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باسم القرآن الكريم وتحت يافطة »           « 

      المستقبل العراقي / خاص

حصل�ت “المس�تقبل العراق�ي” على وثائق رس�مية تكش�ف عن 
الفس�اد المستش�ري في ديوان الوقف السني وتحديداً في هيئة إدارة 
واس�تثمار أموال الوقف, وتبين الوثائق أن هذه الدائرة قد انفقت نحو 
6 مليارات دينار خالل العام الماضي 2014 على حملة )محمد قدوتنا( 

لطبع نسخ من المصحف الشري.
وتش�ير الوثائق، التي حصلت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منها، 
ال�ى ان االم�وال الت�ي صرفها الوقف الس�ني م�ن خزين�ة الدولة تم 
حجزها  لصالح المطبعة التابعة له, وتسجل اكثر من عالمة استفهام 
حول االس�عار المقررة لطبع اللوحات الدعائية التي تس�تخدم ضمن 
حملة )محمد قدوتنا( حيث تم طبعها باسعار خيالية مقارنة باسعار 
المطاب�ع االخرى.وياتي نش�ر ه�ذه الوثائق بالتزامن م�ع االتهامات 
المتك�ررة واللغط الكبير حول حجم الفس�اد المستش�ري في ديوان 
الوقف الس�ني, حيث تش�ير اصاب�ع االتهام الى مس�ؤولين كبار فيه 
بالت�ورط في صفق�ات مش�بوهة كلف�ت ملي�ارات الدوالرات.وقبل 
نح�و 25 يوم�اً, نّظم الوقف الس�ني حملة )محمد قدوتنا( بمناس�بة 
المول�د النبوي الش�ريف, حي�ث تاتي هذه 
الحملة ضمن االحتفاالت الرس�مية بهذه 
المناس�بة, لكن مافايات الفساد استغلت 
ه�ذه الفعالي�ات لصالحها لتحقي�ق اكبر 
ق�در من المنفع�ة المالية عبر ه�در المال 
الع�ام واالس�راف ف�ي االنفاق مم�ا كلف 
مبال�غ طائلة.وبحس�ب الوثيق�ة االول�ى,  
فان�ه “كلف�ة طب�ع فلكس����ات دعائية 
وملحقاتها من اش�رطة زين�ة تحمل العلم 

العراقي.
                                               التفاصيل ص3

الوقف السني هيدر 6 مليارات دينار »فسادًا« وبالوثائق

أطفالنا.. أملنا

ص3العراق يراقب رضبات »التحالف« ويتهمه بـ »عدم اجلدية« بمحاربة االرهاب

ــة ــدس ــق امل ــــاء  ــــرب ك إىل  ــــول  ــــدخ ال ــــــاول  حي ــــــــش«  »داع
درب انتحاريين في سوريا

      المستقبل العراقي/ خاص
 

كش�فت مص�ادر محلّي�ة في 
تنظي�م  تخطي�ط  ع�ن  االنب�ار 
“داعش” اإلرهابي للقيام بعملّية 
واس�عة للس�يطرة عل�ى قض�اء 
لمحافظ�ة  المح�اذي  النخي�ب 

كربالء المقدسة.

وطري�ق النخي�ب ه�و المم�ّر 
الع�راق  بي�ن  المفت�وح  الوحي�د 
واألردن وس�ورية، حيث تسيطر 
الق�وات الحكومي�ة عل�ى الجزء 
الواقع في محافظة كربالء، بينما 
يس�يطر التنظي�م اإلجرامي على 
الجزء الواقع في محافظة األنبار 
حت�ى الح�دود الدولي�ة الغربية، 

كم�ا أن�ه الطريق الوحي�د لمرور 
الهاربين من االنبار من العمليات 

العسكرية.
وقال�ت المص�ادر المتطابقة، 
ل�”المس�تقبل  حدي�ث  ف�ي 
العراق�ي”، أن “)داعش( يس�عى 
إلى توس�عة مناط�ق القتال بغية 
تخفيف القصف عنه في محافظة 

االنب�ار وصالح الدين التي يواجه 
فيهما هزائم كبيرة”.

وأش�ارت إل�ى أن “الس�يطرة 
عل�ى النخيب س�يضمن ل�ه عزل 
وس�يمنع  االم�داد  ع�ن  االنب�ار 
النازحين م�ن الخروج فضالً عن 
س�يطرته على الطري�ق التجاري 
باألردن”.ووفق�اً  يرب�ط  ال�ذي 

للمصادر، فإن “داعش يسعى إلى 
القي�ام بعمليات ف�ي محافظتي 
المقدس�تين  والنج�ف  كرب�الء 
ح�رب  وقي�ام  األم�ن  لخلخ�ة 
طائفي�ة ف�ي البالد واألم�ر الذي 
يؤهله لتوس�يع رقعة نش�اطاته 
محافظة  اتخذت  اإلرهابية”.وقد 
كربالء، المحاذية للنخيب، تدابير 

س�يطرة  م�ن  خش�ّية  مس�بّقة 
“داعش” علي�ه، إذ بدأت منذ عّدة 
أي�ام بحفر خن�دق ونصب نقاط 
رصد، لمنع تس�لل المسلحين من 
األنبار إل�ى كربالء، وفق�ًا قيادة 

عمليات الفرات األوسط.
انتحاريي�ن  “داع�ش”  وع�ّد 
للقي�ام به�ذه المهام�ات القذرة، 

وقض�اء  س�وريا  ف�ي  ودّربه�م 
الحكومة  المصادر  القائم.ودعت 
إل�ى ب�ذل المزي�د م�ن الجه�ود 
م�ن أج�ل ط�رد “داع���ش” من 
النخي�ب للحيلول�ة دون وص�ول 
المناط�ق اآلمنة،  إل�ى  اإلره�اب 
وحماية المراقد المقدسة من أي 

إرهاب.

     المستقبل العراقي / فرح حمادي

قال�ت هيئ�ة النزاه�ة، المكلفة بمتابع�ة قضايا الفس�اد في 
العراق، في تقريرها الس�نوي عن قضايا الفس�اد التي الحقتها 
خالل العام الماضي، إنها تمكنت من كشف عدد من هذه القضايا، 
وق�د ت�ورط فيها مس�ؤولون كب�ار بينه�م 4 وزراء و53 مديراً 
عام�اً، لكنها لم تذكر اس�ماءهم أو ال�وزارات التي كانوا يتولون 
مس�ؤولياتها أو يعملون فيها.وأوضح�ت أنها حققت خالل عام 
2014 بما مجموعه 9147 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المحالة 
من قب�ل الهيئة إلى محاكم التحقيق المختص�ة بقضايا النزاهة 
في عموم العراق 129، ومجمل الذين ادينوا بقضايا فساد خالل 
العام فقد بلغ 1736 متهًما.وأشارت إلى أّن مبالغ قضايا الفساد 
ه�ذه بلغت أكثر من 330 مليار دينار عراقي )300 مليون دوالر( 
ت�م اس�ترداد بعضها، وما زالت الهيئة تس�عى الس�ترداد الباقي 
موضح�ة وجود قس�م من�ه خارج الع�راق. كما أش�ارت الهيئة 
إلى جوانب اخرى من قضايا الفس�اد الت�ي حققت فيها، ومنها 
تس�ريب أس�ئلة االمتحان�ات العام�ة “البكالوريا” إل�ى الطلبة، 
حي�ث تبين حص�ول 3183 طالباً وطالبة على تلك األس�ئلة التي 
تم تس�ريبها عن طريق المدرس�ين أو االنترن�ت أو موظفين في 
وزارة التربية، والذين تمت ادانة عدد منهم.وأش�ارت الهيئة، في 
تقرير اطلعت عليه “المستقبل العراقي” إلى أّن عدد المحاكمين 
بقضايا فساد العام الماضي قد بلغ 2846 متهماً افرج عن 1110 
منه�م في حين حكم باالدانة والعقوبة على 1736 متهماً، وكان 
م�ن المحكومي�ن 4 وزراء أو بدرجتهم ص�در بحقهم 12 حكماً 
قضائياً باالدانة و53 مديراً عاماً فأعلى أو بدرجتهم صدر بحقهم 

72 حكماً قضائياً باالدانة. 
                                                                                       التفاصيل ص3
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رشف االعرتاف
    التحليل السياسي /غانم عريبي

لي�س هن�اك عاق�ل ف�ي الدنيا 
الق�وة  تفري�ط  بوطن�ه  يف�رط 
العس�كرية التي كانت مكلفة قبل 
س�قوط الموصل ب�ادارة عمليات 
نينوى .الغراوي قدم شرحاً مفصالً 
لطبيعة العمليات العس�كرية التي 
كان�ت تجري س�جاالً بي�ن داعش 
والش�رطة االتحادي�ة لكن قطاعاً 
كبيراً من الناس لم يصدق الرواية 
الغراوي�ة- وش�خصياً اعتق�د ان 
الفري�ق الغ�راوي فيم�ا ق�دم من 
ش�رح وفيم�ا اف�اض م�ن تحليل 
م�ن  ج�زء  يتحم�ل  ومعلوم�ات 
المسؤولية وال يتحمل المسؤولية 

كلها.
التفري�ط واضح واالنس�حاب 
من المس�ؤولية حقيقة واالعتذار 
عنه�ا دون تقديم اعت�ذار بات من 
العراق�ي  واالع�الم  الواضح�ات 
الديمقراطية جدا(  )المنفتح على 
ساهم بش�كل كبير ومارس دوراً 
اكب�ر ف�ي توس�يع رقعة الش�قة 
والثرث�رة وال م�ن رات�ق يخي�ط 
م�ن فتق او من يتحدث بش�جاعة 
ع�ن تحم�ل المس�ؤولية الوطنية 
والتاريخية عن س�قوط الموصل 
وتكريت وثالثة ارب�اع االنبار في 
الليلة الس�وداء التي ت�رك الرجال 
رتبهم العس�كرية على التراب ولم 
يبق اال تراب السواتر يقاتل داعش 

بشجاعة التراب.
كل المس�ؤولين ع�ن س�قوط 
الموصل برأوا انفس�هم وتنصلوا 
عن المس�ؤولية ول�م يتحمل احد 
منهم ثمن الخطأ الكبير ولذا كان ال 
بد من طرح سؤال جوهري.. كيف 
س�قطت الموصل ومن اس�قطها 
ومن تأمر عليها وعلى قول مظفر 
النواب.. من هرب هذي القرية من 

وطني يا وطني؟.

الجوه�ري  الس�ؤال 
كرام�ة  اي�ن  االخ�ر 
تض�ع  وه�ي  الرج�ال 
الكرامة العسكرية على 
االكتاف اذ يأبى الشرف 
العس�كري في لحظات 
واالنكس�ار  الهزيم�ة 

االعتراف بالهزيمة؟.
ان الشرف العسكري 
والعم�ل بمع����اييره 
قد  والروحية  الوطني�ة 
يودي بصاحبه، اذا كان 
ف�ي معركة  مه��زوما 
ومارس ح�ق االعتراف 
ال�ذي ي��ملي�ه واجب�ه 
المحاكمة  الى  الوطني، 
والعق�اب وقد يصل الى 
المقصلة، لكن الصاحب 
ال�ذي ال يحترم ش�رفه 
وت���اريخه  العسكري 
والرتب�ة الت�ي يحمله�ا 
على كتفيه س�يجد في 
الهزيمة )مسألة عادية( 
وان ادى ذلك به ان يكون 
طليق�ا الن المعيار هنا 
غائب والمس�ؤولية في 

الطين!.
الحاحا..  االك���ث�ر  الس��ؤال 
ه�ل هنالك ضابط ش�ريف اعترف 
بالهزيم�ة وق�ال للعراقيي�ن عبر 
مرب�ع الص�ورة التلفزيونية انني 
اتحمل المس�ؤولية التاريخية عن 
س�قوط الموص�ل او عل�ى االقل 
اعت�ذر عم�ا حص�ل وان كان غير 
مقصر او متهم بالمس�ؤولية عن 
انهي�ار الموصل س�واء م�ن قادة 
الس�لطة السياس�ية ف�ي البلد او 
الق�وات  الواقعي�ة ف�ي  الس�لطة 

المسلحة؟.
ان ال�ذي ح�دث ه�و ان اغل�ب 
القادة العس�كريين والسياس�يين 
ال�ى  االعت�راف  منص�ة  غ�ادروا 

منص�ة قب�ول الهزيم�ة والظهور 
ف�ي الشاش�ة التلفزيونية بمظهر 
االبط�ال وان المش�كلة تكمن في 
)الريح السوداء( التي اتت الينا من 
سوريا او في التقصير والنكوص 
ال�ذي م�ورس م�ن قب�ل ضب�اط 
عمليات نينوى وهذا االمر سيبقى 

)ع�ارا وطنيا( في جبين كل الذين 
كانوا س�ببا في سقوط ام الرماح 
حيث تحول�ت بعد س�قوطها بيد 

داعش الى ام الجراح!.
ايها الس�ادة نحن في الموصل 
ولس�نا ف�ي دارف�ور وف�ي حمام 
العلي�ل التي نعاه�ا جابر الجابري 

قبل اكثر من ثالث�ة وثالثين عاما 
وه�و يق�ف عل�ى منص�ة كلي�ة 
الهندس�ة المدنية بالق�ول )واني 
بحم�ام العلي�ل عليل( وم�ن ينكر 
عل�ى الموصل عللها وعلى تكريت 
مآذنها ومس�اجدها وعلى االنبار 
)دليميته�ا( فليس له ف�ي العراق 

م�كان او ليس له مكان 
تحت الشمس.

ان االعت�������راف 
بالهزيمة عبر مصارحة 
العراقيي�ن بالتفاصي�ل 
تس�قط الكثير من الغل 
الش�عبية  والكراهي�ة 
الت�ي تكتظ بها  العامة 
ش�عبنا  ابن�اء  ص�دور 
مش�هد  هاله�م  الذي�ن 
تس�قط  وهي  الموصل 
بس����كاكين  ذبيح�ة 
سقط  كما  المس�لحين 
الحس�ين صريع�ا بي�د 

الذباحين.
هذه  ح��ت�ى  لك�ن 
)كرامة  الكرام������ة 
االعت�راف( لم يلتقطها 
احد وبقي س�ر سقوط 
الموص�ل مخبئا وربما 
سيكون مختبأ الى االبد 
في ص�دور ضباط كما 
ف�ي قل�وب العراقيي�ن 

المفجوعين بالهزيمة.
ان القضاء العسكري 
العراق�ي يج�����ب ان 
يتحرك م�ن االن مادام 
الضب�اط الذي�ن كانوا مس�ؤولين 
ع�ن هزيمة الموصل س�كتوا ولم 
يتحدث�وا علنا كما تح�دث الفريق 
وم�ادام  الن�اس  ام�ام  الغ�راوي 
االخوة المكلف�ون بمتابعة مهمة 
سقوط الموصل ارسلوا بنا رسالة 
عب�ر االع�الم ان الش�وط امامهم 
ال زال طوي�ال وطوي�ال وطوي�ال 

وطويال....
يل�وذ ه�ؤالء  اع�رف م�م  وال 
بالف�رار ام�ن الع�ار الوطن�ي ام 
الش�رف العس�كري ال�ذي تركوه 
عل�ى الت�راب صريعا كم�ا تركوا 
اخواتن�ا االيزيدي�ات ف�ي س�وق 

الرقيق او الغرف السرية لداعش.

لن اب�رئ الغ�راوي لكن الرجل 
خرج ف�ي التلفزي�ون وقال كالما 
تف�اوت الن�اس ف�ي التعاطف او 
التناك�ف مع�ه لكن الرج�ل خرج 
مس�ؤولية  م�ن  علي�ه  م�ا  وادى 
تاريخي�ة ازاء ش�رفه العس�كري 
وكرامته الشخصية كضابط فلماذا 
ال يتحرك االخرون ويبرؤا انفسهم 
ولماذا هذا الصمت الذي يلف هذه 
البيئة م�ن الضباط الذين يدركون 
انه�م عاج�ال ام اج�ال مطلوب�ون 
الى القضاء وسيحاس�بهم ليدفع 
ببعضه�م ال�ى العق�اب والبعض 

االخر الى البراءة؟.
ان العسكرية العراقية مطالبة 
بوقف�ة تاريخي�ة مع ال�ذات ومع 
الثقاف�ة السياس�ية الت�ي غاب�ت 
بع�د انهي�ار الجي�ش العراقي بعد 
والمطل�وب   2003 نيس�ان   9
ايضا اع�ادة ما يس�مى )التوجيه 
الجيش  الى صف�وف  السياس�ي( 
م�ن  كبي�را  ج�زء  الن  العراق�ي 
الهزيمة كان بس�بب ع�دم وجود 
ثقافة سياس�ية وبالتال�ي عقيدة 
سياس�ية عن�د الغالبي�ة العظمى 
من الجنود.لقد تحدثت مع ضابط 
كبير ف�ي الجيش العراقي عن هذا 
االمر فاكد ان التوجيه السياس�ي 
موج�ود ف�ي الق�وات المس�لحة 
لكن ليس هنالك مؤسس�ة تخطط 
الثقاف�ة  ه�ذه  معال�م  وتش�كل 
في الجي�ش والمطلوب االس�راع 
بتحوي�ل التوجي�ه السياس�ي الى 
الجي�ش  يك�ون  لك�ي  مؤسس�ة 
العراق قادرا عل�ى خوض معارك 
المصي�ر بنف�س الروحي�ة الت�ي 
تخوض بها سرايا الحشد الشعبي 
تل�ك المع�ارك م�ع ج�ل احترامي 
لجيشنا العراقي الباسل وتقديسي 
لشهدائه االبرار الذين صمدوا في 
الموص�ل قب�ل انهياره�ا فيما الذ 

االخرون بالفرار.

كل المسؤولين عن سقوط الموصل تنصلوا عن المسؤولية 
ولم يتحمل احد منهم ثمن الخطأ الكبير

كركوك: قوة مشرتكة 
تعتقل 13 مطلوبًا بقضايا 

ارهـابـيـة
      بغداد / المستقبل العراقي

اقضي�ة  ش�رطة  مديري�ة  اعلن�ت 
أم�س  كرك�وك،  محافظ�ة  ونواح�ي 
الثالث�اء، ع�ن اعتق�ال 13 مطلوبا على 
خلفي�ة قضاي�ا ارهبي�ة ف�ي عمليتي�ن 
لق�وة منها بمش�اركة قوات االس�ايش 
والپيش�مرگة في منطقتين منفصلتين 
من المحافظة.وجاء في بيان للمديرية، 
تلقت »المستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان قوة مشتركة من المديرية باالشتراك 
م�ع مديري�ة آس�ايش كرك�وك وقوات 
الپيش�مرگة قام�ن فجر الي�وم الثالثاء 
بحمل�ة مداهم�ة وتفتيش ف�ي مجمع 
التابعتين  القادس�ية وقري�ة حوط�ش 
لناحي�ة تازة، مبينا ان العملية اس�فرت 
ع�ن اعتق�ال 10 مطلوبين واالس�تيالء 
عل�ى س�يارة م�ن دون مستمس�كات 
قانوني�ة باالضاف�ة ال�ى ضب�ط عب�وة 

ناسفة بحوزة المتهمين.
واض�اف البيان ان قوة من ش�رطة 
المديري�ة تمكن�ت ف�ي عملي�ة اخ�رى 
داخل مدين�ة كركوك م�ن اعتقال ثالثة 
اش�خاص على عالقة بش�بكة انتحارية 
كانت تنوي اس�تهداف محافظ كركوك 
نج�م الدين كريم، م�ن دون ذكر المزيد 

من التفاصيل.

      بغداد / المستقبل العراقي

استنكر امين عام حزب الله الثائرون في العراق 
االعتداء االسرائيلي على المقاومة االسالمية حزب 
الل�ه ف�ي لبن�ان، معتبراً أنه�ا من التج�اوزات على 

الخطوط العريضة الحمراء.
وقال امين عام حزب الله الثائرون، السيد رحمن 
الجزائري، ان »الحزب لن يكتفي بالش�جب واالدانة 
واالس�تنكار ب�ل يعل�ن موقفه الواض�ح والصريح 
باننا رهن االش�ارة ليكون لدينا حض�ور في لبنان 
كما نح�ن حاضرون في الع�راق لمقاتلة الدواعش 

والتنظيمات االرهابية االخرى«.

وأش�ار الجزائري إلى أن »وجه�ة نظر الثائرون 
في الع�راق تجاه االعت�داء االس�رائيلي انه منافي 
لالع�راف والمواثيق الدولية حيث يع�د اعتداء على 
دول�ة لبنان التي لها مقوماته�ا بموجب االتفاقات 
والمواثي�ق الدولي�ة ف�ي جامع�ة ال�دول العربي�ة 

ومجلس االمن الدولي«.
واعتبر الجزائري، ال�ذي تقاتل قّواته في صالح 
دي�ن ض�د تنظي�م »داع�ش«، أن »اي اعت�داء عل�ى 
االراض�ي اللبناني�ة ادانة واضح�ة وصريحة وبأنه 
اعت�داء دولي وليس اعتداء عل�ى عناصر المقاومة 
االس�المية حزب الل�ه في لبنان ال�ذي راح ضحيته 
الش�هيد جه�اد عماد مغني�ة وعدد اخر م�ن رفاقه 

المجاهدين في منطقة القنيطرة«.
واض�اف ان االعت�داء الصهيون�ي عل�ى عناصر 
المقاومة االسالمية حزب الله في لبنان هو اعتداء 
على كافة عناصر المقاومة في جميع بلدان العالم 

االسالمي«.
وق�ال أن »علين�ا ان نق�ف وقف�ة ج�ادة عن�د 
ه�ذا االعت�داء الصارخ ال�ذي يجب ان ل�ن يمر دون 

حساب«.
ودع�ا الجزائري لش�هداء المقاومة االس�المية 
بالرحم�ة والغف�ران وان يجعله�م الله ف�ي جنات 
الخلد ينهلون من عذب انهارها واخر دعوانا الحمد 

لله رب العالمين.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الخارجية االميركية، 
أمس الثالثاء، أن العاصمة البريطانية 
لندن ستس�تضيف الخميس، اجتماعا 
لوزراء خارجية 20 دولة مشاركة في 
التحالف الدولي ضد تنظيم )داعش(، 

بحضور عدد من الدول العربية .
وقالت المتحدثة باس�م الخارجية 
االميركية جين بس�اكي ف�ي بيان إن 

»اجتم�اع وزراء خارجي�ة 20 دول�ة 
مش�اركة ف�ي التحال�ف الدول�ي ضد 
تنظيم )داع��ش( س�يعقد في لندن، 
بعد يوم غد الخميس، ويس�تمر ليوم 

واحد فقط«.
وأضاف�ت بس�اكي أن »االجتم�اع 
س�يتركز على مساهمة دول التحالف 
الدولي في الجهود الرامية إلى تحطيم 
تنظيم )داعش( وإلحاق الهزيمة به.«

مص�در  اك�د  آخ�ر  جان�ب  وم�ن 

تصريح�ات  ف�ي  رس�مي  بريطان�ي 
قص�ر  ف�ي  س�يعقد  »االجتم�اع  إن 
النتشس�تر هاوس التاب�ع للخارجية 

البريطانية وسط لندن«.
أن »النقاش�ات  المص�در  وأضاف 
في االجتماع س�تتركز حول خمس�ة 
محاور وه�ي المقاتلون األجانب في 
العس�كرية  تنظيم )داعش( والحملة 
ومص�ادر  )داع�ش(  اه�داف  ض�د 
تموي�ل التنظي�م مع بح�ث موضوع 

االتصاالت الستراتيجية والمساعدات 
الوالي�ات  أن  إل�ى  االنسانية«.يش�ار 
المتح�دة تق�ود تحالف�اً دولي�اً ض�د 
تنظيم )داعش(، في العراق وسورية، 
فيم�ا أبدت مزي�داً من ال�دول رغبتها 
بالمش�اركة ف�ي ه�ذه الحمل�ة، بعد 
تعاظم خطر التنظي�م وانضمام عدد 
من مواطني ه�ذه الدول إلى صفوف 
التنظيم والتخوف من عودتهم لتنفيذ 

عمليات داخل هذه الدول.

امني عام حزب اهلل »الثائرون«: االعتداء عىل حزب اهلل يف لبنان 
هو اعتداء عىل عنارص املقاومة كافة

اخلميس.. لندن تـستضيف اجتامعًا لـوزراء خارجية التحالف الدويل ضد »داعش«

قائد حرس احلدود: لوال السيد السيستاين والسيد اخلامنئي لكنا نشاهد »داعش« يف بغداد
      بغداد / المستقبل العراقي

ع�ّد قائ�د ق�وات ح�رس الح�دود 
العراقي�ة اللواء عبدالكری�م العامري، 
فت�وى المرج�ع الديني آي�ة الله علي 
السيس�تاني، واهتم�ام قائ�د الث�ورة 
االيراني�ة عل�ي الخامنئي الس�بب في 
من�ع تنظي�م داع�ش االرهاب�ي م�ن 
السيطرة على العاصمة بغداد.واصدر 
السيس�تاني فتوى »الجهاد الكفائي« 
دعا فيه�ا جميع العراقيي�ن الى حمل 
الس�الح ضد تنظيم داع�ش االرهابي 
بع�د ان س�يطر االخي�ر عل�ى مناطق 
ومدن واس�عة في البالد بعد العاش�ر 
من شهر حزيران العام الماضي.وقال 
العامري فی تصریح للصحفیین خالل 
زيارته مدین�ة زاهدان مرکز محافظة 
سیس�تان وبلوجس�تان جنوب شرق 
ای�ران، ان »داع�ش ل�م تتمك�ن م�ن 
التواجد فی بغداد نظرا للدعم الجید من 
جانب الجمهوریة االسالمیة االیرانیة 
وش�عبها واالهتمام الخ�اص من قبل 
قائد الثورة االسالمیة تجاه الحكومة 
والش�عب العراقي«.واض�اف، انه »لو 
ل�م تكن فت�وی آی�ة الله السیس�تاني 
وتصریح�ات قائ�د الثورة االس�المیة 

لكنا نبحث ونش�اهد داعش الیوم فی 
بغداد«. واوضح ان »الهدف من الزیارة 
ال�ی الجمهوریة االس�المیة االیرانیة 
هو مشاهدة امكانیات ومعدات حرس 
م�ن  واالس�تفادة  االیران�ي  الح�دود 
خبراته�ا الناجحة فی الس�یطرة علی 
الح�دود واس�تخدامها ف�ی الع�راق«. 
ولفت الى ان »معظم مش�اکل العراق 
ه�ي فی ح�دوده الغربیة مع س�وریا 
واالردن والس�عودیة اما ف�ی الحدود 
الش�رقیة مع الجمهوریة االس�المیة 
االیرانیة فال تش�اهد مش�كلة خاصة 
نظ�را لس�یطرة ای�ران القوی�ة عل�ی 
المنطقة  العامري  حدودها«. ووصف 
الغربی�ة للع�راق بانها »خط�رة نظرا 
لتواج�د داع�ش واالرهابیی�ن فیها«، 
مضيف�اً »اننا نس�عی لالس�تفادة من 
خبرات قوات حرس الحدود االیرانیة، 
م�ن اجل التص�دي لداعش ف�ی حدود 
العراق«.واشاد بالتعاون الجید لحرس 
الح�دود االیرانيخاص�ة قی�ادة ه�ذه 
الق�وات مع حرس الح�دود فی بالده 
قائالً، ان هذا التع�اون والتعاطي ادی 
ال�ی التوقیع علی اتفاقی�ات وتحقیق 
نجاح�ات جی�دة ف�ی الس�یطرة علی 

الحدود بین البلدین.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الدفاع الكندية، ان جنودا كنديين اشتبكوا مع 
عناصر تنظيم »داعش« على االرض في العراق.

وق�ال الجنرال مايكل رولو »اكملت قواتي جلس�ة تخطيط 
م�ع ق�ادة عراقيين كبار عل�ى بعد كيلومت�رات وراء الخطوط 
االمامي�ة.. وعندم�ا تحرك�وا الى االم�ام لتأكي�د الخطط عند 
الخطوط االمامية ورؤية ما ناقش�وه على الخارطة، تعرضوا 

لقصف قوي بالهاون والرشاشات«.
وتعد هذه أولى المهام المباش�رة للقوات الكندية الخاصة 
ض�د عناصر تنظيم »داعش« في الع�راق، على االرض منذ بدء 

عملية تدريب ومساعدة الجيش العراقي.

      بغداد / المستقبل العراقي

نفت مستش�ارة رئيس مجلس النواب لش�ؤون المصالحة 
الوطنية وحدة الجميلي، أمس الثالثاء، ما تناقلته بعض وسائل 
االع�الم عن انس�حاب الكتل الس�نية المنضوية تح�ت تحالف 
القوى الوطنية من تش�كيلة الحكوم�ة بوزرائها ونوابها نفيا 
قاطعا.وقال�ت الجميلي ف�ي بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، »نحن اليوم ش�ركاء فعليين ف�ي حكومة رئيس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي ولدينا وزراء ورؤس�اء كت�ل جادون 
وعاكف�ون على تحقي�ق وثيقة االتفاق السياس�ي التي دخلوا 
عل�ى اساس�ها العملي�ة السياس�ية«.واضافت ان »بعض بنود 
ه�ذه الوثيقة بدأت بوادرها تتحقق وس�يتحقق البعض االخر 
الحق�ا ولدينا امل كبير بحكومة العبادي بان تحقق كلما إتفق 
عليه ضمن وثيقة االتفاق السياسي«.واس�تبعدت الجميلي ما 
اس�مته الوصول ال�ى ُمفترق طرق في تحقي�ق وثيقة االتفاق 
السياس�ي، قائل�ًة انه »ال يمكن لنا ان نترك العملية السياس�ية 

اوننسحب منها في نتصف المشوار الذي بداناه سوية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت لجنة النزاه�ة النيابية، أمس الثالث�اء، إن الرقم الذي 
أعلنه رئيس الوزراء حيدر العبادي بش�أن وجود 50 الف اس�م 
ومهم�ي او ما يع�رف بالفضائي ف�ي الجيش العراق�ي مبالغ 

فيه.
وقال عض�و اللجنة محمد حميدي، إن »هناك اخطاًء ادارية 
وفني�ة حصلت عند جرد الفضائيين في وزارة الدفاع وش�ملوا 
بالتسمية ضابط وجنود يتواجدون في جبهات القتال المختلفة 

وصنفوا على انهم فضائيون وأوقفت رواتبهم«.
وكش�ف تحقيق اجرته الحكومة العراقية على مدى ش�هر 
واحد وج�ود 50 ألف عنصر من الجي�ش العراقي وهمي بينما 
يتقاضى رواتبهم بعض القادة العسكريين وضباط في مختلف 

وحدات الجيش.
واض�اف حميدي أن »الرقم الذي أعلنه رئيس الوزراء حيدر 
العب�ادي مبال�غ في�ه، وال يوجد لغاي�ة االن رقم دقي�ق ألعداد 
الفضائيين كون اللجان المش�كلة في وزارة الدفاع تعمل على 

استكمال االجراءات«.

النزاهة تفتح ملف »الفضائيني«:
 ارقام العبادي مبالغ فيها

كندا: جنودنا اشتبكوا مع »داعش« 
عىل االرض يف العراق

مستشارة اجلبوري تنفي انسحاب السنة
 من الربملان: هذا الزمن قد وىل
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عس�كرية  مص�ادر  وأك�دت 
االحتم�االت  كل  أن  إس�رائيلية 
والس�يناريوات واردة ف�ي ما يتعلق 
برّد حزب الله على عملية القنيطرة، 
وم�ن بينها إط�اق صواريخ أو زرع 
عبوات أو عمليات م�ن أنواع أخرى. 
وبحس�ب المص�ادر، اتخ�ذ الجي�ش 
االحترازية  اإلج�راءات  سلس�لة من 
على ط�ول الح�دود مع لبن�ان وفي 
الج�والن الحت�واء ال�رد المرتق�ب. 
وأبلغت هذه المصادر القناة العاشرة 
العبري�ة: »نتوق�ع رداً مؤلم�اً، وكل 
بينه�ا  وم�ن  مفتوح�ة،  الخي�ارات 
عمليات أسر لجنود أو مستوطنين«. 
المصادر نفسها »صدرت  وبحس�ب 
المس�توطنات  إلى س�كان  األوام�ر 
القريبة من الحدود بضرورة االبتعاد 
عن منطقة السياج مع لبنان إلى أجل 
غي�ر مس�ّمى، خش�ية عملية خطف 

تطاولهم«.
ونقلت القن�اة العاش�رة العبرية 
»الس�ؤال  أن  أمني�ة  مص�ادر  ع�ن 
إذا كان  لي�س م�ا  المت�داول حالي�اً 
ح�زب الله س�يرد، ب�ل ومت�ى واين 
وكيف«، مش�يرة إلى أن المؤسس�ة 
األمني�ة بكاف�ة فروعها مس�تنفرة 
في الداخل والخارج، وسيستمر ذلك 
ف�ي الم�دى المنظ�ور لمواجهة أي 
عملي�ة انتقامية. وأق�ّرت بأن »هذه 
القضي�ة )هج�وم القنيط�رة( ه�ي 
تجاوز لقواعد االشتباك بين إسرائيل 
وح�زب الل�ه. نحن اآلن أم�ام قواعد 
اش�تباك من نوع آخر، ولدى الطرف 

اآلخر )ح�زب الله( حس�اب مفتوح 
يسعى إلى إغاقه«.

بدورها، نقلت صحيفة »هآرتس« 
عن مص�ادر أمني�ة أن الهج�وم يعّد 
حادثاً دراماتيكياً من شأنه أن يؤدي 
إل�ى تده�ور األوض�اع األمني�ة في 
الش�مال، مش�يرة إل�ى أن »تداعيات 
العملية ق�د تكون لها أبعاد واس�عة 
النطاق«. وأش�ارت إلى أن حزب الله 
ي�رى ف�ي الهج�وم تحدياً ل�ه، وهو 
ملزم بالرد »ك�ي ال يبدو ضعيفاً في 
نظ�ر جمه�وره«، إال أنه »ق�د يؤجل 
ال�رد إلى أن تنش�أ ظ�روف تنفيذية 
وم�ن  خيارات�ه،  العتم�اد  مائم�ة 
بينها اس�تهداف مصالح إس�رائيلية 
في الخارج، أو عملي�ة هجومية في 
الج�والن، أو عملية نوعية ضد هدف 
كبي�ر على الحدود م�ع لبنان، أو في 
وس�ط إس�رائيل«، الفتة إلى أن الرد 
اإلسرائيلي س�يتحّدد وفقاً لمستوى 

رّد حزب الله ونتائجه.
أحرونوت«  »يديع�وت  صحيف�ة 
أش�ارت، من جهتها، إلى أن الس�ؤال 
بتوقي�ت  تحدي�داً  يرتب�ط  األخط�ر 
ال�رد، ف�«صحيح أن ح�زب الله غير 
معن�ّي بتصعيد األم�ور. لكن يتضح 
م�ن س�لوكه ف�ي اآلون�ة األخي�رة 
وم�ن مواق�ف )أمين�ه العام الس�يد 
حس�ن( نصر الله األسبوع الماضي، 
أن�ه معنّي بخل�ق ت�وازن ردع جديد 
مع إس�رائيل«، وهذا يعني، بحس�ب 
الصحيف�ة، أن الجي�ش اإلس�رائيلي 
سيواجه بعد أس�ابيع معدودة عبوة 

ُت�زرع بالق�رب م�ن الس�ياج عل�ى 
الح�دود م�ع س�وريا أو ف�ي مزارع 
شبعا على الحدود مع لبنان، و«هناك 
إمكاني�ة أخرى، هي إطاق صواريخ 
في اتجاه مستوطنات في الجوالن أو 
صواري�خ مضادة للدبابات في اتجاه 
آلي�ات الجيش في المنطقة نفس�ها، 
من دون أن نس�تبعد أيضاً عملية في 

الخارج ضد أهداف إسرائيلية«.
وحول السيناريو االفتراضي للرد 
والرد عل�ى الرد، أش�ارت الصحيفة 
إلى أن الهجوم في الجوالن شبيه إلى 
حد ما بس�يناريو مناورة عس�كرية 
إس�رائيلية ح�ول مح�اكاة لتصعي�د 
الش�مالية:  الجبه�ة  ف�ي  مفت�رض 
إس�رائيل تنّف�ذ هجوماً مرك�زاً ضد 
مس�ؤولين كب�ار ف�ي ح�زب الل�ه، 

وعنده�ا تب�دأ لعب�ة الح�رب، إذ يرد 
الحزب في الج�والن أو على الحدود 
اللبناني�ة، واألس�وأ من ذل�ك إطاق 
صواري�خ نحو إس�رائيل، فيم�ا يرّد 
الجيش بش�دة أو بصورة رمزية كي 
يمن�ع التصعي�د. لك�ن كل ذل�ك من 
ش�أنه أن يؤدي إلى تده�ور الوضع 

ونشوب حرب.
ورأت »يديع�وت أحرون�وت« أن 
هذا السيناريو المتدحرج نحو الحرب 
شبيه بما حصل في قطاع غزة خال 
عملية »الج�رف الصام�د«، لكن مع 
ف�ارق جوهري بين غ�زة والجوالن، 
وهو ق�وة المواجهة بي�ن الطرفين، 
م�ع اإلش�ارة إل�ى أن ق�درات حزب 
الل�ه هي الت�ي تصنع الف�رق. »ومن 
ق�رر الهجوم فقد يك�ون قدر أن من 

مصلح�ة الحزب أن ي�رّد رّداً معتدالً، 
وق�د يكون محقاً وقد ال يكون، إذ إن 

االستخبارات ليست علماً دقيقاً«.
إلى  صحيفة »معاريف« أش�ارت 
أّن من الس�ابق ألوان�ه معرفة ما إذا 
كان الهج�وم في الجوالن يس�تحق 
بالفعل المخاطرة بالتس�بب بحرب، 
واإلجابة عن هذا الس�ؤال س�تعرف 
فقط بعد الرد الذي بات مؤكداً. ورأت 
الصحيفة أن الحزب ال يميل إلى الرد 
الف�وري، إذ إن�ه ي�زن االحتم�االت 
بعناي�ة«. كذلك رّجحت أنه س�يبتعد 
عملي�ة  تنفي�ذ  ع�ن  اإلم�كان  ق�در 
عل�ى الح�دود م�ع لبنان، رغ�م أنها 
أيضاً احتمال وارد، خش�ية التس�بب 
باالن�زالق إلى حرب، و«لهذا الس�بب 
فإن االحتم�ال األكث�ر معقولية هو 

أن يأتي الرد من األراضي الس�ورية: 
صلي�ة صواري�خ عل�ى مس�توطنة 
عل�ى  ص�اروخ  إط�اق  ومدنيي�ن، 
وح�دات من الجيش اإلس�رائيلي في 
الجوالن أو زرع عبوات... ولنأمل أاّل 
ين�دم من اتخذ ق�رار الهجوم بعد أن 
خرق قواعد االشتباك، وأاّل يتضح أنه 

اتخذ قراراً مغامراً«.
“الرّد سيكون حازماً وحاسماً”، 
هذا، باختصار، رّد الفعل اإليراني على 
اعت�داء القنيطرة ال�ذي كان من بين 
ضحاي�اه عميد من الح�رس الثوري 
اإليران�ي. رّد يام�س فت�ح جبه�ة 
الج�والن التي يجري العمل على قدم 
وس�اق إلعداد البنية التحتية لها منذ 
أعلن الرئيس الس�وري بشار األسد، 
أّن الرّد على االعتداءات اإلس�رائيلية 

على سوريا سيكون فيها.
ف�ي  العام�ة  العاق�ات  وكان�ت 
الحرس الث�وري اإليراني ق�د أعلنت 
عل�ي  محم�د  العمي�د  »استش�هاد 
الل�ه دادي« ف�ي اعت�داء القنيط�رة. 
»العمي�د  إن  بي�ان،  ف�ي  وقال�ت، 
الل�ه دادي استش�هد ف�ي جغرافي�ا 
المقاوم�ة اإلس�امية ودفاع�اً ع�ن 
السوري  المقدسة والشعب  العتبات 
المظل�وم«. وأضاف أن »ه�ذا القائد 
المؤمن الذي كان يقدم االستش�ارة 
لدعم الحكومة الس�ورية والش�عب 
الس�وري ف�ي مواجه�ة التكفيريين 
الس�لفيين، قدم استشارات مصيرية 
في س�بيل وقف الجرائم ومؤامرات 
هذه الفتنة الصهيونية اإلرهابية في 

سوريا”.

