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BBC تحدث االنكليزية بطالقة الـ
BBC مركز بغداد للتعليم املفتوح الـ

»                                     « تكشف بالتفاصيل خمطط تبديل »النرصة« بـ »داعش« بتمويل أنقرة والرياض
تركيا والسعودية تضعان العراق وسوريا في سلة واحدة

والدة شمس الوجود.. تنير مسار المجاهدين األبطال

    بغداد / المستقبل العراقي

الوالي�ات المتح�دة األميركي�ة أصبح�ت 
رس�مّياً خ�ارج لعبة األزم�ة الس�ورية التي 
أججته�ا قطر مطلع ع�ام 2011، خاّصة بعد 

التقارب الكبير الذي تحّقق في الملف النووي 
اإليرام�ي، وهو ما تري�د إدارة الرئيس باراك 
أوبام�ا التفريط به، الس�يما مع وجود إيران 
كالعب رئيس في الحف�اظ على عدم انفجار 
الوض�ع الس�وري، األمر الذي يج�ّر الواليات 

على المنطقة بأكملها، ويفتح الباب واس�عاً 
للتنظيمات اإلسالمية المتطرفة في أن تكون 
محّركاً للش�رق األوس�ط. يمكن للمراقب أن 
يستش�ف الرس�الة التي حصل ق�ادة الخليج 
والس�عودية وقط�ر على وج�ه الخصوص، 

عليها من قمة كامب ديفيد: »ليتدبر كل منكم 
أمره في سوريا«.  يتزامن هذا الصراع الدائر 
اآلن كلما اقتربت والية أوباما من نهايتها، إذ 
تبين أن االس�تراتيجية األميركية في سوريا 
ل�ن تت�ورط ب�كل م�ا ع�رض عليه�ا األتراك 

والسعودية من خطط واقتراحات، وال وجود 
أيضاً لقوة »معتدلة« تعمل الواليات المتحدة 
جدي�اً على بنائها. إن كل ما تفعله واش�نطن 
اآلن هو تدريب 90 متدرباً سورياً في األردن، 
وه�ؤالء س�تدفعهم إدارة أوبام�ا لمواجه�ة 

تنظيم »داعش« في سوريا، فضالً عن إسقاط 
نظام الرئيس الس�وري بش�ار األس�د، وهذا 
يش�رح بش�كل جلّي عدم إرادة البيت األبيض 

في الخوض بالمستنقع السوري.
                       التفاصيل ص4

     المستقبل العراقي / خاص

انتق�د مص�در نيابي مطل�ع, امس الثالث�اء, ارتفاع اس�عار تنفيذ 
المشاريع في العراق مقارنة بالدول االخرى.

وفيم�ا اب�دى المصدر اس�تغرابه من وصول تكلف�ة تحويل الخط 
الناقل للنفط من العراق الى ميناء العقبة االردني الى 18 مليار دوالر, 
تحدث عن مشاريع اخرى مماثلة تم تنفيذها في بلدان اخرى باسعار 
اقل بكثير من هذه التكلفة. وقال المصدر ل�«المستقبل العراقي«, ان 
»الكلف التخمينية للمشاريع في العراق تعد االعلى قيمة في العالم في 
وقت تتوفر المواد االولية بنس�بة 60 بالمئة بشكل طبيعي في البيئة 
العراقية اضافة الى المورد البشري«. وزاد المصدر, ان »كلفة تحويل 
الخط النفطي الناقل من العراق الى تترواح مابين 15-18 مليار دوالر 
وه�و بطول اليتجاوز 1200 كم, في وقت انش�أت الصين اطول خط 
ناق�ل للنف�ط في العال�م بطول يتج�اوز 40 الف كم بكلف�ة 22 مليار 
دوالر وخط س�يبريا الناقل للغاز الطبيعي بطول 15 الف كم بكلفة 8 
مليار دوالر«. وأبدى المصدر استغرابه من »نظام التسعير للمشاريع 
العراقي�ة«, مردفا بالق�ول ان »برج خليفة في االم�ارات وهو مدينة 
عمالقة لم تتج�اوز كلفته 5 مليار دوالر«. وتس�اءل المصدر النيابي 
عن سبب »قبول الحكومة بالكلفة التخمينة الباهضة لمشروع الخط 
الناق�ل ال�ى ميناء العقب�ة, في حين ان خ�ط النفط العراقي الس�ابق 
المار عبر الس�عودية الى البحر االحمر بلغت كلفته االجمالية 5 مليار 
دوالر«. ويعتزم العراق انش�اء مشروع الخط الناقل للنفط الخام من 
محافظة البصرة الى مدينة العقبة االردنية لتتنافس عليه 12 ش�ركة 
ج�رى تأهيلها لهذا المش�روع. وس�بق ل�وزارة النف�ط ان اعلنت إن 
12شركة ومشروعا مشتركا تأهلت للمنافسة على مشروع لمد خط 

أنابيب إلى األردن بتكلفة 18 مليار دوالر.

إمـــام الــحــــشـــد 
الــشـعـبــي

املرحاض الذهبـي يف قرص 
اردوغان يثري الغضب
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أبـــطــال الــقـــوة الـــجــويـــة يـــقــتـــلـون 400  داعـــشــي
     بغداد / المستقبل العراقي

تس�يطر قضّي�ة »األمن الذاتي« إش�كال أسياس�ي ف�ي إدارية 
العملّي�ة السياس�ية واألمني�ة على حدٍّ س�واء في الع�راق، وتكاد 
أن تك�ون ه�ذه النقطة هي مث�ار الخالف الرئيس بش�أن هيكلية 
»الح�رس الوطني«، الذي وضع على طاولة البرلمان حّتى الفصل 

التشريعي المقبل.
وقد بقي البند المتعلق ب�«المرجعية االدارية« للحرس الوطني 
مثار جدل داخل مجلس النواب، األمر الذي دفع هيئة الرئاسة الى 
تأجيل إقرار القانون إلى الفصل التشريعي المقبل، حيث لم تتمكن 
الكت�ل البرلمانية طوال الفترة الماضية من حس�م خالفاتها حول 
القانون الذي كان جزءاً من االتفاق السياسي الذي انتج الحكومة 

الحالية برئاسة حيدر العبادي. 
                                                                التفاصيل ص3

ص3احلشد خيرتق اتصاالت »داعش«يف الفلوجة.. ويتوعد: سنرضب »رأس األفعى«
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»احلشد« نواة لـ »احلرس الوطني«: 70 ألف من أبناء اجلنوب بانتظار إقرار القانون

الـــعــراق
ومـؤتــمــر بـاريـس

ملكافحة اإلرهاب
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بالتر يستقيل
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يف اعدادنا املقبلة

من هو مفتي »داعش«..
 وما عالقته بمدير إحدى 
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إمـــام الـحــشــد الــشـعـبــي
       التحليل السياسي /غانم عريبي

تم�ر قريب�اً الذك�رى الس�نوية 
الجه�اد  فت�وى  لظه�ور  األول�ى 
االم�ام  أطلقه�ا  حي�ث  الكفائ�ي 
السيس�تاني للوق�وف في مواجهة 
التكفي�ري  والمش�روع  »داع�ش« 
المتط�رف كم�ا تم�ر ليل�ة النصف 
م�ن ش�عبان ذك�رى والدة االم�ام 
المهدي المنتظر »عج« وهي تعني 
لنا الكثير من المفاهيم واالرضيات 
االنس�انية والقيمي�ة واالس�امية 
على رأسها ان الظهور يعني نهاية 
الظلم واالس�تبداد وبداية لحكومة 
االس�امية  والحض�ارة  الرس�الة 

الواحدة.
مس�ار  المس�ارين..  ت�ازم  ان 
الفت�وى الجهادي�ة ف�ي مواجه�ة 
عل�ى  العم�ل  ومس�ار  »داع�ش«، 
تمكين اإلمام م�ن ظهوره األممي 
وبداية حركة المش�روع الرس�الي 
االم�ة  ه�ذه  ان  يعن�ي  الكبي�ر 
مطالبة بتازم مس�اراتها الفكرية 
والسياسية وحتى الفقهية من اجل 
تحقيق العدالة ومواجهة الحركات 
التكفيرية وتطهير الباد منها ومن 
شرورها واالنس�جام مع المطالب 
االنس�انية التي تتحرك على اساس 
الباط�ل  الظل�م ومحارب�ة  رف�ض 
بكل اش�كاله واالس�تعداد لخوض 

المعارك الفاصلة.
ان ليلة النصف من شعبان كليلة 
ظه�ور فت�وى االمام السيس�تاني 
ت�ازم  بفرضي�ة  يش�كك  وم�ن 

انم�ا  ه�ذه  المس�ارين 
يش�كك في اص�ل الظهور 
االول لاس�ام حركة في 
االم�ة ونهجا ف�ي االرادة 
والقوة والتمكين ورسالة 
الى الناس كافة الن االصل 
واح�د والظه�ور وغاياته 
واح�دة كما هي الرس�الة 
الت�ي انطلق�ت م�ن اج�ل 
واقع انساني حديث يزخر 
بالعدال�ة والحري�ة واحدة 

ايضا.
ان الشعب العراقي الذي 
يقات�ل تح�ت راي�ة االمام 
والحكوم�ة  السيس�تاني 
العراقية مطالب  والدول�ة 
هذي�ن  ج���ذوة  بابق�اء 
ف�ي  متوق�دة  المس�ارين 
عب�ر  العراقي�ة  االف�اق 
االحي�اء والتامل والتركيز 
الشديد في مناهج التربية 
والتعلي�م واالعام والدور 
الذي تنهض ب�ه منظمات 

المجتم�ع المدني فالظه�ور يعني 
الحرية والخاص من نفاق االنظمة 
السياسية المستبدة ونهاية عصور 
القل�ق والقت�ل والخ�وف واالعدام 

المتطرفة  الداعش�ية  والتصفي�ات 
لانسان والحياة ودورنا هو تعبيد 
الن�اس الى الل�ه وتمكين المس�الة 
المهدوي�ة من الظهور في مس�رح 
البش�رية وهن�ا يب�دا دور اخ�ر لنا 

ومسار اخر مختلف.في ليلة النصف 
من شعبان يولد رجل بحجم الكون 
واالم�ال االنس�انية المعلق�ة على 
ظهوره ويولد امام وقائد اسامي 
ومحم�دي كبير به بش�ر الرس�ول 

االكرم االم�ة ووعدها بالنصر على 
اعدائه�ا م�ن دعاة الكف�ر وااللحاد 

والتبعية واالمبريالية الغاشمة.
هكذا رس�م النبي االكرم »ص« 
مس�ار ال�والدة المبارك�ة لام�ام 

المه�دي منذ الي�وم االول 
لظهوره الرس�الي الكبير 

على الناس كافة.
االمام المهدي المنتظر 
هو ال�ذي س�يرث االرض 
ومن عليها بوصفه الحاكم 
المخ�ول م�ن  االس�امي 
الله المفوض باجراء  قبل 
القواني�ن االس�امية في 
كله�ا  االنس�انية  الحي�اة 
وس�يقيم الدول�ة الربانية 
تاريخ  المامولة وسيكتب 
انس�اني ومجتمعي جديد 
ب�����والدة اول مجتم�ع 
تج�رب�ة  واول  مه�دوي 
رس�الية كبي�رة ومهم�ة 
في التاريخ البشري مثلما 
ستنطلق هذه االمة واالمم 
البشرية االخرى في افاق 
العادلة  والدول�ة  الحري�ة 
االس�امي  والمج���تمع 
العادل وسيرتل الرساليون 
طائ�ع  م�ن  القادم�ون 

الحش�د الش�عبي انش�ودة الحرية 
والكرام�ة والش�هامة والش�جاعة 
وان نك�ون عم�ق ه�ذا المش�روع 
العريض�ة  الرباني�ة  وقواع�ده 

ورمح الدعوة وس�يفها ورسالتها 
وخطابها االسامي الكبير ورايتها 

في العدالة االسامية.
ان االم�ام المه�دي »ع�ج« هو 
المخلص والمنقذ واالمام وبس�اط 
الحرية وب�اب العدالة ونافذة االمل 
بغد انس�اني الظلم فيه والاجحاف 
والداع�ش وال ابراهيم الس�امرائي 
والكل ادعي�اء االس�ام القادم من 

كهوف السذاجة والتخلف.
ان عاقتن�ا باالمام المهدي هي 
ذات عاقتنا باالسام الذي خلصنا 
م�ن الجاهلية االول�ى والجاهليات 
العربية القومية والطائفية االخرى 
ووضعنا في قلب االعصار ووضعنا 
ف�ي قل�ب التاري�خ ايض�ا وقدمن�ا 
والح�ركات  داع�ش  ظه�ور  قب�ل 
االنفصالية في االسام دعاة تمدن 
وثقافة وحضارة وس�لوك اخاقي 
قويم وامرنا ان نس�لك ذات الطريق 
الذي عب�ده االنبي�اء والمصلحون 
والرس�اليون بالحري�ة والش�هادة 

والحشد والجموع واالصاح.
ان االم�ام ه�و الراي�ة الخفاقة 
الت�ي س�يتردد ص�دى حركتها في 
اف�اق االنس�انية كله�ا وس�يظهر 
االنبياء والمرسلون مع هذه الراية 
بظهورها االول وس�يصلي الس�يد 
المسيح »ع« وامه مريم خلف امام 
..امام  المنتظر  المهدي  االنس�انية 
الحش�ود لينطل�ق م�ارد االس�ام 
من جديد خفاقا وس�يصلي الكون 
واالنس�انية جماع�ة خل�ف ام�ام 

الحشود المليارية.

العراق ومؤمتر باريس ملكافحة اإلرهاب
     د. سيف الدين الدراجي

القان�ون  لجن�ة  عرف�ت  لق�د 
م�ن   )19( الم�ادة  ف�ي  الدول�ي 
المش�روع المقدم م�ن قبلها الى 
الدورة األربعي�ن للجمعية العامة 
لألمم المتح�دة اإلرهاب بأنه »كل 
نش�اط إجرامي موج�ٌه الى دولة 
معينة، يس�تهدف إنشاء حالة من 
الرع�ب في عق�ول الدول�ة أو أي 
س�لطة م�ن س�لطاتها او جماعة 

معينة منها«. 
الغال�ب  الجان�ب  ذه�ب  لق�د 
م�ن فقه�اء القان�ون الدولي إلى 
عل�ى  اإلره�اب  تعري�ف  تجن�ب 
اعتب�ار ان في البح�ث عن تعريف 
له�ذه الظاه�رة مضيع�ة للوقت 
والجهد ومن الواجب التركيز على 
لمكافحت�ه،  الفعال�ة  اإلج�راءات 
وه�و م�ا أكدت�ه األم�م المتحدة 
ف�ي 1985/12/29 عندم�ا أدانت 
الجمعي�ة العام�ة جميع أش�كال 
اإلره�اب وأغفل�ت تعريف�ه وهو 
المضافان  البروتوكوالن  ما فعله 

 1949- س�نة  جني�ف  لمعاه�دة 
لمن�ع  الثام�ن  والمؤتم�ر   1977
المس�جونين  ومعاملة  الجريم�ة 
المنعقد ف�ي هافانا 1990 وكذلك 
مؤتم�ر األم�م المتح�دة التاس�ع 
المنعقد في القاهرة س�نة 1995. 
إن مش�اركة الع�راق ف�ي مؤتمر 
االٍرهاب متمثاً   باريس لمكافحة 
والدكت�ور  العب�ادي  بالدكت�ور 
رأس�ي  باعتبارهم�ا  الجعف�ري 
المس�ؤولة  التنفيذي�ة  الس�لطة 
ع�ن السياس�ة الخارجي�ة للعراق 
تحم�ل بين طياتها رس�ائل كثيرة 
س�يما وان العراق اآلن يعتبر خط 
الدف�اع العالم�ي األّول لمواجه�ة 
الس�يدين  »داع�ش«، حيث يحمل 
في حقيبتيهما -استنتاجاً- أوراق 
عدة ستطرح على طاولة المؤتمر 

أهمها اآلتي:
الدول�ي  الدع�م  تكثي�ف    -  1
وتعزيزه بما يخدم مصلحة هذه 
ال�دول ومصلحة العراق خصوصاً 
وأن خطر »داعش« يهدد المجتمع 
الدول�ي برمت�ه بم�ا فيه�ا الدول 
العظمى، حيث ان هناك احصائية 

بين�ت ف�ي وق�ت س�ابق ان هناك 
م�ا يق�ارب ٥ آالف مقات�ل اجنبي 
بضمنه�م اكث�ر م�ن ٥٠٠ مقاتل 
يحم�ل الجنس�ية البريطاني�ة في 

صفوف »داعش«.
2 - مطالب�ة المجتم�ع الدولي 
وخصوص�اً ال�دول المانحة بدعم 
م�ن  العس�كرية  الع�راق  جه�ود 
التسليح والعتاد والمعدات  ناحية 
واالجه�زة الس�اندة، آخذين بنظر 
االقتص�ادي  الوض�ع  االعتب�ار 
ال�ذي يمر ب�ه العراق ف�ي الوقت 

الحاضر.
3 - تبديد مخاوف دول التحالف 
خصوص�اً بع�د حص�ول إجم�اع 
وطني على إق�رار قانون الحرس 
يضم�ن  بم�ا  المع�دل  الوطن�ي 
أبناء المحافظات  مش�اركة كافة 

المشمولة بهذا القانون.
4 - تبديد مخاوف دول التحالف 
بشأن دور إيران الذي يقتصر على 
دع�م الق�وات العراقية بالس�اح 
والمعلومة، خصوصاً وأن القوات 
العراقية ومقاتلي الحشد الشعبي 
المجامي�ع  دح�ر  عل�ى  قادري�ن 

التكفيرية دون الحاجة إلى تدخل 
أي ق�وات غي�ر عراقي�ة  وهذا ما 

يحصل اآلن في ساحات القتال.
الع�راق  جه�ود  تس�عى   -  5
الراهن  الدبلوماس�ية في الوق�ت 
إل�ى طمأن�ة دول الج�وار بع�زم 
العراقي�ة عل�ى تعزيز  الحكوم�ة 
عاقات التعاون والصداقة لرس�م 

سياس�ة خارجي�ة متوازن�ة م�ع 
دول العالم والمنطقة على أساس 
المش�تركة  المصال�ح  حماي�ة 
التدخل  واحترام الس�يادة وع�دم 
وه�و  الداخلي�ة،  الش�ؤون  ف�ي 
م�ا لوح�ظ ف�ي الفت�رة الماضية 
خصوصاً بع�د تبادل الزيارات بين 
ووزراء  الع�راق  خارجي�ة  وزي�ر 

خارجي�ة دول التحال�ف وال�دول 
العربية الشقيقة.

6 - تجفي�ف مناب�ع االٍره�اب 
المال�ي وف�رض عقوب�ات رادعة 
ل�كل م�ن يثب�ت تواطئ�ه بدع�م 
مجامي�ع االره�اب والتكفير في 
العراق والمنطقة على حد س�واء، 
اضافة الى ضرورة مراقبة الحدود 

والتش�ديد ف�ي حراس�تها منع�اً 
لتس�لل بعض المجاميع اإلرهابية 

منها باتجاه االراضي العراقية.
يعم�ل  ان  المؤم�ل  م�ن   -  7
الوفد العراقي على تنويع مصادر 
الساح وهو امر في غاية األهمية 
خصوص�اً  الراه�ن  الوق�ت  ف�ي 
وان الع�راق بحاجة ال�ى تجهيزه 
باالس�لحة والمع�دات والمؤون�ة 
االستراتيجية بأسرع وقت، ولعله 
اح�د اه�م عوام�ل االنتص�ار في 
المعرك�ة الت�ي يخوضه�ا العراق 
ه�و الحص�ول على س�اح نوعي 
ق�ادر على تهديد وج�ود »داعش« 
ف�ي الع�راق ومواجه�ة مدرعاته 
المفخخة.أمل�ي ان يوف�ق رئيس 
المرافق  العراق�ي والوفد  الوزراء 
له ف�ي مهمته، حي�ث ان المؤتمر 
يعد فرصة جيدة لتحقيق مكاسب 
تخ�دم مصلح�ة الع�راق  وتدع�م 
جه�وده في مقارعة قوى الش�ر 
والظام، وأخي�راً أتمنى ان يخرج 
تتناس�ب  بتوصي�ات  المؤتم�ر 
وللحدي�ث  المرحل�ة،  وخط�ورة 

بقية، ان شاء الله.

السعودية تعني أول سفري مقيم يف العراق منذ عام 1991

محودي لألمم املتحدة: فشل التحالف الدويل خيب آمال العراقيني

       بغداد / المستقبل العراقي

عين السلطات السعودية، اليوم الثاثاء، 
اول س�فير مقي�م له�ا في الع�راق منذ عام 
1991، بعد مفاوضات استمرت ألشهر بين 
البلدين منذ تش�كيل حكومة رئيس الوزراء 

حيدر العبادي في ايلول عام 2014.
وذكرت مصادر ووسائل اعام سعودية، 

إن »الحكوم�ة الس�عودية عّين�ت ثام�ر بن 
س�بهان الس�بهان اول س�فير لها مقيم في 

العراق منذ عام 1991«.
عّين�ت  الس�عودية  الس�لطات  وكان�ت 
في ش�باط من عام 2012، س�فيراً لها غير 
مقي�م في العراق قبيل انعقاد القمة العربية 
في بغ�داد في العام ذاته، اال أن  الس�عودية 
تراجع�ت بع�د اش�هر ع�ن قرارها بس�بب 

الخاف�ات م�ع الحكوم�ة العراقي�ة آن�ذاك 
برئاسة نوري المالكي.

وكان وزير الخارجية ابراهيم الجعفري 
كش�ف ف�ي )3 اي�ار 2015( ع�ن ترش�يح 
الس�عودية شخصية لشغل منصب سفيرها 
في الع�راق، وفيما تمنى ال�رد ايجابياً على 
ه�ذا الترش�يح، اك�د أن فت�ح الس�فارة هو 

انعكاس لعاقة ستراتيجية بين البلدين.

     بغداد / المستقبل العراقي

البرلم�ان هم�ام  رئي�س  نائ�ب  اعتب�ر 
حمودي، الي�وم الثاثاء، أن التحالف الدولي 
خّيب آم�ال العراقيين لفش�له وعدم جديته 
ف�ي الح�رب ض�د تنظي�م »داع�ش«، داع�اً 
وس�ائل اإلع�ام إل�ى عدم تش�ويه س�معة 
وانتصارات الحش�د الشعبي. وقال حمودي 
ف�ي بي�ان أص�دره مكتب�ه االعام�ي على 
هام�ش لقائه نائب الممث�ل الخاص لألمين 
الع�ام لألم�م المتحدة في الع�راق جورجي 
بوس�تن، إن »عدم جدي�ة التحال�ف الدولي 
في حربه ضد تنظيم داعش اإلرهابي ومنع 
تدفق اإلرهابيين ووقف تمويلهم خيب آمال 
الشارع العراقي تجاه مساعي هذا التحالف 
في دحر التنظيم«.وأكد حمودي أن »تجربة 
العراق مع التحال�ف الدولي ضد داعش غير 
مش�جعة«، مبدياً اس�تغرابه من »استمرار 
الدعم المال�ي لعصابات داع�ش وتجاهلهم 
لعملي�ات بي�ع النفط واآلثار، رغ�م قرارات 

مجلس األمن والتحالف الدولي الواسع«.
تق�وده  ال�ذي  »التحال�ف  أن  وأض�اف 

أميركا لم يتمكن من وقف تدفق المسلحين 
اإلرهابيي�ن إل�ى الع�راق«، مش�يراً ال�ى أن 
»الع�راق واث�ق م�ن تحقيق االنتص�ار على 
تنظي�م داع�ش اإلرهابي«. ولف�ت حمودي 
إلى أن »انتصار الحش�د الشعبي هو انتصار 
لمن يواجه اإلرهاب«، داعياً وسائل اإلعام 
إلى »عدم تشويه سمعة وانتصارات الحشد 
الش�عبي ال�ذي بره�ن عل�ى وطنيت�ه ف�ي 

محاربة عصابات داعش اإلرهابية«.
بدوره، أبدى بوس�تن »اس�تعداد البعثة 
األممي�ة ف�ي تقديم المش�ورة للع�راق في 
ح�ل أزمات�ه«، الفت������اً إل�ى أن »مؤتمر 
التحال�ف الدولي الذي يش�ارك في�ه العراق 
المنعقد في باريس سيخرج بنتائج إيجابية 
ضمن الخطط الموضوع�ة لمحاربة تنظيم 

داعش اإلرهابي«.

     بغداد / المستقبل العراقي

الخارجي�ة  وزي�ر  كش�ف 
األميرك�ي ج�ون كي�ري، أم�س 
الثاث�اء، أن واش�نطن سترس�ل 
الدفع�ة األول�ى م�ن الصواري�خ 
العراق  إل�ى  للدباب�ات  المض�ادة 
أش�ار  الحال�ي، فيم�ا  األس�بوع 
ال�ى اس�تخدامها ض�د العرب�ات 

المفخخة في الرمادي. 
وق�ال كي�ري عبر مش�اركة 
مؤتم�ر  اجتم�اع  ف�ي  هاتفي�ة 
التحالف الدول�ي لمحاربة تنظيم 
داع�ش« المنعق�د ف�ي باري�س، 
»س�بوتنك«  وكال�ة  ونقلته�ا 
الروس�ية، إن »واشنطن ستقوم 
م�ن  االول�ى  الدفع�ة  بتس�ليم 
الصواريخ المضادة للدبابات الى 
الع�راق هذا األس�بوع لمس�اعدة 
الباد ف�ي مكافحة تنظيم داعش 

اإلرهابي«.
 وأض�اف كي�ري أن »الخطوة 
األول�ى والفوري�ة الت�ي نتخذها 
هي ش�حن الصواري�خ المضادة 
للدباب�ات الس�تخدامها ضد نوع 
من العربات االنتحارية المفخخة 
التي تنتشر في الرمادي«، مشيراً 
الى أن »ما حدث في الرمادي هو 
نكس�ة لكن نس�تطيع مس�اعدة 
العراقيين في التغلب عليها. وكان 
رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا 
المجتم�ع الدول�ي إل�ى التح�رك 
بش�كل »عملي« لدعم العراق في 

حربه ضد تنظيم »داعش«.

كريي: شحنة الصواريخ
 املضادة للدبابات ستصل للعراق 

      بغداد / المستقبل العراقيهذا األسبوع 

قال رئيس مجلس عش�ائر األنب�ار المنتفضة 
ضد عصاب�ات داعش االرهابية فيصل العس�افي 
دم�رت  العراقي�ة  الجوي�ة  الق�وة  طائ�رات  إن 
رت�ًا إلرهابي�ي داعش ف�ي قضاء القائ�م غربي 
المحافظة، وقتلت 400 منهم. وأضاف العس�افي 
أن »طائرات القوة الجوي�ة دمرت رتا الرهابيي 
داع�ش كان قادما من س�وريا، وذلك عند دخوله 
لقضاء القائم، حيث تم ضربه بين مناطق الرمانة 
وباقوز في القضاء، وقتلت 400 داعشيا ودمرت 
عجاته�م وآلياتهم ف�ي هذا القص�ف”. وأوضح 
أن “الطائ�رات العراقية دمرت أيضاً معس�كرات 
تدري�ب لعصابات داع�ش االرهابية ف�ي مناطق 
عانة وراوة غربي المحافظة، حيث كان الدواعش 

يتدربون في هذه المعسكرات”.

وتابع أن “القوات األمنية والحش�د الش�عبي 
أب�رز قيادي�ي  األنب�ار قتل�وا  والعش�ائري ف�ي 
الدواعش عند تقدمهم لتحرير مناطق المحافظة، 
ومن أبرز هذه القيادات المدعو فاح خلف وداع 
والملق�ب أب�و صقر، حيث ت�م قتله ف�ي أطراف 

مدينة الرمادي”.
يشار إلى أن قائد ش�رطة االنبار اللواء هادي 
رزيج ق�د أعلن أن عملي�ات تحري�ر الرمادي من 
عصابات داعش االرهابية تسير بانسيابية عالية 

صوب تحقيق أهدافها.
 فيم�ا أك�د قائد صحوة مناط�ق غربي األنبار 
عاش�ور الحم�ادي، وج�ود انهي�ارات كبيرة بين 
صف�وف عصابات داعش اإلرهابي�ة داخل قضاء 
هيت غربي الرمادي على مدى اليومين الماضيين 
م�ع اقتراب القطعات العس�كرية نح�و المنطقة 

الغربية.

      بغداد / المستقبل العراقي

ل�وران  الفرنس�ي  الخارجي�ة  وزي�ر  اك�د 
فابي�وس، أمس الثاث�اء، ان اس�تقرار العراق ال 
يمكن الوصول اليه دون »انتقال سياسي سلمي 
ف�ي س�وريا«، وفيم�ا بي�ن ان التحال�ف الدولي 
قرر العمل عل�ى حماية االرث والت�راث الثقافي 
المهدد، لفت الى ان باريس تسعى لتنظيم مؤتمر 
خ�اص بالمجاميع المضطهدة. وق�ال فابيوس، 
في مؤتمر صحافي مش�ترك م�ع رئيس مجلس 
ال�وزراء العراق�ي حي�در العبادي، عل�ى هامش 
مؤتمر التحالف الدولي لمحاربة تنظيم )داعش(، 
الذي عقد اليوم في باريس، ان »اس�تقرار العراق 
ال يمك�ن ان نص�ل اليه من دون انتقال سياس�ي 
س�لمي في س�وريا«، مبين�اً ان »داعش يتصرف 

ويعمل في الدولتي�ن ويتجاهل الحضور الوطني 
وما يحصل في س�وريا عنده وقع مباش�ر على 

فعالية ما نفعله في العراق«.
وأضاف فابيوس، أن »النظام السوري، برهن 
مجدداً بان ليس لديه القدرة وال النية الفعلية من 
اجل حماية اراضيه«، مؤكدا » تصميم باده من 
اجل الس�عي لمرحلة انتقالية في س�وريا مبنية 
على بيان جني�ف«. وتابع فابيوس، أن »التحالف 
قرر العمل على حماية االشخاص واالرث والتراث 
الثقاف�ي المه�دد«، الفت�اً الى ان »فرنس�ا تنوي 
تنظيم مؤتمر عالي المس�توى يتعلق بالمجاميع 
المضطهدة«. وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، 
أن »نتائج االجتماع س�محت لنا بحشد التحالف 
حول سياس�ة مش�تركة موحدة وق�د آن االوان 

لنحقق هذه االهداف«.

القوة اجلوية تقتل 400 عنرصًا من »داعش« 

فابيوس يربط استقرار العراق بانتقال »سيايس سلمي« يف سوريا

الشعب العراقي الذي يقاتل تحت راية اإلمام السيستاني والدولة العراقية مطالب بإبقاء جذوة هذين المسارين متوقدة
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          بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة الكهرباء أنها س�تقوم  بتثبيت العاملين بصفة 
عقود اعتبارا من الش�هر المقبل في ح�ال توفر الوفرة المالية 
بالموازنة.وق�ال وزير الكهرباء المهندس قاس�م الفهداوي ان 
»قان�ون الموازن�ة احتوى نصا يؤك�د تثبيت جمي�ع العاملين 
بصفة عقود ممن اكملوا ثالث س�نوات فأكثر بغض النظر عن 
عددهم واعتبارا من بداية ش�هر تموز المقلبل، شريطة وجود 
الوفرة المالية«. وأكد الفهداوي ان »العاملين بصفة عقود في 
وزارته س�يثبتون اعتبارا من التاريخ اعاله.واضاف ان وزارته 
ابرمت عقودا لبناء محطات عن طريق االس�تثمار بغية اضافة 
15 أل�ف ميغاواط الى الش�بكة الوطنية للب�الد، وبمدد تتراوح 

بين 18 الى 30 شهرا بحسب نوع المحطة«.

الشهر املقبل.. تثبيت العاملني بالعقود يف وزارة الكهرباء

     المستقبل العراقي / نهاد فالح

أعلن رئيس الوزراء، القائد العام 
للق�وات المس�لحة حي�در العبادي، 
امس الثالثاء، عن بدء عمليات تحرير 
نينوى من سيطرة تنظيم »داعش«، 
مش�يراً إلى توجه قطعات عسكرية 
نح�و المحافظ�ة، وفيم�ا اعتب�ر أن 
القوات العراقية لم تنكس�ر بس�بب 
قتاله�ا ض�د التنظيم ف�ي محافظة 
الدول�ي  التحال�ف  أن  أك�د  األنب�ار، 
فش�ل بإيقاف تدفق المتطرفين إلى 

العراق.
مؤتم�ر  خ�الل  العب�ادي  وق�ال 
صحافي مشترك مع وزير الخارجية 
ل�وران فابي�وس ونائب  الفرنس�ي 
وزي�ر الخارجي�ة األميرك�ي تون�ي 
بلنكن عقد ف�ي باريس على هامش 
مؤتم�ر التحالف الدول�ي، إن »هناك 
الرم�ادي  ف�ي  حصل�ت  تراجع�ات 
أدت إل�ى انس�حاب الق�وات منه�ا، 
ألس�باب مختلف�ة وهن�اك تحقي�ق 
بالموضوع«، مش�يراً إلى أن »قواتنا 
لم تنكسر لقتالها مع داعش وهناك 
خط�ة عس�كرية الس�تعادة األنبار 

بأكملها«.
ووص�ل العب�ادي إل�ى العاصمة 
الفرنس�ية باري�س، لحضور مؤتمر 
الدول�ي لمحارب�ة تنظيم  التحال�ف 

داعش«.
وأضاف العبادي أن »هناك قوات 
ب�دأت تتوج�ه إلى نين�وى، وبالفعل 
ب�دأت عمليات تحرير المحافظة بعد 
تعيين قائد لعمليات تحرير نينوى«.

ولف�ت العبادي إلى أن »داعش لم 
تؤسس في العراق بل نمت وتأسست 
في س�وريا وما زالت تمد من خارج 
األرض العراقية«، الفتاً إلى أن »على 
الوق�وف وقف�ة  الدول�ي  التحال�ف 
واح�دة ضد داع�ش الن الخطر على 

العالم كله«.
وتابع »حصلنا على تطمينات من 
أعضاء التحال�ف الدولي لمنع تدفق 
اإلرهابيين إلى العراق، ومنع تهريب 
النفط واآلثار«، معتبراً أن »أية قطرة 
نفط أو آث�ار تهرب م�ن قبل داعش 

هي سفك لدماء العراقيين«.
وفي كلمته خالل مؤتمر التحالف 
المجتم�ع  العب�ادي،  الدول�ي, دع�ا 
الدول�ي إلى التحرك بش�كل »عملي« 
لدعم الع�راق في حرب�ه ضد تنظيم 
»داع�ش«، الفت�اً إلى أن ع�ددا كبيرا 
من ال�دول وعدت بدع�م العراق ولم 
يصل منه�ا »إال القليل«، فيما أش�ار 
إلى سعي حكومته لتشجيع العملية 
االنتقالي�ة للقطاع الخ�اص وزيادة 

إنتاج النفط والغاز.
باري�س،  إل�ى  توجه�ه  وقبي�ل 

ف�ي  العب�ادي  أك�د  االثن����ي�ن، 
الجه�د  أن  متلف�زة،  كل����م�ة 
الدول�ي »فش�ل« ف�ي إيق�اف وفود 
الع�راق،  إل�ى  »اإلره�����ابيي�ن« 
م����ش�يراً إلى أن تدفق المسلحين 

إلى العراق لم يتوقف أو يقل.
وع�ن موق�ف المع�ارك والتقدم 
العس�كري, ابل�غ  رئي�س ال�وزراء 
المشاركين في المؤتمر, أن مصفى 
بيجي بمحافظة صالح الدين أصبح 

بي�د الق�وات العراقي�ة الت�ي تق�وم 
ب�«تنظيف« القض�اء وتامين المدن 
المحيطة ب�ه. واردف العبادي قائال، 
ارض  ف�ي  المرابط�ة  »قواتن�ا  إن 
المعركة حقق�ت انتصارات بتحرير 
محافظ�ة ص�الح الدي�ن«، مبيناً أن 
»مصف�ى بيجي أصب�ح بأيدينا، وان 
المدينة يتم تنظيفها ونقوم بتامين 

المناطق المحيطة بها«.
وأض�اف العب�ادي أنه »ت�م أيضا 

تحرير اغل�ب محافظة ديالى، فضالً 
ع�ن تحرير مناطق مهمة في نينوى 
من قبل قوات البيش�مركة«، مشيرا 
إل�ى »أنن�ا نقات�ل داع�ش حاليا في 

الرمادي«.
ورفض العبادي تس�مية الحش�د 
الشعبي ب�« المليش�يا«، كونه هيئة 
رس�مية في الدولة شكلت من قوات 
شعبية تحت سيطرة القادة األمنيين، 
وأننا نرس�ل الحش�د لمساندة قوات 

الجي�ش والش�رطة«، الفت�ا إل�ى أن 
ف�ي  الس�يما  اإلعالمي�ة  »الحمل�ة 
المنطقة هي حم�الت ضدنا وتخدم 

تنظيم داعش اإلرهابي«.
نائ�ب وزي�ر  أك�د  م�ن جانب�ه, 
الخارجية األمريكي، أنتوني بلينكن، 
أن خطة العراق الس�تعادة محافظة 
االنبار صائبة، مبيناً أن داعش الزال 
يعمل من دون كل�ل لتحقيق أهدافه 
بالع�راق من خ�الل الس�يطرة على 

مدن مركزية بالمحافظات.
»داع�ش«  أن  بلينك�ن،  وق�ال 
خس�ر 25بالمئة م�ن األراضي التي 
اس�تحوذ عليها قبل انط�الق أعمال 
التحال�ف الدول�ي ». وأش�اد نائ�ب 
وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي بخطة 
الجيش العراقي لتحري�ر األنبار من 
قبض�ة »داعش« قائال »خطة العراق 

الستعادة األنبار خطة صائبة«.
وبالتزامن مع اعالن العبادي عن 
ب�دء عملي�ة تحرير الموص�ل, بحث 
وزي�ر الداخلية محمد س�الم الغبان، 
مع قائد عمليات نين�وى اللواء نجم 
عب�د الل�ه الجبوري وقائد الش�رطة 
العميد خالد الحمداني االس�تعدادات 
الجاري�ة لتحرير مدينة الموصل من 

سيطرة تنظيم داعش االرهابي.
وذك�ر بيان ص�ادر ع�ن المكتب 
االعالم�ي لوزي�ر الداخلي�ة, انه« تم 
خالل اللقاء مناقش�ة االس�تعدادات 
والتحضيرات الالزمة للبدء بعمليات 

تحرير محافظة نينوى«.
وس�يطر تنظيم«داع�ش« ف�ي , 
العاش�ر من ش�هرحزيران من العام 
الماض�ي, على مدينة الموصل بعده 
اخ�ذ يتمدد باتجاه المناطق االخرى 
اس�تعادة  االمني�ة  الق�وات  لك�ن   ,
انتصارات كبيرة  المبادرة, وحققت 

باسناد من الحشد الشعبي.

وبخ التحالف: فشلتم بايقاف تدفق المتطرفين للعراق ونرفض تسمية الحشد بـ »الميليشيا«

الــعـبـادي يـعـلـن الـزحـف إلـى الـمـوصـل مـن بـاريـس
والغبان يناقش العملية مع القيادات العسكرية

      المستقبل العراقي/ عادل الالمي

كشف قيادي في الحشد الشعبي 
العس�كرية  االس�تراتيجية  ع�ن 
المتبع�ة حاليا في مع�ارك االنبار, 
وفيم�ا اك�د انه�ا تتضم�ن تحرير 
20  كيلومت�را يومي�ا م�ع التحرك 
لتحريره�ا  تمهي�دا  الم�دن  لع�زل 
من«داع�ش«, لفت ال�ى ان التحرك 
ص�وب الرم�ادي س�وف يت�م بعد 
الت�ي  ملف«الفلوج�ة«  االنته�اء 

وصفها ب�«راس االفعى«.
الح�ش  ف�ي  ق�ادة  وبحس�ب 
الش�عبي, فان« التنظي�م االرهابي 

انكس�ر ام�ام الزح�ف العس�كري 
الكبي�ر للق�وات االمني�ة وفصائل 

المقاومة االسالمية«.
وفي اخر تطور, اخترق الحشد 
تنظيم«داعش«  اتصاالت  الش�عبي 
ف�ي الفلوجة مما اس�هم في رصد 
تحركات عناص�ره وتحديد اماكن 

تواجدهم في المدينة.
الش�عبي  الحش�د  ويحاص�ر 
والق�وات االمنية مدين�ة الفلوجة, 
حيث ب�دء بقصف المدين�ة تمهيدا 
القتحامه�ا م�ع وج�ود عملي�ات 
نوعي�ة لتوجي�ه ضرب�ات نوعي�ة 

ل�«داعش«.  

الحش�د  ف�ي  القي�ادي  وق�ال 
الش�عبي طالب هداب العتابي, ان » 
قوات الحشد تتقدم بمعدل 20 كلم 
ف�ي الي�وم, ويقومون ف�ي الوقت 
نفس�ه بتأمين انابي�ب النفط، في 
حي�ن يتقهقر داعش أم�ام التفوق 
الع�ددي لق�وات الحش�د الش�عبي 
معتمدي�ن عل�ى المناوش�ات ف�ي 
محاول�ة البقاء خط�وط االتصال 
بي�ن وحداتهم التي تعزلها عمليات 

الحشد عن بعضها البعض«.
وأش�ار العتابي, وهو قائد فوج 
ف�ي القوة الخاص�ة التابعة لقوات 
ب�در, ال�ى ان س�تراتيجية ه�ادي 

العام�ري ه�ي تطوي�ق الفلوج�ة 
قبل التح�رك نحو الرم�ادي، وقال 
»إذا أردت ان تقت�ل األفعى فأضرب 

رأسها«.
الحش�د  ق�وات  تعام�ل  وع�ن 
الش�عبي مع االهالي, بين العتابي, 
بم�ن  باحت�رام،  ُيعامل�ون  انه�م 
فيهم زوج�ات وعائ�الت مقاتلين 

معروفين في صفوف »داعش«.
الف�وج  قائ�د  ق�ال  ب�دوره, 
الراب�ع التاب�ع لل�واء 30 في قوات 
الحش�د الش�عبي، العقي�د جمع�ة 
ف�زع الجميلي، إن »خبراء الحش�د 
الشعبي في قضاء الكرمة، )19 كم 

شرق الفلوجة(، تمكنوا من اختراق 
أجهزة االتصال الالس�لكية لتنظيم 
داعش اإلرهابي بالمحافظة«، عاداً 
أن ذلك »يس�هم ف�ي تحديد مناطق 
التنظي�م  ذل�ك  عصاب�ات  تجم�ع 

اإلرهابي ورصد تحركاتهم«.
وأض�اف الجميل�ي أن »تنظي�م 
بأجه�زة  عناص�ره  زود  داع�ش 
اتص�االت الس�لكية متط�ورة ت�م 
االس�تيالء على بعضها من مقرات 
قوات الش�رطة التي س�يطر عليها 
في م�دن األنبار قبل س�نة ونصف 
تقريب�اً، وأع�اد تش�فيرها«، مبيناً 
تس�تعمل  داع�ش  »عصاب�ات  أن 

ع�دة أنواع من أجه�زة االتصاالت، 
كالموترال والهوكي توكي، التي تم 

اخترقها بنجاح«.
وفي سياق اخر, كشف الجميلي 
، ان »الق�وات االمنية نفذت عملية 
استباقية استهدفت تجمعاً لعناصر 
تنظيم )داع�ش( في منطق�ة البو 
جاس�م ف�ي قض�اء الكرم�ة )19 
ش�رقي الفلوج�ة( مما اس�فر عن 
مقت�ل ابرز ق�ادة التنظي�م الملقب 
بأبي طلحة وهو افغاني الجنس�ية 

واربعة من معاونيه«.
ان »ق�وات  الجميل�ي  واض�اف 
الحش�د الش�عبي وبدع�م قطعات 

الجي�ش تمكنت خ�الل العملية من 
تدمير سبع عجالت مفخخة كانت 
االمنية  الق�وات  معدة الس�تهداف 
لألس�لحة  كبي�ر  مخب�أ  وتفجي�ر 

والصواريخ«.
الغض�ون, تح�دث عض�و  ف�ي 
مجل�س محافظة االنب�ار طه عبد 
الغني عن اغالق تنظيم داعش لسد 
ال�ورار ش�مالي الرم�ادي ، وفيما 
اش�ار ال�ى جف�اف مناس�يب نهر 
الفرات في الجهة الشرقية للرمادي 
بالكامل، دعا القوات االمنية لش�ن 
عملية عس�كرية لتحرير الس�د من 

سيطرة )داعش(.

