عوب وقبائل وقومي�ات )تحالفوا 
وفي بالدنا تخالفوا( فأجابني النقطة 
نفسها وقلت له الغرب وصلوا مستوى 
)الحصانة ونحن الزلنا في مس�توى 
الحضان�ة( فأجابن�ي مازلن�ا نعان�ي 
من النقطة نفس�ها وبعدها س�ألته - 
سيدنا وما هذه النقطة– قال النقطة 
المغيبة  الحقيقية  الديمقراطي�ة  هي 
الت�ي تغي�ر نه�ج وس�لوك الس�لطة 
وبم�ا ان الديمقراطية ه�ي منظومة 
عل�ى  تعتم�د  وممارس�ات  قواني�ن 
تش�كيلة مؤسس�ات الحكم ووسيلة 
سلطوية يتم تطبيقها حسب هيكلية 
المكون�ات  ف�ان  الس�لطة  وطبيع�ة 
السياس�ية العراقية التي هي إطراف 
في العملية السياسية صاحبة القرار 
يتوج�ب عليها التقارب م�ع التيارات 
اليس�ارية والليبرالي�ة والديمقراطية 
والقوى العلمانية المهمشة كي تأتي 
بأدواته�ا إلصالح العملية السياس�ية 
وحجب سهام الحقد المنظم من أجل 
بناء اس�س نظ�ام يح�وي خصائص 
االنتقالية وإيقاف  المرحلة  استكمال 
العرق�ي  والتط�رف  الطائف�ي  الم�د 
الم�وروث من األنظمة الس�ابقة كي 
اليك�ون المجتمع ادوات وقود لحرب 
أهلي�ة طائفية وفي اعتق�ادي لتقليل 
االنته�اكات وأزمة االنقس�امات من 

خالل . . .
 * - إيق�اف الح�رب اإلعالمي�ة بي�ن 
الق�وى المتصارع�ة عل�ى خالف�ات 
أكثره�ا تكهن�ات وهمي�ة عارية عن 
الصح�ة أغراضها مصالح ش�خصية 
وكلما تؤجج الهجمات تتس�ع فجوة 
الص�راع وتبع�د اإلطراف السياس�ية 
التي جبلت على التعاون في مؤتمرات 
المعارضة قبل سقوط النظام الخائب 

السابق من التقارب. 
* - تثمي�ن جهود القوى السياس�ية 
الداعية لالعتدال والتي  والشخصيات 
لعب�ت دور الوس�اطة بي�ن الفرق�اء 
السياس�يين ف�ي العملية السياس�ية 
بعد ان�دالع التظاه�رات االحتجاجية 
لضعف الخدم�ات ومعانات المواطن 
الفس�اد  تحجي�م  ف�ي  والمطالب�ة 

ومحاسبة المفسدين. 
* - تفعي�ل ثقاف�ة الوع�ي الوطن�ي 
ف�ي  دروس  تعاط�ي  عل�ى  والعم�ل 
ونب�ذ  المدني�ة  والدول�ة  المواطن�ة 
والعش�ائري  الطائف�ي  التط�رف 
االنتم�اء  عل�ى  والتأكي�د  والعرق�ي 
للوطن النه اكبر من االنتماء للطائفة 
والمذاهب ليس�ت بديلة عن األوطان 
والعم�ل لمعالجة مقوم�ات التطرف 
الطائف�ي ف�ي ام�ة اس�تهالكية م�ن 
تجهي�ل وتخل�ف وتحري�ض أجندات 
بائ�دة وهن�اك ب�وادر كبي�رة النهاء 
ح�االت التطرف الطائف�ي في العراق 
الن أغلبي�ة أطياف الش�عب تس�تنكر 

التطرف. 
* - تش�ريع قوانين تحري�م التطرف 
س�لوك  ونب�ذ  والعرق�ي  الطائف�ي 

التحري�ض كج�رم وطن�ي وان تلتزم 
فيه األحزاب التي تستفيد من االنتماء 
الطائف�ي ف�ي حمالته�ا االنتخابي�ة 
وم�ن التظاه�رات الت�ي تطال�ب في 
معالجة انفلونزا االجتثاث وان تجري 
التعدي�الت عل�ى المناه�ج التربوي�ة 
والتعليمية على أس�اس حب األوطان 
من اإليم�ان والتهذيب حول صومعة 

اإلنسان في الوفاء لوطنه.
 * - تفعيل دور المؤسسات للنهوض 
مش�روع  م�ن  المل�وث  بالواق�ع 
يه�دد  ال�ذي  التط�رف  أيديولوجي�ة 
باالنقس�ام لتدمير الش�عوب على ان 
تس�اهم في�ه كل منظم�ات المجتمع 
المدن�ي والقوى السياس�ية والدينية 
في نش�ر أحكام التس�امح والتعاون 
لتعزي�ز الوح�دة الوطني�ة وترس�يخ 
م�ن  واالس�تفادة  اإلنس�انية  القي�م 
تج�ارب ال�دول الديمقراطي�ة ألنه�ا 
هي األقل نزاع�ات طائفية في العالم 
لتضي�ق االبواب لحجب س�هام الغدر 

الطائفي.
 * - ان تنش�ط المؤسسات االعالمية 
كس�لطة رقابية في تكريس رسالتها 
ب�ث مفاهي�م  الس�امية م�ن خ�الل 
األمن والس�الم بدل الح�رب والدمار 
ونش�ر التوعية حول مب�ادئ الثقافة 
النافع�ة والح�وار المفي�د لمناهضة 
اي خدع�ة سياس�ية للهيمن�ة عل�ى 
الش�ارع لمصالح انية وطوبى للقوى 
االعالمية الشريفة التي حملت رسالة 
االصالح من ش�غيلة الفكر واليد التي 
تمنع اللعب بالطائفية وتنادي لتعزيز 

الوحدة الوطنية . .

كاريكاتري / فوؤاد ح�سون 

اإبراهيم الأمني
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نف�ت الفنانة غ�ادة عبد 
ع�ن  ت�ردَّد  م�ا  ال�رازق 
زواجه�ا م�ن أح�د رجال 
األعم�ال القطري�ن، مؤكدة 
ج رًسا، ولم تس�مع  أنها لم تتزوَّ

به من قبل.
وأضاف�ت غادة أنها عندما قررت 
أعلن�ت  واالنفص�ال  االرتب�اط 

ذلك، مش�رة إىل أنها منش�غلة اآلن 
بالتحضر لفيلم سينمائي وصفته 
رافض�ة  واملفاج�أة"،  ب�"القنبل�ة 

الخوض يف تفاصيله.
وقال�ت غ�ادة أنها س�عيدة بتكرار 
التع�اون م�ع املؤلف أيمن س�امة 
واملخ�رج محم�د س�امي، اللذي�ن 
تعاونا معه�ا يف مسلس�لها األخر 

"م�ع س�بق اإلرصار"، مؤك�دة أن 
املؤل�ف أوش�ك ع�ى االنته�اء م�ن 
كتابة س�يناريو املسلس�ل لينطلق 
التصوير الش�هر املقبل، ذلك كي ال 
يقعوا تحت ضغ�ط التصوير خال 

رمضان. 

