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العدد 2094 :

ماء المطر يغسل وجوه المرشحين

إن تس���اقط األمطار بالعراق
في ش���هر نيس���ان مصادفة
تستحق التأمل ألنها تزامنت
مع موع���د انطالق الحمالت
الدعائية لمرشحي االنتخابات
البرلماني���ة وكأن قط���رات
المطر ارتأت أن تغسل وجوه
المرش���حين وتجملها أمام
الناخ���ب المحت���ار بين الكم
الهائل من المرش���حين كما
إنها قد تكون هطلت لتغسل
ذنوبه���م وبخاص���ة من هم
أصال في دفة الحكم لتجعلها
بداية خير عليهم ليصححوا
من صورهم المهزوزة أمام
الناخب
ولكن ه���ل يا ترى من أصر
عل���ى تفضي���ل مصالح���ه
الضيقة على شعبه يمكن أن

يستقيم بالطبع ال وكما يقول
المثل الش���عبي «ذيل الكلب
عمره ما ينعدل «
إذن المعادل���ة أصبح���ت
واضح���ة فنيس���ان فض���ح
ش���عاراتهم والمط���ر أزاح
الغمامة عن عيون الناخبين
لك���ي يختاروا م���ن تاريخه
وقلبه ناصع بالبياض وليس
يديه بيض���اء فقط ومن يفي
بوع���وده ويلغي االمتيازات
الت���ي منحه���ا البرلمانيين
ألنفس���هم ويبني الوطن وال
يبني القص���ور والعمارات
ف���ي الخارج وم���ن يراعي
الفق���راء وال يراع���ي أهله
وعش���يرته وذي القرب���ى
وم���ن»ال يلغ���ف روات���ب
حمايته « ويكش���ف ملفات

تركي حمود

الفساد وال « يطمطم عليها
« مقابل هبات وسحت حرام
وينفذ توصيات المرجعيات
الدينية بمختلف طوائفها وال
« يلعب على الحبلين « ...
و  ...و  ،ه���ذا من س���ندلي
بصوتن���ا له ونق���ول له «
أنت وب���س والباقي خس «
بش���ريطة أن يكون االختيار
على عك���س المثل القائل «
الش���ين التعرفه أحسن من
الزين الما تعرفه»
وهن���ا علينا أن نغلب صوت
ضمائرن���ا وعراقيتن���ا على
أي صوت آخر نش���از لكي
نتخلص من الجاثمون على
صدورنا لس���نين ل���م نرى
فيها الراحة واألمان وبقينا
نتحس���ر ونندب حظنا العاثر

وكأن الكراس���ي صمم���ت
على مق���اس «خلفياتهم «
وبالطب���ع ليس���ت الثقافية
فق���د حان الوق���ت لتغييرهم
بأصواتنا وبإرادتنا ونجرب
غيره���م والتجرب���ة خي���ر
برهان « والمبلل ما يخاف
من المطر « لعل المس���تقبل
مش���رق وعلينا أن ال نجعل
اليأس واإلحباط من الوضع
المزري الذي نعيشه يتغلب
علينا ونتقاعس عن اإلدالء
بصوتنا بحجة تلك الذرائع بل
علينا أن نش���د العزم واألمل
يحدونا بأن القادم أفضل من
خالل حسن اختيارنا لألفضل
وبقناعة شخصية بعيدا عن
تأثير إعالنات المرش���حين
المدفوعة الثمن.

