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بقلم رئيس التحرير 

فج�أة وب�دون س�ابق إن�ذار ولمج�رد هب�وط اس�عار النفط، 
اعلن�ت الدول�ة العراقية إفالس�ها وته�اوت على رؤوس الش�عب 
المظل�وم الق�رارات العاجل�ة والمس�تعجلة والعاجزة، تقش�ف، 
إيقاف المش�اريع، تأخير تس�ليم الروات�ب، تقليل االنف�اق، اتباع 
سياس�ة االدخار وربما موازنة عامة ش�هرية تصرف على اساس 
س�عر النفط لنفس الش�هر، هكذا تهدمت اركان الدولة وبان قبح 
سياس�تها االقتصادية الت�ي مازالت تصر عل�ى اتباعها، تحت ظل 
خيمة المحاصصة، فما بالكم بدولة اصبح عمرها اثنا عش�ر سنة 
وما زالت تحبو في كل المجاالت اال في مجال سرقة قوت المواطن 
والضح�ك على الذقون؛ فرجال الدولة دهاة في هذا المجال فمنهم 
من س�رق هو واوالده وبناته واوالد عمومته ومنهم من هو اناني 

بحد ذاته فاقتصر السرقة على نفسه والحرم المصون...
دول�ة الال صناعة والال زراعة والال تخطي�ط والال اعمار، دولة 
نفطية... »ش�فطية«، فلكل مجلس عالته ولكل مس�ؤول عوراته، 
فالس�ارق ف�ي مجل�س الن�واب اصبح مس�ؤوال ف�ي مجلس آخر 
والس�ارق في مجل�س الوزراء اصبح مس�ؤوال كبي�را في مجلس 
الن�واب او رئاس�ة الجمهورية، وهكذا ي�دور دوالب المحاصصة، 
يس�لمونها م�ن س�ارق الى س�ارق وم�ن ك�ذاب الى ك�ذاب ومن 
منافق الى منافق، ينس�جون القرارات عل�ى أهوائهم ومصالحهم 
ويرفضونه�ا بأمزجته�م، فاالس�تثمار م�رة حرام وفعل ش�نيع 
وأخرى هوالبلس�م لجراح البلد المسكين، والش�راكة االقتصادية 
ذن�ب م�ا بعده ذن�ب، لكن ه�ذه المرة ممك�ن وجائز )م�ن اضطر 
غي�ر باغ والعاد ف�ال اثم عليه( اما تنفيذ المش�اريع بصيغة الدفع 
اآلجل فكان الجرم بعينه الذي اليفوقه جرم، واليوم اصبح العالج 
الش�افي للنهوض بواق�ع البلد، والله وانه لقس�م عظيم، لو بحثنا 
ف�ي كل كت�ب التاريخ لما وجدن�ا دولة كارتونية مث�ل هذه الدولة 
التي اصبحت مرتعا للخصيان واشباه الرجال، سكتنا اآلف المرات 
وصمتن�ا كثي�را ولكن ه�ذه المرة وم�ن منطلق واجبنا الش�رعي 
الوطني فأننا لن نس�كت وس�نضع النقاط على الحروف، لنكشف 
الحقائ�ق ام�ام اعين ش�عبنا المظلوم ويبقى القرار قرار الش�عب 
بح�ق دولة رجالها كاألعور الدجال يرون االمور بعين واحدة عين 
المصلحة الش�خصية والحزبية والقومية وليذهب العراقيون الى 
الجحيم..وف�ق نظرية رج�ال دولة الكارتون الذين اذا هبط س�عر 

النفط هم الرابحون وإذا ارتفع هم السارقون الفائزون.
واذا كنت�م تتحجج�ون بمحارب�ة االره�اب فانكم ل�م تحاربوا 
االره�اب وخضرائك�م وحصونكم ش�اهد على ذل�ك، فالذي قاتل 
االرهاب هم رجال المقاومة االبطال وابناء الحشد الشعبي الغيارى 
والمخلصين م�ن القوات االمنية بمختلف الصن�وف، اما انتم فقد 
بعتم الموصل وس�اومتم على الرمادي، ليدفع الثمن شعب العراق 

موتا ومفخخات وعبوات وارامل ويتامى ومعاقين. 

تنويه
رج�ال الدولة الش�رفاء الذين عمل�وا في ظل ص�راع مرير مع 
الس�راق والكذابي�ن، كرامته���م محفوظ�ة وق���درهم كب��ير 
عن�د الله وعند الش�عب العراقي )وقل اعملوا فس�يرى الله عملكم 

ورسوله والمؤمنون(.

دولـة الكارتون .. االختبار االول
طــفـح الـكـيـل

الكردستاين يضع الرشوط جمددًا 
للتصويت عىل املوازنة
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الغبـان خيـول مـديـر عـام اجلنسيـة صالحيـة استبـدال األلقاب واألسمـاء ونقـل النفـوس

ارقام االسلحة المضبوطة مطابقة لسجالت الدفاع

      المستقبل العراقي / خاص

ابدت مصادر نيابية, امس الثالثاء, اس�تيائها الشديد من التغييرات 
والتنق�الت ذات الصبغ�ة الطائفي�ة الت�ي حصلت مؤخرا ف�ي قيادات 
وضابط الجيش في المحافظات الساخنة, وفيما اكدت بانها انعكست 
بشكل س�لبي على نفسية المقاتلين والجنود, اش�ارت الى ان اغلبهم 

فضل ترك الخدمة والهروب خوفا من المصير المجهول.
وفي خضم هذه المشكلة, تشير التقارير الى ان اغلب االسلحة التي 
يس�تخدمها تنظيم “داع�ش” االرهابي, تم تس�ريبها مؤخرا من قبل 
بعض العش�ائر بعد ان قامت الحكومة بتس�ليحهم  في اطار محاربة 
االرهاب بمحافظاتهم. وقالت المصادر ل�”المس�تقبل العراقي”, نقال 
عن مصادر عس�كرية, ان “التغييرات التي حصلت في قيادات وضباط 
الجيش العراقي في صالح الدين واالنبار اثرت على الجنود, حيث بدات 
اعداد كبيرة من العناصر العسكرية بترك الخدمة والهروب وذلك لعدم 
جدية تلك القيادات بمحاربة االرهاب, وسوء معاملتها مع الجنود من 
ابناء محافظات الوسط والجنوب من خالل الضغط عليهم بشكل غير 

متوازن مقارنة بزمالئهم من المناطق الغربية”.
ولفت�ت المصادر الى ان “تقارير الموجودات التي يتم العثور عليها 
بعد تطهي�ر المدن من عناصر داعش”, تبين ان “اغلب االس�لحة التي 
يس�تخدمها الدواع�ش هي الت�ي تم تجهيز العش�ائر به�ا مؤخرا بعد 

مطابقة ارقامها وتقاريرها”.
ودع�ت المصادر, الحكومة الى “اعتماد مص�ادر معلومات اخرى, 
غي�ر الجي�ش او قياداته, والنظر بجدية الى م�ا يحصل البناء الجنوب 
في مناطق القتال, حيث امامهم داعش وخلفهم خونة من القادة ومن 
العشائر ايضا التي تساندهم نهارا وتنقلب عليهم ليال باسلحة واموال 
حكومية”. وكانت وزارة الدفاع قد اجرت تغييرات كبيرة على مستوى 
الخط�وط القيادية، ف�ي الجيش العراقي الس�يما في ق�ادة العلميات 
والضب�اط الكب�ار الذين يدي�رون المعارك في المحافظات الس�اخنة, 
بينما قامت الحكومة بتس�ليح عدد من العش�ائر في محافظة االنبار 

لمقاتلة “داعش”.

سالح العشائر يترسب إىل »داعش«.. وتغيريات تطال قادة اجليش

انجلينا جولي وسط النازحين العراقيين في كردستان

ص4أسلحة إرسائيلية الصنع بيد اإلرهابيني يف العراق

ص3

بعد نقله اىل تل ابيب.. بغداد لـم تفاوض واشنطن 
عىل اعادة »االرشيف اليهودي«!

المفاوضات اوكلت لموظفين صغار.. واالمريكان استغلوا  االهمال

     المستقبل العراقي/ خاص
 

حملت مصادر نيابية, امس الثالثاء, وزارة 
السياحة واالثار مسؤولية ضياع “االرشيف 
اليه�ودي”, واحد اه�م المخطوطات االثرية 
العراقي�ة” الذي نق�ل مؤخرا الى اس�رائيل, 
وفيم�ا ع�زت ع�دم اس�ترداده ال�ى مزاجية 
التعام�ل م�ع ه�ذا المل�ف م�ن قب�ل الوزير 
الس�ابق كون�ه ل�م يش�رع طيلة الس�نوات 
االربعة الماضية بأية مفاوضات مع الجانب 
االمريكي, اشارت الى ان هذه المهمة اوكلت 

الى صغار الموظفين مما ادى الى ضياعه.
حدي�ث  ف�ي  المص�ادر  وانتق�دت 
ل�”المس�تقبل العراق�ي”, تصرف�ات وزارة 
الس�ياحة ف�ي الفت�رة الس�ابقة وتجاهلها 
التفاوض مع االميركان وعدم الرد عليهم او 
السفر لواشنطن السترداد الملف واالرشيف 
اليهودي, مش�يرة الى ان “س�بب المقاطعة 
يعود الى الخالف السياسي بين حزب الوزير 

السابق واالميركان”.
وقال�ت المص�ادر, ان “ه�ذه المقاطع�ة 
خدمت االمريكان في التعامل مع “االرشيف 

اليه�ودي” كونه�ا  منع�ت دخ�ول ال�وزارة 
المعني�ة بالمخطوط�ات والوثائ�ق واالث�ار 
في تفاوض مباش�ر, حي�ث كان االمر يلقي 
على عاتق صغ�ار الموظفين واالعتماد على 
التواصل بواسطة غير مباشرة مع االميركان 
التاريخية,  بخص�وص ه�ذه المخطوط�ات 
وهي االغلى واالثمن واالندر عالميا, لتصبح 

بحوزة اسرائيل”.
واحتج�ت وزارة الس�ياحة واالثار, امس 
الثالث�اء, عل�ى “االس�تحواذ غي�ر القانوني 
من قب�ل اس�رائيل عل�ى مخطوط�ة عبرية 

عراقي�ة” مطالب�ة الوالي�ات المتح�دة التي 
اخرجت هذه المخطوطات قبل اعوام بحجة 
ترميمه�ا “بتقديم اجابات واضحة حول هذا 
الموضوع”, كما دعا رئيس المجلس االعلى 
االسالمي العراقي الس�يد عمار الحكيم، الى 

اعادة االرشيف اليهودي الى العراق.
وقامت الواليات المتحدة االميركية بنقل 
االرش�يف اليهودي في عام 2003 من دائرة 
المخابرات العراقية بسبب بعض المياه التي 
تس�ربت إليه لغ�رض صيانت�ه، فيما تعهدت 

بإعادته عام 2007.

ص3جتارة السالح تنتقل إىل »فيسبوك«.. و »اسلحة اجليش« ضمن قائمة املعروضات
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هـادي الـعـامـري.. خـيـار سـنـي 
تعرفنا على ابي حسن العامري في 
الثمانينات من القرن الماضي مجاهداً 
ومقات�ًا حم�ل البندقي�ة ف�ي فيل�ق 
ب�در وقات�ل وقتل من اخوان�ه وابنائه 
الكثي�رون وبقيت البندقي�ة قادة في 
عنقه ولم يتخ�ل عنها او تتخلى عنه.. 
وانتب�ذ بها مكانا قصي�ا. العامري في 
فيل�ق ب�در ه�و العام�ري في الحش�د 
الش�عبي والعامري في شاخ شاميران 
ومع�ارك الهور هو العام�ري ذاته في 
السعدية وجلوالء وحين انتهت الحرب 
 1988\8\8 ف�ي  االيراني�ة  العراقي�ة 
ح�زن كثي�راً ألن الح�رب لم ت�ؤد الى 
اس�قاط النظ�ام العراق�ي المقبور بل 
وضع�ت نهاية لهذه الح�رب لكنه في 
الح�رب االخيرة ون�زال الفصل االخير 
مع تنظيم البغدادي مع نهاية حقيقية 
له�ا النها س�تؤدي لاطاح�ة بتنظيم 
داعش وزوال خطر التكفير والتطرف 
ال�ى  النازحي�ن  وع�ودة  واالره�اب 
ديارهم. العامري اليوم تجاوز الستين 
م�ن عمره وبان الش�يب على مفرقيه 
لك�ن الكاك�ي الذي يرتديه ل�م يبل بعد 
لم ولن يش�يخ الن المس�ألة الجهادية 
الت�ي يقاتل من اجلها ونذر نفس�ه في 
س�بيلها مس�تمرة الى قيام يوم الدين 
الن الص�راع التاريخ�ي بي�ن خط ابي 
سفيان والمحمدية المعاصرة مستمر 
الى يوم القيامة اس�تمرار الصراع بين 
الرس�الة والجاهلي�ة الحس�ين ويزيد 
الخمين�ي وص�دام حس�ين العام�ري 
والبغ�دادي. قات�ل ف�ي ديال�ى وبق�ي 
يقاتل في كل المواقع العس�كرية التي 
يتواج�د فيه�ا الدواع�ش قب�ل 10 \6 
\2014 وال�ى الي�وم وس�يبقى يقاتل 
بنف�س الهم�ة والق�درة والكفاءة هو 
ومن معه م�ن المقاتلين والمجاهدين 
المفض�ل  الل�ون  الكاك�ي  وس�يبقى 
والكنتاك�ي!.  الس�موكن  زم�ن  ف�ي 
الجهادي�ة ف�ي ثقافتن�ا  المس�ألة  ان 

االس�امية حال�ة متأصلة ومس�تمرة 
ومتنامي�ة وثابت متحرك ف�ي حياتنا 
ال يأتي�ه الباط�ل من بي�ن يديه وال من 
خلف�ه اذ ينتق�ل بصاحبه م�ن موقف 
الغ�رف المكيف�ة والص�االت المبردة 
ومقاع�د الدرج�ة االول�ى الى س�واتر 
التراب والبنادق المحش�وة بالرصاص 
المس�تمرة  االغتي�ال  ومح�اوالت 
والتخطي�ط للعمليات العس�كرية الى 
االمني�ة  واالجه�زة  الجي�ش  جان�ب 
المختلف�ة.. ان المس�ألة الجهادية في 
ثقافة العامري حالة منفتحة على كل 
الن�اس وليس عل�ى فئة على حس�اب 
فئ�ة اخ�رى أي ان المس�ألة الجهادية 
ليس�ت حكرا على الش�يعة دون السنة 
بل ان العام�ري انطلق من ديالى وهي 
منطقة ذات مأهول سني واضح لتكون 
قاعدة للعمل وفق مقتضيات المس�ألة 
الجهادية وس�تبقى تلك القاعدة ماثلة 
فيه الى جانب بقية اخوانه في منظمة 

ب�در ولن يضي�ره ما يقول�ه االخرون 
ف�ي التي�ارات والتوجه�ات والقوائ�م 
االنتخابي�ة واالح�زاب السياس�ية عن 
الحشد الش�عبي ومنظمة بدر وهادي 
العامري فما يهمه تحرير كل االراضي 
المغتصب�ة في ديالى واعانها منطقة 
كل  وع�ودة  الدواع�ش  م�ن  مح�ررة 
النازحين اليها وهو هدف س�تراتيجي 
عم�ل ويعم�ل البدريون م�ن اجله ليل 

نهار.
صمتن�ا كثي�را عل�ى كام س�اذج 
وتصريح�ات اكثر س�ذاجة تنطلق من 

بع�ض نواب ديال�ى وبع�ض العناصر 
العش�ائرية وه�ي تتح�دث ع�ن ب�در 
والبدريي�ن بخلفي�ات طائفي�ة وروح 
غير وطنية وكأن منظمة بدر تس�اوي 
داع�ش ف�ي االتج�اه وتخالفه�ا ف�ي 
التوجهات العقدية وهذا كام مرفوض 
جملة وتفصيا الن البدريين اعلنوا منذ 
الي�وم االول لحركتهم ف�ي ديالى انهم 
سيمضون على مامضى عليه البدريون 
في زمن التجربة االسامية االولى عبر 
تطهي�ر المدينة م�ن الدواعش وعودة 
كل الن�اس اليها م�ن دون التفريق بين 

شيعي وس�ني ولذا نحن نعتقد ان من 
يتحدث بهذه اللغة هو الداعشي بعينه 

وهو البغدادي بلحمه ودمه.
السؤال..

لماذا تخش�ون انتصارات المنظمة 
الت�ي ط�ردت داع�ش م�ن ديال�ى ولم 
تعل�وا الص�وت ف�ي مواجه�ة داع�ش 
الت�ي احتلت ديالى وحولته�ا الى ثكنة 
عس�كرية والن�اس ال�ى قطي�ع غنم.. 
ه�ل الن المنظم�ة ش�يعية وقائده�ا 
م�ن الش�خصيات الش�يعية المعروفة 
وفصائ�ل المقاوم�ة ش�يعية وقادتها 

شيعة ام النكم كنتم تتوقعون ان تبقى 
داعش في ديالى وتتحول )دولة الخافة 
االس�امية( الى حقيقة في الجغرافية 
والتاريخ وانتم وهي في رؤية طائفية 
واحدة؟.الحقيقة ان ديالى مثل كركوك 
والدين�ي  القوم�ي  للتعاي�ش  مدين�ة 
والوطني ول�ن تكون من حصة احد او 
ان يتزعمها احد في انتخابات مجالس 
تش�ريعية  انتخاب�ات  او  المحافظ�ات 
عام�ة لكنكم تخش�ون م�ن ان يتحول 
العام�ري ال�ى زعي�م وطن�ي لديال�ى 
واذا ترش�حت المنظمة ف�ي اية جولة 
انتخابات فانها س�تحقق فوزا ساحقا 
ولن يبق من تلك االصوات التي تتحدث 
بغلظ�ة طائفي�ة اليوم عن ب�در مقعد 
في مجل�س محافظ�ة او مقعد مماثل 
في مجلس النواب بل س�يتحول عنوان 
)ديال�ى هويتن�ا( ال�ى عن�وان مماثل 
يرفع�ه البدريون في الش�ارع الس�ني 
قب�ل ان يتحول الى الفت�ة عريضة في 

الش�ارع الش�يعي!.نحن ال نداف�ع عن 
ه�ادي العام�ري بداف�ع طائف�ي الننا 
نمق�ت الطائفي�ة م�ن الج�ذور لكنن�ا 
نداف�ع ع�ن الس�لوك واله�دف ونه�ج 
المقاوم�ة الوطني�ة الت�ي تتحرك على 
قاطرتها كتائب الحش�د الش�عبي وما 
يفعله الحشديون ينس�جم وما تتطلع 
الي�ه الغالبي�ة الس�نية ف�ي ديالى كما 
الغالبية الس�نية في االنب�ار والمناطق 
الغربي�ة ومن بلدن�ا العزي�ز ونظن ان 
اللغ�ة التي تتح�رك على الس�نة بعض 
نواب ديالى وبعض العناصر العشائرية 
فيها تتلفع برداء الوطنية لكنها تخفي 
اهداف�ا انتخابي�ة وسياس�ية وحزبية 
مقيت�ة تتاجر باخوتنا الس�نة وهدفها 
الوصول الى مجلس النواب والوزارات 
والمش�اركة في الحكومة على قاعدة 
نيل المكاسب والمغانم وليذهب اهالي 

ديالى الى الجحيم!. 
لذا نوجه رس�الة الى اخوتنا س�نة 
ديال�ى ان المس�تقبل لن�ا نح�ن الذين 
نتعاط�ى م�ع المرحل�ة الحالي�ة على 
قاع�دة تحري�ر الوط�ن م�ن الدواعش 
والعودة الى قواعد المش�اركة في بناء 
الدولة العراقية من دون العودة الى لغة 
هذا شيعي وهذا س�ني. االن وقد اعلن 
العام�ري تحرير كامل ت�راب محافظة 
ديالى من دنس الدواعش ال بد من تأكيد 
ان ديالى قبل التحرير ليست ديالى بعد 
التحرير في مس�توى تفاعل الناس مع 
الحش�د الش�عبي والقيادات السياسية 
الجدي�دة الت�ي تتول�ى ام�ر المحافظة 
ان لجه�ة التمثيل السياس�ي والحزبي 
او لجه�ة التمثي�ل النيابي.على اخوتنا 
الس�نة ان يلتفت�وا لم�ن يمثله�م بحق 
في المس�توى الوطني وان يتركوا من 
يدعي تمثيلهم في المستوى الطائفي.. 
فالتأريخ شاهد كبير على ابدية العامل 
الوطن�ي وذهاب العام�ل الطائفي الى 

نفايات التاريخ«.

المسألة الجهادية في ثقافة العامري حالة منفتحة على كل الناس 
وليس على فئة على حساب فئة اخرى

ذي قار تضبط »45« شخصًا 
ينتحـلـون صـفـة ضــابــط 

باحلشد الشعبي 
      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت إدارة ذي ق�ار، أم�س الثاث�اء، 
عن إلق�اء القبض على أكثر من 45 ش�خصاً 
كانوا ينتحلون صفة ضابط بالحشد الشعبي 
ويمارس�ون عملي�ة بي�ع الرتب العس�كرية 
الخاص�ة بتلك الق�وات، في أماك�ن متفرقة 
م�ن المحافظ�ة،)350 كم جن�وب العاصمة 
بغ�داد(، مؤك�دة إحالته�م للقض�اء لينال�وا 
جزاءهم العادل.وقال محافظ ذي قار، يحيى 
محم�د باق�ر الناص�ري، إن »األي�ام القليلة 
الماضي�ة ش�هدت إلق�اء القبض عل�ى أكثر 
من 45 ش�خصاً كانوا ينتحلون صفة ضباط 
بالحش�د الش�عبي، ف�ي أماك�ن متفرقة من 
المحافظة«، مشيراً إلى أن »المعتقلين كانوا 
يرتدون رتباً عسكرية مزيفة، بعضها عالية، 
ويحاولون اإلساءة للحشد الشعبي«.وأضاف 
والتدقي�ق  الرص�د  أن »عملي�ات  الناص�ري 
أظهرت أن أولئك األش�خاص كانوا يقومون 
ببيع وشراء الرتب المزيفة الخاصة بضباط 
الحش�د الش�عبي«، مؤكداً »إحالة المتهمين 
إلى القض�اء لينالوا جزاءه�م العادل«.ودعا 
المحاف�ظ، المواطنين كاف�ة إلى »الحذر من 
التعام�ل مع أمث�ال أولئك األش�خاص الذين 
يحاولون تش�وية سمعة الحش�د الشعبي«، 
مطالباً بضرورة »إباغ الجهات المعنية بأي 

تصرفات مريبة أو غير مشروعة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

المكت�ب  باس�م  المتح�دث  ع�ّد 
اإلعام�ي لرئي�س مجل�س ال�وزراء 
رافد جبوري، أمس الثاثاء، تش�كيل 
الحرس الوطني »امراً واقعاً« لمعالجة 
مسألة المجاميع المسلحة المساندة 

للقوات االمنية.
وقال جبوري في تصريح صحفي 
ان اق�رار مش�روع قان�ون الح�رس 
الوطن�ي يمث�ل  صم�ام ام�ان، اذ من 
شأنه مسك األرض ومشاركة الجميع 

ف�ي الح�رب ض�د »داع�ش«، مؤكداً 
ان قان�ون الحرس الوطن�ي جزء من 
وتعه�داته�ا  الحكوم�ة  التزام�ات 
بتنفيذ وثيقة االتفاق السياسي ال�تي 
وقعت عليه�ا الكتل.واضاف ان فكرة 
الح�رس الوطن�ي تجس�د اس�تخدام 
الش�عب  الش�عب لحماية  ط��اق�ات 
وتحرير االرض كما انها ت�وفر غطاء 
ق��انونيا للمتطوعين من ابناء الحشد 
والمتطوعي�ن  والعش�ائر  الش�عبي 
لقت�ال داع�ش, مش�يرا ال�ى ان تل�ك 
الفئات تشكل نواة الح�رس الوطني.

وتاب�ع ان تش�كيل الح�رس الوطني 
»ام�ر واق�ع« لك�ون القت�ال عملي�ة 
جارية وقائمة وهنالك فصائل شعبية 
تس�اند القوات المسلحة وتحتاج الى 
اطار قانوني تش�ريعي كما انه يمهد 
لمشاركة باقي فصائل الشعب لقتال 

االرهاب الذي يهدد كل الباد.
ولف�ت جب�وري ال�ى أن مس�ودة 
القانون س�تعالج مس�الة المليشيات 
واس�تيعاب  العش�ائر  ومتطوع�ي 
المجاميع المس�لحة المساندة للدولة 
والقوات االمنية عبر ايجاد تشكيات 

خاضع�ة ال�ى س�يطرة وزارة الدفاع 
وتدار وتن��ظم من قب��ل الح��كومة 
كم�ا انها ض��مان لعملية التس�ل�يح 
والتأهيل والت�مويل الك�امل التي ت�تم 

من خ��ال الموازنة االت�حادية.
والتزال الحكوم�ة في طور اعداد 
الح�رس  تش�كيل  قان�ون  مش�روع 
ال�ذي  الردي�ف(  الوطني)الجي�ش 
س�يضم بين ثناياه متطوعي الحشد 
الش�عبي والعش�ائر لمواجهة اوسع 
للزمر االرهابية ومس�ك المدن ومنع 

تواجد بؤر ارهابية فيها.

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر البنك المرك�زي العراق�ي، أم�س الثاثاء، 
دعم المص�ارف التجارية بخمس�ة ترليونات دينار 

وتمويل الموازنة بستة ترليونات دينار.
وقال البنك في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه انه »انسجاما مع مهام البنك المركزي 
ومس�ؤوليته ف�ي دع�م مس�يرة التنمي�ة وتحفيز 
األقتصاد العراقي، وافق مجلس أدارة البنك المركزي 
على جملة مقترحات تقدمت بها أدارة البنك ومنها 
دعم سيولة المصارف التجارية المتخصصة بمبلغ 
خمس�ة ترليون دينار لتمكينها من تقديم القروض 

ال�ى الصناعيي�ن والزراعيي�ن وتقدي�م الق�روض 
اإلس�كانية والعقاري�ة دعما للنش�اط االقتصادي 

وتوفير فرص العمل«.
واض�اف البنك انه »تقرر ايض�ا تمويل الموزانة 
العام�ة للدولة بمبل�غ 6 ترليونات دين�ار من خال 
تش�غيل ٥٠٪ م�ن احتياطيات المص�ارف التجارية 
المودعة لدى البنك المركزي العراقي«، مش�يرا الى 
ان�ه »تقرر ايضا اعادة ش�راء س�ندات الخزينة من 
السوق الثانوية حيث سيقوم البنك المركزي بشراء 
حوال�ي )٥( خمس�ة ترلي�ون دين�ار كمرحلة أولى 
من تلك الس�ندات«.واكد البن�ك ان »اإلجراءات التي 
اتخذه�ا البنك التم�س االحتياطي الخ�اص بالبنك 

المركزي العراقي« .
للش�ؤون  ال�وزراء  رئي�س  مستش�ار  واك�د 
االقتصادية مظه�ر محمد صالح، ف�ي )25 كانون 
االول 2014( ان البن�ك اليقرض الحكومة في حال 
انخف�اض موازنة العراق العام�ة مبينا الى توجهه 
لتنش�يط موازن�ات المصارف التنموي�ة وصناديق 

االسكان.
يذكر ان القانون الجديد للبنك المركزي العراقي 
المرق�م 56 لس�نة 2004 على الرغم م�ن اعتراض 
المص�ارف االهلية عل�ى بعض م�واده اال انه منح 
اس�تقالية البن�ك المرك�زي ف�ي إدارة السياس�ة 

النقدية في العراق.

البنك املركزي يدعم املصـارف ويمـول املوازنـة بـ »11« ترليون دينار

مكتب العبادي: تشكيل احلرس الوطني أمر واقع 

للمرة الثانية... اجلنود الكنديون بالعراق يشتبكون مع »داعش« 
      بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الكن�دي،  الجي�ش  كش�ف 
قوت�ه  »اضط�رار«  ع�ن  الثاث�اء، 
الموج�ودة في العراق الى االش�تباك 
مع مس�لحي )داعش( للم�رة الثانية 
خال اسبوع واحد، مبيناً أن ذلك جاء 
»دفاع�اً عن النف�س« بع�د تعرضها 
إلطاق نار، مؤكدأ ان قواته لم تتكبد 

أي خسائر باألرواح.
ب�اول  البح�ري  النقي�ب  وق�ال 
فورغي�ت، ف�ي تصريح�ات موجزة 
للصحافيي�ن، نقلها موقع ذي س�تار 
The Star  اإلخباري الكندي، إن »قوة 
العمليات الخاصة الكندية المتواجدة 
في العراق ألغراض التدريب تعرضت 
إلطاق نار من قبل عناصر داعش، في 
ثاني حادث من نوعه خال اسبوع«، 
مش�يراً إلى أن ذلك »اضطر القوة إلى 
الرد على مصادر النيران، بنحو فعال 
دفاعاً ع�ن النف�س، واالش�تباك مع 

مسلحي ذلك التنظيم«.
»الق�وة  أن  فورغي�ت،  وأض�اف 
الكندية ل�م تتكبد أي خس�ائر نتيجة 
ذل�ك الح�ادث«، مبين�اً أن »الظروف 
المرافق�ة للحادث الجدي�د الذي وقع 

مساء االثنين هي نفسها التي كشف 
عنها االسبوع الماضي« .

وكان الجي�ش الكن�دي ق�د أعلن 
االس�بوع الماضي، عن تعرض قواته 
العاملة ف�ي العراق إلى حادث اطاق 
ن�ار مباش�ر م�ن مس�لحي تنظي�م 
)داع�ش( م�ا اضطره�ا ال�رد عل�ى 
الني�ران، في أول اش�تباك ب�ري بين 
جنود تابعين لقوات التحالف الدولي 
والمجامي�ع  الع�راق  ف�ي  العامل�ة 

»اإلرهابية« .
وعد النقيب فورغيت، أن »الحادث 
ولي�س  بالموق�ف  تط�وراً  يش�كل 
تصعيداً بالنسبة للمهمة التي تتوالها 
كن�دا لتدري�ب القوات المس�لحة في 
الع�راق«، متوقع�اً »إمكاني�ة وقوع 
بس�بب  ح�وادث مماثل�ة مس�تقباً 
طبيعة المهم�ة التدريبية التي تقوم 

بها كندا في العراق« .
وتابع المتحدث العسكري الكندي، 
أن »القوة الكندية العاملة في العراق 
باش�رت بمرحلة متقدمة في تدريب 
القوات العراقية عل�ى التقنيات التي 
تجري في أرض المعركة، بعد االنتهاء 
م�ن تعلي�م الجن�ود العراقيي�ن على 

المبادئ األساس لفنون القتال«.

      بغداد / المستقبل العراقي
وافق مجل�س الوزراء، أمس الثاثاء، على عرض مش�روع 
قان�ون المس�اءلة والعدال�ة وحظر ح�زب البعث في الجلس�ة 
المقبلة بعد إعادة مناقشته مع اللجنة األمنية. وذكر التلفزيون 
العراقي الرسمي في خبر عاجل، إن »مجلس الوزراء وافق على 
عرض مش�روع قانون المس�اءلة والعدالة وحظر حزب البعث 
في جلسته المقبلة«.وأضاف أن »ذلك سيتم بعد إعادة مناقشته 
مع اللجنة األمنية«.يش�ار الى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي 
أك�د ان الحكوم�ة العراقية تعمل على المصالح�ة الوطنية في 
جبه�ات متعددة، مبين�ا ان حكومته تعمل عل�ى تعديل قانون 
المساءلة والعدالة الذي يشير الى اجتثاث البعث لتسهيل اعادة 

دمج الموظفين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم. 

      بغداد / المستقبل العراقي
دع�ا وزي�ر النقل باقر جب�ر الزبي�دي٬ امس الثاث�اء٬ وزراء 
النقل في العالم إلى اس�تئناف الطيران لمطار بغداد٬ فيما أكد أن 
الوزارة ستمنح رحات إضافة إلى الخطوط الجوية التي لم تعلق 
رحاته�ا إل�ى المطار.  وقال الزبيدي خ�ال مؤتمر صحفي  في 
مطار بغداد٬ إن »هناك عدداً من الخطوط الجوية علقت رحاتها 
إلى مط�ار بغداد مؤقتاً«٬ داعي�اً وزراء النقل في ال�دول العربية 
واإلسامية والعالم إلى »استئناف الطيران إلى المطار«.  وأضاف 
الزبيدي٬ »نحن س�نأخذ بنظ�ر االعتبار موقف أية خطوط قامت 
بتعليق رحاته�ا«٬ مؤكداً بالقول »أننا س�نمنح رحات إضافية 
للخط�وط الجوي�ة التي تصل إلى بغداد في ه�ذا الظرف«.  وكان 
المكت�ب اإلعامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أكد أن الحكومة 
العراقية تتطلع ألن ال تكون حادثة األمس مبرراً لقطع الرحات 
الجوية٬ وفيما أشار إلى أن األجواء العراقية مؤمنة٬ شدد على أن 
الحكومة س�تقوم بكل ما من شأنه تجنب تكرار حادثة الطائرة 
اإلماراتية. يش�ار إلى أن طائرة إماراتية تعرضت٬ مساء االثنين، 
إلطاق نار في مطار بغداد الدولي٬ وس�ط أنباء عن إصابة طفلة 

من ضمن المسافرين.

      بغداد / المستقبل العراقي
دع�ا النائ�ب عن ائتاف دول�ة القانون عدنان االس�دي اللجنة 
المالي�ة ومجل�س الن�واب ال�ى ح�ذف الم�ادة 36 م�ن مش�روع 
قان�ون الموازنة العام�ة االتحادية. وقال االس�دي في بيان تلقت 
»المستقبل العراقي« سخة منه، أن »المادة 36 من مشروع قانون 
الموازن�ة العامة ه�ي مادة توقف النمو االقتص�ادي والتطور في 
الباد وتش�جع على الفس�اد«, مش�يرا ال�ى »انها للفس�اد المالي 
ف�ي الحكومة وش�ركات القطاعين العام والخ�اص«. واضاف ان 
»ش�ركات القطاع العام ال تنتج غير القليل وان جميع المواد التي 
كان�ت تورد ال�ى الوزارات هي عبارة عن عق�ود بين مجهزين من 
القطاع الخاص مع ش�ركات القط�اع العام, وتوضع عليها عبارة 
»ت�م انتاجه في الش�ركة الفانية« وان نس�بة االنتاج %25 وهو 
امر غير صحي�ح اطاقا«. واوضح ان »من خال العمل في وزارة 
الداخلي�ة لمدة 11 عاما ف�ان هذه المادة هي للفس�اد المالي في 
الحكوم�ة والش�ركات ف�ي القطاعين الع�ام والخ�اص«, مطالبا 
بضرورة ش�طب تلك المادة والغائها م�ن قانون الموازنة لتطوير 

الصناعات الخاصة في الباد«. 

االسدي يطالب بإلغاء مادة 
يف املوازنة تشجع الفساد

املساءلة والعدالة وحظر حزب البعث 
يف جلسة جملس الوزراء املقبلة

الزبيدي: سنمنح رحالت إضافة إىل اخلطوط 
اجلوية التي لـم تعلق رحالهتا 

دعا وزراء النقل في العالم الى استئناف الطيران لبغداد

ر�أي
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 عل�ى رغم تمدداته التنظيمية الس�ابقة 
في سورية والعراق وتلقيه البيعة من بعض 
فروع »القاعدة« سابقاً، وعلى رغم أزماته 
وتراجعاته األخيرة، بخاصة في العراق في 

الشهرين األخيرين.
عثمان آل نازح كان أحد كبار الشرعيين 
في هذا التنظيم، وتولى ديوان التعليم فيه، 
وكان يخطب في المس�جد الكبير في الرقة 
ودي�ر الزور، وق�د انضم إل�ى »داعش« بعد 
أن كان عنص�راً فاعالً في »أحرار الش�ام«، 
وعلى رغ�م حصوله على ماج��س�تير في 
أص�ول الفق�ه م�ن جامعة المل�ك خالد في 
أبها، ال دكتوراه كما ذكر بعض من رثوه من 
عناص�ر التنظيم، لم نجد له آث�اراً إالاّ مجرد 
تغريدات عل�ى مواقع التواصل االجتماعي، 
وخطباً مصورة بين عناصر التنظيم أو في 
مس�اجده، كان فيها تكفيري�اً بامتياز لكل 
المخالفي�ن الذي�ن رفضوا بيع�ة البغدادي، 
من الجي�ش الحر إل�ى النص�رة وغيرهما، 
معتمداً على خطابية س�طحية في مفهوم 
ال�والء والبراء، ويلتقي معه في هذا كل من 
أبو عمر الكويت�ي الذي أعدمه »داعش« في 
تش�رين الثاني الماضي متهم�اً إياه بالغلو، 
وأب�و بك�ر القحطاني الذي غي�ر كنيته من 
أبو عمر إل�ى أبو بكر تيمناً بخليفته، والذي 
يذك�ر أنه م�ن المقربين ألمي�ر التنظيم أبو 
بكر البغدادي ومسؤول دعايته، وبرز حين 
الخالف مع »النصرة« و »القاعدة« تحديداً، 

ثم اختفى بعد ذلك.
من هن�ا، ن�رى أن ترك�ي البنعل�ي )ذو 
الثالثي�ن عاماً( ه�و من يمك�ن أن يوصف 
بالمنظ�ر الوحيد له�ذا التنظي�م، على رغم 
انقالباته على كل شيوخه، بدءاً من المغربي 
عمر الحدوشي إلى أبو محمد المقدسي إلى 
هاني الس�باعي ال�ذي قدم له أح�د كتيباته 
عام 2012 بعد رجاء وانتظار طويلين، فإذا 
به بعد انتقاد السباعي البغدادي و»داعش« 
يصف�ه ب� »ابن الرافض�ة«! وهو يلتقي في 
هذه الشدة مع عثمان آل نازح وكل عناصر 

»داعش« الذين ال يتحملون خالفاً ويصفون 
كل مخالفيهم بالكفر والردة وغيرهما من 
التهم! بينما وقف مخالفوهم من الجهاديين 
عند أوصافه�م بالخوارج والغ�الة وعقلية 
الخ�وارج واالنحراف عن تطبيق السياس�ة 

الشرعية في الجهاد! وغير ذلك.
 

