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اللـهفة  الـصادقـة  بالـيوم الذي
تـــتــاح  فــيه الــفــرصــة  لــعــودة
الــــــشـــــمس  فـي االشـــــراق  من
جـــديــد..ولـــكـن  الــلـــيـل مــا زال
ســــــــــــــــائـــــــــــــــدا  والـــــــــــــــظـالم
حالكا..واشجار  النخيل في كل
مــكــان  مـجــرد هــيــاكل  سـوداء
عـــاريــــة األغـــصـــان  وكــــأنـــهـــا
خــطــوط ســـراب  رســمت  عــلى
صـــفــحـــة  األفق.. ورغم كل ذلك
تقـترب مـني  الرغـبة  كل مـساء
الى اخـذ مـقـعدي امـام  الـتـلـفاز
الجـد نفـسي جـالسـا  في شـرفة
بــيـــتي  اســتـــمــتـع بــنـــســمــات
الـغـروب  مـنـهـمـكـا  في الـبـحث
عـن قـــــــــــــنـــــــــــــوات  أفــــــــــــضـل
مـشـاهــدتـهـا..مــتـنــقال من قـنـاة
الـى اخرى  مـحـاوال  ان الـتمس
منها مخرجا..واالنتقاء  يحتاج
الى براعـة  خـاصة  في الـثـبات
على قنـاة بعـينهـا  ومشاهـدتها
حـتى  انـتـقي  مـنـهـا  مـا يـروق
لي بــاحـثـا عن الـوردة الـنـاظـرة
بـــــ اشــــواك  االحـــــداث..وعن
الــبـــســمـــة الــرقــيـــقــة  في وجه
مـواطن يعـاني احلـرمـان..وعـند
األنــغــمــاس في رؤيــة مــشــاهــد

الــنـــســيــان  وكــتـــمــان ضــيــقي
وكـــــــــأنـي أدور فـي دوامــــــــة  ..
وتـــروح الــذكـــريــات  تـــطن  في
دمـــــــــــاغـي  كــــــــــضـــــــــــربــــــــــات
ــطـارق..وتــدور وادور مــعــهـا ا
وعــــــيـــــــنــــــاي  تــــــبـــــــرزان  من
محـجريهما  حـزنا  على ما الت
ــة  الــتي  ال ـــؤ  الـــيه االمــور ا
تـــتـــوقف  بل تـــزيـــد  عـــلـى مــر
االيــــام..واهــــيم بـــــاحــــثــــا  عن
اخلـالص  من صــداع  يـــنــغص
نـصف ايـامي  بـسـبب االحـداث
الـــدامـــيـــة  الـــتي  تـــعـــرضـــهــا
الــقـــنــوات الــفـــضــائــيـــة  عــبــر
نشـراتها االخبـارية.. واصابني
ـــلل  والـــيـــأس  من االوضــاع ا
ـنـطـقـة  بـرمـتـها ـتـردية  في ا ا
وخاصة  في بلدي العراق الذي
 تـوقف فيه  انـبعـاث  البـسمات
الـــــــــــــســــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــدة  الـى
الـثغـور..والـضحـكات  الـطـليـقة
الـى الــــصــــدور.. واحــــتــــجـــاب
الـــشــمـس  عن وادي الـــرافــدين
مـــنــذ أمــد طــويـل..وبــدأ الــفــرد
العـراقي  يسـخط  على االجواء
ـة ـســتـد ــلـبـدة  بــاالحـزان ا ا
ويــحـلم  وعــيـنه تــلـمع  بــبـريق

