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التصويت عىل 
قانون التقاعد هناية 

الشهر احلايل

زواج األقارب
 ظاهرة اجتامعية تورث 

مشكالت صحية

      المستقبل العراقي/ خاص

كش�ف مص�در سياس�ي ب�ارز ع�ن 
شرط عودة البعثيين إلى الحكومة إلنهاء 
التظاهرات، الفتاً إلى أن جهات اشترطت 
دخول البعثيين باس�م جديد ف�ي العملية 
االنتخابي�ة ه�و الش�رط الوحي�د إلنهاء 

االعتصامات والتظاهرات.

وأكد المصدر، الذي فّضل عدم الكشف 
ع�ن هويت�ه، ل�«المس�تقبل العراقي« إن 
رئيس الحكومة نوري المالكي يتفاوض، 
ع�ن طريق فريقه السياس�ي، بهذا األمر، 
موضح�اً ان�ه يح�اول »اس�تيعاب األزمة 
الحالي�ة الت�ي تدعمه�ا تركي�ا وقط�ر«، 
مؤك�داً ان هناك من أوهم�وا بأن »األزمة 
الحالي�ة ه�ي مرحل�ة مصيري�ة للوجود 

العربي الس�ني في العراق«.وقال المصدر 
ان »دولة القانون أدخلت البعثيين من قبل 
لمفاصل الحكم«، مشيراً إلى أنها »تسعى 
رس�مية«،  دخ�ول  س�مة  لمنحه�م  اآلن 
موضح�اً أن التيار الص�دري بوقوفه مع 
التحالف الكردس�تاني والقائمة العراقية 
س�اعد بش�كل كبير على هذا التشتت في 

الموقف الرسمي، بحسب زعمه.

      المستقبل العراقي / فالح الشامي

في الوقت الذي اعل�ن )حزب الله 
� النهضة اإلس�امية في العراق( عن 
تشكيل جيش »شعبّي« يدعم توجهات 
الحكومة في محاربة الفساد وتنظيم 
القاعدة, ق�ال ائتاف دولة القانون ان 
الحكومة ستقف بوجه اي جهة تحمل 
الساح, بمقابل هذا حذرت لجنة األمن 
والدف�اع النيابية من اس�تغال األزمة 
السياسية كذريعة لعودة الميليشيات, 
فيما أبدت القائمة العراقية استغرابها 

من تشكيل »جيش المختار«.
وق�ال النائ�ب ع�ن ائت�اف دولة 
القان�ون علي الش�اه ل�«المس�تقبل 
العراق�ي« ان »الحكومة س�وف تقف 
بوج�ه اي جهة تحمل الس�اح من اي 
مكون كان�ت وان الجي�ش واألجهزة 

األمني�ة األخ�رى ق�ادرة عل�ى تحمل 
مس�ؤوليتها بمواجهة تنظيم القاعدة 
والميليش�يات«. وأض�اف الش�اه ان 
»الع�راق بل�د ديمقراطي ولن يس�مح 
بتش�كيل اي منظمة او جهة مس�لحة 
الن األمر يعد خرقاً دس�تورياً السيما 
وان الساح يجب ان يحصر بيد الدولة 

فقط«.
لع�ودة  وأك�د وج�ود مح�اوالت 
اإلرهاب إلى العراق, مستبعداً حصول 
ذلك الن الجيش قادر على دحر تنظيم 
القاع�دة وتنظيف العراق م�ن البقايا 
اإلجرامي�ة, مبين�اً ان م�ن يض�ن ان 
زمن الميليش�يات ممكن ان يعود هو 
واه�م الن األجهزة األمنية قادرة على 
المواجه�ة وحس�م المعرك�ة في اي 

وقت وفي اي مكان. 
ف�ي الس�ياق ذات�ه, ق�ال عض�و 

النيابي������ة  لجنة األم�ن والدف�اع 
ش�وان محم�د ط���ه ل� »المس�تقبل 
العراق�ي« ان اإلع�ان ع�ن تأس�يس 
جي�ش »المختار« ب�ادرة خطيرة تعيد 
ال�ى األذه�ان الفت�رة الماضي�ة التي 
كانت فيها الميليشيات تعيش عصرها 
الذهبي, مح�ذراً من اس�تغال األزمة 
الحالية ألغراض تخريبية الهدف منها 

إضعاف الدولة.
وأض�اف ط�ه ان »الحدي�ث ع�ن 
تأس�يس هذا الجيش من اجل محاربة 
اإلره�اب ما ه�و اال ذريعة ي�راد منها 
إعطائه الشرعية«, مبيناً أن »األجهزة 
األمنية هي المس�ؤولة ع�ن مواجهة 
تنظيم القاعدة وليس الي جهة اخرى 

عاقة بالموضوع«.

                  التفاصيل ص3

حتذير من عودة امليليشيات.. الشاله: احلكومة 
ستقف بوجه أي تنظيم مسلح

قلـق تركي وقطـري من استثمـارات الكويت 
واالمــارات فــي العــراق

قريبًا جدًا ..

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

التـوافقـات تعطـل رفـع احلصـانـة عن»13« نـائب 
ص3مطـــلـوبــيـــن للــقـضــــــاء

      المستقبل العراقي / خاص

�ع مص�در سياس�ي ب�ارز أن تظهر  توقَّ
أزمة سياس�ية جدي�دة بين „الس�نة“ العرب 
و“الك�رد“ ف�ي ظل حزم�ة التفجي�رات التي 
ه�زت كرك�وك والتي اس�تهدفت ف�ي المرة 
السابقة مقار الحزب الكردي والمنط����قة 
الكردية وعادت لتستهدف مناطق العرب كما 

كانت المرحلة األولى.

وشهدت كركوك، اليوم األحد )الثالث من 
ش�باط 2013(، مقتل 15 شخصا وإصابة 70 
آخرين بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة عند 
المدخل الرئيس�ي لمقر قيادة شرطة كركوك 
وس�ط المحافظة، بحس�ب ما أعلنت�ه دائرة 
صحة المحافظة، فيما أكد مصدر بالش�رطة 
أن الهج�وم أس�فر ع�ن إصابة مدير ش�رطة 
االقضية والنواحي بالمحافظة العميد سرحد 
ق�ادر، فيما تمكنت قوة أمني�ة من قتل ثاثة 

مسلحين حاولوا اقتحام المقر عقب التفجير.
وكشف المصدر السياسي عن نداءات لشيوخ 
عش�ائر في الموصل واالنبار لتحرير مناطق 
عربي�ة ف�ي الموص�ل وكرك�وك م�ن قبضة 
الك�رد، موضح�اً أن ه�ذا يعطي إش�ارة إلى 
تح�ول األزمة بين العرب والك�رد، فضاً عن 
أنه يبش�ر بانفراج األزمة التي تحوط رئيس 
الحكومة نوري المالكي على حس�اب انباج 

أزمة أخرى كردية عربية „سنية“.

      المستقبل العراقي/ علي الكعبي

رفي�ع  دبلوماس�ي  مص�در  كش�ف 
ل في دبي  المس�توى عن عقد اجتم�اع مطوَّ
ضمَّ مس�ؤولين من قطر وتركي�ا والكويت 
واإلم�ارات ف�ي دبي حض�ره، الفت�اً إلى أن 
قط�ر وتركيا اعترضت�ا على تف�رد الكويت 
واإلم�ارات واس�تغالهما األزم�ة العراقية 
م�ع البلدين لتس�تحوذا على أس�واق العراق 
والس�يما الطاقة منها.وكانت وزارة النفط 
العراقي�ة قد وقع�ت نهاية الش�هر الماضي 
عق�داً مع ائتاف ش�ركتي »كوي�ت انرجي« 
لتطوير  اإلماراتي�ة  الكويتي�ة و«دراغ�ون« 
الرقع�ة االستكش�افية النفطي�ة التاس�عة.
ونقل بي�ان لوزارة النفط ع�ن معاون مدير 

عام شركة نفط الجنوب قوله ان شركته 

س�تقدم الدع�م الفني واللوجس�تي الئتاف 
الشركتين الكويتية واإلماراتية بهدف إنجاح 
المش�روع الذي س�يصب في مصلحة الباد 
عموما.وأش�ار المصدر إلى مس�ؤولي قطر 
وتركيا اقترحوا على المسؤولين الكويتيين 
واإلماراتيين تقاسم المشاريع مع ما يصب 
ف�ي بلديهما مع أنقرة والدوحة، موضحاً أن 
النقاشات استمرت مطوالً ولم تتمخض عن 
نتيجة سوى غضب تركيا وقطر واستيائهما 
من الحكومتين الكويتية واإلماراتية بش�أن 
قضية الهيمنة على س�وق الطاقة والتجارة 

واس�تغال فرصة غياب المنافس الس�وري 
وضع�ف األردن�ي وع�دم اهتم�ام المملكة 
العربي�ة الس�عودية بدخول االس�تثمار في 
العراق، فض�ًا عن تقليص النف�وذ اإليراني 
من قبل ح�زب الدعوة الحاكم كرد فعل على 

عدم إسناد إيران له خال األزمات األخيرة.
وقال المصدر، الذي رفض الكش�ف عن 
هويته، ل�«المس�تقبل العراق�ي« إن »هناك 
اجتماعا الحقا س�يعقد األسبوع المقبل في 
قبرص حول ضمان حقوق تركيا وقطر في 

االستثمارات في العراق«.

تفجريات كركـوك: الذهـاب إىل خالفـات عربيـة كردية

أمانة بغداد: رشكات 
عــاملية تتنـافس عــىل 

تطوير شارع الرشيد
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العودة إىل األسد
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قانون الضامن االجتامعي خيضع
لــدراســة احلـكـومـة.. وخـبيـر اقتصـادي:

ال حيـــل أزمـــة البـــطــالــة
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العمل النيـابية لـ                          : 450 مليــار دينـار يف املوازنـة إلعـانة الفقـراء
واشنطـن تايمز: زيـادة إنتـاج النفط العراقـي قد حيدد أسعار النفط العـامليـة
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كاظـم السـاهر:
كـانــوا  يـضـحـكــون

مــن صــوتـي

محودي: اهليئات
العامـة مسـؤولة عـن 

اختيار األصلح

الســـيـــول أخـــذت حنـــطـــة كــركــوك إلــى الـهباء..
ص4و »الـــزاب« أصـــبـــح مــخـــيــفـــًا مابني »ساحة التحرير« ومهوم »السايبة« يربز اإلبداع الدعـــائي

تحاوالن العودة مجددا من بوابة االقتصاد

نــواب فــي جلنــة النـزاهــة البـرملـانيـة
علـى مشـرحــة                           : فساد ورشــاوى 

بمــاليـيــن الـــدوالرات
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          المستقبل العراقي / مها بدر
 

قـد يكون مبلغ الــ450 مليار 
دينـار الـذي تـم تخصيصـه فـي 
 2012 الماضـي  العـام  موازنـة 
لدعم الخطـة االستراتيجية لتقليل 
حجـم الفقر في العـراق أسهم في 
تخفيـض نسبـة العراقييـن الذين 
يعيشون تحت خط الفقر إلى نحو 
17%، بعـد أن كانـت تلـك النسبـة 
تبلغ 23% في عام 2009. لكن ذلك 
المبلغ الذي تتولى 16 وزارة بقيادة 
وزارة التخطيـط مسؤوليـة إدارته 
بهـدف القضاء علـى الفقر بشكل 
تام، لم يـؤد الغرض الذي رصد من 
أجلـه لغاية اآلن. وشـكك نائب في 
لجنة العمـل والشؤون االجتماعية 
بدقـة اإلحصـاءات التـي تتحـدث 
عن نسب مـن يعيشون تحت خط 
الفقر، ألن التعـداد السكاني غائب 
في البـاد أساساً، لكنه أشـار إلى 
تقريبيـة.  اإلحصـاءات  هـذه  أن 
وهذه اإلحصاءات يصدرها الجهاز 
المركـزي لإلحصاء التابـع لوزارة 
التخطيط، والذي كان قد أكد بدوره 
عندمـا أعلن نسبة الــ17% في 24 
كانـون األول 2012 أن هذه النسبة 
ليست نهائية، وأن نتائج مسح خط 
الفقر الذي أجـراه ستطلق نتائجه 
"خال األشـهر المقبلـة" دون أن 
يحدد موعداً معينـاً. وأكدت اللجنة 
القانونيـة فـي مجلس النـواب أن 
مجلس الوزراء يعمـل على دراسة 
منذ نحو سنتيـن لمعالجة مشكلة 
الفقـر في العـراق لكنها لم تكتمل 
إلى اآلن. فيما اعتبر عضو في لجنة 
حقـوق اإلنسان النيابيـة أن نسبة 
الفقر في العراق كبيرة جداً في بلد 
يمتلك ثروات تكفي "إلعالة شـعبه 
وشعوب بلدان أخرى". وقال عضو 
لجنة العمـل والشؤون االجتماعية 
صالح عبد المجيد ان دور البرلمان 
في مسألـة معالجة مشكلة الفقر 
فـي العـراق يأتـي في إطـار دوره 
التقليـدي )التشريعـي والرقابي(، 
موضحـاً أنـه يتخصـص بتشريع 
القوانيـن التـي مـن شـأنها وضع 
الحلول لهذه اإلشـكالية من جهة، 
ومراقبـة أداء الجهـات التنفيذيـة 
في هـذا الشـأن من جهـة أخرى. 
وقـال عبـد المجيـد لـ"المستقبل 
البرلمـان يتخصص  أن  العراقـي" 
بتشريـع القوانيـن التـي تخفـف 

من نسبة الفقـر وإعانة الطبقات 
المعاقيـن  قانـون  مثـل  الفقيـرة 
وذوي االحتياجات الخاصة وتعديل 
قانون شـبكة الحماية االجتماعية 
وقانـون التقاعد الجديـد. وأضاف 
أن الـدور الثاني للبرلمان هو الدور 
الرقابـي، الن استراتيجية تخفيف 
مستوى الفقـر مرتبطة بمجموعة 
من الوزارات، وهذه الوزارات بينها 
لجنـة مشتركـة عليـا ويمثـل كل 
وزارة فـي هـذه اللجنـة مدير عام 
أو وكيـل وزيـر وتعقـد اجتماعات 
دورية وتضـع البرامج التطويرية، 
وعلى البرلمان مراقبة أداء الوزارات 
ولجانهـا المشتركـة. وأوضح عبد 

المجيـد أن وزارة التخطيط ومعها 
16 وزارة هي المعنية باستراتيجية 
تخفيـض نسبـة الفقر، وترشـيح 
الـوزارات الـ16 يكـون عن طريق 
أن  مبينـاً  التخطيـط،  وزارة 
الستراتيجيـة يخصـص لهـا مبلغ 
ضمـن الموازنة السنويـة العامة، 
وقد خصص لها في العام الماضي 
مبلـغ 450 مليـار دينار، وخصص 
نفـس المبلغ ضمن موازنـة العام 
الحالـي. من جانبهـا، أكدت عضو 
اللجنة القانونية في مجلس النواب 
نـدى السوداني وجود دراسة يعمل 
عليهـا مجلـس الـوزراء منـذ نحو 
سنتيـن لمعالجـة مشكلـة الفقر. 

السودانـي لـ"المستقبـل  وقالـت 
العراقـي" أنـه "لحـد اآلن التوجـد 
فقط أوليات عـن الموضوع، حيث 
تحتـاج الدراسة الـى تكملة إليجاد 
حلول من خال تشريع القوانين". 
وأضافت "هنالك حاجة الى دراسة 
الموازنة السنوية لوضع معالجات 
العـراق"،  فـي  الفقـر  لموضـوع 
مشيـرة إلـى أن "الدراسـة تخرج 
بتوصيات، ومن خـال تفعيل هذه 
التوصيات تتخذ القرارات لمعالجة 
مستـوى الفقر". وقد اعلن الجهاز 
المركـزي لإلحصاء التابـع لوزارة 
اإلنمائـي  والتعـاون  التخطيـط 
عـن  الماضـي  األول  كانـون  فـي 

انخفـاض نسبة الفقـر في العراق 
الى مـا يقـارب 17 %. وقال رئيس 
الجهـاز مهـدي العـاق أن هنـاك 
انخفاضـا بنسبـة الفقـر مقارنة 
بمسح عـام 2009 لخط الفقر في 
العـراق الـذي كانت نسبتـه %23، 
اذ ان المسـح الذي ينفـذه الجهاز 
وتنطلق نتائجه بعد اشـهر ولد لنا 
تصـورا بـأن الرقم ربمـا انخفض 
ان  الـى  او 17%. واشـار  الـى 16 
الجهاز المركزي لإلحصاء سيطلق 
النتائج النهائية لمسح خط الفقر 
خال األشـهر المقبلة بعـد اكمال 
نتائج المسـح الذي نفذ في جميع 
محافظـات العراق. وتبين التقارير 

المعنيـة أن الفقر يتركز في الريف 
العراقي بنحو أعلى من الحضر في 
مختلـف المحافظـات في مستوى 
كل مـن حجم الفقر وفجوة الفقر، 
المثنـى حصلـت  ان محافظـة  اذ 
علـى النسبـة األعلى بنسبـة 49 % 
وفي بابـل 41% وصـاح الدين 40 
%، فيمـا هنـاك محافظـات أخرى 
تقـل فيها نسبة الفقـراء عن %10 
مثـل دهـوك واربيـل والسليمانية. 
وكانـت الحكومـة قـد اطلقت في 
عام 2010 خطـة التنمية الوطنية 
الخمسيـة 2010 - 2014، وهدفت 
هـذه الخطة إلى تقليـص الفوارق 
والحواجـز بيـن مناطـق الحضـر 

والريـف، وإنشـاء البنيـة التحتية 
االجتماعيـة  الخدمـات  وتأميـن 
والوظائف، وزيـادة الناتج المحلي 
بنسبـة 9,38% كمعدل نمو سنوي 
خـال مدة الخطة مـع العمل على 
تنويع االقتصاد والذي يعتمد حالياً 
على واردات النفط. إلى ذلك، انتقد 
عضو لجنة حقوق اإلنسان النيابية 
علي شـبر ما أسمـاه "السياسات 
الخاطئـة" في معالجـة مثل هكذا 
قضايا، مشيـراً إلى أن نسبة الفقر 
فـي العـراق كبيرة مقارنـة بحجم 
الثـروات التي يمتلكها. وقال شـبر 
لـ"المستقبـل العراقي" أن "هناك 
نسبة عالية مـن الفقر على الرغم 

من اإلمكانيات المتوفرة في العراق، 
والتي يمكن أن تعيل شـعبه وتعيل 
شعوب بلدان أخرى". وقال "اليوم 
هناك تراجـع واضح فـي معالجة 
هذه الحاالت، وأخـذت تزداد نسبة 
الفقر بسبـب السياسات الخاطئة 
وعـدم وجـود خطـة استراتيجيـة 
لعاج هذا األمـر"، مبيناً أن "عاج 
هـذه الحالـة يحتـاج الـى جهـود 
كبيـرة، ولجنـة حقـوق اإلنسـان 
معنية بهـذا األمر". وأكد شـبر أن 
العاجات الموضوعة لهذه المسألة 
"ترقيعية" وال توجد خطة واضحة 
المعالم للقضاء علـى نسبة الفقر 

في العراق.
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واشنطن تايمز: زيادة إنتاج النفط العراقي
قد حيدد أسعار النفط العاملية

النزاهة: ستة آالف متهم بقضايا فساد جتاوزت 
تريليون دينار

النجدة تقبض عىل مخسة 
باكستانيني وتفكك عبوة ناسفة

املوصل: خيام وكرايس 
املتظاهرين تعرضت للرسقة

           بغداد / المستقبل العراقي

قالت صحيفة "ذا واشـنطن تايمـز" األميركية إن زيادة اإلنتـاج النفطي في العراق قد 
يحـدد مستقبل أسعـار النفط العالمية في األعوام المقبلـة، خاصة بعد أن رفع العراق 

حجم إنتاجه العام الماضي ليصل في كانون األول إلى 3.4 مليون برميل يوميا.
 وأكـدت الصحيفـة أن العـراق قد يكـون البلد الوحيـد في العالم الـذي ال يزال 
يحتـوي علـى كميات كبيـرة من النفط الخام الـذي ال يحتاج إلـى معدات باهظة 
الثمـن الستخراجـه كما أنه على مقربـة من احتال المرتبـة األولى كأكبر مصدر 

للنفط فـي العالم.ولعل أحد أهم أسباب وجـود هذا النوع من 
النفط في العراق، هو الحرب الطويلة والعقوبات االقتصادية 
علـى البـاد، والتي حافظـت على وجود النفـط من دون أن 

يلمسه أحد. 
يذكـر ان العراق يصـدر نفطه الخـام من ميناءي 

البصـرة وخور العميـة على الخليـج العربي، فضاً 
عـن ميناء جيهـان التركي علـى البحـر المتوسط، 
وعن طريق الشاحنات الحوضيـة إلى األردن، وتبلغ 
نسبة الصـادرات العراقية من نفط البصرة نحو 90 
بالمائة، في حين تصدر النسبة المتبقية من حقول 
نفط كركوك شمال الباد عبر ميناء جيهان التركي.

            بغداد / المستقبل العراقي

أعلنـت هيئـة النزاهـة، االثنيـن، عـن 
إحالتها خال العام الماضي نحو ستة آالف 
متهم بقضايا فساد إلى المحاكم المختصة 
بقضايـا فسـاد تجـاوزت تريليـون دينـار 
عراقـي فـي جميـع محافظات البـاد عدا 
إقليم كردستان.وذكرت الهيئة في بيان لها 
تلقـت لـ"المستقبل العراقـي" نسخة منه 
أنها أحالت "العام الماضي )5980( متهماً 
إلـى القضـاء بقضايـا فساد فـي تعامات 
تجـاوزت تريليـون دينار".وأوضـح البيان 
أن "التقرير السنـوي للدائرة القانونية في 
الهيئة كشـف أن مكاتب الهيئـة في بغداد 
والمحافظات- عدا إقليم كردستان - أحالت 
إلى القضاء )5980( متهماً بارتكاب جرائم 
من اختصـاص هيئة النزاهـة النظر فيها.

وأضاف البيان أن "جـداول التقرير أجملت 
مبالغ التعامات التي وقعت فيها ممارسات 

و)74(  مليـاراً  و)335(  بتريليـون  فسـاد 
مليوناً و)667( الفاً و)388( ديناراً".وتابع 
البيـان أن مكتبـي الهيئـة فـي "الرصافة 
والكـرخ في بغداد أحـاال )1207( متهمين 
بقضايا فساد في تعامات قيمتها تريليون 
و)83( ملياراً و)278( مليوناً و)308( آالف 
و)324( ديناراً".ومضـى البيان أن "مكتب 
تحقيقـات الديوانية أحـال )883( متهماً، 
وبابـل )705( متهميـن، وذي قـار )448( 
متهمـاً، ونينـوى )445( متهمـاً، والبصرة 
)344( متهمـاً، وكركـوك )312( متهمـاً، 
وديالـى )284( متهمـاً، وميسـان )257( 
متهمـاً، وواسـط )230( متهمـاً، والنجف 
متهمـاً،   )194( واالنبـار  متهمـاً،   )229(
وكربـاء )182( متهمـاً، والمثنـى )134( 
متهمـاً، ثم صـاح الديـن )126( متهماً".
واختتم البيان أنه "جاء شـهر كانون األول 
فـي صدر عـدد اإلحاالت من خـال )495( 
متهماً أعقبه نيسان وايار )457( متهماً في 

كل منهما و)401( متهم في تشرين الثاني 
 )347( وحزيـران  متهمـاً   )386( وأيلـول 
متهماً وكانون الثاني وتموز )330( متهماً 
فـي كل منهمـا و)312( متهمـاً لتشريـن 
الثاني و)287( متهماً آلذار و)273( متهماً 
لشباط ثم )203( متهمين لشهر آب".يشار 
الـى ان الفسـاد اإلداري والمالي، ومحاولة 
الضغط علـى مراجعي دوائـر الدولة لدفع 
مبالـغ مالية لقـاء انجـاز معاماتهم، من 
األمـور المنتشـرة فـي مؤسسـات الدولة 
العـراق فـي جميـع  اذ صنـف  العراقيـة؛ 
االستبيانـات الدولية فـي قائمة الدول التي 
تعانـي من الفساد المالـي واإلداري.وتؤكد 
احصائيـات غير رسميـة وتقارير صحفية 
أن الفساد المالـي واإلداري قد تسبب بهدر 
مايين الـدوالرات من المال العام، وأن هذه 
األمـوال يتـّم غسيلها عبر شـراء العقارات 
وفتح شـركات ومؤسسـات وهمية خارج 

الباد وداخله.

              بغداد / المستقبل العراقي

النجـدة  شـرطة  مديريـة  أعلنـت 
تمكـن  عـن  بغـداد  فـي  والدوريـات 
دورياتهـا مـن إلقاء القبـض على احد 
المطلوبيـن للقضاء و"5" باكستانيين 
بعمليـات أمنية متفرقـة في العاصمة 

بغداد.
وقـال مصـدر في مديرية شـرطة 
"دوريـات  إن  والدوريـات  النجـدة 
النجـدة تمكنـت من القبـض على احد 
المطلوبين وفق المادة "4" إرهاب في 
ساحة الطاقة وسـط قضاء المدائن"، 
مشيراً الى ان "دوريات النجدة تمكنت 
أيضـا من إلقـاء القبض علـى خمسة 
اشـخاص مـن الجنسيـة الباكستانية 
كانـوا يحملون جوازات سفـر منتهية 
الصاحيـة تمـت عملية القبـض على 

أربعـة منهم فـي منطقة سبـع ابكار 
بينمـا القي القبض علـى الخامس في 

منطقة حي الجامعة".
ولفـت إلـى أن "دوريـات النجـدة 
قامـت بتسليم المتهميـن الى الجهات 
المختصة لينالـوا جزاءهم العادل الذي 

يستحقونه".
كمـا تمكنـت دوريـات النجدة من 
العثـور على عبوة ناسفـة في منطقة 
الزعفرانية جنوب العاصمة بغداد، وأفاد 
مصدر امني أن إحـدى دوريات النجدة 
عثرت على عبوة ناسفة موضوعة على 
جانب الطريق في منطقة الزعفرانية، 
موضحـاً أن طاقم دوريـة النجدة قام 
بفرض طوق امني حـول مكان العبوة 
واستدعاء خبير المتفجرات الذي تمكن 
من ابطال مفعول العبوة بنجاح ودون 

وقوع اي خسائر تذكر.

خـط الـفـقــر مــا زال مـرتـفـعــًا فــوق 17 % مـن الـعــراقـيـيـــن

سياسيون كرد يطلعون أكسون موبيل عىل حقل نفط يف كركوك
قالوا إنهم يريدون استثماره رغمًا عن الحكومة

           بغداد / المستقبل العراقي

ذكـر موقـع تي في برس اإليراني أن وفدا من ممثلي شـركة الطاقة األمريكية اكسون 
موبيـل ومسؤوليـن كـرد قاموا بزيارة حقـل نفطي فـي المناطق المتنازع عليها شـمال 
العراق على الرغم مـن معارضة الحكومة العراقية.وقال مسؤول محلي عراقي 
أن الوفـد قـام بجولة في كتلة قرة هنجر االستكشافيـة والتي تقع على بعد 
35 كيلومتـرا جنوب شـرق مدينة كركوك والتي تقـع ضمن األراضي 
المتنـازع عليهـا بين الحكومـة المركزية وإقليـم كردستان.وأضاف 
المسـؤول المحلي الكردي في المنطقة ويدعى افستا شـيخ محمد 
"لقـد ناقشنا في اللقاء العمل مع شـركة اكسون موبيل في كتلة 
قرة هنجـر وكيفية تسهيل عمل الشركـة" موضحاً أن "حكومة 
إقليـم كردستان لديها كل الحق لتوقيـع صفقات نفطية لتطوير 
مصـادر الطاقة". وأكـد مسؤولون نفطيون عراقيـون وأكراد أن 
االجتمـاع قـد حصـل لمناقشة بنـاء معسكر في مناطـق التال 
المنخفضـة. وطبقـا للدستور العراقـي فان جميع عقـود إقليم 
كردستـان يجب أن تصادق عليهـا الحكومة المركزية فيما حثت 
بغداد شـركة اكسون موبيل علـى االلتزام بدستـور الباد وسط 
الخافات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان حول عمليات 
النفط في الوقت الـذي وقعت فيه اكسون موبيل عقودا مستقلة 

مع اإلقليم منذ العام الماضي.

              بغداد / المستقبل العراقي

كشفـت اللجنـة المنظمـة لتظاهـرات الموصـل، أمس 
االثنيـن، عن قيـام جهـات مجهولة بسرقة خيـام وكراسي 

المعتصمين في مدينة الموصل.
وقال عضـو اللجنة المنظمة للتظاهـرات هيثم العبادي 
لوكالة "شـفق نيـوز"، إن "هنالك روايتين عـن سرقة خيم 
وكراسي المعتصمين في ساحة األحرار في الموصل، األولى 
تحدثـت عـن قيام مجموعـة مجهولـة بهذه السرقـة، فيما 
كشفـت الروايـة الثانية عن احـد المتظاهرين بـان قوة من 

الشرطة هي التي قامت مساًء بسرقة الخيم والكراسي".
وأوضح ان "المتظاهرين أعلنوا عن تمسكهم بمطالبهم 

وعدوا اللجنة السباعية لجنة تسويف ليس اكثر".
وأضـاف ان "المتظاهرين يتوقعون استجابة لبعض من 
مطالبهـم كـون الضغط الجماهيـري بدأ يتسـع"، مبيناً ان 
"العراقيين كانت لهم تجربة فاشـلة مع الحكومة المركزية 
وهـي مهلة المئة يوم، والتي لم تحقق أي نتائج ايجابية من 
أهـداف المواطنين علـى ارض الواقع، وقد مر عليها عام من 

دون أية نتائج ايجابية".

تصوير / علي الفهداوي
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حتذير من عودة امليليشيات.. الشاله: احلكومة ستقف بوجه أي تنظيم مسلح
بعد اإلعالن عن تشكيل »جيش المختار« لمواجهة القاعدة

وزارة النــفـط: الصـادرات ارتفعـت إىل مليـونيـن و359 ألـف برميــل يــوميـا

    المستقبل العراقي / فالح الشامي

فـي الوقـت الـذي اعلـن )حـزب اللـه ـ 
النهضة اإلسـامية في العراق( عن تشكيل 
جيش »شعبّي« يدعم توجهات الحكومة في 
محاربة الفساد وتنظيم القاعدة, قال ائتاف 
دولة القانون ان الحكومة سـتقف بوجه اي 
جهة تحمل الساح, بمقابل هذا حذرت لجنة 
األمـن والدفاع النيابية من اسـتغال األزمة 
السياسـية كذريعة لعودة الميليشيات, فيما 
أبدت القائمة العراقية استغرابها من تشكيل 

»جيش المختار«.
وقـال النائب عـن ائتاف دولـة القانون 
ان  العراقـي«  لـ«المسـتقبل  الشـاه  علـي 
»الحكومة سوف تقف بوجه اي جهة تحمل 
السـاح مـن اي مكـون كانـت وان الجيش 
األخـرى قـادرة علـى  األمنيـة  واألجهـزة 
تحمل مسؤوليتها بمواجهة تنظيم القاعدة 

والميليشيات«. 
وأضاف الشاه ان »العراق بلد ديمقراطي 
ولـن يسـمح بتشـكيل اي منظمـة او جهة 
مسـلحة الن األمـر يعـد خرقـاً دسـتورياً 
السـيما وان السـاح يجـب ان يحصـر بيد 

الدولة فقط«.
وأكد وجود محاوالت لعودة 
اإلرهـاب إلى العراق, مسـتبعداً 
حصول ذلـك الن الجيـش قادر 
القاعـدة  تنظيـم  دحـر  علـى 
وتنظيـف العـراق مـن البقايـا 
اإلجراميـة, مبينـاً ان من يضن 
ان زمـن الميليشـيات ممكن ان 
يعـود هـو واهـم الن األجهزة 
األمنية قـادرة علـى المواجهة 
وحسـم المعركة فـي اي وقت 

وفي اي مكان.
في السـياق ذاته, قال عضو 
لجنـة األمـن والدفـاع النيابية 
شـوان محمد طه لـ«المستقبل 
العراقي« ان اإلعان عن تأسيس 
بادرة خطيرة  »المختار«  جيش 
تعيد الى األذهان الفترة الماضية 
التـي كانت فيهـا الميليشـيات 
تعيش عصرهـا الذهبي, محذراً 
مـن اسـتغال األزمـة الحاليـة 
ألغراض تخريبيـة الهدف منها 

إضعاف الدولة.
وأضـاف طـه ان »الحديـث 
عن تأسـيس هـذا الجيـش من 
اجـل محاربـة اإلرهـاب ما هو 
اال ذريعـة يـراد منهـا إعطائـه 

الشـرعية«, مبيناً أن »األجهـزة األمنية هي 
المسـؤولة عـن مواجهـة تنظيـم القاعدة 

وليس الي جهة اخرى عاقة بالموضوع«.
مـن جانبهـا, ابـدت النائب عـن القائمة 
العراقية لقاء وردي اسـتغرابها من اإلعان 
عن تأسيس جيش شعبي لمحاربة »الجيش 
الحر« كون األخير ال وجود له في الحقيقة، 
بحسـب قولها, مبينة انه يعطي مؤشـرات 
الجيـش  ان  مفادهـا  للمواطنيـن  خطيـرة 
العراقـي واألجهزة األمنية غيـر قادرة على 

مواجهة اإلرهاب.
ودعت وردي الكتل السياسـية الى العمل 
الجـاد للخروج من األزمـة الحالية للوقوف 
بوجـه من يريـد اشـعال الحـرب الطائفية 
من خال تشـكيل »الميليشيات والعصابات 

الخارجة على القانون«.
وكان حزب الله ـ النهضة اإلسامية في 
العراق قـد اعلن, امس االثنين، عن تشـكيل 
جيـش »شـعبّي مناطقـّي يدعـم توجهات 
الحكومـة فـي محاربـة الفسـاد وتنظيـم 
القاعدة«، وسـيكون هذا الجيش الذي أطلق 
عليـه اسـم »جيـش المختـار« علـى أهبـة 
االسـتعداد »إذا مـا حـاول الجيـش العراقي 

الحّر أو تنظيم القاعدة اسـتغال التظاهرات 
التي تجري في بعض محافظات العراق«.

وقـال واثق البطاط األميـن العام لحزب 
اللـه ـ النهضـة اإلسـامية في العـراق في 
مؤتمـر صحفـي عقـده امس في بغـداد ان 
»جيش المختار« سـيكون سـنداً لتوجهات 
الحكومـة المركزيـة فـي محاربة الفسـاد 
والمفسدين ومواجهة التنظيمات اإلرهابية 
كالقاعـدة ومـا يسـمى بالجيـش العراقـي 

الحر.
وأضـاف البطاط ان تنظيمـه »ليس ضد 
المحافظـات  تشـهدها  التـي  التظاهـرات 
العراقيـة، لكنه ضّد اسـتغالها من قبل تلك 
التنظيمـات اإلرهابيـة« مؤكـداً ان تنظيمه 
لـن يقف مكتـوف األيـدي »إذا مـا انحرفت 
التظاهـرات عـن مسـارها علـى يـد  تلـك 

اإلرهابيين«.
النهضـة  العـراق-  اللـه  حـزب  وكان 
اإلسـامية، هـدد فـي الثامـن مـن الشـهر 
الماضي بـ«إبـادة« البعثيين إذا الغي قانون 
اجتثاث البعـث، ودعا إلى التظاهر للمطالبة 
بتثبيت المـادة الرابعة من قانـون اإلرهاب 

وتفعيل اإلعدامات.

قانون الضامن االجتامعي خيضع لدراسة احلكومة.. وخبري اقتصادي: ال حيل أزمة البطالة
دمجت فيه شبكة الحماية االجتماعية و3 مقترحات

     المستقبل العراقي / فالح الناصري 

لم يخـرج قانون الضمـان االجتماعي 
حتـى اآلن مـن األمانـة العامـة لمجلـس 
الوزراء إلى مجلس النواب للتصويت عليه، 
بعد أن قـرأه المجلس قـراءة أولى وثانية 
وبعثه إلى الحكومة. وتشكل هذا القانون 
بدمـج شـبكة الحمايـة االجتماعيـة التي 
أسسـت سـنة 2008 مع 3 مقترحات هي 
عبارة عن صناديق دعم، لكنه يواجه أزمة 
قلـة التخصيصـات الماليـة المرصودة له 
فـي الموازنة العامة. ومع أن هذا القانون 
من شأنه أن يسـهم في تحسين األوضاع 
المعيشية لشرائح واسعة من المواطنين، 
إال أن محلاً اقتصادياً رأى أنه ال يحل أزمة 
البطالـة فـي العـراق وسـيخلق حالة من 
التقاعس في اإلنتاج، مشدداً على ضرورة 
تعزيز سـوق العمل الستبعاد فئات معينة 
مـن القانـون. وقد عمـل مجلـس النواب 
علـى أن يكون اقـل راتب للمشـمول بهذا 
القانون يعادل الدرجة العاشـرة من سـلم 
الراتب الوظيفي ليرتفع كلما ارتفع سـلم 
الرواتـب، بعد أن نـص مشـروع القانون 
على منح 50 ألف دينار فقط للمشـمولين 
بـه. وقالت عضو لجنـة المرأة في مجلس 
النواب هدى سـجاد “نحن نناقش مسودة 
كبيرة جداً تم االنتهـاء منها إلعداد قانون 

يسـمى قانون الضمان االجتماعي والذي 
تنص عليه الفقرة 30 من الدسـتور، حيث 
علـى الحكومـة أن تضمن العيـش الكريم 
لـ”المسـتقبل  للمجتمـع. وقالت سـجاد 
العراقـي” أمـس “لدينا مشـروع شـبكة 
الحمايـة االجتماعية منـذ 2008 وأوجدنا 
معه ثاثة مقترحات، االول صندوق لدعم 
المرأة التي با معيل، والثاني صندوق دعم 

األيتـام، والثالث صندوق لدعـم العاطلين 
عـن العمـل”، مضيفـة “وبجهـد حثيـث 
مـن لجنـة المـرأة وبالتعاون مـع اللجنة 
القانونية ارتأينا ان ندمج هذه المقترحات 
الثاثة ضمن مسودة مشـروع القانون”. 
وأوضحـت النائبـة أن التخصيـص المالي 
لهذا القانون كان ضعيفاً جداً، مشيرة إلى 
أنه يشـمل 18 فئـة، من بينهـا المصابون 

بمرض الثاسيميا والمرأة غير المتزوجة 
)التـي تجاوز عمرهـا الثاثيـن عاماً ولم 
تتـزوج(. وزادت “ارتأينـا ان نرفـع مبلغ 
اإلعانة، حيث ينص مشروع القانون على 
منـح 50 الـف دينـار فقط للمشـمول به، 
فارتأينـا ان يكون اقل راتب للمشـمول ما 
يعـادل الدرجة العاشـرة من سـلم الراتب 
الوظيفي ليرتفع كلما ارتفع سلم الراتب”. 
وقالـت أن القانـون يشـمل أيضـاً المرأة 
األرملة وزوجة النزيـل وزوجة المحكوم 
وزوجة المعاق، لذا نحتاج الى التخصيص 
اي  ان  باعتبـار  الحكومـة  ورأي  المالـي 
تعديل بالقانـون له تبعـات مالية. وبينت 
سجاد أن مشـروع القانون ما زال بحوزة 
األمانـة العامة لمجلس الـوزراء وهو في 
طور اإلعـداد، وننتظـر ان يأتـي لمجلس 
النـواب للتصويـت عليه باعتبـاره خضع 
للقراءة األولى والثانية. وأكدت سجاد أنه 
اذا ما اقر هذا القانون سنستغني عن دائرة 
رعاية المرأة وشبكة الحماية االجتماعية، 
باعتبار ان الفئات المشمولة بهذا القانون 
هي نفس الفئات في تلك الدوائر. وبشـأن 
دور وزارة العمل والشؤون االجتماعية في 
هذا الموضوع قالت سجاد أن وزارة العمل 
أصبحـت مثقلة بمـا لديها، وحتـى دائرة 
المـرأة التي كانت مرتبطـة بمكتب رئيس 
الوزراء تم فـك ارتباطها وإلحاقها بوزارة 

العمـل والشـؤون االجتماعيـة بموجـب 
القانـون. لكنهـا اسـتدركت “نحتـاج من 
وزارة العمـل وقفة حقيقية في ما يخص 
ملـف العاطليـن والمعاقيـن والعاجزيـن 
عـن العمـل وملـف رعاية الطفولـة. هذه 
كلهـا ملفـات تحتاج الـى اهتمـام جدي، 
مادي ومعنـوي وتوجيهـي، وتحتاج الى 
دورات تثقيـف وتسـليط اإلعـام عليهـا 
بشـكل مباشر”. من جهتها، قالت الباحثة 
االجتماعيـة الدكتورة نهلـة المندالوي ان 
قانون الضمان االجتماعي ضرورة ملحة، 
حيث هناك آالف النسـاء با معيل، ومنهن 
وقالـت  والعازبـة.  والمطلقـة  األرملـة 
أن  العراقـي”  لـ”المسـتقبل  المنـدالوي 
قانون الضمان االجتماعي يجب أن يشمل 
أيضاً المعاق والعاجز عن العمل، الفتة الى 
ان هذه الحاالت في تزايد مسـتمر بسـبب 
الوضـع األمني غير المسـتقر. وأوضحت 
أن كل ذلـك يأتـي في ظل اقتصـاد احادي 
الموارد وقطاع خاص شبه معدوم وانعدام 
فرص العمل في القطاع الحكومي، مشيرة 
الـى ان كل هـذا يبيـن ان العـراق بحاجة 
الـى قانـون ضمـان اجتماعـي يكفل كل 
هـذه الفئات لتحسـين أوضاعها. وتابعت 
المندالوي “نحتاج مع قانون الضمان الى 
سـتراتيجية وطنية تتشـارك فيها جميع 
مؤسسـات الدولة المعنية باالشـتراك مع 

منظمـات المجتمع المدني والمؤسسـات 
اإلعاميـة ومراكـز البحوث والدراسـات 
على مستوى الدولة والجامعات والمعاهد 
ووضـع الحلول الواقعية التي من شـأنها 
رفـع مسـتوى تلك الفئـات علـى الصعيد 
المعيشـي والصحـي وغيـر ذلـك”. ورأى 
الخبيـر االقتصـادي مكي محمـد ردام أن 
قانون الضمان االجتماعي يخفف من ازمة 
البطالة لكنه “يفقد اآلخر روح المثابرة”. 
وقـال ردام لـ”المسـتقبل العراقي” أمس 
“نحتاج قانـون الضمان االجتماعي، والى 
جانبه نحتاج الى حلول بديلة تعزز سـوق 
العمل الستبعاد فئات معينة من القانون”. 
وأشـار الخبير االقتصادي الى أن “البطالة 
فـي العـراق تأتي بسـبب انعـدام الخطط 
واإلحصائيـات الحقيقية، اضـف الى ذلك 
التضخم في وظائـف القطاع الحكومي”، 
مرجحـاً أن يكـون العراق مـن أكبر الدول 
فـي ارتفاع نسـبة موظفيها فـي الدوائر 
الحكومية. وأضاف “نحن اذاً ال نحتاج الى 
التوظيـف الحكومي ألنه ال يحل مشـكلة 
البطالـة مهما بلغت موازنـة العراق، ومن 
غير الممكن ان نعتمد على قانون الضمان 
االجتماعي فـي حل المشـكلة، بل نحتاج 
الى تنشـيط سـوق العمل من خال تفعيل 
دور القطـاع الخاص المتصاص اكبر عدد 

من البطالة”.
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            بغداد / المستقبل العراقي

أعلنـت وزارة النفط، أمس االثنيـن، عن ارتفاع صادراتها النفطية إلى 72 مليوناً 
و850 ألـف برميـل خال كانون الثانـي الماضي. وقال مصدر مسـؤول في الوزارة 
فـي تصريحات صحافية إن “الصادرات النفطية للعراق ارتفعت خال كانون الثاني 
الماضي إلـى 72 مليوناً و850 ألف برميل وبمعدل مليونين و359 ألف برميل يومياً، 

مقارنة بكانون األول الماضي”.
وأضـاف المصـدر، الذي طلب عدم الكشـف عن اسـمه، أن “الكميـات المصدرة 
من النفط الخام لشـهر كانون الثاني الماضي، تقسـمت بين نفط البصرة الذي بلغ 
مجمـوع صادراتـه 64 مليوناً و945 ألـف برميل وبمعدل مليونيـن و95 ألف برميل 
يوميـاً، في حين بلغ مجموع الصادرات من نفط كركـوك ثمانية مايين و184 ألف 
برميل وبمعدل 264 ألف برميل يومياً، بما فيها 11 ألف برميل يومياً تنقل إلى األردن 

عن طريق الشاحنات”.