   بغداد/ المستقبل العراقي 

دماء شهداء القنيطرة تدخل ارسائيل يف استنفار وحشود عىل احلدود مع سوريا ولبنان
تنشغل اسرائيل في البحث في احتماالت
الرد »المؤكد والمحتوم« لحزب الله على 

اعتداء القنيطرة وزمانه ومكانه وحجمه، 
وسط إجراءات وتدابير احترازية اعتمدها 

الجيش، من بينها منع المستوطنين من 
االقتراب من الحدود

إحباط هتريب أسلحة من سوريا 
إىل األردن

األسد يتمسك باحلوار كطريق
حلل األزمة

     بغداد/ المستقبل العراقي

ش�دد الرئيس السوري بشار األس�د، امس، على أن تمسك باده 
بإيجاد حل لألزمة الس�ورية عن طريق الحوار، والمضي في تعزيز 
وتوسيع المصالحات الوطنية التي تحققت في العديد من المناطق 
الس�ورية، وذلك خال اس�تقباله األمي�ن العام لاتح�اد البرلماني 

الدولي مارتين تشونغونغ.
وأوضح األس�د أن نجاح الحوار يتطلب “االستمرار في محاربة 
اإلرهاب وممارس�ة ضغوط جادة وحقيقية على الدول المتورطة 
في دعم وتسليح اإلرهابيين”، معتبراً أن هذا األمر “يمكن لاتحاد 
البرلماني الدولي والبرلمانات األعضاء فيه أن تقوم بدور فاعل من 

أجل تحقيقه”.
وأش�ار الرئيس الس�وري إلى أن االطاع عن قرب على حقيقة 
المش�كات التي تواج�ه عالمنا الي�وم بعيداً عن أس�لوب التضليل 
السياس�ي واإلعام�ي ال�ذي م�ورس وال ي�زال م�ن قب�ل البعض 
“يس�اهم في حل الكثير من هذه المش�كات التي سببها انعدام أو 
ضعف التواصل بين الدول بمختلف مؤسساتها”. من جهته، أعرب 
تشونغونغ عن دعم االتحاد البرلماني الدولي لسوريا في مواجهة 
اإلره�اب ال�ذي تتعرض ل�ه، والذي بات يش�كل تحدي�اً عالمياً وال 

يقتصر على سوريا ودول المنطقة.

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت عمان، أن قوات ح�رس الحدود األردني أحبطت محاولة 
تهريب »كميات كبيرة« من األسلحة من سوريا إلى األردن.

وق�ال مصدر مس�ؤول ف�ي القيادة العام�ة للقوات المس�لحة 
األردني�ة، في بيان، إن »قوات حرس الحدود أحبطت عملية تهريب 

كميات كبيرة من األسلحة المختلفة«.
وأوضح أن األس�لحة كانت »محملة بسيارة جي ام سي حاولت 
اجتي�از الحدود بس�رعة عالية قادمة من األراضي الس�ورية، وتم 
تعطيلها وس�حبها إلى مكان آمن«. وأش�ار إلى ان�ه »يجري حالياً 

إحصاء وفحص كمية األسلحة، وسيعلن عنها الحقاً«.
وع�زز األردن الرقاب�ة على حدوده مع س�وريا التي تمتد ألكثر 
من 370 كيلومتراً. واعتقلت الس�لطات عش�رات األشخاص الذين 
حاولوا عبورها بش�كل غير قانوني منذ اندالع األزمة في س�وريا 

في العام 2011.
وتنظ�ر محكمة امن الدولة األردني�ة في عدة قضايا، اتهم فيها 
س�وريون وأردني�ون بمحاول�ة تهريب الس�اح عبر الح�دود بين 
س�وريا واألردن باالتجاهي�ن. وتؤك�د الس�لطات أن التهريب على 

الحدود ارتفع بنسبة 300 في المئة عقب اندالع األزمة السورية.

     بغداد/ المستقبل العراقي

كشف مصدر طبي مسؤول في الطب 
العدلي امس الثاثاء، قيام تنظيم داعش 
باعدام رجل دين مس�يحي، كان معتقا 
لديه منذ العاش�ر من حزيران الماضي.

وقال المصدر لشبكة رووداو االعامية 
“أقدم عناص�ر داعش عل�ى إعدام رجل 
الدي�ن القس مرتضى ابلح�د )44 عاما( 
رميا بالرص�اص”، بعد مطالبة التنظيم 
ذوي�ه بفدي�ة مالي�ة، ل�م يتمكن�وا من 
إيصالها إلى التنظيم في الوقت المحدد.

وأوضح المصدر، أن “تنظيم داعش كان 
ق�د طالب ذوي القس المس�يحي، بدفع 
فدي�ة مالية، لكن س�وء االتصاالت حال 
دون وصول الفدي�ة في الوقت المحدد، 
ما دف�ع التنظيم إلى تنفيذ حكم اإلعدام 

بحق الرهينة المسيحي”.

داعش يعدم 
رجل دين مسيحي 

يف املوصل
   بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت اللجن�ة المالي�ة النيابية، 
امس الثاثاء، عن تخصيص ملياري 
دوالر من مش�روع قان�ون الموازنة 
العامة الى الحشد الشعبي والنازحين، 
فيما اش�ارت الى ان عملية تخفيض 
النفقات في بعض ال�وزارات وفرت 
خمس�ة ترلي�ون دينار.وق�ال عضو 

اللجن�ة فال�ح الس�اري إن “وزارات 
الداخلية والدفاع والنفط والكهرباء 
والمالي�ة فيه�ا الكثير م�ن النفقات 
تخفيضه�ا”،  عل�ى  حالي�ا  ونعم�ل 
مش�يرا الى “امكاني�ة تأجيل بعض 
الداخلي�ة  وزارت�ي  المش�اريع ف�ي 
والدفاع لشراء اسلحة ومدرعات الى 

العام المقبل”.
أن “وزارت�ي  الس�اري  وأض�اف 

الكهرب�اء والنفط لديه�ا الكثير من 
المش�اريع التي تم تخصيص اموال 
كبيرة له�ا، ويمك�ن ايض�ا تاجيلها 
الى الع�ام المقبل”.وبين ان “عملية 
تخفيض النفقات في بعض الوزارات 
وفرت لدينا خمسة تريليون دينار”، 
مش�يراً الى “تخصي�ص مليار دوالر 
للنازحين”.وتاب�ع الس�اري أنه “تم 
للحش�د  دوالر  ملي�ار  تخصي�ص 

الش�عبي”، مبين�ا ان “ه�ذه االموال 
غير كافية للدعم اللوجس�تي وشراء 
االلبسة واالسلحة واالعتدة للحشد”.

واكدت النائبة عن كتلة الفضيلة عا 
عودة الناشي، في )18 كانون الثاني 
2015(، ض�رورة اجراء مناقلة جزء 
ل�وزارة  المخصص�ة  المبال�غ  م�ن 
الدفاع في الموازنة الى دعم الحش�د 

الشعبي.

ختصيص ملياري دوالر من املوازنة للحشد الشعبي والنازحني

   بغداد/ المستقبل العراقي

سمحت قوات األمن التابعة لحركة 
نظم�ه  ام�س  باحتج�اج  “حم�اس” 
ناش�طون س�لفيون “جهادي�ون” في 
قطاع غ�زة، تأييداً لتنظي�م “داعش”، 
والهجمات التي ش�نها ثاثة مسلحين 

أح�د  فرنس�ا.وقال  ف�ي  إس�اميين 
المحتجين “اليوم نحن نقول لفرنس�ا 
يأمرن�ا  اإلس�ام  إن  العال�م  ول�دول 
باحت�رام كاف�ة الش�رائع الس�ماوية، 
وفي الوقت ذاته يأمرنا بمعاقبة وقتل 
من يهاجم ويس�يء إلى نبي اإلس�ام 
محمد.”وارتدى الكثير من المتظاهرين 

زياً مش�ابهاً للزي الذي يرتديه مقاتلو 
“داع�ش”، كم�ا رددوا ش�عار “الدولة 
باقية”.إل�ى ذلك،  باقي�ة..  اإلس�امية 
انتش�ر العش�رات م�ن أفراد الش�رطة 
التابع�ة ل�”حم�اس” أم�ام التظاهرة 
الثقاف�ي  المرك�ز  بواب�ات  وخ�ارج 
الفرنس�ي، حي�ث احتش�د المحتجون 

بعدما أحرقوا األعام الفرنسية.وحمل 
المتظاه�رون ملصق�ات عليه�ا صور 
الشقيقين كواشي اللذين نفذا الهجوم 
عل�ى الصحيف�ة الفرنس�ية “ش�ارلي 
إيب�دو”، وكذلك حميدي كوليبالي الذي 
قتل أربعة أش�خاص في متجر يهودي 

في باريس.

»محاس« تسمح بتظاهرة مؤيدة لـ»داعش«!

   بغداد/ المستقبل العراقي

 أعلن�ت مجموع�ة زي�ن الش�ركة 
االتص�االت  خدم�ات  ف�ي  الرائ�دة 
المتنقلة في منطقة الش�رق األوسط 
وأفريقيا عن ش�راكتها االستراتيجية 
ف�ي النس�خة الثامن�ة من مس�ابقة 
منتدى MIT ألفضل األعمال الناش�ئة 
ف�ي العال�م العرب�ي وبالتع�اون مع 
الشريك المؤسس عبد اللطيف جميل 

للمبادرات االجتماعية.
وذك�رت المجموع�ة ف�ي بي�ان 
صحاف�ي أن المس�ابقة الت�ي تعتمد 
عل�ى اإلبداع واالبتكار م�ن المتوقع 
لها أن تشهد مشاركة من 5 آالف على 
مستوى الفرق واألفراد من 21 دولة 

عربية، مبينة أن المنافس�ة س�تكون 
في واحدة من ثاث فئات مختلفة هي: 
األف�كار، واألعمال الناش�ئة، باإلضافة 
إلى فئة جديدة سيتم تدشينها هذا العام 
وهي فئ�ة ريادة األعم�ال االجتماعية، 
وه�ي الفئ�ة الت�ي ترك�ز عل�ى تهيئ�ة 
وتش�جيع فك�رة اإلبداع على مس�توى 

العالم.
موع�د  آخ�ر  أن  زي�ن  وأوضح�ت 
للتس�جيل وتقدي�م الطلب�ات ف�ي هذه 
المبادرة سيكون في 15 فبراير المقبل 
يناير 2015، على أن يقام حفل اإلعان 
عن الفائزين ف�ي الكويت في 20 ابريل 

من العام الجاري.
الجدي�ر بالذك�ر أن )MIT( ه�و 
معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا 
المعت�رف به كواحد م�ن الجامعات 
الرائدة عالميا، إذ أنه اكتسب لنفسه 
س�معة باعتباره العبا رئيس�يا في 
تقّدم العص�ر الرقمي، ويركز معهد  
MITعل�ى تزويد الط�اب باألدوات 
المناس�بة الازمة لتحوي�ل األفكار 
التكنولوجي�ة إل�ى ش�ركات ناجحة 

في الكثير من المجاالت األكاديمية.
كم�ا أن منت�دى MIT للمنطق�ة 
العربي�ة ق�د تأس�س قبل 9 س�نوات 
وتحديدا ف�ي العام 2005، وهو واحد 
  MIT م�ن بين 28 فرعا عالميا لمنتدى
العالمي، وهو المنتدى الذي يعمل على 
تشجيع اإلبداع على مستوى العالم من 
خال إش�راك رواد األعمال الطموحين 
الرعاي�ة  عل�ى  تعتم�د  مب�ادرات  ف�ي 

والتواصل. 
وقال الرئيس التنفيذي في مجموعة 
زين س�كوت جيجينهايمر ف�ي تعليقه 
المبدعي�ن  “إن  الش�راكة   ه�ذه  عل�ى 

الي�وم س�يكونون صانعو الف�ارق في 
المس�تقبل، ومن هذا المنطل�ق نتطلع 
من خال هذه الشراكة إلى بناء الوعي، 
وتش�جيع الف�رص الت�ي تع�زز طاقة 
اإلب�داع من خ�ال المس�اهمة في بناء 

رواد أعمالنا المستقبليين”.
 “ بقول�ه  جيجنهايم�ر  وأض�اف 
مجموعة زين تتحرك على مسار واضح 
نحو تحويل نفس�ها إلى مزود اتصاالت 
رقمية أكثر مرون�ة وتواصا من خال 
كيان�ات  م�ع  ف�ي ش�راكات  الدخ�ول 
إبداعي�ة رائ�دة باإلضاف�ة إلى الس�عي 
وراء الفرص المع�ززة للقيمة، وما من 
شك ان  هذه الشراكة مع MIT توفر لنا 
فرصة مثالية لكي تس�تفيد من األفكار 
اإلبداعية الواعدة في مجال تكنولوجيا 
الفضاء الرقمي على مس�توى المنطقة 
والس�عي إل�ى االس�تحواذ عل�ى حصة 

سوقية كبيرة من ورائها”. 
وم�ن جانبه�ا قالت رئي�س مجلس 
إدارة منت�دى MIT للمنطق�ة العربي�ة 
هال�ة فاض�ل “إن دخولن�ا في ش�راكة 
مع كي�ان اتصاالت رائد على مس�توى 

المنطق�ة مث�ل مجموعة زي�ن هو أمر 
سيس�هم بش�كل هائل في دع�م ريادة 
األعمال والتشجيع على مجاالت اإلبداع 

في شتى أرجاء المنطقة”.
يذك�ر أن ف�ي ابري�ل المقبل س�يتم 
توجيه الدع�وة إلى مجموع�ة مختارة 
من المرش�حين من عدة مناطق عربية 
ليش�اركوا في ورش عم�ل ذات أهداف 
محددة إلى جانب إقامة حفل ختامي من 
أجل التصويت الختيار الفائزين في كل 
فئة من الفئات الثاثة، حيث من المقرر 
أن تق�دم كل فئة ثاثة جوائز مالية إلى 
أصح�اب المراكز الثالث�ة األولى في كل 
فئة باإلضافة إلى مزايا أخرى من بينها 
توفير تدريب عالي المس�توى، وتقديم 
الرعاية، وتس�ليط الضوء اإلعامي إلى 
جان�ب توفير فرص عظيمة على صعيد 

التواصل مع الكيانات الكبرى.
ح�ول  المعلوم�ات  م�ن  ولمزي�د 
مس�ابقة منت�دى MIT ألفضل ش�ركة 
ناش�ئة في العالم العربي ، يرجى زيارة 

الموقع االلكتروني:
.www.mitarabcompetition.com

»زين« تدخل يف رشاكة مع  منتدى »MIT« ملسابقة أفضل األعامل الناشئة يف العالـم العريب
المجموعة تواصل دعم المبادرات اإلبداعية في مجاالت التكنولوجيا
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ق�ال الرئي�س امل�ري عبدالفتاح الس�ييس، 
أم�س الثالث�اء، إنه يحرتم الح�ق يف التظاهر، 
لكن�ه ح�ذر م�ن أن االحتجاج�ات يف الوق�ت 
الراهن قد تس�بب مزيدا م�ن الرضر باقتصاد 

البالد املتعثر.
ويق�ول نش�طاء حق�وق اإلنس�ان إن قانون 
تنظيم التظاهر وقوانني أمنية أخرى أقرت بعد 
انتخاب السييس الذي يملك سلطة الترشيع يف 
ظل غياب الربملان انتقصت من الحريات التي 
اكتسبها املريون عقب انتفاضة 2011 التي 

أطاحت بحسني مبارك.
وانتخب الس�ييس باكتس�اح يف أي�ار بعد عام 
تقريب�ا ع�ى إعالنه ح�ني كان وزي�را للدفاع 
وقائ�دا للجيش ع�زل الرئيس الس�ابق محمد 
م�ريس إثر احتجاجات ش�عبية حاش�دة عى 

حكمه.
وعق�ب ع�زل م�ريس نجح�ت حمل�ة أمني�ة 
صارمة ش�نتها الحكومة يف إنهاء احتجاجات 
وأرضت  ألش�هر  اس�تمرت  واضطراب�ات 
م�ن  اآلالف  خالله�ا  واعتق�ل  باالقتص�اد 
اإلس�الميني. كم�ا امتدت لتش�مل النش�طاء 
الليربالي�ني الذين س�جن العدي�د منهم بتهمة 
انته�اك قان�ون تنظي�م التظاهر ال�ذي يمنع 

االحتجاجات إال بموافقة الرشطة.

ول�م ي�رش الس�ييس خ�الل كلمت�ه الثالث�اء 
بمناس�بة االحتفال بعيد الرشطة إىل القوانني 
الت�ي نددت به�ا جماعات حقوق اإلنس�ان يف 
الداخل والخ�ارج. ويوافق عي�د الرشطة يوم 

25 كان�ون الثان�ي م�ن كل ع�ام.
وق�ال الس�ييس يف خطاب�ه بمق�ر أكاديمي�ة 
الرشطة أمام املئات من رجال الرشطة والعديد 
من الوزراء والش�خصيات العامة "أنا أحرص 
عى حقوق اإلنس�ان من أي ح�د تاني." لكنه 
أض�اف "خيل بال�ك وأنت بتطال�ب بحقوقك.. 

خيل بالك أوعي تضيعنا معاك."
وأق�رت الحكومة قانون تنظي�م التظاهر بعد 
ش�هور قليلة من عزل مريس املنتمي لجماعة 

اإلخوان املسلمني يف يوليو تموز 2013.
ويف ع�ام 2011 كان ي�وم عي�د الرشطة بداية 
النط�الق االنتفاضة الش�عبية التي اس�تمرت 
18 يوما وانته�ت باإلطاحة بمبارك بعد ثالثة 

عقود من الحكم االستبدادي.
وق�ال الس�ييس الي�وم "أن�ا م�ش بق�ول إن 
املظاه�رة مرفوض�ة أب�داً. أنا ب�س بتكلم أن 
احنا حطينا موضوع التظاهر وإدناله مكانة 
مقدرة. ولكن التس�عني ملي�ون دول عايزين 
ياكلوا ويرشبوا وعايزين يعيشوا ويطمنوا عى 
بكرة."ودعا الس�ييس النش�طاء لدعم جهود 
حكومته الرامية لتحس�ني الصح�ة والتعليم 
وحي�اة الفق�راء مش�را إىل أن املظاهرات قد 

تعيق هذه الجهود.
وتس�عى مر إلصالح االقتص�اد الذي عانى 
السياس�ية واالحتجاجات  جراء اإلضطرابات 
التي تشهدها مر منذ االنتفاضة عى مبارك 
وكذلك هجمات املتش�ددين اإلس�الميني التي 

تصاعدت منذ عزل مريس.
حكومت�ه  أج�رت  الس�ييس  انتخ�اب  ومن�ذ 
إصالحات اقتصادية تهدف لجذب املستثمرين 

األجانب للبالد مرة أخرى.
وس�تجري االنتخاب�ات الربملاني�ة الت�ي طال 
انتظارها عى مرحلتني يف ش�هري مارس آذار 
وإبريل نيس�ان. وتأمل الحكومة يف أن تحقق 
االنتخابات االس�تقرار للبالد بعد أربع سنوات 

من االضطرابات.
ويق�ول معارض�ون إن العملي�ة االنتخابي�ة 
صورية نظرا للمناخ الس�يايس العام وتراجع 

الحريات السياسية.
وخالل كلمته الثالثاء شدد السييس عى أهمية 
محارب�ة اإلره�اب والتط�رف عاملي�ا وقال إن 
"مر ستنتر" يف معركتها ضد املتشددين.

وقت�ل مئ�ات من أف�راد الجي�ش والرشطة يف 
هجمات يشنها متشددون غاضبون من عزل 
مريس. ووقعت أغلب الهجمات يف سيناء حيث 
يتمركز متشددون أعلنوا البيعة لتنظيم الدولة 
اإلس�المية الذي استوىل عى مساحات واسعة 

يف سوريا والعراق.
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اعتقلت الس�لطات الرتكية 23 ش�خصا 
بينه�م مس�ؤولون كب�ار س�ابقون يف 
مؤسس�ات اتص�االت ووكاالت علمي�ة 
بتهمة املش�اركة يف عمليات تنصت عى 
مس�ؤولني حكومي�ني، بينه�م الرئيس 

رجب طيب اردوغان.وقالت وكالة أنباء 
األناض�ول الحكومية إن املدعي العام يف 
القضي�ة أص�در مذكرات اعتق�ال بحق 
28 ش�خصا يف أنقرة وإسطنبول ومدن 
إن ه�ذه ه�ي  الوكال�ة  أخرى.وقال�ت 
املوجة الرابعة من االعتقاالت التي تطال 
مشتبهني باملشاركة يف عمليات التنصت 

املرتبطة بادعاءات بالفساد صدرت ضد 
إردوغان ومقربني منه العام املايض.

وبني املس�تهدفني يف حمل�ة االعتقاالت 
العل�وم  لوكال�ة  س�ابق  مدي�ر  نائ�ب 
والتكنولوجي�ا )Tubitak( حس�ن باالز 
ونائب مدير س�ابق ملؤسسة االتصاالت 
نهاد سني.ومن الجوانب املثرة للقضية 

أن أح�د مس�تخدمي موق�ع التواص�ل 
االجتماع�ي "توي�رت" تحت اس�م فؤاد 
عون�ي أعلن أس�ماء االش�خاص الذين 

اعتقلوا قبل اعتقالهم.
ويكتنف الغموض شخصية فؤاد عوني، 
وإن كان البع�ض يش�ك بأن�ه أحد كبار 

املسؤولني الحكوميني.

ترسيبات
وبرز ادعاء مبني عى األرشطة الصوتية 
املرسبة يف شهر شباط من العام املايض 
بأن اردوغان طلب من ابنه بالل التخلص 

من مبلغ 30 مليون يورو نقدا.
التس�جيالت  إردوغ�ان  ووص�ف 

بأنه"مونتاج حقر".

وقال ف�ؤاد عون�ي إن اردوغ�ان غضب 
لترسيب األرشطة وأمر بإتالفها.

وعق�دت الجلس�ة األوىل للمحاكم�ة يف 
2 كان�ون الثاني، حيث مث�ل 13 متهما 
أم�ام املحكمة متهمني بالتجس�س عى 

اردوغان حني كان رئيسا للوزراء.
وبني املتهمني حارسه الشخيص السابق 

ورئيس قسم األمن يف رئاسة الوزراء.
وقد طردت حكومة اردوغان اآلالف من 
رجال الرشطة وعددا كبرا من القضاة، 
ودفع رئيس الوزراء باتجاه سن قانون 
يحك�م قبضة الدولة ع�ى القضاء، مما 
أثار القل�ق يف تركيا والخارج عى وضع 

الديمقراطية.

السييس للمرصيني: تظاهروا دون االرضار بمرص

األمن الرتكي يعتقل 23 مواطنًا بتهمة »التنصت« عىل اردوغان
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رفض مجلس الشورى السعودي مراقبة منازل املواطنني 
بالكام�رات والتقنيات الحديثة التي تقدمها مؤسس�ات 

القطاع الخاص واعترب انها تنتهك الحريات الخاصة.
وكانت لجنة امنية سعودية تقدمت بمقرتح دعت فيه إىل 
إضافة مادة جديدة ملادة نظام الحراسات األمنية املدنية، 
بم�ا يمكن القطاع الخ�اص من تقديم خدم�ات املراقبة 
ملن�ازل املواطنني.وقال العض�و اللواء ن�ارص العتيبي ان 
"العال�م أجمع ب�دأ العمل بتقنيات امل�دن الذكية وأصبح 
االعتم�اد ع�ى التقني�ة دورا فاعال يف تحدي�د الجريمة".

وتس�تعد مدينة ينب�ع الصناعي�ة ألن تك�ون أول مدينة 
ذكية يف اململكة الس�عودية بعد أن قامت بتوقيع اتفاقية 
لتطويرها مع رشكة "بيانات األوىل لخدمات الشبكات".

وتعت�زم وزارة الداخلية الس�عودية إطالق مركبات أمنية 
ذكية بتقنيات عالية، تس�ر يف الشوارع تستطيع كشف 
مركب�ات املطلوب�ني أمني�ا بتقني�ات حديثة.وس�تكون 
املرحل�ة األوىل إلط�الق املركب�ات األمني�ة م�ن العاصمة 
الري�اض، وس�تكون مجه�زة بكام�را وجه�از رص�د 
وتحسس وجهاز قراءة الباركود للسيارات عن بعد.وافاد 
املقدم محسن الشهراني مدير الشؤون اإلعالمية يف األمن 
العام بالس�عودية يف وقت س�ابق أن أش�كال الس�يارات 
الذكي�ة لن تتغ�ر ع�ن بقي�ة املركب�ات األمنية.وأضاف 
الش�هراني "ولم نرغب يف تغير ش�كل السيارات نفسها 
حتى ال تصبح عالمة واضحة للمخالفني، وتركنا العملية 
مفتوحة ألي مركب�ة أمنية".ويب�دو أن الهاجس األمني 
بات الش�غل الش�اغل لكثر من أعضاء مجلس الشورى، 
ما دفع بعضهم الق�رتاح مراقبة منازل اململكة إلكرتونيًّا 
ع�رب تقني�ات حديث�ة.ويف تقرير م�ؤرش الس�الم العاملي 
الص�ادر لعام 2014، احتلت اململك�ة املرتبة 80 يف معدل 
الجريمة من أصل 162 دولة مذكورة يف التقرير، وجاءت 

أب�رز االعتب�ارات مرك�زة عى جرائ�م العن�ف كالرسقة 
والقتل.بينما تحدثت جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 
عن أن رسقة الس�يارات تأتي يف املرتبة األوىل يف "الجرائم 
االقتصادية"، ثم رسقة املنازل، وثالثا املحال التجارية.ويف 
أحد تقاريرها، ذكرت قناة إم بي يس نقال عن إحصائيات 
رسمية، أن اململكة تش�هد جريمة رسقة كل ساعة، وأن 
الجه�ات األمنية تمكن�ت يف عام واحد من اس�رتجاع ما 
نسبته 46 باملئة من إجمايل عدد السيارات املرسوقة والتي 
بلغت 9000 سيارة.ورأى عدد من األعضاء يف مداخالتهم 
إثر طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقش�ة أن املقرتح 
يسهم يف زيادة بسط األمن وانعكاسه عى شعور املواطن 
باألمان، ورأوا فيها عامل مس�اعد ملهام مكافحة عنارص 
اإلرهاب وتهريب املخدرات.يف املقابل، رأى أعضاء الشورى 
الذين صوتوا ضد املقرتح أنه ينتهك خصوصية املواطنني 
وحرمة املس�اكن ب�دون وجه حق.ورأى الش�ق املعارض 
أن األم�ن م�ن أوىل مس�ؤوليات الدولة، ولفت�وا النظر إىل 
أن ه�ذا املقرتح قد ينتهك خصوصي�ة املواطنني.واعتربوا 
ان املقرتح يحتاج إىل ضوابط مستش�هدين ببعض صور 
النته�اكات لخصوصيات الن�اس يف املراكز التجارية التي 
تتوىل رشكات الحراس�ة مهام حراس�تها ث�م رفعها عى 
مواقع التواصل.وكانت وزارة الداخلية السعودية حددت 
14 رشطاً للمؤسس�ات الحكومية الراغبة يف التعاقد مع 

رشكات أو مؤسسات الحراسة األمنية املدنية الخاصة.
إىل  الداخلي�ة يف وق�ت س�ابق تعميم�اً  ووّجه�ت وزارة 
الوزارات واملؤسس�ات الحكومية الراغب�ة يف التعاقد مع 
الرشكات األمنية، باش�رتاط أن يك�ون الحراس حاصلني 
عى ش�هادات تدريبية وتأهيلية م�ن مراكز تدريب األمن 
الع�ام أو املراك�ز التدريبي�ة املعتمدة.وش�ملت الرشوط 
أن يلت�زم الحراس بال�زي املوحد، وأن تك�ون الرشكة أو 
املؤسس�ة حاصل�ة عى ش�هادات إثب�ات خلو الس�وابق 
لحراس�ها ومنس�وبيها، وأن توفر التأمني الطبي لجميع 

أفراد الحراسات، وتلتزم بالتأمينات االجتماعية.

الشورى السعودي يرفض مراقبة منازل 
اعــالن»السعوديني إلكرتونيًا«

تعلن  لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة  عن ايجار )العقارات( املدرجة اوصافه ادناه 
وذل�ك بعد م�رور )30( يوما تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش االع�الن يف احدى الصحف اليومي�ة فعى الراغبني 
باالش�رتاك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا مس�تصحبني معهم وصل 
التأمين�ات القانونية البالغ�ة )30 % من القيمة املقدرة لكامل فرتة االيجار(.. ونس�خة من هوية االحوال 
املدنية وبطاقة الس�كن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور اللجنة واملس�اندين له�ا ويف حال حصول 
املزايدة يف يوم عطلة رس�مية س�تجري املزاي�دة يف اليوم الذي ي�يل العطلة وال يجوز الدخ�ول باملزايدة اال 

صاحب وصل التأمينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني.

مدة االيجارالقيمة المقدرة/ سنوياالمساحةرقم العقار وموقعهت

1
معرض س�يارات/ الحي الصناعي/ طريق 

النجف )د/ 600 ه�(
150800.000 م2

سنة واحدة/ بصورة 
مؤقتة

2
معرض س�يارات/ الحي الصناعي/ طريق 

النجف )بال جزء من 600 ه�(
4502.000.000 م2

سنة واحدة/ بصورة 
مؤقتة

3
معرض س�يارات/ الحي الصناعي/ طريق 

النجف )1 من 2/ 12557/ 61 جزيرة(
ثالث سنوات8005.000.000 م2

ثالث سنوات160061.000.000 م2مغسل رقم/ 4 / 40 / 34( فريحة4

سنة واحدة5800285.000.000 م2علوة بيع االغنام/ 1 / 411 / 40 فريحة5

6
)مخزن( الحي الصناعي/ طري�ق النج�ف 

)جزء من تصميم 600 ج�(
سنة واحدة6003.000.000 م2

7
حانوت رقم/ 1 الحي الصناعي جزء من 

3/ 5869/ 61 جزيرة
ثالث سنوات18756.000 م2

8
حانوت رقم/ 3 الحي الصناعي جزء من 

3/ 5869/ 61 جزيرة
ثالث سنوات5412.000 م2

9
حانوت رقم/ 4 الحي الصناعي جزء من 

3/ 5869 / 61 جزيرة
ثالث سنوات17720.000 م2

ثالث سنوات121.350.000 م2حانوت رقم/ 8 حي االرسة10

وزارة البلديات واالشغال العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلدية كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

العدد: 708 
التاريخ: 12 / 1 / 2015 

م.ر. مهندسني
ضياء محادي جاسم الزبيدي
مدير بلدية كربالء املقدسة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الزبيدية
العدد 544 / ب / 2014 

اىل االش�خاص الثوالث اىل جانب املدعى عليهم 
) ع�ذاب احمد فرح�ان وعذابة احم�د فرحان 
ومزه�ر هني�دي وعكط�ه ردام ( بتاريخ 31 / 
12 / 2014 اص�درت محكم�ة ب�داءة الزبيدية 
قراره�ا املرق�م 544 / ب / 2014 املتضم�ن 
اع�ادة القوة التنفيذية للقرار املرقم 21 / ب / 
2004 وامل�ؤرخ يف 9 / 11 / 2004 واملتضم�ن 
الزام املدعى عليهم كل من صرب قاس�م كنهار 
وعدي صرب قاس�م وشيماء صرب قاسم اضافة  

اىل تركة مورثهم ملكية مزهر هنيدي .
القايض
غازي رحيم التميمي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة  استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد 13 / ش / 2015 

اعالن
اىل املدعى عليه / احمد هادي احمد

اقام�ت املدعي�ة زه�راء عب�د الجب�ار طارش 
الدع�وى ام�ام ه�ذه املحكمة واملرقم�ة 13 / 
ش / 2015 والت�ي تطلب فيها التفريق للهجر 
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ لذا تق�رر تبليغك يف صحيفتني 
محليت�ني يف موع�د املرافعة املواف�ق 25 / 1 / 
2015 ويف حال�ة ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عن�ك قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وفق االصول .
القايض
ربيع مغيرت حداد
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بابل حتذف مشاريع مستمرة بكلفة 558 مليار دينار
      ديالى/المستقبل العراقي

عقد مركز ابحاث الطفولة واألمومة في جامعة ديالى، ندوة 
علمية عن سرطان الثدي وآثاره النفسية واالجتماعية بحضور 

عدد من األساتذة والباحثين من مختلف الجامعات العراقية.
ألعلم�ي,  والبح�ث  العال�ي  التعلي�م  ل�وزارة  بي�ان  وق�ال 
تلقته”المس�تقبل العراقي”, أن “الندوة تهدف الى نش�ر الوعي 
والح�د م�ن س�رطان الثدي، ع�ن طري�ق التعري�ف باألعراض 
والعالج، وأهمية المراجعات الطبية المعرفة التي س�تؤدي إلى 

الكشف المبكر عن سرطان الثدي”.
وتضمن�ت الندوة، القاء محاض�رة  للدكتور مصطفى خليل 
حميد، تطرق فيها عن الكش�ف المبكر لسرطان الثدي وطريقة 
عالج�ه والتي تعتمد بش�كل كبير على رغب�ة المريض بالعالج 
ومساعدة الطبيب وافراد االسرة له، وزيادة مستويات المعرفة 

ومستوى تمكين المريض للتغلب عليه”.

      بغداد/المستقبل العراقي

ق�ررت وزارة الموارد المائي�ة، عدم من�ح تراخيص جديدة 
لبحيرات األس�ماك من اآلن فصاعدا، عازية سبب القرار الى أن 

تلك البحيرات تشكل ربع الكميات المهدورة من المياه.
 وق�ال وزي�ر الم�وارد المائية محس�ن الش�مري ف�ي بيان 
صحف�ي، إنه “البد م�ن اجراءات حازمة ض�د المتجاوزين على 
المياه”، مش�يرا الى أن “على الدولة تحمل مسؤولياتها الكاملة 
ورف�ع التجاوزات والبد م�ن معالجة التجاوزات بأس�رع وقت 

ممكن”.
وأض�اف الش�مري أنه “يج�ب أن يكون هناك ق�اض في كل 
محافظ�ة م�ن محافظ�ات الع�راق لتن�اول قضاي�ا التجاوزات 
والمش�اكل التي تتعلق بموارد المياه ف�ي العراق”، الفتا الى أن 
“ال�وزارة لن تمنح تراخيص بحيرات االس�ماك بع�د االن النها 

تشكل حوالى ربع الكميات المهدورة من المياه”

      بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرب�اء، عن فقدان 500 ميغاواط من حصة 
محافظة بغداد بعد فصل خطين لنقل الطاقة، وعزت السبب الى 

استهداف برجين بعمل “إرهابي” في محافظة بابل.
وقال�ت ال�وزارة ف�ي بيان صحف�ي، إن�ه “تم فق�دان 500 
ميغاواط من حصة محافظة بغداد بعد فصل خطي نقل الطاقة 
الكهربائية )جنوب بغداد�� المس�يب الحرارية( و)جنوب بغداد 
�� المسيب الغازية(”.وأضافت الوزارة في بيانها أن “سبب ذلك 

يعود الى استهداف برجين بعمل إرهابي في محافظة بابل”.
وكان�ت وزارة الكهرباء أكدت، ف�ي )4 كانون االول 2014(، 
ان ش�بكات التوزيع في بغداد ال تغطي نص�ف الحاجة الفعلية، 
وف�ي الوقت الذي اش�ارت إلى ان مش�كلة الوقود التس�مح اال 
بانتاج 60 %، دعت البرلمان الى دعم جهود الوزارة عبر ترشيد 
االس�تهالك بالتعرفة التصاعدية والتي تتيح للمواطن استهالك 

مناسب دون اسراف.

جامعة دياىل تعقد ندوة علمية
عن رسطان الثدي وآثاره النفسية

املوارد املائية تقرر عدم منح 
تراخيص جديدة لبحريات االسامك

ختصيص 10 مليارات دينار إلعادة 
تأهيل سد املوصل

    بابل/المستقبل العراقي
 

أعل�ن مجلس محافظ�ة بابل، امس 
الثالث�اء، ع�ن ق�رار المجل�س بحذف 
والمخصص�ة  المس�تمرة  المش�اريع 
وناحيتي�ن  وقض�اء  الحل�ة  لمدين�ة 
دين�ار  ملي�ار   558 نح�و  والبالغ�ة 
المجاري،  وتوزيعه�ا عل�ى مش�اريع 
خدم�ة  ضع�ف  ال�ى  الس�بب  عازي�اً 
وتجنب�اً  المحافظ�ة  ف�ي  المج�اري 
لتعرضها للفيضانات بس�بب األمطار.

وق�ال نائب رئيس مجل�س  المحافظة  
عقي�ل  الربيع�ي ، إن “المجل�س وافق 
خ�الل الجلس�ة على حذف المش�اريع 
المس�تمرة والمخصصة لمدينة الحلة 
وقض�اء الهاش�مية وناحيتي القاس�م 
والمدحتي�ة والبالغ�ة 558 مليار دينار 
وتوزيعه�ا على مش�اريع  المجاري”.

وأضاف الربيع�ي، أن “المجلس ناقش 
الموض�وع ألربع جلس�ات اس�تضاف 
فيها نائب محافظ بابل وس�ام أصالن 
وتوصل�وا له�ذا القرار المه�م”، عازياً 
السبب الى “اس�تمرار العمل بمشروع 
المجاري يجن�ب الحلة من الفيضانات 
التي تعانيها في موس�م  األمطار”.من 
جهته, ق�ال نائب محافظ بابل وس�ام 
اص�الن، ان�ه “بع�د مناقش�ات طويلة 
ومس�تمرة لش�هر كام�ل م�ع اعضاء 
المجل�س حول حذف مبال�غ من أربعة 
اقضي�ة ونواح�ي ف�ي باب�ل  والبالغة  
558  ملي�ار  دينار  وجعلها  لمش�اريع  

المجاري  فيهما”، مبيناً، أن “مشاريع 
المج�اري تعّد مش�اريع  س�تراتيجية 
مهم�ة ألن تلك األقضية والنواحي غير 
أن  اص�الن،  بها”.وأض�اف  مخدوم�ة 
“الحكومة المحلي�ة أحالت المرحلتين 
األول�ى والثاني�ة الخاص�ة بمش�روع 

مج�اري الحل�ة الكبي�ر الذي س�يخدم 
مدينة الحلة حيث تمثلت المرحلة األولى 
التصاميم ومحطة المعالجة الرئيس�ة 
ووصلت مراحل محط�ة المعالجة الى 
85بالمئة من قبل الش�ركة الصينية”.

وتابع اصالن “قامت ش�ركتان بتنفيذ 

المرحلة الثانية من المحطة الرئيس�ة 
وصوالً الى مجسر نادر الثالثة وصوالً 
الى مجسر الثورة والعمل متواصل من 
دون توق�ف ول�م تح�دث أي صعوبات 
خ�الل العمل الحالي”، مبين�اً ان “قرار 
بإنج�از  باإلس�راع   سيس�هم  الي�وم 

المش�روع بوقت�ه  المحدد”.يذك�ر أن 
مش�روع مجاري الحلة سيخدم مدينة 
الحل�ة بكامله�ا ألنه�ا غي�ر مخدومة 
بالمج�اري إال بنس�بة 10 بالمئ�ة وقد 
تعرض�ت  ش�وارعها وإحياؤه�ا  ال�ى 

الغرق  بسب  األمطار الغزيرة.

     المثنى/المستقبل العراقي

أعلنت دائرة صح�ة المثنى، عن إتالف أكثر 
من 3 أطنان من المواد الغذائية والمش�روبات 
لعدم مطابقتها للشروط الصحية خالل حملة 
موس�عة نفذتها وح�دة الرقاب�ة الصحية في 
المحافظ�ة، فيما بّينت أن جهاز األمن الوطني 

قام بفرض غرامات مالية على المخالفين.
وقال�ت مس�ؤول وح�دة الرقاب�ة الصحية 
ف�ي دائ�رة صح�ة المثنى، وس�ن ع�ارف ، أن 
“دائرة صحة المثنى أتلف�ت كميات كبيرة من 
مواد غذائية وصل�ت ألكثر من 3 أطنان، كانت 
موزع�ة على بعض المحال التجارية في مركز 
المدين�ة، إضاف�ة إلى مواد أخ�رى ضبطت في 
قض�اء الرميثة، جنوبي غرب المحافظة، لعدم 

مطابقتها للشروط القانونية”.
الميداني�ة  الف�رق  أن  ع�ارف،  وأضاف�ت 
“ضبطت كميات هائلة من مش�روبات منتهية 
الصالحي�ة، بع�د متابع�ة األس�واق المحلي�ة 
ومعرف�ة ماهي�ة البضائ�ع الداخلة لألس�واق 
بالتع�اون مع جهاز األمن الوطني الذي بدوره 
ف�رض غرامات مالي�ة على المخالفي�ن الذين 

يتاجرون بأرواح األبرياء من األهالي”.