 يـــوم في مــديــنـــة انــقــرة الــتي
حتــــيـط بــــهـــــا  تالل  عـــــديــــدة
مـــتــنــاثــرة تــكــســوهــا  االوراق
اخلـــضـــر  واالزهـــار الـــزاهـــيــة
بـحـلـة وارفـة  فـاتـنـة..والـشمس
الـــســـاطـــعـــة  تـــتـــراقص فـــوق
نــاطـحـات الـسـحــاب  اجلـمـيـلـة
بهنـدستها  وزخرفـتها  الرائعة
ــديــنــة لــفي ذهــول  من واهل ا
شـرق  في بداية هذا الـطقس  ا
فـصل الــشـتـاء  حــيث ألـفـو  ان
يروا  في اليوم الـواحد  مزيجا
فارقات  من غيوم وامطار من ا
غزيرة  وثلـوج  تكسو الطرقات
 وشــــمس  مــــشـــرقـــة  لــــبـــضع
ســــاعـــات..ورغم هـــذه االجـــواء
ـتـاجر تـخـلبك الـشـوارع  ذات ا
ـبــاني  الـتي تــمـثل االنــيـقــة وا
احــــــدث مـــــــا وصـل الــــــيـه  فن
ـعـمار الـعـصري..وبـيـنمـا  انا ا
ارتــــادهـــــا  ال انــــسـى  بــــلــــدي
احلـــبـــيـب الـــعـــراق واوضـــاعه
أسـاوية  الـتي تـكاد حتـرمني ا
من الـــراحـــة والـــنـــوم  وتـــؤرق
جفـوني فـأقضي الـسـاعات  في
الـتـجول  في الـطـرقـات  عـساي
أصـاب  بأعـيـاء يسـاعـدني على
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ـرأة ومــا حتـظى به يـعــدّ واقع ا
هـي والـــطـــفل مـن دعم ورعـــايـــة
مـقياسا لـرقي وتقدم أي مـجتمع
 و مـخـطئ من يظن انـهـا نصف
اجملـتـمع فــهي اجملـتـمع كـله  اذ
ــعــمل الـثــقــافي الـتــربـوي هي ا
الذي يخرج األجـيال وهي رفيقة
الــدرب وشـــريــكــة احلــيــاة وهي
االخت والـزمـيـلــة والـصـديـقـة ..
بـدونـهـا ال تـســتـقـيم احلـيـاة وال
ـاء  يـثـمـر عـطـاء وال يـسـتـدام 
لـــذا فــــاالهـــتـــمــــام بـــواقــــعـــهـــا
ومـعـانـاتـهـا مع الـسـعي إليـجـاد
ــشــكالتــهــا احلــلــول اجلـــذريــة 
وآلـيـات الـتـنـفـيـذ كل هـذا يـشكل
قـطعـا حتـوال جـذريـا عـلى طريق
تـقـدم اجملـتـمع .  في بالدي بالد
الـــرافــدين حــيث خط اول حــرف
وانـشـأت اول مـدرسـة وسن اول
قـانـون نالحظ مع األسف تـزايدا
غـير مسـبوق في معـدالت العنف
رأة وارتـفاع في بـأشـكاله ضـد ا
نـسب ما يسـمى بجـرائم الشرف

ولـــــو من بـــــاب الــــشـك والــــظن
والـــريــبــة مـع ارتــفــاع مـــخــيف

بنسب الطالق. 
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وتشير اإلحصاءات والدراسات
الـى ان ثــــلث نــــســـــاء الــــعــــالم
يتعرضن للتعنيف واالعتداءات
على اختالفها  وان للنساء في
الـعـراق والـســودان وفـلـسـطـ
الــــنـــــصـــــيب األوفـــــر من تـــــلك
االنــتـهــاكـات . ومـع عـدم وجـود
ـرأة الـعـراقـيـة قـوانـ حتـمي ا
من الـعـنـف احملـيط بـهــا فـانـهـا
ـــفـــردهـــا كل ظــــلت تـــصـــارع 
اشـكالـه وأوله العـنف األسري 
ـنـاخ الـعـام عـمل عـلى كـمـا أن ا
تهـيئتـها لـتقـبّل دور الضـحية 
ـــــســـــوغــــات ومــــنـح الـــــرجل ا
الرتــكـاب الــعـنف ضــدهـا بل ان
هنـالك قـوان تـشـجع على ذلك
عن طـــريـق تـــرســـيخ ســـطـــوته
ـثلـة ببـعض األعراف الـبائدة
ـــــرأة  وفـــــوق كـل ذلك جتـــــد ا

نـفـسـهـا امــام مـعـضالت مـاديـة
ومـــشـــكالت عـــائـــلـــيـــة مـــريــرة
فــدورهـا داخـل األسـرة مــحـدود
وسـلبي بـسبب النـظرة الـدونية
ـتـوارثـة نـاهـيك عن حـرمـانـها ا
من الـتـعـلـيـم والـعـمل ومـا نـتج
عــنـه من مـــصــادرة حـــقـــوقـــهــا
وحـــقــوق اطـــفـــالــهـــا واخــتالل
عالقات التوازن االسـري نتيجة
الــــتـــشـــوهـــات اخلــــطـــيـــرة في
الــــتـــركـــيــــبـــة االجـــتــــمـــاعـــيـــة
والـــتـــدخالت الـــقـــهـــريـــة داخل
الــعـائــلــة وخــارجـهــا كــالـزواج
الــقـــســـري وزواج الــقـــاصــرات
واحلرمـان من الـتـعلـيم والـعمل
واخلـتــان واالضــطـهــاد والـوأد
ـــادي الــــنـــفــــسي واالبـــتــــزاز ا
واالستـحـواذ عـلى حقـوقـها في