غوميز.. إثارة وجنون على 
NYLON غالف

قام�ت النجم�ة س�يلينا غومي�ز بجلس�ة تصوي�ر 
مخصصة ملجلة NYLON خلطت بن مجموعة من 
اإلطاالت املختلف�ة عن بعضها.فظهرت س�يلينا 
مثرة بالشورت القصر والتوب الزرقاء وفوقها 
الس�ويترشت امل�وّردة، كم�ا بدت ام�رأة أنيقة 
تغطي وجهها بالش�بك الفوش�يا والورود 

املبعثرة عى رأسها.
ويف ص�وٍر أخ�رى أحبت س�يلينا أن تبدو 
عى طبيعتها بثياب الرياضة ولم تنس 
الفستان الزهري االنثوي الذي ارتدته 
لتتص�ّور وهي واقفة ع�ى الطريق.  
وقد تصّدرت س�يلينا غ�اف املجلة 
مرتدي�ًة توب ك�رة الس�لّة وتحتها 

بيكيني ظاهر.
س�يلينا  ان  إىل  اإلش�ارة  تج�در 
أجرت لقاء صحافيا مع املجلة 
تحدث�ت خال�ه ع�ن حياتها 
املهني�ة وعن فيلمه�ا الجديد 
 S P R I N G B R E A K E R S

حياته�ا  ع�ن  تحدث�ت  كم�ا 
بالنجم  وعاقتها  الش�خصية 

جاستن بيرب.

غادة عبد الرازق: لم أتزوج سرًا

اجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد 
فج�أة وق�د وجد نفس�ه مونت�را ومصورا 
اىل جان�ب مؤهات�ه املتمي�زة يف املونت�اج 
واملكس�اج ووس�ط كل ذلك الحب والعشق 
للكامرا والس�ينما..  والفض�ل كل الفضل 
يع�ود لوال�ده الس�ينمائي قاس�م محم�د 
سلمان مدير قسم السينما يف دائرة السينما 
واملرسح .. وبعد ان عمل يف فيلم )كرنتينه( 
عم�ل يف اكث�ر م�ن فيل�م س�ينمائي  حتى 
كانت كامرته تنقل وبأمانة وصدق وقائع 
مهرجان بغ�داد ملرسح الش�باب العربي يف 

دورته األوىل.
ذاك ه�و املص�ور الش�اب )محم�د قاس�م 

محمد( والذي كان معنا يف هذا الحوار :
* اي�ن كان�ت بدايت�ك الحقيقي�ة يف عال�م 

السينما تحديدا؟
� البداي�ة الحقيقي�ة ي�وم عمل�ت مصورا 
ملهرجان مرسح الطفل الثاني الذي أقيم عى 
امل�رسح الوطني.. ولكن بدايت�ي الحقيقية 
كان�ت حينم�ا كن�ت مس�اعدا للمصور يف 
اكثر من  عمل س�ينمائي )روائي ووثائقي 

وتسجييل( .
* وأين عملت مساعدا للمصور؟

� يف جمي�ع االف�ام الوثائقية الت�ي قامت 
بإنتاجه�ا دائرة الس�ينما وامل�رسح ومنها 
عى سبيل املثال: )القشلة( و)بابل عجائب 
الدنيا( إىل جانب تواجدي يف تصوير عدد من 

املرسحيات.
*وماذا عن مشاركاتك خارج العراق؟

� تلك كانت مج�رد امنية ولقد تحققت مع 
الفيلم العراقي الروائ�ي الطويل )كرنتينه( 
للمخرج عدي رش�يد.. وال�ذي تم عرضه يف 
مهرج�ان أبو ظب�ي الس�ينمائي..  وقد تم 
ترش�يحه ملهرجانات أخرى عاملي�ة.. علما 
بان الفيلم عرض يف العراق ومن خال حفل 

افتتاح املرسح الوطني بعد إعادة تأهيله . 
*هل من افام اخرى شاركت بها ؟

� هناك فيل�م )الحقيقة( حيث قمت باكثر 
من مهمة فنية اىل جانب قيامي كمس�اعد 
املونت�اج  امله�ام  تل�ك  وم�ن   .. للتصوي�ر 

واملكساج .
*هل من وقفة عند فيلم ) الحقيقة ( ؟

� اس�تغرق عرض الفيل�م  ) 45 ( دقيقة .. 
وه�و يعد وثيق�ة وطني�ة تاريخية اظهرت 
بطولة العراقين بوج�ه االرشار .. وقد قام 
والدي الس�ينمائي السينمائي قاسم محمد 
س�لمان بامله�ام اإلنتاجي�ة واملس�اهمة يف 
كتابه السيناريو والحوار .. علما بان الفيلم 
قد تم انجازه بتمويل خاص ودون االعتماد 

عى اي دعم خارجي .. وقد شارك فيه نخبة 
م�ن النجوم العراقين ويف مقدمتهم الفنان 

الراحل يوسف سواس. 
*هل هناك فيلم اخر قامت دائرة الس�ينما 

واملرسح بإنتاجه؟
� هن�اك فيل�م )جن�دي مكلف( س�يناريو 
واخراج الفنان بش�ر املاجد وفيلم اخر هو 

)تح�ت اجنحة الرحم�ة( للمخ�رج الفنان 
حميد الرماحي. 

*وجديد مشاركاتك السينمائية؟
� فيل�م )س�جال الكلم�ات( للمخ�رج عيل 
هاشم.. وفيلم )الجدران العازلة( للمخرجة 
ايم�ان خض�ر وتصوي�ر جمي�ع العروض 
املرسحية التي كان اخرها تصوير مهرجان 
بغ�داد مل�رسح الش�باب العرب�ي يف دورت�ه 

االوىل.
*وكيف كانت رؤاك االخراجية عند تصوير 

املهرجان العربي ؟
� بما أنني موظف يف دائرة السينما واملرسح 
ف�كان من واجبي تصوير  جميع  العروض 
املرسحية التي كان اخرها  تصوير املهرجان 
بتقنية حديثة .. حي�ث كان املخرج جالس 
وبالق�رب منه )س�يت مونت�اج( و)مكرس 
ص�ورة( وكان هن�اك اتص�ال ب�ن املخرج 
وطاقم التصوير .. حي�ث كان املونتاج آنيا 

للمهرجان.
*وماذا عن طموحك  الذي حققته؟

� عملت مع فنين وفنانن وهذا رشف يل. 
*والطموح الذي تصبو اليه ؟

� أن اعم�ل مع والدي يف إنت�اج فيلم روائي 
طويل، سينمائي وليس فيديويا. 

*وماذا عن أمنيتك الرئيسية ؟
� أن تتح�رك عجل�ة الس�ينما العراقية  اىل 

األمام ودون أن تتوقف ثانية. 
اختياره�ا  ت�م  الت�ي  األف�ام  يف  *ودورك 
ملرشوع بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 

2013؟
� يف حرك�ة دؤوبة للتواصل مع تلك األعمال 
املخت�ارة وعن�د املواق�ع الت�ي تحت�اج إىل 
كفاءتي يف التصوير الس�ينمائي وعرب مبدأ 

الرجل املناسب يف املكان املناسب.