فزعة الترشيح
للبرلمان العراقي
كعادته���م ف���ي اغل���ب األيام يس���تيقظ
العراقيون على وقع أصوات االنفجارات
ولك���ن اليوم ليس كباقي األيام التعيس���ة
فق���د « صبحوا « على صور مرش���حي
االنتخاب���ات البرلماني���ة الذين يوزعون
االبتس���امات المجانية في كل مكان تقع
العين عليه
ولع���ل الملف���ت للنظر في ه���ذه الدورة
االنتخابية إن اغلب المرش���حين هم من
أعض���اء مجالس المحافظ���ات الحاليين
والس���ابقين الفاشلين فضال عن أصحاب
القرارات الجريئة التي طالما كانت تصب
في مصلحة «جيوبه���م وبس» أال وهم
أعض���اء البرلمان « أصح���اب الكروش
والعق���ارات وقان���ون التقاع���د العتي���د
والعمليات التجميلية ورافعي البواس���ير
ومبيض���ي األس���نان ومزيلي الش���حوم
وتالفي ملفات الفس���اد «وكأن الترشيح
لالنتخابات البرلمانية أصبح « فزعة «
ومن باب « حشر مع الناس عيد»
ولكي ال نفس���د الفرحة المرس���ومة في
صور وجوه األخوة المرش���حين نتمنى
منهم عرض برامجهم االنتخابية ليتسنى
للناخب اختيار األفض���ل على الرغم من
إننا نعلم س���لفا إن تلك البرامج هي حبرا
عل���ى ورق وال يمك���ن أن تتحقق على
ارض الواق���ع وبدليل إنه���ا تزامنت مع
اليوم األول من نيس���ان المعروف بيوم
المقالب و األكاذيب وكما يبدوا إن هناك
قاسم مش���ترك يجمع بين موعد انطالق
الحمالت الدعائية للمرشحين ويوم األول
من نيسان وهو الكذب والمزاح والضحك
عل���ى الذق���ون الن األغلبية ق���د جربهم
الش���عب ولعدة دورات لكنهم» الطشين
بالكراسي «
وبين كثرة المرش���حين ودعاياتهم التي
ملئت الش���وارع والجس���ور واإلشارات
الضوئي���ة والبنايات وحت���ى المركبات
حتما والبد س���يحتار الناخب لمن سيدلي

مطار البصرة الدولي...محطة
ترانزيت بائسة وتصريحات في مهب الريح
ال ينفك السياسيون يتخذون
من صروح البصرة البائسة
وس���يلة النطالق حمالتهم
االنتخابية الرخيصة ،فكان
آخرها ما صرح به الدكتور
خل���ف عبد الصم���د رئيس
مجلس محافظة البصرة إلى
قن���اة الحرة ع���راق واثناء
تغطيتها الفتتاح مش���روع
اإلن���ارة المالحي���ة لمدرج
مط���ار البص���رة ،إذ صرح
ً
قائال (( :يعد هذا المشروع
كبيراً جداً وسيمنح البصرة
موقعها الصحي���ح ،ليكون
محط���ة ترانزي���ت عالمية
ل���كل الرح�ل�ات الدولي���ة
وبام���كان الطائرات الهبوط

في أي وقت الن ش���ركات
الطيران والخطوط الجوية
العالمي���ة تبحث عن الطرق
المختص���رة)) وهن���ا البد
أن نقف على ه���ذه النقطة
الهام���ة لس���يادة الدكتور
ونق���ول ل���ه :ماهي س���عة
صاالت االستقبال في مطار
البص���رة الدول���ي؟ ما هي
س���عة صاالت المغ���ادرة؟
ماهي القدرة االس���تيعابية
لخدم���ات المطار من توفير
بيئ���ة صالحة للبق���اء فيها
مطاع���م ،اس���واق...إلخ؟
ما هي المراك���ز الترفيهيه
التي يحويه���ا المطار؟ هل
نظافة الحمامات ترقى إلى

أن تك���ون وجه���ة عالمية
ل���كل الرحالت؟ والس���ؤال
األكثر أهمية من هذا كله أال
وهو :ماهي وس���ائل النقل
المتوفرة لدى مطار البصرة
انطالقاً من بوابة الوصول
إلى مدين���ة البصرة...؟ بل
ال نك���ون طماعي���ن ما هي
وس���يلة النقل م���ن بوابة
الوصول إلى القطع االمني؟
دعن���ي اذك���رك يا س���يادة
الدكت���ور أن الب���ؤس
واالس���تهانة بالمواط���ن
البص���ري وصل���ت إل���ى
الس���رقة في وضح النهار
م���ن خالل تعيين س���يارات
نو ع (  )G M Cيقو د ه���ا