م�ن جانب�ه, قال عض�و مجل�س محافظة 
المثنى فهد سيف ، أن “وحدة الرقابة الصحية 
ف�ي دائرة صح�ة المثنى وجه�ت ضربة قوية 
لألس�واق المتواجدة س�واء في مركز المدينة 
أو أطرافه�ا م�ن أقضيتها ونواحيه�ا للحد من 
انتش�ار المخالفي�ن” منوه�اً ان “جهاز األمن 
الوطن�ي اس�تطاع أن يوج�ه غرام�ات مالي�ة 
للتج�ار م�ع أحالتهم للقضاء لينال�وا جزاءهم 

العادل وليكونوا عبرة لغيرهم”.
يذك�ر أن صح�ة المثن�ى قد ه�ددت بإنزال 
أقص�ى العقوب�ات بحق من يتعم�د بيع المواد 
الغذائي�ة المنتهي�ة المفع�ول وع�دم التهاون 
معه�م ليكونوا عبرة لغيره�م فضالً عن تقليل 

حجم ضبط هذه الكميات بين الحين واآلخر.

املثنى تتلف أكثر من 3 أطنان من مواد غذائية 
منتهية الصالحية

     بغداد/ المستقبل العراقي

الصح�ة  وزي�رة  بحث�ت 
م�ع  حس�ين  حم�ود  عديل�ة 
الس�فير المفوض فوق العادة 
ل�دى  اوكراني�ا  لجمهوري�ة 
انات�واي  الع�راق  جمهوري�ة 
مارينيتس سبل تعزيز التعاون 

الصحي بين البلدين.
ل�وزارة  بي�ان  وق�ال 
لمس�تقبل  ا ” تلقته , لصحة ا
العراقي”, أن “حمود استقبلت 
ف�ي  االثني�ن,  االول  ,ام�س 
مكتبها في مقر الوزارة ببغداد, 
السفير االوكراني بحثت  معه 
س�بل تعزيز التع�اون الصحي 
بين العراق واوكرانيا الس�يما 
ف�ي مج�ال االس�عاف الجوي 
التفاه�م  مذك�رة  وتفعي�ل 
والتع�اون الصحي بين البلدين 
بم�ا يع�زز اواص�ر العالق�ات 

الثنائية بين الجانبين .
عل�ى صعيد أحر ذكر البيان 

ترأس�ت  الصح�ة  ان “وزي�رة 
لمناقش�ة  الموس�ع  االجتماع 
قان�ون التعدي�ل الثان�ي رقم ) 
19 ( لس�نة ) 2013 ( لقان�ون 
غي�ر  المحافظ�ات  مجال�س 

المنتظمة بإقليم .
ف�ان”  البي�ان,  وبحس�ب 
الوزيرة ناقش�ت مع الوكيلين 
االداري والفني والمفتش العام 
لل�وزارة وع�دد م�ن المديرين 

الت�ي  الصالحي�ات  العامي�ن 
ال يمك�ن نقله�ا ف�ي المرحلة 
المحافظ�ات  ال�ى  الحالي�ة 
الرتباطها بالسياس�ة الصحية 
الخدم�ات  وتكام�ل  الوطني�ة 
الصحي�ة للمواطني�ن وإع�داد 
ورق�ة عمل تتضم�ن المحاور 
م�ع  لمناقش�تها  المختلف�ة 
الس�ادة المحافظين ورؤس�اء 

مجالس المحافظات”.

وزيرة الصحة تبحث مع السفري االوكراين 
تعزيز التعاون الصحي

      بغداد/المستقبل العراقي

اك�دت وزارة ألزراعة ، معالجة اكثر من 
2000 دون�م من الكثبان الرملية المتحركة 
ضم�ن مش�اريع مكافح�ة التصح�ر ف�ي 
محافظة ذي قار، وبالطريقة الميكانيكية 
الي�ات  بواس�طة   ) الطيني�ة  التغطي�ة   (

المشروع.
وقال مدير اعالم وزارة الزراعة هارون 
“دائ�رة مكافح�ة  إن   ، الحجام�ي  رش�يد 
التصح�ر التابع�ة ل�وزارة الزراع�ة قامت 
بانش�اء س�واتر ترابي�ة ضمن المش�روع 
المذك�ور بواقع )20( ك�م وتطهير قنوات 
ال�ري بواق�ع )50( ك�م وزراع�ة وانت�اج 

الش�تول من النبات�ات المتحمل�ة للجفاف 
والملوح�ة تصل الى اكث�ر من ) 300000( 
ش�تلة”، فضال عن زراعة “عقل االثل ونثر 
بذور شوك الش�ام في المواقع قبل موسم 
س�قوط االمطار وبما يس�اعد على نش�ر 

النبات الطبيعي”.
“اس�تمرار  ال�ى  الحجام�ي،  واش�ار 

الوزارة ومن خالل دائرة الغابات والتصحر 
في ادخ�ال اصن�اف جدي�دة م�ن النباتات 
المتحمل�ة للجف�اف والملوحة مث�ل نبات 
)الكيكوي�ا( للمس�اهمة ف�ي القضاء على 
التصحر وتحقيق نسب متقدمة من النجاح 

لمختلف المشاريع”.
يذك�ر ان وزارة الزراع�ة تق�وم بتنفيذ 

ال�ى  الهادف�ة  االس�تراتيجية  المش�اريع 
مكافحة التصح�ر وزيادة الغط�اء النباتي 
الرملي�ة  الكثب�ان  تثبي�ت  مش�روع  مث�ل 
ومش�روع الواحات الصحراوية ومشروع 
تنمية المراعي الطبيعية بغية التخفيف من 
العواصف الترابية وحماي�ة البيئة من اثار 

الجفاف والتصحر.
     بغداد/المستقبل العراقي

أصدرت محكمة الجنايات في الكرخ 
حكماً بالسجن المؤبد على مدان بعملية 
قتل ش�خص بحجة وج�ود عالقة غير 
مش�روعة م�ع ش�قيقته.ونقل المركز 
اإلعالمي للس�لطة القضائية االتحادية 
عن مصدر قضائي قوله,انه “تم العثور 
عل�ى المجني علي�ه ملقى عل�ى جانب 
الطري�ق ف�ي منطقة ابودش�ير  جنوب 
غرب بغ�داد”، متابعا انه “كان مضرجا 
بدمائ�ه نتيج�ة تعرض�ه إل�ى طعن�ات 
عديدة بالسكين في صدره ورقبته ويده 
اليس�رى وظل ينزف حتى لفظ أنفاسه 

األخيرة”.
وأض�اف المصدر, انه “ت�م التعرف 
عل�ى المتهم م�ن خالل الهات�ف النقال 
الس�لطات  وج�دت  حي�ث  للضحي�ة 
المكالم�ات  س�جل  ف�ي  المتخصص�ة 
اتصاالت سابقة بينهما”، مبينا أن “لدى 
التحقيق م�ع المتهم- وه�و من أرباب 
الس�وابق- اعترف بارتكابه الجريمة”.

واك�د المص�در ان “المحكم�ة وج�دت 
األدلة كافية لتجريم المتهم واالستدالل 
بالم�ادة 132/1 من قان�ون العقوبات 
كون�ه ش�ابا ف�ي مقتب�ل العم�ر بغية 
منحه فرصة إلصالح نفس�ه”.وخلص 
المص�در إل�ى أن “الس�جن المؤبد بحق 
المدان صدر على وفق المادة 406/1/أ 
م�ن قان�ون العقوبات اس�تدالال باألمر 
رقم 3 لسنة 2004 أوال منه الصادر من 
مجلس الوزراء وأن الحكم قابل للتمييز 
التلقائ�ي اس�تنادا إلى الم�ادة 182 / أ 

األصولية”.

السجن املؤبد ملدان 
بقتل شخص طعنًا 

يف بغداد

الزراعة تعالج اكثر من 2000 دونم من الكثبان الرملية

     بغداد/ المستقبل العراقي

باش�رت محافظة بغداد بإكس�اء 
شوارع مجمع النبي يونس للنازحين 
في منطقة النه�روان دعما لواقعهم 

الخدمي .
بي�ان  ف�ي  المحافظ�ة  وقال�ت 
صحف�ي, ان�ه “وبتوجيه وإش�راف 
مباش�ر من قبل محاف�ظ بغداد علي 
محس�ن التميم�ي, باش�رت الكوادر 
الهندس�ية ف�ي المحافظة باكس�اء 
الط�رق بمجمع النب�ي يونس إليواء 
النازحين دعم�ا منها لتغيير واقعهم 
الخدم�ي “ , الفت�ا ال�ى “ ان كلف�ة 
المشروع تجاوزت 490 مليون دينار 
وبطول 14,284 متر مربع وبارتفاع 

10 سم  “.
ان “محافظ�ة  البي�ان,  وأض�اف 
الش�وارع  رص�ف  تعت�زم  بغ�داد 
للنه�وض  المقرنص�ة  باألرصف�ة 
ال�ذي  للمجم�ع  التحتي�ة  بالبن�ى 
س�يتم االس�تفادة من�ه بع�د ع�ودة 
النازحين الى ديارهم بإسكان اهالي 

العش�وائيات والحاالت الطارئة التي 
تواجه البلد”, مش�يرا الى ان “ أعمال 
البناء والتطوير للمجمع يش�ارك بها 
الش�باب النازحين في المجمع الذي 

وّفر فرص عمل لهم وللعاطلين  “ .
ولفت البيان الى ان “ ادارة المجمع 
تتاب�ع س�ير العمل بش�كل مس�تمر 
وعن كثب كذل�ك متابعة الجهد اآللي 
ال�ذي وفرت�ه المحافظ�ة لمجمعات 

النازحي�ن وتعم�ل لليال ونه�ارا من 
اج�ل تلبي�ة احتياجات تلك األس�ر “ 
, مؤك�دا “ ان االعمال مس�تمرة في 
مجمع نب�ي الله يونس ف�ي منطقة 
النهروان  النجاز المشاريع الخدمية 
كاف�ة خالل الفت�رة القادمة من اجل 
توفير الخدمات الضرورية للنازحين 
والعمل على تقليل معاناتهم وتامين 

العيش الكريم لهم “ .

حمافظة بغداد تبارش باكساء شوارع جممع
النبي يونس للنازحني

     واسط/المستقبل العراقي

أعلنت إدارة مص�رف االتحاد 
أول  افتت�اح  ع�ن  أالس�تثماري 
فرع له�ا في واس�ط برأس�مال 
ق�دره 250 مليار دين�ار عراقي، 
مبينة أنه يعكس حال االستقرار 
بالمحافظ�ة، ف�ي حي�ن أعربت 
غرف�ة تجارة واس�ط ع�ن أملها 
اس�تثمارية  مص�ارف  افتت�اح 
ف�ي كل مدين�ة عراقية لتش�جع 
القطاع الخاص وتفعيل النشاط 

االقتصادي في المحافظات.
وق�ال رئي�س مجل�س إدارة 
إن  المياح�ي،  عل�ي  المص�رف 
“الف�رع الجدي�د ه�و األول ف�ي 
محافظة واسط، برأسمال قدره 
250 مليار دينار عراقي”، عاداً أن 
“افتتاحه يعكس حالة االستقرار 
في المحافظة ويش�جع القطاع 
الخاص على اإلس�هام في إعادة 

إعمارها”.
من جانبه,رحب رئيس غرفة 

تج�ارة واس�ط، محم�د ضي�اء 
عم�ران، بافتتاح الفرع، مبيناً أن 
“المس�تثمرين بحاجة إلى نظام 
مصرفي يقدم لهم ضمانات مالية 
لتمشية أعمالهم”، معرباً عن أمله 
بأن “تفتتح مصارف استثمارية 
ف�ي كل مدينة عراقية لتش�جيع 
القطاع الخاص وتفعيل النشاط 
المحافظات”. ف�ي  االقتص�ادي 

وحضر حف�ل االفتتاح مجموعة 
السياس�ية  الش�خصيات  م�ن 
واس�ط  ف�ي  واالقتصادي�ة 
يتقدمه�م المحافظ محمود عبد 

الرضا طالل.
يذك�ر أن محافظ�ة واس�ط، 
الكوت،)180 كم  مركزها مدينة 
جنوب ش�رق العاصم�ة بغداد(، 
ش�هدت ف�ي الس�نوات األخيرة 
أهلي�ة ع�دة،  افتت�اح مص�ارف 
منه�ا الش�مال والخلي�ج وبغداد 
والتمويل،  واالقتصاد لالستثمار 
والوركاء  اإلس�المي  والمصرف 
فضالً عن المص�ارف الحكومية 
أساس�اً  موج�ودة  كان�ت  الت�ي 
كالرافدي�ن والرش�يد والعقاري 

والزراعي.

افتتاح أول فرع ملرصف االحتاد االستثامري
يف واسط



اعتداء إرسائييل جديد عىل سورية دفع ثمنه هذه 
املرة "حزب الله". فبعد حوايل س�بع سنوات عىل 
اغتي�ال عماد مغنية يف دمش�ق، أغارت الطائرات 
اإلرسائيلية عىل س�يارتني ق�رب مدينة القنيطرة 
عن�د الحدود مع الجوالن املحتل، واغتالت قائدين 
عس�كريني من حزب الله وأربعة ضباط إيرانيني، 
وكان من بني الش�هداء جهاد مغنية ابن الشهيد 
عماد مغنية، لينضم اىل قوافل الشهداء عىل خطى 
وال�د. باملقابل عق�دت القيادة العلي�ا لحزب الله 
اجتماعاً طارئاً وس�ط دع�وات تطالب برضورة 
ال�رد عىل هذا الع�دوان اإلرسائييل، ألنهم يدركون 
أن ه�ذه االعت�داءات اإلرسائيلي�ة املتك�ررة عىل 
سورية ولبنان تشكل اس�تفزازاً للكرامة العربية 
واالس�امية، وطعن�ًا له�ا يف مقت�ل، وال ب�د من 
وضع حد لها بأي ش�كل من األشكال، فقد طفح 
كيل صربه�م، ويف إطار هذا ومن�ذ إعان جريمة 
االغتيال، تعيش إرسائيل حالة متنامية من القلق 
والخش�ية غري املس�بوقني، فه�ي متيقنة من أن 
ال�رد آت ال محالة، ومفتقرة يف الوقت نفس�ه إىل 
معلوم�ات حس�ية تقودها إىل تحدي�د مكان الرد 
وزمان�ه وحجم�ه وأس�لوبه، األم�ر ال�ذي يطلق 

العنان لتقديرات وتنبؤات اس�تخبارات واس�عة، 
وهي يف أغلبها تقديرات تشاؤمية مقلقة.

 حال�ة الرعب التي تعيش�ها إرسائيل اليوم بفعل 
التقاري�ر الكث�رية الت�ي تتحدث ع�ن الصواريخ 
املوجودة لدى حزب الل�ه ومداها البعيد والتي قد 
ت�ودي بإرسائي�ل إىل الزوال، تجع�ل عيون رئيس 
ال�وزراء اإلرسائييل ووزير دفاعه ش�اخصة نحو 
الس�احتني اللبناني�ة والس�ورية، وخاص�ة بع�د 
زي�ادة قوة ح�زب الله التي تختل�ف تدريجياً عن 
ق�وة الح�زب الذي ح�ارب جيش االحت�ال العام 
2006، م�ن حي�ث تنظيم�ه الديناميك�ي ال�ذي 
يفهم ويتفهم املتغريات التي دخلت عىل الس�احة 
اإلقليمي�ة والدولي�ة، لذل�ك ف�إن االحت�ال يقف 
اآلن أم�ام عدو صلب وعنيد كون�ه يملك الخطط 
العس�كرية الحديث�ة واملتط�ورة التي س�تمكنه 
من إلحاق رضبة قاس�ية به. وم�ن جهتها تدرك 
إرسائي�ل أن املواجه�ة مع حزب الل�ه غري بعيدة، 
وأنه�ا ال تس�تطيع الصم�ود يف ح�رب طويل�ة 
الفتقادها العمق اإلسرتاتيجي، وهي لذلك تحشد 
الرأي العام العاملي وتقوم باملناورات العس�كرية 
ملواجهة هذه االحتماالت، وتركز من جهة أخرى 

يف تنبيه املجتمع الدويل لخطورة استمرار إيران يف 
برنامجها النووي.

 والي�وم تتاب�ع إرسائيل عن كث�ب تواجد عنارص 
ح�زب الل�ه يف الج�والن بس�بب تهدي�دات األمني 
العام لحزب الله حسن نرص الله باالنتقال للعمل 
ض�د إرسائيل من الجوالن، ويف إطار ذلك تس�تعد 
إرسائي�ل لش�ن حرب ع�ىل لبنان ض�د مجموعة 
املقاوم�ة اللبنانية "ح�زب الله" م�ن خال بناء 
ش�بكة م�ن األنف�اق تح�ت األرض، وبن�اء قرية 
نموذجية يف الجوالن ش�بيهة بالقرى املوجودة يف 
جنوب لبنان، بهدف اس�تخدامها من أجل تدريب 
قواته الربي�ة ومواجهة مقاتيل ح�زب الله، أو يف 
هجوم بري قد يشنه الجيش السوري من الحدود 
يف هضب�ة الجوالن، ال س�يما بعد تدهور األوضاع 

عىل الحدود بني سورية وإرسائيل.
 جريمة اغتيال جه�اد مغنية ورفاقه تمثل حدثاً 

مهدداً لألمن القومي العربي، بقدر كونها تهديداً 
ألم�ن لبن�ان واس�تقراره وس�امته، ويف ض�وء 
ه�ذه الجريمة، يجب عىل ال�دول العربية التحرك 
لدى مجلس األم�ن الدويل، واملنظم�ات اإلقليمية 
املختلف�ة، به�دف الضغط ع�ىل إرسائيل من أجل 
وق�ف جرائمها املس�تمرة ضد الش�عب اللبناني، 
بما يف ذلك جرائ�م االغتياالت املتكررة. وما يمكن 
قوله هن�ا، هو أن جريم�ة اغتيال جه�اد مغنية 
تمث�ل انعطافاً خطرياً يف مس�ار الوضع اللبناني، 
وع�ىل العرب اليوم التحيل باليقظة، وعليهم أن ال 
يدع�وا إرسائيل تجر املنطقة مجدداً إىل حرب هي 

من يقرر توقيتها وكيفيتها. 
م�ا زال من غري املعروف كيف س�ينفذ حزب الله 
تهديدات�ه بالرد، فهل س�يقصف أهدافاً يف العمق 
اإلرسائي�يل بالصواري�خ؟ أم ان�ه س�يقدم ع�ىل 
تفجري س�فارات إرسائيلية أو اغتيال مس�ؤولني 

إرسائيلي�ني يف الخارج؟ وهنا يمكنن�ي القول إن 
نتنياهو يلعب بالنار س�واء يف لبنان أو س�ورية، 
ومن املؤكد أنه س�يدفع ومس�توطنيه ثمناً غالياً 
يف نهاي�ة املطاف، وال نس�تبعد أن ن�رى املقاومة 
ض�ده  تتوح�د  الوطني�ة  والس�ورية  اللبناني�ة 
بطريق�ة مب�ارشة او غ�ري مب�ارشة يف املرحل�ة 
القادم�ة، وبالت�ايل فإن مس�اعدة كل م�ن إيران 
وس�ورية لحزب الله يف لبنان، باإلضافة إىل القّوة 
الصاروخية التي يمتلكها والقادرة عىل رضب أي 
مكان يف إرسائي�ل، فضاً عن قدرات�ه الهجومية 
الت�ي ال تزال يف ارتفاع مس�تمر م�ن ناحية الكم 
والكي�ف، ليس ملصلح�ة إرسائي�ل يف فتح جبهة 
مع حزب الله، ليص�ل األمر باملقابل إىل اعتبار أن 
س�يناريو الحرب القادمة مع حزب الله سيكون 

األخطر يف تاريخ إرسائيل.
 مما سبق يمكنني القول إن إرسائيل تلعب بالنار، 
وإن جي�ش االحتال يتحم�ل نتيجة م�ا يرتكبه 
اآلن، وإن للمقاوم�ة الحق يف الدفاع عن نفس�ها 
وش�عبها، فالحرب القادمة ب�ني إرسائيل وحزب 
الل�ه اللبناني س�تكون مختلفة تماماً، وس�تؤلم 
إرسائي�ل أكثر مما حصل يف ح�رب لبنان الثانية، 

وستغري الكثري من النظريات والعقائد العسكرية 
يف العالم، كما أنها ستدفع بالقوى الدولية إلعادة 
النظر يف حقيقة موازين القوى وس�بل قياس�ها، 
فحزب الله لن يفاجئ إرسائيل يف حجم ترس�انة 
صواريخ�ه وتنوعه�ا فحس�ب، ب�ل س�يفاجئها 
أيضاً بأس�لوبه وجهوزيته القتالية عىل مستوى 
الع�دة والعدي�د. املنطق�ة اليوم تدخ�ل يف مرحلة 
جدي�دة س�يكون عنوانها التغيري، وس�يتمخض 
عن املعركة الدائرة مع العدو والدة ش�عب عربي 
متحرر من خوف األعداء، وسينتج عنها استعادة 
املحور املقاوم لدوره، وتعزيز ثقافة املقاومة بني 
شعوب املنطقة املستندة إىل برنامج وطني نضايل 

واحد هدفه تحرير األرايض املحتلة.
 هن�اك توقع�ات بانفج�ار املنطق�ة برمتها التي 
أصبحت معرضة ملخاطر الح�رب نتيجة املواقف 
املتعنت�ة لل�دول املتآم�رة ع�ىل لبنان وس�ورية، 
فالحقيق�ة التي يج�ب أن ندركها أنن�ا اآلن أمام 
تحٍد كب�ري يتطلب منا التغيري يف اإلس�رتاتيجيات 
واألداوت والع�ودة إىل الكف�اح واملقاوم�ة ب�كل 
أش�كالهما، وكرس حال الصمت ملواجهة إرسائيل 

الحاقدة عىل العرب.

د. خيام الزعبي
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كان الق�رار األخ�ري الذي اتخ�ذه بنك الياب�ان بزيادة نطاق 
التيس�ري الكم�ي بمثاب�ة اإلش�ارة إىل أن جول�ة أخ�رى من 
ح�روب الُعملة ربما تكون يف الطري�ق إلينا. إن محاولة بنك 
اليابان إضع�اف قيمة الني الياباني تندرج تحت نهج إفقار 
الج�ار الذي يس�تحث ردود فعل سياس�ية يف مختلف أنحاء 
آس�يا والعالم. فقد عمدت البنوك املركزية يف الصني وكوريا 
الجنوبي�ة وتايوان وس�نغافورة وتايان�د إىل تخفيف قيود 
سياس�اتها النقدي�ة �� أو ق�د تزيد من تخفيفه�ا قريبا �� 
خوفاً من خس�ارة القدرة التنافسية نسبة إىل اليابان. ومن 
املرج�ح أن يتبنى البنك املركزي األوروب�ي والبنوك املركزية 
يف س�ويرسا والسويد والنرويج، وعدد قليل من بلدان أوروبا 
الوس�طى برامج التيسري الكمي أو ربما تستخدم سياسات 

غري تقليدية أخرى ملنع قيمة عماتها من االرتفاع. 
وكل هذا من ش�أنه أن يعزز من قوة ال�دوالر األمريكي، مع 
تحس�ن النمو يف الواليات املتحدة وإش�ارة بن�ك االحتياطي 
الفي�درايل األمريكي إىل البدء يف رفع أس�عار الفائدة يف العام 
املقبل. ولك�ن إذا ظل النمو العاملي ضعيف�ًا وأصبح الدوالر 
أق�وى مما ينبغي، فإن حت�ى بنك االحتياط�ي الفيدرايل قد 
يقرر تأجيل رفع أسعار الفائدة إىل وقت الحق وبرسعة أبطأ 

من أجل تجنب ارتفاع قيمة الدوالر بشكل مفرط.
 والس�بب وراء اضطرابات العملة األخرية واضح: ففي بيئة 
حيث يس�عى القطاعان الخاص والع�ام إىل تقليص الديون 
املرتفعة، أصبحت السياس�ة النقدية األداة الوحيدة املتاحة 
لتعزيز الطلب والنمو. وكان التقش�ف املايل س�بباً يف تفاقم 
تأثري تقليص الديون من خال فرض ضغوط مبارشة وغري 
مبارشة ع�ىل النمو. ذلك أن خفض اإلنف�اق العام يؤدي إىل 
الح�د م�ن الطلب ال�كيل، يف حني يعم�ل تراج�ع التحويات 
وارتفاع الرضائب عىل تقليص الدخل املتاح لإلنفاق وبالتايل 

االس�تهاك الخاص. يف منطقة اليورو، كان توقف تدفقات 
رأس املال املفاج�ئ إىل البلدان الواقعة عىل أطرافها والقيود 
املالية التي فرضها االتح�اد األوروبي وصندوق النقد الدويل 
والبن�ك املرك�زي األوروبي، بدع�م من أملاني�ا، بمثابة عائق 
ضخ�م للنم�و. ويف الياب�ان، تس�ببت الزي�ادات املفرطة يف 
الرضيبة املقدمة عىل االس�تهاك يف قتل التعايف الذي تحقق 
ه�ذا العام. ويف الواليات املتح�دة، أدى خفض امليزانية وغري 
ذل�ك من الرضائب وسياس�ات اإلنف�اق إىل تراكم عبء مايل 
ضخ�م يف الف�رتة 2012-2014. ويف اململك�ة املتح�دة، كان 
ضب�ط األوض�اع املالية الذي فرضته عىل نفس�ها س�بباً يف 
إضعاف النم�و حتى هذا العام. وعىل الصعي�د العاملي، أدى 
التكييف غري املتماثل لاقتصادات الدائنة واملدينة إىل تفاقم 
هذه الدوامة من الركود واالنكماش. أما البلدان التي أرسفت 
يف اإلنفاق ولم تدخر القدر الكايف من املال وعانت من عجز يف 
الحس�اب الجاري فقد أرغمتها األسواق عىل خفض اإلنفاق 
وزي�ادة االدخ�ار. وم�ن غري املس�تغرب أن يتقل�ص العجز 
التجاري يف ه�ذه البلدان. ولكن أغلب البل�دان التي أفرطت 
يف االدخار وقللت م�ن اإلنفاق لم تقلل من ادخارها ولم تزد 
م�ن إنفاقها؛ بل إن فوائض الحس�اب الج�اري لديها كانت 
يف ازدي�اد، األمر ال�ذي أدى إىل تفاقم ضع�ف الطلب العاملي 
وبالت�ايل تقويض النمو. ومع ترضر األداء االقتصادي بفعل 
التقش�ف امل�ايل والتكييف غ�ري املتماثل، تحملت السياس�ة 
النقدي�ة عبء دعم النمو الهزيل من خال إضعاف العمات 

وزي�ادة ص�ايف الص�ادرات. ولكن ح�روب العمل�ة الناجمة 
ع�ن ذل�ك كانت جزئي�اً لعب�ة محصلتها صفر: ف�إذا كانت 
إح�دى العمات أضعف، فابد أن تك�ون عملة أخرى أقوى؛ 
وإذا تحس�ن املي�زان التجاري يف دولة ما، فابد أن يس�وء يف 
دولة أخرى. بطبيعة الحال، ال يش�كل التيسري النقدي لعبة 
محصلتها صفر تماما. ذلك أن التيس�ري من املمكن أن يعزز 
النمو من خال رفع أس�عار األصول )األس�هم واإلسكان(، 
وخفض تكاليف االقرتاض الخاص والعام، والحد من خطر 
ح�دوث انخفاض يف التضخم الفعيل واملتوقع. ونظراً للعبء 
امل�ايل وتقليص الديون يف القطاع الخ�اص، فإن االفتقار إىل 
التيس�ري النقدي الكايف يف الس�نوات األخ�رية كان ليؤدي إىل 
ركود مزدوج وثاثي )كما حدث عىل سبيل املثال يف منطقة 
اليورو(. ولكن مزيج السياسات اإلجمايل كان دون املستوى 
األمث�ل، يف ظ�ل قدر أك�رب مما ينبغ�ي من تقلي�ص الديون 
وق�در أكرب مما ينبغي من السياس�ة النقدية غري التقليدية 
)والت�ي أصبحت أقل فعالي�ة بمرور الوق�ت(. وكان النهج 
األفضل يف االقتصادات املتقدم�ة ليتألف من تقليص العجز 
والدين يف األمد القريب وزيادة االستثمار يف البنية األساسية 
اإلنتاجي�ة، عىل أن يقرتن ه�ذا باملزيد من االلت�زام بتوفيق 
األوض�اع املالية يف األمدين املتوس�ط والبعي�د، واإلقال من 
التيس�ري النقدي القوي. قد يكون بوسعك أن تقود الحصان 
إىل امل�اء ولكن�ك ل�ن تتمك�ن م�ن إرغامه عىل ال�رب. ويف 
عالم يتس�م بضعف الطلب الكيل الخاص وتحول السياسة 

النقدي�ة غ�ري التقليدي�ة يف نهاي�ة املط�اف إىل يشء أش�به 
بمحاولة نفخ بالون مثق�وب، تصبح الحجة لصالح إبطاء 
تقلي�ص العجز والدي�ون، واإلنف�اق عىل البنية األساس�ية 
العام�ة اإلنتاجي�ة، مقنعة إىل حد كب�ري. إذ يعرِض مثل هذا 
اإلنف�اق عائدات أعىل كث�رياً بكل تأكيد من أس�عار الفائدة 
املنخفضة الت�ي تواجهها أغلب االقتصادات املتقدمة اليوم، 
وم�ن الواض�ح أن احتياجات البنية األساس�ية هائلة يف كل 
من االقتصادات املتقدمة والناش�ئة )باستثناء الصني، التي 
أفرطت يف االس�تثمار يف البنية األساسية(. وعاوة عىل ذلك، 
يلعب االس�تثمار العام عىل جانبي الطلب والعرض عىل حد 
س�واء. فهو ال يعمل عىل تعزيز الطلب الكيل بش�كل مبارش 
فحس�ب؛ بل ويعمل أيضاً عىل توس�يع النات�ج املحتمل من 
خال زيادة املخزون م�ن رأس املال املعِزز لإلنتاجية. ولكن 
من املؤس�ف أن االقتصاد السيايس القائم عىل التقشف أدى 
إىل نتائج دون املس�توى األمثل. فف�ي خضم ضائقة مالية، 
ترضب أوىل تخفيضات اإلنفاق االستثمارات العامة املنتجة، 
ألن الحكوم�ات تفضل حماية اإلنفاق الحايل �� وغري الكايف 
غالبا �� عىل وظائ�ف القطاع العام ومدفوعات التحويل إىل 
القط�اع الخ�اص. ونتيجة لهذا، يظل التع�ايف العاملي هزياً 
يف أغلب االقتص�ادات املتقدمة )باس�تثناء الواليات املتحدة 
واململك�ة املتح�دة جزئي�ا( واآلن أيض�اً يف البلدان الناش�ئة 
الكربى، حيث تباطأ النمو بش�كل حاد يف العامني املاضيني. 
إن السياس�ات الصحيحة ��� اإلقال من التقش�ف املايل يف 
األم�د القريب، وزي�ادة اإلنفاق االس�تثماري الع�ام، والحد 
من االعتماد عىل التيس�ري النقدي �� هي عىل وجه التحديد 
عكس تلك التي الحقتها االقتصادات الرئيس�ة يف العالم. وال 
عج�ب إذن أن يظل النمو العاملي محبطا. ويبدو أننا جميعاً 

أصبحنا اآلن عىل نحو أو آخر يابانيني.

تراجعت س�معة الوالي�ات املتحدة يف العال�م عموماً والعالم 
للق�وة  املف�رط  اإلس�امي خصوص�ًا نتيج�ة االس�تخدام 
العس�كرية، حيث حّملته�ا الحروب التي ش�نتها يف كل من 
أفغانس�تان والعراق، واملعاي�ر املزدوجة يف املواقف واألفعال 
الت�ي تبنته�ا من ن�ر الديموقراطي�ة والتعددي�ة وحقوق 
اإلنس�ان التي بررت بها شن هذه الحروب، تكاليف باهظة 
أوصلته�ا إىل حافة الهاوية، من تراكم الدين العام الذي هدد 
مس�تويات الرفاهة للش�عب األمريكي، والتكاليف البرية 
التي خلفتها بفقدانها آالف من الجنود خارج حدودها، لذلك 
اتجهت نحو خيار اسرتاتيجي آخر هو الحرب الناعمة، ألنها 
سوف ال تقدم فيها الكثري من التضحيات بل القائمون عليها 
وهم الشعوب املستهدفة نفسها، فا حاجة لانغماس فيها 
وتكون بعي�دة عن النقد والتوجس من ش�عوب العالم التي 

أضحت ترفض األسلوب األمريكي يف إدارة النظام العاملي.
وُيع�د مفه�وم الحرب الناعم�ة من املفاهي�م الجديدة التي 
اس�تحدثت يف عال�م الح�روب وذل�ك باس�تخدام وس�ائل 

وأس�اليب للتأثري يف اآلخري�ن تخلو من االس�تخدام املبارش 
للقوة العسكرية، وهذا ما عرّب عنه جوزيف ناي املتخصص 
يف الشؤون العسكرية ووكيل وزارة الدفاع األمريكية السابق 
ال�ذي تحدث ع�ن الح�رب الناعم�ة بقوله: »اس�تخدام كل 
الوس�ائل املتاح�ة للتأثري يف اآلخرين باس�تثناء االس�تخدام 

املبارش للقوة العسكرية«.
لقد الحظ املختصون إن الوالي�ات املتحدة لم تحقق النتائج 
الت�ي من أجلها ش�نت الكثري م�ن الحروب، وه�ي الهيمنة 
والس�يطرة، لذلك وج�دت أن املدخ�ات يف اس�تخدام القوة 
العس�كرية املبارشة تفوق بكثري املخرج�ات التي تحققها، 
وهذا ما اس�تدعى إع�ادة النظر يف تلك املدخ�ات وتنظيمها 

من جدي�د وتوجيهها بما يحقق التأثر املتمثل يف الس�يطرة 
والهيمنة، بالتحول من الحرب الصلبة أو الحرب الخشنة إىل 
الحرب الناعمة الت�ي تتميز بقلة التكاليف واملوارد وبأقرص 
الس�بل، خصوصاً أن العالم يعيش اليوم تسابقاً يف اختصار 

الزمان واملكان والتكاليف.
هن�اك مب�دأ يق�ول إن الق�وة العس�كرية أي�اً كان تأثريها 
وس�طوتها تبقى تعاني من الضع�ف أو هي الضعف بعينه، 
وهذا ما اس�تنتجه الخرباء والباحثون من تلك القوة املهولة 
لاتحاد السوفياتي السابق وكيف مارسها يف فرض هيمنته 
وإرادت�ه ع�ىل العديد م�ن الش�عوب والحكوم�ات يف أوروبا 
الرقية وآسيا وغريهما، لكنها رسعان ما آلت إىل التشظي 

واالنش�طار ففق�دت الدول�ة الس�وفياتية كيانه�ا بس�بب 
استخدامها املجرد الذي لم يكن متوازناً مع مقومات أخرى 
تح�د من تآكلها وانهيارها وبالت�ايل انهيار منظومة الدولة، 
كم�ا أرجع بعضهم أس�باب تبني الق�وة الناعمة إىل الخوف 
والتوج�س م�ن ضي�اع مثلث الق�وة الذهبي ال�ذي ينحرص 
يف املب�ادىء وامل�وارد والس�لطة. وتمثل هذه املعاير أس�س 
الق�وة فإن أحس�ن توظيفه�ا يمكن الحديث ع�ن قوة وإن 
أيسء اس�تخدامها يحصل الضع�ف يف قوة إي دولة وتتحول 
القوة إىل ضعف، وهذه تمثل أحد املنطلقات الرئيس�ة لتبني 
إس�رتاتيجية الق�وة الناعمة. لقد عّدت التغ�ريات األخرية يف 
البل�دان العربية من األس�باب الت�ي دعت إىل اع�ادة تنظيم 
اس�تخدام القوة لغرض الهيمنة والس�يطرة عليها بس�بب 
ت�آكل وش�يخوخة الكث�ري م�ن األنظم�ة السياس�ية فيها، 
وتعث�ر البديل األمريكي الذي فرضته يف الع�راق بعد التدخل 
العس�كري املبارش يف إسقاط النظام القائم فيه عام 2003، 

والذي غرق يف الفوىض والعنف والحرب الطائفية.

نورييل روبيني

 با�سم عبد عون

أوردت التقاري�ر اإلعامية املرصية معلومات متضاربة 
عن زيارة عماد األس�د، ابن عم الرئيس الس�وري بشار 
األس�د، برفقة وفد سوري صغري إىل مرص يف 17 كانون 
األول/ديسمرب 2014. ويشغل عماد األسد منصب نائب 
رئيس املجلس التنفيذي لألكاديمية العربية يف الاذقية، 
وكانت معظم وس�ائل اإلعام املرصية قد أشارت اىل أن 
زيارت�ه إىل القاهرة جاءت بناًء ع�ىل دعوة من البحرية 
املرصية. غري أن بعض املنافذ اإلعامية قالت إن الزيارة 
كان�ت مرتبطة بش�كٍل مبهم بموقف م�رص تجاه حل 
دبلومايس للح�رب األهلية الدامية يف س�وريا. وربطت 
الصحيف�ة الت�ي تصدر باللغ�ة اإلنكليزي�ة "دييل نيوز 
إيجيب�ت" الزي�ارة باالجتماع الذي انعق�د يف 16 كانون 
األول/ديسمرب بني الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس 

ونائب رئيس الوزراء الرويس.
 وحت�ى إذا كان وص�ول عماد األس�د إىل القاهرة مجرد 
زيارة غري سياس�ية ال تش�مل اجتماعات رس�مية، إال 
أنه�ا تتميز بكونها أول زي�ارة حظيت بتغطية إعامية 
ملرص من قبل ش�خصية تابعة للنظام السوري منذ بدء 
الثورة السورية. وبالتايل، ستبدو للمنطقة وكأنها جس 
للنب�ض الدبلومايس حول تطبيع العاقات بني القاهرة 
ودمش�ق. لكن حت�ى إذا كانت حكومة الس�ييس تميل 
إىل التحرك بهذا االتجاه، فهناك عدد من األس�باب التي 

تدفع لاعتقاد بأن قدرة مرص عىل التحرك محدودة. 
من امله�م اإلق�رار بأن الجي�ش املرصي لدي�ه عاقات 
تاريخية قوية مع نظريه السوري. ويعرتف مسؤولون 
مرصي�ون رفيعو املس�توى ب�أن الجيش ال يس�تخدم 
تس�مية "قي�ادة الجي�ش األول امليدان�ي" يف وح�دات 
الجيش ألنه ال يزال يعترب الجيش الس�وري بأنه يشكل 
"قي�ادة الجيش األول امليداني"، وه�و إرث من اتفاقية 
الوحدة بني س�وريا وم�رص التي انهارت ع�ام 1963. 
وع�ىل الرغم من التوت�ر الكبري الذي س�اد بني الضباط 
الس�وريني واملرصيني خال فرتة "الجمهورية العربية 
املتح�دة"، فإن رواب�ط الوفاء يف س�احة املعركة كانت 
قد تع�ززت من جراء الهجوم ذي التنس�يق والتخطيط 
املش�رتكني بني الجانبني املرصي والسوري ضد القوات 
اإلرسائيلية يف ش�به جزيرة س�يناء وهضبة الجوالن يف 

ترين األول/أكتوبر 1973.
 وباإلضاف�ة إىل ه�ذا اإلرث التاريخي، ع�ربّ كبار القادة 
العس�كريني املرصيني لعدة س�نوات ع�ن قلقهم حيال 
التبعات اإلقليمية للمعاناة السورية. وهذا ال يعني أنهم 
يؤيدون ممارس�ات نظام األسد. فخال حكم "املجلس 
األعىل للقوات املسلحة" يف العامني 2011 و2012، أشار 
الجنراالت املرصيون م�راراً وتكراراً إىل الفارق يف تعامل 
الجي�ش املرصي م�ع املتظاهري�ن وتعامل الجيش�ني 
الس�وري والليبي مع مواطنيه�م يف املقابل. لكنهم مع 
ذلك أوعزوا بش�كل مس�تمر للدبلوماسيني واملسؤولني 
العس�كريني األمريكي�ني إىل أن احتم�ال انهي�ار الدولة 
الس�ورية أو انتصار الح�ركات الجهادية هما نتيجتان 
يجب تجنبهما مهما كان الثمن. واس�تند دعم السييس 
للحمل�ة الدولية عىل تنظيم الدولة اإلس�امية يف العراق 

والشام )داعش(، إىل هذه الرؤية.
 وخال والية الرئيس املرصي السابق محمد مريس التي 
دامت عاماً واحداً، ش�كلت مبادرة مريس الدبلوماسية 
الش�هرية محاولة إلطاق الحوار الوطني حول س�وريا 
وال�ذي كان يف�رتض أن يجم�ع ب�ني م�رص واململك�ة 
العربية الس�عودية وإيران وتركيا. وأوضح مستشارو 
مريس يف أكثر من مناس�بة أن الهدف من هذه املبادرة 
هو اسرتجاع الدور التقليدي ملرص كمركز قوة إقليمية 
ووس�يط دبلوم�ايس. إال أن املب�ادرة لم ت�ؤت ثمارها، 
حيث أن الس�عوديني رفضوا العمل مع إيران وش�ككوا 
كث�رياً بنواي�ا م�ريس أيضاً. ثم س�عى م�ريس إىل جعل 
القاهرة مركزاً للمعارضة الس�ورية الرئيس�ة، ورحب 
لفرتة بإقامة الاجئني الس�وريني يف مرص. لكن بعد أن 
تدخل الجيش لإلطاح�ة بمريس يف تموز/يوليو 2013، 
تمّثلت أول التغيريات يف السياسة املرصية، والتي قامت 
بها الحكومة املؤقتة، بخفض منزلة املعارضة السورية 
والحد من تحركات السوريني يف مرص. وبنظر املرصيني 
فإن ربط تيار املعارضة السورية مع مريس و»اإلخوان 
املسلمني« َضَمن عدم اس�تمرار مرص بدعم املعارضة، 
وق�د يك�ون ق�د أدى الحق�اً إىل بعض االتص�االت غري 
العلنية مع نظام األس�د. أما وزارة الش�ؤون الخارجية 
فدعمت فكرة التس�وية الدبلوماس�ية من دون تحديد 

الدور املحتمل لألسد يف مستقبل سوريا. 
وع�ىل الرغ�م م�ن الرواب�ط التقليدي�ة بني الجيش�ني 
السوري واملرصي ونفور الجيش املرصي من املعارضة 
السورية، يبقى من غري املحتمل أن تتقرّب مرص إىل حد 
كبري يف عهد الس�ييس من نظام األس�د، خاصًة بس�بب 
الرواب�ط الوثيق�ة بني القي�ادة املرصي�ة ودول الخليج 
العربي�ة واعتم�اد م�رص عىل دع�م هذه ال�دول أيضاً. 
وحتى ل�و أرادت القاهرة تطبي�ع عاقاتها مع النظام 
الس�وري، إال أن حاجته�ا إىل الحف�اظ ع�ىل عاقاته�ا 
الجيدة مع الس�عوديني واإلماراتيني بشكل خاص، من 
املرجح أن تؤدي إىل استمرارها يف فرض قيود كبرية عىل 

املدى الذي تستطيع اجتيازه يف هذا االتجاه.