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

يبـدو أن كل شـيء فـي العـراق أصبـح 
خاضعـاً للتوافقـات السياسـية التـي باتت 
حجـر العثرة فـي اتخاذ كثير مـن القرارات 
التي تهـم المواطن, وما يزيـد الطين بلة أن 
هذه التوافقـات أصبحت مـاذا آمنا لـ )13 
نائبا( فـي مجلس النـواب متهمين بقضايا 

إرهاب وغيرها من الجرائم. 
وقـال النائـب المسـتقل جـواد البزوني 
رفـع  طلـب  ان  العراقـي«  لـ«المسـتقبل 
الحصانة الذي جاء مـن المحكمة االتحادية 
عـن 13 نائبـا مـا زال متوقفـا فـي مجلس 
النـواب الن العملية تتطلب توافقا بين الكتل 

السياسية.
وأشـار البزوني الـى ان »التهم الموجهة 
للنـواب المطلوبين للقضاء تتعلـق بقضايا 
إرهاب وتزوير شـهادات دراسـية وعمليات 

اغتصـاب وأمور اخرى, مبيناً ان عملية رفع 
الحصانـة تحتاج الى قرار سياسـي وتوافق 

داخل مجلس النواب.
وكشـف البزوني عن »امتناع الكتل التي 
ينتمي اليها النـواب المطلوبين للقضاء عن 
التصويت على قرار رفع الحصانة فضا عن 
اسـتخدام عاقاتهم الخاصـة للحيلولة دون 

تطبيق هذا القرار.
ورفض البزوني الكشف عن اسماء النواب 
المطلوبيـن للقضـاء, الفتاً الـى ان »اغلبهم 
من القائمة العراقية بدعاوى ارهابية اخذت 
مـن اعترافات بعـض المجرميـن, مبيناً ان 
بعض األسماء تناولتها وسائل اإلعام وهم 

معروفون للجميع، بحسب تعبيره.
وكان ائتـاف دولة القانـون قد اتهم في 
وقت سـابق رئيـس مجلس النواب اسـامة 
النجيفي بتعطيل مذكـرة االعتقال الصادرة 
هـذا  ازاء  الصمـت  عـادا  نائبـا,   13 بحـق 

الموضوع مخالفة دستورية. 
على صعيد متصل, كشـف مصدر مطلع 
ان مذكـرة االعتقـال الصادرة مـن القضاء 
تضم اسـماء النواب مظهر الجنابي وصباح 
السـاعدي وكاظم الصيادي وخالد العلواني 

واحمد المساري.
في السياق ذاته, طالبت القائمة العراقية 
بتأجيـل طـرح موضوع رفـع الحصانة عن 
النـواب المطلوبيـن للقضـاء ألنـه سـوف 
يخلـق ازمة جديدة، وقال النائب عن القائمة 
لـ«المسـتقبل  الزوبعـي  طـال  العراقيـة 
العراقـي« ان مذكـرة االعتقال بحـق الـ13 
نائبا مـن مجلس النواب يفتـرض ان تؤجل 
الى وقت آخر الن الوقت الحالي غير مناسب 
ويشـهد توتـراً سياسـيا وطائفيا, مشـيراً 
الـى ان طرحها في هذا الوقت سـوف يخلق 
ازمة سياسـية جديدة تضاف الى المشـاكل 

العالقة.

وأكد الزوبعي ان الكتل السياسية ستقف 
بجانب نوابهـا المطلوبين وسـتدافع عنهم 
بـكل قـوة الن كل شـي يطرح فـي مجلس 
النـواب يؤخـذ على انه تسـقيط سياسـي, 
مضيفا ان الخافات سوف تعطي الموضوع 
بعـدا طائفيـا وان المتهـم سـوف يدعي ان 

األمر مجرد استهداف شخصي.
وكان ائتاف دولة القانون قد كشف في 
وقـت سـابق أن 13 نائبـا من كتـل مختلفة 
متهمـون بـ«اإلرهـاب«، مؤكـدا أن القضاء 
أصـدر أوامـر باسـتدعائهم، متهمـا رئيس 
مجلس النواب برفض رفع الحصانة عنهم. 

وقـال النائب عـن االئتاف علـي العاق 
إن »هنالـك 13 عضـوا مـن مجلـس النواب 
متهمـون باإلرهـاب«، مؤكـداً أن »القضاء 

اصدر أوامر باستدعائهم إلى المحكمة«.
واتهـم العـاق النجيفـي بـ«رفض رفع 
الحصانة عنهم«، معتبرا أن »النجيفي أصبح 

جـزءا من المشـكلة مـن خـال تعامله مع 
القوانين«، بحسب قوله.

كما طالب النائب عن دولة القانون خالد 
االسـدي النجيفـي بـ«التنحـي عن رئاسـة 
البرلمـان ألنـه لم يعد شـخصا مؤها لذلك, 
مؤكدا ان  واحدا من اهم األسباب التي دعت 
ائتاف دولة القانون باتخاذ هذا الموقف جاء 
نتيجة تمرد النجيفي على قرارات المحكمة 
االتحادية فـي الباد«، مضيفاً ان »عدم رفع 
الحصانـة عن 13 نائبا من قبل النجيفي لحد 
الن تعتبر مخالفة دستورية واضحة وتمردا 
صريحا على قرارات المحكمة االتحادية في 

الباد«.
وأوضـح االسـدي انه »تم جمـع تواقيع 
كافيـة مـن قبـل اعضـاء البرلمـان إلقالـة 
النجيفي من منصبه عازياً السبب إلى »عدم 
كفاءته« في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته 

عمل الحكومة.

»اغلبهم من العراقية« بتهم إرهابية.. والكتل السياسية أصبحت مالذهم اآلمن!!
التوافقات تعطل رفع الحصانة عن 13 نائبا مطلوبا للقضاء
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الصحـايف الفـرنيس "دنـدون" يواجـه القضـاء العـراقي اليـوم

           �سياء ال�سراي

ال يمكن ان يوصف الفكر الدعائي وثقافة التكنيك 
الدعائي االنتخابي والس�يايس يف البلد س�وى بوصف 
واحد وه�و "الفكر الص�دئ"، حيث ال يتع�دى نطاق 
"ساحة التحرير" التي تعد الخيار األفضل اذا ما اردت 
ان تجذب انتباه املسؤول الحكومي املار عربها وصوال 
اىل املنطق�ة الخ�راء حيث تقبع حص�ون الحكومة 

العراقية.
وهن�ا يمك�ن تحلي�ل مضم�ون الفك�ر الدعائي، 
فمفك�ري الدعايات السياس�ية الخاصة باملس�ؤولني 
وغري املسؤولني الباحثني عن فرصة التمثيل السيايس 
املس�تقبيل واملغمورين من اصحاب األم�وال، اقتنعوا 
ب�ان الفرصة األمثل للتأثري يف الرأي الخاص، وهو رأي 
ق�ادة الكتل النيابية وأصحاب املناصب يتم عرب تعليق 

بوس�ر م�ع التحفظ ع�ى نوعيته، يف محيط س�احة 
التحرير فهنالك فرصة كبرية الن يمتع املس�ؤول املار 
عرب هذه الس�احة ناظريه بقراءة تلك البوسرات التي 
تمأل الس�احة اليتيمة تلك والفرصة هنا سانحة لعدة 
اسباب اولها الزخم املروري يف هذه املنطقة بسبب سوء 
تموقع نقطة التفتيش رغم ان املس�ؤول ليس بحاجة 
اىل التأخ�ر فيها كما يحصل م�ع املواطن الحايل ففرق 
الحماي�ة الخاصة به تهرع إلرع�اب اصحاب املركبات 
السيما"الس�ايبة" كما تس�مي املن�ادى عليه من قبل 
اب�واق الوف�ود واملواكب الرئاس�ية والربملانية بش�كل 
دائ�م )اطلع ابو الس�ايبة( مع نربة غض�ب. والفكرة 
الت�ي تقف خلف هذه الدعاي�ة واختيار هذا املوقع، ان 
تعل�ق صورة فالن الفالني والعب�ارة التي يضعها عى 
بوس�ره يف ذهن املسؤول او مستشاره الحكيم فيعود 
ليقدم ملس�ؤوله فكرة تعليق بوس�رهم يف ذات املكان 

او محاول�ة كس�ب صاح�ب البوت�ر والتفتيش عنه 
والتفاوض معه ويف أس�وأ األحوال جره للدخول ضمن 

تحالفهم او التلويح له بمنصب او مقاولة إلبعاده.
وإال فكي�ف نف�ر رصاع االس�تحواذ ع�ى مربع 
صغري عى محيط ساحة التحرير الداخيل والخارجي، 
فحتى صور رموز الدين تصطف يف هذه الس�احة مع 
رسد مفرط ألسطر كثرية قد تتطلب وقفة مع فنجان 
ش�اي او قهوة إلكمال قراءتها، ال ب�ل ان الفضائيات 
الت�ي تصنف ع�ى انها األكثر انتش�ارا وص�وال تضع 
بوسرات لبعض برامجها كما تضع هيفاء الحسيني 
صورته�ا التي ابدع مح�رر الفوتوش�وب يف صناعتها 
لتعل�ن ع�ن برنامجها"طيب�ة أهلنا" او ما ش�ابه. ما 
الس�بب يا ترى يف ان تمتاز هذه الساحة بأهمية كتلك 
تجعل رجال الدين والساسة ووسائل اإلعالم يتقاتلون 
من اجل الحصول عى مر مربع فيها؟ الس�بب هو ان 

الجمي�ع يبحث عن الوصول اىل عقلية الس�يد الرئيس 
بغ�ض النظر ع�ن نوع رئاس�ته، وألنه�م يعلمون ان 
جن�اب الس�يد الرئي�س ال يق�رأ صحيف�ة وال يتاب�ع 
فضائي�ة اال تل�ك التي تبث م�ادة اعالمي�ة خاصة به 
وبالتايل فان افضل طريقة هي ان تس�تخدم الطبيعة 
لريه نفسك، وبالتأكيد فان ساحة التحرير جزء كبري 
من ه�ذه الطبيعة التي يمر بها املس�ؤول يوميا ألكثر 

من مرة.
وهنال�ك امليزات املضافة اىل تلك امليزة، ان س�احة 
التحرير موقع مفضل ملراسيل الفضائيات لسد نقص 
تقاريرهم واختصار املسافات وألنها معلم يكاد يكون 
الوحيد الذي اليزال نظيفا بسبب خوف مدير الخدمات 
البلدي�ة او غ�ريه من املس�ؤول املار بالس�احة فيديم 
نظافته بش�كل مس�تمر ولعل بعض تلك البوس�رات 
تظه�ر يف خلفي�ة تقارير هؤالء املراس�لني مما يعطي 

جملة مؤرشات لكم سادتي استنتاجها، وميزة أخرى 
تضاف اىل عبقرية اإلبداع الدعائي يف س�احة التحرير، 
وهي التظاهرات التي تشهدها تلك الساحة بني اآلونة 
واألخ�رى. والحقيق�ة انن�ا نتتبع فكر مب�دع الدعاية 
االس�تنتاجات  فنس�تقرئ  واالنتخابي�ة،  السياس�ية 
املنطقي�ة بن�اء عى محت�وى عقليته وإال ف�ان ذكرنا 
لتل�ك املميزات املعيبة ال يعني بال�رورة قناعتنا بها 
بل عى العكس نس�تعرضها بمزيد من األىس والحزن 
لننع�ى للجمه�ور ثقاف�ة الدعاي�ة العراقي�ة املقبل�ة 
والتي ستش�هد رصاعا قد تطري فيه رؤوس املرشحني 
لالنتخابات وتتناثر فيه اجزاء " الس�ايبة" املس�كينة 
املارة بهذه الس�احة، عندما يقتنع فك�ر القاعدة بان 
ساحة التحرير اصبحت خطرا يتهدد دولتهم اإلرهابية 
والذن�ب يتحمله بكل األحوال صن�اع الدعاية الخاصة 

سياسية كانت او انتخابية.

مابني "ساحة التحرير" ومهوم "السايبة" يربز اإلبداع الدعائي !!
عىل طريق االنتخابات

توقعات باطالق �سراحه هذا اال�سبوع

   امل�ستقبل العراقي / اأجمد �سالح

م�ن املق�رر أن يواجه الصح�ايف الفرنيس 
نادر دن�دون القضاء العراقي الي�وم الثالثاء، 
بع�د أن كان م�ن املف�رض أن يت�م ذلك أمس 
االثنني. وسبب التأجيل بحسب ما ذكر مصدر 
قضائ�ي لوكال�ة فرانس برس ه�و عدم توفر 
مرج�م رس�مي. وتوق�ع نقي�ب الصحفي�ني 
العراقي�ني مؤي�د الالمي أن يت�م إطالق رساح 
دندون هذا األس�بوع. ولم يك�ن دندون البالغ 
م�ن العم�ر 40 عام�اً يتوق�ع أن رحلت�ه إىل 
بغداد من أجل إنجاز سلس�لة تقارير إعالمية 
لحس�اب املجلة الشهرية الفرنس�ية "لوموند 
ديبلوماتيك" بشأن الوضع يف العراق بمناسبة 
مرور عرش س�نوات عى غزوه س�تنتهي به يف 
إحدى س�جون وزارة الداخلي�ة العراقية ومن 
ثم يف إحدى س�جون جهاز املخابرات العراقي، 
ليواجه القضاء بعد ذلك بتهمة عدم الحصول 
ع�ى تخويل م�ن الس�لطات العراقي�ة للقيام 
بتصوير بع�ض األماكن املدنية والعس�كرية. 
ودن�دون الذي يحم�ل الجنس�يتني الجزائرية 
واالس�رالية إضافة إىل الجنس�ية الفرنس�ية 
ش�ارك يف درع برشي بإحدى مصانع معالجة 
املياه يف بغ�داد عند اندالع الحرب التي أطاحت 
ع�ى  احتجاج�اً  الس�ابق يف 2003  بالنظ�ام 
قص�ف قوات الحلفاء للعاصمة بغداد. وعربت 
العديد من املنظمات املدنية املهتمة بالحريات 
الصحفية عن أس�فها الش�ديد مل�ا حصل مع 
الصح�ايف الفرنيس، معتربة أن ذلك س�يعكس 
صورة س�لبية عن العراق ال�ذي من املفرض 
أن تح�رص حكومت�ه ع�ى تقديم�ه كدول�ة 
ديمقراطي�ة مدنية أم�ام الرأي الع�ام الدويل. 
وق�ال رئي�س مرص�د الحري�ات الصحفية يف 
العراق زي�اد العجييل ل�"املس�تقبل العراقي" 
أن "م�ن املعيب جداً علين�ا كعراقيني أن يأتينا 
صحف�ي أجنب�ي ونعتقله عى أنه جاس�وس. 
الع�راق  س�معة  أن  ن�رى  كمواطن�ني  نح�ن 
الدولية مهمة جداً، لكن لألسف الشديد هنالك 
ضباط ما زالوا مؤمنني بفكر النظام السابق، 
وهم بمث�ل هكذا ترصف�ات يس�يئون للدولة 
والحكومة العراقي�ة". ودخل دندون إىل بغداد 
يف 15 كان�ون الثاني املايض واعتقلته قوة من 
اس�تخبارات الرشطة يف منطقة الدورة يف 23 
من الش�هر ذات�ه، أي بعد 8 أي�ام عى دخوله. 
وق�د كان يحم�ل تأش�رية دخ�ول صحافي�ة 
بحس�ب ما ذك�ر صديق ل�ه مقيم يف فرنس�ا 
اس�مه ماجد مس�عودين. وقال مسعودين أن 
دندون لم يتمك�ن من إبالغ ذويه بنبأ اعتقاله 
إال بعد مرور 5 أي�ام. وأكدت مصادر مختلفة 

أن دن�دون اعتق�ل ألن�ه كان يص�ور مواق�ع 
عس�كرية وحكومية ال يس�مح بتصويرها إال 
وف�ق تخويل يجب أن يحص�ل عليه الصحفي 
من الجهات األمنية. ونقلت االسوش�يتد برس 
يف وقت سابق عن الناطق باسم وزارة الداخلية 
العميد س�عد معن قوله إن نادر دندون اعتقل 
أثن�اء تصوي�ره موقع�اً أمني�اً يف ح�ي الدورة 
جنوبي بغداد. ورصح مس�ؤول يف قوات األمن 

العراقية لفرانس برس ان دندون التقط صورا 
"ملواقع حساس�ة تابعة لألجهزة األمنية" من 
دون تحديده�ا. وقال رئي�س مرصد الحريات 
الصحفي يف العراق يف ترصيح سابق أن دندون 
ت�م اعتقاله بحجة ان الذاكرة )الرام( الخاصة 
بإح�دى كامرياته كانت تحتوي عى مجموعة 
من الص�ور الخاصة بمداخل ع�دد من مراكز 
الرشط�ة، فضال ع�ن قيامه بالتق�اط الصور 

يف بغداد من دون موافقات رس�مية مس�بقة، 
م�ا أدى اىل اعتقال�ه ووضع�ه يف احد س�جون 
العاصمة من دون ان توجه إليه أية تهمة. وقال 
مص�در قضائي مس�ؤول ع�ن متابعة قضية 
دن�دون لوكال�ة فران�س ب�رس أن "الصحايف 
الفرنيس اعتق�ل وبحيازته كامريا التقط فيها 
ص�ورا ملقر املخابرات العراقية ونقاط تفتيش 
للجيش والرشط�ة ومداخل املنطقة الخراء 

املحصنة" التي تضم مقار الحكومة العراقية 
واغلب الس�فارات االجنبية. وشدد عى انه "ال 
يج�وز التقاط صور ملث�ل ه�ذه املواقع بدون 
الحص�ول ع�ى تخويل بذل�ك". لك�ن حورية 
دندون ش�قيقة الصح�ايف قالت ان ش�قيقها 
اعتق�ل عندما كان يلتقط صورا ملحطة تنقية 
مي�اه، دون أن تذكر تفاصي�ل إضافية. إال أن 
تقارير صحفية ذكرت أن دندون اعتقل بينما 

كان متوجها اىل مصنع ملعالجة املياه يف بغداد، 
وهو املصنع الذي تواجد فيه كدرع برشي أثناء 
الحرب يف 2003. وقال رئيس مرصد الحريات 
الصحفية زياد العجييل ل�"املستقبل العراقي" 
أن التخوي�ل الصحف�ي ال�ذي لم يك�ن دندون 
يحمله أثناء ممارس�ة عمله هو "اجتهاد من 
قي�ادة عمليات بغداد. الصحف�ي ال يحتاج إىل 
تخويل لكي يمارس عمله. القانون والدستور 
العراق�ي يكفل حري�ة العم�ل الصحفي دون 
محددات"، مشرياً إىل انه "لو كان هناك ادعاء 
ع�ام قوي لعمل عى محاس�بة قيادة عمليات 
بغداد والعمليات األخرى لقيامها بإصدار مثل 
هك�ذا أوامر وق�رارات تقيد حري�ة الصحافة 
يف الع�راق، ألنها مخالفة للدس�تور". وأضاف 
العجي�يل "بعض رجال األم�ن ربما ال يدركون 
أن التكنولوجيا وصلت إىل مراحل متقدمة جداً 
بحي�ث لم تعد الصورة تمث�ل تهديداً عى أحد. 
اآلن بإمكان )غوغل إيرث( أن يمنح متصفحه 
صوراً وتفاصيل دقيقة ألكثر املواقع حساسية 
يف العالم، لذا ال داعي التخاذ إجراءات تعسفية 
بح�ق الصحفي�ني وإعط�اء ص�ورة لآلخرين 
تظه�ر العراق عى أنه دولة بوليس�ية". وقال 
"األجهزة األمنية يف ورط�ة اآلن ألنها أحرجت 
الحكومة العراقي�ة أمام دول عديدة من بينها 
فرنس�ا التي هي دولة صديقة للعراق. أعتقد 
أن الحكومة ستحاس�ب تل�ك األجهزة األمنية 
عى ما فعلت�ه". وأوضح أن املرصد لم يتمكن 
م�ن اللقاء بدندون يف معتقله بس�بب تغيري يف 
املوعد، مبيناً "يبدو أن هناك إجراءات أخرى". 
وأكد أن "بعض األشخاص" زاروا دندون وهو 
بصحة جي�دة. وأف�اد بيان رس�مي نرش عى 
موقع نقاب�ة الصحافي�ني العراقيني األحد ان 
"النقابة كلفت مستشارها القانوني املحامي 
نعمة الربيعي التوكل عن الصحايف نادر دندون 
بعد الحص�ول عى موافقته وموافقة القنصل 
الفرن�يس يف بغداد". وأش�ار نقيب الصحفيني 
اىل ان طبيبا من الس�فارة الفرنس�ية يف بغداد 
اجرى فحوصا طبية لدندون خالل مقابلته يف 
سجنه للتأكد من انه يف صحة جيدة. كما قال 
ان الس�فارة الفرنس�ية س�تؤمن له عددا من 

الكتب التي طلبها.

السيول أخذت حنطة كركوك إىل اهلباء.. و"الزاب" أصبح خميفًا
   بغداد / امل�ستقبل العراقي

يقف محمد أحمد العبيدي عند أرضه الزراعية يف قرية 
"خ�ازر" ضمن ناحية ال�زاب جنوب غ�رب كركوك، وهو 
يعاي�ن األرضار التي لحقت بزرعه من الحنطة والش�عري. 
ويؤكد مس�ؤولون محليون يف كركوك إن الس�يول ألحقت 
الرر بنحو75 منزالً يف مناطق عدة وان املجالس املحلية 

بدأت بإحصاء األرضار املادية باألرايض الزراعية.
وكانت مديرية املوارد املائية يف كركوك أعلنت، يف وقت 
س�ابق، أن الس�يول جرفت مس�احات زراعية واس�عة يف 
قرى الحويجة.ويقول محمد العبيدي لوكالة "الس�ومرية 
ني�وز"، إن "ما جرى يف األي�ام املاضية يعد األول من نوعه 
من�ذ أكثر من 25 عاماً وأن ما تس�اقط من أمطار، أخرياً، 

ساهم بتدمري وتجريف آالف الدونمات الزراعية".
ويضيف "املي�اه جرفت املحاصي�ل، وتعرضت األبقار 
واألغنام إىل الغرق"، ويتابع "ما شاهدناه من ارتفاع املياه 
يف نهر ال�زاب كان مخيفاً، فيما أهايل الق�رى تركوها بعد 
أن ش�اهدوا ما جرى يف قرى املس�حك يف بيجي واسديرة". 
ويش�ري العبيدي إىل طرائ�ف حدثت يف خض�م املعاناة من 
الس�يول، ويقول إن "نهر الزاب وارتفاع املياه ش�طر قرى 
كرك�وك والرشقاط اىل قس�مني". بينما كان "أحد الخراف 
بق�ي يف أعى ت�ل مرتفع ألربعة أيام". ويؤك�د العبيدي أنه 
"بع�د انخفاض املي�اه قمت وعن طريق اس�تخدام قاربي 
الصغ�ري من الوصول إليه ومن ثم نقله إىل منزيل وأعطيناه 
الطعام وهو اآلن بصحة جيدة". من جانبها، تقول معاون 

تغريات مناخية وتساقط كميات قياسية من األمطار".
بدوره يؤكد رئيس املجلس املحيل لناحية الزاب محمد 
املحس�ن إن "املئ�ات م�ن املس�احات الزراعي�ة يف ناحية 
الزاب ت�ررت، ولهذا نقوم، حالي�اً، برصد حركة ارتفاع 
نه�ر دجلة". وأض�اف املحس�ن أن "الفيضان�ات ألحقت 
أرضاراً مادية كبرية بمس�احات زراعية للحنطة والشعري 
وتجري�ف أراٍض أخ�رى تقدر بمئات الدونمات". ويش�دد 
املحس�ن عى أن" استمرار تساقط كميات األمطار جعلنا 
نبقي العائالت الساكنة يف أعى رشيط دجلة، ودعوناها إىل 
أخ�ذ الحيطة والحذر من دخول املي�اه إىل منزلهم ليالً كي 
ال نس�جل أي خس�ائر برشية يف قرى كركوك"، مشرياً إىل 
أن "أهايل الزاب جمعوا مواد عينية ومس�اعدات غذائية". 
وأعلن�ت محافظة صالح الدين، يف )31 كانون الثاني، عن 
إجالء أكثر من 3000 أرسة جراء تلك الس�يول التي جرفت 

مساحات واسعة من األرايض الزراعية رشق تكريت.
فيما يق�ول مدير الدفاع املدن�ي العميد ناصح محمد 
صابر إن "ارتفاع مناس�يب دجلة وتساقط األمطار أسفر 
عن س�قوط وترر 80 بيتاً جراء الفيضانات"، مؤكداً أن 
"فرق الدفاع املدني كانت منترشة لتقديم املعونات وسحب 

املياه من املناطق التي قد تصلها مياه نهر دجلة".
وقررت الحكومة العراقية، يف األول من ش�باط، إغاثة 
املتررين م�ن اإلمطار وخاصة يف محافظة صالح الدين 
وتعويضهم. وش�هدت معظم مناطق البالد موجة سيول 
بس�بب ارتفاع مناس�يب نهر دجلة بعد اإلمط�ار الغزيرة 

التي سقطت منذ األحد املايض.

الحرارة العظمى بلغت 15 والصغرى 11 درجة مئوية".
وأضافت عبد الكريم أن "املحافظة لم تش�هد هطول 
ه�ذه األمطار بش�كل متواصل منذ س�نوات"، متوقعة أن 
"يك�ون العام الحايل هو األفضل كون املنطقة تتعرض اىل 

مدي�ر الدائرة يف محافظة كركوك س�فانة عب�د الكريم إن 
"مس�توى املي�اه يف املحافظ�ة ارتف�ع إىل 73 مل�م نتيجة 
س�قوط كميات م�ن اإلمطار ه�ي األكرب منذ س�نوات يف 
مناطق متفرقة م�ن املحافظة"، مبينا أن "معدل درجات 



عربية ودولية5
www.almustakbalpaper.net

 العدد )434(  الثالثاء 5  شباط 2013

      المستقبل العراقي/ متابعة

قال مركز ش�تات االس�تخباري إنه بعد س�نتين من 
األح�داث في س�وريا وجدت أمريكا وفرنس�ا وبريطانيا 
أن الزمن ال يلعب لصالحهما والبد من رؤية إستراتيجية 
جديدة وهي إدارة الصراع بدالً من حله بعدما يئسوا من 
ق�درة النظام الس�وري على إخماد المؤام�رات بالداخل 
السوري، مشيراً إلى أن مؤخرا قام تنظيم القاعدة خلسة 
بتهجير النواة األساس�ية الى مناطق الج�وار المحيطة 
بس�وريا والى المناطق التي انطلقوا منه�ا أصال.. لذلك 
أعلنت وزيرة الخارجية األميركية، هيالري كلينتون، أنها 
تنتظر من المعارضة السورية أن »تقاوم، بشكل أقوى، 
محاوالت »المتطرفين« لتحويل مسارهم«  عن سوريا. 

ولفت المركز إلى أن المقصود من ذلك ارتداد وهجرة 
تنظي�م القاعدة عن س�وريا بع�د ان أصبح المس�لحين 
بحالة من الشتات والتفكك والمجاميع اإلرهابية أصبحت 

مأزومة وهي تتحرك بمعزل عن قيادتها الخارجية.
وأك�د أن ال�دول الت�ي أرس�لت القاع�دة إلى س�وريا 
س�تتضرر بشكل قاٍس جدا بالمرحلة المقبلة األمر الذي 
أوقع جميع هذه األطراف بالكثير من األخطاء السياسية 
والعمالنية، عندما رفعت س�قوفها السياس�ية وأوهمت 
الرأي العربي والدولي بتهويل األحداث حول الرئيس بشار 
األس�د والدولة، موضحاً أن النظام  الس�وري اس�تخدم 
أساليب الخطط المتدحرجة، وفي نهاية المطاف ينجح 
في البقاء، وهذا مما مكن األجهزة األمنية االس�تخبارية 

من اختراق هذه المجموعات عبر المصائد القاتلة. 
وأش�ار تقري�ر المركز إل�ى أنه اآلن اصب�ح التقاطع 
األمن�ي لتنظيم القاعدة يملكه بنك المعلومات الس�وري 
ال�ذي بات حديث الصالونات السياس�ية والغرف األمنية 
االس�تخبارية التي كثفت من نشاطها استطالعاً ورصداً 
س�عياً لتحصيل المعلوم�ات من القيادة الس�ورية درءاً 
لخطر المخططات الت�ي يمكن أن تدفع القاعدة باتجاه 
الشروع بمخطط خلط األوراق أو استهداف رموز وأماكن 
معينة داخل تلك البلدان وما حصل بالجزائر فهو مؤشر 
حول االس�تنفار األوروبي الذي يتعلّق بإعادة الحسابات 
نح�و س�وريا الت�ي اس�تطاعت بج�دارة االس�تخبارات 

والجيش من انهاك واحتواء شبكات القاعدة.
كش�فت  الس�ورية  الحكوم�ة  إن  المرك�ز  وق�ال 
مناب�ت القاع�دة وخليطه�ا المهج�ن، وهم م�ن اخطر 
اإلرهابيي�ن فاالختراقات والتحقيقات واالعترافات حول 
مخططاته�م أصبحت بيد صن�اع القرار بس�وريا حيث 
مكنتهم من معرفة خرائط الهيكل التنظيمي العسكري 
والسياس�ي والمال�ي واالهم هو أن س�وريا كش�فت أن 
قط�ر والس�عودية اتفقت�ا على تش�كيل قيادات س�رية 

غي�ر معلنة للتنظيم اإلرهابي مم�ا أوقع جبهة التحالف 
بالتناقض�ات له�ذه الجماعات التي تتح�رك بمعزل عن 
قيادة المتابعة  الخارجي�ة.. واتضح ان لهذه الجماعات 
أجندة خاصة وهي بنفس الوقت تناور خلس�ة في بينها 

على االستخبارات القطرية والسعودية، بحسب قوله.
من جهة أخرى، كش�ف المركز عن معلومات وصلت 
إلى قيادات لبنانية عن حصول تواصل في الفترة األخيرة 
بي�ن مس�ؤولين س�وريين وس�عوديين، انحصر ببعض 
الملفات األمنية المتعلقة بتحركات العناصر الس�عودية 
المنضوي�ة تح�ت ل�واء القاع�دة، التي تعم�ل في ريف 
دمش�ق وبعض هذه العناصر من ضم�ن الئحة ال�120 
المطلوبي�ن في المملك�ة العربية الس�عودية ويعتبرون 
م�ن اخط�ر اإلرهابيي�ن والذي�ن نف�ذوا عملي�ات داخل 
المملكة، وان المس�ؤولين السوريين سلموا المسؤولين 
الس�عوديين جزءا م�ن معلومات ح�ول اعترافات هؤالء 
ومخططاتهم في الس�عودية. وهذا بمثابة تحذير للكف 

عن التدخل بالشؤون السورية 
وتضي�ف المعلوم�ات، ان االجتماع عق�د في االردن 
وتول�ى نجل الملك الس�عودي االمير عب�د العزيز بن عبد 
الله ترتيبه، وهو لم يقطع تواصله مع الرئيس الس�وري 
بش�ار األسد في ظل العالقة الش�خصية بينهما. وتتابع 

المعلومات ان هذا االجتماع هو االول على هذا المستوى 
من�ذ ب�دء األح�داث ف�ي س�وريا، ورغ�م كون�ه خجوال 
ومح�دودا، إال انه يش�كل البداية لمس�ار ربم�ا مختلف 
ف�ي المرحل�ة المقبل�ة لكن�ه ال يت�م التعوي�ل عليه في 
ظل الق�رار األميركي، تقول التقاري�ر إن أحداثاً ميدانية 
وأخرى تتعلّق بإعادة الحس�ابات ف�ي بعض الدول التي 
تش�ارك في الحرب على س�ورية، تثبت استحالة تدمير 
الدولة السورية، وإسقاط نظامها برئاسة الرئيس بشار 

األسد.
 لذلك، السعودية تشهد أصواتاً تتصاعد داخل النظام 
تدع�و إلى إع�ادة مراجعة ما س�ّمته التقاري�ر بالتورط 
الس�عودي في الس�احة الس�ورية، كما أن دوالً عدة في 
الخلي�ج قّدمت الكثير لإلرهابيين واس�تجابت لرس�ائل 
قط�ر والوالي�ات المتح�دة قد أص�درت مؤخ�راً قرارات 
ألجهزتها بمن فيها تلك التي تتابع ما يحدث في سوريا، 
ب�أن يقتصر الدع�م الذي تقدمه تلك ال�دول في المرحلة 
المقبل�ة عل�ى المس�اعدات اإلنس�انية فقط، وبش�كل 
خاص المساعدات المقدمة للنازحين اضطراراً، وهذا ما 
تعتبره التقارير بداية تصدع في جبهة العمل السياس�ي 

والعسكري ضد سوريا.
ويق�ول المركز إن دول العال�م الغربي وبعض الدول 

اإلقليمية وقيادتها س�تضطر قريباً جدا إلى التعامل مع 
القيادة الس�ورية من جدي�د، كما أن الوالي�ات المتحدة 
وف�ور تول�ي أعض�اء الطاقم الجدي�د أعماله�م بصورة 
رس�مية س�يبدأون في عقد اللقاءات الثنائي�ة مع إدارة 
الرئيس الروس�ي بوتي�ن أمالً بالخروج م�ن هذا الوضع 
الس�وري بأق�ل الخس�ائر للمصال�ح األمريكي�ة حي�ث 
أصبح�ت اإلدارة األمريكية –بحس�ب المرك�ز- تدرك أن 
الدول الراعية لغرف العمليات التابعة للجهات المساندة 
والممول�ة للعصابات اإلرهابية في س�وريا تم اختراقها 
م�ن عدة جهات بل وقعت في ف�خ االزدواجية واالنفالت 

في تنظيم القاعدة ومشتقاته.  
االنتص�ارات وفق�دان  تراج�ع ف�ي  وتتح�دث ع�ن 
السيطرة على مواقع حيوية كانت عصابات اإلرهاب قد 
تمكنت من الس�يطرة عليه�ا واحتاللها، كما أن الحديث 
ع�ن “تكتيك الحفرة” بدأ يتردد كثيراً في غرف العمليات 
وهي إس�تراتيجية يتبعها الجيش الس�وري باس�تدراج 
أكبر عدد م�ن اإلرهابيين إلى أطراف المدن ليتم القضاء 
عليهم في ضربات جوية مركزية، وتش�ير التقارير إلى 
أن اإلستراتيجية التي اتبعت إلسقاط النظام في سورية 
قد فش�لت، وهي لم تحق�ق ما كانت الوالي�ات المتحدة 
وغيره�ا تأمل بتحقيقه، وس�قط الرهان على إس�قاط 

دور الجيش خالل األزمة.
وتفي�د التقارير االس�تخبارية –التي ينقلها المركز- 
أن الجه�ات الداعم�ة لإلره�اب والعامل�ة على إس�قاط 
النظ�ام في س�ورية تح�اول إبقاءه�ا بعيداً ع�ن عيون 
الصحاف�ة، تجمع على أن الجيش الس�وري هو صاحب 
المبادرة، وأن ما تخوفت منه الجهات الراعية للعصابات 
اإلرهابي�ة، وحاول�ت تبدي�ده أو تأجيل�ه عل�ى األقل قد 
بات أم�راً واقعاً على األرض، وه�و االقتتال الخطير بين 
العصاب�ات اإلجرامي�ة، وفقدان الس�يطرة عل�ى مواقع 
إس�تراتيجية ف�ي منطقتي حل�ب وداري�ا، واالنتصارات 
الميدانية التي حققها الجيش الس�وري وضعت الموقف 
السياسي للواليات المتحدة ودوال أخرى في وضع صعب 
للغاية ومأزوم على طاولة العمل السياس�ي التي أعلنت 
موسكو أنها ستنصبها لتستقبل عليها من يرغب بحلول 
سياسية حقيقية لألزمة السورية خالل األسابيع القليلة 

المقبلة.
والصعق�ة الكب�رى –بحس�ب المرك�ز- كان�ت ف�ي 
خط�اب الرئيس األس�د األخير ال�ذي كان مليئاً بالتحدي 
واإلص�رار أغلق الباب أم�ام أي آمال وتمنيات بس�قوط 
قريب للدولة الس�ورية ونظامها الحاكم، خصوصا قوة 
المنطق بالهجوم المعاكس حول الجوالن واالسكندرونة 
والقضية الفلس�طينية، كما شكل دفعة قوية ورفع من 
معنويات الق�وات العس�كرية التي تقاتل ف�ي الميدان، 
كذل�ك، ج�اء خطاب الرئيس األس�د في مرحلة ش�هدت 
انتقاالً في زمام المبادرة من أيدي اإلرهابيين وداعميهم 

إلى أيدي الجيش العربي السوري. 
والتنبؤ االستخباري يش�ير إلى ان العمليات العمياء 
التي تطال المواطن السوري س�تجد تداعياتها المؤكدة 
عاج�ال أم آج�ال فالعصاب�ات الت�ي تقات�ل في س�وريا 
عبارة ع�ن خليط غي�ر متجانس يضّم بع�ض العناصر 
الت�ي انطلقت فرنس�ا وأمريكا ودول غربي�ة لمحاربتها 
ف�ي دول�ة مال�ي، وه�ي العناصر نفس�ها الت�ي عملت 
عل�ى اس�تهداف المصالح األمريكية وه�ي التي أعدمت 
الس�فير األمريك�ي في ليبي�ا، وهذه العناص�ر متواجدة 
في إفريقي�ا والس�عودية واليمن والعديد م�ن المناطق 
األخ�رى، فالغط�اء بدأ يتكش�ف ش�يئاً فش�يئاً عن تلك 
العصاب�ات ولم يعد بمق�دور الحكومات التي س�ارعت 
إلى االنضمام للمشروع األمريكي الصهيوني الجديد في 
الش�رق األوسط تس�ويق مواقفها أمام الرأي العام، ولم 
تعد التسميات البراقة التي يدمج فيها مصطلح “الحرية 
وهيئ�ة  والكتائ�ب  والجبه�ات  والتنس�يقيات  األح�رار 
االئتالف الخاملة “ ق�ادرة على طمس الهوية الحقيقية 
لم�ن حاولت الواليات المتحدة ودول كقطر والس�عودية 
وتركيا ترويجهم وتس�ويقهم على أنهم “محاربون من 

أجل الحرية”!. 

التنظيمات التي صدرت إلى سوريا عادت إلى منابعها

أمريكا وفرنسا وبريطانيا  .. رحلة العودة إىل األسد
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ندد زعيم الحزب االشتراكي الحاكم في فرنسا 
هارل�م ديزي�ر بوج�ود “نوع م�ن التس�اهل” لدى 
قطر “إزاء مجموعات إرهابية كانت تحتل ش�مال 
مال�ي”، وطال�ب المس�ؤولين القطريي�ن بتقديم 

“إيضاح سياسي” إزاء هذه المسألة.
وأش�ار ديزير ال�ى “تصريحات سياس�ية ادلى 
بها عدد من المس�ؤولين القطريي�ن تنتقد التدخل 

الفرنسي” في مالي.
وأضاف ديزير في برنامج أس�بوعي على إذاعة 
“راديو جي” في فرنسا “انه تصرف غير متعاون، 
ونوع من التس�اهل إزاء مجموعات إرهابية كانت 
تحتل ش�مال مالي، وهو أم�ر غير طبيعي من قبل 

قطر”.
وتاب�ع ديزي�ر “ال بد م�ن إيضاح سياس�ي من 
قبل قطر التي نفت على الدوام مش�اركتها في أي 
تموي�ل ألية مجموعة ارهابي�ة، ويجب ان تتصرف 
على المس�توى الدبلوماسي بشكل أكثر حزما إزاء 
ه�ذه المجموع�ات التي ته�دد األمن ف�ي منطقة 

الساحل” اإلفريقي.
وكان�ت قطر ق�د أبدت ش�كوكا ف�ي الخامس 

عشر من كانون الثاني الماضي ازاء جدوى التدخل 
العسكري الفرنسي ضد المجموعات اإلسالمية في 

مالي.
وقال رئيس الحكومة القطرية الشيخ حمد بن 
جاس�م بن جبر آل ثاني “بالطبع كنا نتمنى ان يتم 
حل المش�كلة )في شمال مالي( عن طريق الحوار 
السياس�ي واعتقد ان ذلك مه�م وضروري وال أظن 

ان القوة ستحل المشكل”.
وه�ي المرة األولى في فرنس�ا التي يوجه فيها 
مسؤول على هذا المستوى انتقادات إلى قطر بهذا 

الحجم.
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس 
اعتبر في السادس عشر من كانون الثاني الماضي 
ان�ه ليس هن�اك “أي تأكيد” لالتهام�ات الموجهة 

لقطر ح�ول تمويلها للمجموعات اإلس�المية التي 
خاضت فرنسا حربا معها في مالي.