احلشد خيرتق اتصاالت »داعش«يف الفلوجة.. ويتوعد: سنرضب »رأس األفعى«
قيادي: استراتيجيتنا تحرير 20 كم يوميًا 

»احلشد« نواة لـ »احلرس الوطني«: 70 ألف من أبناء اجلنوب بانتظار إقرار القانون
       بغداد / المستقبل العراقي

تس�يطر قضّية »األمن الذاتي« إشكال 
أسياس�ي في إداري�ة العملّية السياس�ية 
واألمنية على حدٍّ سواء في العراق، وتكاد 
أن تك�ون هذه النقطة ه�ي مثار الخالف 
الرئيس بشأن هيكلية »الحرس الوطني«، 
ال�ذي وضع عل�ى طاولة البرلم�ان حّتى 

الفصل التشريعي المقبل.
وقد بقي البند المتعل�ق ب�«المرجعية 
االدارية« للحرس الوطني مثار جدل داخل 
مجل�س الن�واب، األم�ر الذي دف�ع هيئة 
الرئاس�ة ال�ى تأجي�ل إقرار القان�ون إلى 
الفصل التشريعي المقبل، حيث لم تتمكن 
الكت�ل البرلمانية طوال الفت�رة الماضية 
من حس�م خالفاتها ح�ول القانون الذي 
كان جزءاً من االتفاق السياسي الذي انتج 
الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي.

وتترك�ز مالحظات الكت�ل على قيادة 
»الح�رس الوطن�ي« وتس�ليحه وتحريك 

قطعاته داخل المحافظة الواحدة.
وتس�مح مس�ودة »الحرس الوطني« 

المقدمة إلى مجلس النواب بانش�اء قوة 
مكون�ة من 70 أل�ف عنص�ر لمحافظات 
الجن�وب، ف�ي مقابل 50 أل�ف مقاتل من 

حصة المحافظات الغربّية والشمالية.
وتطالب كتل سياسية بأن تكون قيادة 
قطع�ات الحرس لكل في محافظته بينما 
تتحفظ كتل أخرى على هذا األمر وتطالب 

بقيادة مركزية للحرس.
القان�ون  دول�ة  ع�ن  النائ�ب  وق�ال 
منصور البعيج�ي أن »التحال�ف الوطني 
ي�رى ض�رورة أن يكون ارتب�اط الحرس 
الوطن�ي المباش�ر بالقائد الع�ام للقوات 
المس�لحة، أي رئيس الحكوم�ة«، معتبراً 
أن »بارتباطه بالمحافظة س�تكون هذه 
التجربة مش�ابهة لتجربة البشمركة في 
إقلي�م كردس�تان، بحيث لن تك�ون هناك 
صالحي�ة للقائد العام للقوات المس�لحة 
عليه�ا، وهو اليوم ال يس�تطيع أن يحرك 

البشمركة إال بأمر من رئيس االقليم«.
وذّكر البعيجي أن »الدس�تور العراقي 
ن�ص على أن يكون الح�رس الوطني لكل 
العراقيين وليس لخدمة محافظة واحدة«، 

إل�ى أن »م�ن واج�ب الش�رطة  مش�يراً 
المحلي�ة الدفاع عن أم�ن المحافظة، أما 
الجي�ش والش�رطة االتحادي�ة والحرس 
الوطن�ي، فه�م بخدمة جمي�ع العراقيين 
ويمكن تحريكهم من محافظة إلى أخرى 

في حالة حدوث أي طارئ«.
وأوضح أن »خلق جيش لكل محافظة 
هو نوع من عسكرة المحافظات والمدن، 
وخل�ق للمش�اكل بينها وجعله�ا تتناحر 
بي�ن بعضها البعض«. وق�ال البعيجي أن 
»الحرس الوطني فيه نوعان من الخدمة، 
خدمة احتياط وخدمة مستمرة، والخدمة 
المستمرة تشمل من هم بين عمر 18 إلى 
35 س�نة، أما االحتياط فم�ن 35 إلى 45، 
ولهم هوية موحدة وزي موحد وتسليحه 
ه�و دون الجي�ش وأعل�ى من الش�رطة، 
وم�ن  المتوس�طة،  االس�لحة  ويش�مل 
ح�ق القائد الع�ام أن يس�تدعي االحتياط 
والخدمة المستمرة«. وأكد البعيجي على 
وج�ود اتفاق يقض�ي بأن يكون الحش�د 
الش�عبي ن�واة الح�رس الوطن�ي، بحيث 
يتم تقس�يم قوات »الحشد« وفق الكثافة 

الس�كانية الخاصة بالمحافظات، واشار 
إلى أن »نسب الحرس الوطني التي حددت 
في الموازنة لمحافظات الجنوب والوسط 
بحدود 80 ألفا، في حين تم إعطاء النسب 
للمحافظ�ات األخ�رى بح�دود 40 ألف�ا، 

ولكن لم يتطوع إال عدد قليل منهم«.
واعتب�ر النائ�ب عن دول�ة القانون أن 
»الح�رس الوطن�ي ه�و بمثاب�ة حماي�ة 
وغطاء للحشد الشعبي، كون الحشد ليس 
لدي�ه غطاء قانوني يحمي هؤالء االبطال 

المقاتلين الذين لبوا نداء المرجعية«.
وينظ�ر تحال�ف الق�وى الوطنية إلى 
إنش�اء الح�رس الوطني بش�كل مختلف، 
ونفى القيادي في التحالف، وعضو لجنة 
االم�ن والدف�اع النيابي�ة حام�د المطلك، 
وج�ود اعت�راض عل�ى قان�ون »الحرس 
المحافظ�ات  وأن  خصوص�ا  الوطن�ي 
الس�نية تعتبر م�ن المحافظات المنكوبة 
الت�ي تعان�ي م�ن وض�ع أمن�ي مرتب�ك، 
وإقص�اء في كثير من مؤسس�ات الدولة 
قول�ه.  بحس�ب  والجي�ش«،  كالش�رطة 
وأوض�ح المطل�ك أن المطل�ب الرئيس�ي 

للكتل�ة ه�و أن يق�وم »الح�رس الوطني 
ويرتب�ط  المحافظ�ات،  له�ذه  بواجب�ه 
بالمحافظ ومجلس المحافظة من ناحية 
القي�ادة والس�يطرة والتوجي�ه، ويرتبط 
بالجهات العليا كالدفاع من ناحية االدارة 
والتجهي�ز وغير ذلك«، الفتاً إلى أن »هذه 
نقط�ة خالفي�ة فالبعض ي�رى أن يكون 
الح�رس الوطني ل�كل العراقيي�ن، بينما 
نريده نحن على أس�اس المحافظة كون 
المحافظة هي جزء من العراق وهو بكل 

تأكيد سيكون لكل العراقيين«.
واعتب�ر المطل�ك »ال ب�د م�ن أن يمثل 
الح�رس الوطن�ي أبن�اء المحافظة فقط 
وبنس�بها الس�كانية الت�ي تحس�ب لها، 
وأن يق�وم بواجباته وأولها بس�ط األمن 
واالستقرار في المحافظة، أما فيما يخص 
التس�ليح فهو من واجبات الجه�ة العليا 
وهي الدولة«. واستشهد المطلك بالقوات 
ل�دى  »إن  وق�ال  كنم�وذج،  البريطاني�ة 
بريطاني�ا نفس تجرب�ة الحرس الوطني، 
وهو يقوم بنفس الواجبات التي يقوم بها، 
وهو يش�مل الدائمين واالحتياط، أما في 

االزمات والظ�روف غير الطبيعية، يمكن 
تحويله من محافظة إلى أخرى، بموافقة 
الجهة األمنية المسؤولة في المحافظة«. 
وحول إمكانية اعتراض »تحالف القوى« 
على ضم »الحش�د الشعبي« إلى »الحرس 
الوطني« قال المطلك »إن مس�مى الحشد 
الش�عبي أمر غير مألوف وغي�ر طبيعي، 
في وقت أن الحرس الوطني جهة رسمية 
ترتبط ب�إدارة مؤسس�ات، س�واء كانت 
ف�ي المحافظة أو الجه�ات العليا كوزارة 
الع�ام  بالقائ�د  ترتب�ط  والت�ي  الدف�اع، 
للقوات المس�لحة، لذلك ال نريد أن يسيس 
هذا الحرس الوطني ألن الحش�د الشعبي 
في�ه جهات ترتب�ط بأح�زاب، وفي هذه 
الحالة يتناقض م�ع روح قانون الحرس 
الوطن�ي«. وأردف المطلك قائال إن »الحل 
ال يكمن في حل الحش�د الش�عبي، وإنما 
من يرتبط بالحرس الوطني يجب أن يتبع 
ه�ذه السياس�ة بالكامل، وكذل�ك التقيد 
بنس�ب المحافظات، خصوصا وأن هناك 
قناعة أن النس�ب س�وف تك�ون مقبولة 

لدى الجميع وستنطبق على الجميع.

»الوطني« يريده مركزيًا بإمرة القيادة العامة.. و »القوى«: يجب أن يأتمر للمحافظ
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 السيما مع وجود إيران كالعب رئيس في 
الحف�اظ على عدم انفج�ار الوضع السوري، 
األم�ر ال�ذي يج�ّر الوالي�ات عل�ى المنطق�ة 
بأكمله�ا، ويفت�ح الب�اب واس�عاً للتنظيمات 
اإلس�المية المتطرفة ف�ي أن تك�ون محّركاً 

للشرق األوسط.
يمكن للمراقب أن يستشف الرس�الة التي 
حصل ق�ادة الخليج والسعودي�ة وقطر على 
وجه الخصوص، عليها من قمة كامب ديفيد: 

“ليتدبر كل منكم أمره في سوريا”. 
يتزام�ن ه�ذا الص�راع الدائ�ر اآلن كلم�ا 
اقترب�ت والية أوباما م�ن نهايتها، إذ تبين أن 
االستراتيجية األميركية في سوريا لن تتورط 
بك�ل ما عرض عليها األت�راك والسعودية من 
خط�ط واقتراح�ات، وال وج�ود أيض�اً لقوة 
»معتدلة« تعمل الوالي�ات المتحدة جدياً على 
بنائه�ا.إن ك�ل ما تفعل�ه واشنط�ن اآلن هو 
تدريب 90 متدرباً س�ورياً في األردن، وهؤالء 
تنظي�م  لمواجه�ة  أوبام�ا  إدارة  س�تدفعهم 
“داعش” في سوريا، فضالً عن إسقاط نظام 
الرئي�س الس�وري بشار األس�د، وهذا يشرح 
بشك�ل جل�ّي ع�دم إرادة البي�ت األبي�ض في 

الخوض بالمستنقع السوري.
يضاف إلى ذلك أنه لن تكون هناك منطقة 
حظر جوي أو منطقة آمنة، الن القبول بها أو 
تشجيعها بصرف النظر ع�ن حاجز »الفيتو« 
الروسي المفترض في مجلس األمن وانعدام 
فرص فرضها فرضاً أحادياً، أو مجرد وضعها 
عل�ى ج�دول األعم�ال العسكري�ة األميركية 
يتطلب أمرين لم تقبل بهما الواليات المتحدة 
لسببين: أولهما تدمير البنى الدفاعية الجوية 
أن  السوري�ة كش�رط الزم ومسب�ق، علم�ا 
الجي�ش الس�وري يملك شبكة دف�اع جوي ال 
ت�زال تعم�ل بنش�اط وتغطي جبهة واس�عة 
بط�ول 800 كيلومتر، وثاني�ا بسبب الحاجة 
إلى إرس�ال قوات بري�ة إلتم�ام العمل، وهو 

طبعاً ما يرفضه األميركيون.
األوضح من ذل�ك أن الواليات المتحدة لن 
تذهب إلى حد استفزاز إيران في سوريا، إبان 
المنعط�ف األخير نحو االتفاق النووي، فضال 
ع�ن أن اإليرانيين ق�د لعبوا الدور األساس�ي 
في احتواء »داعش« ومنعوا حصار العاصمة 
بغداد، واس�تعادوا المب�ادرة على األرض في 
حزيران الماض�ي، منذ معركة جرف الصخر، 

وحتى إيقاف زحف »داعش« على اربيل.
وحّت�ى ذلك، فإن بقاء ثالثة آالف عسكري 
أميرك�ي ف�ي الع�راق، فيم�ا تق�وم بالده�م 
بتوجيه ضربات للجيش السوري، سيحولهم 

إلى أه�داف مشروع�ة، إيراني�اً وعراقياً، من 
ك�ل المجموعات التي تقات�ل حاليا إلى جانب 
الجيش السوري. كما أن عملية تطبيع وإعادة 
تأهيل الجماعات »القاعدية« داخل المعارضة 
العسكريي�ن  بتأيي�د  يحظ�ى  ال  المسلح�ة، 
األميركيي�ن، الذين تلقت اس�تراتيجيتهم في 
بناء »ق�وة معتدلة« ضربات قاتلة من »جبهة 
النصرة«، و»الجبهة اإلس�المية«، التي قامت 
تباع�اً بتصفي�ة »جبهة ث�وار س�وريا«، التي 
قادها جمال مع�روف، ثم قضت على »حركة 

حزم«.
ف�إن  المسّرب�ة،  للمعلوم�ات  ووفق�اً 
الخليجيون س�يتدبرون أنفسهم في األسابيع 
المقبل�ة إلع�ادة بن�اء المعارض�ة السوري�ة 
عل�ى أس�س »جهادي�ة« خالصة بع�د التحرر 
من الضغ�وط األميركي�ة، محوره�ا »جبهة 
النص�رة« و»جي�ش الفتح«.وإلتاحة الفرصة 
لصعود »النصرة«، يتجه األتراك والسعوديون 
إلى تحجي�م دور غرفة العمليات في إنطاكيا، 
والت�ي كانت تسم�ح لبقية األجه�زة والدول 
وانتخ�اب  الس�وري،  الداخ�ل  ف�ي  بالعم�ل 
الفصائل الت�ي يمكن تمويلها، واس�تخدامها 
في العمليات العسكرية ضد الجيش السوري، 
لكن من دون تنسيق واس�ع خ�الل العمليات، 

ومركزية في القرار.
ويطمح السعوديون واألتراك والممّولون 
إل�ى  »الجهادي�ة«،  للجماع�ات  الخليجي�ون 

استغالل سيطرة هذه الجماعات شبه الكامل 
على العم�ل العسكري في الشم�ال السوري، 
م�ن أجل بن�اء محور إس�المي خالص يستند 
إلى »جبهة النصرة« خاص�ة، والى المقاتلين 
عليه�م،  السيط�رة  يمك�ن  الذي�ن  األجان�ب 
التركي�ة، مث�ل  خصوص�ا عب�ر المخاب�رات 
»جماعة جنود الشام« الشيشانية، باإلضافة 
إل�ى »فيلق الش�ام«، و»أجناد الش�ام«، وجند 

األقصى، و »أنصار اإلسالم«.
وبحس�ب مص�ادر غربي�ة، ف�إن حكومة 

اردوغ�ان قام�ت بتجفي�ف مص�ادر تموي�ل 
»الجبهة الشامية« بعد فشلها في إدارة معركة 
حل�ب، لفت�ح الطري�ق أم�ام »جي�ش الفتح« 
وإجب�ار الفصائ�ل المت�رددة عل�ى االنضمام 
إلي�ه. وكان�ت المجموع�ات المنضوي�ة ف�ي 
»الجبه�ة الشامية«، التي قاده�ا »اإلخواني« 
عبد العزيز س�المة زعيم »لواء التوحيد«، قد 
نجحت بالعمل أشهرا، من دون تمويل مباشر 
م�ن تركي�ا، وباالعتماد على أعم�ال التهريب 
عب�ر المعابر، والخ�وات، وس�رقة الصوامع 
والمعام�ل والمحالج، لكنها ل�م تحرز تقدما 

يذكر في جبهات حلب.
تق�ارب  إل�ى  التجرب�ة  تعمي�م  ويحت�اج 
سعودي � تركي، على المدى البعيد، في حين 
ان�ه ال يستند إلى أس�س إيديولوجي�ة متينة، 
وان اس�تند إلى انقالب سعودي كبير، وتمرد 
ثنائي على مواقف واشنطن األخيرة، منها ما 
اتصل بالسعودية في ملف الضمانات األمنية، 
أو احت�واء التمدد اإليران�ي، و »التهاون« في 
المل�ف الن�ووي اإليراني، أو االس�تنكاف عن 
توجيه ضرب�ات عسكرية للجي�ش السوري، 
ومنها ما اتصل بتركي�ا، عبر رفض واشنطن 
أي منطق�ة حظ�ر ج�وي، أو تدخل ب�ري، أو 
المخطط�ات التركية التي قد تؤدي إلى انهيار 
الدولة الوطنية السورية ومؤس�ساتها، وهو 
ما ال تري�ده واشنطن اآلن، قب�ل التوصل إلى 

تص�ور لحل سياس�ي مستقبلي في س�وريا، 
والعث�ور على عناصر من داخ�ل النظام، كما 

تراهن للقبول بتغيير وفق مصالحها.
وال يب�دو أن التقارب الترك�ي � السعودي 
س�يؤدي إل�ى اس�تراتيجية مشترك�ة، برغم 
المرونة التي يبديها السعوديون نحو التعاون 
م�ع جماع�ة »اإلخ�وان المسلمي�ن«. وك�ان 
ضباط المخابرات السعودي�ة في إنطاكيا قد 
وافق�وا على إع�ادة تشكيل وتموي�ل »كتائب 
ثوار الش�ام«، من مجموعة علي شاكرلي في 
»فجر اإلس�الم« و »دي�وان األنصار«، العمود 
الفق�ري ل� »جي�ش المجاهدي�ن«، و »كتائب 
الزنكي«، و »حركة النور« »االخوانية«، وهو 
ج�زء من إطار س�عودي أوس�ع لم�د جسور 
م�ع »اإلخ�وان«، م�ن »اإلصالح« ف�ي اليمن 
في إطار حاجات »عاصف�ة الحزم« الفاشلة، 
ال�ى »النهض�ة« التونسي�ة، ف�� »اإلخ�وان« 
السوريين، الذين لم تقط�ع الرياض الجسور 
التق�ارب  يذه�ب  ال  حال.وق�د  ب�أي  معه�م 
السع�ودي � القطري � الترك�ي أبعد مما هو 
عليه. فالسعوديون يأخذون أوال على األتراك 
خذالنهم إياه�م في »عاصفة الحزم«، كما أن 
ه�دف الحرب التي يق�وم خاللها السعوديون 
بتدمي�ر اليم�ن، هو ترس�يخ زعامته�م على 
العالم العربي، والسني. وتواجه عملية إعادة 
البن�اء العسكري حول »النص�رة«، صعوبات 

كثي�رة، إذ يق�ول خبي�ر غرب�ي ف�ي الشمال 
الس�وري إن القطريي�ن حاول�وا وفشلوا في 
إقناع أبو محمد الجوالن�ي، بنقض بيعته إلى 
»القاعدة«. كما ان ممثلين عن »أحرار الشام« 
انضم�وا إلى لقاء قطري م�ع قائد »النصرة« 

للبح�ث بنق�ض البيع�ة. وكان البح�ث معهم 
ق�د تركز عل�ى فش�ل مشروعهم ف�ي إقامة 
»إمارة« مستقلة ف�ي الشمال السوري، تحت 
ضغ�ط البيئة الحاضنة، وعملي�ات المواجهة 
التي لم تتوقف مع المجموعات األخرى، مثل 
»حرك�ة ح�زم« و »جبه�ة ثوار س�وريا«، ما 
يفرض عليه�م مراجعة مشروعه�م. كما ان 
الكثرة الغالبة م�ن »األمميين الجهاديين« قد 
غادروا »النصرة« الى »داعش«، ما يعفيها من 
االلتزام�ات التي قدمها ه�ؤالء الى »القاعدة« 

قبل نق�ض بيعتهم.واألرجح أن مطلب نقض 
البيع�ة ل�م يع�د مطروح�ا عل�ى الطاولة مع 
الجوالني، إذ لن يكون باس�تطاعة »النصرة« 
أن تلع�ب ال�دور المح�وري ال�ذي يري�ده لها 
القط�ري،   � الترك�ي   � السع�ودي  المح�ور 
اذا م�ا نقض�ت بيعتها إل�ى »القاع�دة«.إذاً لن 
تكون س�وريا من أولوي�ات اإلدارة األميركية 
في األشه�ر المقبلة، ولن تواج�ه هذه الدول 
ضغوط�اً كبيرة في اس�تراتيجياتها السورية 
إال بم�ا يتع�ارض م�ع أه�داف واشنط�ن في 
مواجهة »داعش«، وعدم استفزاز إيران، التي 
ب�دأت بإرس�ال قوات إل�ى الشم�ال السوري، 
إلى جان�ب حلفائه�ا العراقيي�ن واللبنانيين، 
باإلضافة إلى روس�يا، التي ترسل المزيد من 
الخب�راء إلى س�وريا لتعزي�ز عمليات الجيش 
السوري.كم�ا أن نق�ض البيعة ق�د تؤدي إلى 
نتائج معاكسة، إذا ما تكررت عمليات الهجرة 
نح�و »داع�ش«، وخسارته�ا أكثر م�ن ثلثي 
أعضائها عندما انفجر الخالف بين »الخليفة« 
اب�و بك�ر البغ�دادي، و »الفات�ح« الجوالن�ي 
في حزي�ران الع�ام 2013، ح�ول والئهما ل� 
»القاعدة« آنذاك. واألرج�ح ان يفضل األتراك 
والسعوديون »نص�رة قاعدية« وقوية قادرة 
على مواجه�ة الجيش الس�وري، على قاعدة 
أعيد تدويرها وتنظيفها من »القاعدة«، ولكن 

من دون نصف مقاتليها على األقل.

   بغداد / المستقبل العراقي

»                            « تكشف بالتفاصيل خمطط تبديل »النرصة« بـ »داعش« 
بتمويل أنقرة والرياض

الواليات المتحدة األميركية أصبحت رسميا خارج 
لعبة األزمة السورية التي أججتها قطر مطلع عام 
2011، خاصة بعد التقارب الكبير الذي تحقق في 
الملف النووي اإليرامي، وهو ما تريد إدارة الرئيس 

باراك أوباما التفريط به

حت�ى ال�رازي والخوارزم�ي والكن�دي 
والفاراب�ي والبيرون�ي واب�ن س�يناء وابن 
الهيث�م والكواكب�ي والمتنب�ي وبش�ار بن 
برد ولس�ان الدين الخطيب واب�ن الفارض 
والجاح�ظ والمجريط�ي والمع�ري واب�ن 
طفيل والطوس�ي وابن بطوطة وابن ماجد 
وابن خلدون وثاب�ت بن قرة والتوحيدي لم 
يسلموا م�ن تصنيفات التكفي�ر والزندقة. 
وحت�ى الغزال�ي واب�ن رش�د والعسقالني 
والسه�روردي وابن حيان والن�ووي وابن 
المقف�ع والطبري والفراهي�دي لم يكونوا 

بمنأى من الحمالت العدائية التي أخرجتهم 
من الملة.

لق�د قتل�وا الطب�ري، وصلب�وا الحالج، 
وحبس�وا المعري، وس�فكوا دم أبن حيان، 
وأجب�روا اب�ن المنم�ر عل�ى العي�ش ف�ي 
المنف�ى، وأحرقوا كت�ب الغزالي وابن رشد 
واألصفهان�ي، وكف�روا الفاراب�ي والرازي 
واب�ن س�يناء والكن�دي والغزال�ي، وقتلوا 
السه�روردي، وقطعوا أوصال ابن المقفع، 
ثم طبخوها أمامه ليأكل منها قبل أن يلفظ 
أنفاس�ه بأبش�ع أن�واع التعذي�ب، وذبحوا 

الجع�د بن دره�م، وعلق�وا رأس )أحمد بن 
نصر( وداروا به في األزقة، وخنقوا )لسان 
الدين بن الخطيب( وأحرقوا جثته، وكفروا 

)ابن الفارض( وطاردوه في كل مكان.
قالوا عن ابن س�يناء في )إغاثة اللهفان 
2/374(: )انه إمام الملحدين الكافرين بالله 
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر(. قال 
عنه الكشميري في )فيض الباري 1/166(: 
)اب�ن س�يناء الملح�د الزندي�ق القرمطي(، 
وق�ال عنه الشيخ صالح الف�وزان: )باطني 
من الباطنية، وفيلسوف ملحد(، وقالوا عن 

الرازي ف�ي )إغاثة اللهف�ان 2/179(: )أنه 
من المجوس، وأنه ض�ال مضلل( فضربوه 

على رأسه بكتبه حتى فقد بصره.
وقالوا عن الفارابي في )شذرات الذهب 
وقال�وا ع�ن  وزندي�ق(،  )كاف�ر   :)2/353
الخوارزم�ي: )أنه وإن ك�ان علمه صحيحا 
إال إن العل�وم الشرعي�ة مستغنية عنه وعن 
غي�ره(، وقال�وا ع�ن الجاحظ: )أنه س�يئ 
المخب�ر، رديء االعتقاد، تنس�ب إليه البدع 
والض�الالت(، وقال�وا عن اب�ن الهيثم: )أنه 
ك�ان م�ن المالح�دة الخارجي�ن ع�ن دي�ن 

اإلسالم، وكان س�فيها زنديقا كأمثاله من 
الفالس�فة(، وقال�وا عن المع�ري: )أنه من 
مشاهي�ر الزنادقة، وفي شعره ما يدل على 
زندقت�ه وانحالله م�ن الدي�ن(، وقالوا عن 
نصي�ر الدين الطوس�ي: )أن�ه نصير الشرك 
والكف�ر واإللحاد(، وقالوا عن ابن بطوطة: 
)أنه كان مشركا كذابا(، وقالوا عن الكندي: 
)أنه كان زنديقا ضاال(، ثم جردوه من ثيابه 

وجلدوه في العراء.
االس�تنتاج الوحيد الذي يمكن أن نخرج 
به، ه�و أن تل�ك الدع�وات التي اس�تهدفت 

تكفير العلماء في الماض�ي والحاضر، هي 
الت�ي تسببت ف�ي تخلف األم�ة، وهي التي 
أس�همت في تكريس حالة الجهل والتخلف، 
وكبحت جم�اح حري�ة الفكر، وع�ادت بنا 
نحو كهوف العصور المظلمة. فال فرق بين 
األحك�ام التعسفية الجائ�رة التي أصدرتها 
النهض�ة  علم�اء  ض�د  التفتي�ش  محاك�م 
األوربي�ة، وبي�ن األحك�ام التكفيري�ة التي 
حرضت عامة الناس على قتل علماء العرب 

والمسلمين.
ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين

كال  للرازي.. كال  للخوارزمي
كاظم فنجان احلاممي

هيود أمريكا ينددون بإرسائيل: ال حيق لكم التحدث بأسمنا
   بغداد / المستقبل العراقي

نظم�ت مجموع�ة م�ن “يهود 
الحاس�يديم” )حرك�ة اجتماعي�ة( 
نيوي�ورك  مدين�ة  ف�ي  احتجاج�ا 
تندي�دا  األح�د  ي�وم  األميركي�ة 
ب�”مسي�رة الثقافة اإلس�رائيلية”، 
قائلين إن�ه ال يحق لدولة إس�رائيل 
.وقام�ت  اليه�ود  باس�م  التح�دث 
مجموعة من يهود الحاسيديم برفع 

األعالم الفلسطينية وترديد هتافات 
مناهضة للحكومة اإلسرائيلية خالل 
مرور المشاركين في المسيرة التي 
ينظمه�ا اليهود كل عام في الشارع 
الخام�س بمدين�ة نيوي�ورك .وقال 
الحاخ�ام ديفد فيلدم�ان في حديثه 
إس�رائيل  “دول�ة  إن  للصحفيي�ن 
تمث�ل  ال  وبالتأكي�د  ع�ار  وصم�ة 
اليهود”، مشيرا إلى أن “الدولة التي 
تؤسس من أشخاص يكرهون الرب 

والدي�ن ال يمك�ن أن يمثل�وا اليهود 
ف�ي العالم”.وأض�اف فيلدم�ان أن 
إسرائيل التي أس�ست قبل 67 عاما 
�ست  بعيدة ع�ن الدين والرب، وأُسِّ
فق�ط لمصالح مادي�ة وال يحّق لها 
التحدث باس�م اليه�ود، خاصة بعد 
ال�ذي ارتكبته بح�ق الفلسطينيين.

ورغ�م أن المظاه�رة شه�دت م�ن 
وق�ت آلخ�ر تراشق�ات بي�ن يهود 
الحاس�يديم واليه�ود المشاركي�ن 

ف�ي مسي�رة الثقافة اإلس�رائيلية، 
ف�إن التدابير األمني�ة المشددة من 
قب�ل الشرطة األميركي�ة منعت أي 
احتكاك�ات بينهم.وجدي�ر بالذك�ر 
أن “الحاس�يديم” حرك�ة روحانية 
اجتماعية يهودية نشأت في القرن 
الساب�ع عش�ر، وتمي�زت بالدعوة 
إل�ى عبادة ال�رب وطاعت�ه ومحبة 
النب�ي يعقوب عليه الس�الم واتباع 

الصالحين.

املرحاض الذهبي يف قرص اردوغان يثري الغضب
  بغداد / المستقبل العراقي

نوب�ة غض�ب شدي�دة أصاب�ت 
طي�ب  رج�ب  الترك�ي  الرئي�س 
بالب�ذخ،  اتهام�ه  بع�د  أردوغ�ان 
متعهداً باالس�تقالة من منصبه في 
ح�ال تمّكن زعي�م »ح�زب الشعب 
عل�ى  العث�ور  م�ن  الجمه�وري« 
�ب في قصره  مقع�د مرحاض مذهَّ
الجديد.وانتقد زعيم »حزب الشعب 

الجمه�وري« كمال كيلج�دار أوغلو 
تبذير وإسراف أردوغان في الخطب 
التي ألقاها خالل حملته االنتخابية 
عشية االنتخابات البرلمانية المزمع 
إجراؤه�ا ف�ي السابع م�ن حزيران 
الحالي.وأم�ام حشد من المواطنين 
ف�ي ازمي�ر ي�وم السب�ت الماضي، 
ق�ال كيلج�دار اوغلو س�اخراً »أّيها 
الس�ادة في أنق�رة، القص�ور ُتبنى 
لك�م وُتشت�رى طائرات وس�يارات 

مقاع�د  ُتشت�رى  مرس�يدس… 
مراحيض من ذهب.. هكذا ُتستخدم 
أردوغ�ان،  المراحيض«.وتح�دَّى 
ال�ذي انتق�ل إل�ى قصره الرئاس�ي 
1150 غرف�ة –  الجدي�د – ويض�م 
عق�ب فوزه في انتخابات الرئاس�ة 
ف�ي آب الماضي، زعي�م المعارضة 
أن يثبت صحة مزاعمه.وفي مقابلة 
والتلفزي�ون  اإلذاع�ة  هيئ�ة  م�ع 
التركية � »ت�ي ار تي«، دعا الرئيس 

الترك�ي غريم�ه »ليأت�ي متفض�اًل 
ويق�وم بجولة.. أتعج�ب ما إذا كان 
س�يستطيع العث�ور عل�ى أّي مقعد 
مرحاض من ذهب في أي من دورات 
المي�اه هذه«.وتس�اءل: »ف�ي حال 
لم يجد شيئاً كه�ذا، هل هو مستعد 
لالس�تقالة م�ن منصب�ه؟«، مجيباً 
بأنه سيترك رئاسة الجمهورية في 
حال وجد كيلجدار أوغلو مراحيض 

بة في قصره. مذهَّ

أميركا خارج اللعبة 
حفاظا على عالقتها 

بـإيـران

السعودية تصالح 
اإلرهابيين لتزعم »السنة« 

في المنطقة

ً

ً
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البشري رئيسًا للسودان.. جمددًا
و�سط رف�ض املعار�سة اأدى اليمني الد�ستورية

          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

أدى الرئي�س الس�وداني عم�ر حس�ن 
لف�رة  الدس�تورية  اليم�ن  البش�ر 
رئاسية جديدة، أمس الثالثاء، يف جلسة 
بالخرط�وم حرضه�ا زعماء  برملاني�ة 
أفارق�ة وعرب.وتواجه البش�ر يف فرة 
رئاس�ته القادمة عدة تحديات تتمثل يف 
تحس�ن املس�توى االقتصادي ملواطني 
الوض�ع  ومعالج�ة  الفق�رة،  دولت�ه 
املكون�ات  ودم�ج  امللته�ب  الس�يايس 
العس�كرية الت�ي تس�عى إىل االنفصال 
الت�ي  املعارض�ة  أح�زاب  واس�تمالة 
قاطع�ت االنتخابات، لتجن�ب مزيد من 
التوتر.ولم تصدر املعارضة الس�ودانية 
ترصيح�ات بخص�وص ه�ذا الح�دث، 
لك�ن مص�ادر اعالمية ذك�رت أن لجنة 
تنصيب املشر البش�ر أعلنت مشاركة 
أحزاب وتنظيمات سياس�ية معارضة، 
ل�م تس�مها يف حف�ل التنصيب.واش�ار 
املتح�دث باس�م تحالف ق�وى االجماع 
الوطن�ي املعارض يف الس�ودان املحامي 
ف�اروق أبوعي�ى اىل أن ي�وم تنصي�ب 
الرئي�س عم�ر البش�ر ي�وم حزي�ن يف 
تاري�خ الس�ودان، وأرجع ذل�ك إىل كون 
االنتخاب�ات التي أتت بالبش�ر رئيس�ا 
ج�رت بطريق�ة غ�ر توافقية.وأع�رب 
أبوعي�ى يف ترصيح�ات صحفي�ة عن 
أس�فه لضياع فرصة لتحقيق مصالحة 

وطنية حقيقية يف السودان.
وق�ال »ه�ذا الي�وم ه�و ي�وم حزين يف 
تاريخ الس�ودان، ألنه تتويج النتخابات 
تم فرضه�ا عىل الس�ودانين فرضا بال 
مربر وت�م رصف أم�وال طائل�ة عليها 

ب�ال م�ربر، وق�د قاطعته�ا املعارض�ة 
وغالبية الش�عب الس�وداني، وكان من 
املمك�ن أن تك�ون االنتخاب�ات محط�ة 
مهمة لتحقيق توافق وطني ومصالحة 
حقيقية لو أنه تم تأجيلها حتى تحقيق 

التوافق بدل أن يتم اس�تعمالها لتمزيق 
الشعب السوداني وتعميق االنقسامات 
فيه، لكن أهل الحكم أرادوا له أن يكون 
يوم�ا حزينا«.وكان البش�ر ق�د فاز يف 
انتخابات الرئاسة التي جرت يف نيسان 

بحصوله عىل 94 باملئة من األصوات.
وه�ذه ه�ي أول انتخاب�ات تج�ري يف 
الس�ودان من�ذ انفص�ال الجن�وب عنه 
عام 2011 إال أن العديد من ش�خصيات 
ب�«تحقيق  قاطعتها.ووع�د  املعارض�ة 

رفاهية للشعب السوداني، عرب النهوض 
باالقتصاد، واالس�تفادة من احتياطات 
الذهب التي تمث�ل ثمانية آالف طن، أي 
م�ا قيمته 380 ملي�ار دوالر«، داعيا إىل 
»العمل مع دول املنطقة إليجاد الحلول 

السياسية لتجنيب املزيد من الحروب«.
وقب�ل تنصيبه رس�ميا ، تعهد البش�ر 
ىف لق�اء م�ع ن�واب حزب�ه يف الربمل�ان 
بالخرطوم بان يكرس فرته الرئاس�ية 
الجدي�دة لتحقي�ق األمن وف�رض هيبة 
الدول�ة يف كافة ارجاء الس�ودان وايجاد 

حلول لالوضاع االقتصادية املردية.
وقال البش�ر بحس�ب ما ذكرت وسائل 
اعالم سودانية »نريد أن ينطلق السودان 
م�ن خ�الل ال�دورة القادم�ة ووضعنا 

أسبقياتنا بصورة واضحة«.
وأض�اف »ان األس�بقية األوىل تتمثل يف 
تحقيق األمن وف�رض هيبة الدولة عىل 
كل أطراف الس�ودان، ألن�ه بدون توفر 
األم�ن ف�ان كل ما يطلبه من�ا اآلخرون 
والتنمي�ة  األم�ن  ألن  رساب�ا  س�يكون 

وجهان لعملة واحدة«.
واعل�ن البش�ر ع�ن أن األي�ام القادمة 
ستش�هد تش�كيل الحكوم�ة الجدي�دة 
للبالد، مؤكدا أنها ستميض يف استكمال 
مس�رة التنمي�ة والتخطي�ط، وفقا ملا 
تعهد ب�ه يف برنامجه االنتخابي، وصوال 
والعي�ش  والتط�ور  التنمي�ة  لتحقي�ق 

الكريم للشعب السوداني.
وأكد أن الحوار الوطنى الشامل بشقيه 
الس�يايس واملجتمعي، وال�ذي دعا إليه 
الع�ام امل�ايض، ق�د اكتمل�ت ترتيبات�ه 
وح�ددت آلياته، مش�را إىل أن فعالياته 

ستنطلق خالل األيام القليلة القادمة.
أح�زاَب  إىل  رس�الة  البش�ر  ووج�ه 
املعارض�ة التي ما زالت تقف مرددة أو 
رافضة للحوار، والحركات املتمردة التي 
اخت�ارت طريق العن�ف بدي�ال للحوار، 
قائال » إن حضن الوطن ما زال مفتوحا 

الستقبالهم، ولن نوصد األبواب يف وجه 
القوى السياس�ية التي ترف�ض العنف 

وترتيض الحوار منهجا ووسيلة«.
وأعلن البش�ر، مج�ددا العف�و الكامل 
ع�ن حملة الس�الِح الراغب�ن بصدق يف 
العودِة واملش�اركة يف الح�وار، ودعا أن 
يكون الحوار والتفاهم واملش�اورة هي 
الوس�ائل لح�ل كافة القضايا، مش�ددا 
عىل الس�عي لصون الوطن من االخراق 

الخارجي واألجندة الدولية.
بمنعط�ف  يم�ر  الس�ودان  »إن  وق�ال 
إقليم�ي  محي�ط  يف  مه�م  تاريخ�ي 
مضطرب يس�وده االح�راب والخراب، 
مطالبا باملزيد من وحدة الصف والكلمة 

والعمل املشرك ملصلحة الوطن«.

تعل�ن الرشكة العامة للس�كك الحدي�د العراقية احدى تش�كيالت وزارة النقل 
عن اجراء املزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 
2013 النافذ لتاجر العقارات  املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة لرشكتنا والتي 
س�تجري املزايدة عليها يف محطة بغداد املركزية ومنطقة كركوك يف اليوم 30 
م�ن الي�وم التايل  لنرش االعالن يف الصحيفة يف تمام الس�اعة العارشة  صباحا  
واذا واف�ق يوم املزايدة عطلة رس�مية  فتكون املزايدة يف الي�وم الذي يليه من 
الدوام الرس�مي فعىل الراغبن باالشراك يف املزايدة الحضور يف الزمان واملكان 
املعينن مستصحبن معهم التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة 
بصك مصدق او نقدا عىل ان تس�تكمل باقي التامينات  بالس�عر الذي ترس�و 
علي�ه املزايدة وعىل املزايد جلب املستمس�كات املطلوبة )هوية االحوال املدنية 
وشهادة الجنس�ية وبطاقة الس�كن والبطاقة التموينية  االصلية واملصورة( 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور االعالن والخدمة البالغة 2% من قيمة 
االيجار الس�نوي ويتم تس�ديد بدل االيجار الس�نوي دفعة واحدة عند االحالة 
القطعي�ة ويمكن االطالع عىل العقار قبل موعد املزايدة وعىل من ترس�و عليه 
املزايدة تس�ديد بدل االيجار خ�الل )30( يوما من تاريخ املصادقة وبعكس�ه 
يعترب ناكال ويتحمل جميع االجراءات القانونية املرتبة عليه وعىل من ترس�و 
علي�ه  املزايدة مراجعة ش�عبة االم�الك والعقارات / يف مق�ر الرشكة لغرض 

تبليغه باالحالة القطعية.

رقم االخطار
2015/466

اعالن
م�ن / محكم�ة قوى االم�ن الداخ�ي املنطقة 

الخامسة بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب  )الرشطي س�الم ش�الل 
اىل    مديري�ة رشط�ة  املنس�وب    ) منس�ف 
محافظة الب�رصة     ملا كنت متهما وفق املادة  
5 / ق.ع.د رقم 14  لس�نة 2008   لغيابك عن 
مق�ر عملك م�ن تاري�خ  16 /2014/8 ولحد 

االن   
  وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
به�ذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى 
االم�ن الداخي للمنطق�ة الخامس�ة بالبرصة 
خالل م�دة ثالثون يوما م�ن تاريخ تعليق هذا 
االع�الن يف مح�ل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغر 
املنقولة ويطلب من املوظفن العمومين القاء 
القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
سلطة حكومية وإلزام االهلين الذين يعلمون 
بمح�ل اختفائ�ك باخب�ار الجه�ات املختص�ة 
اس�تنادا للمادة 69 /اوال وثاني�ا وثالثا ورابعا 
من قان�ون اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مقتبس الحكم الغيابي

رقم املقتبس / 565 / 2015 

اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�ي 

الخامسة بالبرصة

اسم املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي فايز عجيل 

فارس سمر / مديرية رشطة محافظة البرصة 

رقم الدعوى وتاريخها : 391 / 2015

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2011/12/31

تاريخ الحكم : 26/ 2015/4

املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 

حكمت محكمة قوى االمن الداخي الخامسة عىل 

املدان الغائب )الرشطي فايز عجيل فارس سمر( 

باسم الشعب بما يي :

1 � بالحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق املادة 

5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 بداللة املادتن 61/

اوال و 69 /اوال م�ن ق. أ.د رق�م 17 لس�نة 2008 

لغيابه عن مقر عمله م�ن تاريخ 2011/12/31 

ولحد االن.

2 � اعط�اء املوظفن العمومين صالحية القبض 

علي�ه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الص�ادر يف حقه 

اس�تنادا الح�كام املادة 69 / ثانيا م�ن ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.

3 � ال�زام املواطن�ن االخب�ار ع�ن مح�ل اختفاء 

املحكوم أعاله اس�تنادا ألحكام امل�ادة 69 / ثالثا 

من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.

4 � حجز اموال�ه املنقولة وغر املنقولة اس�تنادا 

ألحكام املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لس�نة 

. 2008

5 � اخراجه من الخدمة اس�تنادا للمادة 42 / أوال 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.