يراث وغيرها . ا
ÍdÝ« nMŽ

 قــــبـل ايــــام ارســــلـت رئــــاســــة
اجلــمــهــوريــة مــشــروع قــانــون
مــنـاهـضـة الــعـنف األسـري الى
مــجــلس الــنــواب لــلــمــضي في
ـعنى تشـريـعه وهو مـشـروع با
ذاته ظل على طاولة اجمللس ما
يـزيـد على الـعـشـر سنـوات مـنذ
عـــــام  2008وحــــــتـى الــــــيـــــوم
بـــانـــتـــظـــار اقـــراره  ويـــهــدف
ـطــروح الى حـمـايـة ــشـروع ا ا
األســـرة وبـــخـــاصـــة الـــنـــســـاء
والـــفــتـــيــات من كــافـــة اشــكــال
ـــبــنـي عـــلى الـــنــوع الـــعــنـف ا
االجـتمـاعي واحلد من انـتشاره
والوقاية منه ومـعاقبة مرتكبيه
والـتعـويض عن الـضرر الـناجم
عنه وتـوفير احلـماية للـضحايا
وتــقــد الــرعــايـة الـالزمـة لــهم
ـصـاحلة وتـأهـيلـهم وحتـقـيق ا
ــشــروع األســريــة . وقــد الــزم ا
وزارة الــــــعـــــــمـل والــــــشــــــؤون
االجـتـمـاعـية بـفـتح مـراكـز آمـنة
لــــضـــحـــايـــا الــــعـــنف األســـري
واجلـديــر بـالـذكـر ان هـذا األمـر
كـــــان مــــعـــــمــــوال بـه في صــــدر
اإلسالم . كمـا اجـاز للـمـنظـمات
غــيــر احلـكــومـيــة ذات الــعالقـة

ــــراكـــــز اآلمــــنــــة فـــــتح وإدارة ا
ـــــوافــــــقـــــة وزارتـي الـــــعــــــمل
والــــشــــؤون االجـــتــــمــــاعــــيـــة و
ــشـروع الــداخــلــيـة  ويــشــجع ا
عــلـى الــصـــلح والــتـــراضي بــ
ـشكـو منه من خالل الـضحـية وا
ايــقــاف اإلجــراءات الــقــانــونــيــة
قامـة بحق من مارس لـلقضايـا ا
شروع العنف .  والشك ان هذا ا
يــشـكل بــارقـة أمـل وشـعــاعـا من
ـظلم الـضـوء في نـهـايـة الـنـفق ا
الذي امتد عـقوداً طواالً  غير ان
ذلك لن يــــأخــــذ مـــداه كــــامال في
الـــتــطــبــيق دون تــهــيــئــة الــدعم
ـعنّـفة الـفعـلي لـلمـرأة عـمومـا وا
بــــشـــكل خـــاص بـــالـــتـــوازي مع
تــمــكــيــنــهـا مـن خالل تــزويــدهـا
بـاخلـبـرات الـتي جتـعـلـهـا قـادرة
ا عـلى االعـتـمـاد عـلى نـفـسـهـا 
يضـمن لها الـعيش بكـرامة . كما
يستـلزم تغيير الـصورة النمطية
والـنـظـرة الــدونـيـة لـلـمـرأة الـتي
ـارسـة الـعـنف بـأشـكاله تـبـيح 
ضــــدهــــا عــــبـــر تــــبــــنّي بــــرامج
ســتـــراتـــيــجـــيــة طـــويــلـــة األمــد
تـتـضـافــر فـيـهـا جـهـود اجلـهـات
ـا فــيـهــا تـغــيـيـر ذات الـعالقــة 
مــنـــاهج الـــتــربـــيــة والـــتــعـــلــيم
ومـســاهـمــة اإلعالم بـكل صــيـغه
رئي وعبر سمـوع وا قـروء وا ا
الـفن واألدب سـعيـا خلـلق أجواء
ومناخات ايجـابية تسرع وتفعّل
ـرأة وحتـسـ عـمـلـيـة نـهـوض ا
فـرصهـا في الـتعـبيـر عن نـفسـها
واثـبــات ذاتــهـا وطــمــوحـاتــهـا .
كـذلك البد من استـحداث تقـنيات
ومـستلـزمات مسـاندة مهـمة مثل
ـفتوح اخلط الـهاتـفي السـاخن ا
لــلـرد عــلى حــاالت الــعـنـف الـتي
ـرأة مع ضـرورة تـتــعـرض لـهـا ا
عـنية الـتدخل من قبل اجلـهات ا
الــتي قــد تــكــون بــشــكل شــرطــة
نـسائـيـة عنـد احلـاجة الـطـارئة .
مع أهــمــيــة اســتــحــداث اقــســام
لالسـتشـارات األسريـة لإلغراض
الــتــوعـــويــة . ان انــتــشــال هــذه
ـهمة من الـشريحـة االجتمـاعية ا
بؤر االضـطـهاد واجلـهل والـعوز
والـتـعنـيف هـو بالـتـأكيـد خـطوة
عـــلـى طـــريق ازدهــــار اجملـــتـــمع
ــرأة وتـــقــدمه  فــالـــنــهــوض بــا
ـا هـو نهـوض بواقع ودعمـها ا
اجملـتـمع كـكل  اذ أن مـشـكالتـها
واحــتــيــاجــاتــهــا هي انــعــكــاس
شـكالته واحتياجـاته االساسية
 وهـــذا يــســـتــوجب الـــتــفـــكــيــر
والـتأكـيد عـلى مـساعـي مراجـعة
الــــســـيــــاســـات والــــتـــوجــــهـــات
التـنمـوية ذات الـصلـة بإشـكالـية
اجلهل والتـفكك األسري والعنف

