
Issue No  ( 1095 )  November 25 Wed  2015    العدد ) 1095( 25 تشرين الثاني 2015        السنة اخلامسة        معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

160 ضابطًا من جيش »املقبور« يقودون عمليات »داعش« ضد العراقيني
ص3

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي
صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

»تشرشل«

النجاح هو أن

 متر بفشل وراء فشل دون أن 

تفقد حماستك

ص4خمطط: العراق وسوريا »كانتونات« طائفية بعد سحق »داعش«

قطر تعود إىل اللعب »القذر« يف العراق
تعمــل علــى تشكيــل أحــزاب سياسيــة جديــدة تتبنـى نهج التقسيـم

     المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مصادر سياس�ية بارزة، أمس الثالثاء، 
عن س�عي قطر إلى تش�كيل أحزاب سياسية تتبّنى 
منهج تقسيم العراق الذي تسعى الواليات المتحدة 
األميركي�ة تطبيقه في العراق، الفت�ة إلى أن هناك 
شخصّيات سياسية بدأت تتعامل مع الدوحة وتأخذ 

تمويالً من أجل تشكيل هذه األحزاب.
وقال�ت المص�ادر، ل�«المس�تقبل العراقي«، أن 
»قط�ر خففت م�ن لهجتها الح�ادة تج�اه العراق 
ف�ي الفت�رة الماضية م�ن أجل تعزي�ز دخول هذه 
األحزاب إلى العراق والترويج لها وكأنها المخلص 
م�ن الوضع الحالي«، موضحة أن »الدوحة تس�عى 
إلى توثيق العالقات مع العراق في المرحلة الحالية 

لتطبيق أجندات«، وصفتها ب�«القذرة«.

وأك�دت المص�ادر، أن قطر وظف�ت أذرعها في 
العملية السياس�ية من أج�ل تحقيق هذه األهداف، 
وال تس�تيعد أن تقوم قطر بإجبار األحزاب الجديدة 
على التحالف مع الساس�ة الذين يشكلون ذيوالً لها 

في العملّية السياسية.
وأش�ارت المص�ادر إل�ى أن قط�ر تعم�ل م�ع 
اإلدارة األميركي�ة عل�ى تنفيذ مخطط�ات األخيرة 
في المنطقة من أجل إعادة تقس�يمها وتهش�يمها 

إلضعافها أكثر مما هي عليه اليوم.
وتابع�ت بالق�ول أن على الحكوم�ة العراقية أن 
تنتبه إل�ى هذه المخطط�ات التي س�اعدت ببروز 
الخالف�ات والتنظيمات اإلرهابية في العراق، فضالً 
عن تشديدها على وضع مراقبة على األموال القذرة 
التي تس�اعد في اللعب على هذا الوتر الذي يس�عى 

إلى تدمير العراق بشكل كلّي.

اهلجمـات املعاديـة 
للمسلمـيـن فـي بريطـانيـا 

ترتفـع اىل 300 باملئـة

العرشات يتظاهرون
امـام »اخلضـراء«: نطـالـب 

بتنفيذ اإلصالحات

مـعــاريــف:
إسـرائـيـل عـاجـزة أمــام 
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      بغداد / المستقبل العراقي

وص�ف الرئيس الروس�ي فالديمير بوتين 
اس�قاط تركيا لمقاتلة روس�ية بأنه »طعنة 
في الظهر« ونفذه شركاء اإلرهابيين مضيفا 
أن الواقعة س�تكون لها عواقب خطيرة على 

العالقات بين موسكو وأنقرة.
وقال بوتين إنه ستكون إلسقاط الطائرة 
الروسية »عواقب وخيمة« على العالقات بين 
موس�كو وأنقرة. وتابع »لقد كنا نتعامل مع 
تركيا كجارتن�ا القريبة ب�ل وكدولة صديقة 
لن�ا. ولس�ت أدري م�ن الذي سيس�تفيد مما 

ح�دث اليوم، وهو ليس نح�ن على كل حال«. 
ولفت إلى أن الطائرة الروس�ية أسقطت على 
الرغم من عقد اتفاقية بين روسيا والواليات 
المتح�دة لمن�ع ح�دوث مثل ه�ذه الحوادث 
الجوي�ة، و«تركي�ا في صفوف ه�ؤالء الذين 
ادع�وا أنه�م يقاتل�ون ض�د اإلره�اب ضمن 

التحالف األمريكي«.
وتابع الرئيس الروس�ي »أنا أفهم أن لدى 
كل دولة مصالحه�ا اإلقليمية وكنا نحترمها 
دائم�ا لكننا لن نتس�امح أبدا م�ع جرائم مثل 

تلك التي ارتكبت اليوم«. 
وتس�اءل الرئي�س الروس�ي عن أس�باب 

توج�ه تركي�ا إلى حل�ف النات�و بع�د حادثة 
إسقاط المقاتلة الروس�ية بدال من أن تتصل 
مع موس�كو فور وقوع الحادث، »كأننا نحن 
الذين أس�قطنا طائرة تركية وليس هم الذين 
أس�قطوا طائرتنا«. وأض�اف بوتين »هل هم 

يريدون تسخير الناتو لخدة داعش؟«.
وذكر بوتين أن روس�يا س�جلت منذ وقت 
طوي�ل وص�ول كمي�ات كبي�رة م�ن النف�ط 
ومنتجات�ه إلى تركيا من األراضي المس�يطر 
عليه�ا من قبل داع�ش، مض����يفا أن تركيا 
ظلت مصدرا هاما لتغذية العصابات اإلرهابية 

في األموال.

بوتني هيدد تركيا بعد إسقاط السوخوي بـ »عواقب وخيمة«

ص3تـحـالـف الـنـجـيـفـي الـجـديـد يـضـم »دواعـش«.. والـنـواب »الـسـنـة« يـرفـضـونـه
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مجلس الوزراء يوافق على تعديـل 
الــــمـــوازنـــة
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الـرمـادي فـي قبضـة  القـوات األمنيـة..
و »داعش« يواجه »اإلبـادة« بالـ 5 كيلو

كشف عن دعم أنقرة للجماعات اإلرهابية

       المستقبل العراقي/ عادل الالمي

لم يتبق سوى 12 حي بالرمادي 
م�ن مجم�وع 32, تح�ت س�يطرة 
تق�دم  وس�ط  »داع�ش«,  تنظي�م 
متواص�ل للقوات األمني�ة القتحام 
مركز المدين�ة, المحاصر حالياً من 
قبل مقاتلو جهاز مكافحة اإلرهاب. 
ويأتي ذلك بعد أكمال تطهير منطقة 
ال� خمس�ة كيلو, أمس الثالثاء,  اثر 

رف�ع األلغ�ام منها, ف�ي حين نفت 
واش�نطن وضع أية شروط مقابل 
تحري�ر الرم�ادي. وتع�زو حكومة 
تأخي�ر  أس�باب  المحلي�ة,  االنب�ار 
معارك تطهير الرم�ادي والمناطق 
إل�ى وج�ود  للمحافظ�ة،  الغربي�ة 
العبوات الناسفة والمنازل المفخخة 
يس�تخدمهم  الذي�ن  والمدنيي�ن 
تنظي�م »داع�ش«  كدروٍع بش�رية 
له.وقال المستشار اإلعالمي لجهاز 

مكافحة اإلرهاب  س�مير الشويلي 
، إن »22 حي�اً ف�ي مدين�ة الرمادي 
»ع�دد  أن  مبين�اً  تحريره�ا«،  ت�م 
أحي�اء الرمادي يبل�غ 39«.وأضاف 
األمني�ة  »الق�وات  أن  الش�ويلي، 
تحاص�ر مرك�ز مدينة الرم�ادي«، 
مشيراً الى »مقتل 50-100 إرهابي 

في منطقة ال�5 كيلو«.

            التفاصيل ص3

األمن السعودي
 يطلق النار عىل مواطن

 يف مركز جتاري 

السيد خامنئي ملعصوم:
ال ينبغي السامح ألمريكا بالتحدث 

عن تقسيم العراق

بايدن للعبادي:
مستعدون لتقديم املزيد

 من الدعم للعراق 
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جهاز مكافحة اإلرهاب: توغلنا بالمدينة ومركزها محاصر

ووتش: البحرين تقوم بعمليات 
تعذيب وصعق بالكهرباء وانتهاكات 

ص4جنسية بحق املعتقلني

صبر الحسين »عليه السالم«
ليلة عاشوراء

أثريــاء الـدوري الصينــي يرغبـــون
بـــضــــم رونـــــي

تأكيدًا لمعلومات »            «

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


www.almustakbalpaper.net

سياسية2  العدد )1095( االربعاء 25 تشرين الثاني 2015

      بغداد / المستقبل العراقي

تظاه�ر عش�رات الناش�طين والمدنيي�ن، أم�س 
الثالث�اء، أم�ام المنطق�ة الخض�راء وس�ط بغ�داد 
للمطالب�ة بتنفي�ذ اإلصالحات، فيما اعتب�ر أحد قادة 
التظاهرة أن نائبا وعد بتس�ليم مطالب المتظاهرين 

الى رئاسة البرلمان.
الناش�طين  عش�رات  إن  عي�ان  ش�هود  وق�ال 
والمدنيي�ن تظاهروا أمام المنطقة الخضراء وس�ط 

بغداد للمطالبة بتنفيذ اإلصالحات.
وأضاف، أن المتظاهرين يعتزمون تسليم مذكرة 
تتضم�ن جملة مطال�ب للمتظاهرين ال�ى ممثل عن 
البرلمان من أجل مناقشتها تحت قبة مجلس النواب 
والعم�ل على تنفيذه�ا، موضح�ا أن التظاهرة تمت 

وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقال احد قادة التظاهرة جاسم الحلفي “تظاهرنا 
أمام إح�دى بواب�ات المنطقة الخض�راء التي تؤدي 
ال�ى مجلس النواب، إليص�ال مطالبنا الى المجلس”، 
موضح�اً أن “مطالبن�ا معروف�ة للجمي�ع وهي ضد 
الفساد والمحاصصة التي وضعت العراق في دهاليز 
مظلمة”.وأض�اف الحلف�ي، “نحم�ل معن�ا مذك�رة 
تحتوي على مطالبنا مكتوبة، ومنها ممارس�ة الدور 
الرقاب�ي لمجلس النواب في كش�ف الفس�اد، وكذلك 
إقرار القواني�ن اإلصالحية”، مبين�ًا أن “احد أعضاء 
مجلس النواب وعدنا بتسلم المذكرة لتسليمها لهيئة 

رئاسة المجلس”.
يذكر أن بغداد وعدة محافظات تش�هد أس�بوعيا 
تظاهرات حاشدة للمطالبة بمزيد من اإلصالحات في 

مؤسسات الدولة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.

      باسم عبد عون فاضل

في مقابلة لهنري كسنجر بتاريخ 27/11/2011 مع صحيفة 
ديلي س�كويب األمريكية ذكر إن من ال يسمع قرع طبول الحرب 
العالمية الثالثة فهو أصم، ثم يذكر اآللية التي ستقود هذه الحرب 
المزعومة والتي نعيش اليوم مقدم�ات نبوءاتها الغير مكتملة. 
هنري كيس�نجر بين ان الجيش األمريكي مضطر الحتالل سبع 
دول في الشرق األوسط نظرا ألهميتها االستراتيجية، خصوصا 
وإنه�ا تحتوي عل�ى البترول، وم�وارد اقتصادي�ة مهمة أخرى، 
وموقع جيواس�تراتيجي يمثل قلب العالم وذكر إن تلك اآللية لم 
يبق م�ن تحقيقها إال خطوة واحدة، وهي ضرب إيران، وبين إن 
إيران عندما تضرب تتحرك الصين وروس�يا من غفوتيهما وهنا 
حدث وقت االنفج�ار الهائل والنهائي في هذه المنطقة )الحرب 
الكبرى( في الشرق األوسط التي لن يكون فيها إال منتصر واحد، 
ح�دده بكل من أمريكا ومعها إس�رائيل، وذك�ر إن هذا االنتصار 
يؤدي إلى تش�كيل الحكوم�ة العالمية الواحدة، وس�يكون على 
إس�رائيل، القتال بكل ما أوتيت من قوة، وسالح، لقتل أكبر عدد 
ممك�ن من الس�كان الع�رب، واحتالل نصف الش�رق األوس�ط. 
أهمية ه�ذا التصريح تأتي م�ن أهمية هذا الرج�ل، وتعمقه في 
الشأن السياسي لبالده أمريكا، فهو محارب سياسي دبلوماسي 
استراتيجي قديم، تدرج في مناصب عديدة في بالدة منها شغله 
منصب وزير الخارجية عام 1973 إلى عام 1977، كما أنه ش�غل 
منصب مستش�ار األمن القومي في عهد الرئيس نيكسون، وله 
معرفة بشؤون الشرق األوسط ، إذ لعب دورا بارزا في السياسة 
الخارجية للواليات المتحدة، مثل سياس�ة االنفتاح على الصين، 
وزياراته المكوكية بين العرب وإس�رائيل الت�ي انتهت باتفاقية 
كامب ديفيد، عام 1978” كما عينه الرئيس بوش االبن، رئيس�ا 
للجنة المسؤولة عن التحقيق، في أسباب هجمات الحادي عشر 
م�ن أيلول 2001.نبوءة كس�نجر يبدو أنها بدأت تأخذ مس�ارها 
عل�ى أرض الواق�ع، فأغلب المناطق في دول الش�رق األوس�ط 
اآلن محتل�ة م�ن قب�ل التنظيم�ات اإلرهابي�ة ) ليبيا ، س�وريا ، 
العراق ....( وهذه التنظيمات معروفة النش�أة، والتبعية، وليس 
له�ذه التنظيمات، إال هم واحد، هو قت�ل أكبر عدد من الناس في 
ه�ذه الدول وتح�ت مبررات متع�ددة، ومحاولة الس�يطرة على 
منابع الموارد االقتصادية، كآبار النفط، والمصافي، والس�دود، 
ومصادر المياه. وجود المنظمات اإلرهابية، الصديقة “التابعة” 
إلس�رائيل، بالق�رب من إي�ران، وبالق�رب من مصالح روس�يا، 
وقي�ام حلف ش�كلي، بقي�ادة أمري�كا، بحجة محارب�ة داعش، 
حف�ز في الطرف المقابل، جبهة قديم�ة حديثة، لترتيب أوراقها 
والدخ�ول في تحالف�ات معلنة، تكون لها بصم�ات على األرض 
تقوده�ا روس�يا التي دخلت بثقلها العس�كري والسياس�ي في 
س�وريا، وتصريحها باس�تعدادها التدخ�ل في الع�راق، وكذلك 
اإلنب�اء ال�واردة، عن تحرك بري إيراني في س�وريا، واس�تعداد 
الصين الت�ي لها اتفاقيات عس�كرية مع روس�يا، وتهيؤ كوريا 
الش�مالية، كلها دالالت، تؤش�ر عل�ى إن المنطق�ة، مقبلة على 
كارثة كبرى تتجاوز بتأثيرها ما يحدث اليوم فيها ، وإن منطقة 
الش�رق األوس�ط، تجلس اآلن على فوهة ب�ركان ثائر لكن ليس 
بكل طاقته، منتظرا الش�رارة التي س�تفجر تلك الطاقة الكبرى، 
كل ذل�ك كان تنبؤات من قب�ل هذا المحارب المخض�رم القديم، 
والي�وم هذه التنبؤات تتدحرج ف�ي تطبيقاتها على ارض الواقع 

وفي القلب الجيوستراتيجي الذي تنبأ عنه.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن قائد عمليات دجل�ة الفريق الركن عب�د االمير الزيدي، 
أم�س الثالث�اء، ع�ن العث�ور عل�ى ثمان جث�ث تعود لمس�لحي 
“داع�ش”، قرب حقلي عالس والعجيل النفطيين ش�مال صالح 

الدين، مبينا ان ثالثة من هذه الجثث ترتدي احزمة ناسفة.
وق�ال الزي�دي ان “مفارز قتالي�ة من عملي�ات دجلة عثرت 
اثناء عمليات تمش�يط لوديان قريبة من حقلي عالس والعجيل 
النفطيين ش�مال صالح الدي�ن على ثمان جثث تعود لمس�لحي 

تنظيم داعش”، مبينا ان “ثالثة منها ترتدي احزمة ناسفة”.
واضاف الزي�دي ان “هؤالء قتلوا يوم ام�س بضربات جوية 

اثناء احباط هجوم واسع للتنظيم الستهداف الحقليين”.

حمارب قديم تنبأ بأحداث 
الرشق األوسط

صالح الدين: العثور عىل ثامن جثث 
لـ »داعش« ترتدي احزمة ناسفة 

العرشات يتظاهرون
 امام »اخلرضاء«: نطالب بتنفيذ 

اإلصالحات

ثالثة ماليني زائر يعربون من ذي قار ألداء زيارة اربعينية اإلمام احلسني »عليه السالم«

بايدن للعبادي: مستعدون لتقديم املزيد
 من الدعم للعراق 

إقليم كردستان حيث كندا عىل زيادة الدعم ملحاربة داعش

بارزاين يدخل املستنقع السوري: سنشارك يف معارك الرقة

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري أمس 
الثالث�اء عن مرور 3 ماليي�ن زائر عبر اراضي 
المحافظة خالل االي�ام القليلة الماضية الداء 

زيارة االربعين في كربالء.
واوض�ح محاف�ظ ذي قار في بي�ان تلقت 
“المس�تقبل العراقي” نسخة منه ان “القوات 
االمني�ة والدوائر الحكومية تمكنت من تأمين 
الحماي�ة وتقديم الخدم�ات الالزمة الكثر من 
ثالثة ماليي�ن زائر مروا عبر محافظة ذي قار 

وتوجهوا الى مدينة كربالء المقدسة”.

واش�ار الى أن “اعدادا غفيرة من الزائرين 
القادمي�ن م�ن محافظ�ات البصرة وميس�ان 
والكوت والدول المجاورة مثل ايران والكويت 
عب�رت ح�دود المحافظة خالل االي�ام القليلة 

الماضية”.
والدوائ�ر  االمني�ة  الق�وات  ان  واض�اف 
الحكومية والمواكب الحسينية استنفرت كامل 
طاقاته�ا وامكانياتها لتامين الحماية وتقديم 
الخدم�ات المطلوبة للزائرين، مش�يدا بجهود 
القوات االمني�ة والمالكات االدارية والصحية 
واصحاب المواكب الحس�ينية واالهالي الذين 

تفانوا في خدمة زوار االربعين.

وج�دد محافظ ذي قار مطالبته بتش�كيل 
هيئة حكومية خاص�ة تتولى تامين الخدمات 
المطلوبة لزوار اربعينية االمام الحس�ين ) ع 
( كونها زيارة مليونية تتطلب جهدا استثنائيا 

يفوق امكانيات الدوائر الخدمية.
ويمر في محافظة ذي قار سنويا نحو ثالثة 
ماليي�ن زائر متوجهين الى كربالء المقدس�ة 
الداء زي�ارة االربعين ، قادمين من محافظات 
البص�رة وميس�ان وواس�ط ودول�ة الكويت 
وايران والبحري�ن والدول االخرى المجاورة ، 
فيما يتوجه مئات االالف من س�كان محافظة 

ذي قار للمشاركة باداء الزيارة المذكورة.

      بغداد / المستقبل العراقي

االميركي  الرئي�س  نائ�ب  اكد 
جو بايدن، دعم الواليات المتحدة 
الكام�ل للع�راق ف�ي حرب�ه ضد 
“االره�اب”، فيما ابدى اس�تعداد 
م�ن  المزي�د  لتقدي�م  واش�نطن 
الدعم للعراق بطلب من الحكومة 
العراقية.وق�ال مكت�ب العب�ادي 
“المس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  ف�ي 
العراق�ي” نس�خة من�ه، عليه ان 
ال�وزراء حيدر  “رئي�س مجل�س 

العب�ادي تلق�ى اتص�اال هاتفي�ا 
م�ن نائب الرئي�س االمريكي جو 
باي�دن”، مبين�ا انه “ج�رى خالل 
االتصال بحث االوضاع السياسية 
واالمنية واالقتصادية في العراق 
العالق�ات  وتعزي�ز  والمنطق�ة 
الثنائية بي�ن البلدي�ن اضافة الى 
داع�ش  عصاب�ات  ض�د  الح�رب 
االرهابية واالنتصارات المتحققة 
عليها”.واضاف المكتب انه “تمت 
واهمي�ة  االصالح�ات  مناقش�ة 
الدع�م الدولي للع�راق في حربه 

عل�ى داعش ومفاوض�ات العراق 
مع صندوق النق�د الدولي والبنك 

الدولي لدعم العراق”.
واكد باي�دن خالل البيان، على 
“دعم الواليات المتحدة االمريكية 
الكام�ل للع�راق ف�ي حرب�ه ضد 
الدولي  االرهاب وتفهم المجتمع 
للح�رب الت�ي يخوضه�ا الع�راق 
داع�ش،  عصاب�ات  وخط�ورة 
اضافة ال�ى دعم االصالحات التي 
يق�وم به�ا العب�ادي ومش�اريع 
العراق ف�ي المجاالت االقتصادية 

والمالي�ة والم�وارد المائية وفي 
االخرى”.واب�دى  الق���طاع�ات 
بايدن “استعداد واشنطن لتقديم 
المزي�د م�ن الدعم للع�راق بطلب 
العراقية”.ويش�هد  الحكومة  من 
العراق وضعاً أمنياً اس�تثنائياً، إذ 
تتواصل العمليات العسكرية لطرد 
“داعش” من المناطق التي ينتشر 
فيه�ا، كما ينف�ذ التحالف الدولي 
ضرب�ات جوية تس�تهدف مواقع 
التنظي�م في تل�ك المناطق توقع 

قتلى وجرحى في صفوفه.

      بغداد / المستقبل العراقي

ح�ث أعلى دبلوماس�ي ف�ي إقليم كردس�تان 
العراق كندا على تقديم المزيد من الدعم في القتال 
ضد تنظيم الدولة اإلس�المية خصوصا إذا نفذت 
الحكوم�ة الليبرالية التي انتخب�ت حديثا تعهدها 

بوقف الضربات الجوية في العراق وسوريا.
إدارة  وق�ال ف�الح مصطف�ى بكي�ر رئي�س 
العالقات الخارجية في حكومة كردستان العراق 
إن حكومته س�تحترم قرار الحكومة الكندية إذا 
س�حبت طائراته�ا المقاتلة من المنطق�ة لكنها 

ترغ�ب ف�ي أن ترى مزي�دا من الدع�م في صورة 
ذخيرة لألسلحة وعتاد وتدريبات وبناء القدرات.

وقال بكير “كشخص جاء من خطوط الجبهة 
رأي�ت تأثير الضرب�ات الجوي�ة. وخبرتنا أن هذه 

الضربات كانت مؤثرة”.
وأض�اف قائال “إذا كان ذلك )االنس�حاب( هو 
ق�رار الحكومة الكندية فإنن�ا نحترم ذلك بالطبع 
لكن في الوقت نفسه نود أن نطلب توسيع أنواع 

الدعم األخرى كي يتم تعويض ذلك”.
وكان رئي�س الوزراء الكندي جاس�تن ترودو 
قال األس�بوع الماضي إن كندا س�تلتزم بخطتها 

س�حب س�ت طائ�رات م�ن مه�ام القص�ف ضد 
الدولة اإلس�المية على الرغم من إعالن الجماعة 
المس�ؤولية ع�ن هجمات باريس الت�ي قتل فيها 
130 ش�خصا ودفعت الواليات المتحدة وفرنسا 
وبريطاني�ا ودوال أخرى إلى أن تعد بش�ن المزيد 

من الضربات.
وكان بكي�ر يتحدث في كالج�اري اثناء زيارة 
لكن�دا تس�تمر حوال�ي اسبوع.وس�يزور أيض�ا 
اوت�اوا ومونتري�ال والتق�ى م�ع وزي�ر الدف�اع 
الكندي هارجيت س�اجان في منت�دى لالمن في 
هاليفاك�س بمقاطع�ة نوفا سكوش�ا في مطلع 

األس�بوع. وقال بكير إن الهدف الرئيسي لزيارته 
هو أن يقدم الش�كر لكندا على دعمها في الحرب 
ضد تنظيم الدولة اإلس�المية ولك�ن أيضا إلبراز 
الجماع�ة  لمحارب�ة  الع�راق  كردس�تان  كف�اح 
المتش�ددة وتوفير الدع�م لنح�و مليوني الجئ.

وأضاف أن تكلفة الحرب ورعاية الالجئين إضافة 
إلى هبوط مس�تمر في أسعار النفط وعدم تسلم 
اإلقلي�م حصته في ميزانية الع�راق من الحكومة 
االتحادي�ة في بغداد يجعل الوض�ع “صعبا جدا” 
وأن أف�راد قوات البيش�مركة الكردي�ة متأخرين 

ثالثة أشهر في الحصول على رواتبهم.

      بغداد / المستقبل العراقي

في مقابلة اجرته�ا صحيفة )لو 
جورن�ال دو ديمان�ش( االس�بوعية 
مع رئيس اقليم كردس�تان مس�عود 
بارزان�ي اعلن فيها انه من الضرورة 
تس�ليح ق�وات الپيش�مرگة بش�كل 
اكبر كما ونوعا، مؤكدا ان تسليحها 

الحالي ليس كما يجب.
وردا على س�ؤال بش�أن هجمات 
باري�س  ف�ي  الثان�ي  تش�رين   13
ومدى مس�اهمتها في تغيير طبيعة 
س�تراتيجية الك�رد ف�ي الحرب ضد 
ق�ال  االرهاب�ي،  “داع�ش”  تنظي�م 
بارزان�ي ان تل�ك الهجم�ات كان�ت 
جرس انذار واش�ارة لجمي�ع العالم 
اجم�ع ب�ان اه�داف االرهابيين هي 
والحري�ة  الحي�اة  لتدمي�ر  الس�عي 
والقي�م االنس�انية، مش�ددا على ان 
الح�رب على االره�اب بحاج�ة الى 
اصالح جذري في الس�تراتيجية الن 
المخاط�ر صارت دائمي�ة ومتحركة 
وموج�ودة ف�ي كل م�كان. واكد ان 
التهديدات تشمل الجميع والن حرب 
االره�اب ه�ي مهمة الجمي�ع فعلى 
الدول المختلفة ان تتعاون وتتضامن 
فيم�ا بينه�ا لح�رب واضح�ة م�ن 
وااليديولوجية  العس�كرية  النواحي 
والمالية. وعن س�ر االهمية الكبيرة 
التي اوليت لتحرير س�نجار قبل ايام 
م�ن حوادث باريس، اج�اب بارزاني 
انه بقدر ما يهم مواطني كردس�تان 
وبالخصوص االيزيديين فان تحرير 
س�نجار كان نصرا تاريخي�ا، مؤكدا 
ان م�ن واولويات عم�ل االقليم االن 

هي اعادة اعم�ار المدينة لكي يعود 
النازح�ون االيزيدي�ون ال�ى بيوتهم 
وامالكه�م. واش�ار ال�ى ان تحري�ر 
س�نجار كانت ضربة قاضية لداعش 
العسكرية واالقتصادية  الناحية  من 
والستراتيجية، فقد تم تحرير منطقة 
واس�عة وقت�ل مئ�ات االرهابيي�ن، 
مضيف�ا ان الطري�ق الرئي�س بي�ن 
الرق�ة والموص�ل االن اصب�ح تحت 
س�يطرة ق�وات الپيش�مرگة، وم�ن 

الواض�ح ان انتصار الپيش�مرگة في 
سنجار ينظر اليه باهمية بالغة ويعد 
خطوة لتحرير الموصل. وتس�اءلت 
الصحيفة فيما اذا تعد عملية تحرير 
س�نجار انموذجا يحتدى به لهزيمة 
الموص�ل  ف�ي  الدواع�ش  وكس�ر 
والرق�ة، اف�اد بارزان�ي ب�ان جميع 
العمليات العس�كرية ض�د “داعش” 
تخلق س�تراتيجيات جديدة، فالطرق 
التي اتبع�ت في تحرير س�نجار من 

ه�ي  والقت�ال  التكتيكي�ة  الناحي�ة 
مفيدة ويمكن االستفادة منها.

وع�ن احتمال ان تك�ون المعارك 
في االسابيع والش�هور المقبلة ضد 
“داع�ش” س�تكون اصع�ب بس�بب 
التغيي�ر في الطقس والمناخ، اش�ار 
بارزان�ي ال�ى ان الش�تاء والطق�س 
الصع�ب يصع�ب الدف�اع والهج�وم 
مع�ا وم�ن المعل�وم ان االرهابيي�ن 
يستغلون الطقس الصعب ويبادرون 

في الهج�وم ولهذا يجب االس�تعداد 
اكثر لمواجهتهم. وتساءت الصحيفة 
فيم�ا اذا كان�ت الدول الت�ي تحارب 
ال�ى جان�ب االقلي�م ض�د “داعش” 
ومن ضمنها فرنس�ا مدع�وة لزيادة 
مس�اعدتها م�ن جهة المس�تلزمات 
بارزان�ي  ش�كر  الج�وي،  والدع�م 
الدول الغربية وعلى االخص فرنس�ا 
لدعمه�ا لالقلي�م الن الدع�م الجوي 
اظه�ر ان�ه مؤث�ر ج�دا ف�ي انتصار 

الپيشمرگة، الفتا الى انه على الرغم 
من انه بحس�ب الواق�ع على االرض 
تعد المس�اعدات قليلة وليس�ت كما 
يجب، فانه اذا اريد انهاء الحرب فمن 
الضروري زيادة تس�ليح الپيشمرگة 
كم�ا ونوعا. وعن اخت�الف وجهات 
النظر بش�أن قوة وامكان�ات قوات 
الپيش�مرگة عل�ى االرض بي�ن م�ن 
يقول انها افضل من غيرها وبين من 
يؤكد انها ستقوم بالقتال في اراضي 
كردستان ومناطقها فقط، متسائلة 
ع�ن امكاني�ة ان تقاتل الپيش�مرگة 
خ�ارج  الس�ورية  الرق�ة  لتحري�ر 
المناطق الكردية، اجاب بارزاني بانه 
مع كل تلك التضحيات واالنتصارات 
الت�ي حققتها قوات الپيش�مرگة اال 
ان اولوية االقلي�م حاليا هي الحرب 
ض�د “داع�ش”، مش�يرا الى ان�ه اذا 
ل�م يت�م القضاء عل�ى ه�ذا التنظيم 
االرهابي ف�ي العراق وس�وريا فان 
االرهاب س�يبقى في المنطقة وفي 
العالم. وملمحا الى انه ضمن تحالف 
دول�ي ق�وي قد تك�ون الپيش�مرگة 
جزءا من القوة التي س�تحرر الرقة. 
واش�ارت الصحيفة ال�ى ان الرئيس 
االس�بوع  زار  اوالن�د  الفرنس�ى 
الماضي موسكو وواشنطن لتوحيد 
التحالف ضد “داعش” كعدو مشترك 
للجمي�ع وهذا يفهم من�ه ان الحرب 
الدبلوماس�ية الزاحة بشار االسد لم 
تعد في اولويات المهمات متس�ائلة 
فيم�ا اذا بارزان�ي متوافق�ا مع هذا 
ال�رأي، فرد بارزان�ي بالقول انه من 
الواضح ان االولوي�ة العليا لمهمات 
المجتمع الدول�ي تكمن في ضرورة 

القضاء على “داعش”، مستدركا انه 
يج�ب ايض�ا العمل لس�وريا ويكون 
لها االهداف نفسها، مبينا ان سوريا 
تحت�اج ال�ى ح�ل سياس�ي حقيقي 
الوطني�ة  المكون�ات  كل  يحت�وي 
المختلفة م�ن القومي�ات واالديان، 
ومش�ددا على االطمئنان على الجيل 
القادم من الكرد والس�نة والعلويين 

والمسيحيين والدروز واالخرين.
وتطرقت الصحيفة الى ما يش�ار 
م�ن غم�وض الموق�ف الترك�ي من 
الح�رب ض�د “داع�ش” وه�ل يرى 
بارزاني ان ياتي يوم يتعاون فيه مع 
تركيا لمس�اندة المعارضة السورية 
ف�ي الح�رب ض�د “داع�ش” ونظام 
االس�د والمنطق�ة االمني�ة المحددة 
في االراضي السورية وعلى الحدود 
التركية المواطنين السوريين، شيئا 
ممكن�ا، اش�ار بارزاني ال�ى انه في 
بداي�ة الحرب ض�د “داع�ش” كانت 
لديه مالحظ�ات على موقف وموقع 
تركي�ا اال ان�ه فيم�ا بع�د س�محت 
تركي�ا لق�وات الپيش�مرگة بالمرور 
عبر اراضيها للوص�ول الى كوباني، 
ب�ان دخ�ول  اعتق�اده  معرب�ا ع�ن 
تركي�ا ال�ى التحالف الدولي بش�كل 
جدي والمس�اهمة ف�ي الحرب ضد 
“دعش” لن يكون بدون نتيجة، وانه 
بص�ورة عام�ة يجب ان يك�ون لكل 
الدول معاييرها للتهديدات الخطيرة 
لالرهاب. وعن ح�رب الكرد وتركيا 
ضد االس�د وفرض منطقة آمنة عبر 
بارزان�ي عن اعتق�اده بان الش�عب 
يك�ون  ان  يج�ب  وح�ده  الس�وري 

صاحب القرار بشأن مستقبله.

السيد خامنئي ملعصوم: ال ينبغي السامح ألمريكا بالتحدث عن تقسيم العراق
      بغداد / المستقبل العراقي

عل�ي  اإليران�ي  المرش�د  أعل�ن 
الخامنئ�ي، أمس الثالثاء، انه ال ينبغي 
الس�ماح لألميركيي�ن بالحدي�ث ع�ن 
تقس�يم العراق، معتب�را أن العالقات 
والعراق�ي  اإليران�ي  الش�عبين  بي�ن 
س�نوات  رغ�م  بالمحب�ة”  “مفعم�ة 
الح�رب الثماني الت�ي فرضها صدام، 
بع�ض  مح�اوالت  م�ن  ح�ذر  فيم�ا 
“األط�راف األجنبية” إلثارة الخالفات 
ف�ي العراق.وقالت وكال�ة فارس، إن 
“المرش�د اإليران�ي عل�ى الخامنئ�ي 
اس�تقبل رئيس الجمهوري�ة العراقي 
فؤاد معصوم”، مؤك�دا أنه “ال ينبغي 

يتج�رءوا  ان  لألميركيي�ن  الس�ماح 
بالحديث عن تقسيم العراق”. وأضاف 
العراق�ي  “الش�باب  أن  الخامنئ�ي، 
الواعي والمقتدر ل�ن يخضع للهيمنة 
األميركي�ة”، واصف�ا العالق�ات بي�ن 
الش�عبين اإليران�ي والعراق�ي بأنه�ا 
“عريق�ة وتاريخي�ة وتف�وق عالقات 
الخامنئ�ي،  واإلقليم”.وأك�د  الج�وار 
الوطني�ة  الوح�دة  “ض�رورة ص�ون 
ف�ي الع�راق”، موضح�ا أن “الش�عب 
العراق�ي ش�عب عظي�م وذو تاري�خ 
عري�ق ويحظى بالطاق�ة المهمة جدا 
المتمثلة بالشباب القوي والواعي وال 
بد من استثمار هذه الطاقة في مسار 
إيص�ال الع�راق ال�ى مكانت�ه الالئقة 

به”.  وتابع الخامنئ�ي، أن “العالقات 
أخوية وودية ومفعم�ة بالمحبة بين 
اإليران�ي والعراق�ي رغ�م  الش�عبين 
س�نوات الحرب الثمان�ي التي فرضها 
ص�دام بتحري�ك م�ن األجان�ب، وهي 
عالقات مدهش�ة”، مبينا أن “مسيرة 
مراس�م زيارة األربعي�ن، هي أنموذج 
لهذه العالقة الودية، بحيث أن الشعب 
العراق�ي يب�ذل بس�خاء ومحب�ة في 
اإليرانيين”.وأكد  لل�زوار  اس�تضافته 
الخامنئ�ي بالق�ول، “على مس�ؤولي 
إي�ران والعراق اس�تثمار هذه األجواء 
والفرص�ة بأفضل ص�ورة ممكنة لما 
يص�ب في مصلح�ة البلدي�ن”، معربا 
“عن س�روره لتقدم القوات العراقية 

ف�ي الفت�رة األخي�رة وتغلبه�ا الجيد 
نس�بيا على فتن�ة داعش”.ولفت الى 
“ض�رورة صون الوح�دة الراهنة في 
العراق”، مؤكدا أن “رئيس الجمهورية 
العراق�ي بمكان�ة خاص�ة وبإمكان�ه 
أداء دور مؤث�ر في خف�ض الخالفات 
وتعزي�ز الوحدة”.وح�ذر الخامنئ�ي، 
األط�راف  بع�ض  مح�اوالت  “م�ن 
األجنبية إلثارة الخالفات في العراق”، 
مشيرا الى أن “الشعب العراقي، شيعة 
وس�نة وكردا وعربا، يتعايش�ون منذ 
قرون طويلة الى جانب بعضهم بعضا 
من دون أي مش�كلة ولكن لالسف ان 
بع�ض دول المنطق�ة وكذلك األجانب 
يسعون لتضخيم الخالفات، لذلك يجب 

الوق�وف أمام ذلك وتجن�ب أي ذريعة 
توف�ر األرضي�ة لظه�ور الخالفات”.

وتس�اءل الخامنئ�ي، “لم�اذا ينبغ�ي 
تقس�يم بلد كالعراق وهو البلد الكبير 
والغن�ي وصاح�ب التاري�خ، ليك�ون 
معّرضا للخالف�ات والنزاعات دوما”، 
موضح�ا أن “المس�ؤولين العراقيين 
ينظمون العالقات الخارجية مع الدول 
األخ�رى ومنه�ا أميركا على أس�اس 
مصال�ح ومناف�ع ش�عب ه�ذا البل�د، 
ولك�ن ال ينبغي الس�ماح لألميركيين 
بان يتصوروا العراق ملكية ش�خصية 
له�م  يحل�وا  م�ا  يطلق�وا  وان  له�م 
م�ن تصريح�ات وم�ا يش�اءون م�ن 

إجراءات”.
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      بغداد / المستقبل العراقي

وافق مجلس الوزراء العراقي، أمس الثالثاء، على تعديل فقرات مشروع قانون الموازنة االتحادية 
لعام 2016 المرس�ل الى مجلس النواب، وفيما لفت الى ضرورة تعديل مش�روع قانون هيئة دعاوى 
الملكي�ة م�ن قبل البرلمان، أكد احالة مدير عام دائرة حماية وتحس�ين البيئة في المنطقة الجنوبية 
عل�ى التقاعد بطلب من�ه. وقال المكتب االعالمي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت )المس�تقبل 
العراقي( نس�خة منه، إن “مجلس الوزراء وافق  في جلس�ته المنعقدة )الثالثاء( على تعديل فقرات 
مش�روع قانون الموازنة العامة االتحادية للسنة المالية 2016”. وأضاف البيان أن “مجلس الوزراء 
أكد خالل الجلس�ة على ضرورة تش�ريع مجلس النواب العراقي التعديل األول لمشروع قانون هيئة 
دعاوى الملكية وقم }13{ لسنه 2010 ، الذي سبق وأن وافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 
}16{ لس�نه 2014 انس�جاماً مع خطط اإلصالح وتوجهات الحكومة العراقية في الترشيق اإلداري 
ومكافح�ة الفس�اد”. وتابع البي�ان أن “مجلس الوزراء قرر إحالة مدير عام دائرة حماية وتحس�ين 

البيئة في المنطقة الجنوبية طه ياسين محمد على التقاعد حسب طلبه”.

جملس الوزراء يوافق عىل تعديل املوازنة

      بغداد / المستقبل العراقي

كان عل�ي عم�ران اح�د ضباط 
المدفعية بالجيش العراقي السابق 
قبل نح�و 20 عاماً، م�ا زال يتذكر 
جي�داً كي�ف انتقده ضاب�ط كبير، 
المي�ول ومتش�دد ج�داً  اس�المّي 
يدع�ى ط�ه طاه�ر العان�ي بعدما 
دخل عمران الى الحمام وفي بدلته 
العس�كرية العل�م العراق�ي ال�ذي 
كان معلق�اً وهو يحمل كلمة »الله 
اكب�ر«، الل�واء ط�ه طاه�ر العاني 
زج�ر عم�ران بغضب قائ�اًل له »ال 
يج�وز ش�رعاً الدخول ال�ى مكان 
نجس وان�ت تضع العلم العراقي«، 
فل�م ير عم�ران الل�واء العاني بعد 
سنوات الغزو االمريكي للعراق في 

عام 2003.
ف�ي قاع�دة مترامي�ة االطراف 
م�ن ش�مال العاصمة بغ�داد، اخذ 
اللواء العاني بعد ايام من س�قوط 
عل�ى  بالهيمن�ة  الس�ابق  النظ�ام 
العتاد واالس�لحة والذخيرة الحّية 
الحربية بش�احنات من  والمعدات 
تل�ك القاعدة العس�كرية التي كان 
العان�ي ل�واًء فيها، اّذ اس�تخدمها 
فيم�ا بع�د لض�رب ق�وات االم�ن 
العراقية بعدما انض�م الى جماعة 
إرهابي�ة تع�رف باس�م »التوحيد 
والجهاد« وهي إحدى فروع تنظيم 

»القاعدة« الرئيسي.
تدرج الضابط عمران في السلك 
العس�كري واصب�ح االن ضابط�اً 
برتب�ة لواء ف�ي الجي�ش العراقي 
ويش�رف عل�ى الل�واء الخام�س، 
يقول ان الضاب�ط العاني االن احد 

قادة تنظيم »داعش« العسكريين.

تح�ت زعام�ة المدع�و ابو بكر 
البغ�دادي زعيم تنظي�م »داعش«، 
فان القيادة العليا للتنظيم يش�رف 
عليه�ا كب�ار الضب�اط الس�ابقين 
العاملين في وكاالت االستخبارات 
للمقب�ور  التابع�ة  العس�كرية 
كب�ار  بحس�ب  حس�ين،  ص�دام 
المش�تغلين  العراقيي�ن  الضب�اط 
االمامي�ة  الخط�وط  ف�ي  الي�وم 
»داع�ش«،  مس�لحي  لمحارب�ة 
فض�اًل عن تأكيدات من مس�ؤولي 
االس�تخبارات بما فيها مس�ؤولو 
مكافح�ة االرهاب الرئيس�ية، بان 
المكاس�ب االخي�رة للتنظي�م من 
اجتياح ألراضي واسعة من العراق 
وس�ورية تم�ت بأش�راف ه�ؤالء 

الضباط السابقين.
الضاب�ط الس�ابقون في جيش 
صدام، مزجوا بي�ن افكار التنظيم 
واالنضب�اط العس�كري من ناحية 
ج�ذب المس�لحين المتطرفين من 
ودمج�وا  العال�م،  انح�اء  جمي�ع 
مث�ل  االرهابي�ة  التكتي�كات 
التفجيرات االنتحارية مع العمليات 
العس�كرية، كم�ا وضع مس�ؤولو 
الجي�ش الس�ابق، مجموع�ة م�ن 
المعلومات بش�أن التجس�س على 
قوات االمن العراقية وكذلك صيانة 

وتطوير االسلحة الكيمياوية.
باترك سكنير، ضابط سابق في 
وكالة ال�� »CIA« االمريكية، خدم 
فت�رة ف�ي العراق ق�ال ان »ضباط 
ص�دام حس�ين ومخابرات�ه كانوا 
عنص�راً ضروري�اً ف�ي النجاحات 
الميداني�ة الت�ي حققه�ا التنظي�م 
الماض�ي،  الع�ام  ف�ي  المتط�رف 
وهذا ما ح�ّول المنظمة االرهابية 

من تنظيم الى )ش�به دولة(، كون 
تك�ن  ل�م  العس�كرية  النجاح�ات 
فك�رة ارهابية بل كان�ت نجاحات 
اليوم  عسكرية«. ويشغل س�كنير 
مدي�راً عام�اً لمجموع�ة صوفان، 
وهي ش�ركة خدمات استخباراتية 

خاصة.
سعود محس�ن حسن، معروف 

بأسماء مستعارة كثيرة منها، ابو 
معتز وأبو مسلم التركماني، وفقاً 
لمدير المخابرات، الذي اكد لوكالة 
االسوشيتد برس رغم عدم تخويله 
المدع�و  ان  لإلع�الم،  بالتصري�ح 
محس�ن كان ايضاً يس�تخدم اسماً 
مستعاراً وهو فاضل الحيالي وهذا 
االس�م كان يستخدمه قبل سقوط 

النظام السابق.
الغ�زو االمريكي، ُس�جن  بع�د 
حس�ن حال�ه ح�ال كثيري�ن ممن 
تورط�وا ف�ي االنضم�ام لتنظي�م 
القاع�دة، حي�ث كان معتق�اًل في 
سجن بوكا االمريكي الذي كان فيه 

زعيم تنظيم »داعش« البغدادي.
كبي�رة  حاضن�ة  كان  الس�جن 

المتطرف�ة،  اإلرهابي�ة  للجماع�ة 
وه�ذا ما ات�اح للبغ�دادي االتصال 
مع ضب�اط صدام الس�ابقين بمن 
الخاص�ة  الق�وات  اف�راد  فيه�م 
والق�وات  الجمه�وري  والح�رس 
ش�به العس�كرية المعروفة باسم 

)الفدائيين(.
هن�ا يق�ول مدي�ر المخابرات، 

خطب�اً  يعط�ي  البغ�دادي  »كان 
لحسن، مما انتج منه قيادياً فعاالً، 
وهذا ايض�اً دفع بقي�ة المعتقلين 
باالض�راب في الس�جن، مما أجبر 
االمري�كان على التن�ازل وتخفيف 

العقوبات عنهم.
س�جناء بوكا الس�ابقون، االن 
التنظي�م االرهاب�ي، من  يدي�رون 
بينه�م اب�و ع�الء العف�اري، وهو 
القاع�دة  تنظي�م  ف�ي  القي�ادي 
الس�ابق ويش�غل االن مدي�راً لم�ا 
يس�مى ب�)بي�ت الم�ال( لتنظي�م 
داعش او الخزان�ة، وفقاً لمخطط 
عرض�ه مدي�ر المخاب�رات لوكالة 
االسوش�يتد برس يبين التسلس�ل 
الهرمي للتنظيم من حيث القيادة.

