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العدد 2482 :

ما هذه ِفعا ُل ديني..
باسم العجري.
ُ
تذبح ِرقاب الشباب،
الس���كين ُ
وفك���ر ومنه���ج ،يبن���ي صنم
الدكتاتوري���ة ،وبيوت مألتها
مي���اه األمطار ،وسياس���يون
أسسوا طبقة النبالء ،وم ّزقوا
حب���ال الود الت���ي بينهم وبين
الفق���راء ،مجتم��� ٌع ت��� ّم بنائ ُه
ٌ
وأطفال
على من���ازل الصفيح،
تش���كو األم���راض ،والدواء
عند أبن س���يناء ..ف���ي المنطق���ة الخضراء،
والموت يقتنص األعمار ،وامام أنظار ومسمع
المسؤولين.
ضمائ ٌر تنام وتس���تريح عل���ى قوت جائع ،باع
روحه م���ن أجل وط���ن ،يحل��� ُم أن ينام على
ف���راش دافئ ،وعندما اس���تيقظ وجد نفس���ه،
وس���ط المزابل والمياه اآلس���نة ،يعاني العالم
من التطرف الفكري الذي يقتل اإلنسان بدون
رحمة ،وينتهك أعراضهم ويس���رق أموالهم،
فأن لم تكن معي ،فأنت ض ّدي ،والمش���كلة في
العال���م العربي واإلس�ل�امي ،إن هنالك أطرافاً
ورسخت أفكاراً ،شجعت على التطرف،
سعت ّ
وساعدت على انتشاره ،س���واءاً كانت تدري
أم ال تدري ،فسياس���تها أوصل���ت البلد إلى ما
وصلن���ا إليه اليوم ،تلك الس���نوات التي مرّت
على الع���راق ،كانت فرصة كبيرة لم تس���تغل
في بناء اإلنس���ان ،ونش���ر روح التسامح بين

أبناء المجتمع ،وبعض األحزاب إس�ل�امية ،و
ُ
ٌ
تعترف بأخطائها،
بع���ض من هذه األحزاب ،ال
بل و ت ّدعي العصمة ،كأنهم خلقوا ليتس���يدوا،
والش���عب هم عبي ٌد يطيعون ،وال يحق لهم أن
يعترض���وا ،المه���م إن من يتقل���د زمام الحكم
حزب إس�ل�امي ،حتى إن
ي ّدع���ي االنتماء إلى ٍ
ُ
يحمل من األخالق حرفاً ،مفارقة عجيبة
كان ال
!! ه���ل يتصور أحد من أبن���اء الرافدين ،أنهم
أحزاب إسالمية؟
أمام مس���ؤولين منتمين إلى
ٍ
وهل ُ
يقبل اإلس�ل�اميون بهذا الوضع بعد عق ٍد
من سقوط الطاغية والدكتاتورية؟ الفكر الذي
ٌ
متنوع من حيث
تحمل ُه األحزاب اإلس�ل�امية،
الجودة والدقة ،فمنهم من يؤمن بنظرية ّ
كذب
ّ
كذب حتى يصدقك الناس ،وهذا النوع يعتاش
ّ
ُ
ويش���عل فتيل
ويغذيها
على نظرية المؤامرة،
ويرتف���ع صوت ُه محذراً ،ليكون بطل
الطائفية،
ُ
الضرورة ،ومنهم من ال يس���تقبل كالم منتقد،
ويعتب��� ُر الناقد خارجاً عل���ى الملة ،ومنهم من
مباح عند ُه القتل..
يرد النق���د برصاصة ،وهذا ٌ
من أجل مصلحته !! وليس لديه خطوط حمراء
ُ
ُ
مش���كلة اإلسالميين الذين
يقف عندها ،وهذه
ي ّدع���ون اإلنتم���اء إلى األحزاب اإلس�ل�امية..
م���ن المتصدين للعمل الحكوم���ي ..في الوقت
المحرج ال���ذي يم ُر به بلدنا ،وفي الختام أقول
لهم  :ارحموا اإلسالم ،واتركوه وشأنه ،فواهلل
ما هذه ف ُ
ِعال ديني.

طالق الهاتف
و الرسالة االلكترونية
بالل حنويت الركابي

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

الطالق بوس���ائل اإلتصال
الحديثة ،ل���م ّ
تنظم أحكام ُه
من قبل المُشرّع العراقي،
رغ���م إن القانون يجب أن
يتصف بالمرونة والتجدد،
واجته���دت المحاك���م في
تطبي���ق ه���ذا الن���وع من
يكون متعسفاً
ُ
الطالق الذي
بح���ق المرأة ،وغير حضاري ،فهو ُ
ّ
يقلل
من قيمة اإلنسان .
نض���ع امامنا قانون األحوال
لكن عندما
ُ
الش���خصية المرقم  ١٨٨لسنة ١٩٥٩م
وتعديالت���ه من أحكام الط�ل�اق ،نجد إن
هذا القان���ون لم يحدد صيغ���ة للطالق،
فـ���ـ يمك���ن أن نأخذ ب���آراء الفقهاء بما
نصًا صريحاً س���ابقاً ،ومع
لم يع���ارض ّ
مراع���اة المذهب الذي يتخ���ذ ُه الزوجان
عند إب���رام عقد ال���زواج والطالق ،وال
يوجد مان���ع قانوني من قب���ول الطالق
يقع بواس���طة الهاتف المحمول أو
الذي ُ
الرس���ائل اإللكتروني���ة ،باعتباره طالقاً
واقعاً بالكتاب���ة ،ألن الفقهاء لم يحددوا
ُ
،حيث اش���ترطوا فيها
أس���لوباً للكتابة
أن تكون مس���تبينة ومرسومة ،العتبار
الط�ل�اق واضحاً.لكن في بعض المذاهب
كـ���ـ المذهب الجعف���ري ،ال يجوز إيقاع
الطالق برس���ائل األنترن���ت ،بــل أفتى
صحة الطالق ،إجراء صيغة
وأشترط في ّ
الطالق تلفظاً ،إضافة الى اش���تراط توفر
الش���روط األخ���رى ،وبعد تلف���ظ صيغة
الط�ل�اق ،يمكن أرس���الها ع���ن طريق
الهاتف أو غي���ره بقول الزوج لزوجته،
أن���ت يا فالن���ه بنت فالن طال���ق طالق
ِ