بأشكاله اخملتلفة .
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بغداد

ويعـتـصـمـون  بـانـتـظـار  فرص
الـــــعـــــمـل الــــتـي  بـــــاتت شـــــبه

معدومة..
ـــعــــايـــيـــر  _فـي ظل ضـــيــــاع ا
قـاييس واالقتتـال السياسي وا
ــصـالح الــشـخــصـيـة من اجل ا
ــنــاصب واالســتــحــواذ  عــلى ا

ال العام  وا
 _جلـــنـــة مــراقـــبــة الـــبـــرنــامج
احلــكـــومي  تـــعــلـن..رغم مــرور
اشـهر عـدة  على عـمر احلـكومة
لم حتــقق  مــنــجـزا ســوى  رفع

بعض الصبات الكونكريتية. 
—U³šô« œUBŠ

ويستمـر حصاد االخبار  ويبدأ
مـــســلــسل  اســتــضــافــة بــعض
الـسيـاسـي  الـذين  ال يـتقـنون
الـكالم  والتـحلـيل  وتبـدأ معهم
ـــذيع في احلــصــول مــعــانــاة ا
عـلى اجـوبة شـافـيـة منـهم  كـما
يعانيه  مظفر قاسم  في اخراج
باح  من افواههم  ولن الكالم ا
يـفــلح  مــكــتــفــيـا  بــابــتــســامـة
مـعـبـرة لـهـا الف مـعـنى  شـاكرا
ضـيــوفه  مـضـطـرا  ومـرددا مع
نــفـــسه(حــقـــا فــاقـــد الــشيء  ال
يــعـطــيه )..وتــتـواصل االخــبـار
الــــتي  روضـت نــــفــــسـي عــــلى
مـتـابـعـتـهـا كل مـسـاء والـدموع
تترقرق  في مـقلتي  حزنا  على
ما يجري  في بلدي حيث انهار
 تفـاؤل الـشعب ورجـاؤه..فـأخذ
القـنوط  يـغـشاه  وبـاتت االمال
تــغـيب  فـي االفق..وكـالــشــهـاب
الــــســــاطع  هــــوت الــــثــــقــــافـــة
الـسيـاسـيـة  في الـعراق من عل
وحتـــــــــــــــــولــت إلــى  رمــــــــــــــــاد
مـنـثــور..ومـتـابـعـتـنـا لالوضـاع
ن  ال يـتـذكـر ـؤسـفـة  تــذكـرة  ا
ـكن  ان يـكـون  عـنـصـر او مـا 
ايــقــاظ  وتـــنــبــيه  لــلـــغــافــلــ
ـتــغــافــلـ  الــذين اوصــلـوا وا
ـعـارف الــسـيــاسـيـة  الى أردأ ا

مـسـتـوى لهـا  مـنـذ ان عرفـنـاها
في العـشـرينـات  والثالثـينـيات
ـــاضي..وتـــذكـــيــر مـن الــقـــرن ا
بــرجـــال الــســـيــاســة  الـــعــقالء
واحلـــــــكــــــمـــــــاء  وعــــــلـــــــمــــــاء
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  الـــصـــادقــة
الـرصـيـنـة  بـالـتـزامـهم الـشـديد
بـــخط  الــهــويــة  ذات الــنــكــهــة
الــعـراقـيــة  االصـيــلـة..الـواضح
بــطـابــعه  الــوطــني  وتــكــويـنه
كن أن يـكـون  عالمة البـيـئي..
اســـتـــدالل  شــديـــدة الـــوضــوح
لــبـنـيـة الـدولـة  الـعـراقـيـة  كـمـا
يـجب أن تـكون  ال كـما اراد لـها
تغافلون  ان تكون بعيدة  عن ا
تــاريـخــنـا  وتــراثـنــا  واذواقـنـا
وتـقالـيـدنـا..لنـعـد اذن  الى اثار
رواد  قـــــوانــــ الــــســـــيــــاســــة
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة احلــــقـــة
واساتذتها بعيدا عن  الطائفية
قـيتة ذهبـية والعـنصـرية ا  وا
والتبعية اخلارجية التي دمرت
الـبالد والـعـبـاد..نـعم لـنـعـد الى
ـفكـرين االصالء الـعـظـمـاء من ا
الـذين  وضـعـوا نـصب اعـيـنـهم
ان تـكـون  الـهـويـة عـراقـيـة وان
يــــكـــون  اإلنـــتـــمــــاء  عـــراقـــيـــا
خالـصا..فلعلـنا في هذه العودة
 ننـهض من سـباتـنا  وعـثراتـنا
ونــصــوب اخـطــاءنــا ونــصـحح
مـــــــســــــــارنـــــــا  وصــــــــوال  الى
خـصــوصــيــتــنـا  ذات الــنــكــهـة
الــعــراقـــيــة الــتي احــبـــبــنــاهــا
وعشقناها في سالف االزمان..
ــنــطــلـق ال نــنــتــظـر ومن هــذا ا
الـــدعـــوة مـن أحـــد لـــكي نـــبـــدأ
نـشـاطـا وطنـيـا  عـاما بـعـد هذه
الــــنـــكــــســـات  الــــســــيـــاســــيـــة
واالجـتمـاعيـة على مـدى  اعوام
عجاف مضت  وما زالت..اثارت
عـنـد االنـسـان الـعـراقي  نـهـضة
وعي  جــديـــدة تــلــوح في األفق
حــفــزته  عـــلى الــتــأمل لــنــفض