ثلة م���ن المرتزق���ة الذي
يس���رقون المس���افر بشكل
علني ع���ن طريق ابتزازهم
بدفع مبل���غ  25الف دينار
عراقي اليصالهم من نقطة
القطع الخارجية إلى بوابة
صالة المغ���ادرة وبالعكس،
بينم���ا يرفض أن يصعد في
س���يارته أكثر من شخص،
إذ أن الس���عر المخص���ص
م���ن إدارة المط���ار هو 5
االف دينار عراقي للشخص
الواحد ،لكن اليلتزم هؤالء
بهذه التس���عيرة مما يضطر
المس���افر حت���ى ال يتأخ���ر
ع���ن رحلته أن يخضع لهذا
االبتزاز ،وإذا ما وصلنا إلى

بصراحة عراقي بسيط
بالرغم من الغربه التي اشعر بها
والتوحد الذي اصابني منها ،بدأت
اشعر انني افضل حاال» من اخوتي
العراقيي����ن بالرغ����م م����ن الفارق
م����ن ان تكون في بل����دك معززا»
مكرما» ،او في بحار الغربه التي
تالطمك امواجه����ا وتصيبك بدوار
البح����ر ،او ألقول ب����دوار الحنين
الى الوطن ،ارض اهلي واجدادي.
اقول هذا الكالم بعد ان ش����اهدت
حال بالدي في زيارتي االخيره لها
او مااشاهد واس����مع من قصص
مرعب����ه لما يح����دث البناء وطني
يوميا» واس����أل نفسي هل حقا»
ان العراقيي����ن يعرف����ون ما يحدث
لهم كم����ا نراهم نحن من المنظور
الذي نراهم فيه م����ن المهجر؟ ام
انهم س����كروا في مس����رح الحياة
الجدي����ده المؤلمه وتع����ودوا على
قبولها دون الس����ؤال عن اسباب
التدني في المجتمع العراقي بسبب
حكمهم من قبل مرتزقه متواجدين
في بلدهم ولكن قلوبهم ونفسياتهم
طائره خارج البلد يفكرون دوما»
بما يحصل����ون عليه م����ن دراهم
الفقراء ليهرب����وا الى العالم االخر
،عالم الرفاهي����ه التي توفرها لهم
هذه الدراهم دون مسائله للضمير
واالخالق؟
أقول وقلب����ي ممتلئ حزنا» النني
ال ارى ح����ل له����ذه المعضله في
المنظور القريب.ا
ومم����ا يزيد ف����ي الطي����ن بله،كما

يقال،ت����رى نس����به كبي����ره م����ن
العراقيي����ن منش����غلين بالمذهبيه
المتطرفه ،وكأنه َ
ضمَنوا الجنه اذا
لبوا دعاوى اوفتاوى المذهب الذي
ينتمون اليه ،حت����ى لو كانت هذه
الفتاوى تؤدي ال����ى اقتراف ذنب
يؤه����ل منفذوه الدخ����ول الى النار
حس����ب قوانين اهلل العل����ي القدير
‘واقصد هنا الفت����اوى التي تأجج
روح الطائفي����ه وتح����ذر انصارها
من المذه����ب االخ����ر وتأكد على
المظلومي����ه منذ الهج����ره النبويه
لحد هذا التاريخ .ان المشكله انك
تس����مع العراقيي����ن يتكلمون على
ضرورة نب����ذ الطائفيه ولكنهم في
داخله����م اوعندما يتكلم����ون فيما
بينه����م،اي م����ن نف����س المذهب،
فانهم يبرزون ش����عورهم الطائفي
بوضوح ويأك����دون على ضرورة
اقصاء االخر،ولكنه����م تراهم في
ح����ال ان اصيب جاره من المذهب
االخر ب����اذى ،فانه س����يقف معه
وس����يبكي على حاله ،ش����عور ال
إرادي وصف����ه المفك����ر (د.علي
ال����وردي ) بازدواجية ش����خصية
الفرد العراق����ي .ال اريد ان اكون
هن����ا محل����ل نفس����ي الن العراقي
يعرف ويش����عر بان ه����ذه االمور
خاطئه ومع ذلك اليحاول ان يقف
عنده����ا ويفكر ،الن س����ياقته لهذا
التفكي����ر والتوجه بس����رعه عاليه
التس����مح لمكابح تفكي����ره بالتأني
والنقاش مع نفسه.ا
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بصوت���ه « واهلل ال يحير عبده « وبعيدا
عن الحيرة والجزع والفزع نستذكر قول
الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي:
���ت َ
ِبذا َق َ
األيّ���اُم ماب َ
َي���ن أَهلِها * * *
ض ِ
َ
َ
َ
وم فوا ِئ ُد
مَصائ ُ
وم ِعن َد ق ٍ
ِب ق ٍ
والفوائ���د من تلك المصائب كثيرة ومنها
نعمة الترويج لبضاعة المرش���حين من
خالل تعليق دعاياته���م وصورهم مقابل
مبالغ مادية يدفعها المرشح نقدا ليتسلمها
بعد الفوز أضعافا ليخفف من عبأ الشباب
العاطلي���ن عن العمل وهذا ش���ئ ايجابي
ولك���ن المؤس���ف أن تك���ون الدعايات
بأشكالها المختلفة س���وى «الطولية أو
العرضي���ة أو الحديدية أو الخش���بية أو
التي اتخ���ذت من جبنة المثلثات ش���كال
له���ا « غي���ر منظم���ة ومتزاحمة بحيث
أصبح���ت الواحدة ف���وق األخرى فضال
عن م���ا تضمنته من عب���ارات ما انزل
اهلل به���ا من س���لطان وكأن القوم « أي
المرش���حين « بأيديه���م عصا س���حرية
يهزوها فتنطلق صارخة « ش���بيك لبيك