مارك �سيفرز

أسئلة حول سياسة مرص 
جتاه سوريا

عودة حروب العملة

احلرب الناعمة.. اسرتاتيجية أمريكية جديدة

فوؤاد ح�سون



أكدت الفنانة اللبنانية نيكول س�ابا فى حديثها 
أن تعاونه�ا م�ع زوجها الفنان يوس�ف الخال 
سيكون منفصالً عن الرابطة الزوجية بينهما، 
ألن نج�اح العمل يعتمد على أهمية الس�يناريو 
واإلخراج وتمّيز العمل بحد ذاته، ونفت األنباء 
حول مش�اركتها في مسلس�ل موالنا العاشق 
وتحدث�ت ع�ن تعاونها مع الفنان ع�ادل إمام، 
وذلك ف�ي حديٍث تطرقت فيه لش�ؤون خاصة 

وعامة، والتفاصيل بين السطور التالية:
   القاهرة: تمّيزت الفنانة اللبنانية نيكول سابا 
بإثبات حضورها الفني على الساحتين اللبنانية 
والمصرية، كما نجحت بالتوفيق ما بين الغناء 
والتمثي�ل. وهي لم تنَس نصائ�ح "الصبوحة" 
الت�ي كانت نجمة مص�ر ولبنان، وق�د التقتها 
ٌقبي�ل مجيئها للعم�ل في مصر، حي�ث زارتها 
في المستش�فى عندما تعرض�ت ألزمٍة صحية 
وأخبرتها عن سفرها لمصر وعملها مع الفنان 
عادل إمام، فقدمت لها الكثير من النصائح قبل 
الش�روع بعمله�ا الفني وش�رحت له�ا أهمية 
النج�اح على الس�احتين اللبناني�ة والمصرية. 
وإذ وصفت رحيل الصبوحة بالخس�ارة للعالم 
العرب�ي، قال�ت: إن نج�اح األس�طورة صب�اح 
بجدارة في التوفيق بين التمثيل والغناء جعلها 
بالنس�بة لي المثل األعل�ى والقدوة الفنية التي 
ش�كلت بعطائها ومثابرتها جس�راً ثقافياً بين 
مص�ر ولبن�ان بقدرتها عل�ى تحقي�ق النجاح 
بالت�وازي بينهم�ا.  وإس�تطردت: "لق�د كانت 
الش�حرورة فنانة محبة للحي�اة، وكانت لديها 

طاق�ة إيجابية كبي�رة ال ُيمكن 
التعامل  ف�ى  إغفالها 

اآلخري�ن،  م�ع 
كانت  ألنه�ا 

ُتح�ب 
س  لن�ا ا

والجمه�ور بصدٍق ش�ديد، 
ولذلك كانت وفاتها مؤثرة 
يقدرون  لم�ن  بالنس�بة 
الفن والعطاء اإلنساني 

الكبير".
 ونف�ت "س�ابا" في 
حديثه�ا األنب�اء التي 
ترددت عن مشاركتها 
"موالنا  مسلسل  في 
وأك�دت  العاش�ق"، 
أن العم�ل ل�م ُيعَرض 
األس�اس،  من  عليه�ا 
ق�د  أنه�ا  موضح�ة 
ٌتشارك بأي عمل درامي 
آخر في موسم رمضان 
المقبل إلى جانب "ألف 
ليل�ة وليل�ة"، ولكنها 
ل�م تختره حت�ى اآلن. 
ورغم م�ن أن بدايتها افي 
الفنان  التمثيل كانت م�ع 
ع�ادل إم�ام م�ن خ�الل 
"التجرب�ة  فيل�م 
الدنماركية" الذي 
رفع أسهمها في 
الفنية  البورص�ة 
بف�ارٍق كبير، إال 

أن المس�تغرب هو ع�دم تكرار التع�اون بينها 
وبين "إمام". في هذا الس�ياق، ُتوِضح "سابا" 
أن الفنان عادل إمام يعرف أنه إن طلبها للعمل 
مع�ه ف�ي أي وقت س�تكون حاض�رة، وقالت: 
أن�ا مقتنعة ب�أن األدوار هي الت�ي ُتنادي على 
أصحابه�ا. وبالتأكي�د إن عَرَض عل�ّي التعاون 
معه مجدداً، لن أتردد، وأعتقد األمر عينه ينطبق 
على أي فنان آخر غيري. أما مسلسل "ألف ليلة 
وليل�ة" الذي تخوض ب�ه الماراثون الرمضاني 
م�ع ش�ريف مني�ر وأمي�ر ك�رارة، فوصفت�ه 
ب�"العمل المختلف عن أية أعمال أخرى حملت 
التس�مية ذاتها"، وأكدت أنه س�يكون مفاجأة 
للجمه�ور ف�ي رمض�ان المقب�ل، الفت�ة ألنها 
ستخوض الس�باق الدرامي الرمضاني بعملين 
هذا العام، ولكنها رفضت اإلفصاح عن تفاصيل 

العمل الثاني لحين اإلستقرار عليه.
بين العائلة والفن:

عل�ى صعيٍد آخ�ر، أكدت "س�ابا" أنه�ا تحاول 
التوفي�ق بين العائلة والعمل الفني دون خلٍل أو 
تقصير، الفتة ألنها تتواجد دوماً في المناسبات 
العائلي�ة والواجب�ات وال تتغي�ب عندما يكون 
حضوره�ا مع األس�رة ضروري�اً، وقالت: منذ 
طفولتي أعتمد على ُعنصر التنظيم فى حياتي 
فق�د كنت طفل�ًة منظمة أيضاً وال ي�زال األمر 
مس�تمراً معي حت�ى اآلن، ولكنن�ي فى الوقت 
نفس�ه أبذل جه�داً كبيراً من أج�ل التوفيق بين 

حيات�ي الخاص�ة والفنية وأح�رص على عدم 
حدوث أخطاء بالتخطيط والتفكير المس�تمر، 
ولكن في النهاية هذا يعود علّي بسعادٍة كبيرة 
ألنن�ي ال أقص�ر ف�ي حق ط�رف على حس�اب 

اآلخر.
 ورداً عل�ى الس�ؤال "م�اذا غّي�رت األموم�ة 
بش�خصيتها"، أجابت بأنها لم تتغّير بل تس�ير 
عل�ى النم�ط عينه والمب�ادئ ذاته�ا وأكدت أن 
أس�لوب حياته�ا ل�م يتغير قب�ل وبع�د الزواج 
واألموم�ة مش�يرًة ألنه�ا كانت تح�ُرص على 
تنظيم مواعيدها وإعط�اء والدتها جزءاً كبيراً 
من وقتها ثم تعود للعمل بش�كٍل  منظم ما بين 

التمثيل والغناء حتى ُتعطي لكل شيٍء حقه".
واس�تذكرت محط�ات الع�ام 2014 الهامة في 
حياته�ا الفني�ة والش�خصية قائل�ة أن الع�ام 
المنص�رم لم يمس�ها بس�وء، ب�ل حققت فيه 
نجاحات كثيرة بنش�اطها الفني حيث تواجدت 
بش�كٍل جيد عل�ى صعي�د الغن�اء والتمثيل من 
خالل مش�اركتها في مسلس�ل "فرق توقيت" 
برمض�ان الماضي، إلى جان�ب طرحها أغنيات 
منفردة.  وردت "سابا" حول تساؤل الجمهور 
الدائ�م ع�ن س�بب تأخره�ا وزوجه�ا الفن�ان 
يوسف الخال بالظهور بعمٍل مشترك، موضحة 
أن األم�ر يتوقف على وجود الفكرة المناس�بة 
والمميزة التي س�ُيقدماها معاً، وش�ددت على 
أنه�ا ال تس�عى وزوجه�ا للتع�اون ف�ي عم�ٍل 
فن�ي انطالق�اً م�ن كونهم�ا يعمالن مع�اً في 
مج�ال التمثيل على قاع�دة "الضرورة" بداعي 
زواجهم�ا، ألن  الفك�رة والس�يناريو وعناصر 
العم�ل هم الذين يتحكمون في ه�ذا األمر. وإذ 
رفضت أن ُتبدي رأيها حول تعاون "الخال" مع 
الممثلة نادين نسيب نجيم للمرة الثانية وللعام 
الثاني على التوالي من خالل مسلسل "تشيللو" 
بع�د تجرب�ة "لو"، أوضح�ت: أعتق�د ان فكرة 
التع�اون بي�ن الفناني�ن وبي�ن وأي ثنائي فني 
تقوم في األس�اس على السيناريو وليس على 
فكرة "الديو الفني" ألن تمّيز الموضوع يحمل 
إضاف�ًة للفنانين والعكس صحي�ح، وأضافت: 
عموماً، أنا لم أُشاهد مسلسل "لو" في رمضان 
الماضي بسبب ظروف العمل والتصوير، ولذلك 
ال أستطيع الُحكم على أداء يوسف ونادين معاً 

فيه. 
اإلنترنت أسرع من الفضائيات:

وعّبرت "س�ابا" عن رأيها ف�ي المتغيرات على 
الس�احة الغنائية ولفتت لزيادة نسبة مشاهدة 
الكليب�ات المص�ّورة عل�ى اإلنترن�ت ب�دالً من 
الفضائي�ات ألن�ه بات أس�رع م�ن الفضائيات 
الغنائي�ة بوص�ول األعمال للجمه�ور، وقالت: 
الي�وم أصبحن�ا نحم�ل الهوات�ف الذكي�ة التي 
ُتمكننا من متابعة أي عمل فني جديد بلحظاٍت 
قليل�ة، فلم�اذا س�ينتظر الن�اس التليفزيون؟ 
واستدركت: ولكن هذا ال يمنع أننا مازلنا نطرح 
أعمالنا الغنائية على الفضائيات حتى اآلن. لقد 
كان الجمهور ينتظر مشاهدة األعمال الغنائية 
الجدي�دة عل�ى الفضائي�ات وكان�ت األعم�ال 
ُتِط�ُل ُمبهرة للمش�اهدين، وأعتق�د أن النقطة 
الس�لبية الوحي�دة إلنتش�ار األعم�ال الغنائية 
على اإلنترن�ت تتمثل بملل الجمهور من عرض 
األعم�ال الجديدة بكثرة ووجودها في متناوله 
بش�كٍل دائم، وهذه الُنقطة ُتحسب للفضائيات 

الغنائية وليس ضدها.

نجوى كرم 
تبكي بسبب حبيبها.. وعالصخرة حيطم األرقام!

بيروت -على قناتها الخاصة على "يوتيوب"، نش�رت ش�مس األغني�ة اللبنانية نجوى كرم كليب 
أغنيتها الجديدة "عالصخرة" الذي أخرجه المبدع فادي حديد.

فادي أظهر نجوى بأس�لوب جديد وبطريقة مختلفة عن كليباتها الس�ابقة، فبدت جميلة كعادتها 
ولكنها امرأة حزينة بس�بب غدر حبيبها الذي بكت بس�ببه وركضت في شوارع بيروت مستذكرة 

جرحه وغدره بها.
قصة الكليب جميلة وهي تعكس الوجه اآلخر للفنان، الذي هو إنسان في النهاية، يفرح ويحزن، 

يحلم بالمستقبل ويحب من قلبه.
ولع�ّل أكثر المش�اهد تأثي�راً كان بكاء نجوى، و"غصته�ا" لدى رؤيتها لفس�تان زفاف في أحد 

عروض األزياء التي كانت حاضرة فيه خالل الكليب.
ورغم الحزن الذي عاش�ته نجوى في الكليب إال أنها في أخر مش�هد أظهرت عن قوة شخصية 

حيث فّضلت عدم الرجوع لحبيبها وتركه نهائياً.
"عالصخرة" حّطم األرقام، حيث تخطى عدد مش�اهديه على "يوتيوب" ال�80 ألف مش�اهدة 

في أقل من 24 ساعة على صدوره.
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عبرت الفنانة التونسية "ساندي" في تصريح خاص 

لـ"صدى البلد" عن سعادتها بالمشاركة في بطولة فيلم 
"ريجاتا"، مؤكدة انها تجسد من خالله دورا يختلف تمامًا 

عن األدوار التي قدمتها من قبل، وتضيف: "أجسد من 
خالل هذا الفيلم دور فتاة فقيرة تجبرها الظروف للعمل 

كراقصة في ملهى ليلي".
وتابعت: "أتوقع ان ُيمثل دوري نقلة قوية في مشواري 

الفني، وسعيدة بالعمل مع المخرج محمد سامي، حيث نجح 
في إخراج كافة إمكانياتي وطاقاتي الفنية من خالل هذا 

الدور".يشارك في بطولة "ريجاتا" الهام شاهين ومحمود 
حميدة ورانيا يوسف وأحمد مالك.

تغنى فنانة إفريقيا األولى انجيليك كيدجو للمرة األولى على خشبة مسرح دار األوبرا السلطانية بالعاصمة العمانية مسقط في 
حفل يتيح لجمهورها المقيم في السلطنة أن يتعرف فيه على صوتها الحيوي والُملِهم.وذكرت وكالة ألنباء العمانية أن انجيليك 
كيدجو ولدت في نيجيريا عام 1960 وهي مغنية وكاتبُة كلماِت أغاٍن حاصلة على جائزة جرامي الموسيقية التى وصفتها مجلة 
تايم األميركية بأنها سيدة الغناء االفريقي األولى(.تجيد انجيليك كيدجو أربع لغات وتغني بها جميعا هي الفرنسية واإلنجليزية 

ولغة اليوروبا ولغة الفون لذا فمن المتوقع أن يستمع جمهورها إلى انماط غنائية مختلفة. ضمن موسيقاها توجد تأثيرات 
لموسيقى البوب األفريقية موسيقى )زوك( الكاريبية ورومبا الكونغو والجاز فضال عن إيقاعات التينية.يقول المدير الفني لدار 

األوبرا السلطانية مسقط “أنجيليك كيدجو مغنية ومؤدية مذهلة وصوتها الصادح مليء بالتعبيرات العاطفية وما أن تعتلي 
المنصة حتى تشعلها بالحيوية وتنقل عدوى ذلك لجمهورها .كيدجو ليست مجرد موهوبة ولكنها ناشطة ومنذ عام 2002 

تعتبر سفيرة لليونيسيف للنوايا الحسنة تمارس كيدجو عدة أنشطة تصب لصالح تعليم الفتيات في المجتمعات الفقيرة في 
أفريقيا كما تتابع حاالت إنسانية عديدة وفي عام 2008 تلقت وسام الشرف الوطني للنخبة لمدينة )بينين( نظير خدمتها 

ألمتها.

آمال ماهر تطرح "ذكرياتنا" 
 طرحت شركة "مزيكا" للمطربة آمال ماهر أغنيتها الجديدة "ذكرياتنا" على قناة "مزيكا" على 
اليوتيوب ومحطة إذاعة "نغم إف إم"."ذكرياتنا" من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد س�عد 
وتوزيع أحمد إبراهيم، وهى من بين أغنيات ألبومها الجديد الذى يحمل عنوان "والد النهاردة" 
والذى سيصدر خالل أيام، كما أن هذه األغنية نالت إعجاب المنتج محمد السبكى بعد أن استمع 
إليها وقرر أن تكون أغنية الدعاية لفيلمه الجديد "ريجاتا" الذي س�يعرض فى دور العرض بعد 

غد. وسوف تعرض األغنية على قنوات مزيكا مع عرض الفيلم.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

مذكرات النجوم واملافيات 
 من )الزيجات( المش�هورة في تاريخ النجوم العرب 
قديم�ا وحاضرا ان )تحية كاري�وكا( قد تزوجت ال� 
)11( زيجة، وان الش�حرورة صباح قد تزوجت اكثر 
من ذل�ك.. ولقد ج�اء في مذك�رات الراقص�ة  تحية 
كاريوكا المنافسة للراقصة سامية جمال في الزمن 
ال�ذي مضى بانها قد لجأت الى تل�ك )الزيجات( التي 
تجاوزت العش�ر زيجات لكونه�ا ال تؤمن )بالحرام( 

وال ن�دري االس�باب التي دعت الش�حرورة لمثل تلك 
)الزيجات( لكوننا لم نطلع لحد اليوم على مذكراتها 
كتلك المذكرات الجريئة التي  نشرتها تحية كاريوكا 

عن  حياتها الخاصة!!.
واليوم نجد الفنانة مريم فخر الدين تذكر لنا ومن بين 
ما ذكرته بعيدا عن الحب وقصص الزواج والزيجات 
بأن )مجلة اخر ساعة( المصرية هي مجلة الشائعات 

لكونها كانت غارقة في )فبركة االشاعات المصورة 
حول س�يرة حياتها .. حتى ان تلك المجلة ما تمادت 
في نش�ر صورها الى جانب شخوص ال تعرفهم ابدا 
لكي يش�وهوا صورتها وعبر كل تلك الطرق الخبيثة 

والغير نظيفة!!.
كما ان مريم فخرالدين قد ذكرت بان هناك كتابا صدر 
مؤخرا عن قضايا واس�رار النج�وم مع المخابرات.. 

حيث ذكرت سطور ذلك الكتاب المثير بانها كادت ان 
تقع في )حبائل وبراثن المخابرات المصرية في ذلك 
الزمن الذي مضى.. وكي�ف ان الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر قد تدخل ش�خصيا من اجل حمايتها من 
مدير المخابرات المصرية صالح نصر.. اال انها ومع 
ذل�ك فضلت الهروب الى بي�روت تخلصا من القبضة 
الحديدية لصالح نصر الذي  كان قد ساهم في هزيمة 

ونكسة حزيران في وقتها.
والذي وددت قوله:

ليك�ن الل�ه في ع�ون النج�وم الي�وم وبع�د كل تلك 
والمواق�ع  االنترن�ت  عب�ر  المتداول�ة  الفضائ�ح 
االجتماعية والفيس�بوك وعصابات المافية الجديدة 
الت�ي تهدد بالفضائح المفبركة وعلى طريق االبتزاز 

المادي !!.

نيكول سابا : إن طلبني عادل إمام لن أتردد



بيروت: -قال الممثل باس�م مغنية إن مشاركة نجوم من سوريا 
أو غيرها ف�ي أعمال الدراما اللبناني�ة المختلطة ال تزعجه، كما 

أنها ال تؤّثر على وهج الممثل اللبناني عامة.
وأضاف في حديث ل�»الش�رق األوس�ط«: »ال يمك�ن أن أنكر أن 
دخ�ول عابد فهد أو باس�ل خي�اط وغيرهما من نج�وم الدراما 
الس�ورية في هذه األعمال أس�هم دون شك في انتشارها بشكل 
أكبر، فهم لديهم قاعدة ش�عبية كبي�رة كونهم نجوما معروفين 
في الدراما السورية التي كانت األقوى، كما أن هذا األمر انعكس 
إيجاب�ا على الممثل اللبناني بش�كل عام، فصار ب�دوره معروفا 
ف�ي العالم العربي ويش�ّكل أساس�ا فيه�ا، كم�ا أن منتجي هذه 
األعم�ال يطلبونه لمهارته واحترافه أيض�ا«. وعما إذا كان لديه 
عم�ل قريب في هذا الص�دد، أي في دراما مختلط�ة، أجاب »لقد 
كنت أول ممثل من أبناء جيلي يشارك في مسلسالت مصرية في 
الماضي. أما اليوم فأنا أس�تعّد لالش�تراك في عمل مختلط، إلى 
جانب عابد فهد وس�يرين عبد النور، وه�و )24 قيراط(«. وعن 
عمليه األخيرين »فرصة عيد« و»ياسمينا«، إذ وقع إخراج األول 
وش�ارك في بطولة الثاني، أجاب »هذان العمالن شكال عالمتين 
فارقتين في مش�واري الفني، ف�األول كان أول تجربة إخراجية 
لي في عالم الدراما، إذ سبق أن أخرجت كليبات غنائية وإعالنات 
تلفزيونية. أما )ياسمينا( فجعلني أتذّوق طعم الشهرة الحقيقية 
ف�ي عالم التمثي�ل على الرغم م�ن مرور 20 عام�ا على دخولي 
ه�ذا المجال«.وعن كيفية فصله ما بي�ن أدائه كمخرج وكممثل 
أثن�اء تنفي�ذه أي عم�ل أجاب »عندم�ا أمّثل أفك�ر أيضا كمخرج 
والعكس صحيح. وأحيانا أس�تطيع أن أتشاور مع مخرج العمل 
حول بعض المالحظ�ات التي أرغب في تعديلها في أدائي. هناك 
مخرجون يتجاوبون معي بس�رعة كإيلي معلوف مثال، إذ يترك 
لي حرية التصرف، والبعض اآلخر أعرف سلفا أنه ال يحبّذ فكرة 
تدخلي في عمله، فأتأقلم في التمثيل دون أن أولّد أي حساس�ية 
معه. ال يعجبني أس�لوب جمي�ع المخرجين الذين أتعامل معهم، 
لكن�ي أتبع الليون�ة في هذا الموضوع، وأح�اول أن أقولب الدور 
على طريقتي بش�كل غير مباشر ألحافظ على محبة جمهوري، 
فأنا ممثل أوال وأخيرا، وتهمني االستمرارية في هذا المضمار«. 
أما عن عمله كمخرج فأشار إلى أنه تعلّم أن يهتم براحة الممثل، 
وأن يتعامل معه برقي، ألن هذا األمر يخّول لهذا األخير أن يقوم 
بدوره بش�كل أفضل. وتاب�ع »حاولت أن آخذ م�ن إيجابيات كل 

مخرج تعاونت معه، فعص�ارة تجاربي بأكملها كممثل مع عدة 
مخرجين اس�تخدمتها في هذا اإلط�ار«. وعن أهم ما أدرجه في 
هذا الموضوع قال »أكثر م�ا يهمني في عملي كمخرج أن أجعل 
الكامي�را تتكلّم ه�ي أيضا بموازاة الدور ال�ذي يؤديه الممثل، إذ 

آث�رت أن تمتلك هي أيضا في حركتها إحساس�ا معينا، ال أن 
تك�ون فقط مج�ّرد آلة تتنقل بين مش�هد وآخ�ر«. وعن 

وض�ع الدراما اللبنانية اليوم قال »لقد توقعت االنتش�ار 
للدرام�ا اللبناني�ة منذ عدة س�نوات، إذ كررت في عدة 
تصريحات ماضية لي أنها ستش�هد انطالقة حقيقية 

لها قريبا. 
وبالفع�ل حصل ما فّكرت به وصار المنت�ج اللبناني اليوم يعمل 
بقل�ب قوي بع�د أن صارت محطات التلف�زة العربية عامة تهتم 
بأعماله فتطلب منها أن يريها العمل بدل أن تالقيه بالرفض كما 
كان يحصل في الماضي«. ورأى أن »الممثلين اللبنانيين جاهدوا 
كثي�را للوص�ول بالدراما اللبناني�ة إلى هذا المس�توى، حتى إن 
بعضه�م لم يتوان ع�ن أداء دوره دون أي مقاب�ل مادي من أجل 
الحفاظ على استمرارية األعمال اللبنانية، ولذلك يجب أال ننسى 

جهد هؤالء الذي نلمس ترجمته اليوم على أرض الواقع«.
وع�ن مالحظات�ه على دوره في مسلس�ل »ياس�مينا« قال »في 
البداية كانت لدي مالحظات على ش�خصية )نادر( التي أجسدها 
في المسلس�ل، إذ وجدت أنه�ا تنقصها مواق�ف حازمة، فظهر 
وكأن�ه )اب�ن أّم�ه( بامتي�از، ولكن بع�د أن اجتمع�ت بالمخرج 
والكات�ب وأطلعان�ي على وجه�ة نظرهما، اقتنع�ت ألن )نادر( 
س�يتصّرف بحزم في الوقت ال�الزم وإال فقد المسلس�ل عقدته 
األساس�ية«. ورأى باس�م مغني�ة أن�ه ال مج�ال للمقارن�ة بين 
»ياسمينا« ومسلس�ل »النهر« الذي عرض في السبعينات، وقال 
»لق�د تحدثت مع كاتب العملين مروان العبد، واس�توضحته عن 
هذا األم�ر، فأّكد لي أنهما يختلفان اختالف�ا تاما في التفاصيل، 
رغم أنهما يدوران في نفس الحقبة تقريبا«. وأضاف »لم تسنح 
لي الفرصة أن أش�اهد النس�خة القديمة ل�)النهر( إال في بعض 
اللقطات أثناء إعادة عرضه في الثمانينات على شاش�ة تلفزيون 
لبن�ان )TL(، وكن�ت صغي�را يومها فبال�كاد أتذّك�ر منه بعض 
المش�اهد، لكن دون شك المسلس�ل وقتها أخذ شهرة واسعة ال 
س�يما أن ممثليه كانوا من الرعيل األول«.وأشار إلى أن »البعض 
يحاولون المقارنة بينه وبين )ياسمينا(، حتى إنهم تطرقوا إلى 
ناحية أداء الممثلين فيه بأنها كانت أفضل في الماضي، لكني أرّد 
على هؤالء بالقول إن األصداء اإليجابية 
التي حصدها مسلس�ل )ياسمينا( 
أول�ى حلقاته  من�ذ ع�رض 
حت�ى الي�وم برهنت على 

العكس تماما.

حورية فرغيل: حيايت تغريت متاما بعد دخويل الفن
 

القاهرة –أكدت الفنانة حورية فرغلي أنها دخلت مرحلة فنية جديدة في حياتها وتقول: الس�نوات األربع األخيرة أهم س�نوات 
حياتها، وتغيرت بعد روتين أن أنام في التاس�عة مس�اء وأس�تيقظ في السادس�ة صباحا وأذهب إلى بطوالت رياضية وغيرها من 

حياتي التي كنت أسير عليها.وتضيف: خرجت عن العالم الخاص بي ودخلت عالم التمثيل وأكثر صديقاتي الفنانة لبلبة منذ مشاركتنا 
بفيلم »نظرية عمتي« فهي تعطيني النصائح المهمة وحب الصديقة واألم واألخت وكل شيء بجانب حب أمي طبعا التي تدعو لي دائما.

عن الممثل الذي تتمنى العمل معه تقول: الفنان محمود حميدة وأسعدني العمل مع الفنانتين سوسن بدر وسهير المرشدي.
نس�ألها: البعض يرى أن أدوارك في المسلس�الت أقوى من الس�ينما وترد: قدمت بطوالت في الس�ينما مثل »القش�اش« و »نظرية 

عمتي« وأفالم مميزة أخرى، والس�ينما تجذب الجمهور ليدخل دور العرض، بينما المسلس�الت موجودة في البيوت 
ط�وال العام.وتش�ير إلى أنه�ا ابتعدت عن األدوار الش�عبية ودخلت أفالما تعرض ف�ي المهرجانات حتى 

تثبت للجميع أنها ممثلة جيدة، وتقول: أعتبر فيلم »يكور« من هذه النوعية وعرض داخل »مهرجان 
القاهرة الس�ينمائي« بدورته األخيرة وفي »مهرجان لندن« و«مهرجان قرطاج الس�ينمائي« في 

تونس وعندما يعرض في دور السينما سيجد الجمهور نوعية سينمائية مختلفة ولن يعرفوني.
وح�ول األدوار التي ش�كلت مفصال في حياتها الفني�ة تقول: فيلم »ديك�ور« نقطة تحول لي 

ولألفالم الس�ينمائية وهو س�بب ترشحي لمسلس�ل »س�احرة الجنوب« في دور صعب جدا 
واألداء بالحركات واللهجة الصعيدية، ولذا أتدرب على اللهجة مع المتخصص عبد النبي.

وعن اختياراتها تقول: أحب التمثيل والتفاني فيه وأعمل ما يسعدني.
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تواصل الفنانة يسرا اللوزي تصوير حلقات برنامجها 
الجديد "ميكروفون" والذي تخوض من خالله تجربة 

التقديم التليفزيوني للمرة الثانية بعد مشاركتها 
العام الماضي في تقديم برنامج "اكس فاكتور".

"يسرا" استضافت خالل الفترة الماضية عددا كبيرا 
من المطربين، أبرزهم مروة ناجي ونجم "آراب أيدول" 

محمد حسن وأحمد عدوية.
وتدور فكرة برنامج "ميكروفون" حول الغناء 

والموسيقى من خالل استضافة مطربين يتحدثون 
عن خطواتهم الفنية الُمقبلة، وعن الصعوبات التي 

تواجههم.

قالت الفنانة نجالء بدر انها سعيدة بردود 
االفعال على برنامجها الجديد " كاش اور 
اسبالش " والذى يعرض على " ام بى سى 
مصر " وقالت ان الجمهو اعتقد انه برنامج 

مسابقات خاص بالنجوم ولكن هذا غير صحيج 
الن الجمهور سيشارك فيه ايضا.

من ناحية أخرى قالت بدر إنها تنتظر عرض 
فيلم قدرات غير عادية للمخرج داود عبد 
السينما، مشيرة أن دورها والفيلم مختلف 

جدا ويشاركها البطولة خالد ابو النجا.

أبدت النجمة المصرية دينا فؤاد رغبتها في تجسيد السيرة 
الذاتية لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي رحلت أمس 

بهدوء. هذا ما قالته نجمة مسلسل "الدالي" التي كشفت 
إعجابها بأفالم فاتن حمامة معتبرة أنها األفضل في السينما 
المصرية. هذا التصريح لم تعلنه دينا بعد وفاة بطلة "أريد 
حاًل"، بل منذ سنوات وقالت حينها أنها تتمنى تقديم قصة 

حياة مواطنتها إذا وافقت أو إعادة تقديم أحد أفالمها. 
ويبدو أن دينا ستجد الئحة طويلة رغم أن مالمحها وفمها 
المكتنز قد تكون امتيازات إضافية لتّوثق حياة من أنصفت 

المرأة المصرية وأخرجتها من دائرة أدوار اإلغراء والبرجوازية 
والمغلوبة على أمرها.

أماين السوييس تطرح ألبومها اجلديد يف مارس املقبل
 

انتهت الفنانة أماني السويسي من تسجيل العديد من أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه في 
األسواق قريبا.وقالت أماني السويسي - للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق األوسط - " أواصل 
خالل الفترة الحالية تس�جيل العديد من أغنيات البومي الجديد المقرر طرحه في األس�واق في 
ش�هر مارس القادم ، واأللبوم تعاون فيه مع عدد كبير من الش�عراء والملحنين في مصر منهم 

محمد رحيم وأمير طعيمة وأيمن بهجت قمر".

مذكرات النجوم واملافيات 
 من )الزيجات( المش�هورة في تاريخ النجوم العرب 
قديم�ا وحاضرا ان )تحية كاري�وكا( قد تزوجت ال� 
)11( زيجة، وان الش�حرورة صباح قد تزوجت اكثر 
من ذل�ك.. ولقد ج�اء في مذك�رات الراقص�ة  تحية 
كاريوكا المنافسة للراقصة سامية جمال في الزمن 
ال�ذي مضى بانها قد لجأت الى تل�ك )الزيجات( التي 
تجاوزت العش�ر زيجات لكونه�ا ال تؤمن )بالحرام( 

وال ن�دري االس�باب التي دعت الش�حرورة لمثل تلك 
)الزيجات( لكوننا لم نطلع لحد اليوم على مذكراتها 
كتلك المذكرات الجريئة التي  نشرتها تحية كاريوكا 

عن  حياتها الخاصة!!.
واليوم نجد الفنانة مريم فخر الدين تذكر لنا ومن بين 
ما ذكرته بعيدا عن الحب وقصص الزواج والزيجات 
بأن )مجلة اخر ساعة( المصرية هي مجلة الشائعات 

لكونها كانت غارقة في )فبركة االشاعات المصورة 
حول س�يرة حياتها .. حتى ان تلك المجلة ما تمادت 
في نش�ر صورها الى جانب شخوص ال تعرفهم ابدا 
لكي يش�وهوا صورتها وعبر كل تلك الطرق الخبيثة 

والغير نظيفة!!.
كما ان مريم فخرالدين قد ذكرت بان هناك كتابا صدر 
مؤخرا عن قضايا واس�رار النج�وم مع المخابرات.. 

حيث ذكرت سطور ذلك الكتاب المثير بانها كادت ان 
تقع في )حبائل وبراثن المخابرات المصرية في ذلك 
الزمن الذي مضى.. وكي�ف ان الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر قد تدخل ش�خصيا من اجل حمايتها من 
مدير المخابرات المصرية صالح نصر.. اال انها ومع 
ذل�ك فضلت الهروب الى بي�روت تخلصا من القبضة 
الحديدية لصالح نصر الذي  كان قد ساهم في هزيمة 

ونكسة حزيران في وقتها.
والذي وددت قوله:

ليك�ن الل�ه في ع�ون النج�وم الي�وم وبع�د كل تلك 
والمواق�ع  االنترن�ت  عب�ر  المتداول�ة  الفضائ�ح 
االجتماعية والفيس�بوك وعصابات المافية الجديدة 
الت�ي تهدد بالفضائح المفبركة وعلى طريق االبتزاز 

المادي !!.

يقدم »فر�صة عيد« ك�أول عمل درامي من اإخراجه
باسم مغنية: ال تزعجني منافسة ممثلني سوريني يف الدراما اللبنانية

 

أنغام حتتفل بعيد ميالدها الــ43 يف بريوت
 احتفل�ت المطرب�ة انغام بعي�د ميالدها ال���43 وذلك مع عدد م�ن اصدقائها في 
العاصم�ة اللبنانية "بيروت"، ومنهم الش�اعرة كاترين معوض ومصفف الش�عر 

طوني المندلق، وخبيرة التجميل روال رياتشي.
واطل�ق محب�و "انغ�ام" هاش�تاج احتف�اال بعي�د ميالدها عب�ر مواق�ع التواصل 
االجتماعي بعنوان #HappyBithdayAngham  ، فانتشر سريعا بين محبيها، لتطل 
انغام علي جمهورها صباح اليوم عبر حسابها الرسمي علي موقع "تويتر" قائلة 

"صباح الورد عليكم بحبكم وبحب حبكم".
يذكر ان انغام من مواليد 19 يناير عام 1972 باالسكندرية، ووالدها هو الموسيقار 
محم�د علي س�ليمان وعمها الفنان عماد عب�د الحليم، وقد تزوج�ت مرتين وانفصلت 

ولديها ولدان هما عمر وعبد الرحمن.

 

مجال سليامن: بعض من يبكي
 عىل فاتن محامة "منافق"

 
نعى الفنان جمال س�ليمان س�يدة الشاش�ة فاتن حمامة بكلمات مؤثرة، 

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "الكل 
يبكي فاتن حمامة. وبعض هذا الكل منافق، ألن فاتن حمامة ليس�ت ش�خصا فقط، بل قيم 
فنية واجتماعية. بعض المنافقين الذين يبكونها اليوم س�بق أن داس�وا بأقدامهم تلك القيم 
دون اكت�راث، إن كنا فعال نحب فات�ن حمامة كان يجب أن نحترم القيم الفنية التي كانت 
تمثله�ا، وأن نبن�ي عليها، وداعاً يا س�يدتي، لقد كنت فنانة عظيمة بفنك الذي س�يبقى 

شاهدا على روعتك، وملهما لمن يعرف ما هو الفن ويسعى له".

أناقة سريين عبدالنور يف "الليلة البيضاء"
 

نش�رت النجم�ة اللبنانية س�يرين عب�د النور من�ذ قليل صورا لها في عش�اء 
"الموريك�س دور" ال�ذي اقيم من�ذ بضعة ايام، وذلك علي حس�ابها الخاص 
عل�ي موق�ع التواصل االجتماع�ي "الفيس ب�وك"، فظهرت "س�يرين" في 
الصور باطاللة راقية وانيقة مرتدية فس�تانا ابيض وفقا لما سمي العشاء 
به "الليلة البيضاء"، ونالت الصور اعجاب اآلالف من معجبيها علي مواقع 

التواصل االجتماعي الذين عبروا عن إعجابهم بسيرين وأناقتها.
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       جابر بكر 

ل�م ينل المفكر األميركي صموئي�ل هنتنغتون فرصة الحياة ليرقب ما تنبأ به 
قبيل ولوج البش�رية ألفيته�ا الثالثة، لكنه ربما كان س�عيداً بتفجيرات أيلول 
ع�ام 2001 وم�ن قبلها تفجي�رات لندن وأس�بانيا والتي قام بها إس�اميون 
متطرفون، وربما كان فرحاً كفيلسوف تنّبئي أعلن اقتراب صراع الحضارات 
كم�ا أعلن مواطنه ميش�يل فوكو نهاي�ة العالم، فهنتنغتون ه�و الذي صنف 
الص�راع عبر التاريخ فكان بين الملوك واألباطرة ومن ثمة بين الش�عوب أي 
القوميات، وبعدها بين األيديولوجيات حتى نهاية الحرب الباردة حيث يؤرخ 

النطاق صراع الحضارات مع حلول النظام العالمي الجديد.