الــــقــــمــــر..وتــــتــــابع  فــــصــــول
الـسـنـة..وفي دواخل اجـسـامـنـا
حـقـيـقـة  ال تـنـكـر مـدى عـذابـات
تواصلة شعبنا  واالحباطات ا
 عـلى مدى ستـة عشـر عاما  من
ـتـمـثـلة الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة ا
تـعـاقبـة  التي ال بـاحلكـومـات ا
تـعدو ان يـكون ايـقـاعهـا  رتيـبا
ال وعجـزها بتـوفير  االجواء
ـــــنــــــاخ الالزم  فـي اجنـــــاز  وا
االصالحــات وابـسط اخلــدمـات
ـــطـــلـــوبـــة  وهي حتـــكـــمـــهـــا ا
االمــالءات  واجملــــــــــــــــــــــامــالت
والـــتـــحـــالــفـــات  الـــطـــائـــفـــيــة
ــنـوال ــنـفــلــتــة..وعـلى هــذا ا ا
اثــبـتت الـتــجـارب  الـســيـاسـيـة
فـي الـــعـــالم كـــله  وعـــلى مـــدار
الـــزمـن الـــطـــويل انه ال يـــكـــتب
الـبـقـاء  اليـة  عـمـلـيـة سـيـاسـية
فـاشــلــة وقــد تـشــغل  األســمـاع
فترة طويلة  ولكنها في النهاية
 تــبــقى مــحــكــومــة بــالــســقـوط

والنسيان..
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وهـكذا هـو حـالي  كل يـوم وكل
مـــــســـــاء..وبــــــعـــــد انـــــتـــــهـــــاء
حــصـاداالخـبــار  أقـفل الـتــلـفـاز
ـا اشـاهـد ـا   وأفـرك يـدي  مـتـأ
ــــة  ..وأكـــــتم من احـــــداث مـــــؤ
مـــشــاعــري..وحـــتى  ارتــاح من
أرق  الـلـيل الـطـويل  وأصـحـوا
في الـصـباح  واقـول لـكم شـيـئا

لم اقله من قبل!!!
وفي غـمرة  انـفـعـاالتي الـهادرة
يــغـلب عـلـي  الـنـعـاس  فــغـالـبـا
انـام عـلى األريـكـة  التـي اجلس
عليـها  نوما عمـيقا  لعلي أحلم
ـا بــحــصــاد اخــبــار  أفـضـل  
شـاهـدت..وبـسـنــابل الـقـمح في
وطــني  حتــوم حــولـهــا  طــيـور
احملبة والسالم مبتهجة  بقدوم
يـوم جديـد..ترتـعش فيه  الروح

ألمل جديد!
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انقرة

ـعـانـاة واالهـات  يـخـيل الـيـنا ا
كـأن الـشــمس  قـد ذهـب نـورهـا
وان هـوة سـحـيـقـة  قـد انـشـقت
حتـت اقـدامــنــا..فـيــســتـبــد بــنـا
الــقـــلق  عــلى مـــصــيــر  الــوطن
فـــــــــــيــــــــــشـــــــــــيـع الــــــــــغـم  فـي
أنــفــســـنــا..ونــســـأل في حــيــرة
واضـــــطــــــراب..تـــــرى  الـى اين

تسير األمور في البالد?
فال تـرفـعـوا حـواجـبـكم  دهـشـة
فـــتـــلـك هي احلـــقـــيــــقـــة  الـــتي
تــــضــــاربـت  فــــيـــــهــــا االقــــوال
واالراء..شعب تخلى عن مباهج

