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صفحة 16

أفرغت من الجنود.. و »المصالوه« يشهدون: سياسيون وقادة متآمرون

     المستقبل العراقي / ضياء الشريفي

كش�ف مص�در برلمان�ي مطل�ع، ام�س 
األربع�اء، ان اللجن�ة التحقيقي�ة المش�كلة 
لمعرف�ة اس�باب س�قوط مدين�ة الموصل، 
توصل�ت إل�ى أن المدينة س�قطت من خالل 
افراغ المواقع العسكرية بعد محاصرة قوات 
كردي�ة للق�وات االمنية وتهديدهم بتس�ليم 
س�الحهم مقاب�ل الخ�روج س�المين. وقال 
المصدر، في حديث ل�”المستقبل العراقي”، 
ان “بع�ض السياس�يين عم�ل عل�ى تفري�غ 
الموصل م�ن القوات العس�كرية، فضال عن 
عمليات قامت بها القوات الكردية بمساومة 
الجنود لتس�ليم السالح مقابل خروجهم من 
المدينة سالمين”.وأشار المصدر، الذي رفض 
اإلشارة إلى اسمه، إلى أن “هذه الخطط أدت 

إل�ى دخول )داعش( إل�ى الموصل بعد أن تم 
تفريغها م�ن القوات االمني�ة وفتح المجال 

لسيطرتها من دون اي مواجهات تذكر”.
ووفق�اً للمص�در، ف�إن التحقي�ق مازال 
مستمرا وسوف تأخذ عينة من ابناء الموصل 
وأبن�اء الق�وات االمني�ة وبع�ض المرات�ب 

والسياسيين كشهود عيان.
كان�ت  السياس�يين  “بع�ض  ان  وزاد 
تصريحاته�م تؤكد انهم مع )داعش( وكانوا 
مس�اندين لدخوله�م م�ن خ�الل خطاباتهم 
م�ن محتواه�ا  الموص�ل  تفري�غ  وعملي�ة 

العسكري واالمني”.
وكش�فت اللجنة عن التوصل الى اس�ماء 
بع�ض الش�خصيات المتورط�ة ف�ي انهيار 
الموص�ل م�ن ق�ادة البيش�مركه والق�وات 

االمنية والسياسيين من ابناء الموصل. 

جلنة التحقيق: ضباط من البيشمركة وراء سقوط املوصل

قــداس األمــل

االخ العبادي.. هل سمعت بمنطقة احلسينية؟!

زيادة رواتب احلامية االجتامعية العام املقبل

املرجعيـة تـدعـو إلجيـاد سـبـل ملحـاربـة »الفـتـن«..
وتـحــذر: الـعــراق مــهـدد
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                             هتنئ االخوة املسيحيني بعيد 
امليالد ورأس السنة.. وتتمنى عودة النازحني.. 

و ان يعم األمن والسالم يف عراقنا احلبيب

ص3»داعش« يستهدف »البغدادي« بــ  »الكلور«.. ووزير الدفاع يتوعد: سنسرتد األرايض املغتصبة

خيانة عظمى.. تأجيل التعويضات الكويتية »سنة« مقابل خنق ميناء الفاو
تصاميم الشركة االيطالية.. شرط مسبق 

      المستقبل العراقي / خاص

سياس�ية  مص�ادر  كش�فت 
الكوي�ت  ان  ب�ارزة،  عراقي�ة 
قبل�ت بش�روط تأجي�ل دفعة 

التعويضات االخيرة المفترض 
ان يقوم بسدادها العراق مقابل 
شرط واحد وهو المضي قدما 
في مشروع ميناء الفاو الكبير 
وفق تصاميم الشركة االيطالية 

حيث ان هذه التصاميم مدفوعة 
الثمن مس�بقا من قبل الكويت 
اصال ليكون ميناء الفاو عرضة 

لمخاطر وآثار ميناء مبارك”.
وبينت المصادر ان “الكويت 

دفعت باتجاه تجاهل مخططات 
وتصامي�م المس�تثمر العراقي 
الش�يخ،  البصري ج�ورج حنا 
الرامي�ة ال�ى بناء اكب�ر مدينة 
اقتصادي�ة في البح�ر في مياه 

العراق االقليمية بمقدورها ان 
تؤم�ن قراب�ة 30 ملي�ار دوالر 
س�نويا دخ�ل للع�راق كمعدل 

متوسط”. 
ان  ق����ال�ت  الم��ص�ادر 

الت�ي ابرمت مع  “االتفاقي�ات 
الكوي�ت ف�ي الفترة الس�ابقة 
خيان�ة  بمثاب�ة  تع�د  كله�ا 
عظم�ى للبلد، وكان�ت الغايات 
الت�ي تق�ف وراءها م�ن طرف 

العراقيي�ن  الساس�ة  بع�ض 
الش�خصية  مصالحه�م  ه�ي 
فيم�ا كانت الغاي�ات من طرف 
الكويت هي المصلحة الوطنية 

الكويتية وليس العراقية”.

»البيشمركة« يقتصر قتالها في المناطق المتنازع عليها

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

بع�د نج�اح عملي�ة اإلن�زال 
تلعف�ر  مط�ار  ف�ي  الج�وي 
بالموص�ل  قب�ل نح�و 4 أي�ام, 
م�ازال مقاتلو الفرق�ة الذهبية 
يخوض�ون مع�ارك عنيف�ة مع 
في  اإلرهاب�ي  تنظيم”داع�ش” 
الم�دن  تحري�ر  عملي�ة  اط�ار 
م�ن  ب�دأت  والت�ي  المغتصب�ة 
مناطق غرب نينوى بمش�اركة 

جه�از  مقاتل�و  البيش�مركة.  
ونتيج�ة  اإلره�اب  مكافح�ة 
ادارة  ف�ي  الكبي�رة  لخبرته�م 
معارك حرب الش�وارع, تمكنوا 
م�ن تحري�ر العدي�د م�ن القرى 
حتى أنه�م باتوا على مش�ارف 
قاعدة “الكس�ك” العسكرية في 
الموصل.وقامت قوة خاصة من 
الفرقة الذهبية ، مس�اء السبت 
الماض�ي، بعملي�ة ان�زال جوي 
عل�ى مط�ار تلعفر بع�د قصف 

ج�وي لتجمعات داع�ش داخله، 
انتهت بالس�يطرة عل�ى المطار 
بشكل كامل بعد هروب إرهابيي 
لوح�ت  منه.وفيم�ا  داع�ش 
ق�وات  ب�ان  مطلع�ة,  مص�ادر 
البيشمركة الكردية تقاتل فقط 
ف�ي المناط�ق المتن�ازع عليها 
غرب نينوى في محاولة لبس�ط 
أك�دت تلقيها  نفوذه�ا عليه�ا, 
دعم�ا عس�كريا دولي�ا منقطع 
النظير مكنه�ا من تحقيق تقدم 

كبير في جبهات مختلفة.  وعن 
س�ير العمليات العسكرية غرب 
نينوى, يش�ير احد المس�ؤولين 
في ق�وات البيش�مركة الكردية 
في تصريحات صحفية، إلى انه 
“وبع�د وصول ق�وات مكافحة 
اإلره�اب )الفرقة الذهبية( التي 
التقت مع قوات البيشمركة في 
مفرق حردان تحركت معها قوات 
البيش�مركة انطالق�ا من محور 
ناحية زمار تجاه الشارع الرابع 

بي�ن مدين�ة الموص�ل وناحي�ة 
ربيع�ة، وتم تحرير قرى حردان 
، وزوراف�ا ، وكوهب�ل ، بورك ، 
وده�وال ، ودكورى ، وخانصور 
الحدودي�ة, بع�د مع�ارك عنيفة 
مع داعش دفع خاللها عدد كبير 
م�ن الس�يارات المفخخ�ة التي 
انتحاريين لوقف زحف  يقودها 

القوات المتقدمة”.