هنتنغتون في باريس
"ما يه�م الناس ليس ه�و األيديولوجيا أو المصال�ح االقتصادية، بل اإليمان 
واألس�رة والدم والعقي�دة، فذلك هو ما يجمع الناس وم�ا يحاربون من أجله 
ويموتون في سبيله"، ويتابع في كتابه صراع الحضارات بأن “الدين محوري 
في العالم الحديث، وربما كان القوة المركزية التي تحرك البشر وتحشدهم”، 
وم�ن هنا نعلم أن الحضارة بتعريفه ليس�ت إال الكيان الثقافي األوس�ع الذي 
يضم الجماع�ات الثقافية مثل القبائل والجماع�ات العرقية والدينية واألمم، 
وفيها يقدم الناس أنفس�هم من خال النس�ب والدين واللغة والتاريخ والقيم 
والع�ادات والمؤسس�ات االجتماعي�ة بدرج�ات متف�اوت وفق�ا للجماعات 

الثقافية الداخلة تحت حضارة واحدة.
بناء على هذا التصنيف تكون مليونية باريس أفضل األمثلة لمثل هذا التعريف، 
حيث حش�دت المظاهرة آالف الناس من لون ثقافي واحد وإن لم يكونوا من 
الفرنس�يين وبالطب�ع الحدي�ث هنا عن المواطني�ن ال عن الزعم�اء والقادة، 
ورافقتها مظاه�رات أخرى في باد تقع تحت ذات المظل�ة الثقافية الغربية 
القائ�دة للعال�م الي�وم، وال يوجد ما يمك�ن أن يلخص المس�ألة مثل تصريح 
عضو مجلس الش�يوخ الفرنس�ي كريس�تيان فافيي خال المظاهرة األولى 
في س�احة الجمهورية بباريس ليل وقوع حادثة الهجوم المس�لح على مقر 
صحيفة شارلي إيبدو، حيث وصف شعوره المرير بالمجزرة وتابع “رد فعلي 
هو االستهجان لهذا العمل الذي ال ُيوصف وال ُيبرر وهو اعتداء على مؤسسة 
إعامية مس�تقلة كانت تلعب دوراً هاماً في بلدنا وهو تعٍد س�افر على حرية 
التعبير التي تش�كل أساسا من أسس الجمهورية. هناك تأثر شديد في فرنسا 
ونرى ذلك هنا في هذا التجمع في س�احة الجمهورية بباريس وقد تم التعبير 
عن ذلك في العديد من األماكن وليس فقط في فرنس�ا إذ أُقيمت تجمعات في 
أوروبا أيضا مع رغبة واضحة لصد نزعة عدم تقبل اآلخر ولتأكيد قيمنا وهي 

الحرية وبالذات حرية اإلعام الذي هو ركيزة أساسية بالنسبة إلينا”.
هنتنغت�ون يق�ول إن تلك القبيلة المؤسس�ة لألم�م المتحدة ولحلف ش�مال 
األطلس�ي، لم تقدم العون لمواطني س�راييفو الذين نزلوا في نيسان � أبريل 
من العام 1994 حاملين أعام السعودية وتركيا معلنين توحدهم مع رفاقهم 

المسلمين
ال�� “إلينا” هذه هي ما قصدها هنتنغتون أي نح�ن أبناء حضارة الغرب التي 
تعت�ز بالحرية وتفتخر بها ونعتبرها أس�اس ثقافتن�ا وجمهوريتنا، نعم هذا 
ه�و الغرب المختلف ع�ن “الباقي” وفق تعبيره، هذه ه�ي الحضارة الموغلة 
في القدم. الغرب الذي تمتد جذوره إلى أكثر من ألف عام وذاك هو اآلخر الذي 
ال يمكن أن يكون جزءاً من القبيلة الغربية أي الحضارة الغربية فكل حضارة 

هي قبيلة وفقاً لتعريفه.
لو أردنا الغوص أكثر في التفاصيل لوجدنا ما تنبأ به صاحب صراع الحضارات 

ب�ات واقع�ا اليوم، فهذا ه�و اليهودي الفرنس�ي يقول إنه ال يش�عر بالتهديد 
بالمعنى الفردي وأن مش�اركته اليوم في تظاهرات باريس ليس�ت إال تعبيراً 

إنس�انيا عن مش�اركته في األلم العام الذي وقع، في حين 
يندفع المس�لم الفرنس�ي إلى تبرير وجوده وتبرير 

إس�امه الذي من فوره س�عى للدفاع عنه وربما 
أص�دق الكلمات نطقه�ا أخو الش�رطي أحمد 

المرابط الذي س�قط نتيجة االعتداء، 
فقال التط�رف ال لون له وال دين، 

التطرف هو الجنون.
المس�يحي  يك�ون  وربم�ا 
الكاثوليكي بين هؤالء الثاثة 
أكثره�م تصالح�ا م�ع ذات�ه 
وفق تصنيفات صاحبنا، فهذا 

األخير هو صاحب تلك الحضارة 
أص�ا والبقي�ة المنطوي�ة تحت 
وجوده الثقافي تحاول االندماج 
وف�ق المنظومات الم�راد لها أن 

تبق�ى قائم�ة أي وف�ق مفه�وم 
التخل�ي ع�ن الهوّي�ة األم مقاب�ل 

الهوّي�ة الثقافية الجدي�دة التي تمثل 
القبيل�ة الغربية، وهذا المفهوم القبلي 

الثقاف�ي ه�و ذاته م�ا قامت علي�ه أوروبا 
كاتحاد من وجهة النظر الفكرية بالتوازي مع 

الهدف االقتصادي.
غي�ر  المس�يحي  يك�ون  أن  اس�تهجنتم  لم�اذا 

األرذوكس�ي ه�و المرت�اح من بي�ن الجمي�ع؟ على 
أق�ل تقدير في مس�ألة الهوية الت�ي يميزها هنتنغتون 

بأنها تمتاز بالتراث الكاس�يكي من اإلغريق والرومان، 
والمس�يحية الكاثوليكية والبروتستانتية، واللغات 

األوروبي�ة، والفص�ل بي�ن الس�لطتين الروحي�ة 
والزمنية، وحكم القانون، والتعددية االجتماعية 

والمجتمع المدني، والهيئات التمثيلية، والنزعة 
الفردية لدى هذه القبيلة الحضارية.

ك�م ه�ذه األه�داف أو المي�زات بات�ت رغبة 
الكثير من المجتمعات غير الغربية وخاصة 

بعد الربي�ع العربي، حيث طال�ب الجميع 
بكل هذا الميزات وبالذات المجتمع 

القان�ون  وحك�م  المدن�ي 
الحقيق�ي  والتمثي�ل 

للن�اس ف�ي الس�لطة، 
فهل هذا يدخلهم إلى 

الغربي�ة؟  القبيل�ة 
عليه  يجيب  سؤال 

هنتنغت�ون ب�كل 
قس�وة وتش�دد 
أصول�ي لصالح 
صاحب  الغ�رب 

ال�دور التحديثي فقط، فا يمك�ن أن يكون للغير فرصة الدخ�ول إلى القبيلة 
الحضارية الغربية.

تل�ك القبيلة المؤسس�ة لألمم المتحدة ولحلف ش�مال األطلس�ي، 
ل�م تق�دم الع�ون لمواطن�ي س�راييفو الذي�ن نزل�وا في 
نيسان- أبريل عام 1994 حاملين أعام السعودية 
وتركي�ا معلنين برأي هنتنغتون توحدهم مع 
رفاقه�م المس�لمين وليقول�وا للعالم من 
ه�م أصدقاؤه�م الحقيقي�ون ومن هم 
أصدقاؤهم غير الحقيقيين، ومن هذا 
المث�ال وغيره م�ن المواقف حلل هو 
الواق�ع ليبن�ي عليه فكرت�ه الجديدة 
ف�ي ص�راع الحض�ارات المبني على 
هوي�ات ما بع�د أيديولوجية، وحاول 
ف�ي كتاب�ه المؤلف من أجزاء خمس�ة 
ول�دت جميعها م�ن وحي مقال نش�ره 
في تس�عينات القرن المنصرم، حاول أن 

يشرح ويبرهين نظريته هذه.
هنتنغتون يفاجئ العالم بأن أحدث الرؤى 
الغربي�ة للحض�ارة ال تعّده�ا س�وى كي�ان 
ثقافي أوس�ع يض�م الجماع�ات الثقافية مثل 
القبائ�ل والجماع�ات العرقي�ة والدينية واألمم، 
وفيه�ا يق�دم الن�اس أنفس�هم من خال النس�ب 

والدين واللغة والتاريخ

صراع الحضارات
ف�ي البداي�ة ي�رى هنتنغت�ون أن البش�رية وألول م�رة 
تكتش�ف أن الثقاف�ة الكونية متعددة األقط�اب ومتعددة 
الحضارات، وكما أش�رنا بأن التحديث مختلف بدرجة 
بينة عن التغريب، والتحديث ال ينتج حضارة كونية 
بأي معن�ى وال يؤدي إلى تغري�ب المجتمعات غير 

الغربية.
وكان أمينا في التوصيف ب�أن ميزان الحضارات 
اليوم يتغير فالغرب يتدهور في تأثيره النس�بي، 
والحضارات اآلسيوية تبسط قوتها االقتصادية 
والعس�كرية والسياسية، أما اإلس�ام فينفجر 

نيا  م�ع م�ا ينت�ج م�ن ع�دم س�كا
إلى  بالنسبة  اس�تقرار 
اإلس�امية  ال�دول 
 ، نه�ا ا جير و
ت  ا ر لحض�ا ا و
الغربي�ة  غي�ر 
م�ا  ع�مو
تع�يد تأك�يد 
ف�ته�ا  ثقا
. ص�ة لخا ا

هذا  ولك�ن 
يمن�ع  ال 

أن يتش�كل نظ�ام عالمي قائم عل�ى الحضارة، من خال تع�اون المجتمعات 
التي تش�ترك في عاقات قربى ثقافية، وال�دول تتجمع حول دولة المركز أو 
دولة القيادة في حضارتها وهذا تشبيه واقعي للغرب الملتف حول العم سام 
الي�وم، والذي يزعم قيادته للعالم والتي تضعه بحس�ب هنتنغتون في صراع 
مع الحضارات األخرى وأخطرها اإلس�ام والصين على المس�توى العالمي، 
ومحلي�ا يضع�ه في مواجه�ة داخلية فيما أس�ماه حروب خطوط التقس�يم 
الحضاري وبخاصة بين المس�لمين وغير المس�لمين ما ق�د ينتج عنه تجمع 
ال�دول المتقارب�ة، وهنا يبرز خطر التصعيد على نطاق أوس�ع وبالتالي تبذل 

الجهود من دول المركز إليقاف تلك الحروب.
ويخل�ص هنتنغت�ون إل�ى الق�ول إن بق�اء الغرب يتوق�ف عل�ى األميركيين 
بتأكيده�م عل�ى الهوي�ة الغربية، وعل�ى الغربيين عندما يقبل�ون حضارتهم 
كحضارة فريدة وليس�ت عامة، ويتحدون من أج�ل تجديدها والحفاظ عليها 
ضد التحديات القادمة من المجتمعات غير الغربية، هذه الخاتمة قادته الحقا 
لخ�ط كتابه “من نح�ن؟ التحدي�ات للهوي�ة القومية ألمي�ركا” والذي صدر 
ف�ي الع�ام 2004، وحذر فيه هنتنغت�ون من مغبة تقس�يم الواليات المتحدة 
األميركية إلى ش�عبين بثقافتي�ن وبلغتين، ما دفع بع�ض المراقبين التهامه 

بالخوف المرضي من األجانب.
ويمكن اختصار موقف هنتنغتون من الثقافات عموما، بالتالي: “في اإلسام 
الل�ه هو القيصر، في الصين واليابان القيصر هو الله، في األرثوذكس�ية الله 

هو الشريك األصغر للقيصر، في الغرب ما لقيصر لقيصر وما لله لله”.
نظرية هنتنغتون تتكثف في قوله: "في اإلس�ام الله هو القيصر، في الصين 
واليابان القيصر هو الله، في األرثوذكس�ية الله هو الشريك األصغر للقيصر، 

في الغرب ما لقيصر لقيصر وما لله لله"
هنتنغتون "اليهومسيحي"

ولد هذا المفكر التنبئي في 18 نيسان عام 1927، وتوفي في 27 كانون األول 
عام 2008، عاش 81 عاماً منها 58 عاماً كان فيها أس�تاذاً للعلوم السياس�ية 
والعاق�ات الدولي�ة بجامع�ة هارفارد أي من�ذ أن كان عم�ره 23 عاما، فقد 
تخرج من جامعة ييل وعمره 18 عاما، وألف وشارك في تأليف 17 كتاباً و90 
مقاالً علمياً، ونال ش�هرته الواس�عة بعد كتابه صراع الحضارات الذي ترجم 
إل�ى 39 لغة، وفيه اعترف بأحقية مفهوم صراع الحضارات للمفكر المغربي 
المهدي المنجرة والذي ولد عام 1933 وتوفي عام 2014، وكان عالم اجتماع 

متخصص في الدراسات المستقبلية.
المغربي لم ينل عظيم شهرة وربما لم يسمع به إال القلة القليلة من الباحثين 
ألن�ه كتب بحثه عل�ى مبدأ التنبه م�ن الخطر القادم، ال كم�ا ذهب هنتنغتون 
إل�ى األصولية ف�ي الطرح ال�ذي تكّون وتبل�ور من خال محاض�رات ألقاها 
بي�ن عام�ي 1994 و1995 حول طبيعة عال�م ما بعد الحرب الب�اردة وكانت 
التعليق�ات عليه�ا قوية ونافذة م�ا حفزه لتحويلها إلى كت�اب والبحث بعمق 
أكب�ر والتفصيل فيها وتطويرها، ليخلص إلى أجراس تدق اليوم بالعلن فقال 
إن االنتص�ار عل�ى االش�تراكية ليس�ت النهاية بل هن�اك الص�راع الكبير بين 
الحض�ارة اليهودية – المس�يحية في مواجهة الحضارات الش�رقية المتمثلة 

في اإلسام والبوذية وغيرها.
الواقع يقول إن الحرب ربما أعلنت بش�كل ش�به رس�مي ضد اإلس�ام الذي 
رس�مه هنتنغتون أي إس�ام الحدود واألحش�اء الدموية بحسب تعريفه ولو 
كان صاحبن�ا عل�ى قيد الحياة اليوم البتس�م ابتس�امة الع�ارف عقب حادثة 
شارلي إيبدو التي قد يصنفها كإعان أخير أكثر قوة لهذه المواجهة التي تنبأ 
بها ولكن الصراع هنا فقط بين الحضارة اليهودية – المس�يحية ضد الش�رق 

اإلسامي كما تخيل هو.

خيري منصور
هن�اك بمقياس نس�بي م�ا يعد أط�ول يوم 
ف�ي التاريخ مقاب�ل أقصر أيام�ه، وقد عّبر 
عن هذه النس�بية مؤرخون وشعراء، وعلى 
س�بيل المثال وصف محم�ود درويش يوما 
واحدا من أي�ام اجتياح بي�روت بأنه يعادل 
ألف عام، كما وصف مؤرخو القرن التاسع 
عش�ر بأنه أط�ول القرون مقاب�ل أقصرها 
وهو القرن العش�رون، الذي ب�دأ مع نهاية 
الحرب العالمية األول�ى وانتهى مع الحرب 

الباردة.
المس�ألة إذن نس�بية بامتياز وهذا ما يعّبر 
عن�ه الناس العاديون ف�ي حياتهم اليومية، 
فق�د تمر الّس�اعة إذا كان�ت حميمة كما لو 
أنها دقيقة، لكنها تصبح أضعافها إذا كانت 
ُمضج�رة، ونتذكر في هذا الس�ياق ما كتبه 
هرمان ملفيل في روايته الش�هيرة »موبي 
ديك« عن نس�بية الزمن، وما قاله الش�اعر 

الراحل خليل حاوي:
وعرفت كيف تمط أرجلها الدقائق

كيف تجمد تستحيل إلى عصور
وف�ي إح�دى قص�ص ناتالي س�اروت التي 
حمل�ت عن�وان »انفع�االت«، يلتق�ي ع�دد 
من النس�اء كل صباح يثرث�رن بكام رتيب 
ومتكرر بحيث يبدو الوقت أش�به بصابونة 
أو أي ش�يء آخ�ر ل�ه رغوة ي�ؤدي تواصل 

إفرازها إلى التاشي.
لك�ن الظاهرة التي تجت�ذب االنتباه في هذا 
السياق الزمني هي قصص وروايات كّرسها 
مؤلفوها لرصد يوم واحد فقط، س�واء في 
حياته�م أو حي�وات أبط�ال أعماله�م، لعّل 
اهمها روايتان هما »اربع وعشرون ساعة 
في حياة امرأة« الس�تيفان زيفايغ، و«يوم 
ف�ي حياة إيف�ان« لسولجنس�تين، ولرواية 
زيفايغ حكاية شخصية، فلم أكن قد سمعت 
بها، وكان أش�هر كتب زيفايغ بالنس�بة لي 
كقارئ ه�و »بناة العالم«، إلى أن طلب مني 
الصديق العراقي الراحل س�امي محمد ذات 
يوم أن أكون ضيفا على برنامج س�ينمائي 

كان يعّده ويتناول فيه الروايات التي تتحول 
إل�ى أف�ام، ثم عق�د مقارنات بي�ن الرواية 
المكتوبة والس�يناريو الذي قد يحذف منها 
أو يضيف إليها، وكان الفيلم في تلك الحلقة 
هو »أربع وعشرون ساعة في حياة امرأة«، 
وبطل�ه ليس�ت الم�رأة أو أي ش�خص آخر 
ف�ي الرواية، بل ه�و أصابع الع�ب روليت، 
فالم�رأة قررت أن تغام�ر بعيدا عن طفليها 
وزوجه�ا وحياتها الّرتيبة ليوم واحد فقط، 
فس�افرت بالقطار إلى مدينة لم تزرها من 
قب�ل، ونزلت في فن�دق اجتذبتها فيه صالة 
الاعبين، وسرعان ما ُفتنت بأصابع أحدهم 
وهي تتحرك برش�اقة بمع�زل عن صاحبها 
وحت�ى ع�ن مامح�ه. فاألصاب�ع تحتش�د 
فيه�ا االنفع�االت كلها، ترتع�ش أو ترقص 
وتصف�ع أو تصاف�ح، له�ذا كان بطل رواية 
الفه�د لإليطال�ي المبي�دوزا يقض�ي وقته 

في لحظ�ات الضجر وهو يرُق�ص اصبعيه 
التانغو.

في رواي�ة زيفايغ تعود الم�رأة إلى حياتها 
الرتيب�ة بع�د ي�وم واح�د اس�تغرقته تل�ك 
المغامرة، وعلى الرغم من أن عاقتها كانت 
مع أصابع العب روليت إال أنها ما أن وصلت 

منزلها حتى اغتسلت من غبار الخطيئة.
أم�ا الرواي�ة الثانية الت�ي كُرس�ها مؤلفها 
لي�وم واحد فقط من حياة بطله فهي رواية 
سولجنس�تين، الروائي الروسي الذي عاش 
خارج باده خال الحرب الباردة واعُتبر من 
المنش�قين، أمثال برودس�كي وباس�ترناك 

وأحد أشهر راقصي الباليه في البولشوي.
* * *

إيفان ش�وخوف بطل رواية سولجنس�تين 
واقع�ي لكن ليس بالواقعي�ة الفوتوغرافية 
الت�ي س�ادت ف�ي مرحل�ة م�ا، حي�ن كان 

السياس�ي  البط�ل  ه�و  الكولوخ�وز 
واالجتماع�ي وااليديولوج�ي، فق�د قضى 
إيف�ان ف�ي معس�كر االعتقال ثاث�ة آالف 
وستمائة وخمسين يوما، لكنها متشابهة، 
تب�دأ من�ذ الصب�اح بطاب�ور طوي�ل مم�ن 
يرتعش�ون بردا وتحاصرهم أس�وار عالية 
ويسيل لعاب كاب التعذيب على أجسادهم 
العليلة والنحيلة، والمؤلف نفسه عاش مثل 
ه�ذه المعاناة، لهذا كان إيفان تجس�يدا له، 
لكن على نحو روائي يتيح للخيال أن يضيف 
إل�ى الذاك�رة وم�ا يفتتح ب�ه إيف�ان يومه 
المتك�رر الطويل، وه�و الق�رع بالمطرقة 
على قضيب س�كة الحديد إليقاظ الّسجناء 
عبر الزجاج ثم تستمر ساعات اليوم وكأنها 
حفلة تعذيب ال تتوقف، وقد كتب الكثير عن 
معتقات ستالين، لكن سولجنستين اكتوى 
هو نفسه بجمرها مما دفعه إلى المجازفة 

بالف�رار معّرضا س�معته وس�يرته األدبية 
لتشويهات ال آخر لها، لكن هذا الكاتب ليس 
س�يء الحظ حتى النهاية، حيث نال جائزة 
نوبل، ثم اعتذرت له باده باس�تقبال حافل 
فور عودت�ه اليها بعد أعوام المنفى، فهناك 
من الكت�اب والش�عراء والفناني�ن الروس 
م�ن بلغ�ت معاناتهم ف�ي تلك الحقب�ة حّدا 
دفعهم إل�ى االنتحار ومصائر ش�عراء مثل 
فاديمير ماياكوفس�كي وس�يرجي يسنين 
وغيرهم�ا كان�ت تراجيدية بامتي�از، وهذا 
م�ا يح�دث دائم�ا عندم�ا ترتط�م الموهبة 
وش�هوة الحرية بفوالذ االيديولوجيا، وقد 
كان الرقيب الس�تاليني الصارم او النس�خة 
الروس�ية من غوبلز النازي جدانوف ماهرا 
ككل العس�س في ش�ّم رائحة الحب�ر، لهذا 
فرض على شاعر روسي أن يطبع نسختين 
فقط من ديوانه ألنه تحّدث عن الحب وليس 
عن الكولوخوز، تماما كما شّم غوبلز بأنفه 
الن�ازي المدرب رائحة حبر الروائي ريمارك 
صاحب رواي�ة »للحب وقت وللموت وقت« 
ومن�ع نش�ر فصول منه�ا رغم انه�ا كانت 
موقعة باسم مس�تعار.إن أيام إيفان بالغة 
القس�وة ه�ي ككل التقاويم الس�وداء التي 
عاش�ها س�جناء س�لبت حريتهم الحقيقية 
باس�م حري�ة مج�ّردة وال وج�ود له�ا في 
الواقع، ففي كل النظم التوتاليتارية يتحّول 
الفرد إلى رقم أصّم في اس�تمارة، ألن هناك 
م�ن ينوبون عنه في الحل�م والتفكير، لكنه 
ينوب عنهم في الموت، ألنه وقود حرب، أو 

مجرد أداة إلشباع شهوات نرجسية.
وحي�ن ع�ّد إيف�ان أيام�ه المتش�ابهة ف�ي 
معس�كر االعتق�ال ق�ال إنه�ا ثاث�ة آالف 
وس�تمائة وثاثة وخمس�ين يوما، وااليام 
الثاث�ة التي اضافها هي بس�بب الس�نوات 
الكبيسة، هنا تفوح رائحة السخرية المريرة 
والسوداء، التي يلوذ بها أحيانا أمثال إيفان، 
ألنها شكل من أش�كال االّتقاء والمقاومة، 
وهذا بالضبط ما قال�ه جورج لوكاتش عن 
السخرية بوصفها دفاعا باسا في لحظات 

عصيبة!

 

النقد األديب ومدارسه احلديثة لستانيل 
هايمن

 
صدرعن المؤسس�ة العربية للدراسات كتاب النقد االدبي ومدارسه 

الحديثة ونقله للعربية إحسان عباس ومحمد يوسف نجم
يق�ول مؤلف الكتاب: »إن النقد األدبي ال�ذي كتب باإلنجليزية في 
مدى الربع الماضي من هذا القرن، مختلف من حيث النوع عن أي 
نقد س�بقه. وسواء أس�ميته نقداً »جديداً« – كما سماه كثيرون 
– أو »نقدا عمليا« أو »نقدا عاما« أو »نقدا حديثا«، كما يس�ميه 
ه�ذا الكتاب، ف�إن صلته الوحي�دة بالنقد العظيم ف�ي العصور 
الماضية ال تعدو الصلة بين الخالف والس�الف. فليس القائمون 

به أشد ألمعية أو أكثر تنبها لألدب من أسافهم؛ بل إنهم ، في الحق، 
ال يتطاول�ون في هاتين الناحيتين إلى عمالقة مثل أرس�طو طالي�س وكولردج، ولكنهم 

يسيرون باألدب سيرة مخالفة – أصا – ويحصلون من هذا األدب على أشياء مخالفة – أصا 
– كذلك. 

مملكة اإلبداع
طواف عىل مخيلة األدب 

صدرعن المؤسس�ة العربية للدراسات والنشر عام 2014كتاب "مملكة االبداع طواف على 
خميلة االدب "للروائي العراقي زيد الش�هيد وفي�ه يحاول المؤلف عبر هذا اإلصدار عرض 
عادات الكتابة وهواجس�ها، رس�ائل اإلبداع النهري�ة، متعة القراءة األول�ى، يطلعنا على 
الف�ارغ والمملوء، على الفنتازيا، على كيفية الوصول إلى الذات القارئة، يدعونا لس�ماع 
األل�وان وحوارية العطر، يدخلنا إلى التجريب وحداث�ة اللحظة لنعوم في فضاء البحث، 
مفعمين بجذل القراءة الهادفة.يقول الشهيد عن كتابه الجديد: طواف أدبي على مرافئ 
الرواية والش�عر.. شواطئ النص والتناص.. التحاور مع الزمان والتفاعل مع أبجديات 
الم�كان. قراءات لما أبدعته الذات اإلنس�انية وقدمته على طبق م�ن لذاذات لقراء يراد 

لهم أن ينهلوا النهل العذب من بئر اإلبداع وارتشاف عسل المعرفة.

�أحالم ... و�ضياع 
رجب �ل�ضيخ

أرتدي الشتاء 

معطفا

كسفينة تهشمت في عباب

البحر

تركها الصيادون...

مثقوبة القاع ....تحلق فوق 

رأسها طيور

تشبه أشكاال خرافيه

أصوات أشباح

مخيفة

االطوار

ترتجف فرائصي

ككل الموتى في االرض

وقصص

االساطير 

صمت عفن يطبق

على انفاسي 

المتهالكه

وكان الفجر غادر أشيائي

والشمس ترتدي حجاب

الغيوم ...

أجراس أنذار ربما اصوات

قرش جائع

يحمل بشارة موت 

لنهاية مقبلة ...

ونجاة ربما في عوالم التنتهي

فأيقنت ,,,

الشىء سوى الضياع...

واألمواج المتدفقة 

اال جبال بيضاء 

تحدق من بعيد

كسراب ....يمنحني الدف واألمل 
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        ريكاردو الجوس
        بالتعاون مع: بليك أونشيل وإليزابيث ديكنسون

 
وق�ع اختياري عل�ي هذا الكت�اب من تأليف رئي�س جمهورية 

شيلي الس�ابق، ريكاردو الجوس )2000 - 2006( الذي 
صدر ف�ي منتصف عام2012، ألنه يقدم دروس�ا بالغة 
األهمية ألي دولة في عالمنا الثالث، تسعي إلي التغيير 
والتحول من الحكم الشمولي الديكتاتوري إلي النظام 
الديمقراطي، ومن نظام فاس�د تحكمه القلة القريبة 
من الحاك�م الديكتاتور إلي حكم ديمقراطي يس�عي 
إلي تقريب الفروق بين األغنياء والفقراء، والقضاء 
علي الفس�اد، والتحرر من الخوف، وإتاحة الفرصة 

لجميع أبناء الشعب للتعبير عن آرائهم.
 ينتمي االقتصادي والمناضل ريكاردو الجدوس إلي 
الطبقة الوسطي في شيلي، حصل علي الدكتوراه 
ف�ي االقتصاد من جامعة دي�وك األمريكية، وبعد 
أن تقلد عددا من المناصب في المنظمات التابعة 
لألمم المتح�دة، عاد إلي وطنه ف�ي عام 1979، 
وكان عمره 41 س�نة، ووجد ش�يلي تتعذب من 
قهر وبط�ش الحك�م الديكتاتوري العس�كري 
بقي�ادة أرنس�تو بينوش�يه. ل�م تك�ن إزاح�ة 
الديكتات�ور ال�ذي ترب�ع علي حك�م البالد 15 
عاما بالمهمة الس�هلة، وكان التحدي األكبر 
ف�ي مواجهة بينوش�يه ه�و من�اخ الخوف 
والرعب الذي انتش�ر بين الشيليين بمختلف 

طبقاتهم وانتماءاتهم السياسية.
 توحيد التيارات السياسية: 

كان المجتمع الشيلي في أول الثمانينيات 
ق�د تم�زق وانقس�م بي�ن ع�دة أح�زاب 
وجماعات من اليمين واليسار والوسط، 
وكان بي�ن هؤالء متطرفون يرون أنه ال 
بديل عن اس�تخدام العن�ف في مواجهة 
مذابح وجرائم  بينوش�يه الذي تعرض 
لك�ن  فاش�لتين.  اغتي�ال  لمحاولت�ي 
ري�كاردو الج�وس ل�م يك�ن مقتنعا 
بالعنف خوفا من أن يجر البالد لمزيد 
من الدماء، واالنقسام، والصراع بين 
والعسكريين  المدنيين  السياس�يين 

الموالين للجنرال بينوشيه.  
فعندما عاد ري�كاردو الجوس إلي 
1979، فوج�ئ  ش�يلي ف�ي ع�ام 
ب�أن هن�اك نح�و 22 أل�ف معتقل 
في الس�جون، باإلضاف�ة إلي آالف 

القتل�ي والمفقودين م�ن المعارضي�ن. وقد هاجر 
وطلب اللجوء السياس�ي للواليات المتح�د ودول أوروبا  200 
ألف معارض، هربا من الحكم العسكري. وكانت خطة الجوس 
توحي�د جميع األحزاب والتيارات السياس�ية في جبهة واحدة 
ض�د بينوش�يه لهزيمته في االس�تفتاء الذي دع�ا إليه في عام 
1988. وكان هذا االس�تفتاء بداي�ة التحول الديمقراطي، حيث 
خلف بينوش�يه رؤس�اء مدنيون، كان الج�وس ثالثهم. وفور 
تولي�ه الحكم، وجه نداء إلي األكاديميين وآالف الش�باب الذين 
درس�وا بالجامعات األوروبية واألمريكي�ة، وإلي المعارضين 
الذين هاج�روا هربا من قهر بينوش�يه ونظامه الديكتاتوري، 

ليعودوا إلي البالد، ويسهموا في بناء شيلي الجديدة.
 انتهج الجوس سياسة اقتصادية اشتراكية معتدلة هي األقرب 
إلي سياس�ات أحزاب يسار الوسط في أوروبا. لكن اهتماماته 
باالقتص�اد، وتنمية م�وارد البالد لم تصرفه عن وضع أس�س 
لنظام ديمقراطي يعتمد علي التعددية، فيحسب له أنه أعاد بناء 
مؤسس�ات الدولة، وس�مح لألحزاب السياس�ية 
وش�كل  بحرية،  بالعم�ل 

لجن�ة م�ن ع�دد 
من خبراء القانون والسياس�يين لوضع 

دستور جديد يحترم حريات المواطن وحقوقه.
 رف�ض الج�وس أيض�ا دع�وات االنتق�ام واإلقصاء ل�كل من 
ش�اركوا بينوش�يه في الحكم، والتي طالب به�ا عدد كبير من 

أبناء الشعب، ودعا إلي المصالحة بين مختلف األطراف.
 

بوش وصدام وأنا: 
ابتعد الجوس سياس�يا عن واش�نطن، ورفض مس�اندتها في 

جرائمها في حق الش�عوب، فأفرد الفصل التاسع واألخير من 
كتابه تحت عنوان “بوش وصدام وأنا” ليؤكد للعالم اس�تقالل 

القرار السياسي الشيلي، واحترام سيادة واستقالل الدول.
 

وق�د حذر الجوس الدول المؤيدة لغزو العراق من أن هذا الغزو 
س�وف يؤدي إلي تدمير دولة مس�تقلة، والقض�اء علي بنيتها 
االقتصادية، ومن ش�أنه أن يؤدي إلي كراهية العالم اإلسالمي 
بصف�ة عامة للوالي�ات المتح�دة، والغرب، وإل�ي أعمال عنف 
واضطراب�ات ف�ي الش�رق األوس�ط. وقال 
لب�وش إن صدام حس�ين لن 
يك�ون فق�ط ضحي�ة ه�ذا 
الغزو، بل سوف يدفع الثمن 
ورف�ض  الع�راق.  أبن�اء  كل 
الج�وس كل مراوغات بوش 
واس�تعرض  وادعاءات�ه، 
تفاصي�ل حواراته مع الرئيس 
األمريك�ي وضغوط�ه من أجل 
لمصلح�ة  للتصوي�ت  دفع�ه 
مش�روع الق�رار األمريكي الذي 
يب�رر غ�زو الع�راق ف�ي مجلس 

األمن.
 أعلن رئيس ش�يلي أنه ليس هناك 
دلي�ل واح�د عل�ي وج�ود أس�لحة 
دم�ار ش�امل بالعراق، واس�تمرت 
المفاوض�ات بي�ن ب�وش والجوس 
عدة أيام. وكانت واشنطن في حاجة 
ألص�وات الدول الخم�س المتأرجحة 
في المجلس، بع�د أن ضمنت أصوات 
بريطاني�ا،  وه�ي  الث�الث،  ال�دول 
وإس�بانيا، وبلغاري�ا، باإلضاف�ة إل�ي 
الص�وت األمريكي. لكن مندوب ش�يلي 
ضغ�وط  م�ن  بالرغ�م  المجل�س،  ف�ي 
الوالي�ات المتحدة، أقنع ال�دول الخمس 
بالتصويت مع ش�يلي ضد مشروع القرار 
األمريك�ي، وه�ي: أنج�وال، والكاميرون، 
وغيني�ا، والمكس�يك، وباكس�تان. وكان 
تصوي�ت هذه المجموعة ب� “ال” نوعا من 

التحدي لبوش والسياسة األمريكية.
 يق�ول ريكاردو الج�وس إن�ه تلقي خبر 
غ�زو العراق أثن�اء حفل اس�تقباله لملكة 
هولن�دا بياتريس التي كان�ت تقوم بزيارة 
رسمية لش�يلي، ووجد من واجبه أن يشرح 

م�ا ح�دث م�ن مفاوضات س�بقت ه�ذا الغزو 
للشعب الشيلي، وموقف بالده من هذا العدوان 
األمريكي. وفي مساء اليوم التالي للغزو، تحدث 
إلي شعبه، وطالبه بالهدوء، وقال لهم “لقد بذلنا 
كل الجه�ود الممكنة لمنع الح�رب .. بذلنا كل ما 
تس�تطيع دولة صغي�رة مثل ش�يلي أن تقوم به، 
وكان ضميرنا هو المحرك لنا .. وغدا عندما يستيقظ أطفالكم، 
قول�وا لهم أن هناك حربا تقع بعي�دا عنكم، لن يكون لها تأثير 
مباش�ر عليك�م، ولك�ن يج�ب أال تعذبن�ا ضمائرنا، فق�د قمنا 
بواجبنا لمنع ه�ذه الحرب”. أهم ما يقدمه هذا الكتاب للقارئ 
هو أنه ليس هناك مستحيل، وأن إرادة الشعب، وتضحياته من 

أجل وطنه، من المؤكد أن تحول هذا المستحيل إلي ممكن.

شييل تناضل لتحقيق الديمقراطية والرخاء

      عرض : أميرة البربري

يش�هد العالم العربي، وفي القلب من�ه مصر، اآلن ما 
يش�به الزلزال ال�ذي يعيد تش�كيل المنطق�ة العربية 
برمته�ا بعد ركود دام لعق�ود طويلة، في جو يكتنفه 
الكثير من الغموض. فيأتي يوم 25 يناير ليرسم مالمح 
ثورة مصرية فريدة من نوعها في تاريخ مصر، أثارت 
دهش�ة العالم أجمع، حيث اندفع طوف�ان من القوي 
الش�عبية ال تحركه�ا جهات مؤسس�ية مح�ددة، وال 
يجمعها س�وي هدف واحد، أال وهو إس�قاط النظام. 
ولك�ن األكثر إثارة للدهش�ة هو أن المستش�ار طارق 
البش�ري - رئيس اللجن�ة الحالية لتعديل الدس�تور - 
ق�د تنبأ في كتابه هذا بقرب س�قوط النظام قبل عدة 
أعوام من سقوطه، من خالل استدالالت واستنتاجات 
منطقية، رس�م من خاللها مالم�ح تفكك هذا النظام، 
حي�ث أكد مرارا وتكرارا أن العصيان في المؤسس�ات 
التكوينية للدولة هو بداية التصدع في أي نظام بحكم 

التاريخ.
واستش�رافا لما حدث منذ يوم 25 يناير وحتي تنحي 
الرئيس عن السلطة، تس�اءل الكاتب بما مفاده: “هل 
لن�ا نحن األهال�ي أن نتداعي ونتواص�ي ونتنادي بأن 
نحدد يوما نس�ميه “ي�وم القلق” أو “ي�وم الحذر” أو 
“يوم اليقظة”، عس�ي أن يكون في يقظتنا الجماعية 
م�ا يوقظ النيام فين�ا، وال يعتبر أي م�ن ذلك تجمهرا 
يعاقب عليه القانون أو يس�تدعي ترخيصا من أحد، أو 
يمكن أن يقال إن من ش�أنه تهديد األمن والسكينة أو 
تعري�ض الممتلكات للخطر”، وكأنه بذلك قد أعلن عن 
جمع�ة الغضب قبل حدوثها بس�نوات. ومن هنا تأتي 
أهمية التعرف علي أفكار هذا الكتاب، فهو رغم قدمه 

متجدد كالنهر.
أرس�ي الكاتب عددا من الش�واهد التي تن�ذر باقتراب 
سقوط النظام وزواله علي نحو ما تحقق بالفعل قائال: 
“عندما يفتقد النظام السياسي الحد األدني من اقتناع 
الن�اس بجدواه وثقته�م بأنه يكفل له�م حدا معقوال 
من تنظيم الحياة اليومية العادية برتابتها واطرادها، 
عندئذ يك�ون قد آن وقت زواله. وه�ذا اإليذان ال يأتي 
فق�ط من نه�وض الناس ض�ده أو احتجاجه�م عليه، 
ولكنه يأتي أيضا من س�لوكه المتخبط، ومن افتقاده 
المنط�ق والمعقولية في تصرفات�ه وقراراته. ذلك أن 
رجال�ه أنفس�هم، خاصة م�ن خارج الحلق�ة الضيقة 
العلي�ا الحاكمة، يصيرون مثل حب�ات العقد المنفرط 
ال يجمعهم جامع، وال يحدد مسارهم طريق مرسوم، 
يصي�رون مثل عازفين بغير قائ�د ينظم حركتهم، وال 

ضابط إيقاع ينسق بين نغماتهم”.
ويش�ير الكاتب في مقالة معنونة “شخصنة الدولة” 
السياس�ي،  النظ�ام  وتف�كك  انهي�ار  عالم�ات  إل�ي 

ويعن�ي الكاتب بش�خصنة الدول�ة غياب األطر 
المؤسس�ية والقانونية عن الحكم، مع االتجاه 
إل�ي تمركز آل�ة الحك�م وأجهزتها تح�ت إمرة 
ش�خص أو جماعة، وال يقيده�م إال اإلمكانات 
المادية للدول�ة وأجهزتها في الحركة والنفوذ، 
ويتغل�ب الحاك�م علي الضغوط الت�ي يواجهها 
بأن يش�خصن الفئة المحيط�ة به بإبقائهم في 
وظائف الدولة العلي�ا أطول مدة ممكنة، بحيث 
تحل العالقات الش�خصية مح�ل عالقات العمل 

الموضوعية.
ومن ش�أن هذه الش�خصنة حصر نطاق الحكم 
ف�ي مجموعة ضيقة جدا م�ن األفراد بما يحتم 
علي من يليه�م في الس�لطة أن يكونوا ضيقي 
النط�اق، ومعزولي�ن ع�ن الصف�وف التالي�ة. 
ويؤدي ط�ول المكوث في أعماله�م إلي اعتياد 
الركود والنظرة الضيقة، وحصر نطاق خبرات 
التعامل ف�ي هذا الحي�ز الصغي�ر ذي العالقات 

القديمة غير المتجددة.
وبم�ا أن لكل فع�ل رد فعل، فإنه م�ن الصعوبة 
بم�كان اإلبق�اء علي ه�ذه الش�خصنة، ويعلل 
الكاتب هذا بأن من ش�أن بقائه�ا انهيار قوائم 
النظام الحض�اري الذي تقوم عليه إرادة الدولة 
وإدارة المجتم�ع. ولذلك، فإن ردة الفعل حتمية 
للخ�روج م�ن الطري�ق المس�دود، وم�ن حالة 
االختناق الحاصلة، أيا كانت تكلفتها ونفقاتها، 
وأي�ا كان�ت احتماالته�ا لتك�ون أكث�ر موات�اة 

لألهداف الوطنية والشعبية.
“المش�كل ال يأت�ي م�ن اتباع سياس�ة ض�ارة فقط، 
ولكنه يأتي أيضا من الالسياس�ة”. م�ن هذه العبارة، 
أيض�ا إش�كاليات متعلق�ة بالس�لطة  الكات�ب  يثي�ر 
القضائي�ة، في جو تس�ود فيه الكثير من التس�اؤالت 
حول االس�تهانة ف�ي التعامل مع ما يعتب�ر من البنية 
التحتي�ة للمجتمع المصري تحت س�تار الخصخصة، 
والت�ي وصفه�ا الكات�ب ببي�وع تجري تح�ت عنوان 
“البيع لدواعي الس�فر”، في ظل نظام اتسم بالضعف 
واالفتقاد للمصداقية، وحاول إخفاء أفعاله السياسية 
غير المقنع�ة خلف قرارات قضائي�ة. وليس أدل علي 
ه�ذه السياس�ة م�ن  التالعب ف�ي نتائ�ج االنتخابات 

البرلمانية تحت ستار اإلشراف القضائي الكامل.
وق�د رأي الكاتب في رفض الغالبية من رجال القضاء 
القي�ام بهذا ال�دور، للذود عن مؤسس�اتهم القضائية 
والحف�اظ عل�ي حياديته�ا، إيذان�ا بتفكك آل�ة الدولة 
وظه�ور الش�روخ في أبنيته�ا. معلال ذلك ب�أن تفكك 
األنظم�ة السياس�ية ال يبدأ من المعارضة السياس�ية 
الت�ي تقف وتمش�ي في الش�وارع، وإنما م�ن ناحية 
التكوينات المؤسس�ية ذاتها. واستشهد الكاتب بعدد 
م�ن األمثل�ة التاريخي�ة ح�ول إضراب�ات القضاة في 

أع�وام 1952، و 1968، و 2006، وه�ي األقوي ليدلل 
عل�ي ص�دق نظريته، وه�ي “أن ما م�ن انتفاضة من 
ه�ذه االنتفاضات حدثت إال في نهاية مرحلة تاريخية 

ونهاية أوضاع سياسية” اتسمت بها هذه المرحلة.