ً
طلقة واحدة ،وهنالك
طالق ،وتع ُد ه���ذ ِه
طرق أثبات الطالق ،بوس���ائل اإلتصال
الحديثة ،بما إن الطالق بوسائل اإلتصال
الحديث���ة ،قد وقع ً
فعال ف���ي حاالت غير
بصحة
معدودة ،وقد أفتى أغلب الفقهاء
ّ
هذا الط�ل�اق ،ورأى بعضهم عدم قبوله
،وذلك بسبب صعوبة أثباته ،فــ الطالق
يقع ش���رعاً ،ولكن ال يُص��� ّدق قضائياً،
ُ
لصعوب���ة أثباته ولكن هنالك ٌ
ُ
يمكن
طرق
ُ
االثبات فيها ،وهي األدلة القانونية التي
حددها المُشرّع في قانون األثبات المرقم
 ١٠٧لس���نة  ١٩٧٩م المُع��� ّدلُ ،
حيث
نصت المادة  ١١ثالثاً ( المس���ائل الغير
ّ
مالية المتعلقة باألحوال الشخصية :مالم
يوجد دليل ش���رعي خ���اص أو نص في
قانون األحوال الشخصية يقضي بخالف
م���ا ورد في هذا القانون ) وإن مس���ائل
الط�ل�اق تع ُد من المس���ائل الغير مالية،
المتعلقة باألحوال الش���خصية ،استناداً
لقانون المرافع���ات المدنية المرقم ٨٣
لس���نة  ١٩٦٩م المُع ّدل ،وخصوصاً في
نص المادة  ٣٠٠الفقرة  ( ١الزواج وما
ّ
يتعلق ب ِه من مهر ونفقة ونسب وحضانة
وتفريق وطالق وسائر األمور الزوجية
) ،وبما إن الكتابة ٌ
فعل مادي يصدر عن
اإلنس���ان ،ال يمكن أثباته إلاّ عن طريق
اإلقرار أو الشهادة أو اليمين الحاسمة،
ٌ
طرق حديثة أخ���رى ،ولكن ال
وهنال���ك
ُ
يعم���ل بها المُش���رّع وهي
يعرفه���ا أو
التوقي���ع االلكتروني وجمي���ع ما تطرقنا
ٌ
تعسف من قبل الزوج ،ويعرّضُه
إليه هو
لدف���ع غرامية مالي���ة تفرضها المحكمة
عليه ،بعد مطالبة الزوجة بذلك.

احلوار السياسي حتت
رحمة زناد املسدس
جمعة عبد الله
ٌ
اخت���راع جدي���د في انه���اء الحوار السياس���ي
..التهديد اإلرهابي  ,واللجوء الى حسم الخالف
وبشكل
السياسي  ,بلعلعة رصاصات المسدس ,
ٍ
علني في وس���ائل اإلعالم المرئية  ,ألن القادة
السياسيين من االحزاب اإلس�ل�امية الحاكمة ,
أخر قطرة م���ن الحياء والخجل
بعدما اس���قطوا ِ
وتأنيب الضمير  ,لم يعودوا خائفين من شيء،
أو يس���تحون من فعل العمل القبي���ح والبذيء
والفاسد ،والمخالف لدين والشرف واألخالق ,
طالما طمروا ضميرهم في وحل المال الحرام ,
فما قيمة وأهمية الحوار الديموقراطي واحترام
رأي اآلخر ؟ وااللتزام بأدب المناقشة والحوار ؟
واألخرة ورموها بسبعة أحجار
وهم طلّقوا الدنيا
ِ
س���وداء  ,وهبّوا بس���واعدهم الطويلة للسرقة
واللصوصي���ة واالختالس لخي���رات وثروات
الش���عب  ,حتى افرغوا خزينة الدولة المالية ,
وأخ ُر مآثرهم البطولي���ة  ,اختفاء  10مليارات
ِ
دوالر بالعصا الس���حرية وبلم���ح البصر ،بعدما
اخفوا وس���رقوا عش���رات المليارات الدوالرية
األخ���رى ،حتى اصبحوا في قائمة اغنياء العالم
 ,فما قيمة الدين واألخالق  ..رموها في حاوية
االزبال  ,هذا هو حال السياس���ة العراقية تحت
قيادة االحزاب اإلس�ل�امية الفاسدة التي اسقطت
أخر ورقة من ورق التوت من عوراتها  ,وبانت
ِ
عاري���ة للداني والقاصي  ,وه���م فرحون بأنهم
امتلك���وا جنة الخلد والنعيم ،وصاروا وحوش���اً
فاسدة ،تؤمن بقمع الرأي المعارض والمخالف
 ,وتهدد ُه بالويل والثب���ور وبالعواقب الوخيمة
 ,اذا ل���م يل���ذ بالصمت ،ويحني رأس��� ُه تعظيماً
ّ
ح���ق التعبير وحرية
وتمجي���داً لهم  ,فقد اصبح
ُ
تس���تحق
التظاه���ر الس���لمي أولى المحرمات،
العقاب الش���ديد ،والدليل سلس���لة حوادث قتل
سجل
واغتيال واغتصاب وس���لب وس���رقة ُ ,ت ّ
ض ّد مجهول  ,وحوادث اغتيال واعتقال وسجن
الح���راك المدني لمظاهرات الش���عبية
نش���طاء ِ
بش���كل
 ,والتي زادت وتيرتها بالفترة األخيرة
ٍ
مخيف  ,تحت س���مع وبصر االجهزة الحكومية
واألمنية أو بقيادتها األبية ،وامام بوابة مجلس
البرلم���ان  ,باعتقال العش���رات  ,وممارس���ة
الض���رب واإلهان���ات
واالعتق���ال والتهدي���د
بالقتل  ,وأخذ التعهدات
ّ
الموقع���ة،
الخطي���ة
بالكف عن المش���اركة
في التظاهرات السلمية
تطال���ب بتحقيق
الت���ي
ُ
وتنفي���ذ اإلصالح���ات،
وض���رب ي���د الفس���اد