          التفاصيل ص3
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»                              « تــكـشــف
 اسـبـاب عـدم تـسـلـيــم العــراق 

»F-16« ص4ص4طـائـرات الـ

معصوم ينتظر
»الـوقــــت الـمـنـاسـب« 

لزيارة إيران

»الفرقة الذهبية« تصول عىل »داعش« يف حدود املوصل.. ومقاتلوها عىل مشارف »الكسك«

انـــقـرة مــتـورطــة..
جـــنــود أتـراك يـــتـحــدثـــون

مـع مقــاتليـن »داعشييـن«

ــــحــــطــــم ـــــــــســـــــــفـــــــــاح ي ال
 رقــمــًا قــيــاســيــًا

اليوم.. العبادي
 يف تركيا لبحث ملفي مكافحة 

اإلرهاب والنفط

برجوزار كوريل ترفض المقارنة
بين »القبضاي« و »الحطام«
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حـلـق اللحـى
ولبس املحـابس ممنـوع 

ص4يف »أرض داعش«
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لم تعد مسالة تعيني املستشار لهذا املسؤول او ذاك 
بالش�ئ العادي او املقبول ، بعد ان تحول املوضوع 
برمت�ه اىل ظاه�رة ، بل وظاهرة خط�رة قد تحول 
العم�ل الحكوم�ي من عمل يج�ري وف�ق القواعد 
القانوني�ة ، والضوابط االدارية املعتم�دة يف الدولة 
العراقي�ة ، اىل عم�ل حكومي يعتمد ع�ى االجتهاد 
والتفسر ،وذلك بسبب كثرة املستشازين للمسؤول 
الواح�د ، واخ�تالف ارائهم ، وللوهل�ة االوىل نقول  
مل�اذا املستش�ار  ،اذا كان املس�ؤول  يتمتع بالقدرة 
والكفاءة  املطلوبة لعمله . كما ان الدولة العراقية ، 
قبل السقوط ، لم تعهد مثل هذا التوجه نحو تعيني 
املستش�ارين  بل نادرا ما تجد مستش�ارا  يف دوائر 
الدولة ورشكات القط�اع العام ،  الن العمل اايومي 
يف اغلب هذه اادوائر يقوم  ويجري وفف الضوابط 
والتعليمات ، وان املدير العام ، اضافة لكونه مخارا 
من اكفا العنارص ، فان لديه معاونني ، فهذا معاون 
املدير العام للشؤون االدارية ، وذاك معاون الشؤون 

املالية او مدير حسابات اقدم يف الرشكات التجارية 
العام�ة وثالث معاون فن�ي ورابع معاون تجاري ، 
وهك�ذا ، نج�د ان هذا الكادر  املحي�ط باملدير العام 
قادر علىةاعطاءةاملش�ورة املطلوبة ، وكذا نزوال  يف 
السلم االداري ، فاملعاون لديه مدراء شعب مدربني 
واصح�اب كفاءة ، تس�لقوا هذا الس�لم عرب اعوام 
طويلة ، وكان املوظف يترشف بالدرجة قبل الراتب 
النها بالنس�بة اليه مرتب�ة اجتماعي�ة ، يقال عنه 
مثال انه شخص محرتم النه مدير ، او انه شخص 
مقدر النه موظف حكومي ، واذا تقدم للزواج فانه 
مفضل قبل غ�ره ختى ولو كانوا من االغنياء، اما 
الوزراء ، فلم يكن لهم عى االغلب مستشارين ، بل 

كان الوكي�ل االقدم ينوب عن�ه يف حالة غيابه ، وله 
وكيل اخر ، وكال الوكيلني يقدمان املش�ورة للوزير 
،وهم�ا  يف الع�ادة وصال اىل هذا املنص�ب بالتدرج 
الوظيف�ي وهما يحمالن الخربة واملعرفة الحقيقية 
ب�كل دوائر وامور الوزارة ، ل�ذا اليجد املتابع درجة 
مستش�ار يف مالك اغل�ب ال�وزارات ودوائ�ر الدولة 
االخ�ري ، واليوم يجد املش�اهد هذا الكم الهائل من 
املستش�ارين ، ابتدا م�ن الوزارات م�رورا بالدوائر 
التابعة لها وصوال اىل مجالس املحافظات ، ويتقدم 
كلةهذا الكم من الدوائر التي تعتمد عى املستشارين 
، ورئاس�ة مجل�س  ،دوائ�ر رئاس�ة الجمهوري�ة 
ال�وزراء ، ول�و اردنا معرف�ة االس�باب ، لوجدناها 

اس�باب متعددة ، اما عدم وج�ود كادر كفؤ للعمل 
املوكول اليه ،او ان املس�ؤول غ�ر ملم بعمله ، مما 
يس�تدعي تعيني مستشار ، او ان املسؤول وبسبب 
الصالحي�ات املمنوح�ة اليه ،يح�اول تعيني اخوته 
او ابنائه او اح�د اقاربه بهذا املنصب ، وهنا مدخل 
جدي�د للفس�اد االداري ،ب�ل واملايل ، ونود االش�ارة 
به�ذا الص�دد ،ان املستش�ار غ�ر الكفوؤ  س�وف 
يس�بب مشاكل للعمل اليومي ويعقدها بدال من ان 
يحلها ، وان هذا املستشار اضافة اىل تحميل الدولة 
الروات�ب الت�ي يتقاضاها ،وامرصوف�ات االخرى ، 
فان�ه بتعيينه ه�ذا قد يكون قد ابعد ش�ابا متعلما 

عن فرصة العمل املتاحة ، 
املستشارون سادتي ، هم كالحمايات ، حلقة زائدة 
، وكثرة عددهم يس�بب االرب�اك يف العمل الحكومي 
، ناهيك�م عن كونهم عوائق لتس�لق الجيل الجديد 
س�لم الدرج�ات الوظيفي�ة ، يف عالم جدي�د  يعتمد 

الكفاءة واملقدرة والدماء الشابة.