إمارة شرم الشيخ ودولة مصر
واس�تنبط الكات�ب عبارة ج�اءت في خط�اب رئيس 
الجمهوري�ة الس�ابق أم�ام الهيئة البرلماني�ة للحزب 
الوطن�ي في 11 نوفمب�ر 2003، حول مخاطر الزيادة 
السكانية، والتي تقول: “إننا ال نريد يوما أن نصل إلي 
تلك الدول التي ال تهتم سوي بنسبة %10 من سكانها، 
أو  العش�وائيات دون رعاي�ة  اآلخري�ن ف�ي  وتت�رك 
تعليم”، بداية مرحلة الخصام بين الدولة المشخصنة 
ومواطنيه�ا. وف�ي ه�ذا الس�ياق، كت�ب يق�ول: “إن 
الحكوم�ة وضعت ضم�ن بدائلها السياس�ية أال تهتم 
بأكثر من %10 من س�كان مص�ر، وتترك الباقي دون 
رعاية، ليش�ار إل�ي المصريين باعتبارهم “س�كانا”، 
ألن وص�ف المواطن�ة ل�ن يعني ف�ي هذه السياس�ة 
إل�ي الوض�ع السياس�ي  %10”.وبالنظ�ر  إال نس�بة 
واالجتماعي والتنظيمي الذي يتناسب مع مجتمع ال- 
%10، الح�ظ الكاتب أن القاهرة لم تع�د المدينة التي 

تم�ارس منها أمور الحكم، ب�ل صارت مدينة 
ش�رم الش�يخ المقر الدائم لحاكم مصر الذي 
يقاب�ل فيه رج�ال الدولة، ويعق�د اجتماعاته 
مع رؤس�اء وممثل�ي ال�دول األجنبية. وتقع 
ه�ذه المدينة ف�ي الجزء الش�رقي لمصر في 
المنطق�ة المنزوعة الس�الح في س�يناء، بما 
يجع�ل الق�وات المس�لحة اإلس�رائيلية ه�ي 
األق�رب إليها برا وجوا وبح�را بحكم الموقع 
الجغراف�ي، ليصب�ح الباقي م�ن أرض مصر 
الذي يش�كل %90 من مس�احتها الكلية غير 
مش�مول بالرعاي�ة، وم�ا عليه من بش�ر هم 
سكان وليسوا شعبا بالمعني المتعارف عليه 

في القانون الدولي.
وم�ن هنا، نصبح أمام م�ا يطلق عليه الكاتب 
“إم�ارة انس�لخت م�ن الدول�ة األم وأخ�ذت 
اس�مها ووصفه�ا القانون�ي”. وهنا يرس�ي 
الكات�ب نظرية تفس�ر لن�ا ما آل إلي�ه النظام 
السالف من زوال، وهي “أن أي دولة منسلخة 
تختلف نظرتها إلي أمنها القومي عن النظرية 
الس�ائدة لدي الدولة األم، ب�ل هي تكون ضد 
ه�ذه النظري�ة. لذلك، ف�إن الجزء المنس�لخ 
يعتبر الدولة األم عدوه األول واألكبر ومصدر 
الخطر الدائم علي�ه. ومتي تعين العدو األول، 
فق�د تعي�ن أيض�ا الحلي�ف األول وه�و عدو 
العدو. واإلمارة المنسلخة في هذا التصور ال 
تجد حليفا لها إال من كان يخشاه الوطن األم، 
ويعتبره خصما له وخطرا عليه. ولعل هذا ما 
يفس�ر العدي�د من المواقف السياس�ية الت�ي اكتنفها 
الغموض، خاص�ة الموقف المصري م�ن أحداث غزة 
2008 . والتفسير - حسب الكاتب - هو أن ثمة تحالفا 
اس�تراتيجيا تتش�كل أطرافه بن�اء عل�ي العالقة بين 
الواليات المتحدة وإس�رائيل من جه�ة، وبين اإلمارة 
المنس�لخة م�ن مص�ر “إم�ارة ال- %10” م�ن جهة 
أخري.كم�ا رص�د الكاتب تط�ور الحي�اة الفكرية في 
مص�ر منذ بداية الثمانينيات إلي يومنا هذا، ليس�تنتج 
حدوث انعطاف حاد في الحياة الفكرية السياسية في 
مص�ر، يعد أخطر ما ح�دث في نصف الق�رن األخير، 
وق�د امتدت عواقبها إلي المرحل�ة التي نحيا أحداثها، 
معلال ذلك بأن المسائل المثارة كانت في أغلبها تتعلق 
بالسياس�ات الوطني�ة وبالسياس�ات الديمقراطي�ة. 
وبما أن  القضايا السياس�ية تحتل المكانة األولي من 
اهتمام الش�عب المصري ومس�تقبله، ف�إن التصنيف 
ما بين مؤيد ومعارض لمس�ألة أو موقف كان يجري 
علي أس�س سياسية. وكان  االستقطاب بين التيارات 
السياس�ية يجري علي أس�س سياس�ية أيض�ا، األمر 
الذي اس�تدرج المثقفين إلي صراع�ات الفكر المجرد 
والحقوق الفردية والصراعات الذاتية، وقد أدارت قوي 

الدولة والخارج هذه الصراع�ات ليبقي المتصارعون 
الهين بها، غافلين عما يحدث لبالدهم ولهم، وهذا ما 

سماه الكاتب الفتن الثقافية.
ويختم الكاتب هذا الج�زء بخالصة، مفادها أنه بينما 
تئول الصناع�ات إلي التوق�ف، واألرض إلي التصحر، 
والمؤسس�ات إلي التفكك، والقوة إلي الوهن، واألمن 
القومي إلي التهدي�د، فإن الدعوة إلي العصيان تصبح 
أمرا حتميا. وهو ما دعا إليه المستشار البشري بشكل 
صري�ح وعلني ف�ي مقالة له تحت عن�وان: “أدعوكم 
إل�ي العصي�ان”. ب�ل إن�ه ح�اول رس�م الش�كل الذي 
يك�ون عليه ه�ذا العصيان قائال: “كلم�ا ضاقت دائرة 
األف�راد الممس�كين بزم�ام الدول�ة زاد التضييق علي 
خصومهم السياس�يين، وزاد ميلهم الستخدام العنف 
مع الخصوم، ويضيق التأيي�د االجتماعي، كما تضيق 
الحجج التي تساق لتبرير السياسات واألوضاع، وهذا 
م�ا يواجه أو ينتظ�ره أي فعل حركي، ألن�ه يتعين أن 
يكون في الحسبان عدم توقع عنف الدولة، ولكن البد 
من اإلعداد الش�عبي للقدرة عل�ي مواجهة هذا العنف 
بع�دم العنف.ودع�ا الكات�ب المواطنين إل�ي الخروج 
من حالة الش�تات داخل أوطانهم بتجاوز أوامر قيادة 
الدولة المشخصنة، من خالل انضمام األفراد إلي عمل 
جماعي يتغلب فيه الفرد علي شعوره بالغضب وعدم 
األهمية. فلن يشعر الفرد بقوته  وبأثره إال في جماعة 
فاعل�ة، وأن ق�وة الجماعة أضعاف مجم�وع أفرادها 
مستش�هدا في ذلك باآلي�ة الكريمة “ف�إن يكن منكم 
مائ�ة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا 

ألفين بإذن الله والله مع الصابرين” )األنفال:66(.
وفي النهاية، يمكن القول إن الكاتب س�طر من خالل 
مقاالت�ه التي ضمه�ا الكت�اب عالمات اقت�راب زوال 
النظ�ام الس�ابق، وكأن�ه كان يستش�رف المس�تقبل 
ويش�ارك في صن�ع مالمحه، وهو ما ظه�ر جليا في 
عن�وان الكتاب “مص�ر بين العصي�ان والتفكك”. فقد 
تنبأ الكاتب بتفكك النظام السياس�ي الس�ابق كنتيجة 
موضوعية لظاهرة العصيان. كما أوصي بأن الجمود 
الس�ائد في الدولة لن يتحرك إال بفعل ش�عبي يرد من 
خارج اإلطار الرس�مي المرس�وم من غي�ر توقع وال 
حس�اب، فيرج�ح كفة علي كفة أو يمس�ك هو بزمام 
األم�ر، حت�ي يقضي الله أم�را كان مفع�وال، وهو ما 
حدث بالفعل من خروج ثورة ش�عبية ليس لها مثيل، 
ال تلت�ف ح�ول قيادات سياس�ية بعينه�ا، كما يصعب 
الوقوف أمامها. واستعان الكاتب بتعبير دقيق لغاندي 
يصف ب�ه هذا الواق�ع، إذ يق�ول: “إن الحاك�م عندما 
يواجه الحركة الش�عبية السلمية بالعنف، يكون كمن 
يضرب بسيفه الماء ليقطعه، فالعنف ال يهزم الحركة 
الس�لمية مهم�ا أذي رجالها”. ويخلص إل�ي أن هناك 
وقت�ا تصبح فيه الثورة حتمية ش�رعية للخروج علي 

الشرعية.

مرص بني العصيان والتفكك : مالمح اهنيار ما قبل ثورة 25 يناير

وغربت شمس حقوق اإلنسان!
 المؤلف: إريك بوسنر

الناشر: أكسفورد برس.
الصفحات: 200 صفحة.

رانيا رفاعى
ط�رح جريء وش�ديد األهمية، يقدمه للمكتبة العالمية إريك بوس�نر أس�تاذ القانون بجامعة 
ش�يكاغو، بالتزامن مع الذكرى الس�ابعة و الستين لخروج األمم المتحدة على العالم باإلعالن 
العالم�ي لحقوق اإلنس�ان.. يتس�اءل فيه عن م�دى أهمية اس�تمرار مثل هذا الميث�اق، و كل 

االتفاقيات و المعاهدات التي أبرمت بناء عليه،
 وسط كل ما يشهده عالمنا اليوم من انتهاكات بشعة لكل معاني اإلنسانية ، بل و أيضا بأيدي 

الدول الكبرى، التي تّدعي أنها حامية حمى حقوق اإلنسان في العالم.
فف�ي مث�ل هذه األيام- من�ذ ما يزيد على نصف الق�رن- أعلنت األمم المتحدة في العاش�ر من 
ديس�مبر اإلع�الن العالمي لحقوق االنس�ان.. و كان الهدف أوال و أخي�را تحديد مجموعة من 
الحقوق، التي يجب أن تكون محمية بموجب القانون لكل انس�ان على وجه األرض، من مأكل 

و مشرب و مسكن و حرية في التعبير عن الرأي.
وأطلق بوسنر- صاحب المؤلفات العديدة في القانون الدولي- على كتابه اسم » غروب شمس 
حقوق االنسان ». ورغم صغر حجم الكتاب ،فإنه يطرح تساؤالت حول 
جدوى ه�ذه الوثيقة اليوم، حي�ث إنها لم تفعل 
انته�اكات  لوق�ف  ش�يئا 
طوال  االنس�ان  حق�وق 
الطويلة..  العق�ود  ه�ذه 
ب�ل واألنك�ى م�ن ذلك أن 
ال�دول  أن  يؤك�د  الكات�ب 
التي وقعت على الوثيقة لم 
تكن معنية بالفعل بمسألة 
مراعاة تل�ك الحقوق، وإنما 
قام�ت بذلك بدافع تحس�ين 
و  الدبلوماس�ية،  عالقاته�ا 
رس�م ص�ورة دولي�ة تلط�ف 
قليال من غش�م قوتها الفعلية 

في عيون اآلخرين..
ال�دول  »إن  بوس�نر:  يق�ول  و 
تختلف جذريا عن بعضها البعض 
في ترتيب األولوي�ات الحقوقية 
و التحديات األمنية التي تواجهها 
».. و م�ن ثم فكيف له�ا أن تلتزم 

جميعها بميثاق واحد؟«
و يوض�ح؛ أن مم�ا التخطئ�ه عين 
بش�ر اليوم، حال�ة الس�خرية التي 
دائم�ا ما تصح�ب الحديث عن األمل 
ف�ي أن تكون مث�ل ه�ذه االتفاقيات 
والمواثيق سببا في تحسين األوضاع 
المعيش�ية للكثيرين ممن يعانون في 

جميع أنحاء العالم.
.. و يتس�اءل : لماذا ال تقوم الدول التي 

حق�وق اإلنس�ان بتحس�ين أدائه�ا؟ ثم صادقت على معاهدات 
تعت�زم في األص�ل االمتث�ال للمعاهدات؛ يجي�ب بنفس�ه قائ�ال : إن تلك ال�دول لم تكن 

ب�ل صادق�ت عليها ألهداف تتعل�ق بالعالقات العامة. و األخطر من ذلك ، حس�ب بوس�نر ، أن 
بعض الحكومات تستخدم حقوق اإلنسان بشكل انتقائى؛ فبالنسبة لقضاياها الداخلية ، ترى 
أن المس�ألة مرتبط�ة باألمن القومي الذى هو مقدم على أي ش�يء آخر.. أما بالنس�بة للدول 

المعادية ، فحقوق اإلنسان هي خير أداة تحاربها بها، و تكيل لها االتهامات من خاللها!.
ويرى الكاتب أن نظام معاهدات حقوق اإلنسان ما هو إال محاولة ساذجة إلمالء قواعد الحكم 

الرشيد على الدول في كل أنحاء العالم؛
وأقت�رح عل�ى الدول الغربية ) األكثر تطورا(- إن كانت جادة في مس�ألة حقوق االنس�ان- أن 

تفتح حدودها أمام العمالة المهاجرة .
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غي�رة األبن�اء م�ن أقرانه�م، مش�اعر إنس�انية 
طبيعية، ولكنها تؤثر بش�كل س�لبي حينما تزيد 
على حده�ا. وهناك غيرة تتمث�ل بضغط األبناء 
عل�ى آبائهم أن يجلبوا لهم أش�ياء موجودة عند 
زمالئه�م أو أصدقائه�م، م�ا يس�تنزف أحيان�ا 
جيوبهم، ويؤثر عليهم.وتشتكي سهير جهاد من 
قلة دخلها الواضح بس�بب غي�رة أبنائها وكثرة 
مطالبهم بدعوى أن أوالد فالن لديهم ونحن ليس 
لدينا.وتبين أن أبناءها يحبون التباهي والتظاهر 
أم�ام أبن�اء عائالتهم بم�ا يمتلكون من وس�ائل 
تكنولوجي�ة أو بما يلبس�ون من م�اركات، مما 
جعلها تكره اجتم�اع أبنائها مع أقرانهم حفاظا 
على مشاعر األطفال، وكي ال تزيد الطلبات التي 
تضاعفت مع ظهور أجهزة االتصاالت والتسلية 

والتواصل الحديثة، كاآليباد واآليبود واآليفون.
وتضيف أن هذه المتطلبات مكلفة وغالية الثمن 
حتى على األس�ر الميس�ورة، فماذا إن كانت تلك 

األسر من محدودي الدخل.
الطف�ل لؤي عبد الله )11 عام�ا(، يقول “ال أريد 
أن أك�ون أقل من أصدقائي، أود أن أبين لهم أنني 
أستطيع ش�راء آيباد أو أي جهاز حديث، وكثيرا 
م�ا يكون بيننا التحدي من يش�تري أحدث جهاز 
خلوي أوال”.وتفيد حنان الس�امرائي أن أبناءها 
يغ�ارون مما في أيدي أبن�اء أقربائها وجيرانها، 
وأنها تضطر في أحيان كثيرة وحس�ب ظروفها 
المادية إلى تلبية طلباتهم، حتى ال يشعروا أنهم 
أق�ل من غيرهم، لكن في الوقت ذاته ترى أن ذلك 
األم�ر قد يثير أناني�ة الطفل.وربم�ا يكون الحل 
بالنق�اش مع األبن�اء وعدم االس�تجابة الدائمة 
لمطالبهم.“علينا أن ال ننفذ كل طلباتهم”، هكذا 
تق�ول ليلى كامل، فمن الطبيع�ي أن يغار األبناء 
من مقتنيات غيرهم وأقرانهم، وأنها حالة مؤقتة 
بالغالب، وعلى األبناء أن يشعروا بأوضاع آبائهم 
المادية، الفتة إلى أن االستجابة لهذه الغيرة ربما 
تكلفها ما يقارب راتبه�ا وراتب زوجها عدا عن 

المسؤوليات األخرى ومستلزمات الحياة.

وتق�ول “يجب أال ننفذ كل م�ا يطلبه منا الطفل، 
وأال نعوده الحصول على ما يريده بسهولة بدون 
معرف�ة قيمة ه�ذا الش�يء وكيفي�ة المحافظة 
عليه”.بي�د أن أب�و أحمد وه�و أب لثالث�ة أبناء، 
يقول “ل�ن أجعل أبنائي يحس�ون بأنهم أقل من 
غيرهم، وال أن يش�عروا أن أباهم ليس ميس�ور 
الح�ال”، الفت�ا إلى أن غي�رة أبنائه م�ن أقرانهم 
اس�تنزفت جيبه، ولكنه س�عيد ألنه يستطيع أن 
يرس�م االبتس�امة على وجوههم بجلب األشياء 
التي يحبونها.ويبي�ن اختصاصي علم االجتماع 
د. عب�د المنع�م صبيح :”أن المس�توى اإلدراكي 
وفهم أبعاد األمور بالنسبة لألطفال والمراهقين 
غالبا ما تكون س�طحية وقليلة، وأغلب األطفال 
والمراهقين ي�رون أن آباءهم قادرون على فعل 
كل ش�يء، وعلى أن يجلبوا لهم كل ش�يء أسوة 
بزمالئه�م وأقرانهم في المدرس�ة أو أقربائهم، 
بدون أن يدركوا أن ق�درات اآلباء متفاوتة، ولها 
س�قف معين وح�دود ال يمك�ن تجاوزها بحكم 
الفوارق المادية والظروف المعيش�ية بين أسرة 

وأخ�رى وش�خص وآخر”.ويوضح :”أن س�وء 
الفه�م وع�دم اإلدراك ل�دى األبن�اء يحت�اج من 
اآلباء إلى مد جس�ر للتواصل مع األبناء لتوضيح 
الوضع الحقيقي للعائل�ة بطريقة فيها نوع من 
الود والمحب�ة، ومحاولة تحقيق رغباتهم ولكن 
بطريق�ة فيها نوع م�ن عدم اإلض�رار بميزانية 
ومس�تقبل األس�رة، فمتى م�ا وصل اآلب�اء إلى 
مرحل�ة يمكن م�ن خالله�ا التفاهم م�ع األبناء 
وإيضاح األمور لهم سيساعدهم ذلك على التقبل 
وفهم معطيات األمور”.وبنظره أن األبناء حينما 
يصل�ون له�ذه المرحلة س�وف يتجاوب�ون مع 
اآلباء.ويق�ول صبيح “يمكن تقس�يم احتياجات 
األبن�اء إل�ى ضروري�ات وكمالي�ات، وبالتال�ي 
يج�ب على اآلب�اء مس�اعدة األبناء ف�ي تحقيق 
احتياجاته�م الضروري�ة أكث�ر م�ن الكمالي�ات 
التي تتضمن الحص�ول مثال على أحدث األجهزة 
اإللكترونية للتشبه باآلخرين، هنا يجب أن تكون 
لآلب�اء وقفة حزم وتفاهم مع األبناء بأن األمور 
الكمالية تخضع لمس�توى المعيش�ة ولمستوى 

الرفاهي�ة، وال تخض�ع لمس�ؤولية االحتياجات 
الضرورية كم�ا هو الحال ف�ي الملبس والمأكل 
والمس�كن والمش�رب”.اختصاصي علم النفس 
د. س�عد محمود ه�ادي ، يبي�ن :”أن الغيرة عند 
األطف�ال م�ن المش�اعر اإلنس�انية الطبيعي�ة، 
ولك�ن إذا زادت عل�ى حدها تؤدي إل�ى كثير من 
المشكالت النفسية والسلوكية للطفل، وهي ما 
تسمى ب�”الغيرة المرضية”، سببها أحيانا خيبة 
أم�ل الطف�ل بالحص�ول على رغبات�ه، وحصول 

غيره على تلك الرغبات، أو الشعور بالنقص”.
أس�باب الغيرة عند األطفال، حس�ب هادي، هي 
التفريق ف�ي المعاملة بين األطف�ال، والمقارنة 
بينه�م من اآلب�اء أو المدرس�ين، وأحيانا ضعف 
ثق�ة الطفل بنفس�ه، وإحساس�ه بالنقص، وأنه 
غير مرغوب داخل محيطه.وتؤثر الغيرة س�لبيا 
عل�ى الطفل، فيق�ول د.س�عد “يصبح س�لوكه 
عدواني�ا نح�و الطفل اآلخ�ر الذي يغ�ار منه، أو 
نحو الممتلكات الش�خصية، أو نحو أبويه، كذلك 
التقل�ب المزاج�ي واالرتباك، وع�دم الرضا عما 

يقدمه ل�ه الوالدان من هدايا، إضافة إلى األنانية 
والتمل�ك واالنطواء، والغضب من نفس�ه وممن 
تمكن�وا م�ن تحقي�ق أهدافهم التي لم يس�تطع 
ه�و تحقيقها.ولمعالجة آثار الغي�رة والتخلص 
م�ن اآلث�ار الس�لبية لها، ي�رى اختص�اص علم 
النفس “البد من التعرف على أس�باب الغيرة عند 
الطفل وعالجه�ا منذ البداية، واس�تثمار الغيرة 
بين األبن�اء في توليد المنافس�ة اإليجابية تجاه 
اآلخري�ن للوصول إل�ى األفضل، م�ع تنمية ثقة 
االبن في نفسه، وتخفيف حدة الشعور بالنقص 
أو العج�ز عنده، وكذلك إقامة العالقات بين االبن 
وأقرانه على أساس المساواة والعدل بدون تمييز 
أو تفضي�ل، وتعليم االب�ن أن الحياة أخذ وعطاء 
من�ذ الصغر، وضرورة احت�رام حقوق اآلخرين، 
وإشعاره بقيمته ومكانته في األسرة والمدرسة 
وبي�ن األق�ران”.وال بد م�ن تحمل المس�ؤولية 
عند األبن�اء وتخطي العوائ�ق المالية مع األهل، 
فتحمل المسؤولية يعطيهم دافعا نفسيا بالقوة 

والنضوج أيضا.
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بالضع�ف  عام�اً(  منص�ور)34  ف�راس  يش�عر 
أم�ام طلبات ابنه الذي يريد ش�راء كل لعبة يرى 
إعالنه�ا على التلفزيون. ويضط�ر إلى الخضوع 
لطلب�ات طفل�ه الصغير محم�د )5 أع�وام( كي 
اليحرمه من أي شيء يشتهيه. ويؤكد أن معظم 
األلع�اب المطروحة في اإلعالن�ات محتكرة من 
قبل محالت معينة،ما يجعلها تتحكم بأس�عارها 
فيضط�ر الوال�د إلى الخضوع لش�روط الش�راء 
المجحف�ة وضغ�وط ابن�ه م�ن ب�كاء وص�راخ 
واصرار عل�ى الحصول على كل لعب�ة يراها في 

اإلعالن.
 ويبي�ن فراس أن ال فائدة تذكر من هذه األلعاب، 
وأن تأثيره�ا عل�ى الميزانية كبير، الس�يما وأنه 
يش�اهد إعالنا للعبة جديدة بشكل يومي تقريباً. 
الفت�ًا إلى ض�رورة التقليل من س�اعات جلوس 
صغيره على التلف�از لتخفيف العبء االقتصادي 

على العائلة.
أم�ا رب�ة البي�ت علي�اء جاب�ر فإنه�ا ت�رى في 
اإلعالنات مؤثرات س�لبية وأنها كارثة بالنس�بة 
له�ا، ألنه�ا تعان�ي األمرين م�ن أطفاله�ا الذين 
يصّرون على الحصول على أي س�لعة تظهر في 
إع�الن تلفزيوني، إذ تجد نفس�ها في حيرة عند 

تلبية طلباتهم على حساب الميزانية.
 م�ن جهتها، تبين اختصاصي�ة علم النفس هناء 
الس�الم  “إن اإلعالن�ات تؤث�ر بش�كل كبي�ر في 
التنش�ئة اإلجتماعي�ة للطف�ل”، وأن�ه ال ب�د من 
اإلتفاق على أه�داف تعليمية إيجابية وتضمينها 

في اإلعالنات، وأن يكون التنس�يق بين المدرسة 
والبيت والكت�ب التعليمية والقصص الترفيهية، 
مؤك�دة على ض�رورة أن تش�رف الحكومة على 
هذا التنس�يق. لكبح جماح اإلعالن�ات التجارية 
الت�ي تح�دث العدي�د من اآلث�ار الس�لبية وتعزز 
القيم االس�تهالكية في نفس�ية الطفل وتنشئته 

اإلجتماعية.
ومن أهم االثار الس�لبية الت�ي تحدثها اإلعالنات 
في الطفل بحسب الس�الم  “اإلحساس بالغيرة، 
والعدواني�ة، ب�ل والس�رقة م�ن البي�ت لش�راء 
هذه الس�لع التي يراها في اإلعالن�ات أحياناً، أو 
س�رقة هذه األلعاب م�ن أصحاب�ه إذا لم يتمكن 
من ش�رائها، فضالً ع�ن فقدان الش�عور بالحب 
واالم�ان إذا قوبل�ت رغباته بالرف�ض، ما يؤدي 
ف�ي أحيان كثي�رة إلى أمراض مزعج�ة كالتبول 

الالإرادي مثالً”.
وتلفت السالم  إلى أن دور األم يكمن في التعامل 
مع ه�ذا الموق�ف في توجي�ه الطفل وتفس�ير 
اله�دف م�ن اإلع�الن ل�ه، باإلضافة إل�ى تربيته 
بطريقة تخفف من حدة الرغبة في التملك لديه.

وم�ن جانب آخر يمكن لألم بحس�ب الس�الم  أن 
تس�تخدم ش�راء الس�لعة التي يراه�ا الطفل في 
اإلعالن كنوع من أنواع التعزيز أو مكافأة لسلوك 

معين، أو العقاب حتى على فعل محدد.
 وفي هذا السياق أثبتت دراسة أعدتها الباحثتان 
الرا حس�ين وأمان�ي تفاحة وحدة نهاي�ة العام 
الماض�ي، أن التلفاز “ثنائي التأثير”، فمن جانب 
يع�د وس�يلة محف�زة للطف�ل إلدراك المفاهيم 
والتصورات والطموحات، ويعزز قيم االستقالل 

ف�ي ال�رأي، والرغبة ف�ي الح�وار، والمي�ل إلى 
التفكي�ر النق�دي، وانتهاز فرص التعل�م الذاتي، 
ويرف�ع  خياله�م  وينم�ي  مداركه�م  ويوس�ع 
مس�تواهم الثقافي والعلمي. وتش�ير دراس�ات 

أجري�ت ف�ي الس�عودية على أن 
المعتدلة للتلف�از تزيد  المش�اهدة 

م�ن ق�درة األطف�ال عل�ى االس�تيعاب والتذكر 
وذل�ك العتمادها على حاس�تي الس�مع والبصر 

ولجاذبيتها في الحركة والصورة.
وم�ع ول�وج األلفي�ة الثالث�ة، ارتف�ع المع�دل 
العالم�ي لمش�اهدة الطفل للتلفزي�ون من ثالث 
س�اعات و20 دقيقة يوميا، إلى خمس س�اعات 
و50 دقيق�ة، بعد االنتش�ار الواس�ع للفضائيات 

التلفزيونية.
وم�ن جان�ب آخر،تطرق�ت الدراس�ة إل�ى أث�ر 
اإلعالنات على نمو الطفل مس�تندة إلى دراسات 
خلصت أن الطفل يطل�ع خالل العام الواحد على 

 2 0 - 4 أل�ف إع�الن وم�ادة إعالني�ة، وأن 0
تس�تهدف  الت�ي  اإلعالن�ات 
عائ�داً  تحق�ق  األطف�ال 
ماليا ق�در في الواليات 
العام  ف�ي  المتحدة 
ب��   1997
ملي�ار   23.4
دوالر م�ن 

مش�تريات األطفال أنفس�هم، وزهاء 290 مليار 
دوالر سنوياً من مشتريات األسرة لتلبية رغبات 
األطفال. وف�ي هذا الصدد، يبي�ن الدكتور قتيبة 
الحيال�ي أن “مرحلة الطفول�ة أخطر مرحلة في 
عمر اإلنس�ان وحياته، كونها المرحلة العظمى 
للخب�رات  والتذوي�ت  االمت�الك  و  لالكتس�اب 
المكتس�بة في الحياة”. لذلك يك�ون الطفل أكثر 
حساسية واس�تجابة وتفاعال مع المرئيات من 
حول�ه ومن بينه�ا اإلعالن�ات التجارية بس�ائر 
أنواعها.وم�ن هن�ا يؤكد الحيال�ي أن لإلعالنات 
أثرا مباش�را وغير مباش�ر في تشكيل أو تكوين 
ش�خصية الطفل وهويته واتجاهاته السلبية أو 
اإليجابية على الس�واء، مش�يراً إل�ى أن “الطفل 
راص�د ماهر للمدخالت الحيوي�ة و بخاصة لتلك 

التي تمس اهتماماته على نحو مباشر”.
ويق�ارن الدكتور الحيالي  بين س�لبيات اإلعالن 
وايجابيات�ه مبين�اً أن مض�اره تق�وق منافع�ه، 
وذل�ك يتمثل ف�ي النتائج 
ه�ذا  عل�ى  المترتب�ة 
اإلعالن، واوصفا إياه” 
بأن�ه غالب�ا م�ا يرك�ز 
عل�ى  األول�ى  بالدرج�ة 
النتائ�ج التي س�يحصدها و يحققه�ا على نحو 
براغماتي بصرف النظر عما ممكن أن يتسبب به 
من آثار س�لبية”. إذ ثؤثر اإلعالنات “في تشكيل 
ثقافة غير س�وية لدى األطفال”، كتوجه الطفل 
إل�ى مجاالت غي�ر نافعة ف�ي الحي�اة و تركيزه 
على صرف طاقاته في سياقات غير انتاجية في 

المستقبل.
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        تحقيق: عصام القدسي

التوظيف السيئ للهواتف الذكية يحدث مشاكل 
اجتماعية ال حصر لها

س�عاد محفوظ - تعتبر الرس�ائل عبر الهواتف 
الذكية وسيلة تواصل تقّدم مجانا للمستخدمين، 
وقد اعتاد الناس على هذه الرسائل في حياتهم 
اليومية وفي المناس�بات، حيث يعتمدون على 
ه�ذه التقني�ة أكث�ر م�ن اس�تخدام المكالمات 
أحيان�ا، وفي المقابل هناك بالطبع من يس�يء 
توظيف ه�ذه التقنية العلمية ف�ي غير مجالها 

الصحيح.
يرس�ل البعض رس�ائل غزل وغرام إلى النساء 
والزوج�ات والبن�ات، بل إن األم�ر تجاوز ذلك، 
وأصبح هناك م�ن يريد أن يطلّ�ق زوجته ألمر 
م�ا، وكت�ب لها رس�الة تحم�ل كلم�ة “طالق” 

وأرسلها ثالث مرات.
وفي كركوك، على سبيل المثال، سجلت العديد 
م�ن ح�االت الط�الق بي�ن زوجين، تم�ت عبر 
اإلنترن�ت، حيث وجه زوج لزوجته عبر الهاتف 
النقال، رسالة قال فيها “أنت طالق ألنك تأخرت 
عن البيت”، ورغم أن المياه عادت لمجاريها بعد 
تدخل األه�ل واألقارب إال أن الط�الق قد وقع، 
وس�قط من رصيد الزوجين طلق�ة، ومطلوب 

م�ن الزوج إغالق صمام األمان للمحافظة على 
الطلقتين األخيرتين.

وف�ي هذا اإلط�ار يق�ول الدكتور علي الس�يد، 
أستاذ علم النفس: إن الرسائل الهاتفية أصبحت 
مفجرا أساسيا للمش�اكل والخالفات الزوجية 
الحادة الت�ي تؤدي إلى انهيار األس�رة والحياة 

الزوجية برمتها.
هن�اك من يرس�ل رس�ائل بها كلم�ات نابية أو 
كلم�ات غ�زل دون أن يدرك عواق�ب هذا األمر، 

ألنه يفتقد احترام الذات
ويضي�ف: أن طلب�ات الطالق بس�بب الرس�ائل 
الهاتفي�ة بدأت تظه�ر منذ عدة س�نوات عقب 
انتش�ار الهوات�ف النقال�ة المتط�ورة، وهناك 
بع�ض الح�االت يندرج ف�ي باب المعاكس�ات، 
مثل اس�تقبال هواتف الزوجات بعض رس�ائل 
الغ�زل من أش�خاص مجهولي�ن، وذلك بغرض 
المعاكس�ة ومح�اوالت التق�رب م�ن النس�اء 
به�ذه الطريق�ة، لكن ه�ذه المح�اوالت ورغم 
ب�راءة الزوجات منها إال أن األزواج ال يقتنعون 

بسهولة بهذه البراءة.
يتوف�ر عنص�ر  أن  الس�يد بض�رورة  وطال�ب 
الصراح�ة بي�ن الزوجين، إلمكاني�ة تفادي أي 
س�وء تفاهم بس�بب الرس�الة الهاتفي�ة، التي 
تكون في معظمه�ا مجرد تفاهات غير مهمة، 
وأكد أن نس�بة الطالق في ارتف�اع بوجه عام، 
خاص�ة في مصر، الفتا إلى أن هذه الظاهرة لم 

تكن موجودة من قبل.
وأضاف: أن أبرز أسبابها اجتماعية ومنها عدم 
التوفيق ف�ي االختيار، ألن االندفاع والس�رعة 
في اختيار ش�ريك الحي�اة، يؤديان إلى مفاجأة 
وصدم�ة بعد ال�زواج بس�بب اخت�الف الطباع 
والم�زاج والمي�ول، فتحدث قطيعة نفس�ية ال 

يستطيعون التعايش معها ثم يحدث الطالق.
وتق�ول ع�ن ه�ذه الظاه�رة الدكتورة س�لمى 
الوكي�ل، أس�تاذة عل�م النف�س الترب�وي، إنها 
ترجع لس�وء توظيف التكنولوجيا الحديثة في 
المجتمع، فهناك من يرس�ل رسائل بها كلمات 
نابي�ة أو كلم�ات غ�زل، دون أن ي�درك عواقب 
ه�ذا األم�ر، وذلك ألن هذا المس�تخدم الس�يئ 
للتكنولوجي�ا يفتقد إلى الفكر والثقافة والعلم 
واحت�رام ال�ذات، وال يدري أن القانون س�وف 
يعاقب�ه على ذل�ك، إذا وصل األم�ر إلى الجهات 

المختصة .
وأضافت في هذا الخصوص، أود أن أش�ير إلى 
أن األس�رة يجب عليها أن تعلّم أوالدها الصغار 
الذي�ن يس�تخدمون الهوات�ف، آداب اس�تعمال 
الهاتف، وال يجوز لألس�رة أن تش�تري للصغار 

هواتف وتتركهم يفعلون ما يريدون.
أم�ر آخر يج�ب على الش�باب والرج�ال التقيد 
ب�ه، وهو احت�رام هذه الوس�يلة العلمية وعدم 
توظيفها في التفاهات وإزعاج البنات والنساء، 
ألن كل تل�ك األعم�ال ُيعاق�ب عليه�ا القانون. 

يجب على وس�ائل اإلعالم أن تنّبه الناس لذلك، 
وأن تك�ون وزارة االتصاالت ق�ادرة على قطع 
الخدمة عن هؤالء الذين يش�اغبون بالرسائل، 
إذا وصلت لهم ش�كاوى معّينة، ويجب أن نعلم 
أن هناك من يس�لي نفسه بالرس�ائل الهاتفية، 
ولذل�ك وجب�ت المراقب�ة األخالقي�ة عل�ى تلك 

الرسائل للحفاظ على قيم المجتمع.

وعن ظاهرة استخدام الرسائل اإللكترونية في 
الطالق،تناقلت وسائل االعالم غير مرة حدوث 
ذل�ك في مصروع�دد من البل�دان العربية حيث 
اكدت حينها  أكدت الدكت�ورة كاميليا إبراهيم، 
أس�تاذ عل�م االجتم�اع والفلس�فة ، أن الطالق 
عبر رسائل الهاتف بين المصريين بات منتشرا 
بشكل كبير، وأن هناك عددا متزايدا بين الرجال 

الذين أصبح�وا يطلقون زوجاتهم باس�تخدام 
رس�ائل الهاتف، حيث يكتبون كلمة “الطالق” 

ويرسلونها للزوجة ثالث مرات متتالية.
وأضاف�ت: أن المطلق�ة تحضر إل�ى المحكمة 
وتقدم للقاضي الرس�ائل المرس�لة من الزوج، 
ويتم استدعاء الزوج للتأكد من قيامه شخصيا 
بإرس�ال رس�ائل الط�الق، ليتم بعده�ا وقوع 
الط�الق بطريق�ة رس�مية، وإنه�اء اإلجراءات 
الالزمة، وأش�ارت إل�ى أن هن�اك توجها حاليا 
إلص�دار فتوى تحرِّم هذه الطريق�ة، وُيذكر أن 
بع�ض العلماء رفضوا هذه الطريقة، فيما يرى 
البعض اآلخر أن الطالق عبر استخدام الوسائل 
اإللكترونية مثل الجوال أو اإلنترنت أو الفاكس 
جائ�ز، ويق�ع الط�الق قائلي�ن: إن ه�ذا األمر 

تحكمه النية.
وأك�دت أن الطالق منتش�ر أكثر ف�ي الطبقات 
أو  المتوس�طة  الطبق�ات  ف�ي  عن�ه  الراقي�ة 
الفقيرة، بس�بب انعدام المسؤولية التي تنعدم 
معها أهم األس�س والمبادئ التي تكفي إلقامة 
أسرة أو بيت، مش�يرة إلى أن نسبة الطالق في 
الطبقات الفقيرة قليلة في مصر أو تكاد تكون 
منعدم�ة، بالمقارن�ة مع مثيالته�ا في الطبقة 
الراقي�ة، وذلك بس�بب النظرة المش�ّوهة التي 
تتعرض له�ا الفتاة المطلقة في المجتمع الذي 
دائما ما ينظر بعين الشك، فال تجد مفرا س�وى 

التحّمل ح�تى ال تحمل لقب مطلقة.

طلبات »ثقيلة« عىل اآلباء.. والسبب غرية األطفال من أقراهنم

كثرة متابعة األطفال لإلعالنات التجارية تزيد العبء االقتصادي عىل اآلباء

اهلواتف الذكية 
مفجر أسايس للخالفات الزوجيةوقلبها النابض باحلركة
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تكليف الحبيب الّصيد، المسؤول المخضرم، 
الّذي عمل ف�ي وزارة الداخلّي�ة إّبان حكم بن 
علي قب�ل أن ُيعّين وزيرا للداخلّية بعد الثورة، 
وم�ن َث�ّم وزيرا مستش�ارا مكلّفا بالش�ؤون 
األمنّية لدى حّمادي الجبالي رئيس الحكومة 
األولى الّتي شّكلتها حركة النهضة اإلسالمّية 
مع حلفائها إثر انتخابات المجلس التأسيسي 
في تش�رين األول 2011.. أث�ار المخاوف من 
ع�ودة الس�لطوّية القديم�ة والتضيي�ق على 
الحرّي�ات. لك�ن بالرغ�م من انحس�ار الثورة 
ف�ي كامل العالم العربي، تبدو إمكانية العودة 
إلى االس�تبداد في تونس مستبعدة، خصوصا 
ف�ي المدى المنظور. فبغّض النظر عن النوايا 
التسلطّية لمن س�يحكم، فإّن مهّمته ستكون 
معّقدة بالنظر إلى ت�رّدي الوضع االقتصادي 
وإل�ى صعوب�ة إدارة مش�اكله الموروثة عن 
نظام بن علي وعن الحكومات االنتقالّية التي 
تل�ت س�قوطه، وبالنظ�ر أيضا إلى هشاش�ة 
التوافق�ات السياس�ّية الّت�ي أفرزه�ا الحوار 
الوطني وكّرس�تها صنادي�ق االنتخابات. هذا 
إضاف�ة إل�ى التحدّيات األمني�ة التي يفرضها 
وض�ع إقليمي متفّج�ر يخش�ى الكثيرون أن 
تمت�ّد نيرانه إل�ى تونس، خصوص�ا مع تأزم 

األوضاع في الجارة ليبيا.