رئي�س الجه�از يق�ول ايض�اً، 
ان البغ�دادي وضع ه�ؤالء الرفاق 
بالقرب من�ه بعدما اصي�ب بغارة 
جوي�ة ف�ي وقت س�ابق م�ن هذا 
العام، كما عّين منهم في المجلس 
االرهابي�ة  للجماع�ة  العس�كري 
الذي�ن يبلغ عددهم من س�بعة الى 
تس�عة، اربعة منه�م ضباط صدام 
المقربي�ن. واس�تقطب البغ�دادي 
س�جناء بوكا الى دائرته الداخلية، 

معيناً اياهم حراساً امنيين له.
وتق�در اعداد قدامى المحاربين 
في عه�د المقب�ور المنتمين اليوم 
الى تنظيم »داع�ش« من بين 100 
ال�ى 160 ضابط�اً الذي�ن يديرون 
قيادة داعش العسكرية، وهم برتب 
مختلفة ومنها رفيعة المس�توى، 

وفقاً لمسؤولين.
وعادًة يكون اس�تقطاب هؤالء 
الضباط من المناطق الس�نية مثل 
محافظة االنبار على سبيل المثال.

160 ضابطًا من جيش »املقبور« يقودون عمليات »داعش« ضد العراقيني
تأكيدًا لمعلومات »             «

       المستقبل العراقي/ عادل الالمي

ل�م يتب�ق س�وى 12 ح�ي بالرمادي 
من مجم�وع 32, تحت س�يطرة تنظيم 
»داعش«, وس�ط تقدم متواصل للقوات 
األمنية القتحام مركز المدينة, المحاصر 
حالي�اً من قب�ل مقاتلو جه�از مكافحة 

اإلرهاب.
ويأتي ذلك بعد أكمال تطهير منطقة 
ال� خمسة كيلو, أمس الثالثاء,  اثر رفع 
األلغ�ام منه�ا, في حين نفت واش�نطن 
تحري�ر  مقاب�ل  ش�روط  أي�ة  وض�ع 

الرمادي.
وتع�زو حكوم�ة االنب�ار المحلي�ة, 
أس�باب تأخير معارك تطهي�ر الرمادي 
والمناطق الغربية للمحافظة، إلى وجود 
المفخخة  الناس�فة والمن�ازل  العبوات 
والمدنيي�ن الذي�ن يس�تخدمهم تنظي�م 

»داعش«  كدروٍع بشرية له.
وق�ال المستش�ار اإلعالم�ي لجهاز 
مكافح�ة اإلره�اب  س�مير الش�ويلي ، 
إن »22 حي�اً ف�ي مدين�ة الرم�ادي ت�م 
تحريرها«، مبيناً أن »عدد أحياء الرمادي 

يبلغ 39«.
وأضاف الشويلي، أن »القوات األمنية 
تحاصر مركز مدينة الرمادي«، مش�يراً 
الى »مقتل 50-100 إرهابي في منطقة 

ال�5 كيلو«.
وتابع، أن »جه�از مكافحة االرهاب 
 11 وقت�ل  مفخخ�ة  عجل�ة   35 فج�ر 
انتحاري�اً وح�رر 22 مدني�اً ف�ي نف�س 

المنطقة«.
 وتش�هد الرمادي عمليات عس�كري 
انطلقت بداية الشهر الماضي الستعادة 
الس�يطرة عليه�ا وطرد تنظي�م داعش 
العس�كرية  الق�وات  وتش�ارك  منه�ا، 
ومقاتلي العش�ائر وطيران التحالف في 

تلك العمليات.
بالمقاب�ل, نف�ت س�فارة الوالي�ات 
المتح�دة في بغ�داد ان يك�ون التحالف 
الدولي بقيادة امريكا قد وضع شروطاً 

مسّبقة لعمليات تحرير مدينة الرمادي.
وقال الناطق الرس�مي في السفارة، 
إن »التحال�ف الدول�ي بقي�ادة الواليات 

ويدع�م  يش�جع  األمريكي�ة  المتح�دة 
باس�تمرار ق�وات األم�ن العراقية على 
تحرير الرمادي في أقرب وقت ممكن«.

واكد انه »سيس�تمر التحالف الدولي 
بتوجيه الضربات الجوية المدمرة دعماً 
للعمليات البرية العراقية ضد داعش في 

الرمادي ومناطق أخرى في العراق«.
»التقاري�ر  ان  الناط�ق  وأوض�ح 
اإلعالمي�ة التي تش�ير إل�ى أن التحالف 

الدولي قد تس�بب بتأخير أو قام بوضع 
شروطاً على عملية تحرير الرمادي هي 

تقارير عارية عن الصحة تماما«.
المتح�دث  ق�ال  »كم�ا  ان�ه  وتاب�ع 
العسكري للتحالف الدولي العقيد ستيف 
وارن م�راراً وتك�راراً, لق�د توافرت كل 

العناصر الالزمة لتحرير الرمادي«.
وعن الموقف بالم�دن التي أعلن عن 
تحريره�ا مؤخ�راً, قال قائ�د العمليات 
الخاص�ة الثالثة التاب�ع لجهاز مكافحة 
اإلرهاب اللواء الركن س�امي العارضي، 
أنه » تم اكمال تطهير منطقة ال� خمسة 
كيلو غ�رب الرم�ادي، بعد رف�ع جميع 
األلغ�ام والعبوات الناس�فة من البيوت 
والطرقات والش�وارع الرئيسية فيها«، 
مبين�ا ان »قوة م�ن العملي�ات الخاصة 
التابعة لجهاز مكافحة االرهاب وافواج 
طوارئ ش�رطة االنبار تسيطر بالكامل 

على المنطقة«.
وأضاف العارضي، انه »تم االستيالء 
عل�ى أس�لحة ومع�دات والعث�ور عل�ى 
كميات من العبوات الناس�فة في أماكن 
متفرق�ة من منطقة ال� خمس�ة كيلو«، 
الفت�ا ال�ى ان »داع�ش تكب�د عناصره 

خسائر مادية وبشرية في المنطقة«.
بم�وازاة ذلك,  تمكنت قوة من الجهد 
الهندس�ي التابع لقيادة الفرقة السابعة 
بالجي�ش ، من تفجير 52 عبوة ناس�فة 
وتفكيك ستة منازل مفخخة في منطقة 
البوحيات ضمن قضاء حديثة, بحس�ب 

قائد عمليات الجزيرة والبادية.
وق�ال اللواء عل�ي إبراهي�م دبعون، 
أن »ق�وة أخرى تابعة للفرقة الس�ابعة 
تمكنت من العثور على 4 منصات إطالق 

الصواريخ في نفس المنطقة«.
محيط�ة  وق�رى  مناط�ق  وتش�هد 
بقضاء حديثة وناحية البغدادي عمليات 
م�ن  وتطهي�ر  لتحريره�ا  عس�كرية 
جيوب لتنظي�م »دعش«، وتش�ارك في 
تل�ك العملي�ات قوات الجي�ش ومقاتلي 

العشائر.

الرمادي يف قبضة  القوات األمنية.. و »داعش« يواجه »اإلبادة« بالـ 5 كيلو
جهاز مكافحة اإلرهاب: توغلنا بالمدينة ومركزها محاصر

حتالف النجيفي اجلديد يضم »دواعش«.. والنواب »السنة« يرفضونه
       المستقبل العراقي/نهاد فالح

الق�وى  اتح�اد  ف�ي  ن�واب  يح�ذر 
الوطني�ة, أم�س الثالث�اء, من مخطط 
إلدخال تنظيم »داع�ش« اإلرهابي في 
العملية السياس�ية, كبديل ل� »السنة«, 
مؤكدي�ن أن جه�ات دولي�ة وإقليمي�ة 

تعمل بهذا التوجه.
وتأتي تلك التحذيرات بعد يوم واحد 
م�ن اإلع�الن ع�ن تحالف جدي�د يمثل 
»السنة« بقيادة أسامة النجيفي, والذي 
للقض�اء  يض�م ش�خصيات مطلوب�ة 
العراقي, وأخ�رى متهمة بالتعاون مع 
»داعش« والمس�اهمة بإسقاط المدن 

الغربية بيد التنظيم المتطرف.   
ويع�رب القيادي في اتح�اد القوى 
الوطني�ة النائب محم�د الكربولي، عن 
خشيته من جعل تنظيم »داعش« أشبه 
ب طالب�ان األفغاني�ة في الع�راق، فيما 
اش�ار ال�ى وجود جه�ات دولي�ة تريد 
جعل التنظيم بديال عن المكون الس�ني 

بالعملية السياسية.
وقال الكربول�ي إن »مايحدث اليوم 
في العراق وس�وريا ينذر بخطر تكرار 

تجربة طالبان األفغانية في البالد«.
وأض�اف الكربول�ي »كذل�ك ممكن 
أن يدخل�وا هؤالء بالعملية السياس�ية 
لجعلهم بدالء عن المكون السني فيها«، 
موضح�اً أن »الجمي�ع يع�رف داع�ش 
ه�و أنتاج دولي ولي�س محلي، وهناك 

أجندات يراد تمريرها عن طريقهم«.
وما أن أُعلن ف�ي العاصمة األردنية 
عمان، أم�س األول االثني�ن، عن تكتل 
جديد للقوى الس�نية ف�ي العراق حتى 
بدأت االتهامات تطول بعض األس�ماء 

المشاركة في التحالف الجديد.
وأبدت قيادات سنية اعتراضها على 
إش�راك بعض ما عده�م متورطين في 

إسقاط المدن الغربية بيد داعش.
ويهدف التجم�ع الجديد، الذي يضم 
قادة الكتل البارزة في التيارات السنية 
المختلفة، إليجاد »موقف سّني موّحد« 

من القضايا السياسية في العراق.
خش�يتها  س�نية  أط�راف  وتب�دي 
م�ن محاول�ة تبذلها أطراف سياس�ية 
لاللتف�اف عل�ى ق�وى ش�اركت ف�ي 
المحافظ�ات  ف�ي  داع�ش  مواجه�ة 

المحتلة.
وكان عدد من اعضاء مجلس صالح 
الدي�ن قد صوتوا، خالل جلس�ة طارئة 
عقدت في بغداد، عل�ى إقالة المحافظ 
مجل�س  ورئي�س  الجب�وري  رائ�د 

المحافظة أحمد الكرّيم.
واتهم الكرّيم المصوتين على اقالته 
بالتعاون م�ع داعش والمش�اركة في 

سقوط المحافظة بيد التنظيم.
النجيف�ي، رئي�س  وأعل�ن أس�امة 
ائت�الف متح�دون، عن تش�كيل »لجنة 
تنسيق عليا« تضم 13 شخصاً من ابناء 
المحافظات الست التي يسكنها السنة 

في العراق.
وذكر بيان لمكتب النجيفي انه »على 
م�دى أش�هر ع�دة، عق�دت اجتماعات 
ولق�اءات متع�ددة األط�راف لممثل�ي 
الحكوم�ة  ف�ي  الس�ت  المحافظ�ات 
ومجلس النواب م�ن أجل االتفاق على 
خريط�ة طري�ق ومب�ادئ عام�ة، وتم 
االتفاق يوم الجمعة 20 تش�رين الثاني 
2015 عل�ى تش�كيل )لجن�ة التنس�يق 

العليا(«.
وأظهر البي�ان أن لجنة دائمة تضم 
13 أس�ماً، لكن نش�ر 12 فقط على أن 

يضاف ممثل آخر عن صالح الدين.
 وبحس�ب النائب خال�د المفرجي، 
فإن التكتل الس�ني الجديد يس�عى في 
المرحل�ة المقبل�ة الى »عق�د اجتماع 
في بغداد خالل االس�بوعين المقبلين، 
سيؤس�س لمؤتم�ر عام تحض�ره كل 
القيادات السنية المشاركة في العملية 

السياسية«.
وتع�د ه�ذه الخط�وة األول�ى ف�ي 
طريق توس�ع التجم�ع الجدي�د، وفقاً 
معارض�ي  نح�و  باس�مه،  للمتح�دث 

الداخل والخارج.
»اللجن�ة  أن  المفرج�ي  ويق�ول 
س�يكون لها نظام داخلي وآليات عمل 
وسوف تبدأ بالضغط عبر الشخصيات 
البارزة المشاركة فيه لتحقيق االهداف 
السياس�ية وتشريع قوانين مهمة مثل 

العفو العام والحرس الوطني«.

واقتص�ر التكت�ل الجديد على بعض 
الش�خصيات الس�نية، ألنه  أهمل قوى 
جدي�دة ظه�رت عق�ب احت�الل داعش 
، مث�ل العش�ائر والش�باب المحارب�ة 
لإلره�اب  فضالً عن ق�ادة التظاهرات 
والح�راك الش�عبي, بحس�ب مص�ادر 

مقربة من اتحاد القوى.
وانتقدت المصادر, أس�ماء شاركت 
في التكت�ل الجديد بالقول إن »بعضهم 
ل�م يحافظ عل�ى المدن من الس�قوط 
بي�د داعش وش�ارك بذل�ك«، مؤكداً أن 
»التجمع اعاد لنا بعض الشخصيات التي 
كانت تعرض نفسها كناطقة باسم ما 
تسمى بس�احات العز والكرامة، وكأن 

ذاكرتنا قصيرة إلى هذا الحد«.
ف�ي غض�ون ذل�ك تق�ول نائبة عن 
اتحاد الق�وى إن »أغلب أعض�اء اتحاد 
القوى تفاجأوا بإع�الن التكتل الجديد 

ألنهم سمعوا عنه من اإلعالم«.
النائبة انتص�ار الجبوري،  وتضيف 
، أن »االجتم�اع ج�رى ف�ي العاصم�ة 
االردني�ة وحينم�ا س�معنا ب�ه بدأن�ا 
االتص�ال ببعضن�ا ف�ي اتح�اد الق�وى 

لالستفسار عن الحدث الجديد«.
وتبين الجب�وري إن »اعضاء اتحاد 
الق�وى ينتظ�رون ع�ودة الق�ادة ال�ى 
بغداد لتوضيح اهداف التجمع الجديد«، 
مرجحة أن »يتحول التحالف الى حزب 
سياس�ي بعد دخ�ول قان�ون االحزاب 

الجديد حيز التنفيذ«.

برلمانيون يحذرون من مخطط »خبيث«



يقوده ساسة من أميركا وأوربا

ع�د س�قوط األنظم�ة ف�ي بعض 
مناطق الش�رق األوسط، وبعد تهاوي 
س�قطت  قديم�ة،  تاريخي�ة  حقائ�ق 
اليوم مجموع�ة م�ن “التابوهات” أو 
المحرمات السابقة في المنطقة، وفي 
مقدمتها “قدس�ية” الحدود بين الدول 
ف�ي الش�رق األوس�ط وفق م�ا نقلت 
صحيفة الس�تامبا، التي لم تستبعد أن 
يتبنى المفاوضون والدبلوماسيون في 
فيين�ا قريباً، س�يناريو تعديل الحدود، 
ف�ي إط�ار مش�اريع الحل السياس�ي 

للمشاكل المتراكمة في المنطقة. 
وقالت الصحيفة إن دبلوماس�يين 
وعس�كريين وزعماء دينيين ومحللين 
سياس�يين واس�تراتيجيين انخرط�وا 
بش�كل متزاي�د ف�ي الفت�رة األخيرة، 
في النقاش�ات والدعوات إلى ضرورة 
التخلص من عقدة الحدود، والمغامرة 
بطرح خيار الدول العرقية والطائفية، 
ف�ي  المتهاويي�ن  الهيكلي�ن  لت�رث 
س�وريا والع�راق، بعد زوالهم�ا عملياً 

وموضوعياً.
ونقلت الس�تامبا في هذا السياق، 
ع�ن مبع�وث ب�اراك أوبام�ا الس�ابق 
إلى أفغانس�تان وباكس�تان، جايمس 
م�ن  الي�وم  “المطل�وب  إن  دوبن�س، 
المفاوضي�ن ف�ي فيينا، اتخ�اذ إجراء 
حاسم بفرض وقف إطالق في سوريا، 
وتقس�يمها عل�ى طريق�ة ألمانيا بعد 
الح�رب العالمي�ة الثانية ف�ي 1945” 
وأوضح المس�ؤول األمريكي السابق، 
أن الح�ل يكم�ن ف�ي تقس�يم س�وريا 
على أس�اس مناطقي طائفي وعرقي 
“كردي�ة ف�ي الش�مال عل�ى الح�دود 
التركية، وس�نية في الوسط، وعلوية 
في الساحل، ومنطقة خاضعة لإلدارة 
الدولية في األراضي التي ُيهيمن عليها 

داعش اليوم”.

وأوض�ح المتح�دث األمريك�ي أن 
مش�روع الرق�ة عل�ى غ�رار برلي�ن، 
يع�د أفضل خي�ار ممكن لس�وريا في 
المستقبل بعد نجاحه في ألمانيا “التي 
بقي�ت مقس�مًة 44 س�نة، ث�م عادت 
لتتوح�د من جديد بعد توفر الش�روط 
التجرب�ة  ُتك�رر  ال  فل�م  المناس�بة، 

الناجحة في سوريا؟”.
وتتزام�ن ه�ذه الدعوة، م�ع تأكيد 

مماثل للباحث المتخصص في شؤون 
القومي�ات ف�ي معه�د بيركب�اك ف�ي 
لندن، اريك كوفم�ان، الذي طرح خيار 
العرقي�ة والطائفية، في  “الكانتونات 
إط�ار فدرالي م�رن، لحل المش�كلتين 

السورية والعراقية”.
ومن جهته أوضح الباحث الفرنسي 
ف�ي مجموع�ة البح�وث والدراس�ات 
حول المتوسط والشرق األوسط، في 

وثيقة نشرها في آخر سبتمبر)أيلول( 
أن سوريا تحتاج اتفاقية دايتون 2، أو 
مماثل�ة لدايتون األول�ى التي وضعت 
ح�داً للح�رب المدم�رة ف�ي البوس�نة 
والهرس�ك، بعد القبول بتقسيم الدولة 
إلى كيانات ش�به مستقلة على أساس 
بي�ن  والطائف�ي  العرق�ي  االنتم�اء 

البوسنيين والكروات والصرب.
قصف طائفي

كل  “وف�ي  الوثيق�ة:  وأضاف�ت 
الح�االت، ال يصع�ب عل�ى المالح�ظ 
االنتب�اه إلى حقيقة التقس�يم العرقي 
والطائف�ي عل�ى األرض في س�وريا، 
في تنظيم سياسي وإداري ال يعلن عن 
نفس�ه” فقط. وأضافت الصحيفة، أن 
القوى الدولية التي تتدخل في الصراع 
الس�وري، تتص�رف بدوره�ا على هذا 
األس�اس العرق�ي والطائف�ي، ولك�ن 

ينقصها المجاهرة به، فال يصعب على 
المالح�ظ العادي مث�اًل التنب�ه إلى أن 
التدخل الروسي في سوريا، الذي جاء 
“لضم�ان الوح�دة الترابي�ة والوطنية 
الس�ورية” أبعد ما يكون ع�ن ذلك، إذ 
يترك�ز القصف عل�ى مناط�ق الغرب، 
ال�ذي “يعد الن�واة األول�ى والحاضنة 
الطبيعي�ة للدول�ة العلوي�ة المنتظرة، 
وأساس�اً المنطق�ة الس�احلية ح�ول 

والمناط�ق  والالذقي�ة،  طرط�وس 
المحاذي�ة له�ا ف�ي محافظ�ات إدلب 

وحماه وحمص ودمشق”.
وإذا كان الحل الطائفي في سوريا 
بهذا الش�كل ف�إن الوضع ف�ي العراق 
ال يختل�ف كثيراً عن الجارة الس�ورية، 
وأش�ارت الصحيفة إلى كلم�ة الوداع 
التي ألقاها الجنرال األمريكي رايموند 
أوديارنو، رئيس األركان الس�ابق بعد 
تقاعده من العمل العسكري بعد خدمة 
40 س�نة، قض�ى األخي�رة  تواصل�ت 
منه�ا ف�ي قي�ادة الق�وات األمريكية 
ف�ي العراق، والتي ق�ال فيها إنه “غير 
قل�ق عل�ى مصيرالحرب ض�د داعش، 
ولكن�ه مرعوب م�ن النتائج المحتملة 
للصراع الس�ني الشيعي في المنطقة، 
في غي�اب مصالحة حقيقي�ة بينهما، 
ما يعني اختفاء الع�راق نهائياً وتقدم 
الحل العرقي والطائفي على غيره من 

الحلول السياسية األخرى”. 
كلم�ة  أن  الس�تامبا،  وأَضاف�ت 
الجنرال المتقاعد فجرت غضب بغداد، 
الت�ي هاجم�ت الرجل بأش�د العبارات 

وكالت له االتهامات المختلفة. 
ه�ذه  ع�ن  تعبي�ر  أوض�ح  وف�ي 
“اإلرادة” أو الرؤي�ة الدولية الناش�ئة، 
المخض�رم  العس�كري  المحل�ل  ق�ال 
يواف ليمور، في ما ُيش�به النبوءة، إن 
استعادة الشرق األوسط الذي قام بعد 
اتفاقية سايكس بيكو في 1916، غير 
ممكن�ة في ظل اإلص�رار على تجاهل 
الخي�ار العرقي “وبع�د هزيمة داعش 
ودحره من قب�ل المجموع�ة الدولية، 
س�يكون على الجميع القب�ول بأربعة 
كيان�ات أو دول جدي�دة، تح�ل مح�ل 
سوريا والعراق نهائياً، شيعية وسنية 
وكردي�ة وعلوية، عل�ى األراضي التي 
تش�كل فيه�ا ه�ذه الكيان�ات العرقية 
تواص�ل  م�ع  األغلبي�ة،  والطائفي�ة 

جغرافي تام”.

خمطط: العراق وسوريا »كانتونات« طائفية بعد سحق »داعش«

ل�م ت�زل أحجي�ات غ�از العراق 
تس�تعصي على فهم كب�ار العلماء، 
وتحرج أصح�اب المواهب العقلية 
وس�ائل  وضعتن�ا  فق�د  الفائق�ة. 
اإلعالم هذه األي�ام أمام حزمة من 
األلغ�از والمعض�الت، الت�ي يتعذر 
عل�ى العباق�رة فك رموز ش�فرتها 
المعق�دة، إذ تناقلت وكاالت األنباء 
خبري�ن متناقضي�ن ع�ن موضوع 
الع�راق  إن  يق�ول:  خب�ر  واح�د. 
سيباشر بتصدير الغاز عبر المنافذ 
األردني�ة، وخب�ر آخ�ر يق�ول: إنه 
سيباشر باستيراد الغاز من الحقول 

اإليراني�ة عب�ر خط�وط األنابي�ب 
المارة بمدينة )ديالى(. 

أي الخبرين أصح ؟ وأيهما أكثر 
مصداقي�ة م�ن اآلخر ؟. االس�تيراد 
أن  يمك�ن  وكي�ف  ؟،  التصدي�ر  أم 
نقوم باس�تيراد الغ�از عبر منافذنا 
الش�رقية، ث�م نص�دره ف�ي الوقت 
نفس�ه عبر منافذنا الغربية ؟. وهل 
الغاز الذي ننوي اس�تيراده يختلف، 
من حي�ث الخ�واص والنوعية، عن 
الغ�از الذي ننوي تصدي�ره ؟. أم أن 
الغاز المس�تورد ٌيعاد تصديره مرة 
أخ�رى بفوائ�د ربحي�ة مجزي�ة ؟، 

وهل عقود التصدي�ر، التي ُيقال أن 
وزارة النف�ط أبرمته�ا م�ع األردن 
لبي�ع فائض الغاز الطبيعي، تختلف 
عن عقود االس�تيراد، التي ُيقال أن 
وزارة الكهرب�اء أبرمته�ا مع إيران 
إل�ى  تنتمي�ان  الوزارتي�ن  أن  أم  ؟. 
إنن�ا  أم  ؟.  منفصلي�ن  معس�كرين 
نحن الذين نغالط أنفس�نا، فنفسر 
األمور في ضوء م�ا تدركه أدمغتنا 
المعطوبة ؟. قبل بضعة أيام نشرت 
وكاالت األنب�اء خب�راً ع�ن تعاق�د 
الع�راق مع إي�ران الس�تيراد )35( 
مليون متر مكع�ب )mcm/d(، من 

الغ�از المس�ال لتغطي�ة احتياجات 
مدين�ة البص�رة عل�ى م�دى س�ت 
التوقيع  س�نوات متواصل�ة، وت�م 
على االتفاق بين مدير ش�ركة الغاز 
الطبيعي اإليران�ي )رضا العراقي(، 
ووكي�ل وزي�ر الكهرب�اء العراق�ي 
)خالد حس�ن صال�ح(، وقد تكفلت 
إي�ران ببناء البن�ى التحتية لتحقيق 
متطلبات نقل الغاز إلى العراق على 
ثالث مراح�ل، تبدأ بس�بعة ماليين 
متر مكعب باليوم، ثم تزداد تدريجياً 

حتى تبلغ الحدود المتفق عليها. 
م�ن ناحي�ة أخ�رى ذك�ر بي�ان 

لش�ركة )ش�ل( إن مش�اريع الغاز 
ف�ي البصرة س�تكون ه�ي األكبر، 
وإن حصة شركة غاز الجنوب فيها 
س�تكون بنس�بة )%51(، وحص�ة 
ميتسوبيش�ي )%5(، بينم�ا تكون 
حصة شركة شل )%44( على مدى 

ربع قرن من الزمان.
فهم�ه  نس�تطيع  ال  م�ا  أم�ا 
حت�ى اآلن، ويصع�ب علين�ا ادراكه 
وتفس�يره، ه�و تصريحات مجلس 
الوزراء حول مش�روع إرسال الغاز 
المح�روق )نع�م المح�روق( إل�ى 
الكوي�ت لمعالجته هناك، وال ندري 

المتطاير  ه�ل سيرس�لون دخان�ه 
في األج�واء المفتوح�ة ؟، أم أنهم 
س�يجمعون رماده المتساقط فوق 
رؤوس الن�اس ف�ي البص�رة ؟، ثم 
يرسلونه بعد تعبئته في صهاريج، 
ف�ي  أو  مناطي�د  ف�ي  ضغط�ه  أو 
بالون�ات ؟. وم�ا ه�ي المبالغ التي 
يتعين علينا دفعه�ا للكويت مقابل 
معالجته�ا لذلك الغ�از المحروق ؟. 
وهل اس�تغنى الع�راق نهائي�اً عن 
المتخصص�ة  الجنوبي�ة  محطات�ه 
بكب�س الغ�از ومعالجت�ه وفصل�ه 

وتكريره ؟.

   بغداد / المستقبل العراقي

اهلجامت املعادية 
للمسلمني يف بريطانيا 

ترتفع اىل 300 باملئة
   بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت دراس�ة أجرته�ا 
مام�ا”،  “تي�ل  مجموع�ة 
الهجم�ات  برص�د  المعني�ة 
ف�ي  للمس�لمين،  المعادي�ة 
بريطانيا، أنه�م رصدوا 115 
حادث�ة معادي�ة للمس�لمين، 
بي�ن هجم�ات ومضايق�ات، 
ق�د تك�ون لفظي�ة أحياًنا أو 
األس�بوع  خ�الل  جس�دية، 
ال�ذي ت�ال هجم�ات باري�س 

اإلرهابية.
ال�ذي  التقري�ر  وأوض�ح 
أعدت�ه المجموع�ة أن هن�اك 
زيادة في الح�وادث المعادية 
للمس�لمين في البالد بنس�بة 

.300%
صحيف�ة  ونقل�ت 
بيان�ات  “األنديبيندن�ت”، 
التقري�ر، وذكرت أن النس�اء 
تتراوح  اللوات�ي  المحجب�ات 
أعماره�ن بي�ن 45-14، هن 
األكث�ر تعرًض�ا لمث�ل ه�ذه 
ه�ذه الهجمات، مش�يرة أنه 
“م�ن المرجح أن يكون العدد 
الفعلي للحوادث أعلى بكثير، 
لك�ن ل�م يت�م الكش�ف عنها 
بسبب عدم إبالغ الشرطة في 

كل الحاالت”.
أن  التقري�ر  وأوض�ح 
“العديد م�ن الحوادث وقعت 
ف�ي وس�ائط النق�ل الع�ام، 
8 م�ن الضحاي�ا كان�وا  وأن 
بصحب�ة أطفالهم عند وقوع 

االعتداءات”.
أن  الصحيف�ة  وأضاف�ت 
“العدي�د من الضحاي�ا أفادوا 
أن�ه لم يس�اعدهم أح�د أثناء 
وال  العت�داءات،  تعرضه�م 
حت�ى م�ن ب�اب المواس�اة، 
بأنه�م  يش�عرهم  وه�ذا 
وحيدون  محرج�ون  ضحايا 
وغاضبون حيال ما أصابهم”. 
مجل�س  أن  بالذك�ر،  جدي�ر 
مسلمي بريطانيا، أدان بشدة 
هجم�ات باري�س اإلرهابي�ة 
الت�ي وقعت في 13 نوفمبر/ 
تش�رين ثاني الحالي، تبناها 
 129 داع�ش، وأودت بحي�اة 
ش�خًصا، فيما جرح أكثر من 

300 آخرين.

ووتش: البحرين تقوم بعمليات تعذيب وصعق بالكهرباء 
وانتهاكات جنسية بحق املعتقلني

   بغداد / المستقبل العراقي

اتهم�ت منظمة “هيومان رايتس 
ووت�ش” الحقوقي�ة الدولية، أجهزة 
البحريني�ة، باالس�تمرار في  األم�ن 
تعذيب المحتجزين.وقالت في تقرير 
“رغم وعد مل�ك البحرين  بوضع حد 
له�ذه الممارس�ات”, وس�جل تقرير 
المنظمة  انته�اكات بحق محتجزين 
وثقته�ا لجن�ة مس�تقلة بع�د قم�ع 
للديمقراطية  المؤي�دة  االحتجاجات 
عام 2011، وتوصل إلى أن السلطات 
عج�زت إنهاء حال�ة “االنتهاك بدون 
عقوبة”.وق�د أث�ار القم�ع العني�ف 
لالحتجاجات التي قتل فيها العشرات 
وج�رح المئ�ات احتجاج�ات دولية، 

مما ح�دا بالعاه�ل البحرين�ي الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة إلى تشكيل 
لجن�ة م�ن خب�راء حقوق اإلنس�ان 
تحت اسم “لجنة التحقيق البحرينية 
الدولي�ة”، للتحقي�ق ف�ي انته�اكات 
حقوق االنس�ان. وقال�ت اللجنة في 
تقريره�ا إن “وكالة األم�ن القومي 
تتب�ع  البحريني�ة  الداخلي�ة  ووزارة 
ممارس�ات جس�دية ونفس�ية غي�ر 
مقبولة، تصل في بعض الحاالت إلى 
درجة التعذي�ب، وتطال ع�ددا كبيرا 
من المحتجزين”. وقبل الملك التقرير 
كامال وش�كل ثالث لج�ان حكومية 
بغ�رض إنه�اء التعذيب، لك�ن تقرير 
ا”هيومان رايت�س ووتش” يقول إن 
اللجان لم تكن تتمتع باس�تقاللية أو 

شفافية كافية، وإنها فشلت بالقيام 
المنظم�ة  أج�رت  وق�د  بمهمته�ا، 
مقابالت مع عشرة موقوفين وقالوا 
لها إنهم أخضعوا لتحقيقات قسرية 
مراك�ز  الداخلي�ة وف�ي  وزارة  ف�ي 
الشرطة منذ عام 2012، وقال أربعة 
محتجزي�ن س�ابقين إنه�م تعرضوا 
للتعذيب في ش�هر م�ارس/آذار عام 
2015.وق�ال عدي�دون إنهم تعرضوا 
والتعلي�ق  الكهربائي�ة  للصدم�ات 
باألصف�اد  المقي�د  المعص�م  م�ن 
وتعريضهم للبرد الش�ديد واالنتهاك 
الجنس�ي.وقد اعتقل حس�ين جواد، 
الناش�ط في مجال حقوق اإلنس�ان 
في ش�هر فبراير/ش�باط، وتعرض 
للض�رب والتهديد باغتصاب زوجته، 

وزارة  ف�ي  الع�ام  المحق�ق  لك�ن 
الداخلية البحريني�ة الجنرال إبراهيم 
الغي�ث أصر في رس�الة أرس�لها إلى 
منظم�ة “هيومان رايتس واتش” أن 
الوزارة نفذت توصية لجنة التحقيق 
الدولية.وورد في رس�الة  البحرينية 
رس�مية منفصلة أرس�لت إلى وكالة 
أسوش�ييتد ب�رس أن 73 من عناصر 
األمن واجهوا تهما بس�وء المعاملة، 
إن  البحريني�ة  الحكوم�ة  وقال�ت 
االدع�اءات غير صحيحة وال أس�اس 
لها.وال تزال حالة من عدم االستقرار 
تسود البحرين، حيث تطالب األغلبية 
الش�يعية بحق�وق سياس�ية أكث�ر، 
ونس�بت بع�ض أح�داث العن�ف إلى 

ناشطين على صلة بإيران.

   بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت صحيف�ة “معاري�ف” في 
مق�ال تحليلي ح�ول اس�تعداد جيش 
للمواجه�ة  االس�رائيلي  االحت�الل 
المقبل�ة مع “حزب الل�ه” أو أي قتال 
آخر عل�ى جبهتين ان الجي�ش لم يعد 
ق�ادراً وفق�اً لتركيبته عل�ى االنتصار 
ف�ي مواجه�ات قت�ال حقيقي�ة على 
الجبهة، الن�ه ينغمس في المواجهات 
ف�ي المناط�ق الفلس�طينية المحتلة.

وأش�ارت الصحيف�ة إلى أن سلس�لة 
التقليص�ات المالي�ة والجريئ�ة الت�ي 
غ�ادي  الجي�ش  أركان  رئي�س  ق�رر 
أيزنكوت اعتمادها إضافة إلى الخطط 

للتحدي�ات  تس�تجيب  ال  العملياتي�ة 
الب�ارزة أمامه واإلجابة على الس�ؤال 
األساس�ي: أي جيش بري تحتاج اليه 

“إسرائيل”؟
خط�ة  إن  الصحيف�ة  وقال�ت 
آيزنك�وت “ربم�ا تك�ون فحصت كل 
األش�جار، لكنه�ا لم تنظر إل�ى الغابة 
كله�ا”. وس�ألت الصحيف�ة: “هل إن 
ومناس�ب  مؤه�ل  ايزنك�وت  جي�ش 
ك�ي ينتصر في المواجه�ات المقبلة؟ 
وأجاب�ت الصحيف�ة بثق�ة مطلقة: ال 
يب�دو ذلك.وتاب�ع كات�ب المق�ال انه 
“في الجيش اإلس�رائيلي ُيّش�خصون 
بص�ورة صحيح�ة قدرات ح�زب الله 
العسكرية باعتباره التهديد العسكري 

األكث�ر خطورة عل�ى “إس�رائيل” “. 
لك�ن هل لدى المؤسس�ة العس�كرية 
فرق االحتياط المدرعة التي يحتاجها 
الجي�ش اإلس�رائيلي لمواجه�ة ه�ذا 
التهديد؟ولفتت الصحيفة إلى حقيقة 
مادي�ة وواقعي�ة خبره�ا الجيش في 
الماضي وهي أنه كما في المواجهات 
الس�ابقة،فان الحس�م في المستقبل 
أيض�ا، س�يكون عل�ى ي�د الوح�دات 
العس�كرية النظامي�ة. إال أن الواق�ع 
الميداني اآلن يش�ير إل�ى أن الوحدات 
النظامية في الجيش تتآكل اآلن نتيجة 
توليه مهام فرض النظام ومهام األمن 
الج�اري ف�ي الضفة الغربي�ة، وأيضاً 
مهام حماية أم�ن الحدود بدل التدرب 

كي يك�ون ق�وة تع�رف كي�ف تناور 
وتنتصر بس�رعة.وتابعت “معاريف” 
ان الجيش النظام�ي، ال يكفي لوحده 
كي ينتصر على حزب الله، وال س�يما 
في ح�ال القت�ال على جبهتي�ن، لذلك 
يحتاج الجيش، اضاف�ة الى الفرقتين 
إل�ى فرقتي  الحاليتي�ن،  النظاميتي�ن 
احتي�اط أو ثالث�ة على األق�ل، تكون 
حس�نة التدري�ب والتجهي�ز، بحي�ث 
تش�كل مجتمع�ة القبض�ة الحديدي�ة 
ل�”إس�رائيل” التي تع�رف كيف تناور 
س�ريعا وعميق�ا ف�ي س�وريا، لبنان 
أو غ�زة، وتحقيق االنج�از المطلوب، 
واالنس�حاب بس�رعة م�ع أق�ل ع�دد 

ممكن من الخسائر.

األمن السعودي يطلق النار
عىل مواطن يف مركز جتاري 

»داعش« تنرش قائمة بأسامء:
هؤالء سنغتاهلم!

معاريف: إرسائيل عاجزة أمام »حزب اهلل«

   بغداد / المستقبل العراقي

اعت�دت الق�وات الس�عودية عل�ى أح�د 
المواطنين أثناء هجومها على مركز األعراف 
التجاري في بلدة العوامية بمنطقة القطيف، 
شرق السعودية.وذكرت مصادر محلية بأّن 
الق�وات أطلق�ت الرص�اص عل�ى المواطن 
مس�لم المحس�ن، أح�د موظف�ي المرك�ز 
التج�اري، بع�د مداهمة قامت به�ا القوات 
لحّي الريف الش�مال بالعوامية وتم اقتياده 
إلى مكان مجهول.وبحس�ب المصادر، فإّن 
المحس�ن مطلوب لدى األجهزة الس�عودية 

بتهٍم لها عالقة بالمش�اركة في التظاهرات 
التي تش�هدها البلدة عل�ى خلفية األوضاع 
السياس�ية والمطالب الت�ي يرفعها األهالي 
بتحقي�ق العدالة وإطالق س�راح الس�جناء 
السياس�يين. وقد أُصيب المحس�ن بإصابة 
“بليغ�ة”، وأب�دى ناش�طون قلقه�م عل�ى 
حيات�ه. وُتظه�ر ص�ور من موق�ع الحادثة 
الدم�اء وهي تنتش�ر عل�ى أرضي�ة المركز 
اقتحام�ات  العوامي�ة  وتش�هد  التج�اري. 
متواصلة من قوات األمن السعودي، وتشن 
عل�ى نحو ش�به يوم�ي حم�الت لمطاردة 

مطلوبين بتهم سياسية.

   بغداد / المستقبل العراقي

تستهدف قائمة اغتياالت “داعش” المقبلة 
وفًق�ا لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية هذه 
المرة مجموعة من المس�ؤولين األميركيين 
والموظفي�ن وع�دًدا م�ن الضب�اط والقادة 
ف�ي كل م�ن مكت�ب التحقيق�ات الفيدرالي 
.CIA FBI ووكال�ة المخاب�رات المركزي�ة 

ف�ي حي�ن لم تكت�ف “داع�ش” باس�تهداف 
ضب�اط ال��CIA وال��FBI، لك�ن تضمن�ت 
القائمة التي نش�رتها بعض المواقع أسماء 
ع�دد م�ن الجن�ود األميركيين الذي�ن عملوا 
في منطقة الش�رق األوس�ط، كم�ا تبادلت 
مواق�ع تابعة للتنظيم معلوم�ات عن جنود 
من بريطانيا وروس�يا وفرنس�ا وأس�تراليا 
الحس�ابات  أفريقيا.وتداول�ت  وجن�وب 

التابع�ة ل�”داع�ش” أس�ماء وعناوين عدد 
م�ن الجنود ف�ى جميع دول العال�م، بما في 
ذل�ك المملك�ة المتحدة وروس�يا وفرنس�ا 
وأس�تراليا وجنوب أفريقي�ا، ولم يكن هناك 
س�بب واضح الختي�ار أس�ماء معينة، حتى 
تم إغالقها بش�كل كامل.ولم تكن هذه المرة 
األولى التي تكشف فيها “داعش” عن قائمة 
باألش�خاص المستهدفين، حيث كشفت في 
آذار الماض�ي ع�ن قائم�ة تتضم�ن عناوين 
وأسماء وصور 100 من الجنود األميركيين، 
مطالًبة أنصارها بالقض�اء عليهم.يذكر، ان 
جماعة “داعش” االرهابية صناعة اميركية 
صهيونية، وتتبنى الفكر الوهابي التكفيري 
المتطرف الذي تروج له دول اقليمية تسعى 
لتمرير اجن�دة اقليمية ودولية تهدف تجزئة 

المنطقة بعد تدميرها.
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يرسن�ا دعوتكم لالش�راك باملناقصات أدناه والت�ي تتضمن تجهيز )امل�واد املذكورة يف 
الج�دول أدناه( والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية  واالطالع عىل املستمس�كات 
املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرنت وع�ىل املوق�ع الخ�اص بالش�رك�ة

)www.kimadia.iq( واملوق�ع الخ�اص بال�وزارة )www.moh.gov.iq( علم�ا ان ثم�ن 
مستندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ هو )50  ( خمسون دوالر غري قابل للرد 
واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو )100( مائة  دوالر غري قابل للرد ويتحمل 
من سرس�و عليه املناقصة اجور االعالن وعىل ان يتم تقديم وثائق االعمال املماثلة مع 
الع�رض اما التامينات االولية والتي يجب ان تكون بنس�بة 1% م�ن قيمة العرض تقدم 
عىل ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة س�نة كامل�ة وال يطلق املبلغ م�ن املرصف االبكتاب 
م�ن الرشك�ة يؤيد انتفاء الحاجة او صك مصدق او كفالة مرصفية ضامنة  او س�ندات 
القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما ان طريقة الدفع ستكون )حسب رشوط 

املناقصة( وطريقة الشحن        
   ) DDP(  او حس�ب ال�رشوط وان الرشك�ة غ�ري ملزم�ة بقبول اوط�أ العطاءات وعىل 
من سرس�و علي�ه املناقصة رضورة تقدي�م التامينات القانونية )كفالة حس�ن االداء(  
البالغة 5% من قيمة االحالة عىل شكل خطاب ضمان او كفالة مرصفية او صك مصدق 
او مس�تندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة 
موقع الرشكة او الوزارة املذكورين انفا علما ان املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات 

املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم 2015/12/6
   مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي 

هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

تدعو وزارة الكهرباء/ املديرية العامة ملشاريع نقل الطاقة الكهربائي�ة الرشكات  املصنعة حرصاً والخاصة 
ب�)تصمي�م, تصني�ع, فحص, تجهيز و ش�حن مواد موص�الت )HTLS)ACSS/TW وملحقات معدات لخط الضغ�ط الفائق 132 ك.ف (  
للمش�اركة باملناقص�ة أعاله وبموجب  ال�رشوط واملواصفات الفنية وجدول الكمي���ات والتي يم��كن الحص����ول عليها م���ن مقر 
املديرية الكائن يف بغداد – س�اح�ة املس�تنرصية خل���ف املديري��ة العام��ة لتوزي���ع كهرباء الرصافه علماً إن الكلفة التخمينية هي ) 
000 305 6 ( دوالر فقط ستة ماليني وثالثمائة وخمسة ألف دوالر أمريكي ، علما أن التبويب الحسابي ضمن مرشوع معالجة االختناقات 

14/2/10 ويرفق مع العطاء املستمسكات املطلوبة أدناه وبموجب الرشوط التالية :
1-  تقديم األسعار عىل أساس التجهيز )CIP( وبالدوالر األمريكي أو اليورو.