يتماث�ل الكي�ان الصهيون�ي و«داع�ش« يف إط�ر 
مش�رتكة برغم الفارق التاريخ�ي عى ظهورهما. 
ثمة مش�رتكات ب�ني »الصهيونية« و«الداعش�ية« 
يغذيها بناء ديني وعقدي عنفي يتطابق يف سياقات 
عدة. ولعل الظروف التاريخية التي رافقت احتالل 
فلس�طني من قب�ل العصاب�ات الصهيونية، تلتقي 
مع حقبة الفوىض واالضطراب التي يمر بها العالم 

العربي يف الزمن الراهن.
إن ظه�ور ما يس�مى »الدولة اإلس�المية يف العراق 
والش�ام«، كتنظي�م س�لفي جهادي تكف�ري، لم 
يأِت من عدم. وب�رصف النظر عن العامل العراقي 
كرافد من روافد التش�كل التنظيمي، ُيعد »داعش« 
حركة عنفية ُمتحوِّرة تجاوزت ما ارتكبته القاعدة 
من مجازر بحق الجماعات الدينية واملس�لمني ويف 
مقدمهم الُسّنة، ما جعل بعض الخرباء يف الحركات 
اإلس�المية يتح�دث عن إره�اب جهادي وس�طي 
تمثل�ه »القاعدة« وإرهاب جه�ادي متطرف تمثله 

»داعش«.
انطلق�ت الصهيوني�ة من عّدة دينية تس�تند إىل ما 
ورد م�ن مقوالت ح�ول أس�طورة »أرض امليعاد«، 
وزعم�ت أن لها الح�ق يف األرض العربي�ة والعودة 
إىل صهيون، مراث األج�داد املحرم عى أي يهودي 
يف العال�م التفري�ط في�ه، مل�ا يف ذلك م�ن مخالفة 
تس�توجب غضب الرب الذي وعد إبراهيم ونسله يف 
هذه األرض، عندما خاطبه: »لنس�لك أعطي هذه 
األرض، ل�ك أعطيتها ولنس�لك إىل األب�د«. إن فكرة 
االصطفاء اليهودي يقابلها االصطفاء اإلس�الموي 
الخاليف )الخالفة اإلس�المية( ل�دى »داعش«، نحن 
هنا أم�ام متقابلني: أرض امليع�اد وأرض الخالفة، 
جهادي�ة  وس�لفية  متطرف�ة،  يهودي�ة  أصولي�ة 
متطرف�ة، عمل كالهم�ا عى تطه�ر عرقي ديني 

بحق السكان والجماعات املخالفة لهما.
إن املرشوع الصهيوني مرشوع توس�عي عنرصي 
اس�تيطاني ال يض�ع ح�دوداً جغرافي�ة، مملكت�ه 
اململك�ة اليهودية من الني�ل إىل الفرات، لكنه انكفأ 
إىل ج�دار ع�ازل. كذل�ك ال يضع التوس�ع الداعيش 
ح�دوداً لجغرافيت�ه، ف�أرض الل�ه ح�دوده، وهو 
يتوع�د ال�دول بالتمدد إليها لتطهره�ا من الكفار 
والطواغي�ت، بعدم�ا رس�م خريطت�ه املفرتضة يف 
املناط�ق الت�ي ينت�رش فيها ضمن بع�ض األرايض 

العراقي�ة والس�ورية. وكما اعترب ثي�ودور هرتزل 
أن إقام�ة الوط�ن القوم�ي لليه�ود يتطل�ب زيادة 
عدد املهاجرين، بما يؤدي إىل اتس�اع رقعة األرض، 
دعا أب�و بكر البغدادي املس�لمني إىل الهجرة ألرض 

الخالفة.
استند تنظيم »داعش« إىل تطهر األرض التي استوىل 
عليها تحت ذرائع دينية، فقتل من قتل ورشد املئات، 
وادَّع�ى أنه يطب�ق الرشيعة اإلس�المية. يف موازاة 
ذل�ك قامت عصاب�ة املوت الصهوين�ي »هاغاناه« 
س�ت يف القدس  )كلم�ة عربية تعن�ي »الدفاع«، أُسِّ
الع�ام 1920، وقبي�ل إع�الن قيام دول�ة إرسائيل، 
كان ع�دد أعضائه�ا يبلغ نح�و 36.000 باإلضافة 
إىل 3000 م�ن الباملاخ، واكتمل بناؤها التنظيمي يف 
العام 1929( بقمع انتفاضة العرب الفلسطينيني، 
مت  وهاجمت املس�اكن واملمتلكات العربي�ة، ونظَّ
املس�رات الس�تفزاز املواطنني الع�رب وإرهابهم، 
كما س�اهمت يف عمليات االس�تيطان، وخصوصاً 
بابتداع أسلوب »السور والربج« لبناء املستوطنات 
الصهيوني�ة يف ي�وم واح�د. ومن أه�م املذابح التي 
ارتكبها املس�توطنون الصهاين�ة بني عامي 1948 
و1967: مذبحة الدوايمة )29 ترشين األول 1948( 
مذبحة ي�ازور )كان�ون األول 1948( مذبحة خان 
يون�س األوىل )30 أي�ار1955( والثاني�ة )1 أيل�ول 
1955( )عبد الوهاب املس�ري، موس�وعة اليهود 

واليهودية والصهيونية(.
ترهي�ب  ع�ى  الصهيوني�ة  العصاب�ات  عمل�ت 
الفلس�طينيني وتخويفهم. هذه اآللية مع الفارق 
الزمن�ي وتط�ور وس�ائل اإلع�الم يعتم�د عليه�ا 
»داع�ش«، حيث ينرش أف�كاره ويص�ور عمليات 
القتل التي يرتكبها ويبثها عرب مواقعه اإللكرتونية، 
موظف�اً تقنية عالية يف التصوير واإلخراج، متعمداً 
انته�اك س�يادة الدولة والجيوش. ه�ذه الخاصية 
الت�ي اتخذها ليس�ت س�وى تطبي�ق للقواعد التي 
خطه�ا أحد منّظري الس�لفية الجهادي�ة، أبو بكر 
ناج�ي )اس�م حرك�ي( يف كتاب�ه »إدارة التوّحش: 

أخطر مرحلة س�تمّر بها األم�ة« )ُمنع الكتاب من 
التداول يف كثر من ال�دول العربية، وهو متاح اآلن 
عى املواقع اإللكرتونية، وقد ترجمته وزارة الدفاع 
األمركية( الذي صدر يف وقت مبكر من الس�جاالت 
يف صف�وف »القاعدة«، بعد »غ�زوة نيويورك« )11 
أيلول 2001(. فقد أش�ار الكتاب إىل أنه من رشوط 
النج�اح الك�ربى إلقامة الخالفة م�ن املناطق التي 
يس�يطر عليها ع�دم التقي�ة واملجاهرة والحس�م 
واستخدام وس�ائل اإلعالم يف إظهار عدالة القضية 