االقت�صــاد بني الرتميم 
وغلق اإمكانيات التغيري

مع انتهاء المرحلة االنتقالية )وما رافقها 
من صراع�ات حول قضاي�ا الدي�ن والهوّية( 
بصياغة دستور توافقي ووضع أُسس النظام 
السياس�ّي الجديد، س�تجد الحكومة القادمة 
نفس�ها ف�ي مواجه�ة تحدّي�ات اقتصادي�ة 
واجتماعي�ة هاّمة، لعّل أبرزه�ا إخراج البالد 
من حالة الركود االقتصادي عن طريق تحفيز 
االس�تثمار المحلّي واألجنب�ي وخلق مواطن 
شغل الستيعاب العاطلين عن العمل. سيكون 
على الحكومة أيضا اعتماد تدابير تقّشفية من 
قبيل خفض الّدعم ورفع األس�عار، باإلضافة 
إلى خفض اإلنف�اق، لمواجهة عجز الموازنة 
وتفاق�م المديونّي�ة، بما يتالءم مع ش�روط 
المؤّسس�ات المالّية العالمّية الّتي تدفع نحو 
“إصالح�ات هيكلّي�ة” في المرحل�ة المقبلة. 
صعوبة ه�ذه اإلج�راءات ال تكم�ن فقط في 
الغض�ب الش�عبي ال�ّذي ق�د تخلفه ب�ل أيضا 
في غي�اب التوافق حول كلفته�ا االجتماعّية 
بالنظر إلى الخالفات الحاّدة بين االّتحاد العام 
التونسي للش�غل واالّتحاد التونسي للصناعة 
والتج�ارة )منّظمة األع�راف( والّتي أدت في 
مرحلة سابقة إلى توّقف الحوار االقتصادي. 
ففي حي�ن تطال�ب منّظمة األع�راف بإعادة 
والقواني�ن  االس�تثمار  قان�ون  ف�ي  النظ�ر 
المنّظم�ة لعالق�ات العم�ل باتج�اه إعطاءها 
مزي�دا من المرونة، وإع�ادة النظر في عالقة 
القط�اع العام بالقط�اع الخاّص، ف�إّن اّتحاد 

الش�غل يرى في ه�ذه المقترح�ات مقّدمات 
لتسريع وتيرة الخصخصة وترسيخ األشكال 
التعاقدّي�ة الهّش�ة الّتي ال تحم�ي اليد العاملة 
والّتي تس�اهم في ترّدي األوضاع المعيش�ّية 

وتفاقم أزمة الصناديق االجتماعّية.
قيل الكثير في الحوار الوطني الّذي سمح 
للبل�د بالخ�روج م�ن أزمته السياس�ّية، وعن 
دور الوس�اطة الّذي اضطلع�ت به المنّظمات 
الراعّية، وعلى رأس�ها اّتحاد الشغل ومنّظمة 
األعراف، لكن من دون االنتباه إلى حس�ابات 
ال�ّذي  دورهم�ا  وإل�ى  المنّظمتي�ن،  هاتي�ن 
يتجاوز التمثي�ل النقابي أو القطاعي والدفاع 
عن مصالح منظوريهم. لم يكن اّتحاد الشغل 
خ�ارج السياس�ة أبدا. مّر خالل مس�يرته من 
موقع الشريك في الكفاح الوطني وبناء دولة 
االس�تقالل إل�ى عالقة قائمة عل�ى الترويض 
عبر إشراك قطاعات واسعة من البيروقراطّية 
والزبونّي�ة  الفس�اد  النقابّي�ة ف�ي ش�بكات 
من جه�ة، ومن جه�ة ثانية احت�واء القواعد 
المناوئ�ة والمعارض�ة لنظ�ام بن عل�ي التي 
وجدت داخل االتحاد مساحة للنشاط في ظّل 
انحس�ار المجال السياس�ي. بالتوازي، كانت 
منّظمة األعراف ش�ريكا ف�ي وضع الخيارات 
االقتصادّي�ة لنظ�ام بن علي وفي االس�تفادة 

منها من خالل الخصخصة والقروض البنكّية 
والتهّرب الضريبي. الواقع أّن كال المنّظمتين 
وجدت�ا ف�ي الح�وار الوطني فرص�ة إلعادة 
التموق�ع في مرحلة ما بعد ب�ن علي والتأثير 

في مشهد سياسّي قيد التشّكل.
ف�ي  االحتجاج�ات  ان�دالع  يك�ون  ق�د 
الحوض المنجمي يوم تكليف الّصيد بتشكيل 
الحكومة، محض صدفة، لكّنها تختزُل في أدّق 
تفاصيله�ا طبيعة المرحلة والبون الشاس�ع 
بين حجم االنتظارات وطبيعة التعامل معها. 
فلقد احتّج األهالي ضّد عملّية نقل الفوسفات 
المكلفة جّدا عن طريق ش�ركات النقل عوضا 
عن شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة، 
مّما يس�ّبب خسائر كبرى لش�ركة فوسفات 

قفصة.
ش�ركات النقل هذه مملوك�ة ألحد رجال 
األعمال الّذين اس�تفادوا من صفقات التلزيم 
إّبان حكم ب�ن علي بحكم قربه�م من النظام 
النياب�ي  للمجل�س  مؤخ�را  انتخ�ب  وال�ّذي 
الجدي�د كغي�ره من رج�ال األعم�ال )10 في 
المئة من مجم�وع النّواب( الّذين دخلوا حلبة 
السياسة ويسعون للسيطرة على التشريعات 
االقتصادّية عبر اإلمس�اك باللجان الّتي ُتعنى 
بالش�ؤون االقتصادية والمالي�ة والطاقة. لم 

توقف االحتجاج�ات عملّية نقل الفوس�فات 
باالعتماد على الشركات الخاّصة، بل تواصلت 
تحت حماية قّوات األمن قبل أن تعلن الشركة 
عزمه�ا الرج�وع إل�ى الس�كك الحديدي�ة في 
محاول�ة منه�ا المتص�اص غض�ب األهالي. 
صعوب�ة المرحل�ة تكم�ن حتم�ا ف�ي توازن 
القوى بين حراك اجتماعي صلب في مواجهة 
المصال�ح القديمة العائ�دة بقّوة عب�ر بّوابة 
“نداء تون�س” واألحزاب المرتبط�ة بالنظام 
القديم، إضافة لشبكات المحسوبّية والزبائنية 
المختِرقة لبيروقراطّية الدولة، والّتي ستدفع 
حتم�ا نح�و اعتم�اد خي�ارات اقتصادّية من 
ش�انها أن تؤّجج االحتجاجات في ظّل غياب 

التوافق بين األطراف االجتماعية.

رهان اإدماج االإ�صالميني
س�وف تكون الحكومة القادمة في حاجة 
إلى تحالف سياس�ي يدعمها يضّم حركة نداء 
تونس وحركة النهضة اإلس�المّية باإلضافة 
إل�ى اح�زاب أخ�رى صغي�رة ممّثل�ة داخ�ل 
المجلس النيابي، ورّبما ش�خصّيات مستقلّة 
من خارجه. بدأت بوادر الخالفات تلوح داخل 
حركة ن�داء تونس منذ تكليف الحبيب الّصيد، 
على اعتبار اّنه ش�خصّية من خ�ارج الحزب، 

مؤّش�رة إل�ى احتدام ص�راع األجنح�ة. وقد 
أبدت حركة النهضة موافقتها على االنضمام 

للحكومة.
مّرة أخ�رى تضع تجرب�ة الحكم األحزاب 
الفائزة في االنتخابات على المحّك، خصوصا 
أّن حرك�ة ن�داء تون�س بن�ت صعوده�ا على 
التصّدي لمش�روع هيمنة اإلس�الم السياسي 
منط�ق  ع�ن  وبعي�دا  تون�س.  و”أخون�ة” 
الصفق�ات ال�ّذي يعتم�ده الكثي�رون لفه�م 
تقارب الغريمين السياس�يين، تبدو الواقعّية 
السياس�ّية إحدى مفاتيح التحالفات. فحركة 
نداء تون�س ال تريد أن تتحّم�ل بمفردها ثقل 
إدارة مرحل�ة ق�د تس�تنزف ش�عبيتها، وهي 
تعلم أن إش�راك حركة النهضة سيس�اهم في 
استقرار األوضاع بالنظر إلى وزنها السياسي 
كالقّوة الثانية، وإلى التقارب في الطروحات 
االقتصادي�ة، وبالنظر خصوصا إلى الخارطة 
االنتخابّية الّتي أفرزت استقطابا بين الشمال 
وبين الجنوب الّذي صّوت بكثافة لإلسالميين. 
إش�راك حرك�ة النهضة ف�ي الحكم س�يفتح 
مجال المشاركة لنخب من األطراف والجهات 
الداخلّية، وعموما لُنخب جديدة كانت مقصّية 
الح�راك  بتروي�ض  مّم�ا سيس�مح  لعق�ود، 
االجتماعي وضمان توازن النظام السياس�ي 

الجديد، تماما كما كان حزب العدالة والتنمّية 
التركي مدخال لمش�اركة الُنخ�ب األناضولّية 

في الحكم.
وكلّما ابتعد السلوك السياسي لإلسالميين 
عن الدين كلّما سعى كثير من المالحظين إلى 
تفسير ذلك باالستناد للدين! والحال أّن المحّدد 
األساسي لخيارات حركة النهضة هو سعيها 
إل�ى تطبيع موقعها في المش�هد السياس�ّي، 
وبالّتالي فإّن مشاركتها في الحكم هي خطوة 
إضافّية على درب إدماجها. تنازالت الحركة، 
س�واء فيم�ا يتعلّ�ق بالجان�ب اإليديولوج�ي 
كالنص على الش�ريعة في الدستور أو تجريم 
التكفير، أو الجانب السياسي من خالل رفضها 
إقصاء رموز النظام القديم او التخلّي عن دعم 
المنصف المرزوقي حليفها الّسابق عن طريق 
ترك حرّي�ة االختيار لقواعده�ا، تندرج حتما 
ف�ي إط�ار التأقل�م والتعام�ل البراغماتي مع 
موازي�ن القوى الداخلّي�ة واإلقليمّية. حرمت 
ه�ذه التنازالت الحرك�ة بالتاكيد من جزء من 
ش�عبيتها وفتح�ت الطريق عل�ى يمينها أمام 
الس�لفيين الّذين يسعون للتعبئة باسم الدفاع 
عن اإلس�الم، وعلى يسارها أمام قوى تسعى 
الستقطاب الغاضبين باسم الّدفاع عن الثورة 
)لعّل أهّمها االئت�الف الّذي صنع الزخم حول 
حملة المنصف المرزوقي الرئاسّية والّذي لم 
يجد طريقه بعد للتنّظم السياسي(. إالّ اّن هذه 
الق�وى ال تمّثل خطرا على النهضة في المدى 
المنظور، خصوصا أّن السلفّيين في تونس ال 
ُيبدون اهتماما خاّصا بالمشاركة في العملّية 
السياس�ّية، كما أّن مش�اركة حركة النهضة 
ف�ي الحك�م واالنتخاب�ات البلدّي�ة والجهوّية 
القادم�ة، ستس�ّرع ف�ي تحّوله�ا إل�ى حزب 
يمين�ي محافظ، وقد ُتغّير تدريجّيا الهندس�ة 
االجتماعي�ة لقواعدها االنتخابي�ة. المعضلة 
أن حس�ابات السياس�ة وتقلّباته�ا وخيب�ات 
الثورة وإه�دار رمزيتها قد تجع�ل قطاع من 
الش�باب يذهب باتجاه الع�زوف أو الخيارات 

الراديكالّية.
يجد الش�يخ راش�د الغنوش�ي في خطاب 
التوافق مخرجا له�ذه التناقضات، جاعال من 
اإلكراه�ات وس�يلة إلدارة الصراع�ات داخل 
الحرك�ة، لتبرير تنازالتها وتغيي�ر تحالفاتها 
وانقالبه�ا عل�ى حلفائه�ا القدام�ى. يتعامل 
الش�يخ بمرونة مع الواقع السياس�ي، ُيكّيف 
الخطاب واألفكار وفق مقتضيات الممارس�ة 
السياس�ّية وال ينطلق من إيديولوجيا معّينة. 
يتعّدى األمر محاوالت التصنيف بين “اإلسالم 
اإلس�الم  بع�د  “م�ا  وح�ركات  السياس�ي” 

السياسي”. 
هو الغموض والمرونة والبراغماتّية. هي 
في النهاية السياس�ة كما مارسها الكثيرون، 
وكما عّرفها فرنس�وا ميتران ال�ّذي كثيرا ما 
كان ي�رّدد مقول�ة الكاردين�ال دو ري “ثم�ن 

الخروج من الغموض باهظ”.

رهــانــات املـرحـلـة الــقــادمــة فــي تــونــس
       حمزة المؤدب

تبدو املرحلة القادمة حرجة بالن�صــبة للحكومة التون�صــية اجلديدة الّتي �صتكون بني املطرقة وال�صندان. فهي �صت�صعى اإىل ترميم الو�صع االقت�صادي مبا ي�صمن حّدا دنى من اال�صتقرار من 
جهــة، والعمل على احلّد من املطلبّية وتروي�ض احلراك االجتماعي من دون اإجراء اإ�صــالحات جذرّية باّتاه اإعــادة توزيع الرثوة، من جهة ثانية. هذا يعني عملّيا العودة اإىل املعاجلات 

يد يجب اأن ُيو�صع يف هذا االإطار. االأمنّية للتناق�صات االقت�صادية. واختيار احلبيب ال�صّ
تون�ض تعي�ض اليوم حالة اأ�صبه بارتداد من ثورة اإىل اإعادة ت�صّكل للنظام القدمي، ولو يف �صكل معّدل، خ�صو�صا بعد فوز حركة نداء تون�ض يف االنتخابات الت�صريعّية و�صعود رئي�ض احلركة 

الباجي قايد ال�صب�صي اإىل رئا�صة اجلمهورّية. 

        فولفجانج مونشاو 

هذه س�تكون الس�نة التي ستشهد فيها 
منطق�ة الي�ورو لحظ�ة الحقيق�ة. ثالث�ة 
انتخابات مقررة - في اليونان هذا الش�هر، 
وفي البرتغال وإس�بانيا ف�ي النصف الثاني 
من السنة - ستخبرنا ما إذا كان نهج االتحاد 
األوروبي في حل األزمات سينجح سياسيا 
أم ال. احتمال أن نش�هد خروجا واحدا على 
األق�ل ع�ن النمط السياس�ي مرتفع�ة جدا 
في الواقع. ففي كل من اليونان وإس�بانيا، 
أحزاب اليس�ار المتش�دد تقود استطالعات 

الرأي.
في اليونان الخيار السياسي أساسا يقع 
بين الوضع الراهن للتقشف المالي والعجز 
عن س�داد الديون المتف�اوض عليه. الحجة 
االقتصادية للمس�ار الثاني م�ن اإلجراءات 
تعتب�ر مقنعة، إذ تبلغ الديون اليونانية 175 
ف�ي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. وال 
تحت�اج البالد إلى س�داد كل ذل�ك الدين في 
الوق�ت الحالي. وهي ل�ن تدفع الفائدة على 
الديون “الرسمية” من االتحاد األوروبي إال 
بعد عام 2023. لكن هذا يبعد من اآلن فقط 
ثماني سنوات – حيث يقع تماما ضمن أفق 

أي مستثمر طويل األجل.
الرس�مية  للسياس�ة  وص�ف  وأفض�ل 
لالتح�اد األوروبي تج�اه اليونان هو الصبر 
عل�ى الدي�ن – بمعن�ى االعتراف بمش�كلة 
الدي�ون وتأخي�ر ما ال مفر من�ه. وهذه هي 
أيضا سياس�ة أنطونيس ساماراس، رئيس 
االئتالفية.  اليونان�ي، وحكومت�ه  ال�وزراء 
وهي نس�خة من عملية التمديد والتظاهر: 
توسيع نطاق القروض والتظاهر بأنك قادر 
عل�ى الوفاء بالدين. وتاري�خ أزمات الديون 

الدولي�ة يخبرنا ب�أن هذه االس�تراتيجيات 
دائم�ا م�ا تت�م تجربته�ا، ودائم�ا يك�ون 

مصيرها الفشل.
اآلن، أض�ف االنكماش إل�ى هذا المزيج. 
اعتب�ارا م�ن ه�ذا الش�هر فصاع�دا، يمكن 
لمع�دالت التضخ�م الرئيس�ي ف�ي منطقة 
اليورو أن تتحول إلى سلبية بسبب االنخفاض 
األخير في أس�عار النف�ط. االنكماش يرفع 
القيم�ة الحقيقي�ة للدين ويمك�ن أن يدفع 

باليونان إلى حافة الهاوية.
مع األس�ف، الحزب الوحي�د الذي يقدم 
حج�ة مقنع�ة إلع�ادة هيكل�ة الدي�ون هو 
سيريزا، اليساري الراديكالي. وفي حين أن 
س�يريزا على حق في إع�ادة هيكلة الديون، 
إال أنه مخادع أيضا بسبب استبعاد الخروج 
م�ن منطقة الي�ورو. إذا كنت تتبن�ى إعادة 
هيكل�ة الديون، فإن�ك بحاجة إل�ى اإلجابة 
عن س�ؤال حول ما يمكن تفعله إذا فش�لت 
المفاوضات. الخيارات بعد ذلك ستكون إما 
العودة إلى الوضع الراهن - في هذه الحالة 
ل�ن يك�ون هن�اك أي ه�دف ف�ي التصويت 
لمصلح�ة س�يريزا - وإما مغ�ادرة منطقة 
اليورو، ومن ثم اإلعس�ار م�ن جانب واحد 
)اليونان( ض�د الدائنين األجان�ب. لكن هذا 
ه�و بالضب�ط م�ا يس�تبعده س�يريزا. لدى 
س�يريزا الغرائز الصحيحة، لكن قد ال تكون 

لديه السياسات الصحيحة.
مث�ل ه�ذا االفتقار إل�ى االتس�اق مهم، 
ألن أنجي�ال مي�ركل عل�ى وج�ه الخصوص 
تبدو على اس�تعداد لمواجهة وكشف خدعة 
س�يريزا. فق�د ذكرت مجلة “دير ش�بيجل” 
ف�ي عطلة نهاية األس�بوع أن المستش�ارة 
األلماني�ة على اس�تعداد للمخاطرة بخروج 
اليون�ان، إذا كان رئيس ال�وزراء المقبل في 

الب�الد س�يتخلى ع�ن السياس�ات الحالية. 
بعب�ارة أخ�رى، الطريقة الوحي�دة لليونان 
إلع�ادة هيكل�ة ديونها ق�د تك�ون مغادرة 
منطق�ة اليورو.اليون�ان موج�ودة في هذا 
الموق�ف ألن كس�ادها االقتص�ادي بدأ في 
وقت س�ابق من أي بلد آخر. وعمقه يش�به 
من حيث الحجم كساد الواليات المتحدة في 

الثالثينيات، لكن من دون انتعاش الحق.
لق�د ت�م تجهي�ز العال�م الي�وم بش�كل 

أفض�ل مما كان عليه قب�ل 80 عاما للتعامل 
م�ع الكس�اد الحاد. لك�ن ما لم يك�ن هناك 
انتع�اش كبي�ر ومتواصل يأتي ف�ي أعقاب 
أزمة الكس�اد، فإن النظم السياس�ية ستمر 
بتشنجات، وهو ما يحدث في اليونان اآلن.

ويب�دو أن إس�بانيا أق�وى عندم�ا ينظر 
إليها م�ن الخارج، لكنها بالمثل ضعيفة من 
الناحي�ة السياس�ية. ارتفع النات�ج المحلي 
اإلجمالي هناك بمعدالت س�نوية تبلغ نحو 

2 ف�ي المائة في الربعين الثاني والثالث من 
عام 2014. ويغلب على ظني أن الس�بب في 
ذلك هو أن إسبانيا تطبق التقشف بشكل أقل 
من البلدان الطرفية األخرى. لكن على المرء 
أن يضع هذه األرق�ام األخيرة في المنظور 
المناسب: الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
اإلسباني بلغ أقل من 1.1 تريليون يورو في 
ع�ام 2007 ووص�ل إلى تريلي�ون يورو في 
ع�ام 2013. حتى النات�ج المحلي اإلجمالي 

االس�مي لم يتعاف بعد ليبلغ مستويات عام 
ل�دي بخصوص  المفض�ل  2007.المؤش�ر 
الكس�اد المتواصل في منطقة اليورو ليس 
معدل البطالة، ولكن معدل التوظيف. معدل 
البطال�ة ال يش�تمل عل�ى الع�دد الكبير من 
الناس المصابين بخيب�ة أمل، الذين توقفوا 
ع�ن س�وق العم�ل تمام�ا. انخف�ض معدل 
التوظيف في إس�بانيا من 66 في المائة من 
نسبة الس�كان الذين هم في سن العمل إلى 
56 ف�ي المائة بي�ن عام�ي 2007 و2014. 
وف�ي اليونان هذا العدد ه�و أقل من 50 في 
المائة. ومع السياس�ات القائمة، ليس لدى 
كل من إس�بانيا واليونان أية فرصة للعودة 
إلى مستويات النشاط االقتصادي الطبيعي 
خ�الل جي�ل واح�د. الدي�ون هي م�ا يعيق 
النم�و اليوناني واإلس�باني. يحتاج القطاع 
الخاص اإلس�باني بش�دة إلى إع�ادة هيكلة 
الدي�ون، مث�ل ش�دة حاج�ة القط�اع العام 
اليونان�ي. ومثلما ه�و الحال ف�ي اليونان، 
ليس هناك س�وى حزب سياسي من اليسار 
المتش�دد - بوديم�وس – يط�رح سياس�ة 
إعادة هيكلة الديون. وفي كال البلدين توجد 
اآلن كتل�ة قوية بما في�ه الكفاية من الرأي 
العام لت�درك أنه دون إع�ادة هيكلة الديون 
ال يمك�ن أن يكون هناك انتعاش في اإلنتاج 
والعمال�ة. هذا هو الس�بب ف�ي أن األحزاب 
الراديكالي�ة تنجح.إذا كان هناك ش�يء غير 
قابل لالس�تدامة، فإنه س�ينتهي - أو هكذا 
يقول المثل. وبناء على السياسات الحالية، 
منطق�ة اليورو غير قابلة لالس�تمرار، على 
األقل مع حدودها الحالية. ال أرى أي مخرج 
لليون�ان من دون إعادة هيكل�ة الديون. وال 
أرى إمكاني�ة إلع�ادة هيكلة الدي�ون داخل 

منطقة اليورو.

ال بد أن تفقد منطقة اليورو عضوًا!
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سيميوين حيذر من برشلونةتشايف يتحدث عن مستقبله

املنتخب الوطني جيتاز عقبة فلسطني ويتأهل للدور الثاين لبطولة امم اسيا

كشف العب خط وسط برشلونة تشايف 
هرنانديز عن وجهة نظره يف س�وق 
االنتق�االت، وع�ن الالعب�ن الذي�ن 

ينبغي عىل برشلونة التعاقد معه.
صحيفة سبورت الكتالونية نقلت 
ع�ن املايس�رو قول�ه "ل�و كان 
الق�رار يل يف س�وق االنتقاالت، 
س�أتجه ل�راء العب�ن مث�ل 

ديفيد سيلفا وسانتي كازورال".
وع�ن مس�تقبله م�ع الن�ادي الكتالوني قال 
تش�ايف "حتى اآلن، فقراري هو الرحيل نهاية 

املوسم، ثم ال أعرف ما سيحدث"
واع�رف تش�ايف أن�ه كان عىل وش�ك الرحيل 
يف الصي�ف املايض، لوال اجتماع�ه مع املدرب 
أندون�ي  الري�ايض  واملدي�ر  انريك�ي  لوي�س 

زوبيزاريتا.
يذكر أن التقارير الصحفية تؤكد انتقال تشايف 

يف نهاية املوسم إىل الدوري األمريكي.

قال مدرب أتلتيكو مدريد، األرجنتيني دييجو سيميوني، إنه 
س�يواجه أفضل فريق لربش�لونة يف الفرة املاضية، وذلك يف 
ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بملعب كامب نو.ورصح 
سيميوني يف مؤتمر صحف : "سنواجه أفضل فريق لربشلونة 
يف الفرة املاضية، رأيت تغيريا يف حركة الفريق والضغط عىل 
املنافس"، بحسب ما نقلته صحيفة )ماركا( اإلسبانية عىل 
موقعها اإللكروني.وأضاف: "أقّيم كثريا مدى تحس�نهم يف 
النواحي الخططية عندما يفقدوا الكرة. هذه مرحلة 

حاس�مة بالنسبة لهم. رد الفعل الرسيع كما يفعلون عند 
افتقاده�م للك�رة ال يعطيك فرص كثرية للتق�دم. ال أحلل 
النتيج�ة املتوقعة للتصفيات ضدهم ولكن ألبرز أهمية كل 

دقيق�ة تمر يف ملعبهم، بالنظر للمب�اراة الثانية".وكان 
أتلتيك�و قد س�قط عىل نفس امللع�ب بالليجا يوم 11 

يناير/كانون ثان بنتيج�ة 1-3.لكن رغم ذلك نجح 
الروخيبالنكوس، حاميل لقب الدوري اإلس�باني، يف 
إقصاء بط�ل الكأس، ريال مدريد، م�ن ثمن نهائي 
البطول�ة بالفوز عليه ذهاب�ا 2-0 والتعادل يف لقاء 

العودة بسانتياجو برنابيو 2-2.

المستقبل العراقي / وكاالت المستقبل العراقي / وكاالت 

تأه�ل منتخبن�ا الوطن�ي اىل دور الثماني�ة م�ن 
نهائيات األمم اآلس�يوية برفق�ة  منتخب اليابان 
بعد فوزه املستحق عىل نظريه الفلسطيني امس 
الثالث�اء عندما تمكن من الف�وز بهدفن نظيفن 
يف املباراة الت�ي اقيمت بالعاصمة كانبريا يف ختام 
الجول�ة األخ�رية للمجموعة الرابع�ة  من بطولة 

كأس األمم اآلسيوية لكرة القدم .
وحرض لق�اء العراق وفلس�طن جمهور عريض 
يق�در عدده بأكثر من 10 ال�ف متفرج تتقدمهم 
الجالية العراقية التي هتف�ت طيلة اوقات اللقاء 
تشجيعا الس�ود الرافدين لريفع املنتخب الوطني 
رصيده اىل ست نقاط يف املركز الثاني بعد املتصدر 
الياب�ان الت�ي اكمل�ت الجولة االوىل بتس�ع نقاط 

كامة وانتصارها عىل االردن بالنتيجة ذاتها.
وسجل هديف العراق يونس محمود وأحمد ياسن 
يف الدقيقتن 49 و89 كما أهدر يونس رضبة جزاء 
للعراق يف الدقيقة 61 يف املباراة التي قادها بنجاح 
طاقم تحكيم اماراتي مؤل�ف من محمد عبد الله 
حسن و مس�اعديه محمد احمد يوسف و حسن 

املهري ، واملاليزي محمد يعقوب حكما رابعا. 

تطور االداء
ويف املؤتم�ر الصحف�ي الذي عقد بع�د املباراة اكد 
املدرب رايض شنيشل ان الالعبن بدؤوا باالنسجام 
وان املباريات املقبلة ستشهد مستويات اخرى يف 
االداء عىل الرغم من ان بعضهم يعاني من تفاوت 
ملح�وظ يف املس�توى" مؤك�دا ان الالع�ب ي�ارس 
قاسم يعد اكثرالالعبن جاهزية يف املستوى ويليه 
احمد ياس�ن الذي عاد اىل مس�تواه املعهود فيما 
يعاني جيس�تن من بعض االمور البدنية واهمها 

واجباته الدفاعية عند فقدانه للكرة". 
وأردف شنيشل اقول لكل من انتقد عميل وجهود 
املستشارين  مبارك عليهم الفوز وعليهم يحتلفوا 
م�ع الجمي�ع الن ه�ذا املنتخ�ب يمث�ل منتخ�ب 
العراق" الفتتا اىل ان مرحلة التقييم بدأت من االن 
وان مباريات دور الثمانية تتطلب دراس�ة فائقة 
ملستويات املنتخبات وسراتيجية مختلفة" مبينا 
اىل ان " جميع العبيه يف قمة جهوزيتهم وسيحاول 

الجهاز التدريبي منحهم راحة للتعويض "
وبش�أن اهدار يونس محمود ركلة الجزاء اوضح 
شنيش�ل قائال " لقد طلبت انا من يونس ان يقوم 
بتنفيذها بعد ما وصل اىل فورمة االداء وما يملكه 
م�ن خربة كبرية يف التمثيل ال�دويل من اجل منحه 
الثقة يف نفسه  لكني سأمنعه يف املباريات املقبلة 
للتصدي لها " منوها بان لديه العبن تم اعدادهم 

لتنفيذ ركالت الجزاء يف املقابالت املقبلة".
باملقابل اك�د املدير الفني للمنتخب الفلس�طيني 
احم�د الحس�ن ان املس�توى الذي قدم�ه الفريق 
يف مب�اراة الع�راق هو املس�توى الحقيق�ي للكرة 
الفلس�طينية فالفري�ق كان ن�دا قوي�ا للفري�ق 

وكان الفري�ق قريبا م�ن التعادل العراقي 

وعىل اي حال الخس�اراتان  الت�ي تكبدها الفريق 
امام كل من اليابان واالردن باالربعة وبالخمس�ة  
قد  قتلت س�قف الطموحات واشار الحسن اىل ان 
الفري�ق العراقي فريق قوي ويملك مهارات عالية 
ولكن غري متجانس وعىل الرغم من فوزه الصعب 
عىل الفريق الفلس�طيني لكن ه�ذا الفوز  اعطاه 

دفعة كبرية للمنافسة عىل لقب البطولة

ضغوطات نفسية
وعزا املستش�ار الفن�ي للمنتخ�ب الوطني يحيى 
عل�وان اس�باب ع�دم الظه�ور بش�كل يطم�ن 
الجمه�ور اىل الضغوطات النفس�ية التي تراكمت 
ع�ىل الالعبن م�ع كل مب�اراة وص�وال اىل مباراة 
فلس�طن لكننا وضعنا الحلول املناس�بة وتمكنا 
م�ن الف�وز عىل فريق ليس بالس�هل ونع�د العدة 
ملواجه�ة ايران خصوص�ا واننا عىل عل�م ودراية 
بالفري�ق املنافس اضافة اىل س�بق وان لعبنا مع 

ايران مباراة تجريبية قبل انطالق البطولة بأيام يف 
ولينغونغوبارك عيل عدنان الشعب العراقي جراء 
التأهل اىل ال�دور الثاني موضح�اً ان الفريق كان 
داخل ضغوطات نفسية جراء الحسابات الكثرية 
واملعقدة لهذه املجموعة وحالفنا التوفيق بخطف 
نقاط الف�وز ونجهز حالنا لتقدي�م مباراة كبرية 
امام ايران وهذا ما اتفق علية ايضاً يارس قاس�م 
الذي اكد ان املباراة املقبلة س�تكون محك حقيقي 

ونحن عازمون عىل ان نقدم صورة طيبه
كما بدت السعادة تغمر مالمح احمد ياسن وهو 
يسجل اول اهدافة الدولية مع العراق موضحاً ان 
الفريق سيبذل اقىص جهد عنده للفوز عىل ايران

الصعب اال ان العبوه كانوا غري منسجمن. 
بالنس�بة للمب�اراة القادم�ة ب�ن الع�راق وايران 
فاملب�اراة س�تكون صعب�ة ل�كال الطرف�ن ولكن 
املنتخب االيراني ليس بذلك املنتخب الصعب حيث 
يف مبارات�ه م�ع الفري�ق االمارات�ي كان بمقدور 

االم�ارات الف�وز فالفري�ق العراق�ي اذا ماكان يف 
يومه فمق�دوره ان ينترص ع�ىل الفريق االيراني 
واعتق�د ان املدرب رايض شنيش�ل يمتل�ك العديد 
من املفاتيح وخصوصا همام طارق الذي الاعرف 
ملاذا امل�درب اليزجه اس�ايس يف املباري�ات ودائما 
يبع�ده ع�ن التش�كيلة االساس�ية فهم�ام  لديه 
كافة االمكانيات القوية التي يستطيع ان يحسم 
به�ا  املباري�ات يف اي لحظة وانا قد س�الت رايض 
يف املؤتم�ر الصحف�ي عن همام ط�ارق ولكنه لم 

يجيبني الجواب الكايف. 

سيطرة عراقية
وق�دم الفري�ق اداًء ممي�زا اس�تحق ع�ىل ضوئه 
الف�وز وظه�ر التجان�س واضحا ب�ن  الخطوط 
الثالثة وتغيري ايقاع اللعب يف الش�وط الثاني الذي 
احرزت فيه االهداف ،الشوط االول اتسم بسيطرة 
عراقي�ة واضحة م�ن حي�ث الحيازة ع�ىل الكرة 

والع�دد التمريرات الصحيح�ة والكرات املقطوعة 
من الفري�ق املنافس فضال ع�ن التنويع يف اللعب 
وزي�ادة عددية يف االمام ونقل الكرات من جهة اىل 
اخ�رى واعتماد املناوالت القص�رية والطويلة بن 
العبي الوس�ط والهجوم واالخ�راق من العمق او 
احيان�ا عن طريق طريف امللع�ب لكن ما عاب عىل 
االداء العراق�ي الدقة يف االنه�اء لحظة الهجمات 

عرب تسديد الكرات من

خارج منطقة الجزاء.
فيم�ا م�ال الفري�ق الفلس�طيني اىل الراج�ع يف 
منطقت�ه واالعتم�اد ع�ىل دف�اع املنطق�ة وس�د 
الفراغات ومراقبة كل من احمد ياس�ن يف اليسار 
امجد كلف عن طريق الالعبن جابر وخالد س�ليم 

والرهان عىل خطورة الالعب احمد ماهر.
وشهد هذا الش�وط العديد من الهجمات الخطرة 
لفريقن�ا اخطره�ا كان�ت يف الدقيق�ة 10 عندما 

اشرك الحارس الفلس�طيني توفيق ابو حمد مع 
س�عد عبد االمري الذي نال عىل جائزة افضل العب 

يف املواجهة.
وكاد  املدافع الفلس�طيني عب�د اللطيف البهداري 
ان يح�رز اول االهداف يف الدقيقة 20 عندما اخطا 
جالل حسن يف التعامل معها لريد عليه وليد سالم 
بك�رة قوي�ة انقذه�ا الح�ارس توفي�ق بصعوبة 

كبرية.
وأضاع رضغام اسماعيل فرصة هدف محققة يف 
الدقيق�ة 23 من املباراة بعد ان فاد احمد ياس�ن 
هجمة منسقة من الخلف اىل املام لكنه سدد كرته 

فوق القائم.

شوط ثان مغاير
ويف الش�وط الثاني اج�رى املدرب تب�دال خططيا 
عندما سحب امجد كلف وارشك عيل عدنان بينما 
طل�ب من احمد ياس�ن االنتقال اىل جهة اليس�ار 
وظهرت فعالية االطراف يف الربط واجتياز الدفاع 

الفلسطيني وعكس الكرات اىل منطقة الجزاء.
اول االه�داف ج�اءت ع�ىل بواس�طة رأٍس يونس 
محمود دقيقة 47 عن طريق ركلة زاوية س�ددها 

باتقان يف مرمى الحارس ابو احمد.
وكاد الفري�ق الفلس�طيني يدرك التع�ادل عندما 
اس�تغل خط�أ يف ابعاد الك�رة من قبل س�عد عبد 
االمريالذي اكمل اللقاء مصابا يف انفه واس�تغلها 
ارشف ابوحم�اد لكن الحارس جالل حس�ن انقذ 
املوق�ف م�رة اخ�رى ليحتس�ب حك�م اللق�اء يف 
الدقيق�ة ركلة ج�زاء لكن الحارس الفلس�طيني 

نجح يف ابعاد كرة املهاجم يونس محمود
وزج الكابتن رايض شنيش�ل  اس�امة رشيد محل 
جيس�تن مرام الذي امن الجانب الدفاعي ويمنح 
املج�ال اىل يارس بالتقدم اىل االم�ام وعمل الزيادة 
العددية.وقب�ل ان تلفظ املباراة انفاس�ها س�جل 
املهاجم احمد ياسن هدف الفوز الثاني عن طريق 
جملة تكتيكية رائعة قادها رضغام اسماعيل من 
جهة اليس�ار ليمررها اىل زميله يارس قاسم الذي 
تركها تمر من تحت قدميه  لتصل ياسن الذي لم 

يتوانى يف ايداعها يف املرمى.

تشكيلة الفريقين
دخل املدرب رايض شنيش�ل بنظ�ام لعب مألوفة 
من الالعبن )جالل حس�ن لحراسة املرمى ( يليه 
)وليد سالم، احمد ابراهيم وسالم شاكر ورضغام 
اس�ماعيل ( يف خط الدفاع و)أحمد ياسن وسعد 
عب�د االمري ويارس قاس�م وامجد كل�ف ( يف خط 
الوس�ط و)جيس�تن م�ريام ويون�س محمود (يف 
الهجوم.فيما لعب الش�قيق الفلس�طيني بنظام 
لع�ب 4-3-3 تتح�ول اىل )4-5-1( تتك�ون م�ن 
الح�ارس توفيق اب�و حمد لخط الدف�اع )عبدالله 
جابر عب�د اللطيف البهداري وخالد س�ليم  احمد 
حربي (اما يف خط الوس�ط) هشام صالح  خرض 
عب�د الحميد،محمد دح�داح واس�ماعيل العمور 

احمد ماهر وارشف ابو حماد( هجوم.

المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن نادي تورنتو الكندي الذي ينش�ط يف ال�دوري األمريكي لكرة القدم رس�مياً 
عن ضمه للمهاجم اإليطايل سيباس�تيان جيوفينكو، من نادي يوفينتوس اإليطايل.

وس�ينتقل الالع�ب صاح�ب ال�27 عام�اً إىل تورنت�و بصفقة انتقال ح�ر يف الصيف 
املقب�ل، حيث س�ينتهي عقده مع نادي الس�يدة العجوز نهاية املوس�م الحايل.وكتب 
الن�ادي الكن�دي عرب موقعه اإللكروني: " نحن س�عداء لضم جيوفينك�و لنادينا."من 
جانبه، عرب جيوفينكو عن س�عادته باالنتقال إىل النادي الكندي: "إنني سعيد لالنتقال 

إىل تورنتو، لقد س�معت كثرياً عن تورتنو يف الس�نوات املاضية، وبكل تأكيد سأشعر 
بأنني يف منزيل."ووعد الالعب امللقب "بالنملة الذرية" بأنه س�يبذل قصارى جهده 

م�ع الي�ويف حتى نهاية عق�ده: "ال يزال ل�دي الكثري من  األمور الت�ي أريد القيام 
بها ليوفينتوس، وملش�جعيه، س�وف أقدم أفضل ما لدي من كل قلبي حتى نهاية 
عقدي."يذكر أن التقارير الصحفية اإليطالية ذكرت أن جيوفينكو رفض االنتقال 

إىل عدي�د األندية اإليطالية وأبرها فيورنتينا، بس�بب الراتب الضخم الذي قدمه 
له النادي الكندي، والذي يقدر ب�10 مالين دوالر.

قالت مصادر قضائية فرنس�ية الثالثاء إن عرة أش�خاص بينهم وكالء 
العبن اعتقلوا يف إطار تحقيق يف صفقة انتقال مهاجم منتخب فرنسا 

لك�رة القدم أندريه بي�ري جينياك إىل أوملبيك مرس�يليا.وأضافت املصادر 
طلبت عدم الكشف عن هويتها بأن أشخاصا مقربن من عصابة يف مرسيليا 
اعتقلوا أيضا يف تأكيد ملعلومات بثتها اإلذاعة الفرنسية آر.تي.إل.ويف نوفمرب 
تري�ن الثاني املايض خضع فنس�ن الب�رون رئيس مرس�يليا الحايل للتحقيق 
وكذلك الرئيسن السابقن بابي ضيوف وجان كلود داسييه.ويسعى املحققون 
ملعرفة ما إن كان مس�ؤولن بالنادي حصلوا بش�كل غري قانوني عىل عموالت 
عن�د ض�م جينياك من تولوز يف 2010.ويحتل مرس�يليا املرك�ز الثاني يف دوري 

الدرجة األوىل الفرنيس بفارق نقطة واحدة وراء املتصدر أوملبيك ليون.