أخطاء البنعلى في ترجمة البغدادي:
تعد رسالة »مد األيادي لبيعة البغدادي« 
ر »الداعشي« الشاب تركي  التي كتبها المنظاّ
البنعلى أو أبو همام بن بكر األثري )مواليد 
س�نة 1984(، الن�ص الوحي�د ف�ي التبرير 
الشرعي لخالفة »داعش« وخليفتها أبو بكر 
البغ�دادي، وقد صدرت عق�ب إعالن تنظيم 
الدولة خالفته باثنين وعشرين يوماً فقط! 
ف�ي 21 تموز س�نة 2014 وحدث تصحيف 
عل�ى م�ا يب�دو م�ن كاتبه�ا ف�ي تاريخها 

الهجري، فكتب 1434 بدالً من 1435.
كان أبرز أخطاء هذه الرس�الة التي ذكر 
كاتبها أنه نقل كثيراً مما فيها من البغدادي 
شخصياً، أنه أخطأ - عن قصد أو غير قصد 
- في تزكية تعليم وعلم أمير تنظيمه، ففي 
المح�ور األول الذي عنون�ه: »إعالم الرائح 
والغادي، ببعض مناقب البغدادي«، وبعد أن 
ذكر سلس�لة نسب إبراهيم بن عواد البدري 
السامرائي المعروف بأبو بكر البغدادي، ثم 
عق�ب باآلثار ف�ي فضل آل البي�ت عند أئمة 
الس�لف، قال ف�ي حس�به ومقامه: »نش�أ 
الش�يخ أبو بكر الحس�يني حفظ�ه الله في 
بيت خي�ر وصالح، وترعرع على حب الدين 
والفالح، حت�ى واصل دراس�ته األكاديمية 
في الشريعة اإلسالمية، فنال البكالوريس، 
ثم الماجس�تير في الدراس�ات القرآنية، ثم 
الدكت�وراه في الفق�ه«! وه�و الخطأ الذي 
وقع فيه البنعلى ال�ذي يرى ضرورة الفقه 
ف�ي العلم الش�رعي في الخليف�ة، وإن كان 
ثمة آراء أخرى في ذلك ترى أنه ليس شرطاً، 
ولكن أراد أن ينس�ب البغدادي إلى كل فضل 
وإل�ى كل صالح وعدالة، وق�د عدنا لقوائم 

الرس�ائل العراقية في الجامعات العراقية، 
تحديداً أقسام الدراس�ات القرآنية، فوجدنا 
ماجس�تير إبراهي�م ع�واد الب�دري بعنوان 
»روح مريد في شرح العقد الفريد في نظم 
التجويد تحقيق ودراسة المنهج الشارح«، 
م�ن جامعة ص�دام للعلوم اإلس�المية عام 
1999، أم�ا أطروحته للدكتوراه فكانت في 
عن�وان »الاللئ الفريدة في ش�رح القصيدة 
الش�اطبية بتصنيف الش�يخ العالم العالمة 
أبي عبد الله جمال الدين« وحصل عليها من 
كلية اللغة العربية بالجامعة المس�تنصرية 
في العراق س�نة 2007. هن�ا، نالحظ خطأ 
البنعل�ى ومبالغاته، حين ذك�ر أن أطروحة 
دكت�وراه البغ�دادي في الفقه وليس�ت في 
العل�وم القرآني�ة، فالقصيدة الش�اطبية أو 
متن الشاطبية هي نظم في علوم القراءات 

للقاس�م بن فيزة الش�اطبي، وتنسب إليه، 
وليس�ت ف�ي عل�وم الش�ريعة أو الفقه أو 

أصوله!
ربما لم يس�تطع البنعلى تحديد النسبة، 
أو أراد نس�بة البغ�دادي إلى الفق�ه وأهله! 
وظن�ي أن الكتابات التي كتبه�ا في أحكام 
التجويد لن تزيد عن ذلك، فهي من مبالغات 
الرجل التي أفردها كأجزاء مس�تقلة، حيث 
أراد البنعلى إضافة الكثير إلى البغدادي مما 

ليس له فيه!
للعدنان�ي  البنعل�ى  أت�ت ترك�ي  كذل�ك 
ترجم�ة وجداني�ة تعبوية تنزيهي�ة خالية 
م�ن المعلوم�ات وتحقي�ق التواري�خ الذي 
يلتزمه البنعلى في رس�ائله وكتاباته، على 
رغ�م صغ�ر حجمها، فه�و لم يذك�ر تاريخ 
مول�ده وال الهوي�ة العراقية الم�زورة التي 

كان يس�تخدمها أثناء وجوده ف�ي العراق، 
باس�م حس�ين خلف نزال ال�راوي، كما لم 
يذكر شيئاً عن اس�تقراره في األردن بعض 
الوق�ت ف�ي مدين�ة الزرق�ا قريباً م�ن تيار 
الس�لفية الجهادي�ة هناك الذي يق�وده أبو 
محمد المقدس�ي، وربما ج�اء تجاهل هذا 
اللقاء المبكر مع األخير نظراً إلى االنفصال 
المتأخ�ر بي�ن »داع�ش« م�ن جه�ة وبي�ن 
الس�لفية الجهادي�ة و »القاع�دة« من جهة 
أخرى، والنتقادات المقدسي لتنظيم الدولة 
أكثر من مرة، كان آخرها رس�الة مناصحة 

ومناصرة ركزت على األخير.
تنكر الزرقاوي لشيخه المقدسي وتنكر 
»داع�ش« ل�� »القاعدة« وش�يخ الزرقاوي 
أبو محمد المقدس�ي وغيره! وصار المنظر 
الجهادي هاني الس�باعي، بعد أن س�بق أن 

ق�دم كتاباً قبل عامين لتركي البنعلى س�نة 
2012 بع�د إلحاح من األخي�ر، ابن رافضة، 
مرت�داً ع�ام 2014، حين كتب رس�الته في 
ترجم�ة العدنان�ي ال�ذي وصف�ه بمنجنيق 
الدولة اإلس�المية، وح�دد دافعها: »أحببت 
أن أخ�ط ترجم�ة مختصرة لف�ارس البيان 
والس�نان، تؤنس األولياء، وتغيظ األعداء« 
وفيه�ا من المبالغات أنه قرأ كل كتب األدب 
القدي�م وأعجب إعجاب�اً خاص�اً بالمتنبي، 
وقرأ كل الفقه ويدرس دورات دراس�ية في 
فق�ه الجهاد! وغير ذلك مم�ا ال يصمد أمام 
ما كتبه منظرو الس�لفية الجهادية في نقد 
هذا التنظيم الذي رفض التحكيم بينه وبين 
»النص�رة«، وقتل الوس�طاء وفي مقدمهم 
أبو خالد الس�وري وهو الفاصل الذي فصل 

بينه وبين »القاعدة« والسلفية الجهادية.

   بغداد/ المستقبل العراقي

»داعش« من الداخل: كيف أخطأ البنعيل يف سرية »خليفته«
كانت نداءات ودعوات السعودي عثمان آل نازح 

العسيري )قتل في عين العرب - كوباني
في الثاني من كانون الثاني الجاري( للعلماء 

والدعاة للهجرة إلى مالذات ومناطق »داعش« 
اآلمنة، دالة وواضحة على ضعف أو جفاف 

األساس الشرعي للتنظيم

مجموعة من القوات العراقية يحتفلون ب�تحرير محافظة ديالى، في المقدادية )ا ف ب(

الثابت القضائي واملتغري السيايس
القاضي سالم روضان الموسوي

قب�ل أيام خلت ذكر احدهم عبر وس�ائل 
اإلع�الم عب�ارة اس�توقفتني كثي�راً ألنه�ا 
عبرت عن طبيعة تفكير هذا الشخص الذي 
يمثل صورة من ص�ور الواقع النخبوي في 
العراق عندما ق�ال )لماذا ننظر إلى القضاء 
هذه النظرة المبجلة ؟( وألجابته وتوضيح 
األمر لم�ن التبس عليه األم�ر اعرض اآلتي 
:�إن القضاء لم يكن يوماً امتيازاً لش�خص 
أو جماع�ة بعينه�ا وإنما القض�اء هو حق 
اإلنس�ان وحاج�ة المجتم�ع وكان وظيفة 
األنبي�اء عندما أرس�لهم الله ع�ز وجل إلى 
البش�رية بالرحم�ة والعدل بمص�داق قوله 
تعال�ى ))ي�ا داود إن�ا جعلن�اك خليف�ة في 
األرض فاحك�م بين الن�اس بالحق وال تتبع 
الهوى فيضلك عن سبيل اللاّه(( ويرى البعض 
إناّ مس�ألة »الحكم بين الن�اس« أو القضاء 
ة األساس�ية للدين  تعتبر من األهداف المهماّ
اإلسالمي، فهي تشغل نصف موضوع إدارة 
ش�ؤون المجتمع التي وردت في الش�ريعة 
اإلس�المية، وم�ن ه�ذه المهمة الجس�يمة 
والعظيم�ة تتجلى ص�ورة القض�اء البهية 

التي يعمل الجميع على الحفاظ على بهائها 
ونصاعتها ويكاد الثقل األكبر يقع على من 
يش�تغل فيها قاضياً كان أو إدارياً أو سانداً 
ألعماله�ا مثلما يك�ون المجتم�ع والفئات 
النخبوية بكافة أصنافها وقطاعاتها ملزمة 
بتوفير الدعم والمساندة الستقالل القضاء 
وأفضل ما تقدم�ه هذه الفئات من دعم هو 
كف التعرض له بالس�وء أو السعي لتشويه 
الص�ورة وتظلي�ل ال�رأي العام والتش�كيك 
المناف�ذ  اس�تغالل  والتس�قيط ومحاول�ة 
الدس�تورية لتحقي�ق ه�ذه الم�آرب وه�ذا 
ه�و الذي يدعوا إلى صيانة س�معة القضاء 
ال لتبجيل�ه وإنم�ا لتعلقه بح�ق من حقوق 
اإلنسان وتضمنت جميع االتفاقيات الدولية 
المتعلقة بحقوق اإلنسان على أن يكون من 
بين أهم حقوق اإلنس�ان ه�و وجود قضاء 
عادل ومستقل وان تتوفر للجاني أو المتهم 
محاكم�ة عادلة وفي ديباج�ة ميثاق األمم 
المتح�دة تؤكد تصميم ش�عوب العالم على 
بي�ان األحوال التي يمك�ن في ظلها تحقيق 
العدالة ومنها )الحق في نظام قضائي نزيه 

ومس�تقل( ، كما في العهد الدولي للحقوق 
المدني�ة والسياس�ية فقد نص ف�ي مادته 
الرابعة عش�ر على مب�دأ حيدة واس�تقالل 
القض�اء لذل�ك ف�ان الحديث عن اس�تقالل 
القضاء ودعم هذه االس�تقاللية ال يعد بحثاً 
لتميي�ز القضاء عن س�واه، وإنما تعزيزا أو 

تفعيال لحق اإلنسان في ذلك.
اثب�ت القض�اء العراق�ي من�ذ تكوين�ه 
ولغاية اآلن مثلما س�يبقى مس�تقبالً انه ال 
يمي�ل إال إلى الح�ق وال يطب�ق إال القانون، 
وبع�د التح�والت الت�ي حصلت ف�ي العراق 
عام 2003 وتوس�ع االختص�اص القضائي 
في إضافة القضاء الدستوري إلى منظومة 
القض�اء العراقي فضال عن الس�عة العددية 
واإلداري  االعتي�ادي  للقض�اء  والنوعي�ة 
ظه�رت مواضي�ع جديدة لم تك�ن خاضعة 
لوالي�ة القض�اء ومنها م�ا يتعل�ق بالنظم 
السياس�ية والقواعد القانوني�ة االنتخابية 
والمؤسس�ات الدس�تورية ف�كان للقضاء 
الدس�توري الدور الكبير في ضمان تطبيق 
الدس�تور عل�ى وف�ق م�ا س�عى ل�ه كاتب 

الدس�تور عند صياغته لمفردات�ه ومواده، 
وكان القضاء الدس�توري ممثالً بالمحكمة 
أمين�اً واص�در  العلي�ا حارس�اً  االتحادي�ة 
قرارات وأحكام متعددة أس�همت كثيراً في 
صياغة ش�كل الدولة التي ما زالت في طور 
التكوي�ن وحدد لها مس�ارها ومهامها عبر 

العديد من القرارات ومنها اآلتي :
 ق�رار المحكم�ة االتحادية الع�دد 56/

الذي   24/10/2010 اتحادي�ة/2010 ف�ي 
ألغ�ى الجلس�ة المفتوحة لمجل�س النواب 
يتعل�ق  تنظيم�ي  إج�راء  تضم�ن  حينم�ا 
بكيفية انتهاء جلس�ة مجلس النواب عندما 
ل�م يحص�ل التواف�ق لعدم وج�ود نص في 

التشريعات النافذة
ف�ي  اتحادي�ة/2007   /13 الق�رار 
الكوت�ا  نس�بة  ح�دد  ال�ذي   31/7/2007

النسائية في مجالس المحافظات
الق�رار الع�دد 15/اتحادي�ة/2008 في 
21/4/2008 ال�ذي أل�زم الس�لطات كافة 
باعتماد اللغات الس�ريانية والتركمانية في 
المناطق التي فيها كثافة سكانية للمكونات 

التركمانية والسريانية
ف�ي  9/اتحادي�ة/2009  الق�رار 
5/2/2009 ال�ذي تضمن حكما ينظم عمل 
رئاس�ة مجل�س الن�واب عند خل�و منصب 

الرئيس أثناء دورة االنعقاد
ف�ي  27/اتحادي�ة/2009  الق�رار 
11/8/2009 ال�ذي ع�رف مفهوم األغلبية 
البرلماني�ة المطلوبة للتصوي�ت على قرار 
رفع الحصانة عندما لم يجد احد نصا يعالج 

تلك الحالة.
الق�رار رق�م 25/اتحادي�ة/2010   في 
25/3/2010  المتعل�ق بتفس�ير مفه�وم 

الكتلة النيابية األكبر
وق�رارات أخ�رى أصدرته�ا المحكم�ة 
على الرغم من حداثة عمرها في التش�كيل 
لكنه�ا كان�ت غني�ة وث�رة ف�ي محتواها . 
وهذه الق�رارات منذ أن صدرت ولغاية اآلن 
ل�م يحدث عليها تغيير أو رج�وع في المبدأ 
والعم�ل فيه�ا مس�تقر، وان كان�ت مح�اًل 
للنقد الذي يصل إل�ى حد التجريح ليس من 
المختص في الشأن الدستوري أو القانوني 

وإنم�ا تعرض لها كل من ل�م تأتي األحكام 
ف�ي مصلحته وعلى هواه وتجاوز في نقده 
م�ن الموضوع إل�ى األش�خاص والهاجس 
المش�ترك لهؤالء ه�و النيل م�ن المحكمة 
الحق�وق  ضم�ان  ع�ن  بوصلته�ا  لتغيي�ر 
الدس�تورية الواردة في وثيقة الدستور، إال 
إن صي�رورة هذه األح�كام كان بن�اًء على 
ق�راءة مهني�ة موضوعي�ة صادق�ة لمواد 
التجاذب�ات  إل�ى  االلتف�ات  الدس�تور دون 
السياس�ية ، وهذا منحها صفة الثبات رغم 
تبدل الالعبين في ملعب الس�لطات حتى إن 
بعضه�م أعلن عن رأياً ايجابي�اً فيها بعد أن 
وطئت رجله مربط السلطة وعدل عن رأيه 
الس�ابق ألن�ه كان على وفق رؤي�ة وقراءة 
سياسية لألحكام والقرارات التي أصدرتها 
المحكمة ولي�س عن قراءة قانونية ، وارى 
ل�ه الع�ذر في ذل�ك ألن�ه يميل حي�ث تميل 
المصلحة الش�خصية أو الحزبية أو الفئوية 
الن م�ن صف�ات السياس�ة التح�ول بينما 
القض�اء ثابت في أحكام�ه النها بنيت على 

ثوابت قانونية ودستورية .

    بغداد/ المستقبل العراقي 

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي تس�لم 
ش�حنات جديدة من األس�لحة، مش�يراً الى 
تزاي�د في وتي�رة ضربات التحال�ف الدولي 
األي�ام  خ�الل  »داع�ش«  تنظي�م  مواق�ع 

االخيرة.
وجاء ف�ي بيان للعب�ادي: »ركزنا خالل 
مشاركتنا في اجتماع التحالف الدولي على 
ض�رورة االس�تمرار في دعم الع�راق كونه 
البلد الوحيد الذي يقاتل داعش على االرض«، 
وأض�اف: »نجحنا في )الحصول على تعهد( 
باس�تمرار هذا الدعم«. وأكد »حصول زيادة 
ودقة في الطلع�ات الجوية للتحالف الدولي 
خالل األي�ام الماضية بالتنس�يق مع قوات 

األم�ن«. وأش�ار إلى »تس�لم الع�راق بعض 
الشحنات من االسلحة، وطالبنا بالمزيد من 

هذا الدعم«.
وع�ن الوض�ع االقتص�ادي ق�ال: »ت�م 
خالل لقاءاتن�ا )في داف�وس( التركيز على 
الصعوب�ات الكبي�رة التي يواجهه�ا العراق 
نتيج�ة تراج�ع أس�عار النف�ط، وتأثير ذلك 
ف�ي زخ�م المعركة ض�د داع�ش االرهابي 
والخدمات االساس�ية المقدمة للمواطنين، 
ووضعنا ه�ذا االمر أم�ام أنظ�ار اآلخرين. 
ولمسنا وعياً عند االوروبيين لعدم االنجرار 
وراء ما يخطط ل�ه التنظيم االرهابي لخلق 
عداء بين الش�عوب، وان هناك عزالً لالفكار 
الهدام�ة التي يحملها ه�ذا التنظيم والتي ال 

تمت إلى الدين االسالمي بصلة«.

العبادي يؤكد تسلم العراق
   بغداد/ المستقبل العراقي أسلحة جديدة

ق�ال الجنرال عب�د الوهاب الس�عدي، قائد الق�وات الخاصة في 
محافظ�ة الرم�ادي العراقي�ة والت�ي تش�هد اش�تباكات عنيفة بين 
وحدات الجيش العراقي المدعومة بقوات الحش�د الشعبي ومقاتلي 
تنظيم داعش اإلرهابي في مؤتمر صحفي في بغداد ان ما ال يقل عن 

21 م�ن افراد الجيش العراقي قتلوا في معارك محتدمة وس�ط أنباء 
عن استيالء القوات العراقية على أسلحة متطورة إسرائيلية الصنع.

وأضاف الس�عدي “أن معظم الجنود العراقيين الذين سقطوا شهداء 
منذ يومين في الرمادي قتلوا بعبوات ناس�فة صنعت في إس�رائيل” 
ما يؤكد التقارير التي تش�ير الي التنس�يق العسكري واالستراتيجي 

بين الكيان الصهيوني وإرهابيي تنظيَم ما يسمي ب� “داعش”.

   بغداد/ المستقبل العراقي 

في ظل االشتباكات المستمرة في سوريا 
والعراق يس�تغل تنظيَم ما يسمى ب� “الدولة 
اإلس�المية” األطفال في القتال على جبهاته 
ويدفع به�م الي المعارك بعد غس�ل أدمغتهم 
حي�ث يس�تخدمهم ك�دروع بش�رية مقاب�ل 

وحدات الجي�ش العراقي والس�وري. ونقلت 
الصح�ف العراقي�ة تقاري�ر س�لطت الض�وء 
على أطفال من العراق وس�وريا والشيش�ان 
والقوق�از يتدرب�ون ف�ي معس�كرات داعش 
وس�ط قل�ق دولي حي�ال الجي�ل الق�ادم من 
األطفال الذين يعيش�ون في ظل حكم تنظيم 
“داعش” اإلرهابي.وأثار مقطع نشرته مواقع 

اإللكترونية مقربة لداعش والذي يظهر طفل 
شيش�اني ال يبل�غ م�ن العمر عش�ر س�نوات 
يقتل جاسوسين روس�يين حفيظة منظمات 
حق�وق اإلنس�ان.وأدانت منظم�ة “هيوم�ن 
رايت�س ووتش” ض�ج األطفال ف�ي المعارك 
وذبح إنسانيتهم على حساب تحقيق مصالح 

إرهابية تهدف إبادة الفكر والحضارات.

أسلحة إرسائيلية الصنع بيد اإلرهابيني يف العراق

»داعش« يستخدم األطفال كدروع برشية
   بغداد/ المستقبل العراقي 

كش�فت مصادر مطلعة عن أنباء تواجد العش�رات 
من ضباط جهاز االستخبارات السعودية في محافظة 
األنبار حي�ث تهدف المملكة الس�عودية دعم جماعات 
س�لفية لتس�يطر عل�ى المنطق�ة بعد تراج�ع مقاتلي 
تنظيم “داع�ش” تزامناً مع تقدم وح�دات من الجيش 
العراقي والحش�د الش�عبي الي المدن والقرى الواقعة 

في المحافظة.
وأك�دت عل�ى تدري�ب ما ال يق�ل عن 3 أل�ف مقاتل 
عراقي ف�ي األراضي الس�عودية تمهيداً لتقس�يم عدة 

محافظات عراقية لتشكل اقليماً جديداً في البالد.

ضباط من االستخبارات 
السعودية يف صحراء 

االنبار
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 قال مس�ؤول أمن�ي ليبي إن س�يارة ملغومة 
انفج�رت، أمس الثالث�اء، أمام فن�دق فخم يف 
العاصمة الليبية طرابلس مما أسفر عن مقتل 
ثالثة حراس. كما أس�فر ع�ن أرضار مادية يف 
الواجه�ة، وتدمري س�يارتني كانت�ا مركونتني 

بالقرب من السيارة املنفجرة.
وتح�ارص ق�وات األم�ن فن�دق كورنثي�ا وهو 
األفخ�م يف طرابلس حيث يعتقد أن املس�لحني 

املسؤولني عن االنفجار يتحصنون داخله.
وق�ال املتح�دث باس�م أجه�زة األم�ن عصام 
النعاس إن أحد املس�لحني قد اعتقل مضيفا إن 

قوات األمن تحارص الفندق املطل عىل البحر.
وأوضح أن املس�لحني املحارصين، يتم التعامل 
معهم من قبل عنارص األمن، مؤكًدا أن خمسة 
ُمس�لحني، اقتحم�وا الفن�دق صب�اح الثالثاء، 
وأطلق�وا الرصاص عش�وائيا باتجاه العاملني 
والن�زالء املتواجدي�ن يف باح�ة الفن�دق بالدور 

األريض.
وأصيبت فلبينيتان جراء تحطم زجاج النوافذ.

وقالت قناة تلفزيونية يف طرابلس إن "مسؤولني 
كبارا" موجودون داخل الفندق. ولم تتوفر عىل 

الفور تفاصيل أخرى.
وقال�ت مص�ادر صحفي�ة إن تنظي�م الدول�ة 
ع�ر  االنتحاري�ة  العملي�ة  تبن�ى  االس�المية 
حس�اباته ع�ىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي، 

مطلقا عليها اسم غزوة أبو أنس الليبي.
االنغماس�ية  "العملي�ة  إن  التنظي�م  وق�ال 
اس�تهدفت مق�را يض�م بعث�ات دبلوماس�ية، 
ورشكات أمني�ة صليبي�ة، نفذه�ا بط�الن من 

أبطال الخالفة".
وتعصف االضطرابات بليبيا مع وجود حكومتني 
وبرملانني يس�عى كل منهما إىل فرض رشعيته 
وس�يطرته ع�ىل البالد بع�د أربع س�نوات من 
سقوط معمر القذايف.وتس�يطر عىل العاصمة 
طرابل�س جماعة فج�ر ليبيا منذ أغس�طس/
آب.وأعادت الجماعة الرملان السابق إىل السلطة 
وأج�رت الحكومة املعرتف به�ا دوليا عىل نقل 
مقره�ا إىل مدينة ط�رق يف رشق البالد.وتأتي 
ه�ذه التطورات بعد يوم دام آخر يف رشق ليبيا 
أطلقت فيه ميليش�يات فجر ليبيا اإلثنني ثالثة 
صواريخ بعيدة املدى مستهدفة خزانات النفط 
يف مرفأ السدرة يف الهالل النفطي، وقتل وجرح 
أكثر من 60 يف معارك مسلحة بمدينة بنغازي.
واالثن�ني، ق�ال ع�ي الح�ايس املتحدث باس�م 
غرفة عمليات الهالل النفطي إن "ميليش�يات 
فج�ر ليبيا أطلقت ثالث�ة صواريخ بعيدة املدى 
باتجاه مرفأ السدرة حيث خزانات النفط التي 
اح�رتق يف وقت س�ابق الش�هر املايض س�بعة 
خزانات منها جراء هجمات هذه امليليش�يات 
عىل املنطقة".وأض�اف أن "الصواريخ اخطأت 
أهدافها وسقطت يف املنطقة السكانية بمدينة 

رأس النوف )...( دون وقوع خسائر برشية".
واعتر الحايس أن "هذا األمر يشكل خرقا جديدا 
لوقف إطالق النار الذي أعلنته ميليشيات فجر 

ليبي�ا من أجل توفري بيئ�ة مواتية للحوار الذي 
ترعاه بعث�ة األمم املتح�دة" وانطلقت جولته 

الثانية االثنني يف جنيف.
ويف طرابل�س، قال ش�هود إن س�يارة ملغومة 
انفج�رت أمام فندق فخ�م يف العاصمة الليبية 

طرابلس الثالثاء.
ولم ترد أي أنباء عن سقوط ضحايا.

ووق�ع االنفج�ار يف الج�زء املخص�ص لتوقف 
الس�يارات يف فندق كورينثيا أب�رز فنادق ليبيا 
وال�ذي يق�ع يف وس�ط طرابل�س.ويف بنغازي، 
تصاعدت حدة املعارك املسلحة يف منطقة الليثي 
وسط املدينة بعد هجوم عنيف شنه مسلحون 
إس�الميون اس�فر عن س�قوط 18 قتيال و44 
جريح�ا خالل الس�اعات ال��24 املاضية.وقال 
مص�در طبي إن "مستش�فى الج�الء لجراحة 
الح�روق والح�وادث ومرك�ز بنغ�ازي الطبي 
اس�تقبال منذ األح�د 18 قتيال ع�ىل األقل و44 

جريحا إصاباتهم متفاوتة".
ومنذ ب�دء معارك الهالل النفطي مطلع كانون 
األول/ديسمر 2014 وتعزيز القوات الحكومية 
بس�الح الجو، ش�نت مقاتالت غ�ارات جديدة 
االثن�ني اس�تهدفت مواق�ع تمركز املس�لحني 
اإلس�الميني يف عدة مناطق يف مدين�ة بنغازي.

وقال مصدر مسؤول يف سالح الجو إن الغارات 
اس�تهدفت مق�ر كتيبة "راف الله الس�حاتي" 
ومنطقة س�يدي ف�رج وعدة مواق�ع بمنطقة 
اله�واري والليث�ي وطريق النه�ر وجميعها يف 

الجنوب الرشقي والغربي للمدينة.
وأش�ار املص�در إىل أن طائ�رات س�الح الج�و 
استطلعت كذلك املياه اإلقليمية وتابعت الوضع 
األمن�ي ومراقب�ة الش�واطئ ملنع نق�ل ذخرية 
لإلسالميني يف بنغازي.إىل ذلك،أعلن الجيش أنه 
أوق�ف ناقلة نفط كانت يف طريقها إىل مرصاتة 
قرب س�واحل مدينة رست، وأمر باقتيادها إىل 
مدينة ط�رق لتفتيش حمولتها.وقال املتحدث 
الرسمي باسم رئاس�ة األركان العامة للجيش 
العقي�د أحمد املس�ماري ان "رئاس�ة األركان 
أم�رت بج�ر ناقلة النف�ط )أن�وار إفريقيا( إىل 
ميناء طرق البحري )1600 كلم ( شمال رشق، 
بعد أن اوقفها قرب سواحل مدينة رست )500 
كل�م رشق(".وأضاف أن الناقلة كانت وجهتها 
مدين�ة مرصاتة )200 كل�م رشق( التي ينحدر 
منه�ا معظ�م مقات�ي ميليش�يات فج�ر ليبيا 
اإلس�المية التي تسيطر عىل طرابلس منذ اب/

أغس�طس 2014.ويأتي هذا التصعيد متزامنا 
م�ع انط�الق الجول�ة الثاني�ة م�ن املحادثات 
السياسية بش�أن ليبيا يف جنيف االثنينذ والتي 
ترشف عليها األمم املتحدة يف غياب ممثلني عن 
الحكومة غري الرشعية.وتخ�وض الحكومتان 
والرملانان منذ أن س�يطرت ميليش�يات "فجر 
ليبي�ا" ع�ىل طرابل�س، رصاع�ا تخ�ى قوى 
غربي�ة أن يوقع بالبالد يف أتون الحرب األهلية.

ويعرتف املجتمع ال�دويل بالحكومة التي تتخذ 
م�ن رشق البالد مقرا له�ا واملنبثقة عن برملان 
انتخب منتصف العام 2014، لكن امليليش�يات 

االسالمية تشكك يف رشعيته.

استهدف بعثات دبلوماسية

»داعـش« يـضـرب وسـط طـرابـلـس

رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد /138

فقدان
قدم�ت املدع�وة )مكية صال�ح خلف( 
طلب�ا اىل  ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيه 
تعيينها قيمة عىل املفقود ولدها )مؤيد 
حس�ني عي صال�ح االحباب�ي( والذي 
فق�د يف طري�ق الضلوعي�ة � س�امراء 
س�كنه  ومح�ل   2014/8/7 بتاري�خ 
محافظة ص�الح الدين � قض�اء بلد � 
ناحي�ة الضلوعي�ة � الجبور ومن دليه 
االع�رتاض عىل ذلك مراجع�ة املحكمة 
املختصة  خالل خمسة عرش يوما من 

تاريخ االعالن .. 
القايض
يعرب عي جاسم

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة

العدد: 26/ش/2015
اعالن

اىل املدعى عليه / مرتىض عيىس موزان
اقام�ت املدعي�ة )ام�ل م�وىس م�وزان( 
الدع�وى امام ه�ذه املحكم�ة واملرقمة  
فيه�ا  تطل�ب  والت�ي  26/ش/2015 
التفريق للهجر ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ لذا 
تقرر تبليغ�ك يف صحيفت�ني محليتني يف 
موع�د املرافعة املواف�ق 2015/2/5 ويف 
حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عن�ك قانون�ا س�تجري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وفق االصول.
القايض

محكمة االحوال الشخصية يف الزبيدية
العدد/26/ش/2015

اىل املدعى عليه/ حس�ني كريم عطية يسكن كربالء 
املقدسة

ناحي�ة الحر/ ح�ي الرافدين الثاني�ة مجهول محل 
االقامة حاليا

تبليغ
لدع�وى املدعية) فاطمة س�الم نايف( املقامة امام 
هذه املحكمة بالع�دد 26/ش/2015 والتي تطلب 
في�ه الحك�م بالتفري�ق القضائ�ي للهجر اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 43 من قان�ون االحوال الش�خصية 
لقيام�ك بهجرها ملدة ثالث س�نوات ونصف الس�نة 
ولكونك مرتحل عن محل اقامتك وسكنك الدائمي يف 
كربالء املقدس�ة ناحية الحر/ حي الرافدين الثانية 
اىل جهة مجهولة حسب رشح القائم بالتبليغ اديب 
منترص خليف بتاريخ 2015/1/20 ومرفقة اشعار 
مختار منطقة الرافدين الثانية ناحية الحر بتاريخ 
2015/1/20 واملؤي�د من املجل�س املحي والوحدة 
االدارية لناحية الحر قررت املحكمة تبليغك بالنرش 
يف صحيفت�ني يوميتني للحضور يف جلس�ة املرافعة 
الثاني�ة بتاري�خ 2015/2/15 الس�اعة التاس�عة 
صباحا وبعكس�ه س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق احكام القانون
القايض

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

العدد: 1676 / 2014 
التاريخ: 25 / 1 / 2015 

اعالن
املدين/ عبد الكريم ثجيل جوالن
عنوانه/ مجهول محل اقامته

لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة من خ�الل رشح القائم 
بالتبلي�غ للمجل�س البل�دي ملنطقة ك�وت الحجاج 
القدي�م بتاري�خ 18 / 1 / 2015 انك مجهول محل 
االقامة وليس لديك مواطن دائم يمكن اجراء التبليغ 
علي�ه واس�تنادا اىل امل�ادة )27( من قان�ون التنفيذ 
تق�رر ابالغك بصحيفت�ني محليتني بق�رار املديرية 
بحجز االموال الغري منقولة العائدة لك تسلس�ل 1 / 
15102 / م 62 / ارايض الصب�خ لقاء دين الدائن/ 
عب�د رحيم عب�اس البال�غ/ )40000000( اربعون 
ملي�ون دينار فيجب علي�ك اداء املبل�غ اعاله خالل 
فرتة عرشة ايام تبدأ من اليوم التايل للنرش وبعكسه 

سوف يباع العقار اعاله وفق القانون.
منفذ العدل االقدم
عبد الكريم مجيد الشاوي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد 14/ش/2015

التاريخ 2015/1/27
اعالن 

اىل املدعى عليه / صباح جبار خلف 
اقام�ت املدعية رب�اب ثامر جوي�د الدعوى امام 
ه�ذه املحكم�ة بالعدد اع�اله التي تطل�ب فيها 
التفري�ق للهجر ونظ�را ملجهولية مح�ل اقامتك 
حسب رشح مبلغ رشطة االصمعي املرقم وتاييد 
املجل�س البلدي ملنطق�ة االصمع�ي بالعدد 116 
يف 2015/1/19 يف 2015/1/19 علي�ه ق�ررت 
املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة املوافق يوم 2015/2/8 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او من يمثل�ك  قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 
القايض 
مؤيد شمخي جر الشاوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
التاريخ: 27 /1 / 2015 

العدد: 351 / ش / 2015 
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه/ عم�ران عبد ال�رزاق عبد 
الزهرة

بن�اء ع�ىل الدع�وى الرشعية املرقم�ة اعاله 
والخاص�ة باملدعي�ة )ثن�اء خلف محس�ن (

والتي تطل�ب فيها زي�ادة نفق�ة وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب كت�اب مرك�ز رشطة 
القبل�ة بالع�دد 52 يف 15 / 1 / 2015 وتأييد 
املجلس البلدي ملنطقة حي الرشيد فقد تقرر 
تبليغ�ك بصحيفتني يوميتني محليتني بموعد 
املرافع�ة املوافق يوم 3 / 2 / 2015 ويف حالة 
عدم حضورك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض

فقدان

فق�دت  مني الهوية 

الص�ادرة من املعهد 

الب�رصة  التقن�ي/ 

بأسم )اركان يوسف 

من  ع�ىل  محس�ن( 

يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان
فق�دت  مني هوية 
غرفة تجارة البرصة 
)صال�ح  بأس�م 
ابراهي�م(  مه�دي 
عىل من يعثر عليها 
جهة  اىل  تس�ليمها 

االصدار.

فقدان
فق�دت  من�ي س�نوية 
السيارة نوع كيا فونتريا 
لون ازرق موديل 2004 
 415951( واملرقم�ة 
)فيصل  ملالكه�ا  بغداد( 
عبد عجي�ل ( والصادرة 
من مديرية مرور بغداد 
ع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا 
جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار.

تعلن رشكة مصايف الجن�وب )رشكة عامة( عن اجراء املزايدة 
العلنية لبيع خزان بنزين افقي )B6-B2-B1( عدد )3(  الساعة 
)التاس�عة( صب�اح يوم )االحد( املص�ادف 15 / 2 /  2015 يف 

هيئة مصفى ذي قار .
فع�ىل الراغب�ني االش�رتاك باملزاي�دة العلنية الحض�ور باملكان 
والزم�ان املحددي�ن مس�تصحبني معه�م  التأمين�ات البالغة 
)1,750,000( مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار ال غريها 
بص�ك مصدق ألمر الرشك�ة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 
اج�ور نرش االعالن ع�ىل ان يتم رفع املواد خالل )15( يوم  من 
تاريخ االحالة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة غرامة تاخريية 
)25,000( خمسة وعرشون الف دينار عن كل يوم تاخري ويعد 
بعده�ا ناكال وتص�ادر تاميناته وعىل املش�رتك باملزايدة جلب 
هوي�ة االحوال املدنية والبطاقة التمويني�ة وتاييد من املجلس 

البلدي نسخة مصورة مع اصلية.

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة(
جلنة بيع واجيار اموال الدولة

عبد احلسني نارص قاسم
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

رئيس جملس االدارة

اعالن للمرة الثانية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 17 / انابة/ 2014 
التاريخ: 22 / 1 / 2015 

اعالن
املدعية: ايمان ابراهيم عي/ وكيلها املحامي حازم عبد الجليل

املدعى عليهم: 1- فوزية وعليه وزكية وفطومة بنات ابراهيم عي
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسل 758/ 24 القبلة مساحته 482.70 م2 
يق�ع يف منطقة القبلة القديمة بالقرب من مجرس تقاطع مستش�فى الجمهورية 
مش�يد علي�ه دار س�كن الطاب�ق االريض يحوي حديق�ة وغرفة اس�تقبال وغرفة 
طع�ام وغرفتني نوم ومطبخ وحم�ام ومرفق صحي وغرفة فوقاني�ة الدار مبنية 
من الطابوق ومس�قف بالكونكريت املسلح ارضيتها مبلط بالكايش القديم وكذلك 
يوج�د مش�تمل عىل جزء م�ن حديقة الدار مؤل�ف من غرفة ن�وم وحمام ومرفق 
صحي مع وجود محالت مشيدة يف واجهة الدار درجة عمرانه قديمة فمن له رغبة 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة ودفع التأمينات القانونية بنس�بة 10 % من القيمة 
املقدرة البالغة خمس�مائة وتسعة وثمانون مليون وخمس�مائة وثمانية وثالثون 
الف دينار ومن مرصف حكومي وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية عرش من ظهر 

اليوم الثالثني التايل للنرش واجور املناداة عىل املشرتي.
القايض

محكمة بداءة شط العرب
العدد: 395 / ب / 2015 
التاريخ: 27 / 1 / 2015 

املدعي/ عبد الحسني حميد يوسف ورشكاءه
املدعى عليه/ برشى طه بقال ورشكاءه

اعالن
تبي�ع محكمة ب�داءة رشط العرب باملزاي�دة العلنية العقار 
تسلسل 37 / 1116 مقاطعة 27 االكوات الواقعة يف قضاء 
شط العرب االكوات وهو عبارة عن عرصة خالية ملك رصف 
املس�احة 300 م2 فمن لديه الرغبة بالرشاء مراجعة ديوان 
املحكم�ة يف الي�وم الثالثني التايل للنرش االعالم مس�تصحبا 
معه التأمينات القانونية بنس�بة 10 % م�ن القيمة املقدرة 
للعق�ار والبالغة 60000000 س�تون ملي�ون دينار عراقي 

واجور املناداة عىل املشرتي.
القايض
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موانئ البرصة تستقبل 19 باخرة وناقلة جتارية حمملة بمختلف املواد

    بغداد/المستقبل العراقي

دعا وزير التخطيط والتعاون االنمائي س�لمان الجميلي، امس 
ألثالث�اء,  االمم المتحدة الى مس�اعدة العراق ف�ي تفعيل صندوق 
االعمار الخاص بالمناطق والمدن  التي يتم تحريرها من اإلرهاب.

وطال�ب  الجميلي خالل لقائ�ه نائب الممثل الخ�اص لالمين العام 
لألمم المتحدة والمنس�ق المقيم للش�ؤون االنس�انية ضمن بعثة 
االمم المتحدة في العراق ليز غراندي, بإعطاء هذا الصندوق اولوية 
قص�وى من بي�ن اولويات البعثة الدولية في الع�راق  الن الظروف 
الحالية التي يمر بها البلد في الجانبين االمني واالقتصادي تستدعي 
م�ن المجتمع الدولي  ابداء المس�اعدة ف�ي مواجهة االرهاب الذي 
تس�بب في تدمير الكثير م�ن المدن والقرى”.وأك�د الجميلي على 
ضرورة “وجوب اعطاء الجانب االنساني اهتماما  خاصا  وتجاوز 
ح�االت االبط�اء في جه�ود االم�م المتحدة ف�ي تنفي�ذ العمليات 
االنس�انية  التي ش�هدتها المرحلة الماضية “.م�ن جانبها, اعربت 
غراندي عن استعداد بعثة االمم  المتحدة الى تقديم كل انواع الدعم 
والع�ون للعراق س�واء في الجانب التنموي او االنس�اني من خالل 
اع�ادة النظر في االجراءات الخاصة بتفعي�ل صندوق اعمار المدن 
المتض�ررة بفع�ل اإلرهاب.ودع�ت غران�دي وزارة التخطيط الى 
تقديم  قائمة باألولويات والمش�اريع التي ترغب بمش�اركة االمم 
المتحدة في تنفيذها في الجانبين االنس�اني والتنموي وهناك 17 
منظم�ة في  مختل�ف المجاالت وجميع هذه المنظمات  مس�تعدة  
لتنفيذ مثل هذه المشاريع”.وبحس�ب بيان للوزارة  فان “الجانبين 
اتفاق�ا على تش�كيل لجن�ة مش�تركة  بي�ن وزرة التخطيط وبعثة 
االمم المتحدة في العراق  للعمل على  وضع االجراءات والخطوات 
واآللي�ات المطلوب�ة لتفعيل العمل ف�ي صندوق االعم�ار الخاص 

بالمناطق المحررة من اإلرهاب”.