وقوة القائمني عليها وبطشهم.
يسعى »داعش« إىل تس�ويق فكرة »دولة الخالفة« 
ع�رب الرتهي�ب، مح�اوالً وض�ع أس�س لخالفت�ه 
املفرتضة. يعمل عى اكتساب رشعية من الجماعات 
التي يس�يطر عليها عرب »تحقيق الش�وكة باملوالة 
اإليماني�ة«. فف�ي وجود »م�واالة إيماني�ة بني كل 
ه�ذه املجموعات، تتمثل يف عقد مكتوب بالدماء«، 
)كتاب إدارة التوحش، ص 35(. تسعى إرسائيل إىل 
اإلعالن عن يهودية الدولة بعدما سوقت لعقود أنها 
الدول�ة الديموقراطية الوحيدة يف محيط إس�المي 
عربي اس�تبدادي. هذا التالقي بني »دولة الخالفة« 
و »الدول�ة اليهودية« يعزز نش�وء النزعات الدينية 

واملذهبية والتفكيكة.
يف هذا السياق، يرى الكاتب العراقي فاضل الربيعي 
يف مقالت�ه »متالزم�ة الدول�ة اليهودي�ة والدول�ة 
اإلسالمية« أن »بقاء وتمدد دولة التنظيم اإلرهابي 
)داع�ش(، لم يعد مجرد رصاع بني الدولة يف العراق 
وجماع�ة إرهابي�ة متوحش�ة، لق�د ب�ات يرتب�ط 
بم�رشوع ظهور »الدولة اليهودية«؛ أي أن »الدولة 
اإلسالمية يف العراق والش�ام«، هي حاجة أمركية 
� إرسائيلي�ة لتربير وجود »الدول�ة اليهودية«. ويف 
مقاربته لقيام الدولة اإلسالمية والدولة اليهودية، 
يالح�ظ الربيعي تماث�اًل يف مضمون إس�رتاتيجية 
التوحش املؤدية ل�والدة إرسائيل والتي تؤدي اليوم 
إىل والدة نظرتها الدولة اإلسالمية، معترباً أن »والدة 
الدولة اإلس�المية تتماثل وتتطابق إىل حد بعيد من 

حيث الظ�روف العامة مع والدة ونش�أة إرسائيل. 
لقد قامت األوىل عى أس�اس إسرتاتيجية التوحش، 
أي ممارسة أقىص حّد ممكن للعنف، وبحيث يبلغ 
ذروته مع وقوع مجازر مروعة ضد املدنيني العزل 
بواس�طة التطه�ر الديني )...( وتق�وم الثانية أي 
الدولة اإلسالمية اليوم بتطبيق إسرتاتيجية التوحش 
الش�امل التي طالت كل األعراق واألديان واملذاهب 
من دون تمييز، وبدعاوى دينية ش�ديدة التزمت«. 
ويش�ر الربيعي إىل أن »انس�حاب الربيطانيني من 
فلس�طني أدى إىل والدة إرسائيل؛ وأدى االنس�حاب 
األمرك�ي من الع�راق، إىل والدة الدولة اإلس�المية 
يف املوص�ل والرق�ة قبل أن تتم�دد برسعة إىل غرب 
العراق وشمال س�وريا، ولقد تالزمت هذه الوالدة 

مع ممارسة إسرتاتيجية يف أقىص أمدائها«.
الدولي�ة ع�ى دم�اء  أخ�ذت إرسائي�ل رشعيته�ا 
الفلس�طينيني والعرب وعى محاوالت محو تاريخ 
األمة الفلس�طينية. أُس�س الكيان الصهيوني عى 
أش�الء الضحاي�ا وع�ى التطه�ر الدين�ي وتدمر 
القرى والذبح والقتل، انطالقاً من أس�اطر العودة 
إىل صهي�ون. اعتم�د ع�ى مقوالت دينية وأس�انيد 
توراتي�ة اصطفائي�ة، ُتجيز أبش�ع عمليات اإلبادة 
وممارس�ة الحد األق�ىص للعنف. فك�رة اصطفاء 
ال�رب جعلتهم غر متقبلني لوجود أحد غر اليهود 
ع�ى هذه األرض، األمر الذي يفرض عليهم وجوب 
إف�راغ األرض وترحيل من عليه�ا. فالتوراة أعطت 
األرض:  الس�تعادة  متناقض�ني  خياري�ن  اليه�ود 
»ف�إذا أنتم أفنيتم الش�عوب تس�كنون األرض، أما 
إذا لم تبيدوهم تس�تْبقون منهم أشواكاً يف أعينكم 
مناخ�س يف جنوبكم«. )راجع: إرسائيل ش�احاك، 
حقيقة بيغن ورشكائه، مقتطفات وثائقية، إعداد 
وتقديم محمد إسماعيل، ترجمة ومنشورات مجلة 

فلسطني املحتلة، بروت، 1979(.
إن فك�رة االصطف�اء اليه�ودي/ التورات�ي توازي 
االصطف�اء االس�الموي/ الخاليف ال�ذي ال يقبل أن 
يشاركه أحد من مخالفيه )عقدياً وسياسياً ودينياً 
ومذهبياً( يف حدوده، متذرعاً بآيات قرآنية انتزعت 
م�ن س�ياقها الزمان�ي واملكاني. ب�ني الصهيونية 
و«داعش« مش�رتكات كث�رة مع اخت�الف واحد، 
أن »إرسائي�ل« التي قامت عى اغتصاب فلس�طني 

أعطاها العالم رشعية دولية.

خليل �بر�هيم جو�د

ريتا فرج 

الس�ؤال الكب�ر ال�ذي تطرحه نتائ�ج االنتخابات الرئاس�ية 
التونسية هو: هل سقطت حقً�ا آخر قالع »الربيع العربي«

1
قبل 24 س�اعة من موعد التصويت ع�ى االنتخابات األخرة 
)الس�بت 12/20(، أب�رزت جريدة »الصباح« التونس�ية عى 
صفحته�ا األوىل العنوان التايل: الكش�ف عن 3 خاليا إرهابية 
تض�م 18 داعش�ياً كان�وا يخطط�ون لسلس�لة اغتي�االت 
وتفج�رات. وقب�ل س�اعات من إط�الق االق�رتاع العام عى 
االنتخابات الترشيعية )يف 11/26( نرشت الصحف التونسية 
ان�ه ت�م إجه�اض عملية ك�ربى يف مدين�ة واد اللي�ل جنوب 
العاصمة التونس�ية. ويف اليوم التايل مب�ارشة لفرار الرئيس 
األس�بق بن ع�ى )يف 2011/01/14(، بث�ت إحدى محطات 
التلفزي�ون املحلي�ة خ�رباً تناقلت�ه وكاالت األنب�اء العاملي�ة 
والعربي�ة، كان�ت خالصت�ه أن مواجهة مس�لحة حدثت بني 
الجيش التونيس ووحدات األم�ن الرئايس املتحصنة يف إحدى 
الثكنات. هذا الخرب أثار انتباه احد الباحثني �� عادل السمعيل 
�� ألنه كان يس�كن ع�ى بعد دقيقتني بالس�يارة من الثكنة 
املشار إليها. إال أنه لم يسمع شيئاً عن االشتباك. ويف الصباح 
اتجه إىل املكان وطاف من حوله إال أنه لم يجد لالشتباك أثراً. 
وهي واقعة اس�تهل بها كتاباً أصدره بعنوان »معالم الثورة 
املض�ادة يف تونس«، ورص�د فيه عديداً من الح�االت املماثلة 
الت�ي جرى فيه�ا الرتويج ملعلومات وانطباع�ات لم يكن لها 
ظل من الحقيقة ولكن اس�تهدفت تخويف الناس وترويعهم 
بع�د قيام الث�ورة، خصوصاً بعد ما ف�ازت حركة »النهضة« 
ذات االتجاه اإلسالمي بغالبية األصوات يف انتخابات املجلس 
التأس�ييس الذي جرت يف العام األول للثورة. من ذلك مثال انه 
ح�ني انقطع التي�ار الكهربائي ملدة س�اعة ذات مس�اء فإن 
جهة ما أش�اعت أن ثمة انقالباً عس�كرياً وقع يف البالد، وأن 
البيان رقم واحد عى وش�ك الصدور. من ذلك أيضاً أن بعض 
الصحف تحدثت عن ان 120 مؤسس�ة أجنبية غادرت البالد، 
وأن الربمل�ان األوروب�ي قرر تحويل وجهة مليون س�ائح من 
تون�س إىل اليونان. وكانت تلك مقدمات للتحذير من االنهيار 
االقتصادي. ذلك غر أخبار االضطرابات التي كان يبالغ فيها 
ثم يدعى الجيش إىل التدخل إلنقاذ البالد من السقوط.. الخ.