والفاس���دين ،ورج���وع األموال المس���روقة ,
وتقدي���م الخدم���ات األساس���ية  ,ث��� ّم المهزلة
ُ
يخج���ل منها حتى
والس���خرية الكب���رى الت���ي
اوالد ( ، )..بالمش���ادة الكالمية وتبادل الشتائم
البذيئ���ة والقبيحة ،ث ّم اطالق الرصاص  ,حدثت
هذه المس���خرة في وس���ائل اإلعالم المرئية ..
ف���ي القن���اة الفضائية العراقي���ة ( دجلة ) التي
انته���ت باطالق النار ،بي���ن النائب عن ائتالف
دول���ة القانون  -حزب الدع���وة لصاحبة نوري
المالك���ي  ,النائب ( كاظم الصيادي ) والمتحدث
بأس���م ائتالف المواطن لصاحبه عمار الحكيم ,
المتحدث ( بليغ ابو كلل ) .هذا يفصح ويدل بأن
هؤالء القادة ،تنقصهم آداب الس���لوك واألخالق
 ,ناقلي���ن خالفاتهم السياس���ية عل���ى الغنيمة
والفرهود الى التصفيات الجسدية بينهم ،وبهذا
السلوك الشاذ والسادي والمنحرف والمخجل ,
تدار ش���ؤون وقيادة الع���راق ،وهذا يدل أيضاً،
بأن السياسة العراقية وصلت الى أحقر مراحلها
الش���اذة ،بالحق���ارة والس���خافة والمس���خرة،
وبأنهم باتوا ال يخجلون من تصرفاتهم الش���اذة
وسلوكهم المنحرف  ,وهذه الطامة الكبرى من
أمراض القائد السياس���ي الفاسد  ,متصوراً ّ
إن
يخولُه أن يكون فوق القانون
موقع���ه القيادي ّ ,
والمواطن  ,ويجعل ُه يتصرف بأخالق المراهقين
ويشجع أفراد حمايته ،كي يتصرفوا
الصبيان ,
ّ
ف���وق القانون ..في اضطه���اد وإهانة المواطن
حت���ى لو كان ي���ؤدي واجبه الرس���مي ،وكذلك
في س���رقة البنوك  ,وتعطيل المرور لس���اعات
 ,وحوادث الس���رقة واالختطاف واالغتيال التي
اصبحت ظاهرة يومية تعج بها وس���ائل اإلعالم
وتس���جل ض��� ّد مجهول الهوي���ة  ,إن الهدف
،
ّ
األساس���ي الذي يكمن وراء هذه الممارس���ات
اإلرهابية  ,هو اس���كات األصوات المعارضة ,
أو األصوات التي ُ
تملك االدلة والبرهان القاطع
على إرهابهم الدموي ،وملفات فسادهم المالي،
وانتقلت هذه العدوى بينهم  ,في التهديد بالقتل
واالغتي���ال واالختط���اف ،أنه���م اصبحوا عبيد
ال���دوالر  ,وهم يقودون الع���راق الى الخراب،
ق���د يقول البعض بأن ( ناره���م تاكل حطبهم )،
ولك���ن ما ذنب العراق والعراق���ي  ,وهو يعاني
األمرّين من اإلرهاب الدموي  ,وافالس خزينة
الدولة التي ُن ِهبت في وضح النهار ،تحت سمع
وبصر الحكومة والبرلمان ّ ,
إن هذه الطفيليات
السياس���ية ،هي نقمة على العراق والعراقيين
 ,ولكن م���ا الخالص من ه���ذا االخطبوط الذي
ُ
وينهب ويقتل ويحرق ويدمّر ويخرّب ،
يس���رق
ُ
بأسم الدين والمذهب  ,وهل ُخلِق الدين للبشاعة
والوحشية ؟؟
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العراق سوق للقمامة المسلفنة !
الس����وق العراق����ي الي����وم ،زاخ ٌر
وممتلئ بم����ا لذ وطاب ..س����وا ٌء
الخضراوات والفواكه أم من المواد
الغذائية األخرى التي يس����تخدمها
المواط����ن في مطبخه ،أو تلك التي
ُ
تؤكل مباش����رة من “النساتل” أو
السكاكر ،فهي وألول وهله مغرية
وتج����ذب انظ����ار الم����ارة ،خاصة
باكياس
وإنه����ا ملفوفة أو مُع ّب����أة
ٍ
وبأسعار
حديثة ملونة (مُسلفنة)،
ٍ
رخيصة س����هلة الشراء ،وماركات
متنوعة ،وتشمل تلك المواد أيضاً،
األدوي����ة والعالجات والس����يارات
واألجه����زة الكهربائي����ة ،وأجهزة
االتصال(الموبايل) التي نراها في
الس����وق يومياً ،وبعضها رخيص،
قياساً لتلك الم ّ
ُصنعه في الشركات
المعتمدة والمؤتمنة دولياً ..
حقيق����ة ..إن األمر ليس س����هولت ُه
بهذه الكلم����ات القليلة التي نكتبها
أو مج����رد أن نم ّر عليها ،وعيوننا
���ص ،وتتنق� ُ
���كل
تتراق� ُ
���ل م����ن ش� ٍ
���كل ،وم����ن رف الى رف
ال����ى ش� ٍ
آخر عن����د محال الس����وبر ماركت
الحديث����ة أو الم����والت أو ل����دى
ّ
الصغ����ار والبقالين في
العطاري����ن ِ
األس����واق ،إن االستنزاف الواضح
والمتعم����د الذي يعيش���� ُه المواطن
العراق����ي ،وه����در أموال����ه على
اش����ياء ومقتنيات ،مجب ٌر هو على
ش����رائها في ظل االرتفاع الملحوظ
في قدرته الش����رائية ،تعني ش����يئاً
واحداً ،هو س����رقة الدينار العراقي
من ذلك المواط����ن ،وتحويله الى
���كل
عملة صعبة ،تغاد ُر البالد بش� ٍ
ُ
األوساط
انسيابي ،دون أن تتدخل
الحكومي����ة ،إليقاف ه����ذا الزحف
التدميري لالقتصاد العراقي ،نهاراً
ُجهاراً ً
أوال  ،وثانياً هو المس����اس
بصح����ة الف����رد العراقي
الس����يء
ّ
ُ
تدخل عليه وفي أس����واقه،
ال����ذي
منتجات س����يئة صناعياً
وصحيًا ،
ّ
فق����ط ّإنها مُعبّأة بص����ورة جميلة،
ُ
تسرق أمواله دون معرفته بكينونة
المواد الداخلة في تصنيعها ،ومدد
صالحياتها ،وكذلك عدم مرورها،
وهذا األهم والذي على الس����يطرة
الصحية أن
النوعي����ة أو الرقاب����ة
ّ
تقرر ماهو المس����موح لتلك المواد
م����ن الدخول من عدمه����ا ،ولنأخذ
ً
مثال ،لُع����ب األطفال الت����ي ُتصنع
غالب����اً م����ن المواد البالس����تيكية،
وه����ذه المواد اذا ل����م تكن مالئمة
وصحي����ة ألنام����ل الطف����ل ،وفي
ّ
أعمارهن وه����و يلعب بتلك الُلعب،
ربّما يصاب بحساس����يات الجلد أو
بعض األم����راض المعوية ،خاصة
وهو من الممكن أن يضع لعبة في
فمه ،لذلك هنالك أنواع من المواد
البالستيكية ،وبمواصفات التدخل
في لُع����ب األطفال ،وبم����ا أننا في
ص����دد الحديث عن لُع����ب األطفال،
���ب أن تكون هنالك ر ٌ
قابة دقيقة
يج� ُ
ِ

للسماح لبعض الُلعب بالدخول الى
الع����راق ومنع غيرها ،فنرى اليوم
والجميع يش����اركونني الرأيّ ،
إن
الطفل العراقي الذي يس����تطيع أن
يش����تري لعبة ،اليج ُد امامه إلاّ ّ
كل
أنواع اللعب الخش����نة ،والتي هي
عب� ٌ
���ارة عن تقليد قريب ومش����ابه
لأللعاب الحربي����ة والقاتلة ،امثال
المس����دس أو البندقية أو الحربة،
وه����ذا أكي ٌد ٌ
قتل ربّم����ا متعمد ألفق
الطف����ل وتطوير قابليت����ه الذهنية،
فالهدية الت����ي تق ّدمها األ ُم لطفلها،
اذا كان����ت عب����ارة ع����ن حاس����بة
صغي����رة ،تختلف عندم����ا تق ّدم له
بندقية ،ناهيك عن بعض المنتجات،
ولنأخ����ذ األدوي����ة ..مث� ٌ
���ال صارخ
وواضح ،وال يمك����ن أن تمر عليه
م����رور العابري����ن ،فاألدوية وفي
ُ
كل العال����م ُ ..
اليختلف عليها
حيث
اثني����ن ،يجب أن يكون دخولها الى
أي بل ٍد في العالم ،مرهوناً بمقاييس
ومعايي����ر طبية دقيق����ة ،والبد لها
بفحوص دقيق����ة ،قبل أن
أن تم����ر
ٍ
تص����ل الى الحدود ،وبع����د أخ ِذ كل
الفحوصات المناس����بة ..عند ذلك
���مح بدخولها الى البلد ،وليس
يس� ُ
من ّ
حق أي شخص أن يستوردها،
دون أن تك����ون ل���� ُه موافق� ٌ
���ات
ٌ
���هادات صادرة من
حكومي����ة ،وش�
الصحةُ ،
تعلن إن الش����خص
وزارة
ّ
���خص اختصاص
المس����تورد ،ش� ٌ
وفوق الش����بهات ،لكن تعال وانظر
ال����ى صيدلياتنا في مدنن����ا ،تراها
عبارة ع����ن محالت بقال����ة ،تض ُم
كل ماه����و طالح م����ن األدوية ذات
المناشئ السيئة ج ّدًا ،والتي دخلت
الع����راق عب����ر المناف����ذ العراقية،
دون أيّة رقابة ،وتع ُد هذه األدوية
أدوية غي����ر نظيف����ة ،ربّما تؤدي
الى نتائج عكس����ية عن����د تداولها،
اض����ف الى ذلكّ ،
إن ه����ذه األدوية
تأتي عن طريق ُتجار كأي س����لعة
ُتش����ترى من األس����واق اإليرانية
والصيني����ة والهندية ،دون المرور
على الجه����ات الرقابية المختصة،
لذلك ن����رى إن الكثير من اصحاب
الصيدلي����ات ،يُخ ّي����رون المرضى
بن����وع الدواء ،فأحياناً ترى وصفة
متوسطة ،اليتجاو ُز سعرها عشرة
اآلف دين����ار ،ونف����س الوصف����ة
من منت����ج دوائي آخ����ر ،يتجاوز
س����عرها الخمس����ين أل����ف دينار،
الف����رق إن الثاني����ة معتمدة وكذلك
شيوع ظاهرة بيع تلك األدوية في
الطرقات وعل����ى االرصفة ،وهذه
الظاهرة غريب����ة ج ّدًا ودخيلة على
العراق ،وغير موج����ودة في اكثر
دول العال����م تخلفاً ،إ ّم����ا مايجري
���ل لالقتص����اد العراقي عن
من قت� ٍ
طريق اس����تيراد الم����واد الغذائية
المُعلّب����ة ،فح���� ّدث ودون ح����رج،
فالرفوف ممتلئة باألكياس الملونة
الجميل����ة والرس����وم الكارتونية،