2- يتم الدفع عن طريق  فتح اعتماد مستندي غري قابل للنقض  ومن خالل املرصف العراقي للتجارة وحسب ما متوفر من التخصيصات  
وكاالتي: .

 - 35% من قيمة كل شحنة تدفع بعد عبور املواد الحدود العراقية مقابل تقديم الوثائق املطلوبة :
- 60 % من قيمة كل شحنة تدفع بعد وصول املواد إىل املخازن واملصادقة عىل استالمها .

- 5% من مبلغ العقد الكيل تدفع بعد تنفيذ الطرف الثاني لكافة التزاماته التعاقدية .
3- يقدم العطاء بجزئني – فني )نس�خة أصلية مع 2 نس�خ ( وتجاري )نس�خة أصلية مع 2 نسخ ( – وبملفني منفصلني ومختومني عند 
موعد غلق املناقصة إىل لجنه فتح العطاءات بواسطة مخول عن الرشكة 0يجب إرفاق شهادة تأسيس وتس��جيل  الرشكة )مصدقه( من 
الس�فارة العراقية يف البل�د املجهز وباللغتني العربية واالنكليزية , نبذه تعريفيه عن الرشكة , األعم�ال املماثلة للرشكة مؤيدة من الجهات 
املستفيدة , وصل الرشاء والحسابات الختامية للرشكة للسنوات الثالث األخرية مصدقة من السفارة العراقية , التي يجب أن  تقدم وترفق 
مع العرض التجاري مع تقديم ش�هادة املطابقة لنظام الجودة ) االيزو( ، تعهد بعدم تش�غيل أي من منتسبي الطرف األول يف تنفيذ أعمال 

املناقصة أعاله.
4-  خطاب ضمان التأمينات األولية فعال بمبلغ يعادل 1% بالعملة الصعبة)الدوالر( أو اليورو بمبلغ الكلفة التخمينية ويرفق مع  العرض 
التجاري وحسب  رشوط  الكفاالت املرصفية الصادرة  من وزارة التخطيط ويكون نافذ  ملدة )4( أشهر من تاريخ الغلق للمناقصة من أي 
م�رصف معتم�د ومن خالل املرصف العراقي للتجارة وبخالفه يهمل العطاء0 ويتعهد مقدم العطاء بتمديد فرة خطاب الضمان البالغ %1 

ولغاية توقيع العقد للرشكة املحال عليها أعمال املناقصة.
5-  )ا(  خط�اب ضمان حس�ن األداء فعال بنس�بة 5% م�ن القيمة الكلية للعقد  وحس�ب رشوط الكفاالت املرصفية  الص�ادرة  من وزارة 
التخطي�ط م�ن اي مرصف معتمد ومن خ�الل املرصف العراقي للتجارة ويقدم بعد اإلحالة  مبارشة وقب�ل توقيع  العقد  ويتم اإلطالق بعد 

انتهاء فرة الضمان وتصفية الحسابات النهائية .
)ب (- فرة الضمان تثبت بوضوح وتكون مغطاة كليا بخطاب ضمان حسن األداء.

6 - مدة العقد )120( يوم  تبدأ من تأريخ توقيع العقد .
7- الغرامات التأخريية :

أ- تطبق املعادلة اآلتية عند احتساب هذه الغرامات:
))مبل�غ العق�د ) مبل�غ العقد األصيل ± أي تغي�ري يف املبلغ(/مدة العقد الكيل ) مدة العقد األصيل  ± أي تغي�ري يف املدة (  × ) 10 %( = غرامة 

اليوم الواحد (( 
ب- العقد خاضع للفقرة رقم 4/9/ب  من تعليمات تنفيذ العقود املركزية  رقم )2( لسنة 2014  و ضمن الخطة االستثمارية وفق التبويب 

الجديد 14/2/10 وهي خاضعة للقانون العراقي والترشيعات النافذة .
8- التحمي�الت اإلداري�ة :-يتحمل املقاول تحميالت إدارية ال تتجاوز )20%( من الكلفة الفعلية لتنفيذ العمل عند قيام رب العمل بتنفيذ أي 

من التزامات املقاول بعد تلكؤه يف انجاز ما مطلوب بموجب هذه املناقصة 0
9-  تفح�ص امل�واد م�ن قبل رشكة فاحصة  معروفة دوليا  وتكون عضو يف االتحاد الف�درايل الدويل للتفتيش  ومقبولة من رب  العمل وعىل  

نفقة املقاول وتقديم شهادات الفحص ونتائجه )رشكة SGS الفاحصة غري مقبولة ( .
10- املديرية غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

11 - نفاذي�ة الع�رض )120( يوم من تاريخ غل�ق املناقصة  وتتعهد الرشكة املحال عليها أعمال املناقص�ة  بتمديد نفاذيته ولغاية  توقيع  
العقد معها   0

12-  يجب تثبيت منشأ املواد بصورة واضحة وحسب املناشئ املحددة يف وثائق املناقصة  .
13- ال يعترب الظرف الراهن يف العراق من الظروف القاهرة .
14- العقد الذي سيوقع يكون باللغتني العربية واالنكليزية .

15- يف حال�ة وج�ود خالف عن�د تنفيذ العقد يصار إىل حله بالط�رق الودية وعند عدم االتفاق يحال املوض�وع إىل املحاكم العراقية  وتكون 
القوانني واألعراف العراقية واللغة العربية هي املعتمدة .

16- أي عرض مخالف للرشوط أو املواصفات يهمل حتى لو كان أوطأ األسعار.
17- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن.

18- سعر رشاء املناقصة )000  000 1( مليون دينار عراقي فقط غري قابل للرد إال يف حالة إلغائها )الدفع نقداً يف مقر املديرية(.
19- آخر موعد لتقديم العروض الساعة الثانية عرش )12( ظهرا" من ) يوم الغلق ( األثنني 2015/12/28 .

20- يكون تاريخ فتح العطاءات الفنية والتجارية بنفس يوم الغلق الساعة الثانية عرش )12( ظهرا من األثنني 2015/12/28 .
21- يف حاله كون يوم الغلق عطله رسميه تغلق وتفتح يف الساعة ) 12 ظهرا( لليوم الذي يليه مبارشة0

22- تثبيت ايميالت الرشكة بصورة واضحة وصحيحة  وعنوان مخول الرشكة لغرض املراسلة .
23- تقديم العروض باللغة االنكليزية أو العربية إن أمكن .

24- يتوجب عىل املناقص إرسال مخول لحضور فتح العرضني) الفني والتجاري( للمناقصة  .
25-  يسلم العطاء بواسطة )DHL( إىل مقر املديرية عىل العنوان التايل :

بغداد / الوزيرية / قرب دائرة الرعاية االجتماعية  م303 ز12 عقار3/484
26- ملزيد من املعلومات يمكن االتصال عىل العناوين الربيدية التالية:

E-mail :71_DG@moelc.gov.iq
71_commercial.dept.mgr@moelc.gov.iq

The Ministry of Electricity /  General Directorate of Electrical Transmission Projects )ETP( would like to invite the manufacture  
companies Exclusively for )DESIGN,MANUFACTURE, TEST, SUPPLY,AND SHIPPMENT MATERIALS OF HTLS )ACSS/TW( 
CONDUCTORS AND HARDWARE FITTINGS FOR 132KV OVERHEAD TRANSMISSION LINE (to participate in the a/m tender , 
Estimate Cost is         )6 305 000( USD only six millions three hundred and five thousand  USD  according to below conditions:
1- prices to be on CIP delivery to warehouse basis of Incoterms )2010( in USD or EURO.
2- payment conditions to be by irrevocable L/C issuing through Trade Bank of Iraq ) TBI( according to the  availability from the budget 
as follow  :-
- 35% )thirty  five percent( of each shipment to be paid upon crossing of goods at Iraqi borders and payable at sight against presentation 
of  the shipping documents:
- 60 %) sixty percent (  of each shipment to be paid after arrival of goods to warehouse and to be  approved when been received .
- ) 5 %( ) five percent ( of total contract price will be paid after execution of all obligations of second  party.
3- the  commercial ) 1 original and 2 copy (  and technical  )1 original and 2 copy (   offers to be submitted in two separate sealed and 
stamped envelopes at the below closing  date to the ETP seminar )offers opening committee( which will meet in presence of company's 
authorized person , As well as , submitting the approved legalized certificate of registration and foundation of the company in English 
and Arabic language, company profile, reference list  ,purchase receipt ,  approved Audits for last three years certified from the Iraqi 
embassy, your company Capital and financial efficiency  to be attached with commercial offer in the name of participant company, )ISO( 
certificate , a commitment should be submitted from the contractor  that it will not employ any staff from MOE in this project under 
above mentioned tender .
4- Operative bid bond amounting )1%( in USD or Euro with the amount of estimated cost for four )4( months enclosed with the 
commercial offer from any reliable bank through TBI to be submitted with commercial offer according to conditions of Bank Guarantee 
which is issued  by MOP;   otherwise , the offer will be neglected and the contractor should adhere  to extend the validity period of bid  
bond amounting 1% until signing the contract .
5- A- operative performance bond amounting to 5% of the total contract  price from any reliable  bank Through TBI to be submitted 
after awarding before contract signing and will be released at the  End of warranty period and settlement of final audits according to 
conditions of      Bank Guarantee which   is issued by MOP.
B- Warranty and maintenance period should be clearly mentioned in the offer to be completely Covered by the performance bond  .
6- Contract Period )120 days ( only from the commencement day )signing the contract ( .
7- A-  The below equation should be applied when calculating this penalty ;
[contract amount )the original contract amount ±any change in amount ( /  total contract period )original contract period ± any change 
in period ( ×)10(%]  penalty for each day. and in case of the sum of 
B-the contract  subjected  to article N0.9 /4/B from  instruction of Governmental Contract execution No.   
)2( for year 2014 and  subject to Iraqi Laws and applied legislations..
8- the liquidated damages will be deducted according to contract execution percentages which are specified in contract execution 
curriculum and that the executed  work for the supplied goods or the ordered service should be identical and prepared for use according 
to contract conditions  
9-  the tender is included in the investment regulation  subjected to Iraqi laws and applied legislations .
10- Administration  charges: contractor shall afford Administration  charges not exceed than )20%( from total cost of  work execution, 
when employer execute any of contractor obligations after being delayed in performing what is  required according to this tender.
11- Inspection to be performed by recognized international inspection company and should be a member in   ) IFIA( as well as ,  
accepted by ETP the  bidders  bear all expense , and an inspection certificate to be submitted ) SGS COMPANY is not accepted ( .
12- Employer is not bond to accept lowest offer.
13- Offer validity )120( days from the closing date of the tender and contractor committed  to extend it until  signing the contract.
14- Origins of goods  is to be clearly indicated .
15 - The Iraqi security situation is not to be considered as force majeure.
16 - The contract to be signed should be written in English and Arabic language.
17-  Any dispute or difference arising out of the execution of the contract shall be settled amicablyin the event of non- agreement, the 
subject shall be referred to the Iraqi courts and the Iraqi law and regulations shall be applied and the Arabic language is Accredited.
18- Any offers differs from the tender conditions or specifications will be neglected even if it's price was the lowest .
19- The contractor must bear the announcement cost.
20- Tender documents price is )1 000  000 ( ID only  ONE  Million Iraqi dinars should be paid cash in ETP Directorate  and could not 
be returned .) except in case of tender cancellation( .
21- Offers should be submitted before or at 12:00  NOON ON  Monday  28/12/2015 .
22- The date of opening technical and commercial offers at the same closing date at 12:00 NOON  on Monday 28/12/2015.
23 - In case of that the closing date being a holiday, tender will be closed &opened on the day after the closing date directly at 12:00  
noon.  
24- Companies & representatives` E-mails should be fixed as corrected &clear for correspondences.  
25- To submit the offers in English or Arabic )if possible(.
26- Tenders` representatives should  attend opening offer ) technical & commercial ( at ETP  office .
27- Offers should be submitted by )DHL(  to the following address:
General Directorate of Electrical Transmission Projects)ETP( 
Iraq – Baghdad- AL- Mustansriah SQ
28- For further information could be contact with below emails:-
E- mail: 71_ dg@moelc.gov.iq
Cc: 71_ commercial. Dept.mgr@moelc.gov.iq
71_ comms.dept.staff@moelc.gov.iq

وزارة الصحة
الرشكة العامة لتسويق األدوية 

إعـالنواملستلزمات الطبية

املدير العام

ع/ املديـر العام

وزارة الكهرباء
املديرية العامة ملشاريع نقل الطاقة 

الكهربائية
إعالن  املناقصة  االستريادية املرقمة

خطوط  168/نت/ 2015
 ANNOUNCEMENT OF THE IMPORT

 TENDER T.L  168/NT/2015



 اإلعمار: أنجزنا المشروع وسيطبق في العاصمة

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة اإلعمار واإلس�كان 
والبلديات العامة، امس الثالثاء، عن 
بدء التقديم على إستحصال إجازات 
البناء الكترونياً مطلع ش�هر كانون 

االول المقبل.
وقال بي�ان صادر ع�ن الوزارة، 
ان “وكيل الوزارة اس�تبرق ابراهيم 
فري�ق  رئي�س  اس�تقبل  الش�وك 
مش�روع إصالح إج�ازات البناء في 
الع�راق محم�د عب�د الق�ادر ممثل 
اح�د  الدولي�ة  التموي�ل  مؤسس�ة 
الدول�ي  البن�ك  اعض�اء مجموع�ة 
ورئي�س فريق عمل المش�روع في 
المؤسس�ة”. واكد الش�وك بحسب 
البي�ان، انه ت�م “إس�تكمال النظام 
االلكتروني إلجازات البناء بصيغته 
النهائي�ة فيما يخ�ص بلديات امانة 
بغداد وانه من المؤمل البدء بعملية 
اختبار تطبيق النموذج بشكل فعلي 
خ�الل االس�بوع االول م�ن ش�هر 
كان�ون االول ف�ي بلديتي الش�عب 
ومرك�ز الك�رخ والتابعتي�ن ألمانة 
بغداد وبإش�راف مباش�ر م�ن قبل 
الفريق االستشاري التابع لمؤسسة 
لتقييم اس�تخدام  الدولية  التموي�ل 
النموذج ومتابعته لمعالجة وتالفي 

اي خلل ينشا اثناء التنفيذ”.
واوضح ان “مطلع السنة القادمة 
سيش�هد وص�ول فريق خب�راء من 
مؤسس�ة التمويل الدولي�ة لغرض 
تقييم تنفيذ مشروع إصالح إجازات 
البناء بإعتباره من اوائل المشاريع 

الت�ي ت�م انجازه�ا ضم�ن برنامج 
االصالح�ات الحكومي )حكومتكم 
بخدمتكم( لتسهيل اإلجراءات على 
المواطني�ن، فض�اًل ع�ن دوره في 

تحسين مناخ اإلستثمار في العراق 
الخاص  القطاع  وتحفيز مش�اركة 
في إعادة البناء واإلعمار، باإلضافة 
الى وض�ع خطة الطري�ق للمراحل 

المقبلة من المش�روع لغرض نشر 
تطبيقه على المستوى الوطني في 

جميع المحافظات”.
 يذكر ان العراق قد أحرز المرتبة 

التاس�عة ضم�ن تقري�ر ممارس�ة 
انش�طة االعمال الص�ادر عن البنك 
2015م�ن مجموع  الدول�ي لس�نة 
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   بغداد/المستقبل العراقي

إفتت���َح محافظ بغداد علي محس�ن 
الش�عبي  الحش�د  ثانوي�ة  التميم�ي، 
النموذجية في قضاِء المحمودية ، جنوبي 
بغ�داد، وبحضور النائب حس�ام العقابي 
والمعاون الفني لمحافظ بغداد وعدٍد من 
المواطني��ن.وق���اَل محافظ بغداد في 

تصري�ٍح للمكتب اإلعالم�ي على هامش 
���ذت  ”ه�ذِه المدرس�ة ُنفِّ اإلفتت�اح ، أنَّ
بمواصفات عمراني�ة حديثة وانموذجية 
وتم تجهيزها باألثاث المدرسي والمكتبي 
المتكام�ل، حي�ث تتميَّز محافظ�ة بغداد 
بواق�ع يوص�ف بأنَّ��ه متمي�ز من حيث 
تحقي�ق إنج�ازات متعددة عل�ى الصعيد 
التربوي والعمل على فكِّ الدوام المزدوج 

في مدارس�ها، فضالً عن إنجازها قاعات 
إمتحاني�ة انموذجي�ة وبن�اء ع�دٍد كبير 
من الم�دارس الجديدة وري�اض األطفال 
ومدارس للمتميزين على الرغم من العجز 
المال��ي”.وأش���اَر إلى أنَّ��ه تم إفتتاح 
ه�ذِه الثانوي�ة ذات ثماني�ة عش�ر صفا، 
م�ع التأثيث ضم�َن تخصيص�ات الخطة 
اإلس�تثمارية لمحافظ�ة بغ�داد، مبين��اً 

س�عي المحافظ�ة إل�ى إنجاز أكب�ر عدد 
ممك�ن من الم�دارس لمختل�ف المراحل 
���ذ عن  الدراس�ية ضم�ن مش�اريع ُتنفَّ
طريق تنمي�ة األقاليم م�ن التخصيصات 
مش�اريع  وأخ�رى  للمحافظ�ة  المالي�ة 
مباش�رة ع�ن طري�ق  ُمحال�ة بص�ورة 
ال�وزارات لكن هي متوقف�ه لعدم وجود 
”المحافظة تس�عى  األم�وال .وأضاف أنَّ

بكلِّ إتجاه من أج�ِل تحقيق وخلق أجواء 
مناس�بة لتنمي�ة الطاق�ات العلمية وذلك 
م�ن خ�الِل تقدي�م الرعاي�ة والدعم على 
الصعيدين الم�ادي والمعنوي ألنَّ الطلبة 
هم من س�يرفدون مس�تقبل المحافظة 
بالكف�اءات العلمي�ة الت�ي تحتاجه�ا في 
عمليِة البن�اء واإلعم��ار مع عدم وجود 

السيولة المالي�ة”.

   ديالى/المستقبل العراقي 

أعلن�ت لجن�ة الزراعة ف�ي مجل�س محافظة ديال�ى، امس 
الثالثاء، عن موافقة وزارة الزراعة على شمول جميع االراضي 

الزراعية داخل المحافظة باالسمدة الكيمياوية.
وق�ال رئيس اللجن�ة حق�ي الجب�وري ، إن “وزارة الزراعة 
وافقت بش�كل رسمي على شمول جميع االراضي الزراعية في 
ديالى باالس�مدة الكيمياوية س�واء مادة ال�داب او اليوريا وفق 
خطة ممنهجة لشمول جميع الوحدات االدارية دون استثناء”.

وأضاف الجبوري، أن “مساحة خطة االستزراع لمحصولي 
الحنطة والش�عير زادت بنسبة 20بالمئة بسبب تحسن امدادات 
المي�اه بفع�ل هط�ول امط�ار غزي�رة خ�الل االس�ابيع الثالثة 
الماضي�ة”، الفت�ا الى ان “الخطة س�تكون افضل من الموس�م 

الماضي”.
وكان�ت لجنة الزراع�ة في مجل�س ديالى اعلنت ع�ن اقرار 
الخط�ة الزراعية قبل اس�ابيع اعتمادا على م�ا لديها من خزين 
مائي متوفر والذي يعتبر االس�اس في تحديد مساحة األراضي 

المزروعة.

شمول مجيع األرايض الزراعية 
يف دياىل باألسمدة الكياموية بدء التقديم عىل إجازات البناء الكرتونيا مطلع الشهر املقبل

إفتتاح ثانوية احلشد الشعبي النموذجية بواقع 18 صفًا باملحمودية

الزراعة تعلن استمرارها بتنفيذ املرشوع الوطني لرتقيم الثروة احليوانية
   بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الزراعة/ مديرية زراعة 
بالمش�روع  االس�تمرار  الك�رخ  بغ�داد 
الحيواني�ة،  الث�روة  لترقي�م  الوطن�ي 
وتنفيذ حملة لمكافح�ة الذبابة البيضاء 
والحشرات على اش�جار الحمضيات في 
بغ�داد. وذكر قس�م العالق�ات واإلعالم 
والتع�اون الدولي في ال�وزارة، ان”عدد 
,و  رأس   )9608( المرقم�ة  االغن�ام 
)613( رأس م�ن الماعز, )68( رأس من 
الجاموس، و)15821( رأس من االبقار، 
ت�م ترقيمها ع�ن طريق الك�وادر الفنية 
لشعبة زراعة الرشيد”. كما تم المباشرة 

بتنفي�ذ حملة لمكافح�ة الذبابة البيضاء 
على اشجار الحمضيات وتوزيع المبيدات 
الخاصة لذلك ونصب المصائد الفرمونية 
التوجيه�ات للفالحي�ن ح�ول  وتقدي�م 
كيفية االس�تخدام في عملية المكافحة. 
من جهة اخ�رى, اعلن�ت وزارة الزراعة 
االس�تمرار بتنفيذ حمالت التعفير لبذور 
الحنط�ة في محافظ�ة بغ�داد, حيث تم 
استالم واخراج المواد الخاصة بالتعفير 
من مبيدات حش�رية واجهزة، منها مبيد 
الراكسيل والمباشرة بتلك الحمالت بعدد 
من المناطق عن طريق الكوادر الفنية في 
مديري�ة زراعة بغداد الكرخ. كما تواصل 
المديرية متابعة إنش�اء وتنفيذ عدد من 

مش�اريع الدواجن في بغ�داد، منها )6( 
حقول دواجن لتربية افراخ اللحم، وعدد 
آخر من الحق�ول لتربية الدجاج البياض 
باج�راء  واالس�تمرار  المحافظ�ة،  ف�ي 
الكشوفات الموقعية على مناحل العسل 
ومتابع�ة المش�اريع المنفذة بواس�طة 
كوادر ش�عبة الوقاية ف�ي الوزارة. يذكر 
ان وزارة الزراع�ة تواصل العمل جاهدة 
للقض�اء على الحش�رات واالف�ات التي 
تصي�ب النبات�ات حفاظ�ا عل�ى الث�روة 
الزراعي�ة بش�قيها النبات�ي والحيوان�ي 
وتوفير االمن الغذائي للمواطن العراقي, 
المش�اريع  وتنفي�ذ  انش�اء  ومتابع�ة 

التنموية دعما لالقتصاد الوطني.
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صحة الكرخ جتري »3753« عملية 
جراحية و »1290« والدة خالل شهر

موانئ البرصة تستقبل باخرتني حمملتني 
بعرشات آالف األطنان من الرز

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة صح�ة بغ�داد الكرخ، ع�ن إجراء مستش�فى 
اليرم�وك التعليمي ل�� )3753( الف عملي�ة جراحية متنوعة و 

)1290( والدة في قسم النسائية والتوليد خالل شهر
وق�ال مدير اإلعالم احمد الحيدري إن “مستش�فى اليرموك 
ال�ذي تعد من اكبر مستش�فيات بغداد ، اج�رى )3753( عملية 
جراحي�ة متنوع�ة توزع�ت بي�ن )585( عملي�ة جراحية فوق 
الكب�رى، و )487( عملية جراحية كب�رى، فيما بلغت العمليات 
الوس�طى )706( عملي�ة جراحي�ة و )1623( عملي�ة جراحية 
صغرى، اما العمليات الجراحية التي اجريت في الجناح الخاص 

بلغت )352( عملية جراحية”.
وأضاف الحيدري، “اجريت )1290( والدة في قسم النسائية 
والتولي�د وتوزعت الوالدات بين )662( والدة طبيعية و )628( 
والدة قيصرية حيث يتم اس�تقبال الم�رأة الحامل واجراء كافة 
الفحوصات الس�ريرية والمختبرية بعد ذل�ك تصنف اما تجرى 

لها والدة طبيعية او قيصرية”.

     البصرة/المستقبل العراقي

أف�اد مصدر مالحي، ب�أن باخرتين أجنبيتي�ن محملتين بما 
اليق�ل عن 39 ألف طن من ال�رز التايلندي والهندي المس�تورد 
لحساب وزارة التجارة وصلتا الى منطقة االنتظار ضمن المياه 

العراقي�ة  االقليمي�ة 
في  لرس�وهما  تمهي�داً 
مين�اء أم قصر التجاري 
حمولتهم�ا  لتفري�غ 
مختبرياً  التحق�ق  بع�د 
الش�حنة  م�ن صالحية 

لالستهالك.
وق�ال المص�در ، إن 
)كالديت�ر(  “الباخ�رة 
منطق�ة  ال�ى  وصل�ت 
االنتظ�ار في خ�ور عبد 

الل�ه، وهي محمل�ة بأكثر من 23 ألف طن من ال�رز التايلندي”، 
مبين�اً أن “بعد وصولها دخلت المي�اه االقليمية العراقية باخرة 
ثاني�ة تدعى )فانتج رييف( وه�ي محملة بما اليقل عن 16 ألف 
ط�ن من ال�رز الهندي”. ولف�ت المصدر الى أن “الش�حنتين تم 
اس�تيرادهما من قبل وزارة التجارة لتوزيعهما على المواطنين 
بموج�ب البطاق�ة التموينية”، مضيف�اً أن “الباخرتين س�وف 
تتجه�ان الى مين�اء أم قصر التج�اري لتفري�غ حمولتهما عند 
ظهور نتائج الفحص المختبري لعينات من الرز المس�تورد في 
العاصم�ة بغداد، وهو اجراء عادة ما يس�تغرق فترة تتراوح ما 

بين عشرة أيام الى اسبوعين”.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الم�وارد المائية، أمس الثالث�اء، أنها عوضت 
نقص ايرادات نهر الفرات لمدة سبعة أشهر من مياه سد الثرثار 
ونه�ر دجل�ة، مبينًة أن “اإلرهاب” كان يس�عى ال�ى موت أكثر 

االسر في المناطق الجنوبية “عطشاً”.
وقال الوزير محس�ن الش�مري ، إنه “لم تك�ن هناك ايرادات 
من نهر الفرات منذ ش�هر ش�باط ولغاية ش�هر ايلول من العام 
الحالي”، مبيناً أن “الوزارة عوضت هذا النقص من س�د الثرثار 
ومياه دجلة”. وأضاف الش�مري، أن “المشكلة التي ظهرت في 
اهوار الجنوب س�ببها خزن المياه اربعة اشهر حيث انخفضت 
اطالق�ات المياه في نهر الف�رات، اضافة الى قيام داعش بخزن 
المياه في س�د الطبقة ب سوريا”، موضحاً أن “برنامج االرهاب 
كان يسعى الى موت اكثر االسر عطشا في المناطق الجنوبية”. 
وأكد، أن “جهد الوزارة والقوات االمنية والحش�د الشعبي منع 
وق�وع ه�ذه الكارثة، حيث ت�م توفير غط�اء لل�وزارة في اداء 

مهمتها لتعويض النقص الكبير في المياه في نهر الفرات”.
يذك�ر ان نه�ر الفرات ش�هد خالل الع�ام الماض�ي والحالي 
نقصا كبيرا في مياهه بسبب سيطرة داعش على بعض مناطق 
س�وريا وس�د الطبق�ة ،مم�ا ادى الى جف�اف في نه�ر الفرات 

ومناطق واسعة من االهوار.

املوارد املائية: عوضنا نقص إيرادات 
الفرات من مياه الثرثار ودجلة

الصناعة تنفيذ مرشوع متطور للحاويات
   بغداد/المستقبل العراقي

العامة  الكرامة  أعلنت شركة 
الصناع�ة  وزارة  إل�ى  التابع�ة 
والمع�ادن، ع�ن تنفيذ مش�روع 
ب�”المتط�ور”  وصفت�ه  جدي�د 
النفاي�ات  حاوي�ة  لمنظوم�ات 

األرضية.
ان  لل�وزارة،  بي�ان  وذك�ر 
“الشركة انتهت من توفير الخط 
اإلنتاج�ي الالزم إلنتاج منظومة 
الحاويات األرضية والذي يعتمد 
بش�كل رئيسي على مكائن قطع 
ولحام وحن�ي ومعدات التجميع 
مش�روع  اول  ليك�ون  االخ�رى 
حضاري تنفرد الشركة بإنشائه 

داخل العراق”.
وأضاف إن “المشروع يساعد 
بدوره على فرز النفايات بصورة 
مباش�رة ع�ن طري�ق تحديد كل 
منف�ذ لرم�ي ن�وع معي�ن م�ن 
المخلفات كمخلفات بالستيكية 
أو زجاجي�ة أو مخلف�ات منزلية 
مم�ا يس�هل عملي�ه ف�رز تل�ك 
النفاي�ات”، موضح�ا إن “أنتاج 
المس�لحة  الكونكريتية  الصبات 
يتم م�ن خ�الل بطريق�ة الصب 
الجاهز بخلط م�واد خاصة ذات 
مواصف�ات عالي�ة وصلب�ة مما 
يعطي إنتاجي�ة عالية يتم تثبيت 
تل�ك المنظوم�ات تح�ت األرض 
من خالل عمل حفرة بقياس�ات 
مالئم�ة للمنتج لغ�رض التثبيت 
بص�ورة مخفي�ة داخ�ل األرض 
باس�تثناء الجزء العل�وي )منفذ 

وحس�ب  النفاي�ات(،  دخ�ول 
التصاميم الخاصة بذلك”.

وأش�ار إل�ى إن “عملية رفع 
محتواه�ا  وتفري�غ  المنظوم�ة 
من خ�الل رب�ط منظوم�ة رفع 
المنظوم�ة  م�ع  الحاوي�ات 
الهيدروليكية في س�يارات جمع 
النفايات عن طريق إجراء تحوير 
عل�ى المنظوم�ة الهيدروليكي�ة 
الك�وادر  قب�ل  م�ن  للكابس�ات 

الهندسية والفنية للشركة”.
المش�روع  “ه�ذا  إن  وبي�ن 
يتمي�ز بالمحافظ�ة عل�ى البيئة 
واألماك�ن  الش�وارع  وإظه�ار 
العام�ة بمظهر حض�اري خالي 
من النفايات المبعثرة هنا وهناك 
والتي تكون أماكن مالئمة لنمو 
لإلمراض،  المس�ببة  الحش�رات 
باإلضاف�ة إلى الروائ�ح الكريهة 
المنبعثة من تلك النفايات ناهيك 
عن المظهر غير الالئق للنفايات 
المبعثرة في الشوارع والمناطق 

السكنية”.
وأك�د البي�ان ان “الحاوي�ات 

المنصوبة داخل األرض سوف لن 
تؤثر على حركة الس�ير والمارة 
ألنها ستش�غل حيزا بس�يطا في 
والحاويات”، مش�يرا  الش�وارع 
“لهذا المشروع مردودا اقتصاديا 
للش�ركة فبدال م�ن اس�تيرادها 
من الخارج س�يتم إنتاجها داخل 
الش�ركة فضال عن توفير فرص 
عم�ل لتش�غيل األي�ادي العاطلة 

عن العمل”.
باش�ر  “المصن�ع  أن  وتاب�ع 
الحاوي�ات  له�ذه  باإلنت�اج 
والمنظوم�ات وعملي�ة االنت�اج 
مستمرة وتمت مفاتحة الجهات 
ان  يمك�ن  الت�ي  العالق�ة  ذات 
تستفيد من هذا المشروع لغرض 
االس�تفادة منه والمباش�رة في 
تنفيذه في بغ�داد والمحافظات، 
ص�ورة  تك�ون  أن  اج�ل  م�ن 
العزي�ز مش�رقة وننتظر  بلدن�ا 
بغ�داد  محافظ�ة  مجل�س  م�ن 
وأمان�ة بغ�داد والدوائ�ر البلدية 
لغ�رض  بالتعاق�د  للمحافظ�ات 

تزويدهم بالحاويات الجديدة”.

االستثامر: طالبنا أصحاب املشاريع السكنية 
بتسليمها كاملة مع اخلدمات

   بغداد/المستقبل العراقي

أك�دت هيئ�ة االس�تثمار الوطني�ة، امس 
الثالثاء، أنه�ا طالبت المس�تثمرين بضرورة 
تس�ليم الوح�دات الس�كنية المتعاق�د عليها 
كامل�ة م�ع خدماته�ا، وأن يتم العق�د بينهم 
االس�تثمار  هيئ�ة  بإش�راف  والمواط�ن 

بالمحافظة المعنية.
وق�ال رئيس الهيئة، س�امي األعرجي، إن 
“هيئة االس�تثمار لم تتسلم إال شكوى واحدة 
سواء من المواطنين أم من هيئات االستثمار 
بالمحافظ�ات، بش�أن تالع�ب المس�تثمرين 
بالوحدات السكنية المقامة هناك، أو بمواعيد 
التس�ليم أو األقس�اط”، مش�يراً إل�ى أن تلك 
“الحالة تتعلق بمش�كلة إنج�از البنى التحتية 
الداخلية ألحد المشاريع السكنية المقامة في 
النجف، كون المس�تثمر تس�لم أقساطاً على 

سلفة بدون تنفيذها”.
وأض�اف األعرجي، أن ذلك “المس�تثمر لم 
يس�توف كلف البنى التحتي�ة بعد االنتهاء من 
المش�روع، األمر الذي أحدث إش�كاالً وقتها، 
خاطبت في إث�ره محافظة النجف الحكومة، 
وقامت الهيئة باالتفاق على أن تتم مس�اعدة 
المواطني�ن بتس�لم ش�ققهم م�ن دون كلف 
إضافية”، مبيناً أن ذلك “يعني قيام المحافظة 
بمس�اعدة المواطن، من مبلغ تنمية األقاليم 
وزارة  موافق�ة  بع�د  الممكن�ة،  وموارده�ا 

المالية والحكومة”.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار، 
أن “الهيئة عممت بعد ذلك على المس�تثمرين 
في المحافظ�ات، بضرورة تس�ليم الوحدات 
الس�كنية المتعاقد عليها كاملة مع خدماتها، 

وأك�دت عل�ى ض�رورة أن يت�م العق�د بي�ن 
المستثمر والمواطن، بإشراف هيئة استثمار 
المحافظة، ضماناً لمتابعتها المشروع، وحل 
اإلشكاالت التي قد تنش�أ بين الطرفين سواء 

ودياً أم من خالل اإلجراءات القانونية”.
م�ن جانب�ه, أكد عض�و بلجن�ة الخدمات 
البرلمانية، على عدم اطالع اللجنة على كيفية 
إبرام العقود بين المس�تثمرين والمواطنين، 
مبدية اس�تعدادها متابعة أي ش�كوى تردها 

من المواطنين.
ش�وكتإن  بنكي�ن  اللجن�ة  عض�و  وق�ال 
“اللجن�ة تابعت المش�اريع الخدمية المتلكئة 
ف�ي المحافظات، ومنها الس�كنية، إذ قام كل 
واحد م�ن أعضائه�ا باس�تدعاء أصحاب تلك 
المشاريع بحس�ب محافظاتهم”، مضيفاً أن 
“اللجنة لم تطلع على كيفية إبرام العقود بين 
المستثمرين والمواطنين، لكنها على استعداد 

لمتابعة أي حالة تردها”.
بدوره�ا أك�دت عض�وة بلجن�ة االقتصاد 
واالس�تثمار البرلمانية أن قانون االس�تثمار 
المعدل يمنح المس�تثمر مي�زات عديدة، لكنه  
يف�رض عليه بالمقابل عقوبات عند التلكؤ أو 
ارت�كاب مخالفات قد تصل إلى س�حب إجازة 
المش�روع.يذكر أن مجل�س الن�واب، أقر في 
)ال��27 من تش�رين األول 2015(، باإلجماع 
التعديل الثاني لقانون االستثمار العراقي رقم 
13 لعام 2006.وج�اء التصويت على التعديل 
الثان�ي لقانون االس�تثمار بع�د مطالبات من 
جهات اقتصادية وسياس�ية بضرورة تعديل 
القانون بما يسمح بتوسيع االستثمارات في 
الع�راق، خصوصا في ظل األزمة المالية التي 

تعيشها البالد حالياً.



فوؤاد ح�سون
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حسن جوان

جينفر روبن
عندما اندلعت مهزلة الربيع العربي, كانت مثار استغراب 

عالمي ال عربي فحسب، فمسار االحداث وتصاعد وتائرها 

آنذاك لم يكن ينتمي الى الس�ياق المعروف عربيا, وال هو 

قري�ب من الطبيع�ة الش�خصية للفرد العرب�ي المقموع 

ال�ذي بلغ ب�ه الي�أس والطمع مع�ا, الى التم�اس االعذار 

حت�ى لقاتلي�ه, م�ن المحيط ال�ى الخليج. هذا باس�تثناء 

الحس الديمقراطي, المفرط في ديمقراطيته هذه المرة, 

الذي اتس�م به تخلي رؤس�اء س�لطات دكتاتورية قمعية 

بامتياز..كان�ت ال تتمس�ك بالس�لطة الجمهورية العائلية 

فق�ط, بل ايضا كانت تهم بتوريثه�ا بعد عقود من الحكم 

المرع�ب, ألن نخبة الله في خلقه, ه�ي مجتباة لمصلحة 

العباد ومصير البالد وألن دماءهم الجمهورية النقية هي 

ما سيحفظ ال بيضة القبان فقط, بل كل البيوض والريش 

القادم ايضا. 

وبثت وقتذاك وس�ائل االعالم لقط�ات حية الحتفاالت – 

وه�ذا يذكر باحتفاالت اس�تقبال المهاجري�ن الى المانيا 

وغيره�ا هذه االيام - ومظاهر فرح للش�عوب المنتفضة 

تم�أ الميادي�ن واالحياء لي�ل نه�ار. لكن تل�ك الفرحات 

العربي�ة التي اعتدن�ا انها ال تدوم ابدا.. كش�فت عن زوال 

االنظمة المتعفنة عقودا, لصالح ترتيب »بخاري« لطبخة 

اكث�ر عفون�ة, متمثل�ة باالره�اب االخواني والداعش�ي 

وغيرهم�ا, ولك�ن عب�ر صنادي�ق اقت�راع مجه�زة لهذه 

التمثيلي�ة االممية، مما افرز بش�كل ص�ادم فوز االحزاب 

االسالمية السياس�ية المصنفة في قوائم ارهاب او عنف 

او تطرف خارج الس�ياقات التاريخي�ة لمجتمعاتها. على 

ان اب�رز تل�ك الح�ركات والتنظيمات االس�المية المرقدة 

والمدف�أة م�ن قبل حواض�ن معروف�ة, تتخذ م�ن كلمة 

الجهاد بؤرة مركزية النشطتها الدينية والدنيوية، وترفع 

شعارات صارخة من اجل االرض »المقدسة« الفلسطينية 

المستلبة والجنة المفتوحة لشهداء تحرير اولى القبلتين 

م�ن براثن االحت�الل االس�رائيلي. لكن ال اح�د منها يعلن 

ساعة الصفر للبدء بتطبيق ذلك الشعار، فاللعبة تكمن في 

اس�تثمار الش�عارات ال تطبيقها، وقد ال تأتي تلك الساعة 

مطلق�ا ألن الفتاوى االس�المية في اكثر من س�تين دولة 

تخضع لمراكز غرف عمليات مغايرة.  

ومما يالحظ ان كل الذين يحرصون – اعالميا وايديولوجيا 

- على ادامة وابقاء منتجات المطبخ الفلسطيني ساخنة 

بش�كل يومي هم اكثر المس�تفيدين من الحقن االرهابية 

الموجهة بكل اتجاه في العالم باس�تثناء االتجاه المؤدي 

الى فلس�طين »المحتلة« نفس�ها، بل وص�ل االمر الى ان 

االخي�رة ص�ارت تص�در االنتحاريين ال�ى بل�دان الجوار 

»العربي المس�لم« وتت�رك قضيتها ألس�باب ال تعلمها إال 

الحوريات المنتظرات على ابواب الجنة.

ربيع االسالم السياسي العربي والشيشاني على حد سواء, 

وربيع اليمين االوروبي القادم – الذي بدأت بوادر صعوده 

جلية بع�د موجات الهجرة االخي�رة وتنامي االرهاب في 

قلب اوروبا – تحيل بذات المرارة السوداء الى ذلك االهوج 

الذي درب جيوشا وجيوش�ا لتحرير القدس.. لكنه, وبعد 

حرب الثمان س�نوات ضد ايران, اضاع بوصلة الجهات – 

والجهاد ايضا - مرة اخ�رى, فصرخ على اعتاب الكويت: 

مهال..انها ليست اورشليم.. لكن الطريق الى القدس ال بد 

ان يمر من هنا!.

لق�د كان اعترافاً اس�تثنائياً. هي�الري كلينتون 
الت�ي صوتت لصال�ح حرب العراق ث�م اعتذرت 
ع�ن القيام بذل�ك الحقاً، والت�ي عارضت زيادة 
عدي�د القوات في العراق، تعت�رف اليوم عالنية 
بأن تلك الزيادة كان�ت ناجحة وحققت هدفها. 
ه�ذا األمر يؤكد م�ا ذكره وزير الدفاع الس�ابق 
عارض�ت  هي�الري  أن  م�ن  جيت�س  روب�رت 
»الزيادة« ألس�باب سياسية خالصة، حيث كتب 
»جيتس« ف�ي مذكراته: »هيالري قالت للرئيس 
إن معارضته�ا للزيادة في الع�راق )في 2007( 
كان�ت سياس�ية، ألنه�ا كان�ت س�تواجهه في 
محطة آيوا.. والرئيس اعترف بش�كل فضفاض 
بأن معارضة الزيادة في العراق كانت سياسية. 
والحقيق�ة أن س�ماعي االثني�ن يعترف�ان بهذا 
األم�ر، وأمام�ي، كان مفاجئاً ومحزن�اً في آن 
واحد«. وعليه، فهيالري كانت تؤيد الزيادة قبل 

أن تقول إنها تعارضها.
ولكن األس�بوع الماضي، قالت إن الزيادة مّثلت 
شيئاً جيداً. ومثلما يقول »ماكس بوت«، »هناك 
طريقتان للنظ�ر إلى موقفها كمؤي�دة للزيادة 
من جدي�د: إما أنها عارضت الزي�ادة في 2007 
بجبن ألسباب سياسية أو أنها غّيرت رأيها بكل 
بساطة. وشخصياً، أميل إلى التفسير األول، وال 
شك أن مؤيديها سيدافعون عن التفسير الثاني. 
وعلى كل ح�ال، فإن اعترافه�ا بأننا في حاجة 
لصح�وة أخ�رى أمر مرح�ب به – خاص�ة أنها 
أوضحت أنها مس�تعدة، خالف�اً للرئيس أوباما، 
للذه�اب حتى بغ�داد إْن اقتضى األم�ر«. ويذكر 
هن�ا أن رواية »جيتس« تدعم أيضاً الرأي القائل 
بأن كلينتون لم تعارض الزيادة أبداً في الواقع.

أرأيت�م؟ من المس�تحيل الج�زم بعدد األش�ياء 
التي قالتها هي�الري وقامت بها، والتي لم تكن 
تؤم�ن بها ف�ي الحقيق�ة، ومع ذل�ك قامت بها 
على كل حال، وذلك من أجل االنتفاع السياس�ي 
عل�ى األغل�ب. ولك�ن، أي نوع من األش�خاص 
يزع�م أن لديه مواقف معين�ة من مواضيع أمن 
قومي حساس�ة، ويعلم أنها خاطئة ألن تقدمه 
السياس�ي الش�خصي أهم من المس�اعدة على 

توجيه سياسة أميركا الخارجية؟
أعتقد أنه من نوع األش�خاص ال�ذي يقدم على 
اس�تخدام بريد إلكتروني غير آمن قصد اإلفالت 
م�ن المراقبة والتمحي�ص، والذي يتبنى لبعض 
الوق�ت موقف�اً يق�ول إن »الفيدي�و ه�و ال�ذي 
دفعه�م لفع�ل ذلك« ف�ي بنغازي، وال�ذي يقبل 
أن يك�ون ج�زءاً م�ن إدارة ل�م يكن يش�اطرها 
سياس�اتها وقرارتها عل�ى ما يب�دو )وإْن كان 

يؤكد العكس(.
إن المشكلة هنا ال تكمن في أن الناخبين يجدون 
صعوبة في معرفة م�ا تفكر فيه هيالري حقاً، 
وإنما في أنها تفكر. واألكيد أن شخصاً من هذا 
النوع يفتقر لشخصية القائد األعلى وشجاعته 

السياسية.