      بغداد/المستقبل العراقي

كش�ف مجلس محافظة بغداد عن ان خطة مناطق االطراف 
للعام الحالي تركز على قطاعات الماء والمجاري والبلديات.

 وقال رئيس لجن�ة خدمات االطراف بالمجلس علي هجول, 
ان خطة “المجلس للع�ام الحالي حول مناطق االطراف البالغة 
قيمته�ا نح�و 900 ملي�ار دينار، ترك�زت على ثالث�ة قطاعات 
وه�ي الم�اء والمجاري والبلدي�ات.واردف ان قط�اع المجاري 
اس�تكملت  مركزي�ة  اس�تراتيجية  مش�اريع  خمس�ة  يض�م 
تصاميمها،وهي مش�اريع النهروان والتاميم والوحدة وس�بع 
البور والنصر والس�الم، فضال عن اس�تكمال مشاريع مجاري 
اللطيفي�ة والمحمودي�ة وهي من المش�اريع المس�تمرة التي 

تلكأت بعد تنفيذها  بسبب تأخر الموازنة”.
وأوضح هجول ب�ان “اللجنة وجهت مديريتي ماء ومجاري 
بغداد إلعداد كشوفات للمناطق التي تنفذ فيها مشاريع إلدراج 
مش�اريع االكس�اء فيها م�ن قبل مديري�ة بلديات بغ�داد ما ان 
يت�م اس�تكمال المجاري والماء فيها، مش�يرا الى ان مش�اريع 
الماء تش�مل تش�ييد الخزانات االرضية لمشروع ماء الطارمية 
المركزي.وبي�ن ان اللجن�ة نس�قت ايض�ا م�ع وزارة البلديات 
النجاز مشروع مجمع ماء القعقاع المغذي لمناطق المحمودية 
واللطيفية واجزاء من مناطق الرش�يد، مس�تدركا بالقول, بأن 
“المش�روع توق�ف تماما بس�بب تخري�ب عصاب�ات “داعش” 
االرهابية ألجزاء كبيرة منه”، مؤكدا ان “اولى اولويات مشاريع 

هذا العام ستكون اصالحه واعادة العمل به”.

بغداد تدعو االمم املتحدة لتفعيل 
صندوق االعامر 

جملس بغداد : 900 مليار دينار 
كلفة مشاريع اطراف العاصمة

    بغداد/المستقبل العراقي 
 

 أعلن�ت وزارة النق�ل، عن وصول 
عدد من البواخ�ر والنقالت التجارية 
ذات حموالت متنوعة، ومن جنسيات 
مختلفة وصلت الى الموانئ العراقية 

في البصرة.
وق�ال المتح�دث باس�م ال�وزارة 
انمار الصافي ، إنه “ميناء خور الزبير 
التج�اري جنوب�ي البص�رة اس�تقبل 
الناقل�ة )اورني تال روب�ي( بحمولة 
زيت الغاز والناقلة )هرمون( بحمولة 

)كيروسين(”.
وأضاف أن “ميناء المعقل التجاري 
وسط البصرة استقبل البواخر )ارمان 
- بهرنك - انوش- فرود – مهرجان - 
كروب - ميلودي- احمدي – امبروريا 
– افتاب(، بحموالت اس�منت”، مبيناً 
أن “أرصفة الميناء استقبلت الباخرة 

)االء( بحمولة متنوعة”.
وتابع الصافي أن “ميناء ام قصر 
التج�اري جنوب�ي البص�رة اس�تقبل 
ايض�ا الباخ�رة )اوكاب�ي( بحمول�ة 
حاويات والباخرة )مورنك كالس�ك( 
بحمولة 792 سيارة والباخرة )جس 
بن�دول( بحمول�ة مع�دات والباخرة 
)انكوري( بحمولة متنوعة”، مشيرا 
ال�ى أن “الباخرتي�ن )الن�ا وانب�اال( 
بحم�والت حاويات وصلت�ا ميناء ام 

قصر التجاري جنوبي البصرة”.
ويوج�د ف�ي محافظ�ة البص�رة 
خمس�ة موانئ تجارية أقدمها ميناء 
المعق�ل القري�ب من مرك�ز المدينة، 
ال�ذي ت�م إنش�اؤه م�ن قب�ل القوات 
البريطاني�ة ع�ام 1914، ومين�اء أم 
قص�ر ال�ذي انش�أ ع�ام 1965 وق�د 
أعلن�ت وزارة النق�ل ع�ام 2010 عن 

شطره إلى ميناءين جنوبي وشمالي، 
وفي العام 1976 تم إنش�اء ميناء أبو 

فل�وس عل�ى الضف�ة الغربية لش�ط 
الع�رب ضمن قض�اء أب�ي الخصيب، 

ومين�اء خور الزبير الذي تم إنش�ائه 
ع�ام 1989، تس�تقبل جميعه�ا بين 

الحين واآلخر بواخر محملة بمختلف 
البضائع والمواد.

     بغداد/ المستقبل العراقي

طالب عض�و لجنة الزراعة 
والمي�اه النيابي�ة عب�د الهادي 
ألثالث�اء,  ام�س  الل�ه،  الخي�ر 
والزراع�ة  الداخلي�ة  وزارت�ي 
الحدودي�ة،  المناف�ذ  بإغ�الق 
مؤكدا على أهمية دعم المنتج 
المحلي، فيما لفت الى ضرورة 
الزراع�ي  القط�اع  تفعي�ل 

العراقي.
وق�ال الخير الله ف�ي بيان 
صحفي، إن “الخضر والفواكه 
األجنبية غزت األسواق وأثرت 
على المنت�ج المحلي والزراعة 
العراقية بش�كل عام”، مطالبا 
والزراع�ة  الداخلي�ة  وزارت�ي 
الحدودية  المناف�ذ  ب�”إغ�الق 
مع إيران وتركيا ودعم المنتج 
المحلي وإعادة تفعيل الزراعة 

في العراق”.
عل�ى  الل�ه  الخي�ر  وش�دد 
القط�اع  تفعي�ل  َ“ض�رورة 

الزراعي ودعم المنتج وإعطاء 
العراقية وعدم  للزراعة  أهمية 

التركيز على المستورد”.
م�ن  العش�رات  وتظاه�ر 
الطماط�م  م�زارع  أصح�اب 
قرب مق�ر الحكوم�ة المحلية 
في محافظ�ة البص�رة، األحد 
عل�ى  احتجاج�ا  ألماض�ي 
فت�ح المناف�ذ الحدودي�ة أمام 
م�ن  المس�توردة  الطماط�م 
دول الجوار تزامناً مع موس�م 

قطاف الطماطم المحلية، فيما 
المحلي�ة  الحكوم�ة  أص�درت 
ق�راراً يقض�ي بمنع اس�تيراد 
للمزارعين  ليتس�نى  الطماطم 
المحليين تسويق محاصيلهم.

جمعي�ة  اتح�اد  وطال�ب 
الفالحي�ن العراقيين، في ) 19 
تشرين الثاني 2014( الحكومة 
بتشريع قوانين لحماية المنتج 
المركزية  القرارات  ،والى رفع 

التي تتبعها وزارة الزراعة.

الزراعة النيابية تطالب بإغالق احلدود 
أمام املحاصيل املستوردة

     بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير النفط ع�ادل عبد 
أن  الثالث�اء،  أم�س  المه�دي، 
وزارت�ه عاكف�ة عل�ى تطوي�ر 
مص�ادر الطاقة وتس�عى لجلب 
االس�تثمار وفق خطة تطويرية 
شاملة، فيما اشار الى أن العراق 
سيزيد من احتياطياته النفطية 
والغازي�ة ليصب�ح م�ن ال�دول 
الخم�س االولى ف�ي المجالين.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت 
“المس�تقبل العراق�ي” نس�خة 

من�ه إن “الع�راق يمتل�ك ث�روة 
كبي�رة من النف�ط والغاز وكان 
من اوائل الدول العربية المنتجة 
للنف�ط ف�ي عش�رينات الق�رن 
الماضي”، مشيراً الى أن “وزارة 
تطوي�ر  عل�ى  عاكف�ة  النف�ط 
مص�ادر الطاقة وتس�عى لجلب 
االس�تثمار وفق خطة تطويرية 
ش�املة بالتعاون والتنسيق مع 
العديد من الدول والمؤسس�ات 
والشركات العالمية”.وأضاف أن 
احتياطياته  “العراق سيزيد من 
ليصب�ح  والغازي�ة  النفطي�ة 
م�ن ال�دول الخم�س االولى في 

المجالي�ن”، مؤك�داً أن�ه “م�ن 
المؤم�ل ان يبقى الع�راق كآخر 
الدول التي سيعتمد عليها العالم 
مهمي�ن  بمصدري�ن  لتزوي�ده 
على االقل للطاق�ة من النفط”.

وبين وزي�ر النف�ط أن “العراق 
يفكر بتطوير مصادر اخرى من 
الجدي�دة والمتجددة”،  الطاق�ة 
موضح�اً ان “مص�ادر الطاق�ة 
كالطاق�ة  والجدي�دة  البديل�ة 
وغيره�ا  والري�اح  الشمس�ية 
س�تتقدم وتحتل مكانة متزايدة 
ف�ي عال�م الغد”.وكان�ت وزارة 
الع�ام الماضي،  النفط أعلن�ت، 
ع�ن ارتفاع احتياطي�ات النفط 
العراق�ي ال�ى اربع�ة اضع�اف 
االنتاج، فيما اكدت اس�تمرارها 
ف�ي زيادت�ه حتى يك�ون هناك 
احتياطي كبير لالجيال المقبلة.

النف�ط  اس�عار  ان  ال�ى  يش�ار 
انخفضت الى ادنى مستوى لها 
منذ خمس س�نوات، االمر الذي 
اثر س�لباً عل�ى الموزانة العامة 

للبالد.

عبد املهدي: العراق سيصبح من الدول 
اخلمس االوىل يف النفط والغاز

     بغداد/المستقبل العراقي

اس�تمرارها  الزراع�ة،  وزارة  اك�دت 
بتطوير القطاع الزراعي وتوفير االسمدة 
االنت�اج  لزي�ادة  الضروري�ة  بالكمي�ات 
النبات�ي بع�د فت�ح منافذ اخ�رى للتجهيز 
والتعاقد مع القطاع الخاص.وقال الوكيل 
االداري ل�وزارة الزراع�ة غ�ازي راض�ي 
العب�ودي ف�ي بي�ان صحف�ي، إن “توقف 
معامل االس�مدة التابعة ل�وزارة الصناعة 
بس�بب االعم�ال االجرامية الت�ي احدثتها 
زمر داعش االرهابية في المحافظات ادت 
الى توقف تجهيزنا بها، واالن تم الحصول 
عل�ى موافق�ة مجلس ال�وزراء للس�ماح 
للقطاع الخاص باستيراد االسمدة لغرض 
الموصى  بالكمي�ات  للفالحين  تجهيزه�ا 
بها”.واض�اف “ت�م التعاقد م�ع عدة دول 
لتجهيزنا باالس�مدة والتي س�تصل قريبا 
لتوزيعه�ا للفالحي�ن بغي�ة التخفيف عن 
كاهل الفالحين والمزارعين وبما يؤي الى 
تطوي�ر االنتاج”.يذك�ر ان وزارة الزراعة 
مس�تمرة بتطوير القط�اع الزراعي ونقل 
طرائ�ق الزراعة الحديثة للواق�ع الزراعي 
بالب�ذور  وتجهيزالفالحي�ن  الميدان�ي 
واالس�مدة فض�ال عن الق�روض المقدمة 
المب�ادرة  م�ن  والمزارعي�ن  للفالحي�ن 
الزراعية والتي ادت ال�ى توفير المنتجات 
النباتية والحيوانية في االس�واق المحلية 

دعما لالقتصاد الوطني.

فتح منافذ جديدة 
لتجهيز الفالحني 

باالسمدة
      بغداد/المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين ، امس 
الثالث�اء, ع�ن توقيعه�ا اتفاقا م�ع منظمة 
اليونس�يف لتنفيذ مش�اريع ايصال شبكات 
الم�اء ال�ى مخيم�ات النازحين.وق�ال بيان 
للوزارة ، ان “الوزارة اتفقت مع قائمقامية 

قض�اء خانقين وممثل�ي المنظمات الدولية 
والمحلي�ة العاملة في القض�اء على توحيد 
آلي�ات العمل  من أجل تقديم أفضل الخدمات 
للنازحي�ن، فض�اًل ع�ن  توقي�ع أتفاقية مع 
منظمة اليونس�يف لتنفيذ مش�اريع أيصال 
ش�بكات الماء لمخيم�ات النازحين ومجمع 
كرفان�ات الون”.وأض�اف ان�ه “ت�م توزيع 

منح�ة الملي�ون دينار خ�الل االي�ام القليلة 
الماضي�ة  ل�  317 عائل�ه نازحة الى  قضاء 
خانقين ف�ي محافظة ديالى ،  ليصبح العدد 
الكلي 11410 اس�رة نازحة”.وأش�ار البيان 
ال�ى ان “ال�وزارة وبالتع�اون م�ع منظم�ة 
)اكتد( الفرنس�ية وزعت مس�اعدات اغاثية 
)س�لة غذائية(  بين  145 اس�رة نازحة في 

منطق�ة الحميدي�ة و325 حصة في منطقة 
امام عب�اس قضاء خانقي�ن ، و 242 حصة 
غذائية بين االس�ر النازحة في الهياكل قريه 
علي�اوه ، اضافة الى  767  حصة غذائية في 
قضاء كفري التابع  لمحافظة ديالى”.وتابع 
ان “الوزارة مستمرة بدعم االسر النازحة في 
محافظة النجف، حيث تم توزيع مساعدات 

لألس�ر النازح�ة بواقع 4750 اس�رة نازحة 
وباالعتماد على قاع�دة بيانات الوزارة التي 
تتضم�ن اس�ماء االس�ر النازحة المس�جلة 
المتواج�دة في االقضي�ة والنواحي وطريق 
كربالء، وحس�ب ق�رار اللجن�ة العليا إليواء 
وإغاثة ألنازحين”, الفتا الى ان “المساعدات 

تضمنت  مواد غذائية وعينيه”.

اهلجرة تتفق مع اليونسيف عىل ايصال شبكات املاء اىل النازحني

    بغداد/المستقبل العراقي

قررت وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية  حجز 90 مش�روعا 
مخالفا لضوابط تس�ديد الديون 

الحكومية. 
ان  لل�وزارة،  بي�ان  وذك�ر 
“ال�وزارة اص�درت اوام�ر حجز 
ل�� 90 مش�روعاً من المش�اريع 
المخالفة لضوابط تسديد الديون 
للفت�رة 18 م�ن كان�ون الثان�ي 
الجاري ولغاية 22 منه، اس�تناداً 
الى المادة الرابعة /1 من قانون 
الحكومي�ة  الدي�ون  تحصي�ل 
رق�م 56 لس�نة 1977”.واضاف 
ان “ال�وزارة س�تتخذ اج�راءات 
مشددة بحق المشاريع المخالفة 

للضواب�ط وس�يتم الحجز عليها 
من خ�الل القضاء بموجب تنفيذ 
اح�كام القان�ون رقم 39 لس�نة 
1971 وقان�ون تحصي�ل الديون 
الحكومية رقم 56 لس�نة 1977 
الى  المحال�ة  بالدي�ون  الخ�اص 
ام�ام  الدائ�رة  وتمثي�ل  القس�م 

المحاكم”.
واوض�ح ان “ش�عبة التنفيذ 
ف�ي الدائ�رة هي المس�ؤولة عن 
استحصال الديون للمشاريع غير 
المس�ددة ومتابعته�ا عن طريق 
اللج�ان التنفيذي�ة ف�ي الدائ�رة 
حيث ت�م اس�تحصال 40 مليون 
دينار عن خمس�ة مش�اريع وتم 
اجراء 78زي�ارة ميدانية من قبل 

اللجان الى هذه المشاريع”

العمل حتجز 90 مرشوعًا خمالفًا 
      بغداد/المستقبل العراقيلضوابط تسديد الديون احلكومية

أعلن�ت األمان�ة العامة لمجلس ال�وزراء، عن 
غلق عدد من مذاخر األدوية في بغداد لمخالفتها 

الشروط الصحية.
وقالت غرفة عملي�ات األمانة العامة لمجلس 
ال�وزراء ف�ي بي�ان صحف�ي، إنها أش�رفت على 
“عمليات غلق عدد من مذاخر األدوية في العاصمة 
بغداد لمخالفتها الش�روط الصحي�ة”، مبينة أن 
“عمليات الغلق تمت بالتنس�يق مع الجهات ذات 
العالق�ة منه�ا مكتب مفتش ع�ام وزارة الصحة 
ومديري�ة مكافحة الجريم�ة المنظمة في وزارة 

الداخلية باإلضافة الى جهاز األمن الوطني”.
وأوضح�ت أن “عملي�ات الده�م تم�ت بع�د 
الحصول على مذك�رات قضائية”، مبينة أنه “تم 
اغ�الق عدد من المذاخر في منطق�ة الكرادة بعد 
أن ضبط�ت المفارز كمي�ات كبيرة م�ن االدوية 
المنتهي�ة الصالحي�ة فيها، ووج�دت ان عمليات 
الحفظ والتخزين المتبعة فيها غير صحيحة وال 
تتطاب�ق مع الش�روط الصحية، م�ا أدى إغالقها 

والتحف�ظ عليها لحين انتهاء اج�راءات الفحص 
للنماذج والعينات المضبوط�ة، فضال عن التأكد 

من مناشئها وطريقة دخولها إلى البالد”.
يذك�ر أن ه�ذا الن�وع م�ن اإلج�راءات يع�د 
محاولة للحد من تفشي األدوية غير المفحوصة 

والمنتهية الصالحية أوالمغشوشة ومالحقة من 
يتالع�ب بحياة المرض�ى ومصائرهم عن طريق 
مزاولة مهن�ة الصيدلة دون تصري�ح قانوني او 
استيراد األدوية من مناشئ غير رصينة والتأكيد 
على توافر الشروط الصحية في عمليات خزنها.

غلق عدد من مذاخر األدوية يف بغداد ملخالفتها الرشوط الصحية
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اعت���دن�ا مع مطل�ع كل عام أن نلقي نظ�رة عامة عىل 
االقتص�اد العامل�ي، ونس�ع��ى ال�����ى ق�راءة أه���م 
اتجاهاته خالل الس�نة. ومن املفيد اإلش�ارة اىل أن حلول 
الع�����ام ال���جديد تزامن مع ضجة انخفاض أس�عار 
النفط، وتوقعات غري متفائلة لنمو اقتصادات عدة ومنها 
منطقة اليورو. وغني عن القول إن النفط سيبقى له دور 
محوري خالل الع�ام الحايل، بخاصة يف تعزيز النمو نظراً 

اىل تراجع أسعاره.
يف الواقع تتفاوت التوقعات للنمو االقتصادي هذه السنة، 
اذ تش�ري غالبيته�ا إىل أن اقتصاد غ�رب أوروبا، عىل رغم 
التحدي�ات املحيط�ة به، س�يبدأ يف العودة إىل مس�توياته 
الطبيعي�ة كم�ا هي الح�ال مع الياب�ان التي ستس�تعيد 
بعض انتعاشها. ويبدو أن الصني ستشهد نمواً هو األكثر 
بطئاً من�ذ عام 1990، يف حني تتعزز امل�ؤرشات اإليجابية 
الخاصة باالقتصاد األمريكي. كما تش�ري التوقعات اىل أن 
الوضع يف أمريكا الجنوبية سيكون غري مستقر بخاصة يف 
األرجنتني وفنزويال والربازيل. وسيتسم أداء روسيا ودول 

غرب أوروبا بالضعف.
ومن املتوقع أن تشهد دول جنوب ورشق آسيا القدر األكرب 
م�ن معدالت النمو كم�ا هي الحال مع كث�ري من مناطق 

القارة األفريقية التي بدأت يف االنطالق عىل نحو بطيء.
ويمكن تلخيص مشهد االقتصاد العاملي يف أنه سيستغرق 
وقت�اً أط�ول م�ن املتوق�ع للتع�ايف م�ن انفج�ار فقاعة 

الديون التي ش�هدها العق�د املايض. فقبل ثالث س�نوات 
توق�ع صندوق النقد ال�دويل أن االقتصاد العاملي س�يعود 
إىل مس�توياته الطبيعي�ة بحلول عام 2015 بنس�بة نمو 
تبل�غ 4.8 يف املئ�ة. وجاءت الوالي�ات املتح�دة اول الدول 
الت�ي حققت توقعات الصندوق. وكان�ت أكثر الدول التي 
ذهب�ت خالف�اً لتيار التوقع�ات، الربازيل وروس�يا والهند 
والصني، عالوة عىل بعض بلدان الرشق األوس�ط وأوروبا 

ثم اليابان.
ويف ظ�ل التط�ورات الراهن�ة، يتوق�ع أن ينم�و االقتصاد 
العامل�ي بنس�بة 3.2 يف املئة و3.1 للوالي�ات املتحدة و1.3 
يف املئ�ة يف منطقة الي�ورو، يف مقابل 0.8 يف املئة يف اليابان 
هذه الس�نة. وتنخفض نس�بة النم�و يف الصني إىل 7.1 يف 
املئ�ة وهو املعدل األقل لها خالل الس�نوات ال�15 املاضية 

كما ذكرنا.
وعىل صعيد السياسات املتوقع اتباعها خالل العام الحايل، 
فقد نش�هد تبايناً فيها وتناقض�ات، نذكر منها بعض مه 
حص�ل يف ترشي�ن األول )أكتوب�ر( امل�ايض، حينم�ا أعلن 
مجلس االحتي�اط الفيديرايل أنه أنه�ى الجولة الثالثة من 
رشاء الس�ندات، يف حني أش�ار »بنك الياب�ان« اىل إنه كان 

يوس�ع عمليات رشاء الس�ندات التابعة له. وتعترب عملية 
رشاء الس�ندات أو م�ا يطل�ق عليها التس�هيالت الكمية، 
مصمم�ة لرف�ع الس�عر الس�وقي للس�ندات. وق�د أعلن 
البن�ك املرك�زي األوروبي ب�دء برنامجه للتيس�ري الكمي، 
وس�ط اعرتاض�ات س�ابقة للبن�ك املركزي األملان�ي. وقد 
نشهد عمليات ش�د وجذب يف ما يتعلق بقضايا الرضائب 
واإلنفاق خصوصاً يف منطقة اليورو، حيث تتواجه فرنسا 
وإيطالي�ا من جهة، م�ع أملانيا يف مس�ألة حجم العجز يف 

موازنتيهما.
أما يف شأن األخطار التي تهدد نمو االقتصاد العاملي، فهي 
كث�رية. أولها هو اس�تمرار النمو الضعي�ف يف اقتصادات 
األسواق الصاعدة الرئيسية، ما يعكس بدرجات متفاوتة، 
اختناقات البنية األساسية وغريها من القيود عىل الطاقة 
اإلنتاجية، وتباطؤ نمو الطلب الخارجي، وتراجع أس�عار 
الس�لع األولية، ومش�اكل االس�تقرار املايل، وكذلك ضعف 
الدعم الذي تقدمه السياس�ات يف بعض الحاالت. والعامل 
الثان�ي ه�و األخطار التي ال ت�زال تهدد اقتص�اد منطقة 
الي�ورو، حيث تفاع�ل انخفاض الطلب م�ع ضعف الثقة 
واملوازنات، فتفاقمت اآلثار عىل النمو إضافة إىل تداعيات 

تش�دد األوضاع املالي�ة العامة والقطاع امل�ايل. أما العامل 
الثالث فهو توس�ع االقتصاد األمريك�ي بوترية أبطأ وتأثر 
مسرية التحس�ن يف الطلب الخاص بعبء االنكماش الذي 

شهدته املالية العامة.
ويف ما يخص الدول النامية، ووسط بيئة ضبابية مسيطرة، 
نك�رر دعوتنا لها بمواصلة جهودها من أجل كس�ب ثقة 
املس�تثمرين. وهذا لن يأتي من خالل رفع أسعار الفائدو 
أو وض�ع قيود عىل حركة رؤوس األموال، بل العكس فإن 
األم�ر يحتاج يف الدرج�ة األوىل اىل إج�راء إصالحات مالية 
واقتصادي�ة مؤجلة تعيد التوازن�ات املطلوبة القتصادات 
هذه الدول وتجنبها االعتماد عىل رؤوس األموال القصرية 
األج�ل يف معالج�ة العجز يف حس�اباتها الجاري�ة. كما أن 
األم�ر يحت�اج تنويع مص�ادر الدخل وع�دم االعتماد عىل 
الص�ادرات ملنتجات تتعرض بطبيعته�ا لتقلبات الدورات 
االقتصادي�ة، إضاف�ة إىل االهتمام أكثر بش�مول مختلف 
رشائ�ح املجتمع بثمار التنمية والحرص عىل تجنب الهدر 
يف اس�تخدام املوارد التي عادة م�ا تكون محدودة ونادرة، 
والتأكيد باس�تمرار عىل ترش�يد اس�تخدام ه�ذه املوارد 
وحرص اإلعانات والدعم يف مس�تحقيها للتوصل اىل تعزيز 
ق�درة اقتصادات الدول الناش�ئة ع�ىل مواجهة العواصف 
والتحديات، وبالتايل ضمان استدامة سياستها االقتصادية 
يف تحقي�ق مع�دالت نم�و مرغوب�ة وتحس�ن مس�تمر يف 

مستويات معيشة مواطنيها خالل العام الجديد.

عدنان �أحمد يو�سف
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الدول العربية يف خطر سياسياً، واجتماعياً وأمنياً، فتنظيم 
»داعش« ال يزال يتمدد نحوها، والتحالف الدويل لم يستطع 
ايقافه. حتى اآلن لم يتمكن املجتمع الدويل من وضع خطط 
فعال�ة ملواجهة »داع�ش«، بل بات التنظيم يه�دد باالنتقال 
إىل ال�دول الغربية. لذلك تطرح تس�اؤالت كث�رية عن نجاح 
»التحال�ف« يف مكافحة »داعش«، خصوص�اً أنه بات هناك 
ش�به إجماع دويل وأمريك�ي عىل أن الرضب�ات الجوية غري 

كافية، وال تزال معركة التحالف ضد التنظيم طويلة.
وال ي�زال الغموض يكتن�ف االس�رتاتيجية االمريكية، وذلك 
نتيج�ة عدم توحيد الجه�ود الدولية ملكافح�ة اإلرهاب عرب 
تع�اون الدول يف مواجهته خصوص�اً أن قوة التحالف تقوم 
ع�ىل أمريكا فق�ط. إذا، ما هو الحل املتق�رح أو البديل الذي 
يمك�ن أن يكون مقب�والً لدى جمي�ع ال�دول خصوصاً تلك 

املترضرة من اإلرهاب.
أ: نحو إدارة دولية ملكافحة اإلرهاب

ال ش�ك يف أن خط�ر »داعش« � مع ما يرتكب�ه من جرائم � 
ومكافحت�ه، ال يش�كالن أزمة إقليمية فقط، ب�ل بات أزمة 
دولية متش�عبة األس�باب، واألطراف والتداعيات، وإن كان 
املترضر األكرب دول اإلقليم ال سيما سوريا والعراق. وبالتايل 
فال بد من إيج�اد حل جدي وفعيل لهذه األزمة الدولية. هذا 
الحل يمكن أن يكون من خالل ش�قني، األول تش�كيل إدارة 
دولي�ة ملكافح�ة اإلرهاب، أم�ا الثاني وال�ذي يعترب األنجح 
ملنطقتنا فهو تش�كيل تحالف إقليمي يض�م الدول العربية 

واإلسالمية.
يخض�ع العال�م الي�وم لش�كل م�ن اإلدارة الدولي�ة بجميع 
أطرافه�ا ومكّوناتها، وليس من دول�ة واحدة يف هذا اإلقليم 
قادرة عىل ممارس�ة سيادتها واس�تقاللها كعضو فّعال يف 
املجتم�ع الدويل، ب�ل هناك نزوع لدى بع�ض الدول من أجل 
االع�رتاف له�ا بخياراته�ا الداخلي�ة املس�تقلة وبيشء من 
النف�وذ اإلقليمي، ما يمنع االتفاق بينه�ا من خارج ائتالف 
جام�ع. ويعترب مفهوم اإلدارة الدولية من املفاهيم الحديثة 

يف العالقات الدولية والتنظري الدويل، وقد طرح بش�كل جدي 
ملعالجة العديد من األزمات.

لكن حتى اآلن ال يزال استخدام مفهوم اإلدارة الدولية قليالً 
ج�داً، فلطاملا رفضت ال�دول التنازل عن س�يادتها من أجل 
اتحاد دويل يش�كل مدخالً إلدارة امللفات الحساسة التي تهم 
املجتمع الدويل، باس�تثناء تلك املنظم�ات واملجموعات التي 
تتش�كل من قبل ال�دول الكربى لرعاي�ة مصالحها. فالدول 
ما زالت حتى اآلن ترى أن ال س�لطة تعلو فوق س�لطتها أو 
تف�رض عليها ما ال تريده. لذلك، ف�إن فكرة اإلدارة الدولية 
لم تكن مطروحة عىل املس�توى الدويل، باستثناء ما طرحه 
بعض املنظرين الذين يروون فيها حالً للخالص من املشاكل 

التي تواجه الكثري من األزمات العالقة.
ب: نظرية اإلدارة الدولية

يعت�رب بنتام من أفضل املفكرين الذين أسس�وا الس�تخدام 
عب�ارة قانون دويل أو قواعد دولية. كذلك الفيلس�وف كانت 

الذي نادى بجمهورية عاملية أو اتحاد عاملي للشعوب.
بالنس�بة إىل س�موتس م. ك. فإن خيار االعتقاد بالعالقات 
الدولي�ة من خالل مصطلح اإلدارة الدولية يس�مح بإعطاء 
رؤى لألشخاص وللتفاعالت التي أهملتها األدبيات الواقعية، 

ويجدد التفكري حول فكرة املجتمع الدويل.
إن الدول�ة بصفتها عض�واً يف املؤسس�ات الدولية تقرر مع 
مجموعة الدول املبادئ واإلجراءات التنفيذية يف إطار اإلدارة 
الدولية أو التحكم الدويل، وه�ي التي تتوىل تنفيذ االتفاقات 
وتطبيق القرارات الصادرة عن املؤسس�ات الدولية بموجب 
قوان�ني تصدره�ا يف إط�ار اقليمه�ا كونها ما زال�ت تتمتع 
تجاهه بالس�لطات الترشيعية والقضائية، وهي التي تنقل 

ارادة شعبها إىل املحافل الدولية.
ولذل�ك، يمك�ن تعري�ف اإلدارة الدولية بأنها نش�اط يهدف 

لخلق تفاعل تنظيمي هادف عىل مستوى إقليمي أو دويل.
ويمك�ن الق�ول ان التع�اون الدويل ه�و الخلفي�ة القانوية 
لإلدارة الدولي�ة، وقد أوجدته الحاجة بهدف احالل الس�الم 
واألمن الدوليني. إن السياس�ة املعتمدة يف دولة ما يمكن أن 

تنسحب بآثارها عىل الدول االخرى.
وأكثر م�ا يتجىل التعاون ال�دويل إلدارة الش�ؤون الدولية يف 
مجال عمل املنظمات واملؤسسات الدولية التي يرتكز عملها 
بشكل أسايس ووفقاً ملا جاء يف مواثيقها إىل التعاون الدويل، 
حيث جاءت النصوص الدولية لتؤكد التعاون الدويل بطريقة 
مبارشة وواضحة، وهذا ما نلحظه بش�كل واضح يف ميثاق 

األمم املتحدة.
لكن رسعان ما تكشف األمر عن عدم فعالية التعاون إلدارة 
الش�ؤون الدولية أو أقل�ه إدارة األزمات الدولي�ة، فالتعاون 
يرتك للدول مس�احات أوس�ع م�ن الحرية يف اتخ�اذ القرار 

بالتعاون وبتحديد شكل هذا التعاون.
ه�ذه اإلدارة يمك�ن أن تفّع�ل م�ن قب�ل التنظي�م ال�دويل 
واملنظم�ات الدولية، حيث هناك ارتب�اط بني اإلدارة الدولية 

والتنظيم الدويل، فهذه اإلدارة ال تعمل خارج هذا التنظيم.
وق�د رافقت نظري�ات التنظيم ال�دويل، دع�وات نحو إقامة 
حكوم�ة عاملية للقضاء ع�ىل الفوىض الدولي�ة. لذلك نقول 
إن�ه بدالً م�ن االس�تئثار من قب�ل تحال�ف تق�وده أمريكا 
وتش�ن من خالله الحرب عىل »داعش«، وبدالً من استخدام 
اإلدارة الدولية كمفهوم لح�ل األزمات االقتصادية، األفضل 
اس�تثمارها بش�كل ناج�ح يف مكافحة اإلره�اب، وذلك من 

خ�الل توحي�د الجهود اإلقليمي�ة والدولية وت�رك الخالفات 
والتعنت السيايس جانباً ال سيما من قبل دول لطاملا اتهمت 
بدع�م االره�اب، حتى الوصول إىل تش�كيل تحالف ناجح يف 
مواجهة »داع�ش«، واالعتماد عىل ما تقدم�ه األمم املتحدة 

من قرارات واسرتاتجيات ملكافحة اإلرهاب.
ج: الحل األفضل تحالف إقليمي

اإلرهاب يم�س حالياً منطقتن�ا العربية واالس�المية، لذلك 
م�ن األفضل، تش�كيل تحال�ف عربي إس�المي والتعاون يف 
ه�ذا اإلط�ار ملحارب�ة اإلره�اب، ومن�ع تمدد ه�ذا اإلرهاب 
نح�و كل ال�دول العربي�ة واإلس�المية، ال س�يما أن ميثاق 
األمم املتحدة أف�رد الفصل الثامن للحدي�ث عن التنظيمات 
اإلقليمي�ة، حي�ث تنص املادة 52 أنه لي�س يف هذا امليثاق ما 
يح�ول دون قيام تنظيم�ات أو وكاالت إقليمي�ة تعالج من 
األمور املتعلقة بحفظ الس�لم واألمن الدويل ما يكون العمل 
اإلقليمي صالحاً فيها ومناس�باً ما دام�ت هذه التنظيمات 
أو الوكاالت اإلقليمية ونشاطها متالئمة مع مقاصد »األمم 
املتح�دة« ومبادئها.وأكدت هذه املادة أنه عىل مجلس األمن 
أن يش�جع عىل االستكثار من الحل السلمي لهذه املنازعات 
املحلي�ة بطريق هذه التنظيمات اإلقليمية أو بواس�طة تلك 

الوكاالت اإلقليمية.
امل�ادة 53 من امليثاق أش�ارت اىل ان مجلس األمن يس�تخدم 
تل�ك التنظيم�ات وال�وكاالت اإلقليمي�ة يف أعم�ال القم�ع، 
كلم�ا رأى ذلك مالئم�اً ويكون عملها حينئ�ذ تحت مراقبته 
وإرشاف�ه. لذل�ك فإن قي�ام ه�ذا التحالف ي�ؤدي من دون 
أدن�ى ش�ك إىل نتائج مثمرة، قد ت�ؤدي إىل مكافحة اإلرهاب 
ومحارصت�ه حتى القض�اء عليه.لك�ن بموضوعية، يمكن 
القول إن تشكيل تحالف إقليمي حالياً قد تمنعه، الخالفات 
القائمة ب�ني الدول اإلقليمية، ولكن يمك�ن يف حال توحدت 
الجهود تش�كيله وتفعيله. ويبقى األساس يف مكافحة هذا 
اإلرهاب، العمل عىل منع انتشار االفكار الهدامة والتكفريية 

التي تغذيه.

علي �إبر�هيم مطر

يعترب ح�زب »إرسائي�ل بيتنا« من أح�زاب اليمني 
املتط�رف يف الدول�ة العربية، وقد أنش�أه افيغدور 
ليربم�ان يف مطلع ع�ام 1999. وينص�ب اهتمام 
الح�زب ع�ىل قضاي�ا املهاجرين م�ن جمهوريات 
االتحاد الس�وفياتي الس�ابق، لهذا فإن جمهوره 
محص�ور يف ه�ؤالء الذي�ن ُيغ�ذون الح�زب أثناء 
ويعتم�د  املختلف�ة.  واالجتماع�ات  االنتخاب�ات 
الحزب عىل قاعدة قوامها املس�توطنون املتدينون 

املتطرفون.
وتهدف سياس�ة ح�زب »إرسائيل بيتن�ا« اىل محو 
أي أث�ر عربي داخل فلس�طني املحتل�ة، واالرتكاز 
ع�ىل القوة لتحقيق »األم�ن للمواطن اإلرسائييل«، 
ويراهن ع�ىل القضاء عىل أي مقاوم�ة لالحتالل، 
فقد كان من املؤيدين دائماً للحروب والعدوان عىل 

قطاع غزة خالل الفرتة )2015-2009(.
ويلجأ حزب »ارسائي�ل بيتنا« إىل »القانون« كآلية 
موازي�ة للقوة ملمارس�ة ضغوط عىل فلس�طينيي 
الداخل ومحو أي ق�درة لهم عىل مواجهة وإعاقة 
بن�اء دول�ة يهودي�ة خالصة، ويدع�و بوضوح إىل 
ترحي�ل الفلس�طينيني املتمس�كني بهويته�م من 
املناط�ق املحتل�ة. ويهت�م بش�كل أك�رب بقضاي�ا 
املس�توطنني املهاجري�ن من جمهوري�ات االتحاد 
الس�وفياتي س�ابقاً وه�م خزان�ه االنتخابي كما 
أس�لفنا، حيث يش�كلون نحو عرشين يف املئة من 

سكان ارسائيل يف بداية العام الحايل 2015.
ويؤك�د متابعون أن تش�كيل تحال�ف »الليكود – 
بيتن�ا« خالل ترشي�ن االول )اكتوبر( 2012 بدمج 
قائمت�ي »الليك�ود« بزعام�ة بنيام�ني نتانياه�و 
و«إرسائي�ل بيتنا« بزعامة أفيغدور ليربمان، وهو 
تحال�ف يمين�ي، أدى إىل ضم�ان نتانياه�و ف�وزاً 
مريح�اً يف انتخاب�ات الكنيس�ت التاس�عة عرشة، 
وبالتايل ضم�ان والية ثاني�ة عىل الت�وايل والثالثة 
يف تاريخ�ه الس�يايس كرئي�س للحكوم�ة، ناهيك 
ع�ن تجن�ب نتانياه�و ابت�زاز األح�زاب الصغرية 
وبخاصة األحزاب »الحريدية« يف تشكيل الحكومة 

االئتالفية.
وق�د حصل ح�زب »ارسائي�ل بيتن�ا« يف انتخابات 
الكنيس�ت ال�15 يف عام 1999 عىل أربعة مقاعد. 
وتب�ني بع�د االنتخابات املذك�ورة أن ه�ذا الحزب 
مرك�ب يف أساس�ه من قائمت�ني هم�ا: »إرسائيل 
بيتنا«، ويمثلها عضوا الكنيست افيغدور ليربمان 
واليع�ازر كوه�ني، والثاني�ة ويطلق عليها اس�م 
»علياه«، وتعن�ي الهجرة إىل ارسائيل من الخارج، 
ويمثلها عضوا الكنيست يوري شطرين وميخائيل 

نودملان.
وق�د دخ�ل الح�زب بمجمل�ه عش�ية االنتخابات 
املذك�ورة يف رصاع ح�ول كس�ب الناخب�ني م�ن 
املهاجري�ن الروس مع حزب »يرسائي�ل بعلياه«، 
الذي يقوده ناتان شارانس�كي. ولحزب »ارسائيل 
بيتن�ا« حالي�اً 15 مقع�داً يف الكنيس�ت )من أصل 
120(، كم�ا يس�تحوذ الح�زب عىل س�تة مقاعد 
وزارية يف الحكومة الحالية التي يرتأس�ها بنيامني 
نتانياهو، ومن أهم تلك الوزارات وزارة الخارجية 

التي يتوالها أفيغدور ليربمان.
وح�ول الحمل�ة االنتخابي�ة لالنتخاب�ات املزم�ع 
اجراؤها يف 17 آذار )مارس( املقبل، عاود ليربمان 
اس�تخدام الش�عار القديم، الذي كان قد طرحه يف 
االنتخابات السابقة، وبحسبه ال مواطنة من دون 
والء، واملوّجه بشكل مبارش إىل العرب الفلسطينيني 
الذين يسكنون داخل إرسائيل، ويدعو ليربمان من 
خالل هذا الش�عار إىل مكافأة الذين يس�اهمون يف 
بناء الدول�ة، وفرض إج�راءات عقابية عىل أولئك 
الذين ال يفعلون ذل�ك، بما يف ذلك النواب العرب يف 

الكنيست.
وأش�ارت وس�ائل اعالم ارسائيلية أخ�رياً إىل رؤية 
ليربمان الخاّصة بخطة سالم مقرتحة، والتي دعا 
فيها إىل تمويل هجرة املواطنني العرب، أي إبعادهم 
عن إرسائيل، كما نقل عنه قوله إّنه ُيفّضل التنازل 
عن املناطق التي تس�كنها غالبية عربية يف شمال 
إرسائي�ل لصالح الدولة الفلس�طينية املس�تقبلية 
وتقديم حواف�ز اقتصادية لع�رب إرسائيل، الذين 
ُيش�ّكلون أكثر من 20 يف املئة من سكان إرسائيل، 
لتش�جيعهم عىل مغادرتها.وق�ام حزب »ارسائيل 
بيتن�ا« بعدد م�ن الخطوات املعادية لفلس�طينيي 
الداخل بغية ترس�يخ فكرة يهودي�ة إرسائيل عىل 
األرض، منها تقديم أح�د أعضائه مرشوع قانون 
جديد يدعو إىل إلغاء اعتبار العربية لغة رس�مية يف 
إرسائي�ل، وجعل العربية اللغة الرس�مية الوحيدة 
للدول�ة به�دف تكري�س يهوديتها، وه�و ما أيده 
اليمني املتط�رف اإلرسائييل عىل اخت�الف تياراته.