اع�داد واخ�راج / الدكت�ور احم�د محم�د عبد 
االمر

تمثي�ل / مجموعة  م�ن تدرييس وطلبة كلية 

الفنون الجميلة يف جامعة بابل 
تقدي�م / ورش�ة دم�ى التمثيل الصام�ت يف جامعة 

بابل 
الزمان / كانون االول 2012

املكان / شوارع مدينة الحلة 
"عربت املرسحي�ة التي قدمت بأس�لوب خيال الظل 
ع�ن صور واقعي�ة من الح�رب االخرة ع�ى العراق 
ع�ام 2003 فضا ع�ن اه�م املحط�ات االجتماعية 
والسياس�ية الت�ي م�ر به�ا الش�عب العراق�ي بع�د 

التغير".
املخرج

د . احمد محمد عبد االمر

يختلف نجوم الكوميديا عن غرهم يف أنك تكاد تش�عر 
أن امل�وت بعيد عنهم فهم يبتس�مون دائما ويرس�مون 
البهجة عى ش�فاه غرهم حت�ى تظن أن مثل هؤالء ال 

يموتون أبدا لكن املوت حقيقة وكل البرش زائلون.
فق�د الوس�ط الفني يف م�ر أول من أم�س، اثنن من 
أشهر نجوم الكوميديا الذين تميزوا بطابع خاص رغم 
أنهما وقفا يف الصف الثاني لكن أدوارهما تركت عامات 

يف مسرة الكوميديا املرية.
س�يف  وحي�د  ح�د الفن�ان  أ
يف  املمي�زة  العام�ات 

رغ�م  املس�رة  تل�ك 
ل�م يحص�ل  أن�ه 

ع�ى البطول�ة 

املطلق�ة لك�ن وج�وده يف أي عم�ل كان ضامنا لنجاح 
ه�ذا العم�ل وإضفاء جو م�ن البهجة تماًم�ا كما كان 
يفعل الفنان الراحل عبدالسام النابليس.الفنان الراحل 
الذي درس التاريخ لم يخرج طوال مش�واره الفني عن 
الكوميديا س�واء يف أعماله التليفزيونية أو السينمائية 
وبالطبع املرسحية وترك رقم�ا كبرا من هذه األعمال 
كان أش�هرها يف الس�ينما فيلم “التخش�يبة” و”األنثى 
والدب�ور” ومع نج�وم الش�باب عم�ل يف “أبوالعربي” 
محامي خلع، سيد العاطفي وغرها.يف التليفزيون قدم 
وحيد سيف العديد من األعمال أشهرها “املال والبنون” 
ومسلس�ل “س�امحوني مكنش قصدي” أم�ا يف مجال 
املرسح فكانت أش�هر مرسحياته “ش�ارع محمد عيل” 

مع النجم الراحل فريد شوقي.

يف نف�س املنطقة الفنية الت�ي عمل بها وحيد 
س�يف كان هن�اك نجم آخر ه�و الفنان نبيل 
الهجريس ولكن لكل منهما طابعا خاصا وإن 
كان الهجريس غلبت عليه نمطية األداء إال أنه 
ظل مس�احة كوميدية يف معظم األعمال التي 
ش�ارك بها.دور حنفي يف فيلم “صباح الخر 
ي�ا زوجتي العزي�زة” كان من أش�هر أعماله 
وكذل�ك دوره يف فيل�م “البن�ات عاي�زة إيه” 
ومع جيل الش�باب ق�دم العديد م�ن األعمال 
منها “ليلة س�قوط بغداد”.نجم�ا الكوميديا 
وحيد س�يف ونبيل الهجريس كانت حياتهما 
صاخب�ة باألعمال لكن رحيلهم�ا جاء هادئا 

ومفاجئا فلم يعلم أحد بمرضهما.

محمد قاسم محمد: حلمي أن أصّور فيلمًا روائيَاً طوياًل 

تفوقت النجمة األمريكية بيونسيه عى نجمات العالم، وفازت بلقب أكثر النساء 
إثارة يف القرن ال�21.

اللق�ب منحته مجلة »جي كيو« لبيونس�يه نتيجة االنجازات التي حققتها طوال 
مسرتها الفنية، ويف نفس الوقت حفاظها عى رشاقتها وجمالها عى الرغم من 

إنجابها لطفلتها بلو ايفي من زوجها املغني األمريكي جاي زي.
بيونس�يه معروفة أيضاً بأنش�طتها الخرية، ودعمها للرئي�س األمريكي باراك 

أوبام�ا، حي�ث تربع�ت وزوجه�ا بمبل�غ أربع�ة ماي�ن دوالر لدع�م حملته 
االنتخابي�ة للعام 2012، كما تم اختيارها لغناء النش�يد الوطني األمريكي 

يف حفل تجديد والية أوباما الش�هر الحايل، باإلضافة النش�غالها بتسجيل 
فيلم وثاقي عن حياتها.

إعدام إبراهيم باشا يدفع األتراك لزيارة قبره!!
حقق�ت الحلق�ة التي تم فيها إعدام ش�خصية »إبراهيم باش�ا« الذي 
يجسده املمثل الرتكي أوكان يالبك يف مسلسل »حريم السلطان« نسب 
مش�اهدة عالية يف تركيا، وهي الحلقة التي حملت رقم 19 من الجزء 

الثالث للمسلسل.
ويف الحلق�ة 20 انه�ارت زوجته »الس�لطانة خديجة« التي تجس�دها 
املمثلة الرتكية سلمى ارجيك يف املسلسل بشكل كامل، بعد أن رأت والد 
طفليه�ا جثة هامدة يف حديقة قره�ا، وعلت رصخاتها يف أرجاء 
تركيا بش�كل تعاطف معه األتراك، ودفعه�م لزيارة قرب »إبراهيم 

باشا« الحقيقي بعد أن أدركوا دوره يف الدولة العثمانية.
ُيذكر أن مسلس�ل »حريم الس�لطان« يعرض الجزء الثاني منه 
حالي�اً يف الوط�ن العربي، وقد ت�م تكريم أبطال�ه أكثر من مرة 
بع�د النجاح الكبر الذي حقق�وه يف عدد كبر من الدول خارج 

تركيا.

روبي "بدون ذكر أسماء"
إنتهى السيناريست وحيد حامد من كتابة مسلسله الجديد "بدون ذكر أسماء" ليعرض خال 

رمضان املقبل عى الشاشة مشرا إىل أن العمل تدور أحداثه يف إطار اجتماعي.
وأض�اف حام�د أنه رش�ح كا م�ن الفنانة الش�ابة روب�ي التي 
س�بق وان تع�اون معها من قبل يف فيلم "الوعد" لكونها االنس�ب 
للقيام بالبطولة النس�ائية، فيما رشح لدور البطولة الفنان أحمد 
الفيش�اوي، كما أن باقي فريق العمل سيتم االستقرار عليه خال 
أيام بالتنس�يق بينه وبن املخرج تامر محسن الذي سيتوىل إخراج 

املسلسل.
وأك�د عى أن العمل من املفرتض أن ينطلق تصويره الش�هر املقبل 
ليعرض خال رمضان حيث س�يتم البدء يف معاينة اماكن التصوير 

خال االيام القليلة املقبلة.
الجدير بالذكر أن وحيد حامد يبارش كتابة الجزء الثاني من مسلسل 
"الجماع�ة" الذي يتناول تاريخ جماعة االخوان املس�لمن منذ وفاة 
مؤسسها االمام حسن البنا وحتى االن لكنه لم يحدد موعداً لإلنتهاء 

من كتابته.