احلياة!!!!
ولـلـحـقـيـقـة  اقـول  انـني طـوال
ـشـاهـدة الـنــهـار  لن اكـتــرث  
نـشـرات األخـبـار  بل أحـصـدهـا
ــــــســـــــاء  بــــــأعـــــــصــــــاب فـي ا
ـــــا يــــزيـــــد من مـــــشــــدودة..و
ـــــذيـع(عـــــمــــر دهـــــشـــــتي  ان ا
)يستهل االخـبار كعادته  بألقاء
الـتـحــيـة  الـتـي حـفـظــنـاهـا عن
ظــهــر قــلـب(حتــيــة لك يــا نــوار
ثل وكأنـهما )وهي تـرد عليه بـا
لم يـلـتــقـيـا قـبل قـلـيل في غـرفـة
االخـــبـــار!!! ولن اثـــقل عـــلـــيــكم
واســتـعــجل نـفــسي  مــتـجـاوزا
تـلك التحيـة الرتيـبة  واذكر لكم
اهم احداث  حصاداالخبار  في

يوم ملبد  باالحزان..
 _حــرائق تــلــتــهـم  الــبــســاتـ
ــــزارع  وابـــــار الــــنــــفط  في وا

ظروف غامضة..
 _تشـابه االسماء اصـبح ذريعة
لالعـتقـاالت الكيـدية مع عـسكرة

دن  مرات ب ا الطرق وا
 _دخان  أطنان  النفايات  التي
حتـرق  مـنتـصف الـلـيل  يـخنق
الـعـاصـمـة بـغـداد  ولـسـان حال
الــســكــان..الـــوزراء يــســكــنــون
القـصور  ونحن مفـارشنا  ركام

النفايات...
 _االف اخلـريجـ  يـتـظـاهرون

Í√d «  U¼U&≈ 8

ـتراكم  وان يـقوم غبـار الظـلم ا
فعـال  بتـحـويل  السـيـاسة  الى
عـمل بـسيط  يـؤديه ويـسـتـطيع
ان يــشــارك.. يـــدعــوا.. يــفــكــر..
يـــتـــقـــدم.. ثم يـــبـــادر ويـــعـــطي
ــثل..لم يـعــد  هـنـا اي مـواطن ا
في اجملــتــمع  يــحــتــاج  الى ان
..مـــرة يـــبــــرر نــــفــــسه مــــرتــــ
كـأنـسان..ومـرة كـمـواطن..وكـما
ثل..الظلم إن دام دمر  يقول ا
فقد وصل التـململ  واالنقباض
واالعـــــتـــــراض والــــتـــــظـــــاهــــر
واالعــتـصــام  الى احلــد االعـلى
من قــبل عــمـوم الــشــعب اجتـاه
حـكـام  أعـشت قـلـوبـهم االحـقاد
واجلـــهل  والــتــخــلف وشــهــوة

حب السلطة..
وسـقط ذلك احلـاجـز  الـذي كان
االنسان العراقي  يجلس  خلفه
 مـــهــمال  مـــســلــوب االرادة  بل
خـرج  ليـعلن وجـوده بقـوة عبر
الـــتــظــاهــرات واالعــتــصــامــات
الــســـلــمـــيــة..وبـــســقـــوط  هــذا
احلــــاجـــز ســـتـــبــــقى الـــصـــفـــة
االساسية  للعراقي  انه مواطن
 اوال  ثم انـسان بـعد ذلك  عـليه
كن  بعد االن ان يثبـت  انه ال 
 ان يـكون مـواطـنا مـحـايدا  في
الــقـضــايــا الــعــامــة  ويـجب ان
ـكن يـتـصــدر  الـصــفـوف..وال 
ان يــــــكـــــون  عــــــد  الــــــلـــــون
والـنكـهة..البـدان يكـون له طابع
وموقف..كـمـا هو حـال االنـسان
ــتـمــتع ــتــطــور  ا في الــعــالم ا
ـــشــروعـــة وهــذا بـــحـــقــوقـــة  ا
مــانـــتــمـــنــاه  لــكـل عــراقي حــر
ـنــبت مالزم ألنــتــمـائه أصــيل ا
ـــقــدســة لــتـــربــته الــوطـــنــيــة ا

ومسحور  بأفانينها..
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هكذا هو االيقاع من حولنا  في
كل مـكـان  يـشــهـد عـلـيه تـعـاقب
الــلـيل والــنــهـار..وتــكـرار  وجه

تـعد الضـربات اجلويـة بتقـنيات
اذج الـطائـرات بال طـيـار احـد 
حــرب اجلـــيل اخلــامـس والــتي
تـــعـــتــمـــد أنـــظـــمـــة احلـــاســوب
ـيـداني ـتـطــورة في الـقـتــال ا ا
ـوذج يحاكي  فـي تناقل وهي  
معلوماته سينما حرب النجوم 
كن مقارنته ـا  فهنـاك الكثير 
بـــ قـــدرات خـــارقـــة لـــتـــجــاوز
الدفـاعات اجلـويـة والتـخفي عن
ـــاذج الـــرادارات حــــسب هـــذا 