 مع إس�دال الس�تار الثالثاء عىل فعاليات الدور األول لبطولة كأس آس�يا السادسة عر املقامة حاليا يف 
أس�راليا ، وحت�ى قبل بدء فعالي�ات األدوار الفاصلة ، حققت البطول�ة نجاحا جماهرييا هائال 
عىل عكس النسخ الس�ابقة.وعىل مدار معظم النسخ السابقة ، اتسمت مباريات بطوالت 
كأس آس�يا بضع�ف الحض�ور الجماهريي يف املباريات التي ال تش�هد مش�اركة حامل 
اللقب.ولكن الوضع تغري يف النسخة الحالية حيث اجتذبت مباريات البطولة اهتماما 
وحضورا جماهرييا رائعا.وش�عر املنظمون بالس�عادة ل�دى إعالنهم عن أن املباراة 

ب�ن املنتخبن الياباني واألردني يف ختام مباري�ات الفريقن بالدور األول للبطولة 
أصبح�ت رابع مب�اراة يف البطولة تنف�د تذاكرها.وكانت املباري�ات الثالث األخرى 

هي مباراتا املنتخب األس�رايل يف الدور األوىل مع منتخب�ي الكويت وكوريا الجنوبية 
ومب�اراة املنتخ�ب الصيني مع كوري�ا الش�مالية.كما جذبت املباراة ب�ن املنتخبن 
األس�رايل والعماني يف س�يدني أكثر من 50 ألف مش�جع.وقال مايكل براون املدير 
التنفيذي للجنة املنظمة للبطولة "الدعم الذي قدمه األس�راليون والزائرون من 
كل أنحاء آسيا لهذه البطولة كان ظاهرة..األمر ال يقترص عىل أعداد الجماهري 
الح�ارضة ولكن يمتد لأللوان والضجة واملش�اعر الت�ي أحرضوها معهم إىل 
االستادات يف كل املدن األسرالية التي تستضيف البطولة".وتتسم أسراليا 
بوج�ود أعداد هائلة من املهاجرين إليها من مختلف البلدان إضافة لوجود 

أعداد كبرية من اإليرانين املعروفن باملساندة الشديدة ملنتخب بالدهم.

رف�ض اإليطايل ماريو بالوتييل مهاجم ليفرب�ول اإلنجليزي الرحيل لنادي 
بارم�ا اإليط�ايل خالل ف�رة االنتق�االت الش�توية الجارية، بحس�ب " قناة " 

سكاي" اإليطالية، حيث فضل الالعب إثبات نفسه والبقاء مع " الريدز".
التقري�ر أش�ار إىل أن ماريو أحبط صفقة محتملة مع بارم�ا، وأعرب عن رفضه الرحيل 
إىل ه�ذا النادي، مفضالً القتال يف ليفربول، وحجز مكانه أس�ايس له يف تش�كيلة برندان 
رودج�رز املدير الفن�ي للفريق. وكان�ت إدارة بارما الذي يعاني يف ال�دوري اإليطايل قد 
تقدم بطلب رس�مي لضم بالوتييل صاحب ال�24 عاًما عىل سبيل اإلعارة حتى نهاية 

املوسم، وهو ما رفضه ليفربول بناًء عىل رغبة الالعب. يذكر أن بالوتييل قد  فشل 
بشكل كبري مع الريدز منذ قدومه من ميالن اإليطايل، ولم يحرز أي 

هدف حتى األن يف الدوري اإلنجليزي .

جيوفينكو يوقع لتورنتو 
الكندي براتب خيايل

اعتقاالت عديدة يف مرسيليا 
بسبب صفقة جينياك

احلضور اجلامهريي يؤكد نجاح كأس آسيا

بالوتييل يرفض العودة
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المستقبل العراقي / وكاالت



�أ فــــــــــــقي

عمــــــــودي

ـــ أن ما يحدثه 0.47 ليتر من 
البترول من انفجار يعادل ما 

مـن  كـغ   0.45 وزن  يحدثـه 
الديناميت

ــ أن هنالـك نوعا من الورود 
يتفتـح  الهـاواي  جـزر  فـي 

مصدرا 
دويا قويا . وقد أطلق على هذه 

الوردة باسم ) الشجرة 
المفرقعة النارية

ــ أن كثافة كوكب زحل قليلة 
جدا . بحيث انك لو جعلت هذا 

الكوكب يسقط في بحر وسيع 
لطفا على سطحه

ــ أن ضوء الشـمس ال يتخلل 
مياه البحر أكثر من 400 م

ـــ أن عـدد البالد في شـمال 
خط االسـتواء ثالثـة أضعاف 

ونصف 
خـط  جنـوب  البـالد  عـدد 

االستواء

هل تعلم؟

أثـارت تصريحـات مفتـي مصر السـابق، 
د.علـي جمعة، عن نسـب الملكة إليزابيث، 
ملكـة  بريطانيا، وإنها تنحدر من أسـرة آل 
بيت رسول الله الكثير من التندر بين متابعي 
مواقع التواصـل االجتماعي. وجاء حديث 
جمعة مساء السـبت في لقاء تليفزيوني، 
فـي معرض حديثـه عن الكثير مـن اآلراء 
الفقهية لدى الجماعات اإلسالمية، مشيرا 

إلـى أنهـا آراء متشـددة ألنهـا خرجت في 
فتـرة كان فيها المسـلمون تحت االحتالل 
ويضطـرون لتـرك دينهم. وأوضـح أنه لم 
يكن هناك مسلم واحد قادر على البقاء في 
أوروبـا في ذلك الزمـن، وأنهم قبضوا ذات 
مرة على شـخص من آل هاشم، فأرغموه 
على التنصر، وقيل إنه هو جد الملكة، وأنه 

كتب كتًبا حول هذه القضية.

التقطت صينية صوًرا لبجعة صغيرة، بدت 
وكأنها تنتحـر حزًنا على وفاة والدتها في 
بحيـرة حديقة فيسانمنشـيا في مقاطعة 

خنان وسط الصين . 
وحسـبما ذكـرت صحيفـة “ديلـي ميل” 
البريطانية، الحظت السيدة “يانيانهسياو” 
وجـود بجعـة صغيـرة ترفـرف بجناحها 
بشـدة بجوار بجعة كبيرة أخرى ميتة، ثم 
غطسـت برأسها أسـفل الماء، وماتت بعد 
عدة دقائق. وقالت “هسياو” إنها اعتقدت 

أن البجعـة الصغيرة بـدأت تهدأ حين نزلت 
برأسـها إلـى الماء، ولـم تكن تعـرف أنها 
تموت بتلـك الطريقة. وقد ناقـش العلماء 
إمكانيـة أن تقتل الحيوانات نفسـها عمًدا 
بسبب االكتئاب، لسـنوات طويلةـ وهناك 
أمثلـة على ذلك تعـود لعـام 1855، عندما 
ُنشـر خبر مصور في لندن عن كلب حاول 
االنتحـار غرًقا، عدة مـرات حتى نجح في 
ذلك، هذا باإلضافة إلى حاالت عديدة أغرق 

فيها البط نفسه بعد وفاة رفقائهم.

أشـارت دراسـة جديدة إلى أن العالج بالفن 
فـي مـدارس بريطانيـة يسـاعد األطفـال 
المضطربين على العودة لحياتهم الطبيعية.

وبدأ برنامج غرفة الفن في عام 2002 بهدف 
مسـاعدة األطفال بين الخامسة والسادسة 
عشـرة، الذين يقول مدرسوهم إنهم بحاجة 
لدعم معنوي وسـلوكي.وفي الوقت الحالي 
يوجد تسـعة برامج لغرفة الفن في مدارس 
ببريطانيا. وشارك في هذه البرامج أكثر من 
عشـرة آالف طفل منذ بدايتها.وفي الدراسة 
التـي نشـرت فـي مطبوعـة “ذا أرتـس إن 
سايكوثيرابي”، كشف الباحثون أن األطفال 
الذين أنهوا برنامج غرفة الفن الذي يستغرق 
عشرة أسابيع، هم أقل اكتئابا، كما تحسنت 

صورتهـم عن أنفسـهم وقلت مشـكالتعهم 
السـلوكية.وقالت ميليسـيا كورتينـا، وهي 
استشـارية فـي أبحـاث علـم النفـس فـي 
برنامج غرفة الفن، الذي يتخذ من أكسفورد 
مقرا له، إن “غرفة الفن توفر مساحة رعاية 
وإبداع يسـتطيع األطفال من خاللها التعلم 
واإلنجـاز من خـالل الفن، حسـب ما ذكرت 
وكالـة رويترز.وأضافـت: “البرنامج يعمل 
عـن كثب مع المدارس لدعـم األطفال داخل 
بيئة المدرسة ومساعدتهم على إيجاد طرق 
مبتكـرة لتعزيز صورتهم عن أنفسـهم، إنه 
يعمـل مع األطفـال والصبية الذيـن يعانون 
من مشاكل خطيرة وربما يكونون معرضين 

للعزلة في المدرسة”.

اصول ملكة بريطانيا 
تثري اجلدل

بجعة
تنتحر حزنًا

التفاؤل اكثر سالمة للقلب

االنرتنت يقتل رجاًل

فوائد
بذور الفجل

عالج االطفال
بالفن
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�لثور 

�ل�سرطان

�لعذر�ء

�لعقرب

�جلدي

حوت 

�حلمل

�جلوز�ء

�ال�سد

�مليز�ن

�لقو�س

�لدلو

مهنيـاً: ال تورط نفسـك في مآزق 
وتجّنـب الصراعـات وال تقدم على 
عمليـة شـراء مـن دون موافقـة 
الشـريك في العمـل. عاطفيـاً: قد 
تسـمع مـا ال تحّبـه أو قـد يقـع 
الالمنتظـر. صحياً: حـاذر حتى ال 
تصاب بجـروح أو تعـرف حوادث 

مؤلمة.

مهنيـا : تظهـر أكثر مـن أي وقت 
للنـاس  المحبـة  طبيعتـك  مضـى 
أجـل  مـن  بشـفافية  وللتعامـل 
إرسـاء الروابط الفعلية والعالقات 
حولك.عاطفيـاً:  مـن  اإلنسـانية 
بإنتبـاه  االخريـن  إلـى  تصغـي 
وتعاطـف وتعطيهم أفضل األفكار 

التي تساعد على حل مشاكلهم. 

مهنياً: اخبار سـاّرة تعيد إليك األمل 
في اسـتعادة موقعـك الطبيعي في 
العمـل، لكن عليـك أن تتخذ قرارات 
مصيرية حاسمة.عاطفياً: التسامح 
مع الشـريك ليس ضعفـاً، بل عامل 
يسـاعدك على تذليـل العقبات التي 
تفرض نفسها على العالقة بينكما. 

مهنيـاً: تمر بتجربـة جديدة تتعلق 
بنفوذ أو بصراع على السلطة، وقد 
تجد نفسـك امام اسـتحقاق مهم. 
تمالك أعصابك وال تشّوه سمعتك. 

أحالمـك  فـي  تذهـب  عاطفيـاً: 
العاطفيـة بعيـداً، وقـد تعـود إلى 

الوراء لكي تتذكر ما كان.

وقـد  الضغـوط  تشـتد  مهنيـاً: 
تواجه خصماً قوياً، وربما تفشـل 
مناقشـة  بسـبب  المفاوضـات 
شرسـة. حافـظ علـى هدوئك وال 
توقع عقداً وال تبدأ مشـروعاً. تأكد 

من حجزك فقد تصاب بخيبة أمل.

مهنيـاً: خطـوات مهمـة علـى كل 
الصعـد، بعد أن تمكنـت من فرض 

نفسك في المقدمة بين زمالئك.
عاطفياً: كثرة التذّمر من تصرفات 
بعـض  الـى  سـتؤدي  الشـريك 
االنزعـاج، لكـن المعالجـة تحّتـم 

القيام بخطوات سريعة. 

مهنيـاً: يـوم واعد شـرط التحرك 
باتجاه التسوية. تأكد من أوضاعك 
المالية، إدفع ما عليك وال تتأخر، إذ 
قد تجد نفسك في نزاع بين األرقام 

والتقارير التي يجب أن تقدمها.
عاطفياً: تصبو إلى المشـاركة في 

مناسبات كبيرة.

مهنيـاً: الشـفافية المطلوبة حالياً 
قد ال تكون األنسـب في هذا اليوم، 
لذلك حـاول أن تنافـس بهدوء لئال 

تخسر كل شيء
عاطفياً: العالقات العابرة لن تفيدك 
لتكوين مسـتقبل أفضل، فسـارع 

إلى البحث عن بدائل أكثر جدّية 

مهنياً: قد يطـرح عليك صديق قديم 
المميـزة، لكـن ال  األفـكار  بعـض 
تتسرع في قراراتك قبل االطالع على 
التفاصيل.عاطفيـاً: محـاوالت  كل 
للسـيطرة عليك متواصلة،  الشريك 
لكّنك لن تكون مقتنعاً بما سيقّدمه 

من اقتراحات. فكن حذراً

اليـوم  هـذا  اليـك  يحمـل  مهنيـاً: 
أجواء سـاحرة ولقاءات مشـوقة 
ومصالحـات. إنـه يوم جيـد تكثر 
واللقـاءات  االتصـاالت  خاللـه 
الناجحة.عاطفيـاً: تظهـر للحبيب 
اهتمامك الصـادق رافضاً المواقف 

المتشددة.

مهنيا : تدخل في مرحلة أكثر وعداً 
علـى الصعيـد المهني، وفـي الجو 
تغييـر وتحسـين وترتيـب لبعض 

األمور.
عاطفيـاً: قـد تهتـم لشـأن منزلي 
وتشـتري بعض الحاجات وتضيع 

موازنتك في هذا الوقت.

مهنيـاً: إن جوبيتـر يشـكل طالعاً 
فـي هـذه  الشـمس  مـع  ممتـازاً 
االثنـاء، قـد يعنـي تقدمـاً تحققه 
أو ربحـاً تحصـل عليـه أو فرصـة 
اسـتثنائية تدفـئ قلبك. فـي الجّو 
اتفاقـات وعمليـة بيـع او شـراء 

مهمة تلمسها

ت
ـــا

وم
عـلـ

مـ
ـة

امـ
ــــ

ــــ
بـذور الفجـل هـو مـن الخضـروات عـ

الجذريـة للطعـام وينتمي إلـى عائلة 
Brassicaceae ويستخدم في السلطة 
ويوجـد منـه أنـواع كثيـرة منها ذات 
الطعـم  ذات  ومنهـا  الحلـو  الطعـم 
الـالذع ، تختلـف علـى حسـب النوع 
والحجـم والمـدة مـن زمـن الزراعة 
، ومنهـا األبيـض واألسـود واألحمر 
اإلرجواني ، ومنها الطويل والمستدير 

واالسـطوانى الشـكل ومنها ما تزرع 
ألخـذ بذورهـا السـتخدامها إلنتـاج 
النفـط وهـى صالحة لـأكل وتضاف 

على السلطة لتعطي نكهة التوابل .
من فوائد بذور الفجل الصحية لجسم 

اإلنسان :
إستخدمت بذور الفجل منذ زمن قديم 

لعالج المشاكل الصحية المختلفة
عالج أمراض القلب واألوعية الدموية

مـن  كبيـرة  نسـبة  علـى  تحتـوى 
مـن  نـوع  وهـو  األنثوسـيانين 
الفالفونويد الذي يعمل على إنخفاض 
اإلصابـة  مـن  ويقلـل  الـدم  ضغـط 
بأمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة 
واألنثوسـيانين لـه خصائص مضادة 

لإللتهابات وللسرطان
يساعد على إزالة السموم

مفيدة للكبـد وتعمل علـى تنقية الدم 

وطـرد السـموم والشـوائب ويعالـج 
أيضا اليرقان يسـاعد على التقليل من 
تدميـر خاليا الدم الحمـراء عن طريق 

إمداد األوكسجين إلى الدم
يعالج مشاكل المعدة

الكربوهيـدرات ممـا  احتوائـه علـى 
يجعلهـا تحسـن مـن عمليـة الهضم 
ويسـاعد علـى التقليـل مـن احتباس 

الماء واإلمساك ، ويعالج البواسير

عالج السرطان
إحتوائه على فيتامين ج يعمل على إزالة 
السـموم ويسـتخدم لعالج السرطان 
المعدة وسـرطان والقولون  سرطان 
واألمعاء وسـرطان الكلى وسـرطان 
الفم ويوجد به lsthiocyanates تعمل 
على تغير المسـارات الوراثية للخاليا 
الخبيثة والتي تتسبب في موت الخاليا 

التي تعوق تكاثر الخاليا .

1 عسـكري يف سلك تنظيم حركة السيارات يف 
املدينة

السـينما  يف  إجراميـة  نسـائية  شـخصية   2
املرصية _ ياسني _ من الخروف

3 مدينـة من مدينتـني يابانيتـني القت عليها 
أمريكا قنبلة نووية

4 اسـلوب أو أداة لتحقيـق غرض مـا _ بداية 
ضوء النهار

5 كتاب صغري )مبعثرة( _ كثري _ خاص بي
6 مـا يتسـابق عليـه العاملـون يف صناعـة 

اإلعالم
7 معاتبة _ اقعد

8 حاسة من الحواس غري العادية يف معرفة ما 
خلف األشياء الظاهرة

9 للسـؤال _ مسـحوق متفجـر اسـتخدمه يف 
األصل الصينيون

10 ذات حركة خفيفـة وجمال _ فعل بمعنى 
تجعله قويا

1 مدينـة روسـية تعرضـت لكارثـة نووية _ 
حيوان صغري يتحمل العطش أكثر من الجمل
2 لـه عالقة بـرأس الدولة _ مكان ذو سـقف 

خفيف التقاء الشمس
3 دولة يف وسط آسيا فيها أطول سد يف العالم 

وأكثر من 80% من سكانها مسلمون

4 اختالط األمر يف موضزع ما
5 خصلة حسـنة _ توجد عادة يف بناء الجامع 

والجامعة وأحيانا الربملان
6 توقـف يف املينـاء _ مـادة تدخـل يف بيـاض 

األبنية
7 تجدهـا يف البحر وقد تحتـوي عىل ما يتخذ 

كمجوهرات
8 ارتفاع يف جانب الطريق _ غشيم _ عبودية

 _ احـرام  وذات  خاصـة  مكانـة  ذو   9
متشابهان

10 مـكان مفتوح يحوي حيـاة برية _ قرص 
للمعلومات

المكونات
بيض - 3

زيت - كوب
دقيق - 3 أكواب

زعتر أخضر - كوب
جبن موزاريال مبشور - كوب

بايكنغ باودر - ملعقتان كبيرتان
حبة البركة - بحسب الرغبة

نصائح
- يمكنـك إضافـة أي نـوع مـن الجبـن لتحضيـر هـذه 

الوصف.
- إذا شـعرت أن العجينة سميكة، أضيفي إليها القليل من 

الماء.
طريقة العمل

1 - في وعاء، ضعي الدقيق والزعتر والبايكنغ باودر.
2 - أضيفـي البيـض والزيـت وادعكـي المكّونـات حتى 

تتجانس وتحصلي على مزيج لزج.
3 - إدهنـي صينيـة بالقليـل مـن الزيـت وانثـري عليها 

الدقيق.
4 - مّدي المزيج داخل الصينية بالتسـاوي ثّم أنثري على 

وجهها السمسم األسود والجبن.
5 - إخبـزي الصينيـة في الفـرن على حرارة متوّسـطة 

لحوالى 30 دقيقة حتى يحمّر وجهها.

تويف رجل يف الثانيـة والثالثني من عمره 
بعـد أن لعب لثالثـة أيـام متواصلة عىل 
اإلنرنـت، ليصبـح الرجـل الثانـي الذي 
يمـوت لهـذا السـبب يف تايوان.وأخفـق 
زمـالء الرجل يف مقهـى اإلنرنت يف إدراك 
وفـاة زميلهـم إال بعـد سـاعات عديدة، 
حيـث واصلـوا اللعـب دون توقف.وعثر 
عـىل الرجـل ميتـاً يف مقهـى اإلنرنت يف 
الثامن من يناير، وكان متمدداً بال حراك 
عـىل طاولـة الكمبيوتـر، فتـم نقله بعد 
ذلك إىل املستشـفى، حيـث أعلنت وفاته 

جراء فشـل يف القلب، وفقاً ملا رصحت به 
الرشطة.وأوضح متحدث باسم الرشطة 
هسـياه،  هـو  للرجـل  األول  االسـم  أن 
وكان يلعب يف مقهـى لإلنرنت يف مدينة 
كاوسيوتغ، ثاني أكرب مدن تايوان.وقالت 
الرشطـة إن الالعبـني هـم مجموعة من 
املقامرين الذين يلعبون سـوية وأنهم لم 
يدركوا وفاة زميلهـم وظلوا يلعبون كما 
لو أن شيئاً لم يحدث، حتى بعد أن جاءت 
الرشطة ورجال اإلسـعاف لتفحص جثة 
الرجـل امليت.وقالـت الرشطـة إن جثـة 

الرجـل كانـت قـد بـدأت تتيبـس عندما 
وصلـت إىل مقهى اإلنرنـت.وكان الرجل 
امليـت زبوناً مواظباً عـىل املقهى، ويلعب 
بصـورة منتظمـة لعـدة أيـام متتاليـة، 
بحسـب ما ذكرت صحيفة محلية.وقال 
أحـد موظفي املقهـى لصحيفـة »تايبه 
تايمز« املحلية إن من عادته أنه كان ينام 
عـىل الطاولة أثنـاء اللعـب أو يضطجع 
عـىل الكريس.وأضاف املوظف أن هذا هو 
السبب الذي جعل باقي الزبائن يواصلون 

لعبهم لساعات دون أن يدركوا وفاته.

توصل علماء من جامعة إلنوي األمريكية 
إىل هـذه النتائـج مـن معطيـات نتائج 
الدراسة الوطنية الخاصة بمرض تصلب 
الرشايـني خـالل أعـوام 2000 – 2014 
واشـرك فيهـا 5134 شـخصا تـراوح 

أعمارهم بني 52 – 84 سنة.
العينات التي شملتها الدراسة تكونت من 
38 باملائة ألشخاص من الجنس األبيض 
و28 باملائة من األسـود و22 باملائة من 
أشـخاص أصلهم مـن أمريـكا الالتينية 
و12 باملائـة مـن أصـل صينـي. هـؤالء 
األشـخاص يعيشـون يف سـتة مناطـق 
مختلفة من الواليـات املتحدة األمريكية 

مـن ضمنها مـدن بالتيمور وشـيكاغو 
وفورسايت ولوس انجلس.

ركـز العلمـاء اهتمامهـم عـىل سـبعة 
ضغـط  الدراسـة:  هـذه  يف  مـؤرشات 
الـدم، مـؤرش كتلـة الجسـم، مسـتوى 
السـكر والكوليسرول يف الدم، الحميات 
الغذائية املتبعة، مستوى النشاط البدني 
والتدخني. بعد ذلك تابع الباحثون الحالة 
الصحية ودرجـة تفـاؤل كل منهم، مع 
األخـذ باالعتبـار عوامـل إحصائيـة لها 
عالقـة بمـؤرشات الحالـة االجتماعيـة 

والحالة النفسية الخاصة لهم.
وضع الباحثون لكل مؤرش من املؤرشات 

السـبعة ثالث درجات: صفر، 1 متوسط 
و2 عالية، أي أن أسوأ نتيجة تعادل صفر 
واألعىل تعادل 14. وبعد انتهاء الدراسـة 
طلب الباحثون من املشـاركني إخبارهم 
عن حالتهم الصحية ومزاجهم، واستنادا 
اىل اإلجابـات التي حصلـوا عليها حددوا 

مستوى التفاؤل.
اكتشـف العلمـاء أن املسـتوى املرتفـع 
للتفـاؤل يضمن صحة القلـب واألوعية 
أقـل عرضـة  املتفائلـني  الدمويـة، وأن 
واألوعيـة  القلـب  بأمـراض  لإلصابـة 
باملائـة، مقارنـة  الدمويـة بنسـبة 50 

باملتشائمني.
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ق�ل�ع�ة ش�م�ع ال�ل�ب�ن�ان�ي�ة.. ح�ص�ن راب�ض ع�ل�ى أك�ت�اف ج�ب�ل ع�ام��ل
رغم تعاقب أدوات التدمير مازالت تقاوم

      المستقبل العراقي/متابعة
 

 ظل املحتلون واملخربون والقوى الخارجية 
يعبثون بقلعة “ش�مع” جنوب�ي لبنان منذ أن 
بناه�ا الصليبي�ون كثكنة عس�كرية متكاملة 

قبل أكثر من 800 عام.
ول�م يتوقف الغرض من قلعة ش�مع، التي 
تس�تمد إس�مها من مقام ديني يعرف بمقام 
النبي ش�معون الصفا، كي تك�ون واحدة من 
حصون الصليبني العس�كرية بل تحولت أيضا 

اىل مق�ر لحكامه�م. وتتب�ع بل�دة 
ش�مع قضاء ص�ور يف جبل عامل 
)جنوب لبنان( وتقع قلعة ش�مع 
عىل ارتفاع 430 مرتا وعىل مسافة 

25 كيلومرتا جنوب رشق صور.
الحج�ر  م�ن  القلع�ة  وبني�ت 
وتق�ع  م   1116 ع�ام  الصخ�ري 
عىل سلس�لة من الجب�ال ت�نتهي 
برأس األب�ي�ض يف أقىص الجنوب، 
ص�ور  مدين�ة  ع�ىل  وت��رف 

وح�قولها.
ويورد حس�ن األم�ني يف كتاب 
»جب�ل عامل الس�يف والقل�م« أّن 
القلع�ة اس�تعادت مجدها يف عهد 
الصعبيني )نحو1157 هجرياً( من 
خالل الش�يخ عيل والش�يخ حيدر 
ابن�ي احم�د بن حيدر ب�ن فارس، 
حفي�دي املل�ك األفضل ن�ور الدين 
األيوبي الذي أق�ام يف دير عجلون، 

رشقي كفررمان.
ويف أواخ�ر الق�رن الثالث عر 

س�يطر املماليك ع�ىل القلعة، لكنه�م اختاروا 
التقليل من أهميتها االسرتاتيجية والعسكرية 
فغرقت يف النس�يان حتى الق�رن الثامن عر 

حني تحولت اىل أمالك ال صغري.
ولعبت قلعة شمع إىل جانب القالع األخرى 
املرتامية يف جنوب لبنان ومنها الشقيف وتبنني 
خصوصا دورا عس�كريا وسياس�يا عىل طول 
تلك الحقبة الزمنية ابتداء من تاريخ إنش�ائها 

يف القرن الثاني عر امليالدي وحتى اليوم.
الت�ي  إرسائي�ل،  اس�تباحت   1978 ع�ام 
اجتاح�ت منطق�ة جن�وب الليطان�ي، القلعة 

وحولتها عىل مدى 22 عاما إىل مركز عسكري 
مما تس�بب يف إلحاق رضر كبري يف بنية القلعة 

وأثرها التاريخي.
عاجل�ت إرسائي�ل مج�ددا القلع�ة بغارات 
جوية خالل ح�رب يوليو عام 2006 مع حزب 

الله فدمرت أكثر من 80 باملئة منها
وبينم�ا كانت الحكوم�ة اللبناني�ة ممثلة 
ب�وزارة الثقافة واملديرية العام�ة لآلثار تقوم 
بإعداد الدراس�ات فور االنس�حاب اإلرسائييل 
يف ماي�و ع�ام 2000 لتأهيل القلع�ة، عاجلت 
إرسائي�ل مج�ددا القلعة بغ�ارات جوية خالل 

ح�رب يوليو ع�ام 2006 مع ح�زب الله فأدت 
الغ�ارات إىل تدم�ري أكث�ر م�ن 80 باملئ�ة م�ن 
القلعة والس�يما األبراج املنترة عىل أطرافها 
وباحاتها الداخلية والخارجية إضافة إىل املقام 

الديني الذي يجاورها.
وتحملت الحكومة االيطالية -التي شاركت 
بعد انتهاء حرب يولي�و بأكرب عدد من الجنود 
يف ق�وات االم�م املتح�دة املؤقتة وفق�ا للقرار 
ال�دويل 1701- عبء إع�ادة القلعة إىل وضعها 
السابق وقدمت هبة قيمتها 700 ألف يورو إىل 
الحكوم�ة اللبنانية للقي�ام بهذه األعمال التي 

س�تبدأ يف الش�هور القليلة القادمة بعد تأخري 
اس�تمر ثمان�ي س�نوات نتيجة تأخ�ر وصول 
التموي�ل من جه�ة والروت�ني اإلداري اللبناني 
م�ن جه�ة اخ�رى. وتمهي�دا له�ذه االعم�ال 
بدأت كتيبة إيطاليا يف ق�وات اليونيفيل تأهيل 
الس�احة الخارجية للقلع�ة حتى تكون مهيأة 
الستقبال السائحني واستعادة بريقها الرتاثي 

والسياحي.
وق�ال مس�ؤول املواق�ع األثري�ة يف جنوب 
لبن�ان عيل ب�دوي إن مروع تأهي�ل وترميم 
القلع�ة يتضم�ن بالدرج�ة األوىل رف�ع وجمع 

حجارة القلعة الصلبة واملستديرة التي تناثرت 
عند املنح�درات وأطراف القلع�ة بفعل غارات 
الطريان اإلرسائييل ثم ترقيمها استعدادا للبدء 

بعملية الرتميم التي تحتاج إىل جهود كبرية.
وأض�اف ب�دوي أن تمويل إيطالي�ا لعملية 
الرتميم، والتي تحمل معاني ثقافية وحضارية 
وإنس�انية، جاء عىل أساس ملف شامل أعدته 
وزارة الثقاف�ة واملديري�ة العامة لآلثار، مؤكدا 
»أن عملي�ة تعجيل األش�غال يف القلعة يخفف 
من تداعيات األرضار التي تس�اهم الطبيعة يف 
زيادتها«. وقلعة ش�مع واحدة من أهم القالع 
يف الجن�وب نظ�را ملوقعه�ا املط�ل 
عىل بحر صور من جهة والساحل 
الفلسطيني من جهة ثانية إضافة 
إىل امتدادها الجغرايف وتحصيناتها 
وقاعاتها الرحبة وأبراجها العالية. 
وكان املماليك قد اس�تعادوها من 
الصليبيني يف الق�رن الثالث عر، 
ويف الق�رن الثامن ع�ر أصبحت 
م�ن أمالك آل الصغ�ري الذين كانوا 
يحكم�ون جب�ل عامل. وتنقس�م 
القلع�ة إىل أربعة أقس�ام رئيس�ية 
وه�ي الحص�ن واملق�ام واملعرصة 
والقري�ة. ويحت�ل الحص�ن الجزء 
الش�مايل الرق�ي ضم�ن أس�وار 
القلعة وكان مقرا لحاكمها ويتألف 
من طوابق خصص الس�فيل منها 
للمخ�زن واإلس�طبل وإىل جانب�ه 
معرصة زيت�ون ونقوش وزخارف 
وكان  الداخلي�ة.  الج�دران  ع�ىل 

الطابق العلوي مسكناً للحاكم.

الدولة الثانية !!
دغدغ���ات

حسن العاني

احلج اىل واشنطن
لث���ة لثا لعي���ن ا ا
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ش�تاء العراق مثل صيفه مازال س�اخنا باإلح�داث غارقا بها 
حت�ى الركب ، إره�اب يتمدد يف غري محافظ�ة ومنطقة ،ميزانيه 
معلق�ة ، نفط يهرب عين�ك عينك ، بطالة ترتاكم واس�عارالنفط 
اىل تراج�ع يوم بعد اخ�ر ، فيما النازحون واملهجرون يتناس�لون 
والنسيان واإلهمال عالمه فارقة عىل جبينهم ،و يف ظل هذا املشهد 
املؤلم والقايس لألوضاع ،نرى الحكومة تقاتل عىل اكثرمن جبهة 
ولكنها ما ان تس�د ثغرة او تتحرك عىل قضيه بعينها حتى يفتح  
له�ا جدار من عمليات التازيم ووضع العيص يف دواليب الحل لهذا 
املل�ف او ذاك ، الن البع�ض يرى نفس�ه اكربمن الدول�ة وقيادتها 
الهرمي�ة ويرى ان فرصته الذهبية الصع�ود من » املناكفة« اىل » 
املس�اومة« وصوال اىل » االبتزاز« مس�تغال » األرض الرخوة« هنا 

وهناك  بفعل تعدد الجبهات وكثرة االستحقاقات املطلوبة .
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البعض يتس�لح ويتاجر باألس�لحة بدع�وى محاربه« داعش 
»ويفت�ح املط�ار هنا وهن�اك إلدخال م�ا يمكن ادخال�ه مرتزقة 
وجواس�يس ، مخ�درات » عملة مزيفة » أغذية فاس�دة ، مالبس 
وحتى ش�احنات من قوافل الس�يارات التي التع�رف ماذا تحمل 
ولحساب من ،وال من حسيب او رق����يب ألنهم نصبوا أنفسهم 
دول�ة ف�وق الدولة وحني تق�ول كيف حص�ل ويحصل ه�ذا اين 
الرضائب والكش�وفات ، وملاذا يتم كل ذلك يتربمون ويخاصمون 
الحكوم�ة ويتهمونه�ا بالعنرصي�ة !!،ب�ل ويه�ددون باملقاطعة 
السياس�ية ، وحني يدخل من يدخل عىل خط » الرتضيه« س�فري 
امريكي او أوروبي او حتى خليجي او غريه من الناش�طني دائما 
ع�ىل خط األزمات  من اج�ل »إزال�������ة االحتقان »’يفرضون 
علي�ك  رشوطا تعجيزيه مجددا مس�تثمرين الوضع املأزوم الذي 
تعيش�ه البالد وله����ذا الغرابه ان تبقى قضية امليزانية وغريها 
واقف�ة عىل التل دون حلحلة تذكر اال اذا بصمت باألصابع العر 

البت���زاز املبت���زي���ن ؟!!
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الذي�ن يازمون االوض�اع ويختلقون » األزم�ات » لهم نصيب 
وافرم�ن الصداق�ات م�ع االمريكان ولذل�ك نراه�م يف كل قضية 
يتعك�زون عليها ويناش�دوها اىل درجة التوس�ل الذلي�ل واملهني 
بدع�وى » املظلومي�ة » م�ع أنه�م رشكاء يف الحك�م والحكومة 
قالب�ا وليس قلب�ا ،اخر ما اخرتع�وه مطالبه امريكا بالتس�ليح 
والتدري�ب ون�ر القوات هك�ذا دفعة واحدة وكأنه�م حقا دولة 
خارج اطارالدولة العراقية وما قضيه الحج اىل واشنطن وتسابق 
» الوجه�اء« و« املشايخ«وساس�ة » الصدفة«امام انظاروابصار 
الحكومة س�وى رس�الة بالغة العمق والداللة تزيد من هواجسنا 
ومخاوفن�ا بان ثمة ما يحاك ويدبر ليزي�د األوضاع أكثر احتقانا 
ويفتح األبواب ملروع خطري مقبل  ترعاه واشنطن يغذي النزاع 

الداخيل ويزيد حرائقنا حرائق مضافة ؟!

قد تب�دو مفارقة ان اك�ون اعالميا، ولكنني يف الوقت نفس�ه 
امقت املحارضات، والندوات واملؤتمرات الصحفية، وال احرضها 
النها تتعب رأيس وال استوعبها، واذا حرضت مجربا ال اركز يف كالم 
املحارض، او الس�يد )املسؤول( بل انشغل بالشخبطة عىل االوراق 
التي امامي، ارس�م تفاحة او اكتب قصيدة شعبية  او اتجول بني 
وجوه النس�اء وامتع برصي اذا كان بني الحضور جمال نس�وي 
و... وم�ع ذلك اجربني صديقي الصحفي الرائع ابو وس�ام الذي 
ال اس�تطيع ان ارفض ل�ه طلبا عىل حضور ن�دوة مهمة للمفكر 
االقتص�ادي املعروف كاظم عليوي امللق�ب بماركس العراق.. بعد 
ان اغراني بأن اغلب املدعوين من س�يدات املجتمع  وربات العمل 
)املش�هورات( !!. كان ذلك قبل ش�هر واحد عىل انتخابات 2010 
الربملاني�ة، والحق فأن عليوي  كان من الرصاحة وغزارة العلم ما 
جعل القاعة تصغي اليه وكأنها بني يدي صدام حس�ني ، وتنش�د 
تحليالته واستشهاداته الرقمية، حيث ذكر ان ما يتم انفاقه عىل 
االنتخابات يف كل مرة، سواء رواتب املفوضية ومن انتدبتهم للعمل 
)وه�م باالالف(، ام تكالي�ف البطاقات االنتخابية واالس�تمارات 
الخاص�ة بالتصويت واالحب�ار والصناديق واجه�زة البصمة، ام 
تكالي�ف الدعاية  وما رصفه املرش�حون ع�ىل الصور وامللصقات 
وشاش�ات العرض... الخ ، يبل�غ )86( مليار دين�ار، وهذا الرقم 
لي�س مبالغا به كم�ا يمكن ان نتوهم عىل ح�د تعبريه، فهو وان 
كان رقما تقديريا،  ولكنه مقارب جدا للواقع، ثم انتقل اىل االوجه 
الت�ي كان باالمكان اس�تثمارها  لرصف هذا املبلغ فهو قادر عىل  
االس�هام  اس�هاما فاعال يف بناء امل�دارس او املراك�ز الصحية او 
الش�قق الس�كنية او املالعب الرياضية، بل ان هذا املبلغ يمكن ان 
يرف�ع )9( االف طن من االنقاض التي تش�وه وجه العاصمة!!. 
حني انتهى الرجل س�أله احد الحضور )دكتور عليوي.. يبدوا انك 
ال تهت�م بالديمقراطية ودور االنتخابات يف اجراء تغيريات جذرية 
يف السلطات التنفيذية والتريعية والقضائية( رد عليه بوضوح 
ورصاحة )س�يدي الكريم... انا اعرف ش�يئا واح�دا تمام املعرفة 
وه�و وجود )دولتني(، االوىل هي الوالي�ات املتحدة االمريكية هما 
اللت�ان تعطيان الضوء االخرض، وتق�رران من يقود البالد، وليس 
صنادي�ق االق�رتاع لذل�ك ال رضورة لتبذي�ر 86 ملي�ار دينار عىل 
قضية محس�ومة س�لفا، ويمكن لهذا املبلغ ان ينهض بالبطاقة 
التموينية او رواتب املتقاعدين او منحة املبدعني او شبكة الرعاية 
االجتماعية، ولو ادركنا ان العراق يخرس يف كل دورة انتخابية مثل 
هذا املبل�غ الضخم، لفكرنا مئة مرة، وطلبن�ا من الدولتني تعيني 
الحكومة ورصفنا املبالغ عىل تطوير البنى التحتية وفيما س�أله 
ش�خص اخر عن اس�م الدولة الثانية التي تتحك�م بمصري البلد، 
ويب�دوا ان املح�ارض لم يأت عىل ذكره عن قص�د، كانت اعالمية 
ش�ابة قد وصلت اىل القاعة يتقدمها عطره�ا وجمالها، جعلتني 
انش�غل بها ع�ن االنتخابات والحكوم�ة ومصري الب�الد، وفاتني 

جواب املحارض مع االسف.. مع انه جواب معروفة!!. فؤاد حسونكـاريكـاتـير

مؤيد عبد الزهرة

أكرب طبق كري يف مرص رضيعة وزهنا 3 كيلو!
أصيبت طفل�ة كولومبية حديثة 
الوالدة بمرض ن�ادر يدعى متالزمة 
“ب�رادر وييل” بحس�ب تش�خيص 
بع�د  خاص�ة  لحالته�ا،  األطب�اء 
اكتسابها الوزن برسعة كبرية خالل 
أس�ابيع م�ن والدته�ا.ويف تفاصيل 
القصة، ولدت الطفلة بوزن طبيعي 
ال يتج�اوز ال��3 كيلوغرامات، لكن 
وزنه�ا تضاع�ف بش�كل مفاج�ئ 

نتيج�ة اضط�راب هرمون�ي، حيث 
أصب�ح وزنها يماث�ل وزن طفلة يف 

الخامسة من عمرها.
وبحس�ب صحيفة “داييل ميل” 
الربيطانية، تعيش وال�دة الرضيعة 
ذات  هرناندي�ز  فالنتين�ا  خوانيت�ا 
ال�عرة أش�هر، يف معاناة ش�ديدة 
بس�بب عجزه�ا ع�ن كبح ش�هية 

طفلتها املفرطة يف األكل.

بط�ول يبل�غ ع�رة أمت�ار، وعرض 
مماثل، ق�دم موق�ع “إنجزني” املرصي 
املتخصص يف خدمات الطعام، الس�بت، 
أك�رب طبق كري يف العال�م، يف محاولة 
لتسجيله بموس�وعة »غينيس« لألرقام 

القياسية.
وقال أحمد الش�ناوي، أحد مؤس�ي 
املوق�ع، إن الطب�ق الذي ج�رى تقديمه 
يف فاعلية وس�ط القاهرة، “يزن س�بعة 

أطن�ان وط�ول ضلع�ه 10 أمت�ار وه�و 
مربع الش�كل، أم�ا ارتفاع�ه فيبلغ مرتا 
و20 س�م”.وأضاف أنه “اس�توىف جميع 
املواصف�ات الت�ي طلبه�ا القائمون عىل 
موس�وعة »غيني�س«، بما فيه�ا معايري 
النظاف�ة والج�ودة يف تنفي�ذ الفكرة كي 
تصب�ح صالح�ة لالس�تهالك العامل�ي”.

ويتكون طبق الكري من أرز ومعكرونة 
وعدس وصلصلة. 