ستار خضير مع شارلي شابلن بغداد
رصح الفنان س�تار خضر بأنه ال يس�مي نفس�ه مخرجا .. بل ان 
لديه رؤية ليقدم شيئا .. ولكنه سيبقى ممثا يبحث عن الشخصية 
الجي�دة واملميزة .. وله�ذا فقد رفض )3( اعم�ال يف رمضان االخر 
النه�ا لم تكن بمس�توى الطم�وح عى الرغم من ان املس�احة فيها 
كانت كبرة .. لكونه كان وال زال يبحث عن الشخصيات التي تريض 

طموحه ..
والجدير بالذكر ان الفنان س�تار س�بق له وان اخرج لقناة الس�ام 
مسلس�ا بعنونا )ع املكش�وف( مدة الحلقة الواحدة ربع س�اعة .. 
كم�ا نفذ فيلما تلفزيونيا بعنوان: )ش�اريل ش�ابلن يف بغداد( وعمله 

الثالث واألخر اخراجيا هو )رمضان يف رمضان( يف ثاثن حلقة.

شوقي كريم يكتب لإلذاعة 
وعبد الخالق للتلفزيون

يس�تعد القاص شوقي كريم لدخول أستوديو اإلذاعة قريباً من خال 
اكرب مسلس�ل إذاعي طوال تاري�خ اإلذاعة العراقية ويتكون من 150 
حلقة تتح�دث عن تاريخ بناة اإلس�ام منذ بداية الدعوة اإلس�امية 
وعاق�ات الصحابة الكرام بالرس�ول محم�د )ص( وآل البيت الكرام 
واملسلسل عن فكرة لألس�تاذ محمد عبد الجبار الشبوط ومن املؤمل 

بن�اة  املسلس�ل  يق�دم  ان 
خ�ال  تلفزيوني�ا  االس�ام 
شهر رمضان القادم وتقام 

له استعدادات فنية كبرة.
توق�ع  اخ�رى،  جه�ة  م�ن 
الكات�ب العراقي الكبر عبد 
الخالق كري�م قرب حصول 
القنوات  اح�دى  اتفاق م�ع 
انت�اج  ورشك�ة  الفضائي�ة 
مسلس�له  النت�اج  خاص�ة 
)ال�كادود( وال�ذي عده من 
اه�م النصوص الت�ي كتبها 
...وح�ول العمل وما يحمله 
يف  كري�م  ق�ال  دالالت  م�ن 

تريح صحفي: هو ليس حكاية فقط بل أكثر من ذلك بكثر، يمكن 
وصفه بانه اللحظة التأريخية التي تتصادم وتتصارع وتتناظر فيها 
العدي�د من الحكايات التي تدور أحداثها يف احد املوانئ والتي تش�كل 
بإس�قاطاتها أخطاء اللحظ�ة التأريخية التي يعيش�ها العراقي اآلن 
و العمل يعتمد يف اس�لوبه ع�ى الواقعية الس�حرية يف طرح امللحمة 
الش�عبية االفرتاضية. الشخصية فيه حكاية والحكاية فيه شخصية 
ه�ي املكان يف الزم�ن اآلن امليناء ال�ذي قدر له ان يك�ون مقربة اهله 

لتظل صواري السفن ترفع ماهو اكثر سوادا من مجرد رشاع. 

بيونسيه األكثر إثارة في القرن الـ21

شذى حسون تصّور مسلسلها
أعلنت الفنانة العراقية ش�ذى حس�ون امس عى إحدى ش�بكات التواصل االجتماعي عن موعد البدء 

بتصوير املسلسل الذي يعد تجربة أوىل لها يف مجال التمثيل يف اخر الشهر الجاري.
وتقف حس�ون يف هذا املسلسل إىل جانب الفنان فايز الس�عيد بعدما وقعت عقد مع املنتج واملمثل 

االماراتي احمد الجسمي.
وذكر أن هذا املسلسل سوف يكون جاهزاً للعرض خال شهر رمضان املبارك.

وحيد سيف ونبيل الهجرسي.. حياة صاخبة وموت هادئ
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مسرحية  صور من بالدي
من ذاكرة المسرح العراقي



طالسب رجسل مسري بمحاكمسة القائسد الفرنسي الراحل 
نابليسون بونابسرت بتهمة كرس أنسف تمثال أبي الهسول وتدنيس 
األزهسر.  وأبلغت مصادر قضائية أن رجسًا من محافظة الغربية 
ُيدعى صالح توفيسق إبراهيم تقدم بباغ إىل النائب العام املري 
يطالسب فيه بس "محاكمة القائد الفرني نابليون بونابرت لقيام 
قواتسه بتحطيم أنف تمثال "أبسي الهول" وتدنيس خيولها األزهر 
الرشيف، وكذلك بمحاكمة كل من قام بهذه األفعال الشسنيعة".  
وقسال ابراهيسم يف سسياق باغه "أُطالسب، بمحاكمة مسن اعتدى 
بأقسى القوة عىل ذلسك التمثال الربيء، وإصسدار الحكم وتوثيق 
اعتذار من الشعب الفرني، مع ذكر الحكم يف املناهج واملقررات 
التعليمية، وُكتب التاريخ حتى ال ُتَصب اللعنات وتنشب الحروب 
وتدخل فرنسسا وشسعبها ومن يتبعها يف معركة خسارسة".  كما 

طالب مقدم الباغ بس "إعسادة اآلثار املرية املنهوبة واملرسوقة 
وتوقيسع أقسى العقوبسة عسىل الخائنسن الذين قامسوا برسقتها 

وتهريبها إىل الخارج".

  يبسدو أن رجسًا يسسكن يف مدينسة 
براتسسك الروسسية لن ينىس أبداً رحلته يف 
القطسار من العاصمة موسسكو إىل مدينة 
نريونغري بجمهورية ساخا، حيث تمكن 
مسن البقساء عسىل قيسد الحيساة يف ظروف 
قاسية قاطعاً مسافة 7 كيلومرتات ركضاً 
وراء القطسار يف درجسة حسرارة 40 درجة 
تحت الصفسر. ونقلت وكالة "إنرتفاكس" 
الروسية عن الراكب قوله إنه أثناء قيامه 
بالرحلسة خسرج إىل مدخسل يف العربة التي 
اسستقلها ليدخن، وعند عودتسه إىل العربة 
فتسح عن طريق الخطأ البساب الذي يؤدي 

إىل الخسارج. وخطى خطسوة واحدة فقط 
فسقط من العربة ليجد نفسه عىل قضبان 

السكة الحديدية. ولحسن حظه لم يصب 
بسسوء، إال أن الهلع انتابه عندما أدرك أنه 
ال يرتدي سسوى البنطلون والقميص، وال 
يوجسد حوله إال غابات ال نهاية لها والجو 
صقيع قارس، حيث كانست الحرارة تبلغ 

40 درجة تحت الصفر!
فانطلق الرجل يعسدو وراء القطار يف 
محاولسة للحاق به، إال أنه فشسل بالطبع، 
ولكنسه لسم يرضسخ لليسأس وتمكسن من 
قطع 7 كيلومرتات ركضسًا حتى وصل إىل 
أقسرب محطة قطارات، وتلقى اإلسسعاف 

واملساعدة الازمة.