وأشارت تقارير صحافية فرنسية وشخصيات 
سياس�ية فرنس�ية أيض�ا ف�ي اآلونة األخي�رة الى 
احتم�ال أن تكون قطر تقدم مس�اعدات للعناصر 

المرتبطة بتنظيم القاعدة في شمال مالي.
وأع�اد المس�ؤول القط�ري التأكيد بش�أن حل 
األزمة ف�ي مالي، على أن “ه�ذه القضايا يجب ان 
تكون بالحوار بقي�ادة الحكومة المالية وهي التي 
تضب�ط األمن )...( ورأين�ا ان الحل األمني وحده ال 

يحل المشكلة” بحسب تعبيره.
وكان رئي�س وزراء قط�ر قد ق�ال في منتصف 
كان�ون الثاني الج�اري “إذا طلب من�ا احد من كل 
األطراف، اكرر من كل األطراف، المساعدة في هذا 
األمر فإننا س�نكون جزءا من الحل وليس الوسيط 
الوحيد فيه”، مستطردا “سنحاول المساعدة لكننا 
لن نتدخل )..( في قطر نحن نؤمن أن هذا المشكل 

يمكن أن يجد حله في الحوار السياسي”.
وش�نت فرنس�ا ف�ي 11 كان�ون الثان�ي حملة 
المقاتلي�ن  تق�دم  لوق�ف  مال�ي  ف�ي  عس�كرية 
اإلس�الميين الذين سيطروا على ش�مال مالي قبل 

أكثر من تسعة أشهر، إلى العاصمة باماكو.

      المستقبل العراقي/ وكاالت

ش�نت قوات االحتالل اإلس�رائيلي أمس االثنين حملة 
اعتقاالت واسعة في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة، 
طالت 17 فلس�طينيا في صفوف ك�وادر وقيادات حركة 

اإلس�المية  )حماس(.المقاوم�ة 
فت  س�تهد ا و

نواب�ا  الحمل�ة 
المجل�س  ف�ي 
التش�ريعي ع�ن 
التغيي�ر  كتل�ة 
ح  ص�ال إل ا و

المحس�وبة على الحركة، بينهم النائب المقدسي المبعد 
إل�ى رام الل�ه أحمد عط�ون، إضاف�ة إل�ى النائبين عن 
مدينة الخليل حاتم قفيش�ة ومحمد إس�ماعيل الطل 
والمحاضر الجامعي زين الدين ش�بانه من الخليل 
أيضا.وف�ي مدينة رام الله اعتقل�ت قوات االحتالل 
اإلس�رائيلي القي�ادي ف�ي الحرك�ة فالح ن�دى إثر 
اقتحام منزله هناك، كما اعتقلت القيادي في الحركة 
الش�يخ رياض ولويل من مدينة قلقيلية ش�مال الضفة 

الغربية.
وترك�زت الحملة في مدينة نابلس كبرى مدن ش�مال 
الضف�ة الغربي�ة وطال�ت قي�ادات ميداني�ة ف�ي الحركة 
وك�وادر أيض�ا، حي�ث اعتقل�ت كال من عدن�ان عصفور 
والقيادي بكر س�عيد بالل وعم�ر الجبريني وبهاء يعيش 
ومحم�ود عصيدة من قري�ة تل غرب مدين�ة نابلس.كما 
داهم�ت قوات االحتالل -وفق مص�ادر-  بلدة قريوت إلى 
الجن�وب من مدين�ة نابلس، واقتحمت ع�ددا من المنازل 

فيها واعتقلت خمس�ة فلسطينيين من المحسوبين على 
حركة حماس وهم األشقاء الثالثة محمد وجهاد ونضال 
ص�الح الدي�ن ب�دوي، إضافة إلى الش�ابين طاه�ر أحمد 
معم�ر وش�اكر أحمد.وتوغلت قوات االحت�الل في مدينة 
طولك�رم واقتحمت منازل عدد م�ن المواطنين واعتقلت 
كال من فادي العموري وعدنان الحصري المنتمين لحركة 
حم�اس أيضا.كم�ا دهمت مقر لجنة ال�زكاة في المدينة 
وعبث�ت بمحتويات�ه ودم�رت الكثي�ر منها، ث�م صادرت 
أجهزة الحاسوب وملفات وبيانات خاصة باللجنة.وتأتي 
هذه االعتقاالت التي ش�نتها قوات االحتالل في ظل حملة 
اقتحامات واعتقاالت شرسة ومتصاعدة يشنها االحتالل 
ف�ي الفترة األخيرة على قرى ومدن فلس�طينية أس�فرت 
عن اعتقال أكثر من 300 مواطن بينهم سبع نساء خالل 
كانون الثاني الماضي.من جهته، استنكر رئيس المجلس 
التش�ريعي الفلس�طيني عزيز الدويك حمل�ة االعتقاالت 
وقال إنها تؤكد أن هدف االحتالل اإلسرائيلي كان وما زال 
تفرقة الفلس�طينيين.وأضاف إنه كلم�ا اقتربت خطوات 
المصالحة كلما جن جنون االحتالل، “وهو بهذه الخطوة 
يح�اول أن يصّع�د الموق�ف ليح�ول بي�ن أبناء الش�عب 

الفلسطيني وبين إنجاز المصالحة”.
وأكد الدويك أن الحملة تهدف بالدرجة األولى إلى كبح 
جم�اح حركة حماس الت�ي أكدت وجودها خ�الل الفترة 
السابقة، وخاصة بعد انتصاراتها في قطاع غزة وترسيخ 

وجودها بالضفة الغربية عبر أنشطة مختلفة.
وش�دد على أن المطلوب ه�و المضي قدما في طريق 

المصالح�ة وإنجازه�ا “ألن�ه بوحدتن�ا نق�ف ونصم�د 
أكث�ر، وبتفرقن�ا فإنن�ا نضع�ف وتتراجع معن�ا قضيتنا 
الفلس�طينية”.من جهتها أدان�ت النائبة عن كتلة التغيير 
واإلص�الح ف�ي المجلس التش�ريعي منى منص�ور حملة 
االعتق�االت، وقال�ت إنه�ا تهدف إل�ى تقوي�ض الدعوات 
الفلس�طينية األخيرة والخط�وات الحقيقي�ة للمصالحة 
والت�ي توصل إليه�ا أخيرا.وأك�دت منى أن ه�ذه الحملة 
تأت�ي كذل�ك لمن�ع أي نش�اطات داعم�ة للمقاوم�ة في 
الضفة الغربية، “خاصة في ظل مش�اركة حركة حماس 
وقياداته�ا فيها”.م�ن ناحيت�ه ق�ال مدي�ر مرك�ز أحرار 
لدراس�ات األس�رى وحق�وق اإلنس�ان ف�ؤاد الخفش، إن 
هذه االعتقاالت تستهدف تعطيل المصالحة الفلسطينية 
وخل�ط األوراق الفلس�طينية، ال س�يما أن االحتالل ش�ن 
مثلها في مرات سابقة وبالتزامن مع خطوات جدية فعال 
إلنهاء االنقسام الفلس�طيني.وقال الخفش، إنه باعتقال 
الن�واب الثالثة اليوم يرتفع عدد النواب المعتقلين إلى 15 
نائبا وثالثة وزراء في س�جون االحتالل، جلهم من حركة 
حماس.وتس�اءل عن دور القيادة الفلسطينية والسلطة 
الوطنية إزاء هذه االنتهاكات المتواصلة بحق رموز ونواب 
الش�عب الفلس�طيني.وطالب الخفش الس�لطة الوطنية 
باتخ�اذ خط�وات فاعلة لوق�ف حمالت االس�تنزاف بحق 
رموز الش�عب الفلس�طيني وقياداته في الضفة الغربية، 
كما طال�ب المؤسس�ات الدولية والمنظم�ات الحقوقية 
بعمل الالزم لفضح ممارسات االحتالل بحق أبناء الشعب 

الفلسطيني.

طالبتـــها بــــإيضــــاح ســـيــــــاســــي

فرنسا: قطر تتعامل مع جمموعات إرهابية يف مايل

طالت 17 فلسطينيًا

محــلة اعـــتقــــاالت فــــي الضـــفــــة الغــــربـــيــــة

إيواؤهم دليل على إفالس النظام

البحرين تبدي استعدادها الحتضان 
اإلرهابية" خلق  "منظمة 

   المستقبل العراقي / وكاالت
حم�ل حفيد ملك البحرين الس�ابق، الش�يخ عبد الله ب�ن أحمد الفاتح 
آل خليف�ة، النظام المس�ؤولية إزاء النتائج المترتبة على س�عيه لتوطين 
عناص�ر منظمة خلق اإلرهابية، واصفاً هذه الخطوة بأنه دليل على إفالس 

النظ�ام سياس�ياً.وقال الش�يخ عبد الله 
آل خليف�ة إن إع�الن النظ�ام اس�تعداده 
لتوطين عناصر منظم�ة خلق اإلرهابية 
أن  مضيف�اً  مدروس�ة،  غي�ر  خط�وة 
احتضان النظام لمنظمة خلق اإلرهابية 
في البحري�ن هو نفس احتضان مرتزقة 
صدام حزب البع�ث في البحرين، محمالً 
النظ�ام تبعية نتائج ه�ذه الخطوة.ودعا 
حفي�د ملك البحرين، النظام إلى اإلصالح 
ب�دل جل�ب اإلرهابيي�ن، في إش�ارة إلى 
منظمة خل�ق، محذراً في الوقت نفس�ه 
م�ن رد الحكوم�ة اإليراني�ة عل�ى ه�ذه 
بتجي�ب  “البحري�ن  إن  الخطوة.وق�ال 

منظم�ة إرهابية وإيران لديها الكثير تجيب األس�رة الحاكمة الذي هم من 
رأس الحك�م وتاري�خ واضح ه�ذا تخبط سياس�ي”، مضيف�اً أن إيران لن 
تسكت وس�وف ترد.وكان مصدر مسؤول يعمل بمكتب األمم المتحدة في 
بغداد، قد قال، إن البحرين أبلغت الواليات المتحدة األمريكية عبر سفيرها 

بالمنامة توماس كراجسكي، استعدادها لتوطين عناصر منظمة خلق.



        بغداد / امل�ستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة امل�وارد املائية يف بي�ان عن قيام 
املالكات الهندس�ية والفني�ة يف املديرية العامة 
لتنفي�ذ مش�اريع ال�ري واالس�تصالح، إحدى 
تشكيالت الوزارة، بتنفيذ أعمال إنشاء محطة 

كم 52 عىل مبزل رشق الغراف )47 كم ش�مال 
مدين�ة النارصي�ة ش�مال قض�اء الش�طرة( 
به�دف رفع مي�اه البزل من القاطع الش�مايل 
اىل القاط�ع الجنوبي ومن ث�م إىل املصب العام. 
وتضم�ن العم�ل إنش�اء محطة تحت�وي عىل 
أرب�ع مضخ�ات طاق�ة ترصيف الواح�دة 6،5 

م3/ث�ا ومرحلة تجهي�ز املع�دات امليكانيكية 
والكهربائي�ة وعملي�ة نقل وتنصي�ب املعدات 
امليكانيكي�ة والكهربائي�ة وإضاف�ة منظومة 
س�عة  ومولدت�ن   11KV بق�درة  كهربائي�ة 
 5M6 2 ومحولتن ق�درة الواحدةM6 الواحدة

وبكلفة 2،6 مليار دينار عراقي.

          امل�ستقبل العراقي / منى خ�سري عبا�س 
هنأ رئيس ديوان الوقف الش�يعي س�ماحة السيد 
صالح الحيدري الشعب العراقي والعالم اإلسالمي 
بمناس�بة والدة منق�ذ البرشي�ة الرس�ول الكريم 
محم�د »ص«، مؤك�دا ان ذك�رى والدة الرس�ول 
األعظم هي مناسبة للتمسك واالقتداء بتوجيهاته 
وتوصياته. وقال الس�يد الحي�دري يف برقية تهنئة 
بمناس�بة والدة الرس�ول االكرم »تمر علينا ذكرى 
الحاج�ة  بأم�س  ونح�ن  )ص(  الرس�ول  والدة 
وتوصيات�ه  بتوجيهات�ه  واالقت�داء  التمس�ك  اىل 
العظيمة«، مبينا ان الرس�ول األعظم ارس�له الله 
رحمة لجميع العاملن وليس للمس�لمن فقط من 

اجل ارش�اد البرشية للحق والطري�ق الصحيح يف 
اط�ار مبادئ التآخ�ي والحب والوئام والتس�امح 

والعدال�ة واالنس�انية. وأضاف رئي�س الديوان ان 
الوالدة املبارك�ة تحثنا اليوم ع�ىل الوحدة واملحبة 
ونب�ذ العنف بكافة اش�كاله من اج�ل خدمة بلدنا 
العزيز العراق وخدمة االنس�انية جمع�اء، متابعاً 
»نح�ن بأم�س الحاج�ة الي�وم لنش�د أيدين�ا بيد 
اخوانن�ا يف االدي�ان االخ�رى حباً وصف�اًء واخوة. 
وع�ىل صعيد متص�ل يقيم ديوان الوقف الش�يعي 
يف بغ�داد واملحافظ�ات احتفاالت كبرية بمناس�بة 
املولد النبوي املبارك. وأكد مصدر اعالمي بالديوان 
ان�ه وبتوجيه ومتابعة من رئيس الديوان تس�تعد 
مديري�ات الوقف الش�يعي يف بغ�داد واملحافظات 

إلقامة احتفاالت كبرية بمناسبة املولد النبوي. 

التصويت عىل قانون التقاعد 
اجلديد هناية الشهر احلايل

  

     بغداد / امل�ستقبل العراقي
أكدت اللجنة املالية الربملاني�ة التصويت عىل مرشوع قانون التقاعد الجديد 
نهاية الش�هر الحايل أو مطلع الش�هر املقبل. وقال عضو اللجنة النائب عن 
التحالف الكردس�تاني ش�ورش مصطفى إن التصويت عىل القانون الجديد 
س�يتم خالل الش�هر الح�ايل أو مطلع ش�باط املقبل »مئة باملئ�ة«. وأضاف 
ش�ورش أن مرشوع القان�ون ما زال حتى اآلن لدى مجلس ش�ورى الدولة، 
عازيا أسباب تأخري وصوله للربملان إىل الخالفات السياسية القائمة يف البالد. 
ويف األس�بوع األخري من الش�هر املايض كش�فت اللجنة املالية الربملانية عن 
تعطيل قانون التقاعد الجديد يف مجلس ش�ورى الدول�ة، مؤكدة أن الربملان 
انتهى من إدراج مالحظاته عىل مرشوع القانون. ولم تصل مالحظات مجلس 
الش�ورى إىل اللجنة فيما أبدت األخرية كامل مالحظاتها عىل املرشوع. ومن 
املق�رر أن يعم�ل قانون رواتب املتقاعدين الجديد عىل املس�اواة بن املحالن 
إىل التقاعد قبل عام 2008 وبعده. وقد أرس�لت اللجنة املالية النيابية كامل 
مالحظاته�ا إىل الحكوم�ة إضافة إىل توصي�ة بأن تأخذ بع�ن االعتبار حن 
التصوي�ت عىل القانون وإقراره رصد مبل�غ يغطيه، أي ال أن يتم التصويت 
دون وج�ود تخصيص�ات مالية ترصد للمتقاعدي�ن. ووافقت الحكومة عىل 

تخصيص األموال للمرشوع من الوفرة املالية يف خزينة الدولة.

تسعى لخفض سعر صرفه إلى الـ1000 مقابل الدوالر

احلكومة تستبعد إلغاء األصفار الثالثة من الدينار

أقتصاد وحمليات6
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        بغداد / امل�ستقبل العراقي 
استبعدت األمانة العامة ملجلس الوزراء إبدال العملة 
أو إلغاء األصفار الثالث�ة منها يف هذه املرحلة وأنها 
تس�عى اىل رفع قيمة الدين�ار مقابل الدوالر، منوهة 
اىل ان الحكوم�ة تس�عى إىل أن يكون س�عر الرصف 
1000 دين�ار مقاب�ل ال�دوالر الواحد. وق�ال األمن 
العام ملجلس الوزراء عيل محس�ن اسماعيل يف بيان 
صحف�ي أمس ان »م�رشوع إب�دال العمل�ة وإلغاء 
ثالثة أصف�ار نوقش خالل امل�دة املاضية يف مجلس 
الوزراء«، مؤكدا ان »املجلس أكد عىل أن هذا املرشوع 
ليس م�ن أولويات الحكومة يف الوق�ت الراهن لعدم 
وجود مش�كلة حقيقية يف هذا املجال«. واشار اىل ان 
»اس�تبدال العمل�ة يف حد ذاته يتطل�ب عملية ضبط 
كب�رية، إذ ما تزال هناك قضاي�ا تتعلق بهذا الجانب 
بعد س�قوط النظام الدكتاتوري، حي�ث كانت كتلة 
العملة املتداولة محدودة، إال أنها تضاعفت اآلن عما 
كانت عليه يف ذلك الوقت، وعليه فأن عملية س�حب 
هذه الكتلة تع�د مهمة صعبة وكبرية«. وأكد األمن 

الع�ام أن »البعض لديهم انطباع خاطئ ينطوي عىل 
أن حذف األصفار س�يقلل من حجم النقود املتداولة 

ككمي�ة, وحقيق�ة األمر انه ال يقلل ولو بنس�بة %1 
وبالرغ�م من ان الحكوم�ة تعتقد أن تغي�ري العملة 

يشء جي�د يف ح�ال وجود ظروف مناس�بة لتطبيقه 
ولك�ن ال يتم إعطاؤه أولوي�ة إال عند توفر الظروف 
املس�تقرة«. ولف�ت اىل أن »الدينار العراقي مرش�ح 
ألن يرتفع س�عره مقابل ال�دوالر، وهناك مقومات 
اقتصادي�ة ومالي�ة تمك�ن الدين�ار م�ن أن يك�ون 
اقوى مم�ا هو عليه حالي�اً، وفرص ارتف�اع قيمته 
متوفرة الس�يما مع تنام�ي االحتياط�ي املرتاكم يف 
البن�ك املركزي الذي تج�اوز 65 مليار دوالر ويرتفع 
بش�كل مطرد إىل جانب ارتف�اع النمو االقتصادي يف 
العراق وهو اآلن واحد من أكثر البلدان يف العالم نمواً 
بفضل توسعات إنتاج النفط«. وبن األمن العام أن 
املقومات املوضوعية واالقتصادية متوفرة يف اتجاه 
ارتف�اع س�عر رصف الدينار مقابل ال�دوالر, منوها 
إىل ان الحكوم�ة تس�عى إىل ان يكون س�عر الرصف 
1000 دين�ار مقابل الدوالر، بمعنى أن يكون س�عر 
العمل�ة فئة مئة دوالر بمائة أل�ف دينار عراقي وان 
أي تحس�ن يف الوضع السيايس من املمكن أن يسهم 

يف تحقيق هذا األمر بشكل أرسع.

        بغداد / امل�ستقبل العراقي
تتناف�س رشكات عاملي�ة ع�دة م�ن مختل�ف 
الجنس�يات يف إع�داد التصامي�م التفصيلي�ة 
والتنفيذي�ة الخاصة بتطوير ش�ارع الرش�يد 
ضمن أعمال املرحلتن الثانية والثالثة. ونقلت 
مديري�ة عالق�ات وإعالم أمانة بغ�داد يف بيان 
صحفي تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه 
أمس عن  مدير عام دائرة التصاميم يف األمانة 
نجم عبد جويد قوله، ان األمانة أنجزت أعمال 
املرحلة األوىل من مرشوع تطوير شارع الرشيد 
املمتد من جرس الجمهورية حتى الباب املعظم 
الت�ي تضمن�ت أع�داد الدراس�ات والتصاميم 
األولية لتطوير الش�ارع واملناطق الواقعة عىل 
جانبي�ه من أس�واق وابنية ومناط�ق ومواقع 
أثري�ة ومح�ال تجاري�ة وفعالي�ات متنوعة. 
وأضاف ان األمانة س�تقوم باستكمال اعمال 
املرحلت�ن الثانية والثالثة له�ذا املرشوع التي 
تم اإلعالن عنهما س�ابقاً، إذ تقدمت 6 مكاتب 
استشارية عاملية من مختلف الجنسيات إلعداد 
التصامي�م التفصيلي�ة والتنفيذي�ة الخاص�ة 
بتطوير الش�ارع واألبنية خالل مدة 12 شهرا 

للمرحلة الثانية فقط فيما س�يتم تحديد املدة 
الالزم�ة لتنفيذ املرحلة الثالثة الحقا بحس�ب 

عمل الرشكات. 
وأشار إىل أن األمانة اآلن بصدد فتح العطاءات 
املقدم�ة إليها م�ن هذه الرشكات ودراس�تها 
الختيار أفض�ل العروض املقدم�ة ليتم بعدها 
إحال�ة املرشوع ع�ىل الجهة املنف�ذة, الفتاً اىل 
ان أس�باب التأخري الحاصلة يف انجاز املرشوع 
يف مرحلت�ه األوىل كان�ت بس�بب تلك�ؤ املكتب 

املعماري االستشاري املكلف بإعداد الدراسات 
والتصاميم األولية، ما اضطر األمانة اىل فسخ 
العق�د وس�حب العم�ل وإع�ادة اإلع�الن عنه 
من جدي�د والعمل عىل إكم�ال املرحلة الثانية 
خالل مدة س�نة واح�دة تليها املرحل�ة الثالثة 
وه�ي املرحلة التنفيذية التي س�يتم بموجبها 
استقطاب رشكات عاملية متخصصة تنفذ ما 
يتم التعاقد عليه وإقراره بإرشاف أمانة بغداد 

والرشكات ذات العالقة.

         مي�سان / امل�ستقبل العراقي
أعلن محافظ ميس�ان عيل دواي الزم عن املصادقة 
عىل التصميم القطاعي ملرشوع اس�تثماري إلنشاء 
مجمع س�كني غرب مدينة العم�ارة املتضمن بناء 
504 وح�دات س�كنية مع كافة املراف�ق والخدمات 
األساس�ية للمجم�ع. وق�ال محاف�ظ ميس�ان يف 
بيان صحف�ي أمس »تمت املصادق�ة من قبلنا عىل 
التصميم القطاعي ملرشوع إنش�اء مجمع س�كني 

يتضم�ن بناء 504 وحدات س�كنية بعد اس�تكمال 
الخاص�ة  واإلداري�ة  القانوني�ة  اإلج�راءات  كاف�ة 
االس�تثمارية«.  للمش�اريع  األرايض  بتخصي�ص 
وأض�اف أن امل�رشوع يق�ع يف مقاطعة اب�و رمانة 
وعىل مس�احة 84 دونم غرب�ي مدينة العمارة قرب 
الطري�ق الح�ويل الجدي�د. وب�ن أن امل�رشوع الذي 
س�ينفذ بطريقة البن�اء العمودي يتك�ون من 504 
وح�دات س�كنية باإلضاف�ة اىل إنش�اء مؤسس�ات 

تربوية وصحي�ة وترفيهية للمجم�ع. وأكد عىل أنه 
س�تتم املبارشة خالل الفرتة القليلة املقبلة بالتنفيذ 
من قبل رشكة الش�فع العراقية املتخصصة بمجال 
االس�تثمار يف القطاع الس�كني. يذك�ر أن محافظة 
ميس�ان تسعى إىل االرتقاء بواقعها االستثماري من 
خالل إقامتها لعدد من املش�اريع االستثمارية التي 
تس�هم يف إنعاش الوض�ع االقتص�ادي للمدينة من 

خالل تفعيل الواقع االستثماري يف املحافظة.

رئيس الوقف الشيعي هينئ الشعب العراقي بمناسبة والدة الرسول األكرم »ص«

حمافظة ميسان تصادق عىل تصميم إنشاء جممع سكني يف »أبو رمانة«

أمانة بغداد: رشكات عاملية عدة تتنافس عىل تطوير شارع الرشيد

        وا�سط / امل�ستقبل العراقي
صدر عن كلي�ة الرتبية األساس�ية يف جامعة 
واس�ط دليل الخريج�ن ال�دورة األوىل والتي 
س�ميت دورة »بالعلم والعم�ل يتحقق األمل« 
ب�إرشاف   2012  -2011 الدراس�ية  للس�نة 
األس�تاذ الدكتور تق�ي عيل املوس�وي رئيس 
الجامع�ة وإرشاف ومتابعة األس�تاذ الدكتور 

يوسف عناد زامل عميد الكلية. وقال بيان بثه 
املكت�ب اإلعالمي للجامعة وتلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه أم�س أن الدليل ضم 
كلمة لرئي�س الجامعة وكلمة لعمادة الكلية، 
ثم اس�تعراض ملوقع الكلية وأهميته، ورؤية 
الكلية ورس�التها وأهدافه�ا. واحتوى الدليل 
أيضا عىل نبذة عن كل قسم من أقسام الكلية 

)اللغة العربية والعلوم العامة وفرع الفيزياء 
وف�رع عل�وم الحياة( واألقس�ام املس�تحدثة 
فيه�ا وهي )االجتماعي�ات ورياض األطفال( 
وأهداف كل قس�م وأعضاء الهيئة التدريسية 
واملناهج وأسماء وصور الطلبة الثالث األوائل 
من كل قس�م وجميع الطلبة الخريجن للعام 

الدرايس 2011- 2012.

جامعة واسط تصدر دليل اخلرجيني للسنة املاضية

املوارد املائية تنفذ إنشاء حمطة ضخ يف الغراف

وزارة الثقافة
قسم العقود واالستثامر

إعالن املناقصة املرقمة )2012/16(
اخلاصة بتأهيل مبنى املصاهر الفنية وجتهيز أجهزة ومعدات 

التبويب )00401700904( 
الكلفة التخمينية )000,000 ,286, 2( دينار

تعلن وزارة الثقافة / قسم العقود واالستثمار / للمرة الثالثة  )األخرية( عن املناقصة املدرجة  تفاصيلها يف أدناه فعىل الراغبن يف االشرتاك يف املناقصة اعاله ومن ذوي 
الخربة واالختصاص مراجعة وزارة الثقافة / قسم العقود واالستثمار للحصول عىل نسخة من رشوط املناقصة مقابل مبلغ قدره )250,000( فقط مائتان وخمسون 
ألف دينار غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم عطاءاتهم يف موعد أقصاه الس�اعة )12( الثانية عرش ظهرا من يوم األربعاء املوافق 3/6 /2013 ويف حالة مصادفة موعد 
الغل�ق عطل�ة رس�مية فيكون موعد الغلق يوم الدوام التايل يف نفس التوقيت عىل أن يرفق بالعطاء تأمين�ات أولية تعادل )1%( واحد من املائة من قيمة العطاء بموجب 
صك مصدق أو خطاب ضمان صادر من مرصف معتمد يف العراق باسم وزارة الثقافة / قسم الحسابات وان يكون العطاء نافذا ملدة )3( أشهر قابل للتمديد مع كتاب 

براءة الذمة الرضيبية صادر من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات معنون إىل وزارة الثقافة ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن .

التخصصالجهة المستفيدةاسم المشروعت

تأهيل مبنى المصاهر الفنية وتجهيز أجهزة 1
ومعدات

الفنون  دائرة   / الثقافة  وزارة 
التشكيلية 

هوية تصنيف المقاولين نافذة 
األقل  في  الرابعة  الدرجة  من 
صادرة من وزارة التخطيط 

 
contract@mocul.gov.iq / الربيد االلكرتوني للوزارة

وزارة الثقافة - قسم العقود واالستثامر

مجعية أطباء األطفال العراقية
إعالن

تعلن جمعية أطباء األطفال العراقية عن فتح باب الرتشيح لعضوية الهيئة 
اإلدارية للجمعي�ة للفرتة من 2013/2/10 ولغاية انتهاء الدوام الرس�مي 
لي�وم 25/ 2 / 2013 وال تقب�ل الرتش�يحات بعد انتهاء ه�ذا املوعد عىل أن 
يكون املرشح من أعضاء  الهيئة العامة للجمعية وان يكون قد جدد اشرتاكه 

بالجمعية لعام 2013.
ترفق مع طلب الرتش�يح املستمسكات املدرجة يف اس�تمارة الرتشيح التي 
يمكن الحصول عليها يف مقر الجمعية الكائن يف بغداد � املنصور داخل مجمع  

النقابات الطبية  � محلة 203 وعن طريق الربيد االلكرتوني للجمعية: 
 ipedsoc_1967@yahoo.com

تسلم طلبات الرتشيح يف مقر الجمعية وملزيد من املعلومات يمكن االتصال 
عىل هاتف سكرتري الجمعية 07803974518 .

علما أن موعد االنتخابات سيكون يوم الجمعة املوافق 4/5/ 2013 الساعة 
الع�ارشة صباحا عىل قاع�ة الجمعية يف املنصور � داخ�ل مجمع النقابات 
الطبية ويف حالة عدم اكتمال النصاب يف ذلك اليوم تؤجل االنتخابات إىل يوم 
الجمع�ة الالحقة املوافق 12 /4 / 2013 الس�اعة العارشة صباحا يف نفس 

املكان كموعد نهائي وحسب النظام الداخيل للجمعية.

الدكتورة ملياء عبد الكريم محودي
رئيس اللجنة التحضريية النتخابات 
مجعية أطباء األطفال العراقية

العدد:4 
التاريخ: 30 /1 /2013

حمافظة كربالء املقدسة          
اإلدارة املحلية                                

جلنة البيع واإلجيار األوىل
»إعالن«

إش�ارة اىل كتاب مديرية بلدية كربالء املقدسة / الواردات املرقم 2395 يف 
. 2013/1/28

واس�تنادا للضوابط الواردة بالقانون رقم )32( لس�نة 1986 وتعديالته 
تعل�ن لجنة البي�ع واإليجار األوىل يف املحافظة عن ايج�ار العقار )مطعم 
الح�ي الصناع�ي 61/6219/3 جزيرة( واملدرج أوصاف�ه أدناه والعائد 
إىل مديرية بلدية كربالء املقدس�ة وخالل مدة )30( يوما تبدأ اعتبارا من 
اليوم التايل لنرش اإلعالن يف احدى الصحف املحلية فعىل الراغبن باملزايدة 
الحضور يف تمام الس�اعة )12( ظهرا من اليوم األخري يف الدائرة املذكورة 
أعاله مس�تصحبن معهم وصل التأمينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة ونسخة من هوية األحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه 
املزاي�دة اج�ور نرش االع�الن واملصاريف األخرى بنس�بة )2%( من قيمة 

الضم األخري وأجور اللجان والعنارص املساندة لها .
عباس محيد هاشم املوسوي 
النائب األول للمحافظ
رئيس اللجنة

مدة اإليجارالقيمة التقديرية المساحةرقم العقار وموقعهت

.1
مطعم الحي الصناعي 

/ طريق النجف 
61/6219/3جزيرة

150م2
)1,900,000(فقط 

مليون وتسعمائة ألف 
دينار / سنويا

ثالث سنوات
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"وما الُح�ّر إال املضّحي الذي إذا آن يوم الفدى 
يفتدي« للش�اعر اليمني عبد الله الربدوني" 

اليم�ن مجتم�ع قب�ي. ولك�ن ه�ذا الوص�ف 
صحيح جزئي�اً. فالحدي�ث عن القبيل�ة يف اليمن 
ينرصف بشكل أس�اس عىل اتحادي قبائل حاشد 
وبكيل اللتني تسكن عشائرهما يف املنطقة املمتدة 
م�ن العاصم�ة صنعاء حت�ى الحدود الس�عودية 
ش�ماالً، والت�ي تت�وزع إداري�ا ع�ىل محافظ�ات 
صنعاء، عمران، الجوف، صعدة، وبعض مديريات 
محافظ�ة مأرب. وهما يش�كالن لوحدهما حوايل 
20% م�ن إجمايل س�كان الجمهوري�ة، وينتميان 
إىل املذه�ب الزي�دي. أم�ا باقي محافظ�ات اليمن 
التي ينتم�ي جل س�كانها إىل املذهب الش�افعي، 
فيتوزعون ع�ىل ثالثة اتحادات قبلية هي مذحج، 
حم�ر، وكندة، وقد ضعفت فيها البنى والعالقات 
القبلية. وبش�كل عام، فإن النخب القبلية تعتمد 
ع�ىل الريع املرك�زي، امل�ايل والعق�اري واإلداري: 
التحوي�الت املالي�ة الحكومي�ة لش�يوخ القبائ�ل 
عرب »مصلحة ش�ؤون القبائ�ل«، والعقارات التي 
كان الرئيس الس�ابق ع�ي عبد الل�ه صالح يأمر 
برصفها لهم، والوظائف السياسية والدبلوماسية 
واإلدارية العليا التي يمنحها لهم. أما أفراد القبائل 
العاديون فإنهم يحصلون ع�ىل »وظائف ريعية« 
يف الجي�ش واألم�ن، ويف قطاعي الرتبي�ة والتعليم 
والصح�ة. وق�د قدرت وكال�ة التنمي�ة األمركية 
 2006 ع�ام  تمام�اً  الوهمي�ني  املوظف�ني  ع�دد 
بح�وايل 30000 موظف، من إجم�ايل املوظفني يف 
الجه�از اإلداري للدولة البالغ عددهم آنذاك حوايل 
473000 موظ�ف )وج�زء من ه�ذا الرقم األخر 
نفس�ه موظف عىل أس�اس خدمة املحس�وبيات 
تلك(، وقدرت الجنود الوهميني بما يقرب من ثلث 

جنود القوات املسلحة.

ريع مركزي وحملي وخارجي !
وع�ىل الرغم م�ن أن كل القبائل تس�تفيد من 
أش�كال الريع املركزي ه�ذه، فإن قبائل حاش�د 
هي املستفيد األكرب منه، وبدرجة أقل قليالً قبائل 
بكي�ل. أم�ا القبائ�ل يف محافظتي ش�بوة ومأرب 
النفطيتني، فتس�تفيد من الريع الذي تفرضه عىل 
الرشكات النفطي�ة األجنبية العاملة يف مناطقها، 
حيث تنال مبالغ مالية كبرة مقابل حمايتها لها، 
فض�اًل عىل ما تفرضه عليها من توظيف ألبنائها. 
وغالب�اً ما تنش�ب النزاعات ب�ني القبائل عىل هذا 
املص�در الريعي، تمام�اً كما كانت تتن�ازع حول 
املراعي. ففي عام 2008، نشبت حرب بني قبيلتي 
»آل بري�ك« و»النس�يني«، عىل خلفي�ة اّدعاء كل 
منهما ملكية منطقة العقل�ة النفطية يف مديرية 
عرما بمحافظة شبوة. ويف حزيران/ يونيو 2010 
نش�بت حرب بني قبيل�ة »عبيدة« م�ن محافظة 
مأرب وقبيلة »بلحارث« من محافظة شبوة حول 
األرض املج�اورة للمجم�ع النفطي رق�م 18. ويف 
كان�ون الثاني/ يناي�ر 2011 اندلع�ت مواجهات 
مس�لحة بني قبيلتي »النس�يني« و»آل إس�حاق« 
حول الحدود القبلية يف املنطقة ذاتها. أما ش�يوخ 
القبائل، فإن بعضه�م يمتلكون رشكات خدمات 
نفطية يف محافظات مأرب وش�بوة وحرضموت، 
تتنافس مع ال�رشكات اململوكة ألق�ارب الرئيس 
الس�ابق واملقربني من�ه من كبار ضب�اط القوات 

املسلحة.
إىل جانب الريع املركزي واملحي، تعتمد النخب 
القبلي�ة عىل ري�ع خارج�ي، ممث�اًل بالتحويالت 
الش�هرية التي يحصل�ون عليها من الس�عودية. 
فق�د أسس�ت اململك�ة العربي�ة الس�عودية بع�د 
ثورة أيلول/ س�بتمرب 1962 لجنة برئاسة األمر 
س�لطان ب�ن عب�د العزي�ز للتعام�ل مع ش�يوخ 
القبائل اليمنية. وظل األمر سلطان رئيساً للجنة 
منذ تأسيس�ها حت�ى وفاته أواخر الع�ام 2011. 
وتبل�غ ميزانيتها ح�وايل 3.5 ملي�ارات دوالر )13 
مليار ريال س�عودي(. ومثلما كانت قبيلة حاشد 
املستفيد األكرب من الريع الحكومي املركزي، فإنها 
املس�تفيد األكرب م�ن الريع الخارجي الس�عودي، 
حيث يحصل الش�يخ عبد الله بن حس�ني األحمر 
عىل أكرب مخصص ش�هري يقدر بحوايل 800 ألف 

دوالر أمركي.

اقت�صاد احلرب
اقتص�اد الحرب مص�در إضايف لدخ�ل النخب 
القبلي�ة، حي�ث يش�كل بع�ض ش�يوخ القبائ�ل 
مليش�يات قبلي�ة أو ف�رق جي�ش ش�عبي لدعم 
األطراف املتحاربة يف النزاعات املس�لحة الداخلية. 
ب�دأ ذلك م�ع الحرب ب�ني امللكي�ني والجمهوريني 
يف س�تينيات الق�رن العرشي�ن، وانته�ى بالحرب 
ب�ني الدول�ة وتنظيم »أنص�ار الرشيع�ة« املرتبط 
بالقاع�دة، الت�ي ت�دور ه�ذه األي�ام يف محافظة 
أبني. وقد اتسع هذا املصدر خالل األعوام املاضية 
ليشمل موارد خارجية، حيث يتهم البعض قبائل 
وائلة )القس�م اليمني من قبيل�ة وائلة( يف صعدة 
وبع�ض القبائل يف محافظة الجوف اليمنية بأنها 
تحص�ل عىل أموال ملحاربة »أنصار الله« )جماعة 
الحوث�ي(. فقد انخرط بعض ش�يوخ قبيلة وائلة 
اليمني�ة وأتباعه�م يف الح�روب الث�الث األخ�رة 
)الرابعة والخامس�ة والسادس�ة( التي دارت بني 

النظام اليمني والحوثيني.

قبائل مت�صادة
الطاب�ع  ف�إن  الس�يايس،  املس�توى  ع�ىل 
االنقس�امي للبنية القبلية يدفع كل قبيلة التخاذ 
مواق�ف مض�ادة للقبيلة املقابلة له�ا. لذلك، فإن 
املواقف السياسية لش�يوخ القبائل )ولقبائلهم(، 
تتحدد يف ضوء املواقف السياسية لشيوخ القبائل 
املنافسة واملقابلة لقبائلهم. فعندما وقفت حاشد 
م�ع الجمهورية، وقفت بكيل مع امللكية، وعندما 
تحالف شيخ مشايخ حاشد مع اإلخوان املسلمني، 
تحالف كثر من عائلة ش�يخ مشايخ بكيل آنذاك 
)الشيخ سنان أبو لحوم( مع حزب البعث العراقي 
املحظور، واستغلت جماعة الحوثي التنافس بني 
حاش�د وبكيل لالنتش�ار خارج محافظة صعدة، 
فتواج�دت يف املناطق البكيلي�ة يف بعض مديريات 
محافظتي عمران وصنعاء، تماماً مثلما اس�تغل 

تنظيم القاع�دة التنافس والنزاع�ات بني قبيلتي 
م�راد وعبيدة يف م�أرب لالنتش�ار يف أرايض هذه 

األخرة.
مع ذلك، فقد استطاع الرئيس السابق أن يبني 
ش�بكة محس�وبية واس�عة مع ش�يوخ القبائل، 
وأن يربطه�م جميعاً بعالق�ات مصلحة مبارشة. 
فقد بن�ى الدولة نفس�ها والنظام الس�يايس عىل 
أس�اس تش�ارك الق�وة السياس�ية م�ع النخ�ب 
املش�يخية، فصاغ الترشيع�ات االنتخابية وصمم 
ن  بن�ى املؤسس�ات واألجهزة الحكومي�ة بما يمكِّ
ش�يوخ القبائل من الهيمنة عىل مواقع الس�لطة 
الترشيعية واملجالس املحلية ومناصب محافظي 
املحافظ�ات ووكالئها، فضالً ع�ن النصيب األوفر 
يف  التنفيذي�ة  املكات�ب  يف  العلي�ا  املناص�ب  م�ن 
املحافظ�ات. ه�ذه البنية السياس�ية س�الح ذو 
حدين، فمثلما س�هلت له الس�يطرة عىل املجتمع 
خالل الس�نوات الثالث والثالثني املاضية، س�هلت 
االنقالب عليه ع�ام 2011. فهو منذ بدأ يف اإلعداد 
الج�اد لتوري�ث رئاس�ة الجمهورية، بع�د نجاح 
التوريث يف س�وريا ع�ام 2000، ب�ارش بإضعاف 
قوة شيوخ القبائل الكبار الذين يعتقد أنهم سوف 
يعارضون مرشوع التوريث، ويف مقدمهم الشيخ 
عبد الله بن حسني األحمر، ومن بعده أبناؤه، من 
خالل صناعة ما يسمى باملشايخ الجدد، ال سيما 
يف حاشد التي كانت عصية عليه. وقد واجه شيوخ 
القبائل محاوالت الرئيس إلضعافهم واستهدافهم 

بردود متعددة، فأسس أبناء قبائل بكيل عدداً من 
التنظيم�ات القبلية ش�به املدنية، مث�ل »مجلس 

الع�ام«،  بكي�ل 
ش�يوخ  وأس�س 
»حراك  م�أرب  قبائل 
الصح�راء«.  أبن�اء 
أبناء  اس�تخدم  وق�د 
حاش�د  مش�ايخ 
نفس�ها  األس�اليب 

اس�تخدمها مش�ايخ  التي 
بكي�ل، والت�ي تجم�ع بني 
املستويات املدنية والقبلية، 
فأسس الش�يخ حسني بن 
عب�د الله األحم�ر »مجلس 
التضامن الوطني«، ونشط 
الش�يخ حمي�د بفعالية يف 
اليمن�ي  »التجم�ع  إط�ار 
ع�ن  فض�اًل  لإلص�الح«، 
لآلليات  توظيفهم جميع�اً 

القبلية التقليدية.
وج�د ش�يوخ القبائ�ل 
مل�رشوع  املعارض�ون 

التوري�ث يف ث�ورة الحري�ة والتغير، التي أش�عل 
الش�باب والط�الب رشاراته�ا، فرص�ة للتخل�ص 
م�ن نظام عي عب�د الله صالح. فالش�يخ صادق 
األحمر، وهو أكرب أبناء الشيخ عبد الله بن حسني 

األحم�ر، وبويع بع�د وف�اة والده الع�ام 2007، 
أعل�ن دعمه للثورة يف 22 آذار/ مارس 2011. أما 
اللواء عي محسن األحمر، قائد املنطقة الشمالية 
الرشقية، وقائد الفرقة األوىل املدرعة الذي انش�ق 
عىل الرئيس السابق 
وأعلن دعمه للثورة 
يف اليوم نفسه الذي 
الش�يخ  فيه  أعل�ن 
موقف�ه،  ص�ادق 
إىل  يرج�ع  فلقب�ه 
»بي�ت  قريت�ه، 
قبيل�ة  يف  األحم�ر« 
وه�ي  س�نحان، 
التي  القرية نفسها 
ينتمي إليها الرئيس 
السابق عي عبد الله 
صالح. وليس بينها 
األحمر،  آل  وبني 
مش�ايخ حاشد، 
قراب�ة.  أي 
وقبيلة س�نحان 
تاريخياً  تنتم�ي 

قبائل  لكنه�ا إىل  حم�ر، 
ارتبطت باتحاد قبائل حاش�د عن طريق »الحلف 
والوالء«، لذلك يطلق عليه�ا وعىل القبائل األخرى 
الت�ي ارتبط�ت بذلك االتح�اد، مصطل�ح القبائل 

»املتحيش�دة«، وباملث�ل يطل�ق عىل القبائ�ل التي 
ارتبطت بقبائل بكيل، »املتبْكيلة«.

