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العدد 2465 :

احتجاج اساتذة الجامعات ..
ُرب ضارة نافعة
ّ
ناصر سعيد البهادلي

من األدبيات المألوفة في الدول المعاصرة،
وجود طبقة وس���طى ،تقود المجتمع في
مختلف أن���واع الحراك االجتماعي  ،وال
ريب إن الطبقة الوس���طى ،تعرضت الى
ضربة قاصمة ،والتي أ ّدت الى تالش���ي
بش���كل تام في سنوات الحصار
تأثيرها
ٍ
إبان حكم الطاغية.
الطبق���ة الوس���طى ،عموده���ا الفقري
وش���ريحتها العليا المحي���ط االكاديمي،
المتمث���ل باألس���اتذة الجامعيين  ،وهذه
الشريحة يكا ُد فعلها المؤثر والحاسم في
االنجليسا  -الشريحة التي تقود المجتمع
معرفياً – هو م���ا يجعلها نوعاً ما بعيدة
عن مساهمتها الفعالة في ألوان االحتجاج
كالتظاهر واالعتصام واإلضراب  ،ومن
هنا كانت التس���اؤالت عن عدم مشاركة
أس���اتذة الجامع���ات ف���ي التظاه���رات
الس���ابقة قبل ُس���لّم الرواتب ،غافلة عن
هذه الحقيقة ،ولك���ن في الجانب اآلخر،
يصح القول إن اإلنهيار المستش���ري في
الدولة والبلد ،والذي يس���تهدف تالشي
الع���راق وجودياً  ،يس���تلز ُم من المحيط
االكاديمي بالذات ،النزول الى الش���ارع،
وقيادة الحراك االجتماعي ،الس���تئصال
الفساد والفاس���دين  ،بل ويوجب عليهم
سحب قيادة الحراك االجتماعي من رجل
بأعتبار ّ
إن التجربة
الدين وشيخ القبيلة،
ِ
ُ
اليدع
واألدبيات المتعارف���ة ،تفصح بما
ً
مجاال للش���كّ ،
إن سبب االنهيار بصورة
رئيس���ية ،ه���و غياب الطبقة الوس���طى
عن قيادة المجتمع ،وت���رك هذه القيادة
لش���يخ القبيلة ورجل الدين ،اليوم وبعد
خروج األساتذة الجامعيين في تظاهرات
واحتجاجات على ُسلّم الرواتب ،يراودنا
األمل أن يعيد المحيط االكاديمي حساباته،

ويهتم بالشأن العام الذي أ ّدى الى إفراز
ُس���لّم الروات���ب وغيرها من المآس���ي
الكبرى والجمّة في البلد  ،فال يخفى على
احد ،إن س���بب هذه المآسي هي الطبقة
السياسية بفس���ادها وجهلها وتخلفها ،
بل وباعتمادها أس���اليب بش���عة ودموية
في سبيل س���رقة ثروات الش���عب التي
بلغت وحس���ب تقرير السفارة االمريكية
حوال���ي  700مليار دوالر  ،قد يش���كك
البعض في التقرير االمريكي ،لكن الشك
سيتالشى إن اعاد الى ذاكرته ،كيف كان
حال هذه الطبقة السياس���ية ،حينما اتت
للعراق وكي���ف اصبحت اليوم ،ومن هنا
فلعلي اتفائل وأشكر السيد العبادي على
ُس���لّم رواتبه الذي يس���تبطن في طياته
إثارة من إثارة الوعي لألهتمام بالش���أن
المكونة
العام ،عن���د مختلف الش���رائح
ّ
للطبقة الوس���طى  ،ونحمد اهلل س���بحانه
على ما اس���تبطن ب�ل�اء االجواء من حر
الفح ومطر كاس���ح ،بأن يس���تدعي أكثر
إلثارة المجتمع والطبقة الوسطى بالذات،
لكنس االزبال من الساس���ة الذين جثموا
على صدر الع���راق الحبيب ،كما جثمت
ُ
عصابة البعث س���ابقاً ،وأخيراً نشير الى

غباء مس���تحكم في اس���تهداف أس���اتذة
الجامع���ات  ،فمن إحالة أس���اطين العلم
والمعرفة الى التقاع���د ،ودون االلتفات
الى خزينه���م المعرف���ي المتراكم ..الى
تس���لط جهلة وفاشلين وفاس���دين على
قيادة وزارة التعليم العالي ومابينهما من
ُ
تحاول جاهدة إسقاط الكارزما
تعليمات،
عن المحيط االكاديمي  ،سيؤدي ذلك بال
ش���ك الى تعجيل سقوط الطبقة السياسية
في سلّة المهمالت ،وهي المكان الطبيعي
لألزبال.

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

بغداد تغرق
باألمطار واإلهمال
جمعة عبد الله

نائب ونائب ..

ش ّتان بني البرملان ومجلس األعيان
كان الن����واب في مجل����س األعيان
العراق����ي ف����ي ثالثيني����ات القرن
الماض����ي ،يتمتع����ون بصف����ات،
تغيب عنها
أوجدتها المملكة التي ال ُ
الشمس من الغنى وأصحاب األعيان
ويجلس هؤالء الشيوخ
واألطيان،
ُ
في إح����دى المقاهي وس����ط مدينة
بغداد ،ويع� ُ
���رف البغداديون آنذاك
تلك المقه����ى ومن يرتادها ،ومدى
رفاهية هؤالء وسطوتهم وغناهم،
يش����ربون الش����اي ويتس����امرون
ف����ي فترات مختلف����ة  ،كان هؤالء
جالسون ليدخل احد خوشية بغداد،
وي ّدع����ي ّإنُه البطل الهمام ومجندل
األبطال وقاهر العبي����د واألحرار،

ليمسك بياقة أحد النواب من مدينة
بعنف ش����ديد أمام
باب����ل ،ويهزها ٍ
مستغرب من
الجالسين ،والجميع
ٌ
ه����ذا التصرف وه����ذا العمل ّ
بحق
ه����ذا النائب.انتفض خ����دم النائب
وحارس����ه ،ليتصدوا لهذا الهمام،
فأش����ار لهم النائب الممس����وك من
ياقته بالس����كون والهدوء ،وعدم
جالس
التصرف ،ليلتف����ت له وهو
ٌ
على كرس����يّه ،مستفسراً منه عمّا
يري����د  ,أجاب ُهّ ..إن����ُه أقترض منه
مبلغاً مق����دار ُه عانة عراقية (أربع
فلوس) ولم يعده����ا ،وقد م ّر وقت
إرجاع الدين وإلاّ
ُ
الس����داد ،وعليه
ُ
سيعمل معه ماال يحم ُد عقباه،
فأن ُه

ليؤك����د النائبّ ،إنُه فع� ً
�ل�ا أقترض
من���� ُه العانةّ ،
وإنُه نس����ي غعادتها
له ،وه����و يعتذ ُر من���� ُه كثيراً ،وها
ه����ي العانة بعينها  ،فس����لّم الرجل
عانة الى ذلك الـ (خوش����ي) ،وعاد
والجميع
الى الحدي����ث مع زمالئه،
ُ
مذهول من هذا الوضع ،فهل يعقل
إن نائب����اً بهذا المق����دار من الهيبة
ُ
���تقرض عانة من هذا
والثراء ،يس�
الخوشي البغدادي ،توالت االسئلة
واش����رأبت األعناق ،تستفس ُر منه
عن هذا العمل ،أجاب الجميع ّ :إنُه
لم يرى هذا الش����خص في حياته،
ولم يعرف ُه ول����م يلتقي به قط ،ولم
أي ش����يء ..ال عانة
يقترض منه ّ

حمزة الجناحي
وال خمسة فلوس ..
 حس����نا لكنك أ ّكدت ذلك وناولت ُهمبلغ العانة ..قفز سؤال الجالسين
ال����ى النائ����ب  -..أخبره����م  :هذا
صحي����ح ،فأن����ا ابتع� ُ
���ت كرامت����ي
���ب بعانة
ّ
وصحت����ي ووضعي كنائ� ٍ
من ه����ذا الرجل الذي اله���� ّم له إلاّ
المشاكل والعراك ،وإعطائ ُه عانة،
أفضل من اإلمس����اك به والصراع
وترك حرّاسه وخدمه
معه ،والقتال
ِ
في حيص بيص مع هذا الخوش����ي
البغ����دادي الذي قيمت���� ُه ال تتجاوز
العانة م����ن الفلوس (أربع فلوس)
!!هذا الحدث المعروف والمتداول،
ذ ّكرن����ي بما ح����دث ألح����د لنواب

هل من صحوة أم سبات أبدي
األمة تترنح بني ذكرى نكبة وعد بلفور ومستقبلها قامت املعالم
بداي����ة ّ ،
إن ه����ذه الحقائق موجهة
لعقول أبناء هذه األمة حتى يستطيعوا
أن يستوعبوا حقيقة الفوضى التي
نعيش����ها اليوم ،وأن يحكموا عليها
وفق تصور «مؤامراتي» ،فالغرب
المتصهي����ن وال����ذي تدي����ر ُه اليوم
مافيات ماس����ونية متصهينة  ،كان
ومازال وسيبقى  ،مستهدفاً منطقتنا
وش����عوبها وثرواته����ا وحضارتها
بشكل خاص،
وعقيدتنا اإلس��ل�امية
ٍ
بشكل عام ،
والمسيحية الش����رقية
ٍ
ومن هنا علينا جميعاً كمس����لمين و
مس����يحيين عرب  ،أن نفهم حقيقة
واقعن����ا المعاش كماه����و  ،والعذر
موج����ود هنا للجميع ..أق���� ّر بذلك ،
فق����د اختلطت علينا االح����داث ،ولم
نعد نعرف أين مصلحتنا ومن عدونا
ومن صديقنا  ،ولكن بهذه المرحلة
تحديداً ،فقد جاء زمن سقوط أالقنعة
وتبيان الحقائق .
لق����د كانت اتفاقية س����ايكس  -بيكو
 س����ازانوف ع����ام 1916م ،أولطعن����ة وأول مؤامرة تلقاها العرب،
ساهمت بتقس����يم كيانهم الجغرافي
والديموغرافي ،فق����د كانت تفاهماً
سرّيًا بين فرنسا والمملكة المتحدة
عل����ى أقتس����ام اله��ل�ال الخصي����ب
بي����ن فرنس����ا وبريطاني����ا ،لتحديد
مناطق النفوذ في غرب آس����يا بعد
ته����اوي األمبراطوري����ة العثمانية،
المس����يطرة على هذه المنطقة ،ففي
الحرب العالمي����ة األولى ،وبموجب
ه����ذه اإلتفاقي����ه  ،حصلت فرنس����ا
االس����تعماريه على س����وريا ولبنان
ومنطقة الموص����ل في العراق  ،أمّا

بريطانيا فامتدت مناطق س����يطرتها
من ط����رف ب��ل�اد الش����ام الجنوبي
متوسعاً باإلتجاه شرقاً ،لتضم بغداد
والبصرة وجمي����ع المناطق الواقعة
بي����ن الخلي����ج العرب����ي والمنطقة
الفرنسية في سوريا ،والحقاً التفاق
س����ايكس  -بيكو  ،صدر وعد بلفور
أو تصري����ح بلف����ور ،وهو األس����م
الش����ائع المطلق على الرسالة التي
أرسلها آرثر جيمس بلفور بتاريخ 2
نوفمبر  1917م إلى اللورد ليونيل
وولتر دي روتشيلد ،يشي ُر فيها إلى
تأييد الحكومة البريطانية ،إلنش����اء
وطن قومي لليهود في فلس����طين ،
ٍ
نص الرسالة المرسل:
ويقول ّ
«وزارة الخارجية:
في الثاني من نوفمبر  /تشرين
الثاني سنة 1917
عزيزي اللورد روتشيلد:

يس����رني ج ّدًا أن أبلغكم بالنيابة عن
حكوم����ة جاللته ،التصري����ح التالي
الذي ينط����وي عل����ى العطف على
أمان����ي اليه����ود والصهيونية ،وقد
ُع ِرض على الوزارة وأقرّته « :إن
حكوم����ة صاحب الجاللة تنظر بعين
العط����ف إلى إقامة مق����ام قومي في
فلسطين للشعب اليهودي ،وستبذل
غاية جهدها لتس����هيل تحقيق هذه
الغاية ،على أن يُفه����م جلياً ّإنُه لن
يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من
تتمتع
الحقوق المدنية والدينية التي
ُ
بها الطوائف غير اليهودية المقيمة
في فلسطين  ،وال الحقوق أو الوضع
يتمتع به اليهود في
السياسي الذي
ُ

أي بل ٍد آخر ،وس����أكون ممتناً إذا ما
أحطتم االتحاد الصهيوني علماً بهذا
التصريح»  -المخلص آرثر جيمس
بلفور.
الحقاً ولهذا الوعد ،وبعد أنكش����اف
مخطط س����ايكس  -بيكو بعد الثورة
الروس����ية ،وتكش����ف هذه الوثائق
وهذه المخططات وظهورها للعيان،
وتخفيفاً لإلحراج ال����ذي أصيب به
الفرنس����يون والبريطاني����ون ،بعد
كش����ف هذه اإلتفاقية ووعد بلفور،
صدر كتاب تشرش����ل األبيض ،سنة
 1922م ليوض����ح بلهجة مخففة،
أغراض الس����يطرة البريطانية على
فلس����طين ،إلاّ إن محت����وى إتفاقية
س����ايكس  -بيك����و ت����م التأكيد عليه
مجدداً في مؤتمر س����ان ريمو عام
 1920م ،بعدها ،أق ّر مجلس عصبة
األمم وثائق االنتداب على المناطق
المعنية في  24حزيران 1922م،
ً
واستكماال لمخطط
إلرضاء أتاتورك
تقس����يم وإضعاف س����وريةُ ،عقِدت
في 1923م ،اتفاقية جديدة ُع ِرفت
بأسم معاهدة لوزان لتعديل الحدود
التي أقرّت في معاهدة س����يفر ،وت ّم
بموجب معاهدة لوزان التنازل عن
األقاليم السورية الش����مالية لتركيا
األتاتوركي����ة ،إضاف����ة إل����ى بعض
المناط����ق الت����ي كانت ق����د أعطيت
لليونان في المعاهدة السابقة ،ولقد
قس����مت هذه اإلتفاقية وم����ا تبعها
ّ
سورية الكبرى ،أو المشرق العربي
دول وكيانات سياس����ية كرّست
إلى ٍ
الحدود المرسومة اليوم  ،وكل هذا
التقس����يم جاء ليلبي ويضمن األمن

ماكو دخان بال عماد الخرسان

واألمان للكيان الصهيوني المس����خ
،وخصوص����اً ،بعد زراع����ة الكثير
م����ن األنظمة الوظيفي����ة و «أذناب
االستعمار»  ،ليحكم ٌ
كل منها بعض
األقط����ار العربية ،و لتؤس����س هذه
األنظم����ة فيما بعد كجزء من دورها
الوظيفي لحالة ستتعمق بالمستقبل،
وهي تمزيق الديموغرافيا المكونة
للمجتمعات العربية ،وتش����كيل حالة
واسعة من التناقضات التي ستكون
نواة فيما بعد لحالة التقسيم الجديدة
ُ
ستفصل عن
للكيانات الجديدة التي
بعضها البعض في المستقبل لتش ّكل
« ثالثه وخمس����ون» كيان����اً عرقياً
وديني����اً ومذهبي����اً وطائفي����اً ،وفق
المخط����ط الصهيو – أمريكي ،وهنا
كانت المؤامرة الثانية ،وبالفعل قامت
بعض هذه األنظمة العربية الوظيفية
بتأدية المهمام الموكل����ة إليها بكل
كف����اءة ،وفق����اً ألوام����ر مُش� ّ
���غليها
وسيدها الصهيو -امريكي ،وبالفعل
تمّت تغذية وإشعال فتيل التناقضات
المذهبية والعرقية والدينية ،بالكثير
من األقط����ار العربية  ،وتأكيداً على
كل ه����ذا ،يقول ع����رّاب الصهيونية
األمريكي ،برنارد لويس في إحدى
مقاالته المنش����ورة ،قب����ل مايقارب
الث��ل�اث عق����ود من اآلن ،ش����ارحاً
طبيع����ة الغزو المس����تقبلي الصهيو
ُ
ويقول
امريكي للمنطق����ة العربية،
فيها  « :إن الحل السليم للتعامل مع
العرب المسلمين هو إعادة احتاللهم
واس����تعمارهم ،وتدمي����ر ثقافته����م
الديني����ة وتطبيقاته����ا االجتماعية،
وفي حال قيام أمري����كا بهذا الدور،

أصابت بغ���داد م���ن جديد نقم���ة الغرق
والفيض���ان  ,وأصبح���ت ع���ادة ذميمة،
موس���م مطري ,
تصيبها بالكارثة في كل
ٍ
وفي هذه األيام الس���وداء تحولت بغداد (
ماعدا منطقة الفساد والرذيلة  -المنطقة
رك بالمي���اه العائمة،
الخض���راء ) ال���ى ِب ٍ
وحبس���ت الناس عنوة ف���ي بيوتهم التي
غرق���ت بوحل الطي���ن  ,وض���اع الغالي
والنفي���س ..فقد جرفت��� ُه األمطار  ,ويأتي
ُ
إعالن حالة الطوارئ ف���ي المناطق التي
تضررت من األمطار  ,بس���بب المجاري
المس���دودة الت���ي طمرتها ت�ل�ال القمامة
والنفاي���ات  ,لتعل���ن على المأل الفش���ل
الذريع في غدارة ش���ؤون بغداد الخدمية
والبلدي���ة  ,بالش���كل المطلوب ..بتنظيف
المجاري المس���دودة  ,ورفع تالل القمامة
والنفايات ،واجراء مس���تلزمات الصيانة
الالزمة لشبكة المجاري لتصريف المياه،
بمعنى غن التحضيرات الالزمة لموس���م
األمطار  ,قد اُهملت بالتقاعس والتقصير
المتعمد والمقصود  ،رغم الوعود الكاذبة
بشكل جيد
 ,بأن شبكة المجاري قد اُع ّدت
ٍ
وبصيانة كفيل���ة بمنع غرق بغ���داد مرّة
أخرى  .هذه الفيضانات تبطل هذه المزاعم
الكاذبة والمنافقة ،وتبرهن من جديد  ,بأن
أمانة بغداد ومجلس محافظة بغداد ،نائمين
على وس���ادة الفس���اد المال���ي واإلداري
والبيروقراطي���ة واإلهمال  ,والتقصير في
الواجب والمسؤولية  ,منشغلين في زحمة
العقود الوهمية والمش���اريع الورقية التي
ال تصمد امام زخات المطر  ,لذا فإن علّة
مصائب
المعضلة والمش���كلة لبغداد  ,هي
ُ
الفس���اد المالي  ,بنهب وس���رقة األموال
المخصصة للمش���اريع البلدية والخدمية،
وبالتالي ف���أن كارثة الغ���رق والفيضان
 ,نتيج���ة طبيعي���ة لهذا الش���فط واللغف
والس���رقة  ,وتعودنا عليها بعد كل كارثة
 ,كذلك تبادل التهم  ,وتقاذف المس���ؤولية
بالتقصي���ر ،والمس���ببات لعلّ���ة الكارثة ,
بين أمانة بغداد ومجل���س محافظة بغداد
ُ
حي���ث يتقاذف���ان التهم والمس���ؤولية
..
كالك���رة بينهم  ,رغم أنه���ا تتجدد في كل
موسم مطري كاألس���طوانة المشخوطة،
ٍ
والس���ؤال الذي يطرح
نفس���ه وموج��� ٌه الى
هؤالء النشامى باللغف
والسحت الحرام  :أين
تذه���ب مي���اه االمطار
 ..اذا كان���ت هنال���ك
ٌ
ت�ل�ال م���ن القمام���ة
واألزبال تمأل الشوارع
والطرقات ؟ أين تذهب

ّ
الموقر
السابقين للبرلمان العراقي
في إحدى نوادي بيروت ،وقد تغير
وجهه من الضرب ،بسبب العراك
والشجار مع احد رجال العصابات
أو احد القوادين اللبنانيين ،ليخرج
عل����ى المأل بهيئت����ه الجديدة ،وقد
���ج وجه ُه وعبث����ت قبضات ذلك
ُش� ّ
الق����واد بمعال����م النائ����ب العراقي،
وما زاد الطي����ن بلة ،إن التأويالت
والتفس����يرات ومواق����ع التواصل
االجتماعي ،لم تأل����و جهداً ،وهي
تع� ُ
���رض ص����ورة النائ����ب عل����ى
المأل وتمط����ر ُه بش����تى التعليقات
والس����خريات والتندرات ،لألسف
الش����ديد ،إن مثل هكذا شخصيات،

العوام تلطم وتطبخ وتطلع تظاهرات،
وترفع شعارات «هيهات منا الذلة»،
الرياح
ولكن في النهاية دائماً ما تأتي
ُ
بما ال تشتهي سفن «الم َكاريد» ،ولكن
هذا ال يعني إن «الم َكاريد» دائماً على
ّ
ح���ق !! فف���ي كل بق���اع العالم ،وفي
���نة الحياة ُ
زمان ،هكذا هي ُس ّ
منذ
كل ٍ
األزل ،ودائماً من يق���رر في النهاية،
ه���م قادة الق���وم ،أو س���ليلي العوائل
العريق���ة ،والتي تتزاح��� ُم األموال في
خزائنهم ،والي���وم أصبحوا هم أدوات
بي���د ال���دول العظم���ى ،لتعيينهم في
الوقت المناس���ب ،لحفظ مصالح هذه

ال���دول ،فقبل أس���ابيع تح���دث الكثير
ع���ن صفق���ةٍ ،يج���ري اإلع���دا ُد لها
خلف الكواليس ،وه���ي ّ
خطة خليجية
أمريكية ،إلحداث تغييرات في المشهد
العراقي ،أبرزه���ا دعم الجهود لتغيير
رئي���س الوزراء بش���خصية عراقية،
ُ
تحم���ل رؤي���ة واضحة بش���أن نظام
الحك���م الالمركزي في العراق ،وأيضاً
بش���أن العالقة مع إي���ران ،وضرورة
اإلبتعاد ع���ن محورها ،واألقتراب من
محور ال���دول الخليجية  ،وتلك الخطة
أشارت إلى ترشيح (عماد الخرسان)،
ليكون البديل عن العبادي في المرحلة

القادم���ة ،ولكن التس���ريبات قالت إن
المرجع السيستاني ،طلب مهلة إلعداد
الس���احة العراقية لهذا التغيير ،ومنح
حكومة حيدر العبادي ،فرصة لمباشرة
اإلصالح���ات ،وإن ه���ذه اإلصالحات،
ستؤدي حتماً ّ
لفك االرتباط مع طهران،
بعد هذه التسريبات نفت المرجعية هذه
المعلومات تماماً ،وقام العبادي بزيارة
خاطفة إلى كربالء ،والتقى بالشيخ عبد
المهدي الكربالئي ،وقد سرّب البعض
أيضاً فح���وى ما دار بي���ن الطرفين،
ح���ول نفس األمر ،ولكن بعض القوم،
استنكر على أصحاب هذه التسريبات،

وع ّدوه تسقيطاً سياس���ياً!! ولكن كما
يقول المثل المش���هو :ر( ماكو دخان
بال نار) ،فقد أعلن في بغداد عن تعيين
عماد الخرس���ان أمين���اً عامًّا لمجلس
الوزراء ،ومن دون استشارة أي من
الشركاء السياسيين ،وقد أعلنت ُكتلتي
األحرار والقانون ،استغرابهما من هذا
التعيين الخطير ..من دون التش���اور
مع البرلم���ان أو معهما ..على اعتبار
إن ه���ذا المنصب هو م���ن الدرجات
الخاص���ة .الكثي���ر م���ن العراقيين ال
يع���رف عماد الخرس���ان ..فمن يكون
عراقي يحمل
عماد الخرس���ان ؟؟ هو
ٌ

المرأة نص����ف المجتمع ،لها حقوق
وعليه����ا واجب����ات ،وأصع����ب م����ا
تواجه ُه النس����اء عامّة ،هو الطالق
ال����ذي يكون نتيجة عدم التفاهم بين
الزوجين ،أو بسبب مشاكل مع أهل
الزوج ،أو بس����بب شغف العيش أو
 ...ألخ  ،والط��ل�اق يجعل المطلّقة
موقف ال تحس���� ُد عليه ،كونها
ف����ي
ٍ
تعتب ُر مكس����ورة الجناح  ،وستشع ُر
بأنها ٌ
عالة عل����ى أهلها أو أخوتها،

ُ
تمتلك مص����دراً للعيش
إن ل����م تكن
،مما اس����تدعى إصدار مادة تنصف
المطلّق����ة  ،وهذا ما ح����دث ،فقد ت ّم
بالفعل إنص����اف المُطلّقة في قانون
التقاعد الموحد ،وهذه خطوة إيجابية
ُ
تستحق اإلش����ادة ،باعتبارها تحمي
كرامة المُطلّقة وتحصنها وتصونها
من العوز والجوع  ،وحسب المادة
 27ف����ي الفقرة األولى  -المادة 27
ً
أوال  « :تقط����ع الحصص التقاعدية

عن الزوجة والبن����ت واألخت عند
ال����زواج أو التعيين ،وتعاد لها عند
الطالق أو الترمل» ،والتي جاءت
تأكيداً للفقرة ( ب ) في المادة المادة
 « :26البن����ت أو األخت إن لم تكن
بعصم����ة زوج ،ولي����س له����ا ٌ
معيل
شرعي»  ،وهذه الخطوة في هاتين
الفقرتي����ن تعتبران إنصاف����اً للمرأة
المُطلّق����ة  ،لكن ه����ذا اإلنصاف يت ُم
استغالل ُه من قبل الكثير من العوائل

باإلتفاق م����ع الزوج والزوجة ،لكي
يعاد التقاعد الذي خلّفُه األب أو األخ
للزوجة المُطلّقة كذباً  ،فهنالك اعدا ٌد
كبيرة م����ن المُطلّقات الفضائيات أو
باألح����رى مُطلّق����ات وهميات ،قمن
باس����تغالل القانون بالتحايل ،فقد تم
تطليقهن في المحكمة ،بينما الواقع
اس����تمرار العالقة الزوجية  ،بحجة
إن المحكمة حكومية وغير شرعية
 ،والش����رعية عندما يكون الطالق

هناك خالفات كبي���رة بين الحكومة
المركزية وحكومة إقليم كوردستان،
وتلك الخالفات تنعكس س���نوياً على
تأخر إقرار الموازنة العامّة للعراق،
تطالب بنسبة ()%17
فحكومة اإلقليم
ُ
ُ
وترفض
م���ن الموازن���ة العامّ���ة،
مش���اركتها بالمصروفات السيادية،
وهذا ماحصل عام  2015م ،وبسبب
تعرض العراق لضائقة مالية وعجز
كبير في الموازن���ة العامّة ،بلغ أكثر
من  21ملي���ار دوالر ،رفضت قيادة
اإلقليم مش���اركتهم حت���ى في تحمل
جزء من النفقات الس���يادية من أجل
ٍ
خفض العجز ف���ي الموازنة العامّة،
وطالبت بحصتها كاملة من الموازنة،
بل طالبت برفعها إلى ً %25
بدال عن
 ،%17وكذلك أعلنت رفضها ،تحمل
جزء من دي���ون وتعويضات العراق
ٍ
،وأعلنت أنها غير مسؤولة عن تلك
الديون والتعويضات.
دخل���ت قي���ادة اإلقلي���م بعده���ا في
إتفاقيات مشاركة باإلنتاج ،بعيداً عن
سلطة وتوجهات الحكومة المركزية،
فإنتاج النفط وتصديره من قبل قيادة
خالف
اإلقليم ،كان وما ي���زال محط
ٍ
بين الحكومة المركزية ببغداد وقيادة
إقليم كوردس���تان العراق ،وما لم يتم
حس���م ُه ،س���يبقي الوضع في إطار
عالقة غير متوازنة واضطرارية في

ارحموها
كتب ش���اعرنا الكبير الجواهري
ف���ي ع���ام  1927م ،قصيدت��� ُه
المشهورة «علّموها» ،احتجاجاً
صارخ���اً عل���ى الظلم ال���ذي كان
يواج��� ُه الم���رأة ف���ي صراعه���ا
م���ن أجل العل���م ,كان���ت قصيدة
الجواه���ري بمثابة إعالن الحرب
عل���ى المجتمع الذي كان يتزعم ُه
وع���اظ الس�ل�اطين ،ومن قصيدة
ُ
استوحيت مقالتي هذه
الجواهري

تعامل الحكومة المركزية مع حكومة
اإلقلي���م ،ولصالح حكوم���ة اإلقليم،
فقيادة اإلقليم بادرت الى إقرار قانون
النف���ط في حزيران ع���ام  2007م،
وص���ادق عليه برلمان كوردس���تان
قبل إقرار قانون النفط والغاز للدولة
االتحادية ،وهذا بحد ذاته خروج عن
إرادة الحكوم���ة اإلتحادي���ة ،وفرض
سياس���ة األم���ر الواق���ع ،والتي تع ُد
اس���تفزازية لعموم الشعب العراقي،
وباشر في إبرام عقود نفطية بصورة
مستقلة مع ش���ركات عالمية ،ونجد
حكومة إقليم كوردس���تان ،قد أقرّت
عقود مشاركة مع الشركات النفطية
األجنبي���ة ،اذ ّ
وقع إقليم كوردس���تان
 48عقد مشاركة مع شركات أجنبية،
وأعلن عن خارطة نفطية لم تش���مل
(اربيل والس���ليمانية ودهوك) فقط ،
بل ش���ملت المناطق المتنازع عليها
في نين���وى وديالى وكركوك وصالح
الدين ،وكذلك أب���رم  6عقود أخرى
مع شركة أكس���ون موبيل األميركية
أخرها في  18من أكتوبر/
العمالقةِ ،
تشرين األول  2011م ،منها عقدان
لمنطقت���ي القوش وبعش���يقة ،ضمن
حدود محافظة نين���وى ،وعق ٌد ثالث
ضمن حدود محافظ���ة كركوك ..في
حي���ن إن وزارة النف���ط بالحكوم���ة
المركزي���ة دخلت في عقود خدمة مع

ف����ي ثالثيني����ات الق����رن الماضي،
والعراق وقتها محتل وال لوم عليه
بأي تصرف !! النائب
أن تص����رف ّ
اليوم حت����ى وإن انته����ت واليت ُه،
يبقى الواجهة الطيبة لبلده ،ويُنظر
���خص ل ُه مكانة غير مكانته
له كش� ٍ
العادية ،وتصرفاته الشخصية ٌ
ملك
له  ..خالصة ،ولكن عليه واجبات
يج����ب أن يصونه����ا ويحترمه����ا
ويق ّدره����ا ،وال يمكن أن يتش����اجر
في البارات واألندية المش����بوهة،
ويتعارك ّ
شاب مراهق .
كأنُه ٌ

هشام الهبيشان
كاتب وناشط سياسي –االردن
hesham.awamleh@yahoo.com
فإن عليها أن تس����تفيد من التجربة
البريطانية والفرنسية في استعمار
المنطقة ،لتجنب األخطاء والمواقف
الس����لبية التي اقترفته����ا الدولتان ،
و إن ُه من الضروري إعادة تقس����يم
األقط����ار العربية واإلس��ل�امية إلي
وح����دات عش����ائرية وطائفية ،وال
داعي لمراع����اة خواطرهم أو التأثر
بانفعاالته����م وردود األفعال عندهم،
ُ
نضمن إن عمالئن����ا أنجزوا
فنح����ن
كل شيء ،ولم يبقى علينا إلاّ التنفيذ
اآلن ،ولذلك يج����ب تضييق الخناق
عل����ى هذه الش����عوب ومحاصرتها،
واس����تثمار التناقض����ات العرقي����ة،
والعصبي����ات القبلية والطائفية فيها
التي أسس لها ُح ّكامهم ،لذلك اليوم
يج����ب أن تغزوها أمري����كا وأوروبا
لتدمّر الحضارة اإلسالميه فيها «.
لم����ن اليعرف م����ن ه����و «برنارد
لوي����س»  ،فبرن����ارد لوي����س ..
مستش����رق أمريك����ي الجنس����ية،
بريطاني األصل ،يه����ودي الديانة،
صهيون����ي االنتماء ،فق����د أوصلت ُه
جماع����ات اللوب����ي الصهيوني في
امري����كا ليك����ون مستش����اراً لوزير
الدفاع لش����ؤون الش����رق األوس����ط
،وهناك أس����س فك����رة تفكيك البالد
العربية واإلس��ل�امية ،ودفع األتراك
واألك����راد والعرب والفلس����طينيين
واإليرانيين ليقات����ل بعضهم بعضاً،
وه����و ال����ذى ابتدع مب����ررات غزو
العراق وأفغانس����تان ،اليوم يعتقد
معظم المخططين الصهاينة لمشاريع
تقسيم وتفتيت المنطقة العربية ّ ،
إن
بعض مش����اريعهم قد ب����دأت تؤتي

الجنس���ية األمريكية ،وهو عض ٌو في
الحزب الجمه���وري ،كان قد جاء إلى
العراق مع االحتالل في عام  2003م،
ُ
حيث ُكلّف من قبل الحكومة األمريكية،
بتول���ي هيئة إعادة إعم���ار العراق و
ُ
يرتب���ط ارتباط���اً مباش���راً بجاي
كان
غارنر ،ث ّم الحقاً مع بول برايمر  ,تلك
الهيئة الت���ي كان مقرراً لها أن تتولى
إدارة إع���ادة إعمار العراقٌ ،
كل ضمن
أختصاصه ،بعيداً ع���ن أي انتماءات
سياسية أو دينية  ,لكنها بمجرد وقوع
االحتالل وإتمامه ،فقد اُهملت ولم يعد
آلراء أعضائها من الخبراء العراقيين

أكلها ،وخصوصاً بعد نجاح إش����عال
فتيل مخطط الفتنه المذهبية ،ووفق
الجدد
رؤية ُص ّناع القرار األمريكي ُ
وهؤالء من يخططون ويدرس����ون
الخط����ط عل����ى األرض ،ويتنبؤون
بالنتائ����ج ث ّم ينف����ذون على األرض
هذه المخططات ،وعلى رأس هؤالء
«ديني����س روس» المستش����ار في
«معهد واش����نطن» وهو المهندس
الخفي لسر غزو العراق ،والمؤرخ
األميركي «دافي����د فرومكين» وهو
مهندس احتالل أفغانستان ومروّج
نظري����ة «ص����راع الحض����ارات»
وتأثيرها على أمري����كا ،والباحثان
«كينيث بوالك ودانيي����ل بايمان»،
وهما يعتب����ران من أعم����دة البيت
األبيض لرس����م وبناء سيناريوهات
التخطيط للمستقبل األمريكي ،وشكل
العالم الجديد ،بعد ما يس����مى بحصد
نتائ����ج «الربيع العرب����ي «وضبط
فكرة» صراع الحضارات «،ضمن
مفه����وم التبعي����ة ألمري����كا ،هؤالء
جميع����اً اتفق����وا من خالل دراس����ة
معمق����ه قاموا به����اّ ،
إن هذه الفترة
الحرجة من عمر األمة اإلس��ل�امية
والعربية هي الفترة األنسب والوقت
المناس����ب لالنقضاض على العرب
والمس����لمين وبلدانهم وش����عوبهم
الهش����ة ،وتقس����يمها إل����ى دويالت
عرقية وديموغرافية ،ويش����اركهم
بكل ذلك المخططان االستراتيجيان
الصهيوني����ان برن����ارد لوي����س
وبريجنسكي ونوح فيلدمان ،ويلقى
هذا الموضوع رواجاً كبيراً اآلن في
أجنحة وأروقة البيت األبيض الذي

تحكم���� ُه وتدير ُه من خلف الكواليس
مافيا صهيو  -ماسونية قذرة ،بهذه
المرحلة ،وبعد قراءة هذه الحقائق
وه����ذه المراجع الموثق����ة تاريخياً،
نس����تطيع أن نفهم بع����ض الحقائق
ً
تفاصيال واضحة لحقيقة
التي تعطينا
واقعنا المعاش اليوم  ،فالهدف اليوم
للكيان الصهيوني المس����خ ،والذي
هو بالطبع أداة م����ن أدوات الغرب
الصهيو -الماس����وني الذي تحكم ُه
اليوم القوى المس����يحية المتصهينة
بكل ما تحمل����ة من تجليات متطرفة
 ..فه����دف الصهاين����ة الي����وم ه����و
تأمي����ن كيانه����م المس����خ «المدعو
بدولة اسرائيل» بالمنطقة وتوسيع
نفوذها الى أق����رب نقطة ،تقد ُر من
خاللها أن تكون هي الس����يد المطاع
لمجموع « ثالث وخمسون» كيان
عرقي ومذهبي وديني ،تسعى اآلن
وبالتعاون مع بعض المس����تعربين
والمتأس����لمين لتأسيس����ها به����ذه
المنطقة.
ختام����اً ،إن الوقائ����ع على األرض
اليوم لألس����ف ،تقول  :أننا نس����ير
���ق إنجاز
كع����رب ومس����لمين بطري� ِ
فصول هذا المش����روع على أرض
الواقع ،لتحقيق مقولة بني صهيون
حدودك يا اسرائيل من الفرات
«:
ِ
إل����ى الني����ل» ..فهل م����ن صحوة
عربية  -إس��ل�امية اليوم ،حتى وإن
مصير
كانت متأخرة ،تنقذ األمة من
ٍ
مجهول ؟؟

تعود الى الش���عب العراق���ي ،وعقد
كوردستان العراق عقود مشاركة مع
الش���ركات األجنبية ،جعلت الشركات
ش���ريكة في ملكية النف���ط العراقي،
إلاّ ّ
إن حكوم���ة اإلقلي���م ،مضت في
ذلك وعقدت اتفاقيات مش���اركة مع
الش���ركات العالمي���ة ،غي���ر مكترثة
بالدستور العراقي ،ورغم ذلك أرادت
الحكومة المركزية أن يكون تسويق
النف���ط المنتج في اإلقلي���م من خالل
شركة س���ومو العراقية والتي تعدها
الجهة الوحي���دة المخولة ببيع النفط
العراق���ي ،إلاّ إن إقليم كوردس���تان،
رف���ض ذلك أيضاً ،وق���ام ببيع النفط
بعيداً عن ش���ركة س���ومو العراقية،
وأمام تلك العقود النفطية التي تعتب ُر
محل خالف بي���ن الحكومة المركزية
وحكومة اإلقلي���م ،إال أن األخير أخذ
يطالب بزيادة حص���ة اإلقليم ورفعها
إلى ً %25
بدال عن !!! %17
كل ع���ام نش���ه ُد تأخ���راً ف���ي إقرار
ممثلي
الموازنة العامّة ،بسبب موقف
ّ
إقليم كوردستان ومطالبتهم بحصتهم
كاملة ،دون مش���اركتهم في النفقات
السيادية ،وعليه فإننا نواجه مشكلة
عج���ز مزم���ن وكبير ف���ي الموازنة
العامّة للدول���ة العراقية ،وانخفاض
بش���كل كبي���ر ،ولدينا
أس���عار النفط
ٍ
متطلب���ات كبي���رة يج���ب االضطالع

أي صدى لدى العسكريين األمريكان،
وانتهى األمر بإنهاء أعمالها بعد عام
ُ
 ٢٠٠٤م إذ ّ
بع���ض أعضائها
فض���ل
البقاء ف���ي العراق ،بع���د أن ضمنوا
مناصب���اً حكومية  ,فيما ق���رر عماد
الخرس���ان العودة إلى بل���ده أمريكا،
ولكونه م���ن األش���خاص الموثوقين
لدى اإلدارة األمريكية  ,حسب ما جاء
بكتاب برايمر(عام ف���ي العراق) ،فقد
كان باإلضافة إلى منصبه كمدير لهيئة
إعادة اإلعمار ,اح���د القنوات المهمة
للتواصل م���ع المرج���ع ( الجعفري-
المذهب الجعفري اإلسالمي) األعلى -

المرجع السيستاني ,إذ يذك ُر بريمرّ ،إنُه
تبادل خالل فت���رة وجوده في العراق،
أكثر من ثالثين رسالة مع السيستاني،
وكان عم���اد ضياء الخرس���ان ،يطي ُر
بطائ���رة خاصة لمالقاة السيس���تاني،
لحم���ل رس���الة إلي���ه ،ليع���ود بعدها
بالجواب إلى بريمر.

صباح الرسام
عن����د رجل الدين !! وهذا عذ ٌر أقبح
من عذر كون الطالق يكون حس����ب
الشريعة اإلسالمية ..سوا ٌء كان في
المحكم����ة أو كان عن����د رجل الدين
ٌ
تحايل على
 ،إن الط��ل�اق الوهم����ي
القانون للس����رقة بطريقة قانونية،
ً
أمواال باهظة
ويكلّف خزينة الدولة
 ،والمضح����ك إن هؤالء المتحايلين
ي ّدعون المثالي����ات ويتكلمون بها ،
وكم����ا قال الدكتور عل����ي الوردي:

موازنة العراق لعام  ..2016رؤية في اخليارات املتاحة
الش���ركات النفطية ،وه���ذا بحد ذاته
ُ
يمث���ل ازدواجية ف���ي موقف العراق
بتعامله مع الش���ركات األجنبية ،مثل
شركة انيرجي التركية وشركة غولف
بترولي���وم كايس���تون م���ن المملكة
المتح���دة ،وش���ركة هس وش���ركة
ماراث���ون األمريكيتي���ن ،وش���ركة
ريسبول واي بي اف االسبانية ،واو
ام في النمس���اوية ،وشركة ويسترن
اويل س���اندز من كندا ،وكذلك شركة
اكس���ون موبيل األمريكية ،وباشرت
العم���ل ف���ي المناط���ق المتن���ازع
عليها،معلنة خارط���ة نفطية جديدة
لكوردس���تان ،ونؤكد هن���ا إن بعض
الش���ركات أخ���ذت تتدخل بالش���أن
الداخل���ي للع���راق ،وب���دأت حكومة
اإلقليم تس���تقوي بتلك الشركات من
أجل تثبيت أم���ر واقع على األرض،
وأخذت ّ
توطن الشركات في المناطق
المتن���ازع عليها (ديال���ى ،كركوك،
نين���وى وص�ل�اح الدي���ن) ،وتثبيت
مصالح تلك الش���ركات ولمدد طويلة
ج ّدًا ،كي يك���ون لها تأثي ٌر قوي على
حكوماته���ا األم ،لدع���م اقتطاع تلك
ً
مستقبال عن حكومة المركز،
المناطق
تمهي���داً لقي���ام دولة كوردس���تان،
وبالرغم م���ن مخالفة حكومة اإلقليم
للدس���تور العراقي المادة  111منه
تنص عل���ى إن ملكي���ة النفط
الت���ي ُ

يجب عليها الحفاظ على س����معتها
على األقل بعد ما أصبح ش����خصية
عامّة ،ينظ ُر لها المجتمع والناس
نظ����رة أخرى ،وإن ج����رى له مثل
ذلك ،فهي حيات���� ُه الخاصةُ ..
يعمل
ُ
ويتصرف كما يشاء ،لكن يجب أن
تكون مثل هذه االحداث سرّية ج ّدًا،
ويصبح في
يطلع عليها المأل،
وال ُ
ُ
هذا الح����ال المزري الذي اليس���� ُر
عدواً وال صديقاً ،وهو ي ُ
ُعرض على
الكاميرات وفي المستش����فى وعلى
س����رير المرض ملف����وف الرأس،
ش���� ّتان بين ه����ذا النائ����ب الجاهل
وهو يعيش في الع����ام  2015م،
وبي����ن احد ن����واب مجلس األعيان

ظاهر جواد الشمري

ملن يهم ُه األمر ُ ..مط ّلقات فضائيات

المياه اذا كانت ش���بكة المجاري مسدودة
وم ّ
ُعطلة ومطم���ورة بالتراب واألزبال ؟
ّإنُه تقصي ٌر متعمد ومقص���ود  ,بعدم رفع
تالل القمام���ة واألزبال وتنظيف المجاري
بشكل مالئم ،حتى تكون جاهزة
وصيانتها
ٍ
لموس���م األمطار  ,ورغم الوعودة الكاذبة
والمنافق���ة التي أطلقتها الس���يدة علوش
( أمين���ة بغ���داد ) ،ب���أن بغ���داد على اتم
االس���تعداد لموس���م األمطار  ,ولن تغرق
بغداد مرّة أخرى  ,وسقطت في األمتحان،
كما سقط سلفها الممثل الكوميدي الساخر
بالمسخرة الس���خيفة والحقيرة  ..عبعوب
وصخرت ُه المشهورة  ,وتصريحاته البليدة
ُ
تحمل الس���ذاجة والغباء
والقرقوزية التي
والسخف العقلية المتحجرة بالتخلف ،بأن
بغداد أفضل من دبي وطوكيو ونيويورك ,
ونعت هذه العواصم التي تتحمل بكل قدرة
وجهازي���ة عالية مئة ضعف من س���قوط
األمطار التي س���قطت على بغداد بعواصم
( الزرق ورق ) ،وه���و يقصد ّ
بكل بالهة
وغباء بغداد ،إن أس���باب سقوط السيدة
علوش في االمتح���انّ ،إنها أعتمدت على
جوقة ومافية الفس���اد المال���ي واإلداري
في أمانة بغ���داد  ,واعتمدت على تقارير
أصحاب الحواس���م في المشاريع الوهمية
والورقية  ,هذا الخطأ الفادح الذي وقعت
به الس���يدة عل���وش  ,ولم تكلّف نفس���ها
بالقيام بجوالت تفقدية  ,حتى تتحرى عن
فحوى التقارير المُق ّدمة لها  ..على الواقع
الفعلي  ,لتش���اهد عن قرب تالل القمامة
واألزبال التي احتلت الشوارع والطرقات
 ,ولتشاهد انسداد شبكة المجاري وإهمال
صيانته���ا ،وإن بغ���داد ال يمكن أن تخرج
من محنتها كل عام ،ف�ل�ا حالة الطوارئ
 ,وال التعويض���ات المالية تش���في جراح
بغ���داد ،اذا لم يُبت���ر الفس���اد المالي من
جذوره  ..اذا لم تقم المش���اريع الحقيقية
السرّاق والحرامية  ..اذا لم
خارج عيون ُ
ُتنظف بغداد من أك���وام القمامة واألزبال
 ..اذا لم تكن هنالك صيانة حقيقية لشبكة
الصحي  ..اذا لم تكن
المجاري والصرف
ّ
هنالك محاس���بة وعقاب لكل مسؤول في
التقصير في واجبه  ..اذا لم ُتش��� ّكل لجنة
نزيهة لمتابع���ة أعمال األمانة والمحافظة
والتحقيق في سالمتها ونوعيتها وكفاءتها
!! وأن تكون هذه اللجنة المش���رفة على
تقيي���م مش���اريع بغ���داد  ,نزيه���ة خارج
دائرة األح���زاب المتحاصصة ،كفى لبغداد
عيش���اً في الذل والم���رارة واإلهمال من
المس���ؤولين الفاس���دي ..كفى خيبة أمل
موس���م مطري  . .فهل هناك من
مع كل
ٍ
مجيب !؟
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بها ..س���واء سياس���ية أو أمنية أو
عس���كرية أو أقتصادي���ة ،وال نريد
أن يح���دث تأخر في إع���داد موازنة
 2016م ،والتأخ���ر في إقرارها كما
ح���دث في األعوام الس���ابقة ،وعليه
الب ّد من حسم الموضوع مع حكومة
إقليم كوردس���تانً ،
بدال من أن يُصار
إلى ضياع الوق���ت ،وبالتالي تضطر
الحكوم���ة العراقي���ة إل���ى الرضوخ
لمطال���ب اإلقلي���م من أج���ل تمرير
الموازن���ة وإقرارها  ،وبالتالي نكون
رحلنا مش���اكلنا مع كوردستان دون
ّ
لحل���ول نهائي���ة ،وتحقق
التوص���ل
ٍ
عدالة ل���كل الطرفي���ن ،وهنا نقترح
تش���كيل لجنة عليا م���ن أجل الدخول
بمفاوضات مبك���رة مع حكومة إقليم
كوردس���تان ،لتس���وية الموض���وع
وبشكل نهائي ،ونطرح خيارين هما:
ٍ
الخي���ار األول :تس���ليم النفط المنتج
بالكام���ل إلى الحكومة المركزية ،بما
فيها  %10المق ّدم���ة لحكومة اإلقليم
من قبل الش���ركات النفطية العالمية:
إنت���اج إقلي���م كوردس���تان العراق،
وبس���بب اتفاقيات���ه مع الش���ركات
النفطي���ة العالمي���ة عل���ى أس���اس
المش���اركة باإلنتاج ،أصبح ينتج ما
يقارب  600إل���ف برميل يومياً ،لذا
إن أرادت حكوم���ة اإلقلي���م ،اإلبقاء
على ارتباطاتها المالية مع الحكومة

«مجتمعنا يتظاه����ر بالمثاليات وال
يطبقه����ا»  ،وكالم الوردي صحيح،
فهنال����ك الكثير من الح����االت التي
تحدث عنها مس����تمرة لهذا اليوم ،
وخي���� ُر دليل عل����ى المتحايلين على
القانون ،أنك تجدهم يحاربون الفساد
المالي واإلداري في الحكومة ،وهم
أس����اس الفس����اد المالي واإلداري
���ار ّ
إن الدين
وحت����ى الديني ،باعتب� ِ
يُحرّم التحاي����ل وأخذ األموال بدون

ً
أمواال
اس����تحقاق  ،كيف يأخ����ذون
حراماً بدون ّ
حق ؟؟؟ أنهم يأخذون
األموال الس����حت  ،فعل����ى الدوائر
المعني����ة محارب����ة ه����ذه الظاهرة
���رق مهنية ،
ومتابعته����ا من قبل ف� ٍ
وإص����دار قوانين ش����ديدة  ،وإنزال
العقوبات الرادعة  ،لكي يتم القضاء
تسبب استنزاف
على الظاهرة التي
ُ
أموال كثيرة من خزينة الدولة التي
ٍ
تعاني من عجز .

د .هيثم كريم صيوان
مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية
المركزي���ة ،الب ّد من تس���ليمها النفط
المنتج إلى شركة س���ومو العراقية،
لتس���ويق النف���ط بإعتباره���ا الجهة
المخول���ة بتس���ويق النف���ط ،وكذلك
إعادة النظر بكل االتفاقيات المشاركة
مع الشركات العالمية  ،ألنها تنطوي
على ه���در كبي���ر للث���روة العراقية
النفطي���ة ،وتوقفها ف���ي منح عقود
جديدة للش���ركات النفطية العالمية،
وخاصة في المناطق المتنازع عليها
في ديال���ى ونينوى وكركوك وصالح
الدين ،وبالتالي تحصل على نسبتها
المق���ررة وهي  %17م���ن الموازنة
العامّة.
الخيار الثانيّ ..
ف���ك االرتباط المالي
بي���ن حكوم���ة اإلقلي���م والحكوم���ة
المركزية :
ّ
إن تمس���ك اإلقليم بتوجهاته السابقة
واس���تمراره بتوقيع عقود مشاركة
م���ع الش���ركات األجنبي���ة النفطية،
وع���دم اكتراثه بالدس���تور العراقي،
وإعطاء تراخيص جديدة لش���ركات
النفط العالمية لالستثمار في المناطق
يس���توجب ّ
ف���ك
المتن���ازع عليه���ا،
ُ
االرتباط المالي بي���ن حكومة اإلقليم
بشكل
والحكومة المركزية وإعتماده
ٍ
تام على إيرادات بيع النفط المنتج في
اإلقليم ،خاصة ّ
وإنُه دخل في اتفاقيات
مش���اركة م���ع الش���ركات النفطية

العالمية ،والتي تجري عمليات كبيرة
من االستكش���اف لمكامن جديدة من
النف���ط ،ويتوقع أن يصل إنتاجها إلى
أكثر من  1.5برميل يومياً.
الخيار الثالث ..الخيار الموازن :
يستند هذا الخيار على فكرة مفادها،
احتفاظ اإلقلي���م بإنتاجه النفطي عن
طريق اتفاقياته مع الشركات النفطية
األجنبي���ة ،مقابل إعط���اء الحكومة
المركزية ،جزءاً من اإلنتاج النفطي
المنت���ج في اإلقليم ،باعتبار إن النفط
المنتج في اإلقليم ،يعود إلى الش���عب
العراقي ككل ،وليس لس���كان اإلقليم
فقط ،اس���تناداً إلى نص المادة 111
من الدس���تور العراقي لعام 2005
م ،وتخفيض حصة اإلقليم من %17
إل���ى  %12على اعتبار إن النس���بة
الم ّ
ُخفض���ة من حصتها يتم تعويضها
من إي���رادات بيع النف���ط المنتج في
اإلقلي���م ،ومن كل ما تق���دم الب ّد من
الدخ���ول في مفاوض���ات عاجلة مع
حكومة اإلقلي���م ،ويجب أن يتم طرح
ممثلي اإلقليم ،ليترك
الخيارات على
ّ
لإلقلي���م حري���ة االختي���ار م���ن بين
تل���ك الخيارات المتاح���ة ..ال أن يتم
إحراج الحكومة المركزية في نهاية
وقت إق���رار الموازنة ،مما يضطرها
لالستجابة في نهاية المطاف لمطالب
قادة اإلقليم.

علي تحسين الحياني
.ش���اعرنا الجواه���ري دافع عن
المرأة في صراعها من أجل العلم
 ,وأن���ا اليوم بعد  80عامًّاُ ،
أعلن
بداية الحرب ،ووقوفي الى جانب
حواء ف���ي صراعها ض ّد المجتمع
الظال���م ،والع���ادات القبيح���ة،
ارحم���وا من حملتكم ف���ي بطنها
تسعة أش���هر ،وارضعتك وربّتك
ً
رجال لتمتهنها و ُتذلها
حتى صرت
وتطلّقها ،لقد جاء اإلسالم بثورة

عظيمة ،اطلقت العنان للمظلومين
ّ
،وفك اإلس�ل�ام قيد
وناصرته���م
الم���رأة م���ن العبودي���ة والوئد
والظل���م ،وحرمانها من الميراث،
ليش���رّع لها حقوقها التي وردت
والس ّنة النبوية،
في القرآن الكريم ُ
فقد ج���اء ف���ي حديث الرس���ول
(ص) قوله ( :خياركم  ..خياركم
لنس���ائهم)..أي أفض���ل الرجال،
ّ
أفضل��� ُه لزوجته ،وأكث���ر ُه منحاً

لحقوقها ,هذا هو اإلسالم النظيف
الذي دعى إليه محمد وأتباع ُه ،ال
اإلس�ل�ام الذي يدعو له اصحاب
األفكار الساذجة ،إن المرأة اليوم
في مجتمعنا تعاني أزمات عديدة
 ,وأهمها مشكلة المرأة المطلّقة..
الى أين تذهب ؟ امامها واحد من
ثالث خيارات:
ً
أوال  :أن ترضى أن تكون زوجة
ثانيةّ ،
ألن���ُه اليمكن لرجل أعزب

أن يرضى بها.
ثاني���اً :أن تذه���ب ال���ى طريق
تجلب
الهاوي���ة ،وبالتالي فه���ي
ُ
العار لها وألهلها.
ثالث���اً  :أن تذه���ب ال���ى جوار
ربه���ا الكريم ،وهي ع���ا ٌر في كل
الخيارات من قبل المجتمع .
نسأل :ما ذنبها ؟ ما الذي اقترفت ُه
حتى تلقى ه���ذا المصي���ر ..هذا
أتعرفون
الظلم ..ه���ذا الع���ار !؟ ِ

إن هنال���ك نس���اءاً ُطلّق���ن التفه
األسباب ..منها ألنهن انجبن بنتاً
ً
مثال ،ولم تنجب ولداً!! ومجتمعنا
ُ
ُ
يحمل
اليعرف الرحم���ة ،مجتم ٌع
ُ
راية اإلس�ل�ام ً
اليعمل
قوال ،لكن ُه
بها ،يق���ول احد العلم���اء عندما
س���افر الى دول الغرب ( :وجدت
في الغرب مس���لمين بال إس�ل�ام
ُ
وجدت إس�ل�اماً بال
وفي الش���رق
مسلمين )  ..الى متى نبقى بهذه

السذاجة وأم ُم الدنيا تبني أوطانها
ُ
ونحن مازلنا
وتنهض بش���عوبها،
النمنح نسائنا أبسط حقوقهن ،بما
ُ
ُ
اليخالف الشريعة اإلسالمية ,وأنا
أعلنه���ا صراحة ،مجتم��� ٌع يعتب ُر
الم���رأة المطلقة ع���اراً ،مجتم ٌع
ُ
اليس���تحق الحي���اة ،واليمكن أن
يبني دولة ،وينهض بأمّة أع ّزها
اهلل باإلس�ل�ام ،لكنها ابتغت الذل
بقيم وعادات نتنة.
ٍ