تتالية  .  السينما االمريكية ا
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قارنة ان الرئيس ما يثيـر هذه ا
تــرامـب يـــســعـى هــو االخـــر من
جـانــبه الى اسـتــخـدام أســالـيب
برامج ( التوك شو) في  مختلف
 مواقفه  من هذه احلوادث التي
 تـهــدد  االمن والـسـلم الـدولـيـ
من جــانب  لــكـنــهــا  ال تـتــطـلب
ـــبــاشــر من الـــرد الــعـــســكــري ا
ــا جـــعل االعالم جــانب اخـــر 
السـعودي  يهـاجم ترامب بكونه
غـيــر قــادر عــلى حــمــايــة مـوارد
الطاقة  بوصفها  احد  األسباب
الـتي  جـعـلت الـسـعـوديـة تـعـقـد
صــفــقــات عــســكــريــة  ضــخــمــة
جتـــاوزت ارقـــامـــهـــا  االصـــفـــار
ـقـابل  تـبدو االثـني عشـر. في ا
الــقـوات االمـريــكـيـة وحــلـفـاؤهـا
عـــــلـى األرض فـي  مـــــواجـــــهـــــة
ــــوذج جـــديــــد مـن الـــهــــجـــوم
ــسـلـح يـحــقق أهــدافه  مــقـابل ا
عـــدم قــدرة  نـــظـــام الـــصــواريخ
ــــــضـــــادة لــــــلــــــصــــــواريخ او ا
ـتحـقق اما الـطائـرات  من الرد ا
لـغالء الثـمن او لـعـدم استـطـاعة
الــرادارات الـكــشف عن طــائـرات
مـــــســـــيـــــرة دون جـــــسم  قـــــابل
ـة . كل لــلـكــشف بــوســائل  قــد
ذلـك  يــؤكـــد ان مــعـــركــة الـــيــوم
سـائــرة نـحـو تـطـبــيـقـات اجلـيل
اخلــــــامـس مـن احلــــــروب  وان
ــة  ال تــســطع األنـــظــمــة الــقـــد

الـسـيـطـرة عــلى هـذه الـنـمـوذج
من الـضـربـات فـمـا هـو احلل ??
شـكـلة هـناك في  حتديـد هـذه ا
حتــــالـف  عــــســــكــــري  دولي  
ترغب  واشنـطن في  استعادته
ضـــد طـــهـــران فـــيـــمـــا  تـــبـــرر
الــعــواصـم الــدولــيــة  الســيــمــا
ـــواقف االوربــــيـــة  تــــرددهــــا 
مسبقة من الـسياسة  االمريكية
ارسـات ( التوك شو)  بهـوية 
لـلـرئيـس ترامـب  وحتتـاج الى
تـــــأكـــــيـــــدات من  ايـــــران  ومن
روســـيــا  والــصــ حــلــفــائــهــا
الـتـقـلـيـدين بـان تـسـارع مـوجـة
الـــعــنف  اإليــرانـي لــفك خــنــاق
احلصـار االقـتصـادي األمـريكي
البــد وان يــتــجـه  نــحــو حــلـول
واقــــعـــــيـــــة  وان طــــهـــــران لن
تــتــفــاوض اال ونــيــران حــقــول
ـا الــنــفط الــســعــوديـة بـل  ور
نـاقالت نـفـط  أخـرى يـتــصـاعـد
منهـا لهيب الرد عـلى العقوبات
االقـتـصـاديـة لـواشـنطـن  وهذا
االمـر  واضح جلـميع الـعواصم
اإلقلـيميـة والدوليـة  فواشنطن
الـــيــوم  تــريــد تـــأجــيل  جــولــة
احلسم  مع  طهران الى ما بعد
ـقبلة  االنتـخابات  االمـريكية ا
لـكن تـصـاعـد وتـيـرة الـعـقـوبات
االقــتــصـاديــة لـيــست كـمــا كـان
الــنـمــوذج الـعــراقي  بــقـرار عن
مجلـس االمن الدولي  وهذا ما
تــســـعى الـــيــوم واشـــنــطن الى
إيجـاد أرضيـة  مـناسـبة له  في
اجـتـمـاعـات اجلـمـعـيـة  الـعـامـة
ــــتــــحــــدة  واقــــتــــنـــاع لأل ا
ــوقف ــشــكك بــا الــســعــوديـة ا
األمـريـكـي   بـان  االنـتـهـاء الى
ـكن مــثل هـذا الــقـرار الــدولي 
ان يــواجـه بــالـفــيــتــو الــروسي
والـصـيـني  عــنـدهـا  لن يـكـون
امـام واشـنـطن  والـريـاض غـير
اعـتمـاد  التـحالف الـدولي الذي
ــا ســيـخــرج  من اجلــمـعــيـة ر

العامـة ببيان  سـياسي  يناصر
احلـــــفــــاظ عــــلى االمـن والــــسم
ومة الـدولي  لـلحفاظ عـلى د
مصادر  الطاقة  . يكرر السؤال