مراد حميد العبد الله

نقطة القطع س���تجد البؤس
على أصوله من خالل وقوف
المسافر في وسط الصحراء
ليتعرض فيها لشتى الرياح
العاتية واألترب���ة واالزبال
المتطاي���رة! وال يوجد حتى
س���قيفة يس���تظل به���ا من
أش���عة الش���مس المحرقة
صيف���اً ،في حي���ن ال يوجد
أية معال���م بنائية أو مرافق
خدمية وكأن البصرة تعيش
في ظل القرون الوس���طى
المتأخ���رة ،بينم���ا يقضي
المنتظرون ألهليهم وذويهم
حاجتهم في العراء انطالقا
نحن خلقن���ا للطبيعة فنكون
جزء منها.

هذا هو حال مطار البصرة
سيادة الدكتور ،فكيف يعقل
أن يأتي األجنبي أو المسافر
عبر الرحالت العالمية ليقف
ترانزيت عن���د هذا الخراب
والدمار؟ كيف يعقل أن ينزل
في صالة طولها ال يستوعب
ركاب رحل���ة واحدة؟ وبال
خدم���ات وال مطاعم جيدة
وال مرافق صحية نظيفة بل
حتى نظامي���ة! لذلك نرجو
منك وم���ن كتلت���ك الغراء
أن تصح���وا م���ن نومك���م
العمي���ق وس���باتكم الجميل
عندما تصرح���ون للقنوات
التلفزيونية الن ذلك يسبب
عسراً في الهضم

فاروق الجنابي
هذا ماكنا عليه في النظام السابق
،ش����يعة وسنه،نسب ونشتم القائد
االوح����د وعائلته وحزبهم الواحد،
ولكنن����ا كن����ا نتبارك ب����ه ونهتف
له عندم����ا نراه،وس����وف الاطيل
به����ذا الموض����وع الن����ه معروف
للجميع!!!!
بعد عش����رة س����نوات م����ن الظلم
والقهر الذي اظهر النظام السابق
كان����ه كان عصر هارون الرش����يد
وبدأ الناس تترحم عليهم جهرا»
،ترى العراقيي����ن مازالو يهدمون
ويهجرون
مساجد بعضهم البعض
ٌ
العوائ����ل خائفين م����ن المجهول
،واؤكد لكم انه����م اليعرفون ماذا
هو المجه����ول المخيف غير الذي
يخبرهم به ش����رذمه من البش����ر
يروم����ون الوصول الى كراس����ي
الحكم على انقاض البلد.ا
كلما اود ان اقارن كيف كنا وكيف
اصبحنا ،اتوجس خيفه بان ينعتني
احده����م بانني صدام����ي او بعثي
سابق او قد تصل المسأله باتهامي
(ارهابي)بالرغم انني كنت معروف
باستقالليتي وكان توجهي بعيد عن
السياسه الن العمل الهندسي الذي
كنت امارس����ه بعيد من السياس����ه
ووجع ال����رأس والحمد هلل .ولكن
اس����محوا لي ان افضف����ض بقليل
بم����ا في جعبتي وس����وف ال ابالي
بوصفك لي النك حر كما انني حر
بما س����أفكر ،ولنطبق الديمقراطيه
بيننا على االقل لكونها مفقوده في