ورس����وم الفناني����ن والفنان����ات،
والدعايات الرخيصة التي ُتش����جع
على الش����راء ،وخاص����ة تلك التي
تحوي بداخلها الحلويات والسكاكر
والعصائر الت����ي ي ّ
ُفضلها األطفال،
والتي غالباً ماتؤدي الى تعرضهم
الى الوع����كات الصحي����ة المعوية
واإلسهال ،واستعمالها على المدى
البعيد ،يعني تع����رض األطفال الى
الس����رطان ،وخير دليل على ذلك،
هو مانرا ُه يومياً في المستشفيات
من استقبالها األطفال وهم يتلوون
بس����بب تناولهم بعض العصائر أو
بعضاً من تلك األكالت المُعلّبة ،إمّا
اللحوم والدجاج واألسماك المُعلّبة
���عار رخيصة ج ّدًا
والتي تباع بأس� ٍ
على الرغ����م من ّإنها مس����توردة
دول بعيدة ج���� ّدًا وعبر البحار
من ٍ
بخس ج ّدًا،
والقارات ،لك����ن ثمنها ٌ
وهي دائماً منتهية الصالحية ،ولم
صحية
تمر على أي تفتيش ورقابة ّ
أو على سيطرة نوعيةُ ،تعنى بذلك
األمر ،ث���� ّم ن����رى ّ
إن هنالك بعض
الم����واد الغذائية الس����ريعة التلف،
مكان
والتي يج����ب أن ُتنقل م����ن
ٍ
الى آخ����ر ،تحت درج����ات حرارة
معين����ة ،خوفاً من تعرضها للتغيير
الكيميائي ،والت����ي بالنتيجة تض ُر
بصحة المواطن عند االس����تخدام،
ّ
مث����ل االلبان واالجبان ومش����تقات
الحليب ،حتى إن األمر وصل ليس
للتج����ار وحدهم ،ب����ل وصل األمر
للبطاق����ة التموينية التي تس����تور ُد
ُ
الدولة منتجاته����ا ،وبالذات وزارة

التج����ارة ،لكن بين فت����رة  ،نرى
ونسمع الفضائح بسبب رداءة تلك
المفردات ..فمرّة الشاي الرديء،
وم����رّة الحلي����ب الصين����ي ،ومرّة
الطحي����ن وبرادة الحديد الداخل في
تلك المواد الغذائيةّ ،
وكل مفردة من
مفردات تلك البطاقة التموينية التي
تعتب ُر الش����ريان للعوائل العراقية،
والت����ي لي����س له����ا إلاّ البطاق����ة،
لتستمر في الحياة !! لكن مايجري
هو جريمة ّ
بحق هذا الش����عب الذي
ُ
���تنزف ثروات����ه القومي����ة من
ُتس�
تجار ،يتاجرون
جيب����ه وتذهب الى ٍ
ب����ارواح العراقيي����ن ،ال يهمهم ما
يجري لذل����ك المواطن المس����كين
ألمراض بسبب
من ألم ،و ُتعرّضُه
ٍ
رداءة المستورد ،والذي يو ّزع من
ضمن البطاقة التموينية.
حقيقة إن األم����ر يتعدى ماذكرناه،
ليصل ال����ى الكثير من األمور التي
ُ
تصل العراق عبر الموانئ والمنافذ
الحدودية ،ابتداءاً من مواد البناء
ُ
تحمل المواصفات العالمية،
التي ال
وال حت����ى المواصف����ات العراقية
في البناء ،ناهيك عن االس����تيراد
العش����وائي لتل����ك االش����ياء ،دون
األخذ بنظر االعتب����ار ،نوع البناء
العراقي ،واخت��ل�اف االجواء بين
الدول ،ورداءة تل����ك المواد ،حتى

ّإنها ال ُ
يمكن اس����تخدامها في بناء
حظيرة للحيوان����ات ،خوفاً من أن
يح����دث مايُكره ،اض����ف الى ذلك،
االجه����زة الكهربائية التي اصبحت
البيوت العراقية ،وبسبب الحرمان
الذي م���� ّر على العراقيي����ن ،وبعد
ارتفاع الق����درة المالية للمواطن..
فص����ار المواطن لزام����اً عليه أن
يش����تري ما موجود في الس����وق،
وه����و بحاج����ة ماس����ة ال����ى تلك
االجهزة المنزلي����ة التي ُح ِرم منها
ألعوام طويلة ،ليجد نفسه مشروع
ٍ
نصب وأحتيال التج����ار العراقيين
واألجانب ،فاألعطال المتكررة لتلك
االجهزة ،وعدم وجود قطع الغيار
لها ،أ ّدى بالتالي لرميها ،وش����راء
أخرى غيره����ا ،بعد أن اُفرغ جيب ُه
بس����بب انبهاره ..لوجود الماركات
المزيفة عليها ،وال نبتعد بعيداً عن
اجهزة االتصال التي غزت السوق
وباسعار مناسبة ج ّدًا ،وهي
أخيراً،
ٍ
من مناشئ صينية أو سنغافورية،
وال يتعدى عمر تلك االجهزة األيام
..على الرغم من حملها وحس����ب
المظه����ر ،لمواصف����ات ال توج����د
حتى باالجهزة الم ّ
ُصنعة من ارقى
المناش����ئ ،ولو عدن����ا لما يجري
الي����وم ف����ي الش����ارع العراقي من
غزو غير مُنظم للس����يارات،ومن
مناشئ متعددة ،وموديالت حديثة
ج ّدًا ،لكن الواقع إن تلك السيارات
ال تحم� ُ
���ل المواصفات العراقية من
ارتفاع لدرجات الحرارة أو تحملها
لألجواء العراقي����ة المُغبرة فتراها
دائماً حبيس����ة كراجات التصليح،
واصحابها يعان����ون من أمراضها
الدائم����ة ،وع����دم وج����ود المواد
االحتياطي����ة لتلك الس����يارات التي
ولوث����ت البيئة
ملئت الش����وارعّ ،
العراقي����ة ،و ل����و دققن����ا باألرقام
دفع الى التجار والش����ركات
التي ُت ُ
المس����توردة من الدول المجاورة
واألجنبي����ة ،مقاب����ل تل����ك المواد،
لوجدن����ا إن العق����ل عاج���� ٌز ع����ن
اس����تيعاب مايجري من هدر لتلك
العمل����ة العراقي����ة ،والت����ي اصبح
العراقيون يفرغون جيوبهم منها،
لتذهب أموالهم ال����ى الغير ،بدون
أن تلتف����ت الجه����ات الحكومي����ة،
إليقاف ه����ذا النزيف المس����تمر ،
وال����ذي مضى عليه اليوم اكثر من
أثني عش����ر عامًّا ليتج����اوز الرقم
المليارات الس����بع م����ن الدوالرات
تذهب الى جيوب الغير،
س����نوياً..
ُ
وتأت����ي للعراقيين مواد ُس����مّية أو
مواد نافذة الصالحية أو مواد غير
مالئم����ة للواقع العراق����ي ،احياناً
نش����ك إن الذي يجري في العراق،
هو أم ٌر عف����وي أو ٌ
فعل بريء،بل
نعتق����د إن هنال����ك إس����تراتيجيات
ممنهجة ،تق����و ُم بها دوائ ٌر معادية
للعراق ،إلبقائ����ه رهين تلك الدول
والش����ركات ،والتفاتة بسيطة من