ما طبيعة احلل العسكري ??
ــوذج أوال البـــد من اعـــتــمـــاد 
ــا جــديـــد من الــرد الــشــامل ر
يــصـل الى الــتــهــديــد الــنـووي
وهـذا مــا تـرغــبه طـهــران بـقـوة
لـتــبــريــر امــتالكــهــا لـلــقــنــبــلـة
تـداولة الـنـووية  واالحـاديث ا
عن القـنبـلة الـنووية اإلسـالمية
في بـاكسـتان بـتمـويل سعودي
لن تكـون مطروحة لـلنقاش وان
ظـــهـــرت مـالمـــحـــهـــا في  ظالل
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ـــكن ان  الـــنـــمـــوذج الـــثـــاني 
يـتمـثل في اظـهـار ما في جـعـبة
واشــنــطـن من أســلــحــة اجلــيل
اخلـــامس مـــنـــهـــا مـــا يـــعـــرف
بـالقـنبـلة   الـسـيبـرانيـة والتي
تـعطل جـميع أنـظمـة احلاسوب
واالتــصـــال عـــبـــر االنـــتــرنـــيت
ـاذج حتـتـسب للـقـتال وهـناك 
ـــيــــداني وإطالق مــــثل هـــذه ا
الـــقــنــابـل عــلى مـــواقع قــواعــد
ـكن ان تمـنعهم من احلـوثي 
دد إطالق أي طـائـرات مسـيـرة 
ن يــطــلق مــثل هــذه مــعــروفــة 
األسـلــحـة لــكن عـلى واشــنـطن
وافـقة على اسـتخدام اجليش ا
ـثل هـذه الـتــقـنـيـات األمـريـكـي 
الـــتي مـــا زالت خـــارج مـــيـــدان
الـــقــــتـــال االرضي. الــــنـــمـــوذج
الـثـالث الـتـفـاوض عـلى نـيـران
ـستـعرة وقـدرة إيران احلـرب ا
عــــلى إدارة مـــثـل هـــذه احلـــرب
بالـوكالة تـبدو مـتمـكنـة بوجود
مـن يــنـاصــر واليــة الــفــقــيه في
لـــبــنـــان والــعـــراق والــيـــمن بل
وحــتى فـي الـكــويـت واالمـارات

sDMý«Ë ‰uKŠË Ê«dNÞ WKCF  

 VŠU  Ê“U  

 بغــــــداد

…√d*« b{ nMF « WC¼UM

ــتــحــدة نـاهــيك عن الــعــربـيــة ا
الـبحـرين شـعبـيا ومـواقف قـطر
ــعـروفــة ضـد الــسـعــوديـة. امـا ا
الـنمـوذج األمريكي  فـانه يعـتمد
ــا يــتــخـذه عــلى قــرار مــقــبل ر
الكـونغـرس بعـد انتـهاء  مـجلس
االمـن الـــقـــومي  األمـــريـــكي  من
حتــديـد  اخلــيــارات  احلـربــيـة 
وهناك  خمسة  مستويات  لهده
وجعة احلرب  تبدأ بالضربات ا
 كـما كـانت الضربـات  االمريـكية
قــــــبـل احــــــتـالل الــــــعــــــراق  او
ـــوجــعـــة لــقــدرات الــضـــربــات ا
كن ان ايران العسكرية  والتي 
 تـــبــدا  وال تـــنـــته  وفـــقــا لـــلــرد
ـبـاشـر او بالـوكـالة  اإليراني  ا
ــــوذج او الــــعـــــمل  مـن خالل  
ــعــارضــة اإليـرانــيــة  كــمـا هي ا
مــجــاهـدي خــلق او تــنــظــيــمـات
حتـــريـــر االحـــواز   نــاهـــيك عن
الــقـــوات الــكـــرديــة اإليـــرانــيــة 
كن ان تـنشط بقرار من والتي  
الـتـحـالف الـدولي  للـتـأثـيـر على
الـــداخـل اإليـــراني   ومـــثل هـــذا
النموذج يحتاج الى وقت طويل
ــبــاشــرة لــكن نـــتــائج احلـــرب ا
حتتـاج الى حنـكة بـائع السـجاد
اإليــــراني الــــقــــد ومـــنــــاوراته
كن ان تخمد عروفة عـندها   ا
نــيــران احلـــرب في اول  ضــربــة
جــويـة مــوجـعــة من الــصـواريخ
ـواقع ـسـتــهـدفـة    االمـريــكـيـة ا
ــشــروع إيــرانــيـــة  فــاعــلــة في ا
الـنـووي  والـقــدرات الـعـسـكـريـة
ـــــوانئ  وعـــــقــــد نــــاهـــــيك عن ا
تـصـديـر الـنـفط  او ال تـنـته هذه
احلـــرب  ألعــوام  مـــقــبـــلــة حــ
تـشـتعل  مـعـهـا  مـنـطـقـة الـشرق
األوسط  وحتـــتـــاج الى يـــالـــطــا
ــا الى مـجــلس امن جــديــدة ور
الــدولي  وا  مــتــحــدة بــنــظـام
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