قد يجهسل البعض مخاطسر اإلفراط 
يف اسستعمال امللسح، والسذي يعتسرب مسن 
األسسباب الرئيسسة للسسمنة، فغالبا ما 
يفرط البعض يف إضافة امللح إىل الطعام 
لتحسن مذاقه، ولكن املخاطر تكمن يف 
مسادة الصوديوم التي تبسدأ من احتباس 
املساء يف الجسسم إىل اإلصابسة بالسسمنة 

وارتفاع ضغط الدم.ومن املخاطر أيضا، 
حدوث أمراض القلب وانسسداد الرشاين 
والسكتة الدماغية وتلف الكىل.وبحسب 
املبسادئ التوجيهيسة الغذائيسة من وزارة 
الزراعة األمريكية، فإن متوسسط كمية 
الصوديوم املسسموح بتناولها يوميا هو 
ثاثسة آالف وأربعمئسة مليغسرام، أي ما 
يعادل ملعقسة صغرية ونصسف امللعقة. 
وهنساك نصائح للحد من تنساول امللح يف 
الطعسام، تأتي أوالهسا يف الحد من تناول 
األطعمة الرسيعسة املليئسة بالصوديوم، 
الغنيسة  املعلبسة  األطعمسة  واسستبدال 
باألمساح، بالطازجسة أو حتسى املثلجة، 
والتقليل من تنساول الخبز الحتوائه عىل 

كميات كثرية من امللح.   

  لم تتمكن امرأة فرنسية من حضور 
مراسيم دفنها، بعد أن فشلت دار الدفن 
يف إيصسال جثتهسا اىل املقسربة يف املوعسد 
املحدد. وذكرت وسسائل إعام فرنسسية 
أن عائلسة، ماريسا لويز مالسكا، اجتمعت 
لتسُودِع جثتهسا الثسرى بمنطقسة قريبة 
مسن بوردو، غري أن دار الدفن فشسلت يف 
إيصال جثمانها باملوعسد املحدد لدفنها، 
مسا اضطسر العائلسة إىل إجراء املراسسيم 
مسن دونها. وعند وصسول الجثة يف وقت 
الحق من اليوم املحدد، كان معظم أفراد 
األرسة قسد عسادوا إىل وظائفهم، فقررت 
العائلسة رفسع دعوى عسىل السدار بتهمة 
إلحاق "أرضار نفسسية" بها. يشسار إىل 
أن أمنيسة املسرأة األخرية كانست أن تدفن 

إىل جانسب زوجهسا ، وهو طلسب اقتىض 
اجتياز 200 كيلومسرت من منزل الرعاية 
التسي توفيت فيه حتسى املكان الذي دفن 

فيه زوجها.
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لقطة من
 الزمن اجلميل

1189- امللسكان اإلنجليسزي 
ريتشارد األول والفرني فيليب 
يبدآن بحشد جيوشهما  الثاني 
باتجساه الرشق يف إطار الحملة 

الصليبية الثالثة.
1793- إعسدام امللسك لويس 
السسادس عسرش عىل يسد الثوار 
الفرنسين باستخدام املقصلة.

حملسة  بسدء    -1864
تاورانجسا خال حروب املاوري 

بنيوزيلندا.
رشكسة  تأسسيس    -1899

أوبل للسيارات.
1915-  افتتساح أول مكتب 
بريسد يف الكويست وذلك يف منزل 

املعتمد الربيطاني.
1917-  زلزال يف إندونيسيا 
يقسارب  مسا  وفساة  إىل  يسؤدي 

الس15000 شخص.
اكتشساف كوكسب    –1930

بلوتو.
1954-  انطساق الغواصسة 
األمريكيسة "نوتيلسوس"، وهي 
التاريسخ تبسدأ  أول غواصسة يف 

بالعمل.
رحلسة  أول  إقساع    -1976

لطائسرة الكونكورد بن باريس 
وريو دي جانريو.

عسن  تعلسن  ليبيسا    -2007
نيتها ترسيح 400 ألف موظف 
حكومي وهسو يمثل ثلث القوة 
العاملة وذلسك يف خطوة تهدف 

إىل تقليل اإلنفاق.
2009- الرئيسس األمريكسي 
باراك أوباما يطلب بوقف مؤقت 
ملحاكمات املشتبه بتورطهم يف 
قضايا إرهابية والتي تجرى يف 
معتقسل جوانتانامسو ملدة 120 

يوما.
النسواب  مجلسس    -2012
اليمنسي يوافسق عسىل مسرشوع 
قانسون بمنسح الحصانة التامة 
للرئيسس عسي عبد اللسه صالح 
وأن تنطبق هذه الحصانة عىل 
املسسؤولن الذين عملوا معه يف 
املؤسسسات املدنية والعسكرية 
واألمنية فيمسا يتعلق باألعمال 
وال  السياسسية  الدوافسع  ذات 
تنطبق عسىل األعمال اإلرهابية، 
ويأتي إقرار هذا القانون تنفيًذا 
لبنسود املبسادرة الخليجية لحل 

األزمة اليمنية.

150 رياالً
 خمالفة الكتابة عىل السيارة

يف مثل هذا اليو م

21
كانون الثاين

الرسسمي  املتحسدث  كشسف 
بسإدارة مسرور املنطقسة الرشقيسة، 
عسي الزهرانسي، أن دوريسات املرور 
ستسسجل مخالفة مرورية عىل أية 
مركبسة تضع ملصقسات أو كتابات 
عسىل جسسم السسيارة أو زجاجهسا. 
وقال الزهراني، إن املخالفة املرورية 
عىل صاحب املركبة املخالفة بوضع 
ملصقسات عىل السسيارة تبلغ قيمة 
الحد األعىل لها 150 رياالً، فيما يبلغ 
الحد األدنى 100 ريال، مشرياً إىل أن 
هذا الترف يعسد مخالفة مرورية 

يخالف عليها نظام املرور. 
ويأتي حديسث الزهراني، بعدما 
انتسرشت يف اآلونسة األخسرية ظاهرة 

الكتابة عىل املركبات، بقصد عرض 
السسيارة ذاتها للبيسع، فيما تختلف 
بعض العبارات املكتوبة من مركبة 
إىل أخسرى، وتتنوع الكتابسات غالباً 
بن قصائد شعرية، ونصائح دينية، 
وعبارات تتعلسق باألندية الرياضية، 
فيمسا يذهسب آخسرون إىل أبعسد من 
ذلك بكتابة أرقسام هواتفهم النقالة 
أو رموز األجهسزة الذكية للتواصل. 
وقال بعض أصحساب املركبات التي 
تحمسل كتابسات، إن األمسر ال يعسدو 
كونه هوايسة، حيث يتسم تغيري تلك 
العبسارات بشسكل أسسبوعي، فيمسا 
يريد آخسرون من هذا الترف لفت 

األنظار إليهم، حسب وصفهم.

 يذهسب بعسض الرجسال إىل أبعسد 
الحدود إلثسارة إعجاب امرأة، حتى لو 
اضطسروا إىل الرسقسة، وهسذا ما فعله 
أمريكسي اعتقل بتهمسة رسقة رشائح 
مسن اللحم وبعض املرشوبسات أرادها 
إعجساب  وليثسري  رومنسي،  لعشساء 

امرأة.
ونقلت وسسائل إعام أمريكية عن 
أن حسارس أمن يف أحسد املتاجر ضبط 
املتهسم وهسو يحساول رسقسة رشائح 
لحم، وبعسض املرشوبسات بقيمة 80 
دوالراً، ولدى سؤال املدعن العامن له 
عن سسبب فعلته، أّكد أنسه أقدم عليها 
إلثارة إعجساب امرأة، وقد ُوّجهت إليه 

اتهامات الرسقة الذي أثبت مجّدداً أنه 
ما مسن يشء ال يفعله الرجسال إليقاع 

النساء يف شباكهم.