ما سبق مجرد صفحة واحدة يف سجل التجاذبات والرصاعات 
التي لم تتوقف طوال الس�نوات الثالث املاضية، وكان اإلعالم 

احد أسلحتها السياسية وظل التخويف محوراً أساسياً لها.
2

تقدم حزب »نداء تون�س« يف االنتخابات الحالية كان بمثابة 
مفاجأة كربى حتى ل� »حركة النهضة« ذاتها، التي تصورت 
قيادته�ا أنه�ا س�تظل محتفظة بموقعه�ا يف املرك�ز األول. 
ويع�زى تقدم الحزب الذى لم يتجاوز عمره س�نتني ونصف 
السنة إىل حنكة وكاريزما مؤسسه الباجي قائد السبيس الذى 
دخل املعرتك الس�يايس يف خمسينيات القرن املايض، وشارك 
يف حكومات الرئيس�ني بورقيبة وبن عيل، ثم كان أول رئيس 
حكوم�ة بعد الث�ورة يف الع�ام 2011، فضال ع�ن انه قدم يف 
واجهة الحزب وجوها كانت خليطاً من اليساريني والنقابيني 
ورج�ال األعم�ال، يف ح�ني لم يق�دم أح�دا من رم�وز العهد 
الس�ابق. أما ماكينة الحزب الداخلية والتحتية، فقد اعتمدت 
بالدرجة األوىل عى قواعد وأدوات »الحزب الدستوري« القديم 
املنترشة يف مفاص�ل املجتمع والخب�رة بخرائطه وخيوطه. 
بكالم آخر فإن السبيس قدم واجهة جذابة ومقبولة سياسياً 
واجتماعياً، ثم انه اس�تفاد من حملة تخويف الجماهر من 
صدارة حركة »النهضة« للس�لطة، كما اس�تفاد من أخطاء 

حكومة الحركة.
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كم�ا ه�و معلوم، ف�إن حركة »النهض�ة« لم تقدم مرش�حاً 
للرئاس�ة. وقد أس�فر الرصاع بعد الجولة األوىل التي ش�ارك 
فيها 27 مرش�حاً عن حرص التناف�س يف اإلعادة بني منصف 
املرزوق�ي والباجي قائد الس�بيس. إال أن الدعايات االنتخابية 
حاكم�ت مرحل�ة الرتويكا الت�ي كان املرزوقي اح�د أركانها 
ومعه حركة »النهضة« وحزب التكتل الذى ترأسه بن جعفر. 
وكان�ت املحاكم�ات يف جوهرها ضد حرك�ة »النهضة« التي 
حمل�ت باملس�ؤولية عن التوت�رات واإلخفاق�ات التي وقعت 
خالل السنوات الس�ابقة. وإذ قدم املرزوقي نفسه باعتباره 
قادم�اً م�ن قلب الثورة، ف�إن فريقه طعن يف كون الس�بيس 
ينتس�ب إىل الثورة املضادة والعهد البائد. كما طعن يف قدرته 
عى تحمل مس�ؤولية الحكم يف عامه التاس�ع بعد الثمانني، 
ودع�ا إىل مناظرته أمام الرأي العام، ولكنه لم يس�تجب ألي 
من املطلب�ني. وىف حني حرصت حملة الس�بيس عى تخويف 
الناخبني من ش�بح اإلرهاب واإلس�الم السيايس الذي تحالف 
مع�ه املروزق�ي، فإن حملة األخر خوفته�م من عودة عهود 
االستبداد التي جاء منها السبيس واستدعى معه بقايا حزبي 

بورقيبة وبن عيل.
ط�ول الوقت كان االس�تقطاب الفكري والس�يايس واضحاً. 
فالقوى العلمانية والليربالية واليس�ارية والقومية اصطفت 
إىل جانب الس�بيس. وبرغم ان قيادة حركة »النهضة« أعلنت 
وقوفه�ا عى الحياد بني املرش�حني، ف�إن قواعدها إىل جانب 
رشائح أخرى من املتعاطفني مع اإلس�الم الس�يايس وبعض 
رج�ال الث�ورة وقف�وا إىل جان�ب املرزوق�ي. إال ان األمر كاد 
يتحول إىل فتنة كربى ورصاع مجتمعي حني رصح الس�بيس 
بأن املتطرفني والسلفيني والنهضويني هم من صوت ملصلحة 
املرزوق�ي. وألن اغل�ب جنوب تونس املحاف�ظ كانوا يمثلون 
الكتل�ة األكرب الت�ي صوتت له، فإن فري�ق املرزوقي قرأ كالم 
السبيس باعتباره اتهاماً للجنوبيني بالتطرف واإلرهاب. وقد 
أثار ذلك غضب أهايل مدن الجنوب الذين خرجوا يف تظاهرات 
حاش�دة نددت بالس�بيس وكالمه، األمر الذي أحدث رشخاً يف 
املجتمع ب�ني أهل الصحراء الذي ينتم�ي اليه املرزوقي وأهل 
الس�احل الذين ص�وت اغلبه�م ملصلحة الس�بيس باعتباره 
ينتس�ب إليهم. ولوال الجهد الذي بذل الحتواء املوقف وزيارة 
الس�بيس واعت�ذاره للجنوبي�ني، لواجهت تون�س أزمة كان 