لكن مجمع اللغ�ة العربية داخل أرايض 48 رفض 
امل�رشوع املذك�ور، واعت�ربه مرشوع�ًا عنرصي�ًا 
مجحفاً بحق الفلسطينيني، ويسعى ملحو تاريخهم 
وذاكرتهم. اضافة اىل ذلك تزعم الحزب كذلك حملة 
ملن�ع رفع اآلذان يف املس�اجد بالق�دس، حيث أحيا 
مرشوع قانون قديم رف�ض من قبل، وقدمه مرة 
أخرى للكنيس�ت ملنع اس�تخدام مكربات الصوت 
يف املس�اجد، بدعوى أن اآلذان يزعج اإلرسائيليني، 
وحظي املرشوع بتأييد ودعم كبري من زعيم الحزب 
ليربمان. وهو ما اعتربه فلسطينيو الداخل خطوة 
عنرصية تمس بحري�ة األدي�ان والعبادة.وطالب 
ح�زب »ارسائي�ل بيتنا« أيض�اً بإدخ�ال تعديالت 
عىل مرشوع قانون املس�اواة إلجبار الش�باب من 
فلس�طينيي الداخل عىل أداء الخدمة العس�كرية. 
وتؤك�د الترصيح�ات املتكررة لرموز ه�ذا الحزب 
أن ه�دف الصهيونية هو الحفاظ ع�ىل دولة ذات 
قومي�ة واح�دة، هي اليهودي�ة، وأن وج�ود أقلية 
أخرى كب�رية يتناقض مع هذا اله�دف، ويناقض 
فك�رة الحفاظ عىل الدولة اليهودية النقية.ويبقى 
القول انه رغم الوزن النس�بي الكبري الذي يستأثر 
به حزب »ارسائيل بيتنا« يف الكنيسيت والحكومة 
االرسائيلي�ة الحالية، بيد أن قضايا الفس�اد الذي 
تالحق بعض رموزه، قد تفقده املزيد من أهميته 
النس�بية يف املؤسس�تني التنفيذي�ة والترشيعي�ة، 
بغض النظر عن تحالفاته الحزبية التي سيخوض 

من خاللها االنتخابات القادمة.

نبيل �ل�سهلي

حزب »إرسائيل بيتنا« 
واالنتخابات املقبلة

نحو إدارة دولية ملكافحة اإلرهاب

فوؤ�د ح�سون
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القاهرة: تتحدث الفنانة التركية "هاديس�ي" 
ببس�اطة وعفوية وتتعامل بتواضع وبساطة 
رغ�م ش�هرتها العالمية. ذلك ألنه�ا عانت في 
نش�أتها بعد انفصال والديها وشهدت معاناة 
والدته�ا خالل تربيتها. تن�وي الزواج وتتمنى 
األمومة وتعتب�ر أن الفنان يجب أن يعتزل في 
عقده الس�تين، وفي ه�ذا الح�وار المزيد عن 

هاديسي:
*هل س�اهم تحقيقك للنجاح في وقٍت قصير 

وفي سٍن صغير في نضجك أيضا؟
- نعم، أش�عر أنني أصبحت أكثر نضجاً، وحقاً 
كلما تقدم اإلنس�ان بالعمر س�يرغب بطريقٍة 
ما أن يرتاح ويشعر بالسكينة من داخله. وإن 
أراد أن يجع�ل عالم�ه الخاص س�عيداً ومليئاً 
بالطمأنينة يجب أن يحاول جاهداً في تحقيق 

هذا بنفسه. 
*لو عشِت في مكاٍن أخر غير تركيا ، هل كنِت 

سترسمين لنفسك طريقاً مختلفاً؟
- ربما لو تسألوني "لو لم ينفصل والداك وأنِت 
في عمر الحادية عش�ر أين كنِت س�تكونين"، 
فهذا هو الس�ؤال بالضب�ط . وفي الحقيقة أنا 
كن�ت أعيش م�ع والدتي. ربما ل�و كان والدي 
يعي�ش معن�ا باس�تمرار، ل�م يك�ن س�يرغب 
بممارس�تي للموس�يقى. وكان م�ن الممكن 
أن تط�رأ في حياتي تط�ورات مختلفة. ولكن 

مؤمن�ة  ل�كل أن�ا  أن 

شخص قدره المكتوب.
*إذاً كيف أّثر عليِك انفصال والديك؟

- أن�ا كبرت مع أم قوي�ة جداً. حتى 
يمكنن�ي الق�ول أن أم�ي ربتن�ا 
بمفرده�ا. ول�م يك�ن لدين�ا 
عالق�ة قريب�ة م�ع أبي . 
وأنا كنت ش�اهدة على 
معان�اة أم�ي مادي�اً 
ومعنوياً خالل فترة 
ولكنه�ا  تربيتن�ا، 
حت�ى ف�ي ه�ذه 
األوقات الصعبة 
دائم�ا  كان�ت 
"ال  لنا:  تقول 
ا  تس�محو
ألي  أب�دا 

شخص في هذه الحياة أن يحط من قدركم أو 
يستحقركم. تعلموا واكسبوا المال بنفسكم" 
. دعمتنا كثيراً في موضوع التعليم . لهذا أريد 
اآلن أن أجع�ل أمي تعيش مثل األميرات. وهي 

بالنسبة لنا ملكة حقيقية.
*برأيك، أي نوع من األمهات ستكونين؟

- س�أكون أماً متفهمة ومنفتحة جداً. ولكني 
أري�د اإلعتن�اء بطفل�ي أيض�اً. أرى من حولي 
األمه�ات واآلب�اء يعملون بش�كل مبالغ فيه، 
ويترك�ون أوالدهم للمربي�ات. أريد أن أقضي 
وقتاً مع طفلي، وأن أكون بجانبه في لحظاته 

المهمة من حياته.
*هل تعيش�ين أزمة ثقة في عالقاتك باعتبار 

أنك طفلة ألم وأب منفصلين؟
- يوج�د ف�ي حيات�ي الكثير من الن�اس الذين 
عرفته�م وأراه�م مث�ل أصدقائ�ي ولكن لدي 
القليل جداً من األصدقاء المقربين، ال أستطيع 
أن أثق في الناس بسرعة.  حتى بعدما أصبحت 
مشهورة أيضاً لم أكّون العديد من الصداقات. 
أنا حريصة في عالقاتي، فماضي اإلنس�ان، 

يؤثر بمستقبله وخطواته بالطبع.
*هل دللتك الشهرة؟

- أنا أتكلم بصدق ، لم يس�بق أن تكّبرت أبداً. 
ف�ي رأيي أنا لم أتدلل. في داخلي كنت أش�عر 
ببع�ض الدالل الصغير ولكن ه�ذا ليس نوعاً 
م�ن الدالل القبي�ح . أنا أعط�ي اهتماماً لمن 
يحضر الش�اي ف�ي موق�ع التصوير 
اهتمام�ي  ق�در  بنف�س  تمام�ا 
بالمخرج. وال أترك موقع التصوير 

قبل أن أسلم على كل طاقم العمل بيدي.

*ما هي أكثر الصفات التي تحبينها بنفسك؟
- أنن�ي أنظ�ر إل�ى ال�كل بنفس النظ�رة. لدي 
تكوين ش�خصية عادلة. حتى مس�اعدتي في 

البيت تعني الكثير بالنسبة لي.
*أي�ن تتخيلين نفس�ك بعد عش�رين عاماً من 

اآلن؟
- بعد عش�رين عاماً سأكون في عمر التاسعة 
واألربعي�ن . إن ش�اء الل�ه حت�ى ذل�ك الوقت 
س�أنجح بتكوين زواج ناجح. وأريد أن يصبح 
ل�دي بعض األطفال. وأن أك�ون ما زلت أعمل 
في مجال الفن. ألنني أرى أن س�ن الستين هو 
األنس�ب العتزال الفن. وأن أعتقد إذا أعطاني 

الله عمراً سأعتزل في سن الستين. 
*تم تداول صورك في وسائل اإلعالم مع رجل 
األعمال "هاكان باش"، ه�ل هذا بداية لقصة 

حب جديدة؟
- "ه�اكان" ه�و صديق مقرب لي وش�خص 
أحب�ه كثي�راً. ولكن ال أعرف ماذا س�تجلب لنا 
األي�ام القادم�ة. ولكن أن�ا ق�ول اذا رأيتمونا 
مع�ا ال تس�تغربوا. خيراً إن ش�اء الل�ه، وهذا 

الموضوع "قسمة ونصيب".
*ما ه�ي المعايي�ر المهم�ة بالنس�بة لِك في 

العالقات؟ 
- أن يك�ون حبيبي وس�يماً، لكن، ليس�ت تلك 
المش�كلة الكبي�رة بالنس�بة لي. فأهم ش�يء 
بالنس�بة ل�ي ه�و أن يفهمن�ي، وأن يظه�ر 
اإلحت�رام لعمل�ي. يج�ب أن يتقب�ل الش�هرة 
بشكٍل ما. يجب أن يكون هادئاً وواثقاً بنفسه 
ليس�تحقني. ألن�ه إذا كان س�يتقلب بمزاجه، 
وس�يدخل في حرب "األنا " لن تسير عالقتنا 

بشكل جيد.
* ت�م توزي�ع ألبوم�ك األخير "توصي�ة " في 
األس�واق ف�ي منتصف فص�ل الصي�ف. فهل 

تظنين أنه حقق النجاح المنتظر؟
- عندما أنظر إلى غالف األلبوم أشعر بالغرابة 
وأق�ول "ك�م أن�ا مختلفة هن�ا". ف�ي األلبوم 
الماض�ي كان�ت توج�د "هاديس�ي" الت�ي ال 
تس�تطيع أن تعرف ماذا تري�د. ولكن في هذا 
األلب�وم، وبمج�رد النظر على غالفه، س�نرى 
إمرأة ش�ابة واثقة من نفس�ها. فالغالف حقاً 
معب�ر ج�داً .ولق�د تحملت ألول م�رة في هذا 
األلبوم مس�ؤولية االنت�اج مع أخت�ي، وهذه 
أيضا كانت تجربة مختلفة تماماً. هذا األلبوم 
أث�ر بي ج�داً، وقدم�ت في�ه أغان�ي أعجبتني 

كثيراً.
*عندم�ا اخترت�ي اغني�ات ألبومك، ه�ل كنِت 

مقتنعة بها تماماً؟
- أنا أستمع إلي األغاني بنفسي . وال اُسمعها 
ألش�خاص كثيري�ن. إنما مثال أخت�ي "ديريا" 
تس�مع األغاني بع�د قراءتها، لكن�ي قليالً ما 
أسألها "ما رايك في األغاني". فأنا أثق بنفسي 

جداً في هذا الموضوع .
*لق�د أحب الناس أغنيتك "أين أنت يا حبيبي" 

جدا وخاصة األطفال، لماذا برأيك؟
- أنا أعتقد أنها أعجبت الكثيرين ألن موسيقاها 
كلها هتاف. وأيض�ا  ألن كلماتها ممتعة جداً. 
أما بالنس�بة ألس�لوب كلماتها فه�ي ذكرتني 

بكلمات أغنيتي " الشاب المجنون".  

جينيفر لوبيز: تعرضت لصدمات عاطفية.. 
 

تحدثت النجمة جينيفر لوبيز عن دورها بفيلم " The boy Next door " والتي ُتجسد من خالله دور امرأة 
ُمطلقة لديها أطفال و تقع في حب جارها الشاب الذي يصغرها في العمر.

وقال�ت "لوبي�ز"، من خ�الل حوار اجرت�ه مع مجل�ة self،: "تعاطفت مع ش�خصية كلير التي جس�دتها 
خالل احداث الفيلم النها تش�بهني , فانا مثل جميع نس�اء العالم , تعرضت للخداع و العديد من الصدمات 

العاطفية".
و أضاف�ت : " أن�ا وقعت ايض�اً في حب رجل يصغرني ف�ي العمر مرة واحدة في حيات�ي , لذلك عرفت جيداً 
مش�اعر هذه الش�خصية".وحول عملها مع النجمات تقول: ش�اركت بمسلس�لين مع النجمة ميرفت أمين 
ف�ي »كلمة حق« و »مدرس�ة األحالم« ووجدتها متواضعة جدا وجميلة ف�ي تعامالتها وعملت مع حنان ترك 
في »القطة العميا« و »األخت تريز«، ودائما أجدها األخت والصديقة. وبالنس�بة لتقديمها أغنية في مسلس�ل 
»مدرس�ة األحالم« وعدم ظهورها في الغناء تقول: في مرحلة الثانوية تقدمت إلى مس�ابقة »س�وبر س�تار« 

ونجحت في المرحلة األول ولم أكمل وقالوا لي إن صوتي يشبه صوت أصالة لكنني أبعدت.
وتضيف: أحب الغناء جدا وأفضل األصوات عندي الراحلة وردة، التي أؤدي أغانيها بش�كل جيد كما أحب أصوات 

جنات وشيرين عبد الوهاب.
وتعمل رانيا الخواجة على إثبات نفس�ها بالتمثيل أوال ثم تس�عى لتقديم صوتها للجمهور كلما أمكن.وعن السينما 
تق�ول: قدمت فيلما واحدا هو »البل�د دي فيها حكومة«، إخراج عبد العزيز حش�اد، واتمنى دخولها وأتفاءل بالعام 
الحالي وأمامي بعض العروض ما زالت في مرحلة المناقشة واالتفاق.واختتمت: السينما مهمة جدا ألي ممثل ألنها 

كما يقال ذاكرة التاريخ ويهمني أن ادخل تلك الذاكرة بأعمال جيدة.
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   القاهرة: شرح الكاتب الشاب محمد ابراهيم طعيمة أن كتابه الجديد "عفريتة هانم" الذي يتناول 
قصة حياة الفنانة الراحلة سامية جمال يتطرق للعديد من التفاصيل الدقيقة في حياتها والتي تعرض 
للمرة األولى مشيرًا ألنه حاول من خالل الكتاب تعريف الجمهور بواحدة من أهم الفنانات في القرن 

العشرين على اإلطالق حيث سيتواجد في مهرجان القاهرة الدولي للكتاب.
وأضاف "طعيمة" أن الكتاب يكشف عن قصة الحب بين سامية جمال والفنان فريد األطرش الذي 
وصفها في أحد اللقاءات التليفزيونية بأنه حب عمرها على الرغم من عدم ارتباطهما. مشيرًا ألنه 

استعان بلقاءات اذاعية وتليفزيونية نادرة للفنانة الراحلة مع االعالمي طارق حبيب باإلضافة إلي لقاء 
آخر جمع بين سامية جمال وزوجها في ذلك الوقت الفنان رشدي أباظة والفنانة ميرفت أمين.وأوضح أنه 
اطلع على عشرات اللقاءات الصحافية التي أجرتها الفنانة الراحلة وتشرت في المجالت الصحافية مؤكدًا 
على أنه استند أيضا إلي لقاءات لمقربين منها منهم الفنان سمير صبري وخبير الماكيير محمد عشوب 

واإلعالمي وجدي الحكيم.

اضطر نجم الكوميديا محمد سعد، 
الى تأجيل تصوير فيلمه السينمائي 
الجديد "حياتي مدلدلة" الى الشهر 
القادم، وذلك لعدم اتمام التعاقد 
مع جميع األبطال المشاركين في 

العمل."حياتي مدلدلة" بطولة محمد 
سعد وحسن حسني، وتدور أحداثه 

حول حياة البسطاء والمهمشين، 
الذين يعيشون في الحارات الفقيرة 

وتحت الكباري.

رهيام عبدالغفور "راقصة" تنصب شباكها 
 

انضم�ت الفنانة ريهام عبد الغفور الى اس�رة مسلس�ل "ح�ارة اليهود"، وذلك بع�د ان تعاقدت 
مؤخًرا على المشاركة في العمل، المقرر طرحه خالل شهر رمضان القادم.

"ريهام" ستلعب ضمن احداث المسلسل دور جديد عليها تماما، حيث ستجسد شخصية راقصة 
تدعى ملك، والتي تس�عى ألن تمتلك قلب حبيبها المس�لم إبراهيم "إي�اد نصار"، وللوصول إلى 
قلبه، س�تتصارع مع الفتاة الجميلة اليهودية ليلي "منة ش�لبي"."حارة اليهود" بطولة ريهام 
عبدالغف�ور، منة ش�لبي، إياد نصار، وإنجي ش�رف، وم�ن تأليف مدحت الع�دل، وإخراج ماندو 

العدل. 

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

اغان تتحايل عىل الرقيب
 ال ادري ما الذي حدث للطرب االصيل مؤخرا؟1

ول�م كل ذل�ك االبتعاد ع�ن الرصانة وقب�ل اليوم تم 
تصوير مجموعة من )الكليبات الغنائية( داخل غرف 
الن�وم.. وحتى على الف�راش.. ووقتها قلن�ا : وماذا 

سيحصل بعد ذلك ؟!
وال�ذي حدث ظه�رت )كليبات اخ�رى( داخل الحرم 
الجامعي.. ولكن بشكل ملفت لالنتباه واالمتعاض.. 

وكمث�ال على ذلك اغني�ة )بتكذب عل�ي( التي قامت 
المطربة )ماريا( بتصويرها داخل مدرس�ة للبنات.. 
حيث قامت المطربة بتجسيد دور  طالبة وهي تؤدي 
ح�ركات ذات ايح�اءات مغري�ة من خ�الل اظهارها 
لمفاتنها لاليقاع بمدرسها داخل الصف.. حتى يتبين 
للمش�اهد بأن تلك المؤسس�ة التربوي�ة كأنها مكان 

لممارسة الحب.. او ملتقى للعشاق!!.

ولي�س ه�ذا فق�ط.. ب�ل تم�ادت االغني�ة باظه�ار 
المدرس�ات وحتى  مديرة المدرس�ة وهن يهمن حبا 
وغراما بذلك المدرس الذي يشاركهن في تلك االفعال 

والحركات المنافية لالداب العامة !!.
ثم ياتي المطرب )عزيز عبدو( حينما يتخيل نفس�ه 
مريضا داخل احدى المستش�فيات .. ووس�ط جمع 
م�ن )مالئكة الرحمة( يتس�ابقن م�ن اجل الحصول 

عليه.. حتى يجد نفسه اسيرا تحت )رحمة الطبيبة( 
الت�ي تعامل�ه وبكل تل�ك )الس�ادية( بدءا م�ن الكي 
بالكهرباء .. واستخدام المشارط الجارحة لتنال من 
جس�ده.. حتى يص�ل االمر ان تفقأ عيني�ة .. وما ان 
تصل  الى مبتغاها .. وبمشاهد اباحية حد التعري في 
الف�راش .. حتى تتقدم منه لتطب�ع على جبينه قبله 
الثناء والش�كر لما حققه لها من رضوخ واستجابة 

لرغباتها )السادية( !!.
عند ذاك  يصحو ذلك المريض من حلمه ليجد نفس�ه 
على ف�راش  المرض والى جانبه تل�ك الطبيبة وهي 

عارية وتغطي جسدها بمالبس مالئكة الرحمة!!.
نع�م لق�د وصلت مثل تل�ك االغاني تحاك�ي )االفالم 
الممنوع�ة( ولك�ن ع�ن طري�ق االغان�ي المفبركة 

المتحايلة على الرقيب!!.

ت�سف نف�سها بالإن�سانة �لعادلة وترى يف �أمها ملكة حقيقية
هادييس : سأكون أمًا جيدة وسأعتزل الفن يف عمر الستني



يعت�رف أنه مثلما يش�عر أحيان�اً باألمل والتفاؤل يش�عر أحياناً 
أخ�رى بالخيبة والحس�رة، ويتكل�م عن األس�باب. النجم الكبير 
محم�ود عب�د العزيز يعل�ن أنه اتخذ ق�راراً بالغياب عن شاش�ة 
رمض�ان المقبل، ويتح�دث عن يحي�ى الفخران�ي ونيللي كريم 
وأحمد حلمي ومنى زكي، وعودته إلى السينما بعد غياب طويل، 
وينفي الشائعة السخيفة التي فوجئ بها، ويكشف المكان الذي 
يشعر فيه بالراحة والدفء، وطريقته للتخلص من التوتر، ورأيه 

في ولديه محمد كمنتج وكريم كممثل.
- هل صحيح أنك قررت الغياب عن ماراتون رمضان 2015؟

حتى اآلن ال ينتابني ش�عور بتقديم مسلس�ل جديد في رمضان، 
ألنن�ي أرى أن مسلس�لي األخي�ر »جب�ل الح�ال« حق�ق نجاحاً 
جماهيرياً كبيراً في رمضان الماضي، وال أريد أبداً أن أقدم تجربة 
فنية جديدة تكون في مس�توى أقل منه، باإلضافة إلى أن تقديم 
مسلس�ل كل عام ليس باألمر السهل أبداً، فذلك يحتاج مني ومن 
المؤلف والمخرج إلى عقد جلس�ات عم�ل مكثفة، ووقتاً طوياً 
لاس�تقرار على سيناريو جيد ألقدمه للجمهور، وأرى أن الوقت 

لم يعد كافياً، ولذلك األفضل أال أتعّجل تنفيذ أي عمل.
- »جبل الحال« مسلسل حّقق نجاحاً كبيراً مع الجمهور لكن لم 

ينل النجاح نفسه مقارنة بمسلسات أخرى، ما تعليقك؟
ال أعتقد ذلك أبداً، ألنه حقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور المصري 
عامة وفي الوطن العربي أيضاً. وعموماً فكرة المقارنة هذه لم 

تشغلني يوماً في تاريخي الطويل.
- ل�م تق�دم في الدرام�ا التلفزيونية س�وى أعم�ال قليلة عكس 

أفامك السينمائية التي مألت مشوارك الفني، فما السبب؟
الس�ينما عش�قي األول واألخي�ر، لكن حب�ي للدرام�ا المصرية 
يدفعن�ي لتقدي�م تج�ارب قليلة من حي�ن إلى آخ�ر. والحمد لله 
أن المسلس�ات الت�ي قدمتها في مش�واري الفن�ي، مثل »رأفت 
الهجان« و»البش�اير« و»محم�ود المصري«، حقق�ت نجاحات 

كبيرة أعتز بها.
- كيف ترى مستوى الدراما المصرية في السنوات األخيرة؟

األعمال الدرامية تطّورت بش�كل كبير السنين الماضية، وحدثت 
قف�زة كبيرة في الش�كل والمضم�ون، فمواضيع المسلس�ات 
أصبح�ت تامس الواق�ع المصري بش�كل كبير، رغ�م أن هناك 
أعم�االً تلفزيوني�ة ال تتن�اول الح�دث الذي نعيش�ه، وتس�تورد 

أفكارها من السينما العالمية الغربية.
ع�اوة عل�ى أن تصوير المسلس�ات أصبح مختلف�اً حالياً عما 
كن�ا نقوم ب�ه ف�ي بدايتنا الفني�ة، حين كن�ا نص�ور بكاميرات 
ذات أحج�ام كبي�رة، أما حالي�اً فالكاميرات ت�كاد ال ترى بالعين 

المج�ردة، وذلك يدل على مس�توى التطور ال�ذي وصلنا إليه في 
الدراما التلفزيونية.

- هل أن�ت من الفنانين الذين يؤمنون ب�أن فنهم يجب أن يوّجه 
رسالة للجمهور أم أنه لمجرد المتعة والتسلية فقط؟

الفن ال بد أن يرتقي بمشاعر المشاهد وإنسانيته، ويوعيه أيضاً 
على واقعه ومشاكله، ويحاول إيجاد حلول حتى لو بدائية لبعض 
المش�كات أو حت�ى لفت نظره إليها، لذل�ك أرى أن أي عمل فني 
يجب أن يكون فيه رس�الة إنس�انية، حتى لو كانت بسيطة، إلى 
جان�ب تقديم متع�ة وترفيه في هذا العمل، حت�ى ال يكون ثقياً 

على المشاهد في النهاية.
- م�اذا تق�ول عن بعض الفناني�ن الذين تعانوا مع�ك في الفترة 

األخيرة؟
مسلسل »جبل الحال« جمع كوكبة من الفنانين، 

مثل نيرمي�ن الفقي وطارق لطف�ي والنجمة 
الكبيرة وف�اء عامر وإيه�اب فهمي وهبة 

مج�دي وخالد س�ليم ونيرمين ماه�ر والفنانة القديرة س�لوى 
خطاب، وكلهم فنانون موهوبون جداً. 

وتجمعني بوفاء عامر وسلوى خطاب صداقة قوية منذ سنوات 
طويل�ة، باإلضافة إلى أن طارق لطفي فنان محترم وقدم أدواراً 
مميزة في مش�واره الفن�ي، وأعجبني كثيراً دوره في مسلس�ل 

»عد تنازلي« الذي قدمه رمضان الماضي.
- هل صحي�ح أن ثمة خافات بينك وبين ش�ركة »فنون مصر« 
رغم أن ابنك محمد أحد ماكيها مما أدى لعدم تقديمك مسلس�ًا 

جديداً رمضان 2015؟
ه�ذا الكام غير صحيح، فعاقتي ب�»فنون مصر« جيدة جداً وال 
توج�د أزمات أو خافات أو مش�اكل بيننا، وهذه كلها ش�ائعات 

سخيفة وال أعرف مصدرها. 
أما بالنسبة إلى عدم تقديمي مسلساً في رمضان المقبل، فكما 
أك�دت األمر يرج�ع إلى أنه لم يقنعني س�يناريو جديد حتى اآلن 

ألخوض به الموسم الرمضاني.
- »أوضتي�ن وصال�ة« فيلم�ك الس�ينمائي الجدي�د ال�ذي تنوي 
تقديمه لجمه�ورك أوائل العام الجديد ما س�بب تأجيل تصويره 

حتى اآلن؟
التأجي�ل يعود إل�ى الظ�روف السياس�ية التي تواجهه�ا الباد، 
باإلضافة إلى س�فري إلى المغرب لتكريم�ي هناك وبقائي فيها 
لفترة، لكني أشعر بأنه سيكون فيلماً رائعاً وعودة قوية لي إلى 

شاشة السينما الفترة المقبلة.
- ألم يتدهور حال الس�ينما بش�كل كبير في الس�نوات األخيرة؟ 
أال يقلق�ك ذل�ك م�ن خوض تجرب�ة س�ينمائية في ه�ذه الفترة 

بالتحديد؟
التده�ور لي�س موج�وداً ف�ي الس�ينما أو الفن فحس�ب، وإنما 
أصبحنا نعاني تخبطاً كبيراً في كل مجاالت الحياة. أما بالنس�بة 
إلى الس�ينما المصرية فاألمر يعود إلى تراجع منتجين كبار عن 
المس�اهمة في تقديم أفام جيدة، وذلك لم يحدث منذ عش�رات 
الس�نين ومرحلة أفام األبيض واألسود. لكن أشعر بأن السينما 
س�تعود بقوة في الفترة المقبلة، خاصة بعد ظهور أفام مميزة 

في الفترة األخيرة.

إليسا حتسد الكلب!
 

بيروت – القدس العربي«: اس�تغربت األوساط المتابعة التعليق والصورة اللتين نشرتهما 
النجمة اللبنانية اليسا »لكلٍب«عبر حسابها الخاص على موقع »تويتر«، حيث بدا الكلب 

وهو نائم على العشب، واكتفت مّعلقة : »أنا أحسده«.
ويبقى »اللغز« الذي يجول في الخاطر، لماذا نش�رت إليس�ا هذه الصورة؟ وما 
هو المغزى منها؟ ولماذا تحس�د هذا الكلب؟ أس�ئلة تجول في البال وال تجد لها 

الجواب، بانتظار تفسير منها.
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بيروت –أطلعت الفنانة اللبنانية نيكول سابا 
جمهورها على تحضيرها لمفاجأة سينمائية 

ستعلن عنها الحقًا خالل أيام.
واكتفت هذه المعلومة، التي كشفتها عبر 

حسابها الخاص على موقع التواصل اإلجتماعي 
»فيس بوك« التالي: »مفاجأة سينمائية خالل 

أيام«.
يذكر أن نيكول سابا تشارك في رمضان المقبل 

بمسلسلين . المسلسل االول عنوانه نصيبي 
وقسمتك والمسلسل الثاني بعنوان ألف ليلة 

وليلة.

بيروت –تّوجهت الفنانة هيفاء وهبي الى مصر تمهيدًا للبدء بقراءة مسلسلها الدراّمي الجديد 
بعنوان »مريم«، الذي ستلعب فيه دور البطولة الى جانب النجم المصري خالد النبوي.ومن 
المّقرر أن تنطلق عملية التصوير لهذا المسلسل، وهو من انتاج عاطف كامل وكتبه أيمن 

سالمة وإخراج محمد علي، الذي أخرج »فرعون« و«كايرو« في مصر في شهر شباط/فبراير 
المقبل على أن يسّتمر التصوير لمدة أربعة أشهر تمهيدًا لدخوله في السباق الرمضاني 

الجديد المقبل. وكانت هيفاء وهبي قد شاركت العام الماضي في مسلسل »كالم على ورق«، 
الذي عرض في رمضان 2014 .في سياق آخر، تنشغل هيفاء هذه األيام بتسجيل ألبومها 
الغنائي الجديد المرتقب طرحه قريبًا، ويضم 12 أغنية كانت قد تعاونت فيها مع شعراء 

وملحنين معروفين كما تعاونت مع أسماء جديدة أخرى. الى ذلك تجدر اإلشارة الى أّن هيفاء 
وهبي كانت ضمن قائمة أجمل 10 نساء في العالم وفقًا لموقع »يو سيتي غايد«، كما تّصدرت 

قائمة أفضل نجوم العرب، الذين قّدموا عروضًا راقصة في أغنياتهم المصورة.

القاهرة: سجل السيناريست مدحت العدل 
قصيدة خاصة برثاء سيدة الشاشة العربية 

الفنانة الراحلة فاتن حمامة مؤخرًا، وهي القصيدة 
التي كتبها بتشجيع من االعالمية المصرية منى 

الشاذلي.وسجل العدل القصيدة بعنوان "اللي 
اسمها فاتن"، فيما تضمنت المشاهد لقطات 
مختلفة من أعمال "حمامة" التي قدمتها في 

أعمالها السينمائية، علمًا بأنه انتهى من كتابتها 
في ٌأقل من 24 ساعة.هذا ويقول مطلع القصيدة 
" زي الشهاب انطلق ..زى القمر مايطل ..القلب 

لما صدق..فاتن بلون الفل".

جنات توثق صفحتها اجلديدة عىل فيسبوك
 القاهرة: وثقت الفنانة المغربية الش�ابة جنات صفحتها الرس�مية على "فيس�بوك" بالعامة 
الزرقاء وذلك بعدما قامت بتدش�ين الصفحة منذ عدة شهور لتتواصل من خالها مع الجمهور. 
وهذه الصفحة الرسمية ل�"جنات" هي ثاني صفحة تقوم بإنشائها منذ دخولها الوسط الفني، 
حيث كانت شركة "Good News" التي تعاقدت معها في البداية قد أسست صفحة تحمل اسمها 
وجمع�ت مئ�ات اآلالف من المعجبين لك�ن جنات توقفت ع�ن متابعة الصفحة م�ع مغادرتها 

الشركة وعدم تمكنها من استعادة إدارة الصفحة قبل نحو 3 سنوات.

اغان تتحايل عىل الرقيب
 ال ادري ما الذي حدث للطرب االصيل مؤخرا؟1

ول�م كل ذل�ك االبتعاد ع�ن الرصانة وقب�ل اليوم تم 
تصوير مجموعة من )الكليبات الغنائية( داخل غرف 
الن�وم.. وحتى على الف�راش.. ووقتها قلن�ا : وماذا 

سيحصل بعد ذلك ؟!
وال�ذي حدث ظه�رت )كليبات اخ�رى( داخل الحرم 
الجامعي.. ولكن بشكل ملفت لانتباه واالمتعاض.. 

وكمث�ال على ذلك اغني�ة )بتكذب عل�ي( التي قامت 
المطربة )ماريا( بتصويرها داخل مدرس�ة للبنات.. 
حيث قامت المطربة بتجسيد دور  طالبة وهي تؤدي 
ح�ركات ذات ايح�اءات مغري�ة من خ�ال اظهارها 
لمفاتنها لايقاع بمدرسها داخل الصف.. حتى يتبين 
للمش�اهد بأن تلك المؤسس�ة التربوي�ة كأنها مكان 

لممارسة الحب.. او ملتقى للعشاق!!.

ولي�س ه�ذا فق�ط.. ب�ل تم�ادت االغني�ة باظه�ار 
المدرس�ات وحتى  مديرة المدرس�ة وهن يهمن حبا 
وغراما بذلك المدرس الذي يشاركهن في تلك االفعال 

والحركات المنافية لاداب العامة !!.
ثم ياتي المطرب )عزيز عبدو( حينما يتخيل نفس�ه 
مريضا داخل احدى المستش�فيات .. ووس�ط جمع 
م�ن )مائكة الرحمة( يتس�ابقن م�ن اجل الحصول 

عليه.. حتى يجد نفسه اسيرا تحت )رحمة الطبيبة( 
الت�ي تعامل�ه وبكل تل�ك )الس�ادية( بدءا م�ن الكي 
بالكهرباء .. واستخدام المشارط الجارحة لتنال من 
جس�ده.. حتى يص�ل االمر ان تفقأ عيني�ة .. وما ان 
تصل  الى مبتغاها .. وبمشاهد اباحية حد التعري في 
الف�راش .. حتى تتقدم منه لتطب�ع على جبينه قبله 
الثناء والش�كر لما حققه لها من رضوخ واستجابة 

لرغباتها )السادية( !!.
عند ذاك  يصحو ذلك المريض من حلمه ليجد نفس�ه 
على ف�راش  المرض والى جانبه تل�ك الطبيبة وهي 

عارية وتغطي جسدها بمابس مائكة الرحمة!!.
نع�م لق�د وصلت مثل تل�ك االغاني تحاك�ي )االفام 
الممنوع�ة( ولك�ن ع�ن طري�ق االغان�ي المفبركة 

المتحايلة على الرقيب!!.

حممود عبدالعزيز: نيليل كريم تعجبني وهذا الشخص يزعجني

 

رانيا اخلواجة
 أحاول إثبات موهبتي يف التمثيل

 
القاه�رة –جاءت من اإلس�كندرية وهي مهندس�ة مس�احة ولم تتمكن من دخ�ول معهد الفنون 
المسرحية ودرس�ت في أماكن خاصة. تصور الفنانة الشابة رانيا الخواجة حاليا مسلسل »أريد 
رجا« وتجس�د ش�خصية ثري�ا التي لديها بع�ض الخبث والل�ؤم لكن دمها خفي�ف وهي مدللة 
وتتس�بب في الكثير من المش�اكل، والعمل من تأليف ش�هيرة س�ام وإخراج بتول عرفة.هذه 
أول تجرب�ة لراني�ا في درام�ا الصعيد ولذا مكثت فت�رة تدريب مع مصحح اللهج�ات عبد النبي 
الهواري، وخال قراءتها للدور كانت على اتصال هاتفي معه باس�تمرار.تقول: نظرا الختاف 
لهج�ات أهل صعي�د مصر فا بد من معرف�ة اللهجة الصحيحة ألحداث المسلس�ل، وهنا تأتي 
أهمية مصحح اللهجات وأس�عدني التعاون مع مصحح اللهج�ات عبد النبي الهواري لما لديه 
من تفاهم تام. المسلسل بطولة إياد نصار وسهير المرشدي وأحمد عبد العزيز ومي كساب.

دينا الرشبيني ممنوعة من الكالم
 

القاه�رة-” اك�د  مصدر مق�رب م�ن الممثلة المصري�ة دينا 
الش�ربيني، أن محاميها الخاص هو وراء ابتعادها عن وسائل 

اإلع�ام وعدم إدالئها بأي تصريح حتى موعد الحكم في الطعن 
الذي تقّدم به، والمقرر في فبراير المقبل.

فقد امتنعت دينا عن التعليق عن قضية سجنها وما تاها من تداعيات 
منعه�ا من العمل، إذ أّت نقابة المه�ن التمثيلية كانت قد أصدرت قراراً 
بمن�ع دينا من التمثي�ل ومزاولة المهنة بعدما حك�م عليها في قضية 

مخدرات، وقضت عقوبتها بالحبس عاماً، وذلك استناداً إلى قانون 
النقابة الذي يقتضي بعدم الس�ماح بالعمل لمن سبق الحكم عليه 

خاصة في قضية جنائية أو قضية مخلة بالشرف واألمانة.