 تعمد وحدة مكافحة التحرش الجني، 
التابعسة للرشطة الهنديسة يف منطقة قريبة 
من بومباي، إىل فرض غرامات عىل النسساء 
الوحيدات والشبان والشابات الذين يشكلون 
ثنائيساً ويخرجسون بعسد هبسوط الليسل، يف 
مبادرة اتخذت بعد تعرض طالبة الغتصاب 
جماعسي أدى إىل وفاتهسا. وقسال الرشطسي 
رامكانت ماهري إن "الثنائي غري املتزوج أو 
النساء الوحيدات الاتي نرصدهن يف أماكن 

معزولسة أو يف زوايا املتنزهسات والحدائق يف 
وقت متأخر سنطلب منهن عدم املجيء إىل 

هذه األماكن".
 وأضساف يف تريح “عندمسا نرصدهن 
نطلسب منهن عدم املجسيء إىل هذه األماكن 
وعدم التسسبب بإزعاج يف األماكن العامة”، 
موضحساً أن الرشطسة تعمسل عسىل التحقق 
مسن خلو الشسوارع مسن الناس بعسد مغيب 

الشمس".

كلامت متقاطعةوصلت متأخرة إىل مراسيم دفنها  ! خماطر امللح

الركـض وراء قطـاراحليدر خانة يف االربعينيات

بونابرت يكرس "خشم" أيب اهلول

لون مع

متاهـــــة يرسق.. ليثري إعجاب امرأة !

غرامـــــة هنديـــة

افقي

عمودي

1 – أمبراطور فارسي ُلقب بس "ذي القرنين" 
 2 – جيش عظيم – شاعر أموي 

 3 – نهر أوروبي  - أسم موصول 
 4 – أغنية ألم كلثوم 

 5 – ما أعّد من الشجر وقوداً للنار – يشاهد 
 6 – أدرك – خليج أقصى شمالي أفريقيا 

 7 – مكان اللهو والتسلية – من المهن اإلنسانية 
 8 – حرف جر – صان
 9 – طليق – الحسن .

1 – من مشاهير فاسفة اليونان 
 2 - مدينة فرنسية – جرو الضبع 

 3 – الوحدة والتجمع 
 4 – فيلسوف يوناني -  يدوس 

5 – ارتدى – لإلستدراك 
 6 – عكس فشل – عكسها  ال يباح 

  7 – جوهر – بلدة في فلسطين جنوبي القدس 
  8 – غزال – جاهل 

 9 – كتاب لكارل ماركس .

 العدد )424(  االثنني  21  كانون الثاني  2013

احلمل
االبتعاد عن املشكات يساعدك 
عىل الرتكيسز أفضسل، فحافظ عىل 
هسذه الوتسرية بعسض الترفسات 

الصبيانية لن يكون ملصلحتك،

الثور 
التحسركات  تكثيسف  اىل  بسادر 
االجتماعية، فهو يوم ممّيز يسلّط 
األضسواء عسىل قدراتسك اإلبداعيسة 
واإلنسسانية، ولعلك تنسال جوائز أو 

ميداليات تقديراً لجهودك

اجلوزاء
التفسّرد فسي السرأي مسسألة 
خطيسرة وذات أبعاد، وال سسيما 
سسلباً  سسينعكس  ذلسك  كان  إذا 
على طبيعسة العاقة مع الزماء 
الفكرة التي تكّونت عند الشريك

ال�سرطان 
مهما حاول بعضهم تشويه 
صورتك، فإّنهم لسن يتمكنوا من 
الكبيريحرمهم  فرصيسدك  ذلسك، 
تخسسر  قسد  مبتغاهسم  تحقيسق 

الرهان مع الشريك

الأ�سد 
رقعسة  توسسيع  السى  تميسل 
الكثيسرة  فالمشساريع  نشساطاتك 
والنشساط موجسود. خافسات حول 
ميراث قد تتطور. أخبار بعيدة تحمل 

البهجة لألسرة عاقتك العاطفية

العذراء 
تراكم المشسكات في العمل قد 
يسؤدي الى مواجهسة مسع اآلخرين، 
فسسارع إلى تخّطي ذلك لترتاح أكثر 
قسد تمسّر العاقسة بالشسريك بفتسرة 

اختبار غير معلنة

امليزان
ال يسسمح هسذا اليسوم بارتسكاب 
األخطساء ألّنسك بذلسك تعّرض نفسسك 
لخسارة الفرص الثمينة المقبلة. لذلك 
حاول قدر اإلمسكان إنجاز كل ما عليك 

انجازه على نحو صحيح وسليم

العقرب 
تكون الحركة كبيرة، وتكون 
مسستعداً ألخذ المبادرة وخوض 
األمسور  تبسدو  تجربسة جديسدة. 
واضحة وشفافة، ويسهل عليك 

اتخاذ القرار

القو�س 
وانفراجسات  سساّرة  أخبسار 
مهّمة تطسال الوضع المهني في 
الدرجسة األولسى. تتحّمسس لكل 
ما هو جديد وجسريء تصّرفاتك 

استفزازية

الدلو 
أخلق الظروف المناسسبة في 
حياتك، لكن سيطر على انفعاالتك 
وغضبك وتسسرعك تسيطر الغيرة 
والمناكفسات العاطفيسة وتخساف 

على عاقة ما من االنهيار

اجلدي
التفساؤل وااليجابيسة يفتحسان 
الكثير من االبسواب، وهذا يضمن لك 
مسستقباً زاهراً الشسريك يبحث عن 
المسستقبل، فيمسا تكتفي بالتسسلية 

وهنا يظهر سبب الخاف

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

فخوراً بنفسك

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

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

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

برجك اليوم 
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صفـــــحـة 

لالشتراك 
واإلعتالن 

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

الأخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

              اريزونا/ رويترز

 ابت�اع رجل من أريزونا مغرم بش�خصية 
الرجل الوطواط العربة التي استخدمتها هذه 
الش�خصية يف الحلقات التلفزيونية الش�هرية 
بمبل�غ 4.2 مليون دوالر خ�ال مزاد أقيم يوم 

السبت.
وف�از ريك تش�امبني ال�ذي يمل�ك رشكة 

لتقديم الخدمات اللوجستية بالعربة السوداء 
يف  ظه�رت  الت�ي  املقعدي�ن  ذات  الرياضي�ة 
مسلس�ل )الرجل الوطواط( بطولة آدم وست 
وبريت وورد من عام 1966 اىل عام 1968 بعد 
مزايدات حماسية جرت يف سكوتسديل بوالية 

اريزونا.
وق�ال تش�امبني )56 عام�ا( لروي�رز يف 
مقابل�ة رسيعة بع�د رشائه الس�يارة يف مزاد 

الس�بت »نش�أت عىل ح�ب الرج�ل الوطواط 
وجئ�ت هنا بنية رشاء الس�يارة. حقا تمكنت 

من رشائها وتحقق الحلم«.
وكانت هذه ه�ي امل�رة األوىل التي تطرح 
فيه�ا الس�يارة يف م�زاد. وإضاف�ة اىل س�عر 
الس�يارة وهو 4.2 مليون دوالر س�يكون عىل 
املش�ري ان يدفع نح�و 420 ألف دوالر أخرى 

عاوة عىل الثمن كأقساط للتأمني.