يصعب الخروج منها بسالم.
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فوز الس�بيس أنهى الرصاع حول منصب الرئاس�ة ولكنه لم 
ينه املرحلة االنتقالية كما يبدو ألول وهلة. ذلك ان ثمة حراكاً 
سياس�ياً ال ي�زال يتفاعل، حت�ى داخل حزب »ن�داء تونس« 
ذاته ال�ذي يضم فئات التق�ت عى تحدي حرك�ة »النهضة« 
وهزيمته�ا، وال يجمعه�ا برنام�ج واح�د. آي�ة ذل�ك مثال ان 
الس�بيس يتبنى موق�ف التعاون م�ع »النهض�ة« باعتبارها 
القوة السياس�ية الثانية يف البالد التي ال يمكن تجاهلها. أما 
األمني العام للحزب ذو االتجاه اليس�اري )الطيب البكوش( 
فه�و من دعاة القطيعة مع النهضة )حني كان وزيراً للرتبية 
يوم�اً م�ا فإنه فص�ل اكثر م�ن 1000 مدير مدرس�ة بحجة 
أنهم من اإلس�الميني وعني مكانهم عنارص من اليساريني(. 
والحاص�ل داخل »نداء تونس« ل�ه نظره يف األحزاب األخرى 
بما فيها حركة النهضة، األمر الذي يعني ان خريطة األحزاب 

معرضة للتغر خالل الفرتة املقبلة.
هن�اك أيضاً قل�ق مكتوم داخل حزب ن�داء تونس من الحالة 
العمري�ة للس�بيس الذي دخ�ل عامه ال�89. وبس�بب تخوف 
البعض من وقوع أس�وأ االحتماالت فإني سمعت من يهمس 
قائ�اًل إن تونس قد تضطر إلجراء انتخابات رئاس�ية جديدة 
قبل نهاية الس�نوات الخمس املقررة لبقاء رئيس جمهورية 
يف الحكم.بقيت بعد ذلك مسألة رئاسة الحكومة التي فهمت 
ان ثمة ش�به إجماع يف أوساط األحزاب السياسية عى رفض 
تويل شخصية من »نداء تونس« لذلك املنصب. وهو ما يخيف 
الجميع من ش�بح »التغّول« إذا ما توىل حزب الغالبية رئاسة 

الدولة ورئاسة الربملان واىل جنبهما رئاسة الحكومة.

فهمي هويدي

ذكرى ما جرى يف آخر قالع 
»الربيع العريب«

املستشارون وعقدة الكفاءة

الصهيونية و»داعش«.. إدارة التوحش

فوؤ�د ح�سون
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صديق ديمقراطي !!
دغدغ���ات

حسن العاني

هل رأت الشعوب سكارى  ؟؟
انش���غاالت

وه�ل غ�ر ق�ادة وسياس�ين عراقي�ن من هم س�كارى 
األثري�ة  الواق�ع ويحلق�ون يف عوامله�م  ومفصول�ون ع�ن 

السعيدة؟؟
الدكت�ورة التميمي من لجنة مالية مجلس النواب كش�فت 
أن يف صاالت السلطة خمرة بال مثيل ,وال يمكن معرفتها بدون 
تجربتها والدخول يف عواملها ورشف ثم كرع خمرتها ...وبهذا 
الثمل تتالىش كل أوجاع املرىض وكل أنن املوجوعن والحزانى 
واملرشدي�ن ..وال حتى أطي�اف وخياالت مالي�ن املهجرين  يف 

العراء ...
ومن حق الثملن وبطانتهم وحواشيهم واملتعاطفن معهم 
ان يرى بانزعاج املواطن وتعرضه لالس�تفزاز واالهانة اذ يرى 
ان س�كارى العص�ور مش�غولون بتأثيث مكاتبه�م وصاالت 
نش�وتهم بمالين الدنانر وبالرصف ع�ى ضيوفهم ما يكفي 
إلش�باع جحافل من الجي�اع ..وكذا مصاريف الس�يارات ,عدا 
ميزاني�ات الحمايات واإلفادات وزيارة عوائل الجنس�ية األوىل 

...والخ
م�ن يرفع عينه ويرتكهما تزوغ�ان إىل ترف ورفاهية وثمل 
م�ن كان�وا محروم�ن ومظلوم�ن إنم�ا لحس�د يف القلب وال 
يؤمنون أن لكل كائن وقته وقس�طه... ووقتهم اآلن الرتف حد 
البط�ر  وليمت الحاقدون بحقدهم وبغيضهم والناس حظوظ 

وأقدار ...
ال وص�ف وال مثل وال قول ينطبق عى هذا النهب الش�امل 
ل�كل ما يمكن بلوغ�ه والوصول الي�ه يف عالم ه�م فيه أحرار 

وكأسه مرتع دائما ...
ولذلك ص�ار العراق مركز اثارة العالم ...وتقاطرت اليه كل 
كائنات الطمع والرش والتخريب يف األرض ..وستعرف البرشية 
ان كل املتغ�رات واالنعطاف�ات الجديدة يف وض�ع العالم انما 
للحقائ�ق املتحصلة من الع�راق ..ومن خمرت�ه الخاصة التي 
وف�رت  لعراقي�ن بيع اهليه�م وعوائلهم  , للجل�وس يف حانة 

السلطة ...
وإنه�ا الخم�رة الت�ي تعمي الع�ن حتى عن املص�ر الذي 

سيأتي فال يحس وال يشعر به عى هوله ..
وبذا فان العراق الذي عاث به الفاسدون واملرتفون وسكارى 
السلطة قد صدموا العالم بحقائق عن اإلنسان ..ومن يدري...
فقد تشهد األرض السياس�ية انتقاالت مدهشة ..وهل تندرج 

أسعار النفط مع تلك الحقائق ؟؟؟ 
ال ب�د من فرويد جديد ومن اوغس�ت كون�ت وعلماء نفس 
واجتم�اع  لدراس�ة خمرة الس�لطة العراقي�ة يف لعبها ببعض 
العق�ول وبغيابها العجي�ب عن ملحمة ش�عب يتفجر ويذبح 