6 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ماجد 

ه�ادي جخي�م  مبلغ ق�دره عرشون ال�ف دينار 

ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

حكما غيابيا صادرا باتفاق اآلراء استنادا ألحكام 

املادة 61 / اوال من ق . أ. د قابال لالعراض وافهم 

علنا  يف /   / 2015م   

رئيس املحكمة

رقم االخطار
2015/472

اعالن
م�ن / محكمة ق�وى االم�ن الداخي 

املنطقة الخامسة بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب  )الرشط�ي اول 
قاس�م صال�ح ع�ي (  املنس�وب اىل    
مديري�ة رشطة محافظة البرصة   ملا 
كنت متهم�ا وفق امل�ادة  5 / ق.ع.د 
رق�م 14  لس�نة 2008   لغياب�ك عن 
مقر عملك من تاريخ  27 /2014/8 

ولحد االن   
  وبم�ا ان مح�ل اختفائ�ك مجه�ول 
اقت�ىض تبليغك بهذا االع�الن عىل ان 
تح�رض ام�ام محكم�ة ق�وى االمن 
الخامسة بالبرصة  الداخي للمنطقة 
خ�الل مدة ثالث�ون يوما م�ن تاريخ 
تعلي�ق هذا االع�الن يف مح�ل اقامتك 
وتجي�ب ع�ن التهم�ة املوجهة ضدك 
وعند ع�دم حض�ورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز اموال�ك 
املنقول�ة والغر املنقول�ة ويطلب من 
الق�اء القبض  املوظف�ن العمومين 
عليك اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب 
االهلي�ن  س�لطة حكومي�ة وإل�زام 
الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار 
الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 
/اوال وثاني�ا وثالثا ورابعا من قانون 
اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لقوى 

االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

اعالن
ق�دم املدع�ي عمر احمد محم�د  طلبا 
ي�روم فيه تبديل اس�مه م�ن عمر  إىل 
عمار فم�ن لديه اعراض عىل الدعوى 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظر بالدعوى وف�ق احكام املادة 21 
م�ن قان�ون االح�وال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .
اللواء تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

فقدان
فق�دت مني هوي�ة رشكة ب�ركات املنى 
للمدي�ر املف�وض عص�ام نق�ي توفي�ق 
ج�واد برقم )772( والص�ادرة من وزارة 
الدائ�رة  ال�رشكات  مس�جل  التخطي�ط 
القانونية. فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/ 

الرصافة االتحادية
الهيئة االستئنافية الثانية

العدد: 640/ س2/ 2015 
التاريخ: 26/ 5/ 2015 

اىل/ املس�تأنف عليه االول /عي 
مزبان فضاله

للطعن االستئنايف املقدم من قبل 
املس�تأنف امن بغ�داد/ اضافة 
لوظيفته بالدعوى املرقمة 60/ 
س2/ 2015 عىل القرار البدائي 
الصادر من محكمة بداءة بغداد 
الجديدة بالعدد 1562/ اعراض 
الغر/ 2014 يف 31/ 3/ 2015 
وملجهولية مح�ل اقامتك. تقرر 
بصحيفت�ن  اعالن�ا  تبليغ�ك 
امام هذه  بالحض�ور  محليتن 
املحكم�ة يف يوم املرافعة 8/ 6/ 
2015 ويف حال�ة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا.
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد/ 

الرصافة االتحادية
دار القضاء يف بغداد الجديدة
محكمة بداءة بغداد الجديدة

العدد: 1273/ ب/ 2014 
التاريخ: 31/ 5/ 2015 

اعالن
اىل الشخص الثالث/ محمد سبتي 

نجم
بن�اء عىل اقام�ة الدع�وى البدائية 
املرقمة اع�اله واملقامة امام هذه 
املحكم�ة من قب�ل املدع�ي/ امن 
بغ�داد – اضاف�ة لوظيفت�ه والذي 
يطالب بها ابطال قيد العقار املرقم 
واع�ادة  وزيري�ة  م14   1870  /5

تسجيله بأسم امانة بغداد.
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ لذا 
ق�ررت املحكم�ة تبلغ�ك اعالن�ا يف 
بالحض�ور  محليت�ن  صحيفت�ن 
اىل ه�ذه املحكمة صب�اح يوم 9/ 
الحض�ور  ع�دم  وعن�د   2015  /6
او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا 
س�تقوم املحكمة باملرافعة غيابيا 

وعلنا حسب االصول.
القايض

رقم االخطار
2014/333

اعالن
م�ن / محكم�ة قوى االم�ن الداخ�ي املنطقة 

الخامسة بالبرصة
اىل / املته�م الغائ�ب  )الرشط�ي ش.م ج�راح 
ياس�ن طاهر (  املنسوب اىل     رشطة  البرصة     
ملا كنت متهم�ا وفق املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  
لسنة 2008   لغيابك عن مقر عملك من تاريخ  

8 /2012/1 ولحد االن   
  وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
به�ذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى 
االم�ن الداخي للمنطق�ة الخامس�ة بالبرصة 
خالل م�دة ثالثون يوما م�ن تاريخ تعليق هذا 
االع�الن يف مح�ل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغر 
املنقولة ويطلب من املوظفن العمومين القاء 
القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
سلطة حكومية وإلزام االهلين الذين يعلمون 
بمح�ل اختفائ�ك باخب�ار الجه�ات املختص�ة 
اس�تنادا للمادة 69 /اوال وثاني�ا وثالثا ورابعا 
من قان�ون اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية

يف الصويرة
العدد : 415/ش/2015
التاريخ / 2015/5/18

اىل / محكمة تحقيق الصويرة
يرج��ى تزويدن����ا بنس��خ 
مصورة ومصدق�ة من االوراق 
التحقيقي�ة الخاص�ة باملفقود 
)احمد عاش�ور حس�ن( وذلك 
لحاجتنا اليه�ا لغرض الدعوى 

الرشعية املرقمة اعاله
القايض
عامر عبد الله خرض

فقدان
فق�دت  من�ي هوي�ة الطال�ب) وائل 

جبار عبد العال(
ف�رع   / التطبيقي�ة  العل�وم  قس�م 
ع�ىل  علي�ا  دراس�ات  الرياضي�ات 
م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد  )عمار ناظم حس�ن (ال�ذي يطلب فيه 
تبديل اللقب    من  )اللطيف (  اىل )املكاصيص املوس�وية( فمن لديه اعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

المشيداتالمساحةت
نوع 

االستخدام
التاميناتمدة التاجير

1

مخزن رقم2 مساحته 
4636م2 والواقعة عىل 

جزء من القطعة  املرقمة 
91/1423 عطيفية

مشيد من 
الكاربي

3 سنواتمخزن

 14,836,000
اربعة عرش مليون 
وثمنمائة وستة 
وثالثون الف دينار

2
جزء من القطعة املرقمة 38 

مروكة مساحة /250م2
فارغة

كراج 
لوقوف 
السيارات

سنة واحدة

 750,000
سبعمائة 

وخمسون الف 
دينار

3
سقيفة مترضرة )هيكل( 

بمساحة 2000 م2 والواقعة 
يف منطقة كركوك

سنة واحدةمخزنفارغة
3,000,000 ثالثة 

مالين دينار

وزارة النقل
الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية

اعالن تأجري عقاراتجلنة  البيع والتاجري املركزية

املدير العام
للرشكة العامة للسكك احلديد العراقية
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حمافظ ذي قار يعلن أهوار النارصية مناطق منكوبة

القضاء االعىل: وفٌد من النزاهة النيابية يزور رئيس جهاز االدعاء العام

   ديالى/المستقبل العراقي

اعلنت دائرة صح�ة محافظة ديالى،امس الثالثاء، عن والدة 
طفل احش�اؤه خارج جسده في مستش�فى حكومي ببعقوبة، 
مبين�ة ان الحال�ة تعتبر ن�ادرة وه�ي االولى م�ن نوعها داخل 

المحافظة.
وقال المتحدث االعالمي باسم صحة ديالى فارس العزاوي، 
إن “ام�رأة ول�دت طف�ال ف�ي مستش�فى البت�ول التعليمي في 
بعقوبة احش�اؤه خارج جس�ده”، مبينا ان “ه�ذه الحالة نادرة 

وهي االولى من نوعها في ديالى”.
واضاف العزاوي ان “الطفل يعاني من تش�وه خلقي كبير”، 
مش�يرا الى ان “وال�دة الطفل بحالة صحية مس�تقرة وتخضع 

لمتابعة من قبل فريق طبي متخصص”.
وتش�هد مستش�فيات ديالى والمحافظات العراقية االخرى 
تس�جيل حاالت تش�وه خلقي بين فترة واخ�رى، نتيجة عوامل 

وراثية او بسبب المخالفات الحربية، بحسب مصادر طبية.

صحة دياىل تعلن والدة طفل احشاؤه 
خارج جسده

    بغداد/المستقبل العراقي

 اعل�ن محاف�ظ ذي ق�ار يحي�ى 
الناصري، أن اهوار جنوب الناصرية 
مناطق منكوبة بع�د تعرض مناطق 
واس�عة منه�ا ال�ى الجف�اف نتيجة 
شح المياه وانخف�اض منسوب نهر 
الف�رات، داعي�اً الحكوم�ة المركزية 
والمنظم�ات الدولي�ة للضغ�ط على 
تركي�ا إلط�الق المي�اه ف�ي االنه�ر 

المغذية لألهوار.
وقال الناصري في بيان صحفي، 
عقب سلسلة من االجتماعات عقدها 
م�ع مدير الم�وارد المائية المهندس 
حسين علي حسين وع�دد من نوابه 
ومعاونيه ورؤساء الوحدات االدارية 
المتاخم�ة  المناط�ق  م�ن  ووف�ود 
ألهوار الناصرية إن “ادارة محافظة 
ذي قار تعل�ن مناطق واهوار جنوب 
الناصري�ة مناط�ق منكوب�ة نتيج�ة 
الجف�اف وشح�ة وتل�وث المياه في 
ح�وض نهر الفرات ومص�ادر المياه 
اه�وار  لمناط�ق  المغذي�ة  االخ�رى 

الناصرية”.
واضاف ان “واق�ع المياه الحالي 
ف�ي مناطق واهوار جنوب الناصرية 
واقع بائس جدا وهو يستدعي تكثيف 
المركزي�ة  الحكوم�ة  الجه�ود م�ن 
والمنظم�ات الدولية والس�يما االمم 
للتدخل  اليونسكو  المتحدة ومنظمة 
والضغط على الجانب التركي إلطالق 
المياه في نهر الفرات ومصادر المياه 
أن  الناص�ري  واوض�ح  االخ�رى”. 
“المي�اه الواصلة ال�ى مناطق جنوب 
الناصري�ة ه�ي عب�ارة عن س�موم 

قاتل�ة من شدة الشحة والتلوث وهو 
ما تسبب بتفشي االمراض وتسجيل 
نح�و الف حالة اصابة بمرض جدري 
الم�اء واالم�راض الجلدي�ة ونف�وق 
كميات كبيرة من االس�ماك وتعرض 
قطع�ان الجام�وس لله�الك والعمى 

نتيجة العطش والمياه الملوثة”.
وتابع أن “المياه الحالية المغذية 
لأله�وار هي مخلفات مياه البزل في 

المشاري�ع الزراعية في المحافظات 
االخرى وكذلك مخلفات مياه الصرف 
الصح�ي”، مؤكداً “توق�ف العشرات 
م�ن مجمعات مياه الش�رب في عدد 
م�ن الوح�دات االدارية ف�ي مناطق 

اهوار الناصرية”.
وكانت مديرية البيئة في محافظة 
ذي قار، أعلنت في وقت س�ابق، عن 
ظه�ور هالك�ات ف�ي أس�ماك مبزل 

شرق قض�اء الغ�راف، وفيم�ا عزت 
أس�باب نفوق األس�ماك إل�ى ارتفاع 
مع�دالت األم�الح والكبري�ت بنسب 
عالية ج�داً في المبزل، دعت الجهات 
المعني�ة ف�ي المحافظ�ة للح�د من 
اس�تخدام السموم في الصيد الجائر 

لألسماك.
وتواج�ه مناطق أه�وار الجنوب 
جمل�ة م�ن المشاكل أبرزه�ا تذبذب 

مناس�يب المي�اه ونق�ص الخدمات 
األساسية فضالً عن ضعف االهتمام 
بالث�روة الحيوانية ف�ي تلك المناطق 
التي تشتهر بتربية الجاموس وصيد 
االسماك والطيور وغالباً ما تتعرض 
األوبئ�ة  ال�ى  الجام�وس  قطع�ان 
واألمراض التي تؤدي الى نفوق عدد 
كبير منها ما ي�ؤدي ذلك الى خسائر 

كبيرة لمربي الجاموس.

   بغداد/المستقبل العراقي

اس�تقبل السيد رئي�س جهاز االدع�اء العام 
القاضي محمد الجنابي في مكتبه بمقر السلطة 
القضائية ,امس الثالثاء, وفداً من لجنة النزاهة 
النيابي�ة ف�ي مجاس الن�واب، في لق�اء حضره 
رئيس هيئة اإلش�راف القضائي القاضي كاظم 
الخفاجي والمتحدث الرسمي للسلطة القضائية 

القاضي عبد الستار بيرقدار.
وق�ال القاضي محمد الجناب�ي إن “القانون 
أوج�ب على الوزارات ومؤس�سات الدولة كافة 
إخب�ار االدعاء العام ع�ن الجنايات والجنح التي 
تقع على المال العام، معززة باألدلة والوثائق”.

الع�ام  أن “أب�واب االدع�اء  الجناب�ي  وأض�اف 
مفتوح�ة أم�ام الجميع ويق�وم بواجب�ه وفقاً 

للقانون”.

من جانبه, ق�ال رئيس لجنة النزاهة النيابية 
النائ�ب ط�الل الزوبع�ي ب�”إننا نسع�ى لتعزيز 
التعاون مع السلطة القضائية لمحاربة الفساد 

وعلى جميع األصعدة”.
بدوره، ذكر القاضي عبد الستار بيرقدار في 
تصري�ح صحف�ي, إن “اللجنة النيابية س�تسلم 
االدعاء العام 80 ملفاً تخص مختلف مؤسسات 

الدولة، بغية القيام باإلجراءات الالزمة”.

   بغداد/المستقبل العراقي

دعا نائب رئيس مجلس محافظة النجف لؤي الياسري، 
امس الثالثاء، إلى عقد اجتماع طارئ لمحافظات الفرات 
األوس�ط لمناقشة أزمة المياه، فيم�ا طالب رئيس لجنة 
الزراعة في المجلس القائد العام للقوات المسلحة رئيس 
ال�وزراء حيدر العبادي إلى جعل أولوي�ة المعارك تحرير 
الس�دود التي يسيط�ر عليه�ا “داعش”.وقال الياس�ري 
خالل جلسة للمحافظة عقدت يوم امس،إن “محافظات 
الفرات األوسط تتعرض الزمة مياه تتطلب اتخاذ موقف 
حازم وس�ريع”.وأضاف الياس�ري أن “األزم�ة الحالية 
تتطل�ب اجتماع�اً طارئ�اً لمحافظ�ات الفرات األوس�ط 
التخ�اذ موق�ف ح�ازم فضالً ع�ن تشكيل خلي�ة أزمة”، 
مشي�راً إلى أن “التنظيم�ات اإلرهابية باتت تسيطر على 
اغل�ب الس�دود الواقع�ة عل�ى نهر الفرات الس�يما س�د 
الطبق�ة الواقع ف�ي الجانب السوري مم�ا يتطلب إيجاد 

حلول وبدائل سريعة”.
م�ن جانبه، طالب رئي�س لجنة الزراع�ة والمياه في 
مجل�س المحافظة هاشم الكرعاوي القائد العام للقوات 
المسلحة حيدر العبادي ب�”توجيه العمليات إلى السدود 

وتحريرها من سيطرة داعش”.

   بغداد/المستقبل العراقي

توعد مجل�س محافظة بغ�داد، باتخ�اذ اإلجراءات 
القانوني�ة بح�ق أصح�اب المول�دات غي�ر الملتزمي�ن 
بالتعليمات التي أصدرها بش�أن سعر األمبير وساعات 
التشغيل.وقال رئيس لجنة النفط والطاقة في المجلس 
سعد س�ادر ان “تش�غيل المولدات األهلية سيكون من 
الس�اعة 12 ظهرا الى السادس�ة صباحا”، مش�يرا إلى 
إن “هناك مجموع�ة من االجراءات القانونية س�تتخذ 
بح�ق أصح�اب المول�دات غي�ر الملتزمي�ن بتعليم�ات 
المحافظة”.وأض�اف إن “األبواب مفتوحة الس�تقبال 
ش�كاوى المواطني�ن”، موضحا ان “منافذ الش�كاوى 
هي وزارة النفط، ومحافظة بغداد، والمجالس البلدية، 
والمؤسس�ات االعالمية”.واوض�ح ان “حص�ة ال�كاز 
للمولدات ازدادت الشهر الماضي 10 لترات، وهذا الشهر 
س�تكون 20 لت�را، ولكن الف�رق هو ان�ه كانت الحصة 
تعطى في الس�نوات الماضية خالل األشهر األربعة في 
حزي�ران، وتموز، واب، وايلول، بش�كل مجاني ولكنها 
هذه الس�نة ل�م تعط بش�كل مجاني بل بس�عر مدعوم 
هو 400 دين�ار للتر الواحد”.وكان س�ادر، قال الثالثاء 
الماض�ي، ان “مجلس المحافظة ص�وت على ان يكون 
س�عر األمبي�ر تس�عة آالف دين�ار، مقابل تش�غيل من 
الساعة الثانية عش�رة ظهرا ولغاية السادسة صباحا، 
بالتن�اوب م�ع الكهرباء الوطني�ة”، موضح�ا انه “تم 

تخصيص 20 لترا للكي في الواحد”.

جملس النجف يدعو اىل اجتامع طارئ 
ملعاجلة أزمة املياه

جملس بغداد يتوعد أصحاب 
املولدات املخالفني لضوابط التشغيل

   بغداد/المستقبل العراقي

ح�ذرت الهيئ�ة العليا للح�ج والعم�رة ، امس الثالث�اء، من 
التعامل مع المكاتب الوهمية التي تدعي بوجود الحج التجاري 

، مش�يرة ال�ى ان ه�ذه 
المكتب ال تمثلها .

وذك�رت الهيئة ، انه 
اي  للهيئ�ة  توج�د  ال   “
شخص أو مكتب يمثلها 
المكات�ب  باس�تثناء 
له�ا  التابع�ة  الرس�مية 
في جمي�ع المحافظات 
“ ، مش�يرة ال�ى ان�ه “ 
كل من يدع�ي بارتباطه 
بالهيئة بما يخص الحج 
الى بيت الله الحرام فأن 

غرضه هو االحتيال على المواطنين”.
ودع�ت الهيئة جمي�ع المواطنين الى “ ع�دم االنجرار خلف 
األشخاص والمكاتب الوهمية أو دفع أي مبالغ مالية لمن يدعي 
تس�هيل التسجيل على موس�م الحج المقبل أو ارتباطه بالهيئة 

. “
وتنتش�ر المكاتب الت�ي تدعي الحج التج�اري في العاصمة 
بغ�داد و المحافظ�ات االخ�رى ، حي�ث تق�وم ه�ذه المكات�ب 
باس�تقبال معام�الت المواطنين الراغبين ف�ي الذهاب الى بيت 

الله الحرام الداء فريضة الحج .

هيئة احلج حتذر من التعامل
مع »مكاتب احلج التجاري«

النقل توفر 300 عجلة لنقل زائري النصف من شعبان

    بغداد/المستقبل العراقي

افتتح محافظ بغداد علي محس�ن التميمي 
مش�روع اضاف�ة 8 صف�وف لمدرس�ة لقمان 
الحكي�م في قض�اء الحس�ينية لالس�هام في 
التقليل م�ن الزخم على المدارس االخرى التي 

تعاني من الدوامات المزدوجة “.
وقال المحافظ خالل افتتاحه المشروع, ان 
“ هذا المشروع يضم اضافة 8 صفوف لمدرسة 
لقمان الحكيم “، مؤكدا ان “المحافظة وضعت 
ضم�ن خطته�ا اضافة اس�تغالل المس�احات 
االرضية في بعض المدارس الضافة الصفوف 
وه�ي خط�وة للقض�اء عل�ى مش�كلة الدوام 

المزدوج في المدارس االخرى”.

حمافظ بغداد يفتتح مرشوع 
توسيع مدرسة لقامن 

احلكيم يف احلسينية

االتصاالت تعتزم صياغة عقود جديدة مع رشكات االنرتنت
    بغداد/المستقبل العراقي

االتص�االت، توجهه�ا  أك�دت وزارة 
نحو المشاريع االستثمارية والمشاريع 
المشتركة مع القطاع الخاص، وأشارت 
إلى أن ش�ركات القط�اع الخاص تتحرك 
بحرية أكبر وتلبي الحاجة بش�كل أسرع 
وأفضل، وفيما كشفت عن عزمها تجديد 
العق�ود م�ع ش�ركات االنترن�ت خ�الل 
األس�ابيع المقبلة، لفتت إل�ى أنها تعمل 
على إدخال المزيد من ش�ركات االنترنت 

إلى السوق العراقية.  
وق�ال الوكيل األق�دم لل�وزارة، أمير 
البيات�ي، إن “ال�وزارة تتوجه في الوقت 
الحال�ي نح�و االنفت�اح عل�ى ش�ركات 
القطاع الخاص والمشاريع االستثمارية 
بس�بب التحدي�ات الت�ي يواجهه�ا البلد 
بس�بب الضائق�ة المالي�ة”، مؤك�داً أن 
“ال�وزارة تدع�م في ه�ذه الم�دة إقامة 

مشاريع بالش�راكة مع القطاع الخاص 
أكبر”.وأش�ار  بحري�ة  تتح�رك  كونه�ا 
البيات�ي، إلى أن “ش�ركات الدولة مقيدة 
بجملة من القوانين والضوابط ما يجعل 
عمل الشركات الخاصة أسرع وأفضل”، 

مبين�اً أن “الوزارة أخ�ذت بعين االعتبار 
منح المشاريع الستراتيجية التي تحتاج 
إلى أم�وال كبي�رة إلى القط�اع الخاص 
بعقود طويل�ة األمد، في حين س�تمنح 
س�نوية  بعق�ود  الصغي�رة  المش�اريع 

محددة”.وأك�د وكي�ل وزارة االتصاالت، 
“عزم الوزارة على تجديد عقود شركات 
االنترن�ت العامل�ة في الع�راق وإلزامها 
ببنود تعود بالفائدة على المواطنين من 
بينه�ا تخفيض أجور خدم�ة االنترنت”، 
مرجح�اً أن “يت�م تجدي�د تل�ك العق�ود 
خالل األس�ابيع القليل�ة المقبلة”.ولفت 
البيات�ي، إل�ى أن “ال�وزارة تعم�ل عل�ى 
ش�ركات  لمراقب�ة  منظوم�ات  نص�ب 
االنترن�ت وتس�جيل أي خ�رق تقوم به 
تلك الشركات”، مش�يراً إلى أن “الوزارة 
تعمل على إدخال عدد اكبر من ش�ركات 
االنترنت وعدم االقتصار على ش�ركة أو 
شركتين لخلق توازن ومنافسة حقيقية 
لتقديم خدمة جيدة تع�ود بالفائدة على 
“العدي�د  أن  البيات�ي،  المواطن”.وبّي�ن 
م�ن الش�ركات قدم�ت عروض�اً لدخول 
س�وق االنترنت في الع�راق إال أن الكثير 
من تلك الش�ركات هي شركات وسيطة 

ال يمك�ن االعتم�اد عليه�ا”، مؤك�داً أن 
“الوزارة تح�اول التعاقد مع الش�ركات 
االنترن�ت  لخدم�ة  الحاج�ة  ألن  األم، 
باتت فعلية وملحة ف�ي البالد”.يذكر أن 
خدم�ة االنترنت بالنط�اق العريض، هي 
أح�د أنواع االتصال ذات الس�رعة عالية، 
تس�اوي أو أس�رع من 256 أو ربما 768 
كيل�و بت/ ثانية، في حين يقتصر مودم 
الطل�ب الهاتفي على مع�دل أقل من 56 
كيلو بت/ ثانية، ما يتيح إمكانية استالم 
ك�م هائ�ل م�ن البيانات.وتع�د خدم�ة 
االنترنت في العراق رديئة عموماً فضالً 
عن ارتفاع أسعارها، مقارنة بباقي دول 
المنطقة، برغم الزيادة المطردة في عدد 
المستخدمين، إذ أعلنت وزارة االتصاالت، 
في)ال��22 م�ن آذار 2014 المنص�رم(، 
عن “زيادة نس�بة” مستخدمي االنترنت 
ف�ي العراق خ�الل ذلك الع�ام، إلى 15% 

مقارنة بعام 2013 الماضي.

     بغداد/المستقبل العراقي

باشر أس�طول وزارة النقل في نقل 
زائري اإلمام الحسين واخيه ابو الفضل 
ليلة  العباس)عليهما السالم( بمناسبة 
النصف من ش�عبان ذكرى ميالد اإلمام 

الحجة المنتظر )عج( داخل القطوعات 
األمنية مجانا .

وذك�ر بي�ان لل�وزارة أن” ال�وزارة 
أع�دت خط�ة متكامل�ة بالتنس�يق مع 
غرف�ة عملي�ات كرب�الء حي�ث وفرت 
المس�افرين  لنق�ل  العام�ة  الش�ركة 

والوفود والشركة العامة للنقل البري} 
300{ عجلة مختلفة اإلحجام واألنواع 
فيم�ا وف�رت الش�ركة العامة للس�كك 
الحديد }5{ خمس�ة قطارات من بغداد 
إل�ى كرب�الء والعكس وهيئة الش�ركة 
 1050 الخ�اص  النق�ل  إلدارة  العام�ة 

س�يارة تابع�ة لقط�اع النق�ل الخاص 
في محوري محافظة النجف االش�رف 

وبابل”.
وأش�ار إلى أن” عملية نقل الزائرين 
تج�ري بانس�يابية عالي�ة عل�ى محور 
مدينة بغداد مبينا أن الوزارة مس�تعدة 

ف�ي المس�اهمة بنق�ل الزائري�ن على 
المحاور األخ�رى أن تطل�ب األمر ذلك 
فيم�ا عب�ر العدي�د م�ن الزائري�ن عن 
ارتياحه�م من خط�ة وزارة النقل لهذا 
الع�ام حيث تتوف�ر عج�الت النقل في 

أماكن متعددة .

    بغداد/المستقبل العراقي

 وق�ع وزي�ر النف�ط ع�ادل عب�د 
المهدي, امس الثالثاء، مذكرة تفاهم 
االذربيجان�ي،  الطاق�ة  وزي�ر  م�ع 
ذات  األذربيجاني�ة  الش�ركات  داعي�ا 
االختص�اص للمس�اهمة ف�ي تطوير 

البنى التحتية للنفط في العراق.
مكت�ب  ع�ن  ص�در  بي�ان  وق�ال 
المستش�ار اإلعالم�ي لوزي�ر النفط, 
تلقته، ان “عادل عب�د المهدي ووزير 
الطاق�ة االذربيجان�ي وقع�ا مذك�رة 
البلدي�ن ف�ي مج�االت  تفاه�م بي�ن 
الطاقة وتطوي�ر البنى التحتية للنفط 

في العراق”.
“المذك�رة ستش�مل  ان  وأض�اف 
تدري�ب العاملين ف�ي مجاالت الطاقة 
ف�ي الع�راق, وتطوير البن�ى التحتية 

للمنش�أت النفطي�ة مبين�ا ان وزي�ر 
النفط عادل عبد المهدي دعا الى فتح 

افاق جديدة لالستثمار بين البلدين”.
وتاب�ع ان “عبد المهدي أش�ار الى 

ض�رورة ان يتم تدريب االيدي العاملة 
العراقي�ة على وس�ائل متط�ورة في 
اس�تخراج النفط مش�يرا ال�ى أهمية 
التع�اون مع أذربيج�ان وبما ينعكس 

ايجابا عل�ى واقع الصناع�ة النفطية 
والبنى التحتية للمنشأت النفطية”.

و ش�ارك وزي�ر النفط ع�ادل عبد 
المه�دي في افتتاح مع�رض ومنتدى 
و  الثان�ي  الدول�ي  والغ�از  النف�ط 
العش�رون في أذربيجان واكد الس�يد 
وزير النفط حرص الوزارة على تهيئة 
البيئة االمنة الستقطاب االستثمارات 
الت�ي تص�ب ف�ي مصلح�ة القط�اع 
النفطية  بالصناعة  النفطي وترتق�ي 

في البالد .
والتقى عبد المهدي برئيس شركة 
االذربيجاني�ة مؤكدا  النف�ط والغ�از 
سعي بالده لتعزيز العالقات والتعاون 
االقتص�ادي بين البلدي�ن وبما يحقق 
مصالحهما “ مبين�ا وجود تفاهمات 
لتوقيع عددا من االتفاقيات ومذكرات 

التفاهم في مجاالت مختلفة.

النفط توقع مذكرة تفاهم مع اذربيجان
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يمر العرب يف أسوأ حاالتهم السياسية واألمنية 
واالقتصادي�ة، وأق�ول )حاالته�م ( ألن كل ما 
ذكرته ظل يمثل حاالت فقط، ولم يصل عندهم 
إىل واقع يدار حس�ب فهم سرتاتيجي قائم عىل 
حاج�ة اجتماعية، ولهذا فإن سياس�تهم عمل 
سلطوي ساع للحكم وليس لخلق تطور يف حياة 
املجتمع.ع�ىل وفق هذا املفهوم العربي للحياة، 
تكون السلطة التي ُنخدع بتسميتها )سياسة( 
يف مقدمة أولويات الحاكم العربي الذي يوهمنا 
بأنه )سيايس(. من هنا تنبع مشكلة عدم تبلور 
رؤية سياس�ية قادرة عىل فه�م الواقع العربي 
وتس�يريه، لهذا بقيت ال�دول العربية جميعها 

ومن دون اس�تثناء، تعيش يف رصاعات قومية 
وطائفية ألنها ظلت بعيدة عن صناعة اقتصاد 
ق�وي، اقتص�اد يبعد بقوته التنموية اإلنس�ان 
ع�ن حاجته إىل الرصاع.أما األم�ن العربي فهو 
س�لطوي، يرعب املجتمع ليوقف أفراده بعيدا 
عن التفكري بالوصول اىل الس�لطة، إنه س�عي 
دائ�م لتطمني الحاك�م  بغياب منافس�يه عىل 
الس�لطة، بعد كل ذل�ك يأتي تفكري الس�يايس 
العربي باالقتصاد، ليدعم أمنه وسلطته وتأتي 
كل الخدمات الت�ي تقدمها الحكومات العربية 
من زاوي�ة النظر الضيقة هذه. ه�ذه الزاوية 
التي هجرتها أغل�ب الدول الغربية، لذا فإن كل 

النخب السياسية والثقافية والعلمية يف الغرب، 
تفك�ر بدع�م االقتص�اد وتقويته فالس�يايس 
هناك يعم�ل من منطلق إيمانه ب�أن االقتصاد 
ب�ات يقود العالم والسياس�ة تتبعه، بمعنى أن 
الس�يايس يضع سرتاتيجيته بما يخدم اقتصاد 
بلده، ألنه يدرك تماما ان االقتصاد القوي يوفر 
حياة سياس�ية نامية وقائمة عىل خلق فرص 

لنج�اح العم�ل األمني ال�ذي يدعم�ه االقتصاد 
من خالل س�د النقص يف الحاجات االنس�انية 
الدافعة ب�ه اىل التمرد ع�ىل القوانني، ومن اهم 
تلك الحاج�ات التي تعد من اولويات الساس�ة 
هن�اك، القض�اء عىل الفق�ر والجه�ل والرتدي 
النظ�رة  إن  الصحي�ة.  املؤسس�ات  بخدم�ات 
الق�ارصة للحاكم العرب�ي يف إدارة بلده، باتت 

تنعكس ع�ىل محيطه دائما، فمثلما س�عى اىل 
تقريب أبنائ�ه وأقربائه وقوميته وطائفته من 
الس�لطة، جعل ذلك برنامجا لتعامله الخارجي 
مع محيطه، فاقرتب من ال�دول التي يحكمها 
ابناء قوميته او طائفته، ومثلما اقام مشاريع 
خدمي�ة يف مناطق تس�كنها قوميته وطائفته، 
أق�ام عالقات اقتصادي�ة مع ذات ال�دول التي 
تنتمي اىل فهمه كما أسلفنا. هذا ما جعل عملية 
تنام�ي الح�س الطائف�ي لدى الن�اس رسيعة 
ج�دا، ألن ه�ذه العملي�ة باتت س�عيا تنتهجه 
دول عربي�ة كثرية، أما الدول األجنبية املحيطة 
بدولن�ا العربي�ة، فق�د وجدت نفس�ها مجربة 

ع�ىل التعامل م�ع هذا الفه�م العربي املش�اع 
عىل وف�ق رضورات املصلحة. اعتقد أن امريكا 
والدول الغربية بش�كل عام دعمت وستستمر 
بدع�م ه�ذه السياس�ة العربية، ألنه�ا أفلحت 
بإبع�اد ش�بح االرهاب ع�ن الغ�رب، ونجحت 
بجعل املنطقة العربية محورا الس�تنزاف املال 
واالنس�ان العربي اللذين باتا يشكالن تهديدين 
للعال�م، باالضافة اىل توفري السياس�ة العربية 
الجاهلة هذه ملخترب كبري ُيمّكن الغرب وغريه 
من اكتش�اف مناطق القوة والضعف يف تفكري 
الق�وى اإلرهابي�ة املتصارع�ة، م�ا يمكنه من 

وضع خطط ملواجهتها بعيدا عن اراضيه.

�سالح ح�سن �ل�سيالوي 

العرب خارج السياسة

لم نكن بحاجة إىل مزيد من الشواهد عىل الدور املشبوه الذي 
تلعبه قناة الجزيرة القطرية، من خالل تبنيها ملواقف وأفكار 
ت�زرع الفتن�ة، وُت�رّوج ألنماط م�ن البرش خرج�وا إلينا من 
مغاور التاريخ، وآخرهم قائ�د جبهة النرصة العاملة يف بالد 
الشام، الذي اس�تضافته القناة لتأكيد مواقفها "اإليمانية"، 
من خ�الل الرتكيز ع�ىل االختالفات بني الطوائف يف س�وريا 
تحدي�داً، وهي من اختص�اص الجوالني ح�رصاً بعد أن ترك 
ل�"داعش" بالد ما بني النهرين، لتعيث فيها فجوراً وفس�اداً 
لم نس�مع بمثل�ه يف أكثر أي�ام تاريخنا س�واداً، لكن الالفت 
للنظر أن الفات�ح أخفى وجهه تاركاً للكام�ريات التجوال يف 
تفاصيل مالبس�ه، رافضاً توس�الت اإلعالمي الشديد اإليمان 
أحم�د منص�ور، بمنح املش�اهدين ب�ركات مطالع�ة الوجه 

الصبوح.
جبه�ة الن�رصة التي يقوده�ا الجوالن�ي ال تخف�ي تبعيتها 
لتنظيم القاع�دة اإلرهابي، رغم أن املعارضني لنظام األس�د 
حني احتضنوه�ا، غّضوا أبصارهم عن ه�ذه الحقيقة التي 
تأكدت قبل عامني، بإعالن هذه الجبهة االنضمام رسمياً اىل 
تنظيم القاعدة والوالء للظواهري، وقد راهن بعض املتطفلني 
عىل العمل السيايس واالنتماء الوطني يف آن معاً، أن الجزيرة 
تستضيف الجوالني ليعلن من منربها انفكاكه عن القاعدة، 
لكن "الفات�ح" خّيب ظنونهم حني أع�اد مبايعة الظواهري 
ع�ىل املغنم واملغرم، ُمدعياً ع�دم تلقيه أي دعم خارجي، وأن 
ما يحقق�ه من "انتصارات" انما يتم بما غنمه من أس�لحة 

النظام، رغم أنه ليس رساً أن الظواهري يمده بما يتيرس بني 
يديه من مال، وأن أطرافاً عربية رس�مية وشعبية تساهم يف 
إدامته، وأنه رشيك من الباطن فيما يتلقاه الجيش الحر من 
أس�لحة، واعرتف الجوالني بأن النظام السوري ليس هزيالً، 
وأنه عدو رشس يمتل�ك إمكانات كبرية، لكنه أكد أن معركة 
دمش�ق ه�ي املفصلّي�ة، فاملعرك�ة ال تنته�ي يف القرداح�ة، 
وحسمها ينتهي يف دمشق، وأن املعركة مع حزب الله قادمة 

ال محالة، ولو أخذ الحزب القلمون.
قدم�ت الجزيرة الفاتح الجوالن�ي باعتباره من يقرر مصري 
س�وريا، وقد اس�تهوته اللعبة وهو جالس يف مكتب محافظ 
تدمر، فأعلن أن سقوط بشار االسد مسألة وقت قصري، وبدأ 
بضخ تصوراته حول مس�تقبل البالد والعباد، فدعا العلويني 
باعتبارهم كفاراً إلعالن إسالمهم للحصول عىل األمان، وأمر 
املس�يحيني بكرم مبالغ فيه بدفع الجزية ملن كان قادراً عىل 
ذل�ك، ُمفرّق�اً بينهم وب�ني العلويني يف درج�ة املواطنة، التي 
قرص الدرجة األوىل فيها عىل أتباعه من أنصار الس�نة، وهو 
لم ُينكر ممارس�ات "النرصة" ض�د املوحدين الدروز يف قرى 

إدل�ب، لكّن�ه قال أن هناك ق�رى درزية لم تقاتلن�ا ونحن لم 
نقاتله�ا رغم أنها موجودة يف املناطق املحررة، فقط أرس�لنا 
إليهم من يصحح عقائدهم، وخّص أبناء الطائفة الش�يعّية 
به�در دمهم، حيث أّك�د أن القرى الش�يعية املحارصة كانت 
وما زالت ثكنات عس�كرية محاربة، ول�م يغفل الرجل الذي 
أبى مهاجمة "اإلخوة األعداء الدواعش"، عن توجيه رس�ائل 
تطم�ني إىل الغرب، حي�ث أكد التزامه بإرش�ادات الظواهري 
بعدم اس�تخدام الش�ام لش�ن عمليات ضد الغ�رب، وأّكد أن 
مهمة جبهته األوىل واألس�اس هي إس�قاط النظام السوري 
ورم�وزه وحلفائ�ه، والتفاهم م�ع الفصائ�ل إلقامة حكم 

إسالمي راشد.
واض�ح أن الجزي�رة اس�تهدفت من ه�ذا اللقاء املع�د أمنياً 
وسياسياً بشكل مسبق الرتويج للنرصة، لتلتحق باملعارضة 
الس�ورية الت�ي توصف باملعتدل�ة، امتثاالً للتوج�ه القطري 
الرتك�ي الس�عودي الجدي�د، الراض�خ لعضوي�ة الن�رصة يف 
القاع�دة، وهكذا طلع علين�ا الفاتح ليمحو آث�ام ما اقرتفه 
من جرائم وحش�ية ض�د خصومه وحلفائ�ه يف آن معاً، غري 

أن الفاتح خيب ظن مقابلي�ه جزئياً، حني رفض التخيل عن 
أي م�ن مواقف�ه العقائدي�ة األساس�ية، وإن كان التف عىل 
املوضوع حني تحدث عن األقليات، فأعلن أن جبهته ال تحارب 
املسيحيني، ومنحهم األمان تحت رايات دولة الرشيعة، وأمن 
العلويني رشيطه إعالنهم إس�المهم، وذلك تأسيا بالبغدادي 
الذي طالب األيزيديني بنطق الش�هادتني ملنع قتلهم وس�بي 
نس�ائهم، وهنا يتبدى واضح�ا أن لإلرهاب دين�اً واحداً وإن 
اختلف�ت التس�ميات، وأن املقابلة عمل س�يايس يس�تهدف 
يف س�ياق م�رشوع س�يايس إقليمي إع�ادة تأهي�ل النرصة 
وإخراجه�ا م�ن قوائم اإلره�اب الس�وداء، وتأم�ني دعمها 

باعتبارها حجر األساس يف املعارضة السورية املعتدلة.
ن�رتك الفات�ح وخزعبالت�ه وأوهام�ه، لنتوقف عن�د منربه 
"الجزي�رة" التي بدأت منذ ف�رتة التحريض املُعلن عىل حرب 
الطوائ�ف، س�واء يف برنام�ج االتج�اه املعاكس بش�كل فج 
ومفض�وح، أو م�ن خ�الل اس�تطالعات رأي مفربكة تحمل 
أس�ئلة مثل "َمن املس�ؤول ع�ن تحويل الثورة الس�ورية اىل 
رصاع ش�يعي سني؟"، وهي دعوة لتأجيج الرصاع بني أتباع 
الدين الواح�د حد االقتتال، وهكذا تفض�ح الجزيرة أجندتها 
السياس�ية، وتؤك�د انحرافها عن املهني�ة واملصداقية، وهي 
ليس�ت الوحيدة التي تتسابق يف هذا املضمار فعندها رشكاء 

عىل ضفتي املأساة التي يراد لنا جميعا تذوق ويالتها.
سؤال ليس عابراً: أما زال هناك من يظن أن ليس لإلرهاب يف 

أوطاننا آباء وأجداد وأعمام وأخوال؟.

حازم مبي�سني

» اجلزيرة«  ترّوج للقاعدة

من�ذ الع�ام 1980، اندفعت الوالي�ات املتحدة يف 
أعم�ال عس�كرية عدوانية يف العدي�د من بلدان 
العالم، بينها 14 بلداً يف العالم اإلسالمي وحده. 
ول�دى الوالي�ات املتح�دة 1.3 ملي�ون ش�خص 
يخدم�ون يف الجي�ش، وملي�ون آخ�ر يخدمون 

كجنود احتياط.
ولديه�ا أيضاً أكثر من 700 قاعدة عس�كرية يف 
63 بل�داً ع�رب العالم، ينرش فيه�ا أكثر من 255 

ألف عسكري.
وحس�ب وثائ�ق رس�مية، تدي�ر وزارة الدف�اع 
)البنتاغون( أكثر من 555 ألف مبنى عىل 4400 
ملكية عقارية داخل الواليات املتحدة، وعىل أكثر 

من 700 ملكية عقارية عرب الكرة األرضية.
عالوة ع�ىل ذلك، لدى الوالي�ات املتحدة أكثر من 
1500 رأس نووي حربي اسرتاتيجي، وأكثر من 
13 أل�ف طائرة حربية، وع�رشات من غواصات 
يحم�ل كثري منها أس�لحة نووي�ة، و88 مدمرة 

ضخمة.
وق�د قت�ل نح�و 7 آالف عس�كري أمريك�ي يف 
الح�روب الت�ي ش�نتها الوالي�ات املتح�دة منذ 

اعتداءات سبتمرب/أيلول 2001.
ويف تلك األثناء، قتل يف العراق أكثر من 216 ألف 

شخص، معظمهم مدنيون، منذ غزو 2003.
ويف أفغانس�تان، لم يكلف أحد نفسه حتى عناء 
إحص�اء أع�داد املدني�ني الذين قتل�وا خالل أول 
خمس سنوات من حربنا يف هذا البلد. وهجماتنا 
بواس�طة الطائرات املس�رية )بال طي�ار( قتلت 
مئات من األطفال ومئات م�ن املدنيني البالغني 

يف باكستان، وعرشات آخرين يف اليمن.
إم�ا اإلنف�اق العس�كري األمريكي فه�و يعادل 
نحو مجموع اإلنفاق العس�كري للدول الثماني 
التالي�ة األكثر إنفاقاً عىل جيوش�ها، أي الصني، 
وروس�يا، والس�عودية، وفرنس�ا، وبريطاني�ا، 

واليابان، والهند وأملانيا.
ومن�ذ اعتداءات س�بتمرب/أيلول، كل�ف اإلنفاق 

عىل جيشنا أكثر من 3 تريليونات دوالر.
وحس�ب منظمة »مرشوع األولويات الوطنية« 
)منظم�ة أهلي�ة أمريكي�ة تق�دم لألمريكي�ني 
معلومات تس�اعدهم ع�ىل فهم أب�واب اإلنفاق 
يف امليزانية اإلتحادية وقد رش�حت لجائزة نوبل 
للس�الم(، فإن اإلنفاق العسكري منذ اعتداءات 
س�بتمرب/أيلول إزداد بنسبة 50%، يف حني ازداد 

اإلنفاق الداخيل بنسبة %13.
ومع إنفاق هذه الرتيليونات عىل الحروب، هناك 

جحافل من رشكات تكسب أرباحاً طائلة.
وعىل سبيل املثال، حسب مجلة »يو إس توداي«، 
ف�إن الرشك�ة املس�تفيدة األوىل ه�ي »لوكهي�د 
مارتن« التي تبلغ قيمة مبيعاتها الس�نوية من 
األس�لحة للجيش 36 ملي�ار دوالر، تليها رشكة 
»بوينغ«، مع مبيعات أسلحة سنوية بقيمة 31 

ملياراً.
ورشكات األس�لحة هذه تنفق ماليني الدوالرات 
عىل حمالت تهدف إىل كس�ب تأييد األش�خاص 
اإلنف�اق  بش�أن  الق�رارات  يتخ�ذون  الذي�ن 

العسكري، بمن فيهم أعضاء الكونغرس.
وهؤالء املنتفعون من الحروب ال يبيعون أسلحة 
للحكومة األمريكي�ة وحدها. فالواليات املتحدة 
تحت�ل املرتب�ة األوىل عاملياً يف مبيعات االس�لحة 

للخارج.
وهناك س�ؤال يطرح نفسه: ماذا يجب علينا أن 

نفعل إزاء هذا الوضع؟
يف 14 إبريل/نيس�ان 1967، ألق�ى زعيم حركة 
الحق�وق املدني�ة مارت�ن لوث�ر كين�غ خطاب�ه 
الشهري ضد الحرب، الذي الحظ فيه أن الحكومة 
األمريكي�ة ه�ي أكرب متعه�د للعن�ف يف العالم. 
ودعا رداً عىل ذلك إىل ثورة قيم حقيقية، تقتيض 
من�ا أن نتفحص عدالة العديد من سياس�اتنا يف 
املايض والح�ارض، بما فيها الح�رب، والتفاوت 

بني الغنى والفقر يف بلدنا ويف كل أنحاء العالم.
والرئي�س الراح�ل دوايت ايزنه�اور كان حذرنا 
يف نهاية رئاس�ته من النف�وذ املتعاظم للمجمع 
العس�كري الصناع�ي. وقد أدرك نف�وذ ماكينة 
الحرب، وح�ث جميع املواطنني ع�ىل أن يعملوا 
إلرغام »املاكينة الصناعية العس�كرية الهائلة« 
عىل اإلس�تجابة للديمقراطية ولرغبة الشعب يف 

السالم.
ماذا يجب علينا أن نفعل؟

أوالً، علينا أن نطلع عىل الوقائع ونواجه حقيقة 
أن الوالي�ات املتح�دة ه�ي أكرب مدب�ر حروب يف 

العالم.
وثانياً، علين�ا أن نلتزم بثورة قيم حقيقية، وأن 
نواجه الرشكات والسياس�يني الذين يستمرون 
يف دف�ع بلدن�ا إىل الح�رب وتضخي�م ميزانيتن�ا 

العسكرية.
وثالث�اً، علينا أن نقر بالخطأ الذي يرتكبه بلدنا، 
وأن نع�وض ع�ن العنف ال�ذي تش�نه الواليات 

املتحدة عىل بلدان عرب العالم كله.
ورابع�اً، علينا أن نس�حب جيش�نا م�ن جميع 
البل�دان األخ�رى، وأن نقل�ص حج�م جيش�نا، 
ونتخىل عن أس�لحتنا النووي�ة، وأن نركز فقط 
عىل الدفاع عن بلدنا. وخامس�ًا، علينا أن نعمل 
من أج�ل حلول س�لمية وعادل�ة للنزاعات هنا 

داخل الوطن وعرب العالم.
عندما نعمل، فقط من أجل أن يأتي يوم ال تعود 
في�ه الوالي�ات املتح�دة األوىل عاملي�ا يف الحرب، 
س�يكون لن�ا الحق يف أن نصيل من أجل الس�الم 

يف يوم الذكرى.

وليام كويغلي

الواليات املتحدة 
واحلرب الدائمة

اذا اردنا ان نعالج مش�كلة االره�اب يف العراق فانه يجب علينا 
اس�تحضار االدوات الحقيقية الفاعل�ة يف هذه املعركة الكبرية 
واملعقدة وعلينا قبل كل يشء قراءة املش�هد بشكله املوضوعي 
وع�دم اقتص�ار مفه�وم االدوات بش�قها املتعلق باس�تحضار 
االدوات العس�كرية من معدات وإمكانات برشية ألن هذا الشق 
لوح�ده يمكن ل�ه ان يكون منتج�ا اذا ما تفاعل م�ع االدوات 
االخ�رى وإن ترك لوحده فان ام�د املواجهة قد يطول اكثر مما 
هو متوقع، اذ يمكن لهذه االدوات ان تأتي بنتائج مؤقتة، وهذا 
ما لوحظ خالل املدة املاضية، اذ ما إن تحقق القوات العسكرية 
العراقية ومعها الحش�د الش�عبي نرصا يف مكان يحدث عكس 
ذل�ك يف مكان آخر، وبذلك فان الحل العس�كري العراقي عندما 
يك�ون منف�ردا ال يحقق النتائج بش�كل كامل، لي�س ألن ابناء 
القوات املس�لحة والحشد الش�عبي تنقصهم الشجاعة والهمة 
ولكن تع�رتض امكاناتهم الكثري من املعوق�ات التي يمكن لها 

ان تحبط كل التضحيات وتطيل وقت املعركة.ان ادوات الحرب 
العراقية مع االرهاب يجب ان تكون اشمل واكرب من ذلك ومنها 
نمط العالق�ة مع االمريكان وفهمها بش�كل صحيح ووضعها 
عىل املسار الذي يقود اىل الخالص من تنظيم "داعش" االرهابي. 
لنا الكثري من اآلراء حول التغايض االمريكي لتمدد االرهاب دون 
ان تس�ارع للخ�الص منه وتركها لهذا الغ�ول يتمدد يف منطقة 
الرشق االوسط والعراق عىل الخصوص، وفهمنا الحقيقي لهذا 
التغ�ايض هو الذي يتطلب منا صياغ�ة عالقة مع امريكا تنهي 
حال�ة التغايض تلك ألن املزيد من الجفاء مع امريكا يعني املزيد 

من الوقت واملزيد من الدماء العراقية.
ال تعن�ي عىل االط�الق معرفتنا املس�بقة بما تفعل�ه امريكا يف 
املنطق�ة - وان كان ذل�ك الفع�ل يتعارض كثريا مع اس�تقرار 
املنطقة والعراق - ان ندير ظهورنا اليها ألن هذا الفعل س�يزيد 
الط�ني بلة. امريكا ال تريد التفريط بمصالحها يف املنطقة وهي 
لم تشن حربها ضد صدام لكي يقطف غريها الثمار وكذلك فان 
ل�دول املنطقة املرتبطة بمصالح مع امريكا تأثريها عىل مجمل 
املواقف وان كانت ذات يوم دويالت مجهرية ال تشكل شيئا ازاء 

الدولة العراقية.

ان املصلحة العامة تتطلب فهما واقعيا ملجمل العالقة الشائكة 
ب�ني دول املنطق�ة مجتمعة وه�ذا الفهم يقودنا الس�تحضار 
العس�كرية تتطل�ب  املواجه�ة  ادوات مواجه�ة االره�اب ألن 
تحيي�د بعض اطراف املنطقة املس�اندة لالره�اب عىل االقل ان 
لم نس�تطع جعلها لجانبن�ا ومفصل هذا التحييد هو تجس�ري 
العالق�ة م�ع الراع�ي االمريكي ولو كان�ت له ي�د يف تمدد غول 
االرهاب عندما غض الط�رف، فهو لم يلعب لعبته اال ليصل اىل 
مبتغ�اه بأن تأخذ العالقة معه ش�كل الرشيك وبصبغة الراعي 
للعملي�ة الديمقراطية رغم كل ما ارتكبته امريكا من اخطاء يف 

املنطقة.
اس�تمرار الحرب ليس م�ن مصلحة الع�راق واملمانعة الدائمة 
للرشي�ك االمريكي بأن يأخ�ذ دوره الذي يريد تعن�ي املزيد من 
املش�اكل للدولة العراقية، فهنالك الكثري م�ن االيادي ليس من 

مصحلة العراق التشابك معها بل مصافحتها وان كرهنا ذلك.

عمر�ن �لعبيدي

أدوات املواجهة

فوؤ�د ح�سون
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العالمة المرجع السيد محمد حسين فضل الله

اس�تحوذت قضية المهدي عل�ى اهتمام خاّص من 
قبل المس�لمين، بل وغيرهم م�ن األديان، باعتباره 
المنق�ذ والمخلِّ�ص للبش�رية من الظل�م والعذاب، 
والناش�ر للع�دل والطمأنين�ة، هذه الفك�رة كانت 
مدار تس�الم بين جمي�ع الفرق اإلس�المية، ولكّن 
نقاش�اً وجداالً واسعين دارا بين المؤمنين بها، في 
التفاصيل، والسيما حول غيبته، والفائدة المرجّوة 
منها، وحول كيفّية ظهوره، والوس�ائل واألساليب 
التي تس�تخدم لتحقيق مش�روعه الهادف إلى رفع 
الظل�م ونش�ر العدل. وق�د أجاب س�ماحة العالمة 
المرجع الس�يد محمد حس�ين فضل الل�ه عن هذه 
االستفس�ارات، كاش�فاً ع�ن العل�ل الكامن�ة وراء 
غيبته، والهدفية العامة لرس�الته في تحقيق العدل 

المنتظر.

غيبة اإلمام المهدي)عج(:
• تقول�ون إن غيبة اإلم�ام المهدي)عج( غيٌب من 
غيب اللّ�ه تعالى، وهذا الغيب يحت�اج إلى دليل من 
الكت�اب والس�ّنة، والحال أن رس�ول اللّ�ه)ص( لم 
�ر بغيبته، بل بّشر بظهوره، فكيف بي إن كنت  يبشِّ
من مذهب غير مذهبكم أن أقتنع بمثل هذا الدليل؟

ج: إذا كان رس�ول اللّه)ص( بّش�ر بظه�وره،، فإنَّ 
الظه�ور إنم�ا ينطلق من خالل الغيب�ة، هذا جانب. 
والجان�ب اآلخر، ه�و أننا عندما نق�رأ: ))إني تارك 
فيك�م ما إن تمس�كتم بهم�ا لن تضلوا بع�دي أبداً؛ 
كت�اب اللّه حب�ل ممدود من الس�ماء إل�ى األرض، 
وعترت�ي أهل بيت�ي، فإنهما لن يفترق�ا حتى يردا 
علّي الح�وض((، فال بد من أن يك�ون في كل زمن 
يمتد فيه الكتاب ش�خص من العترة، وليس هو إالّ 
اإلمام )عج(، هذا إضافة إلى ما وردنا من األحاديث 
المتوات�رة الكثي�رة عن أئمة أهل البي�ت)ع(، الذين 
يحّدث�ون ع�ن رس�ول اللّ�ه)ص( وال يحدثون عن 

أنفسهم في ذلك كله)1(.
األنبي�اء)ع(  أرس�ل  ق�د  تعال�ى  الل�ه  كان  إذا   •
واألئم�ة)ع( ليكون�وا حكم�اء ومنذري�ن وق�ادة، 
فكي�ف يكون ذل�ك وهم مس�تترون ع�ن األنظار، 
كاإلم�ام المهدي)عج(؟ أال ينبغي أْن يكون حاضراً 

معنا ليوجه خطانا ويسددنا؟
ج: مس�ألة اإلمام محمد بن الحس�ن)عج( تختلف 
ة الله  عن كل مس�ائل األنبياء واألئمة)ع(، فهو حجَّ
تعالى، وهو اإلمام الثاني عش�ر الذي ال إشكال في 
إمامته، ولكن الله س�بحانه وتعال�ى أعّده من أجل 
أن يهي�ئ العال�م للع�دل الكلّي، وهيَّ�أه للحالة التي 
ق هدف كل  يختم الله بها مس�يرة البش�رية، ويحقِّ
األنبياء والرس�االت، ولذلك لم يجعله الله س�بحانه 
وتعالى إمام�اً في التفاصيل، كما ه�م األنبياء)ع( 
في الرسالة وتفاصيلها في تعليم الكتاب والحكمة 
والتزكية التربوّية للناس، فقد كان األئمة يتابعون 
وعلَّموه�ا،  بالرس�الة  ج�اءوا  حي�ث  التفاصي�ل، 
ة)ع( من آبائه، فق�د أكملوا التفاصيل  وكذل�ك األئمَّ
باعتباره�م خلف�اء النبّي)ص( وأوصياءه حس�ب 
عقيدتن�ا، ولذلك عندما س�ئل)عج( � في حال فترة 
غيبت�ه � ماذا نفعل؟ قال � كم�ا روي عنه �: "وأما 
الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، 
فإنهم حجتي عليكم"، ألن�ي من خالل آبائي، ومن 
خالل ما أعطيتهم، يملكون اإلجابة عن التفاصيل، 
س�واء على مس�توى الجزئي�ات أو على مس�توى 
الكلي�ات، ))وأنا حجة الله((. فليس�ت هناك حاجة 
في التفاصيل، والعلماء الذين رووا ودرس�وا كل ما 
جاء عن الله س�بحانه وتعالى ورسوله)ص( وعن 
األئم�ة)ع(، ق�ادرون على أن يعطوا ل�كل جيل من 
األجي�ال القادم�ة اإلجابة عن عالمات االس�تفهام 
التي تطرأ في ذهن�ه، أو الحاجات التي يحتاج فيها 
إلى التش�ريع، لذلك ال حاجة لإلم�ام في التفاصيل 
بعد إتم�ام البيان، ودور اإلمام هو الدور الذي يغّير 
فيه العالم، ليمأل األرض قس�طاً وعدالً بعدما ملئت 

ظلماً وجوراً.
أم�ا لم�اذا غاب كل ه�ذه الغيب�ة الطويل�ة؟ ما هو 
الس�ّر؟ ف�إن غيبته غي�ب من غي�ب الله س�بحانه 
وتعالى، وظهوره غيب من غيب الله سبحانه، وما 
يذكر من عالمات ال يعطينا الوضوح، بل قد يعطينا 
بع�ض اإلش�ارات، وق�د اس�تغرق الناس ف�ي هذه 
العالم�ات، حت�ى أصبحوا كلّما وقع�ت حرب ُعّدت 
من عالمات الظه�ور، ولكن هذا غيب من غيب الله 
تعالى، وسرٌّ من أس�راره، ونحن ال نملك المفردات 
التي نعرف من خاللها هذا السّر. ودور اإلمام)عج( 
يختلف عن دور كل األئمة)ع(، وواقعاً، يختلف عن 
دور كل األنبياء)ع(، ولعل هذا السؤال يتكرر دائماً، 
أن�ه كيف يمكن أن يغيب مع أن�ه اإلمام الذي تقوم 
ب�ه الحجة؟ وفي حالة غيبته ال تق�وم الحجة، هذا 
كل�ه، ألن الثقافة التي عندن�ا هي أننا نعتبر أن دور 
اإلمام)عج( ك�دور أبيه وكدور أج�داده، والقضية 
ليس�ت كذلك، م�ن خالل األحاديث الت�ي وردت في 

هذا المجال)2(.

اإلمام المهدي)عج( والقوة
• المعروف أّن ظهور اإلمام المهدي)عج( سيكون 

قائم�اً على الّس�لطة والق�ّوة، بينما ل�م تكن دعوة 
الّرسول كذلك. فلماذا هذا االختالف؟

ج: هن�اك ف�رق بي�ن الرس�ول ال�ذي يري�د القيام 
بالدع�وة والتبلي�غ، اللّ�ذان يرتكزان عل�ى اإلقناع 
بش�كل تدريجي، من أجل االلتزام الفكري والعملي 
بالرس�الة، وبين مهمة اإلمام المهدي )عج(، الذي 
س�يكون دوره في نهاية العالم تغيي�ر العالم، وإن 
كانت الدع�وة جزءاً من رس�الته التي هي رس�الة 
النب�ي محمد)ص(، فدور اإلمام)ع�ج( هو أن يمأل 
األرض قس�طاً وع�دالً كم�ا ملئ�ت ظلماً وج�وراً، 
وهو دور يحتاج إلى ش�روط تختلف عن الش�روط 
الخاص�ة باألنبي�اء )ع(، ولكن ه�ذا ال يمنع من أن 
يك�ون لإلم�ام المهدي)عج( أس�لوبه ف�ي الدعوة 
إل�ى الله ف�ي الموارد التي يحتاج فيه�ا إلى اإلقناع 

بالرسالة والفكرة والواقع)4(.

رعاية اإلمام المهدي للحركة اإليمانية
•يعتقد الشيعة اإلمامية، أّن اإلمام الثاني عشر حٌي 
يرزق، وهو امتداد للنبي)ص(، والس�ؤال هو: لماذا 
ال يتدخل اإلمام لتصحيح الفتاوى المنحرفة، سواء 
كانت صادرة من السنة أو من الشيعة، والسيما أّن 
رس�الة اإلمام عالمية، وليس�ت مختصة بالشيعة 
فقط. أليس عدم تدخله هذا ينافي تكليفه من حيث 

إنه مأمور باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
ج: لق�د بيّن�ا فيما س�بق، أن دور اإلم�ام هو الدور 
التغيي�ري للعالم كله في المرحل�ة النهائية للعالم، 
وأن دور التوعي�ة ودور التبلي�غ وتأكي�د المفاهيم 
وتصحيحه�ا، كان منوطاً باألئمة الس�ابقين الذين 
انطلقوا من خالل خط الرسالة وخط النبّوة. وهناك 
قواعد كثيرة تركوها لتصحيح ما فسد، ولتصحيح 
ما أخطأ الناس فيه. لذلك، ليس�ت هناك أية فراغات 
في هذا المجال، ولك�ن إذا لم يأخذ الناس بها، فإن 

الناس هم المسؤولون عن ذلك)6(.

الفائدة العملية من غيبة اإلمام)عج(
• ورد ف�ي األث�ر، أن�ه يس�تفيد الناس م�ن اإلمام 
المهدي)ع�ج( ف�ي زم�ن غيبت�ه كما يس�تفاد من 
الش�مس إذا ظلّله�ا الغمام. والس�ؤال: م�ا الفائدة 

العملية للناس من غيبة اإلمام)عج(؟
ج : هذه التعلي�الت التي وردت في بعض األحاديث 
م�ن قبي�ل أنه مث�ل الش�مس يظللها الغم�ام، غير 
مفهوم�ة. لكننا نقول إنه ال ب�د من أن تكون هناك 
حكمة في هذا األمر، والله س�بحانه وتعالى وحده 
يعلمها وال نعلم من ذلك ش�يئاً. ولذلك فإننا آمنا به 
ول�م نره، وإن الص�ادق المصدق أخبرن�ا بذلك كما 
أخبرن�ا بالجنة والن�ار، فآمنا بذلك كل�ه، واإليمان 

بعضه من بعض، كل متكامل)7(.
اس�تحوذت قضية المهدي عل�ى اهتمام خاّص من 
قبل المس�لمين، بل وغيرهم م�ن األديان، باعتباره 
المنق�ذ والمخلِّ�ص للبش�رية من الظل�م والعذاب، 
والناش�ر للع�دل والطمأنين�ة، هذه الفك�رة كانت 

مدار تس�الم بين جمي�ع الفرق اإلس�المية، ولكّن 
نقاش�اً وجداالً واسعين دارا بين المؤمنين بها، في 
التفاصيل، والسيما حول غيبته، والفائدة المرجّوة 
منها، وحول كيفّية ظهوره، والوس�ائل واألساليب 
التي تس�تخدم لتحقيق مش�روعه الهادف إلى رفع 
الظل�م ونش�ر العدل. وق�د أجاب س�ماحة العالمة 
المرجع الس�يد محمد حس�ين فضل الل�ه عن هذه 
االستفس�ارات، كاش�فاً ع�ن العل�ل الكامن�ة وراء 
غيبته، والهدفية العامة لرس�الته في تحقيق العدل 

المنتظر.

وضع المذهب في ظّل غيبة المهدي)عج(:
• ألي�س وضعن�ا الي�وم كوض�ع بقي�ة المذاه�ب 
عيفة  ف�ي غي�اب إم�اٍم معص�وم، فاألحادي�ث الضَّ
واالخت�الف  كتبن�ا،  ف�ي  والمتضارب�ة موج�ودة 
موج�ود بين فقهائنا، فما ال�ذي يميِّزنا كإماميين، 
وكيف نستطيع إثبات استمرار النُّبوة باإلمامة في 

ظلِّ غياب المهدي)عج(؟
�ادر عن اإلمام  �ريف الصَّ ج: ورد ف�ي التَّوقي�ع الشَّ
�ا الح�وادث الواقع�ة،  المهدي)ع�ج( قول�ه: »وأمَّ
فارجع�وا فيها إل�ى رواة أحاديثن�ا« وغير ذلك مّما 
�ة)ع(، إذ بيَّن�وا أنَّ كلَّ م�ا يحتاج�ه  ورد ع�ن األئمَّ
ا بالنِّسبة  النَّاس هو مّما يرجع فيه إلى الفقهاء، أمَّ
لإلمام�ة والحاج�ة إليه�ا ومس�ألة غيب�ة اإلم�ام 
الً مما ال  المهدي )ع(، فهي مّما اسُتدلَّ عليها مفصَّ

مجال للحديث عنه في المقام)8(.

عصر ظهور اإلمام)عج(
• البع�ض يعتق�د أنَّ هذا العصر ه�و عصر ظهور 
اإلم�ام الحّج�ة )ع�ج(، فه�ل يمكن لن�ا أن نعتقد 

بذلك؟
ج: يقول تعالى: }إنَّهم يَرْوَنُه بعيداً* ونراُه قريباً{ 
)المعارج:6�7(. ولكن كما أّكدنا أكثر من مّرة، أنَّ 
هذا ليس مسؤوليتنا، فاللّه الذي جعل حكمته في 
غيبته، سوف تظهر حكمته أيضاً في ظهوره. أّما 
مس�ؤوليتنا، فهي كيف نحّضر األجواء المناسبة 
لهذا الّظهور، ألس�نا نقول: »اللّه�مَّ إّنا نرغب إليك 
ف�ي دولٍة كريمة، تع�زُّ بها اإلس�الم وأهله، وتذّل 
به�ا النفاق وأهل�ه، وتجعلنا فيها م�ن الدُّعاة إلى 
طاعتك«، فكيف ذلك دون أن ندرس ودون أن نقرأ 
ودون أن نتثق�ف؟! كي�ف تصب�ح داعي�ة وأنت لم 
تتوافر على شروط الدعوة إلى اللّه؟! كيف تنتظره 
وأنت ال تدع�و زوجتك وال أبناءك إل�ى طاعة اللّه، 
ولي�س لديك ثقاف�ة الدعوة االجتماعي�ة والدينية 

والحركية؟!
»والقادة إلى سبيلك« أن تجعل نفسك مشروع قائد، 
بأن تنّمي عناصر القيادة في نفسك. »وترزقنا بها 
كرامة الدني�ا واآلخرة«. فاإلمام)ع�ج( إنَّما يأتي 
ليمأل األرض قسطاً وعدالً كما ُملئت ظلماً وجوراً، 

وعلينا أن نكون مع خّط العدل، فهو يأتي من أجل 
العدل العالمي، فمن مّنا يفّكر في العدل في بيته؟ 
ومن الذي يق�وم بحقوق زوجت�ه بالعدل؟ أو هل 
أنَّ الزوجة تقوم بحقوق زوجها بالعدل؟ ومن هو 
العادل مع أوالده ومع جيرانه؟ هل نكون كبعض 
من يقول: »يسقط الظلم يعيش العدل« وأهل بيته 
أشقى الّناس به؟ هل نعدل مع بعضنا بعضاً حّتى 

نمهد الطريق لظهور العدل المنتظر؟!)9(.

جنود اإلمام المهدي)عج(
• هل جن�ود اإلمام المهدي)عج( س�يكونون من 
األحياء أم من األموات الذي يبعثهم الله لنصرته؟ 

وهل هم الوالة في عهده وقادة جنده؟
اإلم�ام  جن�د  م�ن  نح�ن  نك�ون  أن  المه�م  ج: 
المهدي)ع�ج(، وذلك بأن نعّد أنفس�نا لنكون من 
أنص�اره ومن جنده، كما ورد ف�ي الدعاء: ))اللهم 
إنا نرغ�ب إليك في دولة كريمة، تعز بها اإلس�الم 
وأهله، وت�ذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من 
الدع�اة إلى طاعتك، والقادة إلى س�بيلك، وترزقنا 
بها كرامة الدني�ا واآلخرة((، أي أن على كل واحد 
منا أن يربي نفس�ه على أساس أن يكون مشروع 
قائد إسالمي، ومشروع داعية إسالمي، وفي ذلك 
الوقت، هن�اك من يكون من أنص�اره، وهناك من 
يك�ون من أعدائ�ه. المهم أن ال نك�ون من أعدائه، 
ألن بع�ض الناس في كثير من الحاالت يعمل عمل 
المعادين لإلمام، فالرواية المعروفة عنه أنه يمأل 
األرض قس�طاً وع�دالً كم�ا ُملئت ظلم�اً وجوراً، 
ف�إذا كنت مث�اًل تظلم زوجت�ك، أو تظلم جارك، أو 
تظلم اإلنس�ان الذي تتعامل مع�ه، أو إذا كنت في 
موقع س�لطة وتظلم الناس، فس�تكون من أعداء 
اإلم�ام، وتك�ون من األش�خاص الذي�ن يحاربهم 
عند ظهوره، ألنه يمأل األرض قسطاً وعدالً، وأنت 

تتحّرك في خط الظلم.
لذل�ك على اإلنس�ان أن يرب�ي نفس�ه، وأن يتخلَّق 
بأخ�الق الخط الذي يتح�رك اإلمام)عج( من أجل 
أن يركزه في العالم، ألن اإلمام يعمل على أس�اس 
خط العدل العالمي، فأنت إذا كنت تنصر الظالمين 
وتس�اعدهم وتؤيده�م، فكيف تكون م�ن أتباعه 
وش�يعته؟ المهم عندما نس�أل علينا أن نس�أل ما 
هي مسؤولياتنا؟ وما هي تكاليفنا؟ وكيف يكون 
انتظارنا له انتظاراً إيجابياً؟ وكيف نربي أنفس�نا 
على أن نكون من أنصاره وجنوده؟ حتى ال نطلب 
أن يعّجل الله فرجه ويسّهل مخرجه، ونكون كما 
في المثل: )قلوبهم معك وسيوفهم عليك(!! نعوذ 

بالله من ذلك)10(.

عالمات ظهور المهدي )عج(:
• ما هي عالمات ظهور اإلمام الحجة )عج(؟

ج: ه�ذا ليس م�ن مس�ؤوليتنا، ألن غيبته من 
غي�ب الل�ه وظهوره م�ن غيب الل�ه. فاألمر 

لل�ه، ودورن�ا ه�و أن نهي�ىء ل�ه بع�ض 
المواق�ع اإلس�المية، ونهي�ىء أنفس�نا 

لنكون جنوده والقادة إلى سبيله. فكم 
من احتف�ال عملنا! ولكن ه�ل أعددنا 
احتف�االً ألنفس�نا كقياديي�ن ودعاة 
إلى الل�ه؟ هل نري�د أن يظهر اإلمام 
ونحن مشغولون عنه وعن اإلسالم 

بأنفسنا؟! أنقل لكم قصة طريفة 
ح�ول ه�ذا الموض�وع: تعرفون 
مس�جد )الس�هلة( بين الكوفة 
والنجف، فيه مقام�ات لألنبياء 
وللحجة)ع�ج(، ومع�روف بين 

الن�اس - وال نعلم مص�در ذلك - 
أن�ه ف�ي كل أربع�اء يذهب�ون إلى 

ذلك المس�جد لغاي�ة أربعين أربعاء 
الدع�اء من�ذ زم�ن، وكان  لق�راءة 
أحدهم ق�د أكمل األربعي�ن أربعاء، 
فدخ�ل  اإلم�ام،  الس�تقبال  وتهيَّ�أ 
علي�ه ورحب به بقول�ه: يا موالي، 
يا س�يدي ش�رَّفتنا. ولما جلس في 
صدر المجل�س، قال للرج�ل: عليك 
باالنفصال ع�ن زوجتك ألنها أختك 
من الرضاعة، وكذلك عليك بالخروج 
من البيت ألنه وقف لأليتام، وأموالك 
ح�رام فعليك التخل�ي عنها، فخرج 
الرج�ل م�ن المن��زل صائح�اً هذا 
حرامي ف�ي البيت، أخرجوه. وربما 
يكون هذا ه�و موقف الكثيرين مّنا 
عندم�ا يخرج اإلم�ام الحجة)عج(. 
الحجة)ع�ج(،  ج�ّد  والحس�ين)ع( 
عندم�ا انطل�ق ف�ي مس�يرته قال: 
))الن�اس عبي�د الدني�ا، والدين لعٌق 
على ألس�نتهم، يحوطون�ه ما درت 
صوا بالبالء قّل  معايش�هم، فإذا ُمحِّ
الديَّان�ون((. فم�ن ي�دري إذا خرج 
اإلم�ام الحجة)ع�ج( ونح�ن ف�ي 
غيبة ونميمة، وكذا فقد نكون من 
أنصار أعدائه، مثل الذين كانوا مع 

ن�ت اإلمام الحس�ين)ع( بقلوبهم بينما  كا

سيوفهم عليه، فنسأل الله العافية)11(.

نصرة المهدي)عج(
�د اإلنس�ان نصرة اإلمام المهدي  • كيف يجسِّ

)عج( عمالً وروحاً؟
ج: هناك طريقتان: مباشرة وغير مباشرة. 
فالطريقة المباش�رة، ه�ي أن ننصر الخط 
الرس�الي الذي ينطلق في�ه اإلمام الحجة 
)ع�ج(، وه�و إم�ام المس�لمين كباق�ي 
آبائ�ه، وليس هن�اك خصوصي�ة له من 
ه�ذه الناحية، فهو كباق�ي األئمة اإلثني 
عشر )ع(، دوره كأدوارهم، وهو نصرة 
اإلس�الم وإقام�ة الع�دل الش�امل عل�ى 
أساس اإلسالم. فعندما نريد نصرة اإلمام، 
علين�ا أن ندع�و إلى اإلس�الم وأن ال نكتفي 
بالدع�اء، كما لو اكتف�ى أحدنا بقراءه دعاء 
)الندب�ة(، ب�ل علين�ا أوالً أن نثقف أنفس�نا 
القضاي�ا  نواج�ه  وأن  باإلس�الم،  وأهلن�ا 
اإلس�المية والتحدي�ات ض�د المس�لمين، 
ونواج�ه الظالمي�ن والمس�تكبرين الذين 
يفرضون أنفس�هم على كل المسلمين في 

االقتصاد والسياسة واألمن.
أم�ا الطريقة غير المباش�رة، فهي أن نعّد 
أنفس�نا بحس�ب مس�ؤولياتنا الشرعية، 
وال يعن�ي ذلك أننا في زم�ن الغيبة أحرار 
لنتخلى عن مسؤولياتنا ونجلس فنشرب 
الش�اي ونذه�ب إل�ى مس�جد الس�هلة 
ونعم�ل 40 أربع�اء مكتفي�ن بذلك، فإن 
الل�ه س�بحانه جع�ل المس�ؤولية كما 
ف�ي اآلي�ة الكريم�ة، }الَِّذي�َن ُيَبلُِّغ�وَن 
ِرَس�االِت اللَِّه َوَيْخَش�ْوَنُه َوال َيْخَشْوَن 
أََح�ًدا إاِل اللَّ�َه َوَكَف�ى ِباللَّ�ِه َحِس�يًبا{ 
)األحزاب/39(، فنحن مسؤولون في 
كل ش�يء، وننتظ�ر ق�دوم اإلمام في 

هذه الحال)12(.

قتال اإلمام المهدي )عج(
•ه�ل يقاتل اإلم�ام المهدي)ع�ج( أعداءه 

بالمعجزة أم باألسلحة المعتادة؟
ج: جع�ل اللّ�ه س�بحانه وتعالى غيب�ة اإلمام 
المهدي)ع�ج( من الغيب وظهوره من الغيب، 
واللّ�ه يتكف�ل أداءه وظيفت�ه ف�ي أن ينش�ر 
الع�دل الش�امل م�ن خ�الل اإلس�الم. فلماذا 
نتعب أنفس�نا بمثل هذه األس�ئلة، أّي س�الح 
يس�تخدم؟ وهل هو سالح نووي أو صواريخ 
أو غي�ر ذلك؟ إن هذا علم ال يضر من جهله وال 
ينف�ع من علمه. ونحن نق�ول إن من األفضل 
أن نعرف ما هي معلوماتنا عن اإلس�الم الذي 
يحمل�ه اإلمام المه�دّي؟ وما ه�ي معلوماتنا 
ع�ن الع�دل ال�ذي ه�و عن�وان حرك�ة اإلمام 
المهدي)ع(؟ هل نحن نفهم العدل في العالم؟ 
وهل نحن مع خطوط العدل في العالم؟ وهل 
نح�ن م�ع خطوط الع�دل ف�ي حياتن�ا كلها، 
حيث يع�دل الزوج مع زوجت�ه، والزوجة مع 
زوجه�ا؟... علينا أن نس�أل عن األش�ياء التي 
نتحمل فيها مس�ؤوليًة ف�ي تكليفنا أمام اللّه 
سبحانه وتعالى، ونتحمل فيها مسؤولية في 
بن�اء حياتنا على األس�س الصحيحة، وعندما 
يظهر بإذن الله تعالى، فعند ذلك ال تكون ثّمة 

مشكلة في هذا المجال)13(.

المهدي )عج( ومستقبل البشرية
• ي�روى أنه عند ظهور اإلمام المهدي)عج( 
س�يصلِّي الس�يد المس�يح)ع( خلف�ه، فهل 
تنصحون المسيحيين بضرورة التخلي عن 

مس�اندة اليه�ود وفتح ب�اب التقارب مع 
المس�لمين بدالً من وصمهم باإلرهاب، 

بينما الكيان الصهيوني في فلسطين 
هو اإلرهاب الحقيقي؟

ج: ننصح المس�يحيين والمس�لمين 
- مع�اً - أن ال يتعاون�وا م�ع اليهود، 
ألننا اليوم نرى الكثير من المسلمين 

يتعاون�ون مع اليهود )إس�رائيل(، 
ونحن نريد للمسيحيين أن يؤمنوا 

بالسيد المس�يح كما أرسله اللّه 
سبحانه، وكذلك نريد للمسلمين 

أن يؤمنوا بالنبي محمد)ص( كما أرس�له اللّه 
س�بحانه. والقضية الفلس�طينية هي قضية 
الس�يد المس�يح)ع( وقضي�ة النب�ي األك�رم 
)ص( وقضية كلِّ الرساالت واألنبياء. وأتذكر 
أني اجتمعت مرة بأحد الكرادلة المس�يحيين 
من الفاتي�كان، وهو الكاردين�ال )أرنير( من 
نيجيريا، فقلت له: ما هي مسؤولياتك؟ فقال 
البحث عن الحوار اإلسالمي المسيحي، فقلت 
له: ما هو موض�وع البحث اآلن؟ فقال نبحث 
عن موض�وع الحريات في اإلس�الم والنظرة 
إل�ى المرأة. فقلت له: أس�ألك عن قضية أكبر، 
فلو كان الس�يد المس�يح)ع( موج�وداً اآلن، 
فمع م�ن يكون، هل يكون م�ع اليهود أم مع 
الفلسطينيين؟ والمفروض أن السيد المسيح 
ط�رد اللص�وص من س�احة الهي�كل، فكيف 
بلص�وص األوط�ان من اليهود الذين س�رقوا 
فلسطين؟ فقال هذه قضية سياسية ويمكنك 
التكلم بذلك مع س�فير الفاتيكان في بيروت. 
فقل�ت ل�ه: أس�ألك عن ضمي�رك المس�يحي، 
ل بذلك السفير البابوي في دمشق قائالً:  فتدخَّ
إن إسرائيل )الكيان الصهيوني( هي أمر واقع 
نتعامل معه. فقلت له: إن الش�يطان أيضاً أمر 
واق�ع، فهل نعترف بش�رعيته، فليس كل أمر 

يعترف  به إذ قد يكون هذا واقع 
باط�اًل،  الواق�ع 

. فس�كت

قضي�ة  أنه�ا  رغ�م  الفلس�طينية  فالقضي�ة 
إس�المية كب�رى، إالّ أن المس�يحيين أيضاً لو 
أخلصوا للمسيح)ع( لكان عليهم أن يشاركوا 
المسلمين في موقع الدفاع عن المستضعفين 
في فلس�طين، س�واء كانوا من المسلمين أو 

من المسيحيين...)15(

تساؤالت حول غيبة اإلمام املهدّي)عج(

والدة شمس الوجود.. تنري مسار املجاهدين األبطال لتطهري أرض دولة العدل اإلهلي
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ن�ت  كا

سيوفهم عليه، فنسأل الله العافية)11(.

نصرة المهدي)عج(
�د اإلنس�ان نصرة اإلمام المهدي  • كيف يجسِّ

)عج( عمالً وروحاً؟
ج: هناك طريقتان: مباشرة وغير مباشرة. 
فالطريقة المباش�رة، ه�ي أن ننصر الخط 
الرس�الي الذي ينطلق في�ه اإلمام الحجة 
)ع�ج(، وه�و إم�ام المس�لمين كباق�ي 
آبائ�ه، وليس هن�اك خصوصي�ة له من 
ه�ذه الناحية، فهو كباق�ي األئمة اإلثني 
عشر )ع(، دوره كأدوارهم، وهو نصرة 
اإلس�الم وإقام�ة الع�دل الش�امل عل�ى 
أساس اإلسالم. فعندما نريد نصرة اإلمام، 
علين�ا أن ندع�و إلى اإلس�الم وأن ال نكتفي 
بالدع�اء، كما لو اكتف�ى أحدنا بقراءه دعاء 
)الندب�ة(، ب�ل علين�ا أوالً أن نثقف أنفس�نا 
القضاي�ا  نواج�ه  وأن  باإلس�الم،  وأهلن�ا 
اإلس�المية والتحدي�ات ض�د المس�لمين، 
ونواج�ه الظالمي�ن والمس�تكبرين الذين 
يفرضون أنفس�هم على كل المسلمين في 

االقتصاد والسياسة واألمن.
أم�ا الطريقة غير المباش�رة، فهي أن نعّد 
أنفس�نا بحس�ب مس�ؤولياتنا الشرعية، 
وال يعن�ي ذلك أننا في زم�ن الغيبة أحرار 
لنتخلى عن مسؤولياتنا ونجلس فنشرب 
الش�اي ونذه�ب إل�ى مس�جد الس�هلة 
ونعم�ل 40 أربع�اء مكتفي�ن بذلك، فإن 
الل�ه س�بحانه جع�ل المس�ؤولية كما 
ف�ي اآلي�ة الكريم�ة، }الَِّذي�َن ُيَبلُِّغ�وَن 
ِرَس�االِت اللَِّه َوَيْخَش�ْوَنُه َوال َيْخَشْوَن 
أََح�ًدا إاِل اللَّ�َه َوَكَف�ى ِباللَّ�ِه َحِس�يًبا{ 
)األحزاب/39(، فنحن مسؤولون في 
كل ش�يء، وننتظ�ر ق�دوم اإلمام في 

هذه الحال)12(.

قتال اإلمام المهدي )عج(
•ه�ل يقاتل اإلم�ام المهدي)ع�ج( أعداءه 

بالمعجزة أم باألسلحة المعتادة؟
ج: جع�ل اللّ�ه س�بحانه وتعالى غيب�ة اإلمام 
المهدي)ع�ج( من الغيب وظهوره من الغيب، 
واللّ�ه يتكف�ل أداءه وظيفت�ه ف�ي أن ينش�ر 
الع�دل الش�امل م�ن خ�الل اإلس�الم. فلماذا 
نتعب أنفس�نا بمثل هذه األس�ئلة، أّي س�الح 
يس�تخدم؟ وهل هو سالح نووي أو صواريخ 
أو غي�ر ذلك؟ إن هذا علم ال يضر من جهله وال 
ينف�ع من علمه. ونحن نق�ول إن من األفضل 
أن نعرف ما هي معلوماتنا عن اإلس�الم الذي 
يحمل�ه اإلمام المه�دّي؟ وما ه�ي معلوماتنا 
ع�ن الع�دل ال�ذي ه�و عن�وان حرك�ة اإلمام 
المهدي)ع(؟ هل نحن نفهم العدل في العالم؟ 
وهل نحن مع خطوط العدل في العالم؟ وهل 
نح�ن م�ع خطوط الع�دل ف�ي حياتن�ا كلها، 
حيث يع�دل الزوج مع زوجت�ه، والزوجة مع 
زوجه�ا؟... علينا أن نس�أل عن األش�ياء التي 
نتحمل فيها مس�ؤوليًة ف�ي تكليفنا أمام اللّه 
سبحانه وتعالى، ونتحمل فيها مسؤولية في 
بن�اء حياتنا على األس�س الصحيحة، وعندما 
يظهر بإذن الله تعالى، فعند ذلك ال تكون ثّمة 

مشكلة في هذا المجال)13(.

المهدي )عج( ومستقبل البشرية
• ي�روى أنه عند ظهور اإلمام المهدي)عج( 
س�يصلِّي الس�يد المس�يح)ع( خلف�ه، فهل 
تنصحون المسيحيين بضرورة التخلي عن 

مس�اندة اليه�ود وفتح ب�اب التقارب مع 
المس�لمين بدالً من وصمهم باإلرهاب، 

بينما الكيان الصهيوني في فلسطين 
هو اإلرهاب الحقيقي؟

ج: ننصح المس�يحيين والمس�لمين 
- مع�اً - أن ال يتعاون�وا م�ع اليهود، 
ألننا اليوم نرى الكثير من المسلمين 

يتعاون�ون مع اليهود )إس�رائيل(، 
ونحن نريد للمسيحيين أن يؤمنوا 

بالسيد المس�يح كما أرسله اللّه 
سبحانه، وكذلك نريد للمسلمين 

أن يؤمنوا بالنبي محمد)ص( كما أرس�له اللّه 
س�بحانه. والقضية الفلس�طينية هي قضية 
الس�يد المس�يح)ع( وقضي�ة النب�ي األك�رم 
)ص( وقضية كلِّ الرساالت واألنبياء. وأتذكر 
أني اجتمعت مرة بأحد الكرادلة المس�يحيين 
من الفاتي�كان، وهو الكاردين�ال )أرنير( من 
نيجيريا، فقلت له: ما هي مسؤولياتك؟ فقال 
البحث عن الحوار اإلسالمي المسيحي، فقلت 
له: ما هو موض�وع البحث اآلن؟ فقال نبحث 
عن موض�وع الحريات في اإلس�الم والنظرة 
إل�ى المرأة. فقلت له: أس�ألك عن قضية أكبر، 
فلو كان الس�يد المس�يح)ع( موج�وداً اآلن، 
فمع م�ن يكون، هل يكون م�ع اليهود أم مع 
الفلسطينيين؟ والمفروض أن السيد المسيح 
ط�رد اللص�وص من س�احة الهي�كل، فكيف 
بلص�وص األوط�ان من اليهود الذين س�رقوا 
فلسطين؟ فقال هذه قضية سياسية ويمكنك 
التكلم بذلك مع س�فير الفاتيكان في بيروت. 
فقل�ت ل�ه: أس�ألك عن ضمي�رك المس�يحي، 
ل بذلك السفير البابوي في دمشق قائالً:  فتدخَّ
إن إسرائيل )الكيان الصهيوني( هي أمر واقع 
نتعامل معه. فقلت له: إن الش�يطان أيضاً أمر 
واق�ع، فهل نعترف بش�رعيته، فليس كل أمر 

يعترف  به إذ قد يكون هذا واقع 
باط�اًل،  الواق�ع 

. فس�كت

قضي�ة  أنه�ا  رغ�م  الفلس�طينية  فالقضي�ة 
إس�المية كب�رى، إالّ أن المس�يحيين أيضاً لو 
أخلصوا للمسيح)ع( لكان عليهم أن يشاركوا 
المسلمين في موقع الدفاع عن المستضعفين 
في فلس�طين، س�واء كانوا من المسلمين أو 

من المسيحيين...)15(

ال نزال في أجواء مولد سّيدنا الحّجة)عج(. ولقد كان 
حديثنا عن المس�تضعفين، وأّن الله يريد من اإلنسان 
أن يك�ون قوّياً، بحي�ث يبحث عن عناص�ر القّوة في 
داخ�ل ش�خصّيته، وفيما يحي�ط به م�ن كّل العوامل 
واألوض�اع الّت�ي تكس�به ق�ّوة الموقف في س�احة 
الّصراع وفي حركة المواجهة، فال عذر للمستضعفين 
الّذي�ن يملكون الخ�روج من دائرة االس�تضعاف إلى 

دائرة القّوة.
ونري�د � في هذا اللّق�اء � أن نطّل على س�ّنة الله في 
الكون في عملّية تغيير الواقع، والوصول إلى الّنتائج 
الحاس�مة الّت�ي قّدره�ا الل�ه ف�ي الكون...وفي هذا 
االتجاه، فإّن الله يحّدثنا عن أّن االنتصار في أّي موقع 
م�ن المواقع، س�واء كان انتص�اراً رس�الّياً في تأكيد 
الّرس�الة في وع�ي الّناس، أو اجتماعّياً، أو سياس�ّياً، 
مما نس�توحيه من القرآن الكري�م، ال بدَّ من أن يدفع 
العاملون في سبيله الّثمن من حياتهم، ومن ثرواتهم، 
وم�ن طاقاتهم، ألّن الله لم يجعل في س�نته أن يصل 
اإلنس�ان إل�ى أي�ة نتيجة حاس�مة كبي�رة، إال بعد أن 
يس�تنفد كّل عناصر القّوة ليحشدها في الساحة، من 
أجل أن تتكامل العناصر المادّية مع العناصر الغيبّية.

عوامل الّنصر وعناصره
ففي الق�رآن الكريم، نج�د أّن للغي�ب دوراً في بعض 
م�ا أع�ّده الل�ه للمؤمنين م�ن النص�ر، ولك�ّن الغيب 
وح�ده ال يحكم الحياة حس�ب س�ّنة الله ف�ي الكون، 
بل هناك حرك�ة، وهناك غيب يح�ّرك بعض الظروف 
واألوضاع، ويمنح بعض الق�ّوة لهذه العناصر، وهذا 
ما الحظناه في بداية الدعوة اإلسالمّية، فقد أراد الله 
للمس�لمين أن ينتص�روا في بدر، ولم تك�ن هناك أّية 
ظروف موضوعّية م�ن خالل عناصر القّوة في واقع 

المسلمين في بدر.
ففي دراستنا للقرآن، نالحظ أّن المسلمين لم يدخلوا 
ف�ي تجربة الحرب، ولم يك�ن لهم من خالل ظروفهم 
م�ن  للق�ّوة  عناص�ر  أي�ة  الموضوعّي�ة،  الطبيعّي�ة 
الناحيتين المادية والمعنوية في الدائرة االجتماعية، 
بل كان العدّو هو الذي يملك القوة المعنوية والمادية 
كلّه�ا. فنحن نالح�ظ أن قريش كانت س�ّيدة العرب، 
باعتب�ار موقعه�ا كراعية للبي�ت الحرام الّ�ذي يحّج 
إليه كّل الن�اس، وقوتها االقتصادية من خالل رحلتي 
الّش�تاء والصي�ف، وموقعها الثقاف�ي، إضافًة إلى ما 
نصطلح عليه في هذه األّيام بالقّوة السياسّية، وربما 
يلمح اإلنس�ان ش�يئاً من القّوة العسكرّية، بينما كان 
المس�لمون الّذين أسلموا مع النبّي)ص(، ال يتمّتعون 
بكثي�ر م�ن ه�ذه المواصفات، ألنه�م كان�وا يمّثلون 
أفراداً من مجاميع مختلف�ة ومتنّوعة، وأراد الله هنا 
أن يدخله�م في قل�ب التجربة، وعندم�ا انفتحوا على 
التجربة الّصعبة، برزت عناص�ر الّضعف فيهم، وهذا 
ما عّبر عنه الله سبحانه وتعالى بقوله: }َكَما أَْخَرَجَك 
َن الُْمْؤِمِنيَن لََكاِرُهوَن  َك ِمن َبْيِتَك ِبالَْحقِّ َوإِنَّ َفِريقاً مِّ َربُّ
* ُيَجاِدُلوَنَك ِفي الَْحقِّ َبْعَد َما َتَبيََّن َكأَنََّما ُيَساُقوَن إِلَى 
الَْم�ْوِت َوُهْم َينُظُروَن{ ]األنفال: 5، 6[. فنحن نالحظ 
أّن ه�ؤالء المؤمنين كانوا يجادلون النبّي)ص(، حتى 

هذه إّن بعضه�م ق�ال: "ي�ا رس�ول الل�ه، 
قريش ما ذلّت منذ عّزت". ولكن 

ي�ا بعضهم � وهم القلّة � قالوا:  "
قال رس�ول الله، لن نقول لك  كم�ا 

أنت قوم موس�ى لموسى،  اذه�ب 
هنا قاعدون، ورّبك فقاتال إّنا ها 

وعن ولكّنا نقاتل عن  يمين�ك 
يدي�ك شمالك، ومن  بي�ن 

م�ن  خلفك".و
ْذ  إِ َو َيِعُدُكُم اللُّه }

ى  ْح�َد إِ

ِئَفِتْي�ِن  ا لطَّ ا
وَن  َوَتَودُّ لَُكْم  أَنََّها 

�ْوَكِة  الشَّ َذاِت  َغْي�َر  أَنَّ 
َتُكوُن لَُك�ْم َوُيِريُد اللُّه أَن 

ُيِحقَّ الَح�قَّ ِبَكلَِماِتِه َوَيْقَطَع 
 ]7 ]األنف�ال:  الَْكاِفِري�َن{،  َداِب�َر 

حّتى إنه�م عندما دخلوا ف�ي التجربة، 
تمّثل�ت نقاط الّضعف في االس�تغاثة: }إِْذ 
َتْس�َتِغيُثوَن َربَُّكْم َفاْس�َتَجاَب لَُكْم أَنِّي 

َن الَْمآلِئَك�ِة ُمْرِدِفيَن *  ُكم ِبأَلْ�فٍ مِّ ُمِمدُّ
َوَما َجَعلَُه اللُّه إاِلَّ ُبْش�َرى لَُكْم َولَِتْطَمِئنَّ 

وتعال�ى  س�بحانه  فالل�ه  ُقُلوُبُكم{]االنف�ال9،10[. 
أعط�ى الغي�ب دوره به�ذا اإليحاء، بوج�ود المالئكة 
في الس�احة. ويبدو من خالل ما نستفيده من القرآن 
وبع�ض الرواي�ات، أّن المالئك�ة كانوا يمّثل�ون قّوة 
معنوّية تعطي للمس�لمين ق�ّوة مادّية، وهكذا انتصر 

المسلمون.
فهن�اك جانب م�ن الغيب تدّخ�ل ليقّوي ه�ذا الجانب 
الماّدي الّضعيف. ونالحظ في آية أخرى، قوله تعالى: 
َثُل الَِّذيَن  ا َيأِْتُك�م مَّ }أَْم َحِس�ْبُتْم أَن َتْدُخُل�واْ الَْجنََّة َولَمَّ
اء َوُزلِْزُلواْ  �رَّ �ْتُهُم الَْبأَْس�اء َوالضَّ سَّ َخلَْواْ ِمن َقْبلُِكم مَّ
َحتَّى َيُقوَل الرَُّس�وُل َوالَِّذيَن آَمُنواْ َمَعُه َمَتى َنْصُر اللِّه 
أاَل إِنَّ َنْص�َر اللِّه َقِريٌب{ ]البقرة: 214[، فالّصورة هي 
أّن النبّي)ص( والمؤمنين معه، ساروا في خطِّ الّنصر، 
وقطعوا ش�وطاً بعيداً ووقتاً طويالً، حتى أصيبوا بما 
يش�به الّزل�زال، وكادوا أن يصل�وا إلى حاف�ة اليأس، 

وبّشرهم الله سبحانه وتعالى بأن نصره قريب.
ونالح�ظ كذلك ف�ي واقع�ة األح�زاب، كي�ف أن الله 
سبحانه وتعالى أدخل المسلمين في التجربة الّصعبة: 
}َوإِْذ َزاَغ�ْت اأْلَْبَصاُر َوَبلََغِت الُْقُلوُب الَْحَناِجَر َوَتُظنُّوَن 

ُنوَنا * ُهَنالَِك اْبُتلَِي الُْمْؤِمُنوَن َوُزلِْزُلوا ِزلَْزاالً  ِباللَِّه الظُّ
َش�ِديداً * َوإِْذ َيُق�وُل الُْمَناِفُق�وَن َوالَِّذيَن ِف�ي ُقُلوِبِهم 
�ا َوَعَدَنا اللَُّه َوَرُس�وُلُه إاِلَّ ُغُروراً{ ]األحزاب:   َرٌض مَّ مَّ
10 � 12[، ولكّن الله سبحانه وتعالى كفى المؤمنين 

القتال، ونصرهم بعد أن عاشوا التجربة الّصعبة.

سّر الّتربية القرآنّية
وم�ن هذه اللّقطات التي تمثل نماذج يكثر أمثالها في 
القرآن الكريم، نخلص إلى أّن الله سبحانه وتعالى لم 
يجعل الغيب في حركة المسلمين والمؤمنين في خّط 
الّنص�ر، العنص�ر الوحيد، بل إنه يدخ�ل المؤمنين في 
التجربة الصعبة، ويبتليهم، ويحرك الطاقات الكامنة 
ف�ي داخل مواقعه�م، حت�ى يعطيهم الصالب�ة أكثر، 
وحت�ى يعيش�وا التجربة بقوة وفاعلي�ة أكبر، وحتى 
يؤّسسوا المجتمع القوّي الذي إذا واجهته التحّديات، 
استطاع أن يثبت إزاءها، وهذا هو سّر التربية القرآنية 
اإلس�المّية، التي تؤّكد لإلنس�ان أن يقّدم كّل ما عنده 
ثم يدعو الله، وأن يأخذ باألس�باب المتاحة بين يديه، 
وكّل م�ا يمك�ن أن يحصل في حركته ف�ي الواقع، ثم 

يتوّكل على الله.
ولذلك، فإّننا نرى أنَّ في اإلسالم حركة غيب تطّل على 
حرك�ة الواقع، بحيث ينفذ إلى الّثغرات الموجودة في 
الواقع من أجل أن يس�ّدها لتتكامل المس�يرة، وربما 
تتعلّ�ق إرادة الل�ه ب�أّن النصر ل�ن يتحّق�ق إال بعد أن 
تتجاوز األّمة كثيراً من الّظروف الّصعبة على مستوى 
األجيال، ولكن كّل حركة تهّيئ الّظروف الموضوعّية 
للحرك�ة األخ�رى، حت�ى تتكام�ل مع الظ�روف في 

المستقبل، ليكون الّنصر في نهاية المطاف.
ولعّل مشكلة الكثير من الناس الذين يضعفون أمام 
البالء وأمام تحّديات القّوة الموجودة لدى اآلخرين، 
ه�ي أنه�م يس�تعجلون النتائ�ج قب�ل أن تنض�ج 
المقّدمات، ويتطلّعون إلى تحقيق المسّببات قبل 
أن تحصل األس�باب. إّن الله سبحانه نّظم الكون 
كلّ�ه عل�ى أن ترتبط المس�ّببات باألس�باب في 
س�ننه في الكون، كما في س�ننه في اإلنسان. 
فاإلنس�ان يول�د م�ن خ�الل أس�باب معّين�ة 
مح�دودة بزم�ن خ�اّص وبظ�روف خاّصة، 
والزرع كذلك ينمو من خالل ظروف طبيعّية 
معّين�ة، والنص�ر والهزيم�ة كذلك. 
فلقد حّدثنا الله سبحانه وتعالى عن 
أن التحديات الت�ي تواجه المؤمنين 

تحت�اج إلى صب�ر، }لَُتْبلَ�ُونَّ ِف�ي أَْمَوالُِكْم َوأَنُفِس�ُكْم 
َولََتْس�َمُعنَّ ِم�َن الَِّذيَن أُوُت�واْ الِْكَتاَب ِم�ن َقْبلُِكْم َوِمَن 
الَِّذي�َن أَْش�َرُكواْ أًَذى َكِثي�راً َوإِن َتْصِب�ُرواْ َوَتتَُّقواْ َفإِنَّ 
َذلَِك ِمْن َعْزِم اأُلُم�وِر{. ]آل عمران: 186[ والصبر في 
اإلس�الم ليس وس�يلة تراجعية أو انهزامي�ة، ولكنه 
يمثل حرك�ة القّوة التي تس�تعملها من أجل مواجهة 
نق�اط الضع�ف ف�ي داخل ش�خصّيتك، وفي س�احة 
الّصراع، حتى تتجاوز المرحلة، لتحضر األسباب التي 

توصلك إلى النتائج.

حركة الغيب في قّصة موسى)ع(
ويحّدثن�ا الل�ه س�بحانه وتعالى في ه�ذا االتجاه عن 
بع�ض المؤمنين في تأري�خ النب�ّوات، أو الذين كانوا 
ف�ي أش�ّد ح�االت الضع�ف، ولك�ن الل�ه نصرهم في 
حركة الثب�ات التي عاش�وها، وحركة التح�ّدي التي 
انطلقوا به�ا، وفي حركة الغيب التي اس�تمّدوا منها 
الّثق�ة والعزيمة، وذلك في المعاج�ز الّتي حّققها الله 
لهم، كما في قّصة موسى)ع(؛ فقد كان بنو إسرائيل 
مستضعفين، وكان فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي 

نس�اءهم، وجاء موسى وليس معه أّي سالح، وزّوده 
الل�ه بالغيب في المعجزتي�ن: )العص�ا( الّتي تحّولت 
إل�ى ثعب�ان، و)الي�د البيض�اء(، وانتصر ف�ي الجولة 
األولى على فرعون، عندما ألقي الّس�حرة س�اجدين: 
}َقاُل�واْ آَمنَّا ِب�ِربِّ الَْعالَِميَن * َربِّ ُموَس�ى َوَهاُروَن{ 
]األع�راف: 121، 122[.، وثبت�وا أم�ام فرع�ون الّذي 
هّدده�م بأن يقط�ع أيديهم وأرجله�م، وأن يصلبهم، 
ْؤِثَرَك َعلَى َم�ا َجاءَنا ِمَن الَْبيَِّن�اِت َوالَِّذي  }َقاُل�وا لَ�ن نُّ
َفَطَرَن�ا َفاْقِض َما أَنَت َقاٍض إِنََّما َتْقِض�ي َهِذِه الَْحَياَة 
ْنَي�ا{ ]ط�ه: 72[..وعندما انتصر موس�ى)ع( على  الدُّ
فرعون أمام الناس كلّهم، ش�عروا بأن هنالك قّوتين، 
فلم يعد فرعون القّوة الوحيدة، بل أصبحت هناك قوة 
أخ�رى تتمّثل بموس�ى)ع(. وبذلك، تحرك�ت القضّية 
ف�ي خ�طِّ الّت�وازن، وب�دأ فرع�ون يخّط�ط الغتيال 
موس�ى)ع(، واش�تّد اضطه�اد بن�ي إس�رائيل، حتى 
إنه�م واجهوا موس�ى)ع( بالقول: }َقاُل�واْ أُوِذيَنا ِمن 
َقْب�ِل أَن َتأِْتيَن�ا َوِمن َبْعِد َما ِجْئَتَن�ا{ ]األعراف: 129[. 
ولكّن موس�ى)ع( صبر، واشتّد االضطهاد إلى أقصى 
درجة، وأنزل الله تسع آيات بّينات، فلقد سلّط عليهم 
ال�ّدم والّضفادع والقمل وغير ذل�ك مما ذكره القرآن 
في قّصة بني إس�رائيل.ولقد شعروا بأنَّ هذه الحرب 
الخفيَّ�ة جعلته�م ال يس�تطيعون أن يعيش�وا حي�اة 
طبيعّي�ة، فجاؤوا إلى موس�ى يطلب�ون منه أن يرفع 
ذلك عنه�م، ورفع الله ذل�ك عنهم، تدلي�اًل على القّوة 
الّتي تمّثلت في موس�ى بخضوعهم له. وأراد فرعون 
في النهاية أن يالحقهم عندما بدأوا الرحلة إلى خارج 
مصر، ليؤّكدوا الق�ّوة الجديدة في مواقعهم الجديدة، 
وق�د أغرق الله فرعون، ونّجى موس�ى، وبدأت رحلة 
بني إس�رائيل من جديد، وانطلقت التجربة من جديد.

فنحن نالح�ظ أّن الله تعال�ى لم يحّق�ق الّنصر األّول 
لموس�ى، إال بعد أن دفعه ودفع قومه معه في ساحة 
المعرك�ة ب�كّل قّوة، ليواجه�وا الموق�ف بالّثبات من 
جه�ة، وليدعم الغيب الموقف م�ن جهة أخرى. ولوال 
أّن الغيب أسند العناصر المادّية الموجودة لديهم، لما 
استطاع موس�ى أن يحّقق االنتصار، ألّنه ليس هناك 
أّي توازن في القوة. وقد تحّدث الله عن هذه المسألة 
بقوله تعالى: }َوُنِريُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي 
َن  ًة َوَنْجَعلَُه�ُم الَْواِرِثيَن * َوُنَمكِّ اأْلَْرِض َوَنْجَعلَُه�ْم أَِئمَّ
لَُه�ْم ِفي اأْلَْرِض َوُن�ِري ِفْرَعْوَن َوَهاَم�اَن َوُجُنوَدُهَما 

ا َكاُنوا َيْحَذُروَن{ ]القصص: 5، 6[.. ِمْنُهم مَّ

الحياة ساحة صراع
كم�ا تح�ّدث س�بحانه وتعال�ى بع�د ذلك ع�ن إعطاء 
المس�تضعفين مش�ارق األرض ومغاربها. ونجد أّنه 
عّز وج�ّل يحّدثنا في آي�ة أخرى عن حرك�ة الّصراع، 
وأّنه جعل الحياة س�احة صراع، فالقّوة تدفع القّوة، 
والت�وازن في القّوة يحّقق التوازن في الواقع، }َولَْواَل 
َدْف�ُع اللَِّه النَّ�اَس َبْعَضُه�م ِبَبْع�ٍض لَُّهدَِّم�ْت َصَواِمُع 
َوِبَي�ٌع َوَصلََواٌت َوَمَس�اِجُد ُيْذَكُر ِفيَها اْس�ُم اللَِّه َكِثيراً 

َولََينُصَرنَّ اللَُّه َمن َينُصُرُه{  ]الحج: 40[.
. فهل تريد أن ينصرك الله؟ عليك إذاً أن تنصر الله، وأن 
تنصر الله، يعني أن تجرد طاقاتك كلها على مس�توى 
ما تملك من طاقة العقل الذي يخطط، والجس�د الذي 
يتحرك، والوسائل التي تحصل عليها من هنا وهناك، 
لتنص�ر كلمة الل�ه وخطه والقي�ادات التي تنطلق من 
خالل رس�االت الل�ه، }إِنَّ اللَّ�َه لََقِويٌّ َعِزي�ٌز{ ]الحج: 

.]40
نَّاُهْم  كَّ . فمن هم الذين ينصرون الله؟ هم }الَِّذيَن إِن مَّ
َكاَة َوأََم�ُروا  �اَلَة َوآَت�ُوا ال�زَّ ِف�ي اأْلَْرِض أََقاُم�وا الصَّ
ِبالَْمْع�ُروِف َوَنَه�ْوا َعِن الُْمنَك�ِر َولِلَِّه َعاِقَب�ُة اأْلُُموِر{ 
]الحج: 41[.، فهؤالء هم الّذين تبقى حركتهم في خّط 
الّرس�الة حتى بعد االنتصار، ألّن المشكلة في الكثير 
م�ن الّذين يبدأون الحرك�ة من موقع الّرس�الة، أنهم 
ينس�ون الّرسالة وتبقى الحركة، وهذا ما قد نبتلي به 
في بعض الحركات اإلس�المّية، حي�ث ينطلق الحزب 

والحركة والمنظمة، ولو على حساب اإلسالم.

معادلة النصر
ولذل�ك، أكد الله س�بحانه وتعالى المس�ألة في قوله: 
نَّاُهْم ِفي اأْلَْرِض{، أي حققوا الرس�الة،  كَّ }الَِّذي�َن إِن مَّ
والت�ي عنوانها الكبير )الصالة وال�زكاة(، باعتبار أن 
الصالة تمث�ل معراج المؤمن إلى الل�ه، والزكاة تمثل 
حركة العطاء عند اإلنسان، واألمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، باعتبار أنهما الوس�يلتان اللتان تحققان 

اإلصالح في المجتمع، وتسقطان الفساد فيه.
ف�ال ب�ّد م�ن أن تنصر الل�ه بنص�رك، والله ع�ّز وجّل 
ال يحت�اج إل�ى أن ننص�ره، ولك�ن أن ننص�ر دين�ه 
ورس�الته ورسله وما إلى ذلك. ونقرأ في قوله تعالى 
م�ا يح�دث ف�ي نهاية المط�اف، وه�و ما بّش�رنا به 
النبّي)ص( واألنبياء من قبل ذلك في المصلح المهدي 
المنتظر)ع�ج(: }َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُن�وا ِمنُكْم َوَعِمُلوا 
الَِح�اِت لََيْس�َتْخلَِفنَُّهم ِفي اأْلَْرِض َكَما اْس�َتْخلََف  الصَّ
َننَّ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى لَُهْم  الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َولَُيَمكِّ
ن َبْعِد َخْوِفِهْم أَْمناً َيْعُبُدوَنِني اَل ُيْشِرُكوَن  َولَُيَبدِّلَنَُّهم مِّ
ِبي َش�ْيئاً َوَمن َكَفَر َبْعَد َذلَِك َفأُْولَِئَك ُهُم الَْفاِس�ُقوَن{ 
]الن�ور: 55[.. ولقد حّقق الله ه�ذا الوعد في مرحلة 
قريبة للنبّي)ص(، وترك المرحلة البعيدة للمستقبل.

ففي المرحلة القريبة، حّقق وعده للرسول وللرسالة 
في خط اإلس�الم، م�ن خالل انتص�ار النبّي)ص( من 
بعد ما كان المس�لمون يتخطفهم الناس من حولهم، 
األرض  النص�ر، واس�تخلفهم ف�ي  الل�ه  فأعطاه�م 
بانتصار اإلس�الم في المرحل�ة النبوية وفيما أعقبها 
م�ن مراح�ل، ومّكن له�م دينه�م الذي ارتض�ى لهم، 
وعبده الذين عبدوه في خّط اإلس�الم بكّل حرية، ولم 
يش�ركوا به ش�يئاً، فأعط�ى الله بذلك النم�وذج بمن 
نصروا وانتصروا، ومن أخذوا بأس�باب تحقيق الوعد 
اإللهي في حركة اإلنس�ان في الحياة، وكأّنه سبحانه 
يريد أن يق�ول لنا، ونحن نتحرك في خط المس�تقبل 
ال�ذي ننتظره ليمأل األرض قس�طاً وع�دالً كما ملئت 
ظلماً وجوراً، إن المس�ألة لن تكون غيب�اً مطلقاً، بل 
فيه�ا ش�يء من الغيب وش�يء من الجه�د، وإال كيف 
نق�ول ف�ي زيارتن�ا له)ع�ج(: "واجعلنا م�ن أتباعه 
والمستشهدين بين يديه"، فإذا لم تكن هناك مقاومة 
وجهاد ومواجهة للتحّدي، فكيف نفّسر الّشهادة؟ فال 
ب�ّد لنا في الموعد المنتظر من أن نعّد أنفس�نا للّدعوة 
وللجهاد، ليطّل علينا غيب الله، ولينصر الله تعالى من 
ينصره. ومن الطبيعي أّن الغيب هناك أوسع من الغيب 
الذي عاش في بداية الدعوة، ألّن الدعوة كانت تريد أن 
تشّق الطريق، وتحّقق بعض المواقع هنا وهناك. أّما 
الّدعوة النهائّية، فإنها تريد أن تمأل األرض باإلسالم، 

لتمتلئ األرض بالعدل من خالل اإلسالم.

ونستوحي من هذا، أّنه ما دامت المسألة في النهاية 
عندم�ا يأذن الل�ه لولّي�ه بالقيام، ال تخل�و من جهد 
وجهاد ودعوة وحركة، فهل تخلو اآلن منهما ونحن 
ف�ي خّط االنتظار؟ هل هي مرحلة الهدوء، واإلخالد 
إلى األرض، واالبتعاد عن س�احة الّصراع، والهروب 
م�ن إقام�ة الدولة اإلس�المّية هنا وهن�اك؟ فهؤالء 
الّذي�ن يقول�ون بذل�ك، ال يفهمون اإلس�الم الذي لم 
يكن لمرحلة معينة، بل كان للزمن كلّه، وال يفهمون 
مسألة االنتظار، وال يفهمون مسألة النصر النهائي 

الذي أعطى الله نموذجه في النصر في البدايات.
لذل�ك � أيها األحّب�ة � نحن مدعّوون إل�ى االنتصار، 
وإل�ى أن نحّق�ق أس�باب النص�ر ف�ي غيب�ة اإلمام 
المه�دي، كم�ا أّننا مدع�ّوون إلى أن نحّقق أس�باب 
الّنص�ر في ظه�وره، وأن تكون لن�ا إرادة النصر في 
موق�ع هنا وموقع هناك، وكم�ا أّن الله تعالى أرادنا 
أن ال ني�أس، أرادن�ا حتى ونحن نعي�ش الّزلزال أن ال 
نس�قط، وأن ننطل�ق إلى ما قال�ه تعال�ى: }َوأُْخَرى 
ِر الُْمْؤِمِنيَن{  َن اللَِّه َوَفْتٌح َقِريٌب َوَبشِّ ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر مِّ

]الصف: 13[.. 

يف أجواء مولد املهدي: لنحقق أسباب النرص يف الغيبة والظهور

والدة شمس الوجود.. تنري مسار املجاهدين األبطال لتطهري أرض دولة العدل اإلهلي
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ن�صو�ص 

الرواية كموعظة
تدخل الموعظة في إطار المباشرة والتلقين والنصح 
واإلرش�اد، في حي�ن أّن الرواية تح�اول التخّفف من 
هذه األس�اليب، لتقّدم مواعظها المبّطنة ورس�ائلها 
المضم�رة، لكن ال توجد قاع�دة ثابتة تقّيد هذا األمر، 
ألّن المعالجة الروائّية والفكرّية أحيانا تتطلّب تكييف 
األس�اليب وتطويعه�ا بم�ا يتناس�ب مع الس�ياقات 

المطروحة.
ه�ل توصيف الرواي�ة بأّنها تأتي كموعظ�ة يقلّل من 
ش�أنها؟ أال تش�تمل كّل رواية على كثير من المواعظ 
بطريقة أو بأخرى؟ أليس�ت كّل موعظة هي خالصة 
روايات وتج�ارب برّمتها؟ أال يق�ّدم التاريخ رواياته 

ومواعظه في س�ياق االعتب�ار واالسترش�اد ليكون 
الواعظ والراوي معا؟

ف�ي روايته “موعظة عن س�قوط روم�ا” التي نالت 
جائزة غونكور األدبية الفرنس�ية، يتحدث الفرنس�ي 
جيروم فيراري عن العوالم التي يش�ّيدها البشر، عن 
نموه�ا وتطورها ونهاياتها، عن موازاة الوجود، عن 
التواصل. كما يتحدث فيها ع�ن معنى العالم المغلق، 
كما يقول، وعن تلك اللحظة التي تلتقي فيها البدايات 
بالنهايات، لتبش�ر بوالدة عالم جدي�د، وتنذر بانتهاء 
حقبة م�ا. الموعظة المطروحة في الرواية تش�تمل 
على كثير من المواعظ، بحيث تكون الموعظة رواية 
حياة بأكملها، وس�يرة مدن وبش�ر، والموعظة التي 
يقتبس�ها في�راري م�ن القّديس أوغس�طين تش�كل 

رس�الة العم�ل “العالم كاإلنس�ان: يول�د، ويكبر، ثم 
يموت. يمتلئ اإلنسان في شيخوخته بالبؤس، العالم 
بدوره كما اإلنس�ان يمتلئ في شيخوخته بالنكبات. 
قال يسوع: العالم يذهب، يشيخ، ويرحل، العالم يلهث 
أساس�ا من القدم لكن اطمئن: ش�بابك س�وف يتجدد 

مثلما يتجدد شباب النسر”.
يفق�د بط�ل الرواي�ة إيمانه بكثي�ر من األف�كار التي 
كان يؤم�ن به�ا، يعود إلى أرضه وج�ذوره باحثا عن 
م�الذ آمن هناك، وباحثا ع�ن يقين وقناعة بمحاولته 
منع تدهور األح�وال والحيلولة دون اندثار القرية أو 
ضياعها أو س�قوطها. مسعى فلس�في يحتم البحث 
عن س�بل التع�اون لمنع وق�وع الخس�ائر المتتالية، 
وإبق�اء ش�باب األمكن�ة باالهتم�ام به�ا والصيان�ة 

والرعاية والمحبة.
يتخيل فيراري في الفصل األخير أوغسطين متجّسدا 
يلق�ي خطاب�ه وموعظت�ه عل�ى رعاي�اه، وتك�ون 
الموعظة مفعمة بالحكمة والعبر، يحّرض اإلنس�ان 
على ضرورة التحلي بالقوة لمواجهة قدره والصمود 
في وجه التحديات، وذلك حين يرى روما تس�قط في 

أيدي األعداء.
ويؤك�د أن العوال�م تمّر م�ن الظلمات إل�ى الظلمات، 
عالما بعد آخر، ومهم�ا كانت روما مجيدة وعظيمة، 
فإنه�ا تنتمي إلى العالم ويج�ب أن تهلك معه. ويؤّكد 
ألتباعه: “لكن روحك�م، المليئة بنور الرب، لن تهلك، 
ول�ن تبتلعها الظلمات. ال تذرفوا الدموع على ظلمات 

العالم، وعلى القصور والمسارح المدمرة”.

1 -  )الحطب التعس (
هو يجلس هناك تحت تلك الشجر ، على كرسّيه الهزاز 
، يطالع في كتاب جميل عن الحرّية و حقوق االنسان  
، و ينع�م بالدفء و الضوء الذي يصل�ه من النار التي 

يضرمها  .
هذه النار الجهّنمية ،  التي نحن حطبها .

يل لنا من حطب تعس 
2 - ) رماد (

اله�واء النقي يحيي الرئة العطش�ى ، يرس�م مقدمه  
البسمَة على وجهها ، فترتدي ثيابها الجميلة .

اله�واء النق�ي ، كالرجل الحر ، ن�ادر و غريب في هذا 
العالم الفسيح .

ال شيء هنا سوى الرماد .

3 -) أقنعة (
لقد أخبرتني أّمي  أن أتس�لّق الجبل باكرا  ، و حينما و 

صلت منتصف الطريق ، وجدت رجال جميال في كوخ 
و بين يديه سالل أقنعة بشعة .

قلت له لماذا أنت هنا ؟ و لمن هذه األقنعة ؟
قال لق�د طردني القبح من مدينتك�م ، و هذا األقنعة 

ابعث بها الى كل جميل 
ليرتديها فال يطرد منها مثلي .

هيثم ح�صني 

داأنور غني املو�صوي

جميل ال�صبيبي 

حت�صني اخلطيب 

شعر اللغة واجلملة اجلديدة
 

ضد القصيدة في أشكالها التقليدية، جاء شعر اللغة. ومن 
رح�م تجريبّية راديكالية، يس�ارية في الغال�ب، وطليعّية 
ما بع�د حداثّية، ول�دت هذه النزع�ة الثائرة عل�ى "البنية 
االجتماعي�ة والسياس�ية الكامن�ة في الق�وة األمبريالية 
للغ�ة اإلنكليزي�ة". مفتوني�ن بأش�عار غيرترود س�تاين 
وعزرا باوند ولويس زوكوفسكي، وكتابات بارت والكان 
وفوكو، س�عى ش�عراء هذا التيار إلى تأكيد لغة القصيدة، 
)اللغ�ة- لذاته�ا... وليس اللغة- ف�ي ذاته�ا(، وإلى إيجاد 
طرائق وتنويعات جديدة، بالنسبة إلى القارئ، كي يتفاعل 

معها.
وبم�ا أّن اللغة -عند كبار منّظري التي�ار، كلين هجينيان، 
عل�ى س�بيل المثال- ال ش�يء س�وى المعاني، ف�إّن اللغة 
ه�ي التي ُتملي المعنى، وليس العكس. كما أّن الش�اعر ال 

ينظر إلى تلك المعاني س�وى م�ن حيث هي تدفق للقرائن 
والس�ياقات، لي�س إاّل. فال ش�يء يق�ع خ�ارج اللغة، وال 
تفس�يرات محتمل�ة إاّل في ض�وء تلك التدّفق�ات التي "ال 
تلتح�م صورا إاّل نادرا، والتي ال تخضع لش�روط معّينة إاّل 
نادرا كذلك". "إنها تحّوالت، واس�تحاالت، وإشراق الداللة 

األبدّي".
ولكي تكون الطرائق الجديدة والتنويعات المبتكرة فّعالة، 
سعى ش�عراء اللغة إلى إشراك القارئ في النص، مؤكدين 
أهميه هذه المش�اركة في بناء المعنى. فمن خالل كس�ر 
اللغة الش�عرية -أو عبر تدمير الطبيعة الوظيفية العفوية 
للغة، فال يبقى منها سوى أّسها المعجمّي، بحسب روالن 
بارت- يطلب الش�اعر من القارئ أن يجد طريقته الجديدة 

في مقاربة النص.
ش�عر اللغ�ة، إذن، هو ش�عر في درجة الصف�ر. كتابة في 
أقصى طاقات األش�كال المفتوحة، وفي أقصى احتماالت 
وجوده�ا. ف�ال أفكار متناس�قة في القصي�دة البّتة. فهي 

عش�وائّية، متالطم�ة، وكاتبها غير موج�ود. إنها قصيدة 
"مّم�ا يب�دو أن�ه كلم�ات وعب�ارات"، وما القارئ س�وى 
"عنكب�وت تجاه�د ف�ي نس�يج خيوطه�ا ه�ي، مختنقة 
بالمعن�ى". إنها -وفق فوكو- ألعوب�ة تتحرك، وعلى نحو 
حتم�ّي، أبعد من قواع�د نظامها الخ�اّص. تتحرك لتنتهك 
أس�س بنيانه�ا، وتتركه�ا، متهّتك�ة، خلفها. كم�ا أنها ال 
تس�عى إلى مشاعر باذخة تفرضها الكتابة، في حّد ذاتها، 
أو إل�ى إقحام موضوع ما في اللغ�ة. بل على العكس. إنها 
-ووفق فوك�و أيضا- منهمكة، في المق�ام األول، بإيجاد 

كّوة تتالشى فيها موضوع الكتابة إلى األبد.
ولقد أولى ش�عر اللغة اهتماما خاّصا بقصيدة النثر؛ فهي 
"الجملة الجديدة"، كما بّش�ر بها رون سيلمن، في مقالته 
الشهيرة التي حملت االسم ذاته. فإذا كان البيت المتشّظي، 
أو الس�طر المتقطع، هو الذي ينظم القصيدة في األشكال 
المفتوحة، عند شعراء هذا التيار، وليس المقطع الشعرّي 
-كم�ا هي الع�ادة في قصي�دة الش�عر الحّر، على س�بيل 

المث�ال- فإّن الفقرة، عندهم، هي الت�ي تنظم الجمل التي 
ال تأخ�ذ تأثيرها إاّل عندما تجاور بعضه�ا البعض. تصبح 
الفق�رة، حينئذ، وحدة قي�اس، ال وحدة منطق أو مجادلة. 
وال يتصاع�د معن�ى الجمل�ة المس�تقّل بذات�ه، وفق بوب 
بيرلم�ن؛ وال يصبح موضع تس�اؤل، وال يتغّير، إاّل بمقدار 
درج�ات االنفص�ال والتواصل التي يدركه�ا القارئ حيال 
الجمل المجاورة. هنا، يكون اإلرداف؛ إهمال أدوات الربط 

في الجملة، مسألة حاسمة.
فعبر التوّتر الذي ينجم بين الس�رد وهذه األدوات، يس�عى 
الش�اعر، في "الجملة الجديدة"، إلى إعادة تعريف األنواع 
الكتابّية، في ضوء تعريف الدالّة -حتى وإن كانت مساحة 
بيضاء- بوصفها موض�ع المعنى األدبي في حّد ذاته. وال 
يفعل ذل�ك، كما يق�ول س�يلمن، إاّل بقل�ب الدينامّية التي 
كانت مرتبطة، منذ أمد بعيد، بطغيان المدلول واستبداده، 
فتكون قادرة على دمج جميع مس�تويات اللغة، تحت أفق 

الجملة وفوقها.

وعلى الرغم م�ن مرور أكثر من أربعين عاما على ظهوره 
في أميركا أواخر ستينات القرن العشرين، فإن شعر اللغة 
مازال، حتى هذه اللحظ�ة، موضع جدل كبير. فالبعض ال 
ينظ�ر إليه إاّل بوصفه ألعابا لغوية فتغنجش�تّية، وطرائق 
تعتم�د عل�ى متواليات رياضي�ة ال تصلح لكتابة الش�عر. 
بي�د أّن االس�تقبال الحافل الذي حظي به ش�عر اللغة، في 
ثمانينات القرن العشرين وفي تسعيناته، كحركة إبداعية 

مهمة، يشي بغير ذلك.
خرج�ت الحركة من ظ�الل راديكالّيته�ا، لتصبح في قلب 
المؤسس�ة الرس�مية التي هاجمتها، فأصبح مناصروها 
يدّرسون الش�عريات والكتابة اإلبداعية واألدب اإلنكليزي 
في كبري�ات الجامع�ات األميركية. وهي ليس�ت مفارقة 
ساخرة البّتة، بقدر ما هي دليل على استطاعة هذه النزعة 
الثوري�ة خلخلة البنى االجتماعية والسياس�ية إلمبريالية 

اللغة المسيطرة.
شاعر ومترجم من فلسطين

القلق يف أداء املمثل املرسحي
 

ص�در للدكت�ور محمد فضيل ش�ناوة ، التدريس�ي في قس�م 
الفنون المسرحية في كلية الفنون الجميلة / جامعة بابل 

كتاب�ه الموس�وم ) القلق في أداء الممثل المس�رحي ( ، عن 
دار الرضوان للنش�ر والتوزيع – عمان – األردن ،ومؤسسة 
دار الص�ادق الثقافية في بابل ،ويق�ع الكتاب في 256 من 
القط�ع الكبير .جاء فيه:) يع�د انفعال القلق احد الظواهر 
النفس�ية الت�ي تنت�اب اغلب الممثلي�ن قبل وأثن�اء األداء 
وبدرجات متفاوتة وألس�باب متعددة ولمصادر متنوعة 
، والت�ي تؤث�ر بش�كل أو بآخ�ر عل�ى س�ير آلي�ة األداء 
وفعاليته وجماليته ، كانفعال نفسي ظاهري )خارجي 
( أو فسيولوجي ) داخلي ( أو باطني )شعوري (. وذو 
اس�تثارة وفقا ً لدرج�ة دافعية ه�ذا االنفعال ودرجة 
العالقة بين قوة العادة وحالة الدافع المؤثر في إنتاج 
اس�تجابات معينة ازاؤها(.تكمن أهمية هذا الكتاب 
ف�ي تقديمه موضوع القلق كحالة انفعال ترافق أداء 

الممث�ل ، إذ يفيد في التعريف الجانب الس�لوكي واالنفعالي 
الذي ينتاب الممثل في إثناء األداء جراء انفعال القلق من حيث طبيعته واهم أسبابه 

ومصادره ومستواه لوضع العالجات المناسبة إزاءه.

األزبكية 
صدر حديًثا عن ال�دار المصرية اللبنانية، رواية "األزبكية"، للروائي 
ناص�ر عراق، الرواية تس�تلهم تاريخ مصر الحدي�ث، في الفترة من 
الحملة الفرنس�ية على مصر عام 1789، وحتى نهاية 1805، وهو 
الع�ام الذي تولى فيه محمد علي حك�م مصر،  هذه الفترة تعد من 
أخطر الس�نوات التي مرت على مصر ف�ي التاريخ المعاصر، ألنه 
حك�م مصر خالله�ا 6 حكام أجان�ب، قتل منه�م اثنين، وتعرض 
الش�عب المصري خاللها، لبلبلة واضطرابات، تشبه ما حدث في 
فت�رة ثورتي 25 يناير و30 يوني�و، فمن خالل قراءة تاريخ هذه 
الفت�رة الماضية جيًدا، يمكننا فهم ما يحدث خالل هذه األيام". 
و "تستلهم الرواية بعض الشخصيات التاريخية، مثل نابليون 
ومحم�د علي والجبرت�ي، لكنها تبتكر من الخيال ش�خصيات 
جديدة، تتفاعل مع األحداث والش�خصيات التاريخية". يذكر 
أن ناصر ع�راق، روائ�ي وإعالمي وكات�ب صحفي مصري، 
تخ�رج من كلية الفنون الجميلة ع�ام 1984، وصدر له عدد 
م�ن الرواي�ات، منه�ا رواي�ة "من ف�رط الغ�رام"، ورواية 
"العاطل"، التي وصل�ت للقائمة القصيرة ل�"البوكر" عام 

 .2012

فرات طارق .. الطريق إىل الكوفة
تع�ّد تجربة الش�اعر والقاص العراقي ف�رات صالح 
الشعرية من التجارب المميزة، التي تضعه في مكانة 
خاصة من جيل التسعينات الشعري، الذي يمثل جيال 
متميزا في الشعرية العراقية لما قدمه من تجارب في 
قصي�دة النثر العراقية، الت�ي كانت - وفق آراء نقدية 
كثي�رة- رّد فع�ل عل�ى القصي�دة الكالس�يكية، التي 
اندفع معظم ش�عرائها في مديح الحرب ومش�عليها 

أيام الثمانينات المأساوية.
كانت قصيدة النثر في فترة التسعينات فضاء مفتوحا 
للتجارب الش�عرية الشابة العراقية التي وجدتها أداة 
صالح�ة للتخل�ص م�ن المنبري�ات الصاخب�ة آنذاك، 
وأيض�ا للتعبير عن الذات المنكس�رة والرافضة بلغة 
ومج�ازات مبتكرة، وملغزة تجعل فهمها عصيا على 
الرقابة والوشاة من الش�عراء المقربين من السلطة 

الحاكمة.
في تلك الفترة نش�ر الش�اعر ف�رات صالح نصوصه 
القصصي�ة والش�عرية، وانتم�ى إل�ى أح�د المراكز 
الثقافية الش�بابية ف�ي البصرة التي كانت الس�لطة 
ترعاها في ذلك الوقت، تسترا على نشاطاته ونشاط 
مجموعة من الشباب، األمر الذي وضعه تحت أنظار 
وعنف السلطة التي وضعته مع مجموعة من األدباء 
الش�باب البصريين في معتق�ل الرضوانية المعروف 

بقسوة المشرفين عليه.
أقدار اآلخر

تمث�ل تجربة الش�اعر ف�رات صالح ف�ي مجموعته 
الثاني�ة “غي�وم تكركر”، الص�ادرة ع�ن دار “العالم 
للنش�ر والطباع�ة” )2015( انفتاح الذات الش�اعرة 
عل�ى قارع�ة الط�رق واألزق�ة والبي�وت الواطئ�ة، 

تس�تلهم منه�ا حكاياتها وجروحه�ا وآالمها وحتى 
تطلعاتها البس�يطة، وينحسر ضمير األنا عن معظم 
قصائدها، تاركا المجال لس�يادة ضمير الغائب، الذي 
يؤثث ويكشف أقدار اآلخرين وهمومهم وتطلعاتهم 
وحكاياتهم. يقول فرات صالح “بيوتهم من صفيح، 
لكن ضحكاتهم دافئة/ يرقعون بالحكايات أغطيتهم 

المهلهلة”.
إنه ينشد لهؤالء الذين “يبالغون في الحشمة فيكويهم 
الفق�ر” والذي�ن يصطحب�ون أحالمه�م “ليواجهوا 
المدرع�ات بياق�ات مفتوح�ة”، يس�تثمر حكاياتهم 
الضارب�ة في الق�دم، وتفاصيل حياته�م المعاصرة، 
فيجدهم في عمق المشهد المأساوي، يعيشون على 
فت�ات الحياة وهامش�ها “كان الطريق كحد الس�يف 
وكنا حفاة/ في مجاميع نسير، وفرادى/ منذ قرون 

نسير وال نصل”.
تبن�ى الجمل الش�عرية في ه�ذا الديوان بناء س�رديا 
ومش�هديا، كلما أراد الشاعر تجس�يد الكتل البشرية 
أو المجموعات ضمن مش�هد واحد، مستثمرا السرد 
الش�عري المكثف في إدارة الحركة وتنّوع المش�اهد 
الش�عرية، وانعط�اف الزمن نحو الماض�ي البعيد أو 

الحاضر المشخص.
ففي قصيدته المش�هدية “في الطري�ق إلى الكوفة” 
يصب�ح المكان بمنأى عن الس�ائرين إليه “حتى كأن 
الكوف�ة غابت”، لكن وجه�ة النظر تعتني بتجس�يد 
التجمع�ات البش�رية غير المتجانس�ة المتجهة نحو 
فضاء غير محّدد س�وى االسم “الكوفة” فهم “سنة 
ومس�يحيون وصابئة وموظفو دول�ة وغجر… كنا 
جمعا وقلوبنا لم تكن ش�تى، وكنا في مسيرنا نحلم 

ونغني”.
ف�ي مقابل ذلك كان طريق الكوفة “كحّد الس�كين”، 

يكتظ بالمخبرين ورجال األمن والش�رطة “حرس�ا 
جمهوري�ا واس�تخبارات ونواطي�ر وفدائيين” وفي 
مث�ل هذه المش�اهد البانورامية، التي تجس�دها لغة 
يومي�ة خالية من المحس�نات اللفظي�ة، تتألق فجأة 
جملة ش�عرية تتخطى ه�ذه اللغ�ة المألوفة “وكان 

النشيد غيمة فوق رؤوسنا المغبرة/ يقودنا كمزمار 
مسحور”.

عالم الحكايات البهيج
تقب�ع الحكاي�ات في ق�اع الذاك�رة، ملون�ة ودافئة، 
تعيش في عالم صاف يحميها من االنقراض، يحفظ 
ألقها ونش�وة أيامها األليف�ة، لكنها حين تنهض من 
جديد في عالم الشاعر المكتظ بالكوابيس، وحفالت 
الموت المجاني في حروبنا التي ال تنتهي، فإنها تتخذ 
له�ا نس�قا آخر محمال بتش�ظيات ال�ذات ونكوصها 
وبحثه�ا الدائم ع�ن أمان وس�الم مفتقدين، فتصبح 
“نظارات جدتي” الحكاية الس�اخرة بنس�يان الجدة 
نظارته�ا على رأس�ها، تصبح في القصي�دة “معلقة 
ف�ي الس�قف كقندي�ل مطفأ تن�ز دما كلم�ا حركتها 
الري�ح” تبح�ث الجدة في تفاصيلها ع�ن نهاية يعود 
فيها أبناؤها وأحفادها من األرض الحرام أو الشتات 
ولكنه�ا قبل أن تغفو لتنام ترى أحفادها في المنافي 
وق�د أصبحوا “محض طوابع″ وف�ي األرض الحرام 

“أقراصا وسالسل”.
والش�اعر يص�وغ من مف�ردة “إزار أم�ي أزرق” من 
الق�راءة الخلدونية للص�ف األول االبتدائي وحكايات 
الق�راءة العربي�ة للص�ف الثان�ي، الذي اش�ترك في 
تأليفه�ا عل�ي جواد الطاهر والش�اعر باقر س�ماكة 
والمربي المعروف جاس�م الحس�ون، تداعيات الذات 
لتس�رد قصص “فاض�ل يطير” و”خالد ف�ي الغابة” 
و”الدجاج�ة الس�وداء والكل�ب الصغي�ر” بانتزاعها 
من بيئتها البريئة وإع�ادة إنتاجها في عالم الحروب 
والمتفج�رات والقت�ل اليوم�ي، ليطي�ر فاض�ل “كل 
أربع�اء بانفجار جديد” وليكون خالد “ليس وحيدا”، 
أما الدجاجة الس�وداء فتفترس “الكلب الصغير أمام 

أنظار التالميذ في الثاني -أ-“. 

خارطة الذات
مكرس�ة  األن�ا،  بضمي�ر  مح�دودة  قصائ�د  هن�اك 
لمكابدات الذات، وهي تستش�رف بوعيها عالم اآلخر 
بكل دناءته وش�روره، وأيضا لرسم خارطة مفارقة 
لحياة فيها أم�ل وتطلع نحو أفق جديد، ففي قصيدة 
“أح�زان الموالي” المه�داة إلى أبيه، يتأمل الش�اعر 
مس�يرة جموع الناس وهي تعيش أحزانها “جراديغ 
مهجورة، وطفل يبحث عن بقايا قراءته، قطارات ال 
تمّر ومحطات هائمة، دائرة من بكاء النايات، وقطعة 
م�ن الطباش�ير تلوذ بزاوي�ة الص�ف”، والقصيدة إذ 
ترس�م مش�هدا عاما ينته�ي بقطعة من الطباش�ير، 
اس�تئذانا باالنتقال إلى الذاتي والش�خصي، مأس�اة 
الش�اعر بأبيه المعلم والمرب�ي الذي قتل في القصف 
العشوائي أيام الحرب العراقية اإليرانية “تقرع قامة 
النه�ار األصل�ع لتتوقف عند الس�اعة الس�ابعة، دم 

يتخثر على جسد الحائط”.
ويعمد الشاعر إلى تكثيف عالمه ووجهات نظره في 
عالمه المش�اكس في قصيدته “خفيف�ا مثل طائر” 
التي يعّدد فيها عزوفه عن األصدقاء “سوى شجرة” 
واألع�داء الذين ال يراهم فلم “يغد أرضيا بما يكفي”، 
وه�و غي�ر معن�ي باقتن�اء الس�يارات وال “بالب�كاء 
أو الضح�ك” فه�و ال هّم له “س�وى إع�ادة الناي إلى 

األغنية، ويحمل غيمته أّنى مشى وتحمله”.
به�ذا المعن�ى يعل�ن الش�اعر القطيع�ة م�ع الحرب 
وأهواله�ا، م�ع ن�داءات الحي�اة وقذارته�ا، وتحّكم 
الرغبات األنانية والجش�ع في ال�ذات، كي ينتمي إلى 
أح�الم الش�عراء البصريين الذين س�بقوه: الس�ياب 
وسعدي يوس�ف والبريكان وكريم كاصد والحجاج، 

وغيرهم ممن أسسوا خارطة الحلم اآلتي.

لغة االرقام 
رجب ال�صيخ

اومن ........ان لغة 
االرقام أصبحت

مبعثره
أومن .....ان التواريخ 

أصابها الذهول
والهذيان

أومن .....أن االنسان
اصبح الة

جامده
أومن .... ان الوطن 

أصبح مرايا
متشظيه

أومن ........ان الصمت
اصبح لغة
الشرفاء

أومن......ان الورد 
اليحمل عطرا 

أومن .....ان الجندي
اليلبس خوذه

أومن ....بجنون الشعراء 
في زمن
الحرب

أومن .....ان العمامة
اصبحت

زيفا
أومن ....باننا محكومين

بالتشرد
والنزوح 

أومن .....بان الشمس
ستغيب 
عن بالدي

أومن ...انني خائن
رسمي .....امام نفسي...............
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عدد الصفحات: 336
مؤللف هلذا الكتلاب صحفلي بريطاني عمل مراسلا 
لصحيفة الفايننشلال تايمز اللندنية سنوات عديدة في 
أفريقيا، وأصابته صدمات نفسلية قاسية أثناء قضائه 
إجلازة عمل في بلاده أجبره األطباء عللى إثرها على 
اإلقاملة بضعلة أسلابيع في مصحلة للعاج النفسلي 
بعدما تبين لهم أن معاناته ناتجة من معايشته أوضاعا 

مأساوية في بعض الدول األفريقية. 
عنوان الكتاب دال على نحو كاف لمعرفة محتواه، وهو 
الوضع المأسلاوي الذي تعيشه بعض الدول األفريقية 

التي تناولها الكاتب بالتعليق.
مصدر المآسي في تلك الباد -وفق رأي الكاتب- ليست 
الحروب الداخلية فقط، بل أيضا عمليات نهب مبرمجة 
تمارسلها الشلركات العابرة للجنسليات بالتواطؤ مع 
الطبقلات الحاكمة. وهذا ما أشلعر المؤلف بأن الراحة 
الحياتية التي تعيشها المجتمعات الغربية ثمنها شقاء 
ال نظيلر له فلي دول أفريقيا محددة خصهلا بالتغطية 
في هلذا المؤلف. مصدر ثراء البعلض وعوز أضعافهم 
هو العولمة التي لم تجلب الراحة لشعوب قارة تشتهر 

بثرائها بالمعادن والموارد الطبيعية.

رأى المؤلف خيطا يربط العولمة بثراء األغنياء وتعاسة 
الفقلراء المتزامنلة والمتصاعلدة، ومؤلفله تتبع ذلك 
فلي بعض الدول األفريقية، ومنهلا زيمبابوي والنيجر 

وأنغوال وغينيا والكونغو.
الدول الغربية المستعِمرة تقع عليها المسؤولية األولى 
في الوضلع التي آلت إليه دول أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى. وفي الوقت الذي يلقي فيه البعض المسؤولية 
على إملاءات البنلك الدولي وصنلدوق النقلد الدولي، 
يفضلل منظلرون آخرون العثلور على أسلباب تدهور 
األوضلاع لدى سلكان القلارة الذين يتهمونهلم بعدم 
المقلدرة على حكم أنفسلهم وغرقهم فلي الصراعات 

القبلية.
ياحلظ الكاتلب أن آخريلن يفضلون إغملاض أعينهم 
واالدعلاء بلأن األوضاع فلي أفريقيا تسلير على نحو 
جيلد، وأن التغطيلة الصحفية هي التلي تبالغ في ذكر 

السلبيات وتتجاهل اإليجابيات.
لقد اختار الكاتب دوال أفريقية محددة معروفة بثرائها 
بالملوارد الطبيعيلة ليبرز ما أسلماه “لعنلة الثروة”، 
مسلتعينا بكتابلات منظريلن اقتصاديين ملن جامعة 

كولمبيا بالواليات المتحدة التي تؤكد مقولة اللعنة. 
مكنلزي  مركلز  قدمهلا  بإحصلاءات  اسلتعان  كملا 
لاستشلارات االقتصادية الذي بّين أن %69 من البشر 
الذيلن يعانلون فقرا مدقعلا، أي الذين دخلهلم اليومي 

ال يزيلد عللى 1.25 دوالر يوميلا، وهلو أقلل حتى من 
المعدل العالمي، يعيشلون في دول ثرية بالنفط والغاز 
والمعلادن. فوفلق تقارير البنلك الدولي، يصلل تعداد 
أولئك الفقراء إلى %68 في نيجيريا و%43 في أنغوال، 
%75 في زامبيا، و%88 في الكونغو. مقارنة بذلك فإن 
مقلدار أولئك الفقراء في الصين يبلغ %12، وفي الهند 
%33 وفي المكسليك أقل من %1. فلي الطرف اآلخر، 
مقابلل كل امرأة فرنسلية تتوفى أثناء اللوالدة تموت 

مائة في دولة النيجر فقط.
يرى الكاتب أن هلذه الحقائق التي يطلق االقتصاديون 
عليها اسلم “لعنلة الملوارد” ال تقدم شلرحا متكاما 
ألسلباب النزاعات والحلروب والمجاعات فلي القارة 
األفريقية، حيث يضيف إليها الفساد والمشاكل اإلثنية، 
لكنله يرى أن هذه المعضات الحياتيلة كثيرا ما تندلع 
في دولة اقتصادها -وبالتالي دخلها القومي- أساسله 
الصناعات االشلتقاقية مثل النفلط والتعدين، وهو ما 

يطلق عليه اسم “اإليجار االقتصادي”.
الفسلاد يستشلري في اقتصلاد كهذا ألن دخلل الدولة 
مصدره ليس الضرائب، لذا فإن الحاكم ليس مجبرا على 
مواجهة المسلاءلة المحلية. هكذا اقتصاد يركز الثروة 
فلي أيد قليلة، ويؤدي فلي نهاية المطاف إلى صراعات 
على السلطة، أي الحروب واالنقابات.تقارير صندوق 
النقلد الدوللي تقلول إن اللدول الثريلة بالمعلادن هي 
التي يشلكل تصديرهلا أكثر من ربع قيملة الصادرات. 

فبينما تشلكل الموارد %12 ملن قيمة الصادرات 
في أوروبا، و%15 في أميركا الشلمالية، و42% 
في أميلركا الاتينية، تصل إللى %66 في القارة 

األفريقية جنوب الصحراء الكبرى.
وإذا أخلذ الملرء كل دوللة على حلدة، فنيجيريا 
-على سلبيل المثال- تشكل عائداتها من النفط 
والغلاز %97 ملن الدخل القوملي، و%98 في 
أنغلوال، أملا مصلدر دخلل اللل%2 المتبقيلة 
فمصدره تصديلر األلماس، لذا فإن اقتصادات 
تللك البلاد تتأثلر على نحلو كاملل بتقلبات 

أسعار المواد األولية.
أهميلة الكتلاب اإلضافيلة تكملن فلي قيام 
الكاتلب بتطبيلق توصيفلات االقتصلادات 
المختلفلة عللى كل بللد عللى حلدة، حيث 
خصص للكل منها فصلا كاما، شلارحا 
المنخرطين  كيفيلة عملهلا واألشلخاص 
في عمليلات نهب تلك اللدول، من روبرت 
موغابي في زيمبابلوي، إلى عائلة كابيا 
فلي الكونغو، إلى ابنة رئيس أنغوال دوش 

شانتوش، وكذلك الشركات الغربية وغير الغربية 
الضالعة في آلة النهب المبرمجة.

ليس الكاتب عالم اقتصاد، ولكنه صحفي نجح في نقل 
صلورة بتفاصيلها عن آالت النهب في القارة السلمراء 
بلغة مبسلطة وبأسللوب شليق، رغم كآبة الموضوع 

الصادم 
ملن  حقلا. 

للكل  مهلم  كتلاب  فإنله  المنظلور  زائر هلذا 
ودارس للقارة وأيضا لكل من يفكر في االسلتثمار في 

أي من تلك الدول المبتاة “بلعنة الموارد”.

         عرض/ مرح البقاعي

 الكاتب: إيفان أوزنوس
الناشر: فارار، شتراوس وجيرو

عدد الصفحات: 416
تاريخ النشر: 2014

ثم هل تختلف الوقائع وتفاصيل حركة الحياة واالقتصاد والسياسة 
على األرض في الصين عما يتصوره الغرب ويهيئ له من صدام حتمي 
للمصالح بين العالمين، أم أن األمر مبالغ به، وأن التكامل االقتصادي 
بيلن حاجات الغرب والوفرة في منتوج الصين هو الحتمي والواقعي 

بالفعل؟
الكتاب الذي يحمل عنلوان “عصر الطموح.. مطاردة الثروة”، حصد 
-خلال عام واحلد فقط من صلدوره- جوائز عالميلة مرموقة، في 
مقدمتها: جائزة بوليتزر للكتلاب التوثيقي، وجائزة الكتاب الوطني 

للعام 2014، وجائزة أفضل كتاب اقتصادي للعام 2014.
أملا مؤلف الكتلاب إيفلان أوزنوس، فهو مراسلل مجللة نيويوركر 
لسلنوات عديلدة فلي بكين، وقلد سلاعده تواجده عللى األرض في 
استطاع المشلهد بأم عينه ومعاينة االضطراب الثقافي والسياسي 

والحقوقي العميق في هذا البلد.
هذا المشلهد هو ما نقله أوزنلوس في كتابه الثوثيقلي هذا، بأمانة 

الصحفي، ورؤية المحلل السياسي العلمية والواقعية. 

يصلف المؤللف في الكتلاب طبيعلة الصلدام الحادث بيلن حركتين 
أساسليتين فلي المجتمع الصينلي المعاصر: األولى تتعللق باألفراد 
وصعودهم كجهة مسلتقلة بعيلدة عن االنتماء الحزبي أو سليطرة 
الدولة، والثانية وتتعلق بالحزب الشيوعي، الجهة الرسمية التي تريد 
االسلتمرار في القبض على الحركة السياسلية واالقتصادية وتجيير 
الملوارد المجتمعيلة بملا يصب في صاللح سليطرتها الكاملة على 

الباد.
أسئلة التغيير في الصين

يثيلر أوزنوس في كتابه أسلئلة عن عمق البعد اإلنسلاني الذي يجب 
أن يرافلق عمليات التغيير الكبرى فلي العالم، حيث تعتبر الصين من 
اللدول التلي يجتاحها التغيير على عدة مسلتويات كملا يبدو لقارئ 

المشهد عن بعد. 
أما أسئلة المؤلف فتتعلق بالحقيقة على األرض التي المس تفاصيلها 
ملن خال عملله كصحفي فلي الصيلن، والتي تتلخص فلي محاور 
اسلتقصائية ساخنة أهمها: كيف يمكن لحكومة تحاول بكل طاقتها 
أن تنتشلل شلعوبها من الفقر -وقد نجحت في ذلك بشلكل ملحوظ 
ومتقدم على أي حكومة في التاريخ الحديث- أن تسقط في امتحان 
الحقوق اإلنسانية في أبسط مبادئه، وتختار بالنتيجة أن تضع قيودا 
صارمة عللى حرية التعبير التي هي من أولى مبادئ شلرعة حقوق 

اإلنسان الدولية؟ 
ولماذا يتصدر مايين من الشباب الصينيين المتعلمين الذين يتحدثون 
اللغلة اإلنجليزية بطاقلة وينتمون إلى ما يسلمى “ثقافلة البوب” 
الغربية، مهمة مقاومة نفوذ الغرب الذي يمارسلون ثقافته كل يوم 
فلي بادهم، بل ويطلقلون على أنفسلهم لقب “الشلباب الغاضب” 
ملن تلك الثقافلة؟ والسلؤال الكبير واألكثلر أهمية هلو: كيف وأين 
يجلد الصينيون -من مختلف انتماءاتهم الطبقية- المعنى اإلنسلاني 
والثقافي في مسليرة سعيهم الحثيث بحثا عن الثروة خال العقدين 

األخيرين من عمر بادهم؟
الطموح في مواجهة االستبداد

بفرادة السلرد السلاخر التي يتميز بها قلم أوزنوس، يحاول المؤلف 
اإلجابة على هذه األسلئلة من خال قصلص حقيقية ومؤثرة ألفراد 
من الشلعب الصيني تتعلق بحياتهم اليومية، وذلك من أجل الكشلف 
عن إجابات أصلية تكمن في صلب واقع الصين الجديدة، وتتجلى في 
الصراع بين معسكرين: الطموح المثالي من جهة، واالستبداد القديم 
الجديد من جهة أخرى، ومن ثم رصد من سلينتصر في سلاحة هذه 

المعركة الوجودية المستمرة. 
فمنلذ مباشلرة إدخلال اإلصاحلات عللى منظومتهلا االقتصاديلة 
والمتمثللة فلي التحول إلى اقتصاد السلوق ابتداء ملن العام 1978، 
أصبحت الصين من أسرع اقتصادات العالم نموا على اإلطاق، وأكبر 

دوللة مصدرة في العاللم، وثاني أكبر 
مسلتورد للبضائع. كما تلم تصنيف 
االقتصاد الصينلي على أنه ثاني أكبر 
اقتصلاد عالملي ملن حيلث الناتلج 
المحللي اإلجماللي. هلذا االقتصاد 
المزدهلر والمسلتقر وضلع الباد 
فلي مركز أّهلهلا ألن تكون عضوا 
فلي منظملات دوليلة، كمنظملة 
التجارة العالمية والبريك ومنظمة 
ومجموعلة  للتعلاون  شلنغهاي 

العشرين. 
الوضلع  هلذا  ملع  ومقارنلة 
المتقلدم، سلجلت  االقتصلادي 
حقوق اإلنسان في العام 2014 
ترديا عظيما في سلجل معظم 
المنظملات الحقوقيلة، وهنلا 
يكملن جوهلر التحلدي الذي 
يتحدث عنه هذا الكتاب. ففي 
العلام 2014 تم اعتقال قرابة 
ألف ناشلط حقوقي، لتكون 
أسلوأ حصيللة عللى صعيد 
االنتهاكات فلي الصين منذ 

عقدين من الزمن. 
خملس  اعتقلال  تلم  كملا 
التخطيلط  بتهملة  نسلاء 

التحلرش  ضلد  لمظاهلرات 
الجنسلي في يوم المرأة العالملي، مما أثار ردود أفعال 

دوليلة من المنظملات الحقوقية وخاصة تلك التلي تدافع عن المرأة 
وحقوقها في العالم.

واعتبلرت فترة الرئيس شلي جين بينغ هي األسلوأ على صعيد قمع 
الحريلات العامة، وكأنها عودة بالصين إللى عهد القمع األيدولوجي 

الملاوي، حيلث يتلم التشلديد عللى 
التواصل ووسلائل اإلعام  حريلات 
يتلم  كملا  واإلنترنلت،  االجتماعلي 
اعتقلال الليبرالييلن والمثقفيلن من 
محامين ونشلطاء وكتاب وأصحاب 
مدونات، أو دفعهم للهجرة في أحسن 

األحوال.
حلم الفرد مقابل إرادة المنظومة

يحلاول الكتلاب أن يحقلق توازنا نادرا 
في السلرد الواقعي من خال استقصاء 
مؤلفله لقصلص شلخصيات عامة من 
أمثال لين يي فو وهو خبير اقتصادي في 
البنلك الدولي لجأ إلى الصيلن من تايوان 
منلذ العلام 1979، إللى جانب شلخصية 
مغملورة كان أوزنوس قلد التقاها صدفة 
في مؤتمر للغلة اإلنجليزية وتابع بعد ذلك 
نشلاطها لعلدة سلنوات، هذه الشلخصية 
المتفائلة هي مايكل زانغ الذي سليغدو من 

أهم الشخصيات المحورية في الكتاب. 
والغايلة من روايلة القصلص الفردية لهذه 
الشلخصيات -كما أرادها المؤلف- أن يسوق 
قصصا فردية لمحاوالت تهدف إلى بناء حياة 
أفضلل في الصيلن، مقابلة مع أحلداث العنف 
التي شلهدتها في السلنوات الخمس الماضية، 
وتراجلع الحريلات العاملة ملوازاة ملع تقدم 

حركة االقتصاد والمال. 
الكتاب نافذة مشلرعة على حقيقلة االنقابات 
الثقافيلة التلي رافقت عجللة االقتصلاد التي ال 
تتوقلف ليلا أو نهارا، في بللد يخرج بصعوبة من قيلد نظام الحزب 

الواحد إلى منظومة التعددية الثقافية على أقل تقدير.

تاليف:كولن دوك

عرض: عمرو عبد العاطي

مع مرور أكثر من سلت سنوات على تولي إدارة الرئيس 
األمريكي، باراك أوباما، قيادة الواليات المتحدة رسلميا 
منذ العشلرين من يناير 2009، ظهرت كتابات عدة ُتقيم 
سياسلته الخارجية، ال سليما أن أوباما قلد ُعلقت عليه 
اآلمال إلحداث تحوالت في السياسة الخارجية األمريكية 
بعد عسكرتها، خال السلنوات الثماني للرئيس األسبق، 
جلورج دبليلو بوش، وسليطرة تيلار المحافظين الجدد 
عللى صناعة القرار، والتي شلهدت تدهورا وتراجعا في 
الصلورة والمكانلة األمريكية عالميا، فضلا عن فقدان 

واشنطن العديد من حلفائها التقليديين حول العالم. 
انقسلمت تلك الكتابات حول تقييم السياسلة الخارجية 
األمريكية ألوباما حول ما إذا كانت لديه رؤية متماسكة 
للسياسلة الخارجية األمريكية ُتشلكل عقيدة يسعي إلى 
تطبيقها وتنفيذها على المسرح الدولي، أم ال. فيري عدد 
منهلم أن أوباما ليسلت لديه عقيدة في مجال السياسلة 
الخارجية على غرار الرؤسلاء السلابقين، في حين رأى 

آخرون أن لديه عقيدة، ولكن اختلفوا حول مرتكزاتها.
 وفي هذا السلياق، يأتي كتاب كولن دوك، أستاذ الشئون 
الدوليلة بجامعلة جلورج مايسلن األمريكيلة، بعنلوان 
 The عقيدة أوباما: اسلتراتيجية أمريلكا الكبرى اليوم“
Obama Doctrine: American Grand Strategy To-

day”، ويحدد الكاتب معنى “عقيدة أوباما” بنسلق ثابت 
في سياسلات الرئيس األمريكي، وليست مجرد ردة فعل 

على التطورات الدولية. 
 

محورا “عقيدة أوباما” 
ُيشلير دوك فلي كتابه إللى أن عقيدة الرئيلس األمريكي 
بلاراك أوباملا التي كانلت وليدة بحث ودراسلة من قبله 

تقوم على محورين رئيسيين، هما: 
 المحلور األول:  تقليل االنخراط األمريكي في الشلئون 
الدولية، المقابل التركيز عللى الداخل األمريكي من أجل 
بناء الواليات المتحدة، وتمرير مشاريعه الليبرالية، حيث 
يرى الرئيس األمريكلي أن حفاظ الواليات المتحدة على 
مكانتهلا العالمية، في ظل المتغيلرات الدولية، وصعود 
قوى دولية جديدة ُتنافسلها على المكانلة والنفوذ على 
الصعيد الدولي، ينطلق باألسلاس ملن الداخل األمريكي. 

وهلو التوجه الذي أكده بلاراك أوباما في اسلتراتيجيته 
لألمن القومي األمريكي لعامي 2010 و2015. 

 تللك الرؤيلة ألوباملا لتقليلل االنخلراط األمريكلي في 
القضايا الدولية ترتبط بقضية بمساعيه هو وأعضاء من 
حزبه )الحلزب الديمقراطي( في الكونجرس)مجلسلى 
النواب والشيوخ( إلى تقليص ميزانية الدفاع األمريكية، 
وإنهلاء التزامات الواليلات المتحدة الخارجيلة المكلفة 
ماليلا، والتي يأتي في إطارها سلحب القوات األمريكية 
من أفغانسلتان والعراق، وعدم الدفلع بجنود أمريكيين 
فلي النزاعات والصراعات الدوليلة إال في أضيق الحدود، 
وبمشلاركة حلفائها ليتقاسلموا مع الواليلات المتحدة 

المهمة والتكلفة. 
 يقول الكاتب إن تقليل االنخراط األمريكي غير المأمون 
في قضايا دولية، حسلبما يري الرئيس األمريكي، سمح 
له التركيلز على قضايلا الداخل األمريكلي، مثل: قضايا 
الهجلرة، والرعاية الصحية، والتعليلم، والبيئة، التي ُتعد 
أولويلة أولي ألوباملا. وُيشلير دوك إللى أن نجاحه في 
إحلراز تقدم في تللك القضايا الداخلية مكنله من الفوز 
بفترة رئاسلية ثانيلة.  المحور الثاني: السلعي الحتواء 
الخصوم )الصين، وروسليا، وإيران(، وتقديم التنازالت 
لهم على أمل تغيير سللوكهم المعادي للواليات المتحدة 

على الصعيد الدولي.
  يلرى الرئيس األمريكي - حسلبما يشلير الكاتب - إلى 
أن تللك العقيلدة القائمة على تقليل االنخلراط والوجود 
األمريكي المباشر في الساحة الدولية، وانتهاج سياسة 
أكثر اسلتيعابا ومرونة لألخطار الدولية والخصوم، من 
شلأنها أن تجعل العالم أكثر أمنا عكلس ما يردده أنصار 
التيلار التدخللي في الشلئون الدولية، واللذي يركز على 
زيادة االنخلراط األمريكي في الشلئون الدولية من أجل 

استقرار وأمن النظام الدولي.
 

إخفاق االحتواء 
 في تقييم لعقيدة الرئيس األمريكي، يرى الكاتب أنها لم 
ُتحقلق ملا كان يصبو إليه باراك أوباملا، بل إنها أوجدت 
ملن المشلكات أكثر من عملهلا على حلل األزمات التي 
واجهتهلا الواليات المتحدة مع خصومها على المسلرح 
الدوللي، حيلث أدت سياسلة تقديم التنلازالت، واحتواء 
منافسلي الواليات المتحدة )الصين، وروسليا، وإيران( 
إلى أن فقدت واشلنطن عددا من حلفائها التقليديين في 

الشرق األوسط، وآسيا، ووسط أوروبا الشرقية.  
ويرى الكاتب أنه على الرغم من تقديم اإلدارة األمريكية 
تنلازالت لخصومهلا الثاثلة، فإنهلم ال يزاللون يلرون 

المتحلدة  الواليلات  عائقلا فلى  األمريكيلة 
اإلقليمية.  طموحاتهم  أمام 
ويشلير إللى أن تللك الدول 
الثلاث قد تبنت سياسلات 
أكثلر حزًملا وعلداًء خال 

فترة أوباما.
 ويضيلف دوك أن النهلج 
الذي تبناه أوباما، القائم 
االنخلراط  تقليلل  عللى 
فلي الشلئون الدوليلة، 
عللى  التركيلز  مقابلل 
األمريكلي،  الداخلل 
الواليات  حلفلاء  جعل 
التقليدييلن  المتحلدة 
بأنهلا  اقتنلاع  عللى 
تتراجلع علن دورها 
التقليدي، وهو األمر 
عللى  شلجع  اللذي 
الصراعات،  اشتعال 
 ، هلا تعقد و
وفقلد  وتأزمهلا، 
واشلنطن  حلفاء 
الثقة  التقليدييلن 
فلي أي التزامات 
 ، يكيلة مر أ
إلعادة  والسلعي 

النظر فلي تحالفاتها مع الواليات 
المتحدة األمريكية. 

 ويتحدث الكتاب عن فجوة بين خطاب أوباما في السلنة 
السادسلة ملن حكمله، والحقائلق الدولية. ففلي بداية 
إدارتله، تعهلد الرئيلس األمريكلي بالعمل عللى القضاء 
عللى األسللحة النووية من كافة أنحلاء العالم. لكنه في 
إدارته الثانية، تخلى علن هذا الهدف بقبول امتاك إيران 
برنامجلاً نووياً قد ُيمكنهلا من تخطي العتبلة النووية، 
والذي من شلأنه أن ُيشلعل سباق األسللحة النووية في 
منطقة الشرق األوسط. كما أن كوريا الشمالية - إحدى 

اللدول المارقة - اختبلرت حكم الرئيلس أوباما بتحدي 
أسلحة نووية وصورايخ بعيدة المدى.

 ويلري الكاتلب أن الرئيلس أوباملا باللغ فلي نجاحاته 
لمكافحلة اإلرهلاب العابلر للحلدود، قائلا إن تنظيلم 
القاعلدة في نملو، وتنتشلر فروعه في كافلة أنحاء 
منطقة الشلرق األوسلط، 
اسلتخدمت  اإلدارة  وإن 
إدارة  ملن  بكثيلر  أكثلر 
الطائرات  االبلن  “بوش” 
بلدون طيلار السلتهداف 
الجهادييلن. وعللى الرغم 
من أن اسلتخدام الطائرات 
بلدون طيار - وفلق دوك - 
عنصر حيوي فلي مكافحة 
ُيثيلر  فإنله  اإلرهابييلن، 
االلتلزام  حلول  إشلكالية 
األملن  بتحقيلق  األمريكلي 
األمريكلي والعالملي، مقابل 
احترامها لقيم حقوق اإلنسان 

التي تدافع عنها.
 

تراجع في الشرق األوسط 
يلرى دوك في كتابله أن “عقيدة 
أوباما” أحدثت تراجعاً في الدور 
والصورة األمريكيلة في منطقة 
الشرق األوسط، وفقدان حلفائها 
الواليلات  فلي  الثقلة  بالمنطقلة 

المتحدة، وتعهداتها بحمايتهم.
 فأشلار إللى أنله عللى الرغلم من 
ملع  للتواصلل  أوباملا  محلاوالت 
العاللم اإلسلامي في بدايلة إدارته، 
فلإن الصورة األمريكية في المنطقة في تراجع، مقارنة 
بلإدارة بلوش االبلن. وأَضاف أنه بعد سلت سلنوات من 
خطلاب أوباما فلي جامعة القاهلرة للعالم اإلسلامي، 
)الليبراليلون،  مصلر  فلي  األطلراف  جميلع  تلزدري 
والعلمانيلون، واإلخوان المسللمون، والجيش( الرئيس 
األمريكي، كما دعمت الواليات المتحدة من الخلف قوات 
الناتلو لإلطاحة بلمعمر القذافي فلي 2011، تاركة ليبيا 
دولة فاشللة، وماذاً آمنا للتنظيملات اإلرهابية، وأمراء 

الحروب، والجريمة المنظمة اإلسامية، وأن االنسحاب 
األمريكي ملن العراق تركه - أيضا - سلاحة للتنظيمات  
اإلسلامية المتطرفلة.  ينتقلد الكاتلب السياسلة التلي 
تبنتهلا إدارة أوباما الهادفة إلقاملة توازنات إقليمية في 
منطقة الشلرق األوسلط، مع تأكيد عدم سلعي أي قوى 
شلرق أوسلطية للسليطرة والهيمنة عللى المنطقة بما 
يسلمح للواليلات المتحلدة باالنسلحاب ملن المنطقة، 
وعلدم التدخل إال للحفاظ على تلوازن القوى، حيث يرى 
أن تللك السياسلة أدت إلى عكس ما توقعتله اإلدارة بأن 
اختل ميلزان القوى لمصلحة إيران بصلورة تمكنها من 
السليطرة والهيمنلة عللى المنطقة. وينتقلد دوك أيضا 
سياسلة الرئيس األمريكي تجاه إيران، والتي أعلن عنها 
أوباما، خال حواره مع توماس فريدمان، عقب التوصل 
إللى اتفاق إطاري بشلأن البرنامج النلووي اإليراني في 
األول ملن أبريل الماضي، والتي تتلخص في أن سياسلة 
االحتلواء وتقديم التنلازالت إليران، خلال المفاوضات 
بشأن برنامجها النووي، قد تدفعها إلى تغيير سياساتها 
التقليديلة المعاديلة للواليلات المتحلدة األمريكيلة منذ 
الثورة اإلسلامية علام 1979.  وقال دوك فلي كتابه إن 
النظام اإلسلامي اإليراني المراوغ استفاد من التنازالت 
األمريكيلة دون تغييلر جلدي فلي سياسلاته اإلقليمية 
التلي تزعج حلفاء الواليات المتحدة في منطقة الشلرق 
األوسط، حيث تستغل إيران التنازالت األمريكية بتفكيك 
البرنامج النووي اإليراني، مع إمكانية الحفاظ عليه، مع 
رفع العقوبلات االقتصادية التي كانلت مفروضة عليها 
بشلأن برنامجها النلووي، والتي من شلأنها العمل على 
تحسلن االقتصاد اإليراني في تعزيز سياساتها التدخلية 
فلي قضايلا المنطقلة. خاصلة القلول، أدت “عقيلدة 
أوباما” القائمة على تقليل االنخراط األمريكي خارجياً، 
ملع التركيلز على الداخلل لتنفيلذ سياسلاته الليبرالية، 
إللى تدهلور المكانة واللدور األمريكي عالميلا، لتصبح 
السياسلة الخارجية األمريكية للرئيس باراك أوباما، في 
فترته الرئاسلية الثانية، غير شلعبية، بل أضحت مصدر 
قللق له ولحزبله.  ولذا، فمن المتوقع أن تكون سياسلة 
الرئيس أوباما الخارجية، ومواقفه من القضايا الدولية، 
محل انتقاد وهجوم شلرس، ليس فقط من قبل مرشلح 
الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسلية األمريكية لعام 
2016، ولكلن أيضا من قبل المرشلح الديمقراطي الذي 

يتوقع أن يتبرأ منها.
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 - يعاني العراق منذ الع�ام 1978 اختالال كبيرا في توازنه 
السكاني، لتتضاعف أعداد النساء مقابل أعداد الرجال، الذين 
كانوا وقودا لحروب استمرت لثالثة عقود. ويصاحب الخلل 
في التركيبة السكانية، انهيار معادلة التوازن االجتماعي، 

القائمة على تفاوت طبيعي بين أعداد الذكور واإلناث.
ووفق إحصائيات فان نس�بة النس�اء العوانس في العراق 
تزيد عل�ى %30 وتنحصر بصورة رئيس�ية بي�ن الفتيات 
اللواتي يشعرن انه يتوجب عليهن االنتظار طويال لتحقيق 

أمنية الزواج وتكوين أسرة.
وعلى رغم ان إحصائيات عراقية تفيد ان س�نوات الحرب 
1980 � 1988 خلف�ت م�ا يقرب من مليون أرمل�ة، اال ان 
الباحث االجتماعي كريم ش�نتاف ي�رى ان االعداد الحالية 
تتجاوز هذا الرقم السيما بعد العام 2003 حيث استهلكت 
الحرب األهلية التي اس�تمرت ما يقارب الخمس س�نوات 
الطاقات البش�رية العراقية الس�يما الرجال. ويضيف “ ان 
هذا يفسر بالتأكيد السبب الرئيس لزيادة نسبة العنوسة في 
العراق التي كانت منخفضة جدا حتى نهاية الس�بعينيات. 
أم�ا اآلن وبعد ان القت الحرب أوزارها فان صعوبة الزواج 
لعوامل مادية واجتماعية يفاقم من اعداد النساء العازبات، 

بل والرجال العازبين أيضا.
ويرى شنتاف في بحث له ان إحصائية أجراها العام 2009 
بي�ن حوالي خمس�ين ام�رأة عان�س، أفادت ان المش�كلة 
االقتصادي�ة تمثل الس�بب األول في العزوف ع�ن الزواج، 

تأتي بعدها العوامل االجتماعية مثل العادات والتقاليد.
وما بي�ن عانس وأرملة ي�زداد العدد بص�ورة دراماتيكية 
مقارنة بالرجال. ويرجع احمد حس�ين وهو ش�اب تخرج 
من الجامعة المس�تنصرية العام 2006 عزوفه عن الزواج 
ال�ى المغ�االة في الطلبات م�ن أثاث وحفل زف�اف ومهر. 
ويتابع بألم”تخليت عن حلمي في االقتران بزميلة لي حين 
أدركت أنني ال أستطيع توفير الشروط المطلوبة.”  ويقول 
حس�ين ان فتاته تزوجت من رجل يكبرها سنا بكثير ألنه 

غني.

حلم الهجرة يؤجل مشاريع الزواج
وف�ي األعوام بع�د العام 2003 كان حلم الش�باب العراقي 
الهج�رة، ليندرج مش�روع ال�زوج في اس�فل القائمة من 

االهتمامات واألمنيات.
وحتى الش�باب المتمكن ماديا – يتاب�ع لفتة -، يفضل ان 
يستثمر ما بحوزته للهجرة من العراق، حيث أصبح السفر 

الى أوربا الشغل الشاغل الشاغل لكثيرين.
وبينما يس�مى العراقيون المرأة العانس ب”البائرة” وهو 
تعبير مش�تق أصال من األرض “البائ�ر” أي غير الصالحة 
للزراع�ة اال ان ه�ذا المصطلح ال يطلق على الش�اب الذي 

تأخر في االقتران بشريكة العمر.
وال يشعر المجتمع العراقي بالعيب من تأخره في الزواج، 
لكن ينظر إلى عنوسة المرأة على أنها عيب كبير، وغالبا ما 

تختلق الشائعات حول أسباب عدم زواجها.
ابتسام منهل عيس�ى، موظفة في مصرف الرافدين كانت 

صريح�ة في القول أنها تأخرت كثيرا في الزواج وهي في 
سن الخامس�ة واألربعين بس�بب العرف العشائري حيث 
منعوها أوالد عمومتها م�ن الزواج المبكر وفق قاعدة ما 
يسمى بالنهوة. وتتابع “كل من يتقدم لي يرفض ولم يجرأ 
أحد منهم على الزواج مني، حتى توفرت الظروف المالئمة 

بعد تعييني لالقتران من زميل لي في العمل”.
وتع�زي بهيجة عبد الواحد الس�المي تأخره�ا في الزواج 
غالى استمرارها في دراستها لنيل شهادة الدكتوراه. لكنها 
تعترف ان نسبة العنوسة بين العراقيات كبيرة. وعلى رغم 
ان الس�المي نالت الدكتوراه لكنها لم تفصح عن مشروع 
قري�ب لل�زواج وكان جوابه�ا.. الله كريم.وتبلغ مش�كلة 
العزوف عن ال�زواج في أقصى حاالت تأزمها حين ترتبط 
العوامل االجتماعية باألس�باب الصحية في مجتمع مازال 

بعيدا عن معالجة مشاكله بصورة علمية.

العقد المستحكمة
و فري�ال محم�د كاظم، مثال على العقد المس�تحكمة في 
المجتمع، حيث يعود عدم زواجها الى “ الوراثة” الموجودة 
في العائلة فكل اخواتها المتزوجات أنجبن أطفاال معاقين 
“ منغ�ول “. وه�ذا ادى الى عزوف الكثي�ر من الرجال عن 

التقدم لها.

وح�ول امكانية إج�راء فحص طب�ي للتأكد من 
حقيق�ة األمر قالت أنه�ا أجرته م�رة واحدة مع 

رج�ل تقدم للزواج منها واثبت التحليل عدم التطابق 
بين فصائل الدم. وبعد ذلك لم تس�عى فريال ألي 
تحليل طب�ي من رجل آخر بس�بب الخوف الذي 

دب في قلبها ليحولها إلى امرأة يائسة من إجراء 
أي فحص آخر خوفا من النتائج السلبية.

اإلعالم العراقي.. مقصر
يق�ول الباحث االجتماع�ي ش�نتاف ان اإلعالم 

العراقي الذي في اغلبه واجهة ألجندة سياسية 
يفتقر الى البرام�ج االجتماعية التي تعالج 

هذه الظواهر.
ويضرب ش�نتاف مثال ليق�ول : االنفتاح 

اإلعالم�ي الكبي�ر ف�ي الع�راق وتزاي�د 
التواص�ل  بش�بكات  االهتم�ام 
مسلس�الت  وظهور  االجتماع�ي 

تلفزيوني�ة وأف�الم، تجعل ش�باب 
ع�ن الع�راق يعيش عالم�ا رقميا متخي�ال يبعده 

الواقع. ويتابع : انه االنفصام بعينه، فالشباب يعيش أحالم 
العيش في القصور والحب الرقمي والمرأة التي ال يجد لها 

مثيال 
ارض  عل�ى 

وه�و  الواق�ع. 
ي�رى ان بإم�كان 
إرض�اء  الش�اب 
دون  م�ن  الغري�زة 
زواج عب�ر العالق�ات 
الرقمي�ة  العاطفي�ة 
واألف�الم اإلباحي�ة في 

الميديا.
وتبلغ أسعار مساكن 
أرقام�ا  اإليج�ار 
فلكي�ة، بعدم�ا 
اغل�ب  ع�زف 
ب  لش�با ا
العادة  ع�ن 

االيجابي�ة المتبع�ة من�ذ عش�رات الس�نين ف�ي الع�راق 
وهي الس�كن م�ع األهل. ولعل ه�ذا احدى تأثي�رات النت 
والمسلسالت المدبلجة التي تزرع في ذات الشاب سلوكيات 
ارس�تقراطية، فيتخي�ل الواق�ع مثل نس�خة مطابقة لما 

يعيشه في المسلسالت واألفالم.
وبحسب شنتاف فان توافر فرص العمل سيخلق استقرارا 
نفسيا يحفز الرجال والنساء على الزواج.ويحذر عراقيون 
م�ن النخب المثقفة دار معهم حديث مش�اكل الزواج، من 
اإلخ�الل بتقالي�د المجتم�ع وأخالق�ه العامة، وي�رون ان 
األسرة هي المؤسسة العمود التي يرتكز عليها االستقرار 

االجتماعي.
ويتف�ق الجمي�ع عل�ى ان�ه يتوج�ب ان الب�دء بمش�اريع 
اجتماعية كبيرة تمكن الشباب من إيجاد فرص العمل التي 

هي الخطوة األولى في طريق بناء الشاب لألسرة.

تمويل مشاريع الزواج
تقول الدكتورة كاترين ميخائيل الناشطة في مجال حقوق 
االنسان في بحث لها : كنت طالبة في جامعة الموصل في 
بداية السبعينات وكانت نسبة االناث %33 في جامعتي و 
نسبة المحجبات %3 وكان ينظر الى هذه القضية كمسألة 
طبيعية جدا، فتنال المحجبة كل االحترام وليس من يضغط 
عليها بنزع او ارتداء الحجاب. ولم تتفنن في حينها بلبس 
الحجاب كما تعمل اليوم الشابة العراقية , ليس موضوعي 
ه�و الحج�اب لكن وج�ود الحجاب هو دلي�ل التخوف من 
العنوسة لدى الشابة العراقية باالضافة الى وجود عوامل 
اخرى ساذكرها الحقا. وقد شجعني اليوم منظر وسلوك 

الشابة العراقية ألبحث عن هذا الموضوع.
وترى ميخائيل الحل في ايجاد س�وق خيري يقوم بايجاد 
مصادر لتمويل العوائ�ل ذات الدخل المحدود وتقديم منح 
للش�ابات والش�باب لتش�جيعهم على ال�زواج. ومفاتحة 
المراج�ع الدينية لتمويل هذا الصن�دوق من دخل المراجع 
الدينية الن كل الديانات الس�ماوية تب�ارك الزواج وتكوين 
العائل�ة والتثقي�ف بع�دم المبالغ�ة بمصاري�ف ال�زواج 

والمظاهر غير المجدية. 

البذخ
اما فاهم حس�ين وهو م�درس ويمتلك دكانا لتجهيزات 
األع�راس، فيرى الس�بب المجتمعي عامال اساس�ا في 
طغيان العنوس�ة، من ذلك تقاليد الب�ذخ والتباهي في 
اإلنفاق على حفالت الزواج وشروط السكن المستقل.

ويضيف ان تعقيد الزواج، وعزوف البعض عن الزواج 
من االرملة ي�ؤدي الى عالقة متس�ترة مما يؤدي الى 
وقوع المرآة العانس او األرملة ضحية اإلش�اعات التي 
تلوكها األلس�ن.وما يجدر ذك�ره ان بعض الحكومات 
المحلية دأبت على تنظيم حفالت زواج جماعية. وهي 
على ندرتها ساهمت في بلورة فكرة تعاون جمعية. 
على ان البعض ينادي بضرورة تعدد الزوجات، لحل 
مش�كلة العنوسة بين كال الجنس�ين، لكن كثيرين 
ي�رون انه�ا فك�رة غي�ر عصرية 
وتصنف كفكرة رجعية تصب في 

خانة العبودية.
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العنوسة يف العراق: نساء يأملن الزواج ورجال يعزفون عنه

 تجد المحاس�بة س�اميه جهاد نفس�ها عاج�زة عن ضبط 
انفعاالتها في حال تعرضت لموقف ما يثير غضبها. ورغم 
إقرار العشرينية بأن عملها يتطلب الصبر والتأني ومحاولة 
اس�تيعاب تصرفات المراجعين، إال أنه�ا تفقد في كثير من 

األحيان زمام السيطرة على ردود أفعالها السريعة.
وتذه�ب س�اميه إلى أن االنفع�ال حالة تس�يطر عليها منذ 
طفولته�ا وال تس�تطيع إيقافها رغم تدريباتها المس�تمرة 
على ضبط النفس لكسب اآلخرين والخروج من دائرة الندم 

التي تعيشها بعد كل ثورة غضب تصدر منها.
أما عامر علي فهو رجل هادئ، على حد قوله، لكن سرعان 
ما ينقلب مزاجه ويصبح شخصا عنيفا وانفعاليا ألبعد حد، 
وال يعرف مع من يتحدث، ما تس�بب بفق�دان عمله مرتين 

النفعاله وتصادمه مع مديره.
ويق�ر علي أن الندم يس�يطر عليه فور االنته�اء من موجة 
االنفعال والغضب، ولكن بدون فائدة، فاألطراف األخرى ال 
تس�امح ولن تتفهم طبيعة تلك الش�خصية، مبينا أن أبسط 
األمور يمكن أن تثير غضبه وس�خطه، وكثيرا ما يتش�اجر 

مع زوجته بسبب هذا الموضوع.
ويع�رف اختصاص�ي عل�م النف�س د. س�عد محمودهادي 
“االنفعال” بأنه تعبير نفس�ي يعكس حالة االضطراب لدى 
اإلنس�ان ويومئ إلى عارضة جس�دية تنتاب�ه في لحظات 
معين�ة نتيجة مثيرات خارجي�ة تدفعه إلى حالة س�لوكية 

احتقانية ثائرة.
ويتأثر اإلنسان في حياته بنوعين من االنفعاالت، كما يؤكد 
ه�ادي؛ األول االنفع�ال الكامن كالحب والك�ره، واالنفعال 

الخارجي كالضحك والغضب.
ف�ي حين يش�ير الم�درب ف�ي مج�ال االتص�ال والتواصل 
د.طالب الفهداوي ، إلى أن األشخاص االنفعاليين يقسمون 
إلى قس�مين وكل قس�م له ش�خصيات عدة، القسم األول؛ 
أش�خاص يعملون عل�ى ردود األفع�ال، أما القس�م الثاني 

فهوأشخاص يقومون هم باألفعال.
ويشرح عن القس�م األول بأنهم أيضا يقسمون إلى نوعين 
فمنه�م من تك�ون ردود أفعاله غير متوقع�ة وهادئة، بأن 
يرد على االنفعاالت الحس�نة أو الس�يئة بشكل غير متوقع 
ولكن هادئ، وأشخاص ردود أفعالهم غير متوقعة وعنيفة 
وه�ؤالء أس�وأ أن�واع االنفعاليي�ن، مش�يرا إل�ى أن هنالك 
أش�خاصا ردود أفعالهم مضخمة عل�ى الفرح وعلى الحزن 

ويكونون حساسين جدا أو لديهم مشاكل نفسية.
في حين ينقسم األش�خاص الذين يقومون باألفعال، وفق 
الفهداوي، إلى نوعين؛ أولهما أشخاص عصبيون، وآخرون 

مزاجيون.
وه�ؤالء األش�خاص، ف�ي رأي�ه ، أصواتهم عالي�ة ونبرات 
صوتهم حادة ومس�تفزة ويبحثون ع�ن اختالف الرأي مع 
أي ف�رد، ويظن�ون أنهم دوم�ا على ح�ق وأن على اآلخرين 
سماعهم وتبني آرائهم، ويؤمنون كذلك بأن االنفعال إحدى 
طرق أخذ المزايا في العمل وفي البيت وفي الشارع، مؤكدا 

أن هؤالء ترسخت لديهم قناعة بأن الشخص االنفعالي هو 
القوي وذو الشخصية المميزة.

من جانبه، يؤكد التربوي ثام�ر الخفاجي:” أن االنفعال قد 
يكون سمة وراثية، فينشأ الفرد مياال لالنفعالية، وفي مثل 

هذه الحاالت يجب ضبط الطفل في المراحل المبكرة”.
وتتسم الشخصية االنفعالية، كما يقول “بعدم الصبر وعدم 
احتم�ال مواقف اإلحب�اط، وبع�د التفكير المس�بق ووزن 
األم�ور وقد تكون خبراتهم في الحي�اة قليلة”، موضحا أن 
هذه الشخصيات تمر بدالل زائد خالل التنشئة االجتماعية.

أما االنفع�ال الخارجي الذي يتمثل ف�ي الغضب فتنتج عنه 
مساوئ اجتماعية خطيرة، كما يقول أبو زناد “فهو يعطي 
صورة مش�وهة عن ش�خصيته ألوالده وإخوانه ووس�طه 
االجتماعي نتيجة لتلك السلوكيات الطائشة، وبخاصة حين 
يصب جام غضبه على ش�خص لم يتس�بب ف�ي األصل في 

إثارته”.
بالراح�ة  ش�عورا  الغاض�ب  يمن�ح  ال  “االنفع�ال  ويزي�د 
والطمأنينة كم�ا قد يتخيل الغاضب ف�ي أغلب األحيان، بل 

على العكس فقد يشعر بالذنب وتأنيب الضمير”.
في حين يؤكد “أن االنفعال يضيع كثيرا من الفرص س�واء 
على صعيد العمل أو األس�رة، ويفسد العالقات مع اآلخرين 

ويؤثر على اإلنتاجية في العمل وعلى الموقع الوظيفي.
وعن طرق التعامل مع األشخاص الذين تكون ردود فعلهم 
قوية، يحذرد.س�عدمحمود هادي من تنفي�ذ رغباتهم التي 
م�ن أجلها انفعل�وا، والرد عليهم دائما بنب�رة صوت هادئة 

وواثق�ة وفيها إصرار، مؤك�دا أنه ومهما تط�ورت األمور 
يجب أن ال تجرك هذه الشخصبات إلى االنفعال.

وإح�دى اس�تراتيجيات السيط�رة عل�ى موج�ات االنفعال 
والغض�ب الت�ي تصي�ب الشخ�ص، كم�ا يق�ول، محاول�ة 

االسترخاء والتنفس بعمق، وتخيل بعض التجارب 
اللطيف�ة التي تساعد عل�ى تهدئة األعصاب، 

مؤك�دا ض�رورة أن يتل�و اإلنس�ان أثن�اء 
الغضب س�ورا وآي�ات قرآنية 

تعينه عل�ى ضبط النفس، 
اس�تبدال  محاول�ة  م�ع 
األفكار الت�ي قادته إلى 
أخرى  بأفك�ار  الغضب 

أكثر عقالنية.
أن  ه�ادي:”  ويؤك�د 
إدارة  من ال يستطي�ع 
مشاع�ره ال يستطيع 

أهداف�ه  إدارة 
 ، لمستقبلي�ة ا

ص�ة  بخا ” و
نعي�ش  ونح�ن 
عصرا تكثر فيه 
ت  ط�ا لضغو ا
ع  ر تس�ا و

وتزيد  األح�داث 

نسبة التشويش النفسي”.
وعل�ى صعيد إدارة المشاعر، يرى “أن األطفال يستطيعون 
التحك�م بمشاعره�م إذا تلق�وا التشجيع والتعلي�م المثابر 
وهذا م�ا يعرف ب�)الذك�اء الوجداني(، منوه�ا إلى أنه من 
األج�در بالكبار اكتساب ه�ذه المهارة الت�ي تحتاج إلى 
تدري�ب ومثابرة”.ويضع :” مجموعة من النصائح 
واإلرش�ادات إلدارة المشاع�ر والسيطرة على 

االنفعال منها:
- اس�تدعاء التجارب اإليجابية 
عندم�ا يحاصرن�ا الفشل حتى 
تعطين�ا دفع�ة لألم�ام وننظر 
بإيجابي�ة للموق�ف ال�ذي نمر 

فيه.
- التف�اؤل ألن�ه يمنحنا طاقة 
تدفعن�ا نحو األم�ام وتمكننا 
االنفع�االت  ضب�ط  م�ن 
وتجعلن�ا ننظر للخير الذي 

يجنيه التفاؤل.
ال�ذي  الغض�ب  إدارة   -
ق�د نق�ع في�ه نتيجة 
النفسية  الضغوطات 
والسيطرة على ردات 
الفع�ل الداخلي�ة قبل 

انبعاثها.

الشخصية االنفعالية..مبالغة يف ردود الفعل يرافقها الندم

       المس���تقبل العراقي /مهند حس���ين 
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في مكان قريب داخل خيمة المهرجان، 
بينو روس�يني )53 عاماً(، يش�عر بالغضب 
ألن ام�رأة طلبت منه 100 ج�رام فقط من 
جبن الغنم - كمية ضئيلة بحس�ب تقديره. 
يق�ول “اقتص�اد إيطاليا ضعي�ف والجميع 
يع�رف ذل�ك. االنتع�اش مجرد ثرث�رة على 

التلفزيون إلبقاء الشعب هادئاً”.
مثل هذا التشاؤم العميق بشأن االقتصاد 
أصبح عميق الجذور في النفسية اإليطالية، 
بع�د أكثر من عق�د من الرك�ود االقتصادي 
وس�تة أع�وام م�ن األزم�ات االقتصادي�ة 

والمالية.
لكن الم�زاج الُمتش�ائم ف�ي المهرجان 
ُيخف�ي التحّول الذي يجري. فألول مرة منذ 
ثالثة أعوام على األقل، هناك آمال بأن الدورة 
االقتصادي�ة اإليطالية تتغّي�ر نحو األفضل، 
وأن التحّس�ن يمكن أن يكون ُمس�تداماً. إذا 
حدث ذلك، ف�إن اآلراء الُمتش�ائمة أللبرتي 
وروسيني على األقل سُتصبح أقل انتشاراً، 
إن لم تك�ن كلياً بعيدة ع�ن الواقع، مع آثار 

عميقة في إيطاليا وأوروبا.

انتعاش خجول
في وقت س�ابق من هذا الش�هر، ذكرت 
وكالة اإلحص�اءات اإليطالية، آيس�تات، أن 
النات�ج المحل�ي اإلجمال�ي في ثال�ث أكبر 
اقتص�اد في منطقة اليورو نما بنس�بة 0.3 
ف�ي المائة في الرب�ع األول من عام 2015. 
مثل هذه المع�دالت قد تكون ُمخيبة لآلمال 
بالنس�بة لكثير م�ن البلدان الُمعت�ادة على 
النمو األسرع، لكن بالنس�بة إليطاليا تمّثل 

أفضل أداء منذ ثالثة أعوام.
إيجنازيو فيس�كو، ُمحافظ بنك إيطاليا، 
قال هذا األس�بوع “لقد ب�دأ االنتعاش اآلن، 
وإن كان عل�ى أس�اس أضعف مم�ا هو في 
منطقة اليورو ككل”. وأضاف “من المتوقع 
أن يتوّس�ع النات�ج في هذا الرب�ع من العام 

واألرباع التالية”.
نط�اق  عل�ى  التقيي�م  ه�ذا  ويتش�ارك 
واس�ع مختصو اقتصاد في شركات كبيرة 
المفوضي�ة  وتعتق�د  دولي�ة.  ومنظم�ات 
األوروبية أن إيطاليا ستنمو بمعدل 0.6 في 
المائ�ة ه�ذا العام و1.4 ف�ي المائة في عام 
2016. ولدى صندوق النقد الدولي توقعات 
مماثلة تشير إلى نمو بنسبة 0.7 في المائة 

هذا العام و1.2 في المائة العام المقبل.
تقول بيتيا كويفا بروكس، رئيسة بعثة 
صن�دوق النق�د الدولي ف�ي إيطالي�ا، “كنا 
في ه�ذا الوضع م�ن قبل حين نتس�اءل ما 
إذا كان�ت هذه الم�رة حقيقية، وأن�ا أعتقد 
أن هناك عددا من المؤش�رات ُيش�ير إلى أن 
هذه المرة حقيقية. )لك�ن( ال نزال نتحدث 
عن انتع�اش ُيعتب�ر متواضعاً نس�بياً نظراً 
لحجم خس�ائر اإلنتاج الت�ي رصدناها على 
مدى األعوام الخمس�ة الماضية، وبالتأكيد 
ه�ذا ليس انتعاش�اً يحدث تأثي�را كبيرا في 
معدل البطالة المرتفع ومس�تويات الديون 

المرتفعة”.
م�ع ذل�ك، أن تص�ل إيطالي�ا إل�ى ه�ذه 

المرحل�ة س�يكون األم�ر مص�در ارتي�اح 
بالنس�بة لمنطقة اليورو وبقي�ة االقتصاد 
العالم�ي. وتعتب�ر الب�الد منذ فت�رة طويلة 
واح�دة م�ن الحلق�ات األضعف ف�ي اتحاد 
العمل�ة بس�بب تباطؤ النمو فيه�ا وارتفاع 
مديونيته�ا، الت�ي تبل�غ أكثر م�ن 130 في 

المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.

مؤثرات خارجية
بالنسبة لكثير من المستثمرين وصّناع 
السياس�ة، فإن احتمال ح�دوث أزمة ديون 
إيطالي�ة أم�ر ُمخيف أكث�ر بكثي�ر مما هو 
بالنس�بة لليونان، بس�بب حجم اقتصادها 
وديونها الُمس�تحقة األكبر بكثير، مقارنة 
بجارته�ا المتوس�طية. وال ت�زال ذكري�ات 
عام 2011، عندما ارتفعت عائدات السندات 
وارتفع�ت فرصة حدوث عج�ز إيطالي إلى 
حد كبير، ُتطارد المس�ؤولين من روما إلى 

بروكسل وصوالً إلى واشنطن.
مع ذلك، حتى مع جزء صغير من النمو، 
ينبغ�ي إليطاليا أن تكون ق�ادرة على البدء 
بتخفيض كومة ديونها كنس�بة من الناتج 
االقتصادي، وتعزيز مركزها المالي، وإبعاد 
مث�ل ه�ذا الخطر أكث�ر. ولكي يح�دث ذلك، 
فس�يكون على االنتعاش االقتصادي الوليد 
في الب�الد أن ُيثبت أنه لي�س مجرد ظاهرة 
مؤقتة، لكنه اتجاه أكثر اس�تدامة. وس�يتم 

اختبار هذا بقوة خالل األشهر المقبلة.
وحتى اآلن، تحس�ين اآلفاق االقتصادية 
ف�ي إيطالي�ا كان مدفوع�اً إل�ى ح�د كبي�ر 
التس�هيل  برنام�ج  الخارجي�ة.  بالعوام�ل 
الكمي الذي أطلقه البنك المركزي األوروبي 
في كانون الثاني )يناير(، أدى إلى انخفاض 
ح�اد في قيم�ة الي�ورو، األم�ر ال�ذي عّزز 
ش�ركات التصدير اإليطالية وأبقى تكاليف 
االقتراض عن�د مس�تويات منخفضة جداً. 
الغذائي�ة  الم�واد  وم�ن ش�ركات صناع�ة 
إل�ى ش�ركات تصني�ع البضائ�ع الفاخرة، 
مثل مونكل�ر وس�لفاتوري فيراجامو، إلى 
ش�ركات إنتاج اآلالت الصناعية وش�ركات 
األدوية، الش�ركات الموّجهة نحو البيع في 

الخارج هي التي تعمل على دفع االنتعاش.
دينو مارتيل�ي، صاحب مصنع معجنات 
إيرادات�ه س�نوية تبل�غ نحو ملي�ون يورو 
بالقرب م�ن بيزا، في توس�كانا، يقول “إن 
الموزعين الذين يتعامل معهم في الواليات 
المتح�دة يطلبون منه تس�ريع الطلبيات”، 
لكن ال مف�ر أمامه من تخيي�ب آمالهم ألنه 
في “ذروة اإلنتاج”. ماينا سفيتيك، صاحبة 
مصنع ماس�كياريلي، مع إيرادات س�نوية 
المنطق�ة  13.5 ملي�ون ي�ورو ف�ي  تبل�غ 
الوس�طى من أبروزو، تقول “إن صادراتها 
ارتفعت بنس�بة 7 في المائة مقارنة بالعام 
الماضي، والمبيعات إل�ى الواليات المتحدة 

ارتفعت بنسبة 30 في المائة”.
إضاف�ة إلى ذلك، االنخفاض في أس�عار 
النفط يجلب بعض الراحة لأُلس�ر اإليطالية 
الت�ي تعاني ضائقة مالي�ة، التي تعمل على 
إص�الح ش�ؤونها المالي�ة حت�ى الب�دء في 
التس�ّوق مرة أخرى. وفي بعض المجاالت، 
مث�ل الس�يارات، األس�ر تفعل ذل�ك بقوة � 
ارتفع التس�جيل لشراء الس�يارات الجديدة 
بنس�بة 16 ف�ي المائة في األش�هر األربعة 
األول�ى م�ن ع�ام 2015 مقارن�ة بالفت�رة 

نفسها من العام الماضي.
لكن ه�ذه اآلث�ار ب�دأت ف�ي االنعكاس 
جزئي�اً، م�ع ارتف�اع أس�عار النف�ط، ومع 
استعادة اليورو بعض األراضي التي فقدها، 
وانتع�اش أس�عار الفائ�دة عل�ى الس�ندات 
اإليطالية التي كان يتم التداول بها في أدنى 

المستويات التاريخية.

إصالحات رينزي
يق�ول بيير كارلو ب�ادوان، وزير المالية 
اإليطال�ي “ق�د يك�ون أمامنا بضع�ة أرباع 
ت�زال  ال  الكل�ي  االقتص�اد  أوض�اع  حي�ث 
توس�عية، لكن بعد ذلك ستختفي المكاسب 
قصي�رة األجل وما س�يبقى هو المكاس�ب 

طويلة األجل إذا فعلنا األشياء المناسبة”.
وبالنس�بة لحكوم�ة إيطالي�ا - بقي�ادة 
ماتيو رينزي، رئيس وزرائها الحيوي البالغ 
من العمر 40 عاماً - هذا يعني أجندة إصالح 

طموح�ة لمعالج�ة بع�ض أوج�ه القصور 
الت�ي تراكمت عل�ى مدى عق�ود. حتى قبل 
األزم�ة المالي�ة العالمية، كان�ت إيطاليا قد 
تراجع�ت مقارن�ة بنظيراته�ا ف�ي أوروبا، 
بس�بب س�وق العم�ل الُمتش�ددة، ونظ�ام 
العدال�ة البط�يء وغير المتوقع، والفس�اد 
وارتف�اع  واس�ع،  نط�اق  عل�ى  الُمنتش�ر 
الضرائ�ب، واإلدارة العام�ة الُمكلف�ة وغير 
الفّعال�ة الت�ي عمل�ت جميعها عل�ى إعاقة 
االس�تثمارات الجدي�دة. وتضخم�ت نقاط 
الضعف هذه خالل فت�رة الركود مع العائق 
الُمضاف م�ن النظام المصرف�ي المتضرر، 
الذي أصبح مليئاً بالقروض المتعثرة وكان 
غي�ر ق�ادر عل�ى زي�ادة عملي�ات اإلقراض 
حتى في المراحل المبكرة لالنتعاش. يقول 
لورنزو بيني س�ماجي، رئيس مجلس إدارة 
بنك سوس�يتيه جنرال الفرنس�ي، وش�بكة 
نق�ل الغاز اإليطال�ي، س�نام “إن االنتعاش 
اإليطالي ال يعمل بشكل تلقائي. هناك بعض 
األمور التي يتعّين القيام بها للحفاظ عليه. 
نح�ن بحاج�ة لجع�ل االقتصاد أكث�ر قدرة 
عل�ى التنافس وحجم اإلصالح�ات الالزمة 

لتحقيق هذا األمر ضخمة”.
حت�ى اآلن، نج�ح رين�زي ف�ي بع�ض 
المجاالت، لكنه تخلّ�ف في مجاالت أخرى، 
غالباً في مواجهة معارضة اقتصادية قوية. 
االنتصار الرئيس�ي لعمدة مدينة فلورنس�ا 
الس�ابق منذ توليه المنصب قبل 15 ش�هراً 
كان تأمين إقرار إصالح س�وق العمل، الذي 
يعم�ل على إزالة بع�ض الحمايات الضخمة 
ف�ي عقود العمل الدائمة، في الوقت نفس�ه 
ال�ذي يعمل فيه عل�ى توفير حواف�ز مالية 

للشركات لتوظيف عاملين ُجدد.
�ذت ه�ذه التدابير ف�ي آذار )مارس(،  ُنفِّ
ويتم الشعور باألثر منذ اآلن: زاد عدد عقود 
العمل الجدي�دة المفتوحة إلى 171 ألفا في 
نيس�ان )أبري�ل(، وه�و ارتفاع بنس�بة 25 
ف�ي المائة مقارنة بالعام الس�ابق. وبعض 
المكاس�ب الُمبكرة قد تكون بسبب تحويل 
العق�ود الثابت�ة القائمة، ولي�س الوظائف 
الجديدة، واالختبار الحقيقي سيأتي بمجرد 

أن يت�م س�حب الحواف�ز المالية ف�ي نهاية 
العام. وس�يتم الُحكم على نجاح السياس�ة 
اس�تنادا إلى ما إذا كانت فّعالة في تخفيض 
مع�دل البطالة البال�غ 13 في المائة - يبقى 
قريب�اً من ذروته البالغ�ة 13.2 في المائة - 
ونسبة الشباب العاطلين عن العمل العالقة 
عند 43.1 في المائة. لكن في تصويت كبير 
عل�ى الثق�ة بالحكومة اإليطالي�ة، اختارت 
الماض�ي  األس�بوع  المبورجين�ي  ش�ركة 
منطقة خارج بولونيا، بدالً من س�لوفاكيا، 
مرك�زا إلنتاج مركبتها الجدي�دة ذات الدفع 
الرباعي، التي س�يتم تصنيعها أساس�اً من 
500 وظيف�ة  أج�ل التصدي�ر واس�تحداث 
جديدة. وتم البدء بإصالح�ات أخرى تعتبر 
حاس�مة - لك�ن في كثي�ر من الح�االت لم 
تكتمل س�وى جزئ�ي. كما تم�ت الموافقة 
على تدابي�ر جديدة لتقليص م�دة الدعاوى 
القضائي�ة المدنية والقضاء على الفس�اد، 
لكن ال يزال العمل جاريا على تدابير أوس�ع 
لتحس�ين كف�اءة المحاك�م لتنفي�ذ عق�ود 
األعمال. ويدرس البرلمان إصالحات أنظمة 
اإلدارة والتعليم غير الفّعالة، وليس واضحاً 
متى يمكن االنتهاء من دراس�تها. مع ذلك، 
يب�دو أن صن�دوق النق�د الدول�ي واالتحاد 
األوروب�ي قد تش�ّجعا من التق�ّدم الُمحرز، 
وال س�يما بالمقارنة مع عج�ز الحكومات 
اإليطالي�ة الس�ابقة ع�ن المض�ي ُقدما في 
اإلصالح�ات. تقول بروك�س “إن ما تم في 
األش�هر القليلة الماضي�ة كان صعباً للغاية 
سياس�ياً من حي�ث التص�دي والوقوف في 
وجه المصالح الراس�خة. نحن نشهد كثيرا 
من النش�اط وكثي�را من جه�ود اإلصالح. 
الس�ؤال هو إل�ى أي مدى س�تكون ُمثمرة. 
لك�ن هذه اإلصالح�ات ُتش�ير بوضوح إلى 

رغبة الحكومة في تغيير األمور”.

صدمات محتملة
مع ذلك، االنتعاش اإليطالي يبقى هّش�ًا 
وُعرضة بشكل خاص للصدمات الخارجية. 
ف�ي العام الماض�ي أيضاً كان�ت هناك آمال 
في انتعاش اقتصادي ناش�ئ، لكنها تبّددت 
جزئياً بس�بب األزمة األوكرانية وعقوبات 
االتح�اد األوروبي على موس�كو، التي أدت 
إل�ى تخفيض مبيعات المنتج�ات اإليطالية 

في روسيا.
ه�ذا العام، ما ُيمك�ن أن ُيق�ال إنه أكبر 
تهدي�د خارج�ي عل�ى االقتص�اد اإليطالي 
يتعلق بالعدوى المالي�ة المحتملة من عجز 
اليون�ان وخروجه�ا م�ن منطق�ة اليورو، 
األمر الذي يمكن أن ُيخيف المستثمرين في 

السندات اإليطالية.
لكن المس�ؤولين اإليطاليي�ن يعتقدون 
أنه�م - وبل�دان منطقة الي�ورو ككل - في 
مرك�ز أق�وى بكثي�ر ُيمّكنه�م م�ن تجّن�ب 
اآلثار الجانبية مقارن�ة بما كانوا عليه قبل 
بضعة أعوام، بعد إنش�اء االتحاد المصرفي 
األوروب�ي،  االس�تقرار  وآلي�ة  األوروب�ي 
وه�ي صن�دوق اإلنق�اذ الُمصم�م لضمان 
االس�تقرار المالي في منطق�ة اليورو. في 

الوقت نفس�ه، بادوان يعت�رف بأنه ال تزال 
هناك طريق طويلة قبل أن يش�عر كثير من 
اإليطاليي�ن بآثار االنتع�اش. ويقول “عانى 
الش�عب ثالثة أعوام الركود، أدت إلى توليد 
كثي�ر م�ن الخس�ائر ف�ي الوظائ�ف وكثير 
م�ن فق�دان الثروة. لق�د عانوا مم�ا ُيعادل 
الحرب من الناحية االقتصادية، وس�يحتاج 
األم�ر إل�ى وقت قب�ل أن تبدأ ف�ي أن تعتقد 
أن األوق�ات القديمة الطيب�ة يمكن أن تعود 
مرة أخرى. لكن عندما تعود الثقة، ستكون 
بمثاب�ة نقطة تح�ّول كبيرة ألنها س�تعني 
أن الماض�ي ق�د ولّ�ى”. بالنس�بة لبعضهم 
ف�ي إيطاليا، هذه اللحظة وصل�ت - أو أنها 
تقترب بس�رعة. يق�ول مارتيل�ي، صاحب 
مصن�ع المعجنات في توس�كانيا “أنا واثق 
أننا وصلن�ا إلى القاع واألزم�ة العميقة قد 
انته�ت”. لكن األم�ر يبدو بعي�د المنال في 
الريانو، في الوقت الذي يشاهد فيه السكان 
المحلي�ون والمتنزه�ون من روم�ا حاملي 
اإلعالم في البل�دة وهم يأخذون قضمة من 
الخب�ز الُمحّم�ر المده�ون بالث�وم والملح.

فيوريال روس�ي، عاملة التجزئة الُمتقاعدة 
البالغ�ة م�ن العم�ر 67 عاماً، تق�ول “أنا ال 
أق�وم باإلنف�اق إال إذا كان األمر ضرورياً”. 
وُتضيف “أقوم بتأجير ش�قة لبعض األوالد 
الذين تم تعيينهم بعقود قصيرة األجل، لكن 
بع�د ذلك تم طردهم بعد ش�هرين. لدي ابنة 
ُمتخصصة في عل�م البراكين ذهبت للعيش 
في المملكة المتحدة حيث ال توجد براكين. 
نح�ن بالفع�ل ال نرى االنتع�اش على النحو 

الذي يتحدثون عنه إلينا”.

أرقام أوروبية
89 ف�ي المائة، نس�بة اإليطاليين الذين 
ي�رون أن األح�زاب السياس�ية فاس�دة، أو 

فاسدة تماما.
يس�تغرقها  الت�ي  الفت�رة  يوم�ا،   223
الحصول على ترخيص للبناء أو اإلنش�اءات 

في البالد.
1185 يوما، الفترة التي يستغرقها إنفاذ 
عقد من خالل النظام القضائي في إيطاليا.

23.4 ي�ورو، تكلفة الكهرب�اء المنزلية 
ف�ي إيطاليا، بم�ا في ذلك جمي�ع الضرائب 
والرس�وم )متوسط الس�عر لكل 100 كيلو 
واط/ س�اعة ف�ي النص�ف الثان�ي من عام 

.)2014
65 ف�ي المائة، النس�بة المئوية لأللمان 
السياس�ية  األح�زاب  أن  يعتق�دون  الذي�ن 

فاسدة، أو فاسدة تماما.
يس�تغرقها  الت�ي  الفت�رة  يوم�ا،   96

الحصول على ترخيص للبناء في ألمانيا.
يس�تغرقها  الت�ي  الفت�رة  يوم�ا،   394
إنفاذ عقد من خالل الس�لطة القضائية في 

ألمانيا.
20.4 ي�ورو، تكلفة الكهرب�اء المنزلية 
ف�ي االتح�اد األوروبي، بما ف�ي ذلك جميع 
الضرائب والرس�وم )متوس�ط السعر لكل 
100 كيلو واط/س�اعة في النص�ف الثاني 

من عام 2014(.

    إيزابيال كامينسكا 

قيمته�ا  م�ن  أدن�ى  ش�ارلي: 
قيمته�ا  م�ن  أعل�ى  الحقيقي�ة، 
الحقيقية. هل أنا وحدي من يش�عر 
بذلك، أم أنه ال يس�تطيع أحد االتفاق 
للعمل�ة  الحقيقي�ة  القيم�ة  عل�ى 

الصينية؟
اآلراء  م�ن  عدي�د  هن�اك  ج�اك: 
الحال�ي،  الوق�ت  ف�ي  المتضارب�ة. 
الرينمينب�ي هو أش�به بالجمال: في 
بعض النواحي ال ت�زال قيمته تكمن 

في عين الناظر.
ش�ارلي: حس�نا - لكن ماذا وراء 

تغيير موقف صندوق النقد الدولي؟
جاك: ألعوام، كانت عملة الصين 
تعتب�ر أدنى م�ن قيمته�ا الحقيقية 
ألن “تعامالته�ا الخارجي�ة” كان�ت 
تب�دو غي�ر متوازنة بش�كل واضح. 
فوائ�ض  كان  ه�ذا  عل�ى  الدلي�ل 
الحساب الجاري الضخمة في البالد 
وتراك�م احتياطات النق�د األجنبي. 
تق�ول  االقتصادي�ة،  الناحي�ة  م�ن 
النظرية، إن سعر الصرف في أي بلد 
يمل�ك تأثيرا ملموس�ا على األرصدة 

الخارجية للبلد.
شارلي: لماذا ذلك؟

جاك: تخفيض قيمة عملة أي بلد 
يجعل بضائعه تبدو رخيصة بالنسبة 
ألي ش�خص آخر من حيث عمالتهم 

الخاصة، األمر الذي يشجع األجانب 
على استمرار ش�راء صادراتك )ذات 
العك�س  وعل�ى  الجي�دة(.  القيم�ة 
م�ن ذل�ك، إذا كنت تع�رف أن عملتك 
س�تواصل االنخفاض مقابل عمالت 
الش�ركاء التجاريي�ن الذي�ن تتعامل 
معهم، عندها س�تميل لتأجيل إنفاق 
النق�د األجنب�ي الذي حصل�ت عليه 
ألط�ول فت�رة ممكن�ة. ف�ي حال�ة 
الصين، الدليل على هذا كان فوائض 
الحس�اب الجاري الضخم�ة وتراكم 

احتياطيات النقد األجنبي فيها.
المش�كلة العام�ة م�ن منظ�ور 
االستقرار المالي هي أنه إذا تراكمت 
اس�تحقاقات إح�دى البل�دان مقابل 
اس�تحقاقات بلد آخر، س�يكون من 
الصع�ب على البل�د المدي�ن التعامل 
م�ع الخط�ر المرتبط بأي اس�ترداد 

مفاجئ لتلك االستحقاقات.
شارلي: إذن ما الذي تغير؟

جاك: منذ األزمة المالية العالمية 
أصب�ح واضح�ا أن مصال�ح الصين 
باتت أكثر تقاربا مع مصالح الشركاء 
الوالي�ات  س�يما  وال  التجاريي�ن، 
المتح�دة، مم�ا كان�ت تدرك�ه ف�ي 
الس�ابق. تبين أن الصي�ن ال مصلحة 
لها في أن تتسبب في تخفيض قيمة 
ال�دوالر ألن هذا من ش�أنه تخفيض 
قيمة الجزء األكبر م�ن احتياطياتها 
م�ن النق�د األجنب�ي - م�ا يجعله�ا 

أكثر فقرا بش�كل كبير على الساحة 
الدولية.

ش�ارلي: إذن، هل تخلص الصين 
بس�رعة  ال�دوالر  احتياطي�ات  م�ن 
كبيرة هو أقرب إلى إطالق النار على 

نفسها في القدم؟
بالضب�ط؛ م�ن مصلح�ة  ج�اك: 
الش�رائية  الق�وة  تضخي�م  الصي�ن 
لل�دوالر األمريك�ي بق�در مصلح�ة 
الواليات المتحدة في عدم العجز عن 

السداد. واألكثر من ذلك، هناك مزايا 
تجاري�ة كبي�رة بالنس�بة للوالي�ات 
المتح�دة عندم�ا تب�دأ الصي�ن ف�ي 
التخلص من احتياطياتها من الدوالر 

بوتيرة يمكن التحكم فيها.
شارلي: إذن ماذا تغير أيضا؟

جاك: قامت الواليات المتحدة، من 
خالل المشاركة في برنامج التسهيل 
الكم�ي لتحفي�ز اقتصاده�ا، بوضع 
ضغط نازل على قيمة عملتها، األمر 

الذي استفادت منه األعمال وشركات 
التصدير فيها. ألن الحكومة الصينية 
ل�م تق�اوم تخفي�ض قيم�ة العمل�ة 
انخف�ض  فق�د  نفس�ها،  بالدرج�ة 
فائض الحس�اب الج�اري في الصين 
وب�دأ معدل تراك�م النقد األجنبي في 
التباط�ؤ. وهذا، إلى جانب رفع قيمة 
الرينمينبي مقابل الدوالر خالل العام 
الماض�ي، جل�ب س�عر الص�رف إلى 
مس�توى لم تع�د عنده العمل�ة أدنى 

م�ن قيمته�ا الحقيقية، وذل�ك وفقا 
لصن�دوق النق�د الدول�ي. كم�ا فتح 
المجال أيضا أمام الرينمينبي ليصبح 
ج�زءا م�ن نظ�ام “حقوق الس�حب 

الخاصة” في صندوق النقد الدولي.
ش�ارلي: ما هي بالضبط حقوق 

السحب الخاصة؟
ج�اك: الحم�د لل�ه أن�ك س�ألت. 
حقوق السحب الخاصة تدين بإرثها 
إلى مؤتمر بريتون وودز عام 1944، 
ال�ذي س�اعد عل�ى تنظي�م النظ�ام 
المالي في العالم. في ذلك الوقت كان 
جون مين�ارد كينز مختص االقتصاد 
البريطان�ي ق�د اقت�رح عمل�ة دولية 
عامة تدعى “بانكور”. لكن المؤتمر 
كان ق�د اخت�ار آلي�ة ص�رف ثابت�ة 
بالذه�ب، ويش�رف عليها  مرتبط�ة 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ش�ارلي: م�ا عالقة ه�ذا بحقوق 
السحب الخاصة؟

جاك: لقد تم إدخال حقوق السحب 
الخاصة في عام 1969 لتكون بمنزلة 
أصول احتياطي جدي�دة عندما تبين 
أن الذه�ب تقييدي للغاية فيما يتعلق 
بالتنمي�ة العالمية. بدال من ذلك، أراد 
صن�دوق النق�د الدولي إيج�اد وحدة 
يمكن أن تتوس�ع جنبا إلى جنب مع 

التجارة العالمية.
ش�ارلي: هل هذا يش�به كثيرا ما 

اقترحه كينز؟

جاك: تمام�ا. اليوم، قيمة حقوق 
الس�حب الخاص�ة قائمة عل�ى قيمة 
أربع عمالت: اليورو، والين الياباني، 
وال�دوالر  االس�ترليني،  والجني�ه 
الس�حب  حق�وق  لك�ن  األمريك�ي. 
الخاصة، التي تسمى أحيانا “الذهب 
الورقي”، ليست عملة وال استحقاقا 
على صندوق النقد الدولي، لكنها أداة 
محاسبة يمكن اس�تخدامها لتسوية 
التعام�الت بين أعضاء صندوق النقد 

الدولي.
ش�ارلي: لم�اذا تري�د الصي�ن أن 
تكون جزءا من نظام حقوق السحب 

الخاصة؟
جاك: ألن المش�اركة من ش�أنها 
أن توح�ي ب�أن عملته�ا واقتصادها 
مس�تقران بم�ا في�ه الكفاي�ة ليت�م 
االحتياط�ي  أص�ول  م�ن  اعتباره�ا 
الدولي�ة. تري�د الصي�ن م�ن مكان�ة 
االحتياط�ي أن تفت�ح المج�ال أمام 
تس�وية االتفاقات التجارية بعملتها 

الخاصة.
شارلي: وما أهمية ذلك؟

ج�اك: ألنه�ا تس�مح لك بش�راء 
البضائ�ع م�ن الس�وق على أس�اس 
السمعة وحدها، دون عبء استخدام 
عمالت أخرى م�ن أجل التجارة. كما 
تش�ير إل�ى أن العالم يث�ق بالطريقة 
التي تقوم بها بإدارة اقتصادك فضال 

عن قدرتك على سداد الديون.

إيطاليا.. ثالث أكرب اقتصاد أورويب يقف عىل قدميه

كيف خرجت العملة الصينية من عزلتها؟

     جيمس بوليتي
 

خ��رج القت�ض��اد الإيطايل اأخريًا من فرتة ركود ثالثي��ة موؤملة، لكن اأي فكرة لالنتعا���ش ُت�ضتقَبل بنوع من عدم الت�ضديق حت��ت اخليمة البي�ضاء ملهرجان 
برو�ضيتا ال�ضنوي يف لريانو، وهي بلدة ت�ضم 13 األف ن�ضمة يف منطقة تغطيها التالل جنوب روما.

فران�ضي�ضك��و األربتي، ال��ذي مت ت�ضريحه للتو من وظيفة كهربائي منخف�ضة الأجر، ُيحّدق يف طبِقه بياأ�ش قب��ل اأن يبداأ يف اأكل �ضحن من الفيتوت�ضيني مع 
فطر البور�ضيني � اأول طبق ُمتاح �ضمن عر�ش وجبات بقيمة ثمانية يوروات.