العراق الجديد.ا
اريد من الق����ارئ الكريم ان يتذكر
كيف كنا نتجول في شوارع بغداد
الجميله وكيف كنا نس����هر ،وكيف
كنا ننظم الس����فرات العائليه،كيف
كنا نزور العتبات المقدسه من كال
المذهبين،وال تق����ل لي ان الزوار
كان����وا من مذهب واح����د الن اهل
الع����راق يؤمنون بكاف����ة اضرحة
آل البيت والصحابه ومقابر رجال
الدين حت����ى لو لم يكونوا متاكدين
من صح����ة ه����ذا القب����راو ذاك،
وايمانهم كان يص����ل الذهاب الى
الكنائس المسيحيه طلبا» (للمراد)
كما نسميه.ا
تذك����ر عندما يلق����ى القبض على
ش����خص معين ،كيف يتم الوصول
الي����ه بدون رش����وه وكي����ف كنت
تس����تطيع االفراج عنه باستخدام
(الواس����طه) وس����وف لن يسألك
احد من اي مذهب انت او من اي
عم����ام .انا ال انكر ان����ه كان هناك
ظل����م ،بالرغم انني ل����م اظلم في
وقتها ولكنني كنت اتوجس شرا»
اذا تكلمت عن النظام بشكل سلبي
،وهذا بحد ذاته اضطهاد اصابني
برضا» مني حفاظا» على نفسي
وعائلتي واقربائي من الدرجات
المتقدمه كما يعل����م العراقيين.
اعدم بعض االصدقاء المقربين
ومنع����ت عائلتهم م����ن اقامة
الفاتحه ،وكان هذا يسبب لي
الم في نفسي وال استطيع ان

اصرح عنه ،كما ُس����فِرت عوائل
خارج الوطن ظلما» وبهتانا» لم
اس����تطع الوقوف بجانبها لظروف
خاص����ه اال م����ا ندر،اس����تطيع ان
اعدد مئات من االعمال الس����لبيه
لذل����ك النظام ولكن ل����م تصل الى
المس����توى المت����ردي الحالي .ان
العراقيين وقفوا مع ذلك النظام من
كل المذاهب وس����انده الشيوخ من
شمال العراق حتى جنوبه راضيين
بمعيش����تهم الناقصه الكمال ولكن
بامان ،انه����م فرعنوه في العالنيه
ولعنوه في السر وهذا حال العراق
في جميع العصور واالنظمه التي
حكمته.ا
اود ان انهي هذا المقال الممل بان
اقول صدام كان يقتل اويتسبب

تركي حمود

بقتل عشرات العراقيين لكي يحافظ
عل����ى حكم����ه ولك����ن كان يعيش
ثالثون مليون عراق����ي بأمان ،و
ترى اليوم آالف القتلى والجرحى
يضحي بهم هذا النظام الديمقراطي
لكي يعيش ويتمتع بثروات وطننا
ثله من العصابات اليتجاوز عددهم
االل����ف ،نع����م كان هن����اك ظلما»
وأمان والي����وم ظلما» بدون أمان
 .متى يحن العراقيين بعضهم على
بعض وينسون خالفاتهم المذهبيه
التي دست إليهم واججت الحقد في
نفوسهم ويفكروا بالدوله المدنيه
التي توف����ر لهم الحي����اة الكريمه
والعدال����ه االجتماعي����ه ف����ي بالد
الرافدي����ن ،وان ال ينتظروا الخير
م����ن غيرهم؟.......مع التحيه من
قلب مجروح على عراق مبتلى .