اشتكيا طول ساعات التصوير
 يف مسلسلهام القبضاي

 
القاه�رة: أي�دت الممثل�ة التركي�ة "برج�وزار كوريل" بطلة مسلس�ل 

القبض�اي بدور القاضي�ة "فريدة" زميلها وش�ريكها ف�ي العمل الممثل 
التركي "كينان أميرزالي أوغلو" برفضه ساعات العمل الطويلة التي تتخطى 

أحياناً 12 ساعة عمل يومياً حسبما ذكر موقع Sozcu التركي.
ورداً على سؤالها إن كانت تعاني هي أيضاً من نفس المشكلة، أجابت: بالفعل جميعاً 

نعان�ي من كثرة س�اعات العمل ونتمنى أن نجد حاً لذلك. فلو س�ألتم أي ممثل في هذا 
العمل ستحصلون على ذات الجواب. إنها حقيقة، وساعات العمل طويلة جداً.



املقاربة املهجورة ربيع بال سنونو

السري الذاتية يف »بحر أزرق – قمر أبيض« للعراقي حسن البحار
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      عيال الظاملي

في الّسير الذاتية تتمظهر الوحدة المكانية بتجليات حيوية، لبعد تأريخي 
يحت�وي بين طياته بع�داً آخر ميراثي�ا مخزونا في الذاك�رة. تفرزه عدة 
دوال أدت إلى توالد أفكار على ش�كل أجيال. شكل المكان صوراُ تتأرجح 
م�ا بين المخيال والحقيقة، التي ال تش�به الصور نفس�ها لو تماثلت في 
لحظة اكتئاب مثالً. تكتس�ب الداللة طاقة إنس�انية عبر تمثيلها للس�يدة 
ريتا كمحور روائي وضعت على جسد الكاتب أجنحة من بلور وهالة من 
الفرح، قللت من وزن هيكله الكتلي على األرض ليسمو بأجنحة فراشات 
الوله إلى عالم الس�رور، فازده�رت األماكن بكل وحلها وطينها وخصب 
طبيعتها، وانكفأ على شوارعها ألنها أصبحت أُطراً لمنظر خالب أو للوحة 
تش�كيلية ال ق�درة للمتلقي فكُّ رموزه�ا، بل يعيش بها لفت�رات الذهاب 
في عال�م الحلم، وتش�تت األفكار واالحت�واء. تتمتع فرش�اته بخاصية 
ش�ديدة الفرادة وشديدة النوعية على مس�توى المكان والحضور، حيث 
يصف »البحار« ويكثف ش�عرية روحه في احتدام المش�اهد العينية على 
مستوى الرؤية في االلتحام الشخصي – المكاني وتوسع مكانه بفضاء 
روح�ي لتقمص�ه طاقات أدبية موحي�ة في كثير من مناطقه الس�ردية، 
تنطوي تحت مناطق تتوس�ع إبداعيا تفرز س�حر الوصف »كنت منتشيا 
ح�د الركوع ف�ي الصمت الذي جاء إلى وقته أهتف في نفس�ي: »أنها من 
النساء اللطيفات الالتي يشبهن قطرات العسل عدت إلى قلبي الذي ساقته 
العواطف أحلم … سمعت ريتا تغني: »لقد كنت معك في داخل عقلي وفي 
أحالمك، هلو …«. يغطي دائما سماء اللوحة المشهدية بألوان داللية من 
الس�عادة وتنويعات نحت�اج أن تكون في األدب الي�وم المكتظ بافرازات 
المرحلة ودخان بارود العيش ببديل إيقاعي. إن درجت روايته تجنيس�ياً 
ضم�ن »أدب الرحالت«، فأث�ارت الحس العاطفي بإيقاع نغمي تش�تهيه 
العي�ن والنفس ويغبطه الفكر عن�د مناطق التجلي والخ�روج من دائرة 
المكان الحالي إلى المحيط بكل أتربته إلى االس�ترجاع الذاكراتي لجمال 
مكاني وصخب ش�عري إنساني ملّح. »صمت تدفق في داخلي متصاعدا، 
يغ�ط في�ه خافقي وال أع�رف مكانه، خرجن�ا من المرق�ص تقريبا عند 
الس�اعة الثانية والنصف صباحا، وقفنا على الرصيف، عانقتني وقبلتني 
ثم وشوشت في أذني: ال تنس.. هززت رأسي أعلن موافقتي وفي داخلي 
رفض لم أس�تطع كش�فه حت�ى بعد ابتعاده�ا عني، لتضي�ع بين الناس 

كضياع حبة سكر في بحر«.
القط�ع المطري�ة في تش�كيلها اللغوي وتحبي�ب األمط�ار العنيفة وقد 
ألبس�ها م�ن رذاذ اللغ�ة ثوبا زاهرا لم تكن س�وى أمط�ار روحية عنيفة 
تحتاج إلى مناطق مكانية خالية من البشر، إال القلة بهياكل هاربة، وهي 
ال تستمتع بهذه التجليات التي تنطوي تحت جلبابها الفروسية الرجولية 
واخت�راق القي�ود الموضوعة أُلُط�ر مجتمعية، لنزعة ال�روح باالختراق 
والحف�ر والغوص بمباهج اإلنس�انية المنتش�رة على بس�اط أحمر من 

الحرية الشخصية. 
والمفرق�ة اإليقاعية الصادمة بين ما هو موج�ود وما واجهه رغم عدم 
اكتراث�ه لماضيه في الرواية، على أن قي�ود مكانيته األولى غير واضحة 
المعالم واندماجه بالمحيط الجديد وعدم وجود ش�اد إلى الخلف في كل 
المناط�ق التي ولجه�ا على أنها تندرج ضمن ح�ب المغامرة، ألنه تحدى 

غضب البحر وولوج األهوال وغض�ب الطبيعة ألن مهنته بّحار. فهطول 
الحناج�ر اله�ادرة واصطخ�اب الموس�يقى والرق�ص، وق�وة الحضور 
لش�خصيته تعاكس�ه إيقاعية الهمس الدافئ والهدوء والرومانسية التي 
تتنفس زفير الش�وارع وتش�رب كؤوس المطر المترعة بالحب، وتتلفع 

بضي�اء الرعود التي تتقيأها الس�ماء. 
ولكنها ال تش�كل س�وى بخار من 
الغبطة ينس�اب برف�ق وزهو بظل 
الحق�ول الباه�رة لعي�ن المقام�ر 
والمغامر، حيث يعتمل في مناحي 

بعيدة عن المصاعب.
طغ�ت ذاتيته فم�ن العنونة اختزل 
لن�ا الروائي حس�ن البح�ار غزوته 
في مجاه�ل األدب والماء والمكان 
ووحش�ية التصور برك�وب عباب 
المحيط�ات، ب�أن المي�اه الزرق�اء 
مضاءة بقمر ليكون الكاميرا يصور 
به�ا أماك�ن غزوت�ه وف�ق انفتاح 
حّر وحي�وي ودينامي حركي على 
منطق�ة التلقي . فروايت�ه أُدرجت 
إذن  الرح�الت.  أدب  ف�ي  س�لفا 
فالمكان أكبر من مناهج اإلنسانية، 
ولذا أبرز لنا أن الكثير من الشعوب 
ومنه�ا ش�رق آس�يا تح�ب الحياة 
أكثر من أي ش�يء، ليع�ادل التهتك 
العراقي  واالستهتار بحياة الشعب 
وع�دم العم�ل لصن�ع حي�اة تنمو 
كالنخيل وت�ورق كالزهور ويفوح 
منها العط�ر، كما يح�اول أن يبرز 
الحياة بالمعادل الموضوعي لكونه 
ناقال حيا عاش وس�ط أفراد، حياة 
لم تك�ن الهية عبثي�ة أو مائلة إلى 
االت�كال والتش�رد، ب�ل تمتلك، مع 
زحم�ة الص�راع العمل�ي للحصول 
على لقمة العي�ش الكريمة، والهم 
والتع�ب المضن�ي، كمي�ة كبي�رة 
م�ن الفرح لك�ي تت�وازن، وأن لها 
رغ�م  عنه�ا  تتخل�ى  ال  طقوس�ا 
الحضارة، ب�ل اس�تثمرتها لصالح 
هذه العادات الس�نوية التي وظفت 
داخ�ل الرواي�ة على أنه�ا مصادفة 

»البح�ار«  يحتف�ظ  وصول�ه.  م�ع 
باش�راقة ضوء س�حرية يهب قل�ب العوال�م المزجج�ة بالمرايا لعكس 
الضي�اء، ومن الداخل يتعاظ�م الظالم بحركية وانط�الق فيه رغم تدفق 
للحي�اة. فه�و بداخله الطفل ال�ذي يلعب كثيراً ليرش ال�رذاذ البهيج على 

الوجوه، يشتغل بحث الفتنة الساحرة، نعم ال تمتلك الرواية تكثيفاً لغوياً 
ش�عرياً، وبعض الرواة الصّناع إال أنها تحت�وي الكثير من القطع النثرية 
لو اقتطع�ت ألصبحت قصيدة ومضة، وعموما أدب الرحالت عين تصور 
ولس�ان يذكر ولكن بثوب أدبي وجمال الناقل ثقافته فحسن يمتلك منها 
الكثير وبوس�عه ملء المس�احات 
المهجورة في الروح بفيض من 
المتلق�ي وتغيير  الحب وحم�ل 
معال�م مكانه، حي�ث يضعه في 
قل�ب تلك الص�ور بحضور فاتن 
للق�ارئ الكل�ي ولي�س القارئ 
المفتوح أو المتخصص الذي ال 

يعيش بل يقّيم .
أم�ام  البح�ار«  »حس�ن  وق�ف 
مرآته في منطقة الوسط وزود 
ش�خصية  بمنطلق�ات  روايت�ه 
بعيني�ه، باإلضاف�ة إل�ى تبل�ور 
فكرت�ه للب�وح الش�خصي بعد 
انس�الخه من التفاعل الداخلي. 
فكان�ت لدي�ه حركة مس�رحية 
على مستوى النص، وكمية من 
الفهم الروح�ي لمقدار اإلضاءة 
الت�ي يهبها لك�ي ال يؤث�ر على 
نفسية المشاهد وعينيه بكتابة 
مائية بحرية مطرية وانتقاالت 
أكثر رطوبة وليونة وحياة، مع 
الطبقية  المماحكات  ابتعاد عن 
الرجولي..  والغيض والتناف�س 
»ارتميت بحضنه�ا منحنيا لها، 
شبكت يدي خلف ظهرها ومثل 
مش�هد حب من فيلم رومانسي 
حملته�ا عل�ى ص�دري أتش�مم 
عنقه�ا أغوص عميق�ا.. عميقا 
ج�دا ف�ي بح�ر رائحته�ا، كان 
وزنها خفيف�ا يلف دفء اللقاء، 
أحطه�ا عل�ى ص�دري مبتهجا 

أهتف: أين كنت؟«
كان غم�از الوجن�ات لكاميرته 
بارع�ا وباه�ر الس�طوع عل�ى 
وج�ه القم�ر واش�تغاله كآل�ة 
تنقل وتدون في الخواطر معالم 
المدن وح�دود الم�كان وعادات 
وتقالي�د، وعل�ى المفارق المت�روك من م�اٍض حافل باألس�ى والحزن، 
وكثرة اإلحباطات واالنكس�ارات والخسائر المستمرة على صعيد واقعه 
المعاش، إذ يلتفت إليه عبر بنية المكان الروائي، فيقول في ص87 »ألقي 

بأس�ئلتي على جسدي الذي مّس�ه انكسار الوقت ورعش�ة ال تحل مذاق 
االس�تمتاع، أتابع بعيني دنيا ت�دور وبمخيلتي أقطع مي�ال بعد ميل ألوذ 

بصمتي، أنصت وال أنصت إلى لغو رفيق سيري العذب رئيس الضباط«.
فماضيه مزدان بس�الل الفق�د وصور المتروك يحملها بي�ن جنبيه أثناء 
وقب�ل وبعد الكتابة، مع هذا كان ينتقل إلى مناطق الفرح والمباهج بلغٍة 
يتنفس�ها القارئ وهو يخلع ش�رنقته اليومية المحتدمة بالدماء والفقد 

والعبوس.
تتجل�ى ذاتيت�ه بانف�راد تمركزي وح�دي رؤيوي يتوازى حض�ور الذات 
الراوية المتلهفة للمجاهل والغوص في االنتقال في الغياب وعن غيابها 
كش�خصية ماثل�ة وم�ن الحضور اآلن�ي. انط�وت الرواية على س�ردية 
مباشرة بفيض ملذات، لكنها جميلة لذيذة التشبع واالنتقاالت الوصفية، 
باس�تعادة شريط ذاكرته وتوهج االنفعاالت مع بعد المسافات بين األنا 
الحاض�رة واألن�ا الغائب�ة عند عتبات الم�كان، إلخب�ار كان يبعث الرضا 
والتجول يحي�ط بالعقل بش�تى المناطق يحتاج المتلق�ي االحتفاظ بها 
للتمن�ي بذاكرتها الحية المتوهجة، تش�عل في الفراغ ش�هوة االش�تعال 
واالحتماالت تدش�ن الذات بعناء المكاب�دات الميكانيكية والطغيان على 
مس�احة الزمن في الرواية ألنه ماٍض وهنا يقول، »قلبي تهزه الذكريات 
هّز ال�زالزل للحياة.. إذن وفي علم من خافقي المضطرب الحزين، فكان 
المطر يزداد والبرق يرسم الغيوم السوداء خطاً متوهجاً متعرجاً يتعالى 

منه األلم في الصدر«.
فاالنتق�ال ب�األرض حيث أولدها بهجة وش�تاء كان ربيعي�ا في المظهر 
والمأكل حيث الالشكوى، وحيث األرض أخرجت أثقالها.. طاقة التزيين 
لدي�ه مفعمة بمفرداته وكثرتها وروحه الطامحة، وفضائه المروي كلّي 
يحت�وي التداخل ما بين الفض�اء والمكان يبعث األن�س والرغبة، أخفى 
المجاميع إال نادراً وكسر طوق القانون وتعدى حدود االلتزام المفروض 
ال�ذي اعت�اده وف�رض علي�ه، وكانت لدي�ه ثقة بنفس�ه وأب�رز معارفه 
وعلميته، ففي صفحة 61 »نسيوس«، »الجو بارد شبه غائم.. وأنا اعرف 
م�ا يفع�ل هذا الجو في هكذا م�دن تقع على البحر، فالغي�وم تأتي فجأة 

تحجب الشمس وتمطر بغتة«.
احتوت روايته على ومضات شعرية متنوعة ففي ص 88 يقول:

»أسوق قدمي عبر شوارع ذاكرتي 
التي صارت مشرعة األبواب والنوافذ

تمد النظر صوب »دوماي« تسمع الزغاريد الشاردة
أأنا الهارب من كأسي أمام الناس مترنحاً؟

أم السارق األمطار من الجمال؟
وفي ومضة مكثفة يقول:

»غنيت حتى استراح البكاء«
وفي صفحة 126 يقول: »الظنون تراقص الليل وأنا هناك وحيداً أستغيث 

من صراخ األمنيات«
عموم�ا عند ق�راءة رواية »بحر أزرق – قمر ابي�ض »تعّرف وانطالق إلى 
عادات ش�عوب شرق آس�يا وأحالم الس�فر وموازين النفوس، باإلضافة 
إلى استش�فاف أن القنوط واليأس ال يتماشيان مع نبض الحياة المتدفق 
وال ب�د من الخ�روج من أط�ر الروتين وقطع ح�زام االلت�زام لوهلة كي 

تستمر الحياة.

خريي من�صور
قد يكون من التكرار بل اإللحاح التذكير بأن 
تشطير التاريخ إلى مشبه ومشّبه به وأصل 
وص�ورة وص�وت وص�دى، هو م�ن إفراز 
ثقافة تعاني من عقب آخيل ُمزمن، يتجّسد 
في تراكم إحباطات ومكبوتات خلقت لديها 
شعورا بالّدونية وليس بالندّية، فهي ثقافة 
المغلوب مقابل ثقافة الغالب، وفق القراءة 
الخلدوني�ة، وقب�ل التوق�ف عن�د المقاربة 
لظاه�رة  عنه�ا  والمس�كوت  المهج�ورة 
الح�راك العربي ف�ي ربيعه الراب�ع، أي بعد 
مرور أربعة أعوام منها ما كان أعجف جّف 
فيه الضرع وال�زرع، علينا االعتراف بال أي 
موارب�ة تس�تهدف االس�ترضاء والمماألة 
الشعبية، أن إطالق اسم الربيع على الحراك 
العرب�ي كان م�ن حي�ث ال ن�دري مجازفة 
تحرم هذا الح�راك من هويته وما يجترحه 
من آف�اق، ألن�ه مترجم عن ربي�ع أوروبي 
في منتصف القرن التاس�ع عشر، أو الثورة 
الفرنس�ية في نهايات القرن الثامن عشر، 
فالس�ياقات مختلفة، والقواسم المشتركة 
بين الحراكات والثورات يجب أن ال تصرفنا 
ع�ن التباين في التفاصي�ل والدوافع أيضا، 
وهن�اك م�ن وضع�وا عرب�ة التاري�خ أمام 
حص�ان الثقافة حي�ن تص�وروا أن الثورة 
الفرنس�ية هي الت�ي أنجبت آباءه�ا، فهي 
ل�م تنجب في مدى معّي�ن غير الماركيز دو 
س�اد وأحفاد لروسو ومونسكيو وفولتير، 
أعادوا إنتاج أس�الفهم بدرج�ات ُمتفاوتة، 
لكنها ليس�ت بالث�راء المعرف�ي ذاته، وما 
كتب حتى اآلن وخالل السنوات األربع التي 
تفوق حاصل جم�ع أيامها بفائض التناحر 
االيديولوج�ي واالحت�راب الطائف�ي بق�ي 
معظم�ه محص�ورا بين قوس�ين، أحدهما 
إعالمي واآلخر سياسي. أما البعد المعرفي 
فهو المقارب�ة المهجورة وربم�ا المؤّجلة 
إلى أن يبرد الصلصال قليال ليصبح بإمكان 
النّحات أن يغ�رز أصابعه في�ه. المقاربات 
اإلعالمي�ة الت�ي تنتظر من يفك االش�تباك 

بينها وبين ما هو إعالني تراوح بين الّرصد 
التوصيفي وبين أدبيات ش�عراء النقائض، 
له�ذا فه�ي رهين�ة االيديولوجي�ا، والمال 

والّرغائب.
أم�ا السياس�ي م�ن ه�ذه المقارب�ات فهو 
امتداد نوعي مع الفارق الكمي بس�بب عدد 
المنابر ووس�ائل التواصل والفضائيات لما 
س�اد خالل العقود الخمس�ة الماضية، من 
هج�اء ُمتبادل واحت�راف التبري�ر وعرض 
اق�الم وأصوات لإليجار، على غرار ما كتبه 
باتريك سيل عن البنادق المعروضة لإليجار، 
من هنا يستحق كتاب »تجليات الثقافي في 
الربي�ع العربي« لكمال عب�د اللطيف وقفة 
متأني�ة، ألنه ينفرد ف�ي التذكير بغياب ذلك 
القوس الذهبي من محي�ط الدائرة، فهو ال 
يلق�ي حجارة ف�ي اآلبار المهج�ورة فقط، 
وال يح�اول إعادة االعتبار المس�لوب للُبعد 
الثقافي من المشهد فقط، بل ينقل السؤال 
البريء واألعزل عن إقصاء الثقافي لصالح 

اإلعالمي والسياسي، إلى مساءلة معرفية، 
ربم�ا ألن�ه يظف�ر بمس�افة ما ع�ن دخان 
الحرائق، فهو كاتب عربي من المغرب، كان 
للحراك ف�ي بالده إيقاع مغاي�ر ولم يحدث 
لديه التباس بي�ن مفهومي النظام والدولة 
اللذي�ن تعامل معهما البع�ض كما لو أنهما 

مترادفان أو وجهان لعملة واحدة.

٭ ٭ ٭

يروي عب�د اللطيف أن ما ج�رى في العالم 
العربي منذ عام 2011 كان انفجارا تاريخيا 
مركب�ا، لك�ن معالجات�ه أعط�ت النصي�ب 
األكبر للسياسي، وأغفلت طابعه التاريخي 
المعق�د. إن هذا المدخل ه�و بمثابة إضاءة 
لزاوي�ة معتمة من المش�هد، لكن تبس�يط 
المعّق�د وتس�طيحه لم يكن حك�را على ما 
أضاءه عب�د اللطيف، فهو س�مة إن لم نقل 
إنه آفة من آفات التخلف، فاالختزال المخّل 

كم�ا يقول مصطف�ى حجازي ف�ي كتابيه 
عن االنس�ان المقهور والمه�دور يميل إلى 
اختزال كل الظواه�ر، وإن كان المثال الذي 
يورده هو عن المرأة التي يجري تصغيرها 
وقش�ر آدميته�ا بحيث تنتهي إل�ى وظيفة 

عضوية.
بالطب�ع لن يتس�ع المج�ال هنا لمناقش�ة 
طروحات عب�د اللطيف وهي عدي�دة، بدءا 
م�ن ط�رح النهض�ة حت�ى ط�رح الحداثة 
المترجم�ة، م�رورا بب�روز اتج�اه فك�ري 
وايديولوجي مح�دد في عدة أقطار عربية، 
وهناك مس�ألة اس�تغرب غيابها أو بمعنى 
أدّق تغييبها في كل السياقات المماثلة لهذا 
السياق، وهي أن العالم ومنه العالم العربي 
عاش فترة استثنائية تحت شعار العولمة، 
وه�و مصطلح ملتب�س وقد يك�ون مجرد 
تخفي�ف لما أطل�ق عليه روزفل�ت األمركة 
حين ق�ال في خطاب ش�هير، إن قدر بالده 

هو أمركة العالم.

فالعال�م ف�ي نهايات الحرب الب�اردة عاش 
فراغا ايديولوجيا، كان االنحسار والتراجع 
فيه مزدوجا بين ما هو أممي ماركسي وما 
هو قوم�ي، فالتزام�ن كان دراماتيكيا بين 
تفكيك االتحاد السوفييتي وتساقط أحزاب 
قومية انته�ى بعض قادتها إلى الش�نق أو 
الف�رار، وألن التاري�خ كالطبيع�ة ال يطيق 
الفراغ فق�د تمددت أفكار وأح�زاب لتمأله 
وه�ذا بحّد ذاته قراءة غير أفقية لما آل إليه 
المش�هد السياس�ي، وبالتالي فإن القراءة 
األولي�ة ال تت�ورط بالمفاضل�ة أو التقييم، 
بق�در ما تنق�ل الواقع كما ه�و وليس كما 

نشتهي على اختالف األهواء.
ما يس�ميه عبد اللطيف االنفج�ار المركب 
م�ن  بتراك�م  مس�بوقة  تجليات�ه  كان�ت 
المكبوت�ات الت�ي ال تقبل االخت�زال إلى ما 
هو سياس�ي فق�ط، فثمة مكب�وت طبقي 
وآخر جس�دي وثالث نفسي ورابع طائفي 
والمقاربات السياسية واإلعالمية ليس لها 
من ال�رؤى واألدوات، أو حت�ى من رفاهية 
الوق�ت م�ا يتي�ح له�ا أن تعال�ج كل ه�ذه 
المكبوت�ات، ألن من انخرط�وا في الطبقة 
السياس�ية ه�م أنفس�هم م�ن ضحايا هذه 

المكبوتات لكنهم آخر من يعلمون بذلك.
٭ ٭ ٭

يالح�ظ أن الصح�ف العربي�ة الت�ي دأب�ت 
عل�ى تقليد س�نوي يرصد النت�اج الثقافي 
لم تج�د لديها الكثي�ر لتواصل ه�ذا التقليد 
بس�بب  االخي�رة،  األرب�ع  الس�نوات  ف�ي 
تهميش الحراك المعرفي، فالقطفة األولى 
للح�راك العربي كانت ش�عراء أنهى الواقع 
صالحيتهم في ثالثة أعوام فقط، وروائيين 
تسجيليين اقترضوا من الواقع حتى أفقروه 
ولم يسلّفوه من خيالهم، ألن الخيال تراجع 

أيضا مخليا الساحات للذاكرة.
المقارب�ة المهج�ورة بانتظار م�ن يطرق 
بابه�ا ألن س�ؤال الحري�ة ال يج�اب علي�ه 

بهذيان إعالمي أو كيدية سياسية.

 

حنا روسني  ضد النساء لـ
 

صدر كتاب بعنوان )ضد النساء( للكاتبه "حنا روسين" وآخرين، 
يحتوي عل�ى مجموعة مختارة من النص�وص المتعلقة بالرجل 
والم�رأة نقلها إلى العربية "حمد العيس�ى"، وق�دم لها الدكتور 
"غازي قهوجي" الذي رأى بعد قراءته أن هناك تسونامي نسائي 
متعاظم ومتفاقم.وهذا الكتاب الذي يس�رد وقائع "مشهدية" 
مث�ل موت س�احرة البحرية الش�ريرة ال يش�كل ف�ي جوهره 
موقًف�ا عدائًي�ا ضد النس�اء، إال أن حضور الرج�ل أو غيابه أو 
تغيبه أدى إلى االقتحام "النس�ائي" العاص�ف، وربما إلعادة 
بعض التوازن الهارب الذي من شأن فقدانه أن ُيخلخل العديد 
من العالقات االجتماعية بين الجنسين.والكتاب الصادر عن 
)الدار العربية للعلوم ناش�رون( يقع في 304 صفحات من 

القطع الوسط، وينقسم الكتاب على ثالثة أقسام تحت العناوين 
اآلتية: القس�م األول: ماذا تريد النساء؟، القس�م الثاني: نساء ط نساء، القسم الثالث: 

قضايا ساخنة.

قراءة الرسد النسوي 
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاس�ة الدكتور أحمد مجاهد، كتاب بعنوان قراءة الس�رد 
النس�وي للدكتور محمد عبد المطلب.وفي هذا الكتاب يبدأ الكاتب بتحليل الس�رد النس�وى وكشف 
أبع�اده اللغوية والفني�ة والثقافية، ثم ق�دم اإلجراءات اإلنتاجية للس�رد النس�وى وتقنياته التي 
اس�تخلصها من النصوص المقروءة، حيث ينقس�م الكتاب إلى قس�مين القس�م األول هو قراءة 

السرد، والقراءة هنا تعتمد على مستويين أساسيين هما القراءة الجمالية، والمستوى الثقافي.
أم�ا الس�رد فيحصر القراءة في س�ياقها المعرفي بمعنى أن لكل جنس أدب�ي قراءته النابعة من 

خصوصيته.كما يتناول الكاتب المنتجات السردية من خالل نماذج لنوال مصطفى وأمينة زيدان، 
وصفاء عبد المنعم وغيرهن. ويتحدث أيضاً في هذا القس�م عن تقنيات الس�رد النس�وى.أما القسم الثانى فقدم من 

خالله س�بع قراءات موس�عة لسبعة نصوص نس�وية منها مفارقات س�لوى بكر في شعور األس�الف، طقوس الثقافة فى نقرات 
الظباء لميرال الطحاوي، المنتج األنثوى في متاهة مريم لمنصورة عز الدين، أعمدة الثقافة فى لهو األبالسة لسهير المصادفة، عزة 

رشاد فى ذاكرة التيه، وغيرها من النصوص النسوية السردية. 

قلبي منف�صة
 

مرفت غطا�س 

قلبي منفضة 

ألغراء الوجع

يطرق بابي

ف��� أفتح 

أبتسم للمرارة

وصدى صرخة 

ترتدي الريح 

هستريا

يتساقط الكون نيازك

ف�� قصائد

ف��� صمت 

ف�� أشالء لروح

رفرفت في سماء 

الحلم

كعويل غيمة 

تطفئ آخر سكين 

في منفضتي

اكتم صرختي

ليتبعثر مني القلم

من رماد الجرح المشتعل

يرسم ...

العشق 

بفنون األدب

ف�� تولد القصيدة 

................... اموت .. انا .. في جريدة االمس

و ال احد يقرأ الخبر .....



كتب11
www.almustakbalpaper.net

   العدد )893(  االربعاء 28  كانون الثاني  2015
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      باحثة في العلوم السياسية

يوج�ه العديد م�ن المحللي�ن انتق�ادات للسياس�ة الخارجية 
األمريكية تجاه عملية الس�ام في الشرق األوسط، متحدثين 
ع�ن ازدواجي�ة ف�ي المعايي�ر األمريكي�ة عن�د التعام�ل مع 
الصراع العربي - اإلس�رائيلي، وفي القلب منه الفلسطيني - 
اإلس�رائيلي. وقد كانت تلك االزدواجية محور كتاب “رش�يد 
خالدي” الذي يتناول بالبحث والدراس�ة دور الوس�اطة الذي 
لعبت�ه الوالي�ات المتحدة األمريكي�ة في عملية الس�ام بين 
إس�رائيل وفلس�طين، والذي أسهم في ترس�يخ وضع مميز 
إلس�رائيل على حساب الفلسطينيين ألكثر من 35 عام، وهو 

ما حال دون تحقيق السام في المنطقة حتى يومنا هذا.

التعامل األمريكي مع القضية الفلسطينية
إن عملي�ة اتخ�اذ الق�رار لدي الوالي�ات المتح�دة األمريكية 
تعتمد على الحس�ابات الداخلية، والحس�ابات االستراتيجية 
الدولية. ولذلك، فإن القرارات التي تتخذها الواليات المتحدة 
بشأن القضية الفلسطينية، كغيرها من القضايا، تكون من 

خال مزيج ما بين األمرين معا. 
وع�ن الحس�ابات الداخلي�ة، يتح�دث خال�دي ع�ن الرئيس 
األمريكي هاري ترومان، كأول رئيس في الواليات المتحدة 
األمريكية، يركز باألس�اس على الوض�ع الداخلي في اتخاذ 
قرارات�ه، بغ�ض النظر ع�ن الحس�ابات االس�تراتيجية في 

منطقة الش�رق الوس�ط. فقد اعتمد باألس�اس على الحسابات 
االنتخابي�ة، بغض النظ�ر عن المصالح القومي�ة في المنطقة. 
ونظ�را ألن ال�رأي العام األمريك�ي كان متعاطفا م�ع الحركة 
الصهيونية بسبب جريمة الهولوكوست التي تعرضوا لها، فقد 
دعم ترومان اليهود في: إنش�اء وطن جديد لهم في فلس�طين، 
وتهجير الفلس�طينيين، وتقسيم األراضي، وبناء المستوطنات 

في وقت عرف فيه الرفض العربي لهذه السياسات.
وتلك السياس�ات كان يرفضها عدد من السياسيين األمريكيين، 
حي�ث إن هذا من ش�أنه أن يضيع فرص الوالي�ات المتحدة في 
استغال نفط الش�رق األوس�ط. فقد قطع فرانكلين روزفلت، 
الرئيس األمريكي -الذي س�بق ترومان- وعدا للمملكة العربية 
السعودية بأن الواليات المتحدة األمريكية لن تتخذ أي سياسات 

بشأن القضية الفلسطينية إال بالتشاور مع الجانب العربي.
ولك�ن أثبت ترومان أن سياس�اته هي األكث�ر واقعية، حيث لم 
تعترض المملكة العربية السعودية، التي كانت في أشد االحتياج 
لدعم الوالي�ات المتح�دة األمريكية األمني. ولع�ل ديكتاتورية 
النظم العربية، وافتقادها الشرعية، وحاجة األنظمة السياسية 
العربية لحلي�ف دولي يضمن اس�تمرارها وبقاءها في الحكم، 
من أهم األسباب التي حدت بالدول العربية لتحذو حذو المملكة 
العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية حينئذ، وعلى مدي 
ثاثة عق�ود متتالية. وعل�ى الجانب األمريك�ي، انتهج كل من 
خلف ترومان السياس�ات نفس�ها التي تعامل به�ا مع القضية 
الفلسطينية.أما الحسابات االستراتيجية، فعلى الرغم من موقف 
الواليات المتحدة األمريكية المؤيد دائما إلس�رائيل، فإنه توجد 
بعض االستثناءات بسبب الحسابات االستراتيجية. فعلى سبيل 
المث�ال، في ع�ام 1957 اعترض دوايت ايزنه�اور على العدوان 
الثاثي الذي قامت به إس�رائيل، وفرنس�ا، بريطانيا، وطالبهما 

 . ج�ع ا لتر با
وكذلك، لعب�ت الواليات المتح�دة األمريكية دور 

الوسيط في اتفاقيات السام بين مصر وإسرائيل. 
كل هذه االستثناءات كانت بس�بب حسابات الحرب الباردة مع 
االتح�اد السوفيتي.ويش�ير الكت�اب إلى أن الخط�اب األمريكي 
يبدي دائما قلقه المس�تمر على إس�رائيل وأمنه�ا، في حين لم 
يش�ر في أي وقت إل�ى أمن الفلس�طينيين، األمر ال�ذي يختزل 
الصراع الفلس�طيني - اإلس�رائيلي في أمن إسرائيل، ويصوره 
بش�كل دائ�م أم�ام المجتمع الدول�ي، ويغض الط�رف عن أمن 
الجانب الفلسطيني واالنتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون 
بش�كل يومي. ولفت إلى أن الواليات المتحدة األمريكية دعمت 
نظاما ثابتا ومستمرا يضع جميع الفلسطينيين تحت االحتال 
العس�كري، فالواليات المتح�دة تدعم نظام�ا تصوغه وتكونه 
إسرائيل فقط. فسياسة الواليات المتحدة تساعد إسرائيل على 

أن تكون القوة العسكرية الوحيدة المتفوقة في المنطقة.
عوامل استمرارية السياسة األمريكية

ربما تغير “شكل” السياسة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية، 
ولكن هذه السياسات لم تتغير في مضمونها، األمر الذي سمح 
لكل من الواليات المتحدة األمريكية وإس�رائيل بالسيطرة على 
مخرجات القضية الفلس�طينية. ولذلك، فق�د ركز خالدي على 
ثاث لحظات تاريخية في عملية السام بين الجانبين، يرى أنها 

توضح الكارثة التي وضع فيها الفلسطينيون.
الحدث األول “خطة ريج�ان”: تعد مفاوضات كامب ديفيد بين 
مصر وإسرائيل هي أول اتفاقية تأخذ بعض الجوانب السياسية 
للقضية الفلسطينية في الحسبان، والتي انتهت بإبرام اتفاقية 
السام بين الجانبين في.1979 وعلى الرغم من ذلك، لم يتحقق 
حل القضية الفلس�طينية اإلسرائيلية بش�كل نهائي. ففي عام 
1982، قام�ت إس�رائيل بغ�زو لبن�ان، وكان�ت معرك�ة دامية، 

قدر ع�دد ضحاياها بنحو خمس�ين ألفا، األم�ر الذي جعل 
الوالي�ات المتحدة تتدخل كوس�يط، وطالبت بوقف إطاق 
النار في 12 أغس�طس، مقابل خروج جميع قادة وأعضاء 
منظمة التحرير الفلسطينية من العاصمة اللبنانية بيروت، 

واستجاب الطرفان. 
ف�ي هذا اإلط�ار، وج�دت إدارة ريجان أن موق�ف الواليات 
المتح�دة ازداد قوة عالميا، وعلية دع�ا ريجان إلى قمة في 
األول من سبتمبر من العام نفسه، فقد أراد ريجان أن يقوم 
بإعادة صياغة اتفاقية كامب دافيد لمصلحة الفلسطينيين. 
هذا األمر قوبل برفض ش�ديد اللهجة من مناحم بيجن، وقد 
حذر الوالي�ات المتحدة األمريكية م�ن أي تغيير في دعمها 
إلس�رائيل لمصلحة الجانب الفلس�طيني، األم�ر الذي جعل 
اإلدارة األمريكي�ة تظه�ر ع�دم الرغب�ة في االس�تمرار في 

المفاوضات.
الحدث الثاني: مؤتمر مدريد: فق�د بدأ بالمفاوضات الثنائية 
بي�ن الجانبين في واش�نطن، مرورا بمؤتمر مدريد للس�ام 
1991، وص�وال إل�ى اتفاقي�ة أوس�لو الت�ي عقدت س�را في 
البي�ت األبي�ض 1993 بي�ن إس�حاق رابين وياس�ر عرفات. 
وفي إط�ار كل هذه المفاوضات، كان هن�اك دائما تقييد من 
الجانب اإلس�رائيلي في الوصول لصيغة بش�أن الحكم الذاتي 

للفلسطينيين.
الحدث الثالث: “يتمثل في السنتين األخيرتين من والية أوباما 
األول�ي”: اتخ�ذت إدارة أوبام�ا العديد من المواق�ف الداعمة 
للجانب الفلسطيني في النصف األول من واليته األولي. فعلى 
سبيل المثال، إشارة أوباما إلى أن وقف االستيطان اإلسرائيلي 
ف�ي الضف�ة الغربية هو ش�رط أساس�ي إلع�ادة المفاوضات، 
وتأكي�ده حق الفلس�طينيين ف�ي الحكم الذات�ي، باإلضافة إلى 
تأكي�ده الرجوع لح�دود ما قب�ل 1967، مع تعدي�ات طفيفة. 
كل ه�ذه التصريح�ات تبدل�ت تماما، حي�ث إن رئي�س الوزراء 
اإلس�رائيلي، بنيامين نتنياه�و، يمتلك عاقة قوي�ة مع اللوبي 
الصهيون�ي وقيادات الحزب الجمه�وري في الواليات المتحدة، 
فقد ضغط الثاثة مع�ا على إدارة أوباما للتراجع عن مواقفها. 
وكان�ت بداية هذا التراج�ع حملة الواليات المتح�دة األمريكية 

لرفض أن تكون فلسطين عضوا كاما في مجلس األمن.
وعلي�ه، فقد رأى خالدي أنه على الرغ�م من المبادرات العقيمة 
-التي حملت اس�م عملية الس�ام- والت�ي حاولت وضع حلول 
للقضي�ة الفلس�طينية، منذ توقي�ع اتفاقية الس�ام بين مصر 
وإس�رائيل حت�ى اآلن، فإنه�ا كانت تض�ع حلوال هامش�ية، أو 
ترس�خ الوضع القائم، بل تزيده س�وءا، وف�ي نهايتها لم تصل 
ول�و حتى جزئيا إلى س�ام بين الطرفين. فقد قامت إس�رائيل 
بزيادة مس�توطناتها في الضفة الغربية والقدس أثناء اتفاقية 
الس�ام، م�رورا باتفاقية أوس�لو حتى اآلن، مم�ا جعل عملية 
التقس�يم أكث�ر صعوب�ة وأضعف م�ن إمكاني�ة تكوي�ن دولة 
للفلس�طينيين.ويتحدث الكات�ب عن تش�ويه المصطلحات في 
الخطاب السياس�ي األمريكي. فعلى س�بيل المثال، نال مفهوم 
األمن قدرا غير قليل من التشويه، حيث تضع الواليات المتحدة 
األمريكية أمن إسرائيل فوق كل األولويات، بما في ذلك القانون 
الدولي، وحقوق اإلنسان. أما الفلسطينيون الذين يعانون غياب 
أبس�ط حقوقهم السياس�ية والمدنية، فا تلتفت لهم الواليات 

المتحدة األمريكية، األمر الذي يحجب حقيقة األمور.
تعريف الكاتب:خبير في شئون الشرق األوسط

�سما�سرة اخلداع

كيف قوضت الواليات املتحدة عملية السالم بالرشق األوسط؟

       المستقبل العراقي/خاص

البواب�ة الخامس�ة كت�اب للصحاف�ي  عم�ار 
البغ�دادي ب450 صفحة ،يوث�ق حياة مناضل 
ف�ي مواجهة الطاغية  صدام، والكتاب  يتناول 
بالتفصي�ل حي�اة “بي�ان جب�ر “ ف�ي س�فره 
النضال�ي بتفاصيل دقيقة من خال  معايش�ه 
يومي�ه ،قدمه�ا عبر احد عش�ر فص�ل حملها 
الكت�اب ،األول منها يتحدث بلغة ش�فافة عن 
الجذور والعروب�ة واالهوار فيما حمل الفصل 
الثان�ي عنوان –في ضمي�ر الثورة وفي ضمير 
الن�اس ،وتناول الثالث –ف�ي مواجهة العدوان 
- بينما تط�رق الفصل الرابع في ابرز محاوره 
ال�ى موضوع�ة الوح�دة الوطنية الت�ي عدها 
الكاتب وهو يؤشر سيرة الزبيدي أول همومه 
وتناول في المحور الخامس مفهوم الش�راكة 
الوطني�ة اذ يراه�ا المناض�ل باق�ر الزبي�دي 
عقي�دة وليس�ت عقدة.وأعادنا مؤل�ف الكتاب  
ف�ي الفصل الس�ادس الى س�نوات المعارضة 
وس�يرة ومواقف الزبي�دي المبدئية ،ليعود بنا 
في الفصل السابع تحت عنوان- رجل الدولة-

أما الفصل الثامن فتناول “ جهود في الس�ماء 
ومكاس�ب على األرض “ وفي الفصل التاس�ع 
ينتق�ل المؤل�ف ال�ى ق�راءة لمواق�ف نضالية 
وضعه�ا تح�ت مس�مى ذاك�رة وط�ن ودفتر 
ثوار،فيم�ا اضاء ف�ي المحور العاش�ر لمنهج 
الزبيدي ورس�الته عبر-رؤية إس�امية للناس 
ووطنية الدولة-اما الفصل األخير فتناول قصة 
ملجأ ومما تجدر اإلش�ارة أليه ان الكاتب عمار 
بغ�دادي كان قد كت�ب ل” البوابة الخامس�ة” 
مقدمة ج�اء فيها :” ان يحتفظ رجل باس�مه 
)المع�ارض( بع�د م�رور س�بع س�نوات على 
سقوط النظام السابق ويتردد )المستعار( في 
وس�ائل االعام العربية والعراقية ويكنى ب� ) 
بيان جبر( وهو على ث�اث وزارات عراقية ... 
فهو تعبير عن  شيء يسمى بالكلمة السياسية 
ب�� )الجاذب الش�خصي( او هو دالل�ة على ان 
ه�ذا الرجل ما زال يحتف�ظ دون اخرين ببريق 

الثورة!.
ان باق�ر جبر الزبيدي ربما حا على س�حر هذا 
الجاذب كونه اش�تغل ف�ي المعارضة بمعايير 
سياس�ية مختلف�ة، وحافظ على ذات الس�حر 
وه�و يقود االس�كان والداخلي�ة والمالية في 

حكوم�ة الث�ورة، وم�ا بي�ن ع�ام 1963 الى 
اللحظ�ات الت�ي اكتب فيه�ا االن م�ن 2010 
يكم�ن رج�ل حقيق�ي ف�ي الوطني�ة، رغ�م 
اختبائه خلف اس�مه المس�تعار، وقد تختفي 
اس�ماء مهمة ف�ي تاريخ بل�د وذاكرة وطن 
خلف المس�تعمرات اللفظية بسبب رصاص 
كات�م الص�وت او بس�بب ايمان�ه ان العم�ل 
باالحتياط اقرب الوس�ائل التي تضع الثورة 
في س�ياقها، والثوري في مشروع االصاح 
االجتماع�ي والسياس�ي الوطن�ي الكبير .. 