هيالري املتقلبة

ال�كالم ح�ول جريمة داع�ش ال�ذي تبناها في 
بي�ن  المئ�ات  ضحيته�ا  راح  والت�ي  باري�س 
قتي�ل وجري�ح اكبر م�ن التحليالت السياس�ية 
والتنظي�رات األمني�ة واخطر م�ن كونها حدثا 
إخباري�ا يخضع لمزاج وس�ائل االع�الم، فهذه 
الجريمة ترقى في ضخامة حدثها الستراتيجي 
المزلزل الى مس�توى أحداث 11 سبتمبر2011، 
ف�كان من المنطقي ان تتخ�ذ الواليات المتحدة 
ردود أفعال انتقامية ضد اإلرهاب وتش�ن حربا 
ال ه�وادة فيه�ا ض�ده بعدم�ا ُمرغ�ت كرامتها 
ف�ي الوح�ل ومن المنطق�ي ايض�ا ان يكون ما 
بعد 11 س�بتمبر مغايرا لما قبل�ه وكان الحدث 
الم�روع فاصلة غير مرن�ة لعصرين وتاريخين 
وايضا لحالتين منفصلتي�ن، ومن هذا المنطلق 
ينبغي اعتبار أح�داث )الجمعة الدامية 13 /11 
الماضية( في باريس حدثا يفصل بين تاريخين 
وحالتين ليس لفرنس�ا وحدها بل وللمجموعة 
األوروبية وحل�ف الناتو الذي وافق على إعطاء 
العس�كري لفرنس�ا وبحس�ب طلبه�ا  دعم�ه 
بموجب معاهدة لشبونة )انه في حالة االعتداء 
المسلح على أية دولة عضو باالتحاد األوروبي 
ف�إن الدول األخ�رى عليها االلتزام بالمس�اعدة 
والدع�م بكل الُس�بل الممكنة لديها( الس�تعادة 
هيب�ة فرنس�ا كدول�ة عظم�ى والعض�و الدائم 
ف�ي مجلس األم�ن والعضو الفعال ف�ي الناتو.

أحداث باريس التي س�بقتها بيوم واحد أحداث 
ب�رج البراجنة معقل ح�زب الله ف�ي الضاحية 
الجنوبية لبيروت والتي راح ضحيتها العشرات 
تشي بأن تمدد وتغول اإلخطبوط الداعشي عاد 
بمق�دوره ان يضرب دولتي�ن )وأكثر( في وقت 
متقارب وعلى ضفتي المتوسط، اي في قارتين 
فالعملي�ة النوعية التي ضربت برج البراجنة قد 
سبقتها عمليات نوعية اخرى كانت كلها رسائل 
انتقامي�ة وجهه�ا داعش لحزب الل�ه كرد على 
دوره في الح�رب االهلية الس�ورية ومقارعته 
للتنظيم�ات التكفيري�ة التي عاثت في س�وريا 
تخريبا وفسادا، وفي باريس قام داعش بعملية 
نوعي�ة ايض�ا ولم يكت�ِف بذلك بل ه�دد بتكرار 
عمليات�ه النوعي�ة اإلرهابي�ة ليس في فرنس�ا 

فحسب وانما بتهديد دول اخرى كالسويد، 
فه�ذه العملية ليس�ت حدث�ا إرهابي�ا عابرا بل 
تحت�اج ال�ى جه�د س�تراتيجي اممي مش�ترك 
عابر للمصال�ح وااليديولوجيات ويضاهي ذلك 
الجه�د الذي وق�ف بوجه النازية الت�ي اعتبرها 
العال�م آن�ذاك ع�دوا وخط�را مش�تركا للس�لم 
الدولي فتعاونت الكثير من القوى الدولية ضده 
متناس�ية توجهاتها االيديولوجية وتوسعاتها 
الحيوي�ة الس�يما الواليات المتح�دة األميركية 
وغريمها االتحاد الس�وفييتي آن�ذاك، وأدى هذا 
الجه�د االمم�ي الى اإلطاح�ة بالنازي�ة وتغيير 

الكثي�ر من معال�م الخارطة الجيوس�تراتيجية 
للعال�م ال�ذي اس�تراح من خط�ر النازي�ة التي 
كلف�ت العال�م اكث�ر من س�تين ملي�ون ضحية 
وال يحت�اج األمر الى تفكير ف�ي معرفة الخطر 
الداعش�ي كتنظيم إرهابي يعتبر العالم بأس�ره 
مجاال حيويا إلجرامه بعد ان تمركز في العراق 
والش�ام م�ن خ�الل »دولت�ه« المزعوم�ة التي 
ينطل�ق منه�ا كمرتك�ز يس�تقطب اإلرهابيين 
م�ن جمي�ع دول العالم ال س�يما الذي�ن هم من 
أص�ول ش�مال افريقي�ة )وهم الذين يش�كلون 
النس�بة العظمى للجالية اإلس�المية في فرنسا 
الت�ي تضم اكبر الجاليات المس�لمة في أوروبا، 
والنسبة الكبرى من الخاليا النائمة والمتطرفة 
والمتأثرة بالفكر السلفي الظالمي المتوحش( 
او من اصول شيش�انية او قوقازية التي تشكل 
العم�ود الفق�ري لإلره�اب ال�ذي يه�دد االمن 

القومي الروسي.
داع�ش الممت�د  خط�ره عل�ى  اه�م المفاص�ل 
الجيبولوتيكية ف�ي العالم اصبح ينتقي اهدافه 
بس�هولة ويحدده�ا مكاني�ا وزماني�ا وينف�ذ 
ضرباته باحتراف عال يكشف عن مستوى الدعم 
اللوجس�تي والمخابرات�ي والم�ادي فضال عن 
الخبرات الت�ي تقدمها الدول الراعية والحاضنة 
والممول�ة له، لذا يتحتم عل�ى المجتمع الدولي 
اضافة الى الجهد العس�كري واالمني المشترك 

ف�ي مقارعة داعش ان يوحد جه�وده لتجفيف 
لي�س فقط المناب�ع التي تمول اإلره�اب ماديا 
ولوجستيا بل وفكريا وعقائديا بتجفيف منابع 
الفت�اوى والميديا التي تحرض عل�ى الكراهية 
والتكفي�ر واألعمال الوحش�ية وعلى المجتمع 
الدول�ي ايضا ان يت�رك المحاب�اة والمجامالت 
الرخيص�ة وان يض�ع اليد على مناب�ع التمويل 
الذي س�اعد داع�ش على ان يتح�ول الى وحش 
»اس�طوري« خارق ومرعب، وان يحاس�ب تلك 
ال�دول المارق�ة والمع�روف نش�اطها للجميع 
حسابا امميا وضمن الفصل السابع باعتبار ان 
تلك الدول تشن حربا ضد السلم الدولي. المرونة 
التكتيكي�ة والتمك�ن الس�تراتيجي جعل داعش 
يس�تهدف دولتي�ن في الوق�ت عين�ه ولهدفين 
مختلفين وان بديا متشابهين يجمعهما مناوأة 
داع�ش واالنتق�ام، ضرَب داع�ش دولة صغيرة 
كلبنان لالنتقام من حزب الله وفي الوقت نفسه 
ضرَب دولة عظمى كفرنسا التي اتخذت قرارها 
المس�ؤول ف�ي مقارع�ة داع�ش، وه�ي عضو 
في التحال�ف الدولي لضرب تنظي�م داعش في 
الع�راق ومؤخرا في س�وريا، فجاءت الضربات 
اإلرهابية انتقاما لموقف فرنس�ا هذا وإلعطاء 
درس موج�ع لبقية دول التحال�ف الذي تقوده 
اميركا. وبحس�ب البي�ان االخي�ر لداعش الذي 
د فيه فرنس�ا )وهو رس�الة الى دول اخرى  توعَّ

وعلى رأس�ها الواليات المتح�دة( بعقاب قاس 
كرد فع�ل على العمليات العس�كرية التي يقوم 
بها التحالف ضد داعش على مواقع التنظيم في 
العراق وس�وريا ويجب اخ�ذ البيان على محمل 
الجد كونه ينبئ ان القادم س�يكون اكثر دموية 
للجميع، وله�ذا فان الرئيس الفرنس�ي هوالند 
اختزل المشهد الفرنسي الدامي بقوله: )فرنسا 
تواج�ه حربا حقيقي�ة يج�ب ان ُتواجه بحرب 
مقابلة، ال تخوضها فرنسا وحدها، بل البشرية 
جمعاء( وللعلم ان فرنس�ا ه�ي من اوائل الدول 
الت�ي انضمت بعد 2014 ال�ى  الواليات المتحدة 
ف�ي مجال مقارعة اإلرهاب ولها دور فاعل في 

هذا المجال.
اق�ول: العال�م كله يدف�ع  باهظا ثم�ن التراخي 
الضبابي�ة   واألجن�دات  والتباط�ؤ  والالمب�االة 
للدول العظمى تجاه التمدد الداعش�ي الذي فاق 
خط�ره خطر النازي�ة والذي اصب�ح العالم كله 
بنظره مجاال حيويا مفتوحا ليمارس نشاطاته 
اإلجرامي�ة كم�ا دفعت فرنس�ا ثم�ن خطيئتها 
وتخبطها في س�وريا كونها تش�بثت بمشروع 
إس�قاط االس�د وترك�ت الحب�ل عل�ى الغ�رب 
للتنظيمات اإلرهابي�ة كجبهة النصرة وغيرها، 
ودعم�ت ما يس�مى بالمعارضة الت�ي ثبت انها 
مج�رد تنظيمات إرهابية ال ت�زال تغذي الخاليا 
النائم�ة باإلرهابيي�ن الذي�ن ضرب�وا باري�س 

)وقبله�ا في مدريد ولن�دن وأنقرة والحبل على 
الجرار(. فرنس�ا كررت خطأ الواليات المتحدة 
التاريخي في أفغانستان بصناعة وحش القاعدة 
وتح�ت غط�اء محارب�ة الس�وفييت »الكفار« 
وبالتواطؤ مع الوهابية السعودية والمخابرات 
الباكستانية التي تشكل قبائل البشتون السلفية 
المتش�ددة عماد عناصرها فارتد خطر القاعدة 
اليها، وتحت غطاء إس�قاط ديكتاتورية بش�ار 
االسد مولت فرنس�ا التنظيمات اإلرهابية التي 

ارتد إرهابها على قلب باريس وهو ما حصل.
وان�ا ش�خصيا ال امي�ل ال�ى توصي�ف داع�ش 
بالعصاب�ات الهائج�ة العاب�رة للح�دود او هم 
مج�رد »هواة« حس�ب رأي الرئي�س اوباما، او 
قطعان مس�عورة ال تقاوم ش�هيتها المفتوحة 
للقت�ل والتدمي�ر وانم�ا ه�و تنظي�م حقيق�ي 
متس�رطن ومحترف وله أجن�دات بعيدة المدى 
وممول تمويال واس�عا وبس�خاء من دول ذات 
اقتصاديات ضخمة وله ماكنة إعالمية وفتوائية 
هائلة تستطيع ان تغس�ل بها أدمغة الكثير من 
الش�باب وتكسبهم الى صفوفه وتجنيدهم وله 
ايضا ماكنة عسكرية مخابراتية  مفتوحة على 
اآلخر. داعش ورم سرطاني ال ُيجتث اال بتضافر 
المجتم�ع الدولي بأس�ره، وان عولم�ة الحرب 
عل�ى اإلره�اب ه�ي ال�رد الحقيق�ي والمعادل 

الموضوعي لعولمة اإلرهاب نفسه.

11 سبتمرب باريس
كمال الجزولي

إهنا ليست أورشليم

قام العالم بأس�ره ش�رقا وغرب�ا، ولم يقعد 
بعد أن ضرب االرهاب فرنسا في عقر دارها 
ليوم واحد، وقام جزء آخر من العالم وكذلك 
لم يقعد، عندما ضرب االرهاب روسيا بقنبلة 
واح�دة فجرت له�ا طائ�رة ركاب أقلعت من 

شرم الشيخ.
إنه االرهاب ذاته الذي ضرب العراق واستمر 
يضرب بنيت�ه التحتية ومواطنيه للس�نوات 
ال�� 12 الماضي�ة وحت�ى اآلن، حيث لم يقف 
العالم ولو عل�ى إصبع واحد لمؤازرة العراق 
في ح�رب يمكن الق�ول عنها أنه�ا طاحنة، 
هكذا ه�و المنطق في ادارة الص�راع الدولي 

ال�ذي يتحكم به الكبار األقوي�اء الذين كانوا 
ش�به نائمين عن أعمال ترتكب قريبة منهم، 
الوهاب�ي  الفك�ر  ت�درس  الت�ي  فالجوام�ع 
المتط�رف في أحيائهم معروف�ة من قبلهم، 
ويس�جل أمنه�م فقط بعض أفالم ألنش�طة 
عابرة، ويأخذون صورا لبعض الشخصيات، 
ويكتفون بها كمعلومات للتوثيق، ألن الش�ر 
لم يطالهم، بل وأكثر من هذا فإن البعض من 
األقوي�اء في ه�ذا العالم كان�وا يفكرون في 
أن االرهاب اذا ما وقع بعيداً عن س�احاتهم، 
واذا ما كان االرهابي�ون الذين ينطلقون من 
مدنهم ومن بي�ن مواطنيهم يذهب�ون بعيداً 

الى الش�رق يميت�ون أبناءه ويموت�ون فيه، 
فهذا يكفي ألنهم س�يكونون قد تخلصوا من 
متطرفين، وسيس�تمرون في بيع األس�لحة 

والمعدات. 
لكن هذا المنطق في السياسة وادارة الصراع 
يبدو غير قابل لالستمرار، وقد أثبتت الضربة 
في فرنس�ا ه�ذا، حي�ث ال يمك�ن للخطر أن 
يبق�ى بعيداً عن أصول بع�ض أفراده، وحيث 
أن االرت�داد يمكن أن يحص�ل في أي مجتمع 

من المجتمعات وفي أي وقت يكون. 
كما إن عدوى التأث�ر والتأثير على االصدقاء 
وأفراد العائلة وإمكانات التجنيد لهم كأسلحة 

لالره�اب موجودة ف�ي عقل االنس�ان الذي 
يتغ�ذى من تلك الجوامع المنتش�رة بينهم... 
هي حقيق�ة ال يمكن اس�تثناء أحد منها في 

هذا العالم الصغير. 
الغربي�ون  اليه�ا  تنب�ه  الت�ي  المش�كلة  إن 
األقوياء بعدما وصل االرهاب أسوار دولهم، 
تتعلق بالمس�اجد التي تمول من دول الشرق 
لتدري�س فك�ر التط�رف وزرعه ف�ي عقول 
الشباب المسلمين وتجنيد بعضهم، ليكونوا 
مناصري�ن وانتحاريي�ن، والت�ي تدع�و على 
مس�توى العلن ال�ى قتل أبن�اء وطنهم الذين 
يقيم�ون في�ه ويعيش�ون عل�ى مس�اعدته 

بدعوى كونهم كفارا.
م�ا يهمنا نحن ف�ي الع�راق أن العالم القوي 
قد تنبه أخيرا الى مص�در االرهاب والجهات 
الديني�ة التي تغذي الفك�ر االرهابي، والدول 
التي تس�اعد وتمد في عم�ر االرهاب... وهو 
تنبه سيش�كل بداية جيدة لحش�د جهد دولي 
مناسب لحرب س�وف لن تدوم طويالً، اذ ان 
مؤش�رات هذه القوة العسكرية الهائلة التي 
حشدها كل من الفرنسيين والروس وهم من 
بين األقوياء... هي بداية تعد مؤشرا النتهاء 
ه�ذا العصر من االرهاب في وقت ليس بعيدا 

عن اآلن.

القوة يف حماربة اإلرهاب
د.سعد العبيدي
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عاشوراء لكل العصور

صرب احلسني عليه السالم ليلة عاشوراء

دراس�ة تحليل�ة قيمة ح�ول النهضة الحس�ينية 
المباركة و آثارها و نتائجها على االمة االسالمية 
في الماضي و الحاضر ، هذه الدراسة للمستبصر 
و الباحث االسالمي المستبصر الدكتور أبو حيدر 

من شمال أفريقيا .
كرب�الء قضية متج�ذرة في الوعي اإلس�المي ، 
س�اهمت في تش�كل الوعي الحرك�ي الثائر على 
الظلم و الفس�اد ، و باتت مع تق�ادم الزمن أكثر 
رس�وخا في وجدان األم�ة ، و بعبارة أخرى إنها 
تل�ك الواقعة الت�ي قفزت فوق الزم�ان و المكان 
مس�تمدة من نور مش�كاة النبوة رمزيتها و من 
لون الب�ذل عنفوانه�ا ، فاس�تحالت نهجا يحمل 
ش�علة متوقدة تس�مو باإلنس�ان في آفاق العزة 
و الكرام�ة ، و تعب�ر في مدلوالته�ا عن محورية 
الص�راع الدائ�ر بين االس�تكبار و االس�تضعاف 
، و بي�ن رم�ز العدال�ة و التفاني في الل�ه و رمز 

االستغراق في حطام الدنيا الفانية .
في كل سنة لنا ذكرى مع أجواء عاشوراء ، و في 
كل سنة نستعيد في وعينا و حياتنا كربالء ، لكن 
قيمة عاش�وراء و كربالء الذكرى أن لها لقاء في 
كل زمن مع األمة ، تمدها و تعطيها من حيويتها 
، و تدفعه�ا إل�ى المواق�ع المتقدمة في مس�يرة 
الحياة الكريمة فتعيش األمة آفاق اإلمام الحسين 
) ع ( تل�ك اآلفاق الواس�عة الرحبة التي ال تعيش 
في الدوائر الضيقة ، بل تش�مل العالم اإلس�المي 
كل�ه ، فالحس�ين كان ينظر من خ�الل آفاق جده 
رس�ول الله ) صلى الله عليه و 
آل�ه ( الذي عاش الرس�الة 
ف�ي كل آف�اق العال�م ، 
ألن الل�ه أرس�له رحمة 

للعالمين .
كان  هن�ا  م�ن  و 

دوم�ا  ُيط�رح 
كل  ف�ي  و 

موس�م لعاش�ور � كتبيان ألهمية ث�ورة كربالء 
و دوره�ا الرائ�د � ش�عار أن اإلس�الم " محمدي 
الوج�ود حس�يني البق�اء " نظرا ألهمي�ة الدور 
الذي قام به الحسين ) ع ( من خالل ثورته ، فقد 
استطاع هذا اإلمام أن يعيد تصويب المسار ، بعد 
أن ب�دأ االنحراف الس�ريع نتيجة إلبعاد اإلس�الم 
ع�ن س�احة الحي�اة ، أو على األق�ل بتحويله إلى 
ش�كل و رس�م بال مضمون ، و هذه الصورة عبر 
عنها الحس�ين ) ع ( آن�ذاك عندما قال : " أال و إن 
ه�ؤالء القوم قد لزموا طاعة الش�يطان و تركوا 
طاع�ة الرحم�ان ، و احل�وا حرام الل�ه و حرموا 
حالله و اس�تأثروا بالفئ و عطل�وا الحدود و أنا 

أحق من غير "

الحركة الحسينية لم تكن انتحارية :
يصف بعض الباحثين ثورة اإلمام الحسين بأنها 
مأساة إنسانية مروعة ، و يرى آخرون أنها أشبه 
بعملية انتحارية لم تبلغ أهدافها بل أس�فرت عن 
نتائج مأساوية مؤلمة ، ال تزال عالمة فارقة في 
جبين اإلنسانية و لطخة عار في تاريخها . بيد أن 
هذا التحليل يبدو س�طحيا و ساذجا و هو مبتني 
على رؤي�ة قاصرة ألهداف الثورة و مقاصدها و 
نتائجها ، و يؤس�فني أن بعض علماء المسلمين 
لم يوفقوا إلدراك أبعاد تلك الثورة و بليغ دروسها 
و عظيم عطائها و كان�وا أقصر نظرا من الزعيم 
الهن�دي الش�هير غان�دي القائ�ل : " تعلم�ت من 

الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر "
و يظهر للمتأمل أن أس�اس االش�تباه لدى هؤالء 
ه�و في نظرته�م لمفهومي النص�ر و الهزيمة ، 

ه  النظرة الضيقة التي هذ
تح�دد مفهوم 

لنص�ر  ا
ر  ا بمق�د
النجاح 

العس�كري فحس�ب ، األم�ر الذي ل�م يتحقق في 
نهضة الحسين ) ع ( ما يجعل منها حركة فاشلة 
وف�ق المقياس المذكور . لك�ن النظرة المذكورة 
لمفه�وم النص�ر غي�ر صحيحة بل ه�ي مجترئة 
و مش�وهة و ال تالم�س الحقيق�ة ، فالحقيق�ة 
الت�ي يدركه�ا البصير و المتاب�ع لحركة النهضة 
الحس�ينية و تداعياته�ا و نتائجه�ا عل�ى الواقع 
اإلس�المي ماضيا و حاضرا هي أن دماء الحسين 
س�اهمت في تغيير مجرى التاريخ اإلسالمي . و 
أيقظت الضمائر الميتة و حررت إرادتها و خلقت 
حركة وعي في األمة اإلسالمية كان من نتائجها 
حركات التمرد و ث�ورات الغضب و االنتقام التي 

تالحقت و تتالت :
1 � حيث نجد بعد عام من ثورة الحسين ) ع ( أن 
المدين�ة تثور على يزيد ، و تط�رد واليه و جميع 

األمويين .
2 � و في الس�نة الثانية تثور مكة المكرمة أيضا 

على يزيد الطاغية .
3 � و يصبح حكم األمويين مهددا بالسقوط بعد 
م�وت يزيد ، و نم�و و تطور حركة عب�د الله بن 

الزبير ، و المختار بن عبيدة الثقفي .
4 � و بعد ذلك أخذت الثورات تتوالى حيث ظهرت 
ث�ورة التوابين و الت�ي تعتبر أثرا مباش�را لثورة 
الحسين حيث كانت شعاراتهم يا لثارات الحسين 
، و ل�م تهدأ هذه الثورة حتى تكون ثورة المختار 
و ال�ذي قام من أج�ل الثأر لدماء الحس�ين ) ع ( 
و يتمكن المختار من عمل عس�كري مهم و عمل 
سياس�ي أهم ، أما العمل العسكري فهو القضاء 
عل�ى الجيش األم�وي و قت�ل عبيد الله ب�ن زياد 
ال�ذي كان يقود هذا الجيش ، و العمل السياس�ي 
ه�و تصفية الكوف�ة من جميع قتلة الحس�ين و 
م�ن أنصار األمويين . و قد اس�تمر ه�ذا التحرك 
و الرف�ض في األمة حتى تم�ت اإلطاحة بالحكم 
األموي بعد ع�دة عقود من الزمن . هذا من جهة 
و من جهة أخرى فإن الحس�ين ) ع ( أصبح مثال 
أعل�ى لكل الث�وار و المناضلين من أجل التحرر و 
اإلنعتاق من نير الظالمين و المستبدين . و عندما 
يغ�دو الم�رء ملهما للث�وار فهذا دلي�ل انتصار ال 
هزيم�ة ، و عندما تزلزل دم�اءه الزكية عروش 
الظالمين فهذا دليل نصر مؤزر ال مأساة مروعة 

. .
و لكن الس�ؤال هن�ا : ما هي النقاط و الوس�ائل 
التي أكد عليها اإلمام في نهضته و كان لها الدور 
و التأثي�ر البالغ ف�ي ضمير األم�ة و إرادتها ، ثم 
كان له�ا ه�ذا التأثير البالغ ف�ي جميع األجيال و 

العصور ؟
ف�ي معرض الج�واب على هذا الس�ؤال يجدر بنا 

أوال أن نعالج العناوين التالية :
1 � دراسة دوافع الثورة الحسينية و أسباب هذه 

الحركة التي قام بها اإلمام الحسين ) ع ( .
2 � الجواب على الس�ؤال الذي الزال موجودا في 
كثير م�ن أذهان الدارس�ين و الباحثين عن ثورة 
الحس�ين ، هذا الس�ؤال هو : لماذا لم يكن هدفه 
ه�و الوصول إلى الس�لطة . ثم األه�م من ذلك ، 
لماذا ل�م يتحقق ل�ه أن يصل إل�ى تغيير الحكم 
و اإلطاح�ة بنظام يزيد بن معاوي�ة ؟ و بصدد 
الجواب على هذا السؤال نفسه ، ال ُبدَّ لنا من :

1 � أن نتعرف على الشروط األساسية العامة 
التي يجب أن تتوفر في الثورة الناجحة .

2 � الفح�ص عل�ى وج�ود ه�ذه الش�روط 
األساس�ية و توفرها في ثورة الحسين( أو 

عدم توفرها .
3 � إذا وجدناها متوفرة في ثورة الحسين 
، يطرح الس�ؤال نفس�ه م�رة أخرى و هو 
: لم�اذا لم تتمك�ن ثورة الحس�ين ) عليه 
�الم ( م�ن أن تحقق ه�دف اإلطاحة  السَّ
بحك�م يزيد ، عل�ى الرغم م�ن أنها كانت 
تس�تجمع الش�روط الت�ي ال ُب�دَّ ل�كل ثورة 

ناجحة أن تستجمعها ؟

دوافع الثورة الحسينية :
التفس�يرات الت�ي تط�رح عادة ف�ي تبيين 
دوافع الحركة الحس�ينية يمكن تصنيفها 

إلى صنفين :
الصن�ف األول : التفس�يرات التي أعطيت 
 ، المستش�رقين  بع�ض  م�ن 
من بعض المس�لمين ، من 
بع�ض الحكام أنفس�هم 
و  اإلم�ام  زم�ن  ف�ي 
بع�ده ، قس�م م�ن هذه 
نصنفه�ا  التفس�يرات 
و نجعله�ا ف�ي عداد 
ت  ا لتفس�ير ا
طل�ة  لبا ا

ألنه�ا ناتج�ة م�ن أغ�راض و نواي�ا س�يئة نجد 
بذوره�ا منذ زم�ن الح�كام األمويي�ن و قد نجد 
الباحثين المتأخرين قد تأثروا بتلك الكلمات التي 
يجدونها مبثوثة في بع�ض الكتب التاريخية ، و 
قسم من هذه التفسيرات الباطلة قد تكون ناتجة 
م�ن أن أصح�اب التفس�ير و التحلي�ل التاريخي 
�الم ( و هم بعيدون  لقضية الحس�ين ) عليه السَّ
كل البعد عن مدرس�ة أهل البيت ) عليهم الس�الم 
( ع�ن حقيقة األئمة و معن�ى اإلمامة ، و يمكننا 
هنا أن نش�ير إلى تفسيرين مش�هورين في هذه 
القائمة ، قائمة التفس�يرات الباطلة و المنحرفة 
، ربما يجدها اإلنسان في بعض الكتب التاريخية 

و بعض الدراسات اإلستشراقية .
التفس�ير األول : ثورة الحسين ) ع ( صراع قبلي 

.
فسرت الحركة التغييرية للحسين في بعض كتب 
التاريخ و بعض كتب االستش�راق على أساس أن 
حركة الحس�ين كانت حركة قبلية ) عش�ائرية ( 
تعبر عن الصراع المحتدم بين قبيلتين قرش�يتين 
، كانت�ا تتصارع�ان على الس�لطة و الهيمنة قبل 
اإلس�الم ، و اس�تمر ه�ذا الصراع بينهم�ا إلى ما 
بعد اإلس�الم ، ذلك هو الصراع بين بني هاش�م و 
بني أمية ، و حاول هذا التفس�ير أن يستشهد لما 
ذهب إليه ببعض األشعار و القصائد و قد أنشدها 
بعض الش�عراء من مثل األخطل و غيره أو بعض 
األش�عار التي ذكرها بعض الس�الطين و الحكام 

الجاهلين أنفسهم كشعر يزيد الذي يقول فيه :
ليت أشياخي ببدر شهدوا *** جزع الخزرج من 

وقع األسل
ألهلوا و استهلوا فرحا ***

 ثم قالوا يا يزيد ال تشل
لعبت هاشم بالملك فال ***

 خبر جاء و ال وحي نزل
كما استش�هدوا بواقع المجتمع اإلسالمي آنذاك 
ال�ذي كان يس�وده النظ�ام القبل�ي رغ�م مج�ئ 
اإلس�الم ، حيث بقيت هذه العش�ائر و أعرافها و 
مزاجه�ا و طبيعته�ا لها الدور البالغ في تس�يير 

األمور االجتماعية و السياسية لألمة .
الحقائق الثابتة ترفض هذا التفسير :

ال يمكن قبول هذا التفسير لألسباب التالية :
1 � ه�ذا التفس�ير يتناف�ى م�ع أص�ل العقي�دة 
اإلس�المية ألنه يبتني على قاعدة ترفض اإليمان 
بحس�ب الحقيق�ة ، و تعتبر الحس�ين و األئمة و 
الرسول الكريم جميعا منطلقاتهم منطلقات من 
هذا القبيل ، و ه�ذا يرجع إلى عدم اإليمان بنبوة 
الرس�ول و صدقه و األئمة فيما كانوا يفصحون 
عنه و يبينونه من رس�الة و من قيم كلها ترفض 
بش�دة أمثال ه�ذه المق�والت ..إذن فم�ن ناحية 
المعتق�د ه�ذا تفس�ير يتنافى مع أص�ل العقيدة 
اإلس�المية فضال ع�ن العقي�دة الخاصة في حق 
أه�ل البيت ) عليهم الس�الم ( الذين طهرهم الله 
و اذه�ب عنهم الرج�س ، و هذا معنى من معاني 
الرجس أن يكون دوافعه و منطلقاته عش�ائرية 

قبائلية جاهلية .
2 � أم�ا م�ن الناحي�ة التاريخية ، عندم�ا يراجع 
اإلنس�ان التاريخ يجد أن هذا التفسير ال يمكن أن 
يقب�ل حتى لو قطعنا النظر عن الجانب العقائدي 
في هذه المس�ألة ، فمالحظة التاريخ و دراس�ة 
ما وقع في التاريخ اإلسالمي دراسة موضوعية 
علمية ، تكش�ف لإلنس�ان بأقل إلتفات�ة ، أن هذا 
الصراع بحسب الحقيقة ال يمكن أن يكون صراع 
بي�ن قبيلتين و أن دوافعه الحقيقية إحساس�ات 
عش�ائرية أو قبائلي�ة أو ش�ئ م�ن ه�ذا القبيل ، 
كيف و أن النبي ) صلى الله عليه و آله ( بحس�ب 
تاريخ�ه أول من ع�ارض هذه الفك�رة و طبقها 
في حق نفس�ه و في مجتمعه ، سلمان الفارسي 
يجعل�ه محمديا بينما أبا له�ب يجعله كافرا ، هل 
هن�اك ما ه�و أوضح من هذا دالل�ة على أن عمل 

النبي و سلوكه و تفكيره لم يكن عشائريا .
3 � لو كانت المسألة مسألة قبيلة و عشيرة لكان 
�الم ( أن  ينبغ�ي على اإلمام الحس�ين ) عليه السَّ
ينهض بعشيرته قبل أن ينهض بالغرباء البعيدين 
عن عش�يرته ، كان ينبغ�ي أن ينهض في موطن 
عش�يرته و هو الحج�از، بينما المس�ألة لم تكن 
كذل�ك ال الحركة ب�دأت من موطن تلك العش�يرة 
و ال المتحركين به�ذه الحركة كانوا من أصحاب 
هذه العش�يرة ، ذلك أن أصحاب الحس�ين ) عليه 
�الم ( س�واء كانوا من حي�ث االنتماء القبلي  السَّ
أو م�ن حيث االنتم�اء القومي أو الش�عوبي ، أو 
من حيث االنتماء لمس�توى الثقافة أو مس�توى 
الوضع االجتماعي ، بل و حتى من حيث االنتماء 
المذهب�ي يمثل�ون نم�اذج و عين�ات متع�ددة و 
مختلف�ة ، حيث نالحظ أن هن�اك اختالفا عظيما 
بي�ن ه�ؤالء ، و ال يمن�ك أن تجم�ع كل هؤالء أو 

توحدهم قضية الصراع القبلي .
إذن هذا التفسير مرفوض :

أوال : عقائدي�ا باعتب�ار أن�ه يخ�دش ف�ي قضية 
اإليمان بنبوة الرسول الكريم .

ثانيا : علميا من خالل مراجعة وقائع التاريخ .
ثالثا : اإلمام الحسين و من خالل تصريحه األول 
و ال�ذي يحدد فيه هوية تحركه التغييري ، ّبين 
أن خروج�ه لم يكن إال لطل�ب اإلصالح في 
أم�ة جده و ه�و هدف رس�الي مبدئي و 

ليس هدفا قبليا أو عشائريا .
و للحديث بقية إن شاء الله تعالى 

.

وفي ليلة عاش�وراء التي َحفل�ت بعظيِم المكاره 
والمصائ�ب واألرزاء ، والتي ال ُيعهد لها مثيل في 
تاريخ البشرية ، نرٰى وقد برَز الصبُر فيها ، وصار 
أح�َد ِس�ماتها ، وصفًة ق�د تحلٰى به�ا أصحاُبها ، 
حتٰى أصبَح كُل واحد منهم كالجبل األصم ال تهزه 
العواص�ف و ِمْن بينهم س�يُد ش�باب أهل الجنة � 
صلوات الله عليه � الذي ُكلما ازداد الموقف ش�دًة 

ازداد صبراً و إشراقًة.
يق�ول األربلي : ش�جاعُة الحس�ين عليه الس�الم 
ُيض�رُب به�ا المث�ل ، َو صبُره في مأق�ط الحرب 

أعجَز واالواخر األوائَل واألواخر)1(.
وكما قيل : إن في بشاشة َوجه الرئيس أثراً كبيراً 
في قُوة آم�ال األتباع و نش�اط أعصابهم ، فكان 
أصحاب�ه كلما نظروا إلي�ه عليه الس�الم ازدادوا 
َنش�اطاً و صُموداً ، َهذا م�ع ما هو فيه � صلوات 
الله عليه � من البالء العظيم والخطب الجسيم في 
ليل�ة لم تمر عليه بأَعظَم منها ، حيث يَرى األعداَء 
ق�د اجتمعوا لقتاله و قتال أه�ل بيته ، و هو َيرٰى 
أهل�َه يرقبوَن نزوَل الب�الء العظيم مع ما ُهم فيه 
من العطش الش�ديد ، بال زاٍد وال م�اء حتٰى َذُبلت 
ِش�فاُهُهم و غارت عيوُنه�م ، و ُبّحت أصواتهم ، 
و ذُع�رْت أطفالهم ، وارتاع�ت قلوبهم ، في َوَجل 
ش�ديد علٰى فراق األحبة وفقد األعزة ، و َمْن يرٰى 
ذل�ك كيف ال ينه�ار وال يضُعف وال تقل عزيمته و 

م الُقوٰى !! هو يرٰى ما َيبعُث على االلم و ُيحطِّ
إال أن الحس�ين عليه الس�الم الذي كان َيلحظ ذلك 
بعينه ، ال تجد أثراً من ذلك في نفسه بل كان يزداُد 

صبراً و عزيم�ًة ، و تحمل تلك األعباء الثقيلة 
، و تس�لح بالصب�ر على األذٰى في س�بيل 
الل�ه تعال�ٰى و ه�و القائل : و َم�ْن َردَّ عليَّ 
ه�ذا أصبُر حت�ى يقضي الله بين�ي و بين 

الق�وم بالحق و هو خي�ر الحاكمين )2( 
فكان عليه السالم نعم الصابر 

المحتسب عند الله تعالٰى.
وق�د جاء ف�ي الزي�ارة عن 
اإلمام الصادق عليه السالم 

: و َصب�رَت عل�ى األذٰى في جنبه محتس�باً حتٰى 
أتاك اليقين )3(.

و ناهي�ك تعجب مالئكة الس�ماء م�ن صبره كما 
ج�اء في الزيارة : وق�د عجبت من صبرك مالئكُة 

السموات )4(.
وكان يق�ول عليه الس�الم في أوقاِت الش�دة يوم 
عاشواء و هو متشّحط بدمه : َصبراً علٰى قضائك 
يا رب ال إلَه ِس�واَك ، يا ِغياَث المستغيثين )5( ما 
لي ربٌّ س�واك وال معبود غيرك صبراً علٰى حكمك 
)6( و ناهي�ك ع�ن موقف�ه المرير و هو ُيش�اهد 
مقتَل رضيعه الصغير و هو يقول : اللهم صبراً و 

احتساباً فيك )7(.
و كي�ف ال يكوُن صابراً محتس�باً و هو من الذين 
عناه�م الل�ه تعالٰى ف�ي قول�ه : ) َوَجَعلَْن�ا ِمْنُهْم 
ا َصَب�ُروا ( )8( و قوله : )  �ًة َيْهُدوَن ِبأَْمِرَنا لَمَّ أَِئمَّ

َوَجَزاُهم ِبَما َصَبُروا َجنًَّة َوَحِريًرا ( )9(.
فالحسين عليه الس�الم شخصيٌة منفردٌة بجميع 
صفات الكمال ، و تجسدت فيه كُل صور األخالق 
، وقد أراد عليه الس�الم أن يضفي من كماله علٰى 

له�م أصحاب�ه و أهل بيت�ه بوصاياه 
و   ، الجمي�ل  بالصب�ر 

و   ، النف�س  توطي�ن 
المكاره  احتم�ال 

ليس�تعينوا   ،
بذلك في 

�ل األعب�اء و مكاب�دة اآلالم ، وليحوزوا علٰى  تحمُّ
منازل الصابرين و ما أَعداللُه لهم.

فأم�ا أصحاب�ه فق�د أوصاه�م 7 م�راراً بالصبر 
والتس�لُّح ب�ه ف�ي مواجه�ة النوائ�ب والمحن ، 
والصب�ر علٰى حدِّ الس�يف وطعن األس�نَّة و علٰى 

أهوال الحرب.
وكم�ا ال يخف�ٰى أن هذا ليس باألمر الس�هل إذ أن 
ع بالصبر والحزم  مواجه�ة ذلك يحتاج إلى الت�درُّ
، و ع�دم الجزع من أهوال المعرك�ة والثبات عند 
القت�ال ، و عدم االستس�الم أو االنه�زام ، فإذا ما 
تسلح المقاتل بالصبر كان في قمة المواجهة ، ال 
يبالي بما يالقيه و ما يتعرَّض إليه من ألم السنان 

و جرح الطعان.
ول�ذا نادى � صل�وات الله علي�ه � فيمن تبعه من 
الناس � في بعض المنازل � قائالً لهم : أيها الناُس 
فَم�ْن كان منك�م يصب�ر على حدِّ الس�يف وطعن 

األسنة فليُقْم معنا و إال فلينصرف عنَّا )10(.
ف�إذا كان المقاتل ال صبر ل�ه علٰى ذلك كيف يثبت 
في س�احة القتال حينما ي�رى أهوال المعركة إّن 
ه�ذا و أمثاله ال يؤمن منه الجزع ، فإما أن ينهزَم 

أو يستسلم لألعداء.
وهنا ال ننس�ى تأكي�د الق�رآُن الكريم في هذا 
الجان�ب إذ حّث المجاهدين في س�بيل 
الله تعالى علٰى التحلَّي بالصبر 
والثب�ات في س�احة 
ق�ال  القت�ال 
 : تعالٰى 

 (

َه�ا الَِّذيَن آَمُنوا اْصِب�ُروا َوَصاِب�ُروا َوَراِبُطوا  َي�ا أَيُّ
نُكْم ِعْش�ُروَن  ( )11( ، وق�ال تعالٰى : ) إِن َيُكن مِّ
َصاِب�ُروَن َيْغلُِبوا ِماَئَتْي�ِن ( )12( ، وقال تعالٰى : ) 
َها الَِّذيَن آَمُن�وا إَِذا لَِقيُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا َواْذُكُروا  َيا أَيُّ

اللَه َكِثيًرا لََّعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن ( )13(.
و من الواضح أن نجد الحس�ين عليه الس�الم في 
ه�ذه الليل�ة � اس�تعداداً للمواجه�ة � أن يوصي 
أصحابه بذلك ويرغبهم في احتمال المكاره قائالً 
لهم : فإن كنُتم قد وطأتم أنفسكم علٰى قد وّطأُت 
عليه نفس�ي ، فاعلُموا أن الله إنم�ا َيهُب المنازَل 
الشريفَة لعبادة باحتمال المكاره ، و إن الله و إن 
ني مع َمْن مض�ٰى من أهلي الذين أنا  كان ق�د َخصَّ
آِخرُه�م َبقاًء في الُدنيا من الكرامات ، بما َس�ّهل 
معها علٰى احتمال الكريهات ، فإنَّ لكم شطَر ذلك 
من كرامات الله ، واعلموا أن الُدنيا ُحلوها مٌر ، و 
ها ُحلٌو ، واالنتباه في االخرة ، والفائُز من فاز  مرُّ
فيها والش�قي من يش�قٰى فيها )14(. األمر الذي 
لهم ، حتٰى أوقفهم  أثَّر في نُفوسهم وزاد في َتحمُّ
علٰى غامض القضاء ، وَكشف عن أبصارهم فرأوا 
منازله�م من الجنة و م�ا حباُهم الل�ه تعالٰى من 

النعيم.
كما أوصاهم عليه الس�الم بهذا أيضاً و نحوه بعد 
ما صلَّٰى بهم الغ�داًة قائالً لهم : إن الله تعالٰى أذَن 
ف�ي قتلكم و قتلي في هذا اليوم ، فعليكم بالصبر 

والقتال )15(.
و كذلك لما رآهم وقد تناوش�تهم الس�يوف وقف 
عليه الس�الم قائالً له�م : َصبراً ي�ا َبني ُعمومتي 
صب�راً يا أهل بيتي ، ال رأيُت�م َهواناً بعد هذا اليوم 

أبداً )16(.
و كذا يوص�ي غالماً له وقد ُقطعت ي�ده ، فَضّمُه 
إليه قائ�اًل له : يا بن أخي اصبرعل�ٰى ما َنزَل بك 
واحتس�ب في ذل�ك الخي�ر )17(. وفي 
رواي�ة أن�ه يق�ول  بعد ما ُيقت�ل طفله 
الرضي�ع و يض�ع كفيه تح�َت نحره 
: ي�ا نفس اصبري ، واحتس�بي فيما 

أصاَبِك )18(.
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مــحّبة احلســـني )عليه السالم(

صرب احلسني عليه السالم ليلة عاشوراء

احلسني ثورة ضد 
الطغاة

عندم�ا ينتهج المظلوم طريق الحس�ين فانه دائما يضع 
النص�ر امام عيني�ه ولذلك دائم�ا ماتكون الث�ورات التي 
تنتهج طريق الحس�ين فعاله بكل ش�ي وحتى وان كانت 
فئ�ه قليله النها تحمل فكر االنتصار الذي تمتع به االمام 
الحس�ين عليه الس�ام فهو منذ ان خ�رج من بيته وضع 
في طريقه االنتصار وه�و االصاح المة جده ولم يفكر 
ابدا بالموت النه كان اخر ش�يء ف�ي مخيلته ولذلك كان 
االمام الحس�ين منتص�را في حربه ضد طغ�اة بني امية 
... فاالمام الحس�ين انتصر بدمه وبحكمته وبكل دقيقه 
كان فيه�ا عل�ى ارض المعرك�ه النه اعطى االمه درس�ا 
في ش�تى العلوم فهو الذي قال البنه عل�ي االكبر عندما 
كانت القافل�ة تطوي الطريق الممتد بي�ن مكة والكوفة 
بس�رعة الستباق االحداث التي تنذر بها الظروف وغطت 
عين�ي االمام في النوم من على جواده بانني رأيت هاتفا 
يقول القوم يسيرون والمنايا تسير خلفهم فأجابه عليه 
الس�ام بكل أدب ياابه اوليس نحن على الحق فرد االمام 
عليه السام با والله فقال علي االكبر إذاً ال نبالي بالموت 
اوقعن�ا عل�ى الموت او وق�ع الموت علين�ا أذن فالرحلة 
ليس�ت في واقعه�ا إلى الكوف�ة و إقامة حكم إس�امي 
فيه�ا و إزاحة الطاغ�وت يزي�د وحزبه األم�وي بالرغم 
من ان ذلك هو المخطط المرس�وم والمرتقب عند الناس 
بل وحتى عن�د الكثير ممن يرافق قافلة الحس�ي�ن عليه 
السام كا بل هي رحلة الشهاده ورحله العبر والدروس 
لجميع المؤمنين في اي وقت كان ولذلك الجميع استلهم 
فكر االمام الحس�ين في ثورته وحتى من غير المسلمين 
لذلك نشاهد غاندي وغيره الكثيرون ممن نهج وثار بأسم 
الحس�ين ونجحت ثوراتهم وهذا هدف نبيل وتوجه نحو 
الحق الذي انتهجه امامنا في ثورته ضد الظلم والطغيان 
وله�ذا دائم�ا الب�د ان نك�ون على ق�در المس�ؤوليه من 
اهداف ثورة االمام الحس�ين عليه الس�ام وهذا مستفاد 
م�ن قوله عليه الس�ام اني لم اخرج اش�را وال بطرا وال 
ظالما وال مفس�دا وانما خرجت لطل�ب االطاح في امة 
ج�دي اريد ان امر بالمع�روف وانهي ع�ن المنكر ولذلك 
الب�د ان نتبع هذا المش�روع القيم ال�ذي نتبناه اليوم في 
اص�اح االمه ونقتدي بثورة االمام الحس�ين ونعلم علم 
اليقين بان االمام الحس�ين لم يخرج اش�را والبطرا كما 
ورد م�ن حديثه وانما لطلب االصاح ونكون مس�تعدين 
لمعرف�ة مفاهيم�ه االصاحي�ه والنك�ون مم�ن يدنس 
ه�ذه القي�م والمفاهيم بأخاق باليه غير مس�تفاد منها 
س�وى الحقد والضغينه من البعض ولذلك دائما مانقول 
اجعلوا ثورة االمام الحسين في طريق الحق والتلوثوها 
ببع�ض المفاهي�م الاخاقي�ه التي ظهرت علين�ا اليوم 
وهي مس�تورده من بعض الناس الذين اليفهمون ماهي 
اه�داف الث�وره بل بالعك�س ان�ا اعتقد انه�م صم عمي 

ش�يئا ... فبادرو اخوتي ونحن في هذه اليفقهون 
م  ي�ا ال المباركه بأحياء شعائر االمام الحسين ا

بأفضل صوره واجمل وابهى ش�عيره 
الن امامك�م لم يبخ�ل عليكم بروحه 
وجع�ل الطري�ق لكم ال�ى الجنه 
مفتوحا فا تبخلوه عليه بما 
تس�تطيعون م�ن اكرام 
ضح�ت  لش�خصية 
بنفس�ها من اجل 
على  الحف�اض 
والقيم  الدي�ن 
لهي�ه  ال ا
لصحيح�ه  ا

...؟

 صادق الناصري  

وفي ليلة عاش�وراء التي َحفل�ت بعظيِم المكاره 
والمصائ�ب واألرزاء ، والتي ال ُيعهد لها مثيل في 
تاريخ البشرية ، نرٰى وقد برَز الصبُر فيها ، وصار 
أح�َد ِس�ماتها ، وصفًة ق�د تحلٰى به�ا أصحاُبها ، 
حتٰى أصبَح كُل واحد منهم كالجبل األصم ال تهزه 
العواص�ف و ِمْن بينهم س�يُد ش�باب أهل الجنة � 
صلوات الله عليه � الذي ُكلما ازداد الموقف ش�دًة 

ازداد صبراً و إشراقًة.
يق�ول األربلي : ش�جاعُة الحس�ين عليه الس�ام 
ُيض�رُب به�ا المث�ل ، َو صبُره في مأق�ط الحرب 

أعجَز واالواخر األوائَل واألواخر)1(.
وكما قيل : إن في بشاشة َوجه الرئيس أثراً كبيراً 
في قُوة آم�ال األتباع و نش�اط أعصابهم ، فكان 
أصحاب�ه كلما نظروا إلي�ه عليه الس�ام ازدادوا 
َنش�اطاً و صُموداً ، َهذا م�ع ما هو فيه � صلوات 
الله عليه � من الباء العظيم والخطب الجسيم في 
ليل�ة لم تمر عليه بأَعظَم منها ، حيث يَرى األعداَء 
ق�د اجتمعوا لقتاله و قتال أه�ل بيته ، و هو َيرٰى 
أهل�َه يرقبوَن نزوَل الب�اء العظيم مع ما ُهم فيه 
من العطش الش�ديد ، با زاٍد وال م�اء حتٰى َذُبلت 
ِش�فاُهُهم و غارت عيوُنه�م ، و ُبّحت أصواتهم ، 
و ذُع�رْت أطفالهم ، وارتاع�ت قلوبهم ، في َوَجل 
ش�ديد علٰى فراق األحبة وفقد األعزة ، و َمْن يرٰى 
ذل�ك كيف ال ينه�ار وال يضُعف وال تقل عزيمته و 

م الُقوٰى !! هو يرٰى ما َيبعُث على االلم و ُيحطِّ
إال أن الحس�ين عليه الس�ام الذي كان َيلحظ ذلك 
بعينه ، ال تجد أثراً من ذلك في نفسه بل كان يزداُد 

صبراً و عزيم�ًة ، و تحمل تلك األعباء الثقيلة 
، و تس�لح بالصب�ر على األذٰى في س�بيل 
الل�ه تعال�ٰى و ه�و القائل : و َم�ْن َردَّ عليَّ 
ه�ذا أصبُر حت�ى يقضي الله بين�ي و بين 

الق�وم بالحق و هو خي�ر الحاكمين )2( 
فكان عليه السام نعم الصابر 

المحتسب عند الله تعالٰى.
وق�د جاء ف�ي الزي�ارة عن 
اإلمام الصادق عليه السام 

: و َصب�رَت عل�ى األذٰى في جنبه محتس�باً حتٰى 
أتاك اليقين )3(.