كلش���ي بين أيديك « وتحقق كل األحالم
الوردي���ة والبنفس���جية وتنهي الفس���اد
وتنع���ش العباد وتبن���ي الوطن وتصيب
الهدف «عمي خلوها س���كته» فالعراق
في ظل شعاراتكم تلك سيصبح أفضل من
نيوي���ورك ودبي ويك���ون حينها عبعوب
«صاحي مو حلم���ان «عندما أطلق تلك
العبارات ويرفع «خش���مه علينه ويطلع
بصخرة جديدة «
والس���ؤال المط���روح م���اذا حققتم من
وعودك���م في ال���دورات الس���ابقة حتى
توعدونا اآلن «شر البلية ما يضحك «
بقي أن نقول إن موعد يوم االقتراع قاب
قوس���ين أو أدنى وعل���ى الناخب اختيار
من يراه األصلح بعيدا عن المحس���وبية
والمنس���وبية أو التخن���دق الطائف���ي أو
التح���زب أو تأثير « كارتات ش���حن «
الموبايل المجانية أو وعود التعيين ألنها
البد أن تذهب أدراج الرياح وبخاصة التي
يوزعها أو يعد بها المرشح المتخوم من
السحت الحرام ؟؟؟.

ارتفاع حمى
االنتخابات
البرملانية في العراق
طارق عيسى طه

اول المخالف����ات ل����م تك����ن م����ن
ط����رف المعارضة ب����ل كانت من
طرف السلطة التي تمسك بزمام
االمور وتدعو الى االنضباط في
التصرفات واالخ��ل�اق االنتخابية
,وعلى سبيل المثال بدأت الحملة
من قبل مرشحي الحكومة الساعة
العاشرة مس����اء يوم 14-3-31
والمف����روض ان تب����دأ الس����اعة
الثانية عش����ر حيث يب����دأ اليوم
الجديد المس����موح ب����ه بالدعاية
االنتحابي����ة اي ي����وم 14-4-1
ثانيا بدأت الحمل����ة قبل اكثر من
اسبوع بتوزيع الهدايا (الرشاوى
) يقولون هدايا ككلمة مهذبة الن
الدين الحنيف يحرم الرشى (لعن
اهلل الراشي والمرتشي في الحكم
)وبما انهم يحكمون باس����م الدين
فيجب عليهم التحريف والمخالفة
الثالثة توزيع ,الهدايا  ,بواسطة
سيارات الش����رطة التي هي ملك
الش����عب وليس����ت ملك المسؤول
رابعا تمزيق صور المرش����حين
كم����ا حصل م����ع صورة الس����يد
فائق الشيخ علي مرشح القائمة
المدني����ة الديمقراطية رقم 232
خامسا عدا تصريحات المسؤولين
وادعائهم بالقرب من المرجعيات
مع العلم بان المرجعيات قد اكدت
على وقوفها على مسافة واحدة
من جمي����ع المرش����حين واكدت
المرجعية على عدم انتخاب الذين

ل����م يف����وا بوعوده����م االنتخابية
الس����ابقة  .صحي����ح ان العملية
االنتخابية حديثة للشعب العراقي
اال ان مرور ثمانية س����نوات بل
احدى عش����ر عاما المفروض ان
تكون كافية والتكرار كافي ليكون
قد اوص����ل المعلومة الى رؤوس
القائم����ون بها.واهم مخالفة هي
استبعاد بعض مرشحين المعارضة
الذين جاه����روا بجرأة وبال خجل
من ق����ول الحق بوج����ود ملفات
فس����اد بالمليارات من الدوالرات
االمريكي����ة التي ت����م خمطها الى
جيوب بعض المسؤولين وبوجود
مش����اريع وهمية ومواد غذائية
حرم منها الفقير واليتيم وساكن
الصرائف وتم رميها في المزابل
فكيف ستقابلون وجه ربكم الكريم
الذي حرم المال الس����حت الحرام
واي منقل����ب س����تنقلبون  .تحية
للش����عب العراق����ي البطل وليضع
كلمة الحق ف����ي الميزان وينصر
الفقي����ر واليتيم واالرملة من اجل
انتخاب����ات عادلة تؤمن أألمن في
البالد بانتخ����اب القائمة المدنية
الديمقراطي����ة رقم  232من اجل
حماية مباديئ المواطنة وسيادة
العراق والقض����اء على الطائفية
المقيتة والفصل بين السلطات .