وما )خفي( كان اعظم.
باق�ر الزبي�دي المول�ود س�نة 1946 ف�ي 
مدينة العمارة/ جنوب العراق يتذكر الكثير 
م�ن األش�ياء السياس�ية واالجتماعية في 
البلد، وربم�ا كان له رأي ورؤية سياس�ية 
بداية الس�تينات من الق�رن الماضي، وهو 
به�ذا يعتبر احد الش�هداء الذي�ن دونوا من 
موق�ع )الفاعل( ال المنفع�ل تلك االحداث 

والشهادة فيها..
حي�ث اخذ الكت�اب جزءا من رص�ده لهذه 
الشخصية الوطنية رصد ظواهر سياسية 
مهمة عاش�ها المجتمع العراقي وتفاعل 
معه�ا، ولم يات )التاري�خ الحديث( عليها 
بالدقة والمتانة السياسية والمهنية التي 
ذكره�ا الزبيدي ف�ي الكت�اب.. بالصوت 
والصورة والوثيقة ، كالزيادرة الش�هيرة 
التي قام بها امام الش�يعة السيد محسن 
الحكي�م عام 1963 الى بغداد والتحوالت 
بع�د  ج�رت  الت�ي  الكب�رى  السياس�ية 

الزيارة!!.
الكت�اب ال ي�درس )باقر الزبي�دي( بلغة 
المادحي�ن ق�در م�ا يقدمه بلغ�ة الثوار 
البادلي�ن، فالكتاب ع�اش اكثر من ربع 
ق�رن في صفوفو المعارض�ة العراقية، 
واقترب كثيرا من )مشاهير( كانوا وراء 
صناعة عدد من الق�رارات )التاريخية( 
والمهم�ة المتعلق�ة بالعراق والش�عب 
يس�مى  وم�ا  والمس�تقبل  العراق�ي 
بالمشروع الوطني .. والكتاب اذ يقدم 
ج�زءا مهما من س�يرة الزبي�دي، انما 
يقدم جزءا مهما من سيرة وطن وتيار 
وطن�ي ومش�روع ناه�ض وخط�اب 
اس�امي متماس�ك وتجربة سياسية 

ل�ى عميق�ة تحدث الظروف العربية ودعت  ا

احت�رام خصوصي�ات المجتم�ع 
العراق�ي وقي�ام حك�م وطن�ي 
رش�يد، يعي�ش في�ه العراقي�ون 
ذات  وه�ي  وانس�جام  وبئ�ام 
المطالب التي اس�تعادها الزبيدي 
28 ع�ام وه�و يق�ف ف�ي  بع�د 
حس�ينية بالجادري�ة وام�ا االف 
العراقيين في االنتخابات ويستعيد 
معهم قسم التضحية بالنفس بعد 
ضحايا )13( من امتداده النس�بي 

والضحايا من ضحايا .. يولدون .
ان من يحتفظ باس�مه )الحركي( 
وانتف�اء  الدكتاتوري�ة  زوال  بع�د 
الحاجة لاسماء الثورية هو نوعية 
من الدج�ال القابضين على مجامر 
النار، الراس�خين في جذور النزهة 

الواصلين بين زمنين.
وهل كان الجواهري مخطئأ بقوله 

الشعري:
ويا واصا من نشيد الخلود 
ختام القصيدة بالمطلع ..؟

ان ال�ذي يوص�ل العاق�ة بي�ن زمن 
المعارضة وزمن الدولة، هو التاريخ 
النظي�ف، واالنج�از العاقل الصموت 
الق�درة عل�ى ادارة اصع�ب القضايا 
والملفات المهمة في دولة محاصرة، 
وف�ي تجربة تعاق�ب كل لحظة النها 
ومجموع�ات  دول  عب�ر  مختلف�ة 
وطوائف ومراكز افتاء!.ولعل الكتاب 
في مجمل ما يس�تهدف اضاءه شيء 
من انجاز س�نوات الزمنين، والكشف 
عن معادن الله الموصوفة في معادن 
الرجال، وتحقيق هذا التوازن المفقود 
بي�ن الرج�ال وجاذبه�م الش�خصي!.

تجربته في االسكان والداخلية والمالية 
.. ه�ي تجرب�ة انج�از ال االس�تغراق 
بق�راءة ملف�ات والضي�اع ف�ي غرف 
مستش�ارين.. وربما اوقف في مرحلة 
قط�ع ال�رؤوس مؤام�رة اقتطاع رأس 
الوط�ن، او اس�تقطاع رؤوس االقاليم 
الت�ي هددها الجراد االس�ود القادم من 
الجبال الباكستانية واالفغانية واسلحة 
الجماع�ات الغازية.. ولوال وجود )بيان 
جبر( على )رأس( الداخلية لما بقي رأس 

في الع�راق .. وازعم ان جبر اوقف فتنة كادت 
تطيح بالع�راق وتمتد عملية االطاحة لرؤوس 
بل�دان اخرى..وكلم�ا م�ررت بمدين�ة عراقية 
او تمش�يت ف�ي بغداد ورأيت فتي�ات عراقيات 
باخذن طريقهن الى الجامعة او السوق بحرية 
تذك�رت ذل�ك الوزير ال�ذي ضح�ى باخته من 
اجل اخوانه العراقي�ات وباخيه الطبيب دفاعا 
عن ش�رف العراقيين.. لوال حزمه وجرأته لما 
بقي )ش�رف( لعراقي�ة ايام الح�رب الطائفية 
او )قبة االم�ام( حين ذبحوا قبة العس�كري!.

ان هذا الكتاب ال يقدم كل المس�يرة .. وان كان 
استغرق كثيرا بتفاصيل مهمة تكشف عن قيم 
وممارس�ة وطنية تعطي انطباع�ا حميدا عن 
نوعي�ة )المكتوب عن�ه( .. كم�ا ان المحطات 
التي اس�تللناها من )كتاب السيرة( الشخصية 
اس�تاال س�تؤكد دون ش�ك ان الزبيدي  حقق 
ش�يئا مهم�ا في اط�ار العملية الوطني�ة، واذا 
قدر ومر الزمن على حقبة المعارضة ومرحلة 
الدولة في الع�راق، فلن يكون مروره س�ريعا 
عل�ى الزبي�دي، وس�يقف اما تجربت�ه وقوفه 
على بقية تجارب مهمة عاشت او ستعيش في  
احش�اء التاريخ العراقي الحديث!.ربما سيظن 
العدي�دون ان الكتاب محاولة للترويج الدعائي 
لرجل في السياس�ة العراقي�ة ، وانا اقول نعم 
.. انها محاولة للترويج لرجل س�اهم في نقل 
صورة السياسة العراقية من دائرة الوهم  الى 
اط�ار الحقيقة ، وم�ن التنظي�ر لانجاز ومن 
ه�ذه االنقابات المتكررة ف�ي الراي والعقيدة 
والثوابت واالفكار الى الثبات واالستقرار، وال 
زال الزبي�دي ه�و  هو منذ الكلم�ة التي القاها 
في حضرة المرجع الحكيم قبل اكثر من )47( 
عام�ا ..على س�كة الثواب�ت م�ن دون ان تزل 
قدمه في ح�زب غير الجماعة االس�امية،  او 
اتجاه غير س�امة الخ�ط واالتج�اه والتوجه 
نحو العمل لاسام وااليمان الواضح بمشروع 
المرجع الصالح الذي تلتقي عند مصباته ارادة 
االمة.البواب�ة الخامس�ة.. ه�ي الح�ل.. النها 
تمنح الدولة بريق الثورة وتضفي على الشارع 
مس�حة التحدي، وتفتح الطريق واس�عا امام 
رؤي�ة وطنية تضع الرج�ل الواضح في مكانه 
تحت الش�مس وتبع�د الطارئي�ن الذين وجدوا 
ف�ي الدولة م�اذا امنا..وربما تك�ون )البوابة 
الخامس�ة( طريقن�ا نحو غد الحري�ة والعدالة 

والديمقراطية وقيام حكومة االنسان

البوابة اخلام�سة كتاب لل�سحايف عمار البغدادي

 يـــوثـــق ســيــــرة الــزبـــيــــدي

رضبات متالحقة:
كيف يرى »الببالوي« مستقبل الرأساملية يف القرن الـ 21؟

 
أحمد زكريا الباسوسي

أعطى انهيار المعسكر االشتراكي انطباعا بأن النظام الرأسمالي قد حقق انتصارا محققا ال يجوز التشكيك 
فيه أو حتي التس�اؤل بش�أنه. ولكن مع ارتفاع سقف التحديات والضربات المتاحقة التي تعرض لها هذا 
النظام من أزمات اقتصادية ومالية، فقد أصبح من الضروري التساؤل حول مدى ماءمة النظام الرأسمالي 
لألوضاع الحالية، كما أصبح من الملح استقراء مستقبل هذا النظام في ظل تلك التحديات.يبدأ االقتصادي 
المصري البارز د.حازم البباوي كتابه “ النظام الرأس�مالي ومستقبله” الذي صدر عن دار الشروق 2011 
بتقديم تعريف مبس�ط للرأسمالية، يتمثل في كونها ظاهرة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية، 
تجمع�ت عناصرها في لحظة تاريخية معينة، الس�يما منذ منتصف القرن الثامن عش�ر حتى ازدهرت في 
منتصف القرن العشرين، حين سطع نجم الهيمنة األمريكية على كافة المقدرات الدولية.ويؤكد الكاتب أن 
الرأسمالية ليست وليدة نظرية علمية، وال يوجد كتاب مقدس يحمل مضامينها ومامحها. وبالتالي، فإن 
مصطلح الرأسمالية يغلب عليه االلتباس بين مختلف أنصار االتجاه الرأسمالي، على عكس “ االشتراكية”، 

أو ما يطلق عليها “ االشتراكية العلمية، أو الشيوعية “التي أرسي قواعدها كارل ماركس.
الدولة الحديثة وظهور الرأسمالية

ف�ي إط�ار معرفة مراح�ل ظهور وتط�ور ظاهرة الرأس�مالية، 
توق�ف الكاتب عند ثاث�ة محاور رئيس�ية، هي:المحور األول: 
ال�ذي يتمثل في مفهوم الس�وق م�ن خال ظاه�رة المبادلة، 
حي�ث أكد الكاتب أنه عل�ى الرغم من ظهور ظاه�رة المبادلة 
بين األف�راد في المجتمعات اإلنس�انية كاف�ة، فإنه ال يمكن 
القول إن نظام الس�وق ق�د ظهر في المجتمعات اإلنس�انية 
كافة.وف�ي هذا الس�ياق، أكد الكاتب أن اقتصاد الس�وق هو 
ذل�ك النظ�ام االقتص�ادي الذي تصب�ح فيه المب�ادالت هي 
جوهر النش�اط االقتصادي، بحيث يتم اإلنتاج واالستهاك 
من خ�ال الس�وق.المحور الثاني: التط�ور التكنولوجي، 
خاص�ة بعد الث�ورة الصناعي�ة. وهنا، يش�ير الكاتب إلي 
حدوث تطورين رئيس�يين في تاريخ البشرية أسهما في 
تطور النظ�ام االقتصادي نحو الرأس�مالية، هما الثورة 
الزراعي�ة والث�ورة الصناعي�ة، حي�ث أس�همت الثورة 
الزراعية في تكوين الجماعات وبداية نش�أة المدن.أما 

الث�ورة الصناعية، فقد أس�همت في تحول الرأس�مالية 
التجارية إلي الرأس�مالية الصناعية ث�م الرأس�مالية المالية.المحور الثالث: 

الدولة الرأس�مالية ودورها في النش�اط االقتصادي. وهنا، يري الكاتب أن ظهور مفهوم الدولة السياسية 
الحديثة التي تتمتع بالس�يادة الوطنية في أوروبا في القرن الثامن عش�ر، على أنقاض النظام اإلقطاعي، 
قد أس�هم بش�كل كبير في توفير مقومات اقتصاد الس�وق، والتيتتمثل في توافر السوق الوطنية الكبيرة، 
والبني�ة المؤسس�ية والمادية التي ال يمكن توافرها إال عن طريق الدولة.ويش�ير الكات�ب إلى وجود حالة 
من االتفاق العام حول ما يمكن أن نطلق عليه “الدولة الحارس�ة”، أو “دولة القانون” في اقتصاد الس�وق، 
والت�ي تقوم بدورها في حماية األمن الخارجي والداخلي، فضا ع�ن دورها في ضمان تطبيق العدالة من 

خال سيادة القانون.
قضايا الرأسمالية

ولمزي�د م�ن فهم كيفية عمل الرأس�مالية، تط�رق الكاتب للحديث عن ع�دد من القضايا الت�ي أثارت جدال 
واهتمام�ا كبيرين حول الرأس�مالية، يأتي في مقدمتها محاولة التوفيق بين البواعث الش�خصية والهدف 
النهائي من الس�وق.وفي هذا الس�ياق، أش�ار الكاتب إلى أن الحل يكمن في طرح “آدم سميث” الذي يتمثل 
ف�ي “اليد الخفية”، والتي تعني -وفقا ل�”س�ميث”- أن الفرد في س�عيه لتحقي�ق مصالحه الخاصة، فهو 
غالبا ما يحقق مصالح الجماعة بشكل أكثر فاعلية مما يمكن تحقيقه عندما يعمل باسم المصلحة العامة.

وله�ذا، فيري “س�ميث” أن تحقيق المصلح�ة العامة هو نوع من النتائج غير المقصودة للنش�اط الخاص 
لألفراد. وقد فس�ر ذلك بأن المنافسة بين األفراد لتحقيق مصالحهم سوف تسفر بطبيعة الحال عن تقديم 
أفض�ل خدم�ة، وهو ما يصب في إطار تحقي�ق المصلحة العامة.وتحدث الكتاب ع�ن ضرورة التفرقة بين 
االقتص�اد الحقيق�ي أو العيني واالقتصاد المال�ي. فعلى الرغم من أن المالي ما ه�و إال انعكاس للحقيقي، 
فإن مس�ألة عدم التفرقة تثير حالة من الخلط الش�ديد.وبالتالي، فإن االقتصاد الحقيقي هو كل ما يش�بع 
الحاجات بصورة مباش�رة كالسلع االستهاكية أو غير مباشرة كالسلع االستثمارية، بحيث يعد هذا النوع 
من االقتصاد هو جوهر النش�اط االقتصادي والهدف الرئيس�ي منه. أما االقتصاد المالي، فهو مجرد رموز 
للتعبي�ر ع�ن االقتصاد الحقيقي، مثل ظهور مفهوم الملكية والمديونية.وعن مس�تقبل الرأس�مالية، يري 

الكاتب أن النظام الرأسمالي يواجه عدة تحديات تهدد وتقلص كل منها فرص بقائه واستمراريته



      المستقبل العراقي/ابراهيم جاسم مهدي 
 

تعامل�ت خلود مع أوالدها وهم أطفال بكل حنان، وحرصت 
على تعليمهم حسن التصرف في كل ما يصدر عنهم، وكذلك 
علمتهم احترام الكبار والرحمة بالضعفاء، لكنها وفي فترة 

مراهقتهم واجهت العديد من المشاكل معهم.
تق�ول خلود، “أس�كن في حي ش�عبي، ويختل�ط أبنائي مع 
العديد م�ن األصدقاء، فمنهم الصالح ومنه�م الطالح، ومع 
األيام لمس�ت العدي�د من األفكار والس�لوكيات الغريبة لدى 
أبنائي في هذا السن، مثل استخدامهم لمصطلحات لم أسمع 

بها من قبل، وهذا ما يصفونه بلغة )الدواوين(”.
وتضي�ف، “ربيت أبنائي جيدا، لكن المحيط من حولهم يؤثر 
عل�ى تكوين ش�خصيتهم، فحاول�ت جاهدة م�ع زوجي أن 
نقوم بتغيير مكان السكن، لكن لم ننجح بذلك، نظرا الرتفاع 
اإليجارات”.أما هالة الخالدي )36 عاما( التي تحرص بشكل 
كبي�ر عل�ى دراس�ة أبنائه�ا، وتؤك�د أن الذكور م�ن أبنائها 
يتعبونها أثناء عملية تدريس�ها لهم أكثر من البنات، كونهم 
ال يدركون حقيقة المس�ؤولية والخوف من انخفاض معدل 
الدرجات، إلى جانب انشغالهم دوما باأللعاب اإللكترونية، ما 
يضطرها للصراخ أحيانا ثم تعود وتتذكر المبادئ التربوية، 
وتح�اول أن تتمال�ك أعصابها وتس�تعيد هدوءه�ا وتتعامل 

معهم بس�ام، والصب�ر عليهم حتى تتجاوز ه�ذه المرحلة.
تق�ول، “نعي�ش في زم�ن العولمة وال نعرف كيف نس�يطر 
على أبنائن�ا، فالمغريات والوس�ائل اإللكتروني�ة المتوفرة 
حاليا أضعفت قدراتنا على تنشئة أبنائنا بالطريقة المثلى”.

نائلة حمدان )32 عاما( لها قصة أخرى مع التربية، إذ تقول 
“أنزعج كثيرا وأش�عر أحيانا أنني أصل إلى مرحلة االنهيار، 
فلدي ثاثة أطفال وبيتي دائما في فوضى، فزوجي وأبنائي 
فوضويون جدا وأصبحت عصبية جدا وأضرب أوالدي كثيرا 
واصرخ وانعكس ذلك س�لبا”.وتضيف، “فأنا أشعر بخطئي 
بحقهم وحق نفس�ي وه�م يبتعدون عن�ي تدريجيا، كما أن 
كث�رة الخافات بيني وبين زوجي أّثرت في طريقة تعاملهم 
م�ع بعضهم، ف�ا يتعاملون مع بعضهم س�وى بالصراخ أو 
الضرب”.وتش�عر حم�دان بغيرة ش�ديدة جراء مش�اهدتها 
سلوكيات أبناء صديقاتها وجيرانها، وتعلم أن تنشئة أبنائها 
خاطئة، وذلك لتأثرهم بأقرب الناس لهم سواء من الوالدين، 
أو من عائلة الزوج التي تجد بالصوت العالي والصراخ ماذها 
في أي نق�اش يدور، ومن المعل�وم أن الصغير يربى ويتأثر 
بالبيئة التي حوله”.وتتعدد أس�اليب التربية المستخدمة من 
قبل اآلب�اء واألمهات، ومن المعروف أن هذه األس�اليب لها 
تأثيراته�ا اإليجابية والس�لبية على األطف�ال، فعندما تتميز 
العاقة األس�رية بالرقي، فإنها تس�اعد على النمو الس�ليم 

لش�خصية الطفل، كما أن اعتماد نمط الع�داء لدى الوالدين 
ينعكس على األبناء، إلى جان�ب عوامل محيطة أخرى يتأثر 
به�ا الطفل س�واء كان�ت من قب�ل األصدق�اء أو الجيران أم 
المدرس�ة أو التكنولوجيا.وال شك أن عملية التربية في رأي 
اختصاص�ي علم االجتماع مفيد س�رحان، تتأث�ر بالمحيط 
والبيئة، وهذا مما قد يصعب هذه العملية، إذ إن األبوين ليسا 
فقط العنصر الوحيد في عملية التربية، بل إن أفراد األس�رة 
األخرى يشاركون في هذه العملية، وكذلك األصدقاء وزماء 
المدرسة ووسائل اإلعام التي لها دور كبير في التأثير على 
األبن�اء، وخصوصا أنها تمتلك وس�ائل جذابة ومؤثرة.وهذا 
ما تؤكده التربوية ومديرة إحدى المدارس الحكومية د. أمل 
بورشيك، إذ تشير إلى أن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر 
على التنش�ئة االجتماعي�ة لألطفال، مثل العوام�ل الوراثية 
في كل عائلة، قدرات الذكاء المكتسبة، األمراض الموروثة، 

الصفات الشخصية للعائلة.
وكذل�ك النواحي االقتصادية لها تأثير أيضا، وفق بورش�يك، 
والت�ي تتمح�ور ح�ول منطق�ة الس�كن وطبيع�ة األقارب 
والمجاوري�ن ونوعية عمل أف�راد العائلة، وقرب العائلة من 
مؤسسات اجتماعية تؤثر ايجابا على تنشئتهم مثل الجامع 

أو النوادي والمدارس والجامعات.
وتقول، “نظرا لذلك تتش�كل لدى العائلة طموحات تستدعي 

منه�م التغي�ر وه�ذا يدف�ع بالعائل�ة لتوفي�ر الف�رص التي 
تس�اعدعهم على التغير إلى األفضل مث�ل تعليمهم وإثرائهم 
بالنش�اطات المتنوعة”.وتذهب إلى أن دور العائلة مهم في 
تنش�ئة الطفل، فالثقة بالنفس مصدرها العائلة، والش�جار 
بي�ن أفراد العائلة ينعكس على الطفل، مبينة أن هناك الكثير 
م�ن المؤث�رات عل�ى نفس�ية الطفل.وع�ن النم�ط المثالي 
للتنشئة االجتماعية خال فترة الطفولة، تشير بورشيك إلى 
أنها تعتمد على مجموعة من األسس، فإذا توافرت الصفات 
الوراثية والقدرات العقلية والنواحي االقتصادية أوال، يبقى 
هناك مدى قدرة الطفل على االس�تجابة م�ع التطورات من 
حوله، مبينة أن التنش�ئة االجتماعية االيجابية التي تتوافق 
م�ع طموحات العائلة وحاجات المجتم�ع المتجددة، تعتمد 
على مدى التزام العائلة بالهدوء النفس�ي المتزن، مع تحمل 
مس�ؤولية الطفل تجاه إعداده للمس�تقبل، إلى جانب البحث 
عم�ا يتناس�ب وق�درات الطف�ل، وإث�راء الطفل بم�ا ينمي 
نشاطاته، تنمية مهارات التواصل لديه مع الرفاق والمجتمع 
وتعليمه معاني الصبر وسعة الصدر وبأنهما مفتاح النجاح.

أما تجربة الخمس�ينية أم س�الم مع التربية فهي مختلفة إذ 
توضح قائلة “ال ش�ك أن غياب األب له دور كبير في تنش�ئة 
األبن�اء، فق�د التزم�ت تربي�ة أوالدي بالهدوء، ول�م أصرخ 
ول�م أضرب، فكانت مج�رد النظرة أو حرمانه�م من الكام 

أو الحن�ان تكف�ي ليفهمها أحد أوالدي أنه�ا عقاب لخطأ لم 
يعجبني”.ولك�ن عندما كبر األوالد علمت أم س�الم أن غياب 
األب انعكس على ش�خصية أبنائها، وتقول، “فالكبير منهم 
ي�درس في الجامعة، لكن الخجل يس�يطر عليه وفي تعامله 
مع اآلخرين، ومن حرصي الشديد عليهم ومحاولة تعويض 
غي�اب األب ول�د ل�دى ابنت�ي الوس�طى فكرة أنه�ا األفضل 
بي�ن الجميع وه�و نوع م�ن األنانية، أما ابني ف�ي المرحلة 
المتوسطة، فا يعجبه شيء ودائما يردد على مسامعي أريد 
العيش مع والدي مث�ل أصدقائي”.والتربية، من وجهة نظر 
س�رحان، عملية متكاملة وبحاجة إل�ى خبرة ودراية وال بد 
من تدريب اآلباء واألمهات عليها، مشيرا إلى اإلعداد لها يبدأ 
قبل الزواج، حتى يكون األبوان مس�تعدين للقيام بمهامهما 
بش�كل جيد، وعدم ترك عملية التربية لاجتهادات أو ألفراد 

األسرة الممتدة أو األصدقاء.
ويذه�ب س�رحان إلى أنن�ا بحاجة إلى التنس�يق المس�تمر 
بي�ن الجهات المتعددة والمؤثرة، وأن تكون هنالك سياس�ة 
معين�ة تقوم كل جهة بتنفيذ ما يخصه�ا منها، وأن ال تترك 
األم�ور إلى االجته�ادات الفردية، مؤك�دا أن لقطة معينة أو 
موقفا معينا تبثه وس�يلة إعام كفيلة ب�أن تنزع األثر الذي 
بذله اآلب�اء لفترة طويلة، وكذلك أث�ر المعلمين والموجهين 

والتربويين.

      المستقبل العراقي /هيفاء احمد 
 

ظن�ون واعتق�ادات عدة تج�ول بخاط�ر فوزية 
ناف�ع )48 عاما( بمجرد ش�عورها بأل�م ما في 
جس�دها، خصوص�ا ف�ي ظ�ل انتش�ار أمراض 
القلب والس�رطان، وتبدأ فورا باالستفس�ار عن 
األع�راض التي لديه�ا من مصادر ع�دة، إما عن 
طري�ق اإلنترنت أو من خال األقارب واألصدقاء 

المصابين بأحد هذه األمراض.
وتشعر فوزية في الموضوعات التي تقرأها عن 
مرض ما بأنها مصابة ب�ه، خصوصا وإن كانت 
تعاني من نفس األعراض، موضحة “لهذا أتخوف 
من زيارة الطبيب، ولكن إصرار وتشجيع العائلة 
يجبرن�ي على ذلك، وبعد الفح�ص أطمأن وتهدأ 
نفس�ي ألن ما أمر به هو وعكة صحية بس�يطة 

عاجها بالدواء”.
وتؤك�د فوزي�ة أنها لم تك�ن في الس�ابق هكذا، 
ولك�ن مع تقدم العمر، ومعرفتها بإصابة العديد 
مما حولها بأمراض كبيرة، وأصبحت مع أي ألم 
ينتابها تش�عر بخوف وكآبة وتوتر جاءها، وكل 
ذلك يستنفد من طاقتها النفسية، مضيفة “وهذا 
يجعلني في غاية السوء ويبدو على وجهي أمام 

اآلخرين”.
وينت�اب كثي�ر م�ن األش�خاص مخ�اوف جراء 
إصابتهم بمرض ما، خصوصا في ظل معرفتهم 
بانتش�ار العدي�د من األم�راض مثل الس�رطان 
والقلب والرئة، فيصبح الش�خص طبيب نفس�ه 
ويشخص حالته دون استشارة الطبيب وفحصه، 
مما ينعكس على حالته النفسية والصحية سلبا، 

إلى جانب تأثر المحيطين به.
وهم المرض

يش�ير االختصاصي النفس�ي، د. خلي�ل العبيدي 
إل�ى أن العدي�د م�ن الن�اس يتوهم�ون المرض 
فيصابون بالرعب والهلع في الوقت الذي كثرت 
وتعددت به األمراض، وسرعان ما يبدأ المريض 
اس�تنتاجته وتحليات�ه لحالته الصحي�ة وربما 

الجزم بأنه مصاب بمرض ما.
ويق�ول، “نحن نعيش في زمن تبدلت فيه أحوال 
الناس، وأصبح القلق والتوتر يس�يطر على كثير 
من مناحي حياتهم، وأصبح الخوف من المرض 
أحد أه�م أن�واع القلق الت�ي نش�اهدها كثيرا”، 
منوها إلى أن الش�خص المتوهم بمرض ما يبدأ 
بمراقب�ة حراكات�ه الداخلية ويتأمل كل ش�هيق 
وزفير وكل نبضة إلى أن يصل الطبيب ويشخص 

حالته الصحية.
وينصح العبيدي األشخاص الذين يتخوفون من 
الم�رض، والذين تس�تبد بهم وس�اوس المرض 
وم�ا ينتج عنها، أن يبحثوا في هدوء وبعقانية، 
عن أس�باب اآلالم واألوجاع، إلى أن يعثروا على 
الحقيق�ة، ألن معرفة األس�باب أه�م بكثير من 

معالجة األعراض.
حالة اليمكن تفسيرها !!

 ”50 حام�د”  أم  الس�يدة   ح�ال  ه�و  وكذل�ك 
س�نة  الت�ي توهم�ت بإصابته�ا بم�رض القلب 
حينم�ا فوجئت بخب�ر دخول صديقته�ا العناية 
المرك�زة في إح�دى المستفش�يات وإنها تعاني 
م�ن انس�دادات في ش�رايين القلب، مم�ا تطلب 
خضوعه�ا لعملية “القل�ب المفتوح”.تقول، “ال 

أس�تطيع تفس�ير الحالة التي مررت بها في تلك 
األيام، فقد امتلكني ش�عور بأنني أعاني المرض 
ذات�ه، وش�عرت بأل�م عدة ف�ي منطق�ة الصدر، 
فهذا المرض أصبح ش�ائعا كثيرا، ونس�مع عنه 
كثيرا، حت�ى إنني تخوفت م�ن مراجعة الطبيب 

لمعرفة الداء”.وتضيف “ق�ام الطبيب بطمأنتي 
بأن حالتي عادية، وتس�اءل عن عامات الخوف 
والقلق الواضح�ة على وجهي، وتبين بعد إجراء 
الفحوصات الازمة أنني أشكو من التهابات في 

القصبات الهوائية”.

مصاب بمرض خطير ولكن !!
وتصف الس�يدة  أم جال حال زوجها الس�تيني 
بأنه يج�زم بإصابت�ه بأحد األم�راض الخطيرة 
بمج�رد ش�عوره بألم ما في جس�ده، وم�ا يزيد 
الطي�ن بل�ه أن�ه يرفض الذه�اب للطبي�ب ويبدأ 
بجمع األبناء والمقربي�ن حوله وكأنه في حالة 

وداع لهم. 
تق�ول، “عندما يحس زوج�ي بألم في صدره، أو 
اضطرابات في البطن، فإنه يلزم الفراش، ويطلب 
االهتم�ام ب�ه، وينعكس ذلك س�لبا عل�ى حالتي 
النفس�ية وأبنائي، ونح�اول طمأنت�ه والحديث 
مع�ه بأن توقعاته وتش�خيصاته ق�د تكون غير 
صائب�ة لك�ن دون ج�دوى، فهو عل�ى يقين بأن 
والدت�ه توفيت جراء إصابته بمرض الس�رطان، 

ومن المؤكد أنه يحمل المرض ذاته”.
وتذك�ر أنه قدر إصابته بمرض بالس�كري جراء 
دخول�ه كثي�را ل�دورة المي�اه، وبع�د مطالبات 
العائل�ة  أف�راد  قب�ل  م�ن  كثي�رة  وضغوط�ات 
بض�رورة الفحص للكش�ف عما يعان�ي، اتضح 
أنه غير مصاب، لكن لديه التهابات في المجاري 

البولية.
الثقافة الصحية المطلوبة

وفي ه�ذا الس�ياق يق�ول استش�اري االجتماع 
األسري مفيد سرحان “األصل أن يؤمن اإلنسان 
بالقضاء والقدر، وأنه معرض لإلصابة بالمرض، 
وفي المقابل فإن عليه أن يعتني بنفسه، ويعتمد 
أسلوب الوقاية قدر اإلمكان، وأن يأخذ باألسباب، 
كاالعتناء بالتغذية، والنظافة وغيرها من أسباب 
الوقاي�ة والراح�ة، وأيض�ا إج�راء الفحوص�ات 

الطبية بشكل دوري، أو عند ظهور أي أعراض”.
ويضي�ف “بق�در ما يك�ون لدى اإلنس�ان ثقافة 
صحية بقدر ما يكون أكثر قدرة على التعامل مع 
المرض وطبيعته، وهذه مس�ؤولية األسرة التي 
ينبغ�ي أن تهت�م بالثقافة الصحي�ة، وهي كذلك 
مس�ؤولية المدرس�ة واإلعام، حتى يس�تطيع 
اإلنس�ان أن يبتع�د ق�در اإلم�كان عن مس�ببات 
الم�رض، أو يع�رف كي�ف يتعام�ل مع�ه لحظة 
اإلصابة”.ويلف�ت س�رحان إل�ى قضي�ة مهمة، 
وه�ي مراجع�ة المريض للطبي�ب المختص في 
حالة الش�عور بالمرض، فهو األقدر على تحديد 
الحالة ووص�ف العاج المناس�ب، داعيا كل من 
أصاب�ه مرض بأال يعتمد عل�ى وصفات اآلخرين 
أو حت�ى عل�ى ح�االت مش�ابهة،  وتجاربه�م، 
خصوصا في ظل انتش�ار أم�راض القلب والرئة 

والسرطانات.
ويبين س�رحان دور األس�رة والزم�اء، الكبير، 
ف�ي رفع معنوي�ات المريض، وف�ي االبتعاد عن 
التهوي�ل، والتخوي�ف، الس�يما في ظ�ل التقدم 
العلمي الكبير، مع إقناع المريض بأن األمور بيد 

الله، وعلى اإلنسان أن يأخذ باألسباب.
وبعض الناس، وفق س�رحان، يخش�ون الذهاب 
إلى الطبيب خوفا من أن يكتشف مرضا خطيرا، 
فهم يفضلون تحمل المعاناة على ان يصارحهم 
الطبي�ب بمرض من األم�راض. أما بعض الناس 
فهم، بس�بب قل�ة الثقافة، يضخم�ون األعراض 
ويتص�ورون أن أمراضه�م خطي�رة، فيصابون 
بأم�راض نفس�ية تس�هم في تحوي�ل األعراض 

البسيطة إلى مرض حقيقي.
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        المستقبل العراقي/متابعة 

االبن من الطفولة إلى عنفوان الشباب وتمرده، 
فهو ص�ار أكبر حجم�اً، لغته أقوى، يس�تطيع 
مناقش�ة من هو أكبر منه بالمس�توى نفس�ه، 
وه�و بالتال�ي أج�رأ عل�ى تج�اوز الخط�وط 

الحمراء.
وهذا يتطل�ب منك أيه�ا األب أن تنتبه لألخطاء 
الت�ي يقع فيه�ا معظ�م اآلباء ب�دون وعي بأن 
م  ممارساتهم أوالً؛ تؤذي أبناءهم وثانياً؛ ال تقوِّ

سلوكهم.
وهنال�ك أخط�اء يق�ع فيه�ا اآلب�اء ف�ي تربية 

أوالدهم المراهقين:
المحاضرات واألوامر

يأت�ي ه�ذا التص�رف م�ن اعتق�اد األب أن ابنه 
طائ�ش، غير عقاني في تصرفات�ه، ومن أكثر 
الجمل شيوعاً عندما يبدأ المراهق بالتحاور مع 
أبيه “ال تناقشني أنا والدك وأنا أدرى بمصلحتك 
من�ك”، “أنت م�ا تزال صغي�راً، وال ت�دري ماذا 
تفعل”، جمل يقطع بها الوالد كل سبل التواصل 
الممكن�ة بينه وبي�ن ابنه، ويحاول بها تس�يير 
ابنه، والتحكم بأس�لوب حياته، وهذا األسلوب 
قد يمنع المراه�ق من أن يفكر حتى ببدء حوار 
مع أبي�ه، ألنه يعلم نتيجة ذلك الحوار مس�بقاً، 

وأنه سينتهي بأوامر ونصائح أنت بغنى عنها.