أردوغان والطائرة الروسية
 خطورة أن يكون رأس البالد عميالًالعم��ل�اء ف����ي تعريف����ي ،ليس����وا
بالض����رورة م����ن يس����تلم األموال
مقاب����ل خدماتهّ ،
وإنما من يس����تلم
أي ش����يء ،كأن يكون السلطة أو
المال ،مقابل تلك الخدمة المضادة
لمصالح ب��ل�اده ،وهنا ق����د يختلط
علين����ا العمي����ل والسياس����ي الذي
ي����داري الق����وي ،دون ارتباط أو
الت����زام بأجندت����ه ،وهنالك منطقة
رمادية بال ش����ك ،لكن عندما تكون
التضحية بمصالح البالد واضحة،
يمكنن����ا أن ُنطلق أس����م “العميل”
دون قلق.
أردوغ����ان بالنس����بة ل����ي م����ن
الشخصيات التي ال ُ
يمكن أن تكون
إلاّ عميلة ألميركا وإس����رائيل ،بعد
موقفه من سوريا ،فالحجج بحماية
الشعب الس����وري والديموقراطية،
ال يمك����ن أن تصل إلى ح ّد إش����عال
الرئيس ،الحرب م����ع بل ٍد آخر من
أجله����ا ،مهم����ا كان ه����ذا الرئيس
وبح ّب
مهووس����اً بالديموقراطي����ة ُ
ش����عب جيرانه ،دع عنك أن ينتظر
من داعش أو لواحقها ،تأس����يس
الديموقراطي����ة ف����ي البل����د الذي
يسه ُم بتدميره ،وقد خسرت تركيا
بس����بب موقفه من سوريا ،خسارة
ُ
،حيث كانت
اقتصادية ليست قليلة
السوق السورية مفتوحة للبضاعة
التركي����ة ،إضاف����ة إل����ى الكلف����ة
العس����كرية واألمنية والمستقبلية،

صعب للغاية دف����ع رئيس دولة ما
ٌ
ً
عميال،
أو حكوم����ة ما أن يك����ون
ألن ُه من الصعب أن تق ّدم لمثل هذا
الشخص ،مهما كانت أخالق ُه ،ثمناً
لتلك العمالة ،يس� ُ
���تحق المخاطرة،
فهو ُ
يملك ما يكف����ي وزيادة ،لكن
من الممكن ج ّدًا ،أن ُت ّ
جند مرشحين
للرئاس����ة بعد اخت����راق احزابهم،
وتدعمهم للوصول إليها ،وأتصور
أن أردوغ����ان قد م ّر بهذا الطريق،
وكذلك هوالند (ال����ذي تمّت إزاحة
المرش����ح األول بفضيح����ة مفتعلة
ليُفس����ح المجال ل����ه) وبلير ،فهم
جميعاً ال يتصرفون حسب مصلحة
���ف كان لتلك
بالده����م ب����أي تعري� ٍ
المصلحة ،لكنهم يراعون المصالح
ً
���كل ال ي� ُ
مجاال
���دع
األمريكي����ة بش� ٍ
للشك في استحقاقهم لتلك الكلمة،
وفي الماض����ي كان المطلوب من
العميل أن يضح����ي بمصالح البلد
االقتصادي����ة ومس����تقبل ش����عبه،
كما ه����و الحال مع ُح���� ّكام الخليج
العرب����ي (إغراق الس����وق بالنفط
وتحمل الخسارة) أو نوري السعيد
أو بينوش����يت وغيره����م ،لصالح
الشركات األجنبية واألثرياء ،لكن
المطل����وب من عمي����ل اليوم ،أكبر
بكثير ..ليشمل ح ّد تعريض بلدانهم
للخط����ر! فال يمكن ألحد ان يقنعني
بأن حركة أردوغان بضرب الطائرة
الروسية من عندياته ،وأنها ليست

أوامر مباشرة ،فعدا خسارة العديد
من المش����اريع االقتصادية الكبيرة
من انابيب نف����ط وغاز ومفاعالت
وتبادل تجاري يصل الى  40مليار
دوالر ،وعدا احتم����االت أن تدعم
بقوة ،أيّة حرك����ة كردية
روس����يا ّ
مضادة لتركيا ،والعالقة مع أرمينيا
ُ
يستهان به
وغيرها ،فهناك خط ٌر ال
من ر ّد الروس بضربة مباش����رة،
وإن تطورت األمور وخرجت عن

زح� ٌ
���ف مليوني كبير كل عام نحو
كربالء المق ّدس����ة من كافة أنحاء
العراق والعالم العربي واإلسالمي
 ,يُق ّدر بعش����رة مليون زائر  ,يبدأ
ف����ي الخامس من ش����هر صفر،
وينتهي في العشرين منه ..ذكرى
أربعينية س����يد الش����هداء اإلمام
الحس����ين  ..رغم البرد القارص
واإلمط����ار ف����ي فصل الش����تاء
والشمس الحارقة والحر الشديد
بدعم حكومي
في فصل الصيف،
ٍ
واضح من خ��ل�ال صرف الوقود
كالنف����ط األبيض وغ����از الطبخ ،
وتأمين سيارات النقل للزائرين،
إضافة للحماية األمنية بتحش����يد
أكثر من (  ) 30ألف عس����كري
ومتط����وع  ,مع تقدي����م الخدمات
الطبي����ة المتمثلة بالمستش����فيات
الميداني����ة والمف����ارز الطبي����ة ,
أضف إلى ذلك ،تبرعات األهالي
الطوعي����ة بمئ����ات الماليين من
الدنانير والم����واد العينية ُ ,
حيث
ُتق���� ّدر المبال����غ المصروفة على
تلك الزيارة ،بأكثر من ملـــــــيار
دوالر سنوياً !!
ُ
يتطوع
حت����ى أعمال التنظي����ف
لها عراقي����ون وأجان����ب كعمال
نظافة مع قيام بلديات المحافظات
بتوف����ر اآللي����ات المطلوبة  ..إن