وس�يارة الرجل الوطواط هي يف االس�اس 
س�يارة ط�راز لينكولن فوت�ورا لع�ام 1955 
وهي سيارة تصنعها رشكة فورد للسيارات يف 
ايطاليا.ويف عام 1965 ابتاع الس�يارة بمليون 
دوالر جورج باريس الذي كان امامه 15 يوما 
العداد الس�يارة للمسلسل التلفزيوني الشهري 
وتعديله�ا بالش�كل املطل�وب بمبل�غ 15 الف 
دوالر. وامتلك باريس السيارة منذ ذلك الحني.

وق�ال باريس لرويرز ان�ه قدم الكثري من 
الس�يارات للسينما واملسلس�ات التلفزيونية 
من قبل لكن هذه السيارة كان يجب ان تكون 

مختلفة بشكل واضح عن باقي السيارات.
وق�ال باري�س )87 عام�ا( يف مقابلة قبل 
امل�زاد »كن�ت أري�د له�ذه الس�يارة ان تقوم 
ب�دور مثل باقي املمثل�ني. كان يجب ان تكون 

السيارة نجمة يف حد ذاتها. وقد فعلت.«

عتتربتتة الرجتتتل التتوطتتتتواط للتتبتيتتع !

أطلقت الهيئة العامة للضرائب/قسم الشركات )تقرير ضريبة 
الدخل الجديد( والذي بدأ العمل به اعتبارا من الســنة 2012 
الماليــة  )2013 التقديرية( وتؤكد الهيئــة العامة للضرائب 
علــى وجوب إن يرفق هذا التقرير مع البيانات المالية المقدمة 
ويكون جزءا منها وسوف لن يتم استالم أي بيانات مالية ما لم 

يرفق معها هذا التقرير وذلك بعد ملئ كافة حقوله.
يمكــن الحصول علــى نمــوذج التقرير من الموقــع االلكتروني 

WWW.Tax.mof.gov.iq للهيئة العامة للضرائب

تقرير رضيبة دخل الركتتات

اعالن

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي
المستشـار العام 

مجتتعتتة التتالمتتي 

ش�ّككنا يف مق�ال س�ابق بإمكانية تنفي�ذ القرار الق�ايض برفع 
الج�دران الكونكريتية, وحرم�ان الطائفيني من وس�يلة لعملهم, ثم 
بإزالة التجاوزات عىل أم�اك الدولة... وجاء الجواب رسيعا وبصيغة 
تفق�أ الع�ني.. وإل�خ، فتغاضينا وتجاهلن�ا... إال أن هن�اك من يبخل 
حت�ى بهذه.. وال تعاظم بتغاِضٍ مفض�وح... فقد جرى التجاوز عىل 
أماك الدولة يف وقت القرار ووقت اإلثارة اإلعامية, وعىل نحو صارخ 
وعيان�ي ويدعو لاع�راف بعدم وج�ود رادع... وه�ذه املحلة )120( 
خل�ف دار الحري�ة والجماهري يف ب�اب املعظم, عند ج�ر الرصافية 
ببغداد ..يس�كنها صحفيون من عرشات السنني ..جاء هذه األيام من 
بنى فيها وس�كنها ...وتح�ت عنوان أمانة بغداد ..والس�اكن حارس 
معدات وآليات مقاول تنظيف. وبجوار املجلس البلدي.. اي ان األمانة 
با عاقة بهذا األمر ...وبذا زاد الحواسم يف هذه املحلة بذرائع رسمية 
...ث�م أعقبه�ا أن دخلت اآلليات إىل إحدى س�احاتها ومش�هد تمثييل 
قوامه مدير عام جديد يأمر بتس�وية األرض وإعدادها لاستخدام... 
هكذا رصاح�ة وعلنا.. وجوابا صارخا عىل ق�رار نائب رئيس الوزراء 
لش�ؤون الخدمات برفع الجدران الكونكريتي�ة املتضاعفة  ..وبازالة 
التج�اوزات ع�ىل ام�اك الدولة ....ول�ذا حاول جمع م�ن الصحفيني 
االتص�ال بالس�يد حكي�م عبد الزه�رة مدير إع�ام أمانة بغ�داد ولم 
يوفقوا إلخباره بهذه املمارسات التي تلقى عىل األمانة وتشوه عملها 
وسمعتها, مثلما تقيم شاهدا يف قلب بغداد عىل سيادة الحواسم وعلو 
كلمته�م وبلوغه�م ان يزعموا أنهم بأمر رس�مي وبموافقة وحضور 

شخيص.
وإذا كن�ا ش�ككنا بإمكانية تنفي�ذ القرار الحكومي قبل ش�هر.. 
فإننا نس�لم ونرف�ع صوتنا باالع�راف أننا بعقول قديم�ة وال تفهم 
الح�ارض.. وانه إذا غصت املحلة باملتجاوزين..  ال الفقراء, وزادوا بعد 
قرار الحكومة فأن س�طوة هذه الفئة أكثر تأثريا وحس�ما وخطورة 
وإرهاب�ا.. وهن�اك م�ن يراه�ن.. دون ان يعني ه�ذا الره�ان تنبيها 
للسلطة وإلزامها بإجراء ...بينما وجد الصحفيون ان يعبثوا بلعبتهم 
القديمة املتهرئة ويكتبوا يف الصحف ...وستظهر مقاالت بهذا الصدد 
لثقتهم بوجود غيورين وحريصني يف أمانة بغداد ال يرضون ان تنسب 
مفاس�د الفاس�دين إىل دائرته�م ..مثلم�ا ال يرضيه�م أن تبقى ارض 
بغداد ساحة تباٍر وسباق للمجرمني والفاسدين وممن اقتنعوا باملوت 

الكامل للسلطة.

* حاتم حسن

واجتهتة للرسقتة

انشغاالت

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

 CNN /دبي             

تمكنت وكالة الفضاء األمريكية »ناس�ا«، من إرس�ال لوحة الفنان اإليطايل 
الش�هري، ليوناردو دافنيش »املوناليزا« إىل القمر، وإعادة إرسالها إىل األرض مرة 
أخرى.لك�ن اللوحة ذاته�ا لم يتم نقلها، ب�ل نقلت موجة ليزري�ة لها لتصل إىل 
أح�د األقمار الصناعي�ة، التي تدور حول القم�ر، وهي »املوج�ة الليزرية األوىل 
التي تنتق�ل من كوكب آلخر«، وفق�اً ملدير األبحاث 
يف معه�د ماساتشوسيس�ت للتكنولوجي�ا، ديفيد 
سميث.وتش�ري »ناس�ا« إىل أنها تنوي إحداث ثورة 
يف زي�ادة رسع�ة املعلومات املس�تقبلة من الفضاء 
الخارج�ي، وم�ن النظ�ام الش�ميس، إذ يمك�ن أن 
تدعم هذه املوجات الليزرية النظام الذي يس�تعمل 
املوجات الاس�لكية يف نق�ل املعلومات.كما يمكنها 
أن تتمكن يف املس�تقبل من »نق�ل البيانات الكبرية 
نسبياً برعة أكرب« وفق ريتشارد فوندراك، املرشف 
النائ�ب عن القمر الصناعي، والعالم املس�ؤول عن 

محطة »غودارد« التي أطلقت منها اإلشارة باتجاه القمر.
وس�افرت إش�ارة املوناليزا عرب 384 ألف كيلومر، لتص�ل إىل وجهتها، لكن 
الوكال�ة تقول إن اإلش�ارة التي أعيد إرس�الها كانت مشوش�ة، من قبل الغاف 
الج�وي ل�أرض، وألن اإلش�ارة أرس�لت إليهم م�ن القمر الصناع�ي من خال 

املوجات الاسلكية.