وبالضد، تبنى الش�يخ محمد الش�ايف )نجل 
شيخ مشايخ بكيل( موقفاً معارضاً للثورة ومؤيداً 
للرئيس السابق. مع ذلك لم يستطع إي منهما أن 
يوح�د مواق�ف كل قبائل وعش�ائر االتحاد القبي 
الذي يتزعمه. فقد ظل بعض ش�يوخ حاش�د عىل 
والئهم للرئيس الس�ابق، وأعلن كثر من ش�يوخ 
بكيل مس�اندتهم للثورة، كالشيخ محمد عي أبو 
لحوم )أحد أهم مشايخ قبيلة نهم البكيلية( الذي 
اس�تقال من »املؤتمر الش�عبي العام«. وامتد هذا 

االنقسام إىل مستوى كل قبيلة.
عن�د منتص�ف ع�ام 2011، كان�ت املواق�ف 
السياس�ية ملعظ�م القبائ�ل اليمنية ق�د تحددت، 
وباتت خارطة توزيع القوة السياس�ية تبدو أنها 
تمي�ل لصالح ق�وى الث�ورة اليمني�ة، ومعارضة 
ن الش�يخ صادق  النظ�ام الس�ابق، األمر الذي مكَّ
األحمر من إش�هار »تحالف قبائ�ل اليمن« يف 30 
تموز/يولي�و 2011، وتوقيع »وثيقة نرصة ثورة 
الش�باب«. ويف 16 أب/أغس�طس 2011، نظ�م 
الشيخ محمد الش�ايف مؤتمراً مقابالً تحت اسم 
»املؤتم�ر الوطن�ي لقبائ�ل اليم�ن« لدع�م نظام 
الرئيس صالح، إال أن معظم شيوخ القبائل الذين 
حرضوا املؤتمر كانوا م�ن الصف الثاني والثالث، 

ولم يشارك فيه شيوخ القبائل الكبار.
هذه التحوالت يف الخارطة القبلية حالت دون 

تحقق التهديد بالح�رب األهلية التي كان الرئيس 
الس�ابق يل�وح بها. فلم تش�ارك القبائ�ل املوالية 
للرئي�س صالح يف حربه التي ش�نها ضد الش�يخ 
صادق األحمر وأتباعه يف الفرتة من 23 أيار/مايو 
إىل 3 حزيران/يوني�و 2011. وفض�اًل عن اختالل 
ت�وازن الق�وة القبلية لصال�ح الث�ورة، ولصالح 
الش�يخ صادق األحم�ر، ف�إن القبائ�ل يمكن أن 
تنخ�رط يف حرب بالوكالة ضد جماعة مذهبية أو 
حزبي�ة أو سياس�ية أو حتى ضد الدول�ة، إال أنها 
ن�ادراً ما تنخ�رط يف حرب بالوكال�ة ضد بعضها 

البعض.

اإ�صقاط �صالح ال يعني تاأييد اإ�صالح 
النظام

ع�ىل الرغم م�ن تأييد معظم القبائ�ل اليمنية 
لثورة الحرية والتغير التي رفعت ش�عار إسقاط 
نظ�ام عي صال�ح، إال أن توجهاتها تجاه ش�كل 
الدولة والنظام الس�يايس والحكومة يف املستقبل 
تتباين تبايناً كبراً. وهي تتحدد يف ضوء مصالحها 
االقتصادي�ة. فالنخ�ب القبلي�ة الجنوبي�ة، التي 
ش�عرت بالظلم والتمييز خالل السنوات املاضية، 
التحقت بالح�راك الجنوبي املطال�ب باالنفصال. 
وبع�ض القبائل يف مناط�ق إنتاج النفط تس�عى 
إىل التخل�ص من املركزية، وبن�اء نظام ال مركزي 
نه�ا م�ن التحكم بالري�ع املح�ي وبمواردها  يمكِّ
الخاصة. وأعلن بعض شيوخ القبائل يف محافظة 
مأرب يف نوفمرب/ ترشين الثاني 2009 عن »حراك 

أبناء إقليم الصحراء«.
 به�دف تأس�يس كي�ان في�درايل يتك�ون من 
محافظ�ات حرضم�وت، مأرب، ش�بوة، الجوف، 
وامله�رة. أما ش�يوخ قبائل حاش�د وبكيل فإنهم 
يرغب�ون يف بق�اء الدول�ة املركزي�ة املوح�دة ذات 
الطاب�ع الريع�ي، ويرفض�ون النظ�ام الفيدرايل، 
حفاظاً عىل مصالحهم التي يضمنها لهم النظام. 
وربم�ا يش�كل هذا املوق�ف أول تص�ادم من قبل 
ش�يوخ القبائل مع متطلبات تغير النظام وبناء 

الدولة املدنية.
وال يس�تطيع الرئيس عبد ربه منصور هادي، 
ورئي�س الوزراء محمد س�الم باس�ندوة، يف املدى 
املتوس�ط عىل األقل، أن يتخلصا من أس�اليب عي 
عب�د الله صالح يف التعامل مع القبيلة. وقد وظف 
الرئيس هادي االنقسامات القبلية يف التعامل مع 
»أنص�ار الرشيعة« يف أبني، فح�رك قبائل العواذل 
ضده�م، ولم يس�تطع رئي�س الوزراء باس�ندوة 
إيقاف التحويالت الحكومية لش�يوخ القبائل عرب 
»مصلح�ة ش�ؤون القبائ�ل«، والتي تبل�غ حوايل 
ثالثة مليارات ريال س�نوياً. وه�و تعهد أمام وفد 
من ش�باب الثورة باالمتناع عن رصف التحويالت 
اإلضافي�ة التي كان عي صالح وج�ه باعتمادها 
خالل عام 2011 لشيوخ القبائل املوالني له، والتي 
تبل�غ قيمته�ا اإلجمالي�ة 13 مليار ري�ال. ولكن 
رئي�س الجمهورية الحايل أص�در توجيهاً ملجلس 
الوزراء ومجلس النواب باعتماد هذه التحويالت. 
وأق�ر ذلك مجل�س الن�واب يف موازن�ة 2012. ما 
يش�ر إىل تداخ�ل القديم الراس�خ بالجدي�د الذي 
يس�عى للوالدة، ورصاعهما عالوة عىل الرصاعات 

املعتادة.
* أستاذ علم االجتماع بجامعة صنعاء
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التحوالت يف خريطة توزيع القوة السياسيةللقبائل اليمنية

 املواقف السياسية لشيوخ 
القبائل )ولقبائلهم(، تتحدد 

يف ضوء املواقف السياسية 
لشيوخ القبائل املنافسة 

واملقابلة لقبائلهم 
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قبائل اليمن هو مصطلح يشر للقبائل القاطنة 
ضمن ح�دود الجمهورية اليمنية وال يش�مل جميع 
ما ع�رف تاريخيا بالع�رب اليمانية. تع�ود القبائل 
إىل جذمني رئيس�ني هما كهالن وحمر وتنقس�م إىل 
أربعة أقسام همدان وحمر وكندة ومذحج  وقبائل 
أخرى كتميم و األرشاف واألزد. ال توجد إحصائيات 
رسمية لكن تشر بعض الدراسات إىل القبائل تشكل 
ح�وايل 85% من تعداد الس�كان البال�غ 4,771,809  
حس�ب بعض اإلحصائيات فإنه يتواج�د ما يقارب 
200 قبيل�ة يف اليمن وبعضه�ا أحىص أكثر من 400 

قبيلة.
اليمن أكث�ر بلدان العالم العربي قبلية من ناحية 
نفوذ زعماء القبائل وتغلغلهم يف مفاصل الدولة  تلعب 
القبائل دورا سياس�يا واجتماعيا مهما فهي ليست 
مج�رد انتماء "عرقي" أو تعقب لنس�ب قديم بقدر 
ما هي توفر للحماية واملس�اعدة ما تم احتياجها. 
رغ�م أن القبائل تعود إىل أقس�ام مش�رتكة بطبيعة 
الحال، فإن نس�ب القبيلة يعد ترفا معرفيا يف اليمن 
فه�و ليس بأهمية التحالفات وهذه الطبيعة تظهر 
بوضوح س�واء يف تاري�خ اليمن القدي�م أو الحديث 
يف مناط�ق كث�رة تع�د القبيلة 
وأعرافها قانون املنطقة بسبب 

الدعم الخارجي الذي تتلق�اه بعض القبائل لعرقلة 
مركزية الدولة واستمرار استقاللية القبائل وهو ما 
تواط�ؤ معه النظام الس�يايس الحاكم من 1977 إال 
أنهم لم يكونوا بمن�أى عن القصف واالعتداءات من 
قبل قوات تابعة للرئيس السابق عي عبد الله صالح 

خالل ثورة الشباب.
تمتل�ك القبائ�ل يف اليمن أس�لحة متنوعة ما بني 
خفيفة ومتوس�طة وثقيلة، واليمن هو البلد الثاني 
بع�د الوالي�ات املتحدة يف نس�بة امتالك الس�الح بني 
أف�راده فيما يقول بعض املراقبني أن نظام عي عبد 
الل�ه صالح بال�غ يف تصوير ق�وة ونف�وذ القبائل يف 
اليمن لتحس�ني صورته كرئيس للبالد واستعمالهم 

كورقة ضغط سياسية. 
هناك تذمر ش�عبي من سيطرة مش�ايخ القبائل 
عىل الدولة واستئثارهم بالقرار السيايس دون بقية 
الشعب رغم انقساماته القبلية تعترب القبيلة اليمنية 
ع�رب تاري�خ الدول�ة الحديث�ة وقبله�ا، ذات أهمية 

سياس�ية يف بناء الدولة، وتشكل جزًءا من سلطتها، 
وتلع�ب دوراً رئيس�اً يف صناعة القرار الس�يايس مع 
أنها ال تمتلك رؤية للتحول االجتماعي إال أنها تمتلك 
تأث�را يف معارض�ة أو وق�ف كل ق�رار يتعارض مع 
مصالحها  ولطاملا كانت فرتات االنحطاط عرب تاريخ 
اليمن القدي�م هي الفرتات التي تظه�ر فيه القبائل 
استقالليتها عن مركز الدولة، فسقوط سبأ وحمر 
من بعدها لم يحدث إال بعد االنقسامات القبلية التي 
شهدتها تلك املمالك القديمة فرغم جمهورية الدولة 
ودستورها إال أن الساحة السياسية واالجتماعية يف 
البالد ل�م تتغر كثرا عن ما كانت عليه أيام التاريخ 
القديم كما أن أتس�اع وفاعلية الدور القبي يف اليمن 
عم�ل ع�ىل تعزيز البن�ى القبلي�ة وااللت�زام بثقافة 
الخصوصي�ة وعالقات املواطنة غر املتس�اوية التي 
ظل�ت م�ن أه�م القضايا الت�ي ي�دور حولها رصاع 
ب�ني قوى التحديث والق�وى التقليدية، وهذا الوضع 
يضع�ف دور املجتمع املدني ويجعل�ه غر قادر عىل 

املساهمة يف عملية التحول الديمقراطي كون القوى 
التقليدي�ة تعترب قوى اجتماعي�ة محافظة مقاومة 
للتغر. عالقة القبائل ساءت كثرا مع نظام عي عبد 
الل�ه صالح ووقفت القبائل إىل جانب ثورة الش�باب 
وإن ل�م تبد ب�وادر عىل تغي�ر الهيكل�ة االجتماعية 
للبالد فقد رصح سنان أبو لحوم وهو شيخ مشايخ 
بكيل وأبرز القيادات القبلية يف تاريخ اليمن املعارص 
يف لقاء مع قناة الجزيرة قبل ثورة الشباب أن القبائل 
اليمني�ة س�تبقي عىل الس�الح بحج�ة أن الحكومة 
اليمني�ة ال توفر األم�ان للمواطنني. فدعم مش�ايخ 
القبائ�ل للث�ورة ناتج عن خالف�ات قديمة بدأت مع 
عي عب�د الله صالح يف تس�عينات الق�رن العرشين 
ولي�س بالرضورة إيمانا منه�م بالديمقراطية وقيم 
حقوق اإلنس�ان  إضافة أن تأثر األحزاب السياسية 
ع�ىل كثرتها يف اليم�ن ليس بتأثر مش�ايخ القبائل. 
وتراجع نفوذ وش�عبية املش�ايخ خ�الل الثورة أمام 
املطالب الشعبية باملساواة وإنهاء املحسوبية ونظام 
القبيل�ة الذي يس�يطر ع�ىل اليمن فلم يعد مش�ايخ 
القبائل يتحدثون باس�م كافة أبن�اء القبيلة، وظهر 
انقسام واضح يف بني مشايخ القبيلة الواحدة خالل 

ثورة الشباب.

قبائـــــــل اليمـــــن

تعترب القبيلة اليمنية 
عرب تاريخ الدولة 

احلديثة وقبلها، ذات 
أمهية سياسية يف بناء 

الدولة

اليمن هو البلد 
الثاين بعد الواليات 

املتحدة يف نسبة 
امتالك السالح بني 

أفراده
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دراما وتلفزيون

كاظم: كانوا يضحكون من صويت
قال الفنان كاظم الساهر إنه قد اكتشف موهبته باملصادفة الشديدة، مشريا إىل أنه كان 

يعتقد أن صوته سيئ.
كاظ�م ق�ال: »يف البيت كان جمي�ع إخوتي يتمتع�ون بأصوات جميلة، أجم�ل من صوتي 

بمراح�ل، وذات مرة كنت أس�ري مع صديق يل يعمل ملحنا فق�ال يل: هل لك هذا الصوت وال 
تغن�ي فقلت له: إنه األس�وأ بني أخوت�ي وعندما أغني يضحكون من�ي، فأقنعني أن صوتي 

جي�د وأنن�ي يج�ب أن أعتني به، وهكذا اكتش�فت صوت�ي باملصادفة وبعدها بدأت دراس�ة 
املوسيقى«.

وأضاف –يف حواره ملجلة عربية- إن النقطة الفارقة يف مشواره الفني هو غنائه لترت مسلسل 
عراقي اس�مه »شجار الناس«، الذي حظي بضجة غري مسبوقة جعلت الناس يتساءلون عنه، 

وبعدها بسنتني صدرت له أغنية اسمها: »اليل تلدغه الحية بأيده يخاف من جرة الحبل« لكنها 
منعت يف العراق ألس�باب سياس�ية، إال أنها كانت الس�بب يف معرفة الناس به خاصة يف الخليج 

العربي.

شهرزاد: هكذا وقعت يف حب السلطان سليامن
أكدت املمثلة الرتكية بريغوزار كوريل الشهرية ب�»شهر زاد« استمرار تأجج مشاعر الحب بينها وبني زوجها املمثل 

الرتكي خالد أرغنش الش�هري ب�»السلطان س�ليمان« رغم مرور 4 سنوات عىل زواجهما الذي أثمر عن ابنهما الوحيد 
عيل.

وعن حياتها الزوجية قالت شهر زاد: »أّنا وخالد أّم وأب باملقام األّول، ويأتي عملنا باملقام الثاني، ونقيض أوقاتاً كثرية 
ممتعة معاً، فحياتنا تعتمد عىل الرتفيه واالستمتاع بكّل لحظة تمّر من حياتنا، فنشّغل املوسيقى يف املنزل طوال الوقت؛ 
من الّساعة الثامنة صباحاً، حيث أجد ابني »عيل« قد شّغل أغنية “beats it” ملايكل جاكسون، ثّم يبدأ الرقص عىل تلك 
األنغ�ام مع أبيه خالل تناولهما وجبة إفطارهما، ببس�اطة وباختصار: نفعل ثالثتن�ا كّل يشء يف حياتنا معاً، وال نرتك 

ابننا »عيل« وحيداً إال عند نومه فقط«.
وأضاف�ت: »إن لم يكن لدين�ا عمل ترانا طوال اليوم يف املنزل، نحن عىل هذا الحال منذ أربعة أعوام، وإذا أردت أن تعرف 

كمّية الحّب والحيوّية يف منزلنا، فانظر إىل ابني »عيل«، فرتى أّنه طفل سعيد وحيوّي جّداً، ما شاء الله عليه«.
زوجة الس�لطان س�ليمان تحدثت عن قصة حبها معه قائلة: »خالد هو حّب وعش�ق حياتي، مستحيل أن أحصل عىل 
حّب وزوج أفضل منه يف حياتي، إّنه حّبي األّول واألخري، بال منازع، فعندما قابلت خالد ألّول مرّة، كان يبلغ من العمر 

32 عاماً؛ أحببته كصديق، من خالل عمله وعمل والداي باملجال الفنّي، ثّم نضجنا معاً«.
وتابعت: »اليوم اختلفنا، عّما كّنا عليه يف الّسابق، بأن أصبح حّبنا أقوى وأنضج وأمتن من قبل بكثري، 

كون عم�ري كان صغرياً، فكنت وقتئٍذ يف الحادية والعرشين، وكنت بالطبع معجبة 
به، ثّم مّثلنا معاً مسلس�لنا الرومانيس الّشهري »ويبقى الحب«، وكّنا وقتها 

غري مرتبطني ببعضنا فعلّياً، لكّننا خالله تأّكدنا من مشاعرنا، وتأكدنا 
إنن�ا نحب بعضنا بش�دة، تزوجنا ف�وراً، حياتي ب�دأت عندما قابلت 

خال�د أرغن�ش وش�عرت أن حبن�ا وارتباطنا كان الفع�ل الصح يف 
الوقت الصح«.

نيكول سابا: هذا الشاب كان 
حبي

رأت الفنانة اللبنانية نيكول سابا أن الحب األول غالباً ما يكون 
حبا طفوليا أو مراهقة، وعنه قالت: »من الصعب أن تس�تمّر 
عالقات الحب من أيام الطفولة واملراهقة إىل مرحلة الش�باب 
والنضج ألن اإلنس�ان يكون يف تلك املرحلة غ�ري ناضج فكرياً 

ونفسياً، كما يكون غري مدرك ملعظم األمور الحياتية«.
الح�ب األول يف حي�اة زوج�ة الفن�ان اللبنان�ي يوس�ف الخال 
كشفت عنه قائلة »الحّب األول، كان البن الجريان الذي أحببته 
ومن ث�م تركته بعدما جّفت العالقة بينن�ا وأصبح هناك فتور 
يف مش�اعرنا، وعنده�ا دخل�ت يف تجربة حب أخرى مع ش�اب 

آخر«.
نيك�ول تحدث ع�ن ذكرياتها مع ه�ذه التجرب�ة قائلة: »رغم 
رها يف  م�رور وقت طويل عىل هذه التجربة التي م�ا زلت أتذّكّ
أدق تفاصيلها وأصغر أحداثها أقول بيني وبني نفيس كم كنت 

غبية يف بعض الترّصفات التي كانت تصدر مني، كما أجدني 
أندم عىل أمور كثرية سواء فعلتها أم لم أفعلها«.

دياب: ما أقوم به
 احتفظ به لنفيس 

قال�ت الفنان�ة مايا دي�اب أن الثق�ة هي أفضل 
وصفات الحب ألنها تعادله، وعدم وجود أحدهما 

ينفي وج�ود الثاني والعكس صحيح وعليه يجب 
أن يعرف الرشي�كان كيف تظل ن�ار الحب متقدة 

وبواس�طة طريق�ة حياتهما يمك�ن أن يعرف كل 
ط�رف كي�ف يمكن أن يظ�ل الطرف اآلخ�ر منجذباً 

إليه.وحني س�ؤالها عن القاعدة الت�ي تعتمدها لكي 
تكون نار حبها وحب زوجها مشتعلة قالت "ما أقوم 

به احتفظ به لنف�يس"، وتابعت :"ربما أرشت إىل ذلك 
يف جوابي الس�ابق فالحب حساس جداً يخدش برسعة 

ويبدأ برسعة وينتهي برسعة."
م�ن ناحية اخرى قالت مايا ان محبة الناس واهتمامهم 

به�ا يجعالن زوجه�ا فخورا بها كثرياً، أما عن انش�غالها 
الدائم وس�فرها الدائم وتأثري ذلك ع�ىل زواجها قالت:"ال 

ش�ك يف ان اش�غايل يؤثر بعض اليشء ولكن ال يحق لزوجي 
أن يعرتض بكلمة واحدة ألن لقبه "اإلنسان املنشغل"."
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فنــــون

بغداد/ المستقبل العراقي
رأت الفنان�ة هن�اء محم�د يف حوار ملوق�ع "إيالف" أن 
الفن�ان العراق�ي ما زال يعاني الكث�ري وليس هناك من 
دع�م ل�ه، موضحة أن الفن�ان ان لم يكن مس�رتخيا ال 
يمكنه أن يبدع، مشددة عىل التزامها الذي ال تتنازل عنه 
مقابل املادة، وإنها ال تقبل تمثيل ش�خصية مكررة او 
ال تعجبها، معربة عن أسفها كونها أول منتجة عراقية 

لكن القنوات الفضائية ال تتعامل معها.
* ما زالت هنالك شكوى من عدم وجود مؤسسة تدعم 

الفنان وتؤهله ليكون نجًما، ملاذا برأيك؟
- النج�م ال احد يصنعه غري أهله وبل�ده ومجتمعه ان 
كان يس�تحق ان يكون نجًم�ا، فلم�اذا اي فنان عربي 
يري�د ان يصبح نجًما يذهب اىل مرص، هوليوود العرب، 
الن الفرص تتهيأ له فيها، وهناك توجد صناعة النجوم، 
نح�ن ال نريد من القائمني عىل العملية الفنية يف العراق 
ان يصنع�وا نجوًما او يصنعوا املمثل لش�خصية معينة 
اذا م�ا كان مخرًجا، ب�ل اريد للفن�ان العراقي ان يأخذ 

مكانته الصحيحة ان كان يستحق صفة النجم.
ان�ا حصلت عام 2012 عىل جائ�زة افضل ممثلة دولية 
وليس�ت عربية عن مهرجان طق�وس يف عمان، كتبت 
الصحاف�ة عنه، ولكن عندما رجعت اىل بلدي وانا احمل 
ه�ذه الجائزة وامثل الع�راق، خصوصاً انني حني اعلن 
ع�ن الجائ�زة اخذت العل�م العراقي ولفف�ت نفيس به، 
فمن يا ترى أعطاني اس�تحقاق التكري�م؟ ام اعطاني 
تكريم�ا آخر؟ وهذا ج�زء من صناعة نج�م وجزء من 

دعم الفنان كي يكون نجًما بمعنى الكلمة.
* هل يتحمل الفنان جزًءا من هذا؟

- ما الذي يفعله الفنان؟ هل يذهب ليستجدي؟ هل يذهب 
ليقف عن�د باب احدهم ويقول اعطون�ي بيتا اعطوني 
س�يارة احمون�ي انا فنان ثروة؟ نح�ن نواصل الحديث 
من خالل الصحافة املرئية واملسموعة واملقروءة، نقول 
نحن بحاجة اىل دعم، ليس اىل دعم معنوي، فهو ال يعني 

وال يس�من من جوع، الفنان عندما يكون مسرتخيا 
وشبعاًنا س�يبدع اكثر، صحيح 

ان الجوع خلق 
كتاب�ا كب�ارا 
مثل شكسبري 
الكتاب  ومث�ل 

ال�روس الذي�ن 
يقال انهم عانوا 
واملرض،  الفق�ر 
الفن�ان  ولك�ن 
يس�رتخي  عندما 

يب�دع، وليس فقط 
عندم�ا يم�وت من 
لي�س  او  الج�وع، 
فق�ط عندم�ا يكون 

مهمالً.
الفن�ان  ي�الم  أال  ع�دم *  يف 

اختياراته الصحيحة واشتغاله مع مخرج غري جيد ؟
- اللوم يقع عىل الفنان يف حالة كانت اختياراته خاطئة، 
يف حال تهافته عىل االدوار، يف حال دخوله يف كل شاردة 
وواردة، يف حال�ة انحراف�ه نحو امل�رسح التجاري... انا 
هذا ال ينطبق عيّل كفنانة ملتزمة وافتخر ان يش�ار ايلّ 

بأنن�ي فنانة محرتمة لنفس�ها وفنه�ا، اللهم ال غرور، 
وانا اقول هذا بتواضع، ولو ان االنسان حني يستعرض 
تاريخه يفتخر بمصدر ثقته بنفسه وهذا ليس غروًرا، 

مصدر ثقتي بنفيس انني ال امثل دوًرا ال اقتنع به.
جدي�د  أي  لديك يف التليفزيون ؟* 

- ليس لدّي اىل حد اآلن اي جديد، الن 
اختياراتي صعبة ودقيقة، ذات مرة 
تحدث عني مخرجون وكذلك تحدث 
عن�ي كت�اب وقال�وا: "هن�اء من 
النوع حني تس�لم الن�ص وتختار 
له�ذا الدور تالحقن�ي انا كمؤلف 
اثناء التصوير"، ال اتدخل ولكن 
اقرتح وابادر لثراء الش�خصية 
ولالرتق�اء بها لصال�ح العمل 
اوالً واخ�رًيا، فأن�ا دقيقة جًدا 
ع�ىل الرغم من انن�ي بحاجة 
ماس�ة اىل ان اش�تغل، هناك 
 4 م�ن  يكس�بون  فنان�ون 
مالي�ني اىل خمس�ة مالي�ني 
دين�ار ش�هرًيا، ح�ني يمث�ل 
س�اعة عىل املرسح التج�اري، نح�ن نحكي عن 
الفن�ان امللتزم الذي راتبه 400 ال�ف دينار ويحتار ماذا 
يفعل بها، وهذه ليس�ت ش�كوى، ه�ل يدفعها اليجار 
البي�ت ام للتاكس�يات ام ادوية او تلفون�ات او طعام، 
ال اعرف. هن�اك خلف الكواليس ان�اس يربحون ولكن 
الفن�ان العراق�ي ربم�ا يتعرض اىل فضيح�ة النه تحت 

االضواء.
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أصيبــت النجمــة األميركيــة ديمي لوفاتو بكســر في 
قدمهــا بعدمــا ســقطت فــي المنــزل أول مــن أمس، 
ونشــرت لوفاتو صــورًا تظهر فيه قدمهــا والكدمات 
عليها باإلضافة إلى جبيرة وعكازين. وأشارت إلى انها 
ســقطت بعدما انزلقت على أرضية شــقتها في لوس 
أنجلــس. ما يمنعهــا عن حضور حفــات مرتقبة لها 

هذا الشهر.

أمل عرفة:

 "رفة عني" نال حقه يف العراق 

أكدت النجمة أمل عرفة أن مسلسلها "رفة عني" الذي كتبته بنفسها ولعبت 

بطولت�ه العام املايض قد نال حقه الكامل م�ن الجوائز، وذلك بحصوله عىل 

الجائزة الذهبية الثانية خالل أشهر قليلة عىل املستوى العربي.

وقالت عرفة لوس�ائل إعالم عربية "نال املسلسل حقه، وبالنسبة يل، األمور 

س�ارت بمنتهى األريحية... جائزة أفضل مسلسل عربي يف مهرجان الدراما 

العربي�ة يف العراق قبل فرتة قص�رية أمر يدعو لالعت�زاز والثقة، فمهرجان 

العراق رّكز عىل املتابعة الجماهريية لألعمال".

وتابعت "واليوم حصد املسلس�ل جائزة أفضل مسلسل عربي كوميدي 

اجتماعي يف مهرجان تونس لإلذاعة والتلفزيون وهذا يؤكد اشتمالية 

املسلسل عىل كافة العنارص املطلوبة، فنيا وجماهرييا".

وأك�دت عرفة أنه�ا كانت عىل ثق�ة بحضور املسلس�ل بهذه القوة 

وحصوله عىل االنتش�ار الواس�ع، مؤك�دة أن الفك�رة التي انطلق 

العمل منها كانت تجس�يد حال املسحوقني يف املجتمع 

الباحثني عن تطوير حياتهم".

يف  ع�رض  املسلس�ل  وكان 

شهر رمضان من العام 

امل�ايض ع�ىل أكث�ر من 

وجس�د  عربية  محط�ة 

في�ه  البطول�ة  أدوار 

نخب�ة م�ن نج�وم الدراما 

الس�ورية: ام�ل عرفة، عبد 

س�لمى  عماي�ري،  املنع�م 

املرصي، س�لوم حداد، ضحى 

روع�ة  ج�ر،  م�رح  الدب�س، 

ياسني وآخرون.

هناء حممد: ال يصنع النجم سوى أهله.. وال جديد لدي

بغداد/ المستقبل العراقي
أصبح�ت مس�ألة أج�ور الفنان�ني 

أهم  الضئيل�ة م�ن 
العوائ�ق 
لت�ي  ا

ج�ه  ا تو
م�ا  ا ر لد ا

 ، قي�ة لعرا ا
س�يما  ال

وأنها تصدرت 
وسائل اإلعالم 

وعىل  كث�ريا. 
الرغ�م من أن 

الحدي�ث ع�ن 
يبدو  ال  األجور 

أب�داً،  جدي�داً 
أن  م�ا  لك�ن 

تسأل فنانا عن 
يرسد  معانات�ه 

األج�ور  مس�ألة 
فاألم�وال  القليل�ة كما يعر أوالً، 

فنانون ال توازي الجهد املبذول يف األعمال وال 
تس�اوي ربع ما يتقاض�اه املمثلون العرب، 
لك�ن الخ�وف م�ن االبتع�اد عن الس�احة 
الفني�ة وط�رد ش�بح البطال�ة يضطرهم 
للقبول بأي دور وبأدنى األجور، بحس�ب 
ما يؤكد فنانون يف أحاديث لوسائل إعالم 

مختلفة.
ورغ�م أن الدرام�ا العراقي�ة تنح�رص يف 
موسم واحد، وتواجه كسادا يف أحد عرش 
ش�هرا، وال تتعرض لألعم�ال التاريخية 
الضخمة الت�ي تتطلب ميزانيات هائلة، 
تأتي امليزانيات متواضعة جداً وتنعكس 

عىل واقع الفنان.
ع�ىل الرغم من أن قناة العراقية تعتزم زي�ادة أجور الفنانني خالل العام 
الحايل لتحس�ن دخله�م وتطوير جودة األعمال الدرامي�ة، إال أنها باتت 
محالً لش�كوك العديد م�ن الفنانني بإمكانية تحقيقه�ا يف ظل أوضاع 

القنوات الفضائية ومزاجيتها.
ع�دم التفاؤل ببقاء تل�ك املبادرة بحيزها الفردي والتش�كيك بصحة 
النب�أ، فضالً عن الحذر من مزاجية العامل�ني يف القنوات الفضائية، 
كلها هواجس س�يطرت عىل ردود أفعال مختصني يف الشأن الفني 

أثناء أحاديثهم لوسائل اإلعالم. 
حديث نقي�ب الفنانني صباح املندالوي، جاء منس�جماً مع هذه 
الرؤي�ة، فهو غ�ري متفائل بمبادرة قن�اة العراقية برفعها أجور 
الفنانني لهذا العام، موضحاً أنه يخىش بقاء تلك الخطوة بحيز 
املب�ادرة الفردية بمعزل عن باق�ي القنوات التي مازالت تعمل 

وفق األجور السابقة.
ويرى املندالوي يف حديث أوردته "الوكالة اإلخبارية لألنباء"، 
أن مس�ألة رفع س�قف األجور يحتاج إىل وقف�ة جدية من 

الجه�ات واملؤسس�ات املعني�ة بذلك من خ�الل عقد 
القن�وات  للقائم�ني ع�ىل  اجتم�اع 

الفضائية إلقناعه�م بأهمية رفع 
األجور مس�تقبالً عن طريق توحيد جهودهم يف 

هذا الجانب.
واقرتح أن يكون للجهات الحكومية دور يف س�ن 

القوانني والترشيعات بهذا الخصوص لتحدد سلم 
أو ج�دول لج�ور الفنانني بطريق�ة صحيحة حتى 

يرتجم ذلك لواقع ملموس. 
الفن�ان عزيز كري�م بدوره لم يعول ع�ىل هذا الكالم 

وش�كك بمصداقية الخر الذي انترش يف الوسط الفني 
بخصوص مبادرة قناة العراقية برفع أجور لهذا العام، 

قائ�اًل: ندع�و القائمني ع�ىل الفضائيات االلت�زام بهذه 
املبادرة يف حال كانت صحيحة، ومراعاة مسرية كل فنان 

وأقدميته عند رفعهم األجور، ويتم رفع األجور وفق سلم 
خاص يضعه مختص بتصنيف األجور. 

ونصح: الفضائيات بتوظي�ف ميزانياتها لرفع أجور صناع 

الدرام�ا بدل وضعها بي�د املنتج املنفذ الذي يس�تنزف األموال ويش�ارك الفنانني يف 
أجورهم.

وبحس�ب كريم، ف�ان كثرياً ما كانت مس�ألة األج�ور "الزهيدة 
والبائسة" سبب يف خلق خالفات كثرية، كما ولدت حالة نفسية 

للعاملني يف الوسط الفني، ألنها جعلت الفنان العراقي األقل أجراً 
يف العالم.

بينما نوه املخرج الدرامي هاش�م أبو عراق بتزايد القدرة الرشائية 
مؤخراً للفنانني بعد مبادرة قناة العراقية، وبالتايل حفز ذلك الفنانني 

نحو األعمال الفنية أكثر من السابق.
وكشف أبو عراق عن وجود نية لبعض القنوات لرفع األجور، مؤكداً أن 

زيادة أجور صناع الدراما س�تنعكس بشكل ايجابي عىل الوسط الفني 
والدرامي.

وأوضح: أن القنوات تعطي ميزانيات جيدة لألعمال الفنية، لكن املشكلة 
لذات�ه، وبالت�ايل يقرص عىل تكمن فيمن يستغل تلك امليزانيات ويوظفها 

وم�ن  الفن�ي  ضمنها أجور الفنانني. العم�ل 
يف  وقت س�ابق، كشف املنتج و

فن�ون  رشك�ة  يف  الفن�ي 
ال�رشق األوس�ط لإلنت�اج 

عم�ار  الفن�ي  والتوزي�ع 
ع�ن  )لإلخباري�ة(  عل�وان 

مب�ادرة لقن�اة العراقي�ة لوضع 
جدول ألجور الفنانني من خالل 
ميزاني�ات ممت�ازة  أعطائه�ا 
ل�رشكات اإلنت�اج وتأكيده�ا 

عىل زيادة األجور للفنانني.
وتوق�ع علوان: أن تس�اهم 
تل�ك املب�ادرة برف�ع أجور 
الفنان�ني له�ذا العام عىل 
باق�ي  تح�ذوا  أن  أم�ل 
الفضائي�ات ح�ذو قناة 
للنه�وض  العراقي�ة 

بأجور الفنانني.    
وال يس�تبعد فنان�ون تالع�ب املنت�ج املنفذ 

بمستحقات 
 ، ن�ني لفنا ا

ين  مش�ري
إىل أن اعم�ال 

تذه�ب  الكت�اب 
فامليزاني�ات  هب�اء 

ال  املخصص�ة  القليل�ة 
توص�ل الدرام�ا املكتوب�ة 

بالش�كل املطل�وب وتؤثر 
فيها.

وكش�ف املؤلف الدرامي ضياء سالم عن 
عدم الت�زام لبعض املنتج�ني باللوائح والقوان�ني املتعلقة 

بأجور الفنانني املوضوعة يف وقت سابق من قبل بعض الفضائيات.
وق�ال س�الم "ال توجد مؤسس�ات إنتاج فني بش�كل صحيح ع�دا قناة 
العراقي�ة والتي تعطي ميزاني�ات األعمال الدرامية للمنت�ج املنفذ الذي 

بدوره يقلل من مواقع التصوير ضمن حساباته املالية الخاصة".
وأضاف "ما زالت مش�كلة الكاتب هي املنت�ج فاملؤلف يكتب نصوصاً 

ضخمة، لكن حسابات املنتجني أثرت عىل جودة األعمال". 
وضياء س�الم كاتب عراقي حصد الكثري من الجوائز يف مجال القصة 
وامل�رسح والس�يناريو، أص�در مجموعت�ه القصصي�ة األوىل )كرات 
ملون�ة( وانتق�ل ضياء س�الم إىل امل�رسح حيث حصل ع�ىل الجائزة 
األوىل ع�ام 1993 ع�ىل جائزة أفض�ل نص مرسحي ع�ن مرسحيته 
)انتظريني أيتها الس�نوات( ويف تلك الفرتة انتقل لكتابة الس�يناريو 
وكتب املسلسالت العراقية والعربية مثل مسلسل )الخيول العربية( 

ومسلسل )الحلم( وآخر مسلسل كتبه هو )قنر عيل(.

أجور الفنانني ثانيًة.. فنانون يلومون املنتج ويشككون بمبادرة رفع مستحقاهتم



دراما وتلفزيون

www.almustakbalpaper.net

مــن هناك

 العدد)434(  الثالثاء 5  شباط 2013

7 ستايالت لدالي في كليب جديد
انتهت الفنانة الش�ابة دايل من تصوير أول فيديو كليب لعام ٢٠١٣ ألغنية تحمل عنوان )زعيلة( وهي أغنية خفيفة 
ومن إيقاع الهيوا املحبب..  األغنية من الحان نارص الحربي وكلمات ش�هد الش�مري وتوزيع مثنى العيىس وس�يتم 
عرض�ه قريب�ا عىل عدة قنوات عراقية وعربية..  ويف ترصيح لوكالة أنباء محلية كش�فت دايل أن هذا الكليب س�وف 
يكون فريدا وغريبا من نوعه من فكرة إخراجية وتفاصيل غريبة من نوعها عىل الشاش�ات العربية حيث س�تظهر 

فيه الفنانة دايل ب�٧ )ستايالت( مختلفة عن األخرى.
الكلي�ب ت�م تصويره يف العراق واس�تغرق التصوير ثالثة أيام.. يف الوقت نفس�ه تتهيأ دايل هذه األيام  

لتصوير فيديو كليب آخر بعنوان أموت منك وستكون أغنية مختلفة جداً عن األغنية 
األوىل وذات طابع رومانيس.

من جهة أخرى أعربت الفنانة دايل عن ترحيبها بكل 
ما يقدم لها من عروض تلفزيونية 
اال انه�ا تنتظر العم�ل الذي تريد 
من خالله إبراز قدراتها التمثيلية 
وإظهار نفس�ها بش�كل ل�م يرها 

الجمهور فيه من قبل..
وتتواج�د الفنانة دايل حاليا يف األردن 
لتنال قس�طا من الراحة بعد جولتها 

التي وصفتها بأكثر من رائعة.
جدير بالذكر ان دايل أحيت عدة حفالت 
يف كردس�تان والقت نجاح�ا كبريا بدأت 
بحفل رأس السنة واستمرت لعدة أسابيع 
حي�ث تكللت بالنجاح واس�تقبلها الجهور 

استقباالً كبرياً.
م�ن جه�ة اخ�رى، أع�رب مخ�رج الفيديو 
كليب أحمد محمد من�ادي عن تأييده لتواجد 
املطربني يف اللجان التحكيمية للربامج الغنائية، 

مشرياً إىل أنها تجربة ميدانية مهمة لهم.
وقال من�ادي "إن وجود املطربني يخدم الربنامج 
األكاديمي�ني ك�ون  تواج�د  أكث�ر م�ن  الغنائ�ي 
املتخص�ص األكاديمي يمل�ك دراية ووعي�ا نظريا 

 ، عكس املطرب الذي دائماً ما تكون أحكامه انعكاساً فق�ط
الغنائي�ة  بالوسط الفني وبعيداً عن التنظري العلمي".لتجربت�ه 

يعتم�د ع�ىل النج�م الغنائ�ي املوجود ومدى ش�هرته وأضاف: أن نجاح أغلب الربامج الغنائية 
أعطاها قوة وجعلها مفضلة لدى الناس.وتاريخ�ه الفن�ي، وتواج�د نج�وم الغناء يف تل�ك الربامج 

"الحضيض".. جديد فاضل خليل المسرحي 
 يتهي�أ الفن�ان فاضل خليل للمش�اركة يف مرسحي�ة )الحضيض( ملكس�يم كوركي، التي س�تعرض ضمن فعاليات 

مرشوع بغداد عاصمة الثقافة العربية.
وق�ال خلي�ل لوكالة أنب�اء محلية "لقد تمت دعوتي مع خمس�ة مخرجني آخرين من قبل وزارة الثقافة للمش�اركة 
بمرشوع بغداد عاصمة الثقافة العربية بعمل مرسحي تدور أحداثه عن ساكني بيوت الصفيح ومعاناة العوز املادي 
ال�ذي يمرون به وهم يعيش�ون يف بلد يملك إمكانات مادية جيدة".وأضاف: أنه س�يطلع قريب�اً عىل نص تلفزيوني 

ليبدي موافقته عليه، ممتنعاً عن إعطاء تفاصيل أكثر عن العمل الدرامي لحني الرشوع بتنفيذه.
يف  س�ياق آخر أكد الفن�ان أن املرسح يتأثر بوضع الش�ارع وما يمر و

به من تخبطات أمنية أو اجتماعية، رابطاً ازدهار خش�بة 
املرسح بانتعاش الشارع. 

يذكر أن الفنان فاضل خليل هو أحد رواد السينما 
وامل�رسح ويعد من أبرز مؤس�يس فرقة مرسح 

الف�ن الحدي�ث، ول�ه أكث�ر م�ن )٢٠( عمالً 
مرسحي�ًا كمخرج )٢٠( عمال فنيا كممثل 

و يكتب أعم�دة متخصصة عن املرسح 
يف ع�دد من الصح�ف املحلي�ة، وقد 

شغل منصب عميد لكلية الفنون 
الجميل�ة يف بغ�داد يف منتصف 

التسعينات.