الجميع هنا ،الغني منهم والفقير
المتعلم واألمّي تراهم في  -طريق
ّ
“المش����اية” – كما يُسمّوا شعبياً
 ,يحمل����ون أدوات التنظيف بكل
ً
خدمة لل����زوار وإيماناً
تواض����ع،
منهم برس����الة اإلمام الحس����ين
الخالدة في التضحي����ة والفداء ,
هذه التظاهرة العالمية الس����لمية
ض ّد التطرف وض ّد العنف ،تشاه ُد
فيها العطاء الخيالي ،وتس����تله ُم
دروس����اً في الضيافة والكرم من
األهالي البسطاء الذين ال يتوانون
ولو للحظة واح����دة في تقديم كل
ما يمكنهم للزوار دون النظر إلى
قيمت����ه وحجمـــــه  ,و هنالك من
يقف وس����ط الطري����ق ،ليق ّدم لك
قناني الم����اء والمناديل أو يرش
عليك العطور وماء الورد  ,إضافة
ُ
���اعدك بكلماته
إلى من يقف ويس�
على المش����ي والتذكير بالثواب,
حتى خدم����ات االنترنت ،متوفرة
في سرادق األكل والمنام لغرض
اإلتصال باألهل واألصدقاء  ,األم ُر
ذاته حينما تدخل النس����اء إحدى
مخيمات االس����تراحة ،تستقبلهن
سيدات وفتيات من اللواتي وهبن
أوقاتهن لخدمة الزائرات أس����وة
���اءلت ً
ُ
مرة  :لماذا
بالرجال ،تس�
هذه الضيافة المفرطة والصرف

الهائل ؟ ونحن ُ
نعيش أزمة مالية
خانق����ة يم ُر به����ا الع����راق حالياً
بس����بب اقتصاده الريع����ي الذي
يعتم ُد على تصدي����ر النفط الخام
ال����ذي ته����اوت أس����عار ُه مؤخراً
إلى النص����ف ،دون أن تكون لنا
موار ٌد أخرى فعّالة ،ترف ُد موازنة
الدولة باألموال ومنها الس����ياحة
الدينية الغير مُفعّلة ،كما يجب من
قبل الحكومة المركزية الس����ابقة
والحكومة الحالية ،وفق المعايير
الدولية.
أس����ئلة كثي����رة دارت بمخيلتي

السائرون نحو المجد

الس����يطرة ،فقد تنتهي بقنبلة ذرية
على انقرة! لذلك فال يمكن لرئيس
دولة مث����ل تركيا أن يفعل من ذاته
ما فعل أردوغان مهما كان احمقاً!
قبل بضعة سنوات هاجمت القوات
الجورجي����ة ،الق����وات الروس����ية
عل����ى الح����دود ،فأع����اد بوتي����ن
الضربة بضرب ٍة حاس����مة ،افقدت
جورجي����ا مقاطعتين من مقاطعاتها
“المس����لوخة” من روس����يا ،هما

حمزة الجناحي
الدول����ة العراقي����ة ،للحف����اظ على
ارواح الن����اس وممتلكاتهم ،تق ّدم
الكثي����ر لالقتص����اد العراق����ي ،وال
نطالب من الدولة أن تغلق الحدود،
لكن نطالبها بدراس����ة الصالح من
الطالح من تلك االشياء الداخلة الى
العراق .
السوق العراقية ممتلئة بالمستورد
األجنبي ،سواء اكان ذلك صناعياً
أم زراعي����اً ،ربّم����ا البعض منا ال
يعطي ش����ديد أهتمام����ه بالم ّ
ُصنع
المس����تورد الموجود في الس����وق
العراقي����ة ،لكن ه����ذا البعض أبداً،
ال يمكن أن يوازي بين المس����تورد
الزراعي والمس����تورد الصناعي،
فه����و اذا ل����م يبرر س����كوته بعدم
ُ
يدخل الى
االنزعاج أو الحزن مما
العراق من ما يصنع خارج العراق،
ويس����تورد بعملة صعبة ،باألمس
القريب والقريب ج ّدًا ،كانت العملة
قد انهارت ،ول����م تعد لها قيمة في
الس����وق العالمية ،وأصبح الدينار
وقتها ال يساوي شيئاً ،ربّما نقول
إن الم ّ
ُصن����ع من ال����دول األجنبية
وبالرغم من رداءته هو ُ
أقل تأثيراً
على المواطن ..بالحزن وهو يج ُد
عملته ُتس����رق منه به����ذه الكمية،
وب����دون أي رد س����ريع ،للحف����اظ
عليها ،لكن ذاك المواطن نفس����ه،
ي����زدا ُد حزناً ،ويرتف����ع لديه ضغط
ُ
تسرق منه
الدم ،وهو يرى عملته
هذه المرةّ ،
وإن كل ما موجود من
ُخض����ر وفواكه ولحوم وأس����ماك
ويدفع ثمنها العراقيون
مستوردة،
ُ
تذهب الى جيوب
من أموالهم التي
ُ
وخزائن دول أخرى ،كانت باألمس
تس����تور ُد كل ما تحتاجه من فواكه
وخضر ولحوم من العراق ،خاصة
تلك الدول المجاورة والتي ال ُ
يمكن
أن نق����ارن اراضيه����ا باألراض����ي
العراقية وتنوع تربتها وأجوائها،
مثل ترب����ة وأجواء الع����راق ..كل
شيء من تلك المنتجات الزراعية
مس����تورد ،ابتداءاً م����ن الطماطم
وانتهاءاً بالفواكه ..كل ش����يء أمّا
س����وري أو إيراني أو مصري أو
كويت����ي أو س����عودي أو تركي أو
هن����دي أو صيني ،وإ ّم����ا اللحوم..
س����واءاً كانت حم����راء أم بيضاء،
فالحدي� ُ
���ث عنه����ا مؤل����م !! المهم
تدخل هذه المنتجات الزراعية الى
العراق ،بدون رقابة وال ش����هادات
صحي����ة وم����ن مداخ����ل حدودية
ّ
متنوعة ،وأحياناً ناقلة معها بعض
األمراض المنتش����رة ف����ي مناطق
االنت����اج ،والت����ي تختل� ُ
���ف فترات
اإلصابة به����ا في الع����راق ،نظراً
الختالف فترات الزراعة ،مليارات
خمس أو س����ت من ال����دوالرات،
ُتدفع الى الدول المُص ّدرة إلنتاجها
الزراع����ي  ..كان م����ن الممكن أن
تس����تغل تلك الملي����ارات في تنظيم
حملة تطويرية للقط����اع الزراعي