            المستقبل العراقي / وكاالت 

أثبت�ت دراس�ة بريطاني�ة حديث�ة 
أن الوق�وف لفرة ثاث س�اعات باليوم 
يمكن أن يس�اعد يف حرق ما يقرب من 

3.6 كيلوغرام من الدهون بشكل عام.
الدكت�ور ج�ون ب�كيل م�ن  وأك�د 
أي  أن  الربيطاني�ة،  شيس�ر  جامع�ة 
ش�خص يعاني زيادة يف الوزن، خاصة 
بع�د موس�م اإلج�ازات، علي�ه التفكري 
يف قض�اء وقت طويل واقف�اً يعمل بدالً 
من الجل�وس وراء املكتب.وأعطى بكيل 
مثاالً باس�تخدام مكت�ب مرتفع يكون 
الش�خص واقف�اً ع�ىل قدميه ب�دالً من 

الجلوس.ويؤكد الدكتور بكيل من قسم 
التغذية والعلوم اإلكلينيكية، أن التخلص 
م�ن املقاع�د والعمل يف وض�ع الوقوف 
يمكنه أن يقلل من البدانة ويحسن من 
دورة الدم بالجس�م.وأضاف أن الوقوف 
لفرة ثاث س�اعات يتسبب يف حرق ما 
يقرب من 144 سعرة حرارية بالجسم.
وقال »الناس يجلس�ون ساعات طويلة 
يف أعماله�م ثم يجلس�ون خل�ف مقود 
الس�يارة ثم يجلس�ون أمام التلفزيون، 
وهو األمر ال�ذي يؤثر س�لباً يف العملية 
األيضية«، مضيفاً »هذا أمر غري طبيعي، 
فالبرش صمموا كي يقفوا ويتحركوا ال 

أن يجلسوا ويسكنوا«.

ناسا ترسل »املوناليزا« إىل القمر

الوقوف ثالث ساعات طريقة 
لتخفيف الوزن 

• تعب الكام مع ساس�تنا؛ وبات�ت األحرف باهتة وبا طعم؛ فما 
جدوى ان تكتب ليل نهار وان تتظاهر عىل الفضائيات من اجل الخبز 
والكرام�ة ويشء خ�رايف اس�مه )اللحم( نس�يه أوالد الفق�راء؛ او انه 
انقرض من أفواههم منذ الطوفان الثاني لسيدتنا )الحصة التموينية( 
التي توفاها الفساد العام يف عهد نبي الرقة فاح )السوادي( وليس 

السوداني؛ ومن قبله أنبياء صغر بالتأكيد.
.. وكم�ا قال املحلل الس�يايس املدعو أبو الطي�ب املتنبي)عىل قدر 
أه�ل الع�زم تأت�ي العزائم(وقد فره�ا املذيع)الواح�دي( خطأ؛ الن 
العزائ�م هن�ا بمعن�ى )الوالئم( الت�ي يتعاطاه�ا املفس�دون لرتيب 
)اس�رني وأس�رك( أما )الع�زم( فهو العزم عىل الرق�ات؛ وال أظن 
رشحه يحت�اج إىل )واحدي( او )وأحدك( وإنم�ا كل يحتفظ بما لديه 

فهذا )أقوم( للعملية السياسية وللتحليل املختربي أيضا !!
• الذي يحريني أن جميع ساستنا الجدد )بمن فيهم من يتعاطون 
العلمانية( من جذور إس�امية او مدعيها؛ وحني تعارشهم سرى أن 
اآلي�ات القرآنية الكريمة لن تغيب ع�ن أحاديثهم؛ اما حوادث التاريخ 
ف)تهي بهي( فمن هو مصطفى جواد او الش�يخ الوائيل رضوان الله 
عليه؛ لكن حني تأتي إىل الواقع فكامهم هواء يف شبك ومحض افراء 

عىل الله وعىل الناس.
وقد قال الله يف محكم كتابه )فذّكر أن نفعت الذكرى( وعليه أسوق 
ه�ذه الحكاية املنتزعة من كتب التاريخ؛ عىس أن يقرأها مس�ؤول ما 
)وزير أو خفري( فيتعظ؛ الن الرئاس�ات الثاثة غري مشمولة بالحصة 
التمويني�ة لأحاديث املعت�ربة؛ أو حكايات الحكمة واملوعظة س�واء 

كانت حسنة أو )حسنة ...(!!
• تق�ول الرواي�ات إن هارون الرش�يد )الذي رف�ع تمثاله للرميم 
ولي�س لاجتثاث.. بادعاء أمانة العاصمة( عاد مرة من الحج وتوقف 
يف الكوفة أياما؛ وذات يوم مّر بسّكة من سككها وإذا به يسمع صوتاً 

يصيح عليه ثاث مرات: يا هارون يا هارون يا هارون!
فتعجب من هذا الذي يناديه باس�مه املج�رد دون لقب من ألقاب 
التبجيل والتجلي�ل؛ فالتفت إليه قائاً: أتعرفن�ي؟ اجابه الرجل..نعم 
أعرف�ك!! فمن أنا.. س�أله الخليفة؟ فرّد عليه املن�ادي )وكان البهلول 
الش�هري(: أنت الذي إذا ظلم أحد يف املرشق وأنت يف املغرب سئلت عنه 

يوم القيامة.
يقال.. فبكى هارون: كيف ترى حايل؟ قال البهلول: أعرض نفسك 

عىل كتاب الله:
اَر لَِفي َجِحيٍم( )إِنَّ األَْبرَاَر لَِفي َنِعيٍم * َوإِنَّ الُْفجَّ

قال هارون: ما ترى يف سعينا؟ قال البهلول:
)إِنََّما َيَتَقبَُّل اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقنَي(

ق�ال هارون: ونس�بنا من رس�ول الله ص�ل الله علي�ه وآله؟ قال 
البهلول:

وِر َفَا أَنَساَب َبْيَنُهْم َيْوَمِئٍذ َواَل َيَتَساءُلوَن( )َفإَِذا ُنِفَخ يِف الصُّ
قال هارون: وشفاعة رسول الله؟ قال البهلول:

��َفاَعُة إاِل َم�ْن أَِذَن لَُه الرَّْحَم��ُن َوَريِضَ لَُه  َيْوَمِئ��ٍذ ال َتْنَف�ُع الشَّ
َق�ْوال

ق�ال ه�ارون: ألك حاج�ة؟ أج�اب البهل�ول: نعم ، تغف�ر ذنوبي 
وتدخلني الجنة!!

قال ه�ارون: لي�س يل القدرة عىل ذل�ك؛ ولكن أق�ي دينك؟ قال 
البهلول: وهل يق�ي الدين بالدين؟ قال هارون: اجري عليك عطاء؟ 
ق�ال البهل�ول: أن�ا عب�د من عبي�د الل�ه ورزقي علي�ه أف�راه يذكرك 

وينساني؟
•  أيه�ا الس�ادة.. الله الذي ج�اء بكم من املن�ايف وجعلكم حكاما 
ومس�ؤولني؛ وفتح لك�م خزائن العراق لتعّمروا الع�راق فرقتموها؛ 
أتراه يذكركم وينس�انا؛ الس�يما وان كل أهل العراق صاروا )بهاليل( 

من الفاقة!!؟

  * جواد الحطاب

هل من يتعتظ أهيا 
احلكتتام؟؟

الكتابة باالزميل
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