غاغا: مساعدتي مثيرة لالشمئزاز
أشارت تقارير صحافية نرشتها النيويورك بوست إىل أن جنيفر 
أونيل املساعدة السابقة لليدي غاغا رفعت قضية اتهمتها فيها 
بع�دم إعطائه�ا أجرها عن عملها  ٧١86 س�اعة إضافية خالل 
عام�ني من تعاونهما معاً، وطالبته�ا بأجر بلغ ٣9٣ ألف دوالر، 

باإلضافة إىل تعويضات عن األرضار التي لحقت بها.
ردت  جانبه�ا  م�ن 
اللي�دي غاغ�ا باتهام 
بنك�ران  مس�اعدتها 
ونس�يان  الجمي�ل، 
التي  الحي�اة املرفه�ة 
عاش�تها عندما كانت 
تعم�ل معه�ا، وأكدت 
الس�نوي  الرات�ب  أن 
كان  أوني�ل  لجنيف�ر 
٧5 أل�ف دوالر وأنه�ا 
كامالً،  علي�ه  حصلت 
وال تس�تحق م�ا ه�و 
أكثر من ذلك، وأشارت 
إىل أن أوني�ل ل�م تكن 

تس�تحق الوظيف�ة الت�ي حصلت عليه�ا ألنها تفتق�ر للمعرفة 
األكاديمي�ة التي يتطلبها ه�ذا العمل وعينته�ا كمعروف طلبه 

منها صديق. 
حيث اتهمت غاغا مس�اعدتها  باس�تخدام اس�مها يف التس�وق 
أونالين، وبأنها لم تكن تفرغ ما يكفي من أمتعتها خالل السفر 
بجوالته�ا الغنائي�ة، وتن�ام أكثر م�ن الالزم، ترفض مش�اطرة 
رسيره�ا مع آخرين خالل الس�فر ع�ىل طائرة غاغ�ا الخاصة، 

ترتدي مالبسها من دون إستئذان.
وأش�ارت غاغ�ا يف نهاية ش�هادتها إىل أنها تعام�ل من يعملون 
معها معاملة راقية وكلهم س�عداء بالعمل لديها وأنها مستاءة 
م�ن االتهام�ات التي وجهتها لها جنيفر وتس�أل نفس�ها كيف 

سمحت لهذه الفتاة املثرية لالشمئزاز بالعمل معها!

براد وأنجلينا قد يتبنيان 
طفاًل صينيًا

النج�������م�ان  يب�دي 
الهوليودي�ان ب�راد بيت 
وأنجلينا جويل اهتماماً 
كبرياً بالصني وبتعلم 
"املانداري�ن"  لغ�ة 
ما  فيها،  املعتم�دة 
الكثريي�ن  يدف�ع 
التس�اؤل  إىل 
عم�ا إذا كانا 
يخط��ط�ان 
لتب��ني طفل 
جديد من ذلك 

البلد.
وأف�ادت صحيف�ة "ص�ن" الربيطانية ان بي�ت وجويل 
يجه�دان لتعلم "املانداري�ن" ويبديان اهتماماً 

متزايداً بالصني.
ونقل�ت ع�ن مص�ادر مقربة م�ن النجمني 
قوله�ا ان ج�ويل تري�د تبن�ي طف�ل جديد 

وهذه املرة سيكون من الصني.
وأوضح أح�د املصادر ان "ب�راد وأنجلينا 
يري�دان أن يك�ون أوالدهم�ا دولي�ني، 
ويري�ان ان الص�ني س�تكون قريباً 
أق�وى دولة يف العال�م باإلضافة 
إىل كونها الثقافة األكرب ومن 

بني األقدم".
"آنجي  وأض������اف 
تح�ب األوالد ويعتقد 
ان  أصدق���اءه�ا 
الجدي�د  الطف�ل 
سي��كون صينياً 
ألنه�ا وبيت باتا 
مهووس�ني بهذا 

البلد".
ولفت املصدر إىل ان 
جويل س�جلت أوالدها 
جميع�اً باإلض��اف�ة إىل 
والده�ا جون فوي�ت لتعلم 

لغة "املاندارين.
يشار إىل ان للنجمني 6 أوالد ٣ منهم 

بالتبني من كمبوديا وأثيوبيا وفيتنام. 

سبيرز األعلى أجرًا 
نال�ت الفنان�ة األمريكية بريتني س�بريز لق�ب الفتاة 
الذهبي�ة نظ�راً لحصوله�ا عىل أعىل أجر ب�ني النجوم 
خ�الل الع�ام امل�ايض فق�ط، وفقاً مل�ا ج�اء القائمة 
الس�نوية ملجلة »فورب« األمريكي�ة للنجمات األعىل 

أجراً.
بريتن�ي نالت هذا اللقب بع�د حصولها عىل أجر يصل 
إىل 58 مليون دوالر، حيث وصل أجر الفنانة األمريكية 
له�ذا املبلغ نتيجة النجاح الكبري ال�ذي حققه ألبومها 
األخري»امل�رأة القدرية«، واش�راكها يف لجن�ة تحكيم 

برنامج »إكس فاكتور«.
الفنان�ة األمريكي�ة برتني س�بريز من أكث�ر الفنانات 
املثريات للجدل عىل الس�احة الغنائية، حيث س�بق وتم 
اتهامه�ا يف قضايا تعاطي مخدرات، ولكنها نجحت عىل 
املس�توى الفني يف تحقي�ق نجاح وش�هرة عاملية يف فرة 

قصرية.

بغداد/ المستقبل العراقي
أصبح�ت مس�ألة أج�ور الفنان�ني 

أهم  الضئيل�ة م�ن 
العوائ�ق 
لت�ي  ا

ج�ه  ا تو
م�ا  ا ر لد ا

 ، قي�ة لعرا ا
س�يما  ال

وأنها تصدرت 
وسائل اإلعالم 

وعىل  كث�ريا. 
الرغ�م من أن 

الحدي�ث ع�ن 
يبدو  ال  األجور 

أب�داً،  جدي�داً 
أن  م�ا  لك�ن 

تسأل فنانا عن 
يرسد  معانات�ه 

األج�ور  مس�ألة 
فاألم�وال  القليل�ة كما يعرب أوالً، 

فنانون ال توازي الجهد املبذول يف األعمال وال 
تس�اوي ربع ما يتقاض�اه املمثلون العرب، 
لك�ن الخ�وف م�ن االبتع�اد عن الس�احة 
الفني�ة وط�رد ش�بح البطال�ة يضطرهم 
للقبول بأي دور وبأدنى األجور، بحس�ب 
ما يؤكد فنانون يف أحاديث لوسائل إعالم 

مختلفة.
ورغ�م أن الدرام�ا العراقي�ة تنح�رص يف 
موسم واحد، وتواجه كسادا يف أحد عرش 
ش�هرا، وال تتعرض لألعم�ال التاريخية 
الضخمة الت�ي تتطلب ميزانيات هائلة، 
تأتي امليزانيات متواضعة جداً وتنعكس 

عىل واقع الفنان.
ع�ىل الرغم من أن قناة العراقية تعتزم زي�ادة أجور الفنانني خالل العام 
الحايل لتحس�ن دخله�م وتطوير جودة األعمال الدرامي�ة، إال أنها باتت 
محالً لش�كوك العديد م�ن الفنانني بإمكانية تحقيقه�ا يف ظل أوضاع 

القنوات الفضائية ومزاجيتها.
ع�دم التفاؤل ببقاء تل�ك املبادرة بحيزها الفردي والتش�كيك بصحة 
النب�أ، فضالً عن الحذر من مزاجية العامل�ني يف القنوات الفضائية، 
كلها هواجس س�يطرت عىل ردود أفعال مختصني يف الشأن الفني 

أثناء أحاديثهم لوسائل اإلعالم. 
حديث نقي�ب الفنانني صباح املندالوي، جاء منس�جماً مع هذه 
الرؤي�ة، فهو غ�ري متفائل بمبادرة قن�اة العراقية برفعها أجور 
الفنانني لهذا العام، موضحاً أنه يخىش بقاء تلك الخطوة بحيز 
املب�ادرة الفردية بمعزل عن باق�ي القنوات التي مازالت تعمل 

وفق األجور السابقة.
ويرى املندالوي يف حديث أوردته "الوكالة اإلخبارية لألنباء"، 
أن مس�ألة رفع س�قف األجور يحتاج إىل وقف�ة جدية من 

الجه�ات واملؤسس�ات املعني�ة بذلك من خ�الل عقد 
القن�وات  للقائم�ني ع�ىل  اجتم�اع 

الفضائية إلقناعه�م بأهمية رفع 
األجور مس�تقبالً عن طريق توحيد جهودهم يف 

هذا الجانب.
واقرح أن يكون للجهات الحكومية دور يف س�ن 

القوانني والترشيعات بهذا الخصوص لتحدد سلم 
أو ج�دول لج�ور الفنانني بطريق�ة صحيحة حتى 

يرجم ذلك لواقع ملموس. 
الفن�ان عزيز كري�م بدوره لم يعول ع�ىل هذا الكالم 

وش�كك بمصداقية الخرب الذي انترش يف الوسط الفني 
بخصوص مبادرة قناة العراقية برفع أجور لهذا العام، 

قائ�اًل: ندع�و القائمني ع�ىل الفضائيات االلت�زام بهذه 
املبادرة يف حال كانت صحيحة، ومراعاة مسرية كل فنان 

وأقدميته عند رفعهم األجور، ويتم رفع األجور وفق سلم 
خاص يضعه مختص بتصنيف األجور. 

ونصح: الفضائيات بتوظي�ف ميزانياتها لرفع أجور صناع 

الدرام�ا بدل وضعها بي�د املنتج املنفذ الذي يس�تنزف األموال ويش�ارك الفنانني يف 
أجورهم.

وبحس�ب كريم، ف�ان كثرياً ما كانت مس�ألة األج�ور "الزهيدة 
والبائسة" سبب يف خلق خالفات كثرية، كما ولدت حالة نفسية 

للعاملني يف الوسط الفني، ألنها جعلت الفنان العراقي األقل أجراً 
يف العالم.

بينما نوه املخرج الدرامي هاش�م أبو عراق بتزايد القدرة الرشائية 
مؤخراً للفنانني بعد مبادرة قناة العراقية، وبالتايل حفز ذلك الفنانني 

نحو األعمال الفنية أكثر من السابق.
وكشف أبو عراق عن وجود نية لبعض القنوات لرفع األجور، مؤكداً أن 

زيادة أجور صناع الدراما س�تنعكس بشكل ايجابي عىل الوسط الفني 
والدرامي.

وأوضح: أن القنوات تعطي ميزانيات جيدة لألعمال الفنية، لكن املشكلة 
لذات�ه، وبالت�ايل يقرص عىل تكمن فيمن يستغل تلك امليزانيات ويوظفها 

وم�ن  الفن�ي  ضمنها أجور الفنانني. العم�ل 
يف  وقت س�ابق، كشف املنتج و

فن�ون  رشك�ة  يف  الفن�ي 
ال�رشق األوس�ط لإلنت�اج 

عم�ار  الفن�ي  والتوزي�ع 
ع�ن  )لإلخباري�ة(  عل�وان 

مب�ادرة لقن�اة العراقي�ة لوضع 
جدول ألجور الفنانني من خالل 
ميزاني�ات ممت�ازة  أعطائه�ا 
ل�رشكات اإلنت�اج وتأكيده�ا 

عىل زيادة األجور للفنانني.
وتوق�ع علوان: أن تس�اهم 
تل�ك املب�ادرة برف�ع أجور 
الفنان�ني له�ذا العام عىل 
باق�ي  تح�ذوا  أن  أم�ل 
الفضائي�ات ح�ذو قناة 
للنه�وض  العراقي�ة 

بأجور الفنانني.    
وال يس�تبعد فنان�ون تالع�ب املنت�ج املنفذ 

بمستحقات 
 ، ن�ني لفنا ا

ين  مش�ري
إىل أن اعم�ال 

تذه�ب  الكت�اب 
فامليزاني�ات  هب�اء 

ال  املخصص�ة  القليل�ة 
توص�ل الدرام�ا املكتوب�ة 

بالش�كل املطل�وب وتؤثر 
فيها.

وكش�ف املؤلف الدرامي ضياء سالم عن 
عدم الت�زام لبعض املنتج�ني باللوائح والقوان�ني املتعلقة 

بأجور الفنانني املوضوعة يف وقت سابق من قبل بعض الفضائيات.
وق�ال س�الم "ال توجد مؤسس�ات إنتاج فني بش�كل صحيح ع�دا قناة 
العراقي�ة والتي تعطي ميزاني�ات األعمال الدرامية للمنت�ج املنفذ الذي 

بدوره يقلل من مواقع التصوير ضمن حساباته املالية الخاصة".
وأضاف "ما زالت مش�كلة الكاتب هي املنت�ج فاملؤلف يكتب نصوصاً 

ضخمة، لكن حسابات املنتجني أثرت عىل جودة األعمال". 
وضياء س�الم كاتب عراقي حصد الكثري من الجوائز يف مجال القصة 
وامل�رسح والس�يناريو، أص�در مجموعت�ه القصصي�ة األوىل )كرات 
ملون�ة( وانتق�ل ضياء س�الم إىل امل�رسح حيث حصل ع�ىل الجائزة 
األوىل ع�ام ١99٣ ع�ىل جائزة أفض�ل نص مرسحي ع�ن مرسحيته 
)انتظريني أيتها الس�نوات( ويف تلك الفرة انتقل لكتابة الس�يناريو 
وكتب املسلسالت العراقية والعربية مثل مسلسل )الخيول العربية( 

ومسلسل )الحلم( وآخر مسلسل كتبه هو )قنرب عيل(.

أجور الفنانني ثانيًة.. فنانون يلومون املنتج ويشككون بمبادرة رفع مستحقاهتم
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يف شبهر نوفمبر 1919، كتب فرانز 
كافبكا البالغ آنذاك مبن العمر36 عاما، 
رسبالة إىل والده سبوف تكون يف ما بعد 
وثيقبة أدبّية رائعة لفهم شبخصّية هذا 
الكاتب الّصعببة، واملعّقبدة. وقبل ذلك، 
كان قد كتب »املسبخ« التي صدرت عام 
1915، وفيهبا أبرز بالخصوص قسبوة 
األب عبى االببن البذي تحبّول إىل حرشة 
منفبرة. وعى مبدى مرّات ثالث ،سبعى 
كافبكا إىل الّزواج غري أن محاوالته باءت 
جميعها بفشبل ذريع. وبسببب الحّمى 
التبي ظهبرت عبام 1918،  سببانّية  الإٍ
اضطّر إىل العبودة إىل البيت العائيّل لعدم 
قدرته عبى العيش وحيبدا. ويتناىف ذلك 
مع رغبته يف االستقاللّية، ويتعارض مع 
الحلبم الذي ظّل يراوده طويال، واملتمّثل 

يف الهجرة إىل فلسطني. 
قببل الرّسبالة املذكورة، كتبب فرانز 
كافكا يف يومّياته بتاريخ 6 يوليو 1919 
يقبول: »دائمبا الفكرة نفسبها، ونفس 
الرّغببة، ونفس الخوف. مع ذلك أنا أكثر 
هبدوءا مبن ذي قبل، فكما لبو أّن هناك 
تحبواّل كبريا يف طور الحدوث، وأنا أحّس 

ارتعاشه البعيد«. 
ويف الخامس من شبهر ديسبمر من 
الّسبنة ذاتها، كتب يقول: »مبرّة أخرى 
أجد نفيس مجّررا خلَل ذلك الّثقب الطويل 
، الّضّيبق، املرعبب، والبذي للحقيقة لم 
أنتبر عليبه سبوى يف الحلبم. يف حالة 
اليقظبة، وبقبوّة إرادتي وحدهبا، ليس 

بإمكاني أن أحقّق مثل هذا االنتصار«. 
 ويف عبام 1918، عباش كافكا أزمة 
عاطفّيبة جديبدة لبم تكبن نتيجتها يف 
الّنهاية غبري املزيد مبن اآلالم واألحزان. 
فقد تعبرّف وهبو يف املصّحة عبى فتاة 
جميلة تدعى يوليا فوهريسكوفا. وبعد 
أن تبّم االّتفاق بينه وبينهبا عى الّزواج، 
انتابت كافكا مشباعر الخبوف، فرشع 
يشتكي ُمجدّدا من اعتالل صّحته، الذي 
قبد يعّجل بوفاتبه مبّكرا فيفسبد حياة 
جوليبا الجميلة. ورّبما تكون تلك األزمة 
العاطفّية الجديدة هي التي دفعت كافكا 

إىل كتابة رسالته املذكورة، ُمْفصحا عن 
كّل ما ظّل مخبوءا يف أعماق نفسه حتى 
ذلبك الوقت. لذلك يمكن القول أنها - أي 
الرّسبالة - الوثيقبة األهبم التي تعكس 
الجوانب املخفّية من حياته، وفيها يرسد 
وقائع، وأحداثا عاشبها يف طفولته، ويف 
سبنوات مراهقته، مسبتعرضا عالقاته 
العاطفّيبة الفاشبلة، وآراءه يف الّديبن، 
ويف األدب، ويف العائلبة، ويف العديبد مبن 

املسائل األخرى.

 جالء الرموز.. خفاياها

أيضبا  نتببنّي  الرّسبالة  خبالل  مبن 
املعاني، والرّموز التي تحفل بها األعمال 
التي كتبها قبل ذلك ، خصوصا »املسخ«. 
ّجلهبا عالقتبه  يف  تبرز  أعمبال  وهبي 
املتوّتبرة، والّصعبة بوالده لذلك يخاطبه 
يف رسبالته قائال: »يف كتبي، األمر يتعلّق 
بك، وأنا ال أفعل شبيئا آلخر غري التشّكي 
مّما ال أستطيع أن أشتكي منه أمامك«. 
يبدأ كافكا رسبالته عى الّنحو الّتايل: 
»أبي العزيز جبدا، طلبت مّني مؤّخرا لم 
أنبا أزعم أّني أخاف منبك. وكالعادة ، لم 
أجد ما يمّكنني من الجابة عى سؤالك، 
وهبذا يعود يف جزء كببري منه إىل الخوف 
الذي توحبي به إيلّ، ويف جبزء آخر إىل أّن 
الحافبز ملثبل هبذا الخوف يشبتمل عى 
العديد من التفاصيل. لذا ليس بالمكان 
أن يتبّم اسبتعراضه شبفوّيا بنبوع من 
الّتماسبك، ومن الّتابط املنطقبّي. وإذا 
ما أنا حاولت أن أجيبك كتابّيا فسيكون 
جوابي بطريقة غري مكتملة. وسبب ذلك 
يعبود إىل أنبي وأنا أكتب رسبالتي هذه، 
يعيقنبي الخبوف، وتبعاتبه يف عالقاتي 
ببك. ثّم أن عظمة املوضوع الذي أطرحه 

يتجاوز بكثري ذاكرتي، وإدراكي«.
ويف بداية رسبالته أيضا، يذّكر كافكا 
والده بمبا يقوله له دائمبا عندما يحتّد 
غضببه ضّده: »سبأمزّقك مثلمبا أمّزق 
سبمكة«. وهبي جملبة تعكس قسبوة 

الوالبد وعنفه تجاه ابنبه الّصغري. كما 
تعكبس احتقاره الشبديد لبه. فلكأنه 
مجرّد حرشة بشعة يجوز الّدوس عليها 
بال شبفقة، وال رحمة. تماما مثلما هو 
حال غريغور سامسا يف رواية »املسخ«. 
وبسببب القسبوة ، كان الخبوف يزداد 
تعاظمبا يف نفس الفتى يومبا بعد آخر 
حتى أنبه لم يعد قادرا عبى أن يتحّدث 

مع والده بب »قلب مفتوح«. 
ويعبتف كافبكا ببأن والبده يمّثل 
بالّنسبة له »القوّة ، والصّحة ، والشهّية 
، وجوهرّيبة الّصوت، وطالقة اللّسبان، 
واالعتداد بالّنفس، والحساس بالتفّوق 
البديهبة،  وحضبور  آآلخريبن،  عبى 
والّدراية بشبؤون الحياة والّناس«. أّما 
هو فقد نشأ طفال هزيل الجسد، معتّل 
الّصّحة ، دائم الّتّدد، والخوف. وعندما 
يرافق والده إىل املسببح ترعبه الفروق 
الّشاسعة بينه وبني والده. فهذا األخري 
قبوّي البنيبة، مكتمل الجسبد، عريض 
الّصدر. أّما هبو فنحيف، ضّيق الّصدر، 
عليبل الجسبد. لذلبك يطيبل البقباء يف 
كابينة املسببح خشبية الوقبوف جنبا 
إىل جنب مع والبده أمام الّناس. وهذه 
القّوة الجسبدّية جعلت كافكا ينظر إىل 
والده وكأّنه »طاغية يكتسب رشعّيته 
ال من خالل الفكر، وإّنما من خالل قّوة 
شبخصّيته وحدها«. وكما يحتقر ابنه، 
يحتقر والبد كافكا أصدقاءه، فينعتهم 
بب »الحرشات«، وبب »الكالب« مهاجما 
إّياهبم بحبّدة غري عابئ بمشباعر ابنه 
تجاههبم، ممعنبا يف جرحهبا بكلمات 

نابية دائما، وأبداً. 
وال يخاطبب الوالبد ابنبه إالّ بجفاء 
وغلظبة، مصبدرا األمر تلو أألمبر: »ُكْل 
وال تفتبح فمبك إالّ بعبد أن تنتهي من 

األكّل««، أو »ُكْل برسعة ... ملاذا تتباطأ يف 
األكل؟!«. وعبى طاولة األكل يجد كافكا 
نفسه مجرا عى الّصمت ، حذرا وُمرتابا 
من كّل حركة يقوم بها، أو من أّي كلمة 
ينطق بهبا. أما والده فيفعبل ما يريد ، 
ويتكلم يف ما يريد من دون أن يجرؤ أحد 

عى معارضتبه. فهو اآلمر الّناهي. وهو 
يتعامل مع ابنه مثلما يتعامل السّيد مع 
عبده! ومن فرط الخوف من والده، فقد 
كافبكا القدرة عى البكالم. وكلّما حاول 
ذلبك أصاببه االرتبباك، وتلعثبم يف نطق 

الكلمات.
ويّتهبم كافكا والده بأنه السببب يف 

فشبل كّل املحاوالت من أجل الّزواج ألنه 
ال يريد له أن يكون مسبتقالّ يترف يف 
شؤون حياته بحّرّية ، وإّنما يحرص أن 
يكبون تابعا له فال يمكنه أن يّتخذ قرارا 

إالّ بمشورته ورضاه. 
ومخاطبا والده يكتبب كافكا قائال: 
»بينبك وبينبي لبم تكبن هنباك معركة 
حقيقيبة. ولبو وقعبت هبذه املعركبة، 
لفقدت قواي برسعة، والنتيجة الوحيدة 
كانت دائما هروبي، ومرارتي، وخيبتي، 

وحزني، ومعركتي مع نفيس«. 
الرسبالة  أن  عبى  الّنّقباد  ويجمبع 
املذكورة تيضء جوانب مختلفة وشديدة 
الّتعقيد يف كّل ما كتب كافكا من روايات 
وقصبص. وهبي ليسبت فقط رسبالة 
موّجهبة اىل والبد قباس، وعنيبد ومعّتّد 
بذاتبه، وإنمبا هبي موّجهبة أيضبا إىل 
قارئ يجد نفسبه ضائعا يف عالم غريب 
، مفعبم باأللغباز. لكأن كافبكا يريد أن 
ينصبح القبرّاء برضورة قراءة رسبالته 
قبل البرّشوع يف قراءة أعمالبه الروائّية 

والقصصّية.

�شعر

كافكا.. اخلائف الأبدي
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انتهى طه حسبني من كتاب “مسبتقبل الثقافة يف 
مر” سبنة 1938. وكانت مر قبد وقعت املعاهدة 
التبي أطلق عليها معاهدة الرشف واالسبتقالل سبنة 
1936 مع الحكومة الريطانية التي كانت عسباكرها 
ومعسكراتها تجثم عى صدر الوطن. وقد فرضت هذه 
املعاهبدة عبى مر أعبباء كثبرية يف عالقتها بمر، 
خصوصباً طوال سبنوات الحرب العامليبة الثانية التي 
بقيت مر فيها عى والئها لريطانيا العظمى يف ذلك 
الوقبت. ولكن معاهدة 1936 أضافت جوا من التفاؤل 
حولها؛ فاملستعمر الريطانى يعتف ملر باستقاللها 
الكامبل للمبرة األوىل. وهبو األمر الذي أتباح ملر أن 
تصببح عضواً كامل العضويبة يف عصبة األمم. وبقدر 
ما كانت هبذه املعاهدة تفتح آفاقاً جديدة أمام مر 
الحرة املسبتقلة، كانت يف الوقت نفسبه تفرض عليها 
مسؤوليات جديدة. ومن هذا املنطلق أخذ الدكتور طه 
حسني يشبعر أن عى أمثاله تخيل وتخطيط مستقبل 
جديد للثقافة املسبتقلة التي البد أن يكون مستقبلها 
موازيا ألمانيهبا العظيمة التي يدفعهبا إليها موقعها 

الفريد يف التاريخ من حيث الزمان واملكان.
 وهكذا أخذ طه حسبني يميل كتابه عى سكرتريه، 
وهو يشبعر أنه يخطط ويتخيل املستقبل الثقايف ألهم 
دولبة يف املنطقة. ولم يكن مغاليبًا يف ذلك، فقد جعلت 
عوامبل التاريبخ والجغرافيا من مبر ب يف وعي طه 
حسبني ب آنذاك، املركز يف إقليمها العربي، واملركز يقع 
عليه دائما عبء رعاية األطراف. وأهم من ذلك أن وعيه 
بتاريخ وطنه وقدراته الذاتية، كان يؤكد يف أعماقه أن 
هذا الوطن جدير وقادر عى الوصول إىل مصاف الدول 
املتقدمبة، ومجاراتهبا يف هبذا التقدم، إذا اسبتطاعت 
أن تؤسبس لنفسبها الثقافبة التبي أخذ طه حسبني 
عبى عاتقه تأصيلها ورشح مبادئهبا. ولم يخالج طه 
حسبني أي شك يف أن وطنه قادر عى تحقيق حلمه لو 
أخذ بما يقدمه له من أفكار. وبالطبع كان طه حسني 
يبدرك أن أعبداء فكريني له وألفكاره لبن يتوقفوا عن 
الهجبوم عليه. ولكنه كان يبرى أن إنجاز مهمته أجل 
مبن أي عائبق، وأعظم من أن تخبى هجوم متهجم، 
فانطلق يكتب كتابه، يف نوع من الشبعور باملسؤولية 
الكرى التي قبل أن يضعها عى عاتقه. ولذلك لم ينس 
هؤالء الذين كان يعلم بأنهم سوف يبادرونه بالهجوم، 
فصدر كتابه بأبيات سباخرة لكنها حكيمة لشباعره 

األثري أبي العالء املعري، يقول فيها:
خذي رأيي وحسبك ذاك مني 

                                 عى ما بي من عوج وأمت
وماذا يبتغي الجلساء مني

                                 أرادوا منطقي وأردت صمتي
ويوجد بيننا أمد قيص

                                      فأمبوا سبمتهم وأممبت 
سمتي

ومىض طه حسني يف المالء غري عابئ بهؤالء الذين 
يوجبد بينه وبينهم أمد قيص أو تباعد كبري يف املواقف. 
وأمى أفكاره بجرأتبه املعهودة التي لم تصدم كثريين 
يف عره فحسبب، ألنهبا ال تزال ال تكبف عن صدمة 
كل مبن أغلق ذهنه، وكل من يخباف التقدم، وكل من 
يرعببه الجديبد. واليزال ذلبك إىل اليوم عبى الرغم من 

مرور أربعة وسبعني عاماً.

طه حسني 

واملستقبل 

�شرفات

اأمري تاج ال�شر

تذكرني عودة النيجريي الثمانيني تشينوا تشيبي إىل الظهور إعالميا 
مرة أخرى يف كتاب جديد عبارة عن مقاالت كتبها أخريا، وهو يف خضم 
شبيخوخته عى مقعبد متحرك، وتحكي أجزاء كبرية من سبرية حياته 
واشبتغاله بالكتابة، وأيضا سرية قارته أفريقيا، تذكرني -ولعلها تذكر 

قراء آخرين يعرفونه- بروايته القديمة "األشياء تتداعى".
صبدرت تلبك الرواية منبذ أكثر من نصبف قرن يف سلسبلة للكتاب 
األفارقة، التي أسسها باالشتاك مع دار هاينمان النجليزية وبيع منها 
ماليني النسخ، وترجمت إىل كل لغات العالم وما زالت تطبع وتوزع حتى 
اليوم، باعتبارها شبهادة حية عى زمن االستعمار وويالته يف أفريقيا، 
وأيضا رصدا أمينا لزمن الخرافة واالعتقادات السبائدة والطقوس التي 

كانت تمارس يف ذلك الزمن البعيد.
حقيقة، استطاع تشيبي عر بطله األفريقي الكالسيكي وشخصياته 
الغريبة أن يرسم واقعية مريرة، فيها من السحر الكثري، وأعّدها املعادل 
األفريقبي لروايبة ماركيز الشبهرية "مائة عام من العزلبة". ورغم أن 
تشبيبي كتب بعبد تلك الرواية أعمباال أخرى تطور فيها أسبلوبه كثريا 
وتغريت نظرته للحياة، لم ينته تعليبه "يف تلك األشبياء املتداعية"، وظل 

مستمرا إىل اليوم.
هبذا التعليبب وإن كان يبرض بالكاتبب معنويا إىل حد مبا، بوصفه 
أنجز نصا واحدا جديرا بالتقيص واملتابعة والتجمة والنقاش املسبتمر 
والتدريبس يف الجامعبات، بينما يظبل باقي إنجبازه الالحق مهمال وال 
يلفبت النظر كثبريا، فإنه يدل عى حظ ما، ليس حبظ الكاتب بالتأكيد، 
ولكبن حبظ الكتاب البذي قرئ ماليبني املبرات بمختلف لغبات العالم، 

وأصبح من العالمات البارزة يف الكتابة الروائية.
لقد قرأت "األشبياء تتداعبى" يف ثمانينيات القرن املايض منسباقا 
وراء شبهرتها العريضبة، وقرأتها بعد ذلك عدة مبرات يف ترجمة عربية 
جيبدة، وال أنكبر أنها بهرتني كثبريا، لكني لم أجدهبا تختلف كثريا عن 
نتباج الكاتب ككل، وكذا قرأت أعمباال أخرى لكتاب آخرين تمت عملية 
تعليبهبم فيها، ومبا وجدتها تفوق نصوصا أخبرى كتبوها قبل أو بعد 

ذلك، وربما كانت أقل يف السحر والبهار من تلك النصوص.
ودائمبا تقفز إىل ذهني رواية "بندر شباه" للراحبل العظيم الطيب 
صالبح، وأنهبا بتلبك البهارات السبحرية التبي كتبت بهبا، والتصاقها 
الحميم بجسبد البيئة السبودانية يف شمال السبودان تأرس القراءة -يف 
رأيي- أكثر من محظوظته "موسبم الهجرة إىل الشمال"، األكثر ذيوعا 
وانتشبارا منهبا، لكن رأيي ال يتعبدى رأي قارئ عادي، سبيختلف معه 

الكثريون دون شك.
وقد عانيت شخصيا من انتشار روايتي "صائد الريقات" التي حظيت 
بأكبر اهتمام لدى القراء الذين عرفوني من خاللها، بينما شبخصيا ال 
أعدها مبن رواياتي الهامة، وكتبت قبلها وبعدهبا روايات أكثر أهمية، 

يتداولها القراء باستحياء، ويكتب عنها النقاد باستحياء أكر.

إذا نظرنبا إىل ما أنتجه العظيم نجيب محفوظ أثنباء تجربته العمرية 
الكببرية، نجبد أعمباال خارقة وعبقريبة، ولكبن أيضا نجبد ثالثيته "بني 
القرين" و"قر الشوق" و"السكرية" املنشورة عامي 1956 و195٧، 
هبي األكثر شبهرة ببني جميبع أعماله، عربيبا وعامليبا، ومبا زال القراء 

يتداولونها باستمرار حتى اليوم، وعدت أفضل رواية عربية عى الطالق.
وهذا الحكم األخري، أعتقد أنه بني عى عاطفة خاصة وانحياز للرواية، 

عى حساب إنجاز نجيب املبهر يف معظمه. 
وأثناء تجوايل يف املكتبات ومعارض الكتب، كثريا ما أجد قراء يتصفحون 
الكتب، لكنهم يف النهاية يسبألون عبن أعمال معينة لكتاب معينني، بينما 
توجبد أمام أعينهم كتبب ألولئك الكتاب أنفسبهم، وال يعريونهبا التفاتا. 
وبالطببع هم يسبألون عن الكتب األكثر شبهرة ألولئك الكتباب أو الكتب 
التي علب فيها أولئك الكتاب عن قصد أو من دون قصد، وأصبح ذلك قدرا 

حتميا.
من ناحية أخبرى، نجد روائيني انترشوا برسعة يف كل أنحاء الدنيا من 
عمبل أو عملبني فقط، مثل الكندي يان مارتل بروايتبه "حياة باي"، التي 
كتبهبا عن صبي يصبارع البحر برفقة نمبر مفتس، ونبال عنها جائزة 
املان بوكر الريطانية، وحولت مؤخرا لفيلم سينمائي بديع، بنفس االسم 
بينمبا كتب روائيبون آخرون أكثر من عرشين عمال ولم يسبطعوا نجوما 
قط، ال بسببب عدم جدارتهم بالنجومية، أو قلبة تمكنهم وحيلتهم، لكن 

ألن حظهم جاء هكذا، أال يسطعوا أبدا.
وأتذكر السبباني كارل رويبس زافون، الذي يجبوب العالم ويتبع يف 
اللغبات كلهبا، ويوضع عى لوائح الكتاب األكثر رواجبا يف العالم بروايتني 
فقط هما "ظل الريح" و"لعبة املالئكة" ويوجد يف إسبانيا مئات الروائيني 
الذيبن كتبوا عبرشات الروايات مثل أنطونيبو غاال صاحبب رواية "الوله 

التكي" البديعة، ولم تتعد شهرتهم إسبانيا أو دوال معينة يف أوروبا.
ويف هبذا السبياق أيضبا تأتبي رواية "عبداء الطائبرة الورقيبة" التي 
كتبها الطبيب األفغاني خالد حسبيني، عن بالده أفغاسبتان يف ظل حكم 
طالبان التعسبفي، ومبا حدث من جرائبه. وال بد أن موضوعهبا الذي له 
عالقة مبارشة بالتطرف الديني وقمع الحريات هو ما حقق تلك الشبهرة 
العريضبة للرواية يف الغرب الذي تبنى من البدايبة فكرة محاربة طالبان، 

وكانت عمال أول للمؤلف ربما لم يكن ليسطع هكذا لوال الحظ.
ويف العالم العربي لدينا رواية "بنات الرياض"، وهي رواية أوىل وأخرية 
للكاتبة رجاء الصانع، وهي ليست قوية فنيا وال عمال مبهرا، ولكنها رواية 
محظوظة ورائجة جدا. وأيضا لدينا "خواطر عن العنوسة والزواج" التي 

أخذت من مدونة، وانترشت بشدة، واألمثلة كثرية دون شك.
أخبريا، إذا نظرنا إىل الئحة جائزة البوكبر العربية القصرية التي أعلنت 
مؤخبرا وأثارت جدال واسبعا يف أوسباط الكتاب والقراء أيضبا، نرى كتبا 
تضمنتها الالئحة ليسبت باملستوى املطلوب، بينما استبعدت أخرى كانت 
بديعبة ويمكن أن تشبكل نبرا حقيقيا لبأدب العربي البذي رصدت له 
جائبزة، ووعبودا بالتجمة إىل لغبات أخرى، إنه حظ تلبك الكتب وال يشء 

آخر.

الكتابــــــة املحـظوظـــــة

ح�ّشونة امل�شباحي

 علي نوير 

 بفخرإٍ .. أتذّكرِك

 أّيتهبا الغاببُة الَقصّيُة أعى 
الجبل

 كما لو كنُت املجنوَن األوفَر 
حّظآ

 الذي آختَق روَحِك الَعزالَء

 عى سفِح هذا الليل

 حيُث أنِت _ ال سواِك _ ِقّمتُه 
املُضيئُة

 أتذّكُر الطريَق اليِك

 _ بنياسبمِه , وأحجبارِه , 
وُمتسلّقيِه _

 وسعادَة الوصول

 بعيننَيِ َمسحورتني

 وساقنَيِ ِمقدامتني

 وَيدَيِن جائعتني

 وها أنذا اآلن

 أنظُر اىل أصابعي املُباَركِة

 وهَي توِمُض _ ما تزال _
 بسفورها املُشّع

 كما لو أّنهبا تدعوني اىل أْن 
أبدأَ ثانيًة

 أيتها الغابُة املُتوّحدُة

 بفخرإٍ .. أتذّكرِك اآلن

 كما لو كنُت الَعّداَء الوحيد
 الذي تبرَك َعلََم بالدِه ....... 

هناك

 يرفرُف عاليآ

 ....................... اىل األبد
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جاء يف املادة األوىل من ميثاق األمم املتحدة 
أنها تهدف اىل حفظ السلم واألمن الدويل وان 
ح�ل الخالف�ات التي تنش�أ بني ال�دول تحل 
س�لميا دون اللجوء اىل الحرب او اس�تخدام 
القوة، وايضا هي اي األمم املتحدة تعمل عىل 
إنماء العالقات بني الدول واحرتام مبدأ تقرير 
املصري ، وايض�ا تعمل هذه املنظمة عىل حل 
املشاكل االقتصادية واالجتماعية سلميا وان 
جميع الدول متساوية من حيث السيادة وان 
ال تلجأ ال�دول فيما بينها عن�د حصول نزاع 
اىل الق�وة وان ال تعرض الس�لم واألمن الدويل 
للخطر وان تكون العالقات بني الدول قائمة 
ع�ىل عدم االعت�داء وال ته�دد ارايض بعضها 
البع�ض، وربما تكون الفق�رة 7 من املادة 2 
من امليثاق والتي ج�اء فيها ان األمم املتحدة 
ال تتدخل يف الش�ؤون الداخلي�ة للدول اي ان 
األم�م املتح�دة ال تمتلك س�لطة فوقية فوق 
إرادة ال�دول، ويف حالة حصول خالف أو نزاع 
داخيل فإن حله يكون وفق القوانني الداخلية 

لهذه الدول.

بعثة الأمم املتحدة يف العراق

ان وج�ود بعثة األم�م املتح�دة يف العراق 
"يونامي" كان بناء عىل طلب العراق لتقديم 
املش�ورة واملس�اعدة عند الحاجة وفق قرار 
مجلس األمن "1500" ومن ثم القرار 1770 
وهذه البعث�ة تختلف عن ال�وكاالت التابعة 
لألم�م املتح�دة كوكال�ة الطفول�ة وحقوق 
اإلنس�ان، والت�ي يك�ون وجودها بن�اء عىل 
اتف�اق ما بني الدول األعضاء يف األمم املتحدة 
وبني األمم املتحدة وبالت�ايل فإن وجود هذه 
البعث�ة يف الع�راق ه�و استش�اري وإعطاء 
املس�اعدة يف ال�رأي وال يح�ق له�ا التدخل يف 
الش�ؤون الداخلي�ة للع�راق ، وان ما يحصل 

يف الع�راق م�ن اح�داث وتظاه�رات هو حق 
دس�توري مكفول يف املادة 38من الدس�تور 
العراقي والت�ي تجيز حق التظاهر عىل ان ال 
يخل بالنظام العام واآلداب العامة واش�رتط 
النص الدستوري أن يرشع ذلك بقانون، اال ان 
قانون حق التظاهر لم يرشع إىل االن وبالتايل 
فإنه يتم العودة إىل النصوص واملبادئ العامة 

والتي يأتي يف مقدمتها القانون املدني واآلراء 
املطروحة بهذا الش�أن والتي تبني أن النظام 
الع�ام واآلداب العام�ة ه�ي ع�دم مخالف�ة 
القوانني واألنظمة الس�ائدة وع�دم الخروج 

عن األعراف والتقاليد املوجودة يف العراق.
هل تستطيع األمم املتحدة معاقبة الدول 

؟

جاء يف امل�ادة 33 من ميثاق األمم املتحدة 
واوجب عىل الدول التي يحصل بينها الخالف 
أن تح�ل ه�ذا الخ�الف بالط�رق الس�لمية 
عن طري�ق الوس�اطة والتحقي�ق والتوفيق 
والتحكيم عن طريق الدعوة من مجلس األمن 
ال�دويل وهو ال�ذراع التنفيذي لألم�م املتحدة 
وعند تط�ور النزاع فإن مجل�س األمن يقوم 

بدراس�ة هذا النزاع لغرض حله، ويس�تطيع 
مجلس األمن ان يصدر القرارات الالزمة لحل 
النزاع ويف حالة فش�ل الدول يف حل النزاعات 
فإنها تقوم بعرضه عىل مجلس األمن التخاذ 
الق�رارات الالزم�ة بش�أنه، ويف حالة ما رأى 
مجلس األم�ن ان النزاع يهدد الس�لم واالمن 
الدويل فله أن يتخذ القرارات التي من ش�أنها 

الحف�اظ ع�ىل ذل�ك ويس�تطيع ان يف�رض 
العقوب�ات االقتصادي�ة ووق�ف املواص�الت 
الحديدي�ة والربي�ة والبحري�ة وإذا ل�م يجد 
الحصار االقتصادي نفعا، فإن ملجلس األمن 
أن يتخ�ذ القرار املناس�ب باس�تخدام القوة 
ويقوم بوضع البلد الذي يهدد الس�لم واألمن 
ال�دويل تح�ت طائل�ة الوصاي�ا الدولي�ة وما 
يس�مى "الفصل السابع" ويوجب عىل األمم 
املتح�دة اتخ�اذ ما يلزم بش�أن ذل�ك ، وكما 
حص�ل يف الع�راق ال�ذي ما زال تح�ت طائلة 
الفصل الس�ابع وبموجبه يعد البلد "ناقص 

السيادة".