ويجوع ويترشد  فأية خمرة هذه؟؟؟

م�ا بن ع�ام 1986 تاريخ عميل يف مجلة »الف ب�اء« وعام 2003 
حي�ث توقفت املجلة عن الص�دور، فاصلة امدها قرابة س�ت عرشة 
س�نة، تشكل عالمة فارقة يف مس�رتي االعالمية املتواضعة، وعالمة 
ناصع�ة يف عالقاتي الوطيدة والطيبة مع زم�الء املهنة، ما زلت احن 
اليه�ا واس�تذكرها بمحبة ترقى اىل مس�توى التقدي�س، وربما كان 
صدي�ق العمر والتاري�خ والوفاء الصحايف الرائد )محس�ن حس�ن( 
واحدا من املع تلك العالق�ات ! تعرفت عى الرجل الذي يكربني بعرش 
سنوات، ولم استطع اخفاء إعجابي به، فقد كان بخاليف انا املهووس 
بعقلية االدب ولغته، اعالميا من طراز فريد انه يعج باألفكار، ويشم 
رائح�ة الخ�رب الصحفي وهو يف عل�م الغيب، ويم�ارس فنون العمل 
الصحف�ي جميعه�ا باالقت�دار ذاته، وه�و الذي يوج�ه بوصلة »الف 
باء« باالتجاه الذي يراه، وفوق ذلك كله كان انس�انا منظما ودقيقا، 
ويمتلك ذاكرة نادرة اىل الحد الذي يحفظ فيه مناس�بات العراق التي 
ال تحف�ظ، وتواري�خ مي�الد اصدقائ�ه، وتواريخ زواجه�م وطالقهم 
وتعيينه�م ووفاتهم، عى الرغم من انهم باملئات ! عى ان ما اعجبني 
اكثر يف ش�خصيته، هي الديمقراطية العالية التي يتحى بها وصدره 
الرحب الذي يتس�ع للمالحظة والنقد والرأي اآلخر، ولهذا اس�تغربت 
حن حذرني يوما احد االصدقاء الذين عملوا مع الزميل محس�ن منذ 
مدة طويلة، حيث قال يل بالحرف الواحد )احذر من ديمقراطية فانها 
اخط�ر س�الح ينتقم به من مخالفي�ه او معارضيه !( ول�م اقم وزنا 
لهذه النصيحة، كونها تنم عن غرة او حس�د من اعالمي ناجح، ثم 
ان الرج�ل اصب�ح يف وقت قي�ايس واحدا من اق�رب اصدقائي فكيف 
اخ�ى منه ؟!(. كان دوامي يف املجلة بن )يوم ويوم( وأحيانا مرتن 
يف االسبوع فانا لست موظفا عى املالك الدائم، وكنت احرض االجتماع 
االس�بوعي مع )الكادر( القيادي اللف باء، كون�ي احد اعضاء هيئة 
التحرير، حيث تجري مناقشات مس�تفيضة حول العدد الصادر من 
املجل�ة، وأوجه النجاح فيه او الخلل، زيادة عى الكثر من املالحظات 
واملقرتحات، وغالبا ما كانت آراؤنا انا والزميل محسن متقاربة جدا، 
ولك�ن حصل يف احد االجتماعات ان تقاطعن�ا يف الرأي تقاطعا حادا، 
وجرى بيني وبينه حوار ال يخلو من سخونة اال انه حوار عمل انتهى 
لصالحي وانسحب الرجل معرتفا ان الحق معي، وانه اخطأ يف تقدير 
املوض�وع، وقد زاد ذلك من حبي له واعت�زازي بروحه الديمقراطية، 
وغادرن�ا االجتماع، ونح�ن أوثق عالقة، وأعم�ق صداقة. يف االجتماع 
الذي تاله، طرح الزميل محس�ن مرشوعا كبرا لتطوير املجلة حظي 
بحماس�ة الجميع وتأييدهم، وبالذات رئيس التحرير، الصديق كامل 
الرشقي، ولكن املرشوع فوق طاقة الف باء البرشية واملالية والفنية، 
وختم مرشوع���ه قائال وهو يخاطب الرشقي )ان مثل هذا املرشوع 
العم�الق يحت�اج اىل كف�اءة صحفية عالي�ة ومتميزة تت�وىل تنفيذه 
واإلرشاف علي����ه وليس لدينا يف املجلة أكفأ وال أفضل وال اقدر من 
الزمي�ل حس�ن العاني، ولكن املش�كلة انه ال يأت�ي إىل الدوام بصورة 
يومي�ة !!( يف تلك اللحظ�ة فقط أدركت ملاذا حذرن�ي ذلك الزميل من 

ديمقراطية محسن حسن !!. فؤاد حسونكـاريكـاتـير

       المستقبل العراقي / متابعة

يع�د جب�ل “فوج�ي” بالياب�ان أحد 
أجمل الجبال يف العالم، وجبل فوجي أو 
كما يطلق عليه “فوجي س�ان” يتس�م 
بتس�اوي جوانبه وانتظامها وبتناسب 
ش�كله املخروط�ي، ويبج�ل اليابانيون 
هذا الجبل باعتباره موقعا مقدسا منذ 
زمن موغل يف القدم.وهذا الجبل الياباني 
الش�هر، ال�ذي يبل�غ ارتفاع�ه 3776 
مرتا ويق�ف كرمز ق�وي له�ذه الدولة 
الت�ي تقع يف أقىص ال�رشق، يعد مألوفا 
ل�دى األوروبين بص�وره ذات الظالل. 
وال يع�رف الكثرون خ�ارج اليابان أن 
معظم أجزاء األرخبي�ل الياباني تتكون 
من مناطق لتسلق الجبال، وفرض عى 
زوار الياب�ان أن يش�اهدوا فق�ط املدن 
ألنها املناطق الت�ي توجد بها املطارات، 
بينما تتجه كتب اإلرش�اد السياحي إىل 
الرتكيز عى املناظر واملعالم يف مدن مثل 
طوكي�و وكيوتو ون�ارا، ونتيج�ة لذلك 
يظل كثر من السياح غر عاملن بوجود 
مناظر ريفية خالب�ة باليابان. وتكتمل 
روعة هذه املناطق الريفية ذات الجمال 
الطبيعي املتف�رد بمناظر تذهل األلباب 
لسالسل الجبال والبحرات وبمساحات 

واس�عة م�ن الغابات، وهي تق�ع غالبا 
بالق�رب م�ن مراك�ز س�كانية كبرة.

ويق�ول هيدي�و كوش�يجايا إن الجبال 
تشكل حياة السكان املحلين عى أسس 
يومي�ة، مضيف�ا أن األش�خاص الذين 
يوّقرون هذه الجب�ال بدؤوا يف الصعود 
إليه�ا من�ذ مئ�ات األع�وام، وتصط�ف 
أرضحة ومعابد ديانة الش�نتو املنترشة 
يف الياب�ان عى قمم جب�ل فوجي حيث 

تنظ�ر ه�ذه الديان�ة له�ذا 
الجبل عى أنه مكان مقدس.

األش�خاص  آالف  ويتدف�ق 
عى أعايل جبل فوجي س�را 
عى األق�دام، وبالنس�بة إىل 
األش�خاص الذين ال يريدون 
السر وس�ط الزحام يولون 
أنظاره�م باتج�اه الجب�ال 
توج�د  فهن�اك  الياباني�ة، 
العديد من املناظر الصخرية 
الرائعة الت�ي تتمتع بالكثر 
بارتفاع  القم�م وتعل�و  من 
3000 آالف مرت أو تزيد وتعد 
معل�م ج�ذب له�واة رحالت 
املرتفع�ات  وس�ط  امل�ي 
ومتس�لقي الجب�ال وغرها 
الرتويحي�ة  األنش�طة  م�ن 

اله�واء  يف  تم�ارس  الت�ي  والرياضي�ة 
الطلق.تتيح املنطقة جوا هادئا يسوده 
االس�رتخاء يحفل بالغابات والشالالت 
وأوجه األجراف بينما يظل الجليد باقيا 
يف بع�ض املناط�ق ع�ى األرض ط�وال 
العاموتتيح املنطقة جوا هادئا يسوده 
االس�رتخاء يحفل بالغابات والشالالت 
وأوجه األجراف بينما يظل الجليد باقيا 
يف بع�ض املناط�ق ع�ى األرض ط�وال 

الع�ام، ويفضل كثر من الزوار االتجاه 
مب�ارشة نح�و “كاميك�ويش”، وه�ذه 
املساحة املرتفعة من األرض تحيط بها 
قمم سلس�لة جب�ال “هوت�اكا رينبو”، 
وه�ذه املنطقة وهي محمي�ة طبيعية 
ت�ؤوي أعدادا من املاع�ز الربّي وأرساب 
أس�ماك  رؤي�ة  وتمك�ن  الفراش�ات، 
الس�لمون املرقط وهي تس�بح يف املياه 
الصافية بالجداول. وقد ال تكون الجبال 