التجاهل وضعف القدرة على التواصل
م�ن الغري�ب أن اآلب�اء ورغ�م إدراكه�م لعمق 
اله�وة بينهم وبين أبنائه�م المراهقين، إال أنهم 
ال يبذل�ون جه�داً لمحاول�ة التواص�ل معه�م، 
وتأتي الحجة بأنهم ال يس�تطيعون فهم أبنائهم 

المراهقين، وأبنائهم كذلك ال يفهمونهم.
التركيز على السلبيات وتجاهل إال يجابيات

وذل�ك يعود للمعتقدات الس�ائدة المتعلقة بهذه 
الفت�رة العمري�ة، والت�ي تنظ�ر للطف�ل وكأنه 
كتلة من األفعال الس�لبية غير المقبولة أس�رياً 
واجتماعياً، وقد ال تأت�ي هذه الفكرة من خبرة 
س�ابقة لألب، ولكن قد تكون نقاً على ألس�نة 
بع�ض اآلباء الت�ي كانت لهم تجربة س�يئة مع 

أبنائهم المراهقين.
تقييم المشاكل على أساس التفوق الدراسي

ق�د تقتصر فك�رة األب ع�ن المش�اكل التي قد 
يواجهه�ا ابن�ه المراهق في مش�اكل الدراس�ة 
والتحصي�ل العلم�ي، ف�األب ي�رى أن م�ا يجب 
أن يش�غل بال المراهق هو دراس�ته وتحصيله 
العلم�ي، وغي�ر ذلك ال يعد مش�كلة ف�ي نظره، 
وذلك فيه ظلم للمراهق وللتغييرات الكبيرة التي 
يمر بها وتؤثر على طريقة تفكيره ومش�اعره 

وسلوكياته، وتؤسس لبناء شخصيته.
االعتماد التام على األم في التربية

 صعوب�ة التفاه�م بي�ن األب والمراه�ق، وقلة 

التواص�ل بينهما تجع�ل األب يوكل أم�ر تربية 
االب�ن أو االبنة ف�ي مرحلة المراهق�ة إلى األم 
لظنه أن األم أقدر على استيعاب التغييرات التي 
يمر به�ا المراهق، والتعامل معها. وهذا معتقد 
خاط�ئ، فش�خصية األب الديناميكي�ة في هذه 
المرحل�ة تؤثر كثيراً على نضج ووعي المراهق 
وعلى اإلش�باع العاطفي والثق�ة بالنفس التي 

يحتاجها األوالد والفتيات على حد سواء.
االنتقاد الدائم بدالً من زرع البديل اإليجابي

 هنال�ك الكثي�ر من العب�ارات التي يس�تخدمها 
بع�ض اآلب�اء في انتق�اد وجل�د المراهق، ومن 
الغري�ب أن بعض اآلب�اء يعتق�د أن االنتقاد هو 
من أس�اليب التربي�ة، غير مدرك األثر الس�لبي 
الذي تتركه تلك االنتقادات في نفسية المراهق، 
ابتداًء من الشعور بأنه با قيمة، وأنه عالة على 
المجتمع، وأن وجوده أو عدم وجوده ال يش�كل 
فرقاً كبيراً، وأن أي تصرف يمكن أن يقوم به لن 
ينال الرضا مهما حاول، فيقتل فيه حب التميز، 

واإلصرار والثقة بالقدرة الذاتية على النجاح.
مقارنة المراهق بمن هم في مثل سنه

ق�د يعتقد بع�ض اآلب�اء أن المقارنة بي�ن ابنه 
المراه�ق وبين اب�ن الجيران، أو اب�ن خالته، أو 
حتى بينه وبي�ن إخوانه األكبر منه س�ناً الذين 
عبروا مرحلة المراهقة بدون مش�اكل، طريقة 
لتحفي�ز ه�ذا المراه�ق ليصبح أفض�ل. ويجب 

�ر أن المراه�ق عنيد معتز بنفس�ه يحب أن  تذكُّ
يميز ش�خصيته ع�ن غي�ره، وأن مقارنته بأي 

شيء تعد إهانة له حتى وإن كانت صحيحة.
كبت قاتل أو حرية مطلقة

: إن لم أس�يطر على ابني المراهق اآلن، سأندم 
الحق�ًا، فك�رة اس�تحوذت عل�ى أف�كار الكثير 
من اآلباء، عل�ى اعتبار أن المراه�ق يحتاج إلى 

تروي�ض، وأن هذا التروي�ض ال يأتي إال بتحديد 
حريات�ه وتقي�د حركات�ه. ولكن م�ا يغيب عن 
أذهان ه�ؤالء اآلباء أن هذا األس�لوب ُيولَّد لدى 
المراهق االنفجار، “فكل ممنوع مرغوب” وما 
ال يستطيع المراهق عمله أمام أهله سيقوم به 

من وراء ظهرهم.
وعل�ى النقيض، قد يجد بع�ض اآلباء أن إعطاء 

المراه�ق الحري�ة المطلق�ة ف�ي التصرف هي 
أنس�ب أس�لوب للتعامل معه، ألن ما س�أمنعه 
عنه اآلن، يستطيع أن يقوم به الحقاً، فاألفضل 
أن أك�ون على دراية بما يق�وم به ابني ولو عن 
بعد. وات�رك له القرار المطل�ق. يجب على األب 
أن يوازن بين الحرية والرقابة ويقدم اإلرش�اد 
بدون ضغط، وعندما يحتاج المراهق لها يكون 

قادراً على تقديم المساعدة.
- ع�دم وجود توافق في نظ�ام التربية بين األم 
واألب: م�ا يجب عل�ى األبوين مع�اً تأكيده هو 
االلتزام بموقف واحد أمام األوالد مهما حصل، 
وأي نقاش ح�ول موضوع معين قد يتم بينهما 
بدون تواجد األوالد، فالتناقض يقلل من احترام 
المراه�ق لوالدي�ه، ويزعزع ثقت�ه بقراراتهما، 
وم�ع الوقت تصبح األوامر والنصائح با فائدة 

ما لم تتوافق مع أهواء المراهق.
- االمتن�اع ع�ن إظه�ار العواط�ف للمراه�ق: 
يج�د اآلب�اء الصعوب�ة ف�ي إظهار مش�اعرهم 
تج�اه أبنائهم المراهقين، عل�ى اعتقاد أنهم قد 
أصبحوا أكبر سناً وقد يشعرون باإلحراج إذا ما 
أظه�ر األب بعض العاطفة، كأن يقبل ابنه أو أن 
يجلسه بجانبه يمازحه ويحتضنه. ال تخجل من 
حق ابنك وابنتك عليك، وتذكر أنهم س�يتعلمون 
من�ك التعبي�ر الصحيح ع�ن مش�اعرهم وعدم 

الخوف أو الخجل من ذلك.

عوامل حميطة تؤثر عىل تربية األبناء

وسواس املرض
مواطنون يتومهون أمراضًا جراء انتشارها

أخطاء يرتكبها اآلباء يف تربية املراهق
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وتتع�رض حرك�ة انصار الله الى تش�ويه 
كبي�ر في االعالم العربي وخصوصا الخليجي 
منه من خالل تصويرها كمليشيا تاتمر باوامر 
ايران وتسعى الى تنفيذ اجندتها في المنطقة. 
م�ا يعط�ي ص�ورة مش�وهة ع�ن حقيقة ما 
يج�ري ف�ي اليم�ن وع�ن طبيع�ة التدخالت 
اإلقليمية في شؤونه الداخلية وخصوصا من 
قبل ال�دول الخليجية كالس�عودية واالمارات 
وصورة مش�وهة أيضا عن العوامل الداخلية 
الت�ي أدت ال�ى زعزعة االس�تقرار ف�ي اليمن 
بما فيه�ا المطالب الش�عبية والفئوية ودور 
العوامل االقتصادية وتدهور الوضع المعيشي 

للمواطنين في هذا الصراع. 

فمن هم احلوثيون؟ وماذا يريدون؟
الحوثي�ون ه�م قبيل�ة يمنية من الس�ادة 
االش�راف الهاش�ميين تدين بالمذهب الزيدي 
وتمث�ل العائل�ة التي ينتم�ي اليها عب�د الملك 
الحوث�ي زعي�م جماعة انصار الل�ه المعروفة 
إعالميا بالحوثيي�ن مراجع الزيدي�ة الدينيين 
الذين لعبوا دورا كبيرا في الحفاظ على الهوية 
الدينية للزيدية بعد ان كادت تذوب في اإلسالم 
السني الشافعي الذي يمثل مذهب األكثرية من 
اليمنيين واإلس�الم السلفي الوهابي المدعوم 
م�ن قب�ل الس�عودية. يعي�ش األكثري�ة م�ن 
الحوثيي�ن في صعدة وه�ي مدينة جبلية تقع 
على بعد 242 كم من صنعاء العاصمة. تعرض 
الحوثي�ون ال�ى ظل�م واقص�اء وتهميش بعد 
س�قوط حكم االئمة الزيدية الذي حكم اليمن 
طوال اكثر من الف س�نة في 26 أيلول 1962. 
واتهم الحوثيون بمحاولة احياء حكم االمامة 
ف�ي اليمن بالرغ�م م�ن نفيهم ذلك ف�ي اكثر 
من مناس�بة. وقد تعرض الحوثيون وس�كان 
صعدة م�ن الزيدية ال�ى التهمي�ش واالقصاء 
والظلم بشكل خاص في عهد الرئيس السابق 
علي عب�د الله صال�ح على الرغم م�ن انه هو 
نفسه كان زيديا لكنه قام بتشجيع الجماعات 
الس�لفية والوهابي�ة ف�ي اليمن لب�ث الفرقة 
والطائفية في اليمن بغرض احكام س�يطرته 
وللحصول على الدعم المالي الس�عودي. وقد 
برز التحريض الطائفي ضد الحوثيين بش�كل 
خاص في العام 1979 ل�دى عودة رجل الدين 
الس�لفي الوهاب�ي مقب�ل الوادعي ال�ى اليمن 
بعد ان قضى س�نوات في الس�عودية  وأسس 
برعاية من علي عبد الله صالح وعلي محس�ن 
األحمر المستش�ار العس�كري للرئيس ودعم 
من السعودية مدرسة سلفية في صعدة معقل 
الزيدية سماها دار الحديث وهي مدرسة سنية 
حنبلية وهابية  كما ساعدته حكومة علي عبد 
الله صالح للس�يطرة على المس�اجد والمنابر 
والم�دارس الحكومي�ة في المناط�ق الزيدية 
وكان ف�ي الوق�ت نفس�ه يحص�ل عل�ى دعم 
خارج�ي كبير من الس�عودية لبناء المس�اجد 
والم�دارس والمراكز. واطل�ق الوادعي حملة 
تكفيري�ة ض�د الحوثيي�ن م�ن خ�الل الكتب 

والخطب واشرطة الفيديو واتهمهم بالخروج 
ع�ن اإلس�الم  ووصفه�م بانه�م اه�ل بدع�ة 
ودعاه�م ال�ى الرج�وع ال�ى اإلس�الم. وكان 
الحوثي�ون في ذلك الوقت في اضعف حاالتهم 
ولم يب�دا نش�اطهم الحقيقي اال بع�د تحقيق 
الوح�دة اليمنية ع�ام 1990 وبداي�ة االنفتاح 
السياس�ي لليم�ن فاس�س الحوثي�ون منتدى 
الش�باب المؤمن ومن ثم حزب الحق لكن هذا 
الح�زب لم يحقق نتائج جي�دة في االنتخابات 
البرلماني�ة نتيج�ة لالنش�قاقات الت�ي حدثت 
في�ه وانضم�ام كثير م�ن اعض�اءه الى حزب 
المؤتم�ر الش�عبي )ح�زب عبد الل�ه صالح(.
ابت�دا الح�راك السياس�ي لجماع�ة الحوثيين 
بع�د غزو الع�راق عام 2003 حيث اس�تنكروا 
موقف الحكومة اليمني�ة المؤيد للغزو. وهذا 

ما جع�ل الحكومة اليمني�ة تنقلب مرة أخرى 
ض�د الحوثيين وتعود الى تش�جيع الجماعات 
الس�لفية والوهابي�ة ضدهم. وب�دا معارضة 
الحوثيي�ن لصالح تتضح يوما بعد يوم وش�ن 
ضده�م الح�رب األول�ى ع�ام 2004 التي قتل 
فيه�ا زعيمه�م حس�ين ب�در الدي�ن الحوثي. 
لك�ن لم تك�ن تتوق�ف ح�رب ض�د الحوثيين 
حتى تب�دا أخرى حت�ى بلغت س�بعة حروب، 
ش�اركت في احداها الس�عودية بش�ن غارات 
جوية ضدهم سنة 2009. وبعد كل حرب كان 
الحوثيون يزدادون ق�وة وانصارا وتمكنا من 
خ�الل انضمام كثير م�ن الن�اس المتضررين 
م�ن سياس�ات التهمي�ش والفق�ر الحكومية 
خصوص�ا في مناطق صعدة ومناطق ش�مال 
اليمن. وبعد نشوب ثورات الربيع العربي عام 

2011 كان للحوثيي�ن الدور األبرز فيها والذي 
أدى في النتيجة الى تخلي علي عبد الله صالح 
عن الحكم وفقا للمبادرة الخليجية وتاسست 
بموجبها الحكومة االنتقالية الحالية برئاسة 

عبد ربه منصور هادي. 
وكان دخ�ول صنع�اء من قب�ل الحوثيين 
ف�ي ش�هر أيل�ول م�ن الس�نة الماضي�ة بعد 
رف�ع الحكومة للدعم ع�ن أس�عار المنتجات 
النفطية بمثابة اس�تعراض للقوة المتصاعدة 
له�ذه الحرك�ة التي ب�دات محلي�ة وتصاعدت 
واش�تدت قدراتها بفعل ازدياد التاييد الشعبي 
لها وتبنيها لمطال�ب وطنية عامة غير فئوية 
وك�رد فعل من الش�عب اليمني على التدخالت 
الس�عودية ف�ي ش�ؤونه الداخلي�ة. وقد نفى 
الحوثيون وخصوصا من خالل خطب زعيمهم 

الش�اب عبد الملك الحوث�ي أي نية لهم بإقامة 
امام�ة زيدية ف�ي اليم�ن او أي حكومة دينية 
متاث�رة بالنم�وذج اإليراني بحس�ب ادعاءات 
الحكومة اليمنية بقصد تشويه صورتهم امام 
المجتم�ع اليمن�ي والدول�ي بقص�د الحصول 
على مساعدات من السعودية والدول الغربية. 
ويع�ارض الحوثيون الدس�تور اليمني الجديد 
الذي يدعو الى تش�كيل س�تة أقاليم يمنية لما 
يعتبرونه ش�رعنة لتقس�يم اليم�ن. كما انهم 
الحالي�ة  ان الحكوم�ة االنتقالي�ة  يعتق�دون 
غير قادرة على تحقي�ق األهداف التي رفعتها 
الجماهي�ر ف�ي انتفاض�ة 2011 بس�بب بقاء 
البرلم�ان اليمن�ي القدي�م الذي يس�يطر عليه 
حزب علي عبد الله صالح )المؤتمر الش�عبي( 
وح�زب اإلصالح الس�لفي. ويعتقد الحوثيون 

ان الوق�ت الراه�ن هو افضل فرص�ة للقضاء 
على التهمي�ش وإقرار العدالة لتش�مل جميع 
أبناء الش�عب اليمني بما فيهم الحوثيون الذي 

ال يوجد أي ممثل لهم في الحكومة الحالية.
اذا كان هناك من عبارة تنطبق على وصف 
الصراع ف�ي اليمن فهي العبارة الش�هيرة )ال 
يوجد في السياسة صداقات دائمة وال عداوات 
دائمة بل مصالح دائمة( حيث يتبادر األصدقاء 
واالع�داء األدوار م�ن وقت الخر، الس�عودية 
التي كانت في الس�تينيات من اشد المدافعين 
عن نظ�ام االمام�ة الزيدي هي االن من اش�د 
أعداء الحوثيين الزيدية، وعلي عبد الله صالح 
الذي كان صديقا للس�عودية ه�و االن عدوها 
اللدود وصديقا مقربا من الحوثيين. ال دائم اال 

المصالح اما أصحاب المبادئ فلهم الله.

الـحـوثـيـون مـن الـتـهـمـيـش الـى الـهـيـمـنـة
       رحيم شامخ

ا�صتحييوذت التطييورات الدراماتيكية التي ي�صهدها اليمن على اهتمام االعييالم العربي والعاملي وب�صكل خا�س منذ يوم الثالثاء املا�صي لدى بدء حما�صرة ال�صلحيين الذين ينتمون اىل جماعة ان�صار اهلل الرئي�س 
اليمني عبد ربه من�صور. 

وتاتي اأهمية احداث اليمن من كونها �صاحة اأخرى لل�صراع بن القوى االإقليمية والعاملية يف املنطقة اىل جانب ال�صاحات االأخرى ك�صوريا والعراق وليبيا من جهة والن االحداث فيها تت�صارع ب�صكل خميف تبدو كل 
االأطراف عاجزة عن اإيقافه او حتى تغيري اجتاهه. هذا اإ�صافة اىل ان ال�صاحة اليمنية ازدادت اأهميتها بعد الهجوم الذي تعر�صت له �صحيفة �صاريل ايبدو الفرن�صية لكون الهجوم مت بتخطيط ومتويل من تنظيم 

القاعدة يف اليمن الذي توا�صل الواليات املتحدة حربها للق�صاء عليه منذ �صنوات عرب الطائرات امل�صرية بالتعاون اال�صتخباري مع احلكومة اليمنية.

    إدوارد لوس

االتج�اه الجدي�د ف�ي السياس�ة 
األمريكية هو سرقة مالبس بعضهم 
بعضا. نظراً لمدى االس�تقطاب الذي 
أصبح�ت عليه أمري�كا، هناك إجماع 
ملح�وظ عل�ى المواضيع الرئيس�ية 

للنقاش.
فبعد أعوام م�ن تجاهلها، أصبح 
الجمهوريون فجأة يشعرون بالقلق 
بش�أن ضغ�ط الطبقة المتوس�طة، 
كما لو أنها ظهرت في الربع األخير. 
لق�د كان الليبرالي�ون يرّك�زون على 
مش�اكل العامل العادي منذ أكثر من 
عقد من الزمن. وفي الوقت نفس�ه، 
الديمقراطيون يش�عرون مرة أخرى 
بالقلق من الخط�ر الجهادي - وهي 
نقط�ة حدي�ث ُمحافظ�ة ال تتزعزع 
من�ذ ع�ام 2001. كل منه�م يرفض 
التحي�زات التي يرك�ز عليها الطرف 
اآلخ�ر، لكنهم ينظرون إل�ى القائمة 
الع�ام  االقتص�اد  رك�ود  نفس�ها. 
واإلرهاب هما أه�م القضايا الكبرى 

التي ستظهر في سباق عام 2016.
ومع أن األحداث األخرى س�وف 
تتدخل، لن يكون من الس�هل إسقاط 
أي منها. المذبح�ة في مكاتب مجلة 
“تش�ارلي إب�دو” في باري�س كانت 
األح�دث ف�ي خ�ط الفظائ�ع ال�ذي 
يب�دو أن�ه يتصاعد لتذكي�ر الناخبين 
ف�ي الوالي�ات المتحدة ب�أن القاعدة 
وفروعه�ا ل�م تم�ت بموت أس�امة 
ب�ن الدن. وجاء ذلك عق�ب المذبحة 

الت�ي نفذته�ا طالبان ف�ي حق 148 
طفال في مدرس�ة بيش�اور، وقطع 
الرؤوس الُمنظم في سورية من ِقبل 

“داعش”.
للم�رة األول�ى من�ذ ع�ام 2009 
يعتبر الناخبون في الواليات المتحدة 
أن اإلره�اب يأتي على رأس أولويات 
أمريكا )76 ف�ي المائة(، وذلك وفقاً 
الس�تطالع الرأي الذي أجرته وكالة 
بيو األس�بوع الماضي. ونظراً لثبات 
مكاسب جماعة “داعش” في سورية 
والعراق - حافظت على موقعها على 
الرغم من الضربات الجوية األمريكية 
- وتق�ّدم القاعدة الق�وي في اليمن 
وأبعد من ذلك، من الصعب تصّور أن 
هذا س�يتغّير في عام 2015. ومع أن 
اإلرهاب ل�م يختف أبداً، إال أنه أصبح 

في مركز الصدارة مرة أخرى.
بي�ن الطامحي�ن للوص�ول إل�ى 
الجمهوريي�ن  م�ن  األبي�ض  البي�ت 
يوج�د مناف�س واح�د فق�ط، ران�د 
ب�ول - الفن�ان المعروف س�ابقاً ب� 
“االنعزال�ي”، وأيض�اً عضو مجلس 
الشيوخ من والية كنتاكي - ينحرف 
ع�ن خط حزب�ه القوي فيم�ا يتعلق 
باألم�ن القومي. وكلم�ا زاد ازدحام 
س�احة الحزب الجمهوري، برز بول 
أكثر.م�ن ناحية، هذا نقطة تس�ويق 
حقيقية. يوجد الكثير من الليبراليين 
من جيل األلفية هناك. لكن هذا أيضاً 
يجعل بول هدفاً مثيراً لالهتمام على 
نح�و متزاي�د. فهو يتكّيف بس�رعة. 
ف�ي الع�ام الماضي انتق�ل من كونه 

انعزالي�ا إل�ى “تأيي�د سياس�ة عدم 
التدخ�ل” واآلن ه�و “واقع�ي” ف�ي 
السياسة الخارجية. على هذا المعدل 
س�ُيصبح من المحافظين الُجدد قبل 

عيد االستقالل.
المقي�اس اآلخ�ر ه�و هي�الري 
كلينتون. وزيرة الخارجية الس�ابقة 
تملك اس�م العالمة التجارية األقوى 
في السياس�ة األمريكية - حتى أكثر 
بكثير م�ن جيب بوش. لك�ن ال يزال 
الجمهوريون يحاولون ربطها بنقاط 
الضع�ف الملموس�ة ف�ي السياس�ة 

الخارجية للرئيس باراك أوباما.

بول اآلن يصف الفوضى في ليبيا 
بأنه�ا “ح�رب هي�الري كلينتون” - 
فقد كان�ت وزي�رة الخارجية عندما 
عل�ى  المتح�دة  الوالي�ات  س�اعدت 
تنظي�م العملية األنجلو � الفرنس�ية 
القذاف�ي. كذل�ك  بمعم�ر  لإلطاح�ة 
كانت ال تزال في تلك الوظيفة عندما 
ُقت�ل الس�فير األمريك�ي ف�ي ليبي�ا 
المواطني�ن األمريكيين  وغيره م�ن 
عل�ى يد الجهاديين ف�ي بنغازي. في 
خطاب لها في الشهر الماضي، قالت 
هي�الري إن الواليات المتحدة ينبغي 
أن “تتعاط�ف” مع أعدائه�ا. مع أنه 

تم أخ�ذ تصريحه�ا خارج الس�ياق، 
ب�ه  تمس�كوا  الجمهوريي�ن  أن  إال 
إلظهارها أنها لينة م�ع اإلرهابيين. 
وبي�ن الديمقراطيين، تعتبر كلينتون 
وس�يضغط  نس�بياً.  متش�ددة 
الجمهوري�ون عليه�ا أكثر ف�ي ذلك 

االتجاه عندما تعلن عن نواياها.
كذلك قلق الطبقة المتوس�طة لن 
ينته�ي. األم�ر األكثر إثارة للدهش�ة 
بش�أن االنتعاش ه�و كيف أن معظم 
األمريكيين اآلن أكثر فقراً مما كانوا 
عند بدايته. الدخل المتوس�ط ال يزال 
8 ف�ي المائة أقل مم�ا كان عليه في 

ع�ام 2007 وأق�ل بم�ا يزي�د على 5 
في المائ�ة مما كان علي�ه في بداية 

االنتعاش في عام 2009.
ويعتقد بعض خبراء االقتصاد أن 
عام 2015 سيكون العام الذي يتغلغل 
في�ه بعض النم�و الكلي ف�ي أمريكا 
إلى راتب العامل الع�ادي، لكن هناك 
دالئل ضئيلة جداً على ذلك حتى اآلن. 
ف�ي كانون األول )ديس�مبر( تقلّص 
متوسط األجر األس�بوعي عما كان 
علي�ه قبل عام. ومعظ�م األمريكيين 
المالي�ة  موارده�م  أن  يعتب�رون  ال 

ستتحّسن خالل العام المقبل.
م�رة أخرى، الس�باق الجمهوري 
لع�ام 2016 يوفر أفض�ل فرصة في 
هذا الش�أن. قبل عش�رة أي�ام، ميت 
رومني، المرشح الجمهوري الخاسر 
ف�ي ع�ام 2012، أوضح أن�ه ال يزال 
“يري�د أن يكون رئيس�اً” � ن�ادراً ما 
كان يت�م إعادة دفن ش�خص متمّيز 
به�ذه الس�رعة. رع�ب الجمهوريين 
م�ن احتمال إع�ادة ترش�يح رومني 
ال يتعل�ق س�وى جزئي�اً بحقيقة أنه 
حصل عل�ى فرصته بالفع�ل. وأيضاً 
بالطريقة التي فش�ل به�ا. عدد قليل 
تصريحات�ه  سينس�ى  الن�اس  م�ن 
 47 إن  فيه�ا  ق�ال  الت�ي  المرتجل�ة 
ف�ي المائ�ة م�ن األمريكيي�ن كانوا 
عب�ارة  )متطفلي�ن(،  “ُمتلّقي�ن” 
مس�تعارة من آين راند، الفيلس�وفة 
الت�ي له�ا أتب�اع كالطائف�ة الدينية 
والت�ي تؤم�ن بالحكوم�ة الصغيرة. 
إل�ى جانب أن لمعان رومني بس�بب 

ثروته وض�ع نوعا م�ن القيود على 
أصوات العمال.

صل�ة  األكث�ر  االس�م  ب�وش، 
بس�اللة حاكمة ف�ي ملع�ب الحزب 
الجمهوري، فقد اس�توعب بوضوح 
هذا الدرس. أدات�ه الخاصة بالتمويل 
تس�مى “الحق في االرتف�اع”، وهي 
إشارة إلى تراجع الحراك االقتصادي 
ف�ي الوالي�ات المتحدة. ف�ي خطاب 
القب�ول الذي ألقاه هذا الش�هر جون 
بينر رئيس�ا لمجلس الن�واب، تحّدث 
عن الحاجة الُملّحة لعكس “اعتصار 
الطبق�ة المتوس�طة” ف�ي الواليات 
المتحدة. حت�ى اآلن، هناك عدد قليل 
م�ن الحل�ول الُمحافظ�ة عل�ى آث�ار 
العولم�ة والتكنولوجي�ا على الدخل 
المتوس�ط. الموافق�ة عل�ى أنابي�ب 
برنام�ج  وإلغ�اء  الجدي�دة  النف�ط 
أوباماكي�ر )للرعاي�ة الصحي�ة( من 
غي�ر المرج�ح أن ُيقنع�ا كثي�را من 
الناس. كذلك لم يعترف الجمهوريون 
بارتفاع عدم المس�اواة، لكنهم على 

األقل قاموا بتحديث مفرداتهم.
هي�الري  نفس�ه،  الوق�ت  ف�ي 
نوعاً ما هي ش�خص متنّفذ بس�بب 
ثروتها. ويمك�ن أن تكون أيضاً أكثر 
ضعف�اً بش�أن األم�ن القوم�ي مما 
هو مفت�رض. مع ذلك أهم س�ماتها 
األساس�ية هي أنه�ا تتمتع بمهارات 
عالي�ة لتركي�ب وتولي�ف مجري�ات 
األمور. علي�ك أن تتوّقع أن يكون ألم 
العامل العادي والخطر الجهادي في 

قلب رسالة اإلطالق الخاصة بها.

»اجلهاديون« يف سباق الرئاسة األمريكي
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 أنهى املنتخب اإلسترايل مغامرة نظريه 
اإلماراتي يف بطولة كأس آسيا لكرة القدم، 
وتغلب عليته بهدفن نظيفتن يف اللقاء 
التذي جمع بينهمتا الثالثاء عىل إستتاد 
نيوكاسل، يف الدور قبل النهائي للبطولة، 
ليتأهل أصحاب األرض ملواجهة منتخب 
كوريتا الجنوبية  يف املباراة النهائية يوم 
الستبت، ويواجهتة منتختب اإلمتارات 
نظريه العراقي يف مبتاراة تحديد املركز 

الثالث والرابع يوم الجمعة.
فترض املنتختب اإلسترايل تقدمته مبكرا 
بهدفن ملدافعيه ساينستري وديفيدسون 
يف الدقيقتن 3 و14 من الشوط األول انهيا 

الحلم األبيض يف التأهل إىل النهائي
لم يقدم "األبيض" اإلماراتي املستوى الذي 
ينتظره منه عشاقه،  وكان إلهتزاز شباكه 
املبكر، بسبب غياب الركيز، اثره يف إحباط 
العبيته، يف الوقتت التذي أكتفتى اصحاب 
األرض بتاالداء التجتاري التذي يكفتل لهم 
تحقيق الفوز والتأهل إىل النهائي ، إعتمادا 

عىل تفوقهتم البدني والفنتي واإلمكانيات 
الفردية.البدايتة جاءت "صفراء"  بشتكل 
مباغتت من اإلسترالين، يف الوقت الذي لم 
يكن املنتخب اإلماراتي نظم صفوفه بشكل 
واضتح يف امللعتب، ونجتح الظهتري األيمن 
ترينت ساينستري يف وضع منتخب بالده 
يف املقدمتة مستتغال الركنية التتي وصلته 
داختل منطقتة الجزاء، لريتقتي لها بهدوء 
ويسددها برأسه دون رقابة يف مرمى ماجد 
نارص.تستبب هذا الهدف يف صدمة مبكرة 
ملنتختب اإلمتارات، وظهتر تباعتد واضتح 

وتراجتع يف خطتوط الفريتق، متع وجتود 
ثغترة يف الجبهة اليمنى التي يشتغلها وليد 
عباس، ومن خاللها نفذ منتخب إستراليا 
أكثر متن هجمتة منظمة.حتاول منتخب 
اإلمتارات تنظيتم صفوفته بعد مترور 10 
دقائق يف محاولة للعودة إىل اللقاء، معتمدا 
عىل تحركات عمر عبد الرحمن وعامر عبد 
الرحمتن، والتمريرات الطولية ألحمد خليل 

أو عيل مبخوت.
وجاءت أول هجمة منظمة رسيعة لإلمارات 
عن طريق الجبهة اليمني التي يشغلها عبد 

العزيز صنقور الذي أنطلق مستغال تمريرة 
"عموري" ولعبها عرضيتة إىل أحمد خليل 
الذي قابلها مبارشة لرتطم بالقائم األيرس 
ملرمى ماثيو رايان حارس اسراليا وتذهب 

خارج امللعب.
ويف الوقتت التذي كان املنتختب اإلماراتتي 
عىل وشتك العودة أستغل املنتخب األسرايل 
االخطتاء املتكررة يف دفاعات األبيض، ومن 
دربكتة داخل منطقة الجزاء تصل الكرة إىل 
املدافع ديفيدسون الذي يصوبها مبارشة يف 
املرمى محرزا الهدف الثاني يف الدقيقة 14.

لالعبتي  إحبتاط  يف  الهتدف  هتذا  تستبب 
اإلمتارات، يف الوقتت التذي تناقتل العبتو 
استراليا الكرة بثقة يف وستط امللعب دون 

خطورة عىل مرمى ماجد نارص.
ويف الربتع ستاعة األخترية زادت تحركات 
العبي وستط "االبيض" خاصتة عموري، 
وهتو متا اضفى نشتاطا واضحتا بإتجاه 
مرمى اسراليا، وتلقى أحمد خليل أكثر من 
تمريترة عىل حتدود املنطقتة كان بإمكانه 
إستتغاللها تشتكيل خطتورة، لكتن بطء 

ترصفه حال دون ذلك.
إنطالقتة الشتوط الثانتي جتاءت أفضتل 
لإلمتارات، خاصة مع التغيتري الذي اجراه 
مهدي عيل بنزول إستماعيل الحمادي بدال 
متن محمد عبتد الرحمن، متن اجل فرض 
مزيتد متن التحكيتم والفاعليتة يف وستط 

امللعب.
ويجستد أحمد خليل هذا التحسن لألبيض 
بتصويبتة صاروخية تخرج بجتوار القائم 
األيترس مبتارشة، وعمد املنتخب اإلسترايل 
إىل محاولة استتغالل املستاحات الواستعة 
يف دفاعتات اإلمتارات والتتي ظهرت يف ظل 
الرغبة الهجوميتة لالعبيه لتعديل النتيجة، 
ويصتوب كريستت بجتوار القائتم األيمن 
ملاجتد نارص.عتادت وتترية اللقتاء إىل رتم 
الهتدوء الذي يريتده االستراليون، يف ظل 
عدم فاعلية الحلول الذي حاول مهدي عيل 
تنفيذها عىل أرض امللعب، مع نزول ستعيد 
الكثريي بتدال من أحمد خليتل غري املوفق، 
كمتا أفتقتد املنتختب اإلماراتتي الفاعلية 
الهجومية عندما أعتمد عىل الكرات العالية 

التي أجاد مدافعوا اسراليا التعامل معها.
وبمرور الوقت بدون تضييق للفارق، كانت 
الثقة االسترالية تتزداد، واليتأس يفرض 
نفسته عتىل اداء اإلمتارات، رغتم بعتض 
املحتاوالت الفرديتة لكنهتا كانتت تفتقتد 
الجديتة والركيز املطلوبن، لتنتهي املباراة 

بفوز منتخب اسراليا وتأهله للنهائي.

المستقبل العراقي/ متابعة

كشتف اتحاد الكرة اليتوم الثالثاء عتن عدم خرقه 
للقوانتن املاليتة واإلدارية يف عملية إيفتاد عدد من 
أعضائته حالياً اىل استراليا ستدني برفقة املنتخب 
الوطني الذي ينافس ضمن بطولة كأس آسيا حالياً 
مهاجمتاً لجنة الشتباب والرياضتة الرملانية بذات 
الوقت.وذكتر عضو اتحتاد الكرة فالتح موىس: ان 
اتحتاد الكرة لتم يخترق اي قانون متايل او إداري 
بإرستال عدد متن أعضاء اتحتاد الكترة ملرافقة 
املنتختب الوطنتي كمتا تدعتي لجنتة الشتباب 
والرياضتة التتي أعلنت عن فتتح تحقيق يف هذا 
الخصتوص .واضاف: ان عتىل اللجنة ان توضح 
للرأي العام من هم األشتخاص الذين يستولون 
عىل أمتوال الشتعب العراقتي دون وجهة حق 
وكذلتك األشتخاص املتخفين وراء املشتاريع 
الوهميتة العديتدة التتي أهدرت عتىل أثرها 
مبالغ مالية استنزفت امليزانية املالية للدولة 
العراقيتة " .وختم حديثه " بعد العودة اىل 
العاصمتة بغداد ستيكون هذا املوضوع 
مطروح عتىل طاولة النقاش الجتماع 
مجلتس ادارة اتحتاد الكرة للخروج 

بقرار هام يف هذا الخصوص.

رفض نادي مانشسر يونايتد اإلنجليزي 
عرضاً رستمياً من نادي باريس سان 
جريمتان حامتل لقتب التدوري 
الفرنيس يف املوسمن االخريين 
الالعتب  متع  للتعاقتد 
البلجيكي الشاب عدنان 
يانتوزاي ختالل فرة 
االنتقاالت الشتوية 
الجارية.وأشار 
دي  ديترك 
ي  يتز فر

وكيتل أعمتال يانتوزاي عتر صحيفتة 
النتادي  أن  إىل  الريطانيتة  "متريور" 
الباريتيس طلتب ضم الالعتب البلجيكي 

خالل الشتهر الجتاري، إال أن إدارة 
رفضتت  يونايتتد  مانشستر 
الالعتب  يف  التفريتط  مجترد 
ستواء عن طريق اإلعتارة أو 
أن  النهائي.وأضتاف  البيتع 
الهولنتدي لويتس فتان جال 
الفني لفريق مانشسر  املدير 

يونايتد هو من أوقف الصفقة، 
حيث رفض التفريط يف يانوزاي، 

ويعتتره متن العنتارص املهمتة يف 

تشتكيلة الفريق، مؤكتداً أن قترار فان 
جال نهائي وال رجعة فيه.

وابتعد يانوزاي عن صفوف مانشستر 
يونايتد منذ بداية املوستم الجاري، 

 5 يف  أساستياً  شتارك  حيتث 
مباريات فقط.

كشف العب املنتخب الوطني وليد سالم عن أمله 
بحصول استود الرافدين عىل الرتيب الثالث عىل 
الئحتة البطولتة األستيوية , عاداً املنافستة عىل 

املركز املذكور بطولة من نوع خاص.وذكر الدويل 
وليد ستالم: رغم الخروج من املنافسة عىل لقب 
كأس آستيا بعد خستارتنا امام املنتخب الكوري 
الجنوبي ولكن املنافستة لم تنتهي بالنستبة لنا 
يف ظل امتتالك املنتخب مبتاراة لتحديد املركزين 

الثالث والرابع والتي ستنحاول متن خاللها بذل 
قصتارى جهودنتا لتحقيتق الفوز عتىل الفريق 
االماراتي ورستم البسمة عىل شتفاه العراقين.

وأضتاف: الحصتول عىل املركز الثالث سيحستن 
من صتورة املنتختب الوطني بالتواجتد يف مركز 

مرمتوق يف ترتيب البطولة متن جانب , وتجنيب 
املنتختب العراقتي الدخول يف تصفيتات البطولة 
اآلستيوية املقبلة خصوصا وان اللوائح اآلسيوية 
تمنتح البطاقات املبارشة للمشتاركة يف البطولة 
ألصحاب املراكز الثالثة األوىل يف البطولة الحالية.

أبدت الهيئة اإلدارية لنادي القوة الجوية تمستكها 
بمدرب فريقهتا الكروي ناظم شتاكر بالرغم من 
مطالبتات جماهري النادي الداعية إلقالته بستبب 
تركته للفريق ألكثتر من مرة وستفره للتحليل يف 

قنوات عربية.
وأكد عضتو الهيئتة اإلدارية موقتف الزهريي: ان 
اإلدارة استتمعت ملطالتب الجماهتري التتي دعتت 
إلقالة املدرب ناظم شتاكر بسبب ستفره املتكرر 
وستتناقش هذه الطلبات كونها جتاءت بطريقة 
حضاريتة عر ايصال أصواتهتم ورغباتهم لالدارة 

التي ستجتمع ملناقشاتها.
مشترياً اىل : ان اإلدارة متمستكة باملديتر الفنتي 
للفريتق ناظم شتاكر الن وضتع الفريتق ايجابي 
وبتصاعتد وال نريتد ان نوقتف عجلتة الفريق من 
التقدم لألمام واملدرب التحق يوم االثنن باملعسكر 

التدريبتي املقتام حاليتاً يف اربيل.هذا وقتد طالبت 
جماهري نادي القوة الجوية الهيئة اإلدارية للنادي 
يف مظاهترة أقيمتت امتام ملعب النتادي يف بغداد 
بمعاقبة املدير الفني لفريقها الكروي ناظم شاكر 
وإبعاده عن الدفة التدريبية.وذكر رابطة جمهور 
فريتق القوة الجوية حستن حافتظ: خرجنا يوم 
االحد بمظاهرات ستلمية امام مبنى ملعب النادي 
من اجل إيصال مطالبات الجماهري للهيئة اإلدارية 
للقتوة الجويتة ألبعتاد املدير الفنتي للفريق ناظم 
شتاكر عن الدفة التدريبية بستبب غيابته للفرة 
املاضية من اجل تواجده يف استتوديوهات برنامج 
املجلتس يف العاصمتة القطريتة الدوحتة لتحليتل 

مباريات كأس اسيا.
وأشتار اىل : رضورة ان يكتون هناك موقف صارم 
متن قبتل االدارة الحالية لنادي القتوة الجوية مع 
املدرب املذكور الذي كرر مستألة غيابه عن الفريق 
للتواجتد ضمتن برنامج املجلتس القطتري تاركاً 

بذلك اهتم مراحل استتعدادات الفريق النطالق 
منافسات الدوري املمتاز.

مضيفتاً: عتىل اإلدارة ان تكتون متستاوية يف 
التعامل مع جميع مفاصل الفريق وفق نظام 
الثواب والعقاب مستذكرة بذلك معاقبة الدويل 

الستابق نور صتري " .وختم حافتظ بقوله: 
ستتكون للجماهري ردة فعل قاستية عتىل اإلدارة 

اذا متا لم يتتم تلبية املطالب التتي من اجلها 
خرجتت بمظاهترة لتن تكتون 

استتمرار  األخرية يف حال 
بأفعاله  شتاكر  ناظم 

املستتتتتؤولة  غري 
تجتاه واحتد من 

األندية  ابتتتترز 
الستاحة  عتىل 
الكرويتتتتتة 

العراقية.