و ناهي�ك تعجب مائكة الس�ماء م�ن صبره كما 
ج�اء في الزيارة : وق�د عجبت من صبرك مائكُة 

السموات )4(.
وكان يق�ول عليه الس�ام في أوقاِت الش�دة يوم 
عاشواء و هو متشّحط بدمه : َصبراً علٰى قضائك 
يا رب ال إلَه ِس�واَك ، يا ِغياَث المستغيثين )5( ما 
لي ربٌّ س�واك وال معبود غيرك صبراً علٰى حكمك 
)6( و ناهي�ك ع�ن موقف�ه المرير و هو ُيش�اهد 
مقتَل رضيعه الصغير و هو يقول : اللهم صبراً و 

احتساباً فيك )7(.
و كي�ف ال يكوُن صابراً محتس�باً و هو من الذين 
عناه�م الل�ه تعالٰى ف�ي قول�ه : ) َوَجَعلَْن�ا ِمْنُهْم 
ا َصَب�ُروا ( )8( و قوله : )  �ًة َيْهُدوَن ِبأَْمِرَنا لَمَّ أَِئمَّ

َوَجَزاُهم ِبَما َصَبُروا َجنًَّة َوَحِريًرا ( )9(.
فالحسين عليه الس�ام شخصيٌة منفردٌة بجميع 
صفات الكمال ، و تجسدت فيه كُل صور األخاق 
، وقد أراد عليه الس�ام أن يضفي من كماله علٰى 

له�م أصحاب�ه و أهل بيت�ه بوصاياه 
و   ، الجمي�ل  بالصب�ر 

و   ، النف�س  توطي�ن 
المكاره  احتم�ال 

ليس�تعينوا   ،
بذلك في 

�ل األعب�اء و مكاب�دة اآلالم ، وليحوزوا علٰى  تحمُّ
منازل الصابرين و ما أَعداللُه لهم.

فأم�ا أصحاب�ه فق�د أوصاه�م 7 م�راراً بالصبر 
والتس�لُّح ب�ه ف�ي مواجه�ة النوائ�ب والمحن ، 
والصب�ر علٰى حدِّ الس�يف وطعن األس�نَّة و علٰى 

أهوال الحرب.
وكم�ا ال يخف�ٰى أن هذا ليس باألمر الس�هل إذ أن 
ع بالصبر والحزم  مواجه�ة ذلك يحتاج إلى الت�درُّ
، و ع�دم الجزع من أهوال المعرك�ة والثبات عند 
القت�ال ، و عدم االستس�ام أو االنه�زام ، فإذا ما 
تسلح المقاتل بالصبر كان في قمة المواجهة ، ال 
يبالي بما ياقيه و ما يتعرَّض إليه من ألم السنان 

و جرح الطعان.
ول�ذا نادى � صل�وات الله علي�ه � فيمن تبعه من 
الناس � في بعض المنازل � قائاً لهم : أيها الناُس 
فَم�ْن كان منك�م يصب�ر على حدِّ الس�يف وطعن 

األسنة فليُقْم معنا و إال فلينصرف عنَّا )10(.
ف�إذا كان المقاتل ال صبر ل�ه علٰى ذلك كيف يثبت 
في س�احة القتال حينما ي�رى أهوال المعركة إّن 
ه�ذا و أمثاله ال يؤمن منه الجزع ، فإما أن ينهزَم 

أو يستسلم لألعداء.
وهنا ال ننس�ى تأكي�د الق�رآُن الكريم في هذا 
الجان�ب إذ حّث المجاهدين في س�بيل 
الله تعالى علٰى التحلَّي بالصبر 
والثب�ات في س�احة 
ق�ال  القت�ال 
 : تعالٰى 

 (

َه�ا الَِّذيَن آَمُنوا اْصِب�ُروا َوَصاِب�ُروا َوَراِبُطوا  َي�ا أَيُّ
نُكْم ِعْش�ُروَن  ( )11( ، وق�ال تعالٰى : ) إِن َيُكن مِّ
َصاِب�ُروَن َيْغلُِبوا ِماَئَتْي�ِن ( )12( ، وقال تعالٰى : ) 
َها الَِّذيَن آَمُن�وا إَِذا لَِقيُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا َواْذُكُروا  َيا أَيُّ

اللَه َكِثيًرا لََّعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن ( )13(.
و من الواضح أن نجد الحس�ين عليه الس�ام في 
ه�ذه الليل�ة � اس�تعداداً للمواجه�ة � أن يوصي 
أصحابه بذلك ويرغبهم في احتمال المكاره قائاً 
لهم : فإن كنُتم قد وطأتم أنفسكم علٰى قد وّطأُت 
عليه نفس�ي ، فاعلُموا أن الله إنم�ا َيهُب المنازَل 
الشريفَة لعبادة باحتمال المكاره ، و إن الله و إن 
ني مع َمْن مض�ٰى من أهلي الذين أنا  كان ق�د َخصَّ
آِخرُه�م َبقاًء في الُدنيا من الكرامات ، بما َس�ّهل 
معها علٰى احتمال الكريهات ، فإنَّ لكم شطَر ذلك 
من كرامات الله ، واعلموا أن الُدنيا ُحلوها مٌر ، و 
ها ُحلٌو ، واالنتباه في االخرة ، والفائُز من فاز  مرُّ
فيها والش�قي من يش�قٰى فيها )14(. األمر الذي 
لهم ، حتٰى أوقفهم  أثَّر في نُفوسهم وزاد في َتحمُّ
علٰى غامض القضاء ، وَكشف عن أبصارهم فرأوا 
منازله�م من الجنة و م�ا حباُهم الل�ه تعالٰى من 

النعيم.
كما أوصاهم عليه الس�ام بهذا أيضاً و نحوه بعد 
ما صلَّٰى بهم الغ�داًة قائاً لهم : إن الله تعالٰى أذَن 
ف�ي قتلكم و قتلي في هذا اليوم ، فعليكم بالصبر 

والقتال )15(.
و كذلك لما رآهم وقد تناوش�تهم الس�يوف وقف 
عليه الس�ام قائاً له�م : َصبراً ي�ا َبني ُعمومتي 
صب�راً يا أهل بيتي ، ال رأيُت�م َهواناً بعد هذا اليوم 

أبداً )16(.
و كذا يوص�ي غاماً له وقد ُقطعت ي�ده ، فَضّمُه 
إليه قائ�ًا له : يا بن أخي اصبرعل�ٰى ما َنزَل بك 
واحتس�ب في ذل�ك الخي�ر )17(. وفي 
رواي�ة أن�ه يق�ول  بعد ما ُيقت�ل طفله 
الرضي�ع و يض�ع كفيه تح�َت نحره 
: ي�ا نفس اصبري ، واحتس�بي فيما 

أصاَبِك )18(.

لقد احتل اإلمام الحس�ين )عليه الس�ام( 
الصدارة عند جده رس�ول الل�ه )صلى الله 
عليه وآله وسلم( وأصبح م�حّط م�حّبته، 
والكثير م�ن أحاديث الرس�ول )صلى الله 
عليه وآله وس�لم( تدّل على منزلة ومكانة 

وعظمة اإلمام الحسين منها: 
ع�ن أبي أّيوب األنصاري ق�ال: دخلت على 
رس�ول الله )صلى الله عليه وآله وس�لم( 
والَحَس�ن والُحَس�ْين يلعبان بين يديه في 
حج�ره، فقل�ت: يا رس�ول الل�ه أتحبهما؟ 
قال: )ع(وكيف ال أُحّبهما وهما ريحانتاي 

من الدنيا أشّمهما
عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله 
)صلى الله عليه وآله وس�لم( للحس�ين بن 

علي: )ع(من أحّب هذا فقد أحّبني)ع(.
عن س�لمان )رضي الله عنه( قال س�معت 
رس�ول الله )صلى الله عليه وآله وس�لم( 
يقول: الحسن والحسين ابناي، من أحّبهما 
أحّبني، ومن أحّبني أحّب�ه الله، ومن أحبه 
أدخل�ه الجن�ة، وم�ن أبغضهم�ا أبغضني، 
ومن أبغضني أبغضه الله، ومن أبغضه الله 

أدخله النار)ع(.
عن الب�راء قال: إّن النبي )صل�ى الله عليه 
وآله وس�لم( أبصر حسناً وحس�يناً فقال: 

)اللهّم إني أحبهما فأحبهما(.
ع�ن أُس�امة بن زي�د ق�ال: طرق�ت النبي 
)صل�ى الل�ه عليه وآل�ه وس�لم( ذات ليلة 
ف�ي بع�ض الحاج�ة فخ�رج النب�ي وه�و 
مش�تمل على ش�يء ال أدري ما ه�و، فلّما 
فرغ�ت من حاجتي قلت: م�ا هذا الذي أنت 
مش�تمل عليه؟ قال: فكش�فه فإذا حس�ن 
وحس�ين)عليهما الس�ام( عل�ى ورَكْي�ه 
فقال: )ع(ه�ذان ابناي وابن�ا ابنتي، اللهّم 

إني أُِحبُّهما فأَِحبَُّهما وأَِحبَّ من ُيحبُّهما.

وقال يونس بن أبي إس�حاق بسنده: بينما 
عب�د الله ب�ن عمرو بن الع�اص جالس في 
ِظّل الكعبة إذ رأى الحس�ين بن علي مقباً 
فقال: هذا أحّب أهل األرض إلى أهل السماء 
اليوم)عليهم الس�ام(.عن رجاء بن ربيعة 
ق�ال: كنت في مس�جد رس�ول الله )صلى 
الل�ه عليه وآله وس�لم( إذ مّر الحس�ين بن 
علي فسلم، فرد عليه القوم السام وسكت 
عب�د الل�ه بن عم�رو، ث�م رفع اب�ن عمرو 
صوته بعد ما س�كت الق�وم فقال: وعليك 
السام ورحمة الله وبركاته، ثم أقبل على 
القوم فقال: أال أُخبركم بأحب أهل األرض 
إلى أهل الس�ماء؟ قالوا: بلى. قال: هو هذا 
المقف�ى -  أي الذاهب المول�ى -  والله ما 

كلمت�ه كلم�ة وال كلمني كلمة من�ذ ليالي 
صفي�ن، ووالله ألن يرض�ى عني أحب إليَّ 
م�ن أن يكون لي مثل أُحد... -  فلما اجتمع 
ابن عمرو بالحس�ين بعد ما أذن له -  فقال 
الحسين: )ع(أكذاك يا ابن عمرو، أتعلم أّني 
أحّب أهل األرض إلى أهل السماء؟قال: إي 
ورّب الكعب�ة، إّن�ك ألحب أه�ل األرض إلى 
أهل السماء. قال: )عليه السام(فما حملك 
عل�ى أن قاتلتني وأبي ي�وم صفين؟ والله 

ألبي خير مّني)عليه السام(.
ع�ن زيد ب�ن أبي زي�اد قال: خرج رس�ول 
الله )صلى الله عليه وآله وس�لم( من بيت 
عائشة فمر على بيت فاطمة فسمع النبي 
)صلى الله عليه وآله وسلم( حسيناً يبكي، 
فق�ال: )عليه الس�ام(أَلَْم َتْعلَِمي أنَّ ُبكاَءُه 

ُيْؤذيني؟)عليه السام(.
فعاقة النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( 
بول�ده الحس�ين )علي�ه الس�ام( عاق�ة 
متمي�زة وفري�دة مليئة بالح�ب والعطف 
والحنان، حت�ى أن بكاءه كان يؤذيه، ومن 
خال الحديث الشريف نرى أّن النبي )صلى 
الله عليه وآله وسلم( ال يتحمل سماع بكاء 
ولده الحس�ين )عليه السام(، أسفي عليك 
يا رس�ول الله لو كنت حاض�راً في كرباء 
كي ترى ماذا صنعت أُمتك بولدك الحس�ين 
)علي�ه الس�ام(، حي�ث داس�ت كل القيم 
والمب�ادئ، وأدارت ظهره�ا لك يا رس�ول 
الل�ه وألحاديث�ك، كأّنها وضع�ت أصابعها 
ف�ي آذانه�ا كما صنع�ت الجاهلّي�ة اأُلولى 
حيث وضع�وا أص�ابعهم في آذان�هم حتى 
ال ي�س���معوا ك�ام الله، تعال�ى: <وإِنِّي 
كلما َدَعْوُتُهم لتِغف�َر لَُهم َجَعلوا أصابَعُهم 
وا  ف�ي َءاَذاِنهم واستْغَش�وا ثياَبُه�ْم َوأََصرُّ
َواْسَتكْبَرُوا اس�ِتْكبار>إّنها تجربة جاهلية 

ثانية، حيث أعرضوا عن القرآن الناطق.
لق�د وصل األمر بهم أّنه�م لم يكتفوا بقتل 
الحسين )عليه الس�ام( و إخوته وأوالده 
وأصحابه وسبي نسائه وحرق خيامه، بل 
حرموهم الم�اء حتى وص�ل بهم العطش 
إل�ى الم�وت، ول�م يرحم�وا حت�ى الطفل 
الرضي�ع، فهذا عب�د الله الرضي�ع. عندما 
عرضه الحس�ين )عليه الس�ام( ليسقوه 
ش�ربة ماء وكان يبكي من ش�دة العطش 
فكان مصيره الذبح من الوريد إلى الوريد، 
حت�ى صيروه كالطير المذب�وح، بل راحوا 
يصبون حقدهم بحّز الرؤوس، بدءاً برأس 
الحس�ين )عليه الس�ام( نكاية به وبغضاً 
ألبيه، ولجّده رس�ول الل�ه )صلى الله عليه 
وآله وس�لم( وهذا يظهر جلّي�اً من قولهم 

للحس�ين )عليه الس�ام( لم�ا طلب منهم 
الماء: ال تذوق الماء حتى تموت عطش�اناً 
بغضاً ألبيك، وكان جّده رس�ول الله )صلى 
الله عليه وآله وسلم( يطيل النظر  إلى ولده 
الحس�ين )عليه الس�ام(، وكانت دموعه 
تس�يل عل�ى خّده وه�و يقول )صل�ى الله 
عليه وآله وس�لم(: )عليه السام(حس�ين 

مّني وأنا من حسين)عليه السام(.
هل هذا جزاء الرسول )صلى الله عليه وآله 
وس�لم( الذي أنقذهم من دياجير الظلمات 
إلى عالم النور؟! وكما قالت فاطمة )عليها 
السام( في خطبتها المعروفة في مسجد 
النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: وكنتم 
عل�ى ش�فا حف�رة م�ن الن�ار)17(، مذقة 
الش�ارب، ونه�زة الطام�ع)18(، وقبس�ة 
األق�دام)20(،  وموط�ئ  العج�ان)19(، 
تشربون الطْرق، وتقتاتون القد)21(، أذلّة 
خاسئين، تخافون أن يتخّطفكم الناس من 
حولك�م)22( فأنقذكم الل�ه تبارك وتعالى 
بمحم�د )صلى الله عليه وآله وس�لم( بعد 

اللتيا والتي)عليهم السام()23( )24(.
إّن فاطم�ة )عليه�ا الس�ام( ج�اءت إل�ى 
رس�ول الله )صلى الله عليه وآله وس�لم( 
وهي تبكي فقال: )عليه السام(ما يبكيك؟ 
قالت: ضاع مني الحس�ين ف�ا أجده)عليه 
الس�ام( فقام النبي )صلى الله عليه وآله 
وس�لم( وق�د أغرورق�ت عين�اه، وذه�ب 
ليطلب�ه، فلقيه يه�ودي فقال: ي�ا م�حمد 
م�ا لك تبك�ي؟ فقال: )عليه الس�ام(ضاع 
ابني)عليه الس�ام( فق�ال: ال تحزن فإني 

رأيته على تّل كذا نائماً...)25(.
عن يعلى بن مّرة العامري قال: قال رسول 
الل�ه )صلى الله عليه وآله وس�لم( : )عليه 
السام(حس�ين مّني وأنا من حسين، أحّب 
الله من أحّب حس�يناً، حس�ين س�بط من 

األسباط)عليه السام(.
ع�ن يعل�ى العام�ريِّ ق�ال: إّنه خ�رج مع 
رس�ول الله )صلى الله عليه وآله وس�لم( 
إلى طعام دعوا له. قال فاس�تقبل رس�ول 
الل�ه )صل�ى الله علي�ه وآله وس�لم( أمام 
القوم وحس�ين م�ع الغلمان يلع�ب، فأراد 
رس�ول الل�ه أن يأخذه فطف�ق الصبي يفّر 
هاهنا م�رة وهاهن�ا مرة، فجعل رس�ول 
الله )صلى الله عليه وآله وسلم( يضاحكه 
حتى أخذه. ق�ال: فوضع إحدى يديه تحت 
قفاه واأُلخرى تحت ذقنه، فوضع فاه على 
فيه يقّبله، فقال: )ع(ُحس�يٌن مّني وأنا من 
ُحسيٍن، أَحبَّ اللُه من أَحبَّ ُحَسيناً، ُحسيٌن 

سبط من األسباط)ع(.

الشيخ كمال معاش

مش�هد مهي�ب ال يمك�ن وصف�ه.. يتجلى 
يومي�ا عب�ر مس�ير المايين من البش�ر.. 
ش�بابا وشيبة.. نس�اء وأطفاال.. من شتى 
بقاع العال�م.. باتجاه كعبة األحرار ومرقد 

إمام الثوار في مناسبة يوم األربعين من 
استشهاده سام الله عليه.

مش�هد يعج�ز اإلنس�ان ع�ن وصفه 
حي�ن تتجل�ى قيمة الحب في أس�مى 

المصال�ح  كل  وتنصه�ر  معانيه�ا.. 
المادي�ة الت�ي يس�عى له�ا اإلنس�ان 
لصالح إحياء المش�اعر الوجدانية في 

ذات�ه لتطغى وحدها على تلك المناس�بة 
ولترس�م ص�ورة الدولة العادل�ة والمدينة 
الفاضلة التي ننش�دها جميها ف�ي أمانينا 
ونراها في أحامنا تتجسد اليوم واقعا بين 

هؤالء المايين من البشر.
مش�هد يرتقي إلى قمة الس�مو اإلنس�اني 
حي�ن يتكاف�ل الناس ف�ي خدم�ة بعضهم 
البع�ض.. فيتس�ابقون مئ�ات اآلالف ف�ي 
فت�ح بيوته�م.. ويتدافعون باتجاه تش�ييد 
محطات الراح�ة ومواكب الخدمة ليقدموا 
كل م�ا تج�ود به أيديهم كرم�ا وجودا لمن 
ال يعرفون.. س�وى أنهم من زوار الحسين 
علي�ه الس�ام.. ليعج�ز الم�رء حينها عن 
تصنيف هذا العطاء، بل ينبهر اإلنسان بهذا 
الك�م من مش�اعر الحب وال�ود والروحية 
العبقة التي ال يمكن أن نراها إال في كرباء 

الحسين.
مش�هد يعزز مقول�ة العقيلة زين�ب عليها 
الس�ام حين وقفت قبل مئات السنين في 
محض�ر طاغي�ة عصرها يزي�د وجاوزته 
بمقولته�ا  لتواجه�ه  ش�امخة  القتل�ة، 
المشهورة: ))..... فكد كيدك، واسع سعيك، 
وناص�ب جهدك، فوالله ال تمحو ذكرنا، وال 
تميت وحينا، وال يرحض عنك عارها، وهل 
رأي�ك إال فن�د، وأيامك إال ع�دد، وجمعك إال 
ب�دد، يوم ينادي المن�ادي أال لعنة الله على 
الظالمين....((. فها هي مس�يرة األربعين 

تجس�د مقولة زين�ب حين يخل�د الطاغية 
يزي�د ف�ي مزبل�ة التاري�خ، بينم�ا يعي�ش 
الحس�ين علي�ه الس�ام خالدا ف�ي ضمائر 

وقلوب وأفئدة المؤمنين.
تتجس�د  مش�هد 
عناوين  فيه 
ء  لعطا ا

س  و ر د و
لتضحي�ة  ا

المواجهة  وِحَكم 
التدب�ر  وُحس�ن 

واستلهام العبر.. بصورة 
ال يمك�ن أن يحص�ي ِقيمها 

المعنوية بش�ر، أو يعد أرباحها 
الوجدانية مخلوق.. فمن أي زاوية 

تنظر إلى المش�هد س�ترى مكاس�با 
جلية، وبأي ذوق تساهم في تلك 

المناس�بة ستحصد أرباحا 
وأخروي�ة  دنيوي�ة 

كبيرة.
رس�الة  إنه�ا 

لحس�ين  ا
ب�ن  ا

علي 

الخال�دة التي أنارت درب كل مظلوم يبحث 
ع�ن رف�ع المظلم�ة.. وروت كل ضم�آن 

مح�روم م�ن قي�م الع�دل والمس�اواة.. 
وأش�بعت كل جائ�ع يبحث ع�ن طعام 

المعرفة.. فهاهي اليوم تقدم للبشرية 
ثوب�ا وجداني�ا زاهيا.. ولونا رس�اليا 

راقيا عنوانه "لبيك يا حسين"..
فجاح�د في حق نفس�ه م�ن يتجاهل 

المناس�بة.. وظالم لذاته من ال يس�عى 
ب�ل  ومعانيه�ا..  دروس�ها  الس�تلهام 

وخاسر خس�ارة كبيرة من يتعاطى معها 
تقليدي عابر.عل�ى أنه�ا ح�دث 
ي�ا لبي�ك يا حس�ين..  لبي�ك 

لبيك  يا حسينحسين.. 

اليك.. يا من جتهل املناسبة
د. سامي ناصر خليفة



نمارس كبتنا على الورق ومن ثم حشوه بما يتماشى 
والتعبير على ثوابتنا وقناعاتنا الراسخة، عن وعي أو 
عن غير وعي ننطلق م�ن المقولة الخلدونية ” ما لم 
أكتب أجن” ،هذا مع تحّس�س نسبية الحرية المتاحة 
لنا واعتب�ار لحظات الش�لل التام/ الس�جن كما في 

حال�ة الفيلس�وف العرب�ي الكبير اب�ن خلدون،حياة 
األقفاص الش�ائكة التي تقلص مساحة إعمال العقل 
واختم�ار الفك�رة  وترجمة ما توس�وس به النفس 
إلى نصوص يكتمل اإلحتفاء بها مباش�رة فور تصّيد 
الص�دى الطي�ب والمطل�وب ل�دى المتلق�ي متحرر 
الذائقة ه�و بدوره من األح�كام الرجعية الحقودة..  
اإلنس�ان ح�ّكاء بطبع�ه وال أدل عل�ى ذلك�م من ما 
ي�روى عن األقدمين، إذ ش�كلت الرواي�ة أو القص أو 
األحجية،الفاكه�ة ذات النكه�ة الت�ي ال تق�اوم وال 
تضاهي لذتها ،ف�كان المجلس بدون تعاطيها يفتقر 

إلى م�ا يجمع على اإلمت�اع واإلفادة وف�ي كثير من 
األحي�ان ضخ دم الحماس�ة في دماء المس�تمعين.. 
فف�ي الجاهلي�ة ع�اش ال�رواة جنب�ا إل�ى جنب مع 
زعم�اء القبائ�ل معززي�ن مكرمي�ن، وه�م الصفوة 
والّنخبة المقربة في حضوتها باحترام كل الش�رائح 
المجتمعي�ة أنذاك ، وفي ظل اإلس�ام أيض�ا، لم يتم 
إلغ�اء ال�دور الس�ردي كأداة ناجعة  ووس�يلة فعالة 
تعتمد في اإلقناع وش�حذ الهم�م وتوحيد الصفوف، 
لكن مع تعدي�ات طفيفة في آليات الحكي أو القص 
والس�رد، متمثلة في تشذيب اللفظ وتهذيبه وفق ما 

يس�مو بالذائقة وال يخدش الحي�اء أو يهين الكرامة 
اإلنس�انية، حت�ى أن العدي�د م�ن األحادي�ث النبوية 
الش�ريفة انتحت منحى القص ، والمجال هنا ال يسع 
لتس�ليط الض�وء عليه�ا أو النهل م�ن دررها،غير أن 
الجدي�ر بالذكر ،وم�ن منظوري الش�خصي، ال أخال 
مجتمعا قد استغنى عن خدمات عملة نادرة ببريقها 
لهج�ت حت�ى الرم�ق األخير ألس�ن رواة س�جل لهم 

التاريخ بصمتهم وضلوعهم في هذا المجال..
وكش�ّق ثان أقول : إزاء هذا ؛ال غرابة في أن تصطبغ 
أعم�اال جدي�دة لبعض الش�عراء بالخطاب الس�ردي 

كتكتيك لإلثارة الفكرية والجمالية التزاما بما يضمن 
إشباع فضول المتلقي انبثاقا من تجربة ذاتية تؤطرها 
المعاناة والوقوف عند خطوط حمراء يمليها اليومي 
وم�ا تش�هده الجغرافي�ا العربي�ة من أح�دات دامية 
وفوضى وتاعبات سياسية وأوبئة اجتماعية وغبن 
ثقاف�ي ومحن وأوج�اع بالجملة لم يش�هد لها مثيل 
من ذي قبل.. الش�عرية الجديدة بدورها انغمست في 
بوثق�ة الراهن بغية تناول قضاياه بش�تى مكوناتها 
وما تنط�وي عليه من عجائبية ومفارقات، فتبرجت 
القصيدة وكش�فت مامح مس�ارها المثخن بالسرد 

وتفاصيله إمعانا في اس�تغراق مشاهد الدم والموت 
الدم�ار تزامنا مع تأجيل الفرح وبقية ألوان البصيرة 
ف�ي نزوعها إلى التغني بعنصر اإلنس�انية كلبنة من 

أبرز ما تتأسس عليه قضايانا الوجودية أصا..
وهك�ذا أرخ�ى المتخيل ظال�ه وبكل م�ا يمتلك من 
ثقل، ليبسط سلطته على مسار السرد ،وكأنه األليق 
بش�عرية جديدة  ذات رداء مختل�ف من حيث  حيازة 
النف�س قد الدرام�ي المتي�ح للمتخيل م�ع كثير من 
التفنن ، رس�م الحدود المنتشية بلون وطعم ورائحة 

الدم..
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- صدر مؤخرا عن دار فضاءات للنش�ر والتوزيع رواية مياه 
متصح�رة للكاتب ح�ازم كم�ال الدين وقد ج�اءت في 200 

صفحة من القطع المتوسط.
حين تقرأ حازم كمال الدين عليك أن تستدعي كل شخصياتك 
الت�ي بعثرتها قباً حتى ال تجد نفس�ك غير قادر على العودة 
من داخل النص، نعم فحازم كمال الدين الروائي والمسرحي 
المتمي�ز لي�س حريصاً عل�ى عودتك إلي�ك م�ن عوالمه كما 
دخلته�ا، ب�ل ربما جعلك تس�تلذ ذل�ك الجن�ون المنثور على 
طول صفحات روايت�ه، خاصة وأنت تفكر كيف يكتب كاتب 
ع�ن جثته المتنازع عليه�ا من قبل الطوائف، بش�كل يدفعك 
لاقتن�اع بأنه يكتب عنه هو بالذات ، ع�ن حازم كمال الدين 
ال�ذي تع�رف، هي رواية س�تدخلك إل�ى عوال�م مجنونة في 
واقعيته�ا وفانتازياه�ا ال يمكن أن يرس�مها إال حازم كمال 
الدين وال يستطيع جعلك تؤمن بكونها واقعاً سواه، إلى الحد 

الذي يغافلك فيه ويجعلك تؤمن بعقانية الجنون.
ما هذه الرواية؟

إنها رواية عابرة للطوائف تس�ائل اندحار العلمانية وتضعنا 
في تساؤل: هل تتحمل القوى العلمانية مسؤولية أو جزء من 
مس�ؤولية نكوص الشعوب وانتشار سرطان الطائفية الذي 
يبدو حتى اآلن مس�تعص على الش�فاء؟ ه�ل تتحمل القوى 

العلمانية مسؤولية هزيمتها الذاتية المروعة واندحارها؟ 
به�ذا المعنى تس�لّط الرواي�ة نقدا س�اخرا لضم�ور القوى 
العلمانية التي التحق بعضها بالتركيبات االجتماعية الجديدة 
ف�ي الوقت الذي تؤرخ فيه لعمليات تفكيك البنى االجتماعية 
القديمة وإعادة تركيبها وفقا لما هو قابع في عتمة التاريخ.

القصة:حازم كمال الدين، بطل الرواية، علماني يساري وجد 
نفسه في عالم تتصاعد فيه قوى أصولية ظهرت من دياجير 
الطوائ�ف بع�د أن بعثته�ا سلس�لة عملي�ات أهمه�ا احتال 

العراق.
حازم كمال الدين ُيقتل.

ال أح�د يعرف حقيق�ة مقتله. البعض يق�ول غيلة على أيدي 
قوى اإلرهاب والبعض يقول إنه راح ضحية قصف عشوائي 

على سوق شعبي أقدمت عليه قوى االحتال أو أدواته. 
حازم كمال الدين س�ينمائي ش�هير جدا ومنس�ي "جدا" في 
ذات الوقت! هو ش�هير لحصوله على أرفع وس�ام إبان حكم 
صدام حس�ين عن فيلم اس�مه "مياه متصّح�رة". فيلم كان 

يريد معارضة النظام غير أّن الرقابة قامت بتقطيعه وحذف 
مش�اهد منه وأعادت تركيبه ليؤدي عكس الهدف الذي أراده 
الس�ينمائي. وحازم كمال الدين منس�ي بسبب حصوله على 
ذلك الوس�ام أيض�ا. فعلى الرغ�م من معرفة الوس�ط الفني 
بحقيقة تحوير الفيلم إلى عكس ما كان يريده إال أّن الجميع 
يخشى فتح ملفات الماضي. فقد أعاد االحتال تأهيل رقابة 

العهد السابق ومنحها السطوة والقوة في العهد الحالي.
حين كان القتيل على قيد الحياة لم يكن يتذكره س�وى حفنة 
من األصدق�اء. إالّ أّن موته أعاده للحياة! هكذا هو الحال في 
باد الرافدين؛ يظّل اإلنسان نسيا منسيا حتى يموت، ليصبح 
فجأة أس�طورة تتغلغ�ل في الذاكرات الجماعية التي تس�عى 

لتعويض ضآلتها بأسطرة تواريخ الموتى.
االخت�اف على مكان دف�ن القتيل يخلق تجاذب�ات عائلية ال 
تتوق�ف حتى وهم ي�رون الجثة تتعفن وهي لّم�ا ُتدفن بعد. 

فعلى الرغم من علمانية ويسارية أبواه إال أن كا منهما يصّر 
على دفنه ف�ي المقبرة العائدة لطائفته؛ مقبرة األعظمية أو 
مقب�رة النجف، حت�ى ليبدو وكأّن األبوي�ن العلمانيين أصيبا 
بدورهم�ا بلوثة الطائفية. األب من أصول ش�يعية واألم من 
أصول سنية. هكذا تتمزق جثة حازم كمال الدين، بعد تعّفن، 

لتدفن في شتى المقابر )الواقعية وغير الواقعية(.
وألنه يدف�ن في أماكن عدة فإن كل م�كان يصنع من مقتله 
وتاريخه الش�خصي أس�طورة تناس�به. حازم كم�ال الدين 
ينظ�ر أو يراق�ب ما يح�دث دون أحاس�يس ميلودرامية. إنه 
يعايش فقط ذاك�رة غير مترابطة تقوده لمغادرة الحياة في 
رحيل إلى عدم ُمعّبد بحكايات شعبية وميثولوجية وواقعية. 
رحيل يس�مى علميا تجربة المشارفة على الموت، حيث يجد 
نفس�ه في نفق حلزوني تنهش�ه فجوة هناك هنا وتس�جنه 
فج�وة هناك. بي�د أن الكاتب ال يقترب م�ن حقائق التجارب 

العلمية المعروفة إال لكي يمنحها أبعادا خّاقة.
فالكاتب يرس�م حلزونا متخّيا ال تظه�ر فيه صور الماضي 
الش�خصي فق�ط، ب�ل تظهر في�ه أيضا أح�داث المس�تقبل 
والحاضر.ف�ي الطري�ق إل�ى العدم ي�رى القتيل المس�تقبل 
ويستش�رف م�ا س�يحدث ف�ي صورتي�ن أص�ل األولى في 
الماضي الذي يحضر وكأنه مس�تقبل والثانية في مس�تقبل 
متخيَّل، حتى لتبدو صورة الماضي وكأنها أسطوانة مكرورة 
مش�روخة هنا، وتأوي�ل للماضي بصيغة المس�تقبل هناك، 
وب�ؤرة توليدي�ة جوانية في موق�ع ثالث.وف�ي الطريق إلى 
العدم يرى القتيل م�ا حدث في الماضي بصيغ متنوعة منها 

ما هو ميثولوجي ومنها ما هو واقعي فقد بريق الواقع.
رواية ما بعد حداثية:

الرواية مزيج من تقنيات انصهرت في بوتقة سردية واحدة: 
تقنيات الدراماتورغيا المس�رحية، والس�يناريو السينمائي، 
وفن القص الش�فاهي العربي، وتقنية الكاسور التشكيلية 
 Jan Van التي ابتكرها الفنان الفاماني الهولندي يان فان آيك
Eyck في القرن الخامس عش�ر. أّنها "نموذج ألطروحات ما 
بعد الحداثة واخت�اط األنواع األدبية وتمازجها إلنجاز بنية 

النص وهيئته ودالالته." بحسب الناقد د. حاتم الصكر.
يعتم�د معمار الرواية على ثاثة أصوات أولهما للس�ينمائي 
المحلق داخل الحل�زون أو النفق، وثانيهما صوته الذي يرى 
المس�تقبل بعد موت�ه وثالثهما صوت ج�ّده البالغ من العمر 

نفس سّنه)!(.
صوت الس�ينمائي المحلق داخل الحلزون س�رد فاعل )زمن 
ق�راءة المتلقي للرواي�ة(، وصوت الس�ينمائي في الفجوات 
المنبثق�ة داخ�ل الحلزون س�رد إخب�اري )زمن المس�تقبل 
مفرداته الماضي والمس�تقبل(، وصوت جّده س�رد إخباري 

)زمن الماضي(.
إّن "أي�ة ق�راءة ب�ا مرافق�ة لخي�ال الكات�ب وإيق�اع عمله 
والفانتازيا التي يصورها لن تنتج شيئا. القارئ هنا مساهم 
في العروض والعذابات وحفات الموت والضغينة األس�رية 
والوطنية. وطن يتحول كل شيء فيه إلى رماد يوازي مصير 
ُمخِرج مياه متصح�رة وكاتبها وربما قارئه�ا أيضا." هكذا 
يكتب الناق�د د. حاتم الصكر ويضي�ف أن "الفانتازيا ركيزة 
العم�ل ولكنه�ا تتس�ع لترينا مش�اهد م�ن واق�ع أغرب من 

الخيال."

وفانتازياها واقعيتها  يف  جمنونة  متصحرة" عواملم  الحواس للوقت"مياه 
زكية املرموق /املغرب 

لالمكنة
حواس سرية

الوان
روائح

وعادات.
تقول الشرفة للقلب
انت لست من طين

فاغسل فراشات الماء بالنور
lady gaga وال تستمع لنصائح

ال بوتوكس معك سينفع
ال اشواط اضافية
الوجبات سريعة

ال ريجيم
وال حتى موت.

فحرض الفصول على التاني
حتى ينتهي حديث النار للغيم
وال تمنح كفك لبائع متجول

فتنتهي في صحن على مقهى من 
الدرجة الثالثة

في حي باربيس
ال تمنحه ايضا لبائع لغات

او راقص جاز في حي البرونكس
فال يبتلعك الميكروفون

وتنتهي اغنية نائية
في حمام شعبي للنساء
او على كاسيط صادح

في درب "غلف "
للقطيع اذن دون عيون

وال حواس للوقت
كي يرى الكالم وهو يسوق الكالم

خارج السياق
او وهو يضع طعما على رمش القافية

ليصطاد الصباحات من شرفتك..
لم يكن " ماو " االها

كي يغرم به كل هذا النحل
وانما كانت عمامته شهدة الفقراء
وجسده خيمة للعابرين الى الحياة

دون اقدام .

جان كلود غييبو هو كاتب وصحافي وناشر، صدر له هذه األيام 
كت�اب بعنوان “بداية عالم” يستكش�ف فيه أوض�اع الثقافات 
الكب�رى من أفريقيا إلى الصين ومن الهند إلى أميركا الاتينية، 
وهي في حالة مخاض ونماء وتطور ليبش�ر -أو ينذر- بظهور 
حداث�ة حقيقية كونية، كموع�د ال محيد عنه وحدث ال مثيل له 
في تاريخ اإلنس�انية. يقول “نحن في بداي�ة عالم. هذا البروز 
ال�ذي نعيش�ه في خ�وف يعل�ن ع�ن زوال العالم القدي�م، ذلك 
ال�ذي ولدنا فيه. هذا الخوف الذي يس�تبّد بمجتمعاتنا ال بد من 
تج�اوزه، ألن العالم الجديد قد يحمل تهديدا ربما، ولكنه يحمل 
أيضا وعودا بحياة أفضل. فهو يمّثل بزوغ حداثة مغايرة بشكل 
راديكال�ي، ال تندم�ج ف�ي الغرب كم�ا كانت الحال من�ذ أربعة 

قرون، بل ستكون هجينة.

“عيس�ى كما رآه محمد” عنوان كتاب لكاتبين وس�ينمائيين في الوقت نفس�ه هما 
جي�روم بري�ور وجي�رار مورديا، س�بق أن أنتجا سلس�لة أف�ام عن أص�ول الديانة 
المسيحية وتنصير اإلمبراطورية الرومانية. في هذا الكتاب ينطلقان من كون قليل 
من الناس في الغرب يعرفون المقام الجليل لعيسى في القرآن، ومن آيتين من سورة 
“النس�اء” عن صلب المس�يح لفهم أص�ول الدعوة المحمدي�ة، وتطّورها في بيئة 
وثنية وتأثرها الواضح بالمرجعيات التوراتية. ويتتبع نش�أة الدين اإلس�امي في 
مطلع القرن الس�ابع الميادي. ويتساءالن لماذا وكيف صار يهودي الجليل، الذي 
تحّول إلى مؤسس للديانة المسيحية، يدعى في شبة الجزيرة العربية ب�”عيسى 
المسيح” و”ابن مريم” و”رسول الله” أي آخر األنبياء قبل نبي اإلسام. “عيسى 
حس�ب محمد” يرافق ويكّمل “عيسى واإلسام” السلسة الجديدة التي أنجزها 
بريور ومورديا لقناة أرتي الفرنس�ية األلمانية، وفيها تدخات لستة وعشرين 

باحثا من أكبر الباحثين العالميين في اإلسام.