يقول األربتي )19 عاما(، “يجعلونك تعتقد اأن هناك انتعا�ضا، لكن الأمر كله جمرد وهم”.
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اكلد العلب املنتخب الوطنلي رضغام اسلماعيل على ان ادارة نادي 
الكويلت الكويتي قد فاتحته خلال اليومني املاضيني من اجل تمثيل 
العميد عى سلبيل االعارة ملدة موسلم واحد قابلل للتجديد,مشرياً يف 

يدخلل الوقلت ذاتله اىل ان املوضوع حتى  للم  االن 
ال  الرسلمية  املفاتحلة  ضملن 
سليما وان ادارة نلادي الرشطة 
الدويل.وقلال  بطاقتله  تمتللك 
الكويلت  ان"ادارة  اسلماعيل: 
الكويتلي فاتحتنلي يلوم االحد 
املايض من اجلل تمثيل فريقهم 
املقبل  املوسلم  الكلروي خلال 
ولكن حتى الوقت الحايل لم تتم 
املفاتحة بشكل رسلمي وخال 
اليومني سلتتوضح االمور اكثر 
املذكور".وبلني  الخصلوص  يف 
ان"كما هو متعارف يف االوساط 
نلادي  ادارة  فلان  الكرويلة 
الرشطة تمتلك بطاقتي الدولية 
وعليه يجب عى ادارة الكويت 
الكويتلي ان تفاتح ادارة نادي 
الرشطلة من اجل االتفاق عى 
كافلة االمور املاليلة واالدارية 
الخاصلة باالنتقال ".واوضح 
للنلادي  انتقلايل  ان"صفقلة 
الكويتي قد تتعثر بسبب قرار 
باللعبة  الكويتي  االتحللللاد 
القلللللايض بتقليلص عدد 
الاعبلني املحرتفلني اىل اثنان 

فقط بدالً من العدد الحايل".

بعد 4 ايام على انتخابه.. بالتر يستقيل

قرار االتحاد الكويتي قد يلغي انتقال 
ضرغام اسماعيل

قال السويرسي سليب باتر انه اسلتقال من رئاسلة االتحاد الدويل 
لكرة القدم )فيفا( وذللك عقب 4 أيام من إعادة انتخابه لفرتة والية 

خامسة.
وأعللن باتر )79 عاما( القرار خال مؤتمر صحفي يف زوريخ عقب 
6 أيلام ملن مداهمة مكتلب التحقيقات االتحادي لفنلدق يف زوريخ 

واعتقاله لعدد من مسؤويل الفيفا.
وتلرددت آنباء حول تلوىل رئاسلة الفيفا الكامريونلي عيىس حياتو 
رئيس االتحاد االفريقي وعضلو اللجنة التنفيذية للفيفا ، لكن باتر 
نفسله حسم هذا الجلدل عندما اعلن عن اسلتمراره لتسيري االمور 

حتى لحني انتخاب رئيس جديد. 
وسلتكون اقرب جمعيلة عمومية للفيفا يف 13 مايلو 2016 بمدينة 
مكسيكو سليتي ، لكن باتر اعلن انه سيناقش مع املكتب التنفيذي 
امكانيلة الدعوة لعقلد اجتماع جمعية عمومية غلري عادية يف اقرب 

وقت النتخاب الرئيس الجديد.
وأعيلد انتخاب باتلر عقب انسحاب منافسه الوحيلد األمري األردني 

عيل بن الحسني عقب خسارته يف الجولة األوىل من التصويت.
وأضاف باتر: "الفيفا شكل حياتي بأرسها .. ما يهمني بشكل أكرب 

هو الفيفا وكرة القدم حول العالم".
وتابع: "سليتم الدعوة ملؤتمر اسلتثنائي النتخاب من سليخلفني يف 

أرسع وقت ممكن".

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

امل�ضتقبل العراقي/ وكاالت

العدد )980(  االربعاء  3  حزيران  2015

أشلاد جيانلويجي بوفون، حلارس مرمى 
منتخب إيطاليا وفريلق يوفنتوس اإليطايل 
لكلرة القلدم، بالنجلم األرجنتينلي ليونيل 
ميلي، مهاجلم برشلونة اإلسلباني، قبل 
مبلاراة الناديلني السبلت املقبلل يف نهائي 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقال بوفون يف ترصيحات أبرزتها صحيفة 
كائلن  "ميلي  اإلنجليزيلة:  "ملريور" 
فضائي، ولكنه نجلح يف التأقلم عى اللعب 

مع البرش".
"األملل  املخلرم:  الحلارس  وأضلاف 
الوحيلد ليوفنتوس يف املبلاراة النهائية، أن 
يكلون ميي من كوكلب األرض مثل باقي 

الاعبني".
ويعيش النجلم األرجنتينلي أفضل حاالته 
مع البارسلا منذ بداية العلام الحايل، حيث 
سلجل 35 هدًفلا، ليقود البارسلا للتتويج 

بثنائية الدوري وكأس ملك إسبانيا.
وأكد حارس السيدة العجوز أن البارسا 

لديه قوة هجومية قوية للغاية تتمثل 
يف ميي ونيمار وسلواريز، قائاً: 

"سلنحاول اسلتخدام أسلحتنا 
ليس إليقاف هلذا الثاثي بل 

الحد من خطورتهم".
ُيذكلر ان ميي يتصدر 

دوري  هلدايف  قائمة 
أبطللللال أوروبا 

صيلللد  بلللر
10 أهللداف 

متساوياً 
ملع 

مهاجم  روناللدو  كريستيانلو 
ريال مدريد، بينما سجل نيمار 
9 أهداف، ولويس سلواريز 6 

أهداف.

بوفون: مييس كائن فضائي .. وأملنا أن ينتمي لكوكب 
األرض يف النهائي

امل�ضتقبل العراقي/ وكاالت

منتخب الناشئني الكروي يعسكر يف السليامنية

اكد املدير الفني ملنتخلب الناشئني بكرة 
القلدم قحطان جثري على ان من املؤمل 
ان يدخل املنتخب منتصف الشهر الحايل 
معسكرا تدريبياً يف محافظة السليمانية 
على ان يجري الحقلًا معسكلراً تدريبيا 

اخر يف العاصملة اللبنانية بريوت,مشريا 
يف الوقت ذاته اىل ان الجهاز الفني توصل 
اىل ثاث وعلرشون العباً تم عرضهم عى 
الفحلص الطبي وتم التأكلد من اوراقهم 
للقضلاء لاسلهام يف عمليلة  الثبوتيلة 
التزويلر يف املنتخبلات الوطنيلة للفئات 
ملنتخلب  الفنلي  املديلر  العمرية.وقلال 

الناشئني قحطان جثري: ان"املدة املاضية 
كانت مخصصة لعمليات اختبار الاعبني 
حيلث توصلنلا اىل العدد املحلدد من قبل 
االتحلاد االسليوي وتلم علرض الاعبني 
عى الفحص الطبي والتأكد من اوراقهم 
الثبوتية وسيتم اليوم اقامة اوىل الوحدات 
التدريبية الفعلية".وبني ان"من املؤمل ان 

يعسكر منتخب الناشئني منتصف الشهر 
الحلايل يف محافظلة السليمانيلة عى ان 
يتم بعد ذلك اقاملة معسكر تدريبي اخر 
يف لبنان اسلتعداداً للدخلول يف منافسات 
بطوللة غلرب اسليا التي ملن املزمع ان 
تنطللق يف السابلع والعرشين من الشهر 

املقبل يف العاصمة االردنية عمان".

امل�ضتقبل العراقي / متابعة

أرسنال يفاوض نابويل لضم هيغواين

مدرب منتخب الشباب: لـم نحصل 
عىل ملعب الشعب بطرق ملتوية

فيغو يكشف عن سبب 
انسحابه من انتخابات الفيفا

ليث حسني : سيتم فحص 
العبي منتخب الشباب 

للقضاء عىل التزوير

ديوكوفيتش: أعرف كيف 
أواجه نادال

برشلونة يف طريقه لتمديد عقد جوردي البا

أعللن برشلونة بطلل دوري الدرجة األوىل 
االسلباني لكلرة القلدم، توصلله التفاق 
بتمديلد عقد مدافعله خلوردي البا حتى 
2020.والبلا )26 عاما( ملن أهم عنارص 
فريلق برشلونة الذي سليواجه يوفنتوس 
يف نهائلي دوري أبطلال أوروبلا  السبلت 
املقبلل وسلط آملال باسلتكمال الثاثية 

بعدملا أحرز لقبلي الدوري وكلأس امللك.
وقال برشلونلة يف بيان: "توصل برشلونة 
التفلاق ملع خلوردي البا لتجديلد عقده 
حتى 30 يونيو 2020".وأضاف: "سيكون 
الرشط الجزائي للعقلد 150 مليون يورو 
)164.48 مليون دوالر( وسليوقع عقده 
الجديلد خال األيلام القادمة".ورحل البا 
عن أكاديمية برشلونلة لكنه أثبت نفسه 
يف فالنسيا قبل أن يعود للفريق الكتالوني 

يف 2012.وتأقللم البا رسيعلا مع طريقة 
لعلب برشلونة التلي تعتمد على التمرير 
الرسيع واسلتفاد الفريق ملن رسعته يف 

الناحيلة اليلرسى، ويتبقى 
عاملان على العقلد 

الجاري أللبا مع 
برشلونة.

ليلث اكلد املديلر االداري للمنتخب الشبابي 
حسلني بأن ملدرب املنتخب عبد الغنلي شهد اكد عى 

رضورة القضلاء على افاة التزوير ملن خال اتباع 
الطرق الفنيلة واالدارية يف هلذا الخصوص,مؤكدا 
يف الوقت ذاته اىل ان عملية الفحص سلتكون وفق 
وجبلات بعلد ان يتلم اختيلار الاعلب بصورة 

نهائيلة للدخول اىل قائملة املنتخب .وقال 
املديلر االداري للمنتخلب الشبابلي ليث 

حسني: ان"ملن اجل القضاء بشكل نهائي 
على اي حاللة تزويلر داخلل اروقلة املنتخب 

الشبابي سليتم فحلص االوراق الثبوتية لاعبني 
اىل جانب الفحلص الطبي".واضاف ان"عملية احالة 

الاعبلني للفحص الطبي سلتتم بعد ان يتلم اختيارهم من قبل 
الجهلاز الفني للمنتخلب الوطني ووفق وجبلات من اجل ضمان 

اختيار الاعبني اصحاب االعمار الحقيقية ال سيما يف ضل عدد كبري 
من الاعبني وصل اىل اكثر من سبعون العب".

أكد الرصبي نوفاك ديوكوفيتش، املصنف 
األول عامليا بني محرتيف التنس، أنه يعرف 
ما عليه القيام به أمام اإلسباني رافائيل 

نادال يف املواجهة التي تجمع بينهما 
اليلوم األربعاء، يف ربلع نهائي 

جلاروس،  روالن  بطوللة 
الجرانلد  بطلوالت  ثانلي 
سلام األربع الكربى.وقال 
ديوكوفيتلش، يف مؤتملر 
الفلوز  عقلب  صحفلي 
ريشلار  الفرنلي  على 

جاسلكيه، املصنلف 
21 عامليلا، 1-6 
و6-2 و6-3 إن 
املباراة ستكون: 

"أمام أكثر الاعبني 
الذيلن واجهتهم خلال مسريتي، 

أعرف ما عليل القيام به كي تكون 
يل فرص يف الفوز، هذا ال يعني أنني 

سأفوز".
وتواجله الاعبلان يف السابق يف 43 
مبلاراة، فلاز "رافلا" يف 23 وخرس 
يف 20، لكلن اللقلاءات الستلة التلي 

جلاروس  روالن  يف  بينهملا  جمعلت 
انتهلت لصاللح الاعلب اإلسلباني.وأشار 

الاعلب الرصبي اللذي يسعلى لتحقيق أول 
ألقابه يف روالن جاروس إىل أن:"اللعب أمامه 
هنا مختلف عن مواجهته يف أي بطولة أخرى 

بالعالم".وأوضح: "يشعر براحة كبرية، يحب 
)ملعب( فيليب شاترييله"، مشريا إىل شعوره 

حيلال املواجهلة مختلفلة مقارنلة بالسنلوات 
األخلرى ألنله معتاد على مواجهة نلادال يف أدوار 

"متقدمة"، ولكن القرعة أسلفرت عن تلك املواجهة 
نظرا لرتاجع نادال إىل التصنيف السابع عامليا.

كشفلت تقارير صحفية ان 
نادي ريال مدريد، حامل لقب 
دوري ابطلال اوروبا ووصيف 
القلدم،  لكلرة  االسلباني  اللدوري 
وضع سريجيو اغويرو، مهاجم فريق 
الدوري  مانشسلرت سليتي، وصيلف 
االنجليزي املمتلاز، كهدف رئيي يف 

سوق االنتقاالت الصيفية.
ووفقا ملا ذكرته صحيفة "آس" 
فلورنتينلو  فلإن  اإلسلبانية 

برييز يسعى بقلوة لضم املهاجم الدويل 
االرجنتينلي، ويرى قلادة النادي امللكي 
ان اغويرو هو من بني االسلماء القليلة 
املثرية، اذ ان تقريبا جل الاعبني الكبار 
موجوديلن يف صفوف قطبي كرة القدم 
االسلبانية.ويرغب ريلال مدريلد بضم 
سياسلة  وهلي  "غاكيتلوس"  العلب 
يعتملد عليها فلورنتينلو برييز، فخال 
صيلف 2013 كان الويللزي غاريث بيل 
هلو "غاكيتوس" بعد ان دفلع النادي 
امللكلي حلوايل 100 مليلون يلورو، ويف 
صيلف 2014 كلان الكولومبي جيمس 

رودريجيلز 
كلف  واللذي 

ريلال  خزائلن 
 80 حوايل  مدريد 

مليون يورو.
واحتفلل اغويلرو بعيد 

ميلاده اللل27، وهو الذي 
تصدر قائملة هدايف الدوري 

برصيلد  املمتلاز  االنجليلزي 
26 هدفلا، متفوقلا عى كل من 

هلاري كني مهاجم توتنهلام هوتسبري 
ودييغو كوستا مهاجم تشيلي.

صالح سدير: العالقات تلعب دورًا كبريًا يف متثيل املنتخب الوطني!

كشف العب نادي الطلبة العراقي لكرة القدم، صالح 
سلدير ان ما حلدث للنادي االزرق االنيلق من تراجع 
عى صعيد النتائج واملستوى الفني املوسلم 
الحايل يتحمل وزره جميع ابناء البيت 

الطابي دون استثناء.
واكد سدير: ان خروج الطلبة من 
سلباق الدوري العراقلي املمتاز 

خايل الوفاض او بيد فارغة امر غري مقبول وال يمكن 
تربيره للشارع والريايض واالعام املحيل.

الفتا اىل ان عدم اسلتقطاب العبني محرتفني قادرين 
على احلداث الفارق الفنلي، فضا عن علدم انتداب 
العبلني محليني ذوي قيمة فنية كربى، ادى بالنتيجة 
اىل ان نلادي الطلبة خرس كل يشء ال بل كاد ان ينزلق 
للدوري الدرجلة االوىل املوسلم املقبل.وبني سلدير يف 
حديثه ان الدوري العراقي املوسلم الحايل مر بالكثري 
ملن محطات التوقف وجلوالت التاجيلل، االمر الذي 

كانلت لله تداعياتله السلبيلة عى مجملل املنظومة 
الفنية للكرة العراقية.مشلريا اىل ان الدوري العراقي 
بلات وكما هو معللوم للتنظيلم االداري الناجح من 
ناحيلة اماكن وتوقيت املباريات علاوة عى تحسني 
املاعلب والقاعلات الرياضيلة، وبما يسهلم يف رفع 
املستلوى الفني لاعبني واالندية على ذات القدر من 
االهميلة، رافضا التحلدث عن مستقبله ملع النادي 
االزرق ريثما يتم انجاء الصورة ومعرفة ما سيحدث 

للنادي عى صعيد الهيئة االدارية والجهاز الفني.

بدأت إدارة فريق أرسنال اإلنجليزي 
لكرة القدم، مفاوضاتها الرسمية 
ملع نابلويل اإليطلايل للتعاقد مع 
املهاجم األرجنتيني الدويل جونزالو 
االنتقلاالت  فلرتة  خلال  هيغوايلن 
الصيفية املقبللة، بحسب ما نرشته 
الربيطانيلة. صحيفلة " ملريور" 

الصحيفة أكدت أن نجم التانجو 
اللذي ارتبلط اسلمه كثلرًيا 
املواسلم  بالجانرز خال 
أصبلح  املاضيلة، 
قريًبلا أخريًا من 
لقيادة  االنتقال 
خلط هجومله 

املوسلم املقبلة.التقريلر أشار 
إىل أن سلعر صفقلة هيغواين 

أصبلح نقطة النقلاش الوحيدة 
أكلدت  حيلث  الطرفلني،  بلني 
الصحيفلة أنله قد يقلرتب من 
40 مليلون إسلرتليني.ويبحث 
املديلر الفنلي للجانلرز أرسلني 

فينغر علن التعاقد ملع مهاجم 
يف  األول  الرجلل  ليكلون  سلوبر 

الخلط الهجومي بجانلب الفرني 
هيغوايلن  جريو.واسلتقر  أوليفلر 
27 عاملاً عى الرحيلل من صفوف 
نابويل عقب نهاية املوسم الحايل بعد 
عاملني قضاهملا بقميلص الفريق 

عقب انتقاله ملن ريال مدريد 
يف صيف 2013.

اسلتغرب املدير الفني للمنتخلب شباب العراق عبلد الغني شهد من 
االنباء التي تناقلتها بعض وسلائل االعام حلول الحصول عى ملعب 
الشعلب من اجل اجلراء الوحدات التدريبية مستغلًا بذلك عاقته بوزير 

الشبلاب والرياضة عبد الحسني عبطان.وقال املديلر الفني للمنتخب الشبابي 
ان"املنتخلب الشبابي للم يجري وحدة تدريبيلة فعلية حيث انطلقلت تدريبات 

املنتخلب عى ارضيلة ملعب الشعب من اجل اجراء االختبلارات الختيار العدد املحدد 
تمهيداً الرساله لاتحاد االسيوي".وبني ان"االسبوع الحايل سيكون هناك اجتماع 
ملع لجنلة املنتخبات الوطنية يف االتحلاد العراقي لكرة القدم ملن اجل مناقشة 

املنهاج التدريبلي والخروج بافضل السبل العلداد املنتخب عى الوجه 
االكمل".واوضلح ان"اجلراء االختبلارات على ارضيلة ملعب 
الشعب اللدويل جاء عرب الطرق القانونيلة من خال مفاتحة 
اتحلاد الكلرة للوزارة الشبلاب والرياضة وليلس كما يدعي 

البعض كما تناقلتها بعض وسائل االعام من خال استغايل 
ان مسقط رأس الوزير من محافظة النجف وما اىل ذلك".

شدد العب الكلرة الربتغايل السابق لويس 
فيغو، الذي سلحب ترشيحه من رئاسلة 
االتحلاد الدويل لكرة القلدم )فيفا( قبل 
االنتخابات التي أجريت يف 29 مايو/

آيلار امللايض، أن دوره األسلايس 
القائلم"  "النظلام  إدانلة  كلان 
يف هلذه املنظملة، وتلرك الباب 
مفتوحا أملام امكانيلة عودته 

للرتشح.
وقلال فيغو خلال مشاركته يف 
حدث خريي بلشبونة: "لقد أدنت 
النظام القائم، وانا عى استعداد 
للمساهملة يف جعل كلرة القدم 
وديمقراطيلة،  أكثلر شفافيلة 
ولكن هذا يعتملد عى الفرص 

املتاحة والتوقيت والدعم".
الربتغلايل  الاعلب  كلان 
األسلطوري والعلب برشلونلة 
وريال مدريلد السابلق، قد قرر 
سحب ترشحه لرئاسة الفيفا قبل 
أسبوع من االنتخابات التي حافظ 
فيهلا السويرسي جوزيف باتر عى 

منصبه لخامس والية.
وقال فيغو إن نقلص الشفافية 
يف العمليلة االنتخابيلة كلان 
سببا حاسلما يف اتخاذ 
أن  مؤكدا  قراره، 
هلذه "للم تكن 
انتخابات" ولكن 
"استفتاء لتسليم 
املطلقلة  السلطلة 

لرجل واحد".
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امليزان

؟؟هل تعلم
هشل تعلشم أن رشايني الجسم البشري يبلغ طولها 

600000 كم 

 وهل تعلم أن الحوت يستطيع البقاء سشاعة تحت 

املياه بدون تنفس

 هل تعلم أن الغاز يف طبيعته غاز ال رائحة له ، ولكن 

تضاف إليه هشذه الرائحة لشدى تصفيته وتخزينه 

من أجل عامل األمان والحماية لالنتباه إليه

 هشل تعلم أن سشور الصشني العظيم هشو واحد من 

األشياء القليلة التي صنعهشا اإلنسان والتي يمكن 

رؤيتها من عىل سطح القمر

هشل تعلشم أن أول من أششاروا إىل تفتيت الحىص يف 

املثانة هم األطباء العرب

 هشل تعلشم أن - الشرأرأة - تعني تحريشك العينني و 

إدارتهما لتسديد النظر عىل الهدف

 هشل تعلشم أن الجاذبية عىل القمر تساوي سشدس 

الجاذبية عىل األرض

 هشل تعلشم أن الذهشب يشوزن بالجشرام و املشاس 

بالقرياط

االبتعاد عن املشكالت يساعدك عىل الرتكيز 
أفضشل، فحافظ عىل هشذه الوترية بعض 
الترصفات الصبيانية لن يكون ملصلحتك، 
وقد يزعج الريك كثرة الضغوط سشيئة 
جداً، والبحث عن الراحة هو الحل األنسب 

لذلك 

بشادر اىل تكثيشف التحركشات االجتماعية، 
فهو يوم ممّيز يسلّط األضواء عىل قدراتك 
اإلبداعيشة واإلنسانية، ولعلشك تنال جوائز 
أو ميداليشات تقديشراً لجهشودك إذا كنشت 
عازًبا أعترب هذا اليوم مالئماً إلعادة النظر 

يف استمرارية عزوبيتك.

التفرّد يف الرأي مسألة خطرية وذات أبعاد، وال 
سيما إذا كان ذلك سينعكس سلباً عىل طبيعة 
العالقشة مع الزمالء الفكشرة التي تكوّنت عند 
الريك، قشد تدفعه إىل القيشام بخطوات غري 
مدروسة، فسارع إىل توضيح األمورالتخفيف 

قدر املستطاع من ساعات العمل

مهما حشاول بعضهشم تشويشه صورتك، 
فإّنهشم لشن يتمكنوا مشن ذلشك، فرصيدك 
الكبرييحرمهم تحقيق مبتغاهم قد تخرس 
الرهان مشع الريك، لكن عليك الرتيث ثم 
انتظشار عبشور العاصفة لتنهشض مجدداً 

وتنطلق نحو األفضل.

تميل اىل توسيع رقعة نشاطاتك فاملشاريع 
الكثرية والنشاط موجشود. خالفات حول 
مشرياث قشد تتطشور. أخبار بعيشدة تحمل 
البهجة لألرسة عالقتك العاطفية ستكون 
مميزة ، السفر سيكون مروعك املفضل 

بحيث ستندفع نحو أفٍق جديدة.

تراكشم املشكشالت يف العمشل قد يشؤدي اىل 
مواجهة مع اآلخريشن، فسارع إىل تخّطي 
ذلك لرتتشاح أكثر قد تمّر العالقة بالريك 
بفشرتة اختبار غري معلنة، فكن أكثر حذراً 
وخصوصاً أن الخطشأ حالياً ممنوع انتبه 

إىل نوعية أكلك.

ال يسمشح هشذا اليشوم بارتكشاب األخطاء 
ألّنك بذلك تعرّض نفسك لخسارة الفرص 
الثمينشة املقبلة. لذلك حشاول قدر اإلمكان 
إنجشاز كشل مشا عليك انجشازه عشىل نحو 
صحيح وسشليم أطلب املساعدة إذا شئت، 

وضع كربياءك جانباً!

تكون الحركة كبرية، وتكون مستعداً ألخذ 
املبادرة وخوض تجربة جديدة. تبدو األمور 
واضحشة وشفافشة، ويسهل عليشك اتخاذ 
القشرار ال تضعشف أمشام بعشض املشكالت 
الصغشرية التشي يثريهشا األعشداء يف وجهك 

واجههم وتغلب عىل نياتهم السيئة.

أخبار ساّرة وانفراجات مهّمة تطال الوضع 
املهني يف الدرجة األوىل. تتحّمس لكل ما هو 
جديد وجريء ترّصفاتك استفزازية، بحيث 
ال تعجبشك إطالًقشا تحركشات الحبيشب وال 
تقتنع باألعذار التي ُيقّدمها بعض النشاط 

الفكري أو الجسدي بني يوم وآخر 

التفشاؤل وااليجابيشة يفتحشان الكثري من 
االبواب، وهذا يضمن لشك مستقبالً زاهراً 
الريك يبحث عن املستقبل، فيما تكتفي 
بالتسلية وهنا يظهر سبب الخالف الراحة 
رضورية بشني وقت وآخر، فحاول ان تجد 

الوقت املناسب لذلك 

أخلشق الظشروف املناسشبة يف حياتك، لكن 
سشيطر عىل انفعاالتشك وغضبك وترسعك 
تسيطشر الغشرية واملناكفشات العاطفيشة 
وتخاف عىل عالقة ما من االنهيار بادر إىل 
اختيار مكشان صالح للقيام بساعة ميش 

فيه صباحاً 

قشد تربح قضية أو جائشزة، وربما تحصل 
عىل تقدير أو ومكافأة. تحصل عىل منصب 
جديد أو رشوط أفضل يف العمل أو عروض 
مهمشة أو عقد يجعلك فخشوراً بنفسك قد 
تعيش مخاوف من عدم القدرة عىل إنجاح 

عالقتك العاطفية.
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املقادير:
2⁄1 كيلوغرام برغل ناعم

4⁄1 كيلوغرام لحم مفروم
ملح وفلفل أسود حسب الذوق

الحشوة:
4⁄1 كيلوغرام لحم مفروم

1 كوب جوز، مقطع لقطع صغرية
1 بصلة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق
1 كيلوغرام لبن رائب

2 ملعقة كبرية نشا، أو كوب صغري مذوب 
بقليل من املاء

طريقة تحضري وصفة كبة لبنية
1. يغسل الربغل ويصفشى ثم ينقع باملاء 
30د، يفشرم بمحرضة الطعشام عىل انعم 
شفرة ثم يضشاف اللحم، تدعشك العجينة 

ياليد وتنكه بامللح والفلفل.
2. تقشىل اللحم والبصشل بقليل من الزيت، 
بامللشح  وتنكشه  الجشوز  عليهشا  يضشاف 

والفلفل.
3. يؤخشذ قطعشة صغشرية مشن العجينة، 
تكشور ثشم تثقشب من الوسشط بواسشطة 
االصبشع وترق حيداً، تحشى بالحشوة ثم 

تغلق بخفة.
4. تكشرر الطريقشة لباقشي الكيمشة، عند 
النتهاء يعمل ثقوب حوال 4-5 يف كل حبة 
بواسشطة عود خشبي رفيشع ليدخل اللبن 

اليها عند الطهي.
5. لتحضشري اللبشن، يخلط مشع النشا ثم 
يروضع عشىل النار مع التحريشك املستمر 
)يضشاف اليشه القليل من امللشح للتنكيه(، 
عنشد الغليشان تضاف حبشات الكبة وترتك 
تغشي عشىل نشار وسشط، تسكشب يف وعاء 

واسع.

كبة لبنية

فوائد القرنبيطمعلومات  عامة
إىل جانب التذوق اللذيشذ، للقرنبيط فإنه يوفر قيمة 
غذائيشة كبرية ينسبشون اىل وجود املشواد الكيميائية 
النباتيشة السلطشة معبشأة التي تساعشد يف مكافحة 
األمراض املختلفة وتعزيشز مناعة أقوى ويساعد يف 

الحفاظ عىل نظام نظيفة.

القدرة املضادة لألكسدة
الخشرضوات الكرنشب مثشل القرنبيشط يحتوي عىل 
فيتامشني C، املنغنيشز وغريهشا مشن املشواد املضادة 
لالكسشدة القويشة التي تساعشد يف نقل الغشذاء عرب 
مجموعشة واسشعة مشن فئشات صحيشة. القرنبيط 

يحتشوي أيضا عىل املشواد الكيميائيشة النباتية.هذه 
املكونات صحيشة تحفيز االنزيمشات منع الرسطان 

وحمايشة خاليشا الجسم من االكسشدة والرضر الذي 
تسببه الجذور الحرة.

صحة القلب واألوعية الدموية
القرنبيشط يحتشوي عشىل فيتامشني K التشي تمتلشك 
صفشات مضشادة لاللتهابشات. االسشتهالك املنتظم 
للقرنبيط يضمن صحشة الدورة الدموية ويساعد يف 
الحفاظ عىل األوعيشة الدموية.يحصل عىل تحويلها 
إىل ايزوثيوسشيانيتس الذي ينشط األنشطة املضادة 
األوعيشة  يف  الدهشون  تراكشم  ويمنشع  لاللتهابشات، 

الدموية.

الرجال يستشعرون مجال املرأة.. من صوهتا!
أشارت دراسة جديدة أنه يمكن للرجال الحكم 
عىل مشدى جاذبية املرأة عن طريق اإلسشتماع 
إىل صوتها.فقشد وجشد الباحثشون أن للنسشاء 

الحسناوات أصواتا جذابة أيضا.
واعلن الباحث املششارك يف الدراسة، ماركوس 
كوبنسشتاينر، عالم األنثروبولوجيا يف جامعة 
فيينا، إنه »يمكن للناس الوثوق يف التخمينات 
التشي تقول تقشول يمكن الحكم عشىل جاذبية 

وجه املرأة من خالل صوتها«. 
وأضاف »الصوت الجذاب يمكن أن يخلق فكرة 

عامة عما ستبدو عليه املرأة«.
وقامت الدراسشة عىل تصوير 42 وجها لنساء 

بمتوسشط عمشر يناهشز 24 عاما، وتسشجيل 
أصشوات كل منهشن. ثشم طلبشوا مشن الرجشال 
األصشوات  إىل  االسشتماع  عامشا   20 البالغشني 
النسشائية وتقييم كال منها بحسشب جاذبيته، 
وقشام فريشق آخر مشن نفشس الفئشة العمرية 

بتقييم وجوههن.
وتششري نتائج هشذه الدراسشة إىل أن النسشاء 
اللواتي يملكن وجوها جذابة، يميلن ألن تكون 

لهن أصوات جذابة أيضا.
وقشد أثبتت دراسشة سشابقة أن للنسشاء أيضا 
اهتمامات بأصوات الرجال ألنها ترتبط بحجم 

الجسم والعمر.

هشل تششعر بالتعب دائمشاً، وال 
تستطيع الرتكيز جيداً؟ السبب 
األسشايس ليس املشرض بل عدم 
حصشول جسشمك عشىل كميشة 
أو  والكافيشة،  الالزمشة  امليشاه 

بكلمة أخرى الجفاف.
وبحسب ما نقل موقع ديي ميل 
عن دراسشات وأبحشاث قام بها 
عدد من األطباء، تبني أن ماليني 
حشاالت  يعانشون  األششخاص 
جفاف تسبب لهم االرهاق دون 

ادراكهشم لألمر.هشذا وأششارت 
الدراسشات اىل أن 4% فقشط من 
هؤالء يدركون أن سبب حالتهم 

هو الجفاف.
أششارت  متصشل،  سشياق  ويف 
دراسشات أخشرى اىل أن بعشض 
األششخاص يعانون من الجوع 
دائمشاً، اال أن ما ال يدركونه هو 
أن جسمهم يعيش حالة جفاف، 
املاء سشيخلصهم  وأن رشبهشم 

من الجوع الدائم.

سبب شعورك الدائم بالتعب

من قصص العرب
من هنا وهناك

حسني الساعدي

احد شوارع للكوفة  العلماء يف  احد    مر 
منهم  وبالقرب  يلعبون  اطفاال  فرأى 

او  يتيما  !فحسبه  لوحده  يجلس  طفل 
فقرياً فمد اليه درهما فقال الطفل : إني 
لست بحاجة اليها . فرد العالم ; اذاً ملاذا ال 
تلعب مع األوالد ؟؟ فأجاب ان الدنيا زائلة 

فقال العالم : لكنك ما زلت صغرياً فأجاب 
الطفل اعلم ذلك ولكنني رأيت امي وهي 
الحطب  بصغار  بدأت  وقد  النار  توقد 

فأخى ان اكون من صغار جهنم .

أفشادت بوابة االتصشاالت “تلتاريف. دي” 
األملانيشة بأن هناك أكثر مشن 700 مليون 

حشول العالم يعتمدون عىل 
برنامشج الرتاسشل الفوري 

الشهري “واتس آب”. 
ونظراً ألن تطبيق الدردشة 
الشهشري يعتمد عىل األرقام 
هويشة  لتحديشد  الهاتفيشة 
املستخدم، فقشد يؤدي ذلك 
الخلط بني املستخدمني  إىل 
يف بعض األحيشان، من ذلك 
أن خلطا سيقع عىل سبيل 
املثال إذا قام أحد األصدقاء 
أو املعشارف بتغيشري رقمشه 
الهاتفشي املخشزن يف دليشل 

الهاتشف بالجهشاز الذكشي، وكشان املالشك 
الجديشد للرقشم الهاتفي مخزنشاً يف قاعدة 

بيانات تطبيق “واتس آب”.
ونتيجشة لعمليشة املزامنشة بشني تطبيشق 
وفهشرس  آب”  “واتشس 
جهشات االتصشال بالهاتف 
الذكشي، فإنشه يتشم إظهار 
األرقشام غري املعروفة تحت 
أسشماء املعارف املخزنة يف 

الهاتف. 
وقشد يؤدي ذلشك إىل وصول 
األشخشاص  إىل  الرسشائل 
أن يحدث  الخطأ، ويمكشن 
هذا الخلط واالرتباك بصفة 
األشخشاص،  خاصشة مشع 
بهشم  يتصشل  ال  الذيشن 

املستخدم كثرياً.

تغيري األرقام اهلاتفية يربك »واتس آب«



16
ص�ف�ح���ة

العراق�ي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

األخي�رة
العدد )980( 

  االربعاء 3 حزيران  2015  

07709670606
مؤي���د عب���د الزه���رة
لتحري���ر س���كرتير ا

العراق�ي
تصدر ع�ن مؤسس�ة املس�تقبل العراقي�ة 

للصحاف�ة والطباع�ة والن�ر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

07901463050لالشرتاك واإلعالن 
البريد االلكتروني : 07801969233tahaa.iraq@yahoo.comهاتف رئاسة التحرير

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

فخامة »الفراغ«
ات امض���اء

أمين بن مسعود

مس���احة لل���راي

الذي�ن ال يذك�رون او ال يفهم�ون امل�اىض ... محك�وم عليه�م بأن 
يعيش�وه م�رة أخ�رى  .. »جورج س�انتا يان�ا«، لكن املضح�ك يف األمر 
ان م�ن ق�رأ التاريخ ومن ل�م يقرأه يقعون يف مش�كله انه�م يقومون 
بتك�راره، وغالباً من يذكرون التاريخ هم من يس�عون العيش يف آماله، 
أما من يفهمون التاريخ يس�عون لتجنب اخطائ�ه، ومن لم يقرأه بات 
ع�ى هامش الدنيا معصوب العينني ي�رى ويندهش للمرة األول، وبعيداً 
ع�ن الفكره الحقيقي�ة فإن البرشية ل�م تفكر ابداً بمنطق املس�تقبل، 
فاالنس�ان بطبيعته تجريبى حتى أن معظم اإلنج�ازات العلمية جاءت 

تجريبيه وتطبيقية، وهنا يكمن منطق التاريخ.
فالتاري�خ ه�و حدث قام به انس�ان ع�ى ارض ما، فس�جله الناس 
فب�ات ذكرى، وبني الوقائع اليومية واالح�داث الكربى هناك أمم تعيش 
التجارب وتستلهم الحكمه، وأخرى لم تفهم التاريخ ولم تدرك الجغرافيا 

فخرجت من التاريخ مفككه اىل اشياع.
التاريخ ال يعيد نفس�ه، اننا فقط لم ندرك أنه مرتبط أكثر بالثوابت 
وليس باملتغريات، التاريخ مرتبط بالجغرافيا والديموغرافيا، فالجغرافيا 
ه�ي املمرات والصخور والوديان واملضائق ومس�احات الحرب القديمة 
ام�ا الديموغرافي�ا فهى توزي�ع الس�كان واملرتبط بطرق حي�اة البرش 
وجهودهم ونش�اطهم عى الخريطة ... قد يحدث تغيري يف سلوك البرش 
او متغري ىف النظام االجتماعى ألمة ما، لكن رسيعاً ما تفرض الجغرافيا 
التي تربى االنسان داخلها وجهة نظرها عى الجميع، فال فرنسا توقفت 
بع�د الثورة عن حروبه�ا الخارجية التي كانت يف عه�د امللكية من اجل 
الس�يطرة عى حوض البحر املتوس�ط، وال أملاني�ا الحارضة يغيب عنها 
رضورة مد نفوذها داخل البيت االوروبى  حتى تأمني حدود جبال األلب 
وال ايران س�تتوقف ع�ن حلمها بالعوده اىل املحيط الهندى والس�يطرة 
ع�ى مضيقى هرمز وباب املندب وال مرص س�تتخى عن التحكم يف باب 
املندب ومضيق جبل طارق وهرمز وصوال اىل س�واحل الهند. هنا يكمن 
منطق الجغرافيا التي لعبت طوال التاريخ عامل الحسم أمام املجتمعات 

بالرغم من تغري االحداث واالنماط التاريخية للحكم.
التاري�خ يعيد نفس�ه ت�ارة بصورة س�اخره وتارة أخ�رى بصوره 
س�احرة، وبني الس�اخر والس�احر هناك من يعيش�ون م�ن اجل إعادة 
انتاج اللحظة التي مضت، وكثريون يؤمنون بتكرار األحداث ويس�عون 
إلثبات فرضية دورة التاريخ املتكررة، لكن هؤالء لم يفهموا أن التجارب 
البرشية غري قابلة للتكرار، فلكل لحظة  معادالتها وحساباتها ورجالها 
وافكارها. االنس�ان بطبيعته يميل ملا يعرفه وجربه يف السابق، ويخىش 
املخاط�رة اىل الجدي�د الذى ال يعرف�ه، وتلك ربما هي األس�باب ملا نظنه 
إع�ادة انتاج االح�داث، وكأنن�ا نعيش يف مسلس�ل يعيد نف�س القصة 

بأبطال مختلفني.
فلس�فة التاريخ هي الحكمة التي نس�تلهمها م�ن التجارب، لنعيد 
اس�تخدمها يف نفس الجغرافيا، والجغرافيا تفرض علينا دائماً أن نسلك 
نف�س الطرق عى الخريطة، والخريطة ه�ي مكاننا من العالم، والعالم 
هو النتيجه الطبيعية ألحداث قام بها برش سلكوا نفس الطرق والوديان 

مراراً وتكراراً عرب التاريخ.

إبراهيم الشهابي

تطبي�ع عف�وي وإدراك�ي يف آن واحد مع “الدولة الفاش�لة” هو املس�ار 
الذي يس�لكه العقل العربي حاليا يف س�ياق “ربيع عرب�ي” عجز عن تكريس 
الدول�ة وإنج�اح الثورة.ولنئ اس�تعصت الطبيع�ة عن قبول “الف�راغ”، فإّن 
املش�هد الس�يايس العربي بات قابال للفراغ املؤسس�اتي ومروجا ل�ه، بل إّنه 
يق�ّدم ويفّضل يف الكثري م�ن األحيان حالة الفراغ، الت�ي تعني قصور الدولة 
عن االس�تمرارية يف ظّل عج�ز الفاعلني الرس�ميني واالجتماعيني عن تأمني 
الديمومة صلب مؤسس�ات السلطة املركزية، عن حالة التواصل املؤسساتي، 
هذا إن س�لمنا بوجود مؤسس�ات يف األقطار العربية. وألّن الدولة الهجينة ال 
تتن�ّزل يف الوجدان واملي�دان إال عقب تطويع العقل العربي م�ع حالة الغياب 
والف�راغ املؤسس�اتي، فإّن أقط�ارا عربية عدي�دة أصبحت تعي�ش بأنصاف 
مؤسس�ات وأرباع سلطات يف ظّل مأسسة للفعل امليليشوي، ويف سياق تغول 
لسلطة الجماعات التكفريية واملافيات اإلجرامّية. أليس من الغريب أن يعيش 
لبنان ألكثر من س�نتني بال رئيس، فيما تسيطر الجماعات املسلحة عى أكثر 
من نصف الدولة اللبنانية يف الجنوب أو الش�مال. وأليس من الغريب أن تبقى 
ليبيا دون رئيس تناط بعهدته الصالحيات التنفيذية الحقيقية، فيما تتقاسم 
ميليش�يات فجر ليبيا ومجموعات داعش الس�يطرة والغنائم عى نحو ثالثة 
أرباع الرتاب الليبي. أليس من املالحظ أن اليمن يعيش هذا الفراغ . وأليس من 
املفارقة أن تختار األقلية الحاكمة يف الجزائر نصف الفراغ الرئايس يف السلطة 
التنفيذي�ة لالع�ب إقليمي كب�ري يف املغرب العرب�ي، فيما تقض�م الجماعات 
التكفريية من جغرافيا ش�مال أفريقيا الكث�ري والكثري. ثم أليس من الغريب، 
سياس�يا وأخالقيا ووطني�ا، أن يفّضل رئيس الوزراء العراقي الس�ابق نوري 
املالك�ي الف�راغ الحكومي ككّل ع�ى أن يضحي بكريس رئاس�ة الحكومة، يف 
وقت كانت فيه الجماعات التكفريية، وال تزال، عى مرمى حجر من عاصمة 
الرش�يد. صار الفراغ الرئايس جزءا من الحالة السياس�ية العربية، وسقطت 
بذلك الوظيفة املؤسس�اتية والدستورية التي كانت منوطة بشخص الرئيس 
وته�اوت الدول�ة رمزيا يف ذهن املواطن الذي لم يع�د يطلب من الدولة اإليفاء 
بالعق�د االجتماع�ي والدس�توري املربم معها، ب�ل صارت مح�ددات القبيلة 
والعشرية والهوّية والديانة أقرب إليه من مؤسسات سلطة عاجزة عن تأمني 
الديمومة لنفسها، فأنى لها أن تؤّمن الكرامة والحرية للشعب. يف أقل من عقد 
مّر العالم العربي من س�ياق “دولة الرئيس” إىل نموذج “الدول بال رؤس�اء”، 
ومن املقّرر سياس�يا وتاريخي�ا أن نصل إىل مرحلة “الالدول�ة والالرئيس” يف 
حال اس�تمّر “الفراغ املؤسس�اتي” ومعه تواصل الدفع إىل “مأسسة الفراغ” 
وتطبيع املش�هدية السياسية مع هذا املعطى. صحيح أّن الكثري من الرؤساء 
العرب، عى غرار الرئيس التونيس الس�ابق محم�د املنصف املرزوقي، عجزوا 
ع�ن إيف�اء معادلة “الش�خص واملؤسس�ة” ح�ّق اإليفاء وصارت مؤسس�ة 
الرئاس�ة صنوان�ا للفراغ والغياب، ب�ل إّن كثريا ما يطرح س�ؤال أين الرئيس 
يف ظّل اس�تقالة ش�به رس�مية عن الفعل والتغيري واإلصالح، غري أّن التذّرع 
والتوّس�ل بضعف الشخص إللغاء املؤسسة فيه الكثري من التجني واملجافاة، 
ذل�ك أّن األص�ل الديمقراطي كامن يف بقاء املؤسس�ة وتغيري الوجوه، كما أّن 
األص�ل االس�تبدادي متمث�ل يف بقاء الش�خص وتكلّس املؤسس�ة، يف حني أّن 
األصل الفوضّوي والتفكيكي للدول والش�عوب متجّس�د يف تفتيت املؤسسات 
وإسقاط األشخاص والتنظري فقط لوالية رئاسية طويلة لفخامة “الفراغ”.

فلسفة التاريخ ومنطق اجلغرافيا

لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
                 تت��ض���ام������ن م��ع االب��ط��ال