احتاد الكرة هياجم جلنة 
الشباب والرياضة الربملانية

مانشسرت يرفض إغراءات سان جريمان لضم يانوزاي

وليد سالـم: املنافسة عىل املركز الثالث بطولة من نوع خاص

إدارة اجلوية تتمسك بشاكر بالرغم من مطالبة اجلامهري بإقالته
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رضغام اسامعيل: حاولنا إسعاد الشعب العراقي ولكن
اعترب العب املنتختب الوطنتي العراقي 
رضغتام استماعيل عتن بالتغ استفه 
للخستارة التي لحقت بمنتخب اسود 

الرافديتن امتام املنتختب الكتوري الجنوبتي 
برستم مواجهتة الدور متا قبتل النهائي من 
بطولة امم اسيا بكرة القدم الجارية احداثها 

يف اسراليا.
وقال استماعيل: حاولنا بكل ما نملك من قوة 

وإرادة ورغبتة من اجل االنتصار عىل املنتخب 
الكوري الجنوبي وبالتايل اقتالع بطاقة العبور 
للمباراة النهائية، اال ان املنتخب الكوري كان 

اقوى منا بدنيا ومهاريا ونفسيا.
ولفتت إىل: ان التدور التذي وصل لته منتخب 

استود الرافدين يعد انجازا كبتريا اذا ما تمت 
التتي ستبقت  العصيبتة  بالفترة  مقارنتته 
املشتاركة اآلستيوية إىل جانتب قترص فترة 
االعداد وعدم التعاقد مع املدرب رايض شنيشل 
لفرة طويلة قبل البطولة اآلسيوية.وكشتف 

اسماعيل عن: ان املدرب رايض شنيشل يمتلك 
كاريزما مميزة وان لديه فكر تدريبي وطريقة 
محرمتة جدا يف التدريب إىل جانب قدرته عىل 
قراءة املباريات بشكل مبكر مع إيجاد أفضل 

الحلول املناسبة لكل منتخب.

المستقبل العراقي / متابعة

اسرتاليا تنهي مغامرة »األبيض« اإلمارايت يف كأس آسيا
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�أ فــــــــــــقي

عمــــــــودي

ــ أن الكسوف ال يستمر أكثر من 7 
دقائق و8 ثانية وذلك بسبب 

السرعة التي تدور بها األرض حول 
الشمس

ــ أن درجة حرارة النار التي تنفثها 
المركبة الفضائية لدى 

الجـوي  الغـاف  مجـال  دخولهـا 
لألرض تعادل نفس حرارة سـطح 

الشمس 
والتي تصل إلى 6000درجة مئوية

ــ أن اللحية الشقراء تنمو بسرعة 
أكبر من اللحية السوداء

ـــ أن الحلـزون ال يتـزوج إال مرة 
واحدة خال حياته . وأن 

عمليـة التجاوز تدوم اثنتا عشـرة 
ساعة

ـــ أن أطـول ضوء برق قد سـجل 
لصاعقة امتد حوالي 32كم في 

السماء
ــ أن 26بلدا فـي العالم ال يملكون 

شواطئا لبادهم

هل تعلم؟

قد تتسبب بعض الطفيليات بصداع لمن 
يصاب بهـا، لكن هذه الطفيليات يمكنها 
حرفيـاً أن تدخل إلى رأس المصاب وتبدأ 
بالتغـذي علـى دماغـه، ومـن أكثر هذه 
الطفيليات شيوعاً هو الدودة الشريطية 

التـي تأتي من الخنازير، اسـمها العلمي 
هو “Taenia solium”، ويمكن أن تتسب 
بالتهاب في األمعاء تنقله الدودة البالغة 
التي تدخل جسد اإلنسان عند تناول لحم 

الخنزير غير المطبوخ.

نشر موقع “Sina Weibo” االصيني للتواصل 
االجتماعي، عدًدا من الصور لجسر يطل على 
نهر “تشـي لي” في مدينة “تشنغتشـو” في 
مقاطعة “هنـان” الصينية، وقد بُنيت أعمدة 

اإلنارة به على شكل سجائر. 
وُطليـت أعمـدة اإلنارة فـي الجسـر باللون 
األبيض في الجزء العلوي، وباللون البرتقالي 
فـي القاعـدة، لتشـبه السـجائر تماًمـا في 

شكلها. 
وبمجـرد أن نشـر الموقـع تلك الصـور، بدأ 
المسـتخدمون يتكهنون بأن مصمم الجسـر 
مدخن شـره، فيما ترجح وسـائل اإلعام أن 

يكـون التصميم تكريًمـا للصناعـة المحلية 
للمقاطعـة، إذ أنتجت “هنان” أكثر من مليار 

سيجارة خال عام 2005 فحسب. 
يذكـر أن هناك الكثير من المباني الغريبة في 
الصين، مما جعل الرئيس “شـي جين بينغ” 
يدعـو لوضـع حـد “للعمـارة الغريبـة” في 
الصين، خـال خطبة ألقاها في نـدوة أدبية 
في بكين. كما وأعلـن نائب عمدة بكين )في 
ديسـمبر الماضي( أن المدينة سوف تبدأ في 
تنظيم جماليات البناء، بحيث تتطابق المباني 
الجديدة مع معاييرالتصميم الحضري، بحجم 

ولون ومواد محددة.

توصلـت دراسـة جديـدة إلـى أن عـدم الحصول 
علـى التطعيم ضـد اإلنفلونـزا، يجعل اإلنسـان 
أكثر عرضة لمواجهة مشـاكل في حاستي الشم 
والتذوق.ويقول الباحثون إن “هذه النتائج أولية 
لكن فيروسـات الجهاز التنفسـي من المسببات 
الشـائعة لفقدان القـدرة على الشـم، لذلك فمن 
الممكـن أن تكـون اإلنفلونـزا عاما مسـاعدا”.

وقالت الباحثة زارا باتل وزماؤها في كلية الطب 
بجامعـة ايموري في واليـة جورجيا األميركية، 
إن “فيروسـات الجهاز التنفسـي يمكن أن تضر 
بأعصـاب حاسـة الشـم بشـكل مباشـر أو غير 
مباشر، ألنها تسـبب االلتهاب”.وكتب الباحثون 
والحنجـرة  األذن  لطـب  “جامـا”  دوريـة  فـي 
وجراحة الرأس والرقبـة أن “اآلثار تكون أحيانا 
-وليس دائمـا- مؤقتة”.وأضافت باتل: “مقارنة 
بالحواس الخاصـة األخرى وعلى سـبيل المثال 

فقـدان حاسـتي البصر أو السـمع، ينظـر كثيرا 
إلى حاسـة الشم على أنها غير مهمة نسبيا وهذا 
أمـر بعيد كثيـرا عـن الحقيقة”.وتابعت: “من ال 
يسـتطيعون الشم يمكن أن يفقدوا آليات سامة 
مهمة مثـل القدرة على شـم الدخـان أو الطعام 
الفاسـد”.وأضافت: “80 فـي المئة مـن التذوق 
مرتبط بالشـم، لـذا ففقـدان القدرة على الشـم 
يمكـن أن يدمـر قدرة اإلنسـان على االسـتمتاع 
بالطعام والشـراب، ويكون له تأثير سـلبي على 
حياته االجتماعية”.وقالت أيضا: “يمكن أن يؤدي 
هذا )وفي أغلـب األحيان( إلى االكتئاب الشـديد 
والحـد كثيرا من جودة الحياة”.وأشـارت إلى أن 
المئات من فيروسات الجهاز التنفسي المختلفة 
يمكن أن تحدث تأثيرا كهذا، ومن بينها نحو 200 
فيروس مسبب لنزلة البرد العادية، لكن فيروس 

اإلنفلونزا يمكن الوقاية منه بالتطعيمات”

دودة تتغذى
عىل االدمغة

جرس صيني 
اعمدته السجائر

كذبة أسميتها حرية

أرسار عقل الرجل

فوائد
زيت السمسم

االنفلونزا تدمر
الشم والتذوق
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من الناحيـة المهنية ، الكل مهتم 
بموهبتـك فانت تبرز جدارتك في 

العمل يوم بعد يوم
مـن الناحيـة العاطفية ، تشـعر 
بالتوتر بسـبب خاف حدث بينك 

و بين من تحب اليوم.

من الناحية المهنية ، ال تظهر اي 
ازعـاج تجاه االعمـال التى تكلف 

بها
من الناحيـة العاطفية ، عليك ان 
تغير من طباعـك الصعبة لتكمل 

عاقتك مع من تحب.

مـن الناحيـة المهنيـة ، ال تغامر 
بقبـول مشـاريع اضافية لسـت 

قادر على انجازها بوقتها
من الناحيـة العاطفية ، عليك ان 
تكون اكثر حـذرا في عاقتك مع 

الحبيب فهو لن ينتظرك اكثر.

مـن الناحيـة المهنيـة ، تشـعر 
بضغـط كبيـر و انه عليـك انجاز 

اعمال اكبر من طاقتك 
مـن الناحيـة العاطفيـة ، ال تدع 
الضجر يدخل في عاقتك مع من 

تحب.

مـن الناحيـة المهنيـة ، تحـاول 
جاهدا احداث تغييـر في عاقتك 

العاطفية و لكن دون جدوى
مـن الناحية العاطفيـة ، الحبيب 
يقف الى جانبك دائما مما يشعرك 

باالستقرار.

ادرس   ، المهنيـة  الناحيـة  مـن 
خطواتـك جيدا و كـن اكثر حذرا 

في التخطيط لمشاريعك
مـن الناحيـة العاطفية ، تشـعر 
باالحبـاط بسـبب قـرار الحبيب 

باالنسحاب من العاقة.

من الناحية المهنية ، اخيرا تتلقى 
الكثير من االرباح لمشروع سبق 

و ان استثمرت به
من الناحيـة العاطفية ، عليك ان 
تكون اكثر صدقا في عاقتك مع 

من تحب.

من الناحية المهنية ، ال تشعر ان 
احد يقدر الجهود التى تبذلها

مـن الناحيـة العاطفيـة ، ال تكن 
كثيـر التطلب مـن الحبيب و قدر 

ظروفه اكثر.

مـن الناحيـة المهنيـة ، عليك ان 
تتحمل مسؤولية اخطائك لوحدك 

و ان ال تضعها على االخرين
من الناحيـة العاطفية ، عليك ان 
تكـون اكثـر انصافا فـي تعاملك 

مع من تحب.

من الناحيـة المهنية ، اصبر اكثر 
التـى تعترض طريقك  فالعقبات 

ستزول قريبا
من الناحيـة العاطفية ، عليك ان 
تحل مشاكلك بمن تحب من خال 

الحوار.

مـن الناحيـة المهنيـة ، تتلقـى 
عـرض اليـوم قـد يغيـر مسـار 

حياتك بالكامل
من الناحية العاطفية ، الول مرة 
تشعر انك وجدت الحب الحقيقي 

الذى طالما حلمت به.

واجـه   ، المهنيـة  الناحيـة  مـن 
اخطائك بشـجاعة و تعامل معها 

بعقانية
مـن الناحيـة العاطفيـة ، ال تكن 
مترددا فـي تعاملك مع من تحب 

و اقدم على الخطوة المنتظره.
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يستعمل السمسـم منذ آالف السنين عـ

فقد ذكر في وصفات فرعونية حيث 
ذكر فـي برديـة ايبرز الطبيـة وذلك 
ضمن لبخـة نافعة الزالة آالم الركبة 
وكـدواء قابض، وعثـر العلماء على 
عدة رسـومات في مقبرة رمسـيس 
الثالث تؤكد لنا اسـم السمسم حيث 
وجدوا اسـمه آنذاك )شمشـم( وقد 

وجـدت عدة اكـواب مملـوءة ببذور 
السمسم في احدى مقابر طيبة.

لدى العرب
وقـد قـال ابـن سـينا في السمسـم 
“السمسـم مليـن معتدل األسـخان، 
نافع للشـقاق والخشونة والطحال، 
ملين شـراباً وطاًء ويطول الشـعر 
خصوصـاً عصـارة شـجره وورقه، 

يحلل االورام الحادة، نافع على حرق 
النار. اذا شـرب دهنـه يذهب الكحة 
البلغميـة والدمويـة خاصـة بنقيع 
الصبر وماء الزبيـب. يضمد به غلظ 
االعصاب، ينفع علـى ضربات العين 
وورمها، جيـد لضيق النفس والربو. 
نافع للقولون ونقيع السمسم شديد 
في ادرار الحيض. و لزيت السمسـم 

فوائد رائعة للجلد لمنع التشققات و 
إلضافة النعومه و الليونة على الجلد 

بالنسبة للجنسين .
و لزيت السمسـم فوائـد هامة أيضا 
بالنسـبة للـدم و الصفائـح الدمويه 
لمـا له من قدرة علـى منع الجلطات 
و  األوردة  مـن  كل  فـى  الدمويـه 
التاجى  الشرايين وخاصة الشـريان 

في القلب مما يفيد مرضى الذبحات 
الـدم  ضغـط  ويخفـض  الصدريـة، 

الشرياني.
و لزيـت السمسـم قدره علـى إفراز 
أمـاح الصفـراء مـن المـرارة مما 
يسـاعد على هضم األغذيـة الدهنية 
بصورة تمكن الجسم من االستفادة 

منها كاماً.

1 – فيلم لفريد األطرش – 
2 – متشـابهان – أسـم علـم مؤنث – 

للنهي –
 3 – قرأ – عكسها فشل باألمتحان –

 4 – متشابهة – شمل –
5 – جـزار – األسـم الثانـي لكاتـب   

نروجي –
 6 – نجيع – يربط بصلة –

 7 – كلمتـان : يسـجن + من مناسـك 
الحج –

 8 – يقبلون –
 9 – عاصمة أوروبية .

1 – عاصمة األمري بشري الثاني –
 2 – ممثلة مرصية –

 3 – متشابهة – ماع –
 4 – ملكه – لقب وراثي –

 5 – جزيرة نفي إليها نابليون – شـكل 
هنديس من 4 أضاع –

 6 – مدينة مغربية – سكان جمهورية 
أسيوية –

 7 – واسع – شاب قوي –
 8- أ}شـد – عكسـها عاصمة أوروبية  
9 – األسـم الثاني ملمثل مرصي – لعبة 

رياضية .

المكونات
جوز الهند - 250 غرام

سكر بودرة - ربع كوب
زالل بيض - 4
فانيليا - رشة

دقيق - ملعقة كبيرة
طريقة العمل

1 - فـي وعـاء، أخلطي جوز 
الهند مع الدقيق.

2 - أخفقـي في وعاء آخر زالل 
البيـض مـع السـكر والفانيليا 
مويـج  علـى  تحصلـي  حتـى 

كريمي.

3 - أضيفـي مزيج جـوز الهند 
على خليط زالل البيض واخلطي 
المكّونات بواسـطة يديك حتى 

تتجانس.
4 - وّزعـي أوراق كـب كيك في 

خاصـة  صينيـة  فجـوات 
بالكب كيك.

5 - شّكلي من المزيج كرات 
وضعيها  الحجم  متسـاوية 

في الصينية.
6 - أدخلي الصينية إلى فرن 
محّمى مسـبقاً على حرارة 
حتـى  مئويـة  درجـة   200
تصبح الكرات ذهبية اللون.

7 - ضعـي الكـرات فـي وعـاء 
واغلقيه بإحكام.

8 - قّدمـي الحلـى بـارد علـى 
سفرتك.

يتميز عقل الرجل بالعديد من الخصائص، منها 
االيجابي والبعض اآلخر سـلبي، واليوم نخوض 
يف بعض التفاصيل التي تخفى عىل الكثريين عن 

عقل الرجل، وخاصة املرأة، ومنها:
• ال يتذكـر الرجـل مـاذا ارتديت يف اللقـاء األول 
بينكمـا: يقـال أن املـرأة ال تتذكـر ليلـة زفافها 
فحسـب، وإنمـا تتذكـر أيضـاً أو لقـاء جمعها 
برشيك حياتها وماذا كان يرتدي أيضاً وكيف بدا 

شكله، وربما تتذكر نوع العطر الذي استخدمه. 
يف املقابـل، يعتقـد أن الرجـل ال يكـرث لهـذه 

التفاصيل.
• ال يصغـي الرجال بالطريقة ذاتها التي تصغي 
فيها النسـاء: تقول الدراسات أن املرأة تستخدم 
كا الجانبـن مـن دماغهـا لإلصغـاء، بينمـا ال 
يسـتخدم الرجل سـوى الجانب األيـر املتعلق 

باللغة.

• الرجـال ليسـوا متعاطفن كالنسـاء: بشـكل 
عام، ال يتعاطـف الرجال مع اآلخرين كما تفعل 

النساء.
• ال يسـتطيع الرجـال تجنـب النظـر إىل امـرأة 
أخـرى: لعـل معظم إن لـم تكن جميع النسـاء 
تتفـق مع هذه النقطـة. فمهمـا كانت ظروف 
الرجل، هنـاك فرصة كبرية لتلفت انتباهه امرأة 

أخرى تمر بجواره أو يشاهدها عرب التلفاز.

رشا الخفاجي  

ان حدث يوما )صدفة( وعىل سبيل املحال!!
ان مررتم ببلد تجتمع فيه الحرية مع لقمه 
الخبـز ؟؟ ال تردوا  باخباري ألشـد الرحال 
لعيل اجد هناك بقايـا نفيس ..لعيل أنجح يف 
ازاله قيود الجاهلية عىس ان أعالج اعوجاج 
كاهـيل بعـد نفـض غبـار العيـب والحرام 
..والتخلـص مـن نفايـات )اش( ال تتكلـم 

الحائط له اذان ...
مىض الزمن وتغريت الحياة ولم يتبدل يشء 
اصبحنـا عىل أثر االمس بقيـت الثغرة ذاتها 
لم يردمها التجديد ..زمن الديمقراطيه كذبه 
اورجنـال اسـتحدثها ماكر ضحـك بها عىل 
ذقـون  املتخلفين ...كاذب مهرج يسـتحق 
الرجم مـن  يدعي امكانيـة ردم دكتاتورية  
املتخلفـة   االجتماعيـة  والعقـد  البـرش 

...املصابة بالعمى وليس كما يدعي البعض  
بقـرص النظر ...عقولكم الرخيمه  يا حكام 
الحياة .. اوهمتكم بصواب أفعالكم ولكنكم 
عـىل خطـأ وخطـأ كبـري مدركـة عقولكم 
لـه.. تجربكم الفارغ يابى االعـراف ..انكم 
تجـار الحريـات تبيعون احامنـا الصغرية 

مغتصبن حرمة الحق  ..اي حق؟  
مـا رأيكـم لـو ابتدأنا  بحقـي ان اكـون انا 
وليس نسخ مكررة عن االولن ..وعن حقي 
يف حرية الكام ...اقصد املعارضة ان اصوت 
ارفـع يدي مرددا )لـن اقبل( دون خوف من 
تلقـي صفعة او ركة او اتعرض ألعتداء ..او 
عىل سـبيل الخيـال ان اقول ويسـمع رأيي 
بأنصـات ..او ان احـدث تغيـري ملموس يف 
مجتمعي دون حاجة  للجوء اىل دولة اجنبية 
الثبـت ان اخراعـي يعمـل او انـي صاحب 
طمـوح وقـادر عـىل تحقيقـه ...مطاليبنا  

مرصوصـة يف قائمـة املسـتحيل  جـل مـا 
تحتاجه  نظرة او اطاع ..اهتمام بسـيط يف 
بلد تلثـم فيه االفواه .. والصوت فيه مقيدة 
بدرجة معينة اقرب اىل الخافتة ..همسـا ال 
يسـمع ... وارواحنـا عائمـة يف بحر الحرية 
والتوه الانهائي ..اليوم انت ال تمتلك نفسك 
فلست حر يف تحقيق ذاتك ..وال وجود لفرص 
متاحة جميعهـا محجوزة ملن يدفع اكثر او 
من له واسـطة اثقـل ..وطبعـا ليس هناك 
حكومـة جهة او مؤسسـة او حتى جمعية 
تقدم املعونـة ...اليوم عليك ان تصبح يتيما 
لتحصـل عىل قميـص او لعبـة ال تخلو من 
االشفاق .. ونازح لتحصل عىل جهاز تدفئة 
وغطاء او ارمة لتحصـيل عىل راتب كل يوم 
ينقص قرش ويدفع حسب املزاج شهر نعم 
واخر كا ... يف بلدي الضمائر مأجورة حتى 

املظاهرات تنظم مقابل اجر.

حرك عود ثقاب فقط من �أجل �حل�سول على معادلة �سحيحة

بدون تعليق

كرات جوز الهند
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دغدغ���ات

حسن العاني

عن املوازنة وتداعياهتا
مس���احة لل���رأي

يعرف املتابعون ألمور املوازنات وط�رق اقرارها يف الدول الديمقراطية 
الراس�خة بأنها تأتي يف الوق�ت املحدد لها ومن غري تأخري ه�ذا أوالً وثانياً 
تخضع بنود املوازنة وتفاصيلها ألجراءات مختربية يقوم بها اختصاصيون 
وثالثاً يقوم مجلس الوزراء بتتبع تفاصيلها بدقة كي يتم اقرارها يف الربملان 

وبعد مراجعة  من قبل وزراء الظل والخرباء يف مراقبة اقتصاد البالد.
فتخ�رج املوازن�ة وقد ش�ملت جمي�ع مفاصل الب�الد ويمك�ن اعتماد 
توجهاتها الرئيس�ة  كمساهمة اساسية يف عملية التطوير املستمرة يف تلك 
البل�دان التي أنعم الله عليه�ا بالديمقراطية وبالش�فافية يف ادارة الحكم، 
ف�ال اش�كاالت يف املوازن�ة تتعلق بالصح�ة العامة للمواط�ن وال بالضمان 
األجتماع�ي وال بالتعلي�م وال بالتأهي�ل، ق�د ترفع املوازنة رضيب�ة هنا أو 
رضيب�ة هناك لكنها ال تمس ذوي الدخل املجدود والتهدد الضمان الصحي 

وال حقوق العاطلني عن العمل.
موازناتنا عىل ما يبدو ومنذ سقوط الدكتاتورية لها طائفة من املدللني 
الذين تنعش�هم الحالة الريعية ألقتصادنا فيس�عون رغم اختالفاتهم عىل 
تقاس�م تفاصيل املوازنة بالتواف�ق النفعي، فلم تنق�ل املوازنات املتعاقبة 
حالة البالد نحو األنتاج ولم تتم عملية اعادة األعمار والبناء وبدالً من ذلك 
تم تعمري حس�ابات املسؤولني يف البنوك وتم تش�غيل األموال الني نهبوا يف 

مؤسسات بنكية وعقارية يف دول املعمورة.
اس�تمر التج�اذب وم�ع كل دورة موازنة ح�ول تفاصيله�ا التي العلم 
للمواط�ن بها رغم ان الديمقراطية تلزم الس�لطتني التنفيذية والترشيعية 
بن�رش املوازن�ة قبل وبع�د اقرارها ويقوم وزي�ر املالية بق�راءة تفاصيلها 
يف وس�ائل األعالم كي يتس�نى للمختصني من خارج الس�لطتني مناقش�ة 
تفاصيلها ويبينون مس�توى دفعها للتطور العام من عدمه ، كما يتس�نى 
للصحافة ممارسة قراءة املوازنة ورشح تفاصيلها ونقدها أمام املواطنني. 
موازنتنا الراهنة والتي سبق لنا ان كتبنا عن مستويات مساسها باملواطنني 
وقلن�ا بالح�رف الواح�د كأنها ج�اءت لتقت�ص م�ن املواطن م�ا ألحقته 
سياس�اتهم الحمق�اء بالب�الد، ويف خطبة الجمعة قال�ت املرجعية كلمتها 
يف ه�ذه املوازن�ة بعد ان ادركت وهي أي املرجعية ص�ارت تمثل واقية لكل 
العراقيني من رشور السلطة واملتنفذين فيه فحذرت من تمرير املوازنة من 

غري رفع تلك البنود التي تمس بأمن الفقراء األقتصادي.
ج�اء ذل�ك تتويجاً للكث�ري من الق�راءات التي س�اهمت بخارطة هذه 
التداعي�ات التي تحيط بميزانية اس�تبرش املواطنون خ�رياً بأقرارها املبكر 
وبتفاصيل تليق بما اصطلح عليه »التغيري« وحيث انى توجه املواطن ألخذ 

حقه يكون الجواب الصاعق«نحن يف انتظار املوازنة«.
موقف املرجعية يتطلب من املواطن الخروج من دائرة األحباط واليأس 
إىل املس�اهمة يف صناعة التغيري فالس�لطة اي س�لطة تخض�ع اوالً لرقابة 
املواط�ن وممثليه تح�ت قبة الربملان وتخضع لس�لطة الصحاف�ة الرابعة 
والي�وم تس�ند املرجعي�ة كل ه�ذه الدرج�ات م�ن الرقابة وال ب�د ملثل هذا 
التعاضد أن يثمر قراءة رسيعة وعلمية للموازنة تتم فيها قصقصة الكثري 
م�ن ميزانيات الرئاس�ات والتخلص من هذا الرته�ل الوظيفي فيها والذي 
نت�ج عن تعيينات ابناء الخالة والعمة عداك عن جيوش املستش�ارين ومن 

غري فائدة ترتجى.

الواجب يقيض زيارته وتقديم التهنئة وما يتيرس من هدايا بعد انتقاله 
اىل سكن جديد ضمن حي االكراد يف مدينة الثورة، استقبلنا الرجل املعروف 
بكرمه وطيبة قلبه عىل افضل ما يكون االس�تقبال، وما كدنا نجلس حتى 
ن�ادى عىل ولده )بينه يس برداغي او( واثارت لهجته الكردية اس�تغرابنا، 
ولم نعرف معنى الجملة اال بعد ان احرض ابنه )ثالثة اقداح من املاء( ، وعىل 
مائدة الغداء خاطب ولده )كاكه محمد .. يس برداغي ماس�تاو( وحرضت 
ثالثة اقداح من اللبن، وزعها صديقنا سلمان الصالح علينا، مؤكدا عىل ان 

هذا افضل انواع اللبن الذي يصنع يف كردستان!.
غري�ب هذا الرج�ل، لم يتغري يشء يف طباعه ومواقف�ه ، برغم تجاوزه 
الس�بعني فمنذ تعرفنا عليه قبل اربعة عقود وهو ثابت عىل فلس�فته التي 
تق�ول )ح�ذار ان تكون عدوا للحاك�م، ولكن احذر اكث�ر ان تكون صديقا 
ل�ه، الن الوقاية خ�ري من العالج( وق�د ظلت عبارت�ه ذات الداللة الصحية 
)الوقاي�ة خ�ري من الع�الج( عصية عىل فهمن�ا، حتى حارصن�اه يف اثناء 
زيارتن�ا له، وهددناه بالزعل ومعادرة املن�زل اذا لم يوضح املقصود منها، 
وم�ا عالقتها بالحاكم!. رضخ الصالح مجربا وق�ال : عىل العراقي العاقل، 
ان يترصف بما يجعل الحاكم يشعر بالرضا عنه، من غري ان يمسح كتفيه 
او يس�بح يف حمده او يكون من اتباع�ه، ولهذا كنت ارفع صورة امللك عىل 
واجهة داري، وانا ال احبه وال اكرهه ، وعندما سقط النظام امللكي، رفعت 
ش�عار الجمهورية، وانا لس�ت مع النظام الجمهوري وال ضده، ويوم عال 
نجم الش�يوعيني رفعت املنجل واملطرقة وارتديت رباطا احمر، وانا لس�ت 
ش�يوعيا، وهكذا اما يف زمن ص�دام فارتديت الزيتوني يف العمل والش�ارع 
واملقه�ى والبيت ورسي�ر النوم، ومع ذل�ك لم انتم اىل ح�زب البعث، وبذلك 
كس�بت رضاه�م، والن الجماعة كان�وا متطرفني يف مالحق�ة الناس، فقد 
كن�ت اتقيهم بتوزيع صحون الحالوة يوم 28 نيس�ان من كل عام، وكانوا 
مرسوري�ن من�ي ظنا منهم انني احتف�ل بعيد ميالد القائ�د، بينما كنت يف 
الحقيق�ة اقوم بايفاء نذر يف رقبتي،  وهو توزيع الحالوة كل عام اذا اكمل 
ابني الدراس�ة املتوسطة، والنني لم احدد يوما معينا للنذر، فقد استثمرت 
هذه ملناس�بة التي دعت امني رس الفرقة اىل زيارتي ش�خصيا ليش�كرني 
عىل موقفي الوطني!. ثم حدثنا الرجل عن موقفه من الحكام بعد س�قوط 
النظام، وكيف تخىل عن الزيتوني ونس�ب النذر وارت�دى القبعة االمريكية 
يف االيام االوىل من االحتالل، وحني تش�كل مجلس الحكم رفع صورة كبرية 
تجمع االعضاء، فذلك افضل واسهل من القيام كل شهر برفع صورة لرئيس 
املجلس، وعندما تم اجتثاث املجلس عىل حد تعبريه، واصبح الشيخ غازي 
الياور رئي�س الجمهورية، بدأت ارتدي العقال والعباءة ونصبت مضيفا يف 
حديق�ة املنزل، وانا ي�ا اخوان، وال�كالم له يف الحاالت كلها، لس�ت مع وال 
ضد االمريكان وال مجل�س الحكم وال غازي الياور، وهكذا امضيت حياتي 
مرتاح البال، وضمنت الرستي الطمأنينة والسالمة!.  احدنا، وهو صديق ال 
يخل�و من غفلة ويشء من الغباء س�اله : وماذا فعلت وكيف ترصفت حني 
اصبح )مام جالل( هو الرئيس؟ وقد اثار استفس�اره انزعاجنا جميعا، اذ 
من غري املعقول ان تصل به الغباوة اىل هذا الحد، ويس�أل مثل هذا السؤال، 
بع�د كل الذي اق�دم عليه الرج�ل من اج�راءات وتحوطات، وبع�د كل تلك 

االقداح الشهية التي رشبناها من لبن كردستان!!. فؤاد حسونكـاريكـاتـير

غيالن

راكبة ختفي 1000 »ميموري« يف شعرها ق�ن�اع ت�وت ع�ن�خ ل�ي�س أصل�ي�ًا
كشف الدكتور نور عبدالصمد، رئيس إدارة 

التوثي�ق اآلث�ري بوزارة اآلث�ار، أن القناع 
الذهب�ى أول مرة تس�قطت منه قطع 
أثن�اء عملية التنظي�ف، مما يزيد من 
الش�كوك حول هذا القن�اع، “فهناك 
م�ن يؤك�د أن القن�اع لي�س أصلياً 
وهن�اك من يطالب بعم�ل لجنة من 
خ�ارج املتح�ف لفح�ص آث�ار امللك 
ت�وت، خاص�ة القن�اع، للتأك�د من 

أصليته”.وأوض�ح أن قن�اة “ىس إن إن” أذاع�ت 
أي�ام ثورة 25 يناير، وق�ت رسقة املتحف 
املرصي، أن قن�اع امللك توت رسق وتم 
نس�يان األمر، “فمنذ ف�رتة يرتدد أن 
القن�اع األص�ىل رسق وت�م تهريب�ه 
إىل تش�ييل، وتلق�اه رئي�س الجالية 
اليهودية هناك، ش�يا اجوسني، وأن 
القن�اع املوج�ود باملتح�ف املرصى 

مقلد، ولكنه من الذهب الخالص.

ضبط�ت جم�ارك مط�ار القاهرة 
راكب�ة حاول�ت تهري�ب ١٠٠٠ كارت 
ميموري داخل شعرها وأسفل حجاب 
ترتدي�ه ل�دى وصوله�ا م�ن اإلمارات 
كم�ا ت�م ضب�ط 2٩٠ محم�وال م�ع 
س�ودانى ل�دى وصوله م�ن البحرين 
وتم تحري�ر محرضي�ن لهما.ورصح 
جمال الشحات رئيس وردية الجمارك 
بأن�ه أثن�اء إنه�اء اج�راءات جمارك 

ركاب الطائ�رة اإلماراتي�ة رحل�ة رقم 
٩2٣ والقادم�ة من دبى إش�تبه محمد 
عبدالوهاب مأمور الجمرك ىف الراكبة ” 
أ . أ ” تاج�رة مالبس جاهزة حيث تبني 
وج�ود علب فارغ�ة لك�روت ميمورى 
فقامت ” نورا السيد ” مأمورا الجمرك 
بتفتي�ش الراكب�ة ذاتي�ا وعث�رت ع�ىل 
جورب أس�فل حجابها وداخل شعرها 

يحتوى عىل ١٠٠٠ كارت ميموري .

نكران اجلميل..انني يقود للبحث عن عالقات نقية 
      المستقبل العراقي/قيصرمؤيد  

كي�ف ن�ي ذكرياتن�ا القديم�ة معا؟ 
وكيف اس�تطاع أن يتنكر لكل التضحيات 
الت�ي ضحيتها م�ن أجله؟ ومل�اذا كل ذلك 
النكران الذي كاد أن يلوث نقاءنا ويقيض 
ع�ىل طيبتنا؟ هل هناك م�ربر مقنع وراء 
تخليه عن مش�اعر األخوة الت�ي جمعتنا 
لس�نوات طويلة بدون أن يفكر حتى ولو 
قلي�ال بالج�رح العميق الذي س�يحدثه يف 

قلب من أحبه بصدق؟
بهذه األسئلة املؤملة واملوجعة 
يستعيد عمر قصته مع أخيه الذي 
غريت�ه ظروف الحي�اة لدرجة أنه 
ق�رر أن يقطع عالقته ب�ه نهائيا 
ربم�ا ألن�ه لم يع�د يتناس�ب مع 
وضع�ه الجديد. متناس�يا أن  كل 
ما يعيش�ه اآلن من نفوذ وسلطة 
م�ن صنع أخيه ال�ذي فضله عىل 
نفسه تاركا أحالمه خلفه ليرشع 
يف تحقيق أحالم شخص آخر لكنه 

بالنسبة له كل يشء.
حرص�ه الدائم عىل مش�اعره 
جعله يلبي له جمي�ع احتياجاته 
حتى قبل أن يطلب، وذلك ليجنبه 
اإلحراج والشعور بالضعف نتيجة 
كان�ت  مهم�ا  لآلخ�ر  احتياج�ه 

مكانته.
ع�ىل  قدرت�ه  ب�أن  اقتناع�ه 
العط�اء ب�دون توق�ف دفعته إىل 
إن�كار ذات�ه جعل�ه يتج�اوز كل 
رغباته وأمنياته يف س�بيل إسعاد 

أخي�ه مع محاولة ج�ادة لالبتعاد عن كل 
ما يثري الحساس�ية لتبقى العالقة بينهما 
أساسها املحبة والتفاهم واالحرتام. لكنه، 
لألسف، لم يكن يدري أن الحياة تخبئ له 
مفاجأة مؤملة قاسية ستقلب كل املوازين 
وس�تضعه يف مواجهة حقيقي�ة مع ذاته 
باحث�ا عن س�بب مقن�ع لكل م�ا حدث، 
يج�ربه عىل اختالق األع�ذار ألخ اختار أن 
يكون ناكرا للمعروف بعد كل التضحيات 
الت�ي قدم�ت ألجل�ه س�امحا لنفس�ه أن 

يتجاهل قلبا ال يس�تطيع أن يبادله سوى 
الح�ب والوفاء حتى وإن كاف�أه بالتخيل 
والنكران.وج�ع صامت يخت�زل كل خيبة 
األمل تلك والتي نجح�ت يف تعميق الجرح 
أكث�ر ب�ني أخ�وة فرقتهم ظ�روف الحياة 
ليصبح�وا بع�د ذل�ك أغرابا ع�ن بعضهم 
بعضا غ�ري آبهني بالقطيع�ة التي حدثت 
بينه�م والت�ي ق�د ت�دوم لألب�د ألس�باب 
س�خيفة قائم�ة ع�ىل االنبه�ار باملظاهر 
ورغبتهم الكبرية يف التنكر ملاضيهم، وذلك 

ألن�ه دائم�ا م�ا يذكره�م بحقيقتهم كي 
يبقوا أوفياء ممتنني لكل من أسدى إليهم 

معروفا بغض النظر عن حجمه.
لكن قرارهم بعدم االعرتاف بفضل اآلخر 
عليهم يفقدهم جزءا كبريا من إنسانيتهم 
لدرج�ة أنه�م ي�رصون ع�ىل تهميش كل 
من حولهم واس�تبدالهم بأش�خاص جدد 
يجهل�ون ضعفهم، معتقدي�ن أنهم بذلك 
سيتحررون من عقدة الذنب التي تالحقهم 
لتخربهم كم هم أنانيون وجاحدون حتى 

ألقرب الناس إليهم. انس�حابهم املفاجئ 
من حياة أش�خاص منحوهم الكثري دليل 
قوي ع�ىل أنهم يري�دون أن يقفلوا أبواب 
املايض الذي يخش�ون رجوعه مرة أخرى، 
لذا يستعريون ذاكرة جديدة ليوثقوا فيها 
كل نجاحاتهم املتميزة التي تس�تحق من 
وجه�ة نظره�م أن تبقى ح�ارضة وذلك 
ليربهن�وا لجمي�ع م�ن حوله�م وتحديدا 
ألولئ�ك الذي�ن ل�م يك�ن لهم ذنب س�وى 
أنه�م أحبوهم ومنحوه�م كل يشء بدون 

ت�ردد أنه�م حتم�ا ليس�وا بحاجتهم وأن 
باستطاعتهم االس�تغناء عنهم لألبد.لكن 
هذا بالطبع لم يمنع البعض من االستمرار 
يف العط�اء متجاوزي�ن أل�م الصدمة الذي 
ي�رص ع�ىل أن ينت�زع منه�م ش�عورهم 
بالرضا واالرتياح محاوال التشكيك بصدق 
نواياه�م وبرغبتهم الحقيقية يف إس�عاد 
أشخاص يعنون لهم الكثري، معتربين ذلك 
املقابل الوحيد الذي ينتظرونه ليقدموا كل 

ما لديهم.
لحظات كثرية يف الحياة تمر علينا 
لتشعرنا بأننا وحدنا ال أحد يحاول 
أن ينتشلنا من ذلك الضعف الذي 
تس�لل إىل دواخلنا قاصدا حرصنا 
ضمن دائرة الخوف تلك لعلنا نجد 
ول�و ش�خصا واحدا هن�اك قادرا 
ع�ىل إن�ارة أرواحنا التي س�ئمت 
أن  متأمل�ني  والخ�ذالن  الوج�ع 
يبعدنا ع�ن كل املتاهات الضيقة 
اكتش�افها  يف  ننج�ح  ل�م  الت�ي 
وتخطيها وم�ع ذلك كله نقرر أن 
نع�اود البح�ث مرة أخ�رى عمن 
يمنحن�ا مش�اعر صادق�ة نقية 
نرمم بها ش�قوق جرحنا ليكون 
باستطاعتنا إسكات أنني الحاجة 

يف داخلنا.
ق�د ننتظر طوي�ال لكنه حتما 
س�يأتي حت�ى ل�و تأخ�ر بع�ض 
اليشء، حينها فقط سنقتنع بأن 
الحي�اة ما تزال تنصفن�ا وأنه ما 
يزال هناك أحد قادر عىل االعرتاف 

بالجميل.

ضم�ن كوكب�ة املبدع�ني م�ن 
وصحافي�ني  وأدب�اء  فنان�ني 
ملؤسس����ة عي�ون للثقاف�ة 
والفن�����ون اح�ت�ل زميلن�ا  
ش�فيق  س�عدون  الصحف�ي 
سعيد من مؤسس�ة املستقبل 
العراقي�ة موقع�ه يف القائم�ة 
واح�د م�ن مجم�وع املبدعني 
للعام 2٠١4فال�ف مبارك واىل 

مزيد من التألق .

مبارك إبداعك سعدون