اصدارات

بداية عاملم"عيسى )ع( كام رآه حممد )ص("

قصة قصيرة

قال�ت ارمي أوراقك ،ألرى خطوط س�يرك 
وانعطافاته�ا ان كادت ح�ادة او اعتيادية 
فان�ا أح�ب الوض�وح ودعني اطل�ع على 
خطوطها ،كما هي با رتوش او خربشات 
،الن مايبنى على الصراحة سيشكل صرحا 
قوي�ا لصداقة اقوى وامتن فقد مللت لعب 
اآلخرين اذكثيرا ما مارس�وا دور الحمان 
الوديع�ة ، وكان�وا ف�ي حقيقته�م ذئ�اب 

حاولوا نهش لحمي .
قل�ت ل�أوراق عالم م�ن اإلس�رار بعضها 

سيرافقنا حتى رحلة االبديه ..فثمة أوراق 
كن�ت أجي�د لعبه�ا حي�ث اصن�ع الخراب 
وارق�ص باكيا على قربة اش�بعتها ثقوب 
وازع�م ان لي احاما تهاوت ،،وثمة أوراق 
احترقت في سنوات الجمر وتحولت لرماد 
وثم�ة أوراق لها رائحة العنبر يضوع منها 
ش�ذا تربه الباد وهي أثيرة لنفس�ي وثمة 
أوراق ل�م أخطه�ا بع�د مازالت ف�ي دفتر 

األحام مشاريع مؤجلة بانتظار وقتها !!
الحالم يتابع حلمه 

كم قطع من المسافات 
في حدائق الروح 

قالت اعلم يارجل إنا ال ابحث في مسامات 
جلدك عن منطقة س�وداء او رمادية ولكن 
ليطمئن قلبي فالعمر لم يعد يحتمل الهزات 

..
أرايتم :حين يحاصرها السؤال،تهرب نحو 

تساؤل اكبر؟!
حس�نا يا أنتي .. تعلمي�ن أوراق العمر مثل 
أوراق الش�جر على األغص�ان تاخذدورتها 

حي�ن تزه�ر وتتبرع�م وتنض�ج فتكبرثم 
تش�يخ فتذبل ش�يئا فش�يئا حتى تنكمش 

وتذوي فتسقط ..
ربما أجنحة الحلم داخلها الجنون

ربما كسرنا رتابه الزمن 
حطمنا جداول المواعيد

ربما وجهك صافح اظافر الغيم 
لكن أوراقي كما اعتق�د تبقى خضراء الن 

نقاء قلبك وصدق سريرتك
 أسقطت كل ماعلق عليها من غبار 

أوراق
من يكلم من ؟...مؤيد عبد الزهرة 

ليس لك خيار. ...
الحب أقوى منا. ..

سأحبك رغما عنك. ..
ستحبني بالتي هي أحسن. ...

أتكلم غالباً. ...
تصمت غالباً. ...
الكالم حريتي. ..
الصمت منفاك ...

لساني ملكك وكالمي ملكي. 
..

بيننا. ... ال صمت ....ال 
كالم. ...

أحياناً صمتك..... وسادة. 
....

فاطمة �شاوتي 

زمن البيانات الشعرية
مفيد نجم 

المتأمل في المشهد الش�عري العالمي والعربي 
ال ب�د أن ياحظ غياب ظواهر أدبية، حكمت هذا 
المش�هد طوال عقود طويلة من تاريخ التجربة 
الشعرية، أهمها غياب ظاهرة البيانات الشعرية 
الت�ي كان�ت تعل�ن عن والدة مدرس�ة ش�عرية، 
تؤس�س لقي�م جمالي�ة وفكرية جدي�دة، كانت 
تعكس تحوال في الوعي والحساس�ية الشعرية 
عند رواد هذه المدرس�ة ومنظريها.وقد ش�كل 
النصف األول من القرن العشرين زمن التحوالت 
الش�عرية الكبرى بامتياز، التي جاءت في سياق 
نفس�ي وروح�ي وثقافي وسياس�ي ينوء تحت 

ثقل حربين كونيتين مدّمرتين.
وقبله�م  والدادائي�ة  والرمزي�ة  التكعيبي�ة 
الرومانسية ش�كلت محطات بالغة األهمية في 
تاريخ الحركة الش�عرية في العالم، ساهمت إلى 
حد بعيد في تطور حركة الشعر العالمي وتنوع 
تجارب�ه ولغاته، بص�ورة عبرت فيه�ا عن قوة 
المخيلة الشعرية الخاقة، وقدرتها على تجاوز 

المألوف والناجز بصورة دائمة ومستمرة.
لم تكن ه�ذه البيانات التي صاغت رؤى الش�عر 
الجديدة، وأسس�ت لقيم جمالي�ة مفارقة مجرد 
ش�هادة مياد لمرحلة ش�عرية جديدة، بل كانت 

تعبيرا ع�ن حيوي�ة التجربة الش�عرية الكبيرة، 
وقدرته�ا على تكثيف أس�ئلة ال�ذات والعالم في 
لحظة وجودية فارقة، كان الشاعر فيها يحاول 
أن ينتص�ر بالجم�ال عل�ى ش�رطه الوج�ودي 
ومآس�ي عصره.لك�ن تلك المرحل�ة التي عرفت 
والدة ه�ذه الحركات لم تعّمر طويا، فقد ش�هد 
النص�ف الثان�ي من ه�ذا الق�رن غياب�ا واضحا 
لظهور تلك الحركات الشعرية، نجم عنه اختفاء 
ظاهرة البيانات الشعرية.هذا الغياب ليس حدثا 

عاديا، 
فقد ترافق مع ظاهرة أخرى، هي تراجع حضور 

الش�عر ف�ي المش�هد الثقاف�ي العالم�ي، قابله 
صعود واضح للرواية في هذا المشهد. لذلك فإن 
ق�راءة هذه الظاهرة ال يمك�ن أن تتحقق بمعزل 
عن سياقها الثقافي العام، ألنها جاءت في إطار 
التحوالت التي طرأت على المزاج الثقافي العام، 
وعلى إيغال الشعر في مغامرة التجريد والبحث 
عن الغريب.الشعرية العربية الحديثة التي كانت 
ف�ي الغالب صدى لتل�ك الحركات الش�عرية في 

العالم، 
لم يكن يصلها صدى هذه التحوالت الشعرية إال 
متأخرا.لذلك لم تعرف هذه الظاهرة إال في نطاق 

مح�دود جدا، نج�ده ف�ي البيان-المقدم�ة التي 
وضعتها نازك المائكة لديوانها عاش�قة الليل، 
وبيان جماعة الموصل العراقية في الس�تينات، 
والتي اختلف شعراؤها على أبوتهم لهذا البيان، 
إضاف�ة إلى مقدمة أنس�ي الح�اج لديوانه “لن” 
التي كانت متأثرة بأطروحات سوزان برنار في 
كتابه�ا قصيدة النثر. كل هذا يقودنا إلى س�ؤال 
آخر حول مس�تقبل الش�عر الس�يما بع�د أن بدا 
للكثيري�ن أن قصيدة النثر هي س�قف الش�عرية 
العالمي�ة، وأن أي جدي�د ل�ن يك�ون إال تح�ت 

معطفها.

املسار الرسدي يف الشعرية اجلديدة
 أحمد الشيخاوي/شاعر وناقد مغربي



كثي�ر م�ن الج�دل والتحلي�ات، ب�ل و أيضا 
األكاذي�ب، تناقلته�ا بعض مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي، ح�ول كتاب هي�ارى كلينتون 
»خي�ارات صعبة«، الذى ص�در منتصف عام 

2014
ربما لما احتواه من اعترافات وإشارات، عن 
المنطق�ة العربي�ة. ورغم أن الكت�اب يعتبر 
س�يرة مهني�ة غني�ة باألح�داث والتواريخ 
المفصلي�ة والوثائق؛ تتح�دث بمجملها عن 
التحدي�ات الت�ى واجهته�ا خال الس�نوات 
األرب�ع، الت�ى تولّ�ت فيه�ا منص�ب وزي�رة 
الخارجي�ة، إال أن جري�دة النيوي�ورك تايمز 
اعتبرت أن ما نشرته الصحافة األمريكية من 
مقاطع مخت�ارة من كتاب هيارى كلينتون 
الجدي�د »الخيارات الصعبة« تكاد تقترب من 
صيغة حملة انتخابي�ة ذكية لها لانتخابات 

الرئاسية 2016
دار  ع�ن  الص�ادر  هي�اري،  كت�اب  ويق�ع 
»س�يمون أن�د شاس�تر«، ف�ي650 صفحة؛ 
مقسمة إلى ستة فصول، واختارت كلينتون 
اس�م الكتاب »خيارات صعب�ة« قائلة: »كلنا 
نواجه خي�ارات صعبة فى حياتن�ا. والحياة 
ه�ى ح�ول عم�ل مث�ل ه�ذه الخي�ارات. إن 
خياراتن�ا وكيفية تعاملنا معها تش�كان ما 

سنكون فى المستقبل«.
واحتل�ت األوض�اع المتأزم�ة الت�ى تمر بها 
منطقة الش�رق األوس�ط مس�احة واس�عة 
م�ن الكت�اب )من صفح�ة 303 حتى 487(، 
وتعرضت كلينت�ون فى هذا الفصل لمختلف 
القضاي�ا والمش�اكل السياس�ية الت�ى تمر 
به�ا المنطق�ة، م�ن تعث�ر عملي�ة الس�ام 
أح�داث  إل�ى  اإلس�رائيلية،  الفلس�طينية- 

»الربي�ع العربي«، واالعت�داء على القنصلية 
ض�د  والح�رب  بنغ�ازي،  ف�ى  األمريكي�ة 
اإلرهاب، وتفاصيل عملي�ة اغتيال بن الدن، 

والعقوبات على إيران..

وتحدث�ت كلينت�ون أيض�ا ع�ن خافه�ا مع 
أوبام�ا حول تس�ليح المعارضة الس�ورية، 
موضح�ة أن جمي�ع الخي�ارات كانت صعبة 
فى هذه القضية، وس�واء تسليح المعارضة 

أو عدم تس�ليحها كانت ل�ه عواقبها. وقالت 
إن »الرئيس كان يرى أن تبقى األوضاع كما 
هى علي�ه دون اتخاذ أى خطوة من ش�أنها 
تس�ليح المعارض�ة الس�ورية«، و أضاف�ت 

أن ال أحد يحب أن يخس�ر لكنه�ا فى النهاية 
كان�ت رؤي�ة الرئيس، وكان لزام�ا عليها أن 
تحترمه�ا. وتضي�ف »من�ذ بداية ش�راكتنا، 
وعدن�ى الرئيس أن يمنحن�ى الفرصة كاملة 

لتوضيح رؤيتى إال أن رؤيتى لم تسد فى تلك 
المرة!وفى حديثه�ا عن الحرب على العراق، 
تق�ول كلينت�ون إنه�ا كان�ت تؤم�ن، حينما 
صوتت لصالح قرار الحرب، بأنه ربما القرار 
األصعب بالنس�بة لها، موضحة أنها اتخذت 
الق�رار األفضل ف�ى ضوء ما كان�ت تمتلكه 
م�ن معلوم�ات، إال أنها اعترف�ت فى الوقت 
نفس�ه بأن تل�ك المعلومات كان�ت خاطئة، 
أم�ا عن األوضاع فى ليبي�ا، فتقول إن هناك 
من يس�تغل المأس�اة الحالية التى تشهدها 
ليبي�ا ليقلل من تضحي�ات الذين عملوا جديا 
لتحقيق المصالح األمريكية، مؤكدة أنها لن 
تك�ون جزءا من عراك سياس�ى على خلفية 
ه�ؤالء القتل�ى م�ن األمريكيي�ن.. وتابعت: 
إن ه�ذا النه�ج خاطيء تمام�ا وعلى هؤالء 
الذين يس�عون لتسييس المأس�اة الليبية أن 
يفعل�وا ذلك بعي�دا عني. وع�ن مصر، حكت 
هي�ارى رواية الث�ورة من وجه�ة نظرها، 
وعن تعاماتها مع الرئيس المخلوع مبارك، 
والمشير طنطاوي، والرئيس المعزول محمد 
مرسي، الذى انتقدت سياساته تجاه القضاء 
والعملية الديمقراطي�ة، وأثنت على التزامه 
وحفاظ�ه عل�ى معاه�دة »كام�ب ديفي�د«، 
وتعاونه أثناء مفاوضات الهدنة بين حماس 
وإسرائيل.. لكنها اندهشت من رؤية مرسى 
لتنظيم القاع�دة وتأثيره عل�ى مصر. تقول 
هياري: »سألته: ماذا ستفعل لمنع القاعدة 
والمتطرفين اآلخرين من ضرب االس�تقرار 
فى مصر وخاصًة سيناء؟ فكان رده: ولماذا 
يفعلون ذلك؟ لدينا حكومة إس�امية اآلن.. 
وتضيف: كان توّقع التضامن من اإلرهابيين 

أمًرا شديد السذاجة.. أو صادم الدهاء!
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صدر أواخر ش�هر سبتمبر 2014 كتاب المفكر 
األمريكي “فرانسيس فوكوياما”، المعنون ب� 
“ النظام السياس�ي والتفس�خ السياس�ي: من 
الث�ورة الصناعي�ة إلى عولم�ة الديمقراطية”. 
وتنبع أهمي�ة الكتاب من أن مؤلفه من الكتاب 
الذي�ن تثي�ر كتاباته�م الج�دل داخ�ل الواليات 
المتحدة وخارجها، وقد ذاعت شهرة فوكوياما 
بع�د كتاب�ه “نهاية التاريخ واإلنس�ان األخير” 
  ”The End of History and the Last Man“
ف�ي ع�ام 1992، ال�ذي خل�ص فيه إل�ى نهاية 
تاريخ االضطهاد والنظم الش�مولية مع انتهاء 
الحرب الباردة، وهدم سور برلين، لتحل محله 

الليبرالية وقيم الديمقراطية الغربية. 

ويع�د فوكويام�ا واح�دا م�ن منظ�ري تي�ار 
المحافظي�ن الج�دد، والذي تعاظ�م تأثيره في 
السياس�ة الخارجي�ة األمريكية، خ�ال فترتي 
الرئيس األمريكي األس�بق ج�ورج دبليو بوش 
)2000 - 2008( قب�ل أن يتراج�ع ع�ن ع�دد 
م�ن األفكار الت�ي كان يدعهم�ا، ويصدر كتابه 
في ع�ام 2006 بعن�وان “أمريكا عل�ى مفترق 
الطرق:  ما بعد المحافظين الجدد”.يأتي كتاب 
فوكويام�ا الجديد اس�تكماال لكتابه الذي صدر 
ف�ي ع�ام 2012 تحت عن�وان “أص�ول النظام 
السياس�ي: م�ن عص�ور م�ا قبل اإلنس�ان إلى 
الث�ورة الفرنس�ية”، ال�ذي يق�دم في�ه تأريًخا 
متعمًق�ا للتط�ور السياس�ي عب�ر الكثي�ر من 
األم�م واألقاليم. وفي كتابه الجديد، يس�تكمل 
فوكوياما القصة ذاتها، وصواًل بها إلى العصر 
الحدي�ث، حي�ث يصف يح�دد ال�ازم توافرها 

للدول الحديثة الناجحة، وسمات هذه الدول.
ينطلق فوكوياما من مقاربة مفادها أن التاريخ 
مصي�ره إل�ى الديمقراطي�ة. فبع�د أن اقتف�ى 
المؤل�ف التط�ور السياس�ي للمجتمعات حول 
الكرة األرضي�ة،  ينتهي إل�ى أن توجها عالميا 
نحو التطور السياس�ي، وأن الديمقراطية هي 
االتج�اه الذي يمض�ي فيه التاريخ السياس�ي، 

قائا “تظل آفاق الديمقراطية جيدة عالمًيا” .

تنامي الطبقة الوسطي والتحول الديمقراطي
ال يختلف فوكوياما مع النظريات التي تتحدث 
عن أن تنام�ي الطبقة الوس�طي يكون مقدما 
الى التحول الديمقراطي. ولهذا ،فإنه في كتابه 
يش�ير باألرق�ام إل�ى تنامي الطبقة الوس�طي 
عالمي�ا، فتظه�ر األرق�ام الت�ي اعتم�د عليها 
فوكوياما االتس�اع المرتقب للطبقة الوسطى 
العالمي�ة من 1.8 مليار نس�مة ف�ي عام 2009 
إلى 4.9 مليار نسمة في عام 2013. ويقول إنه 
مع ازدي�اد مدخوالت هؤالء، فإنه�م يطالبون 
بس�يادة القانون لحماية أماكهم، ثم يطالبون 
بالمش�اركة السياس�ية للحفاظ على مكانتهم 
االجتماعية، وهم ال يفعلون هذا لمجرد الدفاع 
عن مصالحه�م االقتصادية، بل أيًضا ألس�باب 
أدبية.  ففيما وراء مس�توى معين من المكانة 
والدخل، يشعر الناس بالمهانة عندما تعاملهم 

مع أنظمة الحكم السلطوية كأطفال عصاة.
وعن المنطق�ة العربية ، يش�ير فوكوياما إلى 
أن الطبق�ة الوس�طى هناك في نمو مس�تمر، 
ومس�تويات التعليم في تصاعد، واالقتصادات 

أن  يعن�ي  ه�ذا  وكل  االنفت�اح،  ف�ي  آخ�ذة 
األوتوقراطي�ة أو الديكتاتوري�ة العس�كرية ال 
يمكنه�ا أن تدوم إل�ى األبد. ويؤك�د فوكوياما 
في كتابه أن اإلس�ام ليس عدًوا للديمقراطية، 
وأن األحزاب اإلسامية  كانت خير مثال للقوى 
المطالب�ة بالمش�اركة السياس�ية والكرام�ة. 
التونس�ي،  بالمث�ال  فوكويام�ا  ويتش�بث 
حي�ث وافق�ت األح�زاب اإلس�امية المعتدلة، 
والجماع�ات السياس�ية العلماني�ة في تونس 
على دستور توافقي ال يسمح بتقديم الشريعة 

اإلسامية على سيادة القانون.
وفيم�ا يخ�ص إفريقي�ا، يق�ر فوكويام�ا بأن 
مس�تقبل ه�ذه الق�ارة تكتنف�ه درج�ة كبيرة 
م�ن انع�دام اليقي�ن. فف�ي حي�ن أن التن�اوب 
الديمقراطي المستقر لألحزاب السياسية على 
السلطة شيء راسخ في بعض الدول اإلفريقية 
مثل غان�ا، فهن�اك بلدان أخ�رى مث�ل ليبيريا، 
وس�يراليون ،وجمهوري�ة أفريقي�ا الوس�طى 
تواج�ه عقب�ات هائلة. لق�د دمر ه�ذه البلدان 
جش�ع المس�تعمرين، وعرقل تقدمها المناخ، 
والجغرافي�ا ، واإلثنيات المتناح�رة، لدرجة أن 
أفض�ل ما يمك�ن أن ترجوه ه�و تحقيق نظام 

على أية هيئة كان.

تطور آسيا السياسي
يول�ي فوكوياما في كتابه الجديد أهمية كبيرة 
في منطقة شرق آسيا. فقد أنتجت الصين دولة 
قوية ، يشغل المناصب فيها موظفون مدنيون 
م�ن الط�راز األول، يق�ع االختي�ار عليهم من 
خال اختب�ارات تحريرية، وقادرة على متابعة 
شئون إمبراطورية مترامية األطراف. ويجادل 
فوكويام�ا في كتابه قائًا إن م�ا نراه اآلن في 
الصي�ن هو إحي�اء لهذا التراث، بع�د انهيار دام 
قرن�ا من الزمان، حيث يلجأ الحزب الش�يوعي 
الصيني إلى التاريخ ليثبت أنه باإلمكان إنش�اء 
دول�ة قوي�ة دون مي�زة مي�راث الديمقراطية 

الغربي، وال سيادة القانون.
يش�تمل كت�اب فوكوياما على بع�ض الدروس 
المهم�ة ح�ول تط�ور آس�يا السياس�ي ه�ي 

كاآلتى:
أواًل: الديمقراطي�ات الت�ي تب�دو ف�ي ظاهرها 
فوضوية وفاس�دة يمكنها في واق�ع األمر أن 
تك�ون مفيدة لش�عبها عل�ى مس�توى ما، وال 
س�يما من حيث الح�راك االجتماعي، إذ يوضح 
فوكويام�ا أن الوالي�ات المتح�دة ف�ي الق�رن 
التاسع عشر كانت تتألف من كثير من شبكات 

المحسوبية على نحو يشبه ما نراه في البلدان 
النامي�ة ف�ي يومنا هذا. فف�ي مقابل األصوات 
- وه�ي غالب�ا أص�وات جماع�ات الفق�راء أو 
المهاجري�ن - كان بمقدور الساس�ة أن يزيدوا 
المراك�ز  أنصاره�م  ويعط�وا  قوته�م،  م�ن 
واالمتي�ازات والمنافع في الوقت نفس�ه. وقد 
س�اعدت تلك الممارس�ات مثل هذه الجماعات 
على أن تصبح جزًءا م�ن النظام، مع حصولها 
في الوقت نفس�ه عل�ى إمكاني�ة الوصول إلى 
الس�لع والخدم�ات العام�ة في المناط�ق التي 
كانت س�تتعرض فيه�ا للتهميش ف�ي ظروف 
أخ�رى. ويس�تحضر ه�ذا النظام إل�ى األذهان 
الهن�د ونظامه�ا السياس�ي على م�دى العقود 
القليلة الماضية بما تشتمل عليه من وفرة في 

األحزاب اإلثنية واإلقليمية والطبقية. 
فعل�ى الرغم م�ن أن الهند تتع�رض النتقادات 
شديدة بسبب النفوذ الذي تمارسه هذه األحزاب 
- المعروف�ة بالفس�اد والس�عي إل�ى إرض�اء 
الكت�ل التصويتية الموالية له�ا - فإن قوة هذه 
األحزاب ربما س�اعدت في واق�ع األمر الفئات 
التي تحظ�ى بقليل من التمثيل ف�ي الهند، مثل 
األقليات والطبقات الدنيا، على كس�ب إمكانية 
الوصول إلى الوظائف والسلع والخدمات. وإذا 
أخذن�ا فى الحس�بان الطبيعة العقيم�ة للدولة 
والبيروقراطي�ة الهندية، فإن هذه الفئات ربما 
كانت بغير ذلك س�تظل محرومة من الخدمات 
الحكومية بش�كل ش�به ت�ام. ومن ث�م، يقدم 
فوكويام�ا طريقة مثي�رة وجدي�دة للنظر إلى 

ظاهرة الفساد في الهند.
ثانًي�ا:  يمك�ن أن يص�ل بن�ا الح�ال إل�ى إدراك 
حقيقة أن المش�كلة الرئيس�ية هي في الواقع 
فعالية الدولة ال الفساد. فالدول الفعالة القوية 
- س�واء أكانت ديمقراطي�ات أم أوتوقراطيات 
- تنفذ قوانينه�ا وخدماتها، في حين أن الدول 
غير الفعالة ال تفعل شيًئا من ذلك، بغض النظر 
عن نوع الحكومة فيها. وبحسب أحد مؤشرات 
الفس�اد المهمة، ال يزيد الفس�اد ف�ي الهند إال 
بدرج�ة طفيف�ة عنه في الصين، كم�ا أن الهند 

أقل فساًدا بكثير من روسيا. 
أخي�ًرا، ي�رى فوكويام�ا أن هن�اك مخرًجا من 
الدول�ة عديم�ة الفعالية، وذلك بإنش�اء خدمة 
مدني�ة تتميز بالكفاءة، وقائم�ة على الجدارة. 
لك�ن المؤل�ف يس�تبعد إمكاني�ة تحقي�ق ذلك  
خارج ش�رق آس�يا، حي�ث يوض�ح فوكوياما 
أن البلدان الش�رق آس�يوية، بما في ذلك كوريا 
الجنوبي�ة والياب�ان، تتمت�ع بس�جل قوي في 
مج�ال توفير حوكمة تتس�م بالج�ودة بفضل 
التأثي�ر الكونفوشيوس�ي. فبل�د مث�ل اليابان 
قادرة على تحديث نفسها بسرعة بفضل تراثها 
الق�وي من تفوي�ض الحكوم�ة الممتد ليغطي 
مناحي المجتمع كافة، وذلك على النقيض من 

اإلمبراطورية العثمانية. 
فف�ي الديكتاتوري�ات الت�ي ال تتمت�ع ب�إدارة 
ذات كفاءة، نجد أن الفس�اد والمحس�وبية لن 
ي�زدادا إال من خ�ال ذلك النظام ومؤسس�اته. 
وللس�بب نفس�ه، يقول فوكوياما، ال يكفي أن 
نؤسس ديمقراطية تش�تمل على بيروقراطية 
قوي�ة. فالهند توجد بها بيروقراطية واس�عة، 
لك�ن توجد بها قواع�د كثي�رة ال يمكن تطبيق 

إال بعضه�ا، مم�ا يؤدي إل�ى تطبيقها بش�كل 
عش�وائي من قب�ل بيروقراطيين يس�عون إلى 

محاباة أصدقائهم وعائاتهم.
وأش�ار فوكوياما إلى أنه قد تمكنت بلدان غير 
آس�يوية، مثل بريطانيا وروس�يا، من تأسيس 
بيروقراطي�ات فعال�ة، ألنه�ا كان�ت تعمل مع 
فئ�ة صغيرة م�ن األف�راد المتعلمي�ن أصحاب 
الخلفي�ات المتش�ابهة. باإلضاف�ة إل�ى ذل�ك، 
فإنه�ا تمكن�ت م�ن فعل ذل�ك، قب�ل أن تصبح 
ديمقراطيات، مما حال دون اس�تياء الساسة 
الذين يوزع�ون العطايا في إطار المحس�وبية 
على ماكينات الدولة. لكن أفضل نموذج للبلدان 
األخرى، وال س�يما البلدان م�ن قبيل الهند التي 
هي ديمقراطيات بالفعل، بحسب المؤلف، هي 
أن تحاول محاكاة الواليات المتحدة، والطريقة 
التي أسس�ت بها حكوم�ة فعالة نوًع�ا ما في 
القرن العش�رين.فقد تمكنت الواليات المتحدة 
من االستفادة من جماعات لديها الحافز القوي 
من األفراد التكنوقراطيين لشغل الوظائف في 
أجهزته�ا الجدي�دة. باإلضاف�ة إلى ذل�ك، ففي 
ظ�ل رؤس�اء أقوي�اء، مث�ل تي�ودور روزفلت 
،وفرانكلي�ن روزفل�ت، تمكن�ت الحكومة من 
التغل�ب عل�ى ش�بكات المحس�وبية، وإقام�ة 

مؤسسات جديدة.
الديمقراطية ليست دواء لكل األمراض

يفترض فوكوياما أن الحوكمة الفعالة تتطلب 
المؤسس�ات  م�ن  مجموع�ات  ث�اث  وج�ود 
وه�ذه  الت�وازن.  م�ن  ن�وع  ف�ي  السياس�ية 
المجموع�ات الث�اث ه�ي: الدول�ة، وس�يادة 
وع�ن  السياس�ية.  والمحاس�بة  القان�ون، 
الديقراطي�ة التي أفرد له�ا فوكوياما جزءا في 
كتاب�ه، يقول إنه على الرغم م�ن التبجيل الذي 
تحظى به الديمقراطية على أساس فكري، نجد 
من الناحية التاريخية أنها ليست الدواء الشافي 
لكل داء الذي يرجوه المرء. فهناك مرات عديدة 
كانت فيها سيادة فترات من األوتوقراطية شبه 

الخيِّرة شيًئا أساسًيا لتطور الدولة الحديثة.
وفي حاالت كثيرة، أسفر توسيع حق التصويت 
ف�ي االنتخاب�ات عن نظ�ام المحس�وبية الذي 
ينط�وي على قي�ام النخب السياس�ية بش�راء 
أص�وات م�ن ُمنح�وا ح�ق التصوي�ت حديث�ا، 
مما ي�ؤدي إلى تعزيز - ال تقليص - الس�يطرة 
السياس�ية م�ن جان�ب ه�ذه النخب.ويس�لط 
فوكويام�ا الض�وء على التفس�خ السياس�ي. 
ويق�ول المؤل�ف إن ش�يًئا أساس�ًيا بالنس�بة 
للطبيعة البش�رية هو اكتس�اب القوة والرغبة 
ف�ي التش�بث به�ا بمج�رد الحص�ول عليه�ا. 
وف�ي عال�م دائم التغي�ر، يؤدي هذا إل�ى تباعد 
بي�ن حاج�ات “الجماعة الداخلي�ة” ورغباتها، 

وحاجات “الجماعات الخارجية” ورغباتها. 
وفي ظل اختال التوازن أكثر وأكثر بين الدولة، 
والقانون، والمحاس�بة، واكتساب “الجماعات 
الخارجي�ة” القوة السياس�ية، تك�ون النتيجة 
ه�ي االضط�راب السياس�ي غالًب�ا عل�ى هيئة 
صراع مس�لح. ويذّكرنا المؤل�ف من جديد بأن 
هناك مسارات كثيرة إلى االضطراب السياسي، 

ومحصات عديدة تنشأ عنه.
ويقارن فوكوياما في كتابه بين إنجاز الدنمارك 
وغيرها في إنش�اء دول ناجح�ة، وبين نوعْين 

من اإلخفاقات، أولهما هو إخفاق المؤسسات 
ف�ي مواكبة التغير االجتماع�ي، كما هو الحال 
ف�ي كثير م�ن بل�دان أمري�كا الاتيني�ة. فبعد 
سلسلة من اإلصاحات في الثمانينيات، نجد أن 
حكومة البرازيل عبارة عن مزيج من الوزارات 
فائقة الجودة، ومستنقعات المحسوبية. الثاني 
واألخير هو اإلخفاق المؤسس�ي الجماعي، إذ 
كان إخفاق الربي�ع العربي في جوهره إخفاًقا 
للقدرة الحكومية. ففي مصر، أخفقت جماعة 
“اإلخوان المسلمين” في فهم الفرق بين الفوز 
في انتخابات معينة، والفوز بالسلطة الكاملة، 
لذا ع�ادت الطبقة الوس�طى - عل�ى مضض - 
إل�ى اعتناق الس�لطوية. وين�وه فوكوياما إلى 
أن أوروبا الش�رقية متأخرة كثي�ًرا عن أوروبا 
الش�مالية، إذ ال تزال اليونان وإيطاليا توزعان 

الوظائف على أساس المحسوبية. 

حالة الديمقراطية األمريكية
انتق�د فوكوياما حالة الديمقراطية األمريكية، 
مش�يراً إلى أن هناك طبقة وس�طى مضمحلة، 
وتفاوت�ا متزاي�دا بش�كل ص�ارخ ف�ي الدخل، 
ومصال�ح خاص�ة متطرف�ة، وتنازع�ا حزبيا، 
أسفرت كلها، على حد قوله، عن “أزمة تمثيل”، 
مما ترك المايين من األمريكيين مقتنعين بأن 

ساستهم لم يعودوا يتحدثون بلسانهم.
إن المشكلة الجوهرية، برأي فوكوياما، تكمن 
في آلية العمل “الماديس�ونية” التي يتس�م بها 
القان�ون الدس�توري األمريك�ي. فالفصل بين 
الس�لطات ال�ذي أوج�ده اآلباء المؤسس�ون ال 
يمكن�ه أن يحقق نواتج إيجابي�ة إال عندما يثق 
الخصوم السياسيون في بعضهم بعًضا بدرجة 
كافي�ة لك�ي يوافقوا عل�ى مرش�حي بعضهم 
بعًضا، ويؤيدوا مشاريع قوانين بعضهم بعًضا، 
ويس�عوا إلى التوص�ل إلى توافقات سياس�ية 
تخدم مصال�ح كل األطراف. وي�رى فوكوياما 
أن نظاًم�ا برلمانًيا كالنظ�ام البريطاني - الذي 
ُينيط برئيس الوزراء ومجلس وزرائه صاحية 
حاسمة على السلطة التشريعية - من شأنه أن 

يتمخض عن حكومة أشد فعالية. 
وأعرب فوكوياما في كتابه عن يأسه من الوضع 
الحالي للسياسة األمريكية. ويجادل فوكوياما 
بقوله إن المؤسس�ات السياسية التي سمحت 
للواليات المتحدة بأن تصبح ديمقراطية حديثة 
ناجح�ة آخذة في التفس�خ. وكثيرا ما تمخض 
تقسيم السلطة عن احتمال حدوث جمود، لكن 
هن�اك تغيرْين كبيرْين حوال ه�ذا االحتمال إلى 
واق�ع. فاألحزاب السياس�ية مس�تقطبة على 
أسس أيديولوجية، وجماعات المصالح القوية 
تم�ارس ح�ق النقض ض�د السياس�ات التي ال 
ت�روق لها. لقد تفّس�خت أمري�كا حتى صارت 
“فيتوقراطي�ة”. وهي تكاد تك�ون عاجزة عن 
التصدي للكثير من مش�كاتها الخطيرة، بداية 
من الهج�رة غير الش�رعية، وانته�اء بالركود 
في مس�تويات المعيشة، بل وربما تكون آخذة 
في التفسخ إلى ما يس�ميه فوكوياما مجتمًعا 
“أبوًيا جديًدا” تسيطر فيه مجموعات على كتل 
تصويتي�ة ،ويتاجر فيه المس�ئولون العارفون 
بالدخائل السياس�ية الس�لطة مقابل الخدمات 

والمزايا.  تعريف الكاتب:مفكر أمريكي

من الثورة الصناعية إىل عوملة الديمقراطية
فرانسيس فوكوياما

عرض طارق عليان، باحث علوم سياسية

هيالرى كلينتون وخياراهتا الصعبة..!
عرض/هبة بشير

النظام السياسي والتفسخ



هِرمنا يف انتظار الزواج

سواقي لترصيف مياه األمطار واملجاري يف ذي قار..
بغ�داد  ف�ي  البلدي�ات  مس�ؤولي  معظ�م  يش�كو 
والمحافظ�ات من توقف المش�اريع الس�تراتيجية 
الكبي�رة ك�المج�اري وش�بكات الص�رف الصحي 
ومياه االمطار والجس�ور والطرق المعبدة بس�بب 
ع�دم وج�ود بن�ى تحتي�ة، فمعظ�م اعماله�م كما 
)س�واقي(  انش�اء  تتع�دى  ال  ترقيعي�ة،  يقول�ون 
لتصريف مياه االمطار، وانش�اء المتنزهات وصبغ 
األرصفة ووضع االرشادات المرورية. والسبب في 
ذلك يع�ود الى عدم توفر البن�ى التحتية، التي تعتبر 
كأس�اس للش�روع بالبناء واالعمار. وهذه ليس�ت 
مش�اريع وانما اعم�ال خاصة بالبلدي�ة من المنحة 
التش�غيلية للبلديات. وما زال المواطن ينتظر انجاز 
مثل هذه المش�اريع وتوفي�ر التمويل الالزم لها من 
قبل الحكومة.س�لطت الضوء على ه�ذا الموضوع، 

والتقت بمجموعة من المواطنين:
 

حلول وقتية
 

يقول الم�درس عامر عبد الكاظم م�ن أهالي قضاء 
الفج�ر التابع لمحافظة ذي قار: “ ش�بكة المجاري 
بش�كلها النظامي ل�م تكتمل حت�ى االن ، وفي عام 
2007 تم تخصيص مليار دينار لبلدية الفجر النشاء 
)س�واقي( لتصريف مياه االمطار والمجاري بطول 
50 ك�م، وهذا حل وقتي كما يقول�ون، حتى تكتمل 
ش�بكة الصرف الصحي بش�كلها النظامي. فحوالي 
20 بالمئة فقط من مساحة القضاء مخدومة بشبكة 
الص�رف الصحي. اما المواطن ع�ادل الخفاجي من 
اهالي قضاء البطح�اء بمحافظة ذي قار فقال: في 
عامي -2006 2007 قمنا بانش�اء سواقي لتصريف 
مياه االمطار، ووظيفة هذه الس�واقي االساس هي 
تصريف مي�اه االمطار من الش�وارع ولي�س للدور 
الس�كنية. ولدينا بحدود  30 كم سواقي على جانبي 
الش�وارع وهي لتنظيف الش�وارع من مياه االمطار 
وليس مجاري للصرف الصحي، فمحطات المجاري 

تحتاج الى اموال كبيرة.  

مياه الصرف الصحي تصب في نهر الفرات!
 

المهن�دس عل�ي عب�د الكاظ�م م�ن أهال�ي قض�اء 
الجبايش التابع لمحافظة ذي قار قال: نحن بحاجة 
الى محطة مجاٍر وليس الى سواٍق، الن مياه الصرف 
الصح�ي تذهب الى نهر الفرات! والبلدية عاجزة عن 
انج�از هذا المش�روع ولو بعد 200 عام بس�بب قلة 

التخصيصات المالية وال بد من تدخل وزير البلديات 
واالش�غال لتخصي�ص مبل�غ 50 مليار دين�ار على 

الخطة االستثمارية للوزارة.

انعدام المجاري يعيق تقدم المشاريع
 رب�اب ناص�ر موظفة ف�ي بلدي�ة الش�طرة قالت: 
في الوق�ت الحاض�ر مش�روع المج�اري يعيق كل 
افكارن�ا وخططن�ا للتطوي�ر وعند اكتماله س�نبدأ 
بتنفيذ كل المش�اريع المتوقفة. اما اآلن فعملنا هو 
خدم�ة االحياء القديمة رغم ان ذلك س�وف يس�بب 

لنا مش�اكل بين ما انجزته البلدية الس�ابقة والخط 
الجديد الذي س�تقوم به الش�ركة المنفذة لمشروع 
خط�وط المج�اري. وه�ذا ال يعني اننا في الس�ابق 
ل�م نقم باعم�ال خطوط المجاري، ب�ل كانت ضمن 

كشوفاتنا وبالتنسيق مع دائرة المجاري.
“اعم�ال ش�بكات الص�رف الصح�ي متوقف�ة وفي 
طور التصميم والدراس�ة، كما نس�مع ولحد اآلن لم 
يباشر العمل فيها”، هذا ما قاله المواطن صفاء عبد 
الحس�ين من أهالى قضاء الرفاعي التابع لمحافظة 
ذي ق�ار، ويضيف كان هناك مش�روع قد احيل قبل 

أربع س�نوات عل�ى احدى الش�ركات ولم تس�تطع 
انج�ازه، ولذل�ك تلج�أ الدوائ�ر البلدي�ة الى انش�اء 
س�واقي تمر من امام الدور السكنية مسببة الكثير 
من االم�راض اضافة الى عدم نظاميتها بس�بب ما 

ينبعث منها من روائح كريهة.
هاشم حنون  سائق سيارة اجرة - من أهالي قضاء 
الش�طرة قال مس�تغرباً: يعتبرونها حملة لتحسين 
الخدم�ات ف�ي االحي�اء الش�عبية عندم�ا يقومون 
بانش�اء هذه الس�واقي، وه�ذا امر غي�ر مقبول وال 
يتناس�ب مع االمكاني�ات المادي�ة لبلدن�ا، وينبغي 

على المس�ؤولين المحليين ان يقدموا لمحافظاتهم 
واقضيته�م ونواحيه�م الش�يء الكثي�ر، ال عمليات 
ترقيعي�ة ال تدوم طويالً. ان غياب ش�بكات نظامية 
لتصري�ف مي�اه االمط�ار والمج�اري يق�ع ضرره 
بالدرجة االس�اس عل�ى المواطن ال�ذي يضطر الى 
اتخ�اذ حلول عش�وائية للتخلص من مي�اه االمطار 
والمجاري، وهذا يؤكد ضعف دور االجهزة الخدمية 
في الدولة عن توفي�ر مثل هذه الخدمات الضرورية 
للمواطني�ن رغم توف�ر االمكانيات المادي�ة الهائلة 

التي يتمتع بها البلد.
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المستقبل العراقي/ عماد شريف

ح�ول  المغرب�ي  البرلم�ان  يتج�ادل  بينم�ا 
تخفيض س�ن ال�زواج إل�ى أقل م�ن ثماني 
عش�رة س�نة شمس�ية، خرج�ت الحكومة 
العراقي�ة بمعج�زة قانوني�ة هي مش�روع 
للس�ماح بتزويج فتيات ال تتجاوز أعمارهن 
إجباره�ن  م�ع  »هاللي�ة«،  تس�ع س�نوات 
قانوني�ا على الخض�وع لرغب�ات أزواجهن، 
ألن المعاش�رة الزوجي�ة حق أصي�ل للذكر. 
وليس للحكومة المغربية والعراقية أي ذنب 
ف�ي ه�ذا. الحكومة مثل قطع�ة ثوب تغطي 
المجتمع وتأخذ ش�كله. وإذا فرش�نا قطعة 
ثوب على ش�وك وجلس�نا لن نلوم الثوب بل 
الش�وك. وق�رار الحكومة اب�ن بيئته. طبعا، 
يس�هل عل�ى اإلنس�ان معارض�ة الحكومة 
وشتمها وأس�تطيع ذلك حاال وهي حكومة 
كس�ولة مفككة ال ت�رى أبعد م�ن أنفها. أنا 
أيضا ال أرى أبعد من أنفي. لكن النادرين هم 
من يستطيعون معارضة بيئتهم. نواب األمة 
خرج�وا من مص�ران الش�عب الغليظ. وهم 
يش�بهونه. يش�بهون الش�عب ال المصران. 
وقبل التصويت على هذا، سيتهامس السادة 
الن�واب بما ل�ن يقولوه عل�ى منصة مجلس 
الش�عب، يقول�ون مثال: »ال يمك�ن أن تكون 
البنت عفيفة بعد س�ن الثمانية عشر عاما«. 

أسمع تلك الدردشات في أماكن مختلفة.
حجة المشرع المضمرة بسيطة:

يريد الرج�ال الذي�ن يدفعون المه�ر وغْيره 
الزواج من القاصرات... فالقاصرات تس�هل 
الس�يطرة عليهن. ومن ينكر هذا فقد أعمته 
األن�وار، ل�ذا ال يش�اهد واقعه. الدلي�ل يفقأ 
العي�ون: تجته�د المجتمعات بي�ن المحيط 
والخلي�ج إلخضاع النس�اء. وهذا مش�روع 
ناج�ح لحد اآلن، ويحتمل أن يحقق نجاحات 
نكب�ات  الحقوقي�ون  سيس�مها  جدي�دة 
ألن  به�ذا،  التندي�د  أن�وي  ال  وانتكاس�ات. 
كمية بالغات التندي�د كثيرة. أرى الوقائع ال 
البيانات. أريد الوقوف على الجانب اآلخر من 
المشكل. استفتيت بعض الشابات حول هذا. 
الصغي�رات خجلن ومن تجاوزن الخامس�ة 
الصغي�رات  أن  الحظ�ن  عام�ا  والعش�رين 
يتزوج�ن والكبيرات يص�رن »بائرات« )من 
فعل بار أي فس�د(. وقد طالب�ْت »البائرات« 
بتأجيل تزوي�ج القاصرات لتحصل الكبيرات 

على فرصة.
كل يوم تتلق�ى »البائرة« هذا الس�ؤال: متى 

تتزوجين؟
جاءن�ي الج�واب جاه�زا: وهل وج�دت لي 

عريسا؟
مسحت األجوبة الجاهزة على طرف اللسان. 
كره�ت الكتابة عن الظاه�ر والمتداول مثل 
ه�ذه  أن  مش�كوك  والبرلم�ان.  الحكوم�ة 
المؤسس�ات تؤثر في حي�اة الناس. ومررت 
ألس�ئلة عميق�ة: ما الوس�اوس الت�ي تعبر 
ذهنك ورأس�ك على الوس�ادة بع�د منتصف 

الليل؟
ال جواب واضحا، أغير الصيغة: لديك صديقة 

بلغت الثالثين ولم تتزوج؟
آه صديقتي.

تعبر محاورتي عن اس�تعداد للحكي. تنتبه: 
وماذا ل�و قرأت صديقتي مقالك وعرفت أني 

تكلمت؟
طمأنتها: لن تعرف والقصة ال تعنيها وحدها 

بل عاشتها ألف بنت.
محاورتي مس�تعدة لتحكي ع�ن صديقتها، 
أواف�ق وأن�ا أعتبر أنه�ا تحكي عن نفس�ها 
بضمير الغائب، وهكذا يتطابق األنا واآلخر. 
وإذا كان اآلخ�ر ه�و الجحي�م فأن�ا أيض�ا 

جحيم.
قال�ت إن صديقته�ا تردد »الله�م اجمع بين 
المتحابين ف�ي الحالل«، وكلم�ا زاد عمرها 
زادت جرعة التق�وى في دمها، وهي تتمنى 
أن يأتيه�ا اب�ن الح�الل. حي�ن يتأخر تش�ك 
في كث�رة أوالد الحرام. وحي�ن تتعرف على 
ش�خص تتوفر فيه بعض الش�روط »تمسك 
في�ه بأس�نانها وأظافره�ا« وتكت�ب عل�ى 

صفحتها على الفيسبوك »مخطوبة«.
م�ا ه�و ال�زواج؟ أجاب�ت: بصراح�ة أجهل 
التفاصي�ل ألن ج�ل المتزوج�ات يخفينه�ا 

ويظهرن السعادة والدليل أن وزنهن يزداد.
كم صديقة لك تزوجت؟

أجابت »كان�ت لي صديقة واح�دة تزوجت. 
بمجرد زفافها لم أعد أراها وال أتواصل معها. 
م�ن يومه�ا وأنا أتوف�ر فقط عل�ى زميالت 
عم�ل. جلهن تزوجن وهن يحكين أن الزواج 
أجمل ما خلق الله، يصمتن لبعض الوقت ثم 
يضف�ن: »إذا وجدت من يفهمك وتفهمينه«. 

حاليا يفضل الرجال الزواج من بنات البادية، 
خاصة حين تكون هناك روابط عائلية.