المنهار ف����ي العراق ،والتي اصبح
الفالح نتيجتها ،بعيداً عن أرضه،
بس����بب عدم حصوله على مردود
فائدة من الزراع����ة ،لغالء الوقود
والمبيدات واألس����مدة الكيماوية،
ناهيك عن ارتفاع نس����بة الملوحة
في األراض����ي الزراعية ،بس����بب
ُش����حة المياه التي يم ُر بها العراق
حالي����اً ،وال����ذي يج����ري اليوم في
العراق،هو اس����تيراد ُه للمحاصيل
الزراعي����ة الداخل����ة ف����ي البطاقة
التموينية ،وكذلك الحال بالنس����بة
دول حديثة
للخضر والفواك����ه من ٍ
عهد على التطور الزراعي ،وهي
باألم����س القريب كانت تس����تورد
من الع����راق ما تحتاج ُه ،بس����بب
وفرة النات����ج العراقي الذي يغطي
االس����تهالك المحلي ويفيض ..تلك
تتلمس الطريق
الدول بدأت اليوم،
ُ
الصحيح بأدخال الزراعة الحديثة،
للحص����ول على انت����اج وفير دون
ٌ
غزارة في المياه،
أن تتوف����ر لديها
ُحسنة من البذور
وزراعة أنواع م ّ
المُهجن����ة ،والمهم في تلك العمليه
كله����ا ،ه����و اس����تخدام الزراع����ة
المغط����اة ،مثل البي����وت الزجاجية
أو البيوت البالس����تيكية أو االنفاق
المغطاة ،وبتقنية التنقيط أو الري
بالرش ،والتي كان العراق س����باقاً
ف����ي العمل عل����ى ه����ذه الزراعة،
ُ
والتي تعطي انتاجاً
يعادل عش����رة
مرات ،مايعطيه الدونم الواحد في
بيت زجاجي ،ال
ح����ال الزراعة في ٍ
تتجاوز مس����احت ُه  450مترمربع،
فالكويت أو السعودية أو إيران أو
حتى الصين ذات الملياري نسمة،
ليس لها انهار مثل العراق ،وليس
لها ٌ
تربة كترب����ة العراق واجوائها
متش����ابهة ف����ي كل جهاته����ا ،لكن
الي����وم بدأت ه����ذه ال����دول ُتص ّدر
���عار مناس����بة ج ّدًا،
للعراق ،وبأس� ٍ
بسبب تدخل الحكومة المباشر في
دع����م الفالح  ،حتى ل����و اضطرت
تلك الحكومات لش����راء المحصول
والمنت����ج ،وإتالف����ه ،والمهم هو
اس����تمرار الفالح بالزراعة ،وعدم
ترك����ه ألرض����ه !! وف����ي كل دول
العالم وليس اليوم فقط ،تس����تخدم
وزارات الزراع����ة وف����ي العراق
أيضاً ،نظام التقويم الزراعي ،وهو
عام� ٌ
���ل في كل العالم وليومنا هذا،
والنظام هذا ال يس����مح بدخول أي
منتج زراعي في أوقات المواسم،
للحف����اظ عل����ى المنت����ج المحلي،
وحماي����ة الفالح في تل����ك الدول،
وحتى  ،فال يسمح بدخول أي نوع
من تلك المحاصيل ،حتى ال تنافس
المحل����ي ،وبه����ذه الطريقة يكون
الفالح العراقي مطمئناً ببيع وارده
الزراعي ،حتى لو كان ذلك بفارق
أعلى بالسعر ،ألن الفرق هو عملة
باقي����ة عراقية داخل الع����راقّ ،
إن
الح����ل األمثل للحف����اظ على العملة

العراقي����ة وبقائها داخ����ل العراق،
وعدم تهجيرها ،بس����بب استيراد
المنتج����ات الزراعية م����ن الدول
األجنبية ،هو التحول الى الزراعة
المغط����اة ،واس����تخدام التقني����ات
الزراعية الحديثة ،وتدخل الحكومة
العراقية بشراء المنتج الوطني من
الفالح ،ودعم����ه دعماً ال محدود،
وبالتالي جعل ُه يتوجه الى الزراعة
التي هي تختلف كثيراً عن الزراعة
العش����وائية الس����ابقة ،وكذال����ك
بإنتاج أوف����ر وأنواع أفضل ،كذلك
ً
محاصيال
الزراعة المغطاة ،تعطيك
وخض����راوات في غير موس����مها
الحال����ي ،بس����بب صناعة ظروف
مالئمة داخ����ل البي����ت الزجاجي،
يناسب نوع المزروع فيه ،وكذلك
ّ
توفر هذه الزراعة نسبة تزيد عن
 50%من الماء ،لقلّة حاجة النبات
للماء ،وعدم وج����ود أي ضائعات
للمياه ناهيك ع����ن األنواع الجيدة
لإلنت����اج ،والحصول عل����ى أنواع
تفوق النوعيات التي نحصل عليها
في الزراعة االعتيادية ،ومقاومتها
لألمراض أيضاّ جيّدة ،ليست هنالك
أيُّة مفاج����أة للمتخصصين لو بيّنا
إن تل����ك الطريق����ة م����ن الزراعة،
���ن الحص����ول منه����ا على ّ
ممك� ٌ
كل
األنواع من الفواكه والخضر ،مثل
الرقي والبطيخ والفراولة والفلفل
والفاصولي����ا والخي����ار والطماطم
والباذنج����ان والبامي����اّ ،
وكل م����ا
يحتاج����ه المطب����خ العراق����ي من
محاصيل ُ
وخض����ر ،الواضح اليوم
إن عدم وجود سياس����ة اقتصادية
مبرمجة وخطط مدروسة للنهوض
بالواقع الزراعي الذي ُ
اليقل أهمية
عن باق����ي القطاعات ،ب����ل يُعتب ُر
هو القطاع األه����م للنهوض أيضاً
بالواق����ع االقتصادي ال����ذي يعتم ُد
عل����ى النفط وإهمال ه����ذا القطاع،
جعل التدخل السافر من قبل الدول
المجاورة والبعيدة ُ ،تغرق السوق
العراقية بس����لع ومنتجات رخيصة
وغير جيّدة ،وجعل المنتج المحلي
يتنحى ،وال يس����تطيع المنافس����ة
ُ
يدخل للس����وق العراقية ،وهذا
لِما
بدوره يؤدي الى فقدان المليارات
م����ن ال����دوالرات الت����ي تأتي عن
طريق النفط ،وكذلك القضاء على
قطاع مهم يضاهي القطاع النفطي
ب����ل يتجاوز ُه أهمية ،البد من وقفة
تأمل للع����ودة بالقط����اع الزراعي
والحيوان����ي ال����ى س����ابق عهده
وإيق����اف النزيف الدائ����م لالقتصاد
العراق����ي والع����ودة به ال����ى خانة
المُص ّدر وليس المستورد .
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أبخازي����ا وأوس����يتا الجنوبي����ة!
���ي ّإن����ُه لم يك����ن لجورجيا
وطبيع� ٌ
في اعتدائه����ا أي فائدة ترتجى أو
أي ه����دف ،فال مفر م����ن أن ُه جاء
بتخطيط من الخ����ارج ،غصباً عن
جورجي����ا ومصالحها ،فخس����رت
ما خس����رت! في وقتها كان وزير
ُ
يحمل الجنس����ية
الدفاع الجورجي
اإلس����رائيلية!! والحقيق����ة أننا ال
نحتاج أن ننظر بعيداً ،لنجد األمثلة