ميثاق الأمم املتحدة ينظم العالقات بني الدول

إن كل م�ا جاء يف ميثاق األمم املتحدة هو 
انه ينظم العالقات ما بني الدول األعضاء وال 
عالقة له بما يجري يف داخل البلدان من أمور 
داخلية إال اذا كان من ش�أن هذه األعمال ان 
تؤدي اىل تهديد الس�لم واألم�ن الدويل أو كان 
من شأنها أن تؤدي اىل "اإلبادة الجماعية" أو 
االتجار بالبرش أو التأثري عىل الجنس البرشي 
وما ورد يف قان�ون املحكمة الجنائية الدولية 
عندئذ يكون من حق االمم املتحدة التدخل يف 
اتخ�اذ القرارات املناس�بة عن طريق مجلس 
االم�ن الدويل وهو الذراع التنفيذي ، ويف حالة 
حصول نزاع بني دولت�ني من الدول األعضاء 
حول ارض او جزيرة فيتم إحالته اىل محكمة 
الع�دل الدولي�ة للفص�ل في�ه كم�ا حصل يف 
بريطانية واألرجنتني ح�ول جزر "فوكالند" 
وكذل�ك ب�ني قط�ر والبحرين ح�ول جزيرة 
محاذية، اما املحكمة الجنائية الدولية فإنها 
تنظ�ر يف جرائم اإلبادة البرشية كما حصل يف 
قرارها ضد "القذايف" ةهي مش�كلة بموجب 

اتفاقية روما عام "2003".

احلرا�ضة الق�ضائية 
قان�ون  و 148 م�ن  امل�واد 147  نظم�ت 
املرافعات املدنية القواعد الخاصة بالحراس�ة 
القضائي�ة، بحيث يجوز لكل صاحب مصلحة 
يف منق�ول أو عقار إذا تجمعت لديه األس�باب 
املعقولة ما يخىش معه خطرا عاجال مع بقاء 
امل�ال تح�ت يد حائ�زه أن يطلب م�ن القضاء 
املس�تعجل وض�ع ه�ذا امل�ال تحت الحراس�ة 
وإدارته ورده مع غلته املقبوضة إىل من يثبت 

له الحق منه.
والقان�ون هو الذي يحدد نطاق الحراس�ة 
القضائي�ة، والقضاء هو ال�ذي يضفي عليها 
صف�ة اإلق�رار القضائ�ي وه�و ال�ذي ي�ؤدي 
للحارس حس�ابا يف عمله. وعليه فان محكمة 
املوض�وع ه�ي الت�ي تق�وم بتعي�ني الحارس 
القضائي وفقا ملصلح�ة الطرفني إذا لم يتفقا 
ع�ىل ذل�ك، وان اتفاق ذوي الش�أن ه�و الذي 

يحدد الحارس القضائي، فإذا لم يتفقوا تتوىل 
املحكمة تعيينه وتقدر له األجرة.

�س/ من زميلتنا املحامية و�ضن القي�ضي ت�ضاأل 
عن الفرق بني املحكمة اجلنائية الدولية 

وحمكمة العدل الدولية؟
ج- محكم�ة العدل الدولية هي الس�لطة 
القضائي�ة لألم�م املتحدة وه�ي تابعة لألمم 
املتح�دة ومقره�ا يف اله�اي بهولن�دا حي�ث 
تأسس�ت عام 1945 وتتكون من 15 قاضياً 
تنتخبه�م الجمعي�ة العامة ومجل�س األمن 
ويبق�ون مل�دة )9( لس�نوات وال يكون هناك 
قاضيان من جنس�ية واحدة.. وتتوىل الحكم 
يف الن�زاع بني ال�دول األعض�اء حيث يعرض 
الخالف م�ن قبل أط�راف الن�زاع عليها كما 
تق�دم االستش�ارات القانوني�ة للمنظم�ات 
الدولية.. أما املحكمة الجنائية الدولية وهذه 
املحكمة تأسست عام 2002 ملحاكمة األفراد 
املتهم�ني بجرائ�م ض�د اإلنس�انية والحرب 

واإلبادة وهي ال تحاكم الدول بل األفراد وهي 
تعنى أيضاً بالخروق�ات الخطرية التفاقيات 

جنيف 1949.

�س/ من الأخ )هادي( من مدينة ال�ضدر يقول، 
تويف زوج ابنتي بحادث اإرهابي وهو موظف 

وقام اأهله بتزوير امل�ضتم�ضكات ل�ضتالم راتبه 
التقاعدي با�ضم ابنتي.

ج- أنصح�ك أخي العزيز بتقديم طلب إىل 
محكمة التحقيق القريبة من س�كنك ترشح 
فيه�ا كل التفاصي�ل وه�ي س�تتوىل إج�راء 
التحقي�ق وطلب كاف�ة األولي�ات وبالنتيجة 
سوف تستعيد ابنتك حقوقها كاملة إن شاء 
الل�ه حي�ث أن عمل أه�ل زوج ابنتك مخالف 
للم�ادة 289 و298 م�ن قان�ون العقوب�ات 
العراقي وهو مواد التزوير التي تصل العقوبة 

فيها إىل 15 عاماً.

املحامي / كاظم حممد كاظم
يمك�ن التقدم بطلب إع�ادة املحاكم�ة يف األحكام التي 
اكتس�بت الدرجة القطعية س�واء كانت وجاهية أم غيابية 
وذلك بميض املدة القانونية املنصوص عليها يف القانون وبعد 
مرورها بطريق االس�تئناف والتميي�ز واقرتانها باملصادقة 
بحي�ث يرفع الطلب اىل املحكم�ة ذاتها التي أصدرت الحكم 
إذا توفر سبب من األس�باب املنصوص عليها يف املادة 196 
من قانون املرافعات املدني�ة بحيث يجوز الطعن باألحكام 
الصادرة من محاكم االستئناف او البداءة أو الرشعية وفقا 
ألس�باب حددها القانون والتي منها وقوع غش يف الدعوى 
وكان من ش�أن ذل�ك التأثري عىل  الحك�م وكذلك اذا حصل 
بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير األوراق التي أسس عليها او 
قيض بتزويرها ،وكذلك يف حالة إذا بني الحكم عىل ش�هادة 
ش�اهد وحكم عليها بش�هادة، الزور وإذا حصل الشخص 
ال�ذي يطلب اعادة املحاكمة بعد الحك�م عىل اوراق منتجة 
يف الدعوى حالت ظروف وقوى قاهرة دون تقديمها كنص 

عىل ذلك قانون املرافعات املدنية يف املادة 196 منه.
 وال ب�د م�ن ان نش�ري هن�ا إىل ان األحكام الت�ي يجوز 
الطع�ن فيه�ا بطريق إع�ادة املحاكم�ة هي الص�ادرة من 

محاكم البداءة بدرجة أخرية واالس�تئناف وكذلك الصادرة 
م�ن محاكم األحوال الش�خصية وكذلك محاك�م العمل وال 
يقب�ل الطعن بطريقة إع�ادة املحاكمة يف االحكام الصادرة 
من محاكم الب�داءة بدرجة اوىل ما دام الطعن فيها بطريق 
االس�تئناف جائ�زا ، كما نص عىل ذلك قان�ون املرافعات يف 

املادة 193 منه. 
وأم�ا ما يخص مدة طلب إعادة املحاكمة فهي 15 يوما 
تبدأ م�ن اليوم التايل لظهور الغش او اإلق�رار بالتزوير من 
فاعله او الحكم بثبوته او الحكم عىل شاهد الزور او ظهور 
الورقة التي لم يتم تقديمها استنادا ألحكام املادة 198 من 
قان�ون املرافع�ات املدنية وألزم  قان�ون املرافعات كذلك ان 
يق�دم الطع�ن بطريق إع�ادة املحاكمة بعريض�ة تقدم إىل 
املحكمة التي أصدرت الحكم املطعون فيه او املحكمة التي 
حلت محلها بحيث تشمل هذه العريضة اسم كل الخصوم 
وش�هرتهم ومحل اقامته�م ومحالت التبلي�غ وكذلك بيان 
خالص�ة الحكم وتاريخ�ه واملحكمة الت�ي اصدرته وتاريخ 

تبليغه اىل املحكوم عليه والسبب الذي يجيز املحاكمة.
اما اآلثار املرتتبة عىل إعادة املحاكمة فهي إيقاف تنفيذ 
حكم املطل�وب اع�ادة املحاكمة بش�أنه اىل نتيجة الدعوى 

واصدار حكم جديد يحل محل الحكم املطعون فيه ، وجدير 
بالذك�ر ان الطع�ن بطريق إعادة املحاكم�ة ال يقبل يف حني 
يجوز الطع�ن يف هذا الحكم بطرق الطع�ن األخرى املقررة 

قانونا استنادا للمادة 302من قانون املرافعات املدنية.
 وب�ودي أن أش�ري هن�ا اىل أن الطع�ن بطري�ق إع�ادة 
املحاكم�ة يف األحوال الص�ادرة من محاكم الب�داءة بدرجة 
اوىل ال يقب�ل والس�بب يف ذلك إمكانية الطع�ن فيها بطريق 
االس�تئناف استنادا للمادة 197من قانون املرافعات املدنية 
، اما فيما يخص االس�تئناف والطعن ع�ن طريقه فيمكن 
تقدي�م الطع�ن اىل محكمة االس�تئناف ، ويبلغ املس�تأنف 
عليه موعد الجلس�ة وتطلب االضبارة األصلية من املحكمة 
التي أصدرت الحكم والتي تقوم بدورها اس�تيفاء الرس�م 
وتس�جيل العريض�ة وإرس�الها مع اضب�ارة الدع�وى اىل 

محكمة االستئناف مبارشة.
وان اس�تئناف الحكم يؤخر تنفيذه إال إذا كان مشموال 
بالنفاذ املس�تعجل، وه�و الحكم الذي يك�ون تنفيذه قبل 
ان يكتس�ب درج�ة البت�ات، كما ان فس�خ الحك�م نتيجة 
االس�تئناف تلغ�ي إج�راءات التنفيذ التي تم�ت قبل وقوع 

االستئناف.

"حيات�ه فل�م هن�دي" ه�ذا م�ا كان يقوله عن�ه أصحابه 
"يحيى املطلك" والذي ابتس�مت له الدنيا عندما أنهى دراس�ته 
اإلعدادية وتفوق يف الجامعة فأصبح مهندس�ا مرموقا يش�ار 
ل�ه بالبن�ان، ش�اب يف الس�ابعة والعرشي�ن من العم�ر يحمل 
آم�ال الدنيا بأرسها معتدا بنفس�ه طموح وذك�ي، فقد وفقه 
الل�ه فأصب�ح مديرا إلحدى ال�رشكات وهذه الرشك�ة مملوءة 
بالعقود املتش�عبة والتي تحت�اج إىل املتابعة والدقة كونها ذات 
مبالغ مالية كبرية جدا، وبس�بب جه�ل "يحيى" بهذه العقود 
وحداثة عمله بهذا الجانب فقد أوكل االمر اىل مس�اعديه الذين 
ب�دأوا يلتفون عليه ويجعلونه يوقع وف�ق مصالحهم الخاصة 
ومن ثم أوغل الترسع وعدم االنتباه بس�بب حداثة سنه وقرص 
التجرب�ة التي يم�ارس عمله فيها. مبالغ كبرية تس�لمها دون 
أن يعمل حس�اب األيام املقبلة و"س�مارسة" بدأوا يف التوسط 
لدف�ع املبالغ إىل "يحيى" مقابل التوقيع وش�اعت األخبار وبدأ  
"يحيى" يقلق وركبته موجة من الخوف حولت ليله إىل س�هاد 

وارق، وبالرغ�م من انه تزوج وصارت لديه طفلة صغرية، رأى 
يف ن�ور عينيه�ا ارشاق�ة األمل ومس�تقبل الدنيا املقب�ل، وجاء 
الي�وم واعتقل "يحيى" ع�ىل خلفية معلوم�ات كثرية أعطيت 
إىل الرشط�ة وبدأ التحقي�ق معه ولكثرة ما قام ب�ه من أعمال 
متش�ابكة ومتداخل�ة لم يس�تطع اإلحاطة باألجوب�ة الالزمة 
فانه�ار أم�ام كثرة العق�ود املوقعة م�ن قبله والت�ي تحمل يف 
طياتها أخطاء ومخالف�ات قانونية واضحة أرص عىل إنكارها 
يف محاول�ة منه لإلف�الت والتنص�ل، إال أن املحققني ربطوا كل 
إف�ادات الش�هود والعق�ود م�ع األوراق التي ش�كلت أدلة ضد 
"يحي�ى" الذي أحي�ل إىل املحكمة والتي حكمته عرش س�نوات 
وأطاح�ت بآماله العريضة، تس�اقط "يحيى" كأوراق الخريف 
وس�ط عاصفة الحياة وتلقى الصدم�ات األخرى، إذ أن زوجته 
طالب�ت بالط�الق، وبعد ف�رتة وجي�زة أخذت زوجت�ه املطلقة 
"ابنت�ه" وتركته يواجه املصري املحتوم يف غياهب الس�جن، ويف 
السجن يراجع اإلنسان عادة نفسه ويتوب ويبدأ يف غسل الذات 

بدموع الندم، فلملم ذاته وأيقن أن كل العالقات السابقة كانت 
زائف�ة ومصالح عابرة ال قيمة لها وجاءته األخبار بأن زوجته 
املطلقة رسقت كل أثاث املنزل وأنها تزوجت من جديد، وذهبت 
إىل محافظة أخرى! وتغريت نفس�ه كثريا وتحولت نزعة الثقة 
باآلخري�ن إىل ش�ك دائم، وعندما خرج من الس�جن بعد خمس 
س�نوات وصدور قرار عفو، أحس بأنه إنسان غريب "ماذا واىل 
أين؟" ال بيت وال مال س�وى أخ س�اعده باإلقام�ة معه ثم بدأ 
"يحي�ى" متوكال عىل الله يف البناء من جديد 33 عاما وال بأس 
يف ممارس�ة أي عمل ، وفعال بدأ يف العمل يف احد املعامل، فأبدع 
وتف�وق وأطل من جديد كالعش�ب وتزوج من جديد وأحس�ن 
االختيار هذه املرة، فكانت مثاال للخلق والتدين فأعانته وانهال 
علي�ه الرزق كاملطر ونيس امل�ايض، إال ان زوجته الخائنة األوىل 
جاءت�ه بحجة "ابنته" إال انه لفظه�ا وطردها وقال لها مذكراً 
، ذكرتينن�ي بالرخاء ونس�يتينني بالش�دة، أنت رش من رشور 

الدنيا ووجهك جلب يل النحس املصائب.
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ص�وت مجل�س الن�واب العراقي عىل 
تحدي�د مدد الرئاس�ات الث�الث لدورتني 
فق�ط يف قان�ون تكّون من 8 م�واد حدد 
بموجبها املدد للرئاسات الثالث لدورتني 

فقط.
واملالحظ أن الدستور العراقي كما يرى 
البعض لم ينص رصاحة عىل تحديد مدة 
رئاسة "رئيس الوزراء" بل حدد يف املادة 
72 منه مدة الرئاسة لرئيس الجمهورية 
لدورت�ني فق�ط، وبالت�ايل ف�إن القاعدة 
القانوني�ة تق�ول "ال يخال�ف القان�ون 
األدنى األعىل" وأيضا "ال اجتهاد يف مورد 
الن�ص" وبالت�ايل ال يمك�ن القياس عىل 
تحدي�د والية رئيس ال�وزراء، ويرضبون 
أمثلة ع�ىل عدم التحديد كم�ا هو الحال 
يف زم�ن "ماركري�ت تات�رش الربيطانية 
وبرلس�كوني االيط�ايل" اللذي�ن طال�ت 
مددهما ع�ن دورتني ويرى أصحاب هذا 
ال�رأي أن مقرتح�ات القوان�ني يجب أن 
تذه�ب إىل مجل�س الوزراء حس�ب قرار 
املحكم�ة االتحادي�ة حتى يت�م تدقيقها 

ومن ثم ترشيعها.
وعك�س ذل�ك ه�ي مخالف�ة لق�رار 
املحكمة االتحادي�ة وبالتايل فهي واجبة 
النقض من قبل املحكمة االتحادية العليا 
وف�ق امل�ادة 93 م�ن الدس�تور العراقي 
الدائم يف حني يرى أصح�اب الرأي األخر 
أن ه�ذا القانون أخذ طريقه القانوني يف 
الترشيع من مجل�س النواب وهو القناة 
الترشيعي�ة األوىل يف الع�راق وف�ق املادة 
61 من الدس�تور، وان القانون حاز عىل 
األكثرية املطلوب�ة وان عدم تحديد والية 
رئيس الوزراء ال يعني أنها س�وف تكون 
مطلقة ألن األعراف الدستورية هي التي 
تحكم كما هو الحال يف أمريكا أبان حكم 
"روزفل�ت" ال�ذي أراد ان يمدد واليته اىل 
ثالث لعدم وجود نص يف الدستور، إال ان 
الكونغ�رس األمريكي رف�ض ذلك وعّدل 
الدستور، وإن اإلبقاء عىل رئيس الوزراء 
مل�دة تزي�د ع�ىل دورت�ني س�وف يجعل 
الديمقراطية عرضة للتأثر، واملؤسسات 
ستكون غري متجددة ، وبالتايل هذا األمر 
يخال�ف االتجاهات الدس�تورية العاملية 
وفلس�فة قوانني العالم الدس�تورية كما 

يرى أصحاب هذا الرأي.
وربما يكون ق�رار املحكمة االتحادية 
عندما يت�م الطعن أمامها ه�و الفاصل 
القان�ون أو رفض�ه  يف املصادق�ة ع�ىل 
من الناحيت�ني الش�كلية أو املوضوعية، 
ومعل�وم أن قرارات املحكم�ة االتحادية 
وف�ق املادة 94 من الدس�تور هي ملزمة 
وباتة للس�لطات كافة، وال يجوز الطعن 
يف ق�رارات هذه املحكم�ة التي لم يرشع 

قانونها إىل اآلن.

علي جابر

حتقيق/  حمرر ال�ضفحة

قانون حتديد مدد اعداد : امل�ضتقبل العراقي
الرئا�ضات الثالث

مفاهيم دستوريةاستشارات قانونية

إعادة املحاكمة يف القانون

هل متلك األمم املتحدة حق التدخل يف اخلالفات الداخلية للدول  ؟

سامرسة وزوجة ماكرة وعرش سنوات سجن
واقعة ق�ضائية
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الش�ك أن ال�زواج ه�و أس�مى الرواب�ط 
اإلنسانية التي س�نتها األديان السماوية 
وصدق�ت عليها األعراف ونظمتها لتتفق 
مع الفط�رة، وكغي�ره من أم�ور الحياة 
يحت�اج ال�زواج إل�ى التدقي�ق والتفكير 
ووضع األس�س الس�ليمة التي تس�تقيم 
بها هذه الش�ركة، حتى ال تش�كل مصدر 

تعاسة أو ضررا ألطرافها. 
وم�ن هنا يكون االهتم�ام أوالً باالختيار 
المناسب الذي يتطلب مراعاة نقاط عدة، 
منها الدين والخلق والتكافؤ االجتماعي، 
وأهمه�م التوافق الطب�ي الذي لم يكن له 
اهتمام كبير في الماضي مع أنه يؤثر في 
استقرار الحياة الزوجية وسالمة إنجاب 
األطفال وخاصًة عن�د التفكير في زواج 
األق�ارب ال�ذي يعد الس�بب األول لتخلّف 
بتش�وهات  الموالي�د  وإصاب�ة  األبن�اء، 
جس�دية وعقلي�ة. ويس�هم ال�زواج بين 
األقارب في زيادة احتمال ظهور العيوب 
واألم�راض الوراثّية التي تحملها صفات 
متنّحي�ة عند األجيال، وذل�ك ألّن احتمال 
وجود الّصف�ة المرضّية لدى كال األبوين 
وارد وكبي�ر لصل�ة القراب�ة الموج�ودة 
بينهم�ا، وترج�ع أهمية ه�ذا الموضوع 
إل�ى أن زواج األقارب مفض�ل في بعض 
المجتمع�ات وخاص�ة الش�رقية، وذل�ك 
ألسباب كثيرة منها الرغبة في االحتفاظ 
بالث�روة داخ�ل األس�رة، وصغ�ر الس�ن 
عند ال�زواج، وق�د تحتم بع�ض العادات 
والتقالي�د ف�ي بعض القبائ�ل العربية أال 

تتزوج البنت إال  من ابن عمها.

زواج الأقارب
ويعتب�ر ق�رار زواج األق�ارب م�ن أه�م 
القرارات في حياة كل ش�اب وفتاة، وإذا 
أحس�ن كالهما اتخ�اذ الق�رار يكون قد 
نجح ف�ي تحقيق حياة أس�رية س�عيدة 
بقي�ة عم�ره وإنج�اب أطف�ال أصح�اء 

يتمتعون بالعافية والذكاء،
فمثلما ي�وّرث اآلب�اء أبناءه�م الصفات 
الوراثّية العادّية مثل لون العينين أو شكل 
ش�حمة األذن، فإّنه�م يوّرثونه�م أيض�اً 
صفات مرضّية تس�ّبب إصابتهم بعيوب 

وعاهات وأمراض وراثّية.
ويمك�ن توضي�ح األس�اس العلم�ي من 
المنظ�ور الطب�ي لمعرفة كيفي�ة انتقال 
األمراض الوراثية من اآلب�اء إلى الذرية، 
فبحسب مصادر طبية متخصصة تتكون 
منطقة الرحم من أمشاج الذكر واألنثى، 
وتحمل تلك األمشاج العوامل الوراثية من 
األبوين، وهكذا تنتق�ل الصفات الوراثية 
من اآلباء إلى األبناء واألحفاد إلى ما شاء 
الله، وكل ذلك في نظ�ام متقن بديع يدل 
على قدرة الخال�ق البارئ المصور تبارك 

وتعالى.

العوامل الوراثية
وتكون العوامل الوراثية في معظمها إما 
"س�ائدة أو متنحي�ة"، فالعام�ل الوراثي 

الس�ائد هو من ل�ه القدرة عل�ى الظهور 
والتعبي�ر عن نفس�ه، بينما ال يس�تطيع 
إذا  إال  ذل�ك  المتنح�ى  الوراث�ي  العام�ل 
اجتم�ع مع عام�ل وراثي 

متنح مماثل تماماً، حينئذ 
الوراثي�ة  الصف�ة  تظه�ر 

الت�ي يحمالنها مع�اً، وبوج�ود العوامل 
الوراثية الس�ائدة والمتنحية التي تحمل 
الصفات الوراثية، تظهر تلك الصفات في 
األبناء، فمنهم من يشبه األم، ومنهم من 

يشبه األب أو العم أو الخال.
ومن هنا نش�أت قاعدتان من قواعد علم 

الوراثة تش�ير إل�ى أن معان�ي األحاديث 
الش�ريفة الواردة في األثر اإلسالمي عن 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مثل 
الحدي�ث القائ�ل: "تخي�روا لنطفكم فإن 
العرق دس�اس"، و"اغتربوا ال تضووا"، 
يعني أي تزوجوا األغراب حتى ال تضعف 

الذرية.

عوامل أخرى
ولكن ليس معنى ذلك أن نلقى المسؤولية 
على زواج األق�ارب في حدوث األمراض 
الوراثي�ة أو اإلعاقات والعي�وب الخلقية 
وإنم�ا هن�اك عوام�ل أخ�رى ق�د تدخل 
طرفاً في هذه المش�كلة، فزواج األقارب 
يعطي الفرصة لزيادة األمراض الوراثية 
في الذري�ة "ليس ق�والً صحيحاً في كل 
األحوال.. قد يك�ون صحيحاً في حاالت 
معين�ة، وبالتال�ي ال ينبغ�ي أن يك�ون 

قانوناً عاماً أو قاعدة عامة".
وهناك بعض الحقائق األساسية في هذا 

الموضوع :
زيادة نس�بة ظه�ور األم�راض الوراثية 
في الذرية الناتجة م�ن العوامل الوراثية 
المتنحية من كال األبوين ليس�ت معتمدة 
األح�وال  كل  ف�ي  األق�ارب  زواج  عل�ى 
ولكنها تعتمد أساس�اً على مدى انتش�ار 
العام�ل الوراث�ي المرض�ي المتنحي بين 

أفراد المجتمع ككل.

فظه�ور بع�ض األم�راض الوراثي�ة في 
الذرية ف�ي المجتمعات التي تنتش�ر بين 
المرضي�ة  الوراثي�ة  العوام�ل  أفراده�ا 
المتنحية انتشاراً نحو 1:8 تتساوى نسبة 
ظهوره�ا ف�ي الذرية ف�ي زواج األقارب 

وزواج األبعاد على حد سواء.
وهناك فرض آخر، إذا كانت نسبة انتشار 
العام�ل الوراث�ي المرض�ي المتنحي في 
المجتم�ع أكثر م�ن 12 % وكانت أس�رة 
ف�ي هذا المجتم�ع نقية وراثي�اًُ في هذه 
الحالة فإن ال�زواج بين األقارب في هذه 
األس�رة أفضل كثي�راً وأكث�ر ضماناً من 

زواج األبعاد.

جوانب اإيجابية
إذا كانت باألسرة عوامل وراثية مرغوبة 
ليس�ت في غيرها من األسر، مثل صفات 
الجم�ال وال�ذكاء والقوة أو ط�ول العمر 
وغيره�ا، حينئ�ذ يك�ون زواج األق�ارب 
أفضل من زواج األبعاد، بشرط أال يستمر 
الزواج بي�ن األقارب جيالً حتى ال تتحول 
األس�ر إل�ى مجتمع�ات صغي�رة مغلقة، 

وهو ما ثبت وراثياً أنه مضر.
وهك�ذا تتس�اوى االحتماالت ف�ي زواج 
األقارب واألبعاد في هذه الحاالت وسواء 
كان هذا أم ذاك، فالرسول صلى الله عليه 
وس�لم أمرن�ا بالتخي�ر إذ ق�ال "تخيروا 
لنطفك�م" والتخير ف�ي عصرنا الحاضر 

أساسه االستشارة الوراثية.
ال يوج�د إطالق�ًا نص صحي�ح ينهى عن 
ذلك، وحدي�ث "غربوا الن�كاح" ال يصح، 
وقد تزوج النبي-عليه الصالة والسالم- 
م�ن ابنة عمته زين�ب، واآلية في القرآن 
صريح�ة: "ي�ا أيها النب�ي إن�ا أحللنا لك 
أزواج�ك الالت�ي أتي�ت أجوره�ن وم�ا 
ملكت يمينك مما أف�اء الله عليك وبنات 
عمك وبنات عمات�ك وبنات خالك وبنات 
وبين�ت   ،)50 )األح�زاب:  خاالت�ك..." 
س�ورة النس�اء اآلية 23-24 المحرمات 
حص�راً؛ فما ع�دا ذلك م�ن األقارب فهو 
جائ�ز قطع�اً، وه�ذا ال يمن�ع أن يفضل 
التقليل م�ن زواج األق�ارب حفظاً على 
اتساع العالقات والمصاهرة، وخشية أن 
تترسخ بعض الصفات الوراثية السلبية؛ 
فيكون من باب التفضيل وليس من باب 
التحري�م. وزواج األقارب ل�م يرد النهي 
ف�ي الش�رع عن�ه، وال األمر ب�ه ، وإنما 
ت�رك األم�ر لإلباح�ة ، حتى ت�درس كل 
حال�ة على حدتها ، فربما كان األنس�ب 
أن يت�زوج الرج�ل م�ن قريبت�ه، فربما 

كانت هن�اك اعتب�ارات اجتماعية ترجح 
الزواج مع القرابة، وربما كان الزواج من 
األقارب يفضي إلى قطع الرحم، أو زيادة 
المش�احنات بين األقارب، إن كان يعرف 
ع�ن العائل�ة أن الود بينهم غير مس�تقر. 
وق�د أباح الدين له ال�زواج من بنات العم 

والعمة، والخ�ال والخالة، وهي من أدنى 
الدرجات قربا، فعرفت اإلباحة.

اأ�سباب الأمرا�ض
س�ؤال  األذه�ان  إل�ى  يتب�ادر  وهن�ا 
هام لم�اذا يتع�رض الجني�ن لإلصابة 

باألمراض؟
أن م�ن أه�م أس�باب تع�رض الجني�ن 

لإلصابة باألمراض ما يأتي  :

زواج األق�ارب وعدم المتابعة الصحية 
الس�ليمة للحمل وتن�اول الكيماويات، 
س�واء عن طريق األدوي�ة أم الطعام أم 

التغيير الجوي والبيئي . 
كث�رة تع�رض األم لبع�ض االلتهابات 
في الرحم، والتي تحتاج لعالج س�ريع 

وتؤثر في سالمة الحمل واستقراره .  
ع�دم إج�راء فحوص�ات الوراث�ة عند 

حدوث إجهاض أو تأخير الحمل . 
التعرض لألش�عة خالل الفت�رة األولي 
من الحمل قد تسبب اإلجهاض، وتؤدي 
إلى إصابة الجنين بأضرار خطيرة . ولذا 
ينصح األطباء بالحرص على ممارسة 
الرياضة بانتظام والكشف الدوري عند 
الطبيب ، وتناول غذاء متوازن واإلكثار 
من الخضراوات والفواكه واالبتعاد عن 
الملح ، باإلضافة إلى  تجنب تناول مادة 
الكافيين المتمثلة في الش�اي والقهوة 

والنسكافيه والمياه الغازية،
التي تؤثر في تكوين العظم وامتصاص 
الكالس�يوم وق�د ت�ؤدي إلى هشاش�ة 
العظ�ام ،  مع اإلكثار من تن�اول األلبان 
ومش�تقاتها حت�ى قبل الحم�ل وأثناء 

فترة الرضاعة .
نستخلص مما س�بق أن زواج األقارب 
أحد األسباب المؤدية لألمراض الوراثية 
والعيوب الخلقية وليس السبب الوحيد 
حي�ث تتكاث�ف ع�دة عوام�ل للوصول 
له�ذه المرحل�ة لذل�ك وطبق�اً لمقولة 
"الوقاي�ة خي�ر م�ن العالج"، لم�اذا ال 
يق�وم الزوجان بإجراء الفحص الطبي 
قبل إتم�ام الزواج ألنه كم�ا ذكرنا من 
قب�ل لي�س معن�ى أن الزوجي�ن أقارب 
أن النتيج�ة الحتمي�ة ه�ي اإلعاق�ة أو 

المرض.
وم�ع تطور الهندس�ة الوراثي�ة قامت 
دع�وة قوي�ة إلل�زام الن�اس بالفحص 
الطبي قبل الزواج وتقديم االستش�ارة 
للزوجي�ن، فهن�اك  الالزم�ة  الوراثي�ة 
بع�ض  تنتش�ر ف�ي  وراثي�ة  أم�راض 
المجتمع�ات وحامل الجي�ن المعطوب 
ال يكون مريض�ًا بالضرورة إنما يحمل 
بع�ض  )أو  ذريت�ه  وتعان�ي  الم�رض 
ذريته( إذا تزوج من امرأة تحمل الجين 
المعط�وب ذات�ه، فهن�اك احتم�ال أن 
يصاب ربع الذرية بهذا المرض الوراثي 

حسب "قانون مندل".
الوراثّي�ة  األم�راض  خط�ورة  ورغ�م 
وآثارها الّسلبّية على الفرد والمجتمع، 
ف�إّن الوقاي�ة منها وتف�ادى ظهورها 
الوع�ي  ش�رط  ممك�ن،  وانتش�ارها 
بض�رورة ذلك، وبناء عل�ى أن "الوقاية 
خي�ر م�ن الع�الج"، دع�ا األطب�اء إلى 
ضرورة تبني االستشارات الوراثية قبل 
الزواج وقبل الحم�ل، واعتماد التثقيف 
الصح�ي فيم�ا يخ�ص زواج األقارب، 
كجزء من برنامج الصحة اإلنجابية في 

المدارس اإلعدادية والثانوية.

حتقيقات12
www.almustakbalpaper.net

زواج األقارب ظاهرة اجتامعية توّرث مشكالت صحية

يسهم الزواج بين 
األقارب في زيادة 

احتمال ظهور 
العيوب واألمراض 

الوراثّية

قرار زواج األقارب 
من أهم القرارات في 
حياة كل شاب وفتاة، 

وإذا أحسن كالهما 
اتخاذ القرار يكون قد 

نجح
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بع�د أن رس�مت الثالثينية عبير أحمد لنفس�ها 
حياة زوجية وردية، وظنت أن الدنيا قد ضحكت 
لها وفتحت لها أبواب الس�عادة، بعد أن جاءها 
عري�س اعتبرته "لقطة"، وفرص�ة ال تعوض، 
كونه يعيش في إحدى الدول الخليجية، انهارت 

أحالمها الحقا.
"العري�س  م�ع  حياته�ا  أن  تص�ورت  عبي�ر 
المغت�رب" هي "الجن�ة"، غي�ر أن عبير عادت 
بعد أقل من س�تة أشهر، إلى منزل أهلها، وعلى 
أجزاء كثيرة من جسمها آثار لكدمات وضربات 
قاس�ية. الحي�اة الت�ي تصّورتها عبي�ر، مليئة 
بالح�ب، وحافلة بالس�عادة والف�رح والترف، 
كانت ف�ي الحقيقة مختلفة تماماً عن تلك التي 

وجدتها في غربتها، مع زوجها.

الهروب اأنقذين
تق�ول عبير "س�عدت أن�ا وأهلي كثي�راً عندما 
تق�دم لي هذا الش�خص، خصوص�اً وأنه يعمل 
في الخليج. كانت كل المظاهر تدل على الحياة 
المترفة التي يعيشها، وعلى تقديره واهتمامه 
بالم�رأة الت�ي كان يدعي أنها أول�ى األولويات 
ف�ي حياته، وهو ما جعلني أفرح وأتباهى أمام 

صديقاتي بما قسمه الله لي من نصيب".
وتضي�ف "كل ذلك جعلن�ا نعّجل ف�ي ترتيبات 
الخطبة والزواج. وقد رافقُت زوجي إلى غربته، 
لك�ن الصورة ما لبثت أن بدأت تتغير من حولي 
منذ أول يوم؛ صار زوجي يس�هر إلى س�اعات 
الصباح، ويس�كر، ويعش�ق الفتيات من ش�تى 
الجنس�ية، ويس�يء معاملتي، فيشبعني شتما 
وضرب�ا، كل يوم". وتضيف عبير أنه كان يمنع 
عنه�ا الهات�ف، والتحدث مع أهله�ا، والخروج 
م�ن البي�ت. وقد ظل�ت على هذه الح�ال إلى أن 
تس�نى لها، بعد أربعة أش�هر، الهروب إلى بيت 
جارتها التي س�اعدتها على الحجز في الطائرة 
والعودة إلى بلدها، مدمرة، ومحطمة، نفس�ياً 
ومعنوي�اً وجس�دياً. وما تزال عبي�ر بعد مرور 

أربع سنوات على طالقها تعاني اآلثار النفسية 
للمعاناة التي مرت بها.

اأمتنى املوت !!
كثيرات هن النساء اللواتي عانين ما عانته عبير 
في زواجهن بالغربة. فهي ليست الوحيدة التي 
ُخدعت وتعرضت في غربتها لإلذالل والمهانة، 
فميس�ون واحدة من أولئك النساء، حيث تمنت 
الم�وت بدال م�ن البقاء مع زوجه�ا الذي ذاقت 
معه األمرين، وال تكّن له اليوم س�وى االزدراء 

والكراهية، وفق قولها.
خوف ميس�ون م�ن العنوس�ة، واعتقادها أن 
قبوله�ا لعريس كالذي رضيت به زوجا، فرصة 
ال تع�وض، ه�و الذي جعله�ا ترض�ى بالزواج 
بال ت�ردد. فبعد أش�هر قليلة س�افرت معه إلى 
الوالي�ات المتح�دة. وبعد أقل من ش�هر واحد 

فقط انقلبت حياتها إلى جحيم، حيث بدأ الزوج 
يش�بعها ضرب�ا، وُيهينه�ا ويذلها، لت�درك في 
أعقاب ذلك أن زوجها يعاني من مرض نفسي.

وع�ن الجحي�م ال�ذي كانت تعيش�ه ميس�ون، 
تروي "كنت أس�تيقظ ليالً فأجده يحمل سكيناً 
ويهددني به�ا"، متابعة "كما كان يفتح جّرات 

الغاز في المن�زل، ويتركه�ا مفتوحة، عدا عن 
بخل�ه الذي ال يوصف، فضال عن أنه منعني من 
التكلم مع أي شخص، أو الخروج من المنزل".

وتضيف "واستمر األمر على هذه الحال إلى أن 
وصلت إل�ى مرحلة تمنيت فيه�ا الموت، حتى 
أخلص من الجحيم الذي أعيشه، إلى أن تمكنت 
من االتصال بسفارتي التي مكنتني من العودة 

إلى بلدي وأهلي".
ل للت�سرع بالزواج

االختصاص�ي االجتماعي د.حس�ين الخزاعي، 

يرى" أن المش�كلة ف�ي هذا النوع م�ن الزواج 
تكمن في ع�دم اكتمال الحقائ�ق والتفصيالت 
ال�زواج،  الت�ي ترتب�ط بمش�روع  والش�روط 
خصوص�ا وأن الُبع�د المكاني ُيعط�ي المجال 

لتزييف الحقائق.
إلى جانب أن التسرع من قبل الفتاة وأهلها، هو 
السبب في هذه المش�كلة؛ إذ ُيفترض أن ينظر 
إل�ى هذا "الغريب" كما ُينظر إلى ابن البلد، وأن 
ُيعام�ل كما يعامل ابن البلد، وأال ينظر إليه على 
أن�ه "فرص�ة العم�ر"؛ إذ ينبغ�ي أن يعرف أهل 

الفتاة عنه تفاصيل حياته، بل ويجب أن يعطوا 
الموض�وع أهمية أكثر مما ل�و كان هذا الرجل 
من داخل البلد، باإلضافة إلى التأكد من سيرته 
الس�ابقة، والس�ؤال عن�ه بش�كل جيد.ويبي�ن 
الخزاع�ي أن أخط�ر ما يواجه الفت�اة في حالة 
زواج الغرب�ة والبع�د ع�ن األهل ه�و تعّرضها 
للعن�ف الجس�دي واللفظ�ي، فه�ي ال تجد في 
الغربة من تش�كو أو تلج�أ إليه، وهو ما يعطي 

الزوج فرصة التمادي أكثر في إذاللها.
ويش�ير الخزاع�ي، م�ن ناحية أخ�رى، إلى أنه 
ال ب�د من عدم االس�تعجال في إتم�ام إجراءات 
ال�زواج وكتابة العقد، وال بد من عدم التس�رع 
في تصديق ما يقوله الرجل، مضيفا أنه إذا كان 
داف�ع الفتاة هو الخوف من ع�دم الزواج، فإنه 
يتعين على هذه الفتاة أن تعرف وتدرك أن س�ن 
الزواج قد تأخ�رت عما كان، وعليه ال يجوز أن 
ُتضحي الفتاة بمس�تقبلها بسبب خوف لم يعد 

له أي داع.

حر�ض يف غري حمله
المحامي والمختص ف�ي قضايا المرأة، عاصم 
ي�رى" أن الوضع االجتماعي الذي نعيش�ه في 
البالد، وعزوف الشباب عن الزواج، كلها عوامل 
ت�ؤدي إل�ى لج�وء بع�ض األهالي إل�ى تزويج 
بناتهم من دون تفكير".يقول "إن حرص األهل 
المستمر على مس�تقبل الفتاة التي وصلت إلى 
عم�ر ال يحتمل تأخي�ر زواجها، ورغب�ة الفتاة 
في تأس�يس أس�رة، هو م�ا يجعل ه�ذه الفتاة 
وأهلها يقتنعون بس�رعة ب�كالم الخطيب، فال 
يتح�رون عن�ه، وال عن س�يرته الذاتي�ة. وهنا 
تبدأ المش�كلة".ويضيف "أن�ه بعد الزفاف تقع 
الفأس في الرأس؛ إذ يأخذ الزوج زوجته ويغلق 
عليه�ا ف�ي البيت، وتب�دأ المعاناة، مش�يرا إلى 
أن�ه، بصفته محامي�ا، رأى الكثير من مثل هذه 
القضاي�ا التي يأخذ فيها ال�زوج زوجته، وأول 
شيء يقوم به هو حرمانها من االتصال بأهلها، 
ومعاملته�ا كخادم�ة ف�ي المنزل، وممارس�ة 
شتى أنواع التنكيل واإلهانات عليها.يتابع "أنه 

كان في مثل ه�ذه القضايا يحاول دائما البحث 
عن السبب، فيتصل بالزوج ويسأله عما حدث، 
ليفاجأ في النهاية باعتراف الزوج نفس�ه بكل 
ما فعله وقاله "أنا أخذتها لكي تخدمني"، وهو 
األم�ر ال�ذي "يتنافى تماما مع قدس�ية الحياة 
الزوجية".وهو ما يجعله في هذه الحالة ُيخبر 
الزوج�ة بحقها ف�ي أخذ نفقة، وهي جالس�ة 
عن�د أهله�ا، وُيبصرها بحقها ف�ي رفع دعوى 
قضائية في حال تعرضها ألي أضرار جس�دية 
أو معنوي�ة م�ن ط�رف زوجها.وف�ي النهاية، 
يقول "إن الس�بب األول والرئيس في مثل هذه 
القضاي�ا هو تس�رع األهل في تزوي�ج الفتاة، 

بسبب الخوف من العنوسة".

العنف املنزيل
وف�ي هذا الش�أن، يرى االختصاصي النفس�ي 
د.جم�ال الخطيب،" أن إس�اءة ال�زوج لزوجته 
يندرج تحت مس�مى العنف المنزلي من الزوج 
لزوجت�ه، مبين�ا أن ذلك م�رده لع�دم المعرفة 
الكافية م�ن طرف آلخر، ألن األصل في الزواج 
أن يرتب�ط الزوج بفتاة تعرف�ه ويعرفها، وهو 
ما يتس�نى خ�الل فترة الخطبة الت�ي تعد فترة 
تع�ارف، حيث تعطي لكل طرف فرصة التعرف 

على الطرف الثاني.
ويضي�ف أن ال�زواج القائ�م على التس�رع في 
قب�ول ال�زوج، باعتباره فرص�ة ال تعوض، هو 
"صفق�ة" تكون فيه فرص التعرف على الزوج 
قليل�ة وغي�ر كافي�ة، وبس�ببه قد تج�د الفتاة 
نفس�ها في بيئة جديدة تخس�ر فيها الش�بكة 

االجتماعية التي اعتادت عليها.
ويش�ير إلى أن تعرض الزوجة للعنف في غياب 
الدعم االجتماعي والعائلي يجعل األثر النفسي 
عليه�ا أعم�ق، وأكثر قس�وة، فتص�اب بالقلق 
والكآب�ة، وم�ا يترتب على ذلك من انعكاس�ات 

سلبية مفاجئة على شخصيتها وحياتها.

زواج الغربة.. "خطايا" األهل بحق األبناء
خـوفـــًا مــن الـعـنــــو�ســـــــة

أخطر ما يواجه الفتاة 
في حالة زواج الغربة 

والبعد عن األهل هو 
تعّرضها    للعنف 

الجسدي واللفظي
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ال يختل�ف اثن�ان ع�ى أن االنتخاب�ات ه�ي 
قيم�ة ديمقراطية ته�دف إىل اختيار فضالء 
الق�وم ليكونوا يف خدمة قومهم ومجتمعهم 
وه�ؤالء األخيار يج�ب أن يتمتعوا بمؤهالت 
خاصة تميزه�م دون غريهم ومنحتهم حق 
التمثي�ل وواج�ب الخدمة ولك�ي نختار من 
هو به�ذا الوص�ف علينا نح�ن الناخبني أن 
نك�ون بمس�توى التكليف والترشي�ع الذي 
فرض علينا وأوجبنا اختيار األفضل ومنحنا 
ح�ق املفاضل�ة, ان الش�عوب الديمقراطية 
تع�رف كيف تختار من يمثلها وان املرش�ح 
يتعام�ل مع ناخبيه ب�روح االحرتام والندية 
املتكافئ�ة التي تحافظ عى أس�س املجتمع 
الديمقراطي. لكن تجربتنا مع الديمقراطية 
أربك�ت مفهومها العام ل�دى الناخب فبات 
ناخبن�ا يف ح�رية من ام�ر مرش�حينا حيث 
وعوده�م الوردية وش�عاراتهم الرنانة التي 
تخاطب عواطف الناخب اكثر من مخاطبتها 
لعقله وان تجربتنا  الس�ابقة مع من يدعي 
تمثيلن�ا  تلزمن�ا جميع�ا بمراجع�ة آلي�ات 
اختي�ار املرش�حني للوصول اىل م�ن يمثلنا 
حق�ا ال م�ن يمثل علين�ا وان نغ�ري طريقة 
تفكرينا اذا ما رغبنا حقا بتغري حقيقي وأن 
ما ننشده بالتغيري واإلصالح يتعديا التغيري 
الشكيل والصوري اىل التغيري الجذري يف بنية 
املجل�س والحكومة واتجاهاتهم�ا وبما ان 
انتخابات املجالس املحلية عى األبواب فعى 
الناخبون أن يستثمروا هذه املناسبة إلجراء 
التغيري املنش�ود وذلك برفض دعاة التخندق 
القبيل والطائفي والتطرف واختيار اصحاب 
الربام�ج االنتخابي�ة الت�ي تتبن�ى مطال�ب 
وحاج�ات الن�اس الرضوري�ة وامللح�ة، ان 
تعثر أداء املجال�س املحلية قد ولد حالة من 
اإلحب�اط واملرارة والي�أس وخيبة األمل لدى 

الناخب وفقدان الثقة بالكثري من الكتل التي 
يمثلونها األعضاء بل تعدى ذلك اىل التشكيك 
بجدوى االنتخابات أصالً وهذا التغري يتطلب 
م�ن الناخب ان يكون واعي�اً ومدركاً لقيمة 
صوته االنتخابي، فه�ذا الصوت لو ُوضع يف 
املكان الصحيح واملناس�ب فإن�ه يغري كثريًا 
م�ن األوضاع املقلوب�ة واملغلوطة التي باتت 
هي الس�ائدة يف مجم�ل تعامالتن�ا اليومية 
وع�ى الناخب أن يك�ون م�درًكا -وهذا هو 
األهم- أن صوته أمانة فال يضيعه وال يمنحه 
إال ملن يستحقه، وأن يدرك أن اإلدالء بصوته 
ش�هادة أمام الله، وإذا كان اإلدالء بالصوت 
شهادة، فهي إما أن تكون شهادة حق ينفع 
به�ا الناخب نفس�ه ومجتمع�ه ووطنه، أو 
شهادة زور يرض بها نفسه ووطنه، وُيسال 
عنه�ا بني يدي ربه تع�اىل . وعى الناخب  أن 
يرفض كل أش�كال التضليل واإلغراء املادي 
أو املعنوي، وأن يذه�ب إىل صناديق االقرتاع 
ألن�ه يش�عر باملس�ئولية تجاه وطن�ه، أما 
اذا بقين�ا أرسى لكل أش�كال اإلغراءات فلن 
تتغ�ري أحوالن�ا، وإن تغريت أح�وال البعض 
منا إىل األحسن نتيجة االستجابة لإلغراءات 
املادي�ة، فإنه تغرٌي مؤقٌت رسع�ان ما يزول 
وتع�ود األح�وال إىل أس�وأ مما كان�ت عليه، 
ل�ذا نتمنى عى جمي�ع الناخب�ني أال يؤثروا 
التحس�ن املؤقت ألحواله�م وأوضاعهم عى 

التحسن الدائم املستمر. 
ويتوج�ب ع�ى الناخ�ب أن يش�كك فيم�ن 
يح�اول رشاء صوته ووالئه، بأي�ة طريقة، 
او  األرض  بقطع�ة  أو  باملنص�ب  أو  بامل�ال 
ببطاني�ة متهرئة أو ب�أي يشء آخر، فالذي 
يش�رتي الناخب اليوم يمك�ن أن يبيعه غًدا، 
وإن الناخ�ب الذي يبيع صوته للمرش�ح، ال 
يحق له أن يطالبه بيشء بعد فوزه يف مقعد 

املس�ئولية، ألنه قب�ض الثمن س�لًفا، وعى  
الناخ�ب أن يك�ون إيجابيًّ�ا يف كل مراح�ل 
العملي�ة االنتخابي�ة: إيجابيًّ�ا يف الدفاع عن 
صوت�ه وإرادته فال يس�مح بتزوي�ر إرادته 
يف أي م�كان كان، ف�إن مهم�ة الناخ�ب ال 
تنتهي ب�اإلدالء بصوته، ب�ل  ال تنتهي حتى 
بفرز األصوات، ألنه  س�يظل رقيًبا عى اداء 
الفائزين -التي هي ح�ق أصيل له- حتى ال 
يعطي الفرصة لضع�اف النفوس بالتالعب 
أو التزوير أو تغيري إرادة األمة ملصالح حفنة 
من املنتفع�ني بالفس�اد ومنعدمي الضمري 
واألخ�الق. كم�ا علي�ه أن يك�ون إيجابيًّا يف 
توعي�ة اآلخري�ن إذا كان مؤه�اًل لذلك، فإن 
كثريي�ن قد يحتاج�ون إىل التوعي�ة وتقديم 
النصح لهم وتوجيههم إىل األحسن واألفضل 
حتى ال يقعوا يف براثن املخادعني واملنافقني 
وأصح�اب املصالح. وعى املرش�ح ان يفهم 
حق�ا واجب�ه ومفهوم�ه للديمقراطية التي 
تتطل�ب املصداقي�ة م�ع الش�عوب يف طرح 
برامجهم االنتخابية، وفقاً ملا يراه املرش�ح 
املستقل، أو وفقاً لطبيعة فكر وأيديولوجية 
ونظرة األح�زاب والتنظيمات السياس�ية.. 
فنح�ن كم�ا نعل�م أن ل�كل ح�زب فك�رة، 
وأيديولوجية، ونظريته يف الحكم، وتصوره 
للدولة..وعلي�ه ف�إن مرش�ح أي حزب كي 
يك�ون صادقاً ش�فافاً مع الش�عب )الهيئة 
الناخب�ة( علي�ه أن يطرح فك�رة وتصوره 
او فك�ر  حزبه  وكتلتل�ه  وعن طريق ادارته 
يك�ون  وان  لناخبي�ه  الخدم�ات  وتقدي�م 
برنامجه واضح وقابل للتطبيق وان يتحمل 
مس�ؤولية االخف�اق بربنامج�ه االنتخاب�ي  
وختام�ا  نستش�هد بحدي�ث س�يدنا ونبينا 
محمد صى الله عليه وس�لم "إذا وّسد األمر 

إىل غري أهله .. فانتظر الساعة".

ك�م تمني�ت أن ال اكت�ب او أتحدث عن  تكهن�ات أو حتى 
توقعات ملا س�يجري عى ارض الرافدي�ن، بالد الحضارة 
وارض األولياء والصالحني، وط�ن تنفس عى أرضه ذات 
يوم العرشات من األئمة والصالحني، واملئات من املفكرين 
واألدب�اء والش�عراء و"العباق�رة" الذي�ن خل�دت البلدان  
والعواص�م س�ريهم الذاتية وكان�وا بحق من�ارا  وأعالما 

للجميع. 
 لق�د قرأت ذات م�رة مقول�ة للرئيس ال�رويس فالديمري 
بوت�ني يقول فيها )م�ن ال يحزن عى االتحاد الس�وفيتي 
الس�ابق ال قل�ب ل�ه.. ومن يح�زن عليه ال عقل ل�ه....(، 
وعكس�ت الصورة التي رس�مها الرئيس بوت�ني  لالتحاد 
الس�وفيتي ع�ن الع�راق  فجالت بمخيلت�ي العرشات من 
األماني التي راودتني و ما زالت تراود املاليني، تلك األماني 
مهددة اليوم بضبابية املش�هد السيايس الحايل عى الرغم 
من إحسايس بان يقرتب من نهايته املأسوية و أتمنى ان 

أكون مخطئا.
 يسألني العديد عن ما يخبأ لنا القدر..؟ فأقول: 

هن�اك العدي�د م�ن الس�يناريوهات الكارثية الت�ي تنظر 
الع�راق فيما ل�و لم ُيحك�م الجمي�ع لغة العق�ل ويفعل 
مصلحة الوطن العليا بالحفاظ عى وحدته أرضا وش�عبا 
م�ن خالل إنهاء األزمة الحالية الت�ي أتابعها برتقب كبري 
ومن�ذ لحظاته�ا األوىل وأش�بهها ب��)النار( الت�ي  بدأت 

تحرتق ويتسع لهيبها الذي )يهدد األخرض واليابس(!!
لو اس�تمرت األزم�ة فإننا مقبلون عى خي�ارات متعددة 

جميعها تنتهي بنهايات مأساوية.
السيناريو األول املتمثل بالتقسيم، وهذا سيجعل العراق 3 
دويالت )س�نية وشيعية وكردية( وهذا تنطبق عى فكرة 

"جوزيف بادين"  سيئة الصيت..
وحت�ى وان ج�اء هذا الس�يناريو برغبة جمي�ع األطراف 
املتناحرة حاليا  وبدون س�قوط دم�اء فان بانتظار قادة 
تلك الدويالت العرشات من املشاكل التي تنظر هم  بدأ من 
الرصاع عى الس�لطة داخل "دويالتهم" ونهايته بتوزيع 
الث�روة ب�ني الدويالت الثالث�ة، فتخيلوا أن املاء س�يصبح 
ث�روة والنفط قد يكون س�الحا وبالتايل ف�ان الرصاعات 

ستكون يف حينها عى أشدها..!

والس�يناريو اآلخر املأساوي، اندالع حرب أهلية تحت أية 
مس�مى والخارس األكرب من ذلك س�يكون الش�عب حتى 
وان بقى عى الحياد وفضل عدم الوقوف مع املتظاهرين 
او الحكوم�ة.. والخارج منترصا يف ه�ذا الرصاع بمعركة 
)ك�ر العظ�م( س�ريوض اآلخ�ر  وبالتايل ف�ان أالزمات 
ستستمر بمسميات أخرى خصوصا وان الدولة املتحالفة 
م�ع أطراف الرصاع لن تقف مكتوفة األيدي إزاء خس�ارة 

أنصارها يف العراق..؟
أل�م اقل إن العراق مقبل عى ك�وارث ما لم يصل الجميع 
إىل مستوى النضوج السلمي ويفوت عى اآلخرين فرصة 

إراقة الدم..؟!
ام�ا الس�يناريو  األكث�ر غراب�ة وفيم�ا لو انته�ت األزمة 
بالح�وارات فق�د يكون س�يناريو مضح�ك بعض اليشء 
ذل�ك الن  الطرف املنترص س�يتصور أن اآلخر اضعف منه 
وأخ�ى ان يتمادى ذلك الطرف مس�تقبال ع�ى اآلخرين 
وبالت�ايل ف�ان االزمة ق�د تخرج الي�وم من الب�اب لكنها 

ستعود من الشباك ..؟!
وقد يقول العديد باني متش�ائم او ما ش�ابه ذلك، ولكني 

اليوم سأقول الحقيقة... نعم ك�ُ�ل الحقيقة:
 فمن�ذ عام 2003 وحت�ى اليوم لم يجلس ساس�تنا  عى  
طاولة ح�وار صادق�ة ومتح�رضة ويتحدث�وا بعيدا عن 
االستقواء بدول الجوار ويحدث احدهم االخر بأطر أخوية 
ويقول أحدهم لآلخر  هذا يل وهذا لك.. وهذا ما لدينا عليك 

من تحفظات أليس كذلك فعل  التشيك والسلوفاك. 
كما  ان ساستنا لن يقلدوا   السودانيني عندما  حرص  أهل 
الش�مال والجن�وب خالفهم بمنطقة )أبي�ي( ففي بالدنا 
س�تكون هناك مائ�ة )أبيي( ونظرة واح�دة إىل الخارطة 

االجتماعية - السياسية ستثبت لكم صحة ما أقول.؟ 
أننا اليوم عى مفرتق طرق.، إما أن نتعايش بس�الم بيننا 

او نعيش ايام عصيبة كأيام سوريا او حتى مرص اآلن. 
علينا ان نس�مع من اآلخرين ونتفه�م الخطر املحدق بنا 
جميعا.. نعم جميعا، ألننا نبحر بس�فينة واحدة و أخى 
ُثقب بمس�مار من الخ�ارج.. وبالتايل  عليه�ا م�ن أن ت��

سنكون يف عداد الغرقى  ال سمح الله.

خطر العراق عىل الكويت

السيناريوهات الكارثية االنتخابات بني مسؤولية الناخب وأخالقيات املرشح

   
برصف النظر عن االختالف أو االتفاق مع األسلوب الذي يدير 
ب�ه الرئيس محم�د مريس الب�الد، واألدوار التي يضطلع بها 
حزبه »الحرية والعدالة« ومكتب إرش�اد جماعته »اإلخوان 
املسلمون« ومسؤولية الرئيس والحزب والجماعة عن الحال 
التي أصبحت عليها مرص، وبرصف النظر أيضاً عن رفض أو 
التسليم ب� »تورط« جبهة اإلنقاذ أو باقي قوى املعارضة يف 
توفري »غطاء« سيايس للعنف، فإن تعاطي كل األطراف مع 
األزمة يثري من التس�اؤالت أكثر من اإلجابات، ما يجعل من 
املهم فه�م الطريقة التي تفكر بها »الس�لطة« أو »الحكم« 
أو الرئي�س وحزبه وجماعته، باعتبار أن املعارضة إذا كانت 
تحتف�ظ بالقدرة عى تحريك الش�ارع ف�إن الحكم لديه كل 
اآللي�ات التي تمنحه فرص�ة إعادة اله�دوء، لكنه حتى اآلن 

يعطلها وال يستخدمها.
هل فعالً يفكر »اإلخوان« جميعاً بطريقة واحدة؟ هل يرون 
املش�هد نفس�ه مهما اختلفت الزاوية التي ينظ�ر منها كل 
منهم إليه؟ مل�اذا تكون ردود فعلهم دائماً واحدة ومتطابقة 
ومنس�قة تج�اه كل حدث وكأنه�م اتفقوا عليه�ا حتى لو 
ص�درت بع�د لحظة من وقوع�ه؟ كيف يتوقع�ون أن يكمل 
مريس واليته إذا بقي االرتباك عند مستواه الحايل ناهيك عن 

تصاعده؟
أسئلة أخرى تطرحها الحال املرصية اآلن يف شأن »اإلخوان«: 
ه�ل كله�م مقتنعون ب�أن الرئيس ع�ى صواب دائم�اً وأن 
معارضيه عى باطل غالباً؟ ألم يس�جل أحدهم أي مالحظة 
أو خط�أ عى أداء الرئي�س، أو تحفظ عن س�لوك الحزب أو 
ترصف�ات الجماع�ة؟ ه�ل هم مقتنع�ون بأن م�ريس يدير 
م�رص وحده وفق�اً لرؤيته أم يدركون أن لق�ادة »اإلخوان« 
وخصوص�اً يف مكت�ب اإلرش�اد أدواراً يف إدارة الدول�ة؟ ه�ل 
يصدقون أن مرص ستعرب هذه املحنة وتنجو من تلك الفتنة 
بالطريقة التي يتعاطى بها الرئيس مع األحداث واملش�اكل 
والكوارث وباألس�اليب التي تتبعها الجماعة يف التعامل مع 
الواق�ع؟ هل تمث�ل تجربة »اإلخ�وان« يف حكم مرص إضافة 
إىل املرشوع اإلس�المي الذي حملت الجماعة لواءه عى مدى 
80 سنة أم تخصم منه؟ أخرياً: كيف ينتظر قادة »اإلخوان« 
تغي�رياً يف الش�ارع وتبديالً يف املش�هد الس�يايس من دون أن 
يقدم�وا عى أي تغيري واالكتف�اء بتكرار الحديث عن أخطاء 
املعارض�ة وخطاي�ا جبهة اإلنق�اذ والغطاء الس�يايس الذي 
توف�ره للعنف من دون التلوي�ح أو الترصيح بأي تراجع أو 

استسالم من الرئيس أو الحزب أو الجماعة؟!
الالف�ت أن بع�ض »اإلخوان« ي�رون الرئيس متس�اهالً، إن 
ل�م يكن متخ�اذالً، يف تعامله مع معارضي�ه وهم يحّضونه 
ع�ى مزيد من الش�دة والحس�م وربم�ا البط�ش طاملا بقي 
الشارع س�اخناً. ويعتقدون بأن »تس�ليح« الداخلية ومنح 
رجال الرشطة حق إطالق الرصاص الحي عى مس�تخدمي 
املولوت�وف أو »الش�ماريخ« أو قاذيف الحج�ارة أو مهاجمي 
االتحادية واملنش�آت العامة كفيل بحل األزمة. وكأن العنف 

هو األزمة نفسها وليس نتيجة لها.
يف املقابل هناك س�يناريو أكثر بساطة وأقل كلفة وأسهل يف 
التنفيذ، لكن ال يبدو أنه وارد لدى الرئيس وحزبه وجماعته، 
يق�وم عى إقال�ة النائب الع�ام والطلب م�ن املجلس األعى 
للقض�اء تعيني بديل له، وتش�كيل لجنة من خرباء قانونيني 
تبح�ث م�ع الق�وى السياس�ية امل�واد املطل�وب تعديلها يف 
الدستور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعالج بعض أخطاء 
حكوم�ة قندي�ل، وتعاون الرئي�س عى إدارة الب�الد، وتتوىل 
اإلرشاف ع�ى االنتخابات الربملانية املقبل�ة، وتنزع املخاوف 
والش�بهات من تزويره�ا ملصلحة »اإلخوان«. إنه س�يناريو 
املدينة الفاضلة، سهل تحقيقه لكنه غري مطروح أصالً لدى 
»اإلخوان« بدعوى أن�ه يمثل خضوعاً للعنف وإرضاراً لهيبة 
الدولة، أو يؤثر يف صورة الرئيس. وكأن العنف ينتهي وحده، 
أو أن هيب�ة الدولة ل�م تتأثر بقرارات متخبط�ة مرتبكة، أو 
أن ص�ورة الرئي�س ل�م تتأثر، وق�رصه ص�ار يف مرمى نار 
الغاضب�ني، أو أن صورة الرئيس س�تبقى ع�ى حالها وهو 

يخرج من عثرة ليقع ومعه البالد يف كارثة!
يك�رر »اإلخوان« تجرب�ة املجاهدين األفغ�ان الذين تعاونوا 
واتحدوا واس�تثمروا دعم العالم له�م يف حربهم ضد االتحاد 
الس�وفياتي الس�ابق، وانت�رصوا وطردوا الش�يوعيني لكن، 
بعده�ا تنازع�وا وتفرقوا وفش�لوا يف إدارة الدول�ة، وحارب 
بعضه�م بعضاً، فقفزت حركة »طالب�ان« إىل الحكم وجرى 
ما جرى بعدها، وانتهى األمر بالغزو األمريكي ألفغانستان. 
هل يصل »اإلخوان« إىل النتيجة نفس�ها فيتأفغنون؟ العناد 
ليس من السياس�ة يف يشء واالس�تمرار عى النهج نفس�ه 
س�يدخل الب�الد يف أتون ح�رب أهلية والتباط�ؤ أو التلكؤ أو 
املن�اورة لن تنتج س�وى مزيد من العن�ف وكثري من الدمار، 
ول�ن يؤدي إىل »أخونة« مرص بل ربما تك�ون النتيجة أفغنة 

»اإلخوان«.
عن "الحياة" اللندنية

واصل�ت جريدة )الوط�ن( الكويتية حمالتها 
اإلعالمي�ة املغرض�ة ض�د الش�عب العراقي, 
فافتتحته�ا يف اليوم الثاني م�ن العام املايض 
بمقال�ة مشاكس�ة متع�ددة املح�اور كتبها 
)فؤاد الهاش�م( بتاري�خ 2012/1/2 حملت 
عن�وان )وين الزلم ؟. ما عاد فيها زلم( ش�ن 
فيها هجوماً استفزازياً واسعاً عى مجموعة 
منتخب�ة من السياس�يني الع�رب, اختار من 
بينه�م النائب�ة العراقي�ة )عالي�ة نصي�ف( 
ملواقفه�ا املعلنة من ميناء مبارك, واختتمتها 
جريدة )الوطن( يوم 2012/12/31  بمقالة 
كتبه�ا )أحم�د ال�دواس( قب�ل حل�ول العام 
الجديد بيوم واحد, بعن�وان )الخطر املحتمل 
من الش�مال(, عرب فيها عن خوفه وقلقه من 
الخط�ر القادم من جهة الش�مال, واملقصود 
بالشمال هنا )الش�عب العراقي(, أو )الدولة 
العراقي�ة(. .  يق�رتح الكات�ب إقام�ة ج�دار 
أو س�ور كب�ري بط�ول )900( كيلوم�رت عى 
امتداد الحدود العراقية الكويتية )الش�مالية 
والشمالية الغربية(, لعزل الكويت عن الشعب 
العراقي, عى أن يكون الجدار الفاصل مزوداً 
بمنظومات الكرتونية ترصد التحركات الليلية 
والنهارية, ومعززاُ بمتحسس�ات ومجس�ات 
كهربائية ترتبص بكل من يقرتب من السور, 
أو يلم�س الجدار, فتصعق�ه وترديه قتيال يف 

الحال. 
تداعي�ات  الكات�ب يف مقالت�ه م�ن  ويح�ذر 
األوض�اع الداخلي�ة يف العراق, وم�ن احتمال 
تج�دد الن�داءات القديم�ة املعادي�ة للكويت, 
ويق�ول يف مقالت�ه: )ال ن�ود أن نكش�ف عن 
أوراقن�ا جميعها(, فنقول له نح�ن نعلم بما 
يف أوراقك�م, ونعل�م بتفاصيله�ا التي تحمل 
الكراهية املوروثة للشعب العراقي, ونحتفظ 
بكل ما ورد يف أوراقكم وصحفكم ونرشاتكم, 
التي تناولت ه�ذا املوضوع, ابتداًء من املقالة 
الت�ي نرشتها جري�دة )السياس�ة( الكويتية 
الص�ادرة يف 2011/7/17 بعن�وان )غرب�ان 
الش�مال( بقلم: صالح الغن�ام, والتي ينعتنا 
فيها بالغربان املشؤومة, فاملقصود بالشمال 
هنا: )الع�راق(, والغربان هم )نحن الش�عب 
العراق�ي(. . مقال�ة تحريضي�ة ي�ويص فيها 
الكاتب حكومته ب�رضورة ))إبقاء الخالفات 
الداخلي�ة دائ�رة ومش�تعلة يف الع�راق, حتى 
ينش�غل أهل الع�راق بأنفس�هم, وينرصفوا 
ع�ن الكوي�ت((, وينصحها بحش�د طاقاتها 
كله�ا لزعزع�ة األمن يف الع�راق, وبث الفرقة 
بني طوائف�ه, ويوصيها ب�إذكاء نريان الفتن 
وتأجي�ج  والطائفي�ة,  واملذهبي�ة  القبلي�ة 
الرصاع ب�ني الفئ�ات املتنازعة, وتش�جيعها 

عى التناحر مع بعضه�ا البعض.  ونقرأ عى 
صفح�ات جريدة )الوط�ن( يف 2011/7/20 
مقالة عجيبة تحمل عنوان: )ألو الحجاج؟(, 
كتبها )مفرج الدورسي(, يجري فيها مكاملة 
هاتفي�ة وهمي�ة م�ع الحج�اج بن يوس�ف 
الثقف�ي, ويطالب�ه فيه�ا بالع�ودة ثانية إىل 
الع�راق, لك�ي يقط�ع رق�اب الن�اس هناك, 
ويقتله�م بالجمل�ة إرض�اًء لألحق�اد الت�ي 
تحملها جريدة )الوطن( ضد الشعب العراقي 
الصاب�ر املجاه�د.   ثم يعود )مفرج( نفس�ه 
عى صفح�ات جريدة )الوطن( ليكتب مقالة 
أخرى يف 2011/2/29, تحمل عنوان: )أيتام 
صدام والردح الكاويل(, يصنفنا فيها إىل ثالثة 
أصن�اف: )أيت�ام ص�دام(, و)عم�الء إيران(, 
واملجموعة الثالثة )رعاع ومغفلني(, ويواصل 
إطالق نداءات االس�تغاثة من خ�الل مقالته, 
فيس�تنجد ثانية  بالحج�اج الثقفي ويدعوه 

لالنتقام منا والبطش بنا. .
)ال�رأي( يف  ونق�رأ ع�ى صفح�ات جري�دة 
2011/7/24 مقالة بعنوان: )الفاو وأم قرص 
املحتل�ة(, بقل�م )فهي�د البص�ريي(, يبتدئها 
بعب�ارة عدواني�ة ش�مولية جازم�ة, يق�ول 
فيها: )لن يتوقف العراقي�ون عن حماقاتهم 
إال إذا توق�ف كوك�ب األرض ع�ن ال�دوران(, 
ويتهك�م  بتاريخن�ا,  مقالت�ه  يف  ويس�تخف 
ع�ى حضارتنا الس�ومرية, فينعتها بأبش�ع 
النع�وت, ويس�ميها )الحض�ارة الحومرية( 
نس�بة إىل )الحم�ري والبغ�ال( أعزك�م الل�ه, 
ويزع�م أن الفاو وأم ق�رص والزبري ممتلكات 
كويتية رصف�ة, ويناش�د حكومته برضورة 
العمل عى استعادتها, واسرتدادها من قبضة 
الع�راق. ونقرأ عى صفحات جريدة )الوطن( 
يف 2011/7/30 مقال�ة اس�تفزازية أخ�رى, 
بعن�وان: )العراق الجديد بنفس نوايا صدام(, 
بقلم )وليد بورباع(, يتجنى فيها الكاتب عى 
الش�عب العراقي بطريقة س�افرة, ويتطاول 

علينا بعبارات جارحة وألفاظ نابية. 
ونقرأ للكاتب الكويتي )فؤاد الهاش�م( مقالة 
قبيح�ة يف صحيف�ة )اآلن( الكويتية, يش�تم 
فيه�ا الش�عب العراقي ب�كالم فاح�ش, هذا 

مقطع منه:- 
))الع�راق يش�به الكل�ب الضعي�ف املرب�وط 
بش�جرة, ينبح عى الكويتيني ليل نهار, ليس 
لدي�ه طائ�رات قاذف�ة مقاتل�ة, وال دبابات, 
وال ق�وات بري�ة, وال بحري�ة, وال يس�تطيع, 
وال يج�رؤ أيضاً, لفع�ل أي يشء ضد الكويت 
للمائة س�نة القادمة, مع الوج�ود األمريكي 
عند الطرفني((. نحم�د الله, أننا يف العراق لم 
نهبط إىل هذا املس�توى الرخيص يف الرتاش�ق 

اإلعالمي, ولم نتطاول عى الش�عب الكويتي 
الش�قيق مثلم�ا تط�اول علين�ا محم�د ب�ن 
إبراهيم الشيباني, ومفرج الدورسي, وصالح 
الغنام, وفهي�د البصريي, ومحم�د الجدعي, 
وف�ؤاد الهاش�م, وع�وض ش�قري املط�ريي, 
وأحمد الدواس, الذين تعمدوا االستخفاف بنا 

واإلساءة إلينا. . 
 ختام�ا نقول: لق�د عادت بن�ا مقالة )أحمد 
الت�ي  املقال�ة  إىل  إىل ع�ام 2011,  ال�دواس( 
كتبها )مبارك بن ض�ايف الهاجري( يف جريدة 
)الوطن( صباح الثامن من آب )أغس�طس(, 
والت�ي كانت بعن�وان )باب يج�يء بالريح(, 
أبدى فيها تذمره من األقدار التي حذفت دولة 
الكوي�ت يف ه�ذه البقعة من كوك�ب األرض 
لتج�اور الش�عب العراق�ي املش�اكس املث�ري 
للشغب, واشتكى الكاتب من تقارب خطوط 
التم�اس ب�ني هذي�ن البلدي�ن, وكان يرى ان 
الحل الوحيد لوقاية الكويت من ويالت الرياح 
واألعاص�ري املنبعث�ة م�ن الرباك�ني العراقية 
املتفجرة باملش�اكل, يكم�ن بتحصني الحدود 
الشمالية للكويت, وتشييد حواجز كونكريتية 
عالية لعزلها تمام�اً عن العراق, وغلق املنافذ 
الربية كله�ا, واىل األبد. وي�رى ان )الباب اليل 
يجي�ك منه ريح س�ده وأس�رتيح(. . يتضح 
مم�ا تقدم أن اإلعالم الكويتي عقد العزم عى 
تشييد الجدار العازل وإقامة السور الفاصل, 
ويتع�ني علينا أن نتضامن معه�م, ونكفيهم 
)رشنا ورشورنا(, ونوفر لهم العيش بس�الم 
بعي�داً عما يس�مونه )املنغص�ات( العراقية, 
عىس أن يشفيهم الله من أمراض الحساسية 
تج�اه كل من ينتمي إىل العراق. . دعونا نلبي 
دعوة )أش�قائنا( يف الكويت, ونس�هل عليهم 
األم�ر, فنغل�ق له�م منف�ذ صف�وان, ونمنع 
تدف�ق الش�احنات املليونية التي ت�رتدد علينا 
يوميا عرب ه�ذا املنفذ الصغري, الذي يتوعدونا 
بغلقه صباح مس�اء, فلنغلق�ه لهم, ونوصد 
منافذن�ا الحدودي�ة الجنوبية إكرام�ا لجارنا 
املتذمر منا, ونرف�ع عنهم هذا العبء الثقيل. 
. لنجرب الغلق مرة واحدة, أو لبضعة أش�هر 
فقط لنرى من فينا الخارس ومن فينا الرابح, 
ومن فينا املس�تفيد ومن فينا املترضر, دعونا 
نحق�ق نداءاته�م املتك�ررة, التي ع�رب عنها 
صال�ح الغن�ام بمقالت�ه )غربان الش�مال(, 
ولخصها الهاجري بقوله: ))الباب اليل تجيك 
منه ريح سده وأسرتيح((, وأكد عليها أحمد 
ال�دواس يف مقالته األخ�رية )الخطر املحتمل 
من الش�مال(. . لقد علمتنا الحياة إن طعنات 
الظه�ر ال تعن�ي بال�رضورة انن�ا يف املقدمة, 
مقدار ما تعني ان اختيارنا لحصون ظهورنا 

كان خاطئا, وعلمتن�ا الحياة إن زمن األقنعة 
قد انته�ى, وعلمتنا إن زم�ن الوجوه املزيفة 
قد بدأ, وإن األقنعة ما عادت تس�رت وجوها ال 

يسرت بشاعتها يشء. . .
ونرتك لك�م حرية االطالع ع�ى النص الحريف 
ملقالة ش�قيقنا املتذمر منا )أحم�د الدواس( 
من دون تحريف أو إضافة. . الخطر املحتمل 

من الشمال
جريدة الوطن الكويتية يف 2012/12/31

))الس�ور األمن�ي ع�ى حدودن�ا الش�مالية 
أم�ر رضوري لحماي�ة البالد م�ن التطورات 

العراقية((
أحمد الدواس

لو كن�ت وزيراً يف الحكوم�ة أو نائباً بمجلس 
األم�ة لتقدمت حاالً باقرتاح�ني، األول العمل 
عى إع�ادة النظر يف فلس�فة التعليم بإدخال 
م�واد دراس�ية يف مناه�ج الحكوم�ة تبن�ي 
ش�خصية التلمي�ذ, وتطوير جه�از الرشطة 
واألم�ن املحيل، لكن املطل�وب اآلن ليس فقط 
تحس�ني الجان�ب األخالق�ي ل�دى املواطن أو 
مواجه�ة أعم�ال العنف وانف�الت األمن التي 
زادت أخرياً بالبالد، وإنما تعزيز األمن بزيادة 
وتكثيف دوريات الحدود والطائرات املروحية 
ع�ى حدودنا الش�مالية والش�مالية الغربية، 
وكذلك زيادة الزوارق األمنية يف مياه الكويت 
اإلقليمية ملنع تهريب األش�خاص بحراً، لذلك 
نتمن�ى م�ن حكومتنا إقامة س�ور أمني عى 
طول حدودنا الش�مالية والش�مالية الغربية 
م�ع الع�راق بحي�ث يك�ون م�زوداً بأجه�زة 
الكرتوني�ة أو كهربائية حديث�ة، تماماً مثلما 
فعلت الس�عودية عندما طرحت يف ابريل عام 
2006 مناقص�ة أم�ام ال�رشكات االنجليزية 
ورشكة ريثي�ون األمريكي�ة العمالقة املعنية 
بمعدات الدفاع األمني، إلقامة مثل هذا السور 
األمني مع العراق بطول 900 كيلومرت، فحتى 
الوالي�ات املتحدة أقامت مثل هذا الس�ور عى 
ط�ول حدوده�ا مع املكس�يك وكذل�ك فعلت 
الهند عى حدودها مع باكس�تان وبنغالدش، 
ويف يونيو2011 أقامت إرسائيل س�ياجاً أمنياً 
بينه�ا وبني م�رص، ولتوضي�ح القصد نقول 
ان تده�ور الوضع الداخيل يف س�ورية وكذلك 
وجود أزمة سياسية حادة يف العراق سيجعل 
الوضع يف املنطق�ة خطرياً للغاية، فباإلضافة 
إىل مقاالتنا الس�ابقة بش�أن الوضع السوري 
قبل س�نة تقريباً، فان التوقعات تشري إىل انه 
عندما تتوىل الطائفة الّسنية يف سورية مقاليد 
الحك�م بع�د اإلطاحة بالنظام الس�وري فان 
الطائف�ة الّس�نية يف غرب العراق، الس�يما يف 
محافظ األنبار وهي تعاني من ظلم س�يايس 

وقع عليها، قد تتش�جع ه�ي األخرى وتقوم 
بانتفاض�ة ض�د الحكومة العراقي�ة فيتطور 
الوض�ع إىل ح�رٍب أهلية تش�رتك بها عنارص 
إرهابي�ة من تنظيم القاعدة موجودة أصالً يف 
العراق منذ فرتة، وبفع�ل األحداث قد تخرتق 
جماعات مس�لحة حدود الكويت الش�مالية 
وتدخ�ل الب�الد، ويعل�م الله ماذا يح�دث بعد 

ذلك.
هذا وتهدف الس�عودية من إقامة هذا السور 
األمن�ي تعزي�ز أمنه�ا الداخيل ومن�ع تهريب 
املخ�درات واألس�لحة واألش�خاص، وتقوية 
دفاعاتها ضد التهديدات الخارجية، فالجانب 
الس�عودي قلق من احتم�ال حدوث فوىض يف 
الع�راق قد يحدث معها تدف�ق ونزوح للناس 
بفع�ل االقتتال الطائفي يف العراق يش�رتك به 
مجاهدون فينتقل ال�رصاع إىل داخل األرايض 
السعودية فتتحرك مش�اعر األقلية الشيعية 
يف املنطق�ة الرشقية وتتطرف بفعل األحداث، 
كم�ا تري�د الس�عودية كذلك حماية نفس�ها 
م�ن بعض املواطن�ني الس�عوديني املتطرفني 
الذين دخلوا الع�راق بحجة الجهاد ويرغبون 
يف الع�ودة م�ن مع�ارك الع�راق. وح�ول هذا 
املوضوع، أي السور األمني، ال نود ان نكشف 
ع�ن أوراقنا جميعها وإنما نق�ول، ان العراق 
اآلن ٌمنش�غل بأزمته السياسية، ولكن خالل 
الف�رتة القادمة س�يقوى طرف عى حس�اب 
طرٍف آخر، وهن�اك احتمال ان يه�دد العراق 
دولة الكوي�ت بمزاعم أنها ج�زء من أراضيه 
إذا م�ا ش�عر أن مين�اء مب�ارك الكب�ري يهدد 
مصالح�ه التجاري�ة، فماذا س�يكون موقف 
الكوي�ت عندما تتأجج املش�اعر الطائفية يف 
جنوب العراق بفعل التوترات اإلقليمية، لذلك 
عى الكويت ان توقع م�ع العراق فوراً اتفاق 
ع�دم اعت�داء ولن�رى ان كان الع�راق جاداً يف 
اعرتافه بالكويت دولة مس�تقلة ذات سيادة، 
الس�يما وان العراق لم ي�ف بالتزاماته كاملة 
نح�و الكوي�ت وفقا للبند الس�ابع من ميثاق 
األم�م املتح�دة، علم�اً ب�أن توقعاتن�ا كانت 
س�ليمة عندم�ا كتبنا قبل س�نة ع�ن انهيار 
الوضع الداخيل يف س�ورية، وتوقعنا ان يتأثر 
الوضع يف لبنان نتيجة لذلك، وقلنا ان الوضع 
يف األردن س�يتأثر أيض�ًا، فج�اءت تط�ورات 
األوض�اع وف�ق ما ذكرن�اه، لذل�ك نرجو من 
الحكومة ومجلس األمة دراس�ة ما طرحناه 
آنف�اً ألن الفرتة الزمنية القادمة فرتة حرجة، 
وم�ا نذك�ره لي�س عبث�اً أو تص�ورات غ�ري 
محتملة، وهل هن�اك بالفعل اتفاقيات دولية 
تضمن س�المة وطننا الكويت، بعد فضل الله 

ورعايته لبلدنا املسالم؟
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المنتخبات العربية تستعد لرحلة جديدة في تصفيات كأس آسيا 2015
تس�تعد املنتخب�ات العربي�ة لكرة الق�دم لرحلة 
جدي�دة عندم�ا تخ�وض بدءا م�ن غ�د األربعاء 
غم�ار التصفيات املؤهلة إىل كأس آس�يا املقررة 

نهائياتها يف اسرتاليا العام 2015.
وتأت�ي تصفي�ات كأس آس�يا بع�د أكث�ر م�ن 
أسبوعني عىل انتهاء دورة كأس الخليج الحادية 
والعرشي�ن يف البحري�ن الت�ي أف�رزت معطيات 
جدي�دة تتعلق باملنتخبات املش�اركة فيها والتي 
التصفي�ات، فض�ا ع�ن  تش�ارك جميعه�ا يف 

منتخبات األردن وسوريا ولبنان.
كم�ا أنه�ا تنطلق قب�ل الجوالت الث�اث األخرية 
من الدور الرابع الحاس�م للتصفيات اآلس�يوية 
املؤهل�ة إىل موندي�ال 2014 يف الربازي�ل، حي�ث 
تستمر يف منافس�اتها منتخبات العراق واألردن 
وقط�ر ولبنان وعم�ان، لكن حظوظها ليس�ت 

مرتفعة كثريا للتأهل املبارش إىل النهائيات.
يشارك يف تصفيات كأس آسيا 20 منتخبا وزعوا 

عىل خمس مجموعات عىل النحو التايل:
وعم�ان  وس�وريا  األردن  األوىل:  املجموع�ة   -

وسنغافورة
- املجموع�ة الثاني�ة: إي�ران والكوي�ت وتاياند 

ولبنان
- املجموعة الثالثة: العراق والصني والس�عودية 

واندونيسيا
- املجموع�ة الرابع�ة: قط�ر والبحري�ن واليمن 

وماليزيا
- املجموعة الخامس�ة: أوزبكس�تان واإلمارات 

وفيتنام وهونغ كونغ
يتأه�ل أول وثاني كل مجموع�ة إىل النهائيات يف 
2015، فض�ا ع�ن أفضل منتخ�ب يحتل املركز 

الثالث.
وتنض�م املنتخبات ال��11 املتأهل�ة إىل أصحاب 
املراكز الثاثة األوىل يف النس�خة املاضية، اليابان 
حامل�ة اللق�ب واس�رتاليا الوصيف�ة وصاحبة 
الضياف�ة وكوري�ا الجنوبية الثالث�ة، فضا عن 
كوري�ا الش�مالية بطل�ة كأس التح�دي الع�ام 

2012، وبطل كأس التحدي العام 2014.
وكانت اليابان توجت بطلة للنسخة األخرية التي 
أقيم�ت يف قطر مطلع الع�ام 2011 بفوزها عىل 
اسرتاليا يف املباراة النهائية 1-صفر بعد التمديد.
وتدخ�ل بع�ض املنتخب�ات العربي�ة وخصوصا 
الخليجي�ة منه�ا التصفي�ات اآلس�يوية بحل�ة 
جدي�دة أمثال منتخبي اإلمارات والعراق، يف حني 
أنها س�تكون اختبارا مهما ملنتخبي الس�عودية 

وعمان اللذين يم�ران بمرحلة انتقالية بعد ضم 
العديد من الاعبني الشباب إىل صفوفهما.

"األبي�ض" اإلمارات�ي لف�ت األنظ�ار بأس�لوب 
متطور وت�وج بطا ل�"خليجي 21" وقدم عددا 
من األسماء التي تس�تحق املتابعة أمثال صانع 
األلعاب عمر عبد الرحمن واملهاجمني احمد خليل 
وع�ي مبخوت وخمي�س إس�ماعيل وعامر عبد 
الرحم�ن وحبيب الفردان وإس�ماعيل الحمادي 

بقي�ادة مدرب قدير اثب�ت كفاءته هو اإلماراتي 
مهدي عي.وس�يكون التأه�ل إىل نهائيات كأس 
آس�يا 2015 من أولويات املنتخ�ب اإلماراتي أن 
لم يك�ن التفكري بالذه�اب بعي�دا يف البطولة يف 
حال الوص�ول إليها، نظ�را إىل اإلمكانات الفنية 
املتوف�رة ل�دى عن�ارصه التي س�بق أن حققت 
انج�از التأه�ل إىل اوملبي�اد لن�دن 2012 وكأس 
آس�يا للش�باب وبلوغ ربع نهائ�ي كأس العالم 

للش�باب بقي�ادة مه�دي ع�ي بالذات.منتخ�ب 
الس�عودية الذي لقي نكس�ة جديدة يف "خليجي 
21" يري�د تقدي�م ص�ورة جدي�دة بع�د أن أزاح 
عنه "كابوس" امل�درب الهولندي فرانك رايكارد 
ال�ذي أقيل بعد العودة من املنامة.اس�ند االتحاد 
السعودي املهمة حاليا إىل االسباني خوان لوبيز 
املرشف عىل الفئات الس�نية الذي أعلن تشكيلة 
ش�بيهة بالتي ش�اركت يف دورة الخليج ونواتها 

الحارس وليد عبد الله وسلطان البييش وأسامة 
هوساوي وكامل املوىس واحمد عسريي وسعود 
كري�ري وتيس�ري الجاس�م وفهد املول�د ويحيى 
الشهري ونارص الشمراني ومصطفى بصاص.
التغي�ري األبرز يف التش�كيلة تمثل بعودة املهاجم 
نايف هزازي بدال من املخرضم يارس القحطاني 
ال�ذي كان عاد ع�ن اعتزاله للمش�اركة يف كأس 
الخلي�ج. كم�ا أن منتخب عمان بقي�ادة املدرب 

الفرنيس بول لوغوين كان مخيبا تماما يف كأس 
الخليج بعد ان ضم العديد من الاعبني الش�باب 
ويحت�اج إىل ف�رتة زمنية إليجاد تش�كيلة قادرة 
عىل املنافسة كما حصل يف األعوام املاضية، لكنه 
ل�م يثبت قدراته حت�ى اآلن عىل صعيد تصفيات 
كأس آسيا التي فشل يف بلوغ نهائياتها رغم انه 
يستمر يف منافسات الدور الحاسم من تصفيات 

املونديال.
"األزرق" الكويت�ي ال�ذي خ�ر أم�ام الص�ني 
وأوزبكس�تان وقط�ر وخ�رج م�ن ال�دور األول 
لنهائيات آس�يا 2011، يتألق كعادته يف الدورات 
الخليجية وقد بلغ نصف نهائي النسخة األخرية 
قبل أن يخ�ر أمام اإلمارات يف نص�ف النهائي 
بهدف قاتل يف الدقيقة قبل األخرية، لكنه ما يزال 
بعيدا عن املنافس�ة عىل الصعيد اآلسيوي، علما 
بأن�ه كان أول منتخب عرب�ي يتوج بطا للقارة 

العام 1980.
ودفع م�درب العناب�ي الربازيي باول�و اوتوري 
ثم�ن اإلخف�اق الخليج�ي وأس�ندت املهم�ة إىل 
القطري فهد ثاني.منتخب لبنان بدوره يخوض 
التصفيات تحت وطأة فضيح�ة املراهنات التي 
رضبت كرة الق�دم اللبنانية وتم يف أثرها إيقاف 
ع�دد من الاعبني، لكن مدربه األملاني ثيو بوكري 
يعت�رب أن فريق�ه: "يمتلك كل الحظ�وظ للتأهل 
رغم أن املنافسة صعبة بوجود منتخبي الكويت 
وإي�ران اللذين سيس�عيان للثأر م�ن لبنان عىل 
خلفية خسارتهما يف تصفيات كأس العالم أمام 
لبنان".وف�از لبنان عىل الكوي�ت يف الدور الثالث 
م�ن تصفيات كأس العالم، وع�ىل إيران يف الدور 

الرابع.
"األحم�ر" البحريني بقيادة مدرب�ه األرجنتيني 
غابريي�ل كالديرون فش�ل يف إح�راز لقب كأس 
الخلي�ج للم�رة األوىل يف تاريخ�ه بخروج�ه من 
نص�ف النهائ�ي أم�ام الع�راق، وسيس�عى إىل 
التعوي�ض بالتأهل إىل نهائيات كأس آس�يا أما 
يف تك�رار تجربة انجازه الرائ�ع حني بلغ نصف 
النهائ�ي يف الصني الع�ام 2004 قب�ل أن يخر 

بصعوبة أمام اليابان.
منتخبا األردن وسوريا يقدمان يف العادة عروضا 
حماس�ية ويأمان من دون شك بحجز بطاقتي 
املجموع�ة األوىل إىل النهائي�ات ع�ىل أم�ل تكرار 
التأه�ل إىل النهائي�ات كم�ا حص�ل يف النس�خة 

السابقة التي بلغ فيها األردن ربع النهائي.
ويبح�ث منتخ�ب اليمن عن اكتس�اب مزيد من 
الخربة م�ن خال االحت�كاك بمنتخب�ات أفضل 

منه فنيا.

المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د رئي�س اللجن�ة االوملبي�ة العراقية رع�د حمودي 
ان الهيئ�ات العام�ة تق�ع عليه�ا مس�ؤوليات كبرية 
يف االنتخاب�ات املقبل�ة الختي�ار األصل�ح لقيادتها يف 

السنوات األربع املقبلة .
أكد حمودي خال حضوره جانبا من املؤتمر السنوي 
التح�اد الجمناس�تك ان الهيئ�ات العامة تق�ع عليها 
مس�ؤوليات كب�رية يف االنتخاب�ات املقبل�ة الختي�ار 
األصل�ح لقيادتها يف الس�نوات األربع املقبلة, مش�ريا 
اىل ان الرياض�ة العراقي�ة بحاجة ل�كل جهد مخلص 
ودؤوب لتجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها خال 
الس�نوات املاضية مش�يدا ب�أداء اتحاد الجمناس�تك 
وم�ا حققه م�ن نجاحات يف الس�نوات الثاث األخرية 
مطالبا الحارضين بمواصلة العمل بوتائر ومعنويات 
اكرب لارتقاء بواق�ع اللعبة معربا عن ارتياحه الكبري 
لوجود عدد من النساء يف عضوية الهيئة العامة داعيا 
جمي�ع االتحادات الي�اء الرياضة النس�وية االهتمام 

املطلوب للنهوض بواقعها املتأخر .

من جهته أبدى رئيس اتحاد الجمناستك إياد نجف 
ارتياح�ه الكبري لزيارة حم�ودي ومتابعته 

املركزي�ة  االتح�ادات  لعم�ل  املس�تمرة 
بما يس�هم يف االرتق�اء بأدائها اإلداري 
والفني وزاد ان االتحاد وافق باإلجماع 
عىل التقريرين اإلداري واملايل كما كان 
أول االتحادات املركزية التي صادقت 
ع�ىل الائحة املقرتح�ة لانتخابات 

املقبل�ة والت�ي تمخض�ت عنه�ا 
الثاثي�ة  اللجن�ة  اجتماع�ات 

املؤلف�ة م�ن اللجن�ة االوملبية 
والرياضة  الش�باب  ولجن�ة 
يف مجل�س الن�واب ووزارة 
وان  والرياض�ة  الش�باب 
الائح�ة ت�م إرس�الها يوم 

ال�دويل  االتح�اد  اىل  ام�س 
املوافقة  للجمناستك من اجل 

عليها تمهيدا العتمادها يف انتخابات 
االتحادات الفرعية واملركزية .

سخر النجم الفرنيس كريم بنزمية العب فريق ريال 
مدريد من املقتطف الذي تحدث عنه مدربه السابق 
باملنتخ�ب الفرن�يس رايمون دوميني�ك يف كتابه 
الذي طرح يف األس�واق مؤخ�را.وكان دومينيك 
قد كت�ب :" بنزيمة كان يتصور نفس�ه العبا 

كبريا لكنه ل�م يكن يمتلك ش�يئا..."وأجاب 
بنزيمة س�اخرا يف ترصيحات له لصحيفة " 

لو جورنال دي ديمونش " الفرنسية :" حقا؟ 
يف الحقيقة لم أتكلم مع رايمون دومينيك منذ 

وقت طوي�ل ولم نتحدث عن كرة القدم أو عن 
أي يشء آخ�ر يب�دو طريفا هذا الكتاب س�وف 

أقرأه فقط من أجل أن أضحك..."

اليوم.. الشباب تقيم مؤتمر
وضع أسس عمل المؤسسات الرياضية

أعلن وزير الشباب والرياضة املهندس 
وزارت�ه  ان  جعف�ر  محم�د  جاس�م 
ستنظم يف فندق املنصور ميليا خال 
امل�دة من الخام�س ولغاية الس�ابع 
م�ن ش�هر ش�باط الج�اري مؤتمرا 

موس�عا لوض�ع أس�س ومعالج�ات 
قوان�ني متعددة تنظم عمل املؤسس�ات 

أن  جعف�ر:  .وق�ال  الع�راق  يف  الرياض�ة 
املؤتمر س�يتضمن إع�داد دراس�ات وتوصيات 

تس�هم يف التهيئ�ة إلص�دار قوانني رياضي�ة لتنظيم 

عمل مفاصل املؤسس�ات 
الخاص�ة  الرياضي�ة 
االوملبي�ة  باللجن�ة 
واللجن�ة الباراوملبية 
ت  ا د تح�ا ال ا و
الرياضي�ة واألندي�ة 
الرياضية واالحرتاف 

الريايض .
املؤتم�ر  أن  وأض�اف: 
العم�ل  واق�ع  س�يناقش 
املحكم�ة  مث�ل  الري�ايض 
الرياضية ولجان االحتكام وبحضور 
ممثي املؤسس�ات الرياضية فضا عىل ش�خصيات 
أكاديمي�ة وقانونية وخرباء من العاملني يف الوس�ط 
الريايض، وس�يتم خ�ال املؤتمر تنظي�م ورش عمل 
بهدف الوصول اىل النتائج املنشودة التي تخدم الواقع 
الريايض، ومناقش�ة قوانني وزارة الشباب والرياضة 
واللجن�ة االوملبية واللجن�ة الباراوملبي�ة واالتحادات 
الرياضي�ة واألندي�ة الرياضية واالح�رتاف الريايض 

واملحكمة الرياضية وقوانني أخرى.

أعلنت الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي أربيل الريايض 
ع�ن تعاقده�ا رس�مياً مع الع�ب منتخب 
ش�باب الع�راق لك�رة القدم ع�ي فائز، 

لينضم إىل صفوف الفريق الكروي.
وق�ال س�كرتري ن�ادي أربي�ل الري�ايض 
محمود عزي�ز أن "إدارة النادي تعاقدت 
رسمياً مع مدافع منتخب شباب العراق 
ع�ي فائ�ز لتمثي�ل الفريق الك�روي يف 

دوري النخبة العراقي".
وأض�اف ان "التعاق�د م�ع الاعب عي 
فائز من ش�أنه أن يشكل خطوة جيدة 
لتعزي�ز دفاع�ات الفريق يف مش�واره 
النخب�ة،  دوري  لق�ب  ع�ىل  للحف�اظ 
والس�عي لخطف بطولة كأس االتحاد 
اآلسيوي".وأش�ار اىل ان "قيم�ة عق�د 
الاعب تبلغ أربعني مليون دينار عراقي، 
ملوس�م ونصف املوسم، وس�يبدأ مشواره 
م�ع الفري�ق اعتباراً م�ن املرحلة الثاني�ة لدوري 
النخبة".يش�ار اىل ان الاع�ب عي فائز س�بق أن 

مّثل نادي الكرخ لكرة القدم.

حمودي: الهيئات العامة مسؤولة
عن اختيار األصلح
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التجديد عنوان المرحلة المقبلة ألغلب الفرق المشاركة

بنزيمة
يسخر من دومينيك

شبكة إجرامية تالعبت محمد شوكان يقترب من وكر الصقور
في نتائج 380 مباراة!
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أعلن�ت مص�ادر مقربة من نجم منتخبنا الش�بابي والعب فري�ق أربيل لكرة القدم محمد ش�وكان، بأنه أنهى 

تعاق�ده مع النادي الش�مايل وأق�رتب كثرياً من التوقيع عىل كش�وفات فريق نادي الق�وة الجوية لتمثيله يف 
مباري�ات املرحل�ة الثانية النخبوية.وقالت املصادر: إن الاعب ش�وكان أبدى رغبت�ه بالرحيل عن الفريق 

االربيي بعدما سئم من الجلوس عىل مصطبة االحتياط وإرشاكه كاعب بديل وهو ما دعاه للمطالبة 
بكتاب االس�تغناء الخ�اص به للرحيل عن ك�رة هولري. وأك�دت: ان الاعب أكد حريته 
بالع�ودة اىل فريق�ه األم امليناء او االنتقال للجوية ال�ذي طالبه مراراً وتكراراً 
بارتداء قميص�ه وهو ما دعاه الختيار 

الفريق الجوي الذي ستعمل 
إدارته خ�ال اليومني 

يف  الدخول  املقبل�ني 
مفاوضات جادة مع 

الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي أربيل 
من اجل اكمال انتقاله.

يف  ش�تى  أنح�اء  يف  محقق�ون  أعل�ن 
أوروب�ا ع�ن تفكيك ش�بكة إجرامية 
يشتبه بتاعبها بنتائج 380 مباراة 
يف ك�رة الق�دم، بينه�ا مباريات يف 
دوري أبط�ال أوروب�ا وتصفي�ات 
كأس العالم، بحس�ب م�ا أعلنت وكالة 
"يوروبول".وقال روب فاينرايت رئيس 
الوكالة: "من الواضح انه اكرب تحقيق 
يف التاع�ب بنتائج املباري�ات"، وأضاف 
أن 425 حكما والعبني ورس�ميني متهمون 
بالت�ورط يف التاعب.ويوروبول ه�ي وكالة تطبيق 
القان�ون األوروبية، وظيفتها حف�ظ األمن يف أوروبا 
عن طري�ق تقديم الدع�م للدول األعض�اء يف االتحاد 
األوروبي يف مجاالت مكافحة الجرائم الدولية الكبرية 
واإلره�اب. تمتل�ك الوكال�ة أكث�ر م�ن 700 موظف 
يف مقره�ا الرئي�س يف الهاي يف هولن�دا، وهي تعمل 
بش�كل وثيق مع أجهزة أم�ن دول االتحاد األوروبي 

ودول من خارج االتحاد.

أعل�ن نادي الصناعة الكروي أن إدارة النادي اس�تغنت عن خدمات 
املحرتف الس�وري عبد القادر دكا لينتقل رس�ميا إىل فريق الرشطة 

السوري، مؤكدا أن االستغناء جاء بطلب من الاعب نفسه ولم تقف 
إدارة النادي أمام طموحه، فيما أش�ارت إىل ان الاعب يسعى للعودة إىل 

املنتخب الس�وري ع�رب بوابة كأس االتحاد اآلس�يوي.وقال امني رس 
ن�ادي الصناع�ة فالح م�وىس: إن "املحرتف الس�وري عبد 

الق�ادر دكا ال�ذي مث�ل فري�ق الصناعة يف املوس�م 
الحايل، سينتقل لتمثيل نادي الرشطة السوري 

مقاب�ل 30 أل�ف دوالر وراتب ش�هري ألف 
دوالر"، مؤك�دا أن "إدارة النادي منحت 

الاع�ب كتاب االس�تغناء ول�م تقف 
بوجه تطلعاته الس�يما وأن يومني 

انته�اء  ع�ن  يفص�ان  فق�ط 
م�دة االنتقاالت يف س�وريا".

وأضاف موىس أن "الاعب 
طلب االس�تغناء للعودة 

إىل الدوري السوري مع 
نادي الرشطة ليتسنى 
ل�ه تمثي�ل الفري�ق يف 

منافسات كأس االتحاد 
اآلس�يوي، ومن ثم العودة 

ع�رب  الس�وري  للمنتخ�ب 
بوابة الرشطة".يذك�ر أن نادي 

الصناع�ة أعلن يف ال��23 من أيلول 
املايض، أن إدارة النادي تعاقدت رسميا 

مع العب املنتخب السوري عبد القادر دكا 
الذي التحق بتدريبات الفريق يف معسكره الذي 

أقيم يف تركيا قبل انطاق منافس�ات املوسم الحايل، 
ووقع رسميا عىل كشوفات النادي لتمثيله ملوسم واحد.

أربـيــل يـتـعــاقد
مـع علـي فائـز

عبد القادر دكا ينتقل رسميا 
للشرطة السوري



Apago PDF Enhancer كاد وفد مغربي من حزب العدالة والتنمية أن يتس�بب
يف كارثة جوية بس�بب "قبلة" بني "س�بيدرمان" يف فيلم 
"الرج�ل العنكب�وت" ال�ذي ب�ّث يف طائ�رة رشك�ة مرص 
للطريان، بحس�ب صحيف�ة "الفجر" الجزائري�ة. وقالت 
الصحيفة إن النواب املغاربة كادوا أن يتس�ببون يف كارثة 
جوي�ة قد تؤدي بحياة أزيد م�ن 100 راكب عندما حاولوا 
ف�رض رأيهم عىل جميع ال�ركاب بإيقاف ع�رض الفيلم، 
م�ا اضطر طاقم الطائرة إىل اق�راح غمامات عيون للوفد 
املغربي حتى ال يرون الفيلم، لكن أعضاء الوفد رفضوها و 
طالبوا بإيقاف عرض الفيلم، وامتد الهرج واملرج الذي بدأ 
بني أعضاء الوفد وطاقم الطائرة ليشمل بقية املسافرين، 
ول�م تفلح تدخالت بعض من كان�وا عىل متن الرحلة بمن 
يف ذلك زوجات النواب من تهدئة األجواء وكاد الش�جار أن 

يتح�ول إىل كارثة، ل�وال أن قائد الطائرة أعلن أنه س�يلجأ 
إىل الهبوط االضطراري يف أقرب مطار حفاظا عىل س�المة 

الركاب.

وأل�وان  أش�كال 
طغت  وطريفة،  غريب�ة 
املش�اركني  ازي�اء  ع�ىل 
تريني�داد  كرنف�ال  يف 
وتوباغو الذي عاد ريعه 
الصلي�ب  مؤسس�ة  اىل 
لالطف�ال.   االحم�ر 
واستمتع الحضور الذي 

توافد اىل ساحة كوينز بارك سافانا، بالعروض الراقصة التي جرت، 
وبالف�رق املحلي�ة التي ارت�دت تصاميم مختلفة ومنه�م من اعتمد 
يف مالبس�ه ع�ىل التن�وع يف األلوان للف�ت األنظار وإلدخ�ال البهجة 
والفرح�ة اىل قل�وب املش�اهدين. ويف الختام يتم اختي�ار اجمل زي 

وملكة جمال للكرنفال. 

طي�ار  ق�ام 
يمني بخرق حاجز 
الصوت فوق مدينة 
خ�ط  ع�ىل  باج�ل 
صنع�اء وهو يقود 
طائرت�ه الحربي�ة، 
فوج�ئ  حي�ث 
الس�كان بذلك األمر 

خالل تحلي�ق الطائرة عىل ارتفاع منخفض منهم، وقد 
أصي�ب املواطنون بالرعب، بحس�ب صحيفة "األنباء" 
الكويتية.وقالت الصحيفة إن الطيار تعمد خرق حاجز 
الصوت فوق سماء مدينتهم املكتظة باألطفال والنساء 
والحوام�ل، إليص�ال رس�الة لصديقته الت�ي تقطن يف 

املدينة نفسها بحسب األهايل.

تحضري الفالفل يختلف من 
بل�د عرب�ي إىل آخ�ر إال أن والء 
الذواق�ة ال يمك�ن أن تنافس�ه 
األطباق املزين�ة بنجوم التميز. 
األطب�اق  يف  املش�كلة  ولك�ن 
الرشقي�ة ه�ي ع�دم تطورها 
وع�دم ركوبها موج�ة التغيري 
والتنوي�ع، ولهذا الس�بب نرى 
الكث�ري م�ن األطب�اق الرشقية 
الرائعة ال ت�زال عىل حالها من 

ناحية التقديم والتحضري. 
التنفي�ذي  الرئي�س  ولك�ن 
لسلس�لة مطاعم جست فالفل 
كان ل�ه رؤي�ة أخ�رى للطب�ق 

تطوي�ر  ع�ىل  فعم�ل  الش�عبي. 
الطب�ق م�ن خ�الل إضاف�ة عدد 
م�ن النكهات التي ترتقي ملختلف 
األذواق، محوال الفالفل إىل ظاهرة 
عاملي�ة ع�ر إضف�اء ملس�ات من 
الجودة والقيمة والخدمة املميزة 
من خ�الل إطالق مطعم جس�ت 
فالفل يف العاصم�ة اإلماراتية أبو 
ظب�ي يف 2007، وكان�ت انطالقة 
املطعم ناجحة جدا واس�تقطبت 
عددا كب�ريا م�ن الذواق�ة العرب 
واألجانب واليوم وصل عدد فروع 
جس�ت فالفل إىل 650 فرعا حول 

العالم. 

ت�سايل 15
www.almustakbalpaper.net

لقطة من
 الزمن اجلميل

1777 - والي�ة جورجي�ا 
األمريكية تقرر إلغاء توريث 
العبي�د كخط�وة يف اتج�اه 

إلغاء الرق تماماً.
العم�ل  إلغ�اء   -  1794
بنظام الرق يف فرنسا من قبل 

حكومة الكونفونسيون.
"والخي�ا"   -  1859
تتح�دان  و"مولدافي�ا" 
بقيادة  تحت اس�م رومانيا 

ألكساندر جون كوزا.
1877 - الس�لطان عب�د 
الحمي�د الثاني يعزل الصدر 
األعظم أحمد مدحت باش�ا 
العظم�ى  الص�دارة  ع�ن 
وينفيه خارج أرايض الدولة 
م�ن  أق�ل  بع�د  العثماني�ة 

شهرين عىل تعيينه.
1962 - الرئيس الفرنيس 
ين�ادي  ديغ�ول  ش�ارل 

باستقالل الجزائر.
1974 - مركب�ة الفضاء 
أبولو 14 تهبط عىل س�طح 

القمر.
محاكم�ة  ب�دأ   -  1983
كالوس بارب�ي املس�ؤول يف 
أملانيا  جه�از الجس�تابو يف 
النازية خالل الحرب العاملية 
الثانية بتهمة ارتكاب جرائم 
حرب وذلك بعد نحو أربعني 

عاًما من انتهاء الحرب.
رئي�س  إدان�ة   -  1988
بنما مانوي�ل نورييغا بتهم 
بتهري�ب ملخدرات وغس�يل 

األموال.
يف  مظاه�رات   -  2006
بريوت احتجاًجا عىل الرسوم 
الكاريكاتورية املسيئة للنبي 
محمد يف صحيفة يوالندس 
بوس�تن الدانماركي�ة تؤدي 
إىل وق�وع أعم�ال عن�ف يف 
منطق�ة األرشفي�ة، ووزير 
الداخلية حسن السبع يقدم 
اس�تقالته من منصبة عىل 

خلفيه هذه األعمال.

يف مثل هذا اليو مأغـــرب عـــرض زواجاملنــــزل التحفـــة
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 طرق غريب�ة لبعض الرجال 
يف التعبري ع�ن حبهم واحرامهم 
لزوجاتهم، وإن كان األملاني بير 
برين ه�ادر 66 عاماً الذي يطهو 
لزوجته منذ م�ا يقارب 40 عاماً 
يعتقد نفس�ه ممي�زاً، فقد خاب 
أمل�ه، وإن ظ�ن الريطاني جاك 
89 عام�اً الذي يق�دم الزهور إىل 
زوجته كل أسبوع منذ 70 عاماً، 

أنه نادر، فعليه االجتهاد أكثر.
 ألن اإلماراتي عيىس أحمد 43 
عاماً لم يكن هدف�ه فقط تدليل 
زوجته بل جعلها أمرية حقيقية 
مرتاحة النفس�ية ط�وال العمر، 

إذ صم�م منزل�ه بدق�ة متناهية 
ليكون تحفة فنية فريدة، ال يملك 
الناظ�رون إليها س�وى الصمت 
والتأم�ل يف رومانس�ية الديكور 
وتناغم األلوان وجمال التفاصيل 

وروعة الذوق والتنسيق.
 يقول عيىس أحمد، أخصائي 
نف�يس ومصمم ك�وش أعراس: 
تنسيق األلوان والديكور هوايتي 
أردت تس�خريها  املفضل�ة، وقد 
تدلي�ل  يف  منه�ا  واالس�تفادة 
زوجتي، فليس األجانب وحدهم 
من يجيدون التعبري عن تقديرهم 

لزوجاتهم.

كلامت متقاطعة

الباب الرشقي يف السبعينات
رسالة حب طيار!!كرنفــال 

!! طائرة  تسقط  "قبلة" كادت 

فــــالفـــل

لون مع

عمودي

افقي

متاهةأناقة الفالمنكو

 ق�رر ش�اب أمريك�ي أن يبه�ر 
حبيبته ويقدم لها عرضاً غري تقليدي 
للزواج، األمر الذي دفعه ليغلق إحدى 
الط�رق الرسيع�ة يف ل�وس انجلوس 
بواس�طة 710 موتوس�يكل ليفسح 
املجال لنفس�ه إلخراج املش�هد املثري 

والفريد من نوعه! 
  حي�ث خ�رج م�ن وس�ط دخان 
كثيف بموكب مهيب للموتوسيكالت 
وهو يركع ع�ىل ركبتيه أمام حبيبته 

الت�ي ب�دا عليه�ا االنده�اش الت�ام. 
وع�ىل الرغم من أن الع�روس "بيدج 
هرينانديز" ق�د وافقت عىل العرض، 
وانطلقت املوتوسيكالت مهللة فرحاً 
بالزيج�ة املرتقب�ة ، وم�ن ث�م بدأت 
السيولة املرورية تعود إىل طبيعتها ، 
إال أن "العري�س" يف انتظار أن تقوم 
الس�لطات األمريكية بتوقيع غرامة 
مالي�ة كب�رية عليه لقطع�ه الطريق 

الرسيع. 

اس�تحوذت عروض أزياء فس�اتني الفالمنكو التي أقيمت يف أش�بيلية 
عاصم�ة األندلس يف اس�بانيا، عىل إعج�اب عدد كبري م�ن املهتمني بعالم 

األزياء واملوضة وال سيما منها تلك املرتبطة بحقبة تاريخية مزدهرة. 
وقد س�ارت العارضات وس�ط 
الحضور، بفساتني ملونة وقّصات 
ب�ني تصامي�م  عرصي�ة جمع�ت 
املايض وعراقة الحارض، اىل جانب 
الدّقة يف تنفي�ذ التفاصيل الدقيقة 
التي عمل املصممون عىل إظهارها 
وتقديمها بأسلوب حضاري راق. 

ب�دا  الفس�اتني،  جان�ب  واىل 
االهتمام واضحا بالقبعات املزينة 
األكسس�وارات  بال�ورود، وكاف�ة 
التي تمنح املرأة جماال اس�تثنائيا 

وأكثر تعبريا. 

برجك اليوم 

1 – مدينة في الواليات المتحدة األميركية
 2 – عكسها ملكي – رسام عالمي راحل 
 3 – لفظة تعجب – أحد الوالدين – يدرك 

 4 – فيلم مشهور لناديا الجندي – عكسها يرجو 
 5- أداة نصب 

6 – منازل – إيصال البضائع خفية 
 7 – هرب – دولة أميركية التيينية 

 8 – صنيعي – من مشتقات البترول 
 9 – عكسها يرفس – نصف نغري .

1 – أسم سابق ليكنشاسا 
 2 – إنكليزي أكتشف غاز التنوير 

 3- مخلص – يبصر مجزومة 
 4 – أفاخر 

 5 – عكسها فخ – جدها في تسلية 
 6 – نصف جكور – لقب إمبراطوري شرقي سابق 

 7 – عكسها عملة عربية – عكسها عملة أجنبية 
 8 – عكس ضاق – دولة أسيوية 

 9 – عالم وفيلسوف أسوجي .

احلمل
ال تدع االمور تمر مرور الكرام، 
وخصوصاً اذا لم تكن واثقاً بقدراتك 
الذاتي�ة عاطفي�اً: علي�ك ان تك�ون 
هادئ�اً وأكث�ر رصان�ة، لتتمكن من 

مواجهة الشريك بحزم وقوة

الثور 
والمغام�رة.  التغيي�ر  تخ�شَ  ال 
فمركور ينتقل الى برج الحوت هو ايًضا 
لينض�م الى م�ارس ونبتون م�ا يجعل 
اعمالك واتصاالتك مزدهرة ويش�ير الى 

تحقيق بعض الرغبات واالحالم

اجلوزاء
لك�ي  ح�اّدة،  المالي�ة  المش�اكل 
تحلّه�ا، قاوم رغبات�ك الحالية للنفقات 
تك�ون  العاطفي�ة  س�ماؤك  عاطفي�اً: 
كئيبة، لكن ال بد من أن تتحّس�ن األمور 

بشكل تدريجي

ال�سرطان 
علي�ك أن تك�ون أكث�ر انفتاحاً في 
مجال عملك وأن تطلع على ما هو جديد 
لتتق�دم أكث�ر عاطفياً: ال تخ�َش إخبار 
الحبيب بحقيقة مش�اعرك فهو يبادلك 

المشاعر نفسها، وامنحه ثقتك

الأ�سد 
المنعش�ة  األخب�ار  م�ن  الكثي�ر 
والس�ارة التى تسمعها اليوم في مجال 
عمل�ك عاطفياً: ال ترتب�ط بعالقات أنت 
ت�درك أنك لن تس�تمر به�ا. ال تدخل في 

المجهول فقد تغرق الظلمة

العذراء 
طريق�ة تعامل�ك الجدي�دة مهّم�ة 
لكنها ق�د ال تنفع على الم�دى الطويل. 
البحث عن أسلوب أكثر فاعلية مطلوب 
بإلح�اح عاطفياً: ال تق�ع ضحية الغيرة 

القاتلة

امليزان 
ال رغب�ة لك في تعري�ض اآلخرين 
ل�أذى، ول�كل ش�يء ح�دود إذا طالتك 
األمور مباش�رة عاطفياً: أجواء سعيدة 
للغاي�ة تحيط بكم�ا م�ن كل الجوانب، 

وهذا سيفتح الطريق بينكما

العقرب 
الش�خصية  العالق�ة  تتحس�ن 
بالزمالء وتتاح ل�ك الفرصة للمصالحة 
وترتيب األم�ور المهنية. باس�تطاعتك 
م�ع  مش�تركة  نق�اط  ال�ى  الوص�ول 

اآلخرين 

القو�س 
حذار االنفعاالت وُكن متنّبًها جّدا، 
فمركور يدخل البي�ت الرابع اي الحوت 
لينض�م ال�ى كوكب م�ارس ويتس�ّبب 
واالس�تفزازات  االش�كاالت  ببع�ض 

والفوضى في االعمال 

الدلو 
يس�طع نجمك في مجال العالقات 
العامة وتنجح حين يفشل اآلخرون في 
مّد جس�ور التعاون. س�تكون المرّشح 

األفضل واألبرع

اجلدي
بأعم�ال متأخ�رة،  القي�ام  علي�ك 
فح�اول أن توف�ق بين القدي�م والجديد 
حت�ى ال تقع ضحية التراك�م في العمل 
عاطفياً: ال تترّدد في تقديم المس�اعدة 

للشريك

حوت 
مهما عاندت�ك الظروف في العمل، 
ال تستسلم لتتمكن من تمرير هذه األيام 

الصعبة، فالقادم سيكون أفضل

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
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العراقـي
المستشـار العام 

مجتتعتتة التتالمتتي 

لعل زمييل األس�تاذ أمري الحلو، رئيس تحري�ر مجلة “ألف باء” هو 
من بني أكثر الزمالء الذي ش�غلتهم قضي�ة منعي من الكتابة والنرش يف 
وس�ائل اإلعالم العراقية، واش�هد انه اتخذ مواقف شجاعة نادرة، ففي 
ظل املنع الصادر عن صدام حسني، لم يرفع اسمي عن املجلة حيث كنت 
عضو هيئة تحرير فيها، ويف ظل املنع بادر اىل اصدار كتاب ش�هري عن 
املجلة، وكان الكتاب يحمل عن قصد اس�مي عىل النحو التايل )سكرتري 
التحرير : حس�ن العاني( تحت اسمه رئيس�ا للتحرير، واالهم من ذلك، 
انه يف ظل املنع أرص أن أبقى، كما كنت مس�ؤوال عن الصفحتني )4-5( 
يف املجلة، وهما صفحتان ملونتان تعنيان بنوع خاص من التحقيقات، 
وبعلم�ه كتبت العرشات منها ونرشتها بعد ان اس�تأذن هذه الزميلة او 
ذاك الزمي�ل لوضع اس�مها أو اس�مه عىل التحقيق وكانت تلك )أوس�ع 

عملية تزوير اضطرارية يف تاريخ الصحافة العراقية(.
ومع ذلك فقد كان وضعي يف “الف باء” مشكلة )عويصة( ال يدري 
ام�ري الحلو كي�ف يحلها، خاصة بعد ان بلغ )ع�دي صدام( تقرير يفيد 
ان )حس�ن العاني يكتب بأس�ماء زمالئه املس�تعارة(، فأوفد شخصني 
لالستفس�ار ع�ن صحة املعلومة، ول�وال الذكاء الذي يتص�ف به الحلو، 
ورسع�ة اتصال�ه بأحد زمالئن�ا يف املطبعة إلت�الف املس�ودات املكتوبة 
بخط�ي، ل�كان احتم�ال لقائن�ا يف معس�كر الرضواني�ة التأديبي، هو 
اق�ل العقوبات الرحيمة، وم�ن يومها بدأت اكتب التحقيق وأس�لمه اىل 
)الزميل املس�تعار( لكي يعيد كتابته بخطه، ويضع اسمه عليه، وهكذا 

ال يكتشف أتباع عدي تلك اللعبة الجهنمية!!
من هنا كان الحلو يلح عيّل ويلح ان اكتب رس�الة اىل صدام حسني 
حول قضيتي، وانا اتهرب لكوني كنت خائفا، فقد يراجع صدام نفس�ه 
ويرى أن )املنع( ليس هو العقوبة الكافية!! ولكن الحاح الرجل أجربني 
أخرياً وكتبت رس�الة اتساءل فيها عن سبب قراره ضد صحفي مشهود 
له بحس�ن الس�رية والس�لوك!! ثم قصدت ).........( وه�و عضو قيادة 
قطرية يف حزب البعث لكي يتوىل ايصالها، حيث كنت اعرفه عرب طبيعة 
عميل الصحفي، وقد اس�تغرب القيادي من القرار، واخذ الرس�الة، غري 
ان�ه غضب غضبا عن�د قراءتها، وقال يل )هل تريد ان تحاس�ب الس�يد 
الرئيس حفظه الله ورعاه عىل قراراته ؟!(، ولم احقد س�اعتها عليه بل 

عىل امري الحلو !!
وهكذا تناول ورقة وكتب رسالة نيابة عني، فيها من املدائح بمآثر 
القائد س�بعة أضعاف ما فيها عن قضيتي، ثم اتصل هاتفيا بش�خص 
يعمل يف املكتب اإلعالمي لصدام حس�ني، وطل�ب منه برجاء تفوح منه 
رائحة )الذل واملسكنة( كان يتوسل اليه ان يساعدني ويقف اىل جانبي، 
وخت�م كالم�ه )ارجوك “اب�و...” ان تذيل الرس�الة بهام�ش يخدم االخ 
حس�ن العاني، فهو انس�ان رشيف ونزيه وانا اعرفه جيدا... وهو عىل 
مسؤوليتي(، وبقدر ما شعرت باالمتنان وشكرته عىل موقفه األخالقي 
النبيل وس�عيه الجاد ملس�اعدتي، فقد كان الحزن يخنقني ملا وصل اليه 
ج�ربوت ص�دام حس�ني، اىل الحد الذي يتذل�ل فيه عضو قي�ادة قطرية 
امام موظف بس�يط، ليس له ميزة، س�وى انه يعمل يف املكتب االعالمي 
للرئي�س، ولكن حزني كان اعظم، عندما اس�تفرست منه عن ) ابو...( 
الذي كان يتحدث اليه، هل هو )فالن الفالني( واس�تغرب عضو القيادة 
وسألني مندهشا )نعم هو.. من اين تعرفه( وكأنني اعرف رسا ال يجوز 
االط�الع عليه، فقلت له عبارة ما زلت نادما عليها )انه صحفي مغمور 
كان يقدم لنا الرش�وة تح�ت غطاء الهدية لكي ننرش ل�ه خربا او مادة 
صحفية مقتبسة مقابل بضعة دنانري(، كنت سيئا بامتياز، فقد اصفر 
وجه�ة، وذبل )عض�و القيادة( بني عيني�ه، ومد ي�ده ملصافحتي إيذانا 

بانتهاء املقابلة، و... ويبدو أن رسالتي ذهبت إىل سلة املهمالت !!

 ل�م يرس علم�اء النفس عىل م�رىس تعريف موح�د، يلملم 
ش�مل معنى كلم�ة )اإلب�داع( يتغلغ�ل عميقا يف نس�يج وثنايا 
عملية معقدة وشائكة، يكون الذكاء فيها الركيزة الرئيسية، بل 
األساس�ية يف تواجد هذه الطاقة الخالق�ة، ذات العالقة الوثيقة 
بنواتج الخلق واإلبداع، عرب نواحي الجدة واالبتكار، ولكي نلمس 
صعوب�ة ذلك التعريف، ملجرد ان نعرف بأن للذكاء -وحده- أكثر 
م�ن )168( تعريفا  متناوبا -تبعا للمس�توى والدرجة- ما بني 
ذكاء محدد وآخر مفتوح/ ذكاء عام وآخر خاص/ ذكاء علمي 
وآخر عميل/ لتطول.. وتطول قوائم التعريف بخصوص تصنيف 
الذكاء، بس�بب سعة امليادين التي تتطلب  توافرها لهذه القدرة، 
والتي نش�رك بها مع بعض الحيوانات من  أنواع الشمبانزي و 

القردة )وجر... أيدك( إليجاد تفاهم عام ملعنى الذكاء. 
ل�ذا أتفق العلماء املختصون عىل هذا التعريف املوجز للذكاء 
بأن�ه )الق�درة عىل ح�ل املش�كالت الت�ي يواجهها الف�رد أثناء 
حيات�ه(، بعد كل هذا العن�اء يف تعريف الذكاء، كيف بنا التوصل 
اىل أص�ول تعريف اإلبداع، الذي يحوي ويش�مل ع�ىل الكثري من 
الفعاليات العقلية والذهنية والفكرية يف ش�تى صنوف املعرفة، 
رغم أننا نمنح ألقابا جزافا –من باب املجاملة والتعود- لكل من 
هب ودب، يف عموم مجاالت الحياة، ونس�مي من نش�اء باملبدع 
دون معرف�ة دقيقة ملا تعنيه هذه الكلمة ومصطلحها الواس�ع 
الشاس�ع واملفت�وح ع�ىل مرصاعيه باتج�اه كل تل�ك املفاصل 

واالتجاهات.  
  وم�ن خ�الل معرف�ة مناس�يب ال�ذكاء وفح�ص املواهب 
وتغذيتها بالطريقة الصحيحة التي تجعل من االبداع قدرا وفعال 
ملموس�ا، بعد تضافر عدة عوامل وملكات من شأنها أن تتضح 
وتتبلور لتش�كل نفعا عاما للمجتم�ع والحياة، فال يشء ترميه 
الحي�اة أمامنا يمكن إهماله أو مجرد إغفاله -عىل اإلطالق- قد 
تعلق اهتمامنا فيه ومهما كان ذلك اليشء بسيطا أو عابرا، وقد 

ال يثري اهتمام أحد غرينا... 
اذا ما سمحنا ألنفس�نا  بلصق صفة أو شارة اإلبداع عليها، 
ويف محاولة لالقراب من تجارب بعض املبدعني بشهادة االنجاز 
الذي قدموه للحضارة، كذلك بثقة علماء الترشيح ممن تس�نى 
لهم دراسة وفحص دماغ الرس�ام االسباني )بيكاسو(، سنرى 
كي�ف أج�اب هذا الفن�ان بأصول�ه العربي�ة/ األندلس�ية حول 
س�ؤال مفاده: )كيف توصل�ت اىل هذا الحد من االب�داع والخلق 
عرب إيجاد وابتكار ثالثة أس�اليب واتجاهات يف مجاالت الرس�م 
الحدي�ث؟( إذ اكتفى موضح�ا بالقول -فقط- وبه�ذه العبارة 
املوج�زة: )من خالل التهام املواهب الصغرية( وحني أس�توضح 
الس�ائل مس�تغربا...كيف؟ أكمل )بيكاس�و( بم�ا معناه: كنت 
إذا زرت معرض�ا أو ش�اهدت لوح�ة لرس�ام مهم�ا كان عمله 
بس�يطا أو متواضعا، عادة ما أجد خطا جيدا أو رضبة فرش�اة 
عاب�رة أو أي ملم�ح، أحاول هضم�ه والتهام�ه يف مخيلتي، ثم 
أعي�د إنتاجه بالطريقة التي تناس�ب وع�ي ومقدرتي، من هنا 
صنعت موهبتي.... يبتس�م و يستدرك ليضيف: )إذا كان يل ثمة 

موهبة(.!! 
 باملناس�بة يعد )بيكاس�و( هو الفنان التشكييل الوحيد من 
األحي�اء يف العالم ال�ذي رأى لوحاته معلقة ع�ىل جدران متحف 

)اللوفر( يف باريس عاصمة الثقافة والنور... يا جماعة الخري.
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             القاهرة / وكاالت

أكد مراقب�ون يف معرض القاهرة الدويل للكتاب، 
والذي تش�ارك فيه ليبيا كضيف رشف، بأن الطبعة 
الجدي�دة م�ن الكت�اب األخ�ر، ق�د حقق�ت أعىل 

نس�بة مبيعات، وش�هدت أكرب نس�بة إقب�ال عليها 
اآلالف  بطباع�ة  الن�ارش  املعرض.وق�ام  زوار  م�ن 
من النس�خ كطبعة ثانية للكتاب بع�د نفاد الطبعة 
األويل يف خام�س أي�ام املع�رض، كي يغط�ي الطلب 
عىل ه�ذا الكت�اب الذي ألّف�ه الزعي�م الراحل معمر 

الق�ذايف، ويتحدث في�ه عن الطريق الثالث وس�لطة 
الشعب »سلطة كل الناس«، ونظام الشورى ونظام 
الرشكاء، ويهاجم فيه األنظم�ة التقليدية املوروثة، 
ويسخر من الربملانات واألحزاب، ويتنبأ فيه بالثورة 

والرصاع من أجل تحرير الحاجات.

أعلتى نسبتة مبيعتات لكتتاب القتذايف األخضتتتر!!
مصـرف االقتصـاد يفتتـح فرعـه الـ »54« فـي كهرمـانة