حت�ى الحكومة تفضل تجنيد أبن�اء البوادي 
في الجيش والشرطة، إًذا فالرجال يشبهون 
الحكومة. لتخفي�ض توتر محاورتي الثانية 

انتقلت من الواقع للحلم:
»اذك�ري ل�ي عش�رة بن�ود في دفت�ر أحالم 
زواجك؟« طويل وج�ذاب. غنيت لها مقطعا 
م�ن موال »ي�ا ظريف الطول وق�ف تا قلك«. 
تحس�ن مزاجه�ا فأك�دت أنها تري�د فارس 
أح�الم ال يقول لها في غرف�ة »أنت أمام الله 
زوجتي«، بل تريده أن يفعل ذلك أمام القانون 
والمجتمع. وتريد أن تكون أم العريس ميتة. 
وهذا استعداد فطري لحرب أهلية منزلية مع 
الحماة المس�تقبلية. ال توجد الحرب األهلية 
ف�ي الماض�ي فق�ط. كيف تعي�ش صديقتك 
عالقاتها العاب�رة؟ بالعك�س العالقات التي 
يظن الرجال أنها عابرة تجدها الفتاة فرصة 
انغم�اس الصنارة. في باب الحب العابر لدي 
رصي�د »ج�د مهم« م�ن »ح�كاوي« وخبايا 
تس�اعد على ق�راءة نوايا الرج�ل. لكن كيف 

تتطور عالقة تنتهي في أسبوع إلى زواج؟
دون زواج توجد عالقات. في األلفية الثالثة 
ألف صديق ليسوا كفاية، العالقات الحميمة 
بين الجنسين بال أفق. يخشى الشبان الزواج، 
يعتبرون�ه قفصا، وال يهمهم معدنه ذهب أم 

حديد. هو قفص اقتصادي أوال.
هذا لب التداعي الحر الذي استمعت إليه وقد 

تجنبت تنسيقه.
لنم�ر للخالص�ات: م�ا ه�ي نتائ�ج تأخ�ر 

الزواج؟
م�ن  ب�د  ال  والقل�ق.  األرق  هن�اك  صحي�ا، 
وس�ائل اصطناعية لجلب الن�وم بينما تنام 
المتزوجات منهكات في العاشرة ليال. تسبب 
عنوسة الرجال والنساء قرحة، فاالنفعاالت 
والقلق يجع�الن المعدة تفرز م�ادة مضرة. 

هنا تتحقق المساواة بين الجنسين.
اجتماعي�ا، تتعرض الش�ابة لتوبيخ متصل، 
ُتقص�ف بالس�ؤال: ل�م تتزوجي بع�د؟ وفي 
اته�ام »أن�ت س�بب  الس�ؤال االس�تنكاري 
عنوستك«. تدافع الش�ابة عن نفسها، تنفي 
تع�رض الرجال للتوبيخ نفس�ه. »هذا تمييز 
ضد النساء، لذا ال أبالي بما يقول المجتمع«. 

الش�ابة  ترف�ض 
المسمومة  النصائح 
تؤك�د  الس�اخرة. 

أنه�ا مرتاح�ة، تكتب 
عل�ى  صفحته�ا  عل�ى 

فايس�بوك »لَي�س َعلِينا أْن 
نتَكيف لِنُك�ون أَجَمل َفنْحُن 

ِبعفويَتنا َراِئعون«.
بعد الرد الجاهز يأتي التأمل 
العمي�ق للوض�ع: أظ�ن أن 
والغرب�اء،  ب�ل  وال�دي، 
يحمل�ون ه�ّم زواجي أكثر 
مم�ا أفك�ر فيه أن�ا. بعض 
الغرباء يسألونني للشماتة. 
يس�ألونني كل يوم وكأنني 
ال�كل.  عل�ى  ثقي�ل  حم�ل 
بالع�زاء  أش�به  تعاط�ف 
كوني لم أنل نصيبي من أي 
رج�ل... ث�م إن الملك محمد 

السادس لن يسمح بتخفيض 
س�ن الزواج... فلو كان القرار 

بيد غي�ره لُخّفض س�ن الزواج 
ليصي�ر المغ�رب مث�ل اليم�ن 
والسعودية. وهذا مصدر غير 

منظور لشعبية الملك.
قلت لها:

احبل�ي م�ن صدي�ق. المهم 
الرج�ل.  ال  الطف�ل  ه�و 
األزم�ات المادي�ة دوري�ة 
لكن لوقت اإلنجاب حد. لو 
كنت بنتا لفعلت هذا. ردت 
ل�ي: نصائحك على رأس�ي 
لكن ال أحب�ذ ابن زنا. وهل 
اليأس  بلوغ س�ن  تفضلين 

بال طفل؟ للبيولوجيا قانون 
صارم، س�ن اإلنجاب محدود 

لدى النساء. أجابت بثقة: ليس 
س�ن  حيات�ي  ف�ي 

أمل  كل�ي  ي�أس، 
وعطاء. وطموح 

الح�وار  أوقف�ت 
ألحتفظ له بنهاية 

سعيدة. 

المستقبل العراقي/ محمد بنعزيز 

في بلد النفط الوفير
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ف�ي الوق�ت ال�ذي أصبح�ت في�ه 
الحرب الب�اردة في ذمة التاريخ، كذلك 
المجموع�ة. مات جيف بي�ري، المعلم 
الرئيسي والزعيم، في عام 2000. لكن 
بع�ض تالميذه الس�ابقين ل�م يفقدوا 
أبدا حماس�هم لتعقب مدارات األقمار 
الصناعية في الس�ماء فوقنا. في عام 
البري�د  2014 جاءتن�ي رس�الة عب�ر 
اإللكتروني من أحدهم. س�ألني فيها: 
هل أعرف كثيرا عن األقمار الصناعية؟ 
وطل�ب من�ي أن أفك�ر ف�ي ش�أن هذا 

الجسم الجديد الغريب.
بوب كريس�تي، التلميذ السابق في 
مدرس�ة كيتيرينج، يقول في رس�الته 
“ف�ي ش�هر أي�ار )ماي�و( 2014 كان 
هن�ال إط�الق لصاروخ روس�ي عادي 
م�ن المق�رر أن يض�ع أربع�ة أقم�ار 
صناعي�ة في المدار. لك�ن واحدا منها 
لم يكن مش�ابها لألخ�رى. ثالثة منها 
- كما تم اإلعالن مس�بقا بشكل علني 
- كان�ت أقمار صناعية لالتصاالت من 
ن�وع رودنيك. لكن الرابع من نوع آخر 
مختل�ف تمام�ا. رس�ميا كان يصن�ف 
م�ن قب�ل قاع�دة البيان�ات الفضائية 
العامة التابعة للبنتاجون على أنه أحد 
المخلف�ات الت�ي تدور ح�ول األرض. 
لك�ن بعد ذلك ب�دأ المن�اورة”. ويتابع 
كريس�تي “ابتعد ع�ن األخ�رى. ومن 
ثم ش�اهدناه يضع نفس�ه في مس�ار 
اللحاق به�ا مجددا م�ع مركبة إطالق 
الصواريخ التي أطلقته. كان ذلك نوعا 

من االختبار”.
“ن�وراد  القم�ر  ه�ذا  حقيق�ة 
39765” بالضب�ط - المع�روف أيض�ا 
2499” و”أوبجيكت  ب�� “كوزم�وس 
28-2014 إي” - ال ت�زال غي�ر معلن�ة 
عل�ى المأل، بل إن ال�روس ال يعترفون 
حتى بوجوده. لكن أنش�طة هذا القمر 
الصناع�ي “الش�بح” الغام�ض دفعت 
كثيري�ن ف�ي مجتم�ع االس�تخبارات 
والدفاع إل�ى التوقف من أجل التفكير. 
يقول كريس�تي “خالل العام الماضي، 
والصينيي�ن  ال�روس  م�ن  كل  كان 
تل�ك  يختب�رون  المتح�دة  والوالي�ات 
األنواع من األش�ياء. ويتح�دث الناس 
عنه�ا باعتبارها أجه�زة تفتيش، لكن 
إذا كان�ت لدي�ك القدرة عل�ى المناورة 
م�ع قم�ر صناع�ي آخ�ر ف�ي الفضاء 
لتفتيشه، فس�تكون لديك القدرة أيضا 

على تدميره”.
في الواق�ع، من وجه�ة نظر كثير 
من المحللين المخضرمين ومسؤولي 
الذين  والدبلوماس�يين  االس�تخبارات 
تحدث�ت معه�م “فاينانش�يال تايمز”، 
يكون وجود “نوراد 39765” منطقيا 
أكثر في س�ياق أحد مش�اريع الحرب 
الب�اردة األكث�ر س�رية في روس�يا - 
س�بوتنيكوف  اس�تريبيتيل  برنام�ج 
“قاتل األقم�ار الصناعية” الذي يجري 

اآلن إعادة إحيائه.
يرغب المسؤولون العسكريون في 
القول “إن الفض�اء هو األرض األعلى 
المطلق�ة”. لك�ن من�ذ انته�اء الحرب 

غي�ر  منطق�ة  الفض�اء  كان  الب�اردة 
متنازع عليها إلى حد كبير. في كانون 
األول )يناي�ر( 1967 أصبح�ت كل من 
الوالي�ات المتح�دة والمملكة المتحدة 
واالتح�اد الس�وفياتي أول الموقعي�ن 
عل�ى “معاه�دة الفض�اء الخارجي”. 
وبموج�ب ه�ذه المعاهدة ت�م االلتزام 
بإبق�اء القم�ر خالي�ا م�ن التج�ارب 
العس�كرية وعدم وضع أس�لحة دمار 
ش�امل ف�ي الم�دار. انضم�ت الصي�ن 
للمعاه�دة في عام 1984، وهناك 100 

دولة أخرى مشتركة فيها اآلن.
نتيج�ة لذل�ك، وعل�ى م�دى ثالثة 
عق�ود، كانت الق�وى الفضائية قادرة 
على تش�غيل أقماره�ا الصناعية دون 
مس�اءلة. ووفق�ا ل�� “اتح�اد العلماء 
 Union of Concerned المعنيي�ن” 
Scientists، هن�اك عل�ى األق�ل 1300 
قم�ر صناعي ت�دور اآلن ف�ي مدارات 
األرض. بعضه�ا ألغ�راض عس�كرية، 
مدني�ة  الس�تخدامات  آخ�ر  وبع�ض 
وتجاري�ة. ومعظمه�ا � 549 قم�را � 
أمريكية. وتعتبر القوى األوروبية من 
الالعبي�ن الكب�ار أيضا. تمتلك روس�يا 
 ،40 131 قم�را، والمملك�ة المتح�دة 
لك�ن األعداد المتزايدة تأتي من البلدان 
الناش�ئة. تمتلك الصين اآلن 142 قمرا 

في المدار، والهند 33 قمرا.
م�ع كل ه�ذا النش�اط، م�ن غي�ر 
المرج�ح أن يصم�د الس�الم الفضائي 
طوي�ال. بعد م�رور 60 عام�ا على بدء 
س�باق الفضاء، يعود س�باق التس�لح 

المداري مرة أخرى ليتطور.
م�ن  العس�كريون  المس�ؤولون 
وآس�يا  وأوروب�ا  المتح�دة  الوالي�ات 
الذين تحدثوا إلى “فاينانشيال تايمز” 
يؤكدون بشكل خاص ما كانت تراقبه 
م�ن  وغيره�ا  كيتيرين�ج  مجموع�ة 
مراقب�ي النجوم الهواة بش�كل علني. 
تقريب�ا كل دول�ة لديه�ا أب�راج أقمار 
صناعية مهمة اس�تراتيجيا ومرافقها 
الخاصة باإلطالق تأخذ في الحس�بان 
كيفية الدفاع عن – وتسليح - أصولها 
خارج كوك�ب األرض. يقول أحد كبار 
مس�ؤولي االس�تخبارات األوروبيي�ن 
“ال أعتق�د أن هناك دول�ة منفردة من 
مجموع�ة ال�دول الس�بع ال تنظر إلى 
موضوع األم�ن الفضائي بوصفه أحد 
األولويات العس�كرية األكب�ر وإحدى 
المناطق ذات األهمية االستراتيجية”.

يق�ول فران�ك روز، مس�اعد وزير 
الخارجية األمريكي لمراقبة األس�لحة 
“التهدي�د آخ�ذ ف�ي التزايد وه�ذا يعد 
مص�در قل�ق كبي�ر. كل م�ن روس�يا 
والصين تعمالن على تطوير قدراتهما 
في آسات )األس�لحة المضادة لألقمار 
الصناعية( إلبق�اء األنظمة األمريكية 
م�ن  أن  نص�دق  ال  اآلن،  خط�ر.  ف�ي 
مصلح�ة أي أح�د الدخ�ول في س�باق 
تس�لح في الفضاء )...( نح�ن ال نريد 
الص�راع ف�ي الفضاء الخارج�ي. لكن 
تأك�دوا أنن�ا س�نكون قادري�ن عل�ى 
العمل في بيئة فضائية متدهورة. لقد 

أوضحن�ا أننا س�نعمل ما هو ضروري 
لحماي�ة األص�ول الفضائي�ة الخاصة 
بالوالي�ات المتح�دة وحلفائنا ضد أي 

هجوم محتمل”.
الصناعي�ة مواد  األقم�ار  وتعتب�ر 
هشة: أي إش�ارة تنبيه لمدارها، أو أي 
إمالة أللواحها الشمسية نحو الشمس، 
أو أي انفجار ليزري يس�تهدف أجهزة 
االستش�عار فيه�ا، أو أي قذيف�ة يت�م 
إطالقه�ا عرض�ا ف�ي مس�ارها، كلها 
ق�ادرة على إلحاق ضرر دائم الذي غير 
قابل لإلصالح. يق�ول الجنرال دينيس 
ميرس�ير، القائد األعل�ى لحلف الناتو، 
والمسؤول عن تعديل التحالف للتعامل 
مع التهديدات المستقبلية “لدينا كثير 
م�ن نقاط الضعف الت�ي تحتاج إلى أن 
نعمل عليه�ا، والفضاء أح�د أهم هذه 
النقاط. إنه أحد المجاالت التي ستكون 
مهمة في الحروب الحديثة كأي مجال 
آخر. لدينا مس�ؤولية ومن الضروري 

للعمل في هذا الموضوع”.
وي�رى ميرس�ير أن الفضاء يحتاج 
إل�ى أن ينظر إلي�ه بالطريقة نفس�ها 
الت�ي ينظ�ر به�ا للبحر والج�و عندما 
يتعل�ق األم�ر بموض�وع الدف�اع. في 
الوق�ت ال�ذي تصبح في�ه المجتمعات 
المتط�ورة معتمدة علي�ه أكثر من أي 
وق�ت مضى فيم�ا يتعل�ق تقريبا بكل 
جانب من جوانب اقتصاداتها الرقمية، 
تتراج�ع قبضتها عل�ى التكنولوجيات 
الت�ي منحته�ا الهيمنة االس�تراتيجية 
العالمية. وكلما ازداد عدد البلدان حول 
العال�م التي تنظر إل�ى تعظيم مزاياها 
مج�ال  الفض�اء  يصب�ح  العس�كرية، 

المنافسة األكثر وضوحا.
تق�ول إليزابي�ث كوينتان�ا، وه�ي 
زمي�ل أول لألبح�اث ف�ي المؤسس�ة 
الفكرية العس�كرية “روس�ي”، “هذا 

س�ينفجر في المس�تقبل القريب )...( 
لدي�ك من�ذ اآلن أكث�ر م�ن 60 دول�ة 
مهتمة بالق�درات الفضائية. ومع هذا 
هن�اك ع�دد منها تعم�ل عل�ى تطوير 
قدرات مض�ادة للفضاء وخطيرة جدا، 
أبرزها الصين وروس�يا. عندما تعتقد 
الغربي�ة  والمجتمع�ات  الجي�وش  أن 
معتمدة اعتمادا حساسا على الفضاء، 
فإن هذا سيكون مجاال يجب االهتمام 

به بشكل جدي”.
ش�يء  أي  كوينتان�ا،  وبحس�ب 
يمنح الق�وات الغربية الحديثة قدرتها 
التكنولوجية والتكتيكية ضد منافسيها 
ينبع م�ن األنظم�ة الفضائي�ة. وهذه 
تش�مل األس�لحة الدقيق�ة، والمراقبة 
بدون طيار، واتصاالت ميدان المعركة 
المعق�دة. ويق�ول أح�د المس�ؤولين 
العسكريين البريطانيين “حتى دباباتنا 
تعتمد عل�ى أقمارن�ا الصناعية”. كان 
من الممكن أن تكون طائرات “الريبر” 
الت�ي تعمل ب�دون طيار، الت�ي دمرت 
قيادة تنظي�م القاعدة، غير مجدية من 
دون االعتماد عل�ى األقمار الصناعية. 
كذلك جاءت المعلومات االس�تخبارية 
المتعلق�ة بتحركات القوات الروس�ية 
ح�ول أوكرانيا منه�ا. والقنابل الذكية 
التي حول�ت القوة العس�كرية لصدام 
حس�ين إلى حطام خالل 48 ساعة ما 
كان لها أن تصي�ب أهدافها لو لم تكن 
األقم�ار الصناعية موج�ودة. حتى إن 
مكالم�ات باراك أوباما الهاتفية تعتمد 
عل�ى مجموعة مح�ددة منها - كوكبة 

األقمار المتقدمة للغاية عالية التردد.
قضي�ة  مج�رد  لي�س  ه�ذا  لك�ن 
عس�كرية. يق�ول ميرس�ير “الفضاء، 
واإلنترنت، والحرب الهجينة )...( كلها 
تثير تساؤالت تتعلق بالمرونة والثبات 
لدينا”. ويضيف قائ�ال “إن المرونة أو 

الثبات موضوع يحتاج إلى أن تتصدى 
له المجتمعات، وليس فقط الجيوش.

أجه�زة  مس�ؤولي  بإم�كان 
االس�تخبارات الغربية سرد مخاوفهم 
فق�دان  يعني�ه  أن  يمك�ن  م�ا  إزاء 
االتص�االت باألقم�ار الصناعية. هناك 
جميع األشياء التي نعتمد عليها حاليا 
- بدءا م�ن تحليق وحرك�ة الطائرات، 
اتص�االت  إج�راء  عل�ى  قدرتن�ا  إل�ى 
هاتفية. وم�ن ثم هناك األش�ياء التي 
أصبحن�ا معتمدين عليه�ا أكثر من أي 
وقت مضى، مثل السيارات بال سائق أو 

األجهزة المرتبطة بشبكة اإلنترنت”.
يق�ول أنتوني كوردس�مان، رئيس 
استخبارات البنتاجون األسبق ورئيس 
المؤسس�ة  االس�تراتيجية حالي�ا في 
ف�ي  إس”  آي  إس  “س�ي  الفكري�ة 
المتح�دة،  الوالي�ات  واش�نطن “ف�ي 
بالنس�بة إل�ى العس�كريين – خاص�ة 
سالح الجو و”داربا” )وكالة مشاريع 
األبحاث المتقدم�ة المتعلقة بالدفاع( 
ووزارة  القوم�ي،  األم�ن  ووكال�ة   -
الخارجية يعتب�ر هذا اآلن مجاال مهما 
يس�تدعي القلق بش�أنه. لكن التحدي 
ف�ي الفض�اء س�يؤثر تقريب�ا في كل 
جانب م�ن جوانب االس�تراتيجية في 
الب�الد )...( أما النقط�ة الحرجة على 
اإلط�الق فهي أنه ف�ي عالم تكون فيه 
االقتصادي�ات الجغرافي�ة مهمة بقدر 
واالستراتيجية،  الجيوسياس�ة  أهمية 
نحتاج إلى أن نقل�ق حول نطاق نقاط 
الضعف. ليس فقط األصول العسكرية 
التي يعتبر )تس�ليح( الفضاء مش�كلة 
بالنس�بة إليه�ا، ب�ل إنه مش�كلة تهدد 

مجتمعاتنا بأسرها”.
تقريب�ا كل تكنولوجي�ا متط�ورة 
االقتص�ادات  ف�ي  اعتماده�ا  يج�ري 
المتقدم�ة للغاي�ة تزيد م�ن اعتمادها 

عل�ى األقمار الصناعي�ة العزالء. وفقا 
ألحد كبار المس�ؤولين ف�ي الحكومة 
البريطاني�ة، تقييم االس�تخبارات في 
المملك�ة المتحدة هو أن 67 في المائة 
م�ن اقتصاد الدولة يعتم�د بطريقة أو 
بأخرى على االتصاالت المس�تندة إلى 
الفض�اء. وفي تقرير ص�در عن وزارة 
األمن الداخل�ي األمريكية في حزيران 
)يونيو( الماضي، تش�ير تقديرات إلى 
أن 1.6 تريلي�ون دوالر عل�ى األقل من 
إي�رادات الش�ركات في أمري�كا كانت 
“متأث�رة بش�كل كبير ج�دا” باألقمار 
وزي�ر  مس�اعد  ويق�ول  الصناعي�ة. 
الخارجي�ة، فرانك روز “يعتبر الفضاء 
أمرا حيويا لكل شيء تقريبا نفعله هنا 

على كوكب األرض”.
الفضائ�ي  القات�ل  برنام�ج  كان 
األصل�ي م�ن بن�ات أف�كار فالديمي�ر 
تش�يلومي، المصمم الرئيسي لمعدات 
الطي�ران في االتحاد الس�وفياتي. في 
عام 1960، أس�قط الس�وفيات طائرة 
تجسس أمريكية، ما دفع واشنطن إلى 
إعادة النظر في استراتيجيتها الخاصة 
بجمع المعلومات االس�تخبارية. وفي 
الوق�ت ال�ذي تحول�ت في�ه الوالي�ات 
المتحدة إلى الفضاء، احتاجت موسكو 
إلى وس�يلة إليقافها عن المراقبة من 

دون عائق.
وبحل�ول ع�ام 1967 كان برنامج 
روس�يا يق�ف على أس�اس متي�ن. تم 
تش�كيل وح�دة خاص�ة داخ�ل هيئ�ة 
األركان العام�ة أنيطت بها مس�ؤولية 
“الدفاع عن الفضاء”. وأجرت روس�يا 
اختب�ارا ألول س�الح مض�اد لألقم�ار 
الصناعي�ة يعمل بكامل طاقته، تجربة 
“آس�ات”، ف�ي ذل�ك الع�ام، بإطالقها 
حمولة مناورة إل�ى المدار. كان المبدأ 
بس�يطا بما فيه الكفاي�ة: مركبة قتل 
خفيفة ذكية، قادرة على إطالق قذيفة 
ثقيل�ة غير متفجرة عل�ى كائن ما في 

الفضاء لتدميره.
وعلى مدى العق�د التالي تم إطالق 
أكثر م�ن 15 حمولة مض�ادة لألقمار 
الصناعي�ة “آس�ات” من قب�ل االتحاد 
الس�بعينيات  وبحل�ول  الس�وفياتي. 
اختباراته�م  يواصل�ون  ال�روس  كان 
بش�كل أكب�ر. حت�ى إنهم أرس�لوا إلى 
مصفح�ة  صناعي�ة  أقم�ارا  الفض�اء 
خاص�ة، محمل�ة بأجه�زة استش�عار 
لتعم�ل  الش�ظايا،  أض�رار  لقي�اس 
كأهداف ألس�لحتهم المضادة لألقمار 

الصناعية.
الوالي�ات  أمض�ت  جانبه�ا،  م�ن 
الخمس�ينيات  فت�رة  المتح�دة 
وه�ي  والس�بعينيات  والس�تينيات 
تركز بشكل أساس�ي على تكنولوجيا 
الصواري�خ البالس�تية. وت�م تطوي�ر 
أنظم�ة كانت تهدف ف�ي المقام األول 
إل�ى ض�رب صواري�خ أخ�رى - لك�ن 
بعضها كان لديه القدرة على الوصول 
إلى الفضاء أيض�ا. وفي عام 1959 تم 
إط�الق الصاروخ “بول�د أوريون” من 
قاذفة الصواريخ “بي 47”، لكنه نجح 

فق�ط ضم�ن ح�دود أربعة أمي�ال من 
القمر الصناعي المستهدف.

اختب�رت  التال�ي،  العق�د  وخ�الل 
الواليات المتحدة اس�تخدام األس�لحة 
مجموع�ات  عل�ى  للقض�اء  النووي�ة 
األقمار الصناعية الخاصة بالعدو، لكن 
البرنام�ج لم يتمكن أب�دا من أن يحوز 
االس�تراتيجيين  المختصي�ن  إعج�اب 
ول�م  البنتاج�ون.  ف�ي  العس�كريين 
تتعامل الواليات المتح�دة مع التهديد 
عندم�ا  الثمانيني�ات،  حت�ى  بجدي�ة 
كش�فت معلوم�ات اس�تخبارية م�ن 
وكالة المخاب�رات المركزية عن مدى 
العملي�ات المض�ادة للصواري�خ ف�ي 
روس�يا. وعمل البرنامج بسرعة على 
تطوي�ر جي�ل جدي�د م�ن الصواري�خ 
يت�م إطالقها من الج�و يمكنها ضرب 
أه�داف في الفض�اء الخارج�ي. وفي 
ASM- عام 1985 تم إطالق الصاروخ

135 بنج�اح للمرة األول�ى من طائرة 
مقاتلة نفاثة من طراز إف 15 لتفجير 
اله�دف Solwind P78-1. وبعد مرور 
ثالث سنوات، تم تجميد برنامج آسات 

األمريكي بأكلمه.
وفي الوقت ال�ذي أصبحت فيه كل 
م�ن واش�نطن وموس�كو حريصتين 
على الحد من تجاوزات س�باق التسلح 
ال�رادع لديهما، بدأ برنامج آس�ات في 
روسيا أيضا التراجع والضعف. ويذكر 
الميج�ور جنرال أناتولي زافاليش�ين، 
رئي�س برنام�ج بايكون�ور الفضائي، 
ناق�وس الم�وت لبرنام�ج آس�ات في 
مذكراته لع�ام 1999. وقال “إنه أخبر 
ميخائي�ل جورباتش�وف أن�ه يمكن�ه 
إجراء جمي�ع اختباراته س�را دون أن 
أنش�طتهم”.  األمريكي�ون  يكتش�ف 
ويذكر الجنرال أن الرئيس الس�وفياتي 

أبدى رفضا مهذبا و”حازما”.
لكن مرت 20 عاما قبل عودة القتل 
باألقم�ار الصناعية إلى جدول األعمال 
- الذي ُوِضع هناك من قبل قوة جديدة 

كاملة.
ف�ي 11 كانون الثاني )يناير(، على 
ارتف�اع 865 كيل�و مترا ف�وق األرض 
الصيني�ة، انفجر قمر صناعي للطقس 
إل�ى أج�زاء صغيرة بعد إطالق جس�م 
ف�ي الفض�اء م�ن القاع�دة رق�م 27، 
مركز الفضاء في تشيتشانج. واندفع 

الحطام في أنحاء الغالف الجوي.
أكث�ر من 2300 قطع�ة بحجم كرة 
الجول�ف أو أكب�ر - وكله�ا مميتة ألي 
شيء تصطدم به - انطلقت في المدار، 
حس�بما تقول “ناسا”. على األقل ثلث 
تلك المواد س�يدور ح�ول األرض حتى 
2035. وتس�أل كونتانا “هل شاهدتم 
فيل�م )الجاذبي�ة(؟”، ف�ي إش�ارة إلى 
الكتلة المندفعة من الحطام الناتج عن 
ح�ادث اصط�دام عرضي كان الس�بب 
في القضاء على مهم�ة الباحثة )التي 
لعب�ت دوره�ا( س�ان�����درا بولوك، 
ووفاة رئي�س المهمة الفضائية )الذي 
لعب دوره( جورج كلوني. “إنه يش�به 

هذا حرفيا”.

عالـم حتت األنظار: »1300« قمر صناعي تطوق األرض
       سام جونز

يوجد ن�سب تذكاري غري حمتمل يف منت�سف ال�سوق يف كيتريينج - وهي بلدة �سوق اإجنليزية غري ملحوظة بخالف ذلك. هذا اللوح من اجلرانيت، املو�سوع يف املقدمة كجزء من ت�سل�سل زمني للتاريخ املحلي، 
مكتوب عليه “الأقمار ال�سناعية الرو�سية: مدر�سة حكومية تهزم نا�سا”. الر�سم املحفور يف احلجر عبارة عن خمطط مميز ملركبة �سبوتنك الف�سائية. مدر�سة كيتريينج احلكومية - مثل �سباق الف�ساء - اختفت 
منذ فرتة طويلة. لكن خالل فرتة من الزمن كانت على اخلط الأمامي للمعركة خارج الأر�ض بني وا�سنطن ومو�سكو. جمموعة كيتريينج - اأ�سياد العلوم املتحم�سني يف املدر�سة والتالميذ التواقون فيها - 

اأ�سبحت اأكرب �سبكة جت�س�ض ف�سائية للهواة يف العامل، تتبع عمليات الإطالق ال�سوفياتية ال�سرية وتك�سف عن موقع املركبات الف�سائية الرو�سية ال�سرية من هذه البلدة العادية الواقعة يف و�سط بريطانيا.

    ولفجانج مونشاو 

واحدة م�ن النتائ�ج الحتمي�ة للهجمات 
فرنس�ا  أن  ه�ي  باري�س  عل�ى  اإلرهابي�ة 
س�تحتاج إلى مزيد من اإلنف�اق على األمن، 
خاصة االس�تخبارات. كذلك س�تفعل معظم 
الدول األعضاء في منطقة ش�نجن. ش�نجن 
هو اس�م منطق�ة التنقل بدون جواز س�فر 
الت�ي تتكون من 26 بلدا أوروبيا، بما في ذلك 
22 دولة في االتحاد األوروبي. في األس�بوع 
الماضي أصبح واضحاً أن ش�بكة األمن التي 
من المفترض أنه�ا تعمل بهدوء وكفاءة في 
خلفي�ة منطقة ش�نجن غير ناجح�ة. موت 
عبدالحمي�د عب�ود خ�الل مداهمة الش�رطة 
لضاحية س�انت دينس في باري�س كان في 
أحد المس�تويات نجاحا كبي�را. فقد تمكنت 
الش�رطة م�ن اإلرهابي الُمش�تبه في�ه الذي 
نّسق هذه وغيرها من الهجمات. على صعيد 
آخ�ر، موت�ه كان أيض�اً صدمة س�يئة. ماذا 
يق�ول هذا عن منطق�ة ش�نجن إذا كان أحد 
المجرمي�ن األكثر مالحقة ف�ي العالم قادراً 
عل�ى التح�ّرك بحرية بين س�ورية وفرنس�ا 
وبلجيكا؟ هذا ليس م�ن المفترض أن يكون 
ُممكن�اً. م�ن حيث المب�دأ هن�اك نوعان من 
اإلصالحات. إصالح منطقة شنجن، أو العودة 
إلى األنظمة الوطنية. كالهما سينجح. األول 
س�يكون فّعاالً من الناحية االقتصادية، لكن 
من الصعب إنجازه سياسياً. الثاني أسهل من 
الناحية السياس�ية، لكن من شأنه أن ُيشّكل 
صدم�ة إنف�اق على نط�اق االقتص�اد الكلي 

بالنسبة إلى كثير من البلدان. إصالح منطقة 
ش�نجن يجب أن يتعّدى ج�دول األعمال غير 
الطم�وح ل�وزراء الع�دل والداخلي�ة، الذي�ن 
التق�وا يوم الجمعة الماضي للنظر في بعض 
المقترح�ات العملية. المش�كلة في منطقة 
شنجن أنها في غضون بضعة أسابيع فقدت 
أكب�ر أصولها: ثقة الس�كان. من الواضح أن 
الرئي�س فرانس�وا هوالند لم يث�ق بالنظام. 
وإال لم�اذا أعاد فرض الرقاب�ة على الحدود؟ 
حت�ى تتمك�ن منطقة ش�نجن من اس�تعادة 
الثق�ة، يج�ب أن تكون الرقابة عل�ى الحدود 
الخارجية المشتركة من المستوى الموجود 
ل�دى أفض�ل ال�دول األعض�اء، ولي�س م�ن 
المس�توى المتوسط غير المتقن في االتحاد 
األوروب�ي. االتح�اد األوروب�ي ُيدي�ر وكالة 
� فرونتك�س � قائم�ة ف�ي وارس�و، ُمكلّفة 
بتنس�يق السياس�ة والحفاظ على المعايير. 
لكن األهم من ذلك، كل بلد في منطقة شنجن 
مس�ؤول عن الحف�اظ على مراقب�ة الحدود 
الخارجي�ة الخاصة ب�ه. الح�دود الخارجية 
لليون�ان، مثال، ه�ي أيضاً جزء م�ن الحدود 
الخارجية المشتركة لمنطقة شنجن. وكالة 
فرونتك�س ال تملك الموارد حتى ألداء عملها 
المحدود بشكل صحيح، ناهيك عن أن تكون 
بمثابة وحدة لمراقبة الحدود على المستوى 
االتحادي، وهو األمر المطلوب فعال. أمريكا 
لديه�ا دائ�رة “خدم�ات المواطن�ة والهجرة 
األمريكية”، التي هي ج�زء من وزارة األمن 
الداخلي، وقوات حرس السواحل األمريكية، 
التي هي ف�رع من فروع القوات الُمس�لّحة. 

أما في أوروب�ا، فنحن نعتم�د على موظفي 
الخدم�ة المدنية الذين يتبادل�ون المعلومات 
فيما بينهم، أو ال يفعلون - كما تبّين.االتحاد 
األوروبي س�يعبث بمنطقة ش�نجن، لكن لن 
ُيصلحها. هل يب�دو هذا األمر مألوفاً؟ عندما 
بدأت أزم�ة منطق�ة الي�ورو كان هناك عدد 
قليل م�ن التدابي�ر الجريئة التي من ش�أنها 
توفي�ر الع�الج. لك�ن لم تُك�ن هن�اك أغلبية 
سياس�ية للتوص�ل إل�ى ح�ل على مس�توى 
اتحادي ألزمات القطاع المصرفي والسندات 
االتح�اد  ق�ادة  يفع�ل  فلم�اذا  الس�يادية. 
األوروبي ما هو صحيح لمنطقة شنجن، في 
حين فش�لوا في فعل ذلك لمنطق�ة اليورو؟ 
سيكون البديل هو الس�ماح لمنطقة شنجن 
ب�أن ت�ذوي، وأن تع�ود األنظم�ة الخاص�ة 
ف�ي بل�د، وتنفي�ذ التغيي�رات الضرورية في 
الداخ�ل. هذا ما أتوق�ع أن يحدث. وهو ليس 
خياراً س�يئاً. س�ينجح ألن الدول األعضاء ال 
تزال تملك البنية التحتية األساس�ية الخاصة 
به�ا ف�ي مكانها. بالطبع، تش�غيل ش�بكات 
االستخبارات الخاصة بالبلدان ال� 26 وضبط 
النظ�ام على حدودها الداخلية س�يكون أمرا 
يفتق�ر إل�ى الكف�اءة بش�كل رهي�ب. طول 
الحدود حول فرنس�ا وألمانيا وحدهما نحو 
ثالث�ة آالف كيل�و متر ل�كل منهم�ا. وحدود 
األراض�ي الخارجي�ة لكامل منطقة ش�نجن 
8800 كيل�و مت�ر فق�ط. إذا انه�ار أم�ر من 
المستحيل إصالحه، فسيكون هناك كثير من 
األجزاء، وكثير من الحواف البارزة. والحدود 

الداخلية ستعود.

فقدان مستمسكاتأوروبا بال حدود.. فكرة محقاء!
فقدت املستمسكات الرسمية بأسم / عبد الجبار 
جوير شامخ – هوية االحوال املدنية صادرة من 
اح�وال الكاظمي�ة وهوية الجامع�ة التكنلوجية 
واجازة سوق خصويص وهوية نقابة املهندسني 

فمن يعثر عليهم تسليمهم إىل جهة االصدار .

اعالن دعوة دائنين
 ان�ي املصفي عثمان  كاظم حاجم لرشكة ارض 
النور لخدمات االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات 
املحدودة ادعو كل من له حق او دين عىل الرشكة 

مرجعتي عىل العنوان التايل بغداد _الوزيرية . 
م .٣٠١

ز. ٢٥
د. ٤ 

المصفي عثمان كاظم حاجم

تنويه
ورد سهوا يف صحيفتنا املستقبل العراقي بالعدد 
دائ�رة   باع�الن   ٢٠١٥/١١/٢٢ يف   )١٠9٢    (
التس�جيل العق�اري يف كربالء املقدس�ة /اعالن 
تمديد الخطأ هو / بدل الرسوم والصحيح هو / 

بدل السوم لذا اقتىض التنويه.

فقدان
فق�دت من�ي  هوية املوظ�ف الوزاري�ة الصادرة 
م�ن وزارة الكهرباء املديرية العامة لنقل الطاقة 
الجن�وب باس�م )خالد رحمن عط�وان( عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الصويرة
العدد /٢٠١٥/٣٠9

التاريخ /٢٠١٥/١١/١7

اعالن
تبي�ع هذه املديرية الس�يارة املرقم�ة )١987٣٥/فح�ص مؤقت بغداد(

والعائدة
للمدي�ن )حي�در حميد حس�ن( لقاء طل�ب الدائن )حيدر عت�اب ذويب( 
والبال�غ )٢,٥٠٠,٠٠٠( باملزايدة العلنية فع�ىل الراغبني بالرشاء الحضور 
ام�ام هذه املديرية خالل عرشة ايام من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني 
معه�م ١٠% م�ن القيمة املقدرة ومن ترس�و عليه املزاي�دة يتحمل اجور 

الداللية واالعالن علما ان يكون البيع يف الساعة الثانية عرش ظهرا.
املواصفات  :

رقم السيارة : ١987٣٥/ فحص مؤقت بغداد
نوعها : فورد

الحالة العامة : دون الوسط
القيمة التقديرية : ٢,٥٠٠,٠٠٠ مليونان وخمسمائة الف دينار 

المنفذ العدل مالك مال الله حياوي
 

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل / الكاظمية الصباحي

نموذج رقم )٤( الكاتب العدل

اعالن تسجيل مكائن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة م�ن قب�ل املحامي�ة هيفاء 
ي�اس  خ�ر / الوكيلة عن املدي�ر املفوض لرشكة الك�ر للتجارة العامة 
والصناع�ات الغذائية  واملؤرخ يف ٢٠١٥/١١/١8 املتضمن طلب تس�جيل 
املكائن العائدة له واملنصوبة حاليا يف التاجي الطرق القانونية الثبات ذلك 
وابراز استش�هاد لهذه الدائرة بغية ايقاف التس�جيل خالل مدة خمس�ة 
ع�رش يوما من الي�وم التايل لتاريخ النرش ويعترب التس�جيل متأخر لحني 
حسن ادلعوى واالعرتاض ملدة سبعة ايام لدى املحكمة املختصة وبعكسه 
س�يتم تس�جيلها وادواتها باس�م طالب التس�جيل وفقا لقانون الكتاب 

العدول املرقم )٣٣( لسنة ١998.
وتعطى له شهادة التسجيل

الكاتب 
االوصاف:

1 � ماكن�ة صنع وتعبئ�ة وتغليف االق�داح البالس�تيكية ايطاليا الصنع 
ILPR1    2013     طاقة املاكنة 20.00 قدح/ساعة

       N  : F358   / S
      N  : F357   /    S

2 � نواق�ل االق�داح ماكنة نق�ل االق�داح / ايطالية الصنع س�نة الصنع 
2013

 model � 3 � انسان أيل لنقل االقداح من النواقل اىل الصناديق االلكرتونية 
:B301A

 N : E 12630209 20l2/S
-4 ماكنة تشكيل الصندوق الكارتوني 

MODEL: formec2
 N : 4849.03.13 /S

5 � ماكن�ة لصف الصن�دوق االلكرتوني م�ن االعىل ايطايل الصنع س�نة 
الصنع 2013

MODEL – NA43
 N : 4. 883.03.13 /S

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد:١87٤/ب/٢٠١٥

التاريخ:٢٢ /٢٠١٥/١١ 
اىل املدعى عليه/ حسني عالوي خريي   

اق�ام املدعي/    عيىس كريم عبد الس�ادة  الدع�وى      البدائية   
املرقم�ة ١87٤/ب/٢٠١٥   ض�دك يطل�ب فيه�ا باع�ادة املال 
اىل م�ا كان علي�ه قب�ل التعاقد وذل�ك لبيعك للمدعي الس�يارة 
املرقم�ة ١7٣٤٣/ج/بغ�داد نوع جمبي صين�ي موديل ٢٠١٣ 
الل�ون ابيض بموجب عقد البيع املؤرخ يف ٢٠١٥/٥/٢٢ بمبلغ 

مقداره ثمانية االف وتسعمائة دوالر  
      وملجهولي�ة  مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وتاييد املجلس البلدي  ملنطقة الجمهورية وحي الرافدين  قررت 
هذه املحكمة تبليغك اعالنا     بصحيفتني     محليتني يوميتني 
للحض�ور يف موع�د املرافعة املصادف ي�وم ٢٠١٥/١١/٣٠ ويف 
حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا فس�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا.    
القاضي محمد هاشم البعاج

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
العدد /٢٠١٥/١٤٠٤

التاريخ :٢٠١٥/١١/٢٤
اعالن

املدين /فطومه محمد املارد
عنوانه / مجهول محل اقامته

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن خ�الل رشح القائ�م بالتبليغ 
للمجل�س البل�دي ملنطقة الب�رصة الصف�اة بالع�دد ١٤6٥ يف 
٢٠١٥/١١/٢٤ ان�ك مجهول مح�ل االقامة وليس لديك موطن 
دائ�م يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا اىل امل�ادة )٢7( من 
قانون التنفيذ تقرر ابالغك بصحيفتني محليتني بقرار املديرية 
بحج�ز  االموال املنقولة والعائدة لك املبلغ العائد لك يف صندوق 

محكمة بداءة البرصة 
لقاء دين الدائن / قاسم عيل حسني

البال�غ )١٥٤96٢٠٠( خمس�ة عرش مليون واربعمائة وس�تة 
وتس�عون الف ومائت�ي دينار  فيج�ب علي�ك اداء املبلغ اعاله 
خ�الل فرتة ثالثة ايام من اليوم التايل للنرش وبعكس�ه س�وف 

تباع االموال اعاله وفق القانون .
المنفذ العدل فردوس حسين شاوي



كشفت العديد من التقارير الصحفية عن استهداف اغنياء الدوري الصيني لكرة القدم، التعاقد مع الدويل االنجليزي 
وين روني مهاجم مانشسرت يونايتد، خالل الفرتة املقبلة.ووفقا لتقرير حرصي نرشته صحيفة )صن( 
الربيطاني�ة ، فإن وين روني )30 عاما( بات هدفا رئيس�يا الغني�اء الدوري الصيني لكرة القدم 
من أجل مقارعة الثورة الكروية العاملية، فضال عن الرتويج للدوري وتنشيط االقتصاد من 
خالل العالمة التجارية الجديدة )روني(.وانخفضت اسهم روني، الذي يمتلك 3 سنوات 
يف عقده مع الشياطني الحمر، خالل العامني املاضيني يف الربيمريليج، حيث احرز 7 
أهداف فقط هذا املوسم يف كل املنافسات، وتبدو امكانية رحيله عن ملعب )اولد 
تراف�ورد( قوية خالل الفرتة املقبلة، خاصة اذا ما نجح الحمر بضم الويلزي 
غاريث بي�ل جناح ريال مدريد االس�باني. ويتميز ال�دوري الصيني لكرة 
القدم بإرتفاع االجور، ويعد مصدر جذب للكثري من املدربني والالعبني 
يف اآلونة االخرية، ابرزهم: دروغبا وسكوالري وباولينيو ومارتشيلو 

ليبي وانيلكا وسايدو كيتا وسريجيو باتيستا.

 
فقد أسطورة كرة القدم األرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا 
س�تة كيلوجرامات تقريبا من وزنه ويحق�ق تقدما بصورة 
»مرضي�ة«، وفق�ا مل�ا رصح الج�راح الكولومب�ي كارلوس 
فيليبي تشاوكس لوكالة .وقال الطبيب الذي أجرى جراحة 
ملارادون�ا: »يحق�ق تقدما بش�كل مرض، إن�ه متميز، فقد 
س�تة كيلوجرام�ات تقريبا«، يف إش�ارة إىل نتائ�ج الجراحة 
التي خضع لها األس�طورة األرجنتيني يف 14 من الشهر الحايل 
بمدينة ماراكايبو.وأضاف تشاوكس، الذي أرشف عىل عالج مارادونا قبل 11 عاما، أن األخري: 
»يف حالة جيدة للغاية، ويف ظروف رائعة، وهو عىل وشك مغادرة ماراكايبو يف القريب العاجل، 
الس�تئناف رحلة نقاهته«.وس�يحتاج ماراونا لقضاء أس�بوع يف أحد فنادق ماراكايبو الفنزويلية 
للتعايف من الجراحة وبعدها سيعود إىل العاصمة كاراكاس.ويبلغ طول مارادونا 1.6 مرتا بينما يزن 

100 كجم حاليا، علما بأن وزنه قبل عرشة أعوام كان 136 كجم.