عل����ى ه����ذا الموض����وع ،فوجود
العبادي على رأس الس����لطة ،هو
الس����بب المباش����ر في بقاء داعش
على األرض العراقي����ة اليوم ،لقد
حماه����ا وأمّن لها االنس����حاب من
تكريت ،وهاه����و اليوم يحميها من
الضربات الروس����ية ،رغم الضغط
الشعبي والسياسي الشديد ،فلم يعد
هنالك عراقيون حس����ب تقديري،
ال يؤمن����ون إن داع����ش أمريكية
إسرائيلية ،وإن الوجود األمريكي
في العراق ،لغرض حمايتها وليس
العكس ،وحت����ى العب����ادي وفالح
الفياض مقتنعين بذلك تماماً ،لكن ُه
يعرّض مستقبل العراق كله للخطر
اإلرهابي اإلس����رائيلي ،وهو يعلم
دمار تام لكل
مدى ما يعني ذلك من ٍ
تكف حماية داعش،
شيء ،وإن لم ِ
ف����أن العب����ادي قد جاء بمش����روع
الح����رس الوطني ،وهو مش����روع
إس����رائيلي بح����ت وواضح الهدف
تمام����اً ! أميركا تطال����ب عمالئها
ب����أن يعرّضوا بلدانه����م للخطر في
س����بيل اجندته����ا ،وأن يجعلوا من
بلدانهم مصدات ضربات وهراوات
اعت����داءُ ،تحط����م خصومها ،حتى
ل����و تحطم����ت تلك البل����دان معها!
ولق����د برهن الحش����د إن داعش لم
تكن جبارة ،وبالتالي فأن مش����كلة
العراق والخطر األكبر عليه ،ليس
أبو بكر البغدادي ،بل حيدر العبادي

نفسه! إن األذى والخطر الذي يعرُّض
العبادي العراق ل����ه بوجوده على
قمة الس����لطة (أو من سيقوم بدور
ً
���تقبال) ،ال حدود له،
العب����ادي مس�
ويتعدى كثيراً التحطيم االقتصادي
المعت����اد ،والج����اري أيض����اً على
قدم وس����اق في حكوم����ة العبادي،
حكومت����ا العب����ادي وأردوغ����ان،
مثاالن ناصعان على خطورة إبقاء
عمالء اميركا وإسرائيل على رأس
الس����لطة في أي بل����د ،مثلما كانت
حكوم����ة جورجي����ا التي خس����رت
أراضيها ،فيجب على الش����عب أن
يعي الخطر الش����ديد لعمالء القمة،
ويعل����م أنهم ل����ن يس����تطيعوا أن
يرفضوا لس����يدهم أبشع المهمات
طرق
وهم في ٍ
بحث مس����تمر عن ٍ
لتنفيذه����ا ،وإن هم ه����دأوا برهة،
فه����م ال يفعلون ذلك إال كما يتكيس
الفيروس في انتظار الجو المناسب
ُ
سباق
نحن في
ألوامر الضرب !!
ٍ
م����ع الزم����ن ويجب أن ي����زاح كل
م����ن يتعلق بأميركا وإس����رائيل أو
له عالقة مش����بوهة بأذنابهما قبل
فوات األوان!

شاكر عبد موسى الساعدي

وتمني����ت ل����و يجيبن����ي عليه����ا
أحد م����ن المختصين بالش����ؤون
ُ
فتذكرت
االقتصادي����ة والديني����ة،
فت����رة الحص����ار الت����ي عاش����ها
الع����راق أي����ام التس����عينيات من
القرن الماضي ،بعد احتالل دولة
الكويت من قبل النظام الس����ابق,
كي����ف كان العراقي����ون يطبخون
الطع����ام ويوزعوه عل����ى البيوت
والمارة من الناس ،رغم عس����ر
الح����ال وانخفاض قيم����ة الدينار
آن����ذاك  ,و من����ع الن����اس م����ن
زيارة اإلمام الحس����ين سيراً على

اإلقدام  ..وأتسائل دائماً  :أليس
الفقــــــــراء أولى بهذه الخدمات
ونحن أغنى بل����د في العالم ،لوال
السياس����ات الطائشة للحاكمين ؟
أليست (وفي أموالكم ٌ
حق للسائل
والمح����روم ) هي الفريضة التي
أوجبها اهلل على المسلمين  ,ومن
األجدى بن����ا إن نتفانى في خدمة
المحتاجين والفق����راء !؟ ويأتي
الجواب بأن المحتاجين والفقراء
يأكلون ويش����ربون طيلة أربعين
يوماً من هذه الس����فرة الممدودة
م����ن جن����وب العراق ووس����طه

وش����ماله إلى كربالء المق ّدس����ة،
يتبارى فيها النشامى أبناء العراق
االصالء ..سليلي الضيافة العربية
األصيل����ة واألخ��ل�اق الحمي����دة،
لتقديم المأكوالت والمش����روبات
لهؤالء الرجال والنسوة واألطفال
 الس����ائرون نح����و المج����د -بطريقته����م التقليدي����ة المتوارثة
من األج����داد ث ّم اإلب����اء واألبناء
 ..أتمن����ى فع� ً
�ل�ا ،أن تكون هنالك
مش� ٌ
���اركة مجتمعية م����ن األهالي
والحكومة فقط ،وليست مشاركة
سياسية يستغلها بعض رجاالت
الحكوم����ة والبرلم����ان وأحزابه
المتأس����لمة في خدم����ة الزوار,
وأن تك����ون هكذا مناس����بة بعيدة
عن السياس����يين الفاسدين الذين
يس����تغلون المناس����بات الدينية،
إلبراز وجوههم الكالحة ،وأيديهم
وجيوبه����م الملطخ����ة بالفس����اد
وس����رقة المال العام ،لكي يبرزوا
كرمهم المفعم بالس����حت الحرام،
���راض انتخابي����ة ليس غير ,
إلغ� ٍ
أتمنى م����رّة أخرى أن تكون خير
فرص����ة لنغيّر صورتنا التي بدأت
تتلوث بس����واد العنف والتعصب
الطائف����ي المقي����ت الموروث من
عفن التاري����خ  ,وفرصة لتطهير
النفس األمّارة بالسوء ومحاربة

���كل
الفس����اد اإلداري والمالي بش� ٍ
ج���� ّدي ال����ذي ُتذ ّكرنا بمس����اوئه
المرجعي����ة الدينية الرش����يدة في
النجف األشرف كل خطبة جمعة.
بعد رحلت����ي المتواضعة على -
ّ
“المش����اية”  -بين ميسان
طريق
وكربالء  ,ال أتردد في القول مرّة
أخرى للفاس����دين  ,بأن ال مكان
لكم اليوم امام ما رأيناه من عطاء
وكرم وأخالق لخدمة زوار اإلمام
الحس����ين  ،وهم الفقراء إلى اهلل،
وليس لم����ن انتخبوه����م وخانوا
األمانة التي حملها البعض فكان
ً
وبدال من أن يسير
ظلوماً جهوال ,
رجاالت السلطة هؤالء نحو المجد
الذي س����ار عليه اإلمام الش����هيد
وصحب����ه األبرار ،س����ار البعض
منهم نحو الفساد والرذيلة  ,كما
قال المف ّك����ر اإليراني الكبير علي
ش����ريعتي ( : ) 1933 1977-
(( أن مش����كلتنا نحن المنتسبين
لإلس��ل�ام ُ
منذ قرون  ,ال تكمن في
عدم تطبيقنا لإلسالم  ,بل في أننا
لم نفهم ُه بعد )) .