اليابانية بنفس ارتفاع كثر من الجبال 
بمنطق�ة األلب األوروبية ولكن ال يجب 
التقليل من حج�م التقدير لها، ويمكن 
ح�دوث تغير فجائ�ي يف حالة الطقس 
ف�وق الجب�ال مم�ا ق�د يس�بب بعض 
املش�كالت حتى بالنس�بة إىل متسلقي 
الجبال ذوي الخربة وتحدث عدة وفيات 
يف هذه املنطقة كل عام.وتعّد الدببة من 
ب�ن معالم املناطق النائية من سلس�لة 
الجب�ال الياباني�ة، وتح�ّذر 
الالفتات املعلق�ة عند بداية 
مم�رات امل�ي ال�زوار م�ن 
املخاط�ر املحتمل�ة التي قد 
يواجهونه�ا، كما أن القرود 
التي تتجول بحرية يف املكان 
يمك�ن أن تك�ون حيوانات 
غر مرغوب فيه�ا، وأفضل 
تطف�ل  لتجن�ب  طريق�ة 
القرود ه�و إخفاء األطعمة 
بش�كل آم�ن، وم�ن املرجح 
به�ذه  ال�زوار  يلتق�ي  أن 
املخلوقات وهم يف طريقهم 

إىل “أوكوهوتاكادكي”.
كث�رة  مج�االت  وثم�ة 
تس�لق  رياض�ة  ملمارس�ة 
وإىل  الياب�ان،  يف  الجب�ال 

جانب التس�لق الحر والتسلق التقليدي 
بالحب�ال توج�د ف�رص للمش�اركة يف 
فن تس�لق مياه الش�الالت صع�ودا إىل 
منبع النه�ر وهو الفن املعروف باس�م 
“سوانوبوري”، ويمكن العثور عى أحد 
الطرق األكثر تحديا وش�هرة ملمارس�ة 
ه�ذا الف�ن يف منطق�ة “تاننجاوادكي” 
عى ارتفاع 1977 مرتا، وتتس�م جوانب 
الصخور يف هذه املنطقة بأنها انزالقية 
وشديدة االنحدار كما يقول كوشيجايا، 
وق�د لق�ي 780 ش�خصا مرصعه�م يف 
ه�ذه املنطقة منذ أول استكش�اف لها 
يف ف�رتة الثالثين�ات من الق�رن املايض.

ويتوج�ه كثر م�ن الياباني�ن إىل قمم 
جبل فوجي خالل أشهر الشتاء غر أنه 
يجب عى الزائر أن يستعد جيدا ملواجهة 
التقلب�ات الجوي�ة، وعى س�بيل املثال 
يمك�ن أن تنخف�ض درجة الح�رارة يف 
منطق�ة “هوتاكي” لتصل إىل 30 درجة 
تحت الصفر كم�ا يمكن أن يصر الربد 
قارس�ا فيه�ا حت�ى يف فص�ل الخريف، 
ويتي�ح كوخ “كاراس�اوا” الجبيل ملجأ 
من الظروف الجوية القاسية وهو مثله 
يف ذل�ك مثل األك�واخ املثيل�ة يف اليابان 
يتمت�ع بأثاث نظيف وبج�و من الراحة 

والحميمية.

تسلق واسرتخاء يف جبال اليابان املقدسة

الكذب يف الصغر.. نجاح يف الكرب!!2014 عام الكالب والقطط
 أكدت دراس�ة بريطاني�ة حديثة أن الكذب 
يف مراحل العمر املبكرة يمثل دليال عى النضج 
الفك�ري واالجتماعي للطف�ل، وليس مؤرشا 

عى سوء سلوكه مستقبال.
وقال�وا إن األطفال الذي�ن ال يكذبون ربما 
يكون�ون مصابن بالتوحد، غر أنهم ش�ددوا 
عى عدم تشجيعهم عى الكذب بامتداحهم أو 

الثناء عى أكاذيبهم حتى وإن كانت بسيطة.
وأوضحوا أن األطفال الذين بدؤوا يف الكذب 
منذ عمر السنتن إىل الخمس سنوات يربهنون 
عى أن عقول����هم تتطور بش�كل تدريجي، 
وبات�وا قادري�ن ع�ى التفك�ر والتميي�ز بن 
األفعال واألق�����وال، وحتى تقليد سلوكات 
من حولهم.وأشاروا إىل أن خيال الطفل يف هذه 

الف�رتة من العم�ر يكون خصبا، مم�ا يجعله 
يخت���������لق بعض األش�ياء ويعيش�ها، 
وه�ذا النوع م�ن الكذب يت�الىش تدريجيا مع 

مرور السنوات.

عام 2014 الذي يقرتب من نهايته هو عام الكالب 
والقط�ط التي تب�در منه�ا ترصفات غريبة وس�يئة 
منه�ا كلب أصيب بنزلة معوي�ة بعد أن التهم عرشات 
الجوارب.وجرو عبث بسيارة األرسة لينتهي بها املطاف 

غاضب�ة  وقط�ط  برك�ة.  يف 
تحتج�ز أصحابه�ا رهائن يف 
األقل.مجموعة  ع�ى  واقعتن 
تقاري�ر روي�رتز لغرائب عام 
2014واملؤك�د أن العدي�د من 
قصص مملك�ة الحيوان لهذا 
الع�ام كانت مؤثرة ومضحكة 
أيضا.فالببغ�اء ال�ذي يتحدث 
اإلنكليزي�ة بلكن�ة بريطاني�ة 
س�نوات  أرب�ع  من�ذ  وُفق�د 

ع�اد إىل منزل�ه يف كاليفورنيا وهو يتحدث األس�بانية 
ويس�أل عن ش�خص يدعى الري.ويف قصص البطولة 
ل�ن يتف�وق أحد عى قط�ة األرسة الت�ي أنقذت طفال 
يف كاليفورني�ا جذبه م�ن عى دراجته كل�ب مهاجم.

وكجائ�زة عى ش�جاعتها منحت 
القطة رشف ق�ذف رضبة البداية 
يف مباراة بيسبول للناشئن.وكان 
م�ن املمك�ن أن يصب�ح املوق�ف 
أسوأ بالنس�بة إىل جرو من ساللة 
“جرمان شيربد” داس عى جهاز 
نقل الحركة يف سيارة ثم قفز عى 
دواس�ة البنزين ليقود السيارة إىل 
بركة غرق فيه�ا يف نهاية املطاف 

لكنه نجا.

م��ن  ت�هنئ��ة 
القلب وم�باركة 
باملول�ود البك�ر 

»عل���ي« زي��د 
الله  اقر  محس�ن 

به عيون والديه وجعله من 
ابناءالسالمة.

ابراهيم جاسم مهدي

مبارك مولدكم
 البكر »عيل«

حاتم حسن  