حددت لجنة املس�ابقات يف االتح�اد العراقي 
لك�رة القدم مواعيد مباري�ات املرحلة الثانية 

للدوري املمتاز.
ان  احم�د:  ش�هاب  اللجن�ة  مدي�ر  وق�ال 
»منافس�ات ال�دور االول من املرحل�ة الثانية 
س�ينطلق يوم�ي 12 و13 من الش�هر املقبل 

بإقامة عرش مباريات«.
وأضاف »سيش�هد الي�وم االول اقامة خمس 
مباري�ات، إذ س�يالعب فري�ق الطلبة ضيفه 
نفط الوس�ط يف ملعب االول، ويح�ل الزوراء 
ضيف�ا عىل الكرخ، ويالق�ي الكهرباء النفط، 
ويضيف نفط الجن�وب فريق دهوك، ويواجه 
نفط ميس�ان السماوة،« مبينا انه »ويف اليوم 
اآلت�ي يالعب الرشط�ة فريق الق�وة الجوية، 
ويضي�ف امان�ة بغاد فري�ق اربي�ل، ويالقي 
الصناع�ة فري�ق الح�دود، ويواج�ه املين�اء 
فري�ق، زاخو ويحل النج�ف ضيفا عىل فريق 

كربالء«.
وتابع احمد، ان »موعد انطالق الجولة الثانية 
سيكون يف السابع عرش من شهر كانون االول 
املقبل، إذ سيالعب نفط الوسط فريق الكرخ، 
ويالق�ي الكهرباء فريق الطلب�ة، ويحل نفط 
الجنوب ضيف�ا عىل ال�زوراء، ويواجه النفط 
يف ملعبه نفط ميس�ان، ويس�تقبل السماوة 

فريق دهوك«.
ولفت اىل ان »مباريات الدور نفسه ستستكمل 
يف الي�وم اآلت�ي بإقام�ة خم�س مواجه�ات 
لحس�اب املجموعة الثاني�ة، إذ يضيف فريق 
الق�وة الجوي�ة فري�ق امانة بغ�داد، ويالعب 
الصناعة فري�ق الرشطة، ويحل امليناء ضيفا 
ع�ىل اربي�ل، ويواج�ه الحدود فري�ق النجف، 

ويضيف كربالء فريق زاخو«.
واس�تطرد ان »الدور الثالث س�ينطلق يف 22 
م�ن الش�هر املقب�ل، إذ يواجه نفط الوس�ط 
فريق الكهرب�اء، ويالعب نفط الجنوب فريق 
الكرخ يف ملعب الثان�ي، ويحل الزوراء ضيفا 

عىل الس�ماوة، ويحتضن ملعب امليمونة لقاء 
الطلبة ونفط ميس�ان، ويضيف فريق دهوك 

فريق النفط«.
وبني ان »املباريات ستس�تكمل يف اليوم اآلتي 

بلق�اء الصناع�ة والق�وة الجوي�ة يف ملع�ب 
الثان�ي، وامانة بغداد يالع�ب امليناء يف ملعب 
االول، ويضي�ف كرب�الء فريق اربي�ل، ويحل 
الرشط�ة ضيفا ع�ىل النج�ف، ويالعب زاخو 

فريق الحدود«.
وأشار املسؤول يف اتحاد الكرة اىل، ان »يوم 27 

الش�هر  موعدا من  سيكون  املقبل 
الدور  النط�الق 

الراب�ع، إذ يس�تقبل نفط الجن�وب يف ملعبه 
نفط الوس�ط، ويضي�ف الكهرباء فريق نفط 
ميس�ان، ويالعب الك�رخ فريق الس�ماوة يف 
ملعب االول، ويحل ده�وك ضيفا عىل الطلبة 

ويالق�ي النف�ط فري�ق ال�زوراء، وتس�تكمل 
املباريات يف اليوم اآلتي، إذ يالعب امليناء فريق 
الق�وة الجوية ويقابل فري�ق الصناعة فريق 
النج�ف، ويضيف امانة بغ�داد فريق كربالء، 
ويالق�ي الرشطة فري�ق زاخو، ويح�ل أربيل 

ضيفا عىل فريق الحدود«.
واختتم الحديث بالق�ول، ان »الدور الخامس 
يف االول م�ن ش�هر كان�ون الثاني م�ن العام 
املقبل بمواجهة نفط ميسان ونفط الوسط، 
والس�ماوة ونف�ط الجن�وب، وده�وك مالقيا 
الكهرباء، والنفط بمواجهة الكرخ، والزوراء 
بمقابل�ة الطلب�ة، وتس�تكمل يف الي�وم اآلتي 
وكرب�الء  الجوي�ة،  والق�وة  النج�ف  بلق�اء 
بمواجه�ة امليناء، فيما يح�ل الصناعة ضيفا 
عىل زاخ�و، ويالقي الحدود امانة بغداد، فيما 

يضيف فريق اربيل فريق الرشطة«.
ع�ىل صعيد متصل اعلن اتحاد الكرة عن نيته 
اقامة االدوار النهائية لبطولة الكأس بطريقة 
الذه�اب واالي�اب ب�دالً م�ن طريق�ة خروج 

املغلوب التي جرت عليها األدوار املاضية.
وقال رئيس لجنة املسابقات باتحاد الكرة عيل 
جبار: ان »اللجن�ة تدرس إقامة دور الثمانية 
لبطولة ال�كأس بطريقة الذهاب واإلياب بدالً 
من الطريقة التي تم اعتمادها مسبقاً، وهي 

خروج املغلوب من مباراة واحدة«.
وأض�اف ان »اللجنة حددت مبدئياً آذار املقبل 
موعداً النطالق املس�ابقة من جديد, مبيناً ان 
»اللجنة س�تحدد املواعيد الجديدة بما ال يؤثر 
يف مباري�ات ال�دوري املمتاز او اس�تحقاقات 

املنتخبات الوطنية«.
وأش�ار جبار اىل ان »طريق�ة الذهاب واإلياب 
مناس�بة  فرص�ة  الثماني�ة  الف�رق  تعط�ي 
للمنافس�ة او التعويض كما يج�ري يف أغلب 

مسابقات الكأس«.
يذك�ر ان مواجه�ات دور الثمانية س�تجمع 
فريق�ي الزوراء مع الحس�ني، ونفط الجنوب 
م�ع أمان�ة بغ�داد، والجوي�ة م�ع الك�رخ، 

والخطوط مع  دهوك.

إحتاد الكرة حيدد مواعيد مباريات املرحلة الثانية للدوري املمتاز
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المستقبل العراقي/ متابعة

أثرياء الدوري الصيني يرغبون بضم روين

مارادونا يواصل تقدمه 
يف رصاع انقاص الوزن

رئيس ريال مدريد يعلن احلرب عىل معاريض بينيتيز

ذك�ر الجه�از الفني لنادي امان�ة بغداد الذي 
ينشط يف الدوري املمتاز بكرة القدم ان النادي 
اس�تقطب العبني جدد خالل فرتة االنتقاالت 

الشتوية للدوري.
 واكد م�درب الفريق احمد خل�ف: ان النادي 
اس�تقطب الالعبنينّ اياد س�دير وايمن ارزيج 
نظرا للمس�توى الفني الكبري الذي قدماه يف 

املرحلة االوىل من الدوري«.

 واش�ار خل�ف اىل ان: »النادي من�ح الالعبنينّ 
مثن�ى خالد وفاض�ل كريم ورقة االس�تغناء 
الرس�مية بغية االنتقال لناد اخ�ر«. يذكر ان 

ن�ادي امانة بغداد يحت�ل املركز الخامس يف 
املجموعة الثانية برصيد 13 نقطة.

 
كش�ف الالعب الدويل السابق ومدير مركز 
موهب�ة كرة الق�دم ل�دى وزارة الش�باب 
والرياضة حاليا بسام رؤوف،ان من خالل 
متابعت�ي ومراقبتي لعمل االتحاد العراقي 
لكرة القدم خالل الف�رتة املاضية والبالغة 
18 ش�هرا اس�تطيع ان اق�ول ان نجح�وا 
بعملهم بدرجة مقبول وليس اكثر من ذلك 
وألس�باب كثرية منها ضعف القانون لدى 
الدول�ة العراقية وكما يعلم الجميع عندما 

يضعف القانون س�تضعف معه كل 
قطاعات واقسام والدولة، ولهذا 

وبس�بب ما قلن�اه من ضعف 
اصبح�ت الرياض�ة مطم�ع 

ومن�ال وه�دف الكثريي�ن، 
م�ن  البع�ض  ان  ب�ل  ال 
الرياضيني غ�ري الكفؤين 

وغ�ري االكاديمي�ني وغ�ري 
االختصاص وصلوا اىل سدة 

لحكم  ا

واصبح�وا م�ن اصح�اب الق�رار الريايض 
لدى االتحادات واالندية الرياضية.  واش�ار 
ان وص�ول ه�ؤالء البع�ض م�ن الطارئني 
والدخ�الء والغرباء اىل س�دة الحكم وقمة 
الق�رار الريايض تس�بب بان�زواء اصحاب 
الخ�ربة والش�هادات االكاديمي�ة، انا هنا 
حقيقة ال اتكلم ع�ىل االتحادات الرياضية 
واالندية الرياضية النه�م عىل االقل جاءوا 
ع�رب االنتخاب�ات وصناديق االق�رتاع بكل 
حلوها ومرها كم�ا يقولون، لكنني اقصد 
اللجان العاملة تحت خيمة هذه االتحادات 
ه�ؤالء الدخالء ل�م يقدموا اليشء 
الكث�ري وال الص�ورة االيجابية 
لعم�ل االتحادات ول�م يكونوا 
عوام�ل قوية نح�و االزدهار 
والتقدم. اوضح وصل لعمق 
ولي�س  العراقي�ة  الرياض�ة 
لس�طحها، ال ب�ل ان الجهل 
وص�ل لبعض مراك�ز القرار 
الريايض وقمة الهرم الريايض 
يف الوقت الراه�ن، ولهذا فقد قام 
ه�ؤالء البع�ض م�ن الذين هم 
تاري�خ وال س�معة  ب�ال 
ع�ىل  بالتج�اوز 
الذين  الن�اس 
م�ن  ه�م 
ب  صحا ا

الكفاءات والش�هادات والخربة والتجربة. 
وتداعي�ات  خط�رية  انعكاس�ات  وهن�اك 
كبرية ع�ىل الرياض�ة العراقي�ة الن هؤالء 
سيس�اهمون بقص�د او دون�ه بإيق�اف 

ان  العراقي�ة  الرياض�ة  تط�ور  عجل�ة 
ل�م يكن الع�ودة لل�وراء، وهذا س�يؤثر 

س�لبا ب�كل تأكيد ع�ىل بن�اء االجيال 
وتطورها، فضال ع�ن غياب االنجاز 
الري�ايض يف ظ�ل االم�ور الس�لبية 
الت�ي وضعن�ا يدن�ا عليه�ا ,ولهذا 
فنحن نقول يف ظل الجهل املوجود 
واالزم�ة املالية املنت�رشة يف البالد 
فالرياض�ة العراقية ماضية نحو 
الش�باب  وزارة  الهاوية.ووجهنا 
البيان�ات  واصدرن�ا  والرياض�ة 
الرس�مية والش�خصية وصحن�ا 
بأع�ىل اصواتن�ا اىل املؤسس�ات 
الرياضي�ة ومنه�ا اتح�اد ك�رة 
الق�دم وقلن�ا بوج�وب تفعيل 

عمل اللجان وان تكون هذه 
ق�رار،  اصح�اب  اللج�ان 

ال�ذي يحصل عندنا هنا 
يف الع�راق ان اللج�ان 
توصياته�ا  ترف�ع 
املعني�ة  لالتح�ادات 
ومن ثم تقوم االخرية 

بإصدار القرار.

 
يبدو ان الشائعات التي ربطت انتقال النجم 
الدويل الربتعايل، كريس�تيانو رونالدو، العب 
ن�ادي ريال مدريد االس�باني لك�رة القدم، اىل 

قلعة فريق باريس س�ان جريم�ان الفرنيس، قريب�ة الحدوث.
وكان رونالدو قد دخل يف صدام مع مدرب النادي امللكي الحايل، 
رافا بينيتيز، بعد الخسارة القاسية برباعية نظيفة من الغريم 
االزيل برش�لونة، ع�ىل ملع�ب »س�نتياغو بيرينابيو« الس�بت 
امل�ايض، حي�ث اعلنها الدون رصيح�ا، ان عىل رئي�س الريال 
بريي�ز ان يخت�ار بني بقائ�ه يف الفريق او بق�اء املدرب.ونرش 
الع�ب النادي البارييس، االرجنتيني انخيل دي ماريا، صورة له 
مع رونالدو عندم�ا كانا معا يف صفوف امللكي، وذلك عرب موقعه 
الرسمي عىل صفحة التواصل االجتماعي »فيسبوك«، وكتب جملة 
موجهة لل�دون تحت الصورة: »قريبا يا صديقي«، مش�ريا يف ذلك 
من اق�رتاب صديقه القديم يف النادي امللك�ي رونالدو من صفوف 

س�ان جريمان، حيث س�يجتمعان مجددا يف ناٍد جديد.يذكر ان 
رئي�س الري�ال برييز خرج االثن�ني يف اجتم�اع صحفي طارئ، 

مؤكدا دعمه الكام�ل وابقائه عىل املدرب بينيتيز ليقود امللكي، 
واكد ايضا عدم تواجد مش�اكل بني الالعب�ني واملدرب، وكما 
اش�ار اىل ان رونال�دو لم يطل�ب منه او م�ن اي احد ان يتم 

االستغناء عن بينيتيز.

أمانة بغداد يعزز صفوفه بالعبني جدد

بسام رؤوف: رياضة العراق تسري اىل اهلاوية
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المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت

دي ماريا يؤكد اقرتاب 
رحيل رونالدو

المستقبل العراقي/ وكاالت

كثرت التكهنات بشأن املؤتمر الصحفي الذي ترقبه الجميع ، والذي خصصه رئيس نادي ريال مدريد اإلسباني 
فلورنتين�و برييز للحديث عن وضع فريق كرة الق�دم، وارتفعت التوقعات لتصل إىل درجة اإلعالن عن إقالة املدير 
الفن�ي للفريق رافائيل بينيتيز بل ورشعت باقرتاح األس�ماء البديلة، باعتبار ذلك الح�ل األمثل لألزمة التي يمر بها 
امللكي حاليا، بعد أن تلقى خسارة موجعة من غريمه التقليدي برشلونة برباعية يف الكالسيكو الذي استضافه الريال 
عىل ملعبه وبني جمهوره. كارثة الس�نتياغو برينابيو أخرجت جمهور املريينغي عن طوره، فارتفعت األصوات مطالبة 
برحيل بينيتيز بل وبرييز نفس�ه، كيف ال، والخس�ارة موجعة، وس�بقتها أخرى ال تقل إيالما عنها من إشبيلية، مما جعل 
موقف الفريق يرتاجع من الصدارة التي ش�ارك برش�لونة فيها إىل املركز الثالث برمشة عني. ما قام به برييز بتجديد الثقة 
باملدرب بينيتيز يمكن أن يقرأ ضمن مواقف الحكمة، فهو الرئيس امللم باألمور، واألكثر دراية بالخبايا، ويف قراره إعالن عن 
دعم ال محدود للمدير الفني للفريق، وهو الذي يجب أن تنفذ تعليماتنه وخططه، دون االستماع لألصوات التي باتت ترتفع 
عالنية من بعض الالعبني ويف مقدمتهم كريستيانو رونالدو، والذي قالها رصاحة »إما أنا أو بينيتيز يف الريال«، لكن إدارة النادي 
فهمت هذا الترصيح عىل غري ما تابعناه، فهو مجرد خطوة من الدون لتس�ويق نفس�ه، واللعب عىل وتر ش�ائعات رحيله إىل نادي 

باريس سان جريمان أو العودة إىل ناديه األسبق مانشسرت يونايتد.
فيما يتبعه عدد من الالعبني اآلخرين الذين يكتفون برتديد كالم كريستيانو وعند اشتداد األمور قد يعودون إىل بوتقة الفريق مع مدربهم. لكن 
عىل الجانب اآلخر، فاألمور يف النادي امللكي بحاجة إىل ثورة تصحيحية حقيقية، فاملدرب بينيتيز لم ينجح حتى اآلن يف إقناع متابعي الفريق من 
ناحية املستوى الفني، فخطط  اللعب غائبة، وتحركات الالعبني عشوائية، وهناك اختالط يف املراكز وضعف يف التنفيذ، وهو أمر ال يتناسب ووزن 
الالعب�ني الذي�ن يعتربون األغىل يف العالم واألكثر ش�هرلذلك ال بد لبينيتي�ز أن يغري نظرته التقليدية لألداء، واستش�ارة من حولة للوصول إىل أفضل 
توليف�ة وتخطي�ط للنه�وض فنيا بالفريق دون االعتماد عىل قدرات الالعبني الفردية وتفكريهم الش�خيص يف تأدية املهام، وهو ما الذي س�اعد ريال 
مدريد يف الفوز يف جميع مبارياته السابقة، قبل أن ينكشف عىل حقيقته أمام باريس سان جريمان الذي تعادل معه وفاز عليه بكثري من الحظ، قبل أن  
يطيح به إش�بيلية ومن بعده برش�لونة. كان بإمكان برييز أن يحظى بش�عبية جماهري الريال ومتابعيه باختيار الطريق األسهل باإلعالن عن إقالة بينيتيز، 
ول�ن يلوم�ه أح�د يف هذه الحالة بعد تردي النتائج، لكنه اختار الطريق األصعب، باالحتفاظ ببينيتز ال�ذي ال يلقى ترحيبا يف الفريق، وال عند الجماهري، وكأنه يقف كجدار 
كبري يحمي به املدرب، عىل أمل أن تتعدل أمور الفريق، لكنه يف نفس�ه الوقت أعلن عن رفضه لجميع محاوالت الالعبني ويف مقدمتهم كريس�تيانو رونالدو ملحاولة إقصاء 
مدربهم، وقد تكون هذا القرار عكس�ية عىل بيرييز نفس�ه وعىل املدرب ومن بعده الالعبني، فاأليام املقبلة ستكش�ف تطورات أكثر خطورة، فالفريق بات أمام خيارين ال 

ثالث لهما: إما أن ترىض بطاعة بينيتيز .. أو تبحث لك عن مكان آخر.



إنرتنت بال  مكاملات   Hangouts
جدي�داً  تحديث�اً  »غوغ�ل«  رشك�ة  أطلق�ت 
لخدمة مكامل�ات الفيديو واملحادثات الفورية 
ش�خص  أي  انضم�ام  ُيتي�ح   ،Hangouts
للمحادث�ة م�ن دون امتالك�ه حس�اباً. اعتاد 
املُستخدم تس�جيل الدخول بحساب »غوغل« 
لالس�تفادة م�ن خدم�ة املحادث�ات الفورية 
ل  وُمكاملات الفيديو. لكنَّ التحديث الجديد سهَّ
ه�ذه العملي�ة، فأصب�ح باإلم�كان دعوة أي 
ش�خص من خالل بري�ده اإللكرتوني، والذي 
بدوره يحت�اج إىل كتابة اس�مه فقط لينضم 
للمحادثة.وأعلن�ت »غوغ�ل« يف تدوين�ة عىل 
موقعها الرس�مي أنَّ »االنضمام إىل محادثات 

Hangouts# أصبح أسهل، وال يجب أن تسبقه 
الكثري من الخطوات. بات بإمكان املُس�تخدم 
دعوة أي ش�خص لينض�م للمحادثة من دون 
الحاجة إىل تسجيل حساب يف »غوغل«، بل كل 

ما يحتاجه هو كتابة اسمه فقط«.
وقد منحت »غوغل« ُمدير املحادثة صالحيات 
تتي�ح له التحكم باملُس�تخدمني بش�كل عام، 
حس�اباً  يملك�ون  ال  الذي�ن  واملُس�تخدمني 
خصوص�اً، حيث ُيمكن منعهم من املش�اركة 
صوتًي�ا أو كتابًي�ا يف املحادث�ة، م�ع إم�كان 
إخراجه�م منها يف أي وقت بغية الحفاظ عىل 

الخصوصية.

املحيط�ات  إلدارة  تقري�ر  كش�ف 
والغ�الف الجوي األمريكي�ة أن العام 
الج�اري ه�و الع�ام األكثر س�خونة 
الح�رارة  درج�ات  أكث�ر  لتس�جيله 
ارتفاعا عىل االطالق منذ ما يزيد عن 

130 عاما.
ووفق�ا للتقرير الذي ص�در االربعاء 
ف�إن  الثان�ي،  نوفمرب/ترشي�ن   18
األشهر العرشة األوىل من العام 2015 
كانت األكثر س�خونة وخاصة شهر 
أكتوب�ر/ ترشي�ن األول الذي س�جل 
رقم�ا قياس�يا بكونه الش�هر االكثر 

دفئ�اً ب�ني أمثال�ه من�ذ ب�دء بيانات 
درجات الحرارة يف العام 1880.

يذك�ر أن مؤتمر األم�م املتحدة حول 
املناخ س�ينعقد يف »بورجيه« ش�مال 
الفرنس�ية باري�س م�ن  العاصم�ة 
 11 اىل  الثان�ي  نوفمرب/ترشي�ن   30

ديسمرب/ كانون األول. 
وذلك بهدف الوصول إىل اتفاق عاملي 
ب�ني 195 دول�ة تح�ت ارشاف األمم 
املتح�دة للح�د م�ن ارتف�اع ح�رارة 
الكوك�ب بدرجتني مئويتني باملقارنة 

مع حقبة ما قبل الثورة الصناعية.

عام 2015 األكثر سخونة

www.almustakbalpaper.net
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امليزان

؟؟هل تعلم
هل تعلم الحوت االزرق الذي هو اكرب الحيوانات يف العالم 
يمل�ك ايض�ا االعضاء االكث�ر ثقال : يزن قلب�ه 450 كيلو 
غراما ، ورئتاه 1000 كيلو غراما ، ووزن فقراته س�بعة 
اطنان أي مايساوي وزن عرش بقرات كاملة النمو . ويزن 

لسانه ثالثة اطنان أي مايعادل وزن خمسني رجال.
ه�ل تعل�م اك�دت ابحاث ق�ام به�ا امريكي�ون ان تناول 
جزرت�ني يومي�ا يس�اعد ع�ىل مكافح�ة الكوليس�رتول 
وتخفيض كميته بنس�بة 20% يف جس�م االنسان ..حيث 
ثبت انه يوجد يف الجزر مادة اسمها )) بكثات الكالسيوم 

(( تساعد عىل مكافحة الكولسرتول..
هل تعلم بذرة جوز الهند والتي يطلق عىل ش�جرتها جوز 
الهن�د املزدوج او ش�جرة )) ال�كاكاو دي م�ري (( تعترب 
اكربب�ذرة نباتي�ة يف العال�م حت�ى االن حي�ث يصل وزن 
الواحدة منها اىل 18 كيلو غراما . وتنمو هذه االشجار يف 

جزيرة سيشيل يف املحيط الهندي.
ه�ل تعلم الخفاش يكتش�ف نوعية طعامه عىل مس�افة 
تقدر ب�1600مرت ويمكنه كذلك تحديد ما إذا كان الطعام 
ناضج�ا أم ال وكل ذلك بواس�طة املوج�ات فوق الصوتيه 
الت�ي يطلقه�ا وعملي�ة ارتدادها والتي يص�ل ترددها اىل 

100.000هريتز.

ثمة فرصة ملكسب مايل مصدرة رشاكة او 
تعويض – صحتك�م او صحة قريب لكم 
بحاجة للرعاية . عالج األمور بموضوعية 
وتجرد وكن حريص عىل تلطيف األجواء . 
استرش و تأكد من املعطيات قبل التوقيع 

عىل عقد او مرشوع

ينصب تفكريكم حول تدعيم رشاكتكم – 
حافظ عىل ه�دوء اعصابك و نربة صوتك 
. ال تعرض لقاءك للفش�ل . قد تس�بب لك 
هذه الفرتة التعيسة حزنا وتشعر بالظلم 
و القه�ر . ال تي�أس وك�ن صب�ورا لعل�ك 

تنجح. 

انجزوا ما بوس�عكم من العمل املرتاكم – 
نظموا جدول غذائكم وخذوا قسطا كافيا 
م�ن الراحة . ال تس�مح ألحد بالتش�كيك 
بقدراتك . ناقش و استفرس عن التفاصيل 
. اس�ترش الخ�رباء . ال تتش�بث برأي�ك و 

استمع اىل اراء اآلخرين بهدوء وروية . 

تجت�ازون يوما ايجابيا يبع�ث عىل البهجة 
واالن�رشاح – ال يتخىل الحظ عنكم عاطفيا 
ومالي�ا . قد تنج�ح يف مفاوض�ات وتحقق 
اعمال�ك تقدم�ا واضح�ا . خص�ص وقت�ا 
لعائلتك . انت مشحون بالحيوية و الحماس 

ملتابعة مسائلك وللتواصل مع املحيط . 

تنهمكون يف ادخال تعديل عىل مس�كنكم 
–منك�م م�ن يغي�ري س�كنه يمي�ل افراد 
العائل�ة اىل م�د يد العون . ق�د تدخل فرتة 
مواجهات م�ع الحبيب و أف�راد العائلة . 
الف�رتة متوترة جدا . تضط�ر اىل االهتمام 

بأحد افراد العائلة او بعطل منزيل .

تنشطون يف الدراسة والسفر واالتصاالت 
–يوم مناس�ب للخ�روج يف نزهة قصرية 
ولتعزي�ز العالق�ة م�ع اخ او ج�ار . انها 
فرتة مناس�بة للمفاوض�ات رشط التحيل 

بالرؤية و الحكمة و املوضوعية .

ينص�ب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم 
والفرص�ة ممتاح�ة للحص�ول ع�ىل مال 
يكون ع�ىل االغلب م�ن عمل اض�ايف . ان 
هذه الفرتة حافلة باألعمال و املسؤوليات 

. تفاءل بالخري و انطلق .

انتم نش�طون وحيوي�ون وينجذب اليكم 
افراد من الجنس االخر – بادروا اىل خطوة 
جدي�دة م�ن ش�أنها ان تدع�م مركزك�م 
االجتماع�ي . تدور األحداث برسعة كبرية 
مع وجود القمر يف برجك . وتستعيد كامل 

حيويتك و تتلقى جوابا تنتظرة .

تجت�ازون بصورة عام�ة يوما غري مريح 
صحي�ا ونفس�يا رغ�م ع�دم وج�ود اي�ة 
مخاط�ر , انجزوا فقط ما بوس�عكم من 
العم�ل ال�روري واخل�دوا اىل الراح�ة . 
حاذر من بعض املحتالني و خيبات األمل . 

الحظوظ قليلة فال تجازف .

تنش�طون اجتماعي�ا وتلتق�ون اش�خاصا 
ترتاح�ون اىل صحبتهم – بوس�عكم تحقيق 
امنية بمس�اعدة صديق . ال تعمل وحيدا بل 
ش�ارك وس�اعد و تعاون مع الغ�ري لتحقق 
النجاح املطلوب . تفرح بوجود أحد األصحاب 
و ترفه عن نفسك يف لقاء ودي غري منتظر . 

يوم مناس�ب ملن يبحث عن عمل او يرغب 
يف ادخال تحس�ني علية ومن يعمل ينجح 
يف اثب�ات جدارتة ونيل رضا املس�ؤولني . 
منك�م من يهتم بصحة اح�د الوالدين وال 
تنج�ر وراء الت�رسع و االنفع�ال ب�ل كن 

هادئا.

يصلك�م خرب س�ار م�ن بعيد وتش�عرون 
بقوة العاطفة مع احبائكم- يوم مناسب 

الجراء مقابلة .
تسافر يف رحلة او تفرح النفراج و تسوية 

مهمة .
تهتم بهواية جديدة .

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

طبق اليوم

1 س�جن كان رمزا للطغيان والظلم 
كان يوم اقتحامه يوم العيد الوطني 

تحتفل به فرنسا كل عام
2 فراش )معكوسة( o بمعنى حديث 

باالنجليزية
3 اح�د الوالدي�ن o ناب�ع ع�ن ال�ود 

واملحبة
4 مزارع الربتقال يف فلسطني

 o 5 بناء تحتي أسفل البناء األسايس

نصف بلبل
6 م�ن أج�ل o نتب�ع نهجا o س�قيا 

األرض
7 أسم اشارة مثنى o غصن

8 أعىل o يف هذا املكان
 o )9 ملؤه اإلباء والرشف )معكوسة

حرف جازم o اليوم السابق
10 حوار للتس�لية o نبات يستخرج 

منه السكر

1 زخرفة اسالمية o تضاريس بحرية 
تحتوي عىل املرجان

عبي�د  اسس�ها  افريقي�ة  دول�ة   2
أمريكي�ون مح�ررون أرادو العودة إىل 

أفريقيا o يابسة
 o 3 حفظ حق الوالدي�ن واحرتامهما

نصف رماد o نضوب وانتهاء
4 لغة وضعت من األمم املتحدة لتكون 

دولية ولكنها فشلت فشال ذريعا
5 الخطاط الوزير واضع أس�س خط 

الثلث يف الدولة العباسية
6 تنتهي حياتها o ثلثا هام

7 عن�ر م�ن عن�ارص مي�اه البحر 
ت�داوى به الجروح o غري ناضج وغري 

مشذب أو مهذب
8 عن�ده o وصف يطل�ق عىل كل من 
لديه موهبة يمك�ن تطبيقها يف عمل 

ما
9 كلمة أصلها فاريس تطلق عىل مواد 
التلفزي�ون أو الج�زء غ�ري املرئي من 

قدرات الكمبيوتر
10 م�ادة تفرزه�ا البنكرياس لحرق 
الس�كر يف الدم o اذا تجاوز اثنني شاع

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
 3 كوب سكر

2 كوب ماء
5 ملعقة كبرية نشا

5 ملعقة كبرية جيالتني
نصف كوب ماء ساخن
ملعقة صغرية ماء ورد

فستق محمص ما يعادل 2 كوب
املح�ي  امللب�ن  رول  تحض�ري  طريق�ة 

فستق
1. قلبى النشا ىف كوب ماء.

2. قلب�ى الجيالت�ني ىف نصف ك�وب ماء 
ساخن.

3. إخلطى النش�ا بالجيالتني مع السكر 
وامل�اء وماء ال�ورد وضع�ى الخليط عىل 
النار مع استمرار التقليب حتى الغليان، 

يرفع من عيل النار.
4. تدهن صينية بالنش�ا ونصب الخليط 
ليربد قليالً، نقوم بتقطيع امللبن بالطول، 

نقوم بفرد كل قطعة قليالً.
5. تحي بالفستق املحمص ثم تلف رول 
نضعها ىف الثالجة ملدة ليلة كاملة، يقطع 

دوائر ويقدم.

رول امللبن املحيش فستق

معلومات  عامة
فوائد كريب فروت

يعترب الجريب فروت م�ن الفواكه ذات الفوائد 
العدي�دة بداي�ة م�ن كون�ه فاكه�ة ذات قيمة 
غذائية جيدة لتوف�ر الفيتامينات واأللياف به، 
وم�رورا بفوائ�ده يف التصني�ع الغذائي، حيث 
تصنع منه العصائر، وتس�تخرج من قش�وره 
الزيوت العطرية الطيارة، ويستخرج من بقايا 
القش�ور م�ادة البكثني )ألي�اف غذائية ذائبة( 

والتي تستخدم يف عمل املربى والحلويات. 
وال تقتر االس�تفادة من الزي�وت الطيارة يف 
التصني�ع الغذائي الس�تخالص النكهات وانما 

تتعدى ذل�ك اىل صناعة العط�ور. ومن القيمة 
الغذائي�ة لفاكه�ة الجريب انه�ا تعترب مصدرا 
جيدا للفيتامين�ات واملعادن وبخاصة فيتامني 
»يس« حيث ان حب�ة واحدة منها كافية المداد 
الجس�م بحاجت�ه اليومية من ه�ذا الفيتامني. 
وبها نس�ب متفاوتة م�ن معادن الكالس�يوم 
والفس�فور والبوتاس�يوم وقلي�ل م�ن الزن�ك 

واليود. 
كم�ا ان به�ا مجموع�ة م�ن فيتام�ني »ب�ي« 

وبخاصة حامض الفوليك.

»تنني أزرق« عىل الشاطئ األسرتايل!!

من هنا وهناكمن طرائف العرب

حسني الساعدي

كان رج�ل يف دار بأج�رة و كان خش�ب 
الس�قف قديماً بالياً فكان يتفرقع كثرياً 
فلم�ا جاء صاح�ب الدار يطالب�ه األجرة 
قال له : أصلح هذا السقف فإنه يتفرقع 

قال: ال تخاف و ال بأس عليك فإنه يسبح 
الل�ه فقال له : أخىش أن تدركه الخش�ية 

فيسجد. 
دخ�ل أح�د النحويني الس�وق ليش�رتي 
حم�ارا فق�ال للبائ�ع : أري�د حم�اراً ال 
بالصغ�ري املحتق�ر وال بالكبري املش�تهر 

،إن أقلل�ت علفه صرب ، وإن أكثرت علفه 
ش�كر ال يدخل تحت الب�واري وال يزاحم 
ب�ي الس�واري ، إذا خ�ال يف الطريق تدفق 
وإذا أكث�ر الزحام ترفق. فقال له البائع : 
دعني إذا مس�خ الله القايض حماراً بعته 

لك.

ُنرشرِ رشي�ط فيدي�و غامض عرب 
اإلنرتنت األس�بوع املايض ملا يبدو 
أن�ه مخلوق صغري ش�بيه بالتنني 
جرفت�ه املي�اه نحو الرم�ال عىل 
ساحل غولد كوست يف أوسرتاليا.

املخل�وق  أن  م�ن  الرغ�م  ع�ىل 
يشبه ش�خصية من ش�خصيات 
 ،Final Fantasy أو  »بوكيم�ون« 
البحري�ة  الرخوي�ات  م�ن  إن�ه 
 Glaucus النادرة واس�مه العلمي
Atlanticus، أما االس�م الش�ائع 

فهو التنني األزرق.
م�ن النادر رؤية ه�ذه املخلوقات 
يف  وقته�ا  تم�ي  م�ا  فغالب�اً   -
الس�باحة مع التيارات السطحية 

نح�و عرض البح�ر، إال أنه يمكن 
إيجادها قبالة الس�احل يف جنوب 
يف  ظه�رت  أنه�ا  كم�ا  أفريقي�ا، 
أوس�رتاليا يف الس�ابق.وقد سارع 
علم�اء األحي�اء إىل التحذي�ر م�ن 
قات�ل  حي�وان  األزرق  التن�ني  أن 
ع�ىل الرغ�م م�ن أن�ه يب�دو غري 
مؤٍذ، ويج�ب االمتناع عن ملس�ه.

يس�تطيع التن�ني األزرق تخزي�ن 
الس�ّم املوجود لدى فرائس�ه التي 
تتأل�ف عادًة م�ن قنادي�ل البحر، 
ويمكن أن يتس�ّبب بلسعة مؤذية 
ج�داً يف ح�ال احتكاك�ه بالبرشة. 
وبإمكان�ه التهام قنديل بحر أكرب 

من حجمه بعرش مرات.

عـامـوي

افـقـي

بدون تعليق



16
ص�ف�ح���ة

العراق�ي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

األخي�رة

العدد  1095
  االربعاء 25 تشرين الثاني 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
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رباعية الصحاري واجلبال واألرياف واملدن
ات امض���اء

أمين بن مسعود

مس���احة لل���رأي

عودا عىل األنثروبولوجيا يف تمازجها مع الجغرافيا ويف تأصيلها للظواهر 
االجتماعي�ة، ذل�ك أن الجغرافي�ا التي كثريا ما رس�مت يف الذه�ن عىل أّنها 
أركيولوجيا من صنع الزمان والبنيان ال بّد لها اليوم من اس�تخراج جديد يف 
فضاء املعرفة اإلنس�انية القادرة عىل تفس�ري مواسم الهجرة اإلرهابية من 
م�كان إىل آخر، وص�وال إىل قلب املدن يف بريوت ودمش�ق وتونس والقاهرة، 
حّتى نيويورك وبروكس�ل وباريس ولندن. يف األصل كانت الثنائية األوىل بني 
الصحراء والجبال، حيث احتضنت الرمال الساخنة يف الصحراء العربية أوىل 
كتابات التكفري والهجرة يف القرن الثامن عرش ميالدي رفضا لكافة نداءات 
التجدي�د واإلصالح وتأصيال ملعاني جهنمّية “اآلخ�ر”، فإذ بجبال تورا بورا 
يف أفغانس�تان وجبال املوت يف باكس�تان تس�تقبل النداء وتحّول التحريض 
إىل مش�اريع للقتل واالنتحار والذب�ح تحت رايات التوحي�د والجهاد، بعيدا 
عن مدنية املدن وبمنأى عن هدوء الريف وس�كينة الطبيعة. عىل مدى أكثر 
من عقدين كان�ت صحراء بعض العرب ترّوج للموت وتس�ّوق ل�”العدمية 
الديني�ة”، وكانت جب�ال الصومال واليمن بمثابة رجع ص�دى متهدّج يعيد 
الصوت يف ش�كل مآس برشي�ة عرب تفجري فنادق وس�فارات ومقاه ليلية. 
يف ذات الوقت كانت املدينة واملدنية العربية والغربية عىل حد الس�واء بعيدة 
ع�ن هذا املونولوغ املس�لح متوهمة بأّن القبضة الحديدي�ة لحراس املدينة 
أو أدبي�ات التحرير والتنوير املدبجة يف الدس�اتري والقوانني قادرة عىل إبعاد 
اإلرهاب من حدودها وضبطه عىل تخوم جبال دول ساخنة إرهابا وتهريبا.

ولكن بمجرّد اس�رخاء القبضة األمنية لحراس بوابات الحدود عىل وقع ما 
يسّمى بالربيع العربي، تبنّي أن الريف الواقع عىل هامش املركز ليس سوى 
هشيما يابس�ا ينتظر لحظة افتعال النار لالش�تعال بعد أن وضعته الدولة 
عىل قارعة مش�اريعها التنموية وبمنأى عن االستحضار والتذّكر والتفعيل 

إال يف مواسم “الحصاد” ومواعيد “الريع”.
وج�دت ثنائي�ة الصح�راء والجب�ال يف هام�ش األرياف س�احة للتقّدم 

واالكتساح وضاقت السبل عىل العواصم ناهيك عن املدن.
هكذا اش�تعلت أرياف س�وريا من حلب إىل درعا، والتهبت أرياف العراق 
من الفلوجة إىل البرصة إىل بغداد، وجالت النريان أرياف لبنان، وطّوق الريف 
الليبي العاصمة طرابلس، وال تزال أرياف سيناء تعيش ويالت اإلرهاب، وما 
تزال أرياف تونس تقاوم إرهاب التكفرييني وتجاهل املس�ؤولني الرس�ميني 
وانتهازيتهم الس�مجة، ويف الحالتني تقاوم أرياف سيدي بوزيد والقرصين 

والكاف النسيان سواء بالخطاب أو اإلرهاب.
وعندم�ا ي�رّصح وزير الخارجي�ة التونس�ية الطيب البك�وش أن البالد 
تعيش نري تحالف اإلرهاب والتهريب، فهو يؤرش إىل أّن البالد لم تستطع حّل 
إش�كال الجبال واألرياف، فاألوىل ال تزال مالذ التكفري والثانية تشكل مسار 

االقتصاد املوازي زمن التهميش.
ثالثية الصحراء والجبال واألرياف رسعان ما تداعت يف ش�كل تراجيدي 
يف امل�دن العربية انطالق�ا من تونس إىل بريوت فالقاهرة وصوال إىل دمش�ق 
وبغداد، وكّل مدينة مكلومة كانت تدفع فاتورة صحراء لم تهّذب ولم تؤثث 
بفلس�فة الحي�اة وفات�ورة جبال ترك�ت إىل مافيات “املقدس واملس�دس”، 
وفات�ورة أرياف موضوعة عىل هامش التاريخ والجغرافيا وفاتورة عواصم 

لم تستطع تصدير املدنية والتنمية إىل الريف والجبال والصحراء.

يف وح�ول التخل�ف، الناس يضحك�ون عىل م�ن يكرهونه مهما 
كان�ت النكتة بحقه س�مجة وغبية. ويكفي أن تنظ�ر إىل تعليقات 
الق�راء يف مواق�ع اإلنرنت وإعادة بث التغري�دات التي يفرض أنها 
ذكي�ة ومضحكة لكنها ليس�ت كذل�ك وإنك تعجب به�ا ألنك تتفق 

معها.
زمان، كان رس�م الكاريكاتري أقرب إىل ازدراء شخص وتضخيم 
عيوب�ه منه إىل النكتة الذكي�ة. كان كارهو ملك فرنيس من ملوك ما 
بع�د الثورة يعتقدون أن الصورة األذكى هي مجرد رس�مه بمؤخرة 
كبرية جدا وبنطالون مفتوق، أو نرش صورة لجمال عبدالنارص وأنفه 
طوي�ل جدا، يضحك منه�ا من يكره عبدالنارص. هذا العمل اس�مه 
lampooning وق�د اختف�ى من أوروبا تقریبا لكن�ه ما زال موجودا 
عندنا. باألمس رأيت كاريكاتريا يس�خر من زعيم س�يايس أحرمه 
لصدق�ه وعدم التوائ�ه لكني ضحكت ألن الفك�رة ذكية ومضحكة. 
يعني أن بإمكاني أن أضحك من س�خرية عىل شخص أحرمه.ال بد 
أن أذكر أني أكتب عن الضحك ألني مهموم ومقطب. أعمل بالحكمة 
القديمة التي تقول “من يستطيع أن يفعل شيئا يفعله ومن ال يقدر 
يكتف�ي بالحديث عن اليشء”. الضح�ك التلقائي الذي ال يبدو أن له 
سببا مازال موجودا وهو فطري. أن ترى رجال يتزحلق بقرشة موز 
وينكفئ عىل وجهه يظل مضحكا مهما تطورنا. وسنضحك أكثر لو 
كان الرجل وقورا وأنيقا. ال يزال مش�هد رجل يميش ويرتطم بعمود 
أو حاج�ز زجاجي يضحكنا رغم أن االرتطام مؤذ. األطفال الذين ال 

يزالون رضعا يضحكون. ينظر أحدهم بمكر ثم ينفجر ضاحكا.
وهناك الضحك الغبي الذي ال يؤسس له سوى كراهية من ُيشتم. 
شتيمة خالصة ال ذكاء من خلفها وال نكتة لكنها تفجر الضحكات 
وتث�ري اإلعجاب. وأذكر أن قناة تلفزيونية كانت تنقل بالبث املبارش 
وعرب األقمار الصناعية صورا من غرفة كئيبة لرجال جالس�ني عىل 
حشيات يشتمون رئيس الدولة وأباه وأمه شتيمة سوقية، والقناة 

ترى فيها شيئا يستحق أن يشاهده العالم وبالبث املبارش.
وكلنا يذكر بيت شعر شهري جدا حفظه العرب وابتهجوا به وهو 
لي�س من الش�عر يف يشء. بيت يقول “أوالد ال�… ال أس�تثني منكم 
أح�دا”، ش�تيمة بذيئة ال ملاحية فيها وال س�خرية لكنها موجهة إىل 

الحكام.
منذ حوايل عرش س�نني ذهب�ت إىل محل يبيع قط�ع غيار ومواد 
س�باكة. لدى وصويل كان هناك سّباكان واقفان يف انتظار تلقي ما 
اش�رياه. قال أحدهما لآلخر مس�تمرا يف رسد حكاية كانا قد بدءآ 
بها قبل وصويل. ما س�معته كان أن املتحدث يسأل املستمع بإلحاح 
“أتع�رف ماذا قلت له؟” ويس�تطرد قائال “قلت ل�ه ثمانني جنيها” 
وانفجرا ضاحكني. مىض عىل ذلك عرش س�نوات وإىل اليوم أخصص 
ربع ساعة من يومي محاوال أن أضع سيناريو الحكاية التي أدت إىل 
تفجري الضحك لقول “ثمانني جنيها”. يعني ماذا حصل ليكون هذا 
القول مضحكا. وإىل يوم�ي هذا ما زلت عاجزا عن تصور الحكاية. 

الضحك لغز.

حسين صالح 

عالم تضحك

                 تت��ض���ام������ن م��ع االب��ط��ال

لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية


