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العدد 2409 :

شيء للكالم

هموم الطلبة
ابتسام ابراهيم

لس���نا صحفيو ترف ،وال
نرك���ض خل���ف المظاه���ر
,نذرن���ا أنفس���نا ومهنتن���ا
لمتابعة أحوال الناس ونقلها
الى السيد المسؤول ،فلربّما
غابت عنه هموم مواطنيه،
وربّما أخف���ى الحاقدون تلك
اداء
الهم���وم ،ك���ي ال ينجح الوزي���ر في ِ
ٌ
مهامه.طالبة في الصف السادس اعدادي،
اعتاد أهله���ا على رؤيته���ا تحص ُد أعلى
باختب���ار صعب،
الدرج���ات ،واذ ما مّت
ٍ
عالمات
وعرفت أنها قد ال تحص���ل على
ٍ
تناسب مس���تواها الدراسي ،تغاد ُر القاعة
ُ
االمتحاني���ة ،وهذا ما حص���ل بالفعل مع
الطالبة هبة عالء الدين ش���اكر س���ليمان
في اعدادية الحرية للبنات\ الكرخ الثالثة،
والت���ي دخلت االمتحان ال���وزاري بالرقم
(،)121512107244
األمتحان���ي
هبة ّ
بثت ش���كواها الى مواق���ع التواصل
األجتماع���ي والصح���ف االلكترونية َّ
عل
الس���يد وزي���ر التربية يس���معها ،ألنها
فوجئ���ت بدرجة مادة الكيمياء ،وحس���بما

جاء في مناش���دتها  ،ف���إن إجابتها كانت
نموذجية ،وحس���ب المقرر الدراسي ،لكن
درجتها كان���ت مخيبة للظ���ن , %68كما
لكثير م���ن أقرانها عندما وجدوا إن
حدث
ٍ
درجاتهم ال تتناسب مع ماق ّدموه من إجابة
خالل االمتح���ان ،وتبقى ه���ذه المعضلة،
ُ
تعص���ف ف���ي اروق���ة الكثير م���ن ابنائنا
الطلب���ة ،وهم يحدقون في ش���كل الدرجة
ورسمها بعد اس���تالمها ،وأغلبهم يقول :
(ليس���ت كما توقعت) ،ال نري ُد أن نش���كك
ُ
تعيش
في قدرات كوادرنا التدريسية التي
ظروفاً لم يشهدها معلٌّم في الكرة األرضية
,نحن فقط هناُ ،
ُ
ننقل إليهم ما نقرأه
قاطبة
ونس���معه من الطلبة واولي���اء أمورهم،
والحاالت تتك���رر ،و ال نريدها أن تتحول
الى ظاهرة ،هبة عالء الدين طالبت بإعادة
تدقيق دفترها االمتحاني  ،ونعرف كم هو
صع���ب تحقي���ق طلبها في ظ���ل الظروف
ٌ
ْ
ناشدت السيد وزير التربية
الراهنة ،لكنها
أن يتابع هذا األمر ،وأن ال يزعج ُه طلبها،
كونها طالبة تبحث عن ّ
حقها ،وإذ ما كان
حق ّ
لها ّ
فإنُه لن يضيع بجهود الخيّرين.

المختلونوموازين
القوى المختلة !!
خدر خالت بحزاني

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

عندم���ا قامت إي���ران وعلى وجه
الس���رعة بإرس���ال  21طائ���رة
س���يخوي مقاتلة ،كانت تحتجزها
ّ
اط���ل علينا الس���يد
لرب���ع قرن،
المالك���ي بالق���ولّ « :
إن ه���ذه
الطائرات س���تغيّر موازين القوى
مع داعش»،علم���اً ّ
إن األخير بدا
ببسط نفوذه على محافظات نينوى
صالح الدين ،واجزاء واسعة من
األنب���ار وكركوك وديال���ى ،وبدا
يتاخم حدود بغداد ،حينها ،ث ّم اس���تلم العراق ،حفنة
من طائرات « صياد اللي���ل» الهليوكوبتر المقاتلة
من روس���ياّ ،
اطل علينا ما أعرف منو ،وقال ّ »:
إن
هذه الطائرات س���تغيُّر موازين القوى مع داعش»،
ث ّم س���قطت الرمادي ،وأعقب ذلك استالم العراق 4
طائ���رات  F16 -االمريكية ،وأيض���اً ،ظهر علينا
من يق���ول ّ « :
إن هذه الطائرات س���تغيّر موازين
الق���وى مع داع���ش» ،وأيضاً قي���ل ّ :
إن موازين
الق���وى س���تتغير عل���ى األرض مع ب���دء ضربات
التحالف االمريكي على مواقع داعش في س���وريا
والعراق»  ،فبس���ط التنظي ُم اإلرهابي سيطرته على

مناطق شاسعة من سوريا ،واآلن هنالك من يتحدث
تغيير كبير في موازي���ن القوى مع داعش
ع���ن « ٍ
بع���د إعالن تركي���ا انخراطها في محارب���ة التنظيم
تغيرات
االرهاب���ي» ،وما زال الوضع كم���ا هو مع
ٍ
قليلة كانت س���تحدث بوجود السوخوي و الـ F16
وبقية البهارات ،أو بدونها !! التغيرات في موازين
القوى أراها شبه ثابتة وطبيعية و بـ «قدرة قادر»،
والتغيرات التي تحصل هي تغيرات عادية روتينية،
ُ
تحم���ل ربع اإلثارة الموجودة في أفالم االكش���ن
ال
الهوليودي���ة أو مؤخرة كيم كاردش���يان ،االختالل
موجود في نفس���ياتنا وعقولنا التي انهكها التعب،
وهي ترى إن تنظي���م داعش اإلرهابي ُ
يقاتل جيش
دولتينُ ،
منذ بضعة سنوات ويمتلك العتاد واألسلحة
بشكل ُ
يبعث
اللوجستية
االحتياجات
وبقية
والوقود،
ٍ
على الريبة ،الخل���ل أصاب نظرتنا الى األمور التي
تق���ول أن تعداد الدواعش بعش���رات اآلالف ،بينما
نتصورهم بضعة حشرات من العشرات أو المئات،
ُ
اآلف،الخلل موج���و ٌد فينا ،وليس
أو أنهم بضع���ة
في موازين الق���وى الثابتة ،إلدامة النزيف النفطي
تنتج األس���لحة
والدموي ،م���ع هدير المكائن التي ُ
مكان ما.
واألعتدة في ٍ

حرية التعبير  :سراج القيم
اإلنسانيةالنبيلةالساميةولكن؟
عبد الخالق الفالح
ّ
إن من نتائج سقوط النظام السابق في عام 2003
وخراب كامل للبنى
���اب تام لألمن واألم����ان،
ٌ
 ،غي� ٌ
ٌ
دول تري ُد النيل منه
التحتي����ة،
وتدخل واضح م����ن ٍ
ومن شعبه ،وتس����لط المفسدين والخونة هو حال
عراق اليوم وش����عبه ،فالمتتبع له����ذا الوضع ،قد
ٌ
الواقع..غيض
���تغرب لما أقول ،ولكن هذا هو
يس�
ُ
من فيض.العراق وشعبه ،اليعتب ُر البلد الوحيد الذي
يواجه أزمات خانقة ومستعصية في المنطقة ،ألن ُه
مستهدف ،والتي أثارت الشارع العراقي مما دعاها
الى الخروج للمطالب����ة بإصالحها ووضع الحلول
الالزمة إلزالة آثارها السلبية التي تضرب أعماقه،
بشكل أض ّر بكل جوانب الحياة المختلفة
و تفاقمت
ٍ
فيه ،والننس����ى إن هنالك أزمة حقيقية ،اُبتلي بها
العراق منذ تغيير النظام السياس����ي عام ، 2003
والذي اعتمد على المحاصصة بدل الكفاءة إلدارة
البلد  ،وألقت بظاللها على خلق أزمات ومش����اكل
صغيرة وكبيرة ،يعاني منها المواطن ،ومن أهمها
أزمات فقدان الثقة بين المواطن والمس����ؤول ،و
هي ُ
تمثل اش����كالية قوية في النظام السياسي ألي
سؤال قوية حول
عالمات
ر
وتثي
بل
العالم،
بل ٍد في
ُ
ٍ
مصداقيته ،فمشاعر ّ
الشك والريبة يتم تبادلها بين
عامة الش����عب العراقي ،وبين شريحة واسعة من
السياس����يين ,فالناس يتهمون المس����ؤولين على
نطاق واس����ع بالفس����اد  ،وباالس����تئثار بالسلطة
ٍ
والتالعب بالمال العام ث ّم االختالس وحتى الخيانة
 ,وغيره����ا م����ن االتهام����ات التي يتح����دث عنها
السياس����يون أنفس����هم في اته����ام بعضهم البعض
ٌ
حضاري جميل ،يمارس ُه
سلوك
اآلخر»«.التظاهر
ٌ
مواطنو البلدان المتحض����رة والمحكومة بقوانين
فاعلة ومؤث����رة ،وغالباً مايكون س����بب التظاهر
ه����و خروج الحكومة أو الس����لطات ع����ن القانون
و تلكؤه����ا في تنفي����ذ فقراته ،لذا يأت����ي التظاهر
رادعاً لها ومجبراً عل����ى إعادتها لجادة القانون،
والس����ير عليها ،وحرية التعبير ف����ي العراق ٌ
حق
كفله الدس����تورُ ،
نصت المادة ( )21مايلي:
حيث ّ
(يكون ّ
الحق في التجمع الس����لمي معترفاً به ،وال
يجوز أن يوض����ع من القيود على ممارس����ة هذا
ُ
ّ
تفرض طبقاً للقانون ,وتش���� ّكُل
الحق إلاّ تلك التي
تدابيراً
مجتمع ديموقراطي ,لصيانة
في
ضرورية
ٍ
األمن القومي ,أو السالمة العامة ,أو النظام العام,
أو حماي����ة الصح����ة العام����ة ,أو اآلداب العامة أو
حماية حقوق اآلخري����ن وحرياتهم ،واليمكن منع
المواط����ن من المطالبة بحقوقه بالطرق الصحيحة
والحضاري����ة ،ومن هذا المنطلق ف����إن المطالبات
الس����لمية للمتظاهرين هي وسائل ّ
محقة ومقرورة
النتزاع الحق����وق المغتصبة ،ولكي تحقق أهدافها
المش����روعة ،ينبغي أن تتوفر لها مس����تلزماتها،
أي القيادة الجدي����رة التي ال تخضع للضغوط ،وال
تنكس����ر أو تميل الى االنجرار خارج دائرة حقوق
الجماهير ومصالح الوطن ،ومن األهمية بمكان أن
تنطلق وفقاً للظرف المناسب ،وهناك ضرورة الى
األشارة لظروف الحرب الحالية في البلد ،وإفالس
���ل نزول أس����عار النفط التي
خزائ����ن الدولة بفض� ِ
تعتب���� ُر العامل األول في بناء ميزانية الدولة  ،هذه
التداعيات الخطيرة ،تغدو فيها الس����احة التي في
ظهر الجبهة القتالية الساخنة ،و الخطوط الخلفية
الت����ي ينبغي أن ال تبدو متفكك����ة ومضطربة ،مما
يتيح الفرص المس����اعدة واألرضية
ُ
���ي
المناس����بة لع����دوان سياس� ّ
داعش في داخل البرلمان ((الذي
يعتب ُر مأوى له����م )) ليعيثوا في
أرض الع����راق فس����اداً وليعيش
الش����عبه العوز والقتل والحرمان
واإلره����اب ونه����ب الث����روات ،
وليكون مرتعاً التساع شرورها،

كم����ا اود أن أبيّن  ،بأن  »:حرية التجمع والتعبير
ع����ن ال����رأي حتى ف����ي المعايير الدولي����ة لم تكن
مطلق����ة و إن القيود الواردة عليها يجب ان تكون
في أضيق الح����دود ,لضبط ممارس����ة األفراد لها
���كل مغاير للغاية،
وللحيلولة دون اس����تغاللها بش� ٍ
واأله����داف التي أقرّت م����ن أجلها ,وهي الوصول
توازن منصف بين حقوق الفرد وحرياته في
ال����ى
ٍ
المجتمعات الديمقراطية ,كما إنها مؤش���� ٌر الحترام
الدولة له����ذا ّ
الحق  ،ألن ُه يعبر ع����ن التفاعل بين
مبدأ حرية الرأي والتعبي����ر ،وهذه القيود توضح
النطاق الفعل����ي لحرية الفرد» ،إمّا في العراق ،و
في ظل الظروف الصعبة واالس����تثنائية التي تم ُر
بالبل����د والمواجه����ة الحقيقي����ة والتضحيات التي
يق ّدمها جيشنا وحشدنا األبطال ،وعشائرنا الغيورة
ض���� ّد الدواعش كافة الذين ينتهزون الفرص ،لكي
يدمروا الحياة ويحتلوا األرض ويقتلوا اإلنس����ان
وتهجيره  ،ويحطم����وا البنى التحتية للبلد واإلرث
الحضاري ل����ه ،وكل الطاقات العراقية مس����تنفرة
ومحتش����دة لمواجهته����م م����ن أجل توفي����ر األمن
وحماية المق ّدس����ات والعرض واألرض ،ففي هذا
مطلوب من الجماهير
الوقت العصيب والحس����اس
ٌ
الحيط����ة والحذر وعدم االنج����رار وراء المُطبلين
وعدم صب الزيت على النار تحت غطاء وعناوين
تبدو في ظاهرها شرعية  ،كمواجهة الفساد الذي
اليمكن انكاره ،وتحقيق الخدم����ات التي تنتظرها
الجماهي����ر بفارغ الصبر  ،الع����دو متربص بطرق
ووسائل شتى لإليقاع بنا ،تحت مسميات ومطالب
ظاهرها شرعي  ،وباطنها قد يكون مدفوع الثمن
من أجندات خارجية وداخلية ال تري ُد الخير للجميع
،و ف����ي ذات الوق����ت تبدو فرصة الخت����راق هذه
وأهداف غير شرعية من
المطالب الشرعية بنوايا
ٍ
قب����ل جهات اليهمها مصالح البل����د العليا وظروفه
االس����تثنائية ،لتتالعب باألوراق ،وتحاول خلطها
لتحقي����ق مآرب ليس����ت في صالح ابن����اء الوطن،
ل����ذا فإن على الحكومة التفكي����ر بج ّدية هذه المرة
 ،والتص����رف بج ّدية حيال مطال����ب المتظاهرين،
وكيفية اس����تيعابها واتخ����اذ اإلج����راءات الكفيلة
بتخفي����ف العبئ عن كاهل المواطن الذي ذهب قبل
سنة وبضعه أش����هر ليختار من ّ
يمثلُه في مجلس
الن����واب ،وقد علّق عليها الس����يد رئيس الوزراء
انذار
العراقي الدكتور حيدر العبادي ،بأنها جرس ٍ
ُ
إعالن حبها للعراق
للجميع ،المراد من الجماهير
وألتزامه����ا بالهوية ،لتكون الوحي����دة فيما يتعلق
بالتوازن بين الحقوق والواجبات ،ولن يحصل ذلك
إلاّ بضمانات وتحقق العدالة والمساواة بين جميع
األفراد ،وإعان����ة بعضهم البع����ض على مقارعة
اإلرهاب ّ
بكل أش����كاله ومضامينه في سبيل تحقيق
النصر المنش����ود ،وإع��ل�اء راية الع����راق عالية
وخفاقة ،مع تحية إجالل وتقدير وس����مو لشهدائنا
الكرام من جيشنا وحشدنا األبرار وقواتنا المسلّحة
وعشائرنا الشرفاء ،مستعينة بأبنائها المخلصين
للدفاع عن ترابهم وأرضه����م ،وطرد االوغاد من
مناطقهم التي ّ
دنس����تها عصابات التكفير المجرمة
والقاعدة وداعش ،والذين س���� ّولت لهم أنفس����هم
المريضة وعقدهم الش����ريرة وأحقاده����م الدفينة
وأطماعه����م الخبيثة ،ضرب الع����راق ،والذين لم
يقرأوا تاريخه المشرق الخالد بإمعان ،ولم يدركوا
تضرب بعم����ق التاريخّ ،
ّ
وإنُه مهبط
إن حضاراته
ُ
األنبياء والرس����ل ومنارة العلم والنور ،وش����عاع
الفكر اإلنسانيّ ،
وإن العراقيين هم ُص ّناع التاريخ،
وأوق����دوا قنادي����ل المعرف����ة ومصابي����ح الهداية
وس����راجات القيم اإلنس����انية النبيلة السامية في
أرجاء المعمورة ،بشجاعتهم وصبرهم وثباتهم ،و
اإليمان بالقضية والثبات على المبادئ ،هو فيصل
الحق الذي يزهق الباطل.
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لن نفشل والسيد السيستاني بيننا
للمرة الثانية تسجل المرجعية
الرش���يدة ،المتمثلة بسماحة
السيد السيستاني ،حضورها
المب���ارك بينن���ا  ،وتض���ع
بصمتها على خارطة العراق
الجري���ح ،لتزي���ل بعضاً من
أدران محنت���ه  ،باألم���س
القريب كان العراق بكل إرث ِه
طرق،
الحضاري على مفترق ٍ
بعدما وصل اإلرهاب مشارف
بغ���داد  ،بس���بب السياس���ات
الجدد  ،وكان
لح ّكامه ُ
الخاطئة ُ
حضورها ط���وق النجاة الذي
مصير
انتشل شعباً بأسر ِه من
ٍ

مجهول المعال���م والخواتيم ،
يقع فريس���ة سهلة
بعد أن كاد ُ
لداعش وأذنابها  ،فكانت فتوى
الجهاد الكفائي التي أطلقتها ،
لشعب امتلك
صيرورة جديدة
ٍ
الكثير م���ن مقومات الصمود
والنجاح ،لكن ُه أبتلي بمنظومة
حاكم���ة فاس���دة ،جعلت منه
رهينة لصراعاته���ا الداخلية
عل���ى مكاس���بها الش���خصية
والفئوي���ة ،والي���وم تجل���ى
للمرجعي���ة حضورها المبارك
الثاني الذي وضع النقاط على
الح���روف  ،ولم ت���دع عذراً

ألح���د بع���د اآلن .المرجعية
الديني���ة اليوم قال���ت كلمتها
برؤي���ة أبوية ،ش���ملت فيها
جمي���ع العراقيي���ن ،بعيدة كل
البعد عن المسميات الطائفية
الضيقة ،وبصورة واضحة ال
لبس فيه���ا ّ ،
وأطرت مطالب
الشعب المنتفض على الفساد
مطلق منها لرأس
 ،بتفويض
ٍ
الهرم في الس���لطة التنفيذية
 الس���يد حيدر العبادي  ،فالُ
يحم���ل بيده
عذر ل���ه ،وهو
اليوم ّ
صك الغفران عن كل ما
سيفعله ،اتجاه رؤوس الفساد

وحيتانه ،كثي���رون هم الذين
راهنوا على موقف المرجعية،
انتهاك س���افر
مما يحدث من
ٍ
للقانون،واس���تنزاف لث���روة
البلد من قب���ل ثلة من التجار
الفاسدين الذين تستروا بلباس
الدين والوطنية  ،والكثيرون
هم من اصطادوا بالماء العكر،
وحاولوا أن يثيروا الكثير من
عالمات االستفهام عن سكوت
المرجعي���ة الديني���ة كل تلك
الس���راق،
الفترة عن هؤالء ُ
لكن أثبت لنا السيد السيستاني
ُ
وللم���رة الثاني���ةّ ،
يمتلك
بأنُه

احمد عواد الخزاعي

من الحكمة والصبر والرؤية
الثاقبة لمس���تقبل األمور  ،ما
يمكن���ه من تش���خيص الخلل
والتدخل إلصالحه في الوقت
المناس���ب ،المرجعي���ة كانت
وم���ا زالت مدرك���ة لخطورة
األوض���اع الراهنة في العراق
حالياًّ ،
وإن أعداء العراق في
الداخل والخ���ارج يتربصون
ب���ه الدوائ���ر ،ويتحين���ون
الفرص للقضاء على تجربته
الديموقراطية الفتية ،وإعادة
عقارب الس���اعة إلى الوراء،
ُ
ّ
يتعرض
وإن أي ه���زة عنيفة

لها النظ���ام السياس���ي فيه،
سوف لن تنتج غير الفوضى
التي تجعل الس���احة مفتوحة
لإلره���اب لينال من���ه ،لذلك
كان صبرها على الفاس���دين
كصبر جرّاح ح���اذق ،يعرف
متى وأين يضع مشرطه على
جس���د المريض ،ليخرج من ُه
ورماً س���رطانياً ،كاد أن يفتك
به ،الك���رة اآلن ف���ي ملعبك
سيدي العبادي والمرجعية قد
منحتك فرص���ة لم ولن تتكرر
ألي رئيس وزراء عراقي في
تاري���خ الع���راق الحديث ،فال

القدس وروح علي الدوابشة تستصرخان األمة

ُ
ياعرب :الطريق إلى القدس اليمر بصنعاء وعدن !!
تزامناً مع جريمة إحراق الطفل
الرضيع على الدوابشة من قبل
عصاب���ات الكي���ان الصهيوني
المس���خ  ،تتس���ارع االحداث
بمدين���ة الق���دس المحتل���ة،
هجمات ومش���اريع صهيونية
ُ
تس���تهدف المقدسيين
متالحقة
ببل���دات المدين���ة المحتل���ة،
وم���ن الطبيع���ي أن تولّد هذه
أالفعال اإلجرامية والمش���اريع
االس���تيطانية الصهيونية ض ّد
المدنيين الفلس���طينيين بمدينة
القدس المحتلة وبعموم مناطق
فع���ل
الضف���ة الغربي���ة ،ر ّدة
ٍ
غاضبة من قبل سكان وأهالي
الضفة الغربية ،وخصوصاً بعد
حدي���ث نتنياهو عن مش���روع
تهوي���د وصهينة مدينة القدس
بش���كل كامل ،حال���ة الغضب
ٍ
الفلس���طينية بالمدينة ،برزت
من خالل مجموعة ردود أفعال
على التعديات واالس���تفزازت
الصهيوني���ة للمقدس���يين،
وم���ن ه���ذه االس���تفزازات
قي���ام مجموعات م���ن قطعان
الصهاين���ة
المتطرفي���ن
بمح���اوالت اقتح���ام وتدنيس
مس���تمرة للمس���جد األقصى،

والتع���دي على المقدس���يين،
وفرض مش���اريع االس���تيطان
عل���ى بلداته���م وتهجيره���م
منها ،وم���ن هنا فمن الطبيعي
أن ّ
تمث���ل ه���ذه األس���تفزازت
والتعديات الصهيونية س���ابقة
خطيرة ،وهذا ما دفع مواطنين
م���ن عم���وم مناط���ق الضفة
الغربية للقيام بعمليات فدائية
فعل
وبط���رق مبتكرة ،ك���ر ّدة ٍ
ٍ
على األستفزازات الصهيونية
بمدين���ة الق���دس المحتل���ة،
فما يق���و ُم به كي���ان االحتالل
هجوم بربري،
الصهيوني من
ٍ
نازي ،فاشي  ،يستهدف الضفة
بش���كل ع���ام ،ومدينة
الغربية
ٍ
بشكل
القدس والمسجد أالقصى
ٍ
خاص ،وما س���بق كل ذلك من
عدوان أنت���ج محرقة ارتكبتها
ٍ
عصاب���ات هذا الكيان المس���خ
بقطاع غزة “المنكوب” ،هذه
العوام���ل بمجموعه���ا ،تؤك ُد
إن هنالك مش���روعاً صهيونياً
ّ
ُ
يس���تهدف
 دولي���اً – إقليمياً،تصفي���ة القضية الفلس���طينية
يمارس
بش���كل كامل ،فالي���وم
ُ
ٍ
هذا الكي���ان الصهيوني ،دوره
القديم الجديد بمحاولة تصفية

القضية الفلس���طينية ،وتهجير
باق���ي س���كان فلس���طين من
وطنه���م ،واح�ل�ال عصابات
وقطعان المستوطنيين مكانهم
 ،فالي���وم تق���و ُم عصابات هذا
الكيان ،بجرائ���م كبرى ومنها
جريمة إح���راق الطف���ل علي
الدوابش���ة ،باإلضاف���ة إل���ى
وهدم للكثير من
حمالت تدمير
ٍ
البيوت والتجمعات الس���كانية
بالضف���ة الغربي���ة ،وبمدين���ة
القدس تحدي���داً ،لتق���ام على
أنقاضها مس���توطنات ،ي ُ
ُوطن
بها مجموعة من صهاينة هذا
تكتف عصابات هذا
الكيان ،ولم ِ
الكيان المسخ بهذه االجراءات
فقط  ،ب���ل مازال يحاول الكثير
من ق���ادة هذا الكيان المس���خ
تدني���س المس���جد أالقص���ى
واستباحة المقدسات اإلسالمية
والمس���يحية المتواجدة بمدينة
القدس ،وخالل األيام األخيرة،
ش���اهد العالم اجمع مش���اهد
أقتح���ام قطع���ان الصهاين���ة
للمس���جد أالقصى م���ن جهة
باب المغارب���ة ،وتحت حماية
الش���رطة الصهيوني���ة ،ه���ذا
العمل المس���تفز ،وما تبعه من

أعمال أكثر أس���تفزازاً ،أفرزت
ٍ
فعل ش���عبية
بمجموعه���ا ر ّدة ٍ
فلس���طينية غاضب���ة ،تمثلت
بالقيام بالبع���ض من العمليات
الفدائي���ة واالستش���هادية ض ّد
المس���توطنين الصهاين���ة،
وبطرق مبتكرة وبدائية ،نتيجة
ٍ
محدودي���ة الم���وارد الدفاعية
التي يملكونها ،تمثلت بحوداث
الدهس والطعن وغيرها ،وما
راف���ق كل هذا وذاك من وجود
مؤشرات كبرى ،توحي باقتراب
ٍ
إنطالق االنتفاضة الفلسطينية
الثالثة قريب���اً ،وبهذه المرحلة
ُ
بش���كل واضحّ ،
إن قادة
يالحظ
ٍ
الكيان الصهيوني ،يعدون الع ّدة
إلعالن س���اعة الصفر للحرب
س���تنطلق قريباً
ُ
الديني���ة التي
بمدينة القدس ،وبعموم مناطق
الضفة الغربية وفق ما تتحدث
به الرؤية الصهيونية الخاصة
بتصفية القضية الفلس���طينية،
فجريم���ة نابلس ،ت ّم تصويرها
واظهاره���ا للعالم اجمع ،بأنها
تمّ���ت عل���ى أي���دي عصابات
يهودي���ة متش���ددة  ،وهذا ما
يؤك���د ّ
إن الكي���ان الصهيوني،
يس���عى لتحويل معركته بعموم

هكذا وصلت االحزاب اإلسالمية
المنخورة حتى العظم بالفس���اد
والس���حت الح���رام  ,واذيالها
المليش���يات الطائفية المسلّحة
طريق مسدود ،وعلى حافة
الى
ٍ
السقوط في الهاوية السحيقة
 ,ويش���ت ُد الحص���ار والخناق
عليها من الجماهير الش���عبية
الثائ���رة ،وبه���ذا الزخ���م من
المشاركة العارمة من جماهير
الشعب ،الس���اخطة والمتذمرة
م���ن االوض���اع المأس���اوية
والمريرة ،ال إصالح  ,البناء،
ٌ
مش���اكل وأزمات
ال خدم���ات،
خطي���رةّ ،
كأن الع���راق اصبح
ُ
تعمل باقصى س���رعتها
ماكنة
في الفس���اد المالي واإلرهاب
الدموي ،هك���ذا تحول العراق
في عهد الجراثيم السياس���ية،
واذنابه���ا م���ن المليش���يات
ُ
تعيش هذه
الطائفي���ة  ,وه���ي

األي���ام العصيب���ة والقلقة من
مصيرها المحفوف بالمخاطر،
بعدم���ا خرّبت الب�ل�اد والعباد،
واستهترت واستخفت بكل القيم
والمب���ادئ واالخالق والدين ,
بضمير ميت،
وصارت تتحرك
ٍ
بضمي���ر ش���يطاني خارق
أو
ٍ
في النهب والش���فط والسرقة
 ,وق���د اطلق���ت العن���ان وبكل
حرية الى مليش���ياتها الطائفية
المس���لّحة ك���ي تعيث فس���اداً
وإرهاب���اً  ,وتتحك���م بصورة
تامّ���ة على الش���ارع العراقي،
لتصبح ه���ي الدول���ة الفاعلة
والمتنفذة  ,بفرض س���يطرتها
بق���وة
ونفوذه���ا وس���طوتها
ّ
اإلرهاب والبط���ش ،وفرضت
شريعتها اإلجرامية واإلرهابية
عل���ى المواطني���ن م���ن خالل
س���يطرات التفتي���ش اليومية
المتجولة  ،أو من خالل نصب

الس���يطرات الوهمية ،بدواعي
الس���لب والنه���ب والس���رقة
وخط���ف المواطني���ن من أجل
فرض الفدي���ة أو الجزية على
بغياب
المواطني���ن االبري���اء ,
ٍ
بش���كل كام���ل ،وبكل
للدول���ة
ٍ
واس���تخفاف واحتقار
استهتار
ٍ
ٍ
للمواطن المسلوب والمنكوب
ٌ
قائم���ة طويل���ة بالممنوعات
,
والمحرم���ات بالتش���دد الديني
والمتخلف والجاه���ل والبليد،
هكذا عاشت المليشيات الطائفية
المس���لّحة عصرها الذهبي في
عهد حك���م المالك���ي الكارثي
 ,باس���تهتار واحتق���ار كرامة
المواط���ن العراق���ي وحرمته،
وإط�ل�اق يده���ا في الس���حت
الح���رام  ,واعتق���دوا بأنه���م
من خ�ل�ال س���يطرتهم الكاملة
على الع���راق والعراقيين  ,إن
سلطتهم اإلرهابية واإلجرامية

ٌ
باقية الى األبد  ,وإن دارهم أو
أوكارهم وجحورهم في سالمة
وأمان ( دار الس���يد مأمونة )
 ,طالما ال���ى جانبهم الحصانة
والحماية والرعاية التامة من
سيدهم األول في العراق الذي
أضاع نتيجة النهب والفساد ,
وحس���ب التقارير الدولية ،بأن
حك���م المالكي اهدر مبالغ تق ّدر
بحوالي  275مليار دوالر  ,ال
يعرف احد أين ذهبت وصرفت
 ,ف�ل�ا مس���تندات وال وثائ���ق
تش���ير الى وجهته���ا ،هذا يدل
بأنها نهبت بواس���طة االحزاب
اإلس�ل�امية الفاس���دة ( شيعية
وس���نية ) ،والمالكي وأعوانه
وبطانته وأذياله من المليشيات
التي اوجدها بالدعم بالس�ل�اح
الم���ال الكبير والباذخ  ,لتؤدي
دور االبتزاز السياسي  ,وبأسم
الدين والطائفة ،تنهب وتسرق

شباب محافظة العمارة األبطال يطردون ..

الجماهير أقوى من الطغاة

مناطق الضفة إلى معرك ٍة بين
اليه���ود والمس���لمين  ،للتأكيد
على ّ
حق الصهاينة ،بأن يكون
لهم دولة يهودية مغلقة “ ٌ
قلعة
مغلق���ة “ ،تفصل المس���لميين
ع���ن اليهود ،وهذا ماصرّح به
مس���ؤول صهيوني
أكث���ر من
ٍ
مؤخ���راً ،وه���ذا مايج���ري
العمل علي���ه اآلن على أرض
الواقع بعم���وم مناطق الضفة
بش���كل
الغربي���ة ،وبالق���دس
ٍ
خاص .الدور والموقف العربي
بمايج���ري بمدين���ة الق���دس،
وماج���رى بمدين���ة نابلس من
إح���راق للطف���ل الرضيع علي
ٍ
الدوابشة،مازال كما هو ،وذلك
يبدو واضحاً م���ن خالل ردود
الفعل العربية الرسمية الهزيلة
عل���ى كل هذه األح���داث التي
تستهدف الفلس���طينيين اليوم
بشكل خاص وفي باقي
بالقدس
ٍ
مناطق الضفة الغربية وقطاع
بش���كل عام ،فقد حاولت
غزة
ٍ
هنا بعض المح���اور المعتدلة
“العربي���ة” التي تكونت حديثاً
بالمنطقة العربي���ة “ المحاور
الت���ي تع���رف بتبعيته���ا الى
المشروع الصهيو  -أمريكي”

تضيّع هذه الفرص���ة الثمينة
بخ���وف أو تردد ،فالتاريخ لن
ٍ
يرحم���ك  ،فأض���رب بي ٍد من
حديد على الفاسدين كما قالها
السيد السيس���تاني ،وشرفاء
العراق وفقرائ���ه من خلفك ،
فلن نفشل والسيد السيستاني
بيننا .

هشام الهبيشان
كاتب وناشط سياسي –االردن
hesham.awamleh@yahoo.com
طابع آخ���ر للمعركة
إضف���اء
ٍ
بمدين���ة القدس وعموم الضفة
الغربي���ة ،فق���د حاول���ت هذه
المحاور “المعتدلة” ،تصوير
ما يجري بمدينة القدسّ ،
بأنُه
أم ٌر عرضي وس���ينتهي بفترة
زمنية مح���دودة ،مع إن جميع
ُ
تع���رف وتدرك
هذه األنظمة،
إن هدف حكوم���ة نتنياهو من
أستغالل وإشعال فتيل كل هذه
األحداث بمدين���ة القدس ،هو
موقف
الوص���ول الى كس���ب
ٍ
يس���مح لحكومة نتنياهو
دولي
ُ
يس���مح
قرار دولي،
ُ
بكس���ب ٍ
للصهاين���ة ،بإقام���ة دولته���م
“اليهودي���ة” عل���ى انق���اض
الدولة “العربية  -اإلس�ل�امية
المس���يحية  -الفلس���طينية”،ختام���اً ،لقد أتضح���ت حقيقة
ما يجري م���ن احداث بمدينة
بش���كل خاص وعموم
القدس
ٍ
بش���كل
الغربية
الضفة
مناطق
ٍ
بشكل واضحّ ،
إن
عام ،وظهر
ٍ
حكومة نتنياهو تسعى الستغالل
هذه االحداث ،لكس���ب أوراق
ق���وة م���ن خاللها  ،والس���عي
لكس���ب قرار وإجم���اع دولي،
يس���مح للصهاين���ة بتحقي���ق
ُ

حلمهم التلموذي ،بقيام دولتهم
اليهودية ،فهل سيتحرك العرب
لحماية الضفة وأهلها ،والثأر
ل���روح الطف���ل الرضيع علي
دوابشة؟ أم س���يبقى الموقف
ً
هزيال ضعيفاً
العربي كما ه���و
يخص قضية
كم���ا عهدناه بما ّ
الشعب الفلسطيني وفلسطين!
الواض���ح إن موق���ف بع���ض
العرب ،س���يبقى كما هو ،كيف
ال ،والبعض من العرب ينسق
الي���وم مع الكي���ان الصهيوني
وقادت���ه لتدمي���ر ومحو تاريخ
ه���ذه األمة ،وهن���ا أود تذكير
بع���ض العربّ ،
إن الطريق إلى
القدس اليم ُر بصنعاء والبعدن
،وأود أن اذكره���م إن جريمة
إحراق الطفل علي دوابش���ة،
هي وصم���ة ع���ار بجبين كل
من تآمر على فلسطين وساهم
بتدمير وإضعاف هذه األمة.

جمعة عبد الله
كل مافي الع���راق ،لذلك جاء
النهوض الشعبي  ,والتظاهرات
االحتجاجي���ة التي عمّت عموم
العراق ،كرد فعل على الفس���اد
المالي واإلرهاب الدموي  ,كرد
فعل لوضع الع���راق على خط
طريق األمان والسالمة ،وقلع
الجراثيم السياسية التي جائت
من المجاري المي���اه الثقيلة،
ومن فضالت المرفق الصحية
 ,ل���ذا تح���اول ه���ذه الحثاالت
السياس���ية الرثة والفاس���دة ,
أن تس���رق وتجهض وتخمد
الم ّد الش���عبي العارم الذي يع ّم
المدن والساحات والشوارع ,
باالنتفاضات الشعبية السلمية
 ,لتعيد وجه العراق المسروق
الذي سرق ألكثر من  12عاماً
من قبل هذه االحزاب الفاس���دة
الت���ي تصلب���ت في الس���رقة
واللصوصية  ,لذلك طلبوا من

اذنابهم من زعماء المليشيات
الطائفية اإلرهابية واإلجرامية
 ,مثل المرتزق ( )..أن يندس
بي���ن المتظاهرين في محافظة
العم���ارة ( ميس���ان ) من أجل
الخ���داع والس���رقة واجهاض
واخماد المد الش���عبي الساخط
على أس���ياده الفاسدين  ,لكن
ش���باب محافظة العمارة البطل
والجس���ور ،ق���ف بالمرص���اد
بوجه هذا المرت���زق الطائفي
 ,ومنع���ه م���ن المش���اركة ,
وعلت األص���وات المدوية في
وجه���ه ( حرام���ي  . .حرامي
 . .حرام���ي ) مما ج��� ّر اذيال
الهزيمة والعار  ,ولم تس���تطع
حاشيته اإلرهابية والمجرمة ,
أن تس���كت االصوات الساخطة
 ,مم���ا دفع الش���باب الى رفع
أص���وات الس���خط واالحتجاج
اكث���ر دوياً  ,مم���ا اضطر أن

ينه���زم في س���يارات األجهزة
األمنية  ,وتالحق ُه اآلف اللعنات
الس���اخطة ،إن هذا المش���هد
البطول���ي والجس���ور ،يدل���ل
على الوعي الناضج للش���باب
المتظاه���ر ،برفض مش���اركة
المليش���يات الطائفية في الم ّد
الش���عبي وانتفاضته العارمة،
ّ
ف���كل الح���ذر من االندس���اس
ه���ؤالء المخرّبي���ن المرتزقة
الذين باعوا ضميرهم وشرفهم
ودينهم بحفن���ة من الدوالرات
 . .فأل���ف تحية مجد لش���باب
محافظة العمارة االبطال الذين
سجلوا أول ملحمة بطولية ض ّد
ّ
الفاسدين واذنابهم المرتزقة.

بالل حنويت الركابي

يم ُر علينا األسبوع الثاني للجماهير
المتظاه���رة والمطالب���ة للحقوق
الت���ي يجب أن تتوف���ر لهم ،فهذه
والمغتصب
الجماهي���ر الغاضب���ة
ُ
ّ
حقها منذ األزل.
كان الدكتات���ور يحك���م الع���راق ،
وجعل من هذا البلد دماراً وخراباً،
والذي سلب كل حقوقهم وحرياتهم
 ،فمنه���م م���ن أستش���هد ومنهم
من ُفقِ���د ،ومنهم م���ن عاش في
المنف���ى والغربة ،وقد دمر العراق
حرب الى حرب،
والعراقيين م���ن ٍ
حصار جائر ،فتك بالعراقيين
والى
ٍ
ألكثر من عش���رة س���نوات ،وبعد
هذا زال ذلك الطاغي ،وقلنا سوف

نعيم ورخ���اء ،ولكن
نعيش ف���ي ٍ
لم نعل���م إن من س���يأتي بعد هذا
الطاغية ،س���وف يجمُّل صورت ُه،
ويجعل ُه بأجمل صورة !! فقد أتى
بعد ذلك الطاغي من هم أطغى من ُه
وأجش���ع منه ..نع���م ،فقد أتى من
َ
ال يرحمون ،ولمدة تزيد العش���رة
قت���ل وذبح
أع���وام ِ
،عش���نا ف���ي ٍ
وتهجير ،تحت مس���مى الطائفية،
خ���وف وجحيم حتى
وعش���نا في
ٍ
أبس���ط الحقوق لم تتوفر لنا ،وهي
الكهرب���اء والماء ،وال���ى جانبها
التقش���ف في ميزانية الدولة مما
سوف يؤخ ُر في عملية بناء البنى
التحتية ،فبعض السياسيي،ن طغوا

وأصبح���وا من الطغ���اة ولكن أال
يتعلمون من الدروس ..أال يتعلمون
ممن سبقهم !؟ فالذي سبقهم كان
من أكبر الطغاة في العالم ،ونهايت ُه
جحر للفئران ،إال يعلمون
كانت في ٍ
ّ
إن الجماهير أعظم وأقوى منهم..
أال يعلمون إن هذا الش���عب تحمل
المش���قات والصع���اب ،ولكن هذا
الش���عب أذا نهض وأنتفض على
الطغ���اة فهم زائل���ون ،ألن الحكم
للش���عب  ( ..أذا الشعب يوماً أراد
الحياة فال بد أن يس���تجيب القدر )
والمؤس���ف من األمر ،أن يخرج
أحدهم على شاشات التلفاز ويقول
 “ :إن المظاه���رات والجماهي���ر

غير مش���روعة!!) أال يعلمون إن
المظاهرات ٌ
حق مشروع ومكفول
في الدس���تور العراقي ،والدستور
ُ
يكف���ل حرية التعبير وفق
العراقي
ضواب���ط معينة مع احت���رام أراء
األخرين وع���دم التهجم على أح ٍد
ما ،وعدم الم���س بهمن والبعض
اآلخ���ر م���ن يؤيد تل���ك الجماهير
ويساندها.
لق���د ضقن���ا ذرعاً بكم يا ساس���ة
الع���راق  ..أال يأتي من يرحم هذا
الش���عب المظل���وم ..أال يأتي من
ينص���ر هذا الش���عب المس���كين،
س���وف نجوب األزقة والشوارع،
سوف نطالب بدم الشهداء ،سوف

نقات���ل قت���ال األبطال في س���وح
ُ
فنح���ن من صنع الثورات،
القتال،
ُ
ونحن من صن���ع االنتصارات ،ال
نخ���اف منكم وال نهابك���م  ،فنحن
ندافع عن
جيش الع���راق األبطالُ ،
ونطالب ّ
بحقن���ا ونقاتل
مبادئن���ا،
ُ
من أجل العراق وش���عب العراق،
وكون���ي محامياً ،فس���وف أرتدي
الروب األس���ود للمحاماة ،وأكون
أول المتظاهرين وأول الجماهير،
أطالب ّ
بحقي
أطالب بحياة كريمة،
ُ
ُ
المش���روع ،والمكف���ول من أجل
العراق ومن أجل ش���عب العراق،
هنال���ك ع��� ّدة نقاط مهم���ة ،يجب
على الجماهي���ر احترامها هي أن

منذ ع����ام كامل ،تقات����ل القوات
األمني����ة العراقي����ة بمس����اندة
مجامي����ع الحش����د الش����عبي في
المناط����ق التي اس����تحوذ عليها
تنظي����م داع����ش ،مث����ل تكريت
والرم����ادي وغيرها من المدن،
ورغم ذلك مازالت المس����ارات
التي رس����متها القوى السياسية
واألمني����ة من أج����ل النجاح في
مهمتها مفق����ودة ،لكن يقتضي
من����ا اإلنصاف أن نقول ّ
بأن هذه
الق����وات اس����تطاعت ان تحقق
انتصارات ف����ي بعض المناطق،
كم����ا يمكن القول إن بطء احراز
االنتصار في المعركة ،يدل على
إن ما يجري له ارتباطات معقدة
وقوية بما تش����هد ُه المنطقة من
صراعات ،تدا ُر بأساليب وحشية
ٍ
وإرهابي����ة ،الحكوم����ة العراقية
الت����ي تش����رف عل����ى العمليات
القتالي����ة ض ّد التنظي����م ،بالرغم
م����ن ادراكها ذلك ،لكنها مازالت
تعيش عل����ى أمل تنفيذ البرنامج
السياس����ي وال����وزاري ال����ذي

ت���� ّم االتفاق عليه بي����ن الفرقاء
السياسيين الذي أعطى األولوية
إلصالح����ات ش����املة بما يخص
الفساد ،وإعادة بناء الجيش.إمّا
ما تأمل ُه القوات األمنية العراقية
من التحالف الدولي ،بمساعدتها
من أجل القضاء على التنظيم ،لم
بشكل كامل
يعد بإمكانها أن تثق
ٍ
بالتحالفُ ،
حيث ش� ّ
���ن التحالف
أكثر م����ن  5000ضربة جوية
ض���� ّد تنظيم داعش ف����ي العراق
وس����وريا ،دون تحقيق هزيمته
عل����ى األرض ،مم����ا يزي���� ُد من
الشكوك التي تحول حول غياب
االلتزام الفعلي من قبل واشنطن
والمجتمع الدول����ي في دعمهما
للقوات األمنية العراقية بالشكل
المطل����وب ،الرئي����س األمريكي
أوباما بدوره تح����دث بالخطوط
العريض����ة عن االس����تراتيجية
القتالي����ة ،ورب����ط هزيمة تنظيم
داعش برحيل الرئيس السوري
بش����ار األس����د ع����ن الس����لطة،
وبالتالي يتحت����م على الحكومة

العراقية أن تفه����م أن التحالف
الدولي ره����ن التزامات����ه تجاه
يتطلب
العراق برحيل األسد ،لذا
ُ
من الحكومة العراقية االس����راع
برسم سياستها الخارجية العامّة
بدقة ،ألن الوقت يمر ويس����قط
الكثي����ر من القتل����ى يومياً ،فقد
ُقتِل في العراق ،قرابة  15ألف
مواط����ن ،وجرح م����ا اليقل عن
 22أل����ف خالل ع����ام ، 2014
وهذه األرق����ام تصل الى ضعف
���جلة عام ،2013
األرقام المس� ّ
كما ّ
إن التقارير الدولية تش����ير
ال����ى ّ
إن أع����داد التنظيم تزايدت
خالل ع����ام ،2015فهنالك أكثر
من  25ألف مقات����ل ،انخرطوا
في صف����وف داعش ،وإن تأخر
���يدفع تجاه
هزيم����ة التنظيم ،س� ُ
���دن أخرى،
الس����يطرة عل����ى م� ٍ
���يتطلب ذل����ك حرباً
وبالتالي س�
ُ
داخلية ،ته����د ُد البن����ى التحتية
واالقتصادية والعمرانية ،إضافة
الى التكاليف الباهظة ،لذا أصبح
أمام الحكومة العراقية الس����ير

بع ّدة مسارات من أهمها:
المس����ار األول :خطط عسكرية
فعّالة ،طالما إن القوات العراقية
الت����ي تح����ارب التنظي����م غي����ر
مدعومة دولياً
بشكل كاف ،فقد
ٍ
بات من الضروري اتخاذ اجراء
دقيق وحاسم ،فكلما طالت المدة
في تنظي����م الوضع األمني  ،زاد
انقالب األوضاعُ ،
حيث إن البدء
بوضع خطة عس����كرية متكاملة
بالتعاون مع األكراد والسنة جز ٌء
مهم من هذه الخطة ،إضافة الى
توفير الدعم العس����كري الكافي
وحشد قوات كافية ،تتناسب مع
حجم مساحات األراضي ،ووضع
خط����ط فعّالة لتطهي����ر المناطق
بما فيه����ا تنفيذ عمليات خاصة،
واالعتم����اد عل����ى الضرب����ات
الجوية ،واالنتق����ال من مرحلة
الدفاع ال����ى مرحل����ة الهجوم،
وع����دم االكتف����اء بوج����ود قوة
للدفاع ،والتركيز على العمليات
النوعية واالستباقية ،والتركيز
عل����ى المعلومة االس����تخبارية،

ّ
كل ذلك كفيل بقلب الطاولة على
ّ
التنظيم المتشدد..المسار الثاني:
حملة دولي����ة ،المجتمع الدولي
من جهت����ه لطالما يصر على إن
هدف���� ُه الرئيس هو القضاء على
تنظي����م داعش ،ولي����س الدول
الداعمة له ،ال ّ
شك إن المعارك
ستطول ،كما إن وجود الخالفات
���كل كبير
السياس����ية انعكس بش� ٍ
عل����ى الواقع األمني ،فكل طرف
م����ن االط����راف يته����م الطرف
اآلخر له بدع����م تنظيم داعش،
فعلى س����بيل المثال ،فإن إيران
تتهم الس����عودية وتركيا والقوى
الدولي����ة التي تحارب النظام في
س����وريا بدعم التنظي����م ،وكذلك
ً
ودوال أخرى
ف����إن الس����عودية
تتهم إيران والنظام في س����وريا
بالتواطؤ مع����ه من أجل إرعاب
دول المنطقة ،المتتبع لألحداث،
يجد إن م����ا صرّحت به التقارير
يوضح
الرس����مية األمريكي����ة،
ُ
إن المش����كلة ال تتعل����ق بإيران
والسعودية فقط ،فحج ُم الكارثة

تكون المظاهرات س���لمية وبعيدة
عن النعرات والنداءات الطائفية،
وأن يحترمون أراء اآلخرين ،وأن
ال يعتدوا على أحد ،وبالخصوص
إخوانن���ا ف���ي الق���وّات األمنية ،
فوجوده���م مه���م وه���م يحمون
الشعب العراقي بأجمعه ،يجب أن
نق ّدم لهم الش���كر واالمتنان ،فهم
يس���هرون ً
ليال ونهاراً على توفير
الراحة لنا واألمن واألمان ،ويجب
عل���ى المتظاهري���ن أن ال يرموا
يجب
النفاي���ات ف���ي الش���وارعُ ..
عليه���م المحافظة عل���ى النظافة،
ويجب عليه���م احت���رام الحقوق
ُ
والحريات األخرى ،والحذر الحذر

مسارات مفقودة تساعد داعش على البقاء

من المندسين الذين يريدون دمار
هذا الشعب ،يجب أن ال نترك لهم
مج���ال العبث  ،وبالخصوص ُ
نحن
نم���ر في هذه األيام بمرحلة صعبة
ج ّدًا  ،وهي الح���رب ض ّد داعش،
ونتمنى الس�ل�امة واألمن واألمان
لجمي���ع العراقيين ب���كل قومياتهم
وأصولهم ومذاهبهم.

علي الطالقاني
كاتب صحفي وباحث في شؤون اإلرهاب

كبير ج ّدًا ،فق����د ذكرت الواليات
تقرير س����نوي ّ ،
إن
المتحدة في
ٍ
الهجم����ات اإلرهابية في العالم،
ارتفعت بمعدل الثلث في 2014
 ..أي بواق����ع  13463هجوماً،
كم����ا ارتفع عدد القتلى بنس����بة
 81%مقارن����ة م����ع ، 2013
بواقع  32727شخصاً ،إمّا عدد
عملي����ات االختطاف ،فقد احتجز
اكثر من  9400شخص رهائن.
المسار الثالث :إعادة النازحين
ال����ى مناط����ق س����كناهم ،وهو
األمر الذي يس����اعد في استقرار
المناط����ق والدفاع عنها من قبل
األهالي كما ينبغي على الحكومة
بشكل
العراقية أن توثق عالقتها
ٍ
أكب����ر مع القبائ����ل ( األربعيّة –
المذاه����ب األربع اإلس��ل�امية)
في الع����راق ،وخصوصاً بعد أن
فقدت تأييد بع����ض ابناء القبائل
( األربعيّة) الذين فرّوا ،والذين
قتلوا بسبب المعارك ،حيث يقول
رئي����س صحوة العراق الش����يخ
وس����ام الح����ردانّ ،
إن القبائل (

األربعية) في الرمادي ،منقسمة
الى قسمين ،جهة منضوية تحت
تنظيم داعش ،وأخرى مناهضة
للتنظيم ،وإن ال خيار أمام أهالي
الرمادي ،سوى العمل مع الحشد
الش����عبي لتحري����ر مدينتهم من
مسلّحي التنظيم.المسار الرابع:
محاربة الفساد ،أن تفاقم األزمة
األمنية في العراق،جاء بس����بب
الفساد اإلداري الذي يعد الخطر
الكبي����ر وفق����اً لألض����رار التي
يخلفها ،حيث شهد عام 2014
هدر مليارات ال����دوالرات على
مش����اريع وموظفي����ن وهميين،
حس����ب ما أعلن رئيس الوزراء
حي����در العب����ادي ،كما ل����م يعد
الوضع االجتماعي يتحمل ذلك،
وبات من الض����روري مواجهة
الفس����اد المش����اكل االجتماعية
والسياس����ية واالقتصادية التي
لم يت����م حلّها بما يتناس����ب مع
الدس����تور واإلصالحات التي ت ّم
االتف����اق عليها م����ن قبل جميع
االطراف